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 قدمةامل

ومن «  لإلنسانهللا»رت مرّات عديدة أنّه ابإلمكان البحث يف الدين من زاويتني أو جهتني: من ذك
دين ويبنّي هلم تعاليم الدين ناس االلتزام ابلالهللا تعاىل يريد من  فاملسألة تطرح اترة أبنّ « اإلنسان هلل»

رة أخرى تطرح هذه املسألة بشكل آخر وهو أّن اإلنسان يف حركة واتوأحكامه ومقصوده من الدين، 
 تعاىل ويكون هللايف حياته ميارس فعالية خاصة لبناء ذاته ويتجه حنو « السلوك املعنوي»ديين الااللتزام 

نواًي هو املقصود من الدين. وهذه الرؤية معمتّثل سلوكًا  توجه وهذه املمارسات مبضموهنا وأبعادهالهذا ا
لقراءة البشرية للدين، أي أن ننظر للدين بعيون إنسانية وبشرية يف ابالثانية للمسألة وهي ما نعّّب عنه 

ماً أفضل للدين فهنسان حنو هللا، فبما أننا بشر فعندما نقرأ الدين برؤية بشرية فإّن ذلك يتيح لنا اإلحركة 
 ن موقع الوضوح يف الرؤية.م

ااًن لالنشودة البوذائية أحلل عّدة سنوات وعندما كنت يف أحد املعابد البوذائية يف الياابن ومسعت قب
نسان هذه االنشودة، ولكن عندما أصغيت إىل أقوال لإلعشت التجربة األوىل وكأّن اآلهلة هي اليت تنشد 

ومراقد أقطاب العرفان شعرت أنين أعيش التجربة من  اهلند عند أضرحة يفت العرفاء املسلمني اوكلم
بحر اهلائج يف الثاين وهي أّن أفراد البشر التائهني يف صحاري احلرية والذين يصارعون أمواج الالنوع 

للرؤية الدينية من خالل  نت مبثابة جتربةكاسفينتهم املكسورة يبحثون عن هللا، فتلك االُنشودة البوذائية  
عرفانية والصوفية تعكس التجربة الدينية اليت تنطلق من حركة النسان، وهذه الكلمات نظر اآلهلة لإل

 اإلنسان حنو هللا.

عقالنية لإلنسان يف تفسري الوالنصوص الدينية، تشري إىل دور احلركة « اهلرمنيوطيقا»ل، إّن مقولة أج
يف هذا الكتاب متّثل « احلاضر ديين يف العصرالأحناء للقراءة للرتاث  ةثالث»النصوص الدينية، فمقالة 

ي اإلنسان املؤمن يف هذا العصر لالستفادة من الرتاث الديين، أّما سعتصويرًا لعّدة أشكال وأحناء من 
رمسية النقد القراءة »فإهّنا تتكفل بيان بعض التوضيحات حول كتاب « رية للدينبشقراءة »مقالة 
يف العصر احلاضر « إلميان اإلسالميا»تشري إىل مفهوم « مياناملعرفة التارخيية للدين واإل»ومقالة  ،«للدين

التحليق فوق »ما متثّله من سعي بشري يف هذا احلقل. ومقالة فيوأنّه ال يتيسر بدون معرفة اترخيية للدين 
علم، وأّما اليف أجواء احلرية وعدم  «حتليق اإلنسان حنو هللا»ور لنا اإلميان يف منوذج تص« سحب الاّلعلم

خالق واجملتمع وأّن احلرية متّثل شرطاً األفتبحث عن التأصيل للحرية يف واقع « احلرية واألخالق»لة مقا



هتتم بتحليل موضوع « الدميقراطية والدين»تفاعل االجتماعي. ومقالة الأخالقيًا ألفراد اجملتمع يف حركة 
الدميقراطية »الة مقينية، وأّما ّن الدميقراطية ال تكون دينية أو غري دأدميقراطية ونسبتها للدين و ال

ميان من موقع كونه كائنًا سياسيًا ال من اإلفتبني هذه احلقيقة وهي أّن اإلنسان حيتاج إىل « واإلسالم
 موقع أنّه مؤمن حيتاج إىل السياسة.

فتستعرض بيان هذا « هللة احلقوقية محقوق اإلنسان ونصوص األداين اإلبراهيمية واحلاك»ا مقالة أمّ 
ّثل مفهومًا مقبواًل ومعقواًل يف الوعي العقالين متعلى البشر ال « سلطة هللا احلقوقية»ضوع وهو أّن املو 

فتشري إىل كيفية خروج الدين « لفتاوى الدينية وفقدان القناعة العقالنيةا»لإلنسان املعاصر، وأّما مقالة 
تبحث « لتعبدواالسياسة »نية، ومقالة ي احلياة بسبب الغفلة عن القناعة العقالحدينية عن مناالوالتعاليم 

ون من مجلة األمور التعبدية. ومقالة تكيف حتليل خمتصر عن أّن السياسة يف العصر احلاضر ال ميكن أن 
للحرية  رتسّلط الضوء على وجه احلاجة املاسة لإلنسان املعاص« بشر؟الملاذا حترتم البشرية األحرار من »

تتضمن « ل الثورةقباالجتاهات السياسية الدينية يف ايران »ألحرار. ومقالة نبياء يف تفعيل حركة ااألودور 
زمان وتركز على هذه النقطة األساسية وهي الحتلياًل عن احلركات السياسية الدينية يف تلك الّبهة من 

دينية ـ رات الدينية اليت تعتمد على الفتاوى الااسيًا وأّن التيسيال متّثل فكرًا « الفتوى السياسية» أنّ 
 مضموهنا فكراً سياسياً خاصاً. يفالسياسية ال تعكس 

رى هتتم ابلبحث يف أخا أّن مجيع هذه املقاالت تبحث يف موضوع الدين من جهة، ومن جهة ومب
يف القراءة للدين  ةلك يعين غلبة الرؤية البشريفذعّدة أمور تتصل ابلسياسة، حقوق اإلنسان، العقالنية، 

 «.قراءة بشرية للدين»ذا مسيت الكتاب بـ وهل« و هللامن زاوية اإلنسان حن»

بشرية تتصل ابلرؤية ال هذا االجتاه البشري للقراءة الدينية وابلرغم من أّن هذه القراءة والنظرة ويف
قاطع مع كون اإلنسان املتدين يعيش يف بعض تتالدينية لإلنسان املتّجه حنو هللا، وإاّل أّن هذه القراءة ال 

بل يتبدل بكل وجوده إىل « ذاته»رد اخلطاب اإلهلي حبيث ال يشعر بـ مو ربه الدينية وكأنّه يقع مراحل جتا
نسان سيكون اإلض، فإذا حتققت هذه احلالة وعاش اإلنسان هذه التجربة يف حياته فإّن هذا حممستمع 

 فإّن التوجه حنو اطن التفاعل الثقايفمو ل هذه األحوال ففي كفاعاًل ومثمرًا يف حركة احلياة، ولكن مع  
خاطب ابخلطاب اإلهلي متّثل أنسب وأفضل الطرق للبحث املقراءة بشرية للدين حىت هلذا اإلنسان 

بشر. ومبا أننا بشر فال ميكننا أن نتحدث حول مجيع املواضيع )وبدون استثناء( الوالتفاهم بني أفراد 
 رية وآليات إنسانية.شمن خالل رؤية بإالّ 

 
 ي                 مد جمتهد الشبست حم

                           2003ران / طه
 



 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 دينيةالرمنيوطيقا الفلسفية والنصوص اهل

 
 
 
 



 
 

 

 نية تعدد إمكا يففية ول سؤال يطرح نفسه يف هذا املوضوع: أين جند جذور البحوث الفلسأ
ظهرت  ية؟ كيفلدينالنصوص وا القراءات للدين وضرورة أن تكون لدينا قراءة جديدة لإلسالم

ى: ما هي ارة أخر ؟ بعببشري وما ومعناها وماهيتهاالهذه البحوث والدراسات يف اتريخ الفكر 
هم النصوص جمال ف ة ويفبغى االهتمام هبا يف البحوث الكالمييناهلرمنيوطيقا الفلسفية اليت 

 املقّدسة؟

 لنظرة االبستمولوجية وا« املعرفة»نفس  األنظار يف البحوث الفلسفية إىل« كانت»ن لفت أعد ب
كالسيكية، فقد ازداد االهتمام هبذه الرؤية، وواجه الكثري الللمعارف البشرية بداًل من الرؤية االنطولوجية 

فهم »ملقصود بـ ا؟  وما هو «النصوص»سؤال: ما هي املعرفة احلاصلة من دراسة المن املفّكرين هذا 
تلهم الفيلسوف اسلنص. وقد ا 1«فهم»ذه البحوث يقع على نفس ؟ إّن موضوع السؤال يف ه«نصال

تاسع عشر من حبوث اهلرمنيوطيقا للقدماء ال مطلع القرن يف 2«شاليرماخر»واملتأله املسيحي الّبوتستانيت 
وهذا السؤال خيتلف عن األسئلة « ا املقصود بفهم النص؟م»مرّكزًا جهده لالجابة عن هذا السؤال 

هم لفرمنيوطيقا الدستورية، فهو سؤال فلسفي يبحث يف املقدمات غري التجريبية اهل السابقة يف موضوع
وهذه اهلرمنيوطيقا تقع « فلسفيةالاهلرمنيوطيقا »النص وينطوي على قاعدة فلسفية ومبضامني خمتلفة عن 

 ما سنوضح ذلك الحقاً.ك  ،3«ورماتيفيةن»طة املقابلة للهرمنيوطيقا الدستورية قيف الن

لي يف ابب طقي وعقنمراغ فإّن اهلرمنيوطيقا الفلسفية إمّنا طرحت يف الوسط العلمي لوجود واقع ال
 فسرين.مية للممشغلة عل« نصالفهم »وبشكل عام فإهّنا قد جعلت مسألة  ،التفكري والتأويل

 ،«6هايدجر» ،«5لتايد» ،«4درويزن»عد شاليرماخر واصل هذا البحث املهم فالسفة كبار مثل: وب
هلرمنيوطيقا الفلسفية ابملعىن اث حبثوا يف حيأمثاهلم و  «10ريكور» ،«9بيت» ،«8هريش» ،«7جادمر»

 هذا الباب. يفطرحوا نظرايت خمتلفة و  ،11األعم

                                                           

1 - Verstehern. 
2 - Schleiermacher. 

 1 - normativ.    2 - Droysen.   3 - Dilthey.   4 - Heidegger.  5 - gadamer. 
 

 

 

 
6 - Hirsch.    7 - Betti.   8 - Ricoeur. 

 



حقل اهلرمنيوطيقا  يفولكّن البحوث الفلسفية « فهم النص»لرغم من أّن سؤال شاليرماخر انظر لـ واب
حيث استوعبت مساحة أكّب « هم الوجودف»من مثّة و « فهم احلياة»جتاوزت موضوع فهم النص إىل 

 وأوسع يف مسألة تغيري املعىن.

ب وأتويل الكتا فسريلت أصولبل ظهور اهلرمنيوطيقا الفلسفية بفروعها املختلفة كانت هناك قواعد و وق
هم نصوص لف اسهالى أسانوا ينطلقون عوكاملقّدس بني أرابب الكنيسة وعلماء املسيحية يف الغرب، 

 فاسري خمتلفة آلايت الكتاب املقدس.وتتاب املقّدس وكان لديهم شروح الك

قواعد وتعدد املناهج يف ال شك أّن هذه الشروح أو التفاسري املختلفة كانت وليدة االختالف يف وال
ملناهج مل تنطلق من موقع التعمق الفكري وافهم وتفسري النصوص الدينية. ولكّن هذه القواعد 

ّرد أصول دستورية لسياقات النص، وبعبارة أخرى إّن علماء الدين  جمي، فكانت متّثل ستدالل العقلالوا
أهّنم كانوا  منوم تفسري النصوص الدينية هبذه الصورة وكان اآلخرون يقبلون بذلك، وابلرغم لز كانوا يرون 

واعد الدستورية يف إاّل أّن الق ةتعددامليتحركون يف تفسريهم للنصوص من مواقع القواعد الكثرية واملباين 
ستدالل حبدود معينة وهو ما يصطلح عليه مباحث األلفاظ االدائرة اللغة فقط كانت تستخدم مناهج 

 الواقع ينبغى القول أّن هذه الشروح واألعمال الفكرية كانت تقوم على أساس ويفواملعاين والبيان، 
وم على أساس الدليل، تقسبوقات اليت ال املفروضات امل احث األلفاظ واملعىن والبيان مضافًا إىل بعضمب

فهم النصوص الدينية وال حاجة للتعمق  يفوساد تصّور االكتفاء هبذا املقدار وهبذه اآللية واملنهجية 
 والبحث من موقع الدقة.

خاص « بىن نظريم»لطبع فإّن مجيع تلك املباحث الفقهية غري املنسجمة كانت تقوم على أساس واب
قوم على أساس أّن األلفاظ تدّل يف احلقيقة على ويرره افالطون وأرسطو يف علم اللغة، املبىن الذي ق وهو

 يفارجية وأّن معىن املفردات أو اجلمل والنصوص تتطابق مع األشياء والذوات اخلوجود األشياء والذوات 
 دوات.عىن هبذه األاملاملوضوع اخلارجي وقواعد اللغة الثابتة هي اليت متّكن اإلنسان من فهم 

ارجية وترتبط مع اخلهي األشياء والذوات « معىن األلفاط واجلمل»ديهي أنّه عندما تكون وب
كن تصور اختالف يف الرؤية والقراءة لكلمة أو مياملوضوعات اخلارجية أبحكام وقواعد خاصة فإنّه ال 

ذلك الشيء وهو عبارة عن  يساوق موضوع خارجي معلوم« املعىن»ّن ألمجلة معينة من شخص آلخر، 

                                                                                                                                                                      

 
ص، فأّما لهرمنيوطيقا الفلسفية لها معنًى أعم ومعنًى أخا.  11

« قراءة للفهم»سفي لتقديم فلالمعنى األعم فعبارة عن كل سعي 

، «القراءة للفهم التي قدمها غادامر»والمعنى األخص عبارة عن 

قصودي من هرمنيوطيقا الفلسفية غالبًا المعنى األعم، وعدم وم

ى إلى وقوع الباحثين في أدّ االلتفات إلى هذه النقطة المهّمة 

 واشتباهات كثيرة.إيران في مالبسات 



لقارىء للنص إّما أن يفهم فاوضوعي وتلك الذات اخلارجية وما يوجد يف سياقاهتا من أحكام وروابط، امل
لشخص الذي فهم هذا املعىن من النص فقد فهم واذلك املعىن املعلوم من هذه املفردة أو ال يفهم ذلك، 

شيئاً آخر فإنّه مل يدرك املعىن احلقيقي  ا املعىن وفهمذلشخص الذي مل يفهم هوااملعىن الصحيح والواقعي، 
 لصحيح.وا

عددة ويقال عنها متذا تكون القضية اثبتة وبسيطة، ومن املعلوم أّن بعض األلفاظ متلك معان هك
لومة ومعينة بشكل كامل من أول األمر، معولكن املعاين املتعددة للفظ املشرتك « مشرتك لفظي»أبهّنا 

تستخدم أحياانً « عني»ياء وذوات خارجية عديدة، مثاًل كلمة أشدل على واملسألة هي أّن هذا اللفظ ي
كذا، فهذا وه« ذات الشيء وعينه»واثلثة يراد هبا « عني املاء»وأحياانً أخرى « باصرةالالعني »ويراد هبا 

اص القراء أو خاس تعدد األشأسالتعدد للمعاين ال يرتبط اطالقًا ابلتعدد واالختالف يف املعاين على 
 املستمعني.

عددة وال يرتبط مبسألة متكذا يف مسألة املشرتك املعنوي، حيث ميلك معىن واحد له مصاديق وه
املستمعني، ومن هذا القبيل مسألة املعىن  أوالتعدد واختالف املعاين حسب تعدد واختالف القراء 

 لفاظ.األالتضمين واملعىن االلتزامي يف داللة 

، ومعاين «للغةا»ترتبط ببساطة التصور يف ابب « املعىن» ابب ة يف التصور يفي هذه السطحإنّ 
بدلت اللغة إىل موضوع معقد وظهرت وتاأللفاظ، يف القرن الثامن عشر ظهر حتّول يف علم األلسنيات 

بساطته السابقة وبرزت نظرايت خمتلفة « املعىن»كذا فقد وهعلى هذا األساس فلسفات مثالية جديدة 
ديدة مل اجليف أي من النظرايت اللغوية « املعىن»واملقصود منه. ومن البديهي أّن  عىناملحقيقة  بيف اب

 «.الواقع اخلارجي»يعد عبارة عن 

 «:املعىن»ا نشري إىل نظرتني من النظرايت اجلديدة واملشهورة يف ابب هن

 اط وسلوكنشعبارة عن ما يقصد ابلكالم عن شيء معني أو عمل أو صفة أو « املعىن»إّن  ـ 1
ية األلفاظ للحديث عن املوضوع بنخاص بشكل سياق لفظي ولغوي، فاملعاين متّثل آلية موجودة يف 

 سه.نفاخلارجي ال أهّنا هي املوضوع اخلارجي 

ردة معينة أو مجلة مفمضافًا إىل ما تقّدم فثّمة نوع آخر من املعىن وهو اخلطاب الذي يظهر من  ـ 2
أي جتربته »ستمع يف اُفق اترخيي خاص له املللقارىء أو « يةظاهرة اترخي»من  أو نص خاص مبا يعكسه

 «.عن العامل وعن ذاته

لغوي يف العصر احلاضر ال التأمل يف كل واحدة من هاتني النظريتني يشري بوضوح إىل أّن املعىن إنّ 
وجود يف فية املعىن املر معىن انظرة الستيعاب وظللاكتسب معىن آخر وخيتلف عن السابق فالنظرية األوىل 

التجليات »والنظرية الثانية انظرة لـ « كالعربية والفارسية واالجنليزية»ينة معذات البنية اللغوية يف لغة 
 «.مقولة التارخيية»لأللفاظ واللغة، أي « تارخييةال



ديدة ومل بحوث اجلالتعتّب من « التاريخ»و« اللغة»اليت ختلقها « العوامل» البحوث اليت تتصل بـ إنّ 
ورًا عن هذا املوضوع وال ميكنه أن تصعروفة سابقاً. ومن الطبيعي أّن الشخص الذي ال ميلك تكن م

اللنب »ختالف القراء أو املستمعني، ففي السابق كان يقال مثاًل ابيتصّور كيف يكون للنص معان خمتلفة 
 .« ميكن أن يكون أبيضاً وأسوداً يف وقت واحدوالإّما أبيض أو أسود 

ن كانت ترتبط بفلسفة وإلأللفاظ واللغات اليت سبق أن ذكرانها آنفاً « الزمكانية»لتارخيية  النظرية اإنّ 
مبا متثّله من مسألة هرمنيوطيقية خلفت « نصوصالفهم وتفسري »اللغة ولكّن ظهور النظرية التارخيية يف 

قوم على أساس رؤية سري لنص معني يفلدراسات أظهرت أّن كل فهم وتواأثراً مهّماً جّداً، فهذه البحوث 
فاوتة وخمتلفة فإّن قراءهتم مترضية مسبقة، ومبا أّن الرؤى واملفروضات املسبقة للناس يف مقام فهم النص وف

 تفاوت ممّا ال حميص عنه.الوفهمهم ملعىن النص سيكون متفاواتً ابلتبع، وهذا 

عرفة املعىن املقصود ملى أساس النظرية األوىل للمعىن فالشخص الذي يريد فهم نص معني ينبغي عل
سبقة لديه، مث يطرح الدليل على صحة تلك املللمؤلف أن يطرح فرضية تنسجم مع الرؤى واملفروضات 

لك رؤى ومفروضات مسبقة معينة ويطرح فهماً آخر ملقصود املؤلف ميالفرضية. وأييت شخص آخر أيضاً 
ه العملية هذالستدالل، وهكذا تستمر نظرية من موقع اليتحرك إلثبات صحة هذه الرؤية وا مثمن النص 

يده ويقصده املؤلف وأنّه حسب ير وتتكرر. وهؤالء األشخاص وإن كانوا يهدفون القتناص املعىن الذي 
كن أاّيً منهم ال ميلك طريقاً مستقيماً القتناص ذلك املعىن ولالفرض ميّثل معىن واحد معيناً يف بناء اللغة، 

تلفة ابختالف خمومن طريق طرح فرضية لفهم املعىن، ومبا أّن الفرضيات  روضاته الذهنيةمفإاّل من خالل 
تلفًا من شخص آلخر، وكل واحد منهم خمالرؤى واملفروضات املسبقة فإّن املعىن املتعني للنص سيكون 

هو املعىن الذي  فضاء فإّن املعىن املقبول من هذه املعاين املتعددةاليفهم من النص معىن خاصاً. ويف هذا 
لية عموى، إذن فماهية الفهم وتفسري النص تعكس يف حقيقتها فرضيات مقرتنة مع أقميلك أدلة 

 االستدالل وال ميكن القطع بتوصل أحد هذه الفهوم للمعىن الواقعي.

ظريته إىل درجة من القّوة ونمّبا يكون الدليل الذي يطرحه أحد هؤالء املفكرين إلثبات فرضيته ور 
رى، ومن املمكن أن يقوم شخص آخر بعد مّدة أخن قبوهلا وطرح الفرضيات يفرض على اآلخري حبيث

وى وابلتايل يتمكن من اقصاء الفرضية السابقة، وهكذا تستمر عملية أقبطرح فرضية جديدة مع أدلة 
 فرضيات واألدلة اجلديدة وابلتايل ظهور معان جديدة للنص.الطرح 

« اآلفاق التارخيية»ّن ألل حقيقة أوسع  من مقصود املؤلف، إّن املعىن ميثّ فلى أساس النظرية الثانية وع
صة عن ذاته وعن العامل ختتلف مع جتارب خاألفراد البشر متفاوتة، مبعىن أّن كل شخص يعيش جتربة 

 اآلخرين.

ي خياالُفق التار  مع« تالقي االُفق التارخيي للفهم»ن جهة أخرى فإّن فهم النص إمّنا يتحقق مع وم
ت الوقت يفتح الطريق أمام نقد هذه املعاين ذاوذلك يساهم بدوره يف تباين املعاين. ويف لظهور النص، 



ه املعاين املدعاة صحيحة، بل إّن املعىن الصحيح هو الذي خيلص من هذاملتفاوتة، وليس املقصود أّن كل 
عيار وم« معيار النقد»هو  نقد بشكل نسيب، وليس هنا جمال لبيان وتفصيل الكالم يف: ماالبوتقة 

شكالت اليت تواجه هرمنيوطيقا املحسب النظرية الثانية. وهذا املوضوع يعّد أحد « احلقيقة اهلرمنيوطيقية»
 فلسفية ابملعىن األخص.الغادامر الذي يعّب عنها ابهلرمنيوطيقيا 

ت  النظراييف بحثال فإنّ « التاريخ»و« اللغة»و« املعىن»دون ظهور نظرايت جديدة ترتبط بـ وب
عدد لنصوص حبسب تلملعاين اوت اكان تعدد وتفإمرمنيوطيقية ابملعىن املذكور ال يكون ميسراً، كما أّن اهل

 بالً للفهم واالستيعاب.قاالقراء واملفكرين مل يكن 

رحوا تفاسري ط «13آجوستني»و «12اورجينس»يح أّن بعض املفكرين يف العامل املسيحي مثل، صح
ابب التفسري العرفاين للكتاب املقّدس )ويف « يلوف»يهودية فتح خمتلفة عن الكتاب املقّدس، ويف ال

اسري عرفانية وكالمية و... خمتلفة( ولكن كل هذه التفاسري تقوم على أساس تفاإلسالم نرى أيضاً وجود 
قيقي لأللفاظ واجلمل احلل عن املعىن و رؤية القدمية يف ابب املعىن للنص، وتقرر أّن مجيع أشكال العدال

وابلتايل يقال بوجود معاين طولية ثالثة أو « ملعىن الباطينا»أو « املعىن الرمزي»ىل املعىن اجملازي أو تنتهي إ
ل وككتاب املقّدس أو القرآن الكرمي واليت ذكرها بعض املفسرين يف تفاسريهم، الأربعة أو سبعة آلايت 

حد من هذه املعاين املتصورة واكل أي أّن  « املعىن»ل ابلنظرية القدمية ملقولة صهذه االطروحات كانت تت
ائق يف العامل اخلارجي تشري إليها اآلايت الكرمية بصورة حقإّما أن يكون معىن جمازاًي ورمزاًي وابطنيًا عن 

لعبارات املذكورة وا ل فاملعىن واملدلول يشريان إىل موضوع خارجي تدّل عليه األلفاظحامباشرة، وعلى أيّة 
 يف النص.

توحي د معانيها وتستمتسفة ختلة يف هذا الباب هي أنّه ابلرغم من أّن هذه التفاسري امللنقطة املهمّ وا
ة لك من األدلميية ال لتفسري هذه املناهج ا منمقوماهتا من املناهج واملفروضات املختلفة ولكّن أاّيً 

ى ل العقلي علالالستدزمًا اباالستدالل. وال أحد جيد نفسه مل ئرةداواألدوات سوى القواعد اللغوية يف 
أو  باطينالملعىن رتباط اا عن ملفروضات املسبقة، وال أحد ميلك تصورًا وتصديقًا عقالنياً واصحة املناهج 

 قالين على أنّ بشكل ع ستدلمكانه أن يإبالرمزي أو اجملازي مع األلفاظ واجلمل، وبعبارة أخرى ال أحد 
 ذلك ّدس هو واقعاً اب املقن الكتمرآنية معينة أو آية دعى آلية قاملاجملازي أو الباطين أو الرمزي  املعىن

 ذه االدعاءاتهو عومة، ة ومز اص لآلية، ويف الواقع أّن هذه املعاين كانت متّثل معان مفروضاخلاملعىن 
 واملفروضات انشئة من علل خاصة.

ن صياغة اد املفسرو أر زية للنصوص املقّدسة بدأ عندما م افرتاض وجود معان جمازية وابطنية ور إنّ 
د بدأ هذا العمل قبل اليهودية واملسيحية وق« أخالقية»و« معقولة»بصياغة « االسطورية»النصوص 

                                                           

1 - Origens. 
2 - Augustin. 



فسرون هذه املنهجية يف التفسري وقرروا وجود معان جمازية أو املواإلسالم، ويف هذه األداين أيضًا اتبع 
الفرار من  أورة يف بعض اآلايت هراًب من الوقوع يف مأزق الالعقالنية الظاه صزية للنصو رمابطنية أو 

القي وأحيااًن أخرى تكون ثقيلة وغري أخضيق القواعد واألحكام اجلزمية اليت تتجلى أحيااًن بشكل غري 
 لتساهل يف العقائد.وامقبولة من ِقبل أصحاب التسامح 

الواقع متّثل عمال يف األلعمليات تسمى تفسرياً ولكّن هذه انبغي القول أنّه ابلرغم من أّن كل هذه وي
بواًل ومنهجياً. وهذه هي النقطة املهّمة يف تفسري مقتطبيق اآلايت على املعاين املدعاة وال متّثل تفسريًا 

 عالّمة الطباطبائي يف مقدمة تفسري امليزان بكل صراحة وعمق.الالقدماء واليت ذكرها املرحوم 

وهي »ليت سبق تعريفها وافية ابملعىن األعم  ابملعايري املذكورة يف اهلرمنيوطيقا الفلسانكن إذا أخذول
مالكًا لتقييم تفاسري « حت بعد شاليرماخرطر أنواع النظرايت والتعليمات اليت تتصل ابلفهم واليت 

م النصوص هبنّي أّن أاّيً من املفسرين القدماء مل يلتفت ملوضوع فيتفسوف « كما سبق ذكره»القدماء 
ملهم لعن القدماء يستخدمون قواعد وأصول  ومسبوقات فكرية ضوعًا فلسفياً، فقد كامو ابعتبارها 

رتباط املنطقي، لتوّظف يف لإلالتفسريي ولكّن تفاسريهم كانت مبثابة جمموعة من العبارات تفتقد 
 استخراج املعىن املطلوب من اآلايت والنصوص.

سلمون اليوم يف فهم املا هو املقصود بفقدان اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف عمل القدماء، وما يفتقده هذ
 م مقبول وعقالين للكتاب والسّنة.فهالنصوص هو استخدام آليات اهلرمنيوطيقا الفلسفية لتقدمي 

هية يف العصر احلاضر ال فق هذا الفراغ أدى إىل أن يطرح اجملتهدون والفقهاء املسلمون آراء وفتاوى إنّ 
 .عقولةومأساس منطقي وال ميكن أن تكون مقبولة  تقوم على

صول املتأخرين من الشيعة األىت ابلنسبة لعلم األصول الذي يعيش احلركة والتكامل وخاصة لعلماء وح
رمنيوطيقية ولكنه يواجه فراغًا وثغرات فلسفية أساسية، وبسبب اهلفهو ابلرغم من وجود بعض املساعي 

دينية وخاصة التاوى ال نشهد وجود اضطراب وفوضى يف البحوث والفجملكاملة يف هذا امتفقدان نظرية 
 فيما يتصل ابحلياة االجتماعية والسياسية للمسلمني.

ألة اختالف املفسرين مسعلى « قراءات خمتلفة»تبنّي ممّا تقّدم أنّه رمّبا ال نتمكن من اطالق كلمة وي
يتصل  لفقهية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم فيماواوالفقهاء والتيارات الكالمية والفلسفية والعرفانية 

« قراءة»ّن التفاوت يف القراءات لنص معني إمّنا يتحقق فيما إذا كانت لدينا ألبتفسري النصوص الدينية، 
منيوطيقية لفهم النص ويتّم هر ملعىن املعاصر، والقراءة ال تتحقق إاّل من خالل وجود نظرية فلسفية اب

 قها.فتفسري النص على و 

وليد « الّبوتستانتية»و« الكاثوليكية»و« االرثوذكسية» املسيحية مثاًل مل يكن االختالف بني يف
هذا العصر مبسائل اهلرمنيوطيقا الفلسفية  يفالتباين يف قراءهتم للكتاب املقدس، ابلرغم من اهتمامهم 



ساس هذه النظرايت ألتايل ظهرت آراء ورؤى متفاوتة على وابلتفسري وأتويل الكتاب املّقدس، 
 سري وأتويل الكتاب املقّدس.لية تفعماهلرمنيوطيقية يف 

رمنيوطيقا الفلسفية ابملعىن اهلبرز إىل السطح بعد ظهور « تعدد القراءة لنص معني»ى أيّة حال فإّن عل
عامل اإلسالمي للنصوص الدينية فليس املقصود أّن الاألعم، وإذا حتدث البعض عن تعدد القراءات يف 

الء هؤ نوا ميلكون قراءات خمتلفة للقرآن الكرمي واليوم إبمكان لفالسفة والعرفاء كاوالقدماء من املتكّلمني ا
ملعىن احلديث، وهذه مالحظة ابالعلماء أن ميلكوا قراءة جديدة. وبل إّن القدماء مل يكونوا ميلكون قراءة 

 ها.فيمهّمة ينبغي على أهل النظر والفكر التأمل والتدبر 

وطرح شيء « املعىن»ىن معلسفية تبتين على مسألة تغري أحملت سابقاً إّن البحوث اهلرمنيوطيقية الف وقد
 اجلديدة.« السيمانطيقا»لسنيات والتاريخ واالوهذه تدخل يف فلسفة « النص»جديد ابسم 

صل هبا من أحكام يتعبارة عن تلك األشياء والذوات اخلارجية وما « املعىن»املاضي كان  يف
تكّلمني أو العرفاء والفالسفة بتخطئة نظرية املاء أو القات، فإذا قام أحد املفّكرين أو أحد الفقهعو 

لرواايت، فمن الطبيعي أن يقول إّن ذلك الشخص مل يفهم املعىن واشخص آخر يف ابب فهم اآلايت 
 الفرق نّ  يتصور اطالقًا إمكانية فهم معان خمتلفة لنص واحد. وهلذا السبب فإوالبشكل صحيح 

ال عن اخلالف أبنّه يق من موقع تكفري أتباع املذهب املخالف أو لتيارات الفكرية كانت تتحرك أحياانً وا
فيصل التفرقة بني اإلسالم »غزايل يف كتاب الوإذا رأينا بعض القدماء مثل أيب حامد « جاهل معذور»

سالمية األخرى فإّن هذه الفتوى ال تبتين على أساس إمكان اإلمل يسمح بتكفري الفرق « والزندقة
 وتة للنص بل على أساس مّبرات أخرى.تفااملالقراءات 

 

 دد القراءات يف األداين العاملية:تع

 بواًل ومعقواًل يف نظر مقل أّن تعدد القراءات يف األداين الكبرية املوجودة يف العامل يعّد أمرًا ه
اء دد القراءات ميّثل خطرًا على بقتعاملتكّلمني وعلماء الدين يف هذه األداين، أو أّّنم يرون أّن 

 الدين واستمرارية اخلطاب الديين؟

 عرفة الدينية لدى املّن اهلرمنيوطيقا الفلسفية ابملعىن األعم حتضى اليوم ابهتمام ابلغ يف أجواء إ
بعد  ةنظرايت والبحوث اهلرمنيوطيقيالعلماء اليهود واملسيحية، فهؤالء العلماء وابالستفادة من 

ية وأتويلية خمتلفة يف املعارف الدينية لليهودية واملسيحية. سري تفشاليرماخر أوجدوا مدارس واجتاهات 
رث، ابذين أسسوا مدارس تفسريية خمتلفة يف الّبوتستانتية يف القرن العشرين: كارل الومن العلماء 

 بولتمان، تيليخ، وابنن بورغ.

ه البحوث ل هذحو أساسًا على فهم الكتاب املقّدس تدور  مكذا نرى أّن الّبوتستانتية اليت تقو وه
قّدس فإهّنم يعتمدون على الرتاث السلفي املواملعارف الدينية. وابلنسبة للكاثوليكيني فمضافًا للكتاب 



د حتركوا يف اآلونة األخرية يف تفسري وأتويل الكتاب املقّدس من وقبوصفه أحد مصادر املعرفة املسيحية 
 آليات اهلرمنيوطيقا بعد شاليرماخر. تخداماسموقع 

 ني املسيحينياملتأهل ضبعظر يف ن« هرمنيوطيقا غادامر»رمنيوطيقا الفلسفية ابملعىن األخص عّد اهلوت
اطب التفسري املخ»و« اطيءاملتو  التفسري»رية نظمبثابة انقاذ للفكر الديين املسيحي ألّن هؤالء يرون أّن 

فهم ل« وجوديال»اطي راء غادامر، فتحت اجملال إلمكانية التعآيلة حصوهي « الستخدام آلية النص
ة أنساق من ثثالرت س ظهقّدس، وعلى سبيل املثال: على أساس ثالثة قراءات للكتاب املقدّ املالكتاب 

 املدارس الفكرية يف علم الالهوت املسيحي:

 «.ابنن بورغ»الاّلهوت التارخيي  ـ 1

 «.يخ و...لبولتمان، تي»الاّلهوت الوجودي  ـ 2

 الهوت التحرير. ـ 3

 .14أخرى يف هذا اجملال أيضاً ة قراءات ومثّ 

ث من أجل ه البحو ذهسس  شاليرماخر الذي يعّد مؤسس اهلرمنيوطيقا الفلسفية ابملعىن األعم أإنّ 
ا جملازية، ولذفاسري اع التاصة من قبل أنوا وخالقضاء على الفوضى واالرابك يف تفسري الكتاب املقّدس 

قّدسة وغري صوص املع النة يف عملية تفسري مجيتخدام قواعد وآليات واحداسنرى شاليرماخر يدعو إىل 
 قّدسة.امل

هتزاز اعتماد اؤدي إىل وتن ة لألدايالفرمنيوطيقا الفلسفية خمتبنّي ممّا تقّدم أّن ما تومهه البعض أبّن اهلوي
 ات الفكرية يفالجتاهابهلهم لصواب ويشري إىل جواأتباع األداين على كتبهم املقّدسة، بعيد عن الواقع 

 عاصر.املهوت املسيحي الال
 

 دد القراءات ونسبية املعرفة:تع

 يقة ة نسبية احلقسألوم لديند القراءات يف ادّن البعض يرون وجود ارتباط وثيق بني مسألة تعإ
حوث ساس البلى أعرية قائمة نظواطالقها ويعتقدون أبّن قبول فكرة تعدد القراءات بشكل 

اصاً خنة وأتوياًل اءة معيلك قر ص إبمكانه أن ميشخين أّن كل املوجودة يف اهلرمنيوطيقا الفلسفية يع
اءة صحيحة و كل قر ة تغدت خاصة، ويف هذه الصور التزام بضوابط ومقرر االللنصوص الدينية بدون 

مر يقة واخلطأ أقاحلني بارق ل أتويل للنصوص صحيحاً، وعلى هذا األساس فإّما أن نقول أبّن الفوك
ا ة أخرى لكوّنلى قراءحة عوّنا صحيلكد أي معيار لتجيح قراءة معينة اعتباري أو نقول بعدم وجو 

 ه املقولة؟هذغري صحيحة، فما هو رأي مساحتكم يف 
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 « فوضى واهلرج واملرج يف فهم الإّن نظرية إمكان القراءات املتعددة للنصوص الدينية ال يعين اابحة
ستسالم ملقولة النسبية الباطلة وعدم االهتمام لتايل االوابوتفسري النصوص وأّن كل أتويل وتفسري صحيح 

لضوابط ابلّبهان، إّن القراءات املتعددة إمّنا تكون معقولة ومقبولة فيما إذا مّت االلتزام واآبليات االستدالل 
رمنيوطيقية بنقد أية قراءة وبيان نقاط اهلاهلرمنيوطيقية، فنحن مكّلفون من أجل العثور على احلقيقة 

عد طي مجيع هذه املراحل يتبنّي ميزان اعتبار تلك القراءة وبة يف ذلك الفهم أو التفسري، الضعف والقو 
 .15«قوليتهامعوتشخيص مقدار 

ة  امتالك قراءق يفاحل شخص  ما يقوله البعض من أّن أتباع إمكانية القراءات املتعددة يرون لكلإنّ 
ية لك أدلة كافمتليت ال اراءة رتاء حمض، فالقافمعينة وأّن مجيع القراءات صحيحة، بعيد عن احلقيقة وهو 

راءة نا أكثر من قكون لديأن ت ردها واالعالن عن بطالهنا، ولكن ميكنوطبات مقبوليتها يتّم اجتناهبا ثإل
راءة قثر من أكدينا تكون ل ألساستدالاًل قواًي وكافيًا إلثبات معقوليتها ومقبوليتها، وعلى هذا ااسمتلك 

ي الجتماعاواقع يف ال عتبا وألكل واحد من هذه القراءات املتعددة أنصار و « مقبولة»صحيحة و
 والفكري.

ل اب املقّدس كءات للكتاقر  اًل الالهوت الوجودي والالهوت التارخيي والهوت التحرير متّثل ثالثةمث
ان وإبمك ملسيحيةالداينة كري لسيحي والفضاء الفاملمنها ميلك أدلة مقبولة وهلا أنصار وأتباع يف الوسط 

ة وضعف القراء ت بطالنإثبا ة األخرى، وما مل يتمكن هؤالء منءطئة القراختأتباع كل قراءة العمل على 
ى لدى البعض عل بولةمق تبقىخرى واخراجها من عرف املتدينني واملفكرين وعلماء هذا الدين فإهّنا ساأل

 نص.للاألقل وتعتّب إحدى القراءات املوجودة يف العرف الديين 

ني هذه باحد، والفارق و الدين ر الة املعرفية داخل إطايديهي أّن هذه النظرية تنتج البلورالية والتعددبو 
لتفسيق اي إىل مقولة هب ينتهاملذاتعدد يف الفرق و الالتعددية والتعدد بني الفرق واملذاهب يف األداين أّن 

خط  لة وتسري يفدي الضال واخرى تقع يفّثل احلق املطلق وأّن الفرق األمتوالتكفري وكل فرقة ترى أهّنا 
وال  يق ضد اآلخرينلتفسوا تكفريالكفر، ولكن أتباع القراءات املتعددة اليوم ال يرفعون سالح ال حنرافاال

دلة م وقراءهتم أبات زعمهإلثب ق نسبية ويستندوناحليرون أّن قراءهتم متّثل احلق املطلق بل يرون مقولة 
 ي إىل امتداداملسيح عامللادية املعرفية داخل إطار الدين الواحد أّدت يف تعدالوشواهد عقلية، وهذه 

صر التجدد ع يففة معر  سيحية وتقوية دعائمها مع األخذ بنظر االعتبار عدم االطمئنان إىل أيةامل
 واحلداثة ومل تؤد إىل اضعافها.

مية والدوغمائية املزامحة ز اجل التعددية املعرفية داخل الداينة املسيحية سامهت يف حذف عناصر إنّ 
فراد ليفهموا اخلطاب اإلهلي بشكل تعددي وعدم حصره األللفكر الديين وابلتايل فسح اجملال ملختلف 

                                                           

 نظر: نقد القراءة الرسمية عن الدين، للمؤلف نفسه.ا.  15



خل داصد طريق معني لفهم النص فهناك طرق أخرى مفتوحة، فالتعددية املعرفية أو بقراءة واحدة. فلو 
 عاصرة.امللألداين « اةطريق جن»و« نعمة»الدين الواحد يف العصر احلاضر يعتّب 

 النص»تباط الوحي ار هيمية اليت تستند نصوصها املقّدسة لألنبياء ترى ال أّن األداين اإلبر ه »
دين مبعىن عدم احلاجة لتعاليم األنبياء ال؟ وهل أّن قبول القراءات املتعددة يف «لألنبياء»مع النبوة 

الفهم  من االلتزام بتعاليم األنبياء والسعي إىل غربلةثابة نوع مبوابلتايل ترك هذه التعاليم أو ابلعكس، 
 ديد هذا الفهم للمقوالت الدينية اليت تتصل مبضمون اإلميان الديين؟وجتالبشري هلا وإعادة 

 ألشخاص الذين ال واّن اهلرمنيوطيقا وقراءة النصوص الدينية ال تنفصل ذااًت عن التعلق ابلرتاث، إ
ًا فإّن اهلرمنيوطيقا متّثل سرمنيوطيقا، وأسااهلجيدون حاجة لالهتمام آبليات يرتبطون فكراًي ابلرتاث ال 

 رتاث.التعاليم ونظرايت لتفسري وأتويل 

ا السؤال وهو: كيف هذ طرح مسألة اهلرمنيوطيقا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ينبعث من طرح إنّ 
اصلة من اخلطاب اإلهلي الذي انعكس يف احلميكننا أن منلك فهمًا عميقًا وصحيحًا للتعاليم الدينية 

ين أننا وابستخدام آليات اهلرمنيوطيقا نتحرك يف البحث عن يع؟ وهذا العمل «ملقّدساالكتاب »
ها وهنتدي معوجودة يف الكتاب املقّدسة وتعاليم األنبياء ونريد أن نفهم هذه احلقيقة ونعيش امل« احلقيقة»

 يرون يف القّدسة وتعاليم األنبياء و املمستغنني عن الكتب  بنورها، واألشخاص الذين يرون أنفسهم
عاصر جيب أن ينطلق من رؤية جديدة للحياة وعليه ترك املأنفسهم حاجة هلا ويعتقدون أّن اإلنسان 

هّنم ال يتحركون على مستوى تفسري اخلطاب اإلهلي والنصوص املقّدسة فإالدين وتعاليم األنبياء 
 ها.ستفادة منها ومن تفسري لال

حاب هذه البحوث أصخمالفون للرتاث أيضًا ويتهمون  هم« الوضعيون» املخالفني للهرمنيوطيقا إنّ 
رمون أنفسهم من الوصول إىل احلقيقة يف الفكر حيأبهّنم يبحثون عن احلقيقة يف مطاوي الرتاث وبذلك 

 اجلديد.

 حاب هذا الفكر:أصة وينتقدون عاملنا اجلديد هناك فئتان خيالفون اهلرمنيوطيقا الفلسفية الديني يف

 ضعية املنطقية.و دامها، أتباع الأح

 «.املعنوية بدون دين»ألخرى، أتباع وا

 أّن أتباع اهلرمنيوطيقا حنيالء يقولون إّن الدين قد استنفذ أغراضه وأّن مرحلة الدين قد انتهت يف هؤ 
 ن احلقيقة يف خفااي الرتاث.سعون للبحث عويالفلسفية الدينية الزالوا متمسكني ابلنصوص الدينية 

يف التاريخ « الحنطاطا»ض فالسفة التاريخ أيضًا يعتقدون أبّن اهلرمنيوطيقا الدينية تقول بفلسفة بع
كتب والنصوص القدمية ألهّنم يعتقدون أّن احلقيقة الويقولون إّن أتباع هذه اهلرمنيوطيقا إمّنا يرجعون إىل 

أهّنا موجودة حاليًا أو يف املستقبل، وهذا االعتقاد يساوق  نصوص القدمية الالموجودة يف بطن هذه 
 «.الفضل ملن سبق»قول ابالحنطاط املعنوي لإلنسان على إمتداد التاريخ وأّن ال



دف إىل حفظ هتنريد التعرض هنا هلذه التقييمات وجنيب عليها بل نشري إىل أّن اهلرمنيوطيقا  ال
فية والدينية سنظرية اهلرمنيوطيقا الفل عنميلك معرفة خمتصرة وترشيد الرتاث الديين ال العكس، وكل من 

تخدامها يف البحوث والدراسات الدينية ومعارف األداين يف اسيف العامل املعاصر فإنّه يعرف جيدًا أّن 
عراض إلوادامة حيويته يف حياة اإلنسان ال أهّنا تفضي « حقيقة الدين»ضي لتجديد يفالعصر احلاضر 
 ن.الناس عن الدي

ألحكام اجلزمية املوجودة يف واة تذهب إىل أّن العقائد د رؤية أصحاب اهلرمنيوطيقا الدينية اجلديإنّ 
« اخلطاب الديين»اهتا ومتّثل حجااًب مسيكًا يغطي وجه بذالرتاث الديين بشكل عام هي اترخيية وزمانية 

وحركتها، ويف الواقع فإّن هذه  ه احلقيقة ليعيش املؤمنون يف أجواء نورهاهذوينبغي اماطة اللثام عن 
قع اإلنسان واجملتمع واكيما تبقى حّية وفاعلة يف « ترميمها»و« جتديدها»مل دائماً على عقيقة جيب الاحل

 «.الوحي اجلديد»اصر الرتاث وتنقية عملية عنالبشري وجيب استخدام هذه اآلليات والوسائل يف غربلة 
 

 رمنيوطيقا والشريعة:اهل

 تعدد القراءات  مننهم مساحتكم ـ ماع مقولة اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف ايران، ـ و ل يقصد أتبه
كة احلياة، أو أّن مرادهم جتديد التاث حر يف الدين، ترك الشريعة وتعطيل األوامر والنواهي اإلهلية يف 

تعديلها يقة وذات األحكام الشرعية واإلهلية وجيري ترميمها و حقالديين وأحكام الشريعة حبيث تبقى 
 اضر مع حفظ غاايت ومقاصد الشارع املقّدس؟اقع املسلمني يف العصر احللو بشكل تصلح 

 تفسري وأتويل الكتاب  يفن املعلوم أّن الباعث لطرح حبوث اهلرمنيوطيقا وضرورة االستفادة منها م
ين اإلسالمي يف ايران رمسية الفقهية واحلكومية للدالوالسّنة يف ايران ليس سوى ما تقّدم آنفاً، فالقراءة 

نقد القراءة الرمسية »نت صورة عن هذا املأزق يف الفصل األول من كتايب بيّ  دتواجه مأزقًا خطرياً، وق
أزق من موقع املوال أجد حاجة لتكراره هنا، وهناك الكثري من األشخاص الذين فهموا هذا « دينلل

ديدة للهرمنيوطيقا على مستوى إجياد طريقة جلاالعمق والوضوح وحتركوا من خالل االستفادة من املعارف 
وترميم احلقيقة املوجودة يف صلب الدين اإلسالمي إلجياد حل « رتاثالاعادة قراءة »ديد النظر وجلت

اصة لدى هؤالء اخل، وهذه الفعاليات انبعة من العالقة «احلقيقة»تخلص من املأزق وأداء حق للعملي 
لتزام أبغراض ومقاصد الشريعة ال من موقع االلهم هذا من موقع ابلرتاث الديين حيث يتحركون يف عم

لتقدم وحترك املسلمني يف « مانعاً »من كونه « الرتاث الديين»اخراج  هوامهاهلا واإلعراض عنها، فالغرض 
ألّن املسلم « يداً جدوحيًا »على مواصلة التحضر من خالل جعل الرتاث « ابعثاً »عصر وجعله الهذا 

كر بعيدًا عن هذا الرتاث وابلتايل يؤدي ويفمًا ابلرتاث الديين وأنّه ال ميكنه أن يعيش جيد نفسه ملتز 
 رية.كباالبتعاد عنه إىل خسائر وأضرار  



لفقهية والكالمية واالء يرون من الضروري جلّبان نقاط الضعف واخللل يف املناهج التفسرييَّة هؤ 
 صدع وحتقيق االتساق والتجانسالالعمل على رأب  القدمية، اليت ال متلك انسجامًا عقليًا ومنطقياً،

خالل جتديد حقيقة التجربة الدينية املوجودة يف الكتاب  مناملنطقي والعقالين يف مفاصل الرتاث الديين 
فاالستفادة من هذه اآلليات « ابملعىن األعم»آليات اهلرمنيوطيقا اجلديدة  منوالسّنة وابالستفادة 

الديين الذي بدأه « حلوارا» ةالكتاب والسّنة يعين يف احلقيقة استمرار عملي رمنيوطيقية لفهم نصوصاهل
 نيب اإلسالم.

قضااي واملقوالت العقائدية لل استمرار ودوام دين معني ال يتحقق من خالل استمرار القوالب الثابتة إنّ 
لى امتداد الزمان وال ألشكال تتغري ابستمرار عواأو األخالقية أو األحكام العملية، ألّن هذه القوالب 

وام الدين، فدوام كل دين يرتبط بشكل وثيق ابستمرار احلركة الفكرية ودتمرار سميكن أن تكون معياراً ال
قوية يف واقع اإلنسان الحلوارية املنسوبة ملؤسس ذلك الدين فيما تقتضيه من تفعيل التجربة املعنوية وا

إىل تلك  كتاب والسّنة ال تتيسر إاّلابلوصولالث وترميم املؤمن. ويف هذا العصر فإّن حركة جتديد الرتا
اد جتارب جديدة من خالل مشاركة املؤمنني يف تلك التجربة اليت اجيالتجربة املعنوية للنيب وإمكانية 

جتديد الرتاث وحماولة إجياد تفسري جديد للكتاب والسّنة و  ،لى هللا عليه وآله()صالنيب األكرم منانطلقت 
 .ةر ذلك الطريق وبقاء حيوية الدين يف عصر احلداثين استمرايع

« الشريعة»دين: للهذه القراءة اجلديدة واملنظومة املعرفية الدينية تبقى املساحات الثالثة  يف
حيث يبقى احلالل واحلرام « رتيب جديدت»، ولكّن مساحة الشريعة تتميز بـ «احلقيقة»و« الطريقة»و

أبعادها املختلفة وال و كن هناك تفاوت كبري يف معناها ومصاديقها ولس، واألمر والنهي اإلهليني يف األسا
تركيبة  يفبحث يف تفاصيل وجزئيات هذا املوضوع، بَيد أنين أوردت مناذج من التغيري للجمال هنا 

وكذلك يف « قراءة الرمسية للدينالنقد »وتشكيلة أحكام الشريعة يف فصل حقوق اإلنسان من كتاب 
« الفقه اإلسالمي وحقوق املرأة»مقالة و « هذا العصر يفلسياسي يفقد األرضية العقالنية الفقه ا»مقالة 

 من هذا الكتاب.« كومةاحلاحلق، التكليف، »و

يف ثقافة « نساناإلحقوق »ن اجلدير اإلشارة إىل أّن عملية التجديد إبمكاهنا إدخال مقولة وم
لفيات دينية حبيث تكون حقوق خبالمي املسلمني واستنطاق مضمون هذه احلقوق يف الفكر اإلس

احلقل السياسي للمسلمني، ومن املعلوم أّن هيكلية  يفر االطروحات النظرية والفكرية و اإلنسان حم
 «.املعامالت والسياسات»تعرض لتغيريات أساسية يف جمال ستالشريعة يف هذه الصورة 

رمنيوطيقا الدينية ليس اهلزاع يف ابب ا أجد من الضروري التصريح هبذه احلقيقة وهي أّن مورد النهن
قراءات السابقة، فاملسألة األساسية هي أّن هناك البعض األشخاص قراءة جديدة إىل جانب  مأبن يقدّ 

لسّنة يف العصر احلاضر يعتمد على توّفر هرمنيوطيقا مقبولة يف هذا العصر وامن يقول أبّن فهم الكتاب 
 يقا اجلديدة.لتحرك على أساس مقتضيات اهلرمنيوطوا



منا بعض الدراسات قدّ ه مجلة من املسائل واملوضوعات مل تبحث بشكل جاد حلّد اآلن وقد هذ
ون قادرة يف عصر احلداثة أن تفتح هلا طريقًا يف تكوالتحقيقات يف هذا املوضوع، إّن احلوزات العلمية ال 

لديين وسوف تبقى الفوضى الفكرية ول وقواعد هرمنيوطيقية يف الفكر اأصالثقافة املعاصرة بدون امتالك 
تخلص من هذا اليف جممل املقوالت الدينية حاكمة على أجواء الفكر الديين وال ميكننا  نسجاماالوعدم 

تأكيد على البحوث اهلرمنيوطيقية والدعوة الاملأزق إاّلمن خالل آليات اهلرمنيوطيقا، ومن هذا املنطلق فإّن 
ق من موقع الرغبة ليدة ميّثل عني االهتمام ابلرتاث الديين وينطجدلتأسيس هرمنوطيقا دينية إسالمية 

 سالمية واملعرفة الدينية للمسلمني.اإلخلدمة الثقافة 

 رمنيوطيقا الفلسفية بعيدًا اهلذ مّدة طويلة نرى أّن البعض يثري اللغط ويطرح الشبهات حول من
عدواين من خالل املنابر العامة سلوب وابعن االستدالل العلمي ويصدر حوهلا أحكامًا سلبية 

ضاد للدين، فما هو سبب هذا املوقف السليب من نظرية علمية ومبشكل خميف  وحياول تصويرها
 متخصصة؟

 قراءات الدينية وينبغي الناك أشخاص يف جمتمعنا يتحّلون ابلدقّة واالنصاف يف معارضتهم لتعدد ه
 االصغاء ألدلتهم ونظراهتم بكل تواضع.

مواقع العدوان  منؤى اجلديدة ر عة من الذين تتحدث عنهم والذين يتعاملون مع الناك مجاوه
 واخلصومة، هؤالء يتشكلون من فئتني:

فكرية والفلسفية وخاصة فيما الليت تعيش اجلهل التام بثقافة العامل املعاصر واملنجزات ا فئة األوىل:ال
 «.الناس أعداء ما جهلوا»قا من ابب رمنيوطياهليتصل ابهلرمنيوطيقا الفلسفية، هؤالء يعادون 

السلطة(، نسأل »لخ مسعلى « احلقيقة»م الذين يتحركون على مستوى التضحية بـ ه ية:نفئة الثاال
 لعقل واألخالق.واهللا أن يهدي كال الفئتني وأن جيعل تعاملنا مع أهل األدب 

 قص السؤال واجلوابان

*    *    * 
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 16داثةاحلثة أحناء من القراءة للرتاث الديين يف عصر ثال 

 
ماء د من ِقبل علصر اجلديعال يفالقراءة للرتاث الديين  ضوع هذه املقالة خيتص ببيان ثالثة أحناء منمو 

رخيية ات التاملمهديح خمتصر حول ابّد من توضالالالهوت املسيحي، وقبل الدخول يف أصل البحث 
 بحث وهذه الظاهرة.الواالجتماعية لظهور هذا 

إىل ثالثة أحناء من  ىتهان السؤال عن كيفية مواجهة الرتاث يف العصر اجلديد واليت إنّ نقطة األوىل: ال
ديين وصية معينة وهي أنّه ميّثل تراث اترخيي خصالقراءة للرتاث يف الفضاء الديين املسيحي، ميلك 

 .17والقول أبّن الرتاث الغريب هو تراث ديين اترخيي ابلذات« ييند»ابلذات، بل جيب تقدمي كلمة 

ملسيحي، اس اإلميان اسأااًل مجلم إ ميكننا أن نفهم الذاتية الدينية للرتاث املسيحي للغرب إاّل أن نعوال
 سيحي. املولذلك حناول هنا تقدمي تعريف خمتصر لإلميان 

 

 ن املسيحي:ىن اإلميامع

رخيي معني قد أخّب عن ات أصل وأساس اإلميان املسيحي يقوم على أساس أّن هللا تعاىل ويف زمان إنّ 
سيح، وحكم بينهم وغفر هلم وكتب هلم النجاة. املذاته ضمن فعل معني وظهر للناس بواسطة عيسى 

 مجيع األزمنة والعصور، أي عت يف زمن معني ولكنها متواصلة ومستمرة يفوقوهذه احلادثة التارخيية وإن 
ادثة التارخيية، احلثري هذه احلادثة أبدي، وهذه احلادثة هي إخبار هللا عن نفسه من خالل شهود أتأّن 

كل قضااي ومقوالت إميانية إىل األجيال بشعة التارخيية قأي حواريو عيسى املسيح، وقد انتقلت هذه الوا
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ي ف Peter L, Bergerمحاضرة يدور في إطار نظريات الم موضوع هذه  2000

 Der Zwang zur Haresie كتاب 
ن هنا فأنا متردد في إمكانية وجود مثل هذا التراث م.  17

ار هذا السؤال: هل أّن يثالمسيحي في العالم اإلسالمي، وهنا 

بالذات، أو أّنه تراث التراث في العالم اإلسالمي ديني ـ تاريخي 

رفي وغير ديني وقد تلّون بلون ديني؟ فهناك فرق بين وعبشري 

 هذين األمرين.



يستمر بشكل دائم، واهلدف منه جناة مجيع األجيال واجملتمعات  أنالالحقة، وهذا النقل واالنتقال ينبغي 
 يع العصور واحلقب الزمنية.مجالبشرية يف 

مله مستمر فيما حي كلبشي خير تاه احلركة االنتقالية بذاهتا عبارة عن حتقق وتواصل الرتاث الديين الهذ
فهم مسألة و ملستمر اخيي لتار م هذا الرتاث افهمن إخبار هللا عن ذاته، ويف كل عصر ال يتيسر للناس 

 .ملستمرةية اسيح إالّ  من خالل فهم هذه السّنة التارخياملإخبار هللا عن نفسه بواسطة 

ة مون هذه السنّ فهويرة ستمتارخيية امللعتقد املسيحيون أهّنم واقعون داخل هذه السّنة الدينية اوي
ذات، الدينية ابل ملستمرةاسّنة فهمه هلذه ال عنوالرتاث الديين يف كل عصر، وكون اإلنسان مسيحياً عبارة 

 اخل إطار هذهداته يف ذ عن هلي ابلبشارة والنجاة، أي إخبار هللااإل.والفهم عبارة عن مواجهة اخلطاب 
 لرتاث.واالسّنة 

إلميان اأساس و ور حمتصرة ومضغوطة عن أساس الفكر التيولوجي للمسيحية حول خمه إشارة هذ
 ئله إىل حبوث طويلة ومفصلة.وحيتاج شرحه وبيان مسا

ي لديين املسيحرتاث الاعىن مندما يكون معىن اإلميان املسيحي هو ما تقّدم آنفًا فالبّد أن يكون وع
ن ِقبل ية قد وضعت م البداّنة يفأّن هذه الس عنمتناسبًا مع هذا الفهم واملعىن، فالسّنة املسيحية عبارة 

دخوهلا يف  من خالليخ، و ح ابن هللا ودخلت يف مطاوي التار سى املسيعيهللا تعاىل وقد ظهرت على يد 
 تاريخ البشري عملت على جناة اإلنسان.ال

ل يف الفكر والعم م طريقسر نّه أ أتثري جتلي هللا ودخوله يف التاريخ البشري ويف الفكر املسيحي هو إنّ 
كذلك   اآلن يتصورهاائماً و رار دسّنة الدينية على هذا الغالأعماق وجود اإلنسان، مبعىن أّن املسيحي يرى 

يف « لقدسيلتاريخ اا»رة نية واترخيية مقّدسة وإبمكانكم أن تشاهدون عبازموهو أنّه يعيش يف حقبة 
 كثري من النصوص املسيحية.ال

لتاريخ معىن ا ألةسمحي التقليدي يعيش يف اتريخ قدسي، وهلذا السبب ظهرت ي اإلنسان املسإنّ 
 بني التاريخ النسبة ما هيلتاريخ العريف، و واقبيل وما هو التاريخ القدسي العريف ومسائل من هذا ال

 القدسي والتاريخ العريف؟

لفكر التاريخ يف ااريخ، و تالا ن هللا تعاىل هو الذي يصنع اتريخ الرتاث من خالل دخوله يف دائرة هذإذ
وف يصل ملسيح سايسى ع تاريخ الذي بدأ بظهورالاملسيحي ميكن تصوره بشكل اُفقي، مبعىن أّن هذا 

 ور ملكوت هللا.ظهإىل نقطة النهاية، وذلك عند 

العايت يف هذا مطن هذا توضيحًا عن ماهية الرتاث والسّنة يف الغرب املسيحي، وأستوحي من كا
سالمي، فالسّنة أو الرتاث يف العامل اإلسالمي اإلمنلك مثل هذه السّنة وهبذا املعىن يف عاملنا  اجملال أننا ال



اث غري قدسي يتميز بلون ديين وصبغة دينية، وببيان آخر إّن األمر تر ي . أ18ضع ملقولة انرتبولوجيةخت
رتاث غري المن طريق الوحي ويف هذا  تألحكام وغري ذلك من األحكام اإلهلية اليت جاءواوالنهي 

ابستثناء »ني  عامة املسلمبنيالديين، يغلب عليها فكر خاص. ومن هذه اجلهة معىن للتاريخ القدسي 
هو نوع املواجهة مع الرتاث؟ فاملقصود منه هذا  ما، وعليه فعندما يقال يف عصر التجدد: «بعض العرفاء

 مسيحية.للالرتاث الديين والتارخيي 
 

 ئص التجدد:خصا

يع أبعاده مجلفهم يف واة ن خالل نظرة عامة للتجدد ميكن تصويره أبنّه انفجار غري قابل لالحاطوم
ه  أبعاد حياتيفالتساع داد واتجدد جيد حالة االمتاليف حركة احلياة، وكأّن اإلنسان يف عصر ومستوايته 

ق، وعلى هذا  السابيففها ه مل يكتشنّ عصر أبعادًا جديدة حلياته حبيث إالوقد اكتشف اإلنسان يف هذا 
 نسان.اإل ياةحة يف كننا القول من جهة أّن التجدد ميّثل انفجاراً لألبعاد الوجوديمياألساس 

احلداثة حالة ف ،19يدةجدد ذكروا أّن مقتضى هذا االنفجار يف أبعاد حياة اإلنسان خلق حاالت وق
حلداثة حالة بشرية تقتضي أن يعيش اإلنسان فاجديدة، كما أّن الرتاث كان حالة يعيش فيها اإلنسان، 

 يزال يكتشف الختياره، ولكّنه صل حبياة اإلنسان وأن تكون حتت اتتدائماً مع مصادر ومنابع القوة اليت 
وتى والعثور املحلياة بشكل فاعل يف حياته ويقيم معها نسبة معينة وكأهّنا مبثابة إلقاء أجساد وامنابع للقوة 

ابع القوة واحليوية يف وجوده فإنّه منعلى أجساد حّية، إّن اإلنسان يف كل قسم من حياته وعندما يفقد 
عها رابطة وعالقة معينة، وهذه احلالة ليست حالة مقيم وياد حياته يكتشف منابع أخرى فاعلة يف أبع

شكال خمتلفة وتعمل على تسخري اإلنسان هلا، أي أهّنا متّثل دينامو حيوي يف أباختيارية، بل تتمظهر 
 ار التجدد وحدوث املتغريات.تي

 

 يار املرجعيات الشمولية:اّن

 ستفهام ويعيشاالمات عو لة اً ألسئمخلارجي خيضع دائخلصوصية األخرى يف هذا االجتاه أّن العامل اوا
تها إلنسان فاعليا خارج يفيوية ابع القوى احلمناإلنسان دائمًا يف ابطنه تعقيدات متزايدة، فعندما تفقد 

 اجه إشكالية وترتسم عليه عالمة سؤال.يو وحيويتها فإّن العامل اخلارجي 

اجه هذه اإلشكالية تو والدينية أيضًا  ياسية والثقافيةلى ضوء ذلك فإّن االمتيازات االجتماعية السوع
حس اإلنسان أنّه مثاًل ال ميكنه أن يعيش وأوهذا التساؤل ألهّنا مجيعًا قد فقدت حيويتها وفاعليتها 
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وطرح هذا التعبير في الفلسفة « لحالةا»الكالسيكية تعبيرًا عن 

 الوجودية.



ى قانون آخر لتسيري حياته، أو أنّه ال ميكنه االستمرار يف النظام علبذلك القانون السابق وينبغي أن يعثر 
النظام  معق نظام سياسي آخر أو أنّه ال يستطيع االستمرار والتواصل لابق وجيب عليه خسالالسياسي 

 الرتبوي السابق والبّد من نظام آخر.

اجه اإلنسان يف تو ه احلقائق تقع خارج اإلنسان، واحلداثة دائمًا تثري أسئلة حول األشياء اليت هذ
مات اإلستفهام، ويتعقد اجلو سئلة وعالاألادت حياته، وهكذا تتعقد األمور يف واقع اإلنسان كلما ازد

عاصر يعيش دائمًا حالة اجلمع والتفريق، وهذا األمر مل يكن املالذهين لإلنسان ابلتدريج ألّن اإلنسان 
نسان ويف الرتاث، ففي احلياة التقليدية وبسبب وجود انسجام كامل بني ابطن اإلموجودًا يف حياة 

يث جيعل من اإلنسان  حباقع اخلارجي يتمتع ابلقوة واالنسجام والثبات نسان وخارجه وبسبب أّن الو اإل
له لوجود التطابق الكامل بني ابطن اإلنسان حو كالطفل الذي يقبع هادائً يف مهده وال يفكر أبي شيء 

انه املقرر. وهذا اهلدوء واستحكام احلالة يورث اإلنسان اطمئناانً مكوخارجه، فكل شيء موضوع يف 
 وسكينة.

تعرض األشياء وتلواقع اخلارجي للتساؤل وتثار حوله عالمات االستفهام اكن عندما يتعرض ول
طن اإلنسان وحمتواه الداخلي حيث يضطر اباخلارجية لالهتزاز واالرابك، فإّن هذه احلالة تنعكس على 

ملستجدات حلساب ليقرر مكانته وحالته يف هذه األجواء املتحركة واواألن يعيش حالة اجلمع والتفريق 
فكر يف كيفية ويأجل أن يعود لتلك احلالة اهلادئة واملستقرة وحيصل على االطمئنان النسيب  منة املتغري 

ارج يعمل على إجياد حاالت تتطابق مع اخلإجياد تناسب وجتانس بني اخلارج والداخل مرة أخرى، ففي 
 الوضع اخلارجي. معداخله وأن ميلك حالة ابطنية تتطابق 

نسان لالضطراب والتعقيد لإلالهتزاز والتساؤل وتعرض الواقع الداخلي لالواقع اخلارجي  تعرض إنّ 
لى هذا األساس ابلضبط تزداد إمكانية االنتقاد وجتدد وعيعتّب من اخلصوصيات واملعامل املهّمة للحداثة، 

تزداد  اذاملّنة، ولكن مور واالجتاهات اليت تنتهي إىل إجياد متغريات يف الرتاث والساألاالختيار، وهذه من 
 إمكانية االنتخاب واالختيار يف هذه احلالة؟

ب عقيدة التقدير سل ذلك من أجل أّن اهتزاز العامل اخلارجي وعدم ثباته واستقراره يفضي إىل إنّ 
ذا اإلنسان كان يعيش جتربة احلالة الدينية فهوالقسمة واالستسالم للمصري األزيل املكتوب على اإلنسان، 

عامل وضع بتنظيم وحساب وكتاب وال جمال فيه للتغيري مثالً عبارة: العامل القضاء وأّن لربة التقدير واابسم جت
عامل يكون معقواًل ويسري العقول، هو العامل الذي تتجلى فيه املعقوالت، ويف جتربة القضاء والقدر فإّن امل

 كانه املقرر.ء موضوع يف مشيوفق نظام معني ويتبع مقررات وقوانني صارمة وكل 

ّدر ومعني منذ مقنسان أحد هذه األشياء حيث ميلك مكانة خاصة يف هذه العامل وكل شيء اإل
مور املقّدرة ولكّن هذه التصرفات واقعة األاألزل، وابلطبع فإّن هذا اإلنسان ميكنه أحيااًن أن يتصرف يف 

ختيار هبذه الصورة وهو مسألة اجلّب واالذ السبب فإّن القدماء حّلوا وهلأيضاً ضمن إطار التقدير املقدور، 



ليت ال تقبل وا اإلنسان إبمكانه أن يتحرك وميارس حريته داخل إطار األمور املقدرة سابقًا إنّ أهّنم قالوا 
 التغيري والتبديل.

نسان، وهذا اإلطار هو إطار اإلكذا جند أّن مساحة املتغريات تنسجم مع املساحة املقررة الختيار وه
فضاء الفكر أو الدين أو احلياة، قد تعرضت  يفوجتربة التقدير هذه، سواء  والقضاء والقدر،التقدير 

ر احلداثة، فاإلنسان احلداثوي أي اإلنسان الذي يعيش يف ابطن عصلالهتزاز والتغري واالقصاء يف 
 ال يوجد الً مثعيش هذه املستجدات وتداعيات احلداثة واملدنية ال يبقى لديه معىن للتقدير، ويالتجدد 

لية التفكري جيب أن تكون داخل عماطار معني للتفكري، ففي السابق كان القدماء يتصورون أّن  هناك
فكر، أي موجود يف عامل الوجود، واإلنسان املفكر يسعى الإطار معني، وهذا اإلطار موجود قبل وجود 

وجود امليقة تساوي قاحل»قة أبهّنا: لعالقات املوجودة فيه، وهلذا السبب عرّفوا احلقيوالكشف هذا اإلطار 
ا العلم أبحكام وأحوال هبوالفلسفة بدورها يقصد « أو الوجود، والكذب يساوي املعدوم أو العدم

اك ضوابط مقّدرة يف عملية التفكري، ولكّن هناملوجودات مبا هي موجودة، وعلى هذا األساس كانت 
 ار خاص.إطالفكر يف هذا العصر ال ميلك أي 

طارًا حمددًا جيب وإلنسبة للدين أيضًا حيث كانوا يتصورون أّن الدين ميلك حقيقة معينة كذا ابوه
 الدين من خارج االطر والقوالب، فليس إىلعلى اإلنسان اكتشافه ومعرفته ولكن اإلنسان اجلديد ينظر 

متناهي عاصر هو املوجود الذي ُقذف به يف ساحة الوجود الالاملهناك إطار حمدد للدين، فاإلنسان 
يش، هذه يعد ذاته ويتحرك وفق مسؤوليته يف واقع احلياة وهو الذي يعنّي لنفسه كيف جيه أن يوجيب عل

ى اإلنسان أن خيلق هذا اإلطار علهي األمور اليت طرحتها الفلسفة الوجودية، فال إطار للحياة وجيب 
عليها اإلنسان يف  دة اليت كان يعتميديولوجيات والعقائد الشمولياالحلياته، ففي مثل هذه احلالة اهنارت 

ملنظومات والعامل اخلارجي عندما يتعرض لالهتزاز وعدم الثبات فإّن هيمنة األفكار فاواقع احلياة، 
 العقائدية الشمولية ستنهار أيضاً.

نسان يعتمد عليها يف اإلمثل هذه الظروف تنهار مجيع املرجعيات واألفكار الشمولية اليت كان  يف
رجعيات ستنهار أيضاً، وهذه املرجعيات كانت تتجلى املعامل اخلارجي فإّن هذه لوحينما يتزلزل االسابق، 

جعية دينية ومرجعية فلسفية ومرجعية سياسية وغري ذلك، ولكّن اإلنسان مر أبشكال خمتلفة، فهناك 
 ا العصر واحنسرتهذ يفديد يرى أّن كل هذه املرجعيات واالطر الثقافية والفلسفية قد اهنارت متامًا اجل

لعامل. يف مثل هذه األجواء جيد اإلنسان نفسه واجتربة القضاء والقدر اليت كانت مهيمنة على اإلنسان 
 تار بنفسه ما يريده ويعتمد على جتربته ومعرفته الشخصية.خيبدون مرجعية معينة وعليه أن 

 

 دد فرص االنتخاب:تع



ظيفته أن خيتار ال أن يقلد فو ال، النتخاب يف كل جممثل هذه الظروف جيد اإلنسان أمامه فرصاً ل يف
يش التبعية والتقليد، مثاًل يف عامل السياسة نرى أّن يعاآلخرين ويعيش التبعية، ففي السابق كان اإلنسان 

يف . و 20أي طاعة احلاكم اليت متّثل يف حقيقتها التبعية للحاكم« لطاعةا»اإلنسان كان يعيش مفهوم 
نها حقل السياسة ومهوم االنتخاب يستوعب مجيع امليادين وميتد إىل كافة احلقول داثة أصبح مفاحلعصر 

داثة يواجه دومًا حالة االنتخاب وليس احلالذي جيري فيه احلديث عن االنتخاابت، فاإلنسان يف عصر 
 نتخاب ال من موقع التبعية.االأمامه طريق سوى أن يتحرك من موقع 

دية دذه هي التعوه ددة،اّل عندما تتوفر عّدة طرق وخيارات متع االنتخاب ال يكون له معىن إإنّ 
 ددية قد فرضتذه التعت، فهتلف املستوايخمت وعلى اليف كافة اجملا« التعددية»والبلوارية احلديثة، أي 

التعددية  أي أنّ  م ال؟أبغي أن نتساءل هل يريد هذه التعددية ينعلى اإلنسان يف عصر احلداثة وال 
ا رى وهنأخمعات من جمت أوسع الواقع اجملتمعي، غاية األمر أهّنا يف بعض اجملتمعات يفضة موجودة ومفرو 

 «.دعةبال»يتجلى متاماً مفهوم 
 

 ور املفهوم اإلجيايب للبدعة:ظه

  ك العصر الذيلذأجواء  ذ يفنت البدعة يف املاضي تعتّب أمرًا مذمومًا ألهّنا مبثابة العمل الشاكا
رفع لواء  بارة عنعدعة نت البكارة عن التبعية للمرجعيات املوجودة، ولذلك  كانت الغالبية فيه عبا

ر هو العصر احلاض ، ولكنّ ذميمة نت متّثل حالة استثنائيةكامن هنا  و املعارضة واملواجهة لتلك املرجعيات، 
ا مكلتدع  ن أن يبإلنسااداثة تقتضي حرية احلركة واالنتخاب وهلذا أصبح بوسع احلعصر البدع، ألّن 

ّب يف من أشكال اجل ل شكالً ثّ متو يريد، وهذه البدع تعتّب من األمور املفروضة على واقع البشرية املعاصرة 
ان حنو ك اإلنسن يتحر أّب يف عصر احلداثة هو اجللعصر، وعلى حّد تعبري بعض احملققني فإّن اهذا 

لفاً، ومن دد له سف حمكليعة ألنّه ال يواجه أي إطار مرجعي مسبق وال تبداالبداع وأن يكون صاحب 
 نطلق وجب عليه اختيار شيء جديد، وهذا هو معىن البدعة.املهذا 
 

 حلداثة:اكلة املتدين يف عصر مش

                                                           

اهيم السياسية فذين يحاولون البحث عن المن اإلخوة الإ.  20

قديم يسلكون في حركتهم هذه طريقًا الالجديدة في مطاوي التراث 

هوم البيعة مفمن « االنتخاب»مسدودًا، فال يمكن استخراج مفهوم 

أو الطاعة في التراث القديم، فال ينبغي الخلط بين المفاهيم، 

يثة في التراث، مفاهيم السياسية الحدالومن الخطأ البحث عن 

ظهور الحقوق األساسية في القرون الحديثة » ةانظر مقال

نقد القراءة الرسمية »من كتاب « نعدامها في التراث اإلسالميوا

 لكاتب هذه السطور.« للدين



إلنسان املتدين هو الذي ال فاا جيد اإلنسان املتدين نفسه يواجه مشكلة كبرية يف عصر احلداثة، هن
البعض إننا ال نريد الرتاث الديين وما فائدة هذا ول يقيريد قطع عالقته مع الرتاث الديين، وابلطبع فقد 

ر ابجياد تراث جديد متناسب مع كاذا نتمسك ابلرتاث الديين وال نفوملالرتاث يف العصر احلديث؟ 
 ا العصر؟ هنا توجد مسألتان:هذمتطلبات 

وقطع عالقته ديين ابلكامل الل أّن هذا املعىن ميّثل منط من التدين؟ فإذا نبذ البعض الرتاث ه دمها:أح
 اباين اجلديدة وإجياد عقائد جديدة فماذا يسمى هذاملمع هذا الرتاث وأراد التحرك يف حياته على أساس 

 العمل؟

 ل أّن مثل هذا العمل ممكن أم ال؟ه ألخرى:وا

كنه أن يدعي أنين ميقدر املتيقن هو أّن من ال يعيش أي عالقة مع الرتاث الديين الكاثوليكي ال ال
تبط أبي رابطة مع الرتاث الديين يف أر وليكياً، وهكذا ابلنسبة للمسلم الذي يقول:إنين ال الزلت كاث

نين مسلم. طبعًا فهذا الشخص ليس ابلضرورة ملحداً، أبص ال ميكنه القول خاإلسالم، فمثل هذا الش
  أومسلمني  تبط ابألشخاص الذين يريدون البقاء على دينهم والقول أبهّنم الزالواير ولكن موضوع البحث 

فية تصوير إسالمهم أو كيكاثوليك أو بروتستانت فإهّنم سيواجهون مشكلة، وهذه املشكلة تتلخص يف  
ديث هو: هل إبمكاهنم أن يعتقدوا بقضااي احلمسيحيتهم؟ فليست مشكلة هؤالء األشخاص يف العصر 

الء األشخاص فمشكلتهم ّثل مجيع املشكلة اليت يواجهها هؤ متدينية معقولة أو ال، فهذه املسألة ال 
 فاظ على إمياهنم يف واقع هذه الثقافات املتحركة والقيم املتغرية؟احلتتلخص يف كيفية 

عصر احلداثة يفتقد  يفمتكن املشكلة، مبعىن أّن املسلم أو الكاثوليكي أو الّبوتستاين جيد نفسه  اهن
فاإلنسان الذي يعيش يف بطن احلداثة  يصنع؟ أنأي مرجعية معينة وال ميلك جتربة تقديرية، فماذا ميكنه 

ومع ذلك يريد أن يبقى على  جعيات يرجع إليها يف تصوره عن العامل واحلياة،مر ال جيد له اطر حمددة وال 
سيحي يف الغرب ثالث املنه ويقول أنين مسلم أو مسيحي، هنا تتجلى األزمة، وهنا تولدت يف الرتاث دي

 شكلة.املمن أجل حّل هذه قراءات خمتلفة هلذا الرتاث الديين 

مطلق،  ضها بشكلرف اإلنسان املتدين يف عصر احلداثة ال ميكنه قبول احلداثة بشكل مطلق وال إنّ 
ارها ويف داخلها وله وعي حداثي وميلك إطأّما أنّه ال يستطيع رفض احلداثة بشكل مطلق ألنّه يعيش يف 

د رفض احلداثة بشكل مطلق فإّن ذلك يعين إنكار يداً، فإذا أراجدأفكارًا جديدة ويعتّب نفسه إنسااًن 
م متكنه من عدب عن الذات، وأّما اا اإلنكار والرفض إىل تكريس حالة االستالب واالغرت هذذاته ويؤدي 

جعيات واطر فكرية مسبقة وابلتايل مر قبول احلداثة بشكل مطلق ألّن هذه احلداثة ال تتوائم مع وجود 
عصر احلداثة، فإذا أراد املسلم أن ينظر إىل القرآن كنظرته  يفتيار املطلق فإّن اإلنسان يعيش حالة االخ

قول إنين ال رسول هللا كنظرته إىل الشاعر فردوسي، فكيف ميكنه ىلشريازي، أو ينظر إالإىل ديوان سعدي 



يف ميكنه القول إنين فكمسلم، وإذا أراد املسيحي أن ينظر إىل املسيح كما ينظر لشكسبري مثاًل 
 يحي؟مس

 فاظ على حالةيعها للحمجف  اجلهود املبذولة لرتميم الدين يف العامل املسيحي أو اإلسالمي هتدإنّ 
ان كحيث كان إبم بذولة،ل تلك اجلهود امللكلدين داخل الوعي احلداثي، وإاّل فال معىن لاالنتماء 

 هلرمنيوطيقيةاالبحوث  أنّ م رتاث الديين ويرتكه إىل األبد، رغالاإلنسان املعاصر أن يعيش بعيدًا عن 
 اماً عن واقعمتقصائه أو ا سألة وهي، هل ابإلمكان أساساً ترك الرتاث )حىت يف الفلسفة(املطرحت هذه 

بسة من لفكرية املقتروضات ااملفملسبوقات و اباحلياة والثقافة املعاصرة، أم أّن كل إنسان البّد أن يتأثر 
 الرتاث؟

 

 ث قراءات للتاث:ثال

اصيل هذه بّد لبيان تفوالغريب  المثة ثالثة قراءات للرتاث بني الالهوتني املسيحيني يف العامل ّدم أنّ تق
ة الرتاث  مواجهيفث هذه تعرض القراءات الثالنسمن عرض املقدمات السابقة، واآلن  القراءات الثالث

 الديين:
 

 منهجية كارل ابرث: ـ 1

كارل »لى رأسهم وعدد يف العامل املسيحي، نهج األول هو الذي اختاره االرثوذكسيون اجلامل
شكلة اليت يواجهها اإلنسان املسيحي يف هذا املهؤالء ابختيارهم هذا املنهج حاولوا معاجلة ف ،21«ابرث

 اس انكار أي فاصلة اترخيية بني عصر احلداثة والرتاث املسيحيأسالعصر، ويقوم هذا املنهج على 
رى أخول، هؤالء يتحركون على مستوى بفخ احلياة مرّة ادوا إحياء اخلطاب اإلهلي األأر وبذلك 

واقع هو التحدث بشكل يعيد الللمرجعيات اليت فقدت حياهتا يف هذا العصر، إّن أسلوهبم ومنهجهم يف 
تنطاق الكتاب سسيحي يف عصر احلداثة، هؤالء يريدون ااملهلذه املرجعيات القدرة على خماطبة اإلنسان 

احلياة يف كلماته وخطاابته، وبذلك يتمكنون هبذه الطريقة من إلغاء الفاصلة  ثوباملقّدس مرّة اثنية 
 زمنية بني الرتاث واحلداثة.ال

يشون يف عاملهم اخلاص وال يعفاً لألصوليني املسيحيني الذين ال يشعرون بواقع احلداثة أطالقاً بل خال
معىن األصولية، أّما االرثوذكسيون  نقد احلداثي. وهذا هوالتين على أساس بيعرتفون بظهور وعي جديد ي

قوع احلداثة ويقولون: نعم إّن هذا احلدث قد وقع واإلنسان املعاصر يعيش يف بو اجلدد فإهّنم يعرتفون 

                                                           

21 .karl Brth  (1886 متأله وفيلسوف سوئيسي ومن أهم 1986 ـ )

 Kirchliche Dogmatik سالة إلى الرومانيين( و)رDER Romerbrife آثاره: 

 حكام الكنيسة(.)أ



ى ر  حياته مرّة أخإىلر احلداثة بعيدًا عن املرجعيات الدينية، ولكننا نريد أن نعيد تلك املرجعيات عص
 خطاهبا.ونريد إحياء تلك املرجعيات وتفعيل 

أو « يف الكاثوليكية»كنيسة الالء يقولون: إننا نريد أن جيتمع اإلنسان يف عصر احلداثة عن طريق هؤ 
ما كان اإلنسان مثاًل قبل أربعمائة سنة عندما يقرأ وك« يف الّبوتستانتية»عن طريق الكتاب املقدس 
علينا أن نعمل شيئًا حبيث يشعر ّن هللا يتحدث إليه، فاليوم أيضًا جيب كأالكتاب املقدس فإنّه يشعر  

 ثل هذه التجربة حينما يقرأ الكتاب املقدس.مباإلنسان 

بلون أبّن للكتاب يقيذعنون حلقيقة النقد التارخيي، أي « كارل ابرث»لطبع فإّن أشخاصًا مثل واب
ث: إّن نقد تارخيي، غاية األمر يقول كارل اپر ال داملقدس اترخيًا وأنّه جيب قراءته من خالل آليات النق

ابيًا ال سلبياً، أي أنّه يقول: إّن الكتاب املقدس جيب نقده وغربلته إجيالكتاب املقدس ينبغي أن يكون 
هلي بعد اإلتارخيي لكي يتجلى منه اخلطاب اإلهلي ويتمكن اإلنسان من مساع اخلطاب الآبليات النقد 

كنيسة، حيث يستخرج الس يف شوائب التاريخ، وهذا ما يقوم به الق نهتذيب الكتاب املقدس م
 ناس.للاخلطاب اإلهلي من ركام الرتاث ويقوم بتنقيته مث إبالغه 

تقدون إبمكانية تغيري يعواقع أّن هؤالء يقبلون أّن الواقع اخلارجي قد تغري يف عصر احلداثة ولكّنهم ال
ا تفرضه احلداثة، ولكّنه عيش يف الواقع اخلارجي مبسيالوضع الداخلي لإلنسان املعاصر، يعين أّن اإلنسان 

خطاب اإلهلي. وبذلك تكون للمرجعية املسيحية معناها هلذا اإلنسان، لليعيش يف داخله االستماع 
يش بوجدان يعورة للقول ابلتطابق احلتمي بني اخلارج والداخل، حيث يتمكن اإلنسان أن ضر وعليه فال 

مثاله يف هذا الطريق وحتركوا على وأث ع اخلارجي احلداثي، وقد سار كارل ابر قآخر خيتلف عن الوا
 بشارة األوىل.المستوى جتديد اخلطاب األول وإحياء 

شكلة األصلية اليت املعلوم أّن كارل ابرث كان يعتقد أّن الفلسفة والعقل ال يقدران على حل وم
نتها، ويرى أّن ست ديناً حىت ميكن القول بعقللييحية سيواجهها اإلنسان يف حركة احلياة، وأساساً فإّن امل

وف يستطيع مساع اخلطاب اإلهلي، وبعبارة أخرى أّن اإلنسان إذا فساإلنسان إذا اجتنب العقل والفلسفة 
ضًا فهذا أيسيارة والكامبيوتر فال إشكال يف ذلك، وإذا عاش النظام الدميقراطي فال إشكال الاستخدم 

يش بعيدًا عن الوعي احلداثي يعنسان هو أن تغري، ولكّن ما تريده املسيحية من اإليالواقع اخلارجي قد 
  يتسىن له مساع اخلطاب اإلهلي.حىتحبيث ال يتأثر يف ابطنه هبذه املتغريات اخلارجية 

نسان الذي يعيش لإل« داخل مسيحي»شكال الذي أوردوه على هذه املنهجية هو تعذر صياغة اإل
نسان منفصاًل متامًا عن اخلارج بكل ما إلاالواقع اخلارجي وابلتايل سيكون هذا  يف عصر احلداثة يف

ك يعيش هذا اإلنسان السكينة واالستقرار الروحي الذي ذليتضمنه من متغريات ومستجدات ومع 
 منانه، فمثل هذه املنهجية ال متنح املسيحي مثل هذه الطمأنينة اليت حيصل عليها إمييعيشه املسيحي يف 

نصوص أمام احلقيقة املقّدسة، ألّن الاحلداثة أن يواجه جتربة ميان، وكذلك ال ميكن للمسيحي يف عصر اإل



قّدسة، فقبل احلداثة كان اإلنسان يشعر أبنّه يواجه احلقيقة املما فقده يف عصر احلداثة هو هذه احلقيقة 
 مقولته الظاهراتية ابلنسبة لإلنسان املسيحي، يف 22«رودولف اتو»ذي أشار إليه الاملقّدسة وهي الشيء 

وحي ميّثل حقيقة واقعة القة املقّدسة عبارة عن الوحي اإلهلي واخلطاب الربويب لإلنسان، وكان هذا حلقيوا
ه التجربة قد تالشت يف عصر احلداثة هذن املسيحي أن يعيش يف أجوائها، ولكّن اوعلى اإلنس

هذه  جد اآلن مثل هذه التجربة حبيث يواجه اإلنسانتو وانقطعت الصلة بني السماء واألرض، فال 
رث وأنصاره إحياء هذا الشعور من جديد حبيث يستمع اإلنسان املسيحي اباحلقيقة املقّدسة، وقد أراد 

 خطاب اإلهلي عن طريق الكتاب املقّدس كما تكّلم هللا مع األنبياء واحلواريني.لل

قدون أّن يعت حيث« وحياليل إعادة تشك» الالهوت اجلديد الذي يقرره هؤالء هو يف الواقع مبثابة إنّ 
 ةل حقيقة دينيىل تشكيهدف إا املنهج هو أنّه يهذحقيقة الوحي جيب جتديدها وترميم بنائها، وإجيابية 

ميان إىل دين واإلزال ال، وابلتايل عدم اخت«اجبكتيف»ضوعية خارجية مو لإلنسان املتدين بشكل ميلك 
ن  ة أخرى، ولكرّ مقّدسة ة املاحلقيق نية وذاتية، ومن هنا جيد اإلنسان املتدين نفسه يف مواجهةذهمسألة 

م انسجامه  هي عدالفنيخهة نظر املوجكما تقدمت اإلشارة إليه فإّن نقطة الضعف يف هذا املنهج من 
 عاصر الذي يعيش عصر احلداثة.املمع املعطيات واملقوالت الذهنية لإلنسان 
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وم هذا علمانية، ويقلالوجيا لتيو بناه القائلون ابتاالختزال الذي يا املنهج الثاين فيبتين على أساس أمّ 
اذا يين، وأّما ماث الد الرت والت احلداثة يفمقاملنهج االختزايل على أساس الغاء وحذف كل ما ينسجم مع 

 داثة من الرتاث، فهو موضوع آخر.احلال ينسجم وماذا ال ينسجم مع 

داثية، وقد استخدم أحد احلملة مع املعرفة اينية تدخل يف مع إطار هذا املنهج فإّن املعرفة الدويف
قول: إّن األشخاص الذين يستخدمون هذا ي ،24دجييف هذا الشأن وهو تعبري « املعاملة»الباحثني تعبري 

عاملة، وأيخذون شيئًا من املعرفة احلداثية ويتنازلون عن شيء من املعرفة املاملنهج يتحركون من موقع 
عناصر بعناصر أخرى المبعىن أنّه يستبدلون بعض « املعرفة الدينية املوجودة يف الرتاث تلك»دينية ال

تنازلون عن مفاهيم أخرى. وأبرز دعاة هذا املنهج يف ويوحيافظون على بعض املفاهيم يف الرتاث الديين 
 الفكر املسيحي من االساطري. الذي أراد تطهري« ودولف بولتمانر »العامل املسيحي 

                                                           

22 .«Rudolf Otto» تكّلم آلماني ومتخصص في الديانة الهندوسية، م

 .The Idea Of Holy( 1917مر القدسي )األومن أهم آثاره مفهوم 
23  .«Rudolf Bultmann» (1884 من أعظم المتألهين 1976 ـ )

 عشرين.الالبروتستانتيين في القرن 
24  .«Peter L. berger» ي كتابف«Zwang Zur Haresie». 



اس نبذ األساطري ال أسهلذا املنهج فإّن أساس التيولوجيا يف العصر احلاضر ينبغي أن يقوم على بقاً وط
تخلص منها، فما يقصده بولتمان هو أّن املسيحية الأّن هناك بعض األساطري يف الكتاب املقّدس ينبغي 

ت اسطورية، فلذلك ّن أفكار اإلنسان املعاصر ولغته ليسأطورة، ومبا اسأبمجعها قد وصلت إلينا بشكل 
سطورية لكي االقى الشخص مسيحياً يف هذا العصر فينبغي عليه تطهري املسيحية من احلالة يبلو أراد أن 

سيحي متناسبًا مع الوعي احلديث املتتجلى بشكل يتالئم وذهنية اإلنسان احلداثوي ويكون الفكر 
 ابلكامل، وهبذا ميكن إزالة التقاطع سطورية من الالهوت الدييناالاحلالة  فلإلنسان املعاصر. جيب حذ

 وجود.املعرفة اخلاصة ابلوعي الديين، واملعرفة اليت تتصل ابلواقع االجتماعي املاملوجود بني 

ينه، وهناك مقدمات بد عصر احلداثة ميلك اإلنسان املسيحي مقدمات معرفية يف ذهنه تتصل ويف
لواقع االجتماعي تتقاطع مع املقدمات املعرفية ابصل لواقع االجتماعي، واملقدمات اليت تتمعرفية تتصل اب

ة لغنسان املسيحي ألّن لغة املقدمات املعرفية املوجودة يف الواقع اخلارجي هي اإلالدينية املوجودة يف ذهن 
نسان املسيحي هي لغة اإلهن ذالنقد والعلم واحلداثة، ولكّن لغة املقدمات املعرفية الدينية املوجودة يف 

ع هذا التقاطع املوجود بني مضامني الفكر رفوفكر هذا اإلنسان فكر اسطوري، فالبّد من اسطورية 
ملقّدمات املعرفية الذهنية غري االسطورية من انحية أخرى، بعبارة واالديين يف ذهن اإلنسان املسيحي 

 ري.كباإلنسان املعاصر وخارجه إىل حّد   لا العمل يرفع التعارض املوجود بني داخهذأخرى إّن 

لتفسريالوجودي لبولتمان عن واوهذا هو ما فعلته املدرسة الوجودية « بولتمان»ذا هو ما فعله وه
جد فيه اسطورة، فال جند يف هذا التفسري أّن عيسى تو ال « خطاب مساوي»املسيحية، فهو يتحدث عن 

ن هللا، ومن هنا تبدأ تقررها املسيحية هو أّن عيسى جاء م بداية اليتالمثاًل جاء من هللا تعاىل، ألّن 
سماء وقيامه من الكون اخلطاب بلغة اسطورية، مث انتهى األمر إىل صلب املسيح ورفعه إىل وياالسطورة 

احلواريني وما شاكل ذلك، فهذه األمور  معالقّب وصعوده إىل السماء مث ظهوره من جديد للناس وحتدثه 
ا العصر بشكل بعيد عن هذه اللغة، فاإلنسان التحرك يف هذ منلغة اسطورية والبّد بأبمجعها تتحدث 
ولة مق موجود يف خارج وجود اإلنسان ويتحدث معه من خارجه، ولكّنه ال يفهم هللااحلديث يفهم أّن 

 ية.حلتأويالت الوجودية للمسيواأّن عيسى جاء من هللا وصعد إىل هللا، وهكذا احلال يف مجيع التفاسري 

الء الذين يرون هذه الرؤية هؤ يف الواقع حيل حمّل املرجعية السابقة وأّن  قول املخالفون إّن هذا املنهجوي
تبدلوا االطر واملرجعيات القدمية ابطر ومرجعيات جديدة، اسمل يرتكوا االطر واملرجعيات الذهنية بل إهّنم 

تمدون على مرجعية معينة، وهذه النقطة مهّمة وقد سبق أن قلنا إّن مشكلة يعفعلى أية حال فهم 
ميلك مرجعية،  أننسان اجلديد تكمن يف انعدام املرجعية، فمشكلته هو أنّه ال يستطيع بعد اآلن اإل

ديين ابملفاهيم الوجودية لإلنسان فهم يف الولكّن األشخاص الذين يستبدلون اللغة االسطورية يف الرتاث 
إىل هذه اللغة، أي أّن قولون أبّن لغة الدين جيب أن ترتجم يجعية و مر الواقع يذعنون بضرورة وجود 

قولون: ال أبس ويعرفية يف احلداثة ومنها املفاهيم الوجودية أفضل من املفاهيم السابقة، املاملقدمات 



عرفية االسطورية، فهنا نرى نوعًا من تبديل املابملقدمات املعرفية احلديثة ولكّنهم يرفضون املقدمات 
يف حني ال ميكن إثبات حقانية هذه املقوالت املعرفية  ى البعض اآلخرعلترجيح بعض املقوالت و املرجعية 

 فية.كاأبدلة  

لعلم ة الفلسفة واحدث بلغتتيت ّما ملاذا جيب رفض املعارف ذات اللغة االسطورية واختيار املعارف الوأ
وضوع ضعيفة هذا امل ثباتيمت إلقألدلة اليت إوااجلديد؟ فإنّه ال ميكن إقامة استدالل معريف لذلك، 

ميكنه أن   اإلنسان الرية وأنّ اسطو  فكرين ذهبوا إىل أّن لغة العلم بدورها لغةاملة للرد، حىت أّن بعض وقابل
 ن احلديث عنهاميك ال حيث خلص من االسطورة بتااتً، وخاصة فيما يتصل ابألمور املقدسة واملتعاليةيت

 إالّبعقلية اسطورية.

ر لرتاث يف اطااجودة يف و امل يم واملقوالت الدينيةفإّن هذا املنهج أراد أن يضع املفاه ى أية حالعل
ج هو أنّه ز هلذا املنهم امتياّن أهعقولة(، وطبعًا فإ)مالعقالنية واحلداثة والعلمانية فتكون هذه املقوالت 

جهة، وبني  جلديد منا سان املقدمات املعرفية الذهنية الدينية لإلنبنيرفع أشكال التعارض املعريف 
ون خالفني يعرتضامللكّن رى، و فية اليت تتصل ابلواقع االجتماعي هلذا اإلنسان من جهة أخعر املاملقدمات 

القول  م يبتين علىذا الكالإّن هرتاث، وابلطبع فللعلى هذا املنهج أبنّه يعمل على تفريغ املضمون الديين 
كلمة ما وراء عنه ب نعّّب  هة األمر القدسي، فحىت لو ملجع من موانو أبّن املضمون الديين للرتاث هو 

 واقعللقدسية  و جتربةيل فهإلمكان القول إنّه حضور يف مقابل األمر القدسي وابلتاابالطبيعية فإنّه 
 واحلقيقة.
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رل ابرث وبولتمان، كاو املنهج الذي رفع لواءه يف العامل املسيحي شاليرماخر الذي عاش قبل  وه
ن علماء م «27ابنن برج»و «26تيليخ»ك ذلية يف العامل املسيحي وتبعه يف وأسس التيولوجيا الليّبال

تغيري، إّن هذا املنهج يقوم على أساس اكتساب التجارب الدينية الالّبوتستانتية بعد أن أجروا عليه بعض 
ناهج املستخدام اق الدين وخاصة ما كان يعيشه مؤسسو الدين، وذلك من خالل عماملوجودة يف 

 نسان اجلديد.لإلالظاهراتية وإثبات حقانية هذه التجارب الدينية واإلهلية التارخيية و 

                                                           

25  .«Friedrich Sch leiemacher» (1768 متكلم وفيلسوف 1834 ـ )

 لماني.األبروتستانتي 
26  .«Paul Tillich» (1886 الهيدان األلماني األصل والقاطن 1965 ـ )

 في أمريكا.
ن أشهر الشخصيات م «Wolfh art Pannenberg»نن برج الفهارت بو. 27

 تألهين ألمانيين. وملجديد للجيل ا



صال اخلطاب اإلهلي ايد كان كارل ابرث يريد التأثري يف الوعي الذهين لإلنسان اجلديد من خالل وق
قبل نية، ولكن املنهج الثالث يتاء إىل لغة علمشيإليه، أّما املنهج الثاين فيقوم على االختزال وترمجة كل 

فض قبول فناء وتالشي مجيع قدرات اإلنسان احلديث لكشف واقع ير اإلنسان احلديث كما هو، إاّل أنّه 
إخبار هلل عن  منمر القدسي، فهذا املنهج ال يتحدث عن ترميم الوحي واعادة تشكيله مبا ميّثل األجتربة 

املنهج يرون امكانية فهم حاب هذا أصولكّن « ارل ابرثك»ذاته )من األعلى إىل األسفل( كما يقول 
عاصر ويقولون البّد من التوجه حنو كشف التجارب الدينية املالتجربة الدينية وإثبات حقانيتها لإلنسان 

وجودة يف املاسها الرتاث الديين وتبتين عليها املقوالت املسيحية، فالتجارب الدينية أساليت يقوم على 
راًي من التجارب الدينية، وجيب على جاللدين تشكل هنرًا  الرتاث الديين مع اتصاهلا بتجارب املؤسسني

يقة هذه التجارب، وكيفية جراين جتربة هللا تعاىل يف واقع احلياة حقاإلنسان احلديث التمعن والتدبر يف 
 البشرية.

عارف الذهنية احلديثة للمهذا املنهج نرى عدم االنقطاع عن الرتاث الديين وعدم التنكر أيضًا  يف
ا املنهج ميتد إىل أعماق الرتاث الديين وينفخ فيه هذن املعاصر وعدم اختزاهلا يف أمور معينة بل إّن لإلنسا

باع هذا املنهج يقولون أبّن اإلنسان احلديث جيب عليه يف هذا املقام أن يرى أتروح احلياة من جديد، إّن 
ث يف بداية ظهور حدماذا  دث بعد ذلك، على سبيل املثالحذا حدث يف بداية ظهور الدين وماذا ما

وجودة يف الرتاث املسيحي؟ وما حقيقة املاملسيحية وماذا حدث بعد ذلك يف داخل التجارب الدينية 
ّل؟ إذن فهذا املنهج يعتمد ابألساس على املنهج الفينومينولوجي تدتلك التجارب الدينية وعلى ماذا 

 «.الظاهرايت»

قاله الفالسفة  مامي نرى أّن اإلنسان أحيااًن يريد معرفة ى سبيل املثال ابلنسبة لرتاثنا اإلسالعل
حياانً أخرى يريد معرفة ما حدث يوم بعث وأواملتكّلمون عن حقيقة الوحي الذي نزل على نيب االسالم، 

ا املقطع الزمين؟ ذنهج الظاهري التارخيي وما هي التجربة اليت وقعت يف هاملالنيب األكرم من خالل أدوات 
وجه من غار حراء خر الكثري من سرية النيب وأقواله ولكننا ال نتأمل يف ما حصل للنيب عند حن نسمع فن

اآلخرين؟ ما هي ظواهر الوحي وعواقبه؟  معبعد نزول الوحي عليه، وما الذي وقع عندما طرح هذا األمر 
أبحناء يف ظهرت بعد ذلك جتارب أخرى كالواقع اجملتمعي؟ و  يفوكيف امتدت هذه التجربة الدينية 

ارهبم الدينية جتارب عطار النيسابوري أو السنائي أو جالل الدين الرومي حيث كانت جتأخرى كما يف 
 تسبح يف هنر الرتاث اإلسالمي.

رابب املعرفة الدينية ألنا تتجلى أمهية الرتاث الديين فيما ميثّله من هنر تتحرك فيه التجارب الدينية ه 
إلميان أن يرى نفسه مستغنياً عن السباحة يف هذا واري يف خط اإلسالم ميكن لإلنسان الذي يريد الس وال

دينية، فنحن ميكننا أن نعيش التجربة الدينية وذلك مبعونة التجارب الدينية الالنهر الزاخر ابلتجارب 
صة خارج اطار اللغة خاة بخرين، فنحن كائنات اجتماعية ال نعيش يف فراغ وال نستطيع أن نعيش جتر لآل



قافة واتريخ فإّن أي شخص ليس إبمكانه وثالدينية داخل لغة  قافة والتاريخ، فإذا مل تؤطر التجربةوالث
طار، وهنا أييت حبث أتثري الرتاث الديين واللغة الدينية على اإلنسان اإلحتقيق جتربة دينية خارج ذلك 

ربة بدون لغة جتال ميكن حتقيق أي قة وثيقة ابللغة والثقافة و اليف أّن التجارب الدينية ترتبط بعوكاملتدين 
 وثقافة.

كن حتقيق جتربة معينة مي الرتاث والثقافة متّثالن واقعًا حنصل بواسطته على بعض التجارب، فال إنّ 
ة سياابين يساعد على حتقيق جتربة معينة، والكنيالداخل أي إطار ثقايف أو تراثي، فاجلو الياابين واملعبد 

رضية الألزمة لتحقيق جتربة من نوع آخر، واملسجد أيضًا إبمكانه منح األبدورها تساعد على توفري 
 ربة أخرى وهكذا. جتاإلنسان 

يقة تلك التجارب اليت حقالصة، يف املنهج الثالث يدخل اإلنسان إىل هنر هذا الرتاث الديين لريى اخل
إنسان ميلك جتربة ى أساس نظرية أّن كل عليقوم  تشكل أساس الرتاث الديين. إّن منهج شاليرماخر

عيش االنشداد إليها، وأساس الدين هو هذه التجربة وكل تراث ديين ويخاصة لألمر املطلق الالمتناهي 
ستار عنها اله التجربة اليت تشكلت على شكل تراث ديين خاص وإبمكان اإلنسان إزالة هذليس سوى 

 واجتثاثها وإثبات حقانيتها.

هب كارل ابرث مذم على ركيزة التجربة الدينية، يف حني أّن هوت أتباع املنهج الثالث يقو  الإنّ 
نصاره فريومون اعادة بناء التجارب اإلميانية وأوأتباعه يهدف إىل اعادة تشكيل الوحي، أّما شاليرماخر 

الوحي ابعتبارها حادثة وقعت يف العامل « حادثة»دأون يف مشروعهم من يبيف داخل إطار الرتاث حيث 
الدين معناها  مقولة بشرية تسبتكم ينطلقون من مواقع انرتوبولوجيةومن هذااملنطلق نساين، أي أهنّ اإل

 الصحيح.

: من أين نبدأ؟ هولسؤال إذن: هل أّن الدين أمر بشري أم ال؟ ويف تقديري أّن أهم معيار لذلك فا
الدين سيكون ديناً  عرفة الدينية فإنّ امليف حبث  هل نبدأ من اإلنسان أم من هللا؟ فإذا بدأان من اإلنسان

دأ من اإلنسان فإّن حبثنا سيكون غري إنساين أو فوق نببشراًي وإنسانيًا مهما كان العنوان له، وإن مل 
 بشري.

ان يرى أّن اإلنسان وك كارل ابرث مل يبدأ من اإلنسان بل بدأ حديثه من هللا ومن الوحي اإلهلي، إنّ 
نسان يقف أمام حقيقة الوحي كما لو وقف اإليتصور أّن  ومية الوحي اإلهلي ألنّه كانميعيش يف ظّل قي

شمس، ومن الطبيعي أنّه سيتمكن بعد ذلك احلديث عن دور الشمس الأمام الشمس وبدأ يتحدث عن 
ن كانسان، ولكن هذا الكالم إمّنا يصّح إذا كان احلديث عن الشمس، ولكن ماذا لو  اإليف حياة 
معارف مثاًل على درجة عالية لل، رمّبا يكون املوضوع ابلنسبة غامضاً وليس مبثل وضوح الشمس املوضوع

ضوح الشمس، ولكن إذا مل يكن وضوح هللا ووضوح تلك كو من الوضوح ويكون وضوح هللا ابلنسبة لنا  
 ذاته واضحة نّ  هذه الدرجة فحينئٌذ يقول اإلنسان: ينبغي أن أبدأ من نفسي. ألإىلاحلقيقة املقّدسة لنا 



ا تنطلق من التجربة أهنّ له، ومن هنا كانت القراءة للدين يف املنهج الثالث قراءة بشرية مبعىن اً ابلنسبة جدّ 
نسان وتصل إىل غريه، ألّن املفروض أّن اإلالدينية لإلنسان ولكّنها ال تتوقف عند حدوده بل تبدأ من 

الثاين االختزايل ال يتجاوز اإلنسان، يف حني أّن املنهج  عالية أعلى منمتالتجربة الدينية تبحث يف حقائق 
 نسان وال يتسامى فوقه.اإلحدود 

اسًا لتدينه وإميانه، أسول شاليرماخر: إّن جتربة األمر املتعايل والالمتناهي لدى كل إنسان تعد يق
ار الرتاث الديين طنسان الذي يعيش يف إاإلويعتقد أّن املسيحية مبثابة التفسري لتلك التجربة وإبمكان 

ضوح أكثر من األداين األخرى ويعيش حالة الطمأنينة الروحية بشكل بو ن يفهم هذه التجربة للمسيحية أ
ك التجربة تلؤكد شاليرماخر أّن الالهوت املسيحي جيب أن يكون بيااًن العادة تشكيل ويأشد. 

ية املوجودة ار املعارف العلمية والنقدإط املسيحية عن املطلق، وينبغي العادة بناء هذه التجربة أن تتّم يف
طريقة يتّم االعرتاف برمسية احلداثة ويتّم احلديث عن التجربة الدينية يف اليف ذهن اإلنسان احلديث. وهبذه 

 ار احلداثة وبدون اختزال للحداثة وبدون التغاضي عن متطلباهتا وتداعياهتا.إطداخل 

مكانه انتاج مثل هذه وإبينية بة قاعدة وأرضية للتجارب الداذه املنهجية سيكون الرتاث الديين مبثهب
 التجارب من موقع املطالعات العلمية.

ربة اإلنسان ذاته، جتدعي أنصار هذا املنهج: مبا أّن القاعدة األساسية يف هذه املنهج تتلخص يف وي
ا املنهج، ال مرجعية ذود للمرجعية يف هوجإذن يتّم استبعاد كل أشكال االطر واملرجعيات السابقة وال 

اخلطاب الرتاثي، وال املرجعية ابملعىن احلداثوي. ففي هذا املنهج  يفخلطاب الذي ينبغي إتّباعه كما مبعىن ا
 اإلنسان أنّ رجعيات حداثوية تطلب من اإلنسان اتباعها وال مرجعية تراثية، بل كلما هنالك ملال وجود 

من أجل االستفادة من ه، و أنّ همه وتفسريه هلا، مع فيف هذا اجملال يعتمد على جتاربه الشخصية و 
تحرك ابجتاه أصحاب تلك التجارب ليستمد منهم الالتجارب املوجودة يف الرتاث الديين، يسعى إىل 

 يعمل على تنسيق وترتيب جتربته. ماالقوة والعزم ويستوحي منهم 
 

 ئلة احلداثة:أس

الفون بني صار وخمأنن كالمنا عّما حدث يف الغرب ولكل واحدة من هذه االجتاهات الثالثة كا
ناهج ميّثل قراءة للمسيحية تطرح يف العصر املالالهوتني املسيحيني يف الغرب، وكل واحدة من هذه 

 ظران إىل واقع الفكر الديين فنجد أننا يف مواجهة ثالثة حبوث رئيسية:وناحلديث، وأّما إذا التفتنا جملتمعنا 

 ع من الرتاث؟نو ين وأنّه من أي السؤال عن ماهية تراثنا الدي تصل مبوضوعي بحث األول:ال

لبحوث اليت أجريت واتقد أننا ال نستطيع بيان اجابة وافية عن هذا السؤال يف ضوء الدراسات أع
تزال تعيش يف إطار العلم والفلسفة واألحباث  العلى الرتاث املسيحي، فاملعروف أّن التيولوجيا املسيحية 

لعلمي الغريب وخاصة يف العلوم اإلنسانية والدراسات االجتماعية الوسط ا يفملفاهيم املطروحة االغربية. إّن 



ماء االجتماع والنفس عللسايكولوجية والتارخيية وما شاكل ذلك، وكذلك معطيات هذه العلوم وأحباث وا
علمانية، وعلى هذا  سيحية ولكن من خالل آلياتاملوالثقافة واالنرتبولوجيا الغربية، زاخرة ابملفاهيم 

سؤال: ما هو الرتاث، وما هي الثقافة؟ وعندما يتحركون على مستوى تقدمي الدما يطرح هذا األساس عن
 غة تيولوجية مسيحية.صبرايت اجتماعية حول الدين فإّن هذه النظرايت واالطروحات كلها ترتدي نظ

بحوث يف الوسط الديين التلك  هذا املنطلق يثور أمامنا سؤال كبري وهو: كيف نتمكن من طرح من
 وضاعنا؟وأاإلسالمي، وأبي معيار ومالك ميكننا تقييم أحوالنا 

نفهم كيفية هذا الرتاث و »ظاهر أننا جيب علينا يف البداية التعرف على تفاصيل تراثنا وبنيته وأبعاده ال
 أقصد العامل اإلسالمي الدث هنا عن ايران فقط و أحتوما هي العوامل اليت تؤثر فيه وكيف هي بنيته )إنين 

مون الرتاث الذي كان قبل اإلسالم والرتاث الذي وجد بعده والذي ورثناه من مضة عامة( وما هو بصور 
ت البنية واحملتوى ذاسالف والنزال نعيش معه؟ وما هو حمتواه ومضمونه؟ إّن هذا الرتاث ال ميلك اإل

عىن إاّل أنّه تراث ديين ترااثً دينيًا بذلك امل هوس يالذي ميلكه الرتاث الديين املسيحي يف الغرب وبذلك ل
 مبعىن آخر.

رتاث والذي بدأت قبل الن ننظر إىل عمق تراثنا ونرى ظاهرة احلداثة والتجدد يف هذا أ بحث الثاين:ال
ه احلركة خلفيات يف تراثنا؟ وابلتايل من هو هذمائة ومخسني عامًا والزالت مستمرة حلّد اآلن، فما هي 

لم االيراين يف عصر احلداثة، وكيف يعيش، وما هي مشكالته؟ وهل ساملاحلداثي؟ وما هي حقيقة  ماملسل
غرب؟ هل أّن الرجعية الدينية يف اتريخ اإلنسان املسلم يقصد هبا ذلك املعىن الذي هلا يف املأّن 

لغرب؟ وإذا  ايت تواجه املسيحي يف الاملشكالت اليت تواجه املسلم يف هذا العصر هي نفس املشكالت 
ارة عن املعرفة والتاريخ الذي يتحول ابلتدريج إىل العلمنة فهل عباحلداثية يف الغرب  كانت أهم القضااي

غريب، أم أّن الدث يف ايران أيضًا حبيث ميكن أن يقال عنه أبهّنا حركة علمانية مبفهومها حيهذا الشيء 
 بني املسلمني؟ «علمانية»رية بشاحلركة والتاريخ كاان منذ البداية يقصد هبما معان دنيوية وعقالنية 

 تقديري أّن هذه اإلشكاليات الزالت حباجة للكثري من الدراسة والتحقيق. يف

خذ به؟ وبتعبري آخر،  األتساءل: أي منط من االجتاه والتعامل مع الرتاث ميكننا ن بحث الثالث:ال
اطي معها هي القراءة اليت ميكننا التع ك ماذلكيف تتجلى مشكلة الرتاث واحلداثة عندان؟ وعلى ضوء 

سالمي؟ وعندما نرى يف الغرب أّن إحدى القراءات الثالثة املذكورة قد اإليف عملية التواصل مع الرتاث 
اثنا، رمّبا يقال تر بولية يف الوسط العلمي فال ميكننا أن جنعلها مالكاً ومعياراً حلركتنا وتعاملنا مع مقحققت 

تخدام املناهج اليت استخدمها الغربيون اسضر فينبغي علينا تراثنا الديين يف العصر احلا إننا لو أردان دراسة
نهجية يف الدارسات االجتماعية والثقافية والتارخيية والدينية، امليف هذا اجملال واستعمال هذه األدوات 

 و....



ناهج واآلليات يف املهذه  ملم أّن هذه املسألة معقدة، إاّل أنين أقول حىت إذا اضطرران إىل استخدانع
ه املناهج من موقع الوعي واالنتباه إىل هذتواصل مع تراثنا الديين فينبغي على األقل أن نستخدم ال

يستخدم هذه املناهج فالبّد أن يعلم أّن املسألة اليت طرحت يف  منالفوارق املوجودة بني الرتاثني، أي أّن 
 وجود إىلبحوث واملسائل يشري طرح هنا. وهذا التعقيد يف التعلمي هي غري املسألة اليت الذلك الفضاء 

هية ما حيدث يف جمتمعنا وماذا ماطريق طويل أمامنا، ومن ذلك: تشخيص مضمون الرتاث وبنيته، معرفة 
حلداثة، وما هي املسائل الالهوتية اليت جيب العمل على وانفعله اآلن، وكيف تكون العالقة بني الرتاث 

ري كببشكل   الديين، وابلطبع فإنين أعتقد أّن إبمكاننا اإلفادةيفتنا األهم جتاه تراثنا وظ يتدوينها؟ هذه ه
نهج يشبه إىل حّد ما املنهج املوهذا »تراثنا اإلسالمي  من منهجية التجارب الدينية العرفانية املرتاكمة يف

نرجيء البحث فيه إىل فرصة  اصيل هذا املوضوع ولذاتفوال أجد هنا فرصة كافية لبيان  «الثالث املذكور
 رى.أخ

 

 ئلة وأجوبة:أس

 عددة؟ فإّن كان متل أّن احلداثة متلك شكاًل واحداً، أم ميكنها أن تكون على أشكال ه
منهج حداثي، فإّن هذا الكالم  أيللحداثة معىن واحد، فال معىن أن نقول أبننا جيب علينا أن خنتار 

 اثة.دال يصح إالّ مع وجود أشكال متعددة للح

 حد، إّن احلداثة الواقعة واجتاه أي الرتاث، والظاهر أنّه ليس للحداثة شكل  ّن احلداثة هي حداثةإ
 احلداثة ظهرت يف الغرب بشكل اترخيي، أي أنّ يف حياة اإلنسان حّلت حمّل واقع آخر. وما نعرفه هو 

ليت اضحت نسبية، وقد امتدت استوعب مساحة كبرية وتتناول مجيع األبعاد لتأهّنا امتدت بشكل اترخيي 
كل خاص اآلن بشه الظاهرة منذ عصر النهضة واإلصالح الديين إىل هذا العصر حبيث جتلت ذه

لياً هذه احلداثة هبذا الشكل، ولكن هل حاوظهرت أبعادها املختلفة وأضحت قابلة للنقد. فنحن نواجه 
حدود التأثري يع أرجاء العامل هبذه الطريقة واملضمون؟ وما هي مجأّن هذه احلداثة ظاهرة عاملية تستوعب 

ذا ماوإىل « كالعامل اإلسالمي أو كبلد مثل الياابن»داثة يف أجواء العامل غري الغريب احلالذي خلفته 
 تج شيئاً آخر؟ينسينتهي وأبي صورة سيكون؟ وهل سينتج حالة شبيهة مبا وقع يف الغرب أو 

د حتدثت مع بعض فق كن سأضرب مثااًل من الياابن،ل ال أملك جواابت واضحة هلذه املسائل و أان
قاش حول هذه املسألة، فالبعض منهم كان ونالفالسفة وعلماء الدين البوذيني يف الياابن ودار بيننا حوار 

ر مل يكن يشعر ابخلوف منها، وبعض يقول أبّن احلداثة جاءت آخيعيش اهلاجس من احلداثة وبعض 
افظ على حنمع احلداثة ويف نفس الوقت يقول إّن إبمكاننا التعاطي  ضمري ثقافتنا، وبعتدلتعمل على 

لتكيف معها ويف ذات الوقت واثقافتنا. فذلك الياابين الذي يقول إّن إبمكاننا التعاطي مع احلداثة 
ر يل أحد علماء الدين الياابنيني: إّن يف الياابن ذكحنتفظ بثقافتنا فإنّه يتحدث عن حداثة ايابنية. وقد 



غري موجود يف « اإلله الواحد»وهذا يشري ظاهراً إىل أّن مفهوم  ائلي،وعألف رمز إهلي، شخصي  800
ملسلم واملسيحي. واذه احلالة هناك أدت إىل اختالف التعامل مع احلقيقة املقّدسة بني الياابين وهالياابن 

تافيزيقية حبيث يشكل يلب عن املعرفة املوصمبعىن أنّه ال يوجد يف الياابن أي مفهوم جامع منسجم 
ينما يكون اإلله الياابين هبذ الصورة فإّن مواجهة الياابين للحقيقة وحعرفية لإلنسان الياابين، مشكلة م
تأقلم للكون يسريًا للغاية كإنسان يسبح يف املاء بسهولة. فمثل هذا اإلنسان ال حيتاج سياملقّدسة 

لسلة أخرى من املفاهيم بسفاهيم والعقائد واستبداهلا ملوالتعاطي مع احلداثة إىل تغيري إىل الكثري من ا
 نا إليه يف هذا البحث ال حيدث هنا إالّ بشكل يسري.أحملاجلديدة، والتعارض بني الداخل واخلارج الذي 

يشون القلق يع الياابنيني يعيشون أرقى أنواع التقنية والتطور العلمي ولكنهم مع ذلك ال إنّ 
ن حيتفظون بثقافتهم وتقاليدهم اآلنيون حلّد تكنولوجيا يف الغرب، فالياابلواالضطراب الذي أوجدته ا

عوا بني مظاهر احلداثة وثقافتهم األصيلة، وهذا االنسجام مجويعيشون مع تراثهم، وهذا يعين أّن الياابنيني 
لى هذا وعسلم. مل احلداثة والثقافة الياابنية أسهل بكثري من تناغم احلداثة مع ثقافة ابنيوالتناغم املوجود 
نسان الغريب بل حتكي عن جتانس اإلالقول إّن حداثة الياابين ليست هي ابلضبط حداثة األساس ميكن 

تغرق الوعي النقدي مجيع وجود اإلنسان الغريب ويسلب منه يسخاص وترتيب معني، ففي احلداثة الغربية 
رتاث الذلك اثه أمرًا صعبًا واحلياة مع ر د جعلت احلداثة مسألة االرتباط الغريب مع توقراحته وسكينته، 

ء ذلك ال ميكن القول ضو عسرية للغاية، ولكّن احلالة ليست كذلك يف الياابن حسب الظاهر، وعلى 
 مثالً أبّن حداثتنا ستكون كاحلداثة الغربية متاماً.

  ديين وأّن لتاث االكرمت أّن التجربة الدينية يف املنهج الثالث مبثابة النهر الذي جيري فيه ذ
ربة ال تتحقق إاّل من خالل وجود جتيف هذا النهر، ولكن كما أشرمت فإّن كل  وظيفتنا هي الدخول

ناخ احليوي أو تلك الرؤية امليتافيزيقية ومن هنا  املفضاء حيوي خاص، ولكننا اليوم ال منلك ذلك 
 ملسامهة يف تلك التجربة الدينية املوجودة يف التاث؟واكيف نستطيع املشاركة 

  ّلك أّن العامل الغريب وذلل واالرابك املوجود يتجلى يف الغرب بشكل أوضح.  هذه الظاهرة واخلإن
تارخيي الذي كان دينياً ابلذات إىل حالة ليست دينية الميلك اترخياً خاصاً، وقد تبدل ذلك الرتاث الديين 

اة املسلمني ا األمر يف العامل اإلسالمي مياثل هذه احلالة، ويف تقديري أّن حيهذابلذات. إنين أشك يف أّن 
يشه املسلمون مل يعكل عام مل تشهد مثل ذلك اخللل واالهتزاز، والسبب يف ذلك أّن الرتاث الذي بش

عىن أننا عشنا مع تراث كانت املفاهيم مبيكن دينيًا بذات، بل كان الدين عارضًا على هذا الرتاث، 
تشكلت على أساس احتياجات يست قدسية. إّن مفاهيمنا ول ةواملقوالت فيه بشرية ودنيوية وعقالني

شرعية الاهتم الفردية واالجتماعية وبذلك دخلت التعاليم الدينية واألوامر والنواهي حياملسلمني يف واقع 
اقع واجتاهات أخالقية. وبعبارة مو إىل هذا الرتاث وظهرت مسألة احلالل واحلرام واملباح وغري املباح من 



لذات، بل كانت يف ذاهتا عقالنية أو عقالئية، وقد وردت ابية ألخالق يف تراثنا مل تكن ديناأخرى إّن 
 يد هذه األخالق العقالئية.وأتالتوصيات الدينية لدعم 

يكن بني املسلمني  ملن جهة النظرة الكونية وأمور العقائد حصل ما يشبه هذه احلالة، ففي البداية وم
 لى هللا عليه وآله()صنيب اإلسالم( فincarnation)ما يف املفهوم املسيحي كمفهوم حلول هللا يف التاريخ  

موقف بشري، أي أنّه ادعى مضافًا إىل جانب  منعلن أنّه نيب فحسب، وادعاء النبوة هذا ينطلق أ
يش كإنسان عادي إىل جانب قيامه مبسؤولية النبوة ويساهم يف مجيع يعوكان « أان بشر مثلكم»النبّوة: 

صحابة أّن النيب مل الوغريها، وعندما رحل من الدنيا اندى أحد ت البشرية العادية من احلرب انشاطال
 نيب.الميت، ولكن مجيع املسلمني ردوا عليه بقوهلم: كال لقد مات 

ذا يعين أّن الرسالة وه ادعاء النبوة فهم بطريقة بشرية متاماً، مبعىن أّن النيب بشر مرسل من هللا، إنّ 
عصر أّن الدين اإلسالمي ورسالة نيب اإلسالم العليه يف هذا  بدأت من اإلنسان، وكما يصطلح والنبوة قد

سانية، وهكذا نرى أّن بنية التفكري الديين للمسلمني كانت هبذه الصورة إنقرأت يف صدر اإلسالم قراءة 
عل الناس يف جيمل  ي هذه البنية مل يكن النيب هو الذي وضع اإلميان يف قلوب الناس، فالنيبففأيضاً، 

داولة ومعروفة بينهم، وهلذا كانت متايران أو مصر يؤمنون ابهلل بل إّن العقيدة ابهلل كانت احلجاز أو 
فطرة اإلنسان، وإّن هذه العقائد الدينية كانت  منالدعوة تتسق مع الفطرة، وأّن هذا الدين ينطلق 

ه، ومن هنا ال جند من هللا الذي سبق أن آمنوا ب ون أّن هذا النيب مرسلير موجودة بني الناس وكان الناس 
 ديين لدى املسلمني كالم حول الوحي نظري الكالم الذي جرى بني املسيحيني.اليف الفكر 

 تلخص مجيع ما تقدم ذكره بكلمة: قراءة بشرية للدين.وي

سانية ملقوالت الدين، إن املسلمني كانوا ميلكون عقائد ورؤية كونية تنطلق من أبعاد بشرية ورؤية إنّ 
« معرفة مقّدسة» املسلمني يف العصر األول بنيخالق كان احلال كذلك، وهلذا مل تظهر وعلى مستوى األ

ذا كان هناك كالم حول معرفة مقدسة لدى املسلمني فإنّه من إنتاج وإكما حصل يف الوسط املسيحي. 
ني أّن الفكر ح يفأساس املعرفة املقّدسة،  عرفاء. وأّما التفكري الديين لعامة املسلمني فلم يقم علىالبعض 

 كنيسة اليت تدعي املعرفة املقّدسة.الالديين للمسيحيني بصورة عامة كان يقوم على أساس مقوالت 

رخيًا قدسيًا يف نظر اتكذا احلال ابلنسبة لرؤية املسلمني للتاريخ، فلم يكن التاريخ اإلسالمي وه
 القرآن تشري إىل التاريخ القدسي أو ود آية يفوجلتاريخ ليس مبعىن لاملسلمني، واملراد من رؤية املسلمني 

ديث عنه يف هذا البحث يتصل بواقع احلياة الدينية للمسلمني ال أّن القرآن احلعدم وجودها، فما أروم 
مون بعض اآلايت مضدث عن ذلك أو مل يتحدث، فلو تقصينا واقع املسلمني فرمّبا جنده خيتلف عن حت

ريخ اإلسالم من موقع التصدي للعقالنية، اتبعض املقاطع من اماً. ولكن البعض حتركوا يف القرآنية مت
ن الوجه البارز حلركة الرتاث الديين اإلسالمي. حنن ال جند يف تكولكّن هذا التصدي وهذه املواجهة مل 

جري وال يوجد ما اهلسيحي مداًن حضارية كالبصرة وبغداد يف القرن الثالث والرابع واخلامس املالتاريخ 



سار التارخيي للمسيحية، أي أننا ال نعثر يف امليف مجيع « يف هذه القرون الثالثة»املدينتني  يناظر هاتني
تلفة يطرح فيها اجلميع آراءهم ويستدلوا عليها أبدلة عقلية من موقع خمذلك التاريخ مدارس ومذاهب 

اكم، إّن قتل احل العدام، فقتل الزنديق هو عملموقع غري ديين، ورمّبا حيكم على زنديق اب منديين أو 
كّن ثقافة ذلك العصر مل تكن ولالزاندقة كان من عمل احلّكام من أجل احملافظة على إمتيازاهتم، 

فسوف نراه زاخراً « مقاالت اإلسالميني»اب كتتستوجب هذه األمور السلبية، ولو ألقينا نظرة على  
ّن سياسات احلّكام واخللفاء كان هلا دور عقائد الدينية، ويف تقديري أالبعشرات اآلراء املختلفة يف دائرة 

اثنا الديين  تر ريس ظواهر العنف واستخدام القوة وااثرت العصبيات الدينية. ولكن عناصر تكمهم يف 
ياة العقالنية، وابلطبع فإّن عقل  احلكانت تتحرك من منطلقات عقالئية بل عقالنية أيضاً وال تتقاطع مع 

ا أتصور أنّه ابلرغم من ظاهرة االستبداد السياسي اليت  هنآخر. ومن مان خيتلف عن العقل يف زمان ز كل 
لرأي فإّن املشكالت الفكرية والنظرية يف الالهوت الديين للمسلم أقّل ممّا واكانت تقمع حرية الفكر 

الرتاث املسيحي  يفّنة ساجهه املسيحي التقليدي من مشكالت يف التعامل مع تراثه، ألّن التاريخ واليو 
داثة، والظاهر أننا ال نعاين مثل هذه احلالة احلمتامًا عن العامل الذي يعيشه املسيحي يف عصر  خيتلف

رتاث الديين أحيااًن إىل أدوات يف أيدي السلطة لقمع احلركة العقالنية يف الومشكلتنا الرئيسية هي حتّول 
ستمرار يف االلك إمكانية عقالين وابلتايل حيقق هلم ذ فكر الديين ليعيش الناس فضاًء غريالأجواء 

 حكومتهم.

ملفيت والفرق بني وانا توجد الكثري من األمور اليت تبحث يف هذا اجملال، مثاًل الفرق بني البااب وه
لالهوت  املسيحي الذي يقوم على أسس واالفتاوى والقضية الدوغمائية، والفرق بني الكالم اإلسالمي 

على أصول عقلية غالباً. وعلى ضوء ذلك فإنين ال أشعر بوجود سالمي اإلينما يرتكز الكالم بغري عقلية 
سيحي، رغم أّن البعض امل احلداثة وتراثنا الديين، ولكن هناك تفاوت بني تراثنا الديين والرتاث بنيقطيعة 

عقيدات كثرية ال يتسىن تلطبع فهذا البحث يواجه وابيعتقد بوجود قطيعة بني الرتاث اإلسالمي واحلداثة، 
 رية.نظمبجّرد طرح صياغات حلها 

 اضي وهو غري املسؤال األول: ذكرمت أّن التفسري القائم على تفتيش العقائد ينتمي إىل ال
عصر يتكّلمون عن الفكر الغريب الموجود يف العصر احلاضر، إاّل أننا نرى بعض املفكرين يف هذا 

 األمر مع تلك الفكرة؟يف ينسجم هذا فكوالقدر التارخيي ويطرحون فكر ما بعد احلداثة، 

قراءات الثالث اليت اليركجورد من هذه  سؤال الثاين: أين تقع آراء وأفكار فالسفة مثل كىال
 أشرمت إليها؟

سالم، فلو لو حبثنا يف اإلسؤال الثالث: وهو ما يتصل ابلدفاع عن عقالنية املقوالت الدينية يف ال
أينا نقاط اجيابية كثرية، وقد ضربتم لذلك مثال لر رية لكل األقوام واجملتمعات البش زوااي الفكر الديين



تعامله مع الفكر احلداثي ال يوجه مشاكل أساسية، لكنين  يفالبصرة وبغداد وقلتم إّن املسلم 
ك، على سبيل املثال ابلنسبة حلقوق املرأة ينبغي القول أبّن هذه احلقوق ذلشخصيًا ال أشعر مبثل 

ام النقد، أماخلاص يف صدر اإلسالم، أّما اليوم فإّّنا ال تصمد  لك العصر وذلك اجملتمعبذتبط ر ت
القراءة احلديثة. ويف مثل  معوهكذا احلال النصوص اإلسالمية األخرى، فإّّنا عاجزة عن التواصل 

اللتزام ابلدين امطاوي التاريخ، وإذا أردان  يفهذه احلالة يتبدل اإلسالم إىل ظاهرة اترخيية قابعة 
سجم أكثر من املسيحية مع مقوالت احلداثة فرمّبا جنانب ينقول أبّن اإلسالم اإلسالمي وال

 الصواب.

 بل « املسلم ابلفعل»صودي مقفليس « املسلم»يب يف البداية عن سؤالك الثالث، فعندما أقول أج
ينية، األساسية يف التيولوجيا الد تاجهة املشكالمو مقصودي هو أننا إبمكاننا تفسري اإلسالم بعيداً عن 

نهج الثالث، والشاهد على ذلك أّن جانبًا كبريًا من تراثنا الديين عقالين املأي التفسري الذي يقوم على 
صودي املسلم مقن هنا أقول إّن املسلم ميكنه ـ إذا أراد ـ التواصل مع احلداثة بسهولة أكّب وليس ومبذاته. 

 املوجود هنا وهناك.

العصر األول مل  يفلرتاث اإلسالمي واحلداثة، وذلك أّن اإلسالم ة أنين ال أرى تقاطعًا بني اققياحل
سلمني يف كثري من املوارد يواجهون مشكالت امليشهد معرفة قدسية أو اترخييًا قدسياً، وأان ال أنكر أّن 

اءة ظاهراتية ر ه الصعاب وحل هذه املشاكل بسهولة من خالل قهذمع احلداثة، ولكن ميكن تذليل 
نص  كلصر األول. فإذا كانت لدينا قراءة ظاهراتية واترخيية لعصر ظهور اإلسالم، فإّن  عاللإلسالم يف 

يريات عديدة على حقوق املرأة تغسوف يؤخذ حسب ظروفه التارخيية، وابلتايل يكون إبمكاننا ادخال 
اث بدوره الديين القدمي، ألّن ذلك الرت  عارض مع تراثنايتمثاًل. فأان ال أرى أّن استخدام هذه املناهج 

  يتقاطع مع تبين مناهج عقالنية جديدة.والينطلق من مواقع عقالنية 

ود قادرًا على ادامة يعا القول أبّن القضية إذا وصلت إىل هذا احلد فسيكون اإلسالم اترخييًا وال أمّ 
كانية ريخ؟ إذا كان املقصود عدم إمالتابحياته، فأان ال أتفق معه، فما معىن أن يرتبط ويلتحق الدين 

الرتاث اإلسالمي وعدم إمكانية فهمها أو عدم إمكانية  يفإثبات حقانية التجارب الدينية املوجودة 
ل أجوجودة يف القرآن والسنة أو بسرية العرفاء كالعطار وجالل الدين الرومي من املاالستعانة ابلتجارب 

جود وال يوجد دليل مو ناع غري التوصل إىل جتارب دينية جديدة، فالبّد من القول إّن مثل هذا االمت
سالم وتطوره التارخيي ميكن القول إّن األمر اإلإلثباته، مثاًل على أساس مبىن القراءة الظاهراتية وظهور 

ذه أيضًا عرضياته. ومن خالل هذه املنهجية ميكنك مثاًل اعتبار وهالفالين يعتّب من ذاتيات اإلسالم، 
عصر، الضيات وبذلك ميكن استبداهلا أبحكام أخرى يف هذا صدر اإلسالم من العر  يفسرة ألأحكام ا

لمًا وملتزمًا ابلدين يرتبط مسوهذا العمل ال يؤدي إىل زوال اإلسالم، ألّن بقاء اإلسالم وبقاء اإلنسان 



بتة وخالدة، سالمية وال يرتبط بكون بعض أحكامه اثاإلابستمرار احلوار مع الرتاث الديين والنصوص 
 وار مع النصوص وغربلتها ولتكن النتيجة ما تكون.احليل عملية فاملسألة هي تفع

  ّنية بعض وب مقصودي من التحاق اإلسالم ابلتاريخ هو أننا إذا قلنا بتجديد صياغة إن
سجم مع الفكر احلداثي، تنالبحوث الدينية يف اإلسالم كحقوق املرأة، وطرحنا قراءة جديدة هلا 

حكامه، وابلتايل ال يبقى منه شيء سوى لون ابهت وأعاليم اإلسالم جند أننا نبتعد كثرياً عن ت ففسو 
لم أرجحيته على األداين األخرى فكيف ميكنه أن يكون أكمل يعأقل بكثري من املسيحية وال 

 األداين؟

 يقة، بل أرى أّن ر ذه الطهبدو أّنك تريد القول بضرورة وجود أرجحية لدين معني، ولكنين ال أفكر يب
لك من قوة وفاعلية لرتشيد التجارب الدينية ميميلك معايري لألرجحية ابلنسبة هلم فيما دين كل قوم 

طيات الدين ألولئك القوم؟ فإذا نظرت إىل الدين من زاوية معطياته معألولئك الناس. املسألة تكمن يف 
داين ميلك األمن هلم، ولو فرضنا أّن دينيًا  ةعنوي الذي مينحه ألتباعه فهو دين كامل ابلنسباملوثرائه 

جات الناس فإنّه ال يعد دينياً كاماًل، حاالكمال التام يف السماء ومل يتجسد عطاؤه على األرض يف تلبية 
 وهكذا ينبغي علينا أن نفهم معىن الكمال.

أو الدفاع  دين األفضلاللى أيّة حال لسنا اآلن يف صدد إثبات رجحان دين على آخر واختيار وع
ثرة أحكامه ومقرراته، فرمّبا يكون الدين بكل دين آخر. إّن كمال الدين ال يرتبط عن دين معني وابطا

ون غنيًا ومثمرًا جّدًا فيما مينحه ألتباعه من جتارب ومعارف يكقليل األحكام واملقررات إاّل أنّه 
 ومعنوايت.

وفق منهجية كارل حركون يتلة املفّكرين الذين ير كجورد من مج لنسبة للسؤال الثاين أقول: إّن كىواب
ناسب وينسجم مع منهجية كارل ابرث، فالطفرة يتابرث، فهو يطرح مسألة الطفرة اإلميانية وهذا املعىن 

ادية وميلك قفزة يف البعد املعنوي لإلنسان وال يرتبط مع املعطيات إر اإلميانية تعين أّن اإلميان حالة 
رثوذكسية اجلديدة االيركجورد على  نيف كىذهن اإلنسان. وهكذا ميكن تص لعقالنية يفواالعقالئية 

يركجورد. نعم إّن   لتمان وليس كىبو والشخص الذي قّدم تفسريًا وجوداًي للكتاب املقّدس هو 
نسان يف مقابل هللا وكذلك عن القفزة اإلميانية ولكنه مل اإليركجور حتدث عن وجودية وحضور  كى

هو يقول بضرورة فعل شيء جيعل الناس يسمعون هري املسيحية من األساطري، فتطيتحرك على مستوى 
هلي يعتمد على الطفرة اإلن اخلطاب اإلهلي من خالل القفزة اإلميانية، إّن منهجيته الستماع اخلطاب اآل

 رتاث املسيحي.الاإلميانية اإلرادية دون أن ميّس األساطري املوجودة يف 

حلتمية التارخيية فإهّنم ال ابخاص الذين يعتقدون ول فالبّد من القول إّن األشّما ابلنسبة للسؤال األوأ
ا ضرورة يف الواقع العملي البّد من االذعان هلا، أهنّ يقبلون احلداثة نظرايً، ولكّنهم يقبلون هبا على أساس 

بلون يقى النظري ال و سيحيني واملسلمني يرون هذه الرؤية، أي أهّنم على املستاملويبدو أّن بعض املتأهلني 



عيش يف هذا االطار اجلديد، الولكنهم على املستوى العملي ال جيدون مفرًّا منها ويرون ضرورة  ابحلداثة
حلداثة، ولكّنهم يف مقام العمل ومن ابب أكل امليتة وافهؤالء يرفضون وجود جتانس معريف بني الرتاث 

لظلمات، إاّل أننا ، فرغم أننا نعيش اآلن عصر اررض علينا شيئًا آخيفيقولون إّن التقدير التارخيي 
لفكر احلداثي ابعيش هبذه الصورة، وعلى أية حال فإّن من يقول ابحلتمية التارخيية ال يقبل للمضطرون 

 حسب الظاهر.

  ّاألفضل أن  من كالمك يقتصر على مقارنة اإلسالم ابملسيحية فقط، ولكن رمّبا يكون إن
يواننية من أتثريات كبرية على التاث الحلضارة أو الزرادشتية أو ما خلفته ا نقارن اإلسالم ابليهودية

ارنة بني اإلسالم واملسيحية والقول إّن املسيحية ال تتناغم مقالديين، فلعل ذلك أفضل من اجراء 
 سالم يتناغم معها.اإلمع العقالنية بينما 

 ّن ذلك  اإلسالم فإإىلهيت يف حديثي تين إذ بدأت من املسيحية والرتاث الديين املسيحي وانإن
 أمناط القراءات للرتاث يف عصر احلداثة، إىلبسبب أّن طبيعة املوضوع تتطلب ذلك، فموضوع حبثنا انظر 

ا الرتاث وعن أي تراث نتحدث وأي حداثة نتكلم عنها؟ هذوهلذا أجد نفسي مضطرًا للبحث يف 
ر فيجب تغيري ، فلو مل نتحدث عن هذه األمو ترتاث الذي يرتبط هبذه القراءاالوابلتايل تشخيص 

وضوع األصلي هلذا املوضوع. فليس املوضوع األصلي هو أّن املسيحية مغلقة واإلسالم منفتح بل امل
أت وكيف ظهر هذا اجلدال والسجال بدالبحث هو أّن املشكلة بني الرتاث واحلداثة من أي مكان 

رايت، وقلنا إّن هذا الكالم والرتاث وما فيه من رؤى ونظ ةداثاحلبينهما؟ إّن هذا املوضوع يرتبط جبدل 
يعة طبغرب فقد كان هناك ترااًث مسيحياً، مث وهبذه املناسبة اضطرران إىل البحث يف الوالنقاش بدأ من 

وف املرجعيات وال تنسجم معها، صنالرتاث الديين وأنّه ينطوي على املرجعيات بينما احلداثة ترفض كافة 
وها من خالل هذه املناهج الثالثة. وأخريًا حبثنا هذه رمس أرادوا صياغة العالقة بينهما ولذلك عندما

اثنا تر تطيع استخراج عّدة قضااي كمية من هذه البحوث وتطبيقها حبذافريها على نساملسألة وهي أننا ال 
لست من أهل  لى أية حاعلالديين، والظاهر أّن احلالة ختتلف هنا والبّد من البحث عن آليات أخرى. 

ى دين آخر وال أقصد التوهني من قيمة الدين عل اقصد إثبات رجحان دين معني اجلدل الديين وال
 ضي جمّرد طرح حبث علمي حتليلي.غر املسيحي والتمجيد ابإلسالم، بل 

*    *    * 
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 امل القراءة البشرية للدينمع

 
 



 
 



 
 
 
 
 

 الل واحلرام يف ابب السياسة واحلكومةاحل

 
 وذكرمت « دينللنقد القراءة الرمسية »اآلونة األخرية كتاب حتت عنوان د نشر لكم يف لق

فنرجوا أن تتفضلوا ببيان « رمسيةالالقراءة »تعاريف خمتلفة يف أكثر من مورد من هذا الكتاب عن 
أو « اهتية لإلسالمقالف»ل أّن مرادكم من ذلك القراءة وهمعىن القراءة الرمسية لإلسالم بشكل دقيق 

 ؟«لقراءة الفقهية ـ احلكوميةا»أو « حلكوميةالقراءة ا»

 ذه القراءة هي قراءة فهصودي من القراءة الرمسية يف هذا الكتاب، القراءة الفقهية ـ احلكومية، مق
ن يتواصل مع السياسة واحلكومة يف العصر دياألشخاص الذين يتحّدثون عن اإلسالم بلغة فقهية وأنّه 

 التكليف الشرعي للمؤمنني يف هذا احلقل. وهؤالء كما يتكلمون ينيتعاضر ويتحركون على مستوى حلا
حلرام واملباح وغري املباح واسالم هبذا اللغة يف أبواب العبادات ويطرحون املفردات من قبيل احلالل اإلعن 

ت يف تعيني النسبة بني اتخدمون هذه املفردات والكلميسوالصحيح والباطل يف ابب العبادات، فإهّنم 
نسان اإلحلكومة. إّن استخدام هذه اللغة وهذه املفردات يف دائرة العبادات يعين أّن وام والسياسة اإلسال

ه احلالة من التدين املوافق هلذه هذاملؤمن يف مقام العبادة أييت أبعماله العبادية طبقًا هلذ العناوين ويعيش 
داب واملقررات اليت رمسها الدين، وهذه اة دينية، ويلتزم ابآلحييعيش  ةاألحكام، فاملؤمن يف مقام العباد

الحساسات الدينية واألحكام تتضمن معامل رمزية ودالالت سيميائية تعّب عن التجارب وااآلداب 
 رتاث الديين.اللإلنسان املؤمن اليت متد جذورها وتستوحي تفاصيلها من 

يقرتح على  أياماً، سالم الفقهي احلكومي يتحّدث يف ابب السياسة واحلكومة هبذه اللغة متاإل
لقراءة الرمسية ال تعرض نظرايت وآراء يف وااملؤمنني أن يعيشوا يف ابب السياسة واحلكومة حياة دينية. 

تنمية وإقامة العدالة كوظائف للحكومة بل تقدم سلسلة من األوامر للابب نوع احلكومة وكيفية التخطيط 
تطلب من « تاوىف»رام والواجب واملباح على شكل املقررات يف جمال احلالل واحلو آلداب واواألحكام 

 ارها.غر املؤمنني أن يتحركوا يف جمال السياسة واحلكومة على 

جتهاد املتناسب مع الزمان اال أنصار هذه القراءة يتحّدثون أحياانً عن مقتضيات الزمان واملكان أو إنّ 
انية واملكانية يف ابب سياسة واحلكومة وازاة املتغريات الزممبجديد  يواملكان، مبعىن إستنباط حكم شرع

ام. إّن حر عمل الفالين اجلديد يف عامل السياسة واحلكومة مباح أو غري مباح، واجب أو الوتشخيص أّن 



ّدثت يف بعض أقسام هذا حتوقد « التكليف الشرعي»هذا النمط من التفكري يقوم على أساس مفهوم 
تكليف يف ابب السياسة واحلكومة، فاجملتمعات التحّدث بلغة يف العصر احلاضر ال ميكننا ال الكتاب أننا

داثة ابلفعل سواء أرادت أم مل ترد، وأّن السياسة واحلكومة يف عصر احلاإلسالمية قد دخلت عصر 
سالمية ومنها اإلتبطان ابلعلم والفلسفة وانتخاب اإلنسان، ومن هذه اجلهة فإّن مجيع اجملتمعات ير احلداثة 

 نطق التكليف الشرعي.مبال ميكنها أن تتحرك يف حقل السياسة واحلكومة  جمتمعنا احلايل

طاب واملسائل اخللطبع فإّن اإلسالم ميلك خطااًب سياسياً، ولكن تعيني النسبة والعالقة بني هذا واب
ال بلغة التكليف، وقد  ر وبلغة أخرىآخالسياسية واحلكومية يف العصر احلاضر ينبغي أن يكون بشكل 

هذه احلقيقة املهّمة وهي، إّن القراءة الفقهية احلكومية « دينللنقد القراءة الرمسية »كتاب   ذكرت يف
 ليات املصاحل السياسية ويرتتب عليها عواقب وخيمة ذكرهتا يف ذلك الكتاب.آبلإلسالم تطرح 

 

 طاب السياسي ولغة التكليف:اخل

 ون حمااًل؟يكجّداً بل رمّبا  لتكليف يف العصر احلاضر صعباً ااذا أصبح احلديث بلغة مل 

  ّستوايت، وقد حّل امل اإلنسان يف عصر احلداثة يعيش االنتخاب واالختيار على خمتلف إن
نظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف الاالنتخاب حمّل التقدير واملصري احملدد سلفاً، إّن أتسيس 

ستوعب يف دائرته القيم والنظم املختلفة، وال نتخاب، وهذا االنتخاب ياالعصر احلداثة يستلزم عنصر 
 خيارات بنيموقع االختيار بني احلق والباطل أو بني الصحيح واخلطأ، بل هو انتخاب من  منينطلق 

ّن هذا إختيار أحد هذه اخليارات ال فإمتعددة وكل واحد منها ميلك أدلة ونقاط قوة، وعلى هذا األساس 
جيح بعض األدلة والشواهد على أدلة وشواهد أخرى، تر ل من موقع ينطلق من مواقع القطع واليقني ب

نها ومداثة تستوعب مجيع النظرايت واملؤسسات االجتماعية والتيارات الفكرية احلوهذه النقطة يف عصر 
نها بلدان ـ تعيش مع مسالمية ـ و اإلاالطروحات واملؤسسات السياسية أيضاً، فنحن نرى اليوم أّن البلدان 

ناك الكثري من املقررات واآلداب والرسوم ملسائل من قبيل  وهلديين املتوغل يف أعماق التاريخ، الرتاث ا
موهنا مضيفية تربية الطفل والعمل الذي خيتاره اإلنسان يف أتمني معاشه كلها تستمد وككيفية الزواج 

ارات متعددة ويعيش حالة ا خيهنتمعنا، ويواجه اإلنسان وأحكامها من التعاليم الدينية وغري الدينية يف جم
 االنتخاب بني هذه األمور الكثرية.

ّبة يف هذه اجملاالت، وهذا اخلاألونة األخرية إزداد رجوع الناس إىل علماء النفس واملختصني وأهل  يف
اة واجملتمع وابلتايل يسلم للطريق الذي يسلكه يف حركة احلامليعين واقعاً عدم وجود وضوح يف الرؤية لدى 

سالك يف ومتكليف الشرعي للناس يف مثل هذه املسائل، إّن الناس يواجهون عّدة طرق الح عدم وضو 
 البديل يفقد احلقانية وأنّه يقع يف أنّ واقع احلياة وعليهم اختيار أحدها. وهذا االختيار ال يعين ابلضرورة 

 رى.خى أعلزاوية الباطل، بل جمّرد ترجيح بعض األدلة 



ه احلالة كذلك، هذاالقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع نرى املؤسسات االجتماعية و  يف
لّبجمة النظرية والعملية يف البحث عن اخليار وافاملؤسسات السياسية مثاًل تتحرك على مستوى التخطيط 

ياة، وما معىن العدالة بغي االلتزام به والعمل على جتسيده يف واقع احليناملناسب وأي منط من احلكومة 
ها مسائل كلغاية األصلية للحكومة وكيف ميكن حتقيقها يف فضاء اجملتمع وأمثال ذلك، هذه  العتّب اليت ت

رايت خمتلفة ورمّبا متباينة يف هذه اجملال نظفلسفية وعلمية مورد اختالف املفّكرين السياسيني حيث توجد 
نظرايت املختلفة على أساس ار نظرية واحدة من بني هذه التمكانه أن خيإبوال أحد ميكنه أن يدعي أنّه 

الة دفعت أفراد احلجلي وتتمتع جبميع أدلة احلقانية وأّن النظرايت األخرى ابطلة قطعاً. إّن هذه  حقأهّنا 
شخيص أهدافها من خالل آلية االنتخاب وتاجملتمع لرتتيب وتنظيم النظرايت واالطروحات السياسية 

 ارات املطروحة.يجملموعة من اخل

غة التكليف الشرعي يف بل احلديث يعكس يف واقعة هذه احلقيقة فكيف ميكننا التحدث ا كان العاملإذ
حمل مقولة التكليف. إّن انتخاب قضية معينة من يتهذه املسائل واملوضوعات؟ إّن االنتخاب يف ذاته ال 

ا وقف يكون له معىن مقبول يف ما إذ اولة التكليف، فالتكليف إمنّ مقبني قضااي عديدة ال ينسجم مع 
 أن احلق والباطل فعليه أن يعمل ابحلق وجيتنب الباطل، ولكن االنتخاب يستلزم بنياإلنسان موقفًا 

ائجها ومعطياهتا وابلتايل خيتار نتيتحرك الشخص بنفسه على مستوى تقييم اخليارات املتعددة والتدبر يف 
 أحدها فيما حيقق له املطلوب.

ىن للتكليف معوحينئذ ال « احلق»ويتناغم مع لغة  «حق االنتخاب»نتخاب ينسجم مع  االإنّ 
لباطنية لإلنسان. وابلطبع فإّن اإلنسان واابالنتخاب، فاالنتخاب بذاته قائم على أساس القناعة العقالنية 

كيلة شرح سؤاله هبذه الصورة: مع أي نظام سياسي ومع أي تيطاملؤمن يسعى يف مثل هذه الظروف أن 
ا هذ هذا العصر اجلديد مع األخذ بنظر االعتبار افرازات احلداثة؟ وبديهي أّن انه يفإميمن القيم ينسجم 

جس ديين لدى اإلنسان هاالسؤال ليس سؤااًل عن التكليف مع أنّه يف ذات الوقت يشري إىل وجود 
إلنسان من موقع اضح اجلواب ينطلق هذا يتاملؤمن الذي يبحث عن جواب هلذا السؤال. وعندما 

 .االنتخاب أيضاً 

يس املقصود عدم فلدما نقول إنّه ال ميكن احلديث عن هذه املسائل بلغة التكليف يف هذا العصر عن
سياسية واحلكومية بل مقصودي أنّه ال ميكن الإمكانية إجياد رابطة وعالقة بني إميان املؤمنني واملسائل 

 هذا املقام، نعم ميكن احلديث لرابطة والبّد من اختيار لغة أخرى يفوابلغة التكليف حتقيق هذه العالقة 
فعيل عمل وتتكليف يف حقل املواعظ األخالقية، ولكن يف مقام تنظيم النشاطات السياسية البلغة 

 انتخاب مؤسسة سياسية أنّ مؤسسات النظام السياسي فإنّه ال ميكن التحدث هبذه اللغة. ومعلوم 
ال « ىن العادل الراجح، ال مبعىن احلقالصحيح هنا مبعو »سياسي صحيح  هواجتماعية أو انتخاب اجتا

لية احلوار وتبادل األفكار واآلراء. وابلطبع فإّن املرجعيات الدينية يف عصر عميتحقق إاّل من خالل 



عاديني هبذا اخلط، أي الداثة ميكنها أن تعنّي التكليف الشرعي لبعض اجملتمعات ويتحرك عامة الناس احل
عمل ال يتحقق يف الوسط العلمي ويف فضاء الاجملتمعي، ولكّن هذا  ا ختلق حركة سياسية يف الوسطأهنّ 

حركون من موقع االنتخاب، والوعي الذي ميلكونه هو وعي يتالنخبة، ألّن النخبة وأهل الفكر والنظر 
 القاً التحدث معهم مبنطق التكليف الشرعي.اطانتخايب وال ميكن 

 

 احلديثة على النخبة: تماد احلكوماتاع

تكليف وبعيدًا عن الا ميكن أن حيدث عندما تتحرك عامة املتدينني يف اجملتمع يف خط كن ماذول
مبعىن جمموعة »نفصل عن الناس واحلكومة ستالنخبة وأهل الفكر؟ عندما حتدث هذه الظاهرة فإّن النخبة 

ة، فمع اطروحاهتا وأفكارها من النخب دكومات يف العصر احلاضر تستماحلومبا أّن « األجهزة احلكومية
لها عمه الفاصلة بني احلكومة والنخبة فإّن احلكومة ال تتمكن حينئذ من االستمرار يف هذوجود 

عملها وأداء وظيفتها  يفالسياسي والقيام بدورها ومسؤوليتها بشكل صحيح، وعدم جناح احلكومة 
عرض حينئذ رابك بني احلكومة والناس وتتواالبشكل صحيح يؤدي بدوره إىل إجياد حالة من اخللل 

 مشروعية احلكومة إىل اخلطر.

سياسي يفضي يف اللى هذا األساس فإّن ظاهرة ابتعاد النخبة يف البداية عن احلكومة والنظام وع
كومة النخبة ومل تتعامل معهم من موقع احلالنهاية إىل اهتزاز العالقة بني احلكومة والشعب، فلو أمهلت 

ييج عواطف الناس واحساساهتم كما رأينا مثل هذه احلالة يف توى هتمسوالرعاية وحتركت على  ماالهتما
اب يعتمد على خطرب والدفاع عن الثورة اإلسالمية يف ايران حيث كان خطاب احلكومة هو احلسنوات 

عداء، ألض الوطن وتسجل النصر على اأر لغة التكليف، فرمّبا تنجح الدولة مثاًل يف طرد األعداء من 
نجاح يف حقل املديرية العقالنية للمجتمع ويف حقل التنمية ال يكتب هلا ولكن مثل هذه الدولة ال

 لسياسية والثقافية.وااالجتماعية 

تطورة يف هذا العصر املمّبا يقول البعض يف نقدهم هلذا الكالم أّن القانون األساسي للمجتمعات ور 
ون أساسي جيب مراعاة حقوق  إطار كل قانويفقوق لألفراد، يعنّي بعض التكاليف إىل جانب تعيني احل

 ذا يعين التكليف أيضاً.وهاملواطنني يف ذلك اجملتمع، 

ساسي، ولكن املواطنني األواب: إّن هذه التكاليف موجودة أيضًا إىل جانب لزوم العمل ابلقانون اجل
ة، ي ومينحوه االعتبار واملشروعيسى القانون األساعلأنفسهم ومن خالل استخدام حق املواطنة يصوتون 

 أنواطنني للطروحات السياسية وتنظيمها وتقنينها يف القانون األساسي ال ينبغي املوابلنسبة النتخاب 
تب على أساس ترت يكون الكالم معهم بلغة التكليف، إّن التكاليف وضرورة االلتزام هبا يف القانون 

هبذه احلقوق ال ابلعكس.  شيء من العملانواعتبار االلزام جلميع التكاليف السياسية « حقوق اإلنسان»



متقدم على « حقوق اإلنسان»سياسية للعامل املعاصر أّن موضوع الوعلى ضوء ذلك نرى يف الفلسفة 
 تكاليف املقررة للمواطنني.الموضوع 

 

 ق الطبيعي أساس النظام يف العامل القدمي:احل

 هو منشأ التكليف يف العامل القدمي؟ ما 

 ووظيفة «لوضع الطبيعيا»ور الناس أّن نظام األسرة أو احلكومة هو اجملتمعات التقليدية يتص يف ،
قه، مثاًل عندما يقال إّن املرأة يف النظام وفاألفراد أن يفهموا هذا الوضع الطبيعي ويتحركون على 

األفراد متاماً، ألّن عامة  ءزوج، فهذا التكليف معلوم يف ذهنية هؤالالالتقليدي لالسرة جيب عليها اطاعة 
كل   منتقدون أّن نظام األسرة يقوم على أساس نظام التبعية لعامل اخللقة ويشكل جزًء يعؤالء الناس ه

ّن مسؤولية املرأة حفظ الوضع وأذلك النظام الشامل، ونظام اخللقة يقتضي أن يكون الرجل مديراً لالسرة 
ة النساء اإلتيان ابلرجال ذين يصنعون احلضارة ووظيفالم هالداخلي لالسرة، ويف احلقيقة إّن الرجال 

شاء حضارة. ويف مثل هذه الرؤية للحالة الطبيعية فإّن الرجل ليس فقط رئيس انوتربيتهم كيما ميكنهم 
 سرة فقط بل رئيس اجملتمع أيضاً.األ

تمعات التقليدية جمليع امجه الرؤية كانت هي احلاكمة يف أجواء الفكر البشري يف مجيع العامل، ففي هذ
موعة من احلقائق املوجودة يف الواقع الطبيعي فال جمة التكليف هي احلاكمة وذلك ابلتطابق مع نرى أّن لغ

كن ذلك، وعليه فال ينبغي أن يفكر شخص بتغيري الواقع السياسي واالجتماعي ميينبغي تغيري الواقع وال 
لقة، وفكرة عدم إمكان خلامتّثل انتفاضة يف وجه نظام  ما يتصل ابلعالقات ااُلسرية، إّن فكرة التغيري أو

ها التكاليف واحلالل واحلرام املبتنية على أساس معوعدم جواز التغيري هي الفكرة اليت أينما حّلت حتّل 
 لدائمية.وااملصاحل واملفاسد الواقعية 

يبتين على أساس  محكااألا النمط من التفكري موجود أيضًا يف تراثنا. فكل تكليف أو حكم من هذ
نسان سعادته الدنيوية أو األخروية أو كليهما، لإلودائمية، وهذه املصلحة إّما أن تؤمن  مصلحة واقعية

ين النظر إىل احلالة الطبيعية لنظام اخللقة، مثاًل ابلنسبة للنظام السياسي تعفاملصلحة الواقعية والدائمية 
عينة سلفاً، املظرة إىل املصاحل نسان ويتحرك آبليات طبيعية انإليف عامل خلقة ا« ضعًا طبيعياً و »فإنّه ميّثل 

فالين أو عدم إجنازه فإّن ذلك يعود الفلو أصدر النظام السياسي حكمًا معينًا أبن قرر لزوم إجناز العمل 
 مراعاة تلك املصاحل قبل العمل هبا. هوملصاحل موجودة سلفاً، واملراد من التكليف 

عاصرين يف ابب السياسة، فال املوعي املسلمني  توجد مثل هذه الرؤية يف الوعي احلداثي وحىت يف وال
نظام السياسي والثقايف واالسري بل حىت لنظام القيم للأحد يتصور وجود وضع طبيعي مقرر سلفًا 

 ةالحلن من يلعن اآلخرين ويقول إهّنم السبب يف اهتزاز وتالشي النظرة القدمية اآلواألخالق، ورمّبا يوجد 



كانية االنتخاب بني خيارات إمهور الوعي احلداثي الذي منح اإلنسان ويقول إّن ظ« الوضع الطبيعي»
 عديدة، سلب من اإلنسان إنسانيته.

 ة.ة متعمدرجموب ّن الوعي احلداثي مل يتولد يف هذا العصر من خالل ختطيطإ اًل:أو كن ول

الوعي احلداثي  اهذ نعيش فيه حاليًا وينعكس اً ّن احلداثة على أية حال متّثل واقعًا موجودإ نياً:واث
قانون األساسي أو الدستور، وهذا يعين نوع البشكل حالة نقدية. فاملسلمون يعيشون اليوم حتت ظّل 

 28مسلم، وأساسًا فإّن بنية احلياة السياسية للمسلم قد تغريت أيضاً للمن انتخاب منط احلياة السياسية 
ديد اجلومة على أساس هذا الوعي اغة شكل العالقة بني اإلسالم والسياسة واحلكصيمن هنا جيب و 

 واملتغريات املوجودة يف الواقع اخلارجي.
 

 ورة االعتاف بتعدد القراءات:ضر 

 ع الرؤية تناغم موتجم أّن هذا الواقع وهذه املتغريات والتحّوالت يف هذا العصر تنس هل
 الدينية للعامل والكون؟

 ميكن القول الري نظي ن، ففواحدة اثبتة للدي  ال أعتقد أّن الدين ينحصر يف نوع واحد وقراءةأان 
ن ميكن أن تكو  ملختلفةصار ادينية يف األعالبوجود قراءة دينية اثبتة هي الصحيحة فقط، إّن القراءات 

الوضع »ناس عن ور الدينية يف املاضي كانت تتناسب مع تصالمتفاوتة، وميكن القول إّن القراءة 
ى عد مقبولة لدضر مل تر احلامع و... اخل، ولكن هذه الرؤية يف العصلثقافة واجملتوالألشياء « الطبيعي

 مجيع شرتك يفملاصر رى والبّد أن تظهر. ولعل العنخكثري من الناس، حيث ظهرت رؤية وقراءة أال
روم عن العامل ويو ن ذاته وج عتعايل واخلر الالقراءات لألداين يف العصور املختلفة هو أّن اإلنسان يريد 

ن عصر آلخر، مختتلف  طياتهفسه. ومقدمات وآليات هذا األمر ومعبن جتربة الواقع املتعايل التوصل إىل
 سان موجود أيضاً يف عصر احلداثة.نلإل« لتعايلا»وهذا 

اضي كان الناس املى أية حال فنحن نعيش يف عصر حّل فيه االنتخاب حمل التقدير، ففي عل
وكياهتم وأفكارهم على هذا املبىن. أّما سل ويتحركون يف مستسلمون للقدر أي ما كان مقّدر عليهم سلفاً 

رؤية االنتخابية ألّن التحّوالت الواقعة يف فضاء العلم للت مكاهنا لأخيف هذا العصر فإّن الرؤية التقديرية 
ذه اآلفاق وهبشرية وظهور التقنية املتطورة سامهت يف فتح آفاق جديدة يف حياة اإلنسان، الواملعرفة 
بشري يعيش دائمًا حال انفتاح اآلفاق الالعلم والفلسفة والفن والسياسة وما إىل ذلك،: فاجملتمع تتناول 

ى قابلية هذه اآلفاق لالتساع واالمتداد، ولكن اإلنسان مداد والصعد وال يعلم أحد عيف مجيع األب
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نقد القراءة »كتاب  من« مشكلة القراءة الرسمية عن الدين»

 «.الرسمية عن الدين



ّققت حتحياة قد وعي وهو أّن حياته قد اتسعت، وهذا يعين وجود أنواع وأمناط للالاحلديث ميلك هذا 
 على أرض الواقع البشري.

كالسيكية عصور اللافي فعل أهم عنصر مييز عصر احلداثة عن العصور الكالسيكية هو هذا األمر، ول
دم دائمًا ويتق ع أمامهلواقداثة يرى ااحلوالتقليدية كان اإلنسان يعيش مع فكرة القدر ولكّنه يف عصر 

 تست ابلظلمة قد تنورت وأضاءت له.اكخطوة إىل األمام وكأمّنا األرض اليت 

يعين الكمال يف  العيارية، بل ا التعبري يف التنوير والتقدم إىل األمام ال يعين التقييم والنظرة املهذ
لتنوع يف حركة احلياة، وهذه احلالة ال وااملفهوم الفلسفي والقصد من ذلك بيان حالة التحّول والتعقيد 

 .29طل كذلكابوال حتكي عن وجود حق واضح متاماً 

سي وعملية له السياعم كن مع هذا احلال ميكن القول إّن اإلنسان املؤمن وإن كان ال يتحدث يفول
ه هللا ونواهي ألوامر لطاعةيش دائمًا هاجس ايعاالنتخاب العقالين بلغة التكليف يف هذا العصر ولكنه 

فيه  تعاىل ويؤدي ضي هللاي ير النتخاب الذا نعامل وهبذه اخلصوصيات عالمبعىن أنّه يتساءل دوماً يف هذا 
كانت هذه   ك، سواءلذىل إنسان مسؤوليته بشكل أفضل يف دائرة السياسة واالجتماع واالقتصاد وما اإل

ؤمن فاإلنسان امل ق و...ألخالم العدالة واقيالوظيفة تتمّثل يف اإلميان القليب أو خدمة الناس أو خدمة 
د املختلفة جي لنظرايتاربلة رؤى واألفكار العلمية والفلسفية وغاليف  ملأبعد أن يتحرك على مستوى الت

وصل إىل يت وأخرياً  تخاب؟نتخاب ويتساءل من نفسه: كيف يتناغم إمياين مع هذا االناالنفسه يف مقام 
 سة واحلكومة.د السيالنق ا اإلميانهذرأي معني دون سائر اآلراء والنظرايت ويتحرك بعد ذلك من موقع 

ن موقع مكومي ذين يتحركون يف عملهم السياسي واحلالاحلالة ختتلف عن حالة األشخاص ه ذوه
 التكليف الشرعي.

 ري غدت املعايري دااز ك وكذل تم تعتقدون أبّن إمكانية االنتخاب لإلنسان احلداثي قد ازدادتأن
تخاب يف عصر نالاية عمل وبة يفصعالدينية لالنتخاب، وبعبارة أخرى أنتم تقولون: إبننا نواجه 

تخراج سأال ميكنم ا إذن: تكليف مبنطق احلق، السؤالالاحلداثة وهلذا السبب جيب استبدال منطق 
فإّن  سريًا للغايةعاب ابت النتخقّدمة؟ مبعىن: أال ميكننا القول مبا أّن ااملنتيجة معكوسة من هذه 

 مرشد الغييب واإلهلي قد ازدادت وتضاعفت ابلتبع؟للحاجتنا 

 اضر جيب أن يبدأوا يف احلي من استبدال منطق التكليف مبنطق احلق أّن املؤمنني يف العصر ودمقص
نسان مبا هو إنسان وبغض النظر عن انتماءاته اإلدراساهتم وحبوثهم السياسية من منطلقات حقوق 

وقد  ،«نحقوق اإلنسا»طر والقوانني االجتماعية على أساس مقولة االاألخرى، وهذا يعين تنظيم مجيع 
وقد « دينللنقد القراءة الرمسية »يف كتاب « حقوق اإلنسان»وضوع ابلتفصيل يف فصل املذكرت هذا 
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 ا الكتاب نفسه.هذفي « للتراث الديني في الحداثة



طروحة وذكرت أّن الشرط االحبثت املوانع الدينية حسب الظاهر اليت حتول دون االنسجام مع هذه 
ا فحسب بل عدول عن فتاوى القدماء، وليس هذالاألساس النسجام هذه احلقوق مع واقع املسلمني، 

يعيش يف العصر احلاضر حياة إميانية وجيسد معىن الوفاء لرسالة نيب  أنبّينت أّن مقتضى إميان املسلم 
 لوفاء لإلسالم يقتضي قبولنا حلقوق اإلنسان وجعلها أساساً لنظامنا االجتماعي.وااإلسالم، 

ق فهناك يتدخل طر يف مفرتق سه فا املرشد الغييب فإّن كان املقصود به أّن اإلنسان عندما جيد نأمّ 
أيّها »شخص له تكليفه ووظيفته ويقول: ويعامل غييب يف حياة هذا اإلنسان ويهدم نظام العلية يف العامل 

« عيش هذا املأزق الوجودي إّن هللا يقول لك اسلك هذا الطريقوتاإلنسان الذي تواجه هذه املشكلة 
سماوية ميّثل اليع ما ورد يف عملية االرشاد الديين واهلداية مج بول بتااتً، واحلقيقة أنّ مقفهذا الكالم غري 

يس أمرًا خارجًا عن ثقافة هذا ولجزًء ال يتجزأ من ثقافة اإلنسان املعاصر الذي يعيش االنتخاب 
 اإلنسان.

نقصده من املرشد  ماوهي »عبارة أخرى إّن اإلنسان احلداثي يف ذات كونه ميلك نصوصًا دينية وب
ضحى على مفرتق طرق، فاملسألة هي أّن هذا وأة عملية قد أصبح يواجه هذا احلالة أيضاً لسففو « الغييب

مسال يف نفسه سواء رأمسال ديين أو غري ديين فإنّه يواجه هذه احلالة رأاإلنسان مع كل ما ميلكه من 
حلكومة مبا وا اسةيا اجلو، وينبغي يف هذه احلالة أن يقول: إّن هللا أراد مين أن أحترك يف السهذويعيش 

 أكثر من ذلك إلنين ال أستطيع مينحيقق النفع لإلنسانية وإقامة العدالة اليت أراها وأنتخبها، ومل يطلب 
 أن أقدم أو أعلم أكثر من ذلك.

 

 قراءة الرمسية للدين وإلغاء عنصر االنتخاب واالختيار:ال

 توضيحات، البعض « ةمسير القراءة ال»ود إىل موضوعنا األصلي فقد ذكرمت يف تعريف نع
 ضمون والكيفية؟امليف « رمسية»والسؤال إذن: ما هو أتثري حتول القراءة الدينية إىل 

  ّتكليف الديين يف ميدان اليف العصر احلاضر يساوق القراءة بلغة « رمسية» حتّول القراءة إىل إن
هذه احلقول، مبا أهّنا تعرض يف  طاب الدييناخلالسياسة واحلكومة، ومثل هذه القراءة ال ميكنها إيصال 

تدعي هذا التصور وهو أّن الدين ليس فقط يفقد اخلطاب يف جمال تسعلى الناس ابسم الدين فإهّنا 
اب الدين؟ خطحلكومة بل إّن كل رؤية دينية للسياسة واحلكومة تثري مشكلة وأزمة، فما هو واالسياسة 

 وما هي رسالته؟

عالقته ابهلل تعاىل.  يفارة عن حتقق املعىن يف حياة اإلنسان عب ر رسالة الدين يف العصر احلاضإنّ 
فهوم احلياة، ورسالة الدين يف العصر احلاضر ومواألزمة اليت يعيشها اإلنسان املعاصر هي أزمة معىن 

وإذا « سواء كان هللا الشخصي أو غري الشخصي»ياته يف عالقته مع هللا حلميكنها أن متنح اإلنسان معىن 
لسياسة وأّن الدين ال واماء الدين يقولون إّن من حق أفراد اجملتمع أن خيتاروا يف جمال احلكومة علرأينا أّن 



نتخاب لإلنسان املعاصر وضرورة أن يقوم االيتقاطع مع حقوق اإلنسان وابلتايل يعرتفون بوجود حقيقة 
ق اإلنسان، فإّن حقو  على أساس« ومنهم املسلمني»لسياسية للناس واتنظيم املؤسسات االجتماعية 

سؤوليته ودوره يف مبك حتقيق العدالة االجتماعية، ففي هذه الصورة يستطيع الدين أن يقوم ذلالغاية من 
دين يف عامل السياسة تتحقق بشكل صحيح المنح املعىن حلياة اإلنسان. ويف هذه الصورة فإّن رسالة 

 ياة لإلنسان واجملتمع.احل ون له دور يف حركةيكويتمكن الدين يف العصر احلاضر أن 

لغاء عنصر االنتخاب وإكن إذا حترك الدين على مستوى إلقاء التكليف على اإلنسان من األعلى ول
سانية اإلنسان، ويف هذه الصورة ال يبقى إنلإلنسان يف العصر احلاضر فهو يف احلقيقة يعمل على إلغاء 

ى هناك إنسان حىت يكون حلياته معىن، أّما يبق نسان. النّه الاإلجمال لتحقيق معىن احلياة يف واقع 
املسائل األخالقية فهو مطلب آخر وله اعتباره يف حمّله، وأّما ما يتصل حبياته  يفالتكليف اإلهلي 

« العدالة»عمل بـ اليف مورد واحد وهو « التكليف»سياسية فالظاهر أّن الدين ميكنه أن يتحدث بلغة ال
 .30واليت هي مسألة أخالقية

ضحى رمسية تعندما  كومةحلواة أخرى فمن البديهي أّن قراءة معينة للدين يف جمال السياسة ن جهوم
ليت اءة أيضًا واىن القر ريف معملنع، وهبذه الطريقة يتّم حتواسوف تتعرض لالقصاء  فإّن القراءات األخرى

ي ضاً، أأيراءة  القعىنمريف تعدد والتنوع، فليس فقط يتّم حتريف رسالة الدين بل حتالتستبطن يف ذاهتا 
م السياسي انظة يف اللصدار ل احم، إذن عندما حتتل قراءة معينة «اهلرمنيوطيقا»يتّم بشكل رمسي انكار 

ّرض القراءة كذلك يعار، و حلكومة سيتعرض لالهتزاز واالهنيوافإّن اخلطاب الديين يف مسائل السياسة 
ين إىل دالعين حتّول م، وهذا رفوضةمية إىل ايديولوجية لنتيجة حتول الدين والقراءة الدينواومعناها للزوال. 

 دين الدولة والسلطة.

ىل أّن إمل يلتفتوا  الناس نمثري على حتويل الدين إىل دولة ولكن الك ق هذا العصر ال جند أحداً يوافويف
دين حّول المل يت مي. ولون حكو دين إىل دولة وديالحاكمية القراءة الفقهية احلكومية يعين ابلضبط حتويل 

يف  ،اعية متساويةوق اجتمء حبقختلفة إبمكاهنا أن تعيش يف هذه األجوااملإىل دين الدولة فإّن القراءات 
  احلالة ليست كذلك يف جمتمعنا اإلسالمي.أنّ حني 

 احلّكام ال يفرضون أنّ مّبا يقول البعض: إّن معىن استقاللية الدين وعدم حتّوله إىل دين رمسي هو ور 
عض األفراد أو مؤسسة معينة اإلعالن عن لبالشخصية أو قراءة معينة على الناس، ولكن حيق قراءهتم 

كومة أن جتعل من هذه القراءة مبىن لسياستها وعملها وابلتايل ال احلقراءة مشخصة ومعينة تستطيع 
ا الفرق كومي، فموحقراءة أخرى ابلنمو واحلركة، وهذا مبعىن آخر حتّول الدين إىل دين رمسي للتسمح 
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مسلمون قبول معنى التدين في الكيف يتمكن « الرسمية للدين

 وهي حقوق عرفية وغير دينية.« حقوق اإلنسان»



 ةون لفئة من الناس أو طبقة معينة قراءة خاصيكبني أن تكون للحكومة قراءة معينة وتعلن عنها رمسياً أو 
 سم سياستها وفقاً هلذه القراءة؟ور مث تقوم احلكومة ابلعمل هبا 

 هتني:ج منة، دينين هذا املنطلق فإّن رمسية القراءة يؤثر يف مضمون وكيفية القراءة الوم

 هّنا تفقد القراءة عن كوهنا قراءة.إ اًل:أو 

ضمون وجوهر ي فيه مفتخي تّم احلديث عن الدين يف جمال السياسة واحلكومة بلغة ومنطقي نياً:واث
 اخلطاب الديين والرسالة الدينية.

عصور، ففي املاضي عندما الؤكد هنا على أّن هذه البحوث تتصل ابلعصر احلاضر وال تتصل جبميع وأ
تكليف فإّن ذلك اخلطاب ميّثل رسالة الدين ألّن الناس يف العامل احلكومة والسياسة بلغة  يتّم احلديث يف

سياسة الحركون على مستوى االنتخاب واالختيار بل وظيفتهم األساسية يف عامل يت ذلك الوقت مل يكونوا
ة الشرعية، ومثّة ار السياسإطواحلكومة أن يعلنوا تبعيتهم وإمتثاهلم للتكليف، والتكليف بدوره يقع يف 

ى حّد لحلكومة يتّم تعيينها آبليات علم الفقه، وعواأصول وضوابط أساسية للتكاليف يف عامل السياسة 
ّن الفقيه هو الشخص الذي يقنن آليات السلطة واحلكومة إ «31دينالإحياء علوم »تعبري الغزايل يف 

 «.الكتابران إىل هذا املوضوع يف الفصل األول من هذا أشوقد »للسلطان 

لفطرية شكالت املاو املسائل  نكن احلالة تبدلت يف العصر احلاضر، فنحن يف الواقع نتحدث عول
اء در وقيمة علمقهني من التو ين التقليل و يعوالعملية اليت نواجهها يف هذا العصر، وطرح هذه البحوث ال 

 اسة واحلكومةمل السي عايفيف ندما يقال إّن احلديث بلغة التكلفعأو االعرتاض عليهم،  الدين القدماء
 يفلقدماء ض على اعرتاطاب الديين من مضمونه ومعناه، فهذا الكالم ال يعين االاخلمن شأنه افراغ 

يصال رسالة التكليف لالغة حديثهم بلغة التكليف يف هذا اجملال، إّن هؤالء الفقهاء كانوا يتحدثون ب
ذه وى االذعان هلسوسيلة  جند ا العصر الهذقدم أننا يف الدين إىل الناس هبذه اآللية وهذا املنطق وقد ت

لى أساس يقوم ع عملناو ولئك الفقهاء هم أبناء ذلك العصر وأا أبناء هذا العصر، ناحلقيقة وهي أن
 ني.لسابقايفتنا يف العصر احلاضر ال التقليل من قدر وقيمة العلماء وظتشخيص وبيان 

 

 وانين:ثّر القراءة االرثوذكسية ابلفكر اليأت

 ة للدين؟رثوذكسياالو يدية ألتقلة اءنظركم ما هي العالقة والنسبة بني القراءة الرمسية والقرا يف 

  ّتقليدية أو قراءة الالون  أنصار القراءة الفقهية احلكومية يف جمتمعنا يتصورون أهّنم يطرحإن
عان جد موضو ا يو فهن ست كذلك،لياالرثوذكسية للدين يف ابب السياسة واحلكومة ولكن احلقيقة 

 مهمان يف هذا اجملال:
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ى بىن وسياقات ثقافية يف علّن القراءة االرثوذكسية ترتبط ابجملتمع التقليدي وتقوم إ وضوع األول:امل
وجودة يف جمتمعنا يف عصر احلداثة، وتوهم إمكانية تكرار املذلك اجملتمع ختتلف عن البىن والسياقات 

سية. كرثوذ االشري إىل أّن أصحاب القراءة الرمسية مل يفهموا حقيقة القراءة ا اجملتمع يهذتلك القراءة يف 
رثوذكسية اليت كانت موجودة يف بداية األمر االوبعبارة أخرى، أّن أنصار القراءة الرمسية مل يطالعوا القراءة 

 جملتمع.م ميلكون مثل هذه القراءة ويهدفون لتجسيدها يف واقع اأهنّ يف املناخ الثقايف ويتصورون 

سياسة واحلكومة يف جمتمعنا الية يف ابب سنّه ال ميكن إعادة انتاج القراءة االرتوذكأ وضوع الثاين:امل
اذهم املقوالت التارخيية كأساس ملعرفتهم للقراءة االرثوذكسية أختاحلايل، وأنصار القراءة الرمسية وبداًل من 

يوانين، معياراً التبسوها يف األصل من الرتاث الفلسفي ذوا املفاهيم الذهينة االنتزاعية اليت اقاختفإهّنم 
القرآن الكرمي أو سّنة النيب وحىت ابب  يف يقولون أّن القضااي اليت ترتبط ابألحكام املوجودة لقراءهتم. مثالً 

يقة ال قضااي خارجية، ومن هنا يبحثون يف تلك املسائل عن ذات حقاملعامالت والسياسات هي قضااي 
وضوع هي امل توذات احلكم. ويقولون: إذا كانت ذا« ن كان املقصود ابلذات االعتباريةإو »املوضوع 

ظرة للواقع املوجود يف احلجاز يف ذلك انهذه إذن فاحلكم هو هذا. فهؤالء يرون أّن هذه األحكام ليست 
ار أحكام كام أبدية ملوضوعات متلك ذااتً اثبتة. وابإلمكان إصدأحالعصر بل تتجاوز تلك اآلفاق، فهي 

رؤية تبتين الاس وجود مصاحل دائمية وواقعية يف هذه األحكام غري قابلة للتغيري، وهذه أساثبتة هلا على 
م الفقه اإلسالمي، فأنصار القراءة علعلى مفروضة مستقاة من الرتاث اليوانين الذي سيطر على أجواء 

ر ومن خالل هذه املفروضات واملسبوقات رثوذكسية من هذا املنظااالالرمسية للدين ينظرون إىل القراءة 
فلسفة الظاهراتية الوأتملنا يف القراءة االرثوذكسية يف هذا العصر آبليات  احني أننا لو طالعن يفالفكرية، 

لسنيات فسوف حنصل على نتيجة األواملنهجية التارخيانية وابالستعانة ابلنظرايت الفلسفّية يف علم 
لسياسات هي أحكام اترخيية وليست أحكامًا لقضااي واملعامالت أخرى، حيث يتبنّي أّن أحكام ا

كن ميرجية وهتدف لتحقيق مصاحل مؤقتة لذلك العصر وأولئك األقوام، وأساساً ال خالقضااي  لحقيقية ب
 تصور غري هذا املعىن.

ية ّثل قضااي حقيقمتد طرح الشيخ مطهري هذا السؤال يف كتاابته: هل إّن هذه األحكام الشرعية وق
يق الصحيح ملعرفة القراءة ر سألة، والطاملأو قضااي خارجية؟ والظاهر أّن مطهري إلتفت إىل أصل 

املنهج الظاهرايت والتارخيي، وهذا هو املنهج الذي أشرت إليه  مناالرثوذكسية يتّم من خالل االستفادة 
قة القراءة عالكن فهم وبّينت كيف مي« نقد القراءة الرمسية للدين»وق اإلنسان من كتاب حقيف فصل 

يت توصلت إليها يف ذلك البحث اللسياسية، والنتيجة ااالرثوذكسية مبسائل من قبيل احلرايت الدينية و 
يل احلرايت السياسية والدينية ابملفهوم املعاصر، وأّن قبهي أّن القراءة االرثوذكسية ال تطرح مسائل من 

قوق احلوليست »وق اإلنسان املوجودة يف الوعي احلداثي نعاً أمامنا يف قبول حقماتلك القراءة ال تشكل 
 «.ااي متناقضةقضحقوق اإلنسان اإلسالمية اليت هي عبارة عن جمموعة  اليت تذكر ابسم



كن جتسيده يف واقع ميّن مضمون القراءة االرثوذكسية يف العصر احلاضر ال إ الحظة األخرية:امل
ذلك العصر، وأّما توهم إمكانية إعادة وتكرار  يفقع الثقايف السياسة واحلكومة، فذلك املضمون انظر للوا

تدعي تلك  املشكالت اليت بّينتها يف اجلواب عن السؤال األول يسءة يف هذه العصر فإنّه اهذه القر 
 لتفصيل يف الفصل األول من هذا الكتاب.ابوذكرهتا 

 

 دان املباين الفلسفية املعتربة للقراءة الرمسية:فق

 ات: التقاطع يصوصوخيف كتابكم أّن القراءة الرمسية لإلسالم انشئة من ثالثة عوامل  تم ترونأن
سفية معتربة هلذه القراءة. والسؤال هو ما: فلمع الدميقراطية، استخدام العنف، وعدم وجود مباين 

 خلصوصيات يف القراءة التقليدية واالرثوذكسية لإلسالم؟وامدى امتداد هذه العوامل 

 دميقراطية، واستخدام الأنّه ال ميكن أساساً طرح هذا السؤال هبذه الصورة، فالتقاطع مع  تقديري يف
وصيات القراءة الفقهية احلكومية يف عصران خصآليات العنف وعدم امتالك مباين فلسفية معتّبة هي من 

ألّن عصور. فهذه اخلصوصيات مل يكن هلا وجود يف العصور املاضية، الاحلاضر ال يف كل عصر من 
نظام يعين انكار ال، والعدول عن هذا ةهد نظماً دميقراطية متّثل الشكل الوحيد املشروع للحكوميشعصران 

تخدام العنف والتنظري له، حنن نقول إّن اسحرايت اإلنسان من ِقبل احلكومة وابلتايل ينتهي األمر إىل 
ية وتنتهي إىل إشاعة العنف واخلشونة. اضر تتقاطع مع الدميقراطاحلالقراءة الفقهية احلكومية يف العصر 

يرماخر شالابملعىن الذي يراه »طيقا الفلسفية يف العصر احلديث و سبب ظهور حبوث اهلرمنيوبوكذلك 
لسفة اللغة، العلوم السياسية، التاريخ، وف« تقريبًا والذي استمر إىل هذا الزمان أبشكال ومضامني خمتلفة

هذا   املباين الفلسفية لتلك القراءة ال متلك اعتبارًا كافيًا يفإنّ نقول  علم االجتماع، علم النفس وأمثاهلا،
 عتماد عليها.االالعصر وال ميكن 

اجه هذه املشكالت تو ا القراءة االرثوذكسية يف العصر السابق وإىل ما قبل عصر احلداثة فلم تكن أمّ 
 تكن الدميقراطية معروفة ومطروحة يف سالمية ملاإلوالتعقيدات الفكرية، فقبل ظهور احلداثة يف اجملتمعات 

ون هنا تقاطع بني القراءة االرثوذكسية أو التقليدية وبينها. واحلياة كما يكيالفضاء السياسي والفكري  
كوم للحاكم والرعية احملجتماعية للمسلمني قبل جميء احلداثة كانت حياة تقليدية وكانت اطاعة اال

ياة كانت تقوم على أساس هذه الرابطة احلاملفاهيم السياسية لتلك للراعي تعتّب أمرًا طبيعياً. فجميع 
عدالة، اإلمامة وأمثال ذلك. وعلى هذا األساس فإّن السؤال الحول حمور: البيعة، الشورى،  روتدو 

اًل مثكالم أو الفقه كان يتلخص يف: من ينبغي أن حيكم، وما هي شروط احلاكم؟ أو الاألصلي يف علم 
 : ما هي حدود اطاعة الناس للحاكم؟يطرح هذا السؤال

جيوز الثورة على  هلاعة احلاكم إذا أمر ابملعصية. أو يتساءل: ط مقام اجلواب يقولون: ال يصح اويف
نسان واحلكومة ومعىن العدالة شيئًا آخر، ويف لإلالسلطان اجلائر، أو ال؟ ففي ذلك العصر كانت الرؤية 



لعامل يعيشون لغة التكليف يف املسائل السياسية ومل تكن هناك يع أحناء امجتلك الظروف كان الناس يف 
الجتماعية، وهذا وان االنتخاب وتقرير مصري الناس أبنفسهم وتشكيل املؤسسات السياسية عاهيم مف

 .32يعين عدم وجود تقاطع بني القراءة القدمية والدميقراطية

والرابطة  ن أّن العالقةو ير نوا كا  ، ألّن الناس العنف ابملفهوم املعاصر مل يكن متصوراً يف ذلك الزمانإنّ 
كليف، ن ملقولة التاالذعا موقع اهتم العملية منحيالوحيدة املمكنة هي رابطة التكليف وكانوا يتحركون يف 

قتهم رون أبّن عالنوا يشعم يكو جي امللموس، فلر طابقة متامًا مع الواقع اخلامتوكانت أذهاهنم وتصوراهتم 
 د اليت يتعاملوار امل  بعضيفرايهتم للخطر، فهذا التنايف والتقاطع إمّنا يتجلى فقط اكم تعرض حاحلمع 

م مصداقاً ن احلاك يكائر، فما ملاجلفيها احلاكم مع رعيته أبدوات الظلم ويكون مصداقًا للسلطان 
 وعة منلك جممعاصر ميان املعنف واخلشونة، ولكّن اإلنسالس بوجود حالة اللسلطان اجلائر فال يشعر الن

كومة احلكن ذا مل تإليوم ذه احلقوق يتّم رعايتها يف احلكومات الدميقراطية، فاوهاحلقوق األساسية 
مع لكن يف اجملتو عيتها. مشرو طرهتا و سيدميقراطية فإهّنا جتد نفسها مضطرة للتحرك آبليات العنف إلثبات 

ني حرايهتم بلتطابق ون اناس يعيشساسية يف وعي الناس فإّن الاألذي ال توجد فيه مثل هذه احلقوق لا
ا ثنا هذحبف يف ، فالعنالعنفو كومة املوجودة، وأساسًا ال تظهر حالة من إعمال القوة احلالباطنية ونوع 

ى والتجاوز عل  التعدييعين ذاوهيعين استخدام احلكومة آللية القدرة والسلطة خالفًا حلرايت اإلنسان، 
فلسفة و هلرمنيوطيقا ا حبوث ال يفيدة متاماً، كما هو احلجدذه املسألة احلقوق األساسية ألفراد اجملتمع، وه

ء على قدماالمل يكن جلديد و العصر اسياسية وأمثاهلا من العلوم اليت أفرزها التطور يف الاأللسنيات والعلوم 
ى ضر علران احلاة يف عصكوميفقهية واحلالملشكالت اليت تفرزها القراءة اعلم هبا، وأكرر أننا نتحدث عن 

 اً.جدّ الواقع اجملتمعي. وهذه النقطة مهّمة 

 عدم االنسجامعنف، و لادام لى هذا األساس فهذه املسائل الثالثة: التقاطع مع الدميقراطية، استخوع
ملشكالت ا، وهذه لعصراراءة يف هذا قذه الهبمع املباين العلمية والفلسفية هي من خصوصيات العمل 

يف قولبتها  والسعي حلاضراى القراءة الفقهية احلكومية يف العصر علبعض واألزمات انشئة من إصرار ال
يع مشاكلنا مج،إّن انتهىو اسية وحكومية وجتديد صياغتها يف جمتمعنا مع أّن عصرها قد وىل سيبقوالب 

 ءة.اهذه القر « اعادة انتاج»انشئة من عملية 

  سياسيةالالقيم »و« وظائف»و« شكل» هذا الكتاب ذكرمت بشكل مستدل أّن يف »
كتاب والسّنة، وقلتم أّن هذا الللحكومة اإلسالمّية يف القانون األساسي إليران غري مقتبسة من 
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كتاب )نقد القراءة  من« قوانين اإلسالميةوفقدانها في ال

 الرسمية للدين(.



تصار الثورة اإلسالمية، وسؤايل هو: ما هي انيشري إىل مقبولية القراءة العقالنية لإلسالم يف بداية 
  يات وأهداف اجملتمع الديين؟آلحدود أتثري الكتاب والسّنة يف 

 قبول هو اجملتمع الذي املالبداية ينبغي تعريف اجملتمع الديين، ففي نظري أّن اجملتمع الديين  يف
سائدة، من موقع التحقيق والنقد الديين وغري اليتحرك يف تعامله وتعاطيه مع األحكام والشعائر الدينية 

الت مقبولة وراسخة ابسم الدين تمع الذي ميلك سلسلة قضااي ومقو اجمل. فاجملتمع الديين ليس هو الديين
عائر ومفاهيم وقيم وشكن نقدها. ففي جمتمع مثل جمتمعنا ميلك ديناً وحيانياً وجمموعة أحكام ميحبيث ال 

ربة الدينية واستماع جالمية تستند إىل التوكدينية جيب أن تكون كلها مبتنية على منظومة تيولوجية 
الديين. ولكن ينبغي االلتفات إىل أّن هذه التجربة ال تكون  رتاثالاخلطاب اإلهلي الذي ميتد يف مطاوي 

ذه العقائد وهدة بل متأثرة بعناصر وعوامل متحركة يف حياة اإلنسان املؤمن وغري املؤمن، عاخالصة ونقية 
ااًب على احلقيقة بداًل من أن تعكس حجوالتزوير تكون  فواملعارف اإلهلية تقع دائمًا يف معرض التحري

 إلهلي الواقعي.اخلطاب ا

طاب اإلهلي من خالل اخلن فينبغي العمل على تنقية هذه املعارف دائماً، والعمل على تفعيل جتربة إذ
ومنع  لوية التجربة الدينية يف واقع األفراد ابلفعتقالتعاطي مع الرتاث والنصوص والدينية وبذلك ميكن 

اإلنسان دينامية قادرة على االرتفاع به عن اُفق  ادية، وهذه التجربة متنحاملتوغل اإلنسان يف عمق احلياة 
حياة املعنوية يعيش للياة الدنيوية إىل آفاق متعالية من احلياة املعنوية. ففي تلك اآلفاق املتعالية احل

ورة هذه التجربة ابلفعل من شأن اخلواص صري ع فإّن باإلنسان جتربة ذاته وجتربة العامل الالمتناهي، وابلط
ّن التجربة ال تستمر وال تكون دائمية، والظاهر أّن عامة الناس فإحىت ابلنسبة هلؤالء من الناس بل 

اهيم وقيم مفل هذه التجربة، ولكن النقطة املهّمة هنا هي أّن ما يلتزم به عامة الناس من مثحمرومون من 
اهيم واألحكام خالقية هلذه املفوأر دينية يشري إىل وجود آاثر ومعطيات نفسية ئوأحكام عبادية وشعا

خواص واتبعة هلا ال أهّنا جمّرد أفكار وعادات وآداب وال للوالبّد أن تكون انشئة من التجربة الدينية 
« ةيمؤسسة اجتماع»تجربة، يف هذه الصورة فقط ميكن الدفاع عن الدين بعنوانه الأساس هلا يف واقع 

 اعاً أخالقياً معقواًل.دف

ذي ترتبط به حياة البثوثة يف الرتاث الديين لقوم من األقوام كالدم  التجارب الدينية السارية واملإنّ 
تجربة من جتربة نيب اإلسالم مث امتدت إىل الالرتاث ألولئك القوم، ويف الرتاث اإلسالمي بدأت هذه 

دم اجلاري يف عروق الرتاث اإلسالمي الذي مينحه احلياة والقوة لناس كاالالعرفاء واألولياء والصاحلني من 
باع الرتاث الوحياين يف أتمكانية حتقيق جتربة جديدة لألجيال الالحقة، وعلى هذه األساس ينبغي على وإ

دقة والعمق وهو أّن املفاهيم والقيم واألحكام الشرعية المجيع األزمنة أن يتأملوا يف هذا املوضوع من موقع 
قدار مبمع الديين ترتبط حقانيتها وصحتها لشعائر الدينية املقبولة والسائدة يف اجملتوااألعمال والطقوس و 

تجارب، إّن عملية اإلصالح الديين الما تثريه من جتارب يف واقع اإلنسان ومبقدار ما تبتعد به عن هذه 



ط، ويف عملية البحث والتحقيق ينبغي أيضًا التحرك على فقال ميكن إجنازها إاّل عن أساس هذا املعيار 
 .33داخل الدين وكذلك من خارجهرتاث من للمستوى توجيه النقد 

تزم ابلرتاث تمع امللاجمل يين، أيالد ا يثار هذا السؤال: ما هو أتثري الكتاب والسّنة يف أبعاد اجملتمعرمبّ 
 ما مدى أتثريرتاث، و ذا الحرك من موقع النقد هليتالوحياين والذي ميلك جتارب دينية ويف ذات الوقت 

ري ثري؟ يف تقديذا التأهتحقق مة والتنظري هلا وأبي أدوات وآليات يكو احلالكتاب والسّنة يف رسم مالمح 
 تأثري يتّم من طريقني:الأّن هذا 

 جتربة اخلطاب سريتي هم يفلبحث عن النظرية السياسية للحكومة والعدالة اليت تساا ل:و طريق األال
الناس الذي  لبية منغلأل ألخالق الوحيانيةاباإلهلي وسائر التجارب الدينية للخواص وتيسري التخلق 

ب ابائي يف كم هنالة هي اليت ميكن من خالهلا إصدار حاحليعيشون واقع اجتماعي معني، وهذه 
 قراءةالف( يف التكلي ع )لغةموبديهي أّن هذا املعىن يتعارض متامًا »إطار الدين  يفحلكومة والسياسة ا

ك أخالقي نة وبسلو يمعة ف أبداء وظيففاإلنسان يف هذه الدنيا يشعر أبنّه مكلّ « الفقهية احلكومية
ننا دالة ميكلعا كومة وأبي صياغة ملعىناحلخاص. ولكن عندما نسأل مثاًل: أبي شكل من أشكال 

ن متاب والسّنة كون الكين ويتمع؟ يف هذه الصورة نلجأ للتحكيم الدياجملحتقيق مثل هذه احلالة ألفراد 
 من خالل هذا التحكيم الديين.عوامل املؤثرة يف جمال السياسة واحلكومة ال

قد الّبامج نكومة، لاحلل ن يتحرك املؤمنون بعد اإلنتخاب العقالين لنوع وشكأ طريقة الثانية:ال
حلكومة صرفات اتنسجم تاًل إىل أي حّد مثوالسياسات احلكومية من موقع اإلميان، فيجب أن يدرسوا 

خرى تعّد ن جهة أميضًا أنقد برامج احلكومة كومة من جهة و احلمع العدالة؟ وبديهي أّن انتخاب نوع 
نف كال العل أشكعن   تلفة وتستدعي البحث والتحقيق واحلوار احلر بعيداً خممسألة ذات أبعاد 

 رى.خأخلصومة بني اخلطاب اإلمياين من جهة واملنطق العقالين للسياسة من جهة وا

 الوهذا العمل  سياسة،لاطق الدين ومن الحظة املهّمة هنا أّن احلوار املطلوب هنا يقع بني رسالةامل
ياسي يف ظري السالتن طاب الديين وأصحاباخليتيسر إاّل يف صورة أن يكون هذا احلوار بني أصحاب 

ومن « ةالديني لتجربةاوظيفة »الحظون أّن كالمي أبمجعه يدور حول حمور وتاحلكومة وبشكل مستمر. 
ب البحث يف وجيسات. الدراو صل والقاعدة هلذه البحوث هة كان أصل التجربة الدينية مبثابة األاجلهذه 

صر تياره يف العمّت اخ مّناإا املنهج هذ نّ تفاصيل التجربة الدينية يف مكان آخر، ونكتفي هنا ابلقول أ
تعايل ية للوجود املالشهود تجربةعناه العام حبيث يشمل المب»احلاضر ألّن االجتاه التجرييب ملقولة الدين 

 هو االجتاه املقبول واملعقول يف هذا العصر.« ضاً أيود وتعايل الوج
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 سه.نفللمؤلف « اإليمان والحرية»كتاب 



  ىل أي قسم سياسي فإاعي للدين، مقد حتدثتم يف موارد عديدة عن اخلطاب السياسي واالجتل
سياسية فقط، أو ترتبط أبمور من قبيل التتعلق هذه اخلطاابت؟ هل أّّنا ترتبط ابلقيم واملباديء 

 ًا؟صياغة النظام السياسي للحكومة أيض

  عدالة، إّن رسالة الدين العتقد أّن اخلطاب السياسي واالجتماعي لإلسالم يتلخص يف حتقيق أ
تمع واالهتمام ابلقيم األخالقية يف عامل اجملعلى تشويق الناس إلقامة العدالة يف واقع  السياسية ترتكز

خالق ورعاية القيم رورة عدم التفكيك بني السياسة واألبضالسياسة، وبعبارة أخرى إفهام الناس 
القي أخك و سياسة. هذه التوصية ال تعين فقط أّن السياسي أو احلاكم البّد أن يتمتع بسلالاألخالقية يف 

دائرة مجيع األعمال المعني بل تستوعب يف معناها دائرة أوسع من ذلك، حيث تنظوي يف هذه 
د العوامل األساسية يف التحكيم خالق أحاألوالسلوكيات اليت تتصل أبمر السياسة واحلكومة وتكون 

 موهنا العقالين.مضالنهائي بدون إخراج السياسة من 

 يث ميكن أن نطلق حبالدين يف السياسة مل يتبلور ابملقدار الالزم  ردو أّن هذا النوع من حضو يب
ه التوصيات يف خانة التوصيات هذعليه كلمة اخلطاب السياسي للدين، أال ميكن وضع مثل 

 للدين؟ األخالقية

 خالقية للدين تقع يف دائرة األم، هذه التوصيات أخالقية ولكن يف أي دائرة؟ إّن هذه التوصيات نع
 تص ابلدين.خية ال أهّنا خطاب سياسي للدين ابملعىن الذي سالسيا
 

 غاء مجيع األبعاد الوجودية لإلنسان بواسطة الدين:إل

 لسؤال هو: ما وال القراءة البشرية للدين، د حتدثتم عن القراءة الرمسية للدين يف مقابلق
صفة حتكي عن مالحظات ال، وعلى أي معىًن تدّل؟ هل أّن هذه «بشرية»املقصود من صفة 

 حقوقية، أو مالحظات قيمية، أو مالحظات فلسفية؟

  ّالحظات، أي املالحظات امل القراءة البشرية للدين هي تلك القراءة اليت تستوعب مجيع هذه إن
ضمن تعريف الدين فيما ميثّله من سلوك املعنوي تتية والقيمية واحلقوقية، فالقراءة البشرية للدين الفلسف

وحيانية يبدأ اخلطاب اإلهلي لألنبياء ابلتحرك يف هذا اخلط وسلوك هذا الطريق، الاألداين  لإلنسان، ففي
د ورد يف القرآن الكرمي وقوىل، كن الدين والتدين هو عمل اإلنسان والدين يرتبط ابإلنسان ابلدرجة األول

رآن عبارة عن تسليم قل اإلنسان، والدين يف العمأّن الدين عند هللا اإلسالم، واإلسالم والتسليم من 
دين هو عمل اإلنسان، وأّن هللا تعاىل ومن خالل توجيه خطابه لإلنسان الاإلنسان، والقرآن يصرح أبّن 

 جتاه سلوك طريق اإلميان والتدين.ابيدفع 



نسان األخرى تكون صادرة اإلما أّن هللا تعاىل ميّثل أساس وحمور عامل الوجود فإّن مجيع نشاطات وك
تالمه للخطاب اإلهلي، مبعىن أّن التدين ميّثل عماًل اسإلنسان الدينية تبدأ من خالل امنه، وحركة 

م ما هي األبعاد الوجودية لدين ال ميكنه أن يلغي اإلنسان، فينبغي أن نعلفاإنسانياً، ومبا أنّه كذلك 
ى أساس التجربة لوم عتقنسان على امتداد اتريخ حياته، وهذا املعىن يعكس نظرة أنثربولوجية فلسفية لإل

وجودية لإلنسان، وال ميكننا صياغة مفهوم الالدينية، والدين ال يستطيع نفي أي بعد من هذه األبعاد 
هو هذا، ولكن إذا نظران إىل الواقع التارخيي فسوف نرى  ّن اإلنسانأبذهين انتزاعي عن اإلنسان والقول 

نسان، ال ينبغي أن اإلويستوعب مجيع وجود  ئاً آخر. والتدين بوصفه سلوك معنوي لإلنسانشياإلنسان 
ميشها، ال ينبغي للدين أن حيل حمل العلم أو هتينفي أاّيً من أبعاده الوجودية ويعمل على تعطيلها أو 

قصائها من واقع اإلنسان، بل إّن اإلنسان الذي ميلك مجيع هذه وإيعمل على إلغائها الفلسفة أو الفن و 
ألداين واتوى االلتزام ابلدين. فاإلنسان ومن خالل معرفته ابهلل تعاىل سحرك على ميتاألبعاد هو الذي 

معاً، أي خرى مينح نفسه معىًن جااألالوحيانية ومن خالل استجابته للخطاب اإلهلي والتجارب الدينية 
 موقع كونه دينًا مينح الفلسفة والعلم والفنون والقيم منمينح املعىن جلميع أبعاده الوجودية، فالدين 

ح املعىن هذا ال يعين افراغ هذا األمور من حمتوايهتا ومضامينها واحللول منواحلقوق معىًن أيضاً، ولكّن 
 لها.حم

ته ومجيع هذه األبعاد ذانحها املعىن من خالل منح  اإلنسان الذي ميلك مجيع هذه األبعاد إمّنا ميإنّ 
ر من النرجسية واألاننية. إّن مجيع هذه األمور ر تحويأمامه « احلقيقة النهائية»املعىن، وابلتايل يفتح آفاق 

 عننسان وال ميكن ألي واحدة منها سواء الفلسفة أو احلقوق أو القيم أن تنفصل لإلمتّثل أبعاداً وجودية 
 اإلنسان.

دين والتدين مبا الفاملقصود أّن اإلنسان يفهم « قراءة بشرية للدين»لى ضوء ذلك فعندما نقول وع
إلنسان هو الذي حيتاج إىل الدين ال هللا، واتقتضيه مجيع أبعاد إنسانيته، فالدين يرتبط ابإلنسان ال ابهلل، 

احملتاج واحلائر ليحقق له الغىن اجاهتم، ومن التجارب الدينية لإلنسان وحوالدين ينبثق من آالم البشر 
قاطع مع بعض أبعاده يتا لشفاء والسري يف خط الرسالة واالستقامة، فاإلنسان ال ميكنه أن يفهم دينه مبوا

قوق أو القيم األخالقية. فهل ميكن أساساً احلالوجودية، مثاًل يفهم الدين بشكل يتناقض مع الفلسفة أو 
قراءة »كل يلغي فيه سائر أبعاده الوجودية؟ عندما نقول: بشين أن يفهم اإلنسان مبا هو إنسان الد

 مبا تقتضيه إنسانيته وبشريته. قصودي فهم اإلنسان للدين والتدينفم« بشرية للدين

لتدين، وهو أن يقال وا النقطة املقابلة هلذه القراءة هي القراءة غري البشرية أو فوق البشرية للدين ويف
ودية خمتلفة، بل عبارة عن جمموعة من وجمعنواًي لإلنسان الذي ميلك أبعادًا  إّن الدين ال يعين سلوكاً 

ل البشر واليت صدرت من هللا تعاىل للناس ليفهموا هذه العلوم عقعن  ةالعلوم واألحكام الغيبية املتعالي
ارخيي تالعملوا هبا، ففي هذه الصورة يكون الدين شيئًا آخر، وهو أّن اإلنسان يف مساره ويواألحكام 



طاقات وأفكار بذلك املعيار  منينبغي عليه أن يقّيم ويوزن نفسه وأعماله وملكاته وأبعاده وكل ما ميلك 
اصر اإلنسان وال بُعدًا من أبعاده، وبذلك يتبنّي له عنارد من عامل الغيب والذي ال ميّثل عنصرًا من و ال

نسجم مع ذلك املعيار فيجب على لقياس لذلك املعيار الغييب فما ال يابصحة وسقم هذه األمور 
 كه واالبتعاد عنه.تر اإلنسان 

من قضااي يت تتضلامية عة من القضااي العلو هذا النمط من التفكري يكون الوحي عبارة عن جمم يف
 قة بني هللارض العال تتععقل، ويف هذا التفكريالختتلف عن العلوم واملعارف البشرية وهي فوق مستوى 

ل يف عامل غيب ودخمل اللوحي مبثابة موجود غييب وقدسي جاء من عافاالتهميش، واإلنسان لالهتزاز و 
ت  إذا توافقعتبار إالّ االجة أركانه، وكل معرفة أخرى ساقطة عن در  مل على تغيري عامله وهدموعاإلنسان 

ها تبار رفة عن اعط كل معتسق جميء الوحي معمع املعرفة الواردة من عامل الغيب. ومعىن هذا الكالم أنّه 
  مهب الريح.القشة يفكتضحى  عاد اإلنسان الوجودية ومعارفه البشرية و أباألصيل وابلتايل تتالشي مجيع 

 القراءة غري البشرية أو فوق البشرية للدين. هي هذه

ينسجم مع تصور  الذا التصور عن الدين، مضافًا ملا خيلقه من مشكالت فلسفية ومعرفية، فإنّه وه
فالسفة املسلمني للدين والوحي. فالفالسفة اللدين والوحي وال ينسجم مع تصور املسلمني األوائل ل

ّن الوحي أو النبوة عبارة عن اتصال النيب ابلعقل الفّعال، وأّن النيب أبيعتقدون طبقًا لفلسفتهم الوجودية 
فّعال لعقل الابسان ميلك امتيازات وخصوصيات بشرية خاصة متنحه القدرة على االتصال إنعبارة عن 

لنيب. ويف ذلك يقول السيد ابوالعروج يف مراتب املعىن، وهذا العروج يعكس قدرة بشرية خاصة 
ث النبّوة: إّن النبّوة تعتّب من مجلة القابليات لدى حبن تفسري امليزان يف م 34اجلزء الثاين الطباطبائي يف

ظهر أحياانً ي 35ة عن شعور خفيراد خمصوصني. ويقول: إّن الوحي عبار أفاإلنسان غاية األمر تتجلى يف 
، «وهبة إهليةم»فراد النادرين، وابلطبع فإّن السيد الطباطبائي يعتقد أّن هذا الشعور اخلاص هو األلدى 

على حّد « احلدث القوي»نيب، وهو للولكن على أيّة حال فإّن هذه املوهبة تعد من القابليات البشرية 
 ال.لعقل الفعّ ابتعبري ابن سينا حيث يوجب اتصال النيب 

ثرية وجذابة مألة مس عتّبي هذا التصور البشري للوحي لدى بعض املتكّلمني والفالسفة املسلمني إنّ 
 قع العمق.مو جّداً ولكن لألسف مل يتّم تسليط الضوء عليها ودراستها من 

 فسألة فسو تارخيي هلذه املالالوة على حديث الفالسفة عن الوحي والنبّوة فإنّنا لو نظران ابملنظار وع
واتر يف تراث املسلمني أيضاً، فقد قَِبل املسلمون بتعدد متنرى أّن التصور البشري للوحي والنبوة والدين 

ون تعارض. صحيح أنّه عندما دخلت الفلسفة اليواننية يف فضاء الفكر بدمنابع املعرفة لإلنسان 
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، ولكّن الفلسفة اليواننية االفتهوخم سالمي والذهنية املسلمة حترك بعض املسلمني على مستوى رفضهااإل
فكر اإلسالمي غري الوحياين. ومعلوم أّن بعض البحوث العلى أية حال تعتّب معرفة مستقلة يف أجواء 

هي النسبة والعالقة بني هذه املعارف وبني الوحي، وكيف ميكن  ماظهرت بعد ذلك من قبيل: 
ريخ اإلسالم اتة تبنّي التفاوت بني لاسعة ومفصا خاض علماء اإلسالم حبواثً وسجاالت و هنتشخيصها؟ 

 واتريخ املسيحية.

وجود يف املسيحية املكل عام فاملعرفة القدسية والغيبية يف الفكر اإلسالمي ليست بذلك املعىن بش
دين عبارة عن جمموعة من العلوم فوق بشرية السوى ما يعتقد به بعض العرفاء من املسلمني. فإذا كان 

خلت إىل عامل اإلنسان وأدت إىل اهنيار عامله واسقاط اعتبار معارفه على ود امل الغيبوقد جاءت من ع
م هذه العلوم فهاب تثبيت ذاهتا ففي هذه الصورة ال نستطيع أن نفهم كيف يتمكن اإلنسان من حس

ري يوجد نسبة معينة معها ابملعاي أنالفوق بشرية؟ هذه العلوم جاءت إليه من عامل آخر وهو ال يتمكن 
ا حيدث شرخ بني اإلنسان وهذا الضيف اجلديد، وكلما هنتلكها فكيف يتسىن له فهمها ودركها؟ اليت مي

ا اإلنسان من اجياد رابطة معينة مع هذا الضيف اجلديد؟ مل أجد لذلك سبياًل. هذفكرت: كيف يتمكن 
ته ايب عن ملكنأجيف يستطيع اإلنسان أن يفهم أمرًا يعيش بشكل اتم خارج إطاره وذاته وهو فك

طباطبائي وسألته كيف يستطيع اإلنسان الوأبعاده؟ ويف إحدى املرات طرحت هذه املسألة على العاّلمة 
يع اجلهات؟ فتبسم ابتسامة لطيفة وأجاب: إّن هذا األمر مجأن يفهم اإلله الذي هو غري اإلنسان من 

 حمال.

مل اإلنسان ستتعرض عاملعايري املوجودة يف ن إذا قبلنا بقراءة غري بشرية وفوق بشرية للدين فإّن اإذ
عارف والقيم لدى اإلنسان ال للعلم امللالهنيار والتالشي، ويف هذه الصورة ال يبقى اعتبار جلميع 

كذا يتّم نفي اإلنسان وإلغائه، ومثل هذا اإلنسان ال ميكنه وهوالفلسفة وال للحقوق وال للمثل اإلنسانية. 
حقوقًا أو قيماً. وهكذا يعمل الدين على نفي اإلنسان، ومن  أنّه ميلكعي يدأن يدعي العلم وال أن 

حكم من  أيقاط اعتبار مجيع املعايري واملعارف هلذا اإلنسان فإنّه يهييء األرضية لفرض اسخالل 
نسان واجملتمع، والدين هبذا املعىن لإلاألحكام ابسم الدين بدون مالحظة اجلوانب واألبعاد اإلنسانية 

 روج منه.اخلواد مظلم من العسري  إلنسان يفيقذف اب

ضت مناذج من القراءة عر هي أنين « القراءة البشرية للدين» أحد املساعي اليت بذلتها يف مسألة إنّ 
قراءة البشرية واإلنسانية ليس فقط ال تعمل على الالبشرية للدين يف هذا الفصل حبيث يتبنّي أّن هذه 

ة وحقانية الدين من خالل قبوله واعرتافه حبقوق اإلنسان والقيم يرتف برمسعتإلغاء اإلنسان ونفيه بل إهّنا 
 نسانية.اإل

رية لتثبيت نفسها يف وعي كثسف فإّن القراءة غري اإلنسانية للدين يف جمتمعنا احلاضر متلك عوامل  لأل
اجهها يف و سة اليت نشاكل واملآزق واالجتماعية والسيااملاملسلم وابلتايل تقف هذه القراءة وراء الكثري من 



نسان يف اإلعلم أّن بعض األشخاص يقولون إّن القراءة البشرية للدين تعين حمورية وأجمتمعنا احلايل. 
ه احلقيقة وهي أّن اإلنسان عندما هذمقابل هللا وتؤدي إىل نفي اُلوهية هللا وربوبيته، هؤالء مل يلتفتوا إىل 

ل االستعانة ابملفاهيم البشرية. فمعىن االلوهية ال من خإالّ يتحدث عن هللا وصفاته فإنّه ال ميكنه ذلك 
اشر، مبهوماً لإلنسان إالّمن خالل االستعانة ابملفاهيم البشرية بشكل مباشر أو غري مفوالربوبية ال يكون 

بشرية للدين هي الطريقة الوحيدة الإّن االعرتاف هبذا القصور البشري هو عني التوحيد والتنزيه، والقراءة 
قراءة فقط يكون للدين معىن يستطيع اإلنسان االلتزام ال ابحلّد املقدور لإلنسان. وهبذه هللافهم صفات ل

ه. فهذه القراءة ضامنة لبقاء الدين والتدين، وأّما ما يوجب سقوط الدين عن معبه واجياد عالقة وثيقة 
 .له ةري البشريعتبار واحلقانية فهو عدم وضوح مفهوم الدين ومعناه بسبب القراءة غاال

 

 فهم العقالين للدين:ال

  ّن بشكل هامشيكاوإن  » أحد البحوث والطروحات اليت تقدمتم هبا يف الكتاب املذكور إن »
 سجم فهم الدين والنصوص الدينية؟ينهو حبث العقالنية وأحناؤها، فمع أي نوع من العقالنية 

 طاب اإلهلي، فذلك اخلنية تتلخص يف فهم قيقة أّن املسألة األصلية يف تراث األداين الوحيااحل
ساس فمن الطبيعي أن هتتم األداين الوحيانية أكثر األاخلطاب هو حمور مجيع أشكال الفهوم. وعلى هذا 

اب الوحي، وبعض األداين ليست كذلك بل ال توجد فيها جتربة للخطاب خطمن غريها مبسألة فهم 
عًا من التخلص من نو قتبسة من الواقع أو مللدينية اهلي ابألساس حيث طرحت نوعًا من التجربة ااإل

ربة اخلطاب اإلهلي، تعّد مسألة حمورية، وفهم جت، وأّما يف األداين الوحيانية فإّن «كما يف البوذية»الواقع 
 اخلطاب يتّم على حنوين:

ظواهر األخرى. الويكون حاله حال « آية»ارة يكون فهم اخلطاب من خالل تبديله إىل فت
طاب من كونه خطااًب وحتويله إىل ظاهرة اخلسلكوا هذا الطريق يعملون على اسقاط  نخاص الذيواألش

 طالعاهتم فهو ظاهرة مثل سائر الظواهر وليس خطاابً.ملعلمية جمهولة تقع متعلقاً وموضوعاً 

ار املطالعة والدراسة إطن اآلن يف حالة حوار وختاطب، فال أستطيع تصورك كموضوع وأضعك يف حن
هب من هنا وأتصورك كموضوع للمطالعة، تذأن جتعلين كذلك، ورمّبا أستطيع ذلك عندما  ال ميكنكو 

 للمطالعة غري ممكنة.« موضوع»الة من حتويل اآلخر إىل احلولكننا مادمنا يف حالة احلوار فهذه 

نصوص العة وفهم المطناك نوع آخر من الفهم عبارة عن فهم الشخص لآلخر، والظاهر أنّه ينبغي وه
 يانية هبذه اآللية.حالو 

« اخلطاب»لتفات ملسألة االللدراسة وعدم « موضوع» مطالعة الرتاث الديين الوحياين على شكل إنّ 
وحياين، ومن هذه اجلهة أرّجح املنهج اهلرمنيوطيقي الال يعّد منهجًا عقالنيًا مناسبًا لدراسة الرتاث الديين 

سجم ينة نصوص األداين الوحيانية، ألّن هذا املنهج ءي يف قرارمنيوطيقي الوضعاهلالوجودي على املنهج 



رتاث الوحياين، فلو أننا تركنا الأكثر مع طبيعة األداين ويساهم يف عملية إحياء جتربة اخلطاب الديين يف 
هلي املوجود يف النص الديين فإّن جتربة اخلطاب داخل اإلهذا املنهج وأمهلنا مسألة االلتفات للخطاب 

تصور أنّه وننتهي حينئذ. وعندما نلتجأ يف معارفنا املعنوية إىل جالل الدين الرومي ست الوحياين الرتاث
لك هذه احلالة، فهو يفهم ميإبمكانه أن ميدان ابلغذاء املعنوي فإّن ذلك بسبب أننا نعتقد أبّن الرومي 

« أان»األدبية أّن  هيف أعمالعامل حواري. ونقرأ  يفالدين مبا هو حالة حوارية مع هللا ويرى نفسه يعيش 
واجهة، فهناك عّدة أانت خمتلفة يقف الرومي منها موقفًا سلبياً، ومدائمًا يف حالة جدلية « الغري»و

نيشابوري، الشخص واحد وأحيااًن أخرى مع عّدة أشخاص، وهكذا ابلنسبة لعطار  معفأحيااًن يتحاور 
 ه التجارب يف تراثنا الديين.هذدخال إلوا على هؤالء كانوا يعيشون هذه التجارب املعنوية وقد عم

هرمنيوطيقا الوجودية ال للذا الكالم ال يعين أّن اإلنسان املتدين الذي يستخدم املنهجية العقالنية وه
حرك اإلنسان على مستوى تفسري وتعبري جتربته يتميلك عقاًل انتقاداًي أو عقاًل أداتيًا ذرائعياً، فعندما 

عملية حوارية ينبغي عليه االستماع لألشخاص الذين ينتقدون عقالنيته  يفاآلخرين الدينية ويدخل مع 
الء األشخاص هؤ وجودية واهلرمنيوطيقية، ومن جهة أخرى إذا تقرر مثاًل أن تقع السلطة بيد مثل ال

صّح سياسية والدينية، وعلى هذا األساس ال يالفينبغي االستفادة من العقل األدايت للتوصل إىل األهداف 
 األبعاد األخرى للتعقل. لإمها

 ساحات املختلفة املد أكدمت يف عّدة موارد أّن أساس الفهم يدور حول حمور النقد، أي أّن لق
ذين خرجوا من دائرة احلوار الللفهم تتولد من خالل عملية النقد، وخاصة ابلنسبة لألشخاص 

وبذلك ال ميكن التقليل من أمهية طاب، اخلالتقليدي للتاث، فالنقد يدخل يف صميم فهم ذلك 
 العقالنية االنتقادية؟

 تشكيل عقالنية  منم، هذا صحيح ولكّن الكالم يف أننا يف مقام فهم اخلطاب البّد يف البداية نع
طاب، ومعىن هذا الكالم أننا نقبل العقالنية اخلهرمنيوطيقية ويتّم اختيار إجتاه معني منذ البداية لسماع 

ل حتقيق هذا الفهم جيب علينا االصغاء إىل العقالنية االنتقادية. أج، ولكن من ةنيوطيقيالوجودية اهلرم
ى أساس فهم علخاص ال ميلكون وال يعتقدون هبذا االجتاه منذ البداية، ومنهجيتهم ال تقوم أشوهناك 

 لية حوارية سبق أن وقعت قبل ذلك،عمخطاب معني بني شخصني يف حال التخاطب أو املشاركة يف 
، مثاًل إذا كان عامل الدين ال يعتقد ابلرتاث الديين فإنّه «وضوعم»ون مطالعة اخلطاب مبا هو دبل يري

ناك عناصر وهويعتّبه جزءًا من ثقافة جمتمع بشري معني « موضوع»رتاث الديين مبا هو اليقوم بدراسة 
ي للدين، وهؤالء د الوجو اس التأثريأسأخرى تدخل يف صميم ثقافة هذا اجملتمع وأحدها الدين، ال على 

حوثهم حول الدين وال يعيشون االحساس العاطفي هبذا املوضوع، لبال ميلكون منهجية وجودية ابلنسبة 
 بلشخاص الذين يبحثون يف مسائل الدين ال يهدفون حلل مشكلة أو عالج أزمة، األفمثل هؤالء 

ل األمر منهجية وجودية أو من  كشخص ميليهدفون إىل زايدة املعلومات عن هذا الدين، وأّما إذا كان ال



اًل ال ميكن أن يكون للشخص منهجية وجودية مثيف حبثه ملسائل الدين فإنّه يهتم مبسألة فهم اخلطاب، 
 ابلنسبة ملدلول رايضي.

كالم هو أننا إذا استطعنا ال كالم يف أّن مجيع هذه األعمال النقدية هلا أتثري يف عملية الفهم ولكن وال
 عيل العقالنية اهلرمنيوطيقية الوجودية.تفاب حبالته اخلطابية فإّن ذلك من شأنه طعلى اخلاحلفاظ 

 نتيجة غري عقالنية الأّن املنهج الوجودي ميّثل فاعلية عقالنية واقعًا؟ ابلطبع رمّبا ال تكون  هل
 خص؟األأو ضد العقالنية، ولكن هل ميكن القول أبّّنا عقالنية ابملعىن 

 توجد هناك عقالنية خاصة. تقد أنّهأع 

 طاب، فالظاهر اخلا قبلنا هبذا املبىن وهو أّن العقالنية التفكريية تعترب أداة مناسبة لفهم ذلك إذ
ذا اآللية، ويبدو أّن قسمًا منها ال هلأّن أمقاطع خمتلفة من النصوص ليست على حّد سواء يف قبوهلا 

التفسري، مثاًل فهم األحكام االقتصادية  نية يفلعقالواميكن فهمها من خالل املنهجية الوجودية 
ودية، فهل ميكن القول أبّن فهم اخلطاب الديين حيتاج إىل عّدة أحناء وجوالعبادية ال حيتاج ملنهجية 

 عقالنية؟المن 

 يح، وأّما إذا تقرر صحكما ورد يف تعبريكم فإّن كالمكم « األقسام»ا تقرر الكالم والبحث يف إذ
لى أساس مطالعة جممل النص الديين مبا وعونظران إليها بشكل عام « أقسام»ا هي مسألة مبعدم النظر لل

ؤمنني يف خمتلف اجلوانب واألبعاد، فهذه النظرة والدراسة تبحث يف امليؤثر يف حياة « خطاب»ميّثل من 
هي إىل نتوتربة وحدة اخلطاب يف جممل النص الديين تبدأ من الظاهراتية التارخيية وجتاألقسام، 

دثة معينة يف حال احلدوث والصريورة حاهلرمنيوطيقية الوجودية، ففي هذا املنهج تكون أنت يف مواجهة ا
ربة وجودية تضع بصماهتا يف كل مكان وحاضرة يف خمتلف أبعاد جتومتلك ذاتيات وعرضيات، فهنا توجد 

فهذه « ألقساما»ن عاحلديث نسان، فإذا نظران هلذه املسألة هبذه الصورة فسوف ال ميكننا اإلحياة 
 املطالعة والدراسة ستكون من نوع آخر.

ى شكل أقسام ومقاطع، علحلوادث التارخيية بدورها هي هبذه الصورة، فمن جهة ميكن النظر إليها وا
مكان معني وتتغذى من منبع خاص وتفرز  منومن جهة أخرى ميكن النظر إليها بشكل كلي تنطلق 

ارخيي هلا، وهذا األمر يرتبط بكيفية نظر املسلم ملسألة ظهور اإلسالم التسار آاثرها ومعطياهتا على امل
ي حدوث جتربة وهنبوية وحقيقة الوحي والقرآن الكرمي. ينبغي مطالعة هذه األمور هبذه الصورة الوالتجربة 

 يف مجيعأصال ثقافة ذلك اجملتمع وتتأثر  يفنبوية يف مقطع زمين معني ومكان خاص ومتتد هذه التجربة 
لة جدل وحوار دائمي، وأساسًا فإّن عملية التفكيك والتقطيع حاأبعادها بتلك الثقافة وتكون يف 

اب خططالعته ال تعتّب منهجية صحيحة وينبغي مطالعة القرآن الكرمي مبا ميّثل من ملألوصال الرتاث 
كانت املطالعة   ا، فإذ«ةفرعي»عاين وم« مركزي»واحد ميلك ذاتيات وعرضيات، وبعبارة أخرى ميلك معىن 

عبادية املستوحاة من القرآن الكرمي ال تكون منفصلة عن ماهية الهبذه الصورة فإّن األحكام االقتصادية أو 



طياهتا معنقرأ على أساس أهّنا أحكام مرتبطة بزماهنا وعصرها نعمل على توظيف  بلهذا اخلطاب، 
 «.دية التوحمثاًل حموري»اخدمة املعىن املركزي للنص الوحياين 

فسر مبا هي كل تُ ع هذه الرؤية ستكون لألحكام االقتصادية والعبادية وجهًا هرمنيوطيقياً، أي وم
 كون هلا معىن يف هذا اإلطار.ويوعلى أساس املنهجية الظاهراتية اهلرمنيوطيقية الوجودية 

*    *    * 
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وقد شغل هذا املوضوع « تارخييةالاإلميان واملعرفة الدينية »وضوع الذي أروم احلديث عنه هنا هو امل

اجة إلعادة النظر يف فكران الديين والعمل على ترميمه احلفكري ملّدة من الزمان، وأرى أننا أبشد 
 كشف عن األسئلة املطمورة فيه.الوإصالحه من أجل 

ل ميكن احلديث عن وهة بني اإلميان واملعرفة الدينية التارخيية؟ نبطة معيسؤال إذن: هل هناك راال
خيص معىن اإلميان حباجة ملعرفة دينية اترخيية تشاإلميان بدون معرفة دينية اترخيية؟ وهل أننا ومن أجل 

 حتماً؟

 الفكريةجورة يف أوساطنا مهايب عن عالمات االستفهام هذه ابإلجياب، فاملعرفة التارخيية للدين جو 
وزات العلمية يف الوقت احلاضر ال تستطيع أن احلوال يتّم االهتمام هبا يف حوزاتنا العلمية يف حني أّن 

ّثل مسألة حمورية يف األداين الوحيانية، وال أن متلك علم كالم إسالمي ميتتحدث عن اإلميان، الذي 
متالك الوعي الكايف وا ة للدينناسب مع متطلبات العصر احلاضر بدون التوجه للمعرفة التارخييمت

 بتفاصيل هذا الفرع العلمي.

 داية البّد أن نشري لنقطتني:وب

 حمور التيولوجيا واملعرفة أنّ تعتّب « اليهودية واملسيحية واإلسالم» األداين الوحيانية أنّ نقطة األوىل: ال
 أمورًا مشرتكة بني دّ فاته تعلبحث عنه والكالم يف صوا، إّن تصور هللا «هللا»ال « اإلميان»الدينية هو 

، رغم أّن بعض الباحثني ذكروا أبّن البوذية متلك «الداينة البوذية»ستثناء اباألداين الكبرية يف العامل، 
تص خيكل من األشكال عن هللا. وعلى أيّة حال فالبحث عن هللا واحلديث عن هللا ال بشتصّورًا 

ورية يف األداين الوحيانية هي مسألة احملوأّما املسألة  ،األخرى ابألداين الوحيانية بل يشمل األداين الكبرية
 جنده يف األداين غري الوحيانية. الوهذا املوضوع احملوري «  اإلميان»

فطري أو الطبيعي أو الّن املراد من اإلميان يف األداين الوحيانية ليس هو اإلميان أ نقطة الثانية:ال
ا يعكسه ظهور هذه األداين وامتدادها ـ كميف هذه األداين ـ   ناإلميا العقلي االستداليل ابهلل تعاىل، بل

ؤسسني هلذه األداين الثالثة بُعثوا يف اتريخ معني ومرحلة اترخيية واّدعوا املميّثل حقيقة اترخيية، مبعىن أّن 
جياد رابطة عوا الناس إلود، «ابستثناء عيسى الذي يعتقد املسيحيون أبنّه أعلى من نيب»نبوة والرسالة ال

ه الرابطة والعالقة، مساع اخلطاب اإلهلي. وتتلخص هذخاصة بينهم وبني هللا تعاىل، واملسألة احملورية يف 
يكم علداين يف أّن هللا تعاىل حتّدث لكم وخاطبكم من خاللنا وبواسطتنا، فيجب األدعوة املؤسسني هلذه 



ب عليكم أن تتحركوا يف خط وجيمه، ي لتعالمساع هذا اخلطاب وقبوله وتنظيم حياتكم وسلوكياتكم وفقاً 
 الطاعة والعبودية واالنفتاح على هللا.

وممّا ال « إلميانا»تبنّي من هذا الكالم أّن ما تطلبه األداين اإلهلية الكبرية من أتباعها هو حقيقة وي
موجوداً  نة مل يكلرسالواعالنه النبوة والى هللا عليه وآله()صشك فيه أّن اإلميان قبل جميء نيب اإلسالم

عىن االعتقاد ابلوحي ومساع اخلطاب اإلهلي بعد بعثة مبهبذا املضمون واحملتوى وقد طرح اإلميان بني الناس 
سألة احملورية اليت يبحثها علماء الكالم املسلمون يف مقابل األداين األخرى املالنيب، ومن هذه اجلهة فإّن 

العمق  يفبلغ فيه علم الكالم الذروة  يالذ»ري اصة يف القرن الثالث  وإىل اخلامس اهلجوخ
ل خالف بني املسلمني حم، كانت ابألساس مسألة النبوة ال مسألة التوحيد، وما كان «واالستيعاب

توحيد بل النزاع واخلالف كان يدور حول: هل أّن الواليهود واملسيحيني مل يكن موضوع العقيدة ابهلل أو 
نبوة، نيب أم ال؟ مبعىن هل كان يسمع اخلطاب اإلهلي الدعى اذي اله(لى هللا عليه وآل)صنيب اإلسالم

 اإلميان؟ عنوابلتايل يتمكن أن يتحّدث 

 ينة.معه املقولة متّثل حادثة اترخيية، أي حادثة وقعت يف ظروف زمانية ومكانية هذ

، هذا ةاملرجئ ور آراءظهالقرن الثالث والرابع للهجرة طرح الكثري من املتكّلمني املسلمني وبعد  يف
بحوث والدراسات يف الكتب الكالمية للمتكّلمني الالسؤال: ما معىن اإلميان والكفر؟ ونرى الكثري من 

ميان، وهلؤالء العلماء رسائل كثرية يف حقيقة اإلميان والكفر وبعضها يعود اإلاملسلمني تبحث يف ماهية 
 لماء الشيعة.لع

لنيب فقط، فلو كانت واّن اإلميان يعين االعتقاد ابهلل تقدون أبالء العلماء واملتكّلمون مل يكونوا يعهؤ 
ه البحوث والدراسات املطولة واملتشعبة، هذقراءهتم ملعىن اإلميان هو هذا املعىن فسوف ال تطرح كل 

وما حقيقة ما ظهر يف « معىن اإلميان»بنّي أهّنم كانوا بصدد البحث عن يتومبراجعة هذه الكتب والرسائل 
ن اخلطاب اإلهلي واستالم اإلنسان هلذا اخلطاب(؟ إّن هذه )ملى هللا عليه وآله()صثة النيببعأوائل 

سالمي رغم وجود القرآن اإلبحوث والدراسات املفصلة عن حقيقة اإلميان والكفر ظهرت يف الفضاء ال
 والسّنة بني املسلمني.

راسة هذا املوضوع، بدم لم الكالليوم ملاذا ال نبحث يف معىن اإلميان؟ حنن ال نرى من يهتم يف عوا
كن مثل هذا البحث غري موجود يف الوسط ولورمّبا يطرح علماء األخالق حبث ماهية اإلميان الواقعي، 

اكم على الذهنية املسلمة طيلة القرون السابقة أّن اإلميان ليس احلالكالمي لعلماء اإلسالم، ألّن التصور 
دثة حااإلميان وقع يف ظروف اترخيية معينة، وهو ميّثل  عن أنّ  لتوحيد والنبوة وغفلناابسوى االعتقاد 

هية اإلميان البّد من السعي من مااترخيية حاهلا حال احلوادث التارخيية األخرى، فلو أردان التعرف على 
 تارخيية، ومجيع احلوادث التارخيية هي من هذا القبيل.الجديد لتسليط الضوء على هذه الواقعة 

 



 خلطاب اإلهلي:يقة مساع احق

ل معرفة ماهية اإلميان أجن هذا الكالم مبنزلة املقدمة ملا أريد طرحه يف البحث التايل، وهو أننا من كا
جيب و  ،لى هللا عليه وآله()صى إليه النيب األكرمدعجيب علينا أن نبحث يف تفاصيل ومعىن اإلميان الذي 

ر ال منلك تنظريًا فكراًي على هذا ضقت احلانا يف الو أنطرح آراء ونظرايت يف هذه املسألة، وأؤكد 
 الناس ال يعيشون االعتقاد ابهلل يف واقعهم بصورة يقينية، فرمّبا يوجد الكثري إنّ املستوى، وال أريد القول 

وضوع ال يرتبط ببحثنا املاألشخاص يعيشون اإلميان ابهلل تعاىل )اإلميان القوي أو الضعيف( وهذا  من
صدور »ميان الذي يتشكل من عنصرين: اإلاحلقيقة، وهي: ما هو  إىل هذهاحلاضر، فكالمي انظر 

؟ هذه املسألة هي اليت جيب تسليط األضواء عليها والبحث «هلياإلمساع اخلطاب »و« اخلطاب اإلهلي
هل جنعاماً، وكذلك حنن  1400ّن الفاصلة الزمانية بيننا وبني تلك احلادثة متتد إىل أليف تفاصيلها، 

ثر فالبّد من أكذا أردان التعرف عليه فإلى هللا عليه وآله()صخصوصيات نيب اإلسالمو حاالت  الكثري من
 هذا اجملال. يفاستنطاق احلوادث والقضااي التارخيية واالنطالق من موقع التنظري 

وهذه « قافة شفويةث»سألة املهّمة هي أّن مجيع ما يتصل هبذه القضية وقعت يف التاريخ على شكل امل
ود خلل وعدم تطابق بني الثقافة الشفوية وجوية حتولت فيما بعد إىل ثقافة مكتوبة، وبسبب فافة الشالثق

 لبحث العلمي يف هذا اجملال يواجه صعوبة كبرية وتعقيدات كثرية.واوالثقافية املكتوبة فإّن التحقيق 

لى هللا )صمر يب األكنالن نستنتج من ذلك، أواًل ضرورة البحث يف مفهوم اإلميان الذي دعا إليه إذ
قبيل: الثواب والعقاب، احلب  منهذه املسألة حمورية وترتتب عليها مجيع املسائل والبحوث و  ،عليه وآله(

 لكثري من املفاهيم الدينية األخرى.واوالبغض، السعادة والشقاوة، اهلداية والضاللة 

ا إليه، وما هي حقيقة دع ماذا سؤال إذن: كيف ميكننا حبث هذا املوضوع وفهم ماذا قال النيب وإىلال
، وأطرح تعريفًا خمتصرًا جّداً هلذه املقولة، «دينللاملعرفة التارخيية »اإلميان؟ هنا البّد من التوجه إىل مقولة 

ذهان من مقدمات معرفية هلذا املوضوع، وطريقيت عندما أطرح حبثًا أمام األوال أعلم مقدار ما حيضر يف 
قى الكثري من أبعاد تبدم بسؤال خيص املوضوع مورد البحث، ورمّبا قة أن أتالئي يف احلوزة العلميزم

ة، وقّلة املطالعات واملواضيع املكتوبة فيما جهاملوضوع وجوانبه املختلفة مبهمة بسبب ضيق الوقت من 
وزوي من جهة أخرى، حيث ال توجد مقدمات معرفية عن أبعاد هذا احلخيص هذا املوضوع يف الوسط 

 البحث.

تارخيية للدين اإلسالمي الالبحث يف هذا املوضوع وبشكل إمجايل مثاًل فيما خيّص املعرفة  ا أردانذإ
ووضعها يف إطار جمموعة من « اإلسالم»مى بـ يسفينبغي علينا دراسة مجيع الظواهر الدينية حول ما 

لنظم الداللية اياقات و كيك الدالالت لبنية هذه اجملموعة من املعاين والستفاملعاين مث نتحرك من موقع 
ظواهر املتشكلة املرتابطة الكلت بصورة اترخيية، وعلينا االلتفات إىل أننا نواجه اليوم جمموعة من تشاليت 

رخيية كثرية، من قبيل: النصوص الدينية املوجودة بني اتتسمى ابإلسالم، وهذه اجملموعة تشمل ظواهر 



ي، والشعائر الدينية، واآلداب والتجارب اليت عاشها سالمي، العرفان اإلسالماإلاملسلمني، الكالم 
سيحية واليهودية فإّن املسنة. ولو تصوران مثل هذه التشكيلة يف أجواء  1400سلمون على إمتداد امل

نظام من الدالالت الذي ظهر بشكل اترخيي، الهذه التشكيلة متّثل الدين املسيحي واليهودي، أي هذا 
لتفات إىل أهّنا متّثل افرازات ومنتوجات ظهرت يف التاريخ، وقمنا االة ومع فلو أتملنا يف هذه التشكيل

 «.املعرفة التارخيية للدين»رخيي هلذه املشكلة فحينئذ حنن ندرس اتبتحليل 

 ميان املّدون وغري املدّون:اإل

  املعرفة التارخيية للدين جيب أن تطرح للبحث والدراسة من بعدين:إنّ 

تقادهم والتزامهم ابلدين اعن وما كان أتباع األداين يطلبونه من خالل ام اإلميبحث يف مفهو الول: األ
دينية، وذلك من خالل البحث والتحقيق يف املعرفة الالذي يشكل احملور الذي تدور عليه مجيع األمور 

 ر النيبا البحث والتنقيب االركولوجي ميكننا فهم املراد من اإلميان يف عصهذالتارخيية للدين، فمن طريق 
حنن »كل جاد: بشا هو اإلميان الذي دعي إليه املسلمون يف ذلك العصر؟ فعندما يقول البعض وم

 ودهم؟وجفما هي احلالة والتجربة اليت يعيشوهنا يف أعماق « مؤمنون

قرآن الكرمي وما طرحه الًا البعد األول للموضوع مورد البحث يتصل ابلنص املكتوب، ويبدأ من إذ
ملكتسبات الفكرية اليت ظهرت يف الفضاء الفكري واري املتكّلمني أيضًا يف هذا اجملال املتكّلمون وغ

النية عن اإلميان وهذه حبّد ذاهتا متّثل جمموعة وتشكيلة اترخيية قد تراكمت عقللمسلمني بشكل نظرية 
 لتدريج واستمرت حلّد اآلن.اب

مسطورات الفكر  يفغري املدّون  نابإلميابعد الثاين، يف هذه الدراسة واملهم جّداً، هو ما يتصل ال
لى هللا عليه )صع ظهور نيب اإلسالمفماإلسالمي، ومثل هذا اإلميان يعيشه املسلمون بشكل حي، 

تبطت مع بعضها بعالقة معرفية وشكلت إر قت التجربة النبوية جتارب أخرى وهذه التجارب خلوآله(
 نهر.لرخيي كاسار التااملاحلياة املعنوية للمسلمني وحتركت يف 

بل اجل الواقع مثل العني اليت انفجرت من سفح يف لى هللا عليه وآله()ص التجربة النبوية لنيب اإلسالمإنّ 
ياة هبذه الصورة، فهذا الظهور احلوأخذ املاء ينهمر منها ويسقي املزارع واألشجار يف طريقه وظهرت معامل 

العني، وهذا النمو للنبااتت واألشجار مل يكن  جار هذهفانللحياة بدوره ميّثل حادثة اترخيية مل تكن قبل 
اًل مثعنوية تعتّب جتلياً مشرقًا وزاهراً لتلك التجارب املعنوية استمر إىل يومنا هذا، املقبل ذلك، هذه احلياة 

ه التجارب ـ وكذلك يف جتربة هذنرى بوضوح يف جتارب العرفاء البارزين ـ اليت تعتّب كلماهتم انعكاساً عن 
نبوية أوحت هلؤالء األشخاص وعلمتهم كيف يعيشون اللماء األخالق البارزين، كيف أّن هذه التجربة ع

 يف واقع احلياة.



ميان وكيف نبحث يف اإلأريد قوله أخرياً أننا إذا أردان معرفة ماهية اإلميان بشكل صحيح وما يعين  ما
ة التارخيية لإلميان يف إطار هذين فة املعر ل مقولحو تفاصيل هذا املوضوع، جيب علينا البحث االركولوجي 

 البعدين.

ل ميكن احلديث وها يثار سؤال مهم، وهو: ما هو الطريق واملنهج للحياة املعنوية ألفراد البشر؟ هن
شهودي أو املنهج النفساين ميكنه أن مينحنا العن وجود منهج أو مناهج يف هذا الباب؟ هل أّن املنهج 

 راسة؟استجابة وافية هلذه الد

عثور على آلية االقرتاب الوجيب « احلياة املعنوية اإلميانية»ى أية حال فهناك حقيقة موجودة ابسم عل
ساس فنحن حنتاج بشّدة ومن أجل التنظري األمن هذه احلقيقة ومعرفة هذا العامل اخلاص. وعلى هذا 

ظري ملفهوم اإلميان نأجل التمن »عرفة التارخيية للدين، وقلت اململفهوم اإلميان اإلسالمي إىل آلية 
ثقايف املكتوب الاذا؟ ألننا يف دائرة التحقيق والدراسة حول املعرفة الدينية، سواًء يف الفضاء مل« اإلسالمي

تنظري، ألّن التاريخ ال يستطيع أن مينحنا الأو الفضاء املعنوي اإلمياين، ال ميكننا الذهاب إىل أبعد من 
 أكثر من معامل للتنظري.

 

  التارخيية:اية القضازيرم

موهنا عني احلوادث مضالفًا ملا يتصوره البعض من أّن الظواهر أو االسناد التارخيية تعكس يف وخ
كدون على أّن التاريخ أو علم التاريخ ال يضع أبيدينا يؤ الواقعة يف املاضي، فإّن احملققني يف علم التاريخ 

على سلسلة من الظواهر والقضااي الرمزية ال  مبتنية ى شكل نظرايت وأفكارعلعني ما وقع يف طياته، بل 
 واقعة التارخيية.الثر، فالقضااي التارخيية عبارة عن رموز ملا وقع يف التاريخ ال أهّنا تعكس ذات أك

ايران ومل تكن هذه  يفى سبيل املثال: لنفرتض أننا عثران على وثيقة جديدة عن النهضة الدستورية عل
 موهنا؟مضس هذه الوثيقة يف كماذا تعالوثيقة يف السابق، ف

ّن الشخص الفالين وأفرتض أّن هذه الوثيقة حتتوي على خّب عن اجللسة األوىل جمللس الشورى لن
سند والوثيقة التارخيية على ماذا تدل؟ هل أّن الحتدث من موضوع معني، وقد انّبى فالن ملخالفته، فهذا 

عينة يف جملس الشورى؟ كاّل ، إّن هذه الوثيقة يف م ساعة يت وقعت يفالهذه الوثيقة تعكس ذات احلادثة 
ّن لسان املكتوبة ألّثل آلية رمزية لتلك احلادثة حيث نقرأ ونرى تلك احلادثة يف رموز هذه الوثيقة متالواقع 

علوم أّن آلية اخلطاب الرمزي الذي ومرمزي وهذه احلادثة قد وصلت إلينا بشكل خطاب مكتوب، 
الهبام، فالثقافة املكتوبة، كما تقّدم الكالم عنها، متّثل قضااي لسانية واغموض لزاخر ابحيكي عن املاضي 

لى هللا عليه )صسالماإلقراًن يف عصر نيب  14كل رمزي حتكي عن احلوادث اليت وقعت قبل بشمكتوبة 
رمّبا يكون مثّة اصيلها يف احلوزة و تفال تعكس لنا عني تلك الوقائع، هذه األمور جيب علينا دراسة و  وآله(

 موافق أو خمالف.



الفون هلا، ولكنها على أيّة وخمه هي القاعدة املوجودة يف النظرايت العلمية حيث يظهر موافقون هذ
م التاريخ يف احلوزة العلمية جيب أن أيخذ بنظر علحال متثّل دراسة جادة يف فضاء هذا العصر، إّن 

كل صحيح على اتريخ اإلسالم، وماذا خيّبان هذا شنتعرف بب علينا أن جياالعتبار هذه النقاط املهّمة، 
وادث؟ وهل أّن سرية ابن احلتاريخ عن الوقائع اليت حدثت يف مساره، هل أنّه يعكس لنا نفس تلك ال

اءهم ونظرايهتم، هل تبنّي لنا عني احلوادث اليت وقعت آر هشام والتواريخ األخرى اليت طرح فيها املؤرخون 
ه املدّوانت تنقل إلينا الوقائع بشكل رمزي سيميائي تشري إىل تلك احلوادث هذو أّن يف زمان النيب، أ

 عينية املوضوعية؟ال
 

 قالب الثقافة الشفوية إىل ثقافة مدّونة:ان

واقعة بدورها تتضمن قّصة الوهذه « ثقافة مدّونة»إىل « الثقافة الشفوية»ويل وتبديل حت مر اآلخر:األ
ات وحىت بعد التدبر والتأمل الدقيق يف مضامينه، مر  القرآن الكرمي عشر انإذا قرأعجيبة وغريبة، فهل أننا 

لو يتلى هللا عليه وآله()صك الفضاء وتلك األجواء اليت كان النيب األكرمذلإبمكاننا أن نتوصل واقعًا إىل 
و جو كان سلمني األوائل وابلتايل نعيش ذلك اجلو؟ ال ميكننا ذلك ألّن ذلك اجلاملهذه اآلايت على 

ثقافة الشفوية خيتلف  ال، إّن حقيقة اإلرتباط والتفاعل والتواصل يف مساع اخلطاب يف «لثقافة الشفويةا»
 كثرياً عن اخلطاب املوجود يف نص معني.

وجود بيين وبينكم املضرب هنا مثاًل بسيطاً: أان عندما أحتدث إليكم هنا ومن خالل هذا االرتباط وأ
كّنهم بعد انتهائها قرأوا أخبارها يف الصحف ولوا يف هذه اجللسة ر مل حيض فهل أّن األشخاص الذين

ا الفضاء املوجود يف هذا اجللسة بعينه؟ هل يوجد بيين وبينهم هذا هذواجملالت، هل إبمكاهنم أن يعيشوا 
 مم ولكنكتكلّ امللتأثر املوجود حالياً؟ اآلن وعندما أحتدث معكم فبالرغم من أّنكم ساكتون وأان واالتأثري 

ملعارف الذهنية، ويف هذه الصورة فأنتم واختزنون ما أقوله لكم اآلن يف أذهانكم إىل جانب املقوالت 
ال يف أذهانكم لكلمايت ولتحل يف أذهانكم املفاهيم اليت أطرحها اجملتعيشون فاعلية معينة وتفسحون 

 هنا.

معه من اآلخرين يسكالمي أو   أية ويقر ه هي الثقافة الشفوية، والشخص الذي أييت يف األاّيم التالهذ
د أربعة أعوام فإنّه  سيكون أبعد من بعفإنّه يعيش بعيدًا عن هذا اجلو الثقايف، فلو أنّه قرأ هذا الكالم 

كان الوحي يفور ابحليوية والفّعالية، بر ن كالى هللا عليه وآله()صذلك، ويف عصر ظهور نيب اإلسالم
ء كانوا يرتبطون هبذا الوحي احلي واملتحرك ويعيشون جتربة اجو األك واألشخاص الذين كانوا يعيشون تل

ن وعند حنذا الوحي يف أعماق نفوسهم، كان أولئك املسلمون يعيشون بتلك احلالة بينما هلجذابة وحية 
ل الثقافة املكتوبة ما وقع يف ذلك خالرجوعنا للقرآن الكرمي واألحاديث الشريفة لنستلم بواسطتها ومن 



وف تكون لنا حالة أخرى، وعليه فكل ما نقوله ميّثل يف فسونقرأ عن حوادث ذلك الزمان العصر 
 وقائع التارخيية.الاحلقيقة تنظرياً لتلك 

نا منلك عين أواًل أنرميم، يتو ري ّن الدراسات التارخيية يف األساس عبارة عن عملية تعمإ مر الثالث،األ
ًا إىل ميم هلا مضافملية تر عستلزم يوقائع التارخيية للا نوانتخاباالختيار يف انتخاب ما نريده من التاريخ، 

كل جديد، غتها بشوصيا دراسات التارخيية جيب أن يتحرك الباحث مللئهاالذلك توجد مناطق فراغ يف 
ك أبّن دع جمااًل للشي ملجيا ستمو لطبع فإّن مجيع املعارف البشرية ختضع هلذه العملية أيضاً، فعلم االبواب

م معريف. شكل نظاتظهر بلترميم تفاصيلها  يفعقالنية بشكل كامل بل حنن الذين نتدخل  نا ليستمعرفت
 لتنظري.عملية ابقيام يقة اإلميان وما دعينا إليه البّد من الحقعلى أية حال فمن أجل أن نفهم 

ْعن ا ُمن اِداًي يـُن اِدي لإِلمي اِن أ  ر  )ن نقرأ يف القرآن: حن ان أشعر يف . أ36(آم نَّا...ف  وا ِبر بُِّكْم نُ ْن آمِ بَـّن ا ِإنَـّن ا مسِ 
يف هذه « مسعنا»اصة هلذه اآلية الشريفة، إّن كلمة اخلالكثري من األوقات أنين أعيش حتت أتثري املوسيقى 

واحملور  يقة أّن اإلميان يتصل مبحورية اخلطاب وكيف أّن اخلطاب هو األصلحقاآلية تشري بوضوح إىل 
صد بذلك أمرًا ومهياً نقهذا األساس تنبع أمهية مسألة التنظري، وعندما نقول تنظري فال ميان، وعلى لإل

دليل الذي يتيح لنا معرفة مفاهيم معينة، وال الألّن عملنا يف هذا العامل يف األصل يهدف للعثور على 
دد البحث عن نحن سنتحرك دائمًا يف صفو قبلنا هبذا املعىن فلطريق لنا سوى القيام بعملية تنظري، 

 بحث عن األدوات والوسائل اليت تقربنا من حقيقة اإلميان.ونمفهوم اإلميان 
 

*    *    * 
 
 

                                                           

 .193ان، اآلية سورة آل عمر ـ 36



 
 



 
 
 
 
 
 

  5 
 
 
 
 

 تحليق يف سحب الالأدريةال

 
 



 



 
 
 
 

 37تحليق يف سحب الالأدريةال

 
 يفكم هو تعر  مانا: وأول سؤال نطرحه ه« اإلميان الديين»وضوع وحمور هذا احلوار هو م

والطقوس،  لعقائد،ة: امّ مهورؤيتكم ملفهوم اإلميان؟ وإذا كان الدين يتشكل من ثالثة أركان 
 لثالثة؟األركان ذه ا اإلميان وهبنيوالتجارب الدينية، ففي نظركم ما هي العالقة والنسبة 

  ّن عللتحدث  عىأس داخل الدين، مبعىن أنين  التعريف الذي أقدمه لإلميان هو تعريف منإن
 له. فهم املؤمنني وكيفية سالمياصة الدين اإلوخان املتشّكل يف داخل إطار الرتاث الديين الوحياين اإلمي

 هلذا السبب الو سماوي، حي الداين الوحيانية اليت تستند إىل نوع من الو األفاإلميان ظهر يف إطار هذه 
ألداين ري تلك اسمفعض ب يف أداين اهلند وبلدان الشرق األقصى بل إنّ « ناإلميا»ضوعًا ابسم مو جند 

ي ملسار التارخيى طول اًا علواًب ودمار حر ، ألهّنم يعتقدون أّن اإلميان أنتج «اإلميان»خيالفون مسألة 
 للبشرية.

 إىل منبعني: رجوعال  مند هذه املقّدمة ومن أجل أن يكون إبمكاننا صياغة تعريف لإلميان البدّ بع

لعرفاء وبعض مني واتكلّ املأي الكتاب والسّنة ونظرايت  لنصوص الدينية ابملعىن األعم،ا هلما:أو 
 فالسفة الدين.

يف  أضحى اإلميانسالمي و اإلخ لتجارب الدينية للمسلمني اليت ظهرت يف فضاء التاريا ملنبع الثاين:وا
ء ل شييتجلى قبل ك ميانيةارب اإلّن تفسري التجإكن القول ميهذا املسار التارخيي جارايً ومتحركاً، ولعله 

ل خالو من ألعقلية حوث اعرفاء، وأّما الصياغات العقالنية لإلميان سواء من خالل الباليف نظرايت 
 فسرين وعلماءني واملكّلمتاملمراجعة الكتاب والسّنة لفهم مسألة اإلميان فقد ظهرت يف أعمال وآاثر 

 األخالق.

رجوع إىل هذا الرتاث السالمي، ن أجل العثور على معىن اإلميان يف الرتاث اإلمهم أنّه ينبغي، امل
ايت القرآنية أو الرواايت الشريفة أو ما اآلبشكل كلي، فال يكفي أن نبحث مسألة اإلميان ومعناه يف 

ّد اآلن حلرجوع إىل اإلميان الذي عاشه املسلمون منذ البداية و القاله املتكّلمون يف هذا الباب، بل ينبغي 
سّنة الراجعة آراء املتكّلمني أو اآلايت القرآنية لوحدها أو مراجعة بعاده وأشكاله. فموأجبميع تفاصيله 

ه املنابع يعكس ظواهر اترخيية هذوالرواايت للعثور على معىن اإلميان ال تكفي يف املقام، ألّن ما يوجد يف 
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بشكل رمزي وتتحدث عن احلقائق واحلواث  كس الواقعتعفقط وهذا الظواهر واملقوالت التارخيية 
هنا آية وعالمة على ما حدث يف السابق وال ميكنها اطالقًا أن تعكس تلك كو ية من خالل  التارخي

 وادث مبا هي.احل

روحية والنفسية ونوع الع ظهور نيب اإلسالم ظهر تيار يف الوسط اجملتمعي خلق حتّواًل يف احلالة وم
ظهر مثل هذا التحّول يف واقع ور نيب اإلسالم ظهجملتمع البشري آنذاك، فمع االرؤية يف واقع اإلنسان و 

ااي قضملعارصني له. وقد كان الوحي ميّثل ظاهرة خاصة مّت تقدميه للناس يف قالب وااملخاطبني هلذا النيب 
حي و ناس وتعاملهم مع هذا الالاترخيية ولغوية، وعلى هذا األساس فإّن ظهور الوحي،  وكذلك مواجهة 

ائع اترخيية ال منلك طريقًا مباشراً ملعرفتها، فاآلايت وقل كلها وأيضًا ظهور شخصية النيب األكرم نفسه متثّ 
ليات الثقافة الشفوية ولكننا ال منلك معرفة بتلك الثقافة الشفوية اليت حتققت بني آبالقرآنية كانت تنزل 

ثقافة  لت النيب إىلرحك الثقافة الشفوية تبدلت بعد لنيب وخماطبيه وما كان أتثريها وكيفية عملها، ألّن تال
 توبة ومدّونة عن تلك الثقافة الشفوية.مكمدّونة، والقرآن الذين بني أيدينا اليوم هو يف الواقع صورة 

س كالماً جديداً، بل إّن ليا الكالم، وهو أّن القرآن املوجود بني أيدينا حيكي عن القرآن الشفوي، هذ
ضوع وهو: هل أّن القرآن الذي بني أيدينا هو و املقرنني الثاين والثالث اهلجري حبثوا هذا لاملتكّلمني يف ا

 ؟لى هللا عليه وآله()صتوبة عن كالم هللا الذي نزل على نبّينا األكرممك« حكاية»عني كالم هللا أو أنّه 
، وابإلمكان طرح هذا الكالم عن النصوص «احلكاية»اتب عديدة هلذه مر قد ذكر هؤالء املتكّلمون و 

ّثل عني الشعر متطرح هذا السؤال: هل أّن قصائد ديوان حافظ هي بذاهتا خرى، مثاًل ميكن األاملدّونة 
 فظ؟حاالذي أنتجه حافظ أو مبثابة احلكاية عن الشعر الذي أنشده 

ج هانيه هي أدوات ومنامعوفهم « القرآن» األدوات واملناهج اليت نستخدمها ملعرفة هذا الكتاب إنّ 
طلب أدوات ومناهج متفاوتة، مبعىن أّن كيفية تتافة الشفوية ملعرفة ثقافة مدّونة، يف حني أّن فهم الثق

امًا عن كيفية الرجوع لثقافة مدّونة. واحلوار احلضوري الذي وقع بني متاملشاركة يف ثقافة شفوية ختتلف 
ركة النبوية احلسنة من  23يلة ط النيب األكرم من جهة، وبني الناس من جهة أخرى وعلى بنيطرفني، 

جموعها الثقافة الشفوية، وحنن مبوما اكتنفته تلك الفرتة من متغريات اجتماعية شكلت لنيب اإلسالم 
شفوية، فما منلكه اآلن هو عبارة عن جمموعة من الرموز الاآلن ال طريق لدينا للتوصل لتلك الثقافة 

ة والذي حيكي بشكل من األشكال عن تلك الثقاف« النص القرآين»ابطنها  يفوالعالئم تتضمن معىن 
 شفوية.ال

 

 طريق ملعرفة ماهية اإلميان:ال

اًل عني ماء فجأة يف مث اإلميان اإلسالمي بدوره ميّثل حادثة وقعت يف ذلك الزمان، كما لو ظهرت إنّ 
 يف اتريخ معني يبربة بدأت بظهور نبّوة النجتمكان معني وجرى منها املاء الزالل، فاإلميان اإلسالمي، 



سالمي منذ ذلك الوقت وحلّد اآلن، ومن أجل أن نفهم منشأ وماهية هذه اإلوحتركت يف أوصال التاريخ 
 امنا طريقان:أمالظاهرة 

شكال خمتلفة سواء اآلايت أبلرجوع إىل معطيات القضااي التارخيية اليت بني أيدينا ا طريق األول،ال
 عكسه من حقائق اترخيية.قضااي الرمزية وما تتضمنه وتالسة داللة هذه االقرآنية أو الرواايت الشريفة، ودر 

سار التارخيي، أي العثور املرفة ماهية اإلميان من خالل حياة املؤمنني على طول معطريق اآلخر: ال
عاماً، وانعكست  1400تقلت من جيل آلخر طيلة انعلى ماهية التجربة املتولدة يف هذا التاريخ واليت 

 ملتكّلمني املسلمني.واونظرايت العرفاء  ليف أقوا

ذي جرى بني نيب الالعثور على مفهوم اإلميان اإلسالمي يستدعي العثور على موضوع احلوار  إنّ 
حقيقة اإلميان ودعاهم إليه، وحنن اليوم  عناإلسالم وخماطبيه يف ذلك العصر. فالنيب حتدث مع خماطبيه 

احلقيقة  ار وفهم تلك الدعوة. فنحن ال نعلم بشكل دقيقو ك احلذلنتحرك على مستوى تعيني موضوع 
ك ذلاليت دعا إليها نيب اإلسالم الناس يف « قصة اإلميان»حاورن عنها، فمن مّنا يعلم يتاليت كانوا 

قصة وال طريق لدينا للوصول الالعصر؟ حنن مل نكن من املخاطبني يف ذلك اجمللس واملشاركني يف تلك 
 ري التارخيي.ظإليها سوى آليات التن

ياة اإلميانية للمسلمني احللصورة املدّونة لتلك الثقافة الشفوية، وكذلك آلن وبعد االلتفات إىل أّن اوا
ورة جازمة ما هو اإلميان اإلسالمي املطلوب للنيب بصاألوائل متّثالن قضيتان اترخييتان فال ميكننا أن نقول 

 طرون إىل اجراء عملية تنظري، ويف مقام التنظري يظهر اإلميان على شكلمضاألكرم، ولذلك فنحن 
ال يتجلى له شيء  أووالذي يسمى ابخلطاب اإلهلي، ومادام اإلنسان ال يسمع هذا اخلطاب « طابخ»

صلية لإلميان عبارة عن حال اجلذبة أو األمن هذه املقولة فإّن اإلميان ال يظهر هلذا اإلنسان، فاجلوهرة 
 هلاجس هلذا اإلنسان.يث إّن هذا التعلق واالرتباط يشكل عمق احبب ااالرتباط العاطفي مبركز اخلط

 

 ميان الكالمي مواجهة اإلنسان للخطاب الوحياين:اإل

طاب وااللتفات إليه اخل تقديري أّن اإلميان املطلوب للنيب األكرم هو حالة اجلذبة يف مقابل ويف
توجه يصقل شخصية اإلنسان املؤمن وروحه والواالقبال عليه واالصغاء له والفناء فيه. وهذا االقبال 

تعبري ابهلاجس أكثر وأشد ايقاعاً من التعابري األخرى، وهذا األمر ال الولعل « هم هنائي»ى بشكل ويتجل
فت يلا كان هناك خطاب متوجه لإلنسان، أي اخلطاب ابملعىن العام للكلمة وهو كل ما إذميكن إاّل 

هذه األجواء مبعىن  شأ يف مثلونحنوه، واإلميان يف اإلسالم تولد  نظر اإلنسان إليه ويعمل على حتريكه
طاب، واإلميان يعين هو هذا االهتمام ابجلذبة، أو اخلظهور خطاب للناس واجنذاب اإلنسان إىل هذا 

جه اإلنسان إىل هللا من موقع الشهود والتجلي، وأفضت هذه احلالة إىل تو اهتمام اجملذوب. فحىت لو 
سالمي يبدأ من اإلاإلميان اإلسالمي، فاإلميان  فإّن هذا اإلنسان ال يزال واقفاً خارج ساحة هللاباالعتقاد 



اسطة نيب اإلسالم، وقد سعى املتكّلمون يف بو حالة مواجهة اإلنسان للنبوة أو اخلطاب اإلهلي الواصل له 
خطاب اإلهلي، هذه هي لعقالنية هبذه االهتمام وهذه احلركة اجملذوبة لالدراساهتم لتكريس حتليالهتم 

تكّلمون يهتمون امل، فهؤالء «التصديق مبا جاء به النيب» يقال إّن اإلميان هو: م الكالم، مثالً علوظيفة 
قع االهتمام ابلتجربة اإلميانية اليت يعيشها مو غالباً ابلبعد املعريف لإلميان، ولكن العرفاء يتحركون عادة من 

ي مفرداته ومقوماته من عرفية، ومن هنا فإّن تعريفهم لإلميان يستوحاملاملؤمن يف واقعه أكثر من األمور 
قابلة له الكفر وهو املوالنقطة « االقبال على هللا»قبال والتوجه إىل هللا، مثالً يقال إّن اإلميان هو: االحالة 

 .38«االعراض عن هللا»

ا ل واالعراض إمنقبااإل الة؟نا يثار هذا السؤال: كيف ميكن تصوير االقبال أو اإلعراض يف هذه احلوه
ه فال ميكن شخص نفسظهر اليخاطب إليه، فإذا مل املإذا كان اإلنسان يهتم إبلفات نظر يتصوران يف ما 

يكون نفسه و  يظهر قبال أو االعراض يكمن وجود وحضور الشخص الذياالاالقبال عليه، يف مفهوم 
 فهذا« ر إيلَّ نظإ»ال ا يقعلقًا لإلقبال أو األعراض، فلو أّن ذلك الشخص مل يظهر نفسه لنا فعندممت

 اإلميان ّثل عنيميطاب فائق ابخلالاخلطاب حيقق تلك اجلذبة اليت ذكرهتا، وهذه اجلذبة واالهتمام 
 اإلسالمي.

 هم ذين يطلق عليلالناس ا من ة ملفهوم اإلميان؟ ألّن الكثريبيس أّن هذه الرؤية هي فهم النخأل
عيشون جتربة ب وال ياخلطا صودين هذامقحسب املفاهيم الدينية رمّبا ال يكونون « مؤمنون»أبّّنم 

 اجلذبة حنو هذا اخلطاب.

 فاً، ولكن إذا آنا أردان أن نتحدث حول حقيقة اإلميان اإلسالمي، فاملطلب هو ما ذكرته إذ
ذا راجعنا النصوص الدينية رأينا فإت: ماذا يطلب هللا من عباده وماذا ال يطلب؟ فهو سؤال آخر، لسأ

عيشوا مثل هذه التجربة وعلى األقل ـ كما يرى بعض علماء ويصلوا أّن هللا مل يطلب من اجلميع أن حي
جموعة مبالتقليد واعتقدوا  اىل وعد األشخاص الذين آمنوا به وبرسالته بسبب الرتبية أوتعالدين ـ أّن هللا 

اآلخرة، وعندما نبحث عن  يفمن العقائد والتزموا مبجموعة من األعمال والقيم فإهّنم من أهل النجاة 
كيلة من املقوالت الوجودية حيث يتحدث القرآن عن تشيقة اإلميان يف مطاوي اآلايت القرآنية نواجه حق

م وهم األشخاص الذين يرون آايت هللا يف هذا العامل، هى املؤمنني، فاملؤمنون لدوجود نوع من التجربة 
لقها ابطاًل، وهم الذين عندما خيويرون أّن هللا تعاىل مل « آايت»الذين ينظرون إىل السماء واألرض أبهّنا 

حلقيقة أّن هذه اآلايت الكرمية هي يف مقام بيان عالئم وايستمعون كالم النيب تنهمر الدموع من أعينهم. 
 ماواًل: فأدينية، وعلى أية حال جيب التفكيك بني هذا البحث والبحوث األخرى، الالتجربة و اإلميان 
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سالمية اليت أسسها النيب، اإلحيق له أن يكون أحد أعضاء االُمة ن هو الذي م نياً:اثهي حقيقة اإلميان، 
  تعاىل الناس يف اآلخرة؟هللايف يعامل ك  لثالث:واأي من هو الذي يعتّب مسلماً؟ 

 

 مة اإلميان يف العصر احلديث:أز 

 ديث، مبعىن أنّ احلدو أّن مقولة الكمية والكيفية ابلنسبة للخطاب اإلهلي قد تغريت يف العامل يب 
ما حتدث اآلن وأّن األرضية الالزمة قلّ التجارب العميقة اليت قد تصل إىل مستوى التجارب النبوية 

ما تتوفر لإلنسان يف هذا العصر، ففي هذه الصورة هل قلّ حلدوث حالة االجنذاب للخطاب اإلهلي 
 مة اإلميان يف العامل احلديث؟أز ميكننا أن نتحدث عن 

 اضي. ويف نظري أنّه ينبغي املجارب اإلميانية يف العامل احلديث أقّل من شك لدي يف أّن حالة الت ال
ية واليت تكون منشأ االحساس عدين مبثابة سّنة اجتماالالتفكيك بني الدين مبثابة جتارب إميانية وبني 

ية جتماعاالديين االجتماعي، فإذا أخذان الدين مبعناه األخري، أي مبعىن املؤسسة الابلتجانس والتكاتف 
فردية واالجتماعية حىت العلم والفلسفة، الاليت تستوعب يف أبعادها ويف تعاليمها مجيع األمور والنشاطات 

ضعفت. أي أّن مقولة الدين يف العامل القدمي كانت مسيطرة  قد فإيّن أتفق معك على أّن هذه السيطرة
 ت كذلك.يع تفاصيل احلياة الفردية واالجتماعية واليوم ليسمجبشكل واضح على 

عاماً يف  500ميانية قبل اإلكن إذا كان السؤال: هل أّن عدد األفراد الذين كانوا يعيشون التجارب ول
ين ال استطيع اجلواب عن هذا السؤال ابالجياب فإهذا العصر،  مجيع مناطق العامل أكثر من عددهم يف

 منلك احصاءات عملية يف هذا هذا العصر أقل من السابق، حنن ال يفالتجارب اإلميانية  والقول أبنّ 
انية عميقة، ورمّبا إميكن أحيااًن نواجه بعض األعمال املدّونة اليت تبنّي أّن الكاتب يعيش جتربة ولاجملال، 

كارل »أو « بُل تيليخ»العة أعمال مطالبعض أّن الغرب يعيش أزمة إميان، ولكن من خالل  ريتصو 
أي »وآخرين من علماء الكالم املسيحيني الغربيني « ئرار كارل »أو « ابلينج»أو « برونر»أو « ابرث

ة بقّوة، ومع يجلى لنا هذه احلقيقة وهي أّن هؤالء كانوا يعيشون التجربة اإلميانتت« مركز العامل اجلديد
 ميان.اإلود هذه الشواهد فاان ال أمتكن من القول إّن الغرب يعيش اآلن أزمة يف مسألة وج

ثالثة للدين، فينبغي القول الم الثاين من سؤالكم، أي نسبة اإلميان لألركان لنسبة لإلجابة عن القسواب
ااي عقائدية، مبعىن أّن اإلنسان املؤمن ضى شكل قعلأبّن اإلميان ميّثل منطًا من التجربة الدينية اليت تظهر 

ّن االعتقاد يقع دينية فإنّه يظهرها على شكل قضااي عقائدية. وبعبارة أخرى أالعندما يريد بيان التجربة 
وحيانية على مسألة الملرتبة الثانية، وهلذا السبب مل يرد التأكيد اطالقًا يف النصوص األصلية لألداين اب

ضمن هذه الكلمة، يف حني هناك مئات املرات يتالقرآن الكرمي حىت مورد واحد  االعتقاد، فال جند يف
ضوع جيب أن يُدرس من زاوية اترخيية وما حدث ميان، وابلطبع فهذا املو اإلاليت ورد الكالم فيها عن 

 جودة ولكّنها وجدت بعدمو مسلمني يف حماوراهتم جتاه هذه املسألة. ففي البداية مل تكن هذه البحوث لل



خل دائرة الدين أو خارجه إمّنا حصل عندما اضطر داذلك، وقد ذكرت يف مكان آخر أّن رسم احلدود 
ريهم. لغينوا حدود العقيدة ابلنسبة هلم وكذلك حدود العقيدة ابلنسبة الفيهم أن يعخماملسلمون يف مقابل 

صول العقائدية لغري األوهناك طرح هذا السؤال: ما هي األصول العقائدية للمسلمني، وما هي 
 عقائدية ألهل السّنة؟ وهكذا.الاملسلمني؟ وما هي األصول العقائدية للشيعة واألصول 

وحنن « عتقاداتاالتصحيح »أو « االعتقادات»هذا اجملال كتاب  حد أقدم الكتب اليت كتبت يفوأ
اايت منسوبة لألئّمة تتحدث عن مسألة رو قّلما نواجه يف اتريخ الفكر اإلسالمي يف القرن األول والثاين 

سلمني يعيشون تقدم العقيدة على اإلميان ويتساءلون دائمًا عن املاالعتقاد والعقيدة، ولكن لألسف فإّن 
ميان ما هو؟ اإل؟ يف حني أّن هذه املسألة كانت يف البداية ترتكز على السؤال عن حقيقة هيما عقيدتك 

تنطاقها وبياهنا على شكل قضااي كالمية اسريد يابلطبع فإّن اإلنسان الذي يعيش هذه التجربة عندما 
رميم وتنظيم الدين ّن تنظيم القضااي االعتقادية هو من أجل تفإيقول إّن معتقدايت كذا وكذا. وأساسًا 

 رخيياً ال من أجل ترميم وتنظيم اإلميان.اتالذي ميلك حتققاً 

ملمارسات الدينية هي يف الواقع وااألعمال  لنسبة لعالقة اإلميان والعمل الديين ينبغي القول أيضاً أنّ واب
اقع احلياة تجربة الدينية فإنّه سيسلك منطًا خاصًا يف و المرتشحة عن التجربة، فالشخص الذي يعيش 

ذي يعيش اجلذبة للخطاب اإلهلي فإنّه سيتحرك يف حياته مبا يتناسب ويتناغم الشاء أم أىب، فاإلنسان 
عبودية واخلضوع واهليبة. الة ويعيش يف مقابل صاحب اخلطاب حالة بهذه احلالة من االهتمام واجلذ مع

 ياة.احلومن هنا يتجلى السلوك الديين على جوارحه يف واقع 

 ديين، والسؤال هو: الهذا األساس فالعمل الديين هو نتيجة التجربة الدينية أو اإلميان  ىعل
 تجارب الدينية الالحقة؟ال هل أّن العمل الديين بدوره يهييء األرضية الالزمة لتحقق

 هتمام أكثر، االلطبع هو كذلك، فكل أمر هتتم به وتتحرك حنوه فإّن ذلك من شأنه أن يثري اب
عمال والسلوكيات، ألّن ذلك األو األمور اليت يهتم هبا اإلنسان تتجسد مبجموعة من فالتحرك حن

ان اإلنسان وجتعله مستغرقًا فيها، وهلذا يلتجربة تستوعب كوااالهتمام يرتبط جبميع أبعاد وجود اإلنسان 
 يات.مال اإلنسان بشكل معني ومتنح القوة والدينامية لتلك األعمال والسلوكأعالسبب تظهر يف 

 جهة أخرى،  منااللتفات إىل وجود عالقة وثيقة بني التجربة من جهة واالعتقاد والعمل  مع
 عتقادات الدينية أيضًا؟االّول يف فهل أّن حتّول التجارب الدينية يؤدي إىل إجياد حت

  ّل ومضامني نت أبشكابيّ  الرؤية التارخيية هلذه املسألة تفضي إىل هذا املعىن، فالقضااي العقائدية إن
ضموهنا عن القضااي العقائدية لدى املتكّلمني مبخمتلفة، فالقضااي العقائدية اليت بّينها العرفاء ختتلف 

ديث، ورمّبا تتشابه هذه القضااي ابلشكل والصورة ولكن عندما توضح  احلوالقضااي العقائدية لدى أهل 
ئاً واملتكّلم املعتزيل شيل احلديث يقولون ئفة مرادها من هذه القضااي واملقوالت فسوف نرى أّن أهطاكل 

لعارف بدوره يقصد شيئًا آخر وقس على وايقول شيئًا آخر وهكذا املتكّلم األشعري يقصد شيئًا آخر 



فسوف نرى العديد من التفاسري املختلفة هلذه العبارة. ومن هنا « جودمو هللا »فلو أخذان مثاًل مجلة  هذا.
شكال أبعتقادية، وهذا يعين أّن هؤالء قد استمعوا للخطاب وفهموا معناه دد القضااي االتعال مفّر من 

قضااي العقائدية ميلك أسباابً ال خمتلفة، وهنا البّد من إضافة هذه النقطة وهي أّن هذا التنوع والتعدد يف
 دينية واإلميانية.الوعلالً خمتلفة وال ينحصر مبسألة تنوع التجارب 

 

 ت اجلزمية:ارسة النقد وإزاحة رسوابمم

 سألة النسبية؟ومهي عالقة اإلميان الديين ابلشك والنقد، وما هو الفارق بني الشك  ما 

 ى إميان ديين فإنّه عل، أحدها أّن اإلنسان عندما حيصل ربغي هنا التمييز والتفكيك بني عّدة أمو ين
النوع الفلسفي، ولكّنه على نقد ليس من الجيد نفسه مضطرًا إىل التحرك حبركة نقدية، وبديهي أّن هذا 

يش االهتمام اإلمياين ويسعى حلفظ هذا االهتمام فإنّه ينبغي يعأية حال نوع من النقد، فالشخص الذي 
هذه  يف من أشكال التوقف، ومنها التوقف يف القضااي العقائدية أو احلالة اجلزمية ريكثالعليه اجتناب 

انية واستمعوا للخطاب اإلهلي، إميالذين عاشوا جتربة  القضااي، فلو ألقينا نظرة إىل حاالت األشخاص
ومها هلة عبور، أي العبور من كل قضية ومسألة مبفحالرأينا أّن هؤالء األشخاص يعيشون دائمًا يف 

حلوادث الواقعة يف حركة احلياة، إّن أصحاب التجربة وأصحاب مساع اخلطاب واالنظري إىل املوجودات 
 تمع، الزمان، اللغة و... .اجملالقيود والسجون املختلفة من قبيل، التاريخ،  حركون دائماً للتخلص منيت

بشري، ولكّنهم يف ذات الالء يّدعون أّن هذا اخلطاب مقّدس ومتعايل وليس من سنخ اخلطاب هؤ 
ود اللغة والتاريخ واجملتمع وقوى احلس، ومن حدالوقت يشعرون أبّن هذا اخلطاب قد جاء إليهم من وراء 

صيله ال سبيل لديهم إاّل بصب هذا اخلطاب يف هذا الظرف البشري وحتواجهة هذا اخلطاب أجل م
سجن أو على تعبري المًا يريد حتطيم جدران ئإلنسان الذي يعيش هذه احلالة الوجودية فإنّه دافااحملدود. 

العقائد ثل هذا الشخص يتعامل مع ومجالل الدين الرومي يريد العروج إىل السماء هبذه السالمل، 
يقبل أبي شيء وال يتوقف أبي مكان، وعندما يصل إىل  الواإلميان وبروح النقد ويكون نقاداً، أي أنّه 

 قام.املقام ليس هو األصل والغاية بل جيب عليَّ أن أواصل املسري وأجتاوز هذا املأي مقام يقول إّن هذا 

ال يرى اإلنسان أية  أن راديكالية، مبعىن  تقديري أّن هذا املعىن ميّثل أكثر أشكال النقد اإلمياينويف
هنائية  ةنهائية بل ال يرى هذا اإلنسان حقيقالقضية أهّنا قضية هناية وال يعتّب أيّة قضية أهّنا هي احلقيقة 

تومهات وشق أستار الظلمات وغشاوات النور. وابلطبع فإّن سنخ الويعيش دائمًا يف حالة ازالة حجب 
وحي النخ الفلسفي، ألّن هاجس هؤالء استماع اخلطاب واالصغاء خلّب تلف عن السخيهذا النقد 

لية فلسفية، فهؤالء الكة استدحر والتحرك وراء هذا اخلطاب، ومن هنا فإّن حركتهم هذه حركة وجودية ال 
لّبهان بل من خالل مساع اخلّب واخلطاب والتحرك واال يريدون اثبات وجود هللا من خالل االستدالل 



ْعن ا ُمن اِداًي يـُن اِدي ِلإْلِمي اِن أ ْن آِمُنوا ر  )أثر دائمًا هبذه اآلية الكرمية: متين أشعر أنين وراءه. إن بَـّن ا ِإنَـّن ا مسِ 
 .39(ر بُِّكمْ بِ 

ذا هىن عميقًا يف معتضمن تليت املؤثرة جّدًا وا  تقديري أّن هذه اآلية تعتّب من اآلايت القرآنيةويف
اءه، أّما تحرك ور ة والالستجابة له بشكل جذبوااع ذلك اخلطاب اإلهلي العصر، إذن فاإلميان هو مس

 صاحب هذا مل أبنّ ل األفية ابلنسبة للمؤمنني بل متثّ ستداللية فلاسمسألة املعاد فهي ليست مسألة 
ر لتوكل دو وامل إّن لألفلسبب اا اخلّب سيوصلنا يف آخر املطاف إىل هناية معينة، وهلذا هذاخلطاب ومبدأ 

 يف بنية اإلميان. مهم

ّن أل ،و غري صحيحفهلنقد مل اّما ما يتصور أحيااًن أبّن اإلميان يستبطن اجلزمية املطلقة وال يتحوأ
شكل  تالشى معه أيين حبيث ملؤمميان اإلاإلميان ابلبيان املتقدم يستبطن النقد الدائم يف البىن التحتية 

 من أشكال الدوغمية واجلزمية.

ي شخص الذالقوم رر أن يا تققة اإلميان مع النقد الفلسفي فينبغي القول أنّه إذّما ابلنسبة لعالوأ
تحرك على إنّه سية، فضااي دينيوقربه الشخصية على شكل عقائد ايعيش التجربة اإلميانية ببيان جت

ن الناحية قوالت مه املا الشخص من تقييم اعتبار هذهذمستوى النقد الفلسفي بشكل الإرادي ليتمكن 
ملوقع  تبعاً »تلفة خمأبشكال لفة وعتقادية البّد أن تتعرض للنقد يف مراحل خمتااللسفية. فهذه املقوالت الف
القضااي  توى نقدسملى ، ففي املاضي كان الفالسفة يتحركون ع«شخص الناقد من الناحية املعرفيةال

لك املقوالت ري من تلكثاالسيكية، و وكاالعتقادية اليت يطرحها املتكلمون آبليات فلسفية انطولوجية 
اي  منها قضاالً دطرحون بيلذين اتكون مقبولة لدى الفالسفة  الوالقضااي الدينية اليت يطرحها املتكّلمون 

 ي.تيمولوجع ابسك القضااي االعتقادية تتعرض للنقد بشكل آخر ومن موقتلأخرى. واآلن فإّن 

هبا  ة اليت اعتقدعتقاديالاااي القض»ول أبّن ديهي أّن الشخص الذي يعيش جتربة إميانية ال ميكنه القوب
شكال االهتمام أب تستدعي لمؤمنرفية لعوظيفة املالإّن « اطرحها على اآلخرين وال أهتم ابلنقد املوجه هلا

 يعين أّن لكالم الاهذا  نقيتها من أوجه اخللل والضعف املعريف، ولكنلتالنقد للقضااي االعتقادية 
 ة فعلردوع من نيين هو ث الدنه انتاج اإلميان، فاإلميان كما أفهمه من الرتافلسفي إبمكاالاالستدالل 

ر أو سائ صانعبات الإثلك اخلطاب ال يرتبط بّباهني ذوشكل من أشكال االستجابة للخطاب، و 
ى ل لآلخرين علن اجملايفسحو طاب واخلّب و اخلالبحوث امليتافيزيقية، فاألشخاص الذين يهتمون مبثل هذا 

ية مع حقيقة العتقادااي ا حتقيق إنسجام أكثر بني املقوالت والقضإىلده، فهذا النقد يؤدي مستوى نق
 ميانية.اإلالتجربة 
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 م وجود تفسري ّنائي للقضااي اإلميانية:عد

 هل أّن عدم نهائية، فال حلقيقةّثل ارمت أّن املؤمن الواقعي ال يعتف ألي قضية عقائدية أبّّنا متذك
  وصفاته؟بيل وجود هللاية من قور قضااي احملالهذا يشمل القضااي الدينية أيضاً ومنها  االعتبار النهائي

 ة بل هبذه القضيتق أنك  ميكنالهللا موجود ويتصف ابألوصاف الفالنية فإنّه  م، ألنّه إذا قلت أنّ نع
ة فإّنك يف ه القضيىن هذادر لتفسري معتببشكلها الكلي، بل جيب أن تفسر معناها ومفهومها، وعندما 

 ق.الطالاتفسري وأنّه تفسري معتّب على الهذا املقام ال ميكنك القول بنهائية هذا 

  تسبب ينهائية، أال لاقيقة ل احليعتقد الشخص املؤمن أبّن عقائده الدينية متثّ  ايل هو: إذا ملسؤ
 ذلك يف إجياد اخللل واالرابك يف إميانه؟

  ّهلي هي بشكل طاب اإلاخلبة أّن التجربة اإلميانية أو جتر  ، ال يؤدي إىل اخللل، وتوضيح ذلككال
ليست  بة اإلميانية التجر ق، إنّ أة ويف أثناء الطريفجحيتمل فيها أن تنتهي هذه التجربة أو ينقطع اخلطاب 

يت اللتجربة فنا، مثاًل اان وتصر ختيار يشها يف حركة احلياة واليت تدخل يف دائرة انعمثل التجارب اليومية اليت 
د أن أزي عألنين أستطي طها،رو وشأعيشها اآلن ابلنسبة لدرجة حرارة الغرفة هي جتربة أملك زمام أمورها 

 إلميانية فهيالتجربة للنسبة حاطة هبذه التجربة، وأّما اباالدرجة احلرارة، أي أنين أملك  أو أقلل من
ّن متعلق إبة، بل لتجر لق ايش مثل هذه التجربة ال ميلك اطالقًا االحاطة مبتعيعبشكل آخر، فالذي 

عماقه أوغل يف ويت تجربةالتجربة هو الذي حييط ابجملرب، وذلك اخلطاب حييط فجأة بصاحب هذه ال
 وجيره إليه.

 لكف عن املسريواتوقف ه ال من يعيش التجربة اإلميانية يسري غالبًا بني السحب ورمّبا ال ميكنإنّ 
ميان ألنّه س يف اإلور اسادون لالعتماد يكاخلطاب، وهنا ولكّنه يف ذات الوقت يعتمد متامًا على ذلك 

 ميان.اإللوال وجود االعتماد فال معىن لوجود 

الظاهر أّن و  40«الأدريةالسحب »حد عرفاء املسيحيني يف القرن الرابع عشر كتااًب بعنوان أد أّلف لق
ا العارف: إّن بني هللا ى الكتاب، يقول هذعلمعروف مل يذكر امسه  مؤلف هذا الكتاب ولكي يبقى غري

ئماً. وهذا السحب ال ميكن أن تزول أبداً وأّن اإلنسان ال ميكنه معرفة داواإلنسان توجد سحب الالأدرية 
حرك يتوكيف هو. والطريق الوحيد لنجاة اإلنسان من بني سحب عدم املعرفة هذه أن  هوأّن هللا ما 

توقع موهوم وعلى األقل  هويومًا من األايم  وتوقع زوال هذه السحب« هام العشق األعمىس»بوسيلة 
ط تعبري مناسب للعشق بل لإلميان أيضاً، أي فقليس « سحب عدم املعرفة» يف هذه الدنيا، والتعبري بـ

ه األوضاع ذاء مليء ابلغيوم والسحب، وهذا اإلنسان يتحرك يف هفضأّن اإلنسان املؤمن يعيش دائماً يف 
                                                           

40  . 
 
ّلف هذا الكتاب باللغة االنجليزية وترجمه إلى األلمانية أ

المؤلف من  استفادو «Die Wolke des Nichtwissens» وسماه: « ولگجانگ»

 الترجمة األلمانية.



ن جهة وملم االجتاه الذي يقصده ويسري فيه حىت يف فهمه وحماسباته، جهة ألنّه ال يع منبال تكليف 
سري حنو صاحب اخلطاب، املأخرى ال يعيش بال تكليف أيضاً، ألنّه جمذوب وال ميكنه أن يتوقف عن 

الشريازي ـ يسمع من بعيد  نّه ـ على حّد تعبري حافظفإفالشخص الذي يتحرك يف مسري اخلطاب واخلّب 
يش يعن احملتمل يف كل حلظة أن يواجه مانعاً وعائقاً عن مواصلة الطريق ورمّبا ومئماً، دا« اجلرس»صوت 

ه الشكوك هي اليت تثار هذالشكوك املختلفة وال جيد يف نفسه ابعثًا على مواصلة الطريق، وطائفة من 
يكون هذا سه: رمّبا أعيش التوهم، ورمّبا نفءل من امن خالل النقد الفلسفي، فمثل هذا اإلنسان يتس

سي وأتصور أنّه خطاب هللا، وكما تعلمون أّن أهم أشكال النقد نفاخلطاب انشئًا من عامل الالشعور يف 
خالل  مندين هو أّن الدين نوع من أنواع الوهم، فاإلنسان يقوم بصياغة صورة عن هللا للاليت وجهت 

عتقد مبوجوديته ويتحرك يف خط وياسقاط صفاته الشخصية عليه مث يفرض وجود هذا التصوير يف الواقع 
 عبادته.

 

 شك اإلمياين والشك الفلسفي:ال

شك اإلمياين ليس من قبيل المّبا توقع هذه االنتقادات اإلنسان املؤمن يف وادي الشك واحلرية ولكّن ور 
ت ستداللية، إّن اإلميان ال يتولد من سلسلة مقدماواالشك الفلسفي، ألّن اإلميان ال ميلك ماهية فلسفية 

ع الشك الفلسفي، فالشك العارض لإلنسان املؤمن يف دائرة اإلميان هو نو فلسفية ليكون الشك فيه من 
شك يف مرتبة الس اليأس وهو نوع من فقدان األمل واالعتماد، ومن هنا إذا أردان وضع هذا جنمن 

ميان، ال الشك الفلسفي، قابلة لإلاملاملفهوم الذي يقع يف النقطة  نفسانية فإنّه يقع يف مقولة اليأس، وهو
قوالت الفلسفية بل من سنخ احلقانية اليت متنح املعىن للحياة، املوحقانية اإلميان ليس من سنخ حقانية 

 ياة.احلميان يعتّب هللا تعاىل الذي هو صاحب ذلك اخلطاب، أساساً وحموراً ملعىن اإلففي مقولة 

كال النقد الفلسفي. وحيتمل أشل وعوامل ختتلف عن أس الذي يهدد اإلميان فرمّبا تكون له عليّما الوأ
 أنّه ال يشعر بتغيري عميق يف ذاته أو تصيبه حادثة إالّ أّن يتحرك هذا اإلنسان يف خط االعتماد واإلميان 

هللا، ولكّن وظيفة  ةعرض ملصيبة شديدة حبيث يستويل عليه اليأس من رمحيتمؤسفة يف واقع احلياة أو 
 ن يسعى دائماً للتغلب على هذا اليأس والسيطرة عليه.نسان املؤمن هي أاإل

 أّن هذه وظيفة إميانية؟ هل 

 نتحرك يف هذا اخلط  أنم، إّن أصحاب التجربة اإلميانية يقولون إّن اإلميان هو هذه احلركة فإّما نع
ينة دائماً وأن وقع أن تكون وظيفتنا مشخصة ومعنتينبغي  أو ال نتحرك. فإذا حتركنا يف ميدان اإلميان فال

وضوح يف الرؤية كالشمس يف رابعة النهار، فإّن هذا األمر سوف ال يقع، النواجه كل شيء من موقع 
رياملؤمنني أنّه قال: أما كان اإلميان يرتبط بشكل وثيق مع العزم واإلرادة، وقد ورد يف احلديث عن هنومن 



قد اإلنسان األمل واالعتماد على الرغم يف الصّب هو أّن الف ،41«ان كالرأس من اجلسدالصّب من اإلمي»
 يأس.المن العوامل املختلفة اليت تدعوه إىل 

َّتَّ ِإذ ا ح  )كرمي: الا النوع من اليأس قد يعيشه األنبياء أيضًا حسب الظاهر، وقد ورد يف القرآن هذ
... ئ س  الرُُّسُل و ظ نُّوا أ نَـُّهْم ق ْد ُكِذبُوا ج اء ُهْم ن ْصُران  يـْ ية اليت حتكي عن حالة بعض اآلهذه . و 42(اْستـ 

الفيهم وأقوامهم حبيث يستويل عليهم اليأس أحياانً، خماألنبياء الذين واجهوا مشقة كبرية من ِقبل 
الوحي واخلطاب اإلهلي هلم هو من الوهم، وهذه نقطة مهّمة حبيث  نتقدونه ميعويتصورون أّن ما كانوا 

الشّدة والقوة حبيث  مننسان يف حركته املعنوية أحيااًن تكون إىل درجة وانع والعوائق اليت تواجه اإلاملأّن 
يق. ر ا يصيبه اليأس والرتدد يف أثناء الطرمبّ إّن النيب أيضًا الذي استمع خلطاب هللا وعاش اليقني بذلك 

أهّنم ه اآلية بشكل آخر حبيث ال تدّل على أّن األنبياء يظنون هذوابلطبع فإّن املفّكرين حاولوا تفسري 
 الوا أبّن أقوام األنبياء يتصورون أّن هؤالء األنبياء يكذبون عليهم.وقأخطأوا الطريق، 

 ي له دائماً،التصد هيعلي ن هنا فالشك يف اإلميان مبعىن اليأس، ورمّبا يعرض على املؤمن وينبغوم
غلبة  انً أخرى حالةوأحيان إلمياانسان حالة غلبة اإلوالشك هبذه املعىن جيتمع مع اإلميان، فأحياانً يعيش 

يت الالة هي هذه احلو يقه، شخص يسعى إىل التغلب على أيسه واإلستمرار يف طر الاليأس، املهم أّن هذا 
عروض  على رغمو ائم دكل بشيعيش حالة االنتخاب  ننعّّب عنها ابهلاجس، من هنا فإّن الشخص املؤم
تخابه من ليه وانععتماد وصاحب اخلطاب واالخلطاب اباليأس فإّن مضمون ومتعلق إميانه هو االهتمام 

 .ل مستمره بشكشخص الذي يعيش االنتخاب الدائم وينتخب مسريته ومسار الجديد، فاملؤمن هو 

وا رسول هللا )ص( أتإّن أانسًا من أصحاب رسول هللا )ص( : »43د وردت رواية يف أصول الكايفوق
وسة الشيطان، ألن يقع أحدان من الثراي أحب وسن فقالوا لرسول هللا: أرأيت شيئًا جندها يف صدوران م

 إليه من أن يتكّلم هبا؟

 ال رسول هللا )ص(: أقد وجدمت ذلك.فق

 الوا: نعم.فق

 .44«ال: ذلك صريح اإلميان )ويف رواية أخرى: ذلك حمض اإلميان(فق
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 شخص ال جيد جواابً الامة الشك، أّن رمت أّن من مجلة العوامل اليت توقع اإلنسان يف دو ذك
ا ابللحاظ الوجودي تشكل مانعًا وعائقًا إّنّ جه حوادث صعبة حبيث امناسبًا ملسريته اإلميانية، أو يو 

لى هذا األساس تعتقدون بنوع من االختبار الفردي واجلمعي وععن ادامة املسري يف هذا الطريق. 
 ميان.لإلوالتارخيي 

 يواجه  ام معني أو ملمقلية االختبار والتجربة هي أّن اإلنسان إذا مل يصل إىل ا كان مرادكم من عمإذ
ك اخلطاب ال أساس له من الصحة، فاجلواب ذلحتّواًل يف أعماق نفسه فسوف يصيبه اليأس ويتصور أّن 

أسري ميان ال يقبل مبثل هذه االختبار ويقول إنين على أية حال ينبغي أن اإلابلنفي. إّن من يعيش جتربة 
يقول عليك أن  بلاملسري،  نا الطريق وال يقول إنين إذا مل أحصل على جواب فسوف أتوقف عهذيف 

الء ال يقبل االبطال وهو غري مشروط هؤ ختتّب نفسك وترفع اإلشكاالت اليت تواجهك. فاإلميان يف نظر 
ّن اإلميان حاله حال  هذه املسائل مبنظار العوام ويتصورون أإىلبشيء، ولكن األشخاص الذين ينظرون 

بطال والتكذيب االتجارية فإهّنم خيتزلون اإلميان ويهبطون به إىل مستوى املسائل اليت تقبل الاملعامالت 
واب بسرعة يف حني أّن من يعيش التجربة اجلويقولون إّن كل إنسان ويف أي مقام كان جيب أن يستلم 

 اإلميانية ال يعتقد بذلك.

 مر كما يقول بعضاألجة حبيث تكون القضااي واضحة وتزول احلجب فإّن هذا ا ابلنسبة لنيل النتيأمّ 
كّن هذا النوع هو أحد أنواع التجربة اإلميانية، ولالعرفاء ممكن يف بعض مراحل التجربة اإلميانية العرفانية، 

ينتهي به مّبا يعيش اإلنسان طيلة العمر يف هذا اهلاجس وال يعلم ماذا سور وهناك جتارب إميانية أخرى، 
ه يف إحدى معإىل إيران وقد كنت  رذكر لكم حادثة طريفة، فقبل عّدة سنوات جاء بل ريكو وأاحلال. 

دمت أعمااًل قيمة ومهّمة يف هذا وقاجللسات وسألته: إّنك حبثت طوياًل يف مسألة اهلرمنيوطيقا الدينية 
 ض عن حياتك؟رااجملال وعشت عمراً مليئاً ابلّبكة فهل أنت 

ت ميكنين أن و املال أستطيع اآلن أن أجيبك بشيء ولكنين يف ساعة »أتمل قلياًل قال:  عد أنوب
 «.هللا يبأجيب عن هذا السؤال فحينئذ يكون إبمكاين أن أعلم ماذا صنع 

كل ال يقبل اإلبطال، بشا هو اإلميان، أي أنّه ال أحد ميكنه أن حيصل على جواب هذا السؤال هذ
ف حيدث و واقع القول أبّن اإلنسان ال يعلم ما سالن كالقمار، فهؤالء أرادوا يف وقد ذكر البعض أّن اإلميا

 له.

كل إمجايل، وعلى األقل بشناك نوع من التجربة الدينية احلية لدى مجيع املؤمنني يف مجيع األعصار وه
أو « الذات»ع ها بُل تيليخ أبهّنا جتربة الصلح معنأّن بعض املؤمنني يعيشون مثل هذه التجربة اليت يعّب 

ميان قابل للتجربة واالختبار. وأقول أيضًا أّن إله ميكن القول أبّن اأنّ ، هبذا معىن «هللا»أو « اآلخرين»
خلطاب له واتستلزم إنكار البعد املعريف لإلميان، ألّن يف اإلميان نوع من اخلطاب احلاضر  الهذه املقامرة 

 بعد معريف أيضاً.



 لة فلسفية فإنّه الحاك فإّن الشك حالة فلسفية، ومبا أّن اإلميان ليس ّما ابلنسبة حلالة التشكيوأ
ما أّن القضااي االعتقادية تتضمن فبينسجم مع الشك الفلسفي، وإذا كان مقصودكم النسبية املطلقة، 

كل   فوضة لدى اإلنسان املؤمن وأّما إذا كانت النسبية مبعىن أنّ مر البعد املعريف والتحقق، فإّن هذه النسبية 
بولة لدى مققة فإّن مثل هذه النسبية ينية تتضمن بعض احلقيقة اإلميانية ال مجيع تلك احلقديقضية ومقولة 

 املؤمنني.
 

 فروضات الفلسفية االنثروبولوجية لإلميان:امل

 النتبولوجية و...؟ إذا  واأّن حصول اإلميان يستلزم القبول ببعض املفروضات الفلسفية  هل
ه املفروضات بيان إىل أي درجة تكون هذه هذبيًا فالرجاء ضمن اإلشارة إىل بعض كان اجلواب اجيا

 هذا العامل احلديث مقبولة ومعقولة؟ يفاملفروضات واملسبوقات الذهنية 

 نرتوبولوجية وله رؤية كونية واشك يف أّن من يعيش التجربة اإلميانية ميلك مسبوقات فلسفية  ال
ملفروضات ال ميكنه حتصيل التجربة اإلميانية، مثاًل ابلنسبة إىل وابوقات خاصة، فالذهن الفارغ من املس

ان بيام، أو الواقعية االنتقادية واملنهجية اهلرمنيوطيقية، فإّن علماء الكالم ومن أجل اخلاملعرفة الواقعية 
من املفروضات ا يستوحونه ومالتجارب اإلميانية والقضااي االعتقادية يرتبطون ابملنهجية اليت خيتاروهنا 

العصور كانت مثّة مفروضات فلسفية خاصة  نر معصالفلسفية هلذه املدارس. والتاريخ يشري إىل أّن كل 
ان املؤمنني، مثاًل الشخص الذي يعتقد أبّن اإلميان هو استماع اخلطاب فإنّه إميبه وهلا دور يف صياغة 

رح مفروضات يطخر لإلميان فإنّه لك مفروضات فلسفية هرمنيوطيقية، فإذا كان للشخص اجتاه آمي
وضوعية العلمية ويريد أتسيس منظومة املأثرًا بشّدة ابلنظرايت تكان م« ابنن بورغ»فلسفية أخرى. مثاًل 

لتايل فهم اإلميان يف هذا اإلطار. ومثّة أشخاص آخرون مثل وابتيولوجية متناسبة مع هذه النظرايت 
ول حصظومتهم العقائدية مبدرسة فرانكفورت. أجل إّن تحرير متأثرون يف صياغة منالمؤسسي الهوت 
 دائماً مع بعض املفروضات واملسبوقات الفكرية. نوبقاء اإلميان يقرت 

 ميان يف هذا العصر اإلالواقع أّن اإلميان يبتين على مفروضات ومسبوقات معينة، ويبدو أّن  يف
تلك املفروضات، أي أّن اإلنسان  يفاقتن بتحوالت عميقة، وقد أدى ذلك أحيااًن إىل التشكيك 

 والعامل واإلنسان وقد تغريت اليوم. والسؤال هو: هل هللايف املاضي كانت له تصورات خاصة عن 
 دان املفروضات هلا أتثري يف كيفية اإلميان أم ال؟ميأّن هذه التحّوالت يف 

  ّرتنت مع مفروضات قا اإلنسان احلديث ميلك فهمًا آخر ورؤى أخرى، وهذه الرؤى اجلديدة إن
اء أو ثالث قراءات لتفسري الكتاب أحنث الجديدة وإميان جديد. مثاًل يف العامل املسيحي هناك ث

مفروضات فلسفية هرمنيوطيقية، والتفسري اآلخر يستوحي  مناملقّدس: أحدها: التفسري الذي يستوحي 
منطقية للفروضات الفلسفية سفية ملدرسة فرانكفورت، والتفسري الثالث، يستخدم املفلمن مفروضات 



ّد اآلن فليس هناك حبوث حلم ظهور علم الكالم اجلديد دالوضعية. أّما يف العامل اإلسالمي وبسبب ع
ه من أجل أتسيس علم كالم إسالمي جديد فهناك أنّ تعتمد على مفروضات فلسفية متناسبة، ويف نظري 

 منيوطيقية متناسبة أكثر.هر مفروضات فلسفية 
 

 ميان ومساع اخلطاب اإلهلي:ياء اإلإح

 تبط إبحياء اإلميان، ير يف حبث إحياء الدين أّن إحياء الدين « اإلميان واحلرية»رمت يف كتاب ذك
 والسؤال هو: إّن إحياء اإلميان مباذا يرتبط؟

  ّكنين القول إّن توفري مي إحياء اإلميان يرتبط بقدرتنا على مساع ذلك اخلطاب، وعلى األقل إن
ال ميكنهم استماع  سط يف إحياء اإلميان، فالناشر املناسبة للناس من أجل مساع ذلك اخلطاب الظروف 

ظروف واحلاالت، وإمّنا يكون إبمكان اإلنسان مساع هذا اخلطاب عندما يشعر الاخلّب واخلطاب يف مجيع 
يشعر هبذا الفراغ  الراغ معنوي يف حياته، والظاهر أّن اإلنسان عندما يغرق يف عامل املادايت فإنّه بف

 املعنوي.

تالشى يف ضوضاء وييعرض من خطاب إهلي يضيع  ألسف حنن اآلن نعيش هذه احلالة وأّن ماول
نسان حتت أي ظروف وحاالت ميكنه مساع اإلاملادايت، واملؤمنون الواقعيون قليلون، وأّما مسألة أّن 

نّه يتصل بعلم النفس الديين وعلم النفس قيق هذا املعىن يف واقعه، فإحتاخلطاب وتكون له القابلية على 
يط االجتماعي، احملماء إّن أحد الشروط املهّمة هلذا األمر، فراغ البال ونسيان دقول عرفاؤان القوياإلمياين، 

 ن أكثر.كاوكالمي هذا ال يعين أّن عدد املؤمنني الواقعيني يف املاضي  

 تماد اإلميان على حمورية النص:اع

 طلق عليهمويأّن هللا قد جتلى مرات عديدة للكثري من الناس يف املاضي تقد املؤمنون يع 
 تعبريكم أّن ذلك اخلطاب الذي حدّ ابألنبياء وظهرت هناك جتارب نبوية ونصوص مقّدسة، أي على 

كي عن ذلك اخلطاب. وحسب الظاهر أّن اإلميان يف حتاستلمه األنبياء انعكس يف نفوس مقّدسة 
 ل حمورية النص، والسؤال إذن: مع االلتفات إىل الدراسات احلديثة حولو حذلك الوقت كان يدور 

اإلميان الناشيء »ى علنصوص املقّدسة والبحوث اهلرمنيوطيقية احلديثة هل من الصحيح اإلصرار ال
 أو جيب استبداله أبحناء أخرى؟« من حمورية النص

  ّكّن التجربة اإلميانية ولءتنا للنصوص،  البحوث اهلرمنيوطيقية اجلديدة قد غريت من رؤيتنا وقراإن
قصودي من النص هو الرتاث أبمجعه، وال يقتصر ومعن النص إطالقاً،  الوحيانية ال ميكنها أن تستغين

توعب احلياة اإلميانية والتجربة الدينية للمؤمنني، فالنص هو مجيع ما يسذلك على النصوص الدينية بل 
نص، ألّن الوعلى هذا األساس حنن ال نستغين اطالقًا عن هذا ن الرتاث الديين اإلمياين، اآليشكل 



فية مساعنا هلذا اخلطاب واآلليات كياخلطاب اإلهلي الوحياين ال ميكن مساعه إاّل من ابطن هذا النص. أّما  
مور املتغرية واملتحولة، مثاًل كان التصور يف املاضي أنّه من األاليت نستخدمها يف هذه العملية فهي من 

عرتاف بوجود لالك جمال اطاب ينبغي تفسري اآلايت والرواايت تفسريًا ظاهراًي فليس هناخلمساع  أجل
مون النص املقّدس أيضاً فينبغي حلاظه يف مضاجملاز، ولكن بعض املفكرين يعتقدون أبّن اجملاز موجود يف 

ت معنوية، وكل كدون من أجل استالم اخلطاب على حتصيل قابليايؤ استالم اخلطاب، وبعض العرفاء 
 ارة عن نظرايت يف كيفية مساع اخلطاب.عبهذه األمور 

ث بعض التغيري يف حدى أيّة حال فإّن مجيع هذه النظرايت مرتبطة ابلنص والرتاث الديين. فإذا وعل
طاب من أعماق النص ال أّن النص جيب أن اخلهذا الزمان فإّن هذا التغيري يتصل بكيفية وآلية مساع 

 ركتهم اإلميانية.وحتمام املؤمنني يكون حمور إه

كننا حّل مشكلة الدور ميأي اآلايت جيب التدبّر فيها؟ كيف : ى سبيل املثال تطرح هذه األسئلةعل
ميان مبنهجية هرمنيوطيقية أو منهجية واقعية اإلاهلرمنيوطيقي؟ وأساسًا هل جيب أن نتعامل مع متعلق 

ابإلميان تفرض املسألة بشكل موضوع عيين ويقصد بذلك إجياد  تبطتر انتقادية؟ فالواقعية االنتقادية اليت 
ل خطاب بل شكالذات واملوضوع اخلارجي أو بني الداخل واخلارج، فالوحي ال يتحقق على  بنيرابطة 

ريد معرفتها بشكل موضوعي وعيين. ويعلى شكل ظاهرة يفهمها اإلنسان مثل سائر الظواهر األخرى 
ومع  نشأ من اإلميان ابلوحي، بل ميكن القول أبهّنا غري اإلمياتنالعامل ال وهناك جتارب دينية أخرى يف 

ًا من االعتبار أيضاً، أّما اإلميان ابملعىن الذي بدأ من إبراهيم واستمر يف واقع حظذلك فإهّنا متلك 
الديين عتماد على الرتاث االتمعات البشرية على مسار التاريخ فال ميكن جتربته والتواصل معه بدون اجمل
 «.النصوص الدينية»

 نص وصاحب الأدرية بيننا وبني النص، وبني السألة هي أننا نعيش اليوم توافر سحب لامل
رج اإلطار املرجعي للنص، خاالتجربة، وبني صاحب التجربة ومتعلق التجربة أيضًا حبيث إننا نقع 

ه للناس بدون أي تصرف ع اخلطاب وأبلغمسمبعىن أّن تلك القراءة كانت يف عصر يوجد فيه من 
طاب الوصول إىل صاحبه بدون واسطة، ولكّن خالل هذا اخل منوتدخل يف صياغته، وبذلك ميكننا 

ذي استلم الرمنيوطيقية اجلديدة توصلنا إىل هذه النتيجة، وهي أنّه حَّت ذلك الشخص اهلالبحوث 
ساس فرمّبا يصل اإلنسان األاخلطاب يف بداية األمر كان يعيش سحب الالأدرية أيضًا. وعلى هذا 

 زعوم وابلتايل يفقد حكايته عن الواقع.املضوحه و إىل هذه النتيجة وهي أّن النص يفقد واثقته و 

  ّربة النيب، بل مبعىن أنّه جت الرجوع إىل الرتاث والنصوص الدينية ال يعين االستماع فقط وفقط إىل إن
واه، ولكّن مجيع هذه األصوات نسمعها من أف من املمكن أن نسمع أخبارًا وخطاابت خمتلفة من عّدة

 داخل الرتاث.



عامل بشكل عام خال من المسحوا يل أن أطرح هذا السؤال: إذا افرتضنا أّن اإلنسان كان يعتقد أبّن وا
ه، فاملوقع اهلرمنيوطيقي إمّنا يكون له معىن فيما معأي خّب فإنّه ال يتمكن من اختيار موقع هرمنيوطيقي 

رمنيوطيقي اهلحدمها االجتاه أربة اخلطاب، ومثّة اجتاهان يف دائرة اهلرمنيوطيقا، جتنسان نوعاً من إذا عاش اإل
لساين بدون ميتافيزيقا، واالجتاه األخري الاللساين الذي يقبل ابمليتافيزيقا، واآلخر هو االجتاه اهلرمنيوطيقي 

ا يقع يف دائرة اللسان والكالم ال أكثر، أّما  اخلطاب أو اخلّب إمنّ أنّ خيتزن مجيع األمور يف اللغة ويّدعي 
لفاظ، األقول إّن منبع ما نسمعه يقع خارج اللسان واللغة وحنن نسمعه من خالل تخرى فاألاهلرمنيوطيقا 

تبط بشكل وثيق ابلرتاث ملعرفة ير ولكن على أية حال فإّن موقع اإلنسان سواء امليتافيزيقي أو اللساين 
 حقيقة اخلطاب ومعناه.

ب فال طريق يل سوى اطاخلفرض وجود خطاب يف عرفان اهلنود احلمر، فلو أردت أن أستمع هلذا نل
أجواء تراثي. وهذا يعّد أصاًل هرمنيوطيقيا ألّن  يفأن أستمع إليه من خالل البنية الذهنية يل واليت خلقت 

اللغوية هلذا الشخص تقع كل كامل من تراثه ألّن البنية الذهنية والثقافية و بشالشخص ال ميكنه اخلروج 
 ث.اطرة املفاهيم املقتبسة غالباً من الرت سيحتت 

مؤسس هذا  هوآلن نتساءل: كيف مّتت صياغة هذا الرتاث الديين ابلنسبة يل كمسلم؟ ومن وا
دين الرومي، حافظ الشريازي، صدر الالرتاث؟ فعندما ندرس هذا الرتاث نرى فيه أشخاصًا مثل جالل 

ين نصل إىل يوراء أكثر للعثور على مؤسس هذا الرتاث الدال، ولكن عندما نرجع إىل املتأهلني و... اخل
ارة، مبعىن أّن تراثنا الديين يبدأ من نيب اإلسالم، فلو أّنك ألغيت هذا املقطع فوّ مركز النص كأنّه عني 

ني وآخرين ال يكون تأهلاملسنة من بعثة النيب من التاريخ فإّن حافظ والرومي وصدر  23زمين الذي ميّثل ال
اصر ابلذات وابلعرض وعناصر أصلية وفرعية يف عن هلم وجود يف  هذا املسار التارخيي، وابلطبع فهناك

لظواهر واران إىل هذه املسألة من منظار ظاهرايت فسوف نرى أّن هذه احلوادث نظاتريخ هذا الرتاث. فإذا 
رج سحب الالأدرية أم ال، خام هل كان يتحرك تبدأ من نيب اإلسالم، فليس الكالم يف أّن نيب اإلسال

عرتاف أبّن السجال الديين قد بدأ من هناك، االب الظالم فإنّه جيب حفحىت لو كان يتحرك داخل س
ل العلوم اإلسالمية، فلوال وجود القرآن مل يكن لدينا عرفان إسالمي أصوهذا معىن ما يقال أبّن القرآن 

 اهيم تقبع يفمفو نظران إىل هذه املسألة من هذه الزاوية لرأينا وجود المي وفلسفة إسالمية، فلإسوكالم 
ه املفاهيم اليت أوجدها نيب اإلسالم يف هذأذهاننا اآلن حبيث نتلقى مجيع أشكال اخلطاب الديين بواسطة 

 فهومية.املأذهاننا، فهو مؤسس هذا املنظومة 

 املواد األولية هلذا أنّ جود قبل ذلك، ابلرغم من ن هنا نعلم أّن هذا النيب قد شّيد بناًء مل يكن له و وم
جاز أو ثقافات أخرى وكان ذهنه مشغوالً هبذه احلقبل ذلك يف الثقافة العربية وثقافة  البناء كانت موجودة

الثقافة واللغة العربية بواسطة نيب اإلسالم وحنن نواجه هذه الظاهرة  يفاملفاهيم، ولكن ظهر أمر جديد 
علق يتكان   دة. فأان مثاًل بوصفي مسلمًا كّلما أمسع شيئًا من أي شخص كان حىت لودياجلالتارخيية 



يت صاغها اإلسالم ووضعها يف البعرفان اهلنود احلمر يف أمريكا فإّنين أفهمه من خالل االستعانة ابملفاهيم 
األخرى  بغي عليه الرجوع إىل تراثه لفهم اخلطاابتينذهين، وعلى هذا األساس فاإلنسان املسيحي 

قايف ابلنهر الذي ينبع من مكان معني مث عندما ثها. وأان أشّبه الرتاث الديين والمعوحيقق الرابطة املعرفية 
رانً. فليس ق 14ر يف كل منطقة وأرض فإنّه حيمل معه شيئًا من تلك املنطقة وقد وصل إلينا بعد مي

ؤسس لذلك الرتاث الديين خارج املابلضرورة يف الرتاث والنصوص الدينية لسماع اخلطاب أن يعيش 
خر يف آفاق وسحب الالّأدرية والتفكري املستمر ابلرتاث آبو أسحب الالّأدرية، فاجلميع يسبح بشكل 

تحرك والسري يف هذه السحب، وأتسيس الرتاث بدوره يعّد شكاًل من أشكال الحبّد ذاته حيكي عن 
 سري يف هذه السحب.ال

 تجربة كانت فارغة من الالتقليدية فإّن جتربة النيب والنص املدّون هلذه ظاهر أنّه طبقًا للقراءة ال
تارخيية واجلغرافية يف أوان حدوثها، أي أّن الأية مفروضات مسبوقة وخالية من الشروط واملقتضيات 

مقام التجربة مل يكن هلا وجود هناك، ومن هنا فقد حدثت  يفاملفروضات اليت ميلكها كل إنسان 
لسماحتكم فإّن  لوق أرضية، يف حني أنّه يف إطار املوقع اهلرمنيوطيقي املقبو وفرخيية واقعة فوق ات

 ا األمر يعّد حمااًل.هذ

 كننا نعتقد أهّنا حتكي عن ولم، إّن مجيع هذه الظواهر وقعت داخل دائرة التاريخ واللغة والثقافة، نع
يخ واللغة، ولكّن ذلك ال يعين ابلضرورة داخل التار  منأمر فوق اترخيي وفوق ثقايف، حنن نسمع اخلطاب 

  التاريخ واللغة، فالتجربة النبوية بدورها اترخيية وزمانية.غريأّن هذا اخلطاب ميّثل شيئاً 

 ال خطاب، إىللطبع مع قبولنا ملقولة اترخيية النص واخلطاب، فإّن هذا اخلطاب ال يتبدل اب 
فهم اخلطاب الذي حدث  يفّن هذا التبدل والتغري ولكّن منزلته ستتبدل، وسؤالنا يف الواقع هو: إ

 ميان؟اإلاحلديثة ما هو أثره على  ايف دائرة اهلرمنيوطيق

 رج النص من حموريته، ختن نفهم هذا التأثري على اإلميان بنحو آخر، فإّن اهلرمنيوطيقا احلديثة مل حن
ا يقول البعض أنين أمسع اخلطاب لطبع رمبّ وابألّن النص هو الذي مينحنا القدرة على مساع اخلطاب، 

ين أعتقد أّن هذا الشيء غري ممكن، والقدر املسّلم هو أننا نستمع ولكقرانً.  14الذي مسعه املؤمنون قبل 
ّب الذي  اخلقرانً، وميكن القول إنّه حيكي عن ذلك  14اب ديين خيتلف عن اخلطاب قبل خطاآلن إىل 
عت يف ذلك الزمان وال علم لنا وقم، فهناك حادثة اترخيية قراًن والذي استلمه نيب اإلسال 14كان قبل 

لك النص واخلطاب نفسه، ولكّن ذلك اخلطاب خلق لذاحلادثة، ولسنا من املخاطبني  هبتفاصيل هذ
ا هذعناها من خالل هذه الفاصلة البعيدة واطّلعنا على تلك احلادثة. واحلقيقة أّن ومسأمواجاً وصلت إلينا 
ّثل وحيًا إهلياً سالمية ومياإليف طياته خّبًا جديدًا لكل من يعيش التجربة اإلميانية  اخلطاب كأنّه حيمل

رخييتها ال تستلزم نفي األصالة عن التاريخ ونفي  اتجديداً، وهذه اخلطاابت وإن كانت اترخيية إاّل أّن 



عن أمر متعايل  ادك من شأن اخلطاب والنص هو أنّه إبمكانه اإلخبارمر كوهنا فوق اترخيية، فإذا كان 
 ة.ثعىن ال يتناىف مع نظرايت اهلرمنيوطيقا احلدياملفهذا 

اطبية خمع اخلطاب اإلهلي وأبلغه بشكل شفوي إىل مس لى هللا عليه وآله()صقيقة أّن نيب اإلسالماحل
لك سوى هذا اخلطاب املدون مناملعاصرين له وقد مسع هؤالء املخاطبون هذا اخلطاب اإلهلي، ولكننا ال 

ملفردات الرمزية اليت تتضمن املعىن وحتكي عن تلك واثقافة املدّونة على شكل جمموعة من األلفاظ وال
اع مسيع هذه األمور متّثل سلسلة من االنعكاسات التارخيية اللغوية يف عملية ومجاحلادثتني األوليتني. 

معه من موقع  طاب ويتحركاخلاخلطاب اإلهلي، ويف عصران احلاضر فإّن الشخص الذي يسمع هذا 
 يسالماإلاجلذبة واالهتمام اخلالص هو الذي يعيش اإلميان 

 
*    *    * 
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حث يف حيث نب «خالقألوااحلرية »دايت ساديت الطالب األعزاء، موضوع البحث يف هذه الليلة سي

ثقافية  أجوائنا اليدور يف ىل ماإنتخاب هذا املوضوع يعود واية األخالق، تفاصيل النسبة والعالقة بني احلر 
رية يدعون حلالواء  رفعونورات خاطئة أبّن احلرية ضد األخالق وأّن األشخاص الذين يتصوالدينية من 

ا دهحلرايت وتقييلضبط ا عواتديااًن أحنسمع  االناس إىل عدم االلتزام ابلضوابط والقيم األخالقية. وهلذ
ية رياً عن احلر حة، وأخع مصليت يرسم حدودها اآلخرون من موقالوالكالم عن احلرايت املقننة، واحلرايت 

ية، احلر  منأوىل  سؤوليةأّن امل أحياانً يدخل يف إطار« الدفاع عن األخالق»ار معني. ألّن اطاليت تقع يف 
 قول إّن األخالق أهم من احلرية.لويف الواقع يريدون ا

ا فهمت ح، فإذيصحصحيح ولكن بشرط أن يفهم بشكل « األخالق أهم من احلرية»م ذا الكالوه
نبغي ق ال يألخالخالق وحفظ ااألهذه الكلمة فهمًا صحيحًا فسوف يتبنّي أّن احلرية ومن أجل 

ة خالق، واحلريفظ األزمًا حل حفظ احلرية يعّد شرطًا الإنّ « سوى ما يتصل ابلعدالة»حتديدها وتقييدها 
 تمعاجمل أّن ال يعين حلريةخالق ومن أجل األخالق، وبديهي أّن القول بعدم تقييد ااألة لتحقيق مطلوب

عين أّن لكل حلرية تّن اابطة وأوضالذي يعيش هذه احلرايت ال ختضع فيه سلوكيات األفراد ألي قاعدة 
دودة رية غري احملّن احلإ نقول  مقصود اطالقاً، فعندماغريا املعىن ذشخص العمل مبا حيلو له. كال، إّن ه

ضوابط اعد والالقو  ملراد من احلرية غري احملدودة يف مرحلة ما قبل وضعفاشرط لتحقق األخالق 
مان حتقيق حلدود لضواد جتماعية، وإاّل فإّن هذه القواعد والضوابط تعمل على إجياد بعض القيو اال

 العدالة.
 

 قبل وضع القانون وبعده: ةرياحل

 نبغي البحث يف مرحلتني:لنسبة للحرية يواب

 حلرية قبل وضع القوانني واملقررات االجتماعية.ا دامها:إح

 حلرية بعد وضع القوانني واملقررات االجتماعية.ا ألخرى:وا
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بعد وضع  ةدودة، وأّما احلريحمحلرية قبل وضع القوانني واملقررات االجتماعية جيب أن تكون غري وا
 دودة قطعاً.حموف تكون القوانني واملقررات االجتماعية فس

رايت بعد وضع القواعد احل البحث السائد يف جمتمعنا احلايل ال ينطلق من مقولة: هل جيب حتديد إنّ 
ديد احلرية يف هذه املرحلة، بل الكالم عن حتديد حتوالضوابط االجتماعية أم ال؟ ألنّه من املسّلم لزوم 

خاابت العامة اليت تنتهي بوضع القانون األساسي ووضع لكالم يف أّن االنتواة يف املرحلة األوىل، ياحلر 
القتصادي، هل ميكن فيها حتديد واقواعد والضوابط االجتماعية وتنظيم النظام السياسي واالجتماعي ال

 احلرية أم ال؟

دودة يف هذه املرحلة احملحلرية غري ان نّدعي أنّه ال ينبغي حتديد احلرية يف هذه املرحلة، وهذه حن
ديد احلرية يف هذه املرحلة ميّثل شرطاً أساسياً لتحقيق حتلتحقيق األخالق، وبعبارة أخرى أّن عدم ضرورية 

خالق. األرية يف هذه املرحلة يعين زوال الضوابط األخالقية وابلتايل فهو عمل ضد احلاألخالق، وحتديد 
هذا خالفًا ملا يشيعه البعض خالق، و األيف هذه املرحلة فإّن ذلك من أجل  فلو حتدثنا عن أمهّية احلرية

رية يريدون القضاء على األخالق، فاملسألة ليست هبذه احلمن أّن األشخاص الذين يتحدثون عن 
 قع اجملتمع.واشخاص الذين يتحدثون عن احلرية إمّنا يهدفون إىل تكريس األخالق يف األالصورة، بل إّن 

 

 رية الظاهرية والباطنية:احل

 ضيحها من خالل بيان عّدة نقاط:ذه املسألة ينبغي تو وه

طنية، فاحلرية الظاهرية لكل اب حرية األفراد تنقسم إىل قسمني: حرية ظاهرية وحرية إنّ نقطة األوىل: ال
رج الذات، وهتدف هذه احلرية إىل حتقيق أهداف خاإنسان عبارة عن رفض أشكال اجلّب اليت تقع 

يعين احلرية من أشكال اجلّب، « من أجل»و« يف»و« من»ها أبهّنا حرية عنايت اإلنسان ويقال اوغ
أن ال يقع اإلنسان حتت  هيحلرية يف األعمال، واحلرية من أجل األهداف والغاايت، فاحلرية الظاهرية وا

ددة: جّب االطر عضغوط واالجبارات اخلارجية أشكال متالأتثري الضغوط وأشكال اجلّب اخلارجي، وهلذه 
نسان من اإلالقيود السياسية وأنواع وأقسام اجلّب األخرى اليت تُفرض على  ضغوط املادية،الواملرجعيات، 

 خارجه.

صحف واملطبوعات، حرية الهذه املرحلة حيتاج اإلنسان إىل احلرية من قبيل حرية البيان، حرية  يف
ا فهذه احلرايت هي حرايت خارجية واملقصود منه ،خرىاألالتجمعات، وأنواع وأقسام احلرايت السياسية 

رايت احلوم بتحديد الفكر والبيان والقلم والتجمعات احلرة يف واقع اجملتمع. وهذه تقرفض العوامل اليت 
 تواجه أشكال اجلّب من خارج اإلنسان.

 كن ما الغاية من حتقيق هذه احلرية؟ول



 ببيانه إلنسان إنسانٌ واألّن اإلنسان إنساٌن بفكره،  ،ّن الغرض منها حتقيق إنسانية اإلنسانإ واب:اجل
تمعه و... اخل، فتحقيق اإلنسان إلنسانيته يعتّب جمونطقه، ومبشاركته السياسية يف تقرير مصريه ومصري 

ا اهلدف إاّل من خالل توفري هذه احلرايت، فاإلنسان الذي ال هذهدافًا إنسانيًا أعلى، وال يتحقق 
خرين وال اآللك احلق يف نقد أفكار رية، وال يتمكن من بيان أفكاره حبرية، وال ميكر حبيفيتمكن من أن 

ثل هذه اإلنسان ال يستطيع حتقيق فميستطيع أن يقرر مصريه السياسي أو يشرتك يف العمل السياسي 
كن لدود والقيود من أجلك، فأنت لك احلق يف التفكري و احلنفرض »إنسانيته. أّما ما يقوله البعض أبننا 

اًن ولكن يف إطار ما نقول حنن، فنحن الذين مننح املعىن ليك أن تكون إنساوعيف إطار ما نراه حنن، 
 هذه املقوالت تتناىف وتتقاطع مع احلرية اخلارجية.« نسانيتكإل

الحمدودة يف بيان الفكر، واحلرية الن فاحلرية اخلارجية تعين احلرية الالحمدودة يف الفكر واحلرية إذ
أن تكون ال حمدودة حىت القانون األساسي ال  رايت جيباحلودة يف املشاركة السياسية. فهذه دالالحم

ذا وإذا يعين أّن عليك أن تتحرك ابلطريقة اليت ختتارها لنفسك يف عملية التفكري، وهينبغي له حتديدها، 
ية اليت فكر ابلكيتفاستعنت ابآلخرين فذلك من حقك، ولكن ال ينبغي أن يفرض عليك  أحد أن 

عقالنية وميكنك االستعانة ابآلخرين، ولكّن الإىل مرتبة القناعة يفكر هبا هو، بل عليك أن تصل بنفسك 
حلرية الالحمدودة يف الفكر، واحلرية الالحمدودة يف بيان الفكر، واحلرية فاهذه االستعانة تكون ابختيارك. 

ذه هي احلرايت اليت قلنا وهالحمدودة يف املشاركة السياسية، هي حرايت تقع يف دائرة حقوق اإلنسان. ال
قواعد والقوانني، مبعىن أنّه ال ينبغي وضع أي قاعدة الإهّنا ال ينبغي أن تكون حمدودة حىت بعد وضع 

ملشاركة واى تقييد وحتديد حرية الفكر وحرية البيان وحرية املشاركة السياسية علوقانون يف اجملتمع يعمل 
حىت بواسطة القانون األساسي ديدها حتفهذه احلرايت غري احملدودة ال يصّح  يف التجمعات السياسية.

بقة ملرحلة التقنني وهي احلرايت اخلارجية اليت يتوقف عليها حتقيق ساوالقوانني الالحقة له، وهذه احلرايت 
رى ومبا أخنسان، وأّما القوانني الالحقة فإهّنا تقوم بتحديد سلوكيات األفراد يف جماالت اإلإنسانية 

 عملية.التمع، أي تقوم بتحديد احلرايت يتناسب مع احلقوق العامة ألفراد اجمل
 

 ية اإلرادة واملؤثرات النفسانية:حر 

لسفة األخالق حيث بفا احلرية الباطنية، فالبحث فيها يدخل يف إطار البحوث الفلسفية، ويتصل أمّ 
تقع  ضح: هل أّن إرادتنا اليت تصدر عنها أعمالناأو يقال هناك: هل أّن إرادة اإلنسان حرة أم ال؟ وبتعبري 

 عوامل الداخلية من قبيل الدوافع وامليول واللذات و... أم ال؟الحتت أتثري جّبي لسلسلة من 

مليول والغرائز واا كان البعض يرى أبّن اإلنسان ال يتحرك يف سلوكياته إاّل من خالل الدوافع إذ
فمثل هذه الرؤية ال ترى نسان والتأثري عليها، اإلل على تسخري إرادة ماملفروضة على اإلنسان تكويناً وتع
رة تقتضي أن يتحرك اإلنسان يف علمه وسلوكه بعيدًا عن التأثري احلإرادة اإلنسان حرة، ألّن اإلرادة 



كما »خالقي األدوافع والغرائز واللذات وأمثاهلا، مثاًل يتحرك من موقع االلتزام العقلي ابلقانون للاجلّبي 
نت تعتقد ابحلرية الباطنية لإلنسان. فأهذه احلرية لإلرادة  فإذا كنت تعتقد إبمكانية مثل« يقول كانت

املقصود من هذه احلرية؟ احلرية وعدم احلرية يف هذا  هوإذن ينبغي االلتفات إىل هذه النقطة وهي: ما 
ن يف ذاته ال أشكال اجلّب اضغوط وأشكال اجلّب الباطين الذي يعيشه اإلنسالالباب هو ما يقابل 

ارجية أي احلرية من اخلعليه من خارجه، من هنا نطلق على القسم األول احلرية  لضغوط اليت تفرضوا
حلرية الباطنية، يعين احلرية من أشكال اجلّب ابأشكال اجلّب اخلارجي، وهذا القسم األخري يسمى 

 الداخلي.

 تحرر من أشكال اجلّبال: كيف يستطيع اإلنسان يكّن البعض مل يتمكن من فهم هذه املسألة وهول
سألة وقالوا إّن اإلنسان ميكنه أن يعيش احلرية املالباطين؟ أّما األشخاص الذين سعوا إىل تّبير هذه 

واقع اإلنسان فيما إذا استطاع عقل اإلنسان تشخيص الوظيفة  يفالباطنية هذه احلرية إمّنا تتحقق 
توى مسة ويتحرك على كل مورد يشخص اإلنسان بعقله وظيفته األخالقي  عىن أنّه يفمباألخالقية له، 

ملراد هنا العقل احملض ال العقل فاالعمل هبذه الوظيفة هبذا الدافع فقط، فإنّه يتحرك إبرادة حرّة،  وابلطبع 
حمضاً  نفسانية، ألنّه حسب الفرض أّن اإلنسان ميلك عقالً الالواقع حتت أتثري الدوافع وامليول والنوازع 

قوم بتشخيص القانون الكلي لألخالق، ويف كل مورد تتحرك الص هو الذي ياخلوخالصاً، وهذا العقل 
 رادة هي إرادة حرة.اإلادة اإلنسان من منطلقات هذا القانون األخالقي امللتزم ابلوظيفة فإّن هذه إر 

أعلم وماذا ال  أن ماذا ميكنين»رى بعض الفالسفة أّن املشكلة األساسية لإلنسان ليست هي وي
ئرة املعرفة، ولكّن املشكلة األساسية داهذه أيضًا مشكلة تواجه اإلنسان يف وابلطبع ف« ميكنين أن أعلم

ألشخاص الذين حترروا من أشكال اجلّب اخلارجي ووصلوا إىل مرتبة فا، «ماذا ميكنين أن أفعل؟»هي 
أّن أهم رجعًا فسوف يرون ومفردانية والتفرد، والذين يعيشون لذاهتم ويتخذون من ذاهتم حكمًا وقاضيًا ال

وبعبارة أخرى: ما هي وظيفيت يف حركة « عل؟أفماذا ينبغي أن »سؤال يواجهونه يف حركة احلياة هو 
 احلياة بوصفي إنساانً؟

حركون بتأثري العوامل يتة أشخاص ال ميّثل هلم هذا السؤال مشكلة جادة، هؤالء هم الذين ومثّ 
ا التيار، إهّنم مل يلتفتوا إىل ذواهتم حلّد اآلن ومل هذتيار يف اجملتمع وهؤالء يسبحون يف  اخلارجية. مثالً 

فردانية واآلخرون هم الذين يشخصون هلم وظيفتهم. ولكّن اإلنسان الذي بلغ اليستيقظوا ومل يصلوا ملرتبة 
حلياة بدون عمل، وينبغي أن ا»تبة الفردانية يدرك حبرقة هذه احلقيقة ويقول إنين حر ولكنين ال أستطيع مر 

د احلياة يف العمل، وعمل اإلنسان مسبوق إبرادته، وجيهذا اإلنسان يعيش هاجس العمل « أعمل شيئاً 
ماذا ينبغي أن أفعل، وماذا ينبغي أن »بنّي إذا استطاع اجلواب عن هذا السؤال: يتوتكليف هذا اإلنسان 

 «.يد؟أر 



ي ووظيفته خالقاألالذي يشخص له القانون الكلي  ولى ضوء ما تقّدم فإّن عقل اإلنسان هوع
شخيص وظيفة اإلنسان، وينبغي القول وتاألخالقية وأّن اإلرادة مرتبطة بذلك القانون الكلي لألخالق 

واإلنسان هو الذي يعني لنفسه تكليفه ووظيفته، « اذا أفعل؟م»أبّن العقل هو الذي جييب عن سؤال 
  هوبنفسه وأّن إرادة اإلنسان حرة  «وابلتايل حقوقه»مكانه تعيني وظيفته نسان إباإلوهذا الكالم وهو أّن 

 «.كانت»كالم 
 

 ولة املعتزلة يف املعيار:مق

هجرة واملعروفني ابسم لللالفت للنظر أّن طائفة من املتكّلمني املسلمني يف القرن الثاين والثالث وا
ه القدرة على مون من املعتزلة قالوا إّن اإلنسان لملتكلّ فاذكروا هذا الكالم أيضًا ببيان آخر، « املعتزلة»

لقبيح بعقله. وهذا الكالم مهم جّداً، وابلطبع ليس كالمهم هذا نفس كالم واتشخيص العمل احلسن 
عتزلة امل، وذهب «كانت»كن قوهلم إّن اإلنسان يتمكن من تشخيص عقيدته يشبه كالم ول« كانت»

ات العقل وأّن األوامر ركمدعمال اإلنسان هي أمور عقلية ومن أإىل أّن احلسن والقبح األخالقيني يف 
بشري يف مرتبة سابقة وليست أمرًا أتسيسياً، وهذا الوالنواهي الواردة يف الشريعة تؤيد ما شّخصه العقل 

ما هو ذلك القانون الكلي األخالقي الذي تقول «: كانت»ندما نسأل من فعالكالم بدوره كالم مهم، 
 ي إرادة حرة.فهإذا تعلقت بذلك القانون األخالقي ان ميكنه تشخيصه وأّن إرادة اإلنسان سناإلإّن عقل 

نون عام يستوعب قاينبغي أن تعمل بشكل يكون عملك هذا قاباًل ألّن يتحول إىل »يب كانت: جي
ا املوقع يف عملك فإّن عملك سيكون هذفإذا استطعت أن تتحرك من « مجيع األفراد يف نظام احلياة

ىًن عميقاً. أي أّنك ينبغي أن تعمل بشكل يقبله وجدانك مع عماًل أخالقيًا وهذا كالم مجيل ويستبطن
دل إىل قانون ونظام عام وعمل به مجيع األفراد فإّن وجدانك سيقبل هبذا تبحبيث إّن عملك هذا إذا 

 رضى أبن يكون قانوانً كلياً أخالقياً.ويالعمل 

عقلية الكلية، مثاًل قالوا: إّن ال هذا اجملال على مستوى تعيني القوانني د طرح املعتزلة كالمًا آخر يفوق
نون كلي أخالقي، واإلنسان ميكنه تشخيص قاشكر املنعم يعّد قانواًن كليًا أخالقياً، وأداء األمانة هو 

وما بعده « كانت»الء وضعوا بعض القوانني العقلية وقد حترك هؤ ذلك بعقله وهكذا، على أية حال 
ذي الولكن هناك عنصر مشرتك بينهما وهو أّن اإلنسان هو  قع تعيني القوانني أيضاً،مو الفالسفة من 

نسان هو عقله، فعقل اإليعني لنفسه وبعقله وظيفته األخالقية، وعلى هذا األساس فإّن منشأ وظائف 
ث يقول إّن يستطيع تطبيقه يف موارد خمتلفة حوياإلنسان هو الذي يكتشف القانون الكلي األخالقي 

توجب أن أعمل مثاًل يف هذا املورد هذا العمل، وعندما تتعلق اإلرادة يسقي ذلك القانون الكلي األخال
نفسانية، بل اإلرادة إمّنا العمل تكون اإلرادة حرة، فاإلرادة ليست انشئة من الغريزة واللذة وامليول الهبذا 

 تتحقق مع عنصر العقالنية.



القي وبدونه ال حيصل أخبقانون كلي  رية الباطنية فإّن هذه احلرية مرتبطةن فعندما نتحدث عن احلإذ
ولون أّن إرادة اإلنسان جيب حتريرها من أشكال اجلّب يقاإلنسان على حريته الباطنية، واألشخاص الذين 

 رادة ميكن تصورها ضمن قانون أخالقي.اإلواالجتماعي فمثل هذه 
 

 :رية اخلارجية ومشروعية األخالقاحل

ل إىل هذا البحث وهو نصمني من احلرية اخلارجية والباطنية، د هذا التوضيح املختصر هلذين القسبع
واقع اإلنسان. إّن القواعد والضوابط االجتماعية اليت  يفأّن احلرية اخلارجية ضرورية لتحقيق احلرية الباطنية 

د اجملتمع جيب أن تكون مشروعة من اجتماعية والسياسية والعالقات بني أفر االتعمل على تنظيم احلياة 
قواعد والضوابظ الل سلسلة من القواعد والضوابط األخالقية يف وعي األفراد، مبعىن أّن تلك خال

تمكنوا من تنظيم عالقاهتم على أساسها، لياالجتماعية جيب أن تكون مقبولة قبواًل عقالنياً ألفراد اجملتمع 
ية ال ميكنها أن وهذه املشروع« وعية القواعد والضوابطر شم»هذا هو الشيء الذي يطلق عليه اسم 

ظيم الروابط تنلقينياً، فأفراد اجملتمع جيب أن ميلكوا جواابً عن هذا السؤال: ملاذا جرى وتتكون أمراً تقليدايً 
رى؟ وكلما تطرح مسألة العالقات أخاحلقوقية والسياسية واالقتصادية و... هبذه الصورة وليست بصورة 

ا تقوم على أساس هذه القواعد والضوابط فإّن هذه القواعد هنّ وأعية والسياسية بني أفراد اجملتمع ااالجتم
تكون  التكون مقبولة يف الوسط اجملتمعي والعقالين، وإالّ فإّن هذه القواعد والضوابط  أنوالضوابط جيب 

 أخالقية.

عقالنية وحصلت الالناس من موقع  ان فهذه القواعد والضوابط إمّنا تكون أخالقية فيما إذا قبلهإذ
كمة على تفاصيل اجملتمع وأبعاده. فإذا حا م القناعة العقالنية بلزوم أن تكون هذه القواعد والضوابط لديه

ّن هذه القواعد والضوابط سيكون هلا مفهوم أخالقي يف ذهنية فإحصلت لدى الناس مثل هذه القناعة 
 .هذه القواعد والضوابط وظيفة أخالقية ةصورة فقط تكون اطاعالاألفراد، ويف هذه 

رضه عقل اإلنسان يفد سبق أن ذكرت أّن العمل الوحيد الذي ميكن أن يكون أخالقيًا هو ما وق
توى اطاعة هذه القواعدو الضوابط االجتماعية مسابعتباره وظيفة له، ولكن إذا حترك أفراد اجملتمع على 

 مثل هذه د أو ابب جلب املنافع وأمثال ذلك فإنّ يمن ابب التقل أومن موقع اخلوف واالضطراب 
 والرغة من مضموهنا األخالقي وتقوم فقط على أساس امتالك القوة وآليات القدرة فاالطاعة ستكون 

 تستمر إالّ هبذه الصورة.

ر امليالدي يتصورون عشن الناس يف الغرب وقبل وقوع احلرب العاملية األوىل أي يف القرن التاسع كا
اجة إىل املضمون األخالقي، وقد تصورت تلك احلبدون كن تنظيم األمور السياسية أبفضل وجه أنّه مي

رة التقدم احلضاري والعلمي يف كل شيء حىت يف النظام السياسي ذو اجملتمعات أهّنا وصلت إىل 
ريبية، ولكن بعد وجتالجتماعي ونظام األسرة و... وأّن إبمكان البشر تنظيم حياته على أسس علمية وا



بشر وما حفلت به تلك احلروب من دمار الثانية ومقتل املاليني من وقوع احلرب العاملية ااُلوىل وال
خالق وضرورة ادخاهلا يف حقل الفلسفة السياسية وأصبحوا األووحشية وقتل، رجع الناس إىل مقولة 

دت عااألخالقية وبذلك  نظام االجتماعي سيواجه الطريق املسدود إذا مل يتضمن القيماليعتقدون أبّن 
 ث ودراسات فلسفة السياسة.األخالق إىل حبو 

جتماعية على أساس مضمون االينئذ إذا تقرر أن تقوم هذه القواعد والضوابط يف جممل العالقات وح
ارجية، فلو مل تتحقق تلك احلرايت اخلارجية فإّن تلك اخلقيمي وأخالقي، فينبغي حتقيق تلك احلرايت 

 يفألخالقي وابلتايل سوف ال نكون مكّلفني جتماعية ال متلك حينئذ املضمون ااالط بالقواعد والضوا
قواعد والضوابط مقبولة الدائرة احلياة االجتماعية. إّن عنصر التكليف إمّنا يتحقق فيما إذا أصبحت تلك 

أساس  يى ضرورة مراعاة هذه القواعد وعلى أعلبشكل عام بني األفراد ويدرك الناس السبب والدليل 
فاق والنتائج يف واقع احلياة اجملتمعية. وبكلمة: جيب أن تطرح هذه اآل هيأخالقي جيب أن تقوم، وما 

ناس أهّنا متلك واقعاً، القواعد يف أجواء الفكر وتكون مقبولة يف الذهنية العامة لدى األفراد ويقتنع ال
 أساساً أخالقياً.

كة السياسة وما ية املشار حر حرية الفكر، حرية البيان،  كن إذا مل تكن تتوفر احلرايت اخلارجية أيول
رايت السياسية، وبشكل متساوي بني مجيع أفراد احلإىل ذلك من احلرايت اليت نطلق عليها عنوان: 

اطن من الدرجة األوىل ومواطن من الدرجة الثانية، فسوف ال نصل إىل قناعة مو اجملتمع وبدون متييز إىل 
يع اآلراء واألفكار مجينبغي أن ُتطرح ة لتلك القواعد والضوابط االجتماعية. بالنية أخالقية ابلنسعق

نفسهم يف هذا اجملال وهل أّن هذه القواعد أبوالنظرايت املختلفة كيما يستطيع أفراد اجملتمع التحكيم 
ينبغي  لالقياً؟ هل أهّنا تتفق مع ما نريده ونطمح إليه أم ال؟ هأخوالضوابط االجتماعية متلك مضمواًن 

اذا ينبغي وملها احلايل؟ وإذا أردان القيام بعملية التصحيح فمن أين نبدأ افظة عليها بشكاحملتطويرها أو 
 نسان حريته الباطنية.لإلتصحيحه؟ فهذه العملية من التحكيم بني اآلراء والطروحات توفر 

 

 تنظري األخالقي لإلصالحات:ال

رًا إىل هذه ون انظيكات فينبغي ابلدرجة األوىل أن حدما يدور الكالم يف جمتمعنا عن االصالعن
يها النظام االجتماعي على أي أساس علاملسألة وهي أّن هذه القواعد والضوابط األساسية اليت يقوم 

بعدها النظري أو العملي أم ال؟ هنا تكمن املسألة احملورية  يفوقاعدة بنيت ونظمت؟ وهل هناك خلل 
لى هذا وعوعي العام لدى مجيع األفراد، ناعة عقالنية وأخالقية ووجدانية يف القتوصل إىل الوهنا البّد من 

فهوم االصالحات يعين أننا نريد وماألساس ميكننا القول أّن االصالح ميثل ابلدرجة األوىل مسألة قيمية، 
رجة دصالحات البّد أن يقوم على أساس تنظري أخالقي، ففي الاالالتوصل إىل غاايت أخالقية، فأساس 

 ح حنو القواعد والضوابط األساسية يف اجملتمع.جه عملية االصالتتاألوىل البّد أن 



مكانية لتحقق القيم اإلتبنّي ممّا تقّدم آنفًا أّن املطالبة ابحلرايت اخلارجية إمّنا هو من أجل توفري وي
فيها، إّن هذه احلرايت متّثل شرطاً أساسياً لتحقيق وناألخالقية يف واقع اجملتمع ال من أجل طرد األخالق 

 ا وخلق املسؤولية ألفراد اجملتمع يف مقابل القواعد والضوابط االجتماعية.هلن املشروعية األخالق وضما

ّلنا يريد حفظ القيم فك ما نؤكد عليه مراراً أّن القول بضرورة حفظ القيم األخالقية ال حيل مشكلة، إنّ 
ذا الكالم وال يريد سؤولية وااللتزام يقول غري هاملويعيش  األخالقية وال يوجد أي إنسان صاحل وخرّي 

ن نعيش حياة أخالقية وقيمية ونلتزم ابلقيم األخالقية ونريد أن تكون حنحفظ القيم يف واقع اجملتمع، 
ا يكمن هنلوكياتنا ذات مضمون أخالقي، ولكن السؤال هو: كيف ميكن حفظ هذه القيم؟ وسأعمالنا 

 رايت اخلارجية.احل توفري ا أّن القيم ال ميكن حفظها إالّ يف ظلّ نأصل املوضوع، وقد رأي

دانية يف أّن العمل وجملراد من القيمة يف احملتوى األخالقي هي أنين وأنت مثاًل نصل إىل قناعة وا
ف السبيل حلفظ هذه القيم اليت تتشكل كيالفالين يتضمن مضمواًن حسناً، وحينئذ يطرح هذا السؤال:  

ون األساسي والقوانني األخرى وكيف ميكن إحياؤها نعكس يف القانوتوالضوابط االجتماعية  دمنها القواع
قيم؟ وتفعيل الوجدان الوسط اجملتمعي؟ هل هناك طريق آخر غري تفعيل وجدان األفراد ابلنسبة هلذه اليف 

عتقاد إاّل من لقواعد؟ وهل يتيسر هذا االواهل له طريق سوى أن نعتقد واقعًا أبخالقية هذه الضوابط 
ه احلرايت؟ وهل هناك طريق لتحقق هذا النقد والبحث سوى هذسس ومباين خالل النقد والبحث يف اُ 

 رايت اخلارجية؟احلطريق توفري 

تّم احلفاظ عليها ويلطبع رمّبا يتفق أحيااًن أن تكون بعض القيم يف جمتمع معني ميتة وحمنطة اب
هو هدفنا؟ هل أننا ذا نطلب، وما ماه فاقد للحياة، فنحن نّ بتحنطيها وجتميدها، كالبدن احملنط ولك

لب القيم احلية، وهذه القيم احلية ال تتيسر إاّل مبضامني نطنطلب القيم احلية أو القيم احملنطة؟ قطعًا حنن 
 يفبّد أن تقرتن مع احلرايت اخلارجية اليت تتوفر يف الوسط اجملتمعي عند البحث الأخالقية، وهذه بدورها 

لضوابط وال ينبغي قطع هذه احلركة واالوعي العام لتلك القواعد ضمون الوجداين واألخالقي املقبول يف ملا
النية وحيتاج مضموهنا األخالقي إىل اختبار وغربلة بشكل عقأو وضعها يف زاوية النسيان، فهذه املسألة 

 دائم.

ة حسناً وجديداً مرّ كون يف كل يدما نتحرك أان وأنت لعمل شيء حسن، فإّن هذا العمل ينبغي أن عن
ألخالق إمّنا يكون هلا معىن فيما إذا قمت والنسبة لنا ونشعر ابلتايل بلذة روحية من القيام به، وغضًا اب

وقت أبّن هذا العمل ميّثل وظيفة، فهناك يكون ذلك العمل عماًل الابلعمل األخالقي وشعرت يف ذات 
 أخالقياً.

رية واألخالق هي أّن احلبني  هذا البحث وابختصار أقول: إّن النسبة ةويت األعزاء وصلت إىل هنايإخ
خالقي يف القواعد والضوابط األساسية يف احلياة األوجود احلرية ضرورة من أجل حفظ املضمون 

ظيم حياة الناس يف اجملتمع، فاحلرية ليست أخالقًا وال ميكن أن حتل حمل تناالجتماعية اليت تعمل على 



خالق أن تتجلى لألرية مبثابة السراج الذي يتيح ترتبط بعالقة سلبية مع األخالق، بل احل خالق والاأل
 وتتمظهر يف واقع اجملتمع.

*    *    * 
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ة بني الدين ث النسبو حبوهوضوع الذي أود طرحه هنا ميّثل أهم حبث نظري يف جمتمعنا املعاصر، امل

و أتملنا يف نية، فلب الديبعض مسألة سيادة الشعالتصوير العالقة بينهما، وقد طرح والسياسة وكيفية 
ه ذن هياغته مكن صميناه املقبول؟ وما هو التحليل املعقول الذي معهذا االصطالح فماذا سيكون 

 الرتكيبة؟

ع ألنّه وضو هذا امل رتتخاهنا أسعى لتوضيح بعض النقاط املهّمة اليت تتصل هبذا املوضوع، وقد  من
شد وع يعّد من أا املوضّن هذفكرية احلالية، فإالمضافًا إىل كونه أهم موضوع نظري نواجهه يف أجوائنا 

ه، وايته وأبعاديع مستمجيف  ث بشكل وافحوضًا واهبامًا حيث مل يُفهم ويبغماملواضيع النظرية والفكرية 
ن املسؤولون ث ويتمكبحو لان خالل هذه ن كان مثّة معىًن صحيح هلذه الرتكيبة فسوف تّبز نتائجها موإ

 ة.احلياقافية يف واقع اجملتمع و وثبدورهم من القيام ابصالحات سياسية واجتماعية 

صل شعب، وأة اليادوسسألة الدين جد من الضروري طرح مسألة أساسية ترتبط بشكل وثيق مبوأ
ة ل مسألة سيادة بل حو حلرياسألة ور حول ميدهذه املسألة هي احلرية، وابلرغم من أّن حبثنا احلايل ال 

فهوم مرية عن غة نظحبثنا عن سيادة الشعب إىل نتيجة قبل صيا يفالشعب، ولكن ال ميكن التوصل 
 ران:رية أم جمتمعنا حول مسألة احليفسئلة النظرية املطروحة اليوم األاحلرية. وأهم 

 ننا ماذا نفهم عن احلرية؟أ دمها:أح

وقع كونه ن موم سالميبول هذا املفهوم من موقع فكره الديين اإلل يستطيع املسلم قه ثاين:ال
 مسلماً، أم ال؟

 

 تعريف الليربايل للحرية:ال

ض النظر عن عقيدته بغملقصود من احلرية يف النظم الدميقراطية هي أّن كل فرد من أفراد اجملتمع وا
وحيثية وله حق العمل حبرية، ولكّنه لك حرمة ميوقيمه األخالقية وانتمائه السياسي ومبجّرد كونه إنسااًن 

خرين. واألساس يف هذا التعريف للحرية يدور حول فردية اإلنسان مع اآلمسؤول يف مقابل حرية وحقوق 
ّثل احملور املركزي للحرية ميمقابل حرايت اآلخرين، وهذا املعىن  رية يف العمل وشرط املسؤولية يفاحلشرط 
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لتايل: هل يتمكن اإلنسان املسلم قبول هذه احلرية كالسؤال الثاين  املنظورة. ويف هذه الصورة سيكون ا
 سياسية للمجتمع من موقع فكره الديين، أم ال؟الابلتعريف املذكور يف البنية 

ضاً؟ وإذا مل يقبل أيذلك فبأي دليل؟ وإذا قلنا إبمكانه قبوهلا فبأي دليل  لا قلنا أبنّه ال ميكنه قبو إذ
تعريف ليّبايل عن احلرية فماذا سوف  هوريف كأن يقول مثاًل إّن هذا التعريف املسلم احلرية بذلك التع

حرية ينفي أصل احلرية وإن بقي امسها حسب الظاهر، أو ميكن لليضع مكانه؟ هل يضع مكانه تعريفًا 
 ا اجملال.هذريف أفضل من التعريف املذكور للحرية؟ هذه هي أهم املسائل املطروحة يف تعاقعاً إجياد و 

 

 دميقراطية يف الفكر الديين؟ال

ام مل تكن ع 500ا سيادة الشعب أو الدميقراطية فهي ظاهرة سياسية اجتماعية حديثة، فقبل أمّ 
هرة سياسية واجتماعية حديثة ظاب، فهذه عهناك حكومة ونظام سياسي يف العامل ابسم سيادة الش

ال من وجود نوع من سيادة الشعب يف بلدان الغربية رغم ما يقالظهرت يف اتريخ معني ومكان خاص يف 
ألخالق واذا الشكل من أشكال احلكومة سواء من حيث املباين أو من حيث الشكل وهاليوانن القدمي، 

سلمني مل نكن نعرف هذا النمط كملدان العامل، وابلنسبة لنا  بوالقيم بدأ ينتشر ابلتدريج يف الكثري من 
 منلك املباين النظرية والقيمية له. ولكّن البعض يتصور والب، من احلكومة ابلتعريف الوارد لسيادة الشع

وضوع املدميقراطية موجودة يف تراثنا الديين، ولست بصدد البحث يف تفاصيل هذا للأّن املباين النظرية 
نقد القراءة »ة أشهر بعنوان عدّ هذا الكالم مقبول أم ال. وقد ذكرت يف كتايب الذي صدر قبل  وهل أنّ 
قوق األساسية ألفراد اجملتمع هبذا املفهوم السائد، احليف فصل خاص هبذه املسألة أّن « لدينالرمسية ل

اثنا تر يكن له وجود يف  تأخرة يف العامل ويشكل أساس نظرية النظام الدميقراطي، ملاملالذي ظهر يف القرون 
ّول، وقد كان املسلمون على وحتالقدمي، ولكّن الرتاث يؤثر ويتأثر والناس يعيشون دائمًا يف حركة وتغرّي 

تبسون من الثقافات األخرى ويعملون على تنضيجها وادخاهلا يقطول املسار التارخيي للرتاث اإلسالمي 
بوذائية الأو الفلسفة االرسطية أو جذور احلكمة  سالمي، سواء العرفان االفالطويناإليف الرتاث 

الل الدين الرومي وحافظ الشريازي وجر النيسابوري واهلندوسية اليت نرى بصماهتا وآاثرها يف أعمال عطا
قتباس من الثقافات األخرى والعمل على ترشيدها وإدغامها االوأمثاهلم، إّن ثقافتنا تقوم على أساس 

ضمن كل تتديين وال ميكن القول أبّن هناك ثقافة يف العامل بدأت من الصفر وأهّنا كانت الضمن الرتاث 
ا املوضوع يف ذلك الكتاب وال هذاألمر مل يرد يف التاريخ. وقد بّينت تفاصيل شيء يف داخلها، مثل هذا 

 أريد أن أكرر تلك املطالب هنا.

ضمها يف الثقافة وهدغامها ا نظري أنّه ميكن اقتباس القيم اخلاصة مبقولة سيادة الشعب و ويف
بحثه فعاًل يتمّثل يف وضوع الذي ناملاإلسالمية، وهذا املطلب ذكرته أيضًا يف ذلك الكتاب، ولكن 

، املطروحة يف ايران يف هذه األايم، «سيادة الشعب»ارة، عبتسليط الضوء على نقاط مبهمة وغامضة يف 



ذكر تعريف ملقولة سيادة الشعب وبيان أي  نتوضيح النقاط الالحقة البّد م منومن أجل أن نتمكن 
 ناس.الايران بقبول أغلبية تعاريف واملعاين ملقولة سيادة الشعب الذي حيضى اآلن يف ال

اّيم والذي ُتطالب األ املراد من نظام سيادة الشعب املطروح على بساط البحث يف ايران يف هذه إنّ 
سعي اجلماعي حلّل املشكالت واملسائل العامة اللخص يف تبه جمموعات وأفراد كثريون يف جمتمعنا احلايل ي

ء، ومن الواضح أّن هذا السعي اجلماعي ال يعين اجتناب الجتماعية هلؤالواممّا ينتج الوحدة السياسية 
ين ترك املناقشة يعختالف يف اآلراء والروابط واملنافع لدى كل فرد من األفراد، وبكلمة أنّه ال اال

شرتك، ولكّن هذا السعي املشرتك ميلك قواعد املة السياسية متهد الطريق هلذا السعي شالسياسية، فاملناق
ها بقواعد اللعبة السياسية، وهلذه اللعبة أركان وأبعاد نظرية معروفة ومتلك عناليت يعّّب  وضوابط معينة وهي

شمولية فهو أنّه يتضمن الخالقاً خاصة. أّما امتياز هذا النمط من احلكومة ابلنسبة إىل احلكومات وأقيماً 
مجاعة أخرى حتّل اعة يتّم عزهلا من السلطة و مجحتويل السلطة بشكل سلمي من فئة ألخرى، فهناك 

 كذا تستمر القضية.وهحملها وتستلم زمام األمور 

ا التعريف لسيادة هذا تعريف إمجايل ملقولة سيادة الشعب أو النظام الدميقراطي. وأتصور أّن هذ
غلبية الناس يف ايران يطالبون مبثل هذا النظام وأداول يف فضاء الفكر السياسي يف ايران تالشعب هو امل

 السياسي.

ساسية تشكل مبجموعها األنقطة األخرى هي ما نوهت إليه آنفًا من وجود جمموعة من احلرايت ال
العقيدة السياسية  غكر أمهها: حرية البيان وتبليبذ األركان النظرية هلذا الشكل من احلكومة وأكتفي هنا 

 يفراد اجملتمع جتماعات، حرية الدين واملذهب وتساوي احلقوق بني مجيع أفاالوغري السياسية، حرية 
كومة. هذه أهم احلرايت احلمسألة االنتخاب وتشكيل األحزاب واجلمعيات السياسية واملشاركة يف 

ه احلرايت فإّن تلك احلكومة ال تكون ذذا فُقدت هفإواحلقوق اليت ينبغي توفرها يف نظام سيادة الشعب. 
 شعب حينئذ.الدميقراطية وال معىن سيادة 

 

 االختالف:عتاف ابلتعددية و اال

تمع الدميقراطي. وهذه اجملا التعريف يتضمن أيضًا قبول الكثرة بشكل واقع موضوعي موجود يف هذ
على مستوى حذف الكثرات والتعدد،  حرك اطالقاً تتنقطة مهّمة جّداً يف النظم الدميقراطية حبيث إهّنا ال 

ة السياسية، العقيدية، التعددية يف لتعددية يف واقع اجملتمع، ومنها التعدديوابل تقبل بوجود الكثرات 
بب وجود محولة سلبية بسضوابط والعالقات واملنافع. وعندما نتحدث عن املنافع فرمّبا يتصور البعض ـ ال

لتعدي على حقوق اآلخرين والغفلة عن األخالق واهلذا التعبري ـ أّن املنافع تعين هنا املصاحل الشخصية 
رف الفلسفي ويف العلوم السياسية ليست هبذه املعىن بل تطلق مثاًل على عالواإلنسانية، ولكن املنافع يف 

لسياسي وأمثال واطعمة واألشربة واملسكن وإمكاانت التحصيل العلمي والنمو االقتصادي األجممل 



شيد الدين واملعنوية والسياسة واالقتصاد لرت ك املنافع املعنوية اليت إبمكاهنا متهيد األرضية لذلك، وكذ
ساس فاملنافع تعين كل ما يتحرك اإلنسان يف طلبه يف حركة احلياة األون وأي شيء آخر، وعلى هذا والفن

عقائد املختلفة ال جبميع اً سان ال ابملعىن السليب، ويتّم يف النظام الدميقراطي االعرتاف رمسيإنمبا هو 
خيتلف يف عقيدته  ود شخص واحدوجوالضوابط واملنافع املتفاوتة لألفراد واجلماعات بل حىت مع 

قيدته وعالقاته، ألّن الكثرة والتعدد يف مجيع أبعادها متّثل واقع بعوعالقاته مع اجلميع فإنّه يُعرتف رمسيًا 
 ياً يف نظام سيادة الشعب.رمسمعرتف به 

ه احلكومة والنظام هذاحلرايت واحلقوق اليت ذكرهتا آنفًا تشكل أبمجعها األركان النظرية ملثل  ههذ
ول التعددية والكثرة بشكلها الواقعي يف اجملتمع، قبي، والتالعب هبذه احلرايت واحلقوق مبعىن عدم السياس

ثرة املوجودة فينبغي حل كشعب من البداية حبذف االعرتاف ابلتعدد والالفلو تقرر تعريف مقولة سيادة 
رر أن يقوم تق شكلة من هنا والقول بعدم قبول سيادة الشعب واالعالن عن ذلك بصراحة. فلوامل

عرتاف بواقع هذه األغلبية فمثل هذا االشخص أو فئة بتبديل األغلبية املوجودة يف اجملتمع إىل أقلية وعدم 
 ها الصرحية لنظام سيادة الشعب.تبداية خمالفالالشخص أو هذه الفئة جيب أن تعلن منذ 

قول إنّه يريد سيادة اليع ستطيع هذا الشخص أن يطلق امسًا آخر على ما يريده، ولكّنه ال يستطوي
 شعب.اليف مقولة سيادة « الشعب»الشعب، فينبغي حفظ مفهوم 

سياسة وإىل لن علماء اكاراد من الشعب هؤالء األفراد واجلماعات الكثرية من أي فئة أو تيار. لقد  امل
لتفتوا إىل هذه هوم انتزاعي، ولكّنهم تدرجييًا امفما قبل مّدة من الزمان يتصورون، أّن مفهوم الشعب هو 

شعب يعين هو هذه الكثرة أو التنوع يف شرائح اجملتمع ال غري، فهذه الاملالحظة وهي أّن الناس أو 
نوب عنه، واملعىن وتتعتّب مظهر ذلك اجملتمع  جملاميع اليت متلك آراء وعالقات ومنافع متفاوتةواالكثرات 

ندما نقول الكثرات فمقصودان ال ينحصر عو الصحيح للمجاميع والتشكيالت السياسية هو هذا املعىن، 
اميع غري السياسية أيضًا واليت تتكون من شرائح وفئات خمتلفة يف فضاء اجملابجملاميع السياسية بل يشمل 

فظ هذه الكثرة وح األصل يف سيادة الشعب هو التعددية والكثرة، نّ تمع، وعلى هذا األساس فإاجمل
 حلرايت واحلقوق املذكورة.ابمن خالل االعرتاف رمسياً  واالعرتاف هبا رمسياً ال يتيسر إالّ 

دميقراطي ميلك أخالقًا وقيماً الن هذا وصفًا لألركان النظرية للحكومة الدميقراطية، ولكّن النظام كا
ام دميقراطي يقوم على أساس سيادة الشعب، فاجملتمع نظأي جمتمع كان من أتسيس  نخاصة، وال يتمك

كته حر امه السياسي آبليات املنهج الدميقراطي حباجة إىل أخالق وقيم معينة يف ظنالذي يتوخى السري يف 
 السياسية واالجتماعية.

 

 الق اجملتمع الدميقراطي:أخ

 خالق والقيم الضرورية للمجتمع الدميقراطي عبارة عن:األ



ي أو الديين أو قل السياساحلالتحمل واملداراة، من قبل احلكومة واألفراد جتاه الرأي املخالف يف  ـ 1
صعد واملستوايت الثقافية حيث ينبغي االعرتاف هبا الأي شيء آخر وكذلك اختالف القراءات يف مجيع 

 املسؤولني. فراد يف عالقتهم مع اآلخرين ومعاألرمسياً وتكون مبىن حياة 

أن يتمتعوا  جلميع جيبفااالعرتاف الرمسي حبق احلياة السياسية جلميع األفراد والفئات السياسية،  ـ 2
 حبّق احلياة السياسية بصورة متساوية.

ندما يراد العمل إبرادة فعاالعرتاف حبقوق األقليات يف اجملاالت السياسية واجملاالت العامة.  ـ 3
بّد من األخذ بنظر االعتبار احلقوق السياسية فالعليها يف دائرة العمل والتطبيق  األغلبية وترتيب األثر

 تمع.اجملليات يف ذلك وغري السياسية لألق

« قرر ما تراه صالحاً وتألّن األغلبية هي اليت تستلم زمام احلكم »أن تكون تصميمات األغلبية  ـ 4
تالية، فرمّبا يتّم استبدال مقررات مبقررات أخرى، المقبولة بشكل موّقت وتكون معتّبة إىل زمان احلكومة 

 والتبديل، وليس إبمكاهنا حذف املنافسة السياسية ئمية وال تقبل التغيريدافاملقررات السياسية ليست 
بيل الطرف اآلخر ومنعه تكشكال التعاطي والتفاعل السياسي بني األفراد واجملاميع وال أن تؤدي إىل وأ

قررات جيب أن تتضمن هذا املعىن وهو أننا كمجموعة املستقاللية وحرية. هذه من النهوض والتحرك اب
 مّبا أييت آخرون بعدان ويقررون أمراً آخر.ور حاكمة قرران هذا األمر 

بري املصاحلة حيمل يف تعتكريس أخالق املصاحلة بني الفئات والتيارات السياسية. ولألسف فإّن  ـ 5
سياسية هلا محولة إجيابية. فاملصاحلة أو املساومة ال اللكن املصاحلة يف العلوم و ثقافتنا مضموانً سلبياً أيضاً 

ماعة األصول اليت تتبناها، بل تعين اخلضوع وااللتزام بقواعد اللعبة السياسية اجلأو  تعين أن يرتك الشخص
ابط و نظر عن تلك الضاللتوافق عليها وغض النظر عن بعض الطموحات السياسية اخلاصة، أي غض وا

 مجتمع والشعب.للواملنافع اخلاصة من أجل ضمان وحتقيق منافع أكثر 

دميقراطي جيب أن الألخالقية يف النظم الدميقراطية، أي أّن اجملتمع ه عّدة مسائل متّثل القيم اهذ
دميقراطية جيب أن متارس السلطة هبذه األدوات اليتخلق هبذه األخالق ويعيش هذه القيم. واحلكومات 

م القيم لنظرية سيادة الشعب، وبدون االلتزام هبا وحتقيقها يف واقع احلياة أهاألخالقية. هذه هي  والقيم
ّّ النظام الدميقراطي ال ميكن حتقيقه يف فضاء اجملتمع، وإذا تقرر أن جملوا بل ابلكثرات نقتمع فإّن

اف الرمسي واحلياة مع هذه قبول واالعرت الوالتعددايت املوجودة يف اُفق اجملتمع ونعرتف رمسيًا هبا فهذا 
وتربيتنا، ففي هذه  عيت تلك القيم وأضحت جزًء من ثقافتنارو الكثرة يتطلب أخالقًا خاصة، فإذا 

دما يفتقد عنكان مقولة سيادة الشعب وتقوى دعائم الدميقراطية يف ذلك اجملتمع، ولكن أر الصورة تشتد 
صومة والتعصب واألحساسيس اخلما بينهم مبنطق ياجملتمع حالة املداراة ويتعامل األفراد أو الفئات ف

 حمالً وجمااًل للنمو والظهور يف هذه األجواء.ف ال جيد سو املذهبية والعرقية فإّن النظام الدميقراطي 



كل مساو وبدون بشبغي أن نعرتف ونقبل أبّن مجيع الفئات واألفراد ميلكون حق احلياة السياسية ين
كارًا مقبولة ابلنسبة لنا أو غري مقبولة، أفأو صغرية، أو كانت متلك  ةفرق سواء كانت تلك الفئة كبري 
راديو والتلفزيون جيب أن تستفيد منها الفئات األخرى مبثل الالفئات من  واملدة اليت تستفيد منها إحدى

ى مستوى الصحف أو اجلامعات وما إىل ذلك، فإذا تقرر أن تستفيد فئة من علهذه املّدة، وكذلك 
فس املقدار. هذه بنكاانت هذه الصحف أو اجلامعات فإّن الفئات األخرى جيب أن تستفيد أيضًا إم

 لق وتكون طبيعية يف حياة األفراد.وختحول يف واقع اجملتمع واألفراد إىل ثقافة األمور جيب أن ت

لكثرة احمل التعددية و نته هي أخالق وقيم النظام الدميقراطي، فلو فقدت هذه األمور، أي أننا ال هذ
طالن. نطق اخلشونة وأحكم على اآلخرين ابلبمبوال نعرتف هبا رمسياً، فهذا يعين أن أتعامل مع اآلخرين 

 ّم بنحوين:يتواحلكم ابلبطالن على اآلخرين 

البيان بشكل  حقن أحكم على اآلخر ابلبطالن بشكل مستدل، مثاًل أقول: أنت متلك أ دمها:أح
مكانك أن تدعو الناس لتأييد رأيك وإبمساو حلقي ولك احلق يف بيان رأيك وتقدمي الدليل عليه 

ي ونظرييت وأدعو الناس هلا وأقيم األدلة على صحتها وعلى رأونظريتك وأان أيضاً يل هذا احلق أبن أطرح 
 أيك. إّن مقولة سيادة الشعب تعين هذا املعىن.ور بطالن نظريتك 

لبطالن آبليات اخلشونة ابليه وعلى آرائه عن أحترك على مستوى اقصاء اآلخر وأحكم أ آلخر:وا
دما أزعم أّن آراءه ابطلة، فهذا يعين أنّه سياسية وعنالواخلصومة وأسلب منه وأبشكال خمتلفة حق احلياة 

أن يفتح فمه لبيان نظريته، فكل هذه األمور ال تتوافق مع الثقافة  أوليس له احلق يف طرح آرائه 
 الدميقراطية.

 

 ي:طفضاء الدميقراال

قدرة أيضًا هبذه الن أجل حتقيق النظام الدميقراطي يف واقع احلياة جيب أن يتحلى أصحاب وم
صال احلياة االجتماعية والسياسية، وهذا ال أو والقيم، فهذه األخالق والقيم ينبغي أن جتري يف األخالق 

والرتبية السياسية واالجتماعية  مألخالق الدميقراطية يف مناهج التعليوايتيّسر إاّل إذا مّت تزريق هذه القيم 
خرى، فالناس ينبغي األالجتماعي اء يف حميط األسرة أو املدرسة أو اجلامعة وحقول العمل اسو لألفراد، 

سياسي فإّن حتمل اآلخرين يبدو هلم أمراً الأن يعيشوا هذا اجلو حبيث إهّنم عندما يسلكون يف احلقل 
ري عادي. فإذا حتمل اإلنسان املخالف له يف املدرسة فعندما يصل وغطبيعياً، وال يكون أمرًا صعبًا جّدًا 

درسة مشحوانً املخالف له برحابة صدر ولكن إذا كان ذهنه يف اسي يكون إبمكانه حتمل املسيإىل مقام 
الّبملان واحلكومة وخيالفه يف عقيدته  يفبعنصر التعصب والدوغمائية فإنّه ال يتحمل من جيلس إىل جانبه 

كرس وتتوغل يف واقع اجملتمع وتدخل يف صلب عملية النظام الرتبوي تتة، فهذه األمور جيب أن يالسياس
 .تمعاجمليف 



 

 ادة الشعب الدينية:سي

ادة الشعب أو سينا يطرح سؤال مهم وهو: إذا كانت األخالق والقيم ركنًا من أركان مقولة وه
 بعض هبذا االصطالح؟الما طرحها ك  47«سيادة الشعب الدينية»الدميقراطية، فما معىن 

 جمتمعنا ميكن اإلجيابة عن هذا السؤال جبوابني: يف

ية، قراطية الديندمياللة ع ملقو تشري إىل رؤية أفراد اجملتم« الدينية»ضميمة واب األول: إّن هذه الاجل
احلاضر من   العصرمة يفأشكال احلكو  منلدميقراطية على أساس أهّنا أفضل شكل فاملتدينون يقبلون اب

 ة املوجودة يفالديني لثقافةابلرغم من أّن القيم الدينية، وبسبب ا»ينة معدون فرض أحكام خاصة وشروط 
م النظا اديء هذامبعاية ر لزوم طلق أبدوات االجتهاد املستمر يف تفسري وحتليل هذه املقولة و تناجملتمع، 

ه الرؤية ال أّن هذ ابقاً سكن كما ذكرت ولمن جهة ورعاية القيم الدينية وحتكيم الدين من جهة أخرى، 
اإلضافة  إّن هذهفهذا  وعلى «سم سيادة الشعب الدينيةابتعتّب منطًا خاصًا من النظام الدميقراطي 

 يف هو أّن الناستمع، و ا اجملهلذ يصيفية، وحتكي عن الواقع االجتماعي والسياستو تعتّب إضافة « الدينية»
اذ لنهائي يف اختملعيار اا هو هذا اجملتمع يوافقون على الدميقراطية آبليات دينية وعلى أساس أّن الدين

ن األخرى دة يف البلدااملوجو  اطياتدميقراطية والدميقر الفارق بني هذه املقررات األساسية هلذا اجملتمع، وال
اصة بل اخلن األحكام مإبطار  تأثرةالدينية خمالفة للدميقراطيات واملتداولة وم ةدميقراطيالال يكمن يف أّن 

 الفرق يتبنّي يف جمالني:

 ينية.دّن الناس يف البلدان الغربية قبلوا ابلدميقراطية برؤية غري إ ول:األ

صياغة و حلكومة اامل عم رسم يفهمًا ما أهّنم كذلك فإهّنم عماًل ال يرون للقيم الدينية دورًا مب لثاين:وا
 النظام السياسي هلم.

جيب عليهم  ّن املتديننيمهها أأو زم، بدو أّن الدميقراطية الدينية هبذا املعىن املذكور هلا مقتضيات ولواوي
 ورية للمجتمعق الضر األخالو تمعهم جلذب املباديء والقيم جموجودة يف السعي يف إطار منظومة القيم امل

 هذا قيم يفالنظومة  إىل منظران تهم ومنظومتهم األخالقية والقيمية، حبيث لوفدغامها يف ثقاواالدميقراطي 
لف عن ية للقيم ختتالثقاف ظومةناملاجملتمع لرأينا توّفر القيم الدميقراطية يف هذه املنظومة. فمثل هذه 

حث طار البيف إ خرى، وهذا البحث يدخلاألاملنظومة اليت ال تتحمل مثل هذا االدغام للقيم 
 قيم وال يرون أنّ  ه القيمعة هذالذي يعيش فيه أفراد ذلك اجملتمع جممو  هوالسوسيولوجي، فاجملتمع الديين 

 دميقراطية تتناىف مع قيم الدين بل إّن الدين يؤيد تلك القيم.ال
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عمل على نفيها وإلغائها وتما نرى وجود قيم تتناىف مع القيم الدميقراطية يف ثقافتنا الدينية كن عندول
دينية، ففي هذه الصورة تّبز مشكلة كبرية وال التسمح هلا ابلدخول إىل منظومة القيم يف هذا الثقافة  وال

ظام القيم املوجود يف هذا اجملتمع ا اجملتمع، وهنا جيب إعادة النظر يف نهذيتّم حتقيق النظام الدميقراطي يف 
 لعمل على ترميمه وجتديد بناء الفكر الديين.وا

اء الدين يف هذا بق املتناسب مع القيم حباجة للرتميم والتجديد دائماً، وإذا أردان ين الفكر الديإنّ 
يم االجتماعية ناس فينبغي اعادة النظر يف القللالعصر وبقاء فاعليته وقدرته على ايصال رسالته املعنوية 

من مواقع دينية.  ماء الدين أيضًا أن يسامهوا يف جتديد الفكر الديينعلللمجتمعات الدينية وجيب على 
 عمل جيب أن يتكرر بني الفرتة واألخرى.الوهذا 
 

 قيم اخلادمة املخدومة:ال

 لقيم الدينية على حنوين:وا

 لقيم الدينية الثابتة واخلالدة.ا دمها:أح

درجة الثانية من العة القيم اخلادمة لتلك القيم الثابتة، أي أننا نقبل هبذه القيم من مو جم ألخرى:وا
ي تبقى حية وفاعلة يف واقع الفرد لكودعم القيم من الدرجة األوىل أي القيم اخلالدة،  أجل تقوية

الدة، والقيم لرغم من االختالف يف مصاديقها، قيمة اثبتة وخاباليت تعتّب « العدالة»واجملتمع، من قبيل 
ها جذب قيم نهذه املنظومة هي اليت يقع عليها التغيري والتبديل وبذلك ميك يفمن الدرجة الثانية 

قيم الدينية، اشاعة القيم الدميقراطية واالحتاد معها، وينبغي على علماء الدين السعي، مضافاً إىل اشاعة ال
ى أّن الناس يف هذا اجملتمع يتحملون الكثرة ر نالدميقراطية أيضاً، وعندما ننظر إىل مثل هذا اجملتمع 

ياسية لآلخرين ويتيحون هلم فرص املشاركة سنحون حق احلياة الوميوالتعدد من جهة كوهنم مسلمني 
 ى كافة املستوايت.علالسياسية 

دميقراطي يف الو سألتين، ما هو دليلك على أّن املسلمني إبمكاهنم ادغام قيم وأخالق النظام ول
 ضع ديين فالدليل: إننا نقبل ابلنظاممو الدينية وثقافتهم الدينية؟ أقول: إذا أردان االنطالق من  منظومتهم

نظام الوحيد الذي يتحقق فيه مطلبني كبريين للبشرية، أي الالدميقراطي ألنه يف العصر احلاضر ميّثل 
 يفا النظام حتقيق إنسانيتهم الئقتان ابإلنسان، ويستطيع أفراد اجملتمع يف ظّل هذال« احلرية»و« العدالة»

ناس ال يستطيعون حتقيق التمعي فإّن فإذا مل تتحقق احلرية والعدالة يف الواقع اجمل»حركة الواقع واحلياة 
ؤوليتهم أمام هللا تعاىل. فاإلنسان إمّنا يتمكن من مسوابلتايل أداء « إنسانيتهم وجتسيدها يف الواقع العملي

ا توفرت له اإلمكاانت االجتماعية لتحقيق وجتسيد ذاته اإلنسانية من إذا أداء مسؤوليته أمام هللا فيم
واعي فقط أن يؤدي اللة االنتخاب الواعي يف سلوكياته وأفعاله، واإلنسان يستطيع ابالنتخاب حاخالل 



يـْن  إِ )قرآن الكرمي هبذه احلقيقة: المسؤوليته وأمانته اليت وضعها هللا يف ذمته، كما يصرّح  اُه السَِّبيل  انَّ ه د 
ِإمَّا ك ُفوراً   .48(ِإمَّا ش اِكراً و 

، مع، وبشكل نسيبتاجمل يفانية لعدالة واحلرية الالئقة ابإلنسان يف إطار احلقوق اإلنساو مل تتحقق فل
هذا  نعوإذا غفلنا  نسانية.م اإلال العمل مبسؤولياهتجمفإّن أفراد ذلك اجملتمع سيواجهون مشاكل كثرية يف 

 يفالعتقادات ابعض  اء إلقنتخاب األخالقي احلر يف واقع احلياة لإلنسان وأرداناالي يوفر اإلطار الذ
التجاري يف  لف عن التبليغتخيال  تدينأذهان الناس آبلية التلقني والتبليغ، فإّن مثل هذا التبليغ لإلميان وال

 التلفزيون.

يف  يعقد اإلنسان ثحينه، ابطو هتم بقلبه  املتدين الواقعي هو الذي يعيش معىن احلياة اإلنسانية ويإنّ 
للهم اعاىل ويقول: تل هللا  مقابقف اإلنسان يفوييف خط املسؤولية والرسالة.  أعماق قلبه قراراً يف التحرك

ّبز القرار أن ي ثل هذاكن ملميذي يوفر إمكاانت حتقيق إنسانية اإلنسان، اللبيك. ويف مثل هذا اجملتمع، 
 اطي ألنّ ر لدميقلنظام اابالب ارسة احلرة، وهكذا يستطيع املسلم أن يقول إنين اطحة الواقع واملمساعلى 

يف القسم  ين. كما أنّهاإلنسا لكمالاملعنوايت وا خطاملباين والقيم الدميقراطية تتيح يل احلركة الواعية يف 
بليات وترشيد القا ةن تنميمكن مقول أبّن احلكومة يف العصر احلاضر إمّنا تتالالثاين من استدالله ميكنه 

ذب األشخاص من ج ضبعمكن  يتملالدميقراطي فقط، فلو  مملادية واملعنوية ألفراد اجملتمع يف ظّل النظاوا
ة للقيم لفة واملعارضل املخالى طبعستمروا يضربون واوإدغام القيم الدميقراطية مع قيمهم الثقافية والدينية 

 سيادة الشعب الدينية.نئذ التحدث عن حيالدميقراطية فال حيق هلم 
 

 ول املعنوايت يف اجملتمعات الغربية:أف

كن اجملتمعات اليت ولديهي أنّه ينبغي يف النظام الدميقراطي االهتمام ابألخالق املعنوية لإلنسان، وب
عنوي لإلنسان وأمهلت مرياثه وقيمه األخالقية وبذلك املتسود فيها قيم النظام الدميقراطي أغفلت الرأمسال 

األمر معلمًا من معامل هذه  اهذا العصر أزمة املعنوية واألخالق حىت أضحى هذ يفجه هذه اجملتمعات توا
مل الغيب وحدوث عاتمعات، إّن أزمة املعنوية واألخالق وفقدان معىن احلياة وانقطاع اإلنسان عن اجمل

وآفات يف صميم هذه اجملتمعات اهر سلبية ظو شرخ يف العالقة بني هللا واإلنسان يف البلدان الغربية، متّثل 
معات يعرتفون هبذه احلقيقة. وقد وصلت هذه احلالة إىل الذورة ته اجملهذحبيث إّن املفكرين الكبار يف 

رب العاملية األوىل احل فصل السياسة عن األخالق املعنوية والدينية متاماً، ولكن عندما وقعت متّ عندما 
ه، واليوم عادت املقوالت السابقة من أّن فيالكبري الذي وقعت  والثانية التفتت هذه الشعوب إىل اخلطأ
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خذت ابالمتداد يف أجواء وأوساط الفكر الغريب، فالسياسة ال وأة ال تنفصل عن األخالق سالسيا
 عنوية.املسلة من القيم املعنوية، وال ينبغي لعامل السياسة واحلكومة أن يبتعد عن القيم سلتنفصل عن 

ل عادة من كذي يتشاللدميقراطي ينبغي السعي ألحياء وجتديد بناء الرتاث املعنوي ن ففي النظام اإذ
ه الشعوب زمخًا وقوة وشجاعة. جيب أن هذالرتاث الديين ويكون مبثابة رأس املال الذي مينح ثقافة 

ني، وإاّل فسيواجه حاالت االهنيار املستمر واليأس واحلسرة معيستوحي اإلنسان الشجاعة من موقع 
 ملعاانة.وا

 

 تعددية الدينية يف النظام الدميقراطية:ال

حبيث يتمتع »دميقراطي الاليت ينبغي إضافتها هنا هي أّن ترميم وجتديد نظام القيم يف  نقطة املهّمةال
ال ينفك عن قبول التعددية يف القراءات الدينية، « نظامالاملتدينون وغري املتدينني حبقوق متساوية يف هذا 

ي نفالدميقراطي، وقلنا إّن  دينية تعّد من مجلة موارد التعددية الواقعية يف اجملتمعالالقراءات إّن تعددية 
لتايل فال يستطيع أي جمتمع أن وابالكثرات أو نفي التعددية يف جمتمع معني مبعىن نفي القيم الدميقراطية، 

حها حق احلياة والنمو بشكل مساو. دينية املوجودة ومناليكون دميقراطيًا إاّل إذا اعرتف بتعدد القراءات 
آبليات ومناهج عملية، ويتّم استخدام أو ترك « االجتهاد»و« ةءالقرا»حرك تتففي مثل هذا اجملتمع 

ىت إجياد وحني من خالل االستدالل وانتخاب منهج جديد من خالل استدالل آخر أيضًا معمنهج 
 يف الوعي العام.تغيري يف التفسري الديين يكون أمراً مقبواًل ومباحاً 

ي صنف أو فئة أن مينع أليتغري ويتحّول وال جيوز  هلذا اجملتمع ميكنه أن« العلمي والديين» العرف إنّ 
الكراه والعنف، واخلالصة أّن تفسري الدين يف واهذا التحول وهذا التفكري ابستخدام أساليب االجبار 

مثل هذا الفضاء من حرية البيان والبحث واالجتهاد  حتول دائم، ويف ويفهذا اجملتمع ميّثل تيارًا متحركًا 
قائدهم، ويف مثل هذا وعيف قبول قراءة معينة للدين وجعلها أساساً ومعياراً ألفكارهم  ناس أحراراً اليكون 

يدة بشكل مطلق. فإذا استخدم البعض يف جدالفضاء ال ميكن القول ببطالن أية نظرية جديدة أو قراءة 
خرين آلتحركة وسائل غري علمية إلثبات عقائده وفرضها على ااملوهذه احليوية هذا الفضاء املنفتح 

شعب الستتالشى يف هذا اجملتمع وتتالشى معها خصوصية سيادة « التعددية»لعنف فإّن واأبدوات القهر 
 بذلك املقدار.

العقيدة  ساو بغض النظر عنمتهذا النظام الدميقراطي تكون حقوق مجيع املواطنني حمفوظة بشكل  يف
 شخص أو فئة أو طبقة معينة أبي عنوان، ففي بنيواملسلك واالنتماء و... وال تكون السلطة متمركزة 

بعض آراًء وأفكاراً خمتلفة عن اآلخرين ورمّبا تكون لديهم قيم ومباديء ال النظام سيادة الشعب رمّبا ميلك 
ثبات حقانية مبادئهم إليات القوة والقهر بل هبا املؤمنون، ولكن املؤمنني ال ينبغي أن يستخدموا آليق

سائل دميقراطية مع مراعاة قواعد اللعبة حلفظ بو هم أن يتحركوا كاآلخرين يوصحة أفكارهم، بل ينبغي عل



يحة، ومن الواضح أّن هذا املوقف يعين االلتزام أبصول وقيم املنهج صحالقيم االجتماعية اليت يروهنا 
 ّن املؤمنني يتحركون يففإففي اجملتمع الذي يعيش نظام سيادة الشعب  دميقراطي لتحقيق هذه األصول،ال

 وسائل الدميقراطية فقط، ال بواسطة شيء آخر.السعيهم السياسي للوصول إىل السلطة من خالل 
 

 قف التيار األصويل من الدميقراطية:مو 

ينية، فالبعض يقول إّن دالهلا جواب آخر يف ثقافتنا « دينية»لنا إّن إضافة كلمة ق واب الثاين:اجل
يم دينية معينة يف مسار االلتزام والوفاء العملي هلا بققدون تسيادة الشعب الدينية تعين أن يتحرك الذين يع

شخاص الذين ال يعتقدون بضرورة جتديد القيم وإعادة النظر يف املباين والقيم لألمن موقع التقليد والتبعية 
يس فقط ال يبيحون ذلك ولا تتناسب وتتجانس مع قيم الدميقراطية، دينية والثقافة االجتماعية وجعلهال

 داثة وسيادة الشعب.احلحركون من موقع ااثرة مشاعر اجلمهور ضد قيم تبل ي

كومة الدينية ملزمة احله الطائفة من الناس ترى أنّه من أجل استالم زمام األمور والسلطة فإّن هذ
المتداد يف جو الفكر ورمّبا يسمح ابستخدام واالفة من االنتشار بوضع قوانني ومقررات ملنع األفكار املخ

خر لغرض كبت الرأي اآلخر واحلفاظ على املناصب احلكومية من اآلالقهر والقوة ضد الطرف  لوسائ
 حلقة.وادي الطرف املخالف وابلتايل حفظ القيم الدينية اليت يروهنا أهّنا هي الصحيحة أيالوقوع يف 

من  الدرجة  مني: مواطننيقسع يف عقيدة هؤالء ينقسمون من جهة حقوق املواطنة إىل  أفراد اجملتمإنّ 
دميقراطية من قبيل حرية كل شخص ومسؤوليته يف مقابل ال، وأّن مقوالت 2 ، ومواطنني من الدرجة1

عة، مااجلدم التمييز يف احلقوق بني مجيع األفراد و... كل ذلك ال معىن له يف نظر هذه وعحرية اآلخرين 
ني يف هذا النظام ابالطر احملددة لسؤو املومعىن سيادة الشعب يف نظر هؤالء أن يتحرك الناس النتخاب 

ناس أن يقنعوا ابخلدمات االجتماعية واالقتصادية اليت تقوم هبا الاليت تراها هذه الفئة للناس، وعلى 
ا اجملتمع هذاوية للمواطنني، ويف تشرتك مجيع الفئات والتيارات املختلفة يف حقوق متس أناحلكومة بدون 

لفكر، ألهّنم ال مينحون حقوقًا متساوية وايف جمال السياسة والعقيدة  ةال يعرتف رمسيًا ابلتعددية والكثر 
تمع، والتعددية الدينية أيضًا ال يعرتف هبا رمسياً وابلتايل فإّن بعض اجملهلذه التيارات والفئات السياسية يف 

 ا حق احلياة أو النمو واالمتداد.دين ليس هلللالقراءات 

تخاب املسؤولني واحلاكمني ان هذا التفسري للقيم والدين يتّم حذف وإلغاء قيم الدميقراطية وال يتّم ويف
والقول أبهّنم دميقراطيون « سيادة الشعب»الء بعنوان هؤ بوسائل دميقراطية وعلى أساس األكثرية ويكتفي 

 يعيشون أفكاراً وقيماً مضادة للدميقراطية وسيادة الشعب. ملمارسةواولكّنهم يف جمال العمل 

 ذلك يقع يف أنّ ملصطلح سيادة الشعب وأرى « كلمة دينية»ول إنّه ال ميكن إضافة قن هنا أوم
 هذا القيد وهذه اإلضافة ابمكاهنا إنّ النقطة املقابلة متامًا للدميقراطية ولسيادة الشعب ابملفهوم السائد، 

نظام لقيقي، فاملقصود من سيادة الشعب هو هذا ااحلعب من مضموهنا وحمتواها تفريغ سيادة الش



داثي، وإذا أراد املسلمون البحث يف ماهية النظام الدميقراطي فيجب أن احلالدميقراطي السائد يف الفكر 
 ريف معىن الدميقراطية. ويفوحتحثوا يف ذلك املعىن املعروف ال أن يتحرك البعض على مستوى حتوير يب

قطع األول من هذه املقالة، وأّما تقّدم توضيحه يف امل مااملصطلح السياسي فإّن معىن سيادة الشعب هو 
شعب فإنّه يلغي سيادة الشعب من أساسها، وهذا الشكل من احلكومة ومن سيادة الاملعىن الثاين لسيادة 

كثرة والتعددية اللسائد، فقبول شعب الدينية يقع يف النقطة املقابلة متامًا لسيادة الشعب ابملعىن اال
شعب وعندما ينفي التفسري الثاين هذه الًا ركينًا من مقولة سيادة ناملوجودة ابلفعل يف اجملتمع يعّد رك
 اس سيادة الشعب.أسالكثرة والتعددية فهو يف الواقع ينفي 

يادة الشعب قابلة لسامل اطالق اسم سيادة الشعب على شكل معني من احلكومة يقع يف النقطة إنّ 
املغالطة السياسية اليت تنعدم فيها الشفافية  منًا عاحلقيقية وليس فقط ال ميلك تّبيرًا معقواًل بل يعتّب نو 

يشون املسؤولية وهاجس االهتمام بتقوية الفكر واملعنوايت والقيم يف يعالسياسية، واألشخاص الذين 
سيادة »صطلح ملإّن أصحاب التفسري األول تمع ينبغي عليهم اجتناب التورط يف هذه املغالطة، اجمل

ك اجلماعة اليت تعمل على حتريف تلخدام هذا املصطلح، وينبغي على تهم الذين حيق هلم اس« الشعب
مونه احلقيقي على مستوى املمارسة والتطبيق أن جيتنبوا مضمعىن سيادة الشعب والعمل على افراغه من 

ف الكلمات والتمسك ابلسلطة بعناوين غائمة وألهداف حركوا من موقع حترييتهذه املمارسات وال 
 ا حلكومتهم امساً آخر.و هومة، أو خيتار مو 

*    *    * 
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 جود عالقة و دة عا ه يرىدما ينظر اإلنسان إىل مسألة احلكومة هباجس ديين وإسالمي فإنّ عن
نّه ميلك ميان قالوا إعىن اإليل م حتلويفة بني الدين وبني هذه األمور، فجوهر الدين هو اإلميان، وثيق

إلميان ااس يف سوالعنصر األ رادي.لبعد العاطفي، والبعد اإلواثالثة ظواهر أو أبعاد: البعد املعريف، 
ة ى يف املمارسدة تتجلاإلرا مؤمناً، فهل أّن هذه ميانية وأّن يعيش اإلنساناإلهو إرادة احلياة 

يدان تدخل يف امل اللسياسة  فاسياسية للمؤمن أم ختتص جبوانب معينة من حياته اإلميانية وابلتايلال
ميانية من ة احلياة اإلن وإرادميا اإلبنيالذي تتجلى فيه إرادة احلياة اإلميانية؟ وما هو نوع العالقة 

 رى؟أخحلكومة من جهة اجهة، وبني السياسة و 

 لعالقة احبثوا  حيث فكريناملالسؤال مهم وجذاب، وهذه املسألة قد طرحت يف كتاابت بعض  ذاه
و كيف هالباب   هذايفاابيت، والسؤال األصلي كتبني اإلميان والسياسة، وقد أشرت إليها يف بعض  

لك إنّه يسحلوار فذا احث يف هبسياسة من منطلق إمياين؟ أّما موضوع الالنتعاطى حنن املسلمني مع 
كومة، وعندما حلواسة لسياابر ورمّبا أن تكون هناك قراءة أخرى للكتاب والسّنة فيما يتعلق آخمسلكًا 

فسنا مؤمنني فرتض أنننا نأميان، ففي الواقع اإلنقول كيف ميكن االنطالق يف العمل السياسي من موقع 
هر سياسي، والظالعمل الامع  طنااسي ونوع العالقة اليت تربيشأن السالونريد أن نعلم طبيعة التعامل مع 

مع لغرب، فواحية  املسييفياسة سألة هبذه الصورة متأثر ابملسار التارخيي لعالقة الدين ابلساملأّن طرح 
إىل جانب  طة أخرىت سلسيحية ظهر املظهور الكنيسة يف الداينة املسيحية الذي يعود إىل بداية عصر 

لى وجه ع« هليةلسلطة اإللجتسيد »هذه السلطة تقرر أهّنا و « عقالينالالبشري »دنيوي لمركز السلطة ا
؟ هل يتبعون سلطتنيلااتني هن هنا أُثري هذا السؤال: ما هو موقف املؤمنني املسيحيني جتاه وماألرض، 

 ؟«يسةة الكنسلط»ى األرض علالسلطة السياسية الدنيوية، أو السلطة اإلهلية املتجّسدة 

 نظر املسيحيني أّن ويفني سلطة هللا املتجسدة على وجه األرض، نيسة متّثل يف نظر املسيحيكلفا
إىل جانب التاريخ الدنيوي، وكل مؤمن « لتاريخ املقدسا»الكنيسة تتوىل يف وظيفتها إجياد التاريخ اجلديد 

تجه ليلتحاق بقافلة املؤمنني ووصل نفسه هبذه السلطة ويصبح عضواً يف الكنيسة االمسيحي ينبغي عليه 
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موعة األوامر والنواهي يف الداينة جمته حنو ملكوت هللا. وهذه احلقيقة كانت موجودة قبل ظهور يف حرك
لعمل هبا، أي كان هناك وضع قائم وقدرة ملموسة يف الواقع وااملسيحية اليت ينبغي على الناس امتثاهلا 

يم الناس يف أمورهم السياسية املسؤولة عن تنظ ةينة إىل جانب السلطة الدنيويمعاخلارجي وهلا آاثر 
 الزماين واملكاين والدنيوي.« التاريخ العريف»دنيوية وتتصل بـ ال

لعريف ويف التاريخ ون ايشيعن املسيحيون يعيشون من جهة يف هذا التاريخ الديين ومن جهة أخرى كا
لطة ّل السية يف ظماد ة دنيويةارخيني: حيواتظّل السلطة الدنيوية السياسية، فهم يعيشون حياتني 

ىل أّن مثّة إخ يشري لتاريعيين اخلارجي يف ظّل سلطة الكنيسة. واالالسياسية، وحياة معنوية بشكلها 
السياسية  سلطةال تّبر دامات وقعت بني هاتني السلطتني، وابلرغم من أّن املسيحية كانتوصنزاعات 

لوك لسلطة من املصحاب ا الِقبل هللا منأيضاً هي مفّوضة  الدنيوية مبّبرات دينية وتقول إّن هذه السلطة
 ة.لكنيساودهم ومسؤولياهتم وعدم تدخلهم يف شؤون حدوالقياصرة بشرط عدم اخلروج عن 

د اخلالف أنّه يف موار  عىنمب، طلقةم احلقبة التارخيية من القرون الوسطى ادعى البااب أنّه ميلك والية ويف
لسلطة ارخيي كانت اسار التا املالدنيوية، ويف هذ سلطةال فإّن إبمكانه حّل نيوالتعارض بني هاتني السلطت

االت احلعض ها يف بهتميشغلب أحيااًن على سلطة الكنيسة وتعمل على اقصائها و تتالسياسية الدنيوية 
ه ان املسيحي جتاإلنسا ب منطلو املوتتوىل إدارة األمور مكاهنا، وهنا يثار هذا السؤال: ما هو املوقف 

يتخذ جهة  اإلميانو لطة، ّن السياسة كانت تتخذ جهة السألسلطة الدنيوية، السياسة واحلكومة؟ أي ال
 ع التنافس بني هاتني السلطتني.وقسلطة أخرى، وهكذا 

رسوا نشاطًا جيسد السلطة ماكننا كمسلمني مل يكن حالنا كذلك فإّن اترخينا مل يذكر أّن املسلمني ول
النظر عن العقائد واألفكار اليت ظهرت يف  غض مع»إّن التاريخ اإلسالمي  لاإلهلية على األرض، ب

وة نيب اإلسالم مل تكن سوى نبوة وليست جتسيداً لسلطة إهلية على نبيقرر أّن « أوساط العرفاء بعد ذلك
هور ابن هللا وظلول إّن القرآن الكرمي ينفي بصراحة يف العديد من آايته فكرة التجسيم واحل لب. 50األرض

اإلميان ابهلل، اإلميان »سالم للناس: اإلليب وما إىل ذلك. وقد كانت رسالة نيب على األرض والفدية والص
كرم نبوته استمرارًا لنبوة األنبياء السابقني وليست حلقة األويعتّب النيب « بيوم القيامة، والعمل الصاحل
نيل  والضاللة ومن أجل« اخلسران»دعوة للنجاة من لالة األنبياء يف ارسمنفصلة عنها. وتتلخص 

رسالة اإلهلية حيث الحلياة املعنوية. ونقرأ يف احدى السور القصار يف القرآن الكرمي عصارة هذه واالسعادة 
نس ان  بِ )يقول:  ِِ ِفي ُخْسر * ِإالَّ الَِّذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا ل  ْسِم هللِا الرَّْْح ِن الرَِّحيِم و اْلع ْصِر * ِإنَّ ااْل

 .51(لصَّرْبِ ابِ اِبحلْ قِّ و تـ و اص ْوا  الصَّاحِل اِت و تـ و اص ْوا
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قولة جتسم السلطة ملن هنا فنحن ال جند، ال يف صدر اإلسالم وال يف دعوة النيب األكرم، أثرًا وم
عن هذه الدنيا فإّن املسلمني أدركوا أّن  نيبالاإلهلية على وجه األرض، والشاهد على ذلك عندما رحل 

، وعندما قال أحد الصحابة: إّن النيب مل ميت ألّن األنبياء ال ناسالالنيب قد مات كما ميوت سائر 
نت كابل أحد كالمه، إذن فلو أردان االجابة عن هذا السؤال: ما هي السلطات اليت  يقميوتون. مل 

طة واحدة وهي السلطة سل؟ فينبغي القول إنّه مل تكن سوى مموجودة يف عصر النيب وبعد ظهور اإلسال
ساس فعندما رحل النيب األكرم اجتمع املسلمون األأو السلطة الزمنية، وعلى هذا الدنيوية السياسية 

اس رؤيتهم الدنيوية للسلطة ومن خالل املنهج املتبع آنذاك وهو البيعة. أسوأسسوا حكومة زمنية على 
ن جهة أّن آلخرين مل يكن موايه الوقائع التارخيية، أّن اخلالف بني أنصار اإلمام علي للظاهر كما تشري إوا

ى األرض إىل جانب السلطة الدنيوية وأّن اإلمام علي علهؤالء كانوا يقولون بوجود سلطة إهلية متجسدة 
أّن بعض هؤالء   رهلية، ال يوجد ما يشري إىل وجود هذا التصور، كل ما يف األماإليعتّب مصداقًا للسلطة 

صب السلطة منمام علي لتصدي ن يرى أّن النيب ومن أجل حفظ مصاحل املسلمني قد اختار اإلكا
ّما األدلة اليت تقرر وجوب نصب )أاألرضية والزمنية، ومثل هذا النصب كان متداواًل يف ذلك الزمان. 

الشيعة يف أواخر القرن الثالث  د ظهرت بني املتكّلمنيفقاإلمام من هللا تعاىل ومسائل من هذا القبيل 
 .52مد قبل ذلك الزمان(ا أثر اترخيي معتهلاهلجري تقريباً ومل يكن 

 

 كومة اإلسالمية حكومة زمنية وعقالنية:احل

 القضاء واليتو البيعة رى و لشو والى هذا األساس فإّن مجيع املفاهيم اليت تصل ابلعدالة واحلكومة وع
قالئي والبشري الع الدنيويريف و تخدم يف ذلك املفهوم العتسوردت يف القرآن الكرمي والسرية النبوية كانت 

 ياً رمس يعرتف لكرمي مللقرآن اا، ومعىن هذا الكالم أّن «أو حقيقة شرعية»عية أخرى شر يكن هلا ماهية ومل 
ما  وعندما نقرأ لطة أخرىسود وج ومل يقرر« البشرية العقالئية»بقدرة وسلطة غري السلطة الزمنية والعرفية 
وما  ةالسلط ية هلذهلعرفضية واوف ال جند سوى اهلوية األر فسورد يف شأن احلكومة يف القرآن الكرمي 

 جملال.اهذا  الئية وبشرية حيتاج إليها الناس يف تيسري أمورهم يفعقيتصل هبا من أمور 

بحث التارخيي يشري إىل المّبا يسأل أحد األشخاص: إذن ما معىن كون النيب حاكماً؟ واجلواب: إّن ور 
ل هذه البيعة اختاروا  أهل املدينة ومن خالأنّ  أّن البيعة اليت عقدها أهل املدينة مع النيب يف مكة تعين

سلطة األرضية والعرفية والدنيوية ومل حيدث أي تغيري يف هوية هذه الالنيب حاكمًا عليهم ومنحوه تلك 
ومته متّثل جتسيداً حكلنيب بدوره وطيلة عشر سنوات من حكومته يف املدينة مل يدِع أّن ماهية واالسلطة. 
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نيب يتعاطى مع القضااي ابسلوب عقالئي الن اجتسدت على األرض. وقد ك لسلطة إهلية وروحانية
ومته وما يتصل هبا من حروب وغنائم ومشورة مع رؤوساء حكمتعارف يف ذلك العصر، وكان ميارس 

 اس القواعد العرفية املتداولة يف ثقافة ذلك العصر.أسالقبائل كلها على 
 

 ومة ا لنيب ليست حكومة إهلّية:حك

خالل االعتماد  منيه من ِقبل الناس مل تكن سوى سلطة عرفية لكمية النيب اليت فّوضت إن فحا إذ
يوية نبوية يف ذلك العصر. وقد مارس دنحيث تشكلت حكومة « البيعة»الذي أواله الناس إاّيه عّب آلية 

« الشورى»ـ الئية يف تلك األجواء، ومنها املسائل اليت تتصل بعقالنيب سلطته واختياراته ضمن تدابري 
بلة للنقد. قارى يف ذلك الوقت متّثل مركزاً عقالئياً، ومل يدِع النيب أّن سلطته مقّدسة وغري و شالوقد كانت 

يعين خروج مفهوم الطاعة عن  الصحيح أّن القرآن الكرمي أوجب اطاعة النيب وأويل األمر، ولكن ذلك 
ومة النيب حكومة كاس للحكومة، وأّما كون حاعة الناطاملفهوم العقالئي السائد يف الفكر البشري يف 

عقالئية للناس جتاه هذه احلكومة اليت وقعت مورد أتييد الوحي حيث أصبحت الدينية فيعين تلك الطاعة 
شرك إىل اإلميان وأّن الومة سياسية ودينية، واجلديد يف األمر هو ما يتصل بنبّوة النيب واالنتقال من حك

هلل وابليوم اآلخر والعمل الصاحل، وهذا العمل اب ودعاهم للتوحيد واإلميانالنيب هنى الناس عن الشرك 
 ضاً.أيالصاحل يشمل الشأن السياسي 

ا كان املسلمون يف كممر اآلخر الذي أود اإلشارة إليه هو أننا اليوم مقصودون ابخلطاب القرآين  األ
عن  األوائل وتساءلنا اليوم ان املسلمنيمكعصر النيب مقصودون بذلك اخلطاب، فلو وضعنا أنفسنا 

سياسة واحلكومة، فينبغي علينا االلتفات أواًل إىل هذا املوضوع املهم، الفحوى اخلطاب القرآن يف ابب 
زمنية والعرفية القرآن الكرمي ليس بصدد أتسيس سلطة روحانية على األرض إىل جانب السلطة الوهو أّن 

 يكن بصدد أتسيس مثل هذه مله أنّ يف هذا العصر. كما تسيطر على أمور الناس « العقالئية البشرية»
 السلطة ملخاطبيه يف عصر النيب.

سلطة هي سلطة النبغي االلتفات إىل هذه احلقيقة وهي أّن القرآن كما قرر يف ذلك الوقت أّن وي
رضية حدث معنا إاّل عن سلطة زمنية وأيتفكذلك اليوم أيضًا فالقرآن ال « بشرية عقالئية»زمنية وأرضية 

وابلطبع « اإلميان والعمل الصاحل»ا ما أراده من القدماء من منّ ، ومن هذه اجلهة يريد «بشرية عقالئية»
ا منّ صاحل يشمل بطبيعة احلال أمور احلكومة والسياسة أيضاً. ففي هذه الدائرة طلب الفإّن هذا العمل 

 القرآن أن نكون من أصحاب العمل الصاحل أيضاً.

ميان والعمل الصاحل يف اإلحلاضر: كيف نكون من أهل االيت تواجهنا يف العصر  ن فأساس املسألةإذ
الئي، وأّما ما يتصل ابلشأن السماوي واإلهلي عقدائرة احلكومة والسياسة مبا تعنيه من أمر دنيوي 

من  بغي علينا السعي لتحقيقه يف واقعنا الفردي واالجتماعي أو يوهب لناينواملستقبلي فهو اإلميان الذي 



انية، بل نقول: حنن إميي القول إننا كيف منارس السياسة واحلكومة من منطلقات غسماء. إذن فال ينبال
ون مؤمنني؟ فنحن كسياسيني حمرومون من نكومن موقع السياسة األرضية والعرفية اليت نعيشها كيف 

 نا أشخاص مؤمنني حنتاج للسياسة.أناإلميان وحنتاج إىل اإلميان، ال 

عالقة بينه وبني السياسة الويريد معرفة « إنسان مؤمن»يفرتض وجود  السؤال ابلصورة ااُلوىل  طرحإنّ 
نسان املسيحي يف القرون الوسطى على أساس أنّه اإلوأرابب احلكومة، وهذه هي الرؤية اليت كانت لدى 

كون اتبعاً مىت ي« األمور العرفية»طلوب منه كمؤمن أن يقرر يف هذه املعضو يف الكنيسة حيث كان 
عامل يف املرتبة يتيكون اتبعاً للسلطان. ولكّن السؤال بصياغته الثانية يفرتض وجود إنسان  ىتومللكنيسة 

عى لتحقيق دعوة القرآن يف مطالبته ابإلميان يساألوىل مع الوضع السياسي العريف القائم ومن خالل ذلك 
 واالستجابة هلذه الدعوة.

 عصر.الصر البعثة أو يف هذا عب لنيب اإلسالم سواء يف ا هو اإلنسان املسلم املخاطهذ

فاوتة: السؤال األول متاتن صياغتان للسؤال املذكور وتطلبان حنوين من االجابة ينتهيان لنتائج ها
ذلك تعيني حدودها وأبعادها من هذا املنظار وكيفضي بنا إىل تفسري معىن السياسة من منظار اإلميان 

سطى، وهناك مجاعة يف جمتمعنا احلايل ميلكون هذه و نت يف القرون الكااليت   وهذه هي الرؤية»أيضاً، 
جمّرد « ميان والسياسةاإلبني »أو يؤدي إىل إجياد نوع من العلمانية السياسية حبيث تكون بينهما « رؤيةال

ىل بقاء اضر، وأّما السؤال يف صيغته الثانية فيفضي إاحلعقد توافقي كما هو السائد يف الغرب يف العصر 
سياسة وعدم خضوعها لرؤية إميانية لتعريفها أو حتديد أبعادها بواسطة تلك للرضي ألالطابع البشري ا

رضية والبشرية العقالئية األنظرة، مضافًا إىل احليلولة دون حتقق العلمانية يف أجوائها بل تبقى السياسة ال
 «.ةدينيالاألخالق املعنوية »مصداقاً للعمل الصاحل ومقيدة بـ 

ظار اإلميان فمن املمكن منني أّن السياسة لو مل يتّم تعريفها ورسم حدودها من مهم ابلنسبة للمسلامل
واردة يف الكتاب والسّنة للحكومة والسياسة الأن يتجاوز الباحث املسلم يف هذا العصر، املصاديق 

للحكومة والسياسة بدون لعادة ويتّجه صوب املفهوم العلمي والفلسفي واواملبتنية على أساس العرف 
 طاب اإلمياين للكتاب والسّنة وبدون االبتالء ابلعلمانية.اخلاوز جت

 

 اخلطاابت القرآنية أوامر إهلّية: هل

 انني ومقررات جديدة قو اك سؤال يثار يف مجيع البلدان اإلسالمية وهو: هل جيوز لنا تشريع هن
قوانني على ُاسس ومبان نظرية فلسفية وعلمية لايف ابب األسرة واجملتمع واحلكومة حبيث تقوم هذه 

الكتاب والسّنة وحبيث يتّم استبدال القوانني اإلسالمية هبذه  يفجديدة ختتلف عّما هو موجود 
هلية واالعراض اإلديدة، أال يؤدي هذا االجتاه الذي ذكرمتوه إىل خمالفة األوامر والنواهي اجلالقوانني 

  الكتاب والسّنة؟عن املباديء والقيم املوجودة يف



 لنواهي اإلهلية من جهة، واالتأمل يف هذه القضية يدعوان يف ابدىء األمر إىل فهم داللة األوامر  نّ إ
ة أخرى، وبعبارة أخرى، هناك سؤاالن أساسيان جهوفهم املباين وااُلسس اليت تتصل هبذه املوضوع من 

 يف هذا الباب:

عقالئية هي أوامر ونواه الألمور ابتاب والسّنة واليت تتصل ل أّن األحكام الواردة يف الكه ـ 1/  س
 إهلية، وأبي معىن؟

ي هللا يف هذا رأل يتضمن الكتاب والسّنة فلسفة سياسية مشخصة وحمددة تعّب عن ه ـ 2/  س
اذ مباديء جديدة للقوانني واملقررات فيما اختاجملال وابلتايل جيب علينا اتباعها والعمل هبا حبيث يكون 

 ثابة اإلعراض والتخلي عن مضمون اخلطاب الديين والوحياين؟مبالً ثصل بنظام حكم دميقراطي ميت

ىن األمر والنهي اإلهليني،  معالبداية حنن نواجه مفهومًا أساسيًا وحمورايً، وهذا املفهوم يتلخص يف  يف
ذلك  تداول يف هذا العصر فإنّ دميقراطي مثاًل ابملعىن املالوقد ذهب بعض النّقاد إىل أننا لو قبلنا ابلنظام 

لنواهي واوامر والنواهي اإلهلية، إذن ففي البداية ينبغي تعيني املقصود من األوامر األيستلزم التخلي عن 
 اإلهلية.

ون مل يكن لدى قر ا البّد من االشارة إىل نقطة مهّمة يف هذا البحث وهي أنّه قبل أكثر من مثانية هن
والذي متّثل هذه األوامر « كالم اإلهليالىن عم»مني كالم جديد يف ابب الفالسفة واملتكّلمني املسل

تنسجم مع معارف وذهنية هذا العصر، إاّل أنين وبدون  الوالنواهي قسمًا منه، والنظرايت القدمية 
وضوع اكتفي ابإلشارة إىل أنّنا ما مل نفهم املقصود من كالم هللا وحتديد ماهية املالدخول يف تفاصيل هذا 

ّثل هني هللا، فهذا متن ندعي بكل بساطة أّن هذه األية متّثل أمر هللا وتلك آية أكالم اإلهلي ال ميكننا لا
 الكالم غري مقبول من الناحية العلمية.

 

 كلة قياس الكالم اإلهلي على البشري:مش

ى شكل أمر القرآن عل يفساس املشكلة أّن علماء الفقه واألصول فهموا من مجيع اخلطاابت الواردة وأ
قوانني البشرية اليت تتضمن مثل هذه األوامر الوهني أهّنا مبثابة أوامر ونواه إهلّية، كما هو احلال يف 

طروحة لفهم كالم هللا من قبيل حبث املطلق واملقيد، واملنطوق واملفهوم، املوالنواهي. إّن مجيع املسائل 
يت هي ظاهرة الهذه كلها ترتبط ابللغة  لعام واخلاص، واصالة الظهور، وسائر مباحث األلفاظ،وا
بشر من خالل هذه املباحث املتداولة يف الواأللفاظ واجلمل ظاهرة بشرية وابإلمكان فهم كالم « بشرية»

وية هلذه الظاهرة البشرية، فمثاًل ميكن القول إّن ظاهر هذا لغالكتب األصولية، فهي ضوابط وقواعد 
 يفولكّن هذه الدعاوي « يوطيقية الضعيفةنى أساس بعض اآلراء اهلرمعل»تكّلم املالكالم يعّّب عن مراد 

ردان فهم القرآن بواسطة وأمورد الكالم البشري ال ميكن تعميمها إىل الكالم اإلهلي، فلو راجعنا القرآن 
فال شك أنّنا سوف نفهم من « أمر هللا وهنيه»و« كالم هللا»تلك اآلليات واألدوات األصولية وفهم 



همه من كالم اإلنسان وأوامره ونواهيه، وابلتايل سيكون املفهوم نفذي لاإلهلي هذا ذات التصور االكالم 
قانون البشري. الألوامر املذكورة يف القرآن هو ذات املفهوم من القوانني واألوامر الواردة يف وامن القوانني 

نسان؟  كما يتصوره عن كالم اإلم هللاكالوحينئذ رمبا يتساءل: هل يصّح لإلنسان أن يتصور مفهوماً عن  
 وأساساً ماذا تعين نسبة الكالم إىل هللا؟

ختلفة يف هذا اجملال امللنسبة ملفهوم كالم اإلنسان، فإّن فلسفة األلسنيات واالنرتبولوجيا والنظرايت اب
مع كّن ذلك القسم املقبول منها ما يتناسب وليف املاضي ويف العصر احلاضر تكفلت بيان هذا األمر، 

نسان التارخيي والزماين واملكاين، وهذا ال يعين وجود املسوغ املنطقي اإل تأوضاع وأحوال وخصوصيا
لتايل ال ميكن وصفها واب« فوق اترخيية»عميم هذه اخلصوصيات إىل حالة متعالية على الزمان واملكان لت

 والتعبري عنها أبدوات الفهم البشري.

هومًا عن كالم هللا مفكن أن نتصور مينقاش فيها، وهي أنّه ال ى أية حال هناك حقيقة ال جمال للعل
كن فال يصح تعميم وتطبيق مباحث مميساوق املفهوم املتصور عن كالم اإلنسان. فإذا كان ذلك غري 

وامر والنواهي اإلهلية بوصفها كالمًا إهليًا بل ينبغى البحث عن األاأللفاظ املذكورة يف علم األصول على 
 شكلة.املل طريق آخر حل

ى غرار كالم علإّن علماء الفقه واألصول ابلرغم من تبانيهم على أّن كالم هللا فف إىل ذلك أض
تخذة يف عملية التخاطب بني البشر املاإلنسان وقد وضعوا لفهم الكالم هللا ذات املعايري واألساليب 

 ف متامًا عن كالم البشر،لك خصوصيات يف مضمونه ختتلميولكنهم مع ذلك زعموا أّن اخلطاب اإلهلي 
توعب يف تسيع األوامر والنواهي الواردة يف القرآن الكرمي هي خطاابت فوق اترخيية مجهؤالء يقولون إّن 

يع اخلطاابت الواردة يف القرآن مجدائرة خطاهبا مجيع أفراد البشر يف مجيع العصور! وبذلك قالوا أبّن 
عن األحكام الشرعية الواقعية  تمبثابة تصورات وتصديقا يهالكرمي يف اجملاالت السياسية واالجتماعية 

 واقع ونفس األمر وتشمل مجيع أفراد البشر بدون استثناء إىل يوم القيامة!الاملوجودة يف لوح 

حاظ اترخيي بلعلوم أنّه ال ميكن ادعاء مثل هذا الكالم ابلنسبة لألوامر والنواهي البشرية وم
املقنن البشري حمدودة مبجال اترخيي  منادرة صية والقوانني الوضعية الواجتماعي، ألّن اخلطاابت البشر 
خاص معينني يف الواقع اجملتمعي وهلا أهداف وأغراض حمّددة، حبيث أشواجتماعي معني واملخاطب فيها 

ق اترخيي يف إطار فو جاوز هذه احلدود إىل غريها، ولذلك ال ميكن تصور وجود تكليف وأمر وهني تتال 
نسان نبيًا أو غري نيب، ألّن مجيع هذه األوامر اإلشرية سواء كان ذلك ببشرية اليت تعتّب ظاهرة اللغة ال

يش ضمن التاريخ، فكيف ميكن القول أبّن املعايري واألساليب يعوالنواهي بشرية واإلنسان نفسه 
ّم يتنسان حبيث م هللا وأوامره ونواهيه هي ذات املعايري املستخدمة لفهم كالم اإلكالاملستخدمة لفهم  

هلي فوق اترخيي وأنّه ال اإلاستخدام معايري واحدة يف فهم هذين الكالمني، ومع ذلك نقول أبّن الكالم 
 يشبه كالم البشر؟!



 

 م وجود نظرية علمية يف الكالم اإلهلي:عد

الكالم  يف علم هلياإل هذا املشكالت انشئة من عدم وجود نظرية منقحة ومعقولة عن الكالم إنّ 
ة استخدام لى ضرور خرى عا نؤكد مرّة أهنعلم األصول الذي يعتّب األساس النظري لعلم الفقه، ومن و 

األصول ع عن الفقه و ن الدفا  ميكه بدون االهتمام به واستخدامه الأنّ علم اهلرمنيوطيقا والذي ذكرت مراراً 
 برؤية علمية.

صدر عام  يلسّنة الذوايقا الكتاب هرمنيوط» االعوام األخرية وّجهت نقود عديدة على كتايب ويف
ذي كان جمهواًل تقريباً يف ايران إىل عهد قريب ال« اهلرمنيوطيقا»، ورغم أّن جمّرد االهتمام مبوضوع 1999

لتقدير، ولكن لألسف فإّن النقاد مل يلتفتوا إىل الغرض األصلي من هذا وايعّد مبادرة جديرة ابالهتمام 
ؤالء فهآبليات الفحش والسباب(  ص الذين دخلوا على اخلطع غض النظر عن األشخا)مالكتاب 

ميكن أن يستبطن معان  نصالنقاد احملرتمون تصوروا أّن املوضوع األصلي للكتاب هو إثبات أّن كل 
وانصّب نقدهم هلذا الكتاب على هذه « قراءاتالتعدد »متعددة وخمتلفة، وهو املوضوع املعروف بـ 

ضة هلا والقول أبّن النص الواحد يستبطن معىًن ر ثبات النظرايت املعاوإ املسألة وكرسوا جهودهم لبيان
 .53ح استخراج قراءات متعددة منهيصواحداً وال 

 ا ينبغي االشارة إىل نقطتني:هن

 إىل جانب« يقارمنيوطهلا»م ّن انفتاح احلوزات العلمية على أفق جديد ومعرفتهم بوجود علإ وىل:األ
ذا العلم حة يف هملطرو االبحوث الفلسفية  منول وأنّه بدون االستفادة مباحث األلفاظ يف علم األص
اختاذ مباين النص و  تلفة منوإمكان أو امتناع القراءات املخ« نصالفهم »ومنها البحث الفلسفي لعملية 

يعّد ته ّد ذاحب ذلك نص، فإنّ هم الفصة يف هذا الباب فإنّه ال ميكن القول أبّن العامل الفالين خاومرتكزات 
 فتحاً كبرياً.

ض صحة هذا فر ناك فتح آخر وهو أنّه قد اتضح أّن من يدعي أّن النص له معىن واحد، على وه
ىل جانبها نظرايت متعددة ومعارضها وإفإّن ذلك ميّثل إحدى النظرايت املوجودة يف هذا الباب « القول»

، ألّن كل داللة وفهم خاص ملعىن ى معىن واحد ال غريعله ال جمال للقطع بداللة النص نّ هلا أيضًا وأ

                                                           

ي العصر الحاضر يختلف لقول بوجود معنًى واحد للنص فا.  53

فظ في باب مباحث األلفاظ في للتمامًا عن القول بالمعنى الواحد 

علم األصول، وهذا الخلط بين هذين األمرين أوقع الكثير من 

باحثين في الخطأ بحيث تصوروا أّن أراء القائلين بوحدة ال

قائلين بوحدة المعنى في الالمعنى للنص تساهم في تقوية موضع 

 ل، وسيأتي تفصيل الكالم في ذلك الحقًا.علم األصو



« البلورالية»ينة، وحينئذ فنحن نواجه تعدد النظرايت والفهوم وهو معىن: معالنص يستند إىل نظرية 
 لتعددية يف جمال قراءة النص.وا

واحد ولكّن الغرض اللفة من النص تلرغم من حبثه موضوع إمكان فهم معاين خماب نقطة األخرى:ال
يت من الناحية املنطقية يف رتبة أسبق من وأيتاب يتصل مبوضوع مهم وأساسي آخر األصلي من ذلك الك

النص الواحد. وهو أّن فهم كل النص منوط قبل كل شيء بنوع  منموضوع إمكان القراءات املتعددة 
ى قارىء علن ماهيته، وبعبارة أخرى إنّه ينبغي علتصديق الذي ميلكه القارىء عن النص و وامن التصور 

سفي أو نص عرفاين أو نص فلقبل كل شيء أن حيدد طبيعة النص الذي يقرأه وهل هو نص  النص
نبغي تشخيص وحتديد املسبوقات الذهنية الشأنية فيقانوين أو أنّه نص يرتبط ابلعلوم التجريبية وهكذا؟ 

تتضمن أن حيصل عليه من هذا النص؟ فجميع النصوص املدّونة  ذا يتوقعماعن ذلك النص وأّن القارىء 
فاين، قانوين، عر فلسفي، »الكالم، ولكن ما مل يتّم تشخيص نوعية هذا الكالم وهل أنّه كالم  مننوعًا 

ينا معرفة ملا يهدف إليه هذا النص وما لدوما مل تكن « رايضي، فيزيقي، اترخيي، اجتماعي، علمي و...
 ه.م املعىن املراد منه أو تفسري فهنه فلن يكون بوسعنا مميكن استخالصه 

 

 ثري املسبوقات الذهنية لدى املفّسرين:أت

ذهنية االساسية عند املفّسرين الاملسبوقات » الفصل التاسع من الكتاب املذكور حبث حتت عنوان ويف
وأشرت فيه إىل « اطبائيبملتأخرين أمثال العاّلمة الطوامن أهل احلديث واألشاعرة واملعتزلة والعرفاء 

فّسرين على اختالف مشارهبم ومناهجهم يف تفسري القرآن وأوضحت هناك أّن املالعناصر املعرفية هلؤالء 
لتصديق الذي ميلكه واسري كل واحد من هؤالء املفسرين للقرآن الكرمي يتناسب مع طبيعة التصور تف

وحاولت « اهية الوحي وماهية الكالم اإلهليم»املفسر قبل شروعه يف تفسريه وتصوره عن ماهية القرآن 
سواء عن وعي أو « القرآن»ّسر ميلك، يف املرتبة سابقة، تصوراً عن مف هذه احلقيقة وهي أّن كل أن اُبنّي 

د ذكرت وقيتحرك على مستوى تفسري القرآن ابالنطالق من تلك الرؤية الذهنية املسبقة،  مثغري وعي، 
عن ماهية الكالم  صديقاهتم األوليةوتّسرين انجم عن اختالف تصوراهتم فهناك أّن اختالف تفاسري امل

رت بصراحة يف مقدمة ذلك الكتاب أّن هذه العناصر ذكاإلهلي والذي يعتّب القرآن مصداقًا له، وقد 
طلوب املليست منقحة يف عصران احلايل ابلشكل « ملفروضات الذهنية عن ماهية القرآنوااملسبوقات »

عصر، تنقيح تلك التصورات اليف هذا على تنقيحها، وقلت إّن مهّمة املفّسرين األساسية  لالعم وينبغي
رتب بعد اجراء عملية النقد والتنقيح هذه من فهم نقلكي « القرآن»والتصديقات اليت ميلكوهنا عن 

 القرآن بشكل أفضل.

جود قراءة واحدة بو لنسبة لضرورة هذا النقد والتنقيح للمفّسرين ال فرق بني املفّسر الذي يعتقد واب
فّسر الذي يعتقد إبمكانية استخراج معان املهم ذلك املعىن ابخلصوص، وبني للنص وأنّه على اجلميع ف



ماهية الوحي »جد تصورات وتصديقات منقحة يف هذا الباب تو متعددة من ذلك النص الواحد، إذ ال 
 يف احملافل العلمية الدينية.« ديينالواخلطاب 

 نظرية مقبولة يف إىلأواًل الوصول مي يف ذلك الكتاب ويف تلك املقالة هو أنّه ينبغي الالصة كوخ
لنهي اإلهليني، فال ميكن القول أبّن كالم وامث االنتقال إىل فهم معىن األمر « القرآن»معىن الكالم اإلهلي 

هي املنهجية املتداولة بني  هر هللا وهنيه كأمر اإلنسان وهنيه وهذأمهللا مثل كالم اإلنسان وابلتايل يكون 
وجودة يف املهو ذات األلفاظ والعبارات « القرآن الكرمي»يث يعتّبون كالم هللا ألصول حواعلماء الفقه 

واهي وأّن األوامر والنواهي املوجودة يف ونالقرآن وأنّه مثل كالم اإلنسان الذي يتكون من ألفاظ وأوامر 
احث وهي مثل أوامر اإلنسان ونواهيه، مث يتحركون يف مب ،واهيهوناملصحف الشريف هي أوامر هللا 

طروحة املب منهجية فهم كالم البشر إىل تفسري األوامر اإلهلية استناداً إىل مباحث األلفاظ اباأللفاظ ويف 
ت سابقًا إهّنم يف النهاية قل، وكما «على فرض صحتها»يف علم األصول يف ابب فهم كالم البشر 

ج ال ميكن قبوله من الناحية الفلسفية تاريخ. وهذا املنهالوالنواهي بعدًا متعاليًا على  رمينحون هذه األوام
دفاع عنه أبدوات منطقية، فما يستنبط من األوامر والنواهي اإلهلية من خالل هذا الوالكالمية وال ميكن 

 نهج ويتّم التبليغ له يفتقد لإلثبااتت العلمية الرصينة.امل

إلشكاليات اليت ينطوي وا الفالسفة واملتكّلمني املسلمني يف املاضي الصعوابت د أدرك الكثري منلق
يف كتاب « الشهرستاين»ثّله من كالم هللا، وقد ذكر ميعليها تكوين تصور صحيح عن حقيقة القرآن فيما 

 إىلالفالسفة  أوجل« تقريراً عن هذه اآلراء املختلفة واملتباينة يف هذا اجملال« كالمالهناية االقدام يف علم »
، وتصوروا أنّه «فّعالالالعقل »هو بذاته كالم النيب يف اتصاله بـ « نالقرآ»القول أّن كالم هللا ومصداقه 

ورهم عندما قالوا إّن مجيع املوجودات يف العامل، بدهبذا الكالم قد استطاعوا حّل هذه املشكلة. والعرفاء 
ية وهو ظاهرة بشر »م أخرجوا الكالم من معناه السائد هنّ م هللا تعاىل فإكالومنها القرآن الكرمي، هي  

 «.الالكالم»ئرة داوجعلوه يف « كانية ميكن التعرف عليها من خالل املنهجية اآلنرتوبولوجيةوموزمانية 

« كالم هللا»قول إّن الخلالصة أنّه إذا أردان وضع تعريف يف العصر احلاضر للكالم اإلهلي فينبغي وا
اجهون إنسااًن يبلغهم كالمًا خاصاً ء يو شيأبنّه كالم هللا، واملخاطبون للنيب قبل كل  هو ما أعلنه النيب

ه احلادثة والتجربة ومجيع املساعي لفهم كالم هللا وإجياد تصور هذوينسبه إىل هللا، ومسألة الوحي تبدأ من 
تصور املسبق الس الوله جيب أن تتمركز حول هذا اإلنسان الذي يدعي النبوة ال على أسمدوتصديق عن 

إىل حيز « كالم هللا»الذين أدخلوا  همني مصداقه. وأساساً فإّن األنبياء عن كالم هللا ومن مثّة السعي لتعي
صودهم من هذه العبارة، فعندما نتوجه هبذه الرؤية إىل النيب نرى مقاللغة البشرية فينبغي يف البداية معرفة 

درته وأنّه وق يث ميكنه أن يبلغ مثل هذا الكالم اخلارج عن طاقتهحبه ميلك هذه التجربة أنّ أّن النيب يدعي 
حته القدرة على استالم كالم هللا منبسبب كونه يعيش جتربة خاصة وغري عادية مع هللا فإّن هذه التجربة 

 بواسطة أو بغري واسطة وابالغه للناس.



 

 نيب هو املشرع لألحكام الدينية:ال

ذلك  ناس يصبح كالملللنيب له ان الواضح أننا لو تبنينا هذا االجتاه فإّن الكالم الوحياين الذي نقوم
م بشر لكالم هو كالاّن هذا ا أه الصورة ومبهذاإلنسان النيب الذي يتميز بتأييد اإلرادة اإلهلية له، ويف 

ية حال ن على أ، ولكل املعايري املوجودة لفهم كالم اإلنسانخالفسوف يكون من املمكن فهمه من 
وكذلك  لنهيوااألمر  ّن فعلألكالم تصورها يف هذا ال لنواهي املتعالية على التاريخ ال ميكنوا األوامر نّ فإ

لية نواهيهم متعاو وامرهم أكون كن أن تميمجيع أفراد البشر ومنهم اإلنسان النيب هم موجودات اترخيية وال 
 على التاريخ.

ن هو مي سيكو سالاإل فاملشرّع« املسلمني ةكما ذهب إليه بعض الفالسف»لى أساس هذا املبىن وع
ياسات ة يف ابب السالنبوي آنيةلنواهى القر وااملؤيد من عند هللا، وينبغى القول إّن األوامر  النيب نفسه

 اصة من الناسموعة خجمني هلا وأّن املخاطب« أي أهّنا اترخيية»ملكان واواملعامالت تدخل دائرة الزمان 
زمانية  ومشولية دو خل جمتمع بشري معني وال تشمل هذا العصر وليس هلا جراض خاصة وهي نتا أغوهلا 

مراعاة »ارة عن هي عبو جهتها الكلية  يفومكانية، وأّن مشولية تلك األوامر والنواهي تنحصر فقط 
 كتاب: نقد  ذلك يفما ذكرانك»قراءة بدالئل وشواهد كافية الوإبمكاننا إثبات معقولية هذه «. العدالة
 «.حلريةان واوكتاب: اإلمي دين، وكتاب: هرمنيوطيقا الكتاب والسّنة،للالرمسية  القراءة

لسياسات وينبغي واا يف ابب العبادات فإّن املسألة تتخذ اجتاهًا آخر خيتلف عن املعامالت أمّ 
عدم  وبية اإلنسان وهتذيب نفسه وضرورة أتر دراستها وحتليلها مبعيار مقدار أتثري هذه األفعال العبادية يف 

 .54عرفاءالضرورة إجياد حتول كما ذهب إليه 

لسياسات لتوضيح هذا وان ألفت نظركم إىل قراءة لألوامر والنواهي القرآنية يف ابب املعامالت آلوا
ظاهراتية أّن كل نيب بعث إىل جمتمع خاص وله الاملوضوع، وهو أننا نرى من خالل املطالعة التارخيية 

ضية لتلك الرسالة قعية كانت تشكل األر اافية خاصة وهذه األمور الو ثقمقومات اجتماعية معينة وبنية 
حكام انظرة لذلك األضمن من أحكام أخالقية وحقوقية كان ذلك النيب يؤكد عليها، أي أّن هذه تتوما 

تماعية ونسيج ثقايف فكان النيب يهدف إىل اجاجلو املوجود يف ذلك اجملتمع وما يتضمن من تركيبة 
نقضها وهدمها. والتاريخ يشهد أّن  ذلك العصر ال أن يعمل على يفاصالح البنية اإلجتماعية القائمة 

ساسية األعوا الناس لتغيري البىن األساسية جملتمعهم، ألّن التغريات اليت تطرأ على البىن يداألنبياء مل 
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شخيص األوامر والنواهي الشرعية لتومعناه أّن المعيار النهائي 

صورة الهو كيفية إرتباطها مع السلوك المعنوي لإلنسان، وبهذه 

 متفاوتة.وامر أكانوا يصدرون للناس على مختلف شؤونهم 



يت يستغرق حدوثها وأتثريها زمناً الللمجتمع مرهونة مبجموعة من العوامل واألسباب التارخيية املتعددة 
 ة حمدودة ومن خالل عّدة أوامر ونواهي.مدّ جذري يف  ميكن احداث تغيري الطويالً و 

خالقية املوجودة يف ذلك األد قام النيب بعملية اإلصالح األخالقي مبا يتناسب مع القيم واملعايري وق
خالقية واحلقوقية لنيب اإلسالم كانت يف حدود ثقافة األالعصر، وعلى هذا األساس فإّن اإلصالحات 

نظام األسري وعلى مقولة سيادة الرجل، ورغم أّن هذه اإلصالحات كانت لالعصر املبتنية على اذلك 
 ظام أخرى.بنصاحل املرأة إالّ أهّنا مع ذلك مل تعمل على إزالة هذا النظام األسري واستبداله  يفتصب 

لحة صّب يف متصكذا احلال ابلنسبة إلصالحات النيب يف حقل النظام السياسي، فقد كانت وه
كذا يف بقية املوارد األخرى. ومن هنا فإّن وهمل هتدف إىل تغيري النظام السياسي وإزالته، الرعية ولكّنها 

جتماعية األصلية، أي: سيادة الرجل، سيادة احلاكم، حمورية العقيدة، األإصالحات النيب يف هذه احلقول 
إلصالح فا، قيت بعد البعثة أيضاً بس البىن التحتية للثقافة االجتماعية احلاكمة حيث متحيث مل 

 األخالقي والقضائي مّت داخل إطار هذه البنية الثقافية واالجتماعية.

ى النظام االجتماعي علد كانت هناك حدود معينة لتحرك النبوة يف مهمتها اإلهلية ولغرض التأثري لق
والثقافية، احلقول االجتماعية  لورًا جديدة يف كأمالقائم. ومل تكن الغاية من نبوة نيب اإلسالم أن يطرح 

خل اإلطار االجتماعي املوجود وليس فوقه أو خارجه، وعلى هذا األساس دافالنيب يف الواقع كان يتحرك 
خالقية واحلقوقية السائد األّن وجود األوامر والنواهي يف القرآن الكرمي انظرة إىل إصالح األوضاع فإ

العالقات والبىن االجتماعية يف مجيع ميع األوضاع و جلظرة حينذاك ويف ذلك التاريخ املعني وليست ان
هة وجزمنية، ووجود تلك األوامر والنواهي يف النصوص الدينية ال يصلح دلياًل لتأييد الاألعصار واحلقب 

ذلك العصر كنظام سيادة  يفترى ظرورة االبقاء على تلك األوضاع والعالقات االجتماعية  النظر اليت
موقع تغيريها. وكذلك فإّن عدم تغيري النيب لتلك  منوعدم التحرك  اكم وسيادة العقيدةحلالرجل وسيادة ا

ه رفض غريها من األشكال والبىن االجتماعية الثقافية، فإّن نيب كل عصر أنّ األوضاع االجتماعية ال يعين 
عيش داخل إطار يلنيب واعاطى مع األوضاع واألنساق االجتماعية السائدة بني الناس يف ذلك العصر، يت

سلبية منه ويتحرك من موقع إصالح احلالة األخالقية الجملتمع ويهتم ابصالح معامله وتغيري العناصر ذلك ا
 ثر.أكواحلقوقية لذلك اجملتمع ال 

لتصديقات السائدة يف ذلك واصل بعد هذه املقدمة إىل هذه النتيجة وهي أنّه يف جمال التصورات ون
جتماعية ومنها ما يتصل بشؤون احلكومة فإّن تصور الواإلنسان الفردية االعصر واليت تتصل حبياة 

كان يتطابق مع تصور األخالقيني عن العدالة يف ذلك الزمان، وال « العدالة»ألة مسوتصديق النيب عن 
شريعاهتم الظاهرية إاّل وتعنا اصدار أحكام بشأن رساالت األنبياء الظاهرية ودائرة عملهم االجتماعية يس
ذلك ما ورد يف تراث األنبياء من خطاابت وتعاليم وكالتاريخ من حقائق وأخبار. حدود ما ينقله لنا  يف

 ل ذلك النيب.عمتصلح معياراً ومالكاً لتقييم 



 

 عدالة ومفهوم سيادة الشعب:ال

ن ميلك تصورًا عن كا التحقيق يف اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية يشري إىل أّن نيب اإلسالم  إنّ 
ثقافة يف ذلك العصر ومل أيِت بتعريف جديد الفهوم السائد يف ذلك اجملتمع وتلك بذلك امل« العدالة»

عدالة يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية كان متطابقًا مع ما الغري ما كان متداواًل آنذاك، فمفهوم 
أانً وشامًا توا لنيب اإلسالم مقبك العصر من العدالة. وابلرغم من أّن بعض العرفاء أثذليفهمه الناس يف 

إاّل أّن هذا املعىن « مديةاحملاحلقيقة »فوق املستوى الطبيعي يف احلياة اإلنسان واالجتماعية يسمى بـ 
ال احلياة االجتماعية العادية مثل سائر أفراد البشر: جمالباطين ال يتناىف مع القول أبّن النيب كان يتحرك يف 

 .55(ُكملُ مثل إمّنا أان بشٌر قُ )

لنيب اخيية عن سرية تار الد شواهطلق فإننا ال نلتزم يف هذا امليدان بغري ما تشري إليه الن هذا املنوم
ديد للعدالة ريف اجلالتع ى أساس املبىن يفعلوسلوكه بني أبناء عصره، ولو حتركنا يف العصر احلاضر 

ة الرجل، سياد م سيادةط نظائمة حالياً، مثاًل نقوم بتغيري مناعالقات القالوإجراء تعديالت على نسق 
نا ون قد عملنك سالم وال اإليادة العقيدة فإننا ال نكون قد جتاوزان شؤون وتعاليم نبوة نيبوساحلاكم، 

 كرت يف مواردذ ه. وقد دعوتالته و رسشيئًا خمالفًا هلذه الشؤون اإللزامية ومل نتخلف عن السري يف خط 
جودة خالقية املو لقيم األعنوي ليتلخص ابلدعم املجمتمعاهتم  يفه احلقيقة وهي أّن دور األنبياء ذعديدة ه

 سيس نظام أخالقي ابملفهوم احلديث.أتيف زماهنم ال 

ها، وما هي فهوم مناملهو  وما« سيادة الشعب»عد قبول هذه املباين ميكننا الدخول يف حبث مقولة وب
إىل نقد  واليت حتتاج ة الرجليادم سلية تغيري نظاعم الرتاث الديين اليت تعيق يفالعوامل والعناصر املوجودة 

 ملعايريوالقيم لة من امن مجعرتاف هبذه احلقيقة وهي أّن مبدأ سيادة الشعب يتضاالوإصالح؟ والبّد من 
 .هتذيبه على لعملواعن اإلنسان ال تتالئم مع املوروث الديين ما مل يتّم إصالحه ونقده 

الث ث كتبتها قبل يتالشعب ة اليتعلق مبقالة سياد د ذكر اثنان من فضالء احلوزة العلمية يف قم فيماوق
 لصاحل سيادة الديين لرتاثقيام بتجديد بناء االسنوات ونشرهتا الصحف آنذاك، حيث قاال أبنين أحاول 

الم، ولكن احل اإلسلص عبفاضالن على ضرورة جتديد النظر يف سيادة الشالالشعب وابلتايل أّكد هذان 
 اتنا عن أمر هللاصديقوت راتناومن الضروري يف البداية العمل على تطوير تصو  سألة مل يكن كذلك،املواقع 

 وهنيه مث حبث مسألة سيادة الشعب.

 ثري العناصر االجتماعية والسياسية يف صياغة الدين:أت
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 ميان، الدين، اإلية بني ثالث مفاهيم: ن أعتقد أبننا لو أجرينا عملية تفكيك يف الدائرة الديأان
سياسة واملؤسسة السياسية، اللدينية، ويف السياسة نعمل على التفكيك بني مفهوم املؤسسة ا

تجسيد اخلارجي االجتماعي والتارخيي للعالقة الفسوف حنصل على وضع أفضل. فالدين هو 
رابطة اإلميانية بني اإلنسان وربّه لموعة من الرؤى واألفكار حول تلك اجماإلميانية، وعندما تتشكل 

ك اجملموعة نطلق تلمع معني ويف إطار مجاعة املؤمنني على طول املسار التارخيي فإّن خل جمتدايف 
جتماعية والتارخيية أكثر من كونه رابطة بني االعليها اسم الدين، ومن هنا فإّن الدين يرتبط ابلعناصر 

ية فهي يف الواقع متعاليًا على التاريخ. وابلنسبة للمؤسسة الدين دايً فر اإلنسان وربّه اليت تتخذ بعدًا 
طقوس التماعية هتدف يف وظيفتها األصلية للدعوة والتبليغ والتعليم الديين وإقامة اجمؤسسة 

دارة اجملتمع إبصدار مقررات إلالدينية، أّما املؤسسة السياسية فهي مؤسسة اجتماعية أيضًا هتدف 
دينية واملؤسسة السياسية ون كل من املؤسسة التكعّدة خيارات. وينبغي أن  وانتخاب خيار من بني

كل مستقل وميكن إجياد بعض الروابط بني هاتني املؤسستني، ولكن بشمتمايزتني وتعمل كل منهما 
تكنولوجيا وعلى للعالقة بني اإلميان والسياسة؟ ألّن احلياة اإلميانية تؤثر على عملية اختياران الما هي 

 ة.كتنا العلمية واحلضارية يف واقع احلياة املعاصر ر ح

  ّو بصورة بسيطة ول السياسة ال تعّد أمرًا جديداً، حيث كانت موجودة يف عصر نزول الوحي إن
عرف والعادة واملوروث الثقايف يف ذلك الوابتدائية وغري فلسفية وغري علمية، فقد كانت مبتنية على 

وقت، فهل كان هذا عالقة بني اإلميان والسياسة يف ذلك الالكيفية   مالعصر. واملسألة اهلامة أن نفه
يدها النيب ير ذاك، وهل جرى كالم بني املسلمني يف ذلك الوقت عن كيفية العالقة اليت آنالسؤال مطروحاً 

 بني السياسة واإلميان؟

ساءل مسلم عن وظيفته يتتقديري أّن مثل هذا السؤال مل يطرح من ِقبل أحد من املسلمني ومل  يف
سياسي الذي يتعني عليَّ التحرك على وفقه؟ ألّن الما هو اجتاهي حيال القضااي السياسية وأنين كمسلم 

افسًا لسياسة ذلك العصر، ولذلك كان من الطبيعي جّدًا أن يتحرك منالنيب مل يطرح شيئًا جديدًا 
ت ذاوقد كان النيب حاكمًا ويف  ،شأن السياسي من موقع السياسة الدنيوية والعقالئيةالاملسلمون يف 

طاب الذي أبلغه النيب للناس اخلالناس إىل اإلميان العمل الصاحل كما ذكرت سابقاً، إّن الوقت كان يدعو 
سياسي السائد آنذاك ومل يعمل على ختريبه وتشييد المن موقع كونه نبيًا مل يكن يتضمن تغيريًا للنسق 

ة السياسية. تصّب يف لزوم مراعاة العدل واألخالق يف املمارس وة النيبدعنسق آخر مكانه، لقد كانت 
سياسة وأتصور الا األساس ال يوجد هناك مسوغ للتخلي عن املوروث الثقايف فيما يتصل أبمر هذوعلى 

حلكومة. وطبعًا البّد لنا اليوم من التحرك واأننا نواجه مشكلة يف رسم العالقة بني اإلميان وبني السياسة 



ومن أجل حتقيق هذه « يف كالمك كما أشرت»جتماعية والدينية االتفكيك املكوانت  ىعلى مستو 
 جد مانع نظري حيول دون ذلك.يو الفكرة ال 

رى ال زالت بدون حّل. أخا ابلنسبة للعالقة بني اإلميان والسياسة فتوجد مشكلة حملولة ومشكلة أمّ 
ريف للسياسة من منطلق اإلميان وال جيب علينا تعأّما املشكلة احمللولة فهي أننا لسنا ملزمني بتقدمي 

وهذا العمل ال يعتّب عماًل «ي فصل السياسة عن األخالق واملعنوية والدينأ»لتزام ابلعلمانية السياسية اال
 جحاً يف جمتمع كايران ورمّبا تكون له عواقب غري مطلوبة.ان

حّتم علينا التحلي هبا يتاألخالقية اليت  ا املشكلة اليت الزالت تفتقد للحل فهي أّن األصول الكليةأمّ 
يث تتمتع ابلدينامية والقدرة على احلركة حبستنا ماتزال غري مدّونة بشكل واضح وشفاف يف سيا

ة أخرى تضمن احرتام حقوق اإلنسان وال تعرضها للخطر، فإذا  جهوالعقالنية األخالقية من جهة، ومن 
ري يتّم نظيف  والسياسة هو هذا املعىن فإّن تعيني هذه العالقة تعيني العالقة بني اإلميان منكان املقصود 

عتبار الوعي العميق ابلواقع االعّب تدوين تلك األصول األخالقية. وابلطبع فالبّد من األخذ بنظر 
 قوق اإلنسان املعاصرة.حبالسياسي املوجود يف هذا العصر واإلميان العميق 

ا وفق هذا يتحركو  أن عقالئيًا وكان جلميع املسلمني احلق اً د كان للعدالة يف صدر اإلسالم مفهوملق
وقع يف فهمهم للعدالة رغم عدم متكنهم املاملفهوم ابالعرتاض على سلوكيات اخللفاء السلبية من هذا 

ليه فإّن التاريخ اإلسالمي سواء يف سرية خلفاء أهل السّنة أو يف وععماًل من منع وقوع هذه السلبيات، 
قرون  اليف حني أّن البااب يف « لنقدوالية مقّدسة متعالية على ا»يعة، ال يثبت وجود الشسرية أئمة 

والية يف ابب الصغري أو الالوسطى كان ميلك مثل هذه الوالية، وما ذكر يف الفقه اإلسالمي بعنوان 
 بلة للنقد واالعرتاض.قااألسرة أو احلكومة هي يف الواقع والية عقالئية شرعية 

وق مقتبسة من الفقه حقإلسالمية هي ألعظم من احلقوق املدنية املوجودة يف البلدان اا القسم إنّ 
وغريها من « احلق»أو « العدل»ئرة مفهوم دااإلسالمي ولكّن هذه احلقوق عقالئية أيضًا وتدخل يف 

فة اليت هي ّن اخلالف بني الشيعة وأهل السّنة يعود إىل مسألة اخلالفإاألمور العقالئية. ومن جهة اترخيية 
 أمزين أخالقية بشرية هل تثبت ابلبيعة كما يقول أهل السّنة قالئية وتقوم على مواوعمسألة زمنية 

 ابلتنصيب النبوي كما يرى الشيعة؟

ادة الشعب، فهذا ال سيذا كان املسلمون يف هذا العصر يريدون استبدال نظام اخلالفة القدمي بنظام وإ
زين العقالئية إىل نظام ري مقيد ابلضوابط واملواوغّدس وغري قابل للنقد قيعين إعراضهم عن نظام مساوي م

إىل نظام « نظام اخلالفة»عدول من نظام عقالئي أرضي تراثي كالسيكي العقالئي دنيوي، بل من ابب 
نمط من الألّن ضمان بقاء دين الناس ودنياهم هبذا « سيادة الشعب»ضي معاصر وجديد أر عقالئي 

 النظام احلديث أفضل من أي نظام آخر.



حية تتقاطع مع رو هذا املوضوع ينطلق من أّن اإلسالم ال يتضمن سلطة ساسًا فإّن أتكيدي على وأ
دميقراطي مل أنِت ببدعة جديدة بل نواصل الالسلطة الزمنية واألرضية، فنحن بعدولنا إىل اختيار النظام 

ن يعيشونه وميارسونه يف صدر اإلسالم، مع و عقالئي الذي كان املسلمالبذلك ممارسة الشأن السياسي 
حلكومة فاه املرّة نريد تشييد احلكومة والسياسة العقالئية على مفاهيم علمية وفلسفية، هذ فارق أنّ 

ى أساس العرف والعادة والرتاث ال علوالسياسية يف املاضي وإن كانت عقالئية وزمنية إالّ أهّنا كانت تقوم 
 سفية.لعلى أساس مفاهيم علمية وف

 

 ورة االجتهاد يف األصول:ضر 

 فق بني حياة يو متارسون نوعًا من االجتهاد يف املباين واألصول لتقدمي تفسري  تقد أّنكمأع
كن التوصل إىل هذا املطلوب وهو مياملسلمني الدينية، وبني احلياة يف ظّل النظام الدميقراطي. أال 

روع؟ لنفتض أننا نبادر إلجراء بعض التعديالت فال يفجتسيد النظام الدميقراطي من خالل اجتهاد 
كومة ال تقوم على أساس األّمة بل على أساس الشعب، وهناك فرق احلى ذلك مثاًل نقول إّن عل

دينية. الحكام الشريعة والقوانني الوضعية وبذلك نصل إىل قراءة جديدة للحكومة أ واضح بني 
 هذا احلكم غري إنّ فإننا ال ميكننا أن نقول  وذلك أّن اجملتهد لو أصدر أي حكم من األحكام

يح للمسلمني التقليديني أن تتمي ومقصودي أّن بعض االجتهادات على مستوى الفروع إسال
 ل هذا األمر ممكن؟فهيندجموا بشكل أفضل يف إطار النظام الدميقراطي، 

 قراطي ممهدة من مجيع دميالا كانت القضية هبذا الشكل وكانت األرضية الالزمة إلقامة النظام إذ
ى ذلك ومل نواجه مشكلة سوى من ِقبل بعض علطاب الديين متفقني الوجوه وكان مجيع أصحاب اخل

رورة أن يقوم بعض الفقهاء ابصدار عّدة فتاوى جديدة تساهم يف تعبيد بضالفتاوى اخلاصة فرمّبا يقال 
تكن املسألة   ملرادكم متاماً، ولكن إذا مام حتقيق النظام الدميقراطي، ويف هذه الصورة يتحقق أمالطريق 

الدين وضد اإلسالم ويتحركون  ضدانت غالبية أصحاب اخلطاب الديين يرون الدميقراطية كذلك، وك
جياد عوائق أمامه، فكيف ميكن إقامة تلك احلكومة على وإعلى مستوى التصدي للنظام الدميقراطي 

يت يعتمد اليعين ذلك ضرورة نقد املباين واألسس  جتماعي وهتيئة األرضية لذلك؟ أالاالأرض الواقع 
لتايل جمموعة من علماء الدين ابعليها هؤالء حبيث خيرج الفكر الديين من احتكار طائفة معينة ويظهر 

رمسي يف الفكر الديين ابالعتماد على أدوات املنطق ولغة اليتحركون يف خط آخر ينافس ذلك االجتاه 
 جملال؟شكلة مبجّرد القول هلم أبّن هناك فتوى أخرى يف هذا ااملالعقالنية؟ هل تنحل 

نظركم ويصرون  معظاهر أّن املشكلة ال تنحل بذلك، ألنّه رمّبا يطرحون فتاوى أخرى ال تنسجم ال
حب فتاوى ميلك قدرة سياسية واجتماعية صاعلى العمل بتلك الفتاوى وابلتايل يصل األمر إىل أّن كل 



واملمارسة، أي تكون النتيجة أّن كون فتواه هي املعيار يف جمال العمل وتمور أكثر أكثر فإنّه ميلك زمام األ
طلق من البحوث تنقرتنة ابلقدرة هي اليت تفرض نفسها على الواقع االجتماعي ال النظرية اليت املالفتوى 

 العلمية والفلسفية يف ابب السياسة واحلكومة.

للمجتمع صري السياسي املرتنة ابلسلطة واهليمنة من تعيني قهم أننا ال ينبغي أن نسمح للفتاوى املامل
ناس ومنهم علماء الدين أن يطرحوا نظرايهتم يف البل نسعى إلجياد فضاء حر يستطيع من خالله مجيع 

شاركوا يف العمل السياسي حبقوق متساوية. وحاليًا هناك عدد كبري من ويابب السياسة واحلكومة 
دين ويطرحون بداًل من ال ت املتعالية يعتقدون أبّن الدميقراطية تتناىف معاشخاص من أصحاب اإلدعاءاأل

ى من الضروري التحرك على مستوى نر ، ويف هذه الظروف «سيادة الشعب الدينية»ذلك مقولة 
ر ديين أخر ينافس بسالح املنطق والعقالنية الفكر الديين الرمسي فكاالجتهاد يف املباين واألصول وإجياد 

حوا بذلك أم مسح اجلميع حقوقاً متساوية. سواء فتح الطريق أمام تعدد القراءات وابلتايل مينويي دوالتقلي
 مل يسمحوا فذلك حبث آخر.

ياة االجتماعية من حمورية احلنقطة الثانية: أّن هذه األمور اليت نقول بضرورة تغيريها ومنها تغيري ثقافة ال
، ألّن املعارضني الفية واملبنائية ذات األمهية الفائقةاخلملسائل ااالُّمة إىل حمورية الشعب، هي بذاهتا من 

طاب الديين يزعمون أّن اجملتمع يف عصر النيب كان قائمًا على أساس األّمة اخلللدميقراطية من أصحاب 
ون من اليسري يكفال « ويف رأيي أنّه غري صحيح»ب أن يبقى كذلك. فإذا كان نظرهم صحيحًا وجي

دميقراطي ال يتوافق مع مبدأ سيادة الّمة إىل مفهوم الشعب، وهذه حقيقة أبّن النظام الُ تبديل مفهوم ا
ادة العقيدة ومفهوم االُّمة. فلو قالوا إّن القرآن يدعوان إىل إقامة سياحلاكم يف تراثنا الديين، وال ينسجم مع 

ه هذسيادة الشعب مع  موم على سيادة األمري أو سيادة العقيدة، فكيف جيتمع مفهو يقنوع من احلكم 
ل االجتهاد يف الفروع؟ خالا يف نظام احلكم؟ كيف ميكن التوصل إىل ذلك من املفاهيم أو يكون بديالً هل

 ملباين واألصول؟ابوهل أّن هذه املسائل ترتبط ابلفروع أو تتصل 

ًا جديداً فهومًا وتعريمف شخصيًا أعتقد أبّن هذه املسائل ترتبط ابألصول واملباين، أي تتضمن أان
واقعه املتخلف ومينحه القدرة على متلك  مننسان وينهض به لإلنسان يقوم على أساس نظرة سامية لإل

تحضر رمّبا يقبل ابلكثري ممّا هو موجود يف الرتاث ابختياره، واآلن إذا  املمصريه ابلرغم من أّن هذا اإلنسان 
النرتبولوجية لإلنسان، واه العناصر احلقوقية ذخرون يتصورون أّن تراثنا الديين ال يتضمن مثل هاآلكان 
زام اإلنسان ابطاعة القدماء وأّن حقوقه إليوجد العكس من ذلك يف الرتاث اإلسالمي من قبيل بل 

النصحية ألئّمة »روعية إهلية وأّن للمواطن احلق فقط يف تقدمي مشتنحصر بقبوله والية احلاكم اليت متلك 
املشكلة  حلمكانية حفظ الواقع احلايل، ففي هذه الصورة هل تعتقد إب ةلتأكيد على ضرور وا« املسلمني

 من خالل االجتهاد يف الفروع فقط؟



لعوائق أمام إقامة احلكم والطبع ميكن أن تتوفر عوامل وأسباب يف املستقبل تسمح يف رفع املوانع اب
ه املرحلة موقتة وال تستمر ذراًي وابلتايل تكون هنظالدميقراطي بدون املساس ابألصول أو حل املسألة 

 طوياًل.

حن بوصفنا فنّن هذه القضااي ال جتعل املفّكرين يف غىًن عن التفكري هبذه األمور، افًا إىل أمض
ل حل املشاكل والتعقيدات أجأصحاب فكر مطالبون دائمًا ابلتحقيق والبحث يف هذه املسائل من 

 اجهها يف واقع املمارسة ويف فكران الديين تفرض علينانو الفكرية يف هذا اجملال، ألّن املشكالت اليت 
فكر، اللول هلا وبدون اخلوض فيها ال ميكننا أن نعيش بوصفنا مسلمني من أصحاب احلالتفكري يف إجياد 

 ولكن إجياد احللول النظرية لوحده ال يفضي إىل ظهور النظام الدميقراطي.

 ه الفتاوى اليت هذوالتقليديني فإّن بعض  أجرينا عملية تفكيك بني رجال الدين األصوليني لو
تدين والدميقراطية، ولن تكون هذه الاجملتهدون التقليديون قادرة على حتقيق املصاحلة بني يطرحها 

ال الدين املتجددين، بل يشتك معهم العلماء التقليديون رجالعملية من إجياد املصاحلة حكرًا على 
اعلية تلك أرى أّن هذا االجتاه مفيد، ولكن الكالم يف مدى فو هذه املسألة.  حلوغري األصوليني يف 

سؤال عن فاعليتها، الفتاوى، فال شك يف كوّنا مفيدة وتساهم يف حتقيق اجلو الدميقراطي، ولكن ال
اوزًا على أحكام الشريعة واآلخر جتاوزاً جتمثاًل أن نقول ابلفرق بني الذنب واجلرمية واعتربان األول 

دة الشعب ليست انظرة لتغيري وضوعة ونقول أيضًا أبّن مقولة سيااملن واألحكام و على حدود القان
ناديق وصشريعة بل تريد أن جتعل القوانني الوضعية مشروعة من خالل رأي الناس الأحكام 
 االقتاع.

 شعب يف اجملال الذا كان ذلك اجملتهد التقليدي يقول: إّن كل ما يسّنه املنتخبون ونواب إ
شروعيته إىل الناس وليس من الضروري ستند موياالجتماعي واالقتصادي والسياسي فهو قانون مشروع 

طابقة للفتاوى الفقهية املشهورة، فمثل هذا الشخص لن يستطيع أن متأن تكون القوانني واملقررات 
 ينديالا الكالم إاّل على أساس ااُلسس واملباين للقراءة الرمسية ألصحاب اخلطاب هذيتحدث مبثل 

الل واحلرام إاّل أّن احلاكمية تبقى احلأهّنا هتتم بتشخيص  األصويل. هؤالء يقولون أبّن أحكام الشريعة رغم
ذا القول هو ما قلناه من تغيري البىن وااُلسس، وال فرق بني أن وهللقوانني اليت تسّنها احلكومة اإلسالمية، 

 اجملددين. ةمل تقليدي أو الذي ينتمي إىل جبهعايطرح هذا الكالم 

  ّه النظرية تتجمد هذعرفية يف مقولة سيادة الشعب هو أّن  النقد الذي يوجه إىل البحوث املإن
ادة الشعب يف الواقع االجتماعي، فلعل سيأحيااًن يف قوالب الرؤية املعرفية وال خيرج من ذلك نظام 

لتعبيد الطريق أمام نظام  تعددية يف مراجع الدين تصلح طريقاً الالتعددية يف املذهب الشيعي أو 
 سيادة الشعب.



  ّفراجًا يف الطرق اليت أشرمت انشخاص الذين يعيشون هاجس إقامة النظام الدميقراطي يرون  األإن
ى اجملتمع أن يبادر إىل حل املسائل الفكرية، إّن علإليها ولكّن هذا ال يعين كل شيء يف القضية، فينبغي 

ملسائل الفكرية يف ا نريد حل تلك املسائل، وال شك أّن معاجلة هذه انأن هواهلاجس الذي يعيشه أمثايل 
ها، ومن جهة أخرى عناهم يف إجياد املناخ الدميقراطي من جهة أنّه متأثر ابلتعددية اليت تتحدث يسحملها 

هذه املسائل املعرفية يؤدي إىل ظهور النظام  حلمتأثر ابملنهج املعريف اخلاص به. فنحن ال ندعي أبداً أّن 
االجتماعي، والسياسيون يتحركون أيضاً على أساس مبدأ  دأ تقسيم العملمبالدميقراطي، بل نتحرك على 

 دميقراطي.السيم العمل االجتماعي وكل هذه األعمال مطلوبة وضرورية لتحقيق النظام تق
 

 تجربة الدينية وحمورية اخلطاب الديين:ال

 نية؟يا هو رأيكم يف مقولة سيادة الشعب الدوم 

 ميكن إاّل من خالل  الي اثبت وكامل يف جمتمعنا الديين تقد أّن التوصل إىل إقامة نظام دميقراطأع
لقيم احلاكمة فعاًل يف أجواء اجملتمعات واإجراء عملية إصالح ديين يف العقائد واألفكار والفتاوى 

غيري الكثري من الفتاوى تب إجراء إصالحات جذرية وجيب جياإلسالمية وتتسم مجيعها بصبغة دينية، 
عقيدة الملوجودة يف ثقافتنا الدينية من قبيل سيادة الرجل، سيادة احلاكم، سيادة قيم االواحداث تغيري يف 

دميقراطي. جيب العمل على نقد ما الفما مل يتّم إحداث تغيري يف هذه األمور فإنّه ال ميكن اقامة النظام 
معت كل جمموعة عقائد وأحكام وقيم وشعائر وفتاوى جتبش رتراكم عّب التاريخ على أصل الدين وظه

د من نقهر الدين وعملت على اخفاء اخلطاب املعنوي لإلسالم. إننا حنتاج إىل عملية جو وتراكمت على 
مثل بضرورة السلوك املعنوي تتلرسالة الدين واليت « املعىن املركزي»داخل الدين وخارجه الستجالء 

جم العقائد والفتاوى والشعائر رتاث الديين حبيث تنسالوالقيام بعملية جتديد يف  لإلنسان حنو هللا تعاىل
 رسالة اجلوهرية للدين.الوالطقوس الدينية مع 

زاخرة ابملعنوية للدين البغي أن نتحرك هبذا االجتاه للتوصل إىل املضمون احلقيقي للتجارب الدينية ين
ون يف فصح بذلك عن مضمونه وحمتواه ويكويواعتبار كبري  ماإلسالمي بعنوانه دينًا عامليًا حيظى ابحرتا

ملنهل الذي ميّد التجارب الدينية للمسلمني ابملعنوايت واإلميان، هذه واالعصر احلاضر مبثابة الينبوع 
غنية يف )الكتاب التجارب الدينية ال تقتصر على جتربة النيب وحده بل تستوعب التجارب ااُلخرى ال

مل، وإمياننا يف العصر احلاضر هو اإلميان عاالب الغنية جلميع األداين ااُلخرى الكبرية يف ر والسّنة( بل التجا
 داين.األابخلطاب املعنوي جلميع هذه 

امته وحتقيقه يف إقلطبع فمثل هذه القراءة للدين تؤيد نظام سيادة الشعب وال تقف عائقًا أمام واب
. صطلح فال أرى له وجهًا معقوالً امل)الدينية( هلذا  ةالواقع االجتماعي للمسلمني، واّما احلاق مفرد

ين سيادة الشعب الدينية( واليت نشرهتا صحيفة )آفتاب( أبنه تعوذكرت يف إحدى حماضرايت بعنوان )ماذا 



دميقراطية الجتمعنا حيث يعيش أغلب الناس عالقة وثيقة مع الدين وقد مسعوا كثريًا أّن كميف جمتمع  
م الدميقراطية مرفوضة من قبل الدين يقتتناىف مع الدين، فهؤالء الناس اخلريين ال ينبغي هلم أن يتصوروا أن 

هام هؤالء الناس بعدم وجود مثل هذا التعارض، وأّن سيادة افوغري مقبولة من زاوية دينية بل ينبغي 
قدوران مبيكون سدميقراطية أمر مطلوب دينيًا أيضًا ال أنّه مرفوض من قبل الدين وابلتايل الالشعب وقيم 

بيت احلاكمية للشعب وحتقيق تثة لقيم الدميقراطية ليكون ابإلمكان اصالح هذه الثقافة الدينية املضاد
كن القول أن هؤالء الناس يرون أن قيم الدميقراطية مينظام دميقراطي مستقر، ويف هذه الصورة فقط 

لدينية( من جهة أن هؤالء الناس انئذ من اطالق مصطلح )سيادة الشعب حيمطلوبة دينيًا وال مانع 
يتحركون من موقع  بلن مانعًا شرعًا من االلتزام هبذه القيم والعيش يف ظّل هذا النظام تدينني ال يرو امل

 أتييده والدفاع عنه.

ثقافة السائدة وعملية ال ال افهم معىًن آخر غري هذا املعىن لسيادة الشعب الدينية. ولكن مبا أّن أان
ئد وعواطف الناس الدينية فإنّه ال وجه قابعارات السياسية للحكومة الدينية متأثرة بشدة ر التقنني والق

يادة الشعب الدينية، ألّن القوانني واملقررات السياسية يف مجيع بسلتسمية هذه احلكومة وهذا النظام 
د أن أحقل يدميقراطية متأثرة بشكل أو آبخر بعقائد وعواطف الشعوب الدينية ولكن مل الاحلكومات 

 شعب الدينية.حكومة تلك البلدان تعيش نظام سيادة ال

رتامًا للدين أو مذهب احلطبع فإّن احلكومات الدميقراطية ميكنها أن تتحدث عن أحزاب تعيش اب
اورواب، إاّل أّن هذه األحزاب متارس نشاطها  يفمعني كما هو احلال يف األحزاب الدميقراطية املسيحية 

ة( ويف نظري أّن األحزاب شعب( ال على أساس )سيادة الشعب الدينيال)سيادة  سالسياسي على أسا
كلمة أبصل نظام التمعنا ميكنها اضافة كلمة )إسالمي( إلمسها ولكن هذا خيتلف عن احلاق هذه جميف 

 )سيادة الشعب(.
 

 تاتيجية اهليمنة يف املفاهيم القدمية:اس

 لبعض الستناد إليه، فاابيار اليت تكون احلكومة دينية عناك اختالف يف هذا املورد ابلنسبة للمه
خر إىل أّن اخلصوصية األصلية يف ذلك اآليرى أّن املعيار هو مشروعية احلكومة، وذهب البعض 

رون إىل أّن املعيار واملالك هو ااُلسس املعتربة يف سلوك آختكمن يف صفات احلاكم، وذهب 
نفتض ولما إذا كانت هذه احلكومة دينية أو غري دينية.  سؤولني فهو الذي يعنياملاحلكومة وعمل 

عامل احلديث، ال على أساس الأّن سيادة الشعب حتققت يف الواقع اخلارجي ابلشكل املوجود يف 
بلون ابلنظام الدميقراطي على أساس أن تكون يقالتعريف املثايل هلا، مبعىن أن أكثرية أبناء اجملتمع 



هو االسم الذي ى األقل ال تتعارض مع أحكام الشريعة، فما علأو  نالقوانني مستوحاة من الدي
 ؟ نموذج من سيادة الشعب عند حتققه يف الواقع اخلارجيالتقتحه هلذا 

 بغي االلتفات إىل ينذه هي سيادة الشعب فقط بدون اضافة شيء آخر هلذا املصطلح، ولكن ه
رجل أفضل من املرأة يف املستوايت الهذه النقطة وهي أنّه إذا اتفق مجيع الناس مثاًل على القول أبن 

ة أو طبقة معّينة صالحيات احلكومة املطلقة، أو اإلقرار فئالجتماعية، أو على منح شخص معني أو ا
قومي وأمثال ذلك، مبعىن إلغاء احلرايت واملساواة الكاملة يف حقوق املواطنني المببدأ التمييز الطائفي أو 

نسان وهذه هي الفاشية ال اإلوق داثة يف هذا العصر، فهذا املعىن يشكل خرقاً حلقحلملوجودة يف ثقافة اوا
ذلك النظام نظامًا دميقراطياً، بل ينبغي أن يتحقق  منالدميقراطية، ألّن جمرد تصويت األغلبية ال جيعل 

حقوق اإلنسان و تد إىل عمق الثقافة االجتماعية وتكون احلرية واملساواة وميهذا الوصف يف واقع اجملتمع 
وتون لصاحل قانون يصكانت بنسب خمتلفة. إذن فاألشخاص الذين ور األصلي هبذا النظام وإن  احملهي 

اواًي وأهّنا ال تتقاطع مع الدين، فينبغي أن نرى أّن مسمعني انطالقًا من إمياهنم أبن هذه االُمور متثل وحيًا 
؟، وكيف يتحركون يف  اإلنسان املعاصرة أم ال ل أهّنم يقبلون حبقوقوه؟  مضمون عقائد هؤالء ما هي

 ؟ نظامالعمل هبا، وما هو شكل احلكومة اليت يؤمنون هبا وطريقة صناعة القرار يف هذا ال اطار

 انت هناك حكومة وكذا فرضنا وجود جمتمع مدين يقوم على أساس قواعد النظام الدميقراطي إ
انت احلقوق واحلرايت األساسية متوفرة، وكمنصفة و حتتم صناديق االقتاع وكانت االنتخاابت حرة 

دميقراطية عن اإلسالم وتوفر الشروط الالزمة للمناقشة الدميقراطية يف المع إصالح الرؤى والقراءة ف
شعب ال؟ أال ميكن تسميتها بسيادة  تمع فما هو االسم الذي نطلقه على هذه التجربةاجملهذا 

ية يف اإلسالم دميقراطالتقوم عليها هذه القراءة تتبع القراءة  ؟ ألّن املباين والرؤى اليت الدينية
 ؟ وليست اتبعة للمنهج الليربايل أو االشتاكي

 ك ال يعين اسناد هذه ذلّن القراءة الدميقراطية لإلسالم رغم أهّنا تؤيد وتدعم سيادة الشعب إالّ أّن إ
ورد ال يعارض سيادة الشعب وأّن املسلم ومن املاملقولة لإلسالم، وابإلمكان اثبات أّن اإلسالم يف هذا 

ادئ الدميقراطية، ولكن هذا املعىن ال جيعل من هذه احلكومة حكومة مبة كونه مسلمًا ينسجم مع زاوي
يسري اجياد قراءة الل خاص من أشكال احلكومة اليت تسّمى بـ )سيادة الشعب الدينية( فمن شكدينية أو 

ًا ال أملك تصوراً كومة دميقراطية، أان شخصياحلمي مع عدم كون هذه الدميقراطية لإلسالم يف جمتمع إس
ى ما أشرت إليه سابقًا واعتقد أّن املساعي املهّمة يف تفسري سو واضحًا عن سيادة الشعب الدينية 

دميقراطية، وحنن السالمية للدميقراطية تنحصر يف رفع املوانع ال بتأسيس القيم واملعايري اإلواصالح الرؤية 
مصادران الدينية ولتعميق وإثراء جتاربنا  منستفادة تحرك يف هذا السبيل للتوصل إىل هذا املعىن يف االن



عمل يف مورد القيم الدميقراطية إمّنا يؤثر أثره على حنو رفع املوانع الالدينية يف العصر احلاضر، غري أّن هذا 
 سبب.الال اجياد 

 يادة )سل تقولون أّن سيادة الشعب الدينية متثل مشروعًا داخل االطار العام ملبدأ ه
 ؟ (الشعب

 قق للمسلمني الروحية حيعم، اُريد أن أقول أّن سيادة النظام الدميقراطي يف أجواء العمل السياسي ن
نظام يف واقعهم السياسي واالجتماعي، وما أفهمه من الالدميقراطية، فاملسلمون قادرون على جتسيد هذا 

مية، كما ذكرت ذلك يف كتاب )نقد سلمني ال الدميقراطية الدينية واإلسالاملقراطية هذه املقولة هو دمي
 قراءة الرمسية للدين(.ال

دميقراطي ويف قالب سيادة ال األحزاب اإلسالمية ميكنها ممارسة نشاطها السياسي يف ظّل النظام إنّ 
 ذا املصطلح.هينية( أو )إسالمية( إىل )دالشعب بشكل مطلق وال ضرورة الضافة كلمة 

*    *    * 
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 نسان واحلاكمية احلقوقية هلل وق اإلحق

 نصوص األداين اإلبراهيمة يف

 
 



 



 
 
 
 

 لرتاثاببىن االنثروبولوجية وإعادة انتاج املعرفة ال 

 
يف  1948ها عام عنإّن املراد من حقوق اإلنسان يف هذه املقالة هي احلقوق اليت مّت اإلعالن  ـ 1

 منظمة االُمم املتحدة وتتضمن ثالثني مادة.

: )العهد  ارة عنعب: اليهودية واملسيحية واإلسالم ونصوصها الدينية  األداين اإلبراهيميةإن  ـ 2
 العتيق( و)العهد اجلديد( و)القرآن الكرمي(.

نسان إلئحة حقوق االينبغي على أتباع هذه األداين الثالثة املذكورة أعاله حتديد موقفهم من  ـ 3
 شري إليها الحقاً.سنسية اليت وابألخص ابلنسبة للموضوعات واملسائل األسا

 : نساناإلينبغي يف املرتبة ااُلوىل التفكيك بني موضوعني أصليني يف حقوق  ـ 4

لكرامة الذاتية )ان األصل الفلسفي واألخالقي اليت تقوم عليه نظرية حقوق اإلنسان هو إ : فأل
 لإلنسان( بعنوانه )فرد حر ومسؤول يف مقابل حقوق اآلخرين(.

حلرمة وحتقيقها والضمانة وامواد الئحة حقوق اإلنسان كيفية ونوع مراعاة تلك الكرامة  رد يفو  : ب
 احلقوقية هلا يف العصر احلاضر.

ّل إنسان، بغض لك: هل أّن الكرامة الذاتية  يف ما يتصل ابملوضوع )ألف( يطرح هذا السؤال ـ 5
عقيدة اُخرى و... اليت شكلت  أيه ولونه وجنسه ولغته ودينه وعقيدته السياسية أو قالنظر عن عر 

، أو أّن هذه النصوص  ود يف النصوص الدينيةوجاألساس النظري لالئحة حقوق اإلنسان، هل هلا 
 ؟ ا تعارض بشكل عام ما ورد يف هذه الالئحة أو لبعض موادهاأهنّ ، أو  أجنبية عن هذا املوضوع

ذاتية لإلنسان يف تلك الالكرامة  للموضوع )ب( يطرح هذا السؤال: على فرض وجود أصل ةلنسبواب
الجتماعية( مثاًل وردت يف تلك النصوص لذلك )املفهوم واالنصوص، فهل أن )احلرية السياسية والدينية 

نصوص الوق اإلنسان وأّن هذا املعىن حلقوق اإلنسان مؤيد ومعرتف به يف تلك حقواملعىن( يف الئحة 
: كيف  صورة الثانية يثار هذا السؤالالك النصوص الدينية؟ ويف الدينية، أو أّن هذه املفاهيم مل ترد يف تل

ملسيحية واإلسالم مع هذه ااُلصول واملواد الثالثني يف الالئحة وا: اليهودية  يتعامل علماء األداين الثالثة
رات  تلك املقر بنييولوجيا الدينية وجود عالقة ونسبة ت؟ هل من الضروري يف ال بانيها الفلسفيةوماملذكورة 

؟ فإذا كانت هناك ضرورة من هذا القبيل  ضرورةالواملباين وتلك النصوص الدينية، أو ال توجد مثل هذه 
 ؟ عالقة وأبي شكل تكونالفكيف ميكن رسم وتصور هذه 



 : صددلاذا هيف  ن أجل االقرتاب من االجابة عن األسئلة أعاله نشري إىل عّدة نقاطوم

ولة )الكرامة الذاتية مقيف هذه األداين الثالثة تتضمن كالمًا عن احلقيقة أّن النصوص الدينية  ـ 6
اًل ورد يف النصوص املسيحية أن )أّن هللا مثلإلنسان( بغض النظر عن عقيدة اإلنسان وعمله وانتمائه، 

د خلقنا لق)و أ 56(قد كرمنا بين آدمول)اء يف القرآن الكرمي وجتعاىل خلق اإلنسان على صورته( 
حدث تتالظاهر أّن هذه التعبريات انظرة إىل اإلنسان مبا هو إنسان وال و  57(سن تقوميأحاإلنسان يف 

جد تعابري اُخرى يفهم منها تو عنه بقيد العقيدة والعمل واالنتماء. ولكن يف نفس هذه النصوص الدينية 
 املؤمن، وهذا نسان املؤمن أكثر من قيمة اإلنسان غرياإلأن قيمة اإلنسان ترتبط بـ )اإلميان( أي أن قيمة 

 قول ابلكرامة واحلرمة الذاتية جلميع أفراد البشر على حّد سواء.الاملوضوع ال ينسجم مع 
 

 شأ الكرامة الذاتية لإلنسان:من

ّسرين هلذه ّن املفأو ًا أّن ميدان تفسري النصوص الدينية واسع جدّ  ومن جهة اُخرى فنحن نعلم ـ 7
وص يف ذه النصهة يف تناقضات املوجوداللغموض بل حىّت النصوص  إبمكاهنم رفع أشكال االهبام وا

 علماء الدين سعى بعضاًل يليات هرمنيوطيقية النصوص الدينية. مثآبمقام التفسري، وهذا العمل يتحقق 
يف خص( ))شثابة مبإلنسان إّن افستفادة من الفلسفة الّبسوانليستية، وطبقًا هلذه النظرية اال يفاملسيحي 

  مقابل هللايفشخصاً( ّب )نتمائه يعتواادي( فكّل إنسان بغض النظر عن عقيدته وعمله مقابل الشيء امل
خص ميثل واقع لشاهذا مه. فخصاً( يبقى على اعتباره واحرتا)شتعاىل، فسواء آمن أو مل يؤمن فإن كونه 

 اً.خصشن كونه مشئة نسان ال يفىن وال يبطل، وكرامة اإلنسان وحرمته الذاتية انلإل)انطولوجي( 

ذا فظ هحرض لغلى ضوء ذلك فإّن حقوق اإلنسان هي تشكيلة من احلقوق االعتبارية وع
 إلنسان بوصفها ميتكر  فيها دينية اليت وردال)الشخص( لإلنسان، ويف نظر هؤالء املفّسرين أّن النصوص 

اإلنسان  صفةهذه ال ك يفناشئة من كون اإلنسان شخصًا ويشرت الإنسااًن ترتبط بتلك احلرمة والكرامة 
ة قائد حقّ وعكار سان أبفاإلن ؤمن. فاحلقوق انشئة من كون اإلنسان شخصاً، ورمّبا يعتقداملاملؤمن وغري 

عمااًل غري يرتكب أو طلة قائد ابوعأبفكار  دويتحرك على مستوى املمارسة والعمل الصاحل ورمّبا يعتق
ه شخصاً عن كون اشئةاحلقوق النقتضى كونه شخصاً، و مبصحيحة فكّل هذه االُمور تصدر من اإلنسان 

بع نسان الذي يتم، فاإلاءاهتض النظر عن عقائدهم وأخالقهم وأعماهلم وانتمبغتتعلق جبميع أفراد البشر 
 .حلقّ رة أو عقيدة خاطئة هو إنسان وله حقوق كما هو حال اإلنسان الذي يتبع افك

داين اإلبراهيمية الناظرة إىل لألينية رى هؤالء املفّسرون أن عبارات الذنب الواردة يف النصوص الدوي
نسان )شخصاً( وال تعمل على إلغائها، فهذا الذنب اإلغري املؤمنني ال ترتبط ابحلقوق الناشئة من كون 
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قيقة وهي أّن األشخاص غري املؤمنني ولألسف ال يتحركون يف خط حتصيل احلوالتوبيخ انظر إىل هذه 
حقون الضرر أبنفسهم، يليف ظّل اإلميان نيلها وحتصيلها وبذلك  سعادة املعنوية اليت يستطيع اإلنسانال

 ى تعاىل( تتعلق ابإلميان، والذنب الوارد علهللاويف الواقع إهنم حيرمون أنفسهم من )قيمة( اضافية )عند 
فسه. ويف الواقع أّن القيمة اليت يفتقدها اإلنسان غري املؤمن عبارة لنهذا األساس يرتبط بظلم اإلنسان 

ّن كاًل من ألقيمة )االضافية( الناشئة من اإلميان ال القيمة الناشئة من كون اإلنسان شخصًا التلك  عن
ية تتصل بكونه شخصًا يف احلياة و سامتاإلنسان املؤمن وغري املؤمن ميثل شخصًا بذاته وميلك حقوقًا 

 االجتماعية.

قولة من النصوص املحاء هذه ذا التفسري ال خيتص ابلنصوص الدينية للمسيحية بل ميكن استيوه
 الدينية يف اإلسالم أيضاً.

قوق املذكورة يف احلابلنسبة للموضوع )ب( ينبغي االشارة إىل هذه احلقيقة األساسية وهي أّن  ـ 8
ها ال توجد قطعًا يف النصوص الدينية لألداين فينسان ابملعاين واملفاهيم احلديثة الواردة الئحة حقوق اإل

ه احلقوق بطريقة منهجية من تلك النصوص، وهذه احلقوق عبارة عن هذميكن استنباط  اإلبراهيمية وال
دُّ جذورها يف ومتصة من الضماانت احلقوقية لكرامة اإلنسان وحرمته الذاتية يف عصر )احلداثة( خاأحناء 

حلياة شئة من عملية انتقال اإلنسان من اانمطاوي التاريخ وتعتّب نتيجة حتوالت اترخيية اجتماعية 
واضح أّن هذه التحوالت التارخيية االجتماعية مل يكن هلا وجود يف الالتقليدية إىل احلياة اجلديدة. ومن 

اانت ضمك النصوص عملت على اجياد لك النصوص الدينية حىّت ميكن أن يقال إّن تتلعصر ظهور 
ت لإلنسان حقوقًا معّينة د وضعوقحلفظ حرمة اإلنسان وكرامته يف تلك الظروف التارخيية واالجتماعية 

 هلذا الغرض.

اضر ينبغي عليهم اختاذ احل شّك يف أّن املتأهلني وعلماء الكالم يف األداين اإلبراهيمية يف العصر وال
:   هذا املوقف إبمكانه أن يطرح هذا السؤالأنّ ة حقوق اإلنسان. ويبدو حموقف معنّي يف مقابل الئ

شئة من كونه شخصًا )حبيث ميكن انتساب هذه املقولة إىل ناالهل أن حفظ حرمة وكرامة اإلنسان 
ذلك يف وكهذه األداين أيضاً( يف اجملتمعات اليت متلك نظم سياسية ابملعىن اجلديد  يفالنصوص الدينية 

لك احلقوق الواردة يف الئحة لتعاملية، تتسع من خالل هذه اآللية وأّن املضمون األساسي لالساحة ا
 ؟ العمل هبا ومراعاهتاحقوق اإلنسان ميكن 

بوليس( واستخدام ال احلكومات اجلديدة يف العصر احلاضر ومن خالل )البريوقراطية( و)جهاز إنّ 
راد اجملتمع للخطر، ومن هنا فإّن حقوق أفن وحرمة ا)التقنية اجلديدة( إبمكاهنا أن تعّرض كرامة اإلنس

نسان من تلك األخطار اليت هتدد  الئحة هي من أجل حفظ اإلالاإلنسان الواردة يف مضمون تلك 
نسان اإلخصيته، فال ميكن القبول بوجود نظم وحكومات حديثة بدون قبول حقوق وشكرامته وحياته 

س فقط عليهم أن يقبلوا حبقوق ليؤالء املتأهلني واملتكلمني هيف ذات الوقت، ومن هذا املنطلق يبدو أن 



موقع املطالبة هبا والعمل على حتقيقها يف الواقع  مناإلنسان ويقنعوا بذلك بل جيب عليهم التحرك 
 اجملتمعي والديين.

 

 وق اإلنسان من لوازم احلداثة ال من إفرازات العلمنة:حق

اك نظرية لدى بعض هنوابلنسبة ملسألة )تعيني العالقة( النظرية بني اإلسالم وحقوق اإلنسان  ـ 9
ئحة حقوق اإلنسان هي حصيلة )الثقافة الاردة يف املفكرين املسلمني تقرر أّن املعاين واملفاهيم الو 

سلمني يؤدي إىل استحالة )الثقافة اإلسالمية( ومسخها. ويف املالعلمانية( يف الغرب وأن قبوهلا من قبل 
وق حقذه النظرية هناك نظرية اُخرى تقرر أّن تلك املفاهيم واملعاين الواردة يف الئحة هل ةالنقطة املقابل

ّل مورد توجد )حداثة( مثاًل فكازم )احلداثة( والتجدد وليست من افرازات العلمانية. اإلنسان هي من لو 
حة حقوق ئه الدولة سوى االعرتاف الرمسي بالهذيف كّل دولة يكون هناك نظام حديث فليس أمام 

راد اجملتمع يف مقابل قدرة السلطة احلديثة، كما تقّدمت اإلشارة إىل أفاإلنسان من أجل حفظ كرامة 
 ذلك آنفاً.

داثة وابلتايل متلك احل: هل أّن البلدان اإلسالمية يف احلقل السياسي قد دخلت عصر  سؤال إذنال
عمل والتطبيق حفظ حرمة األفراد الذاتية لتوى امس)نظامًا سياسيًا جديداً( وحكومة جديدة ميكنها على 

هذا التصور ممكنًا فكيف يتم  ؟ إذا كان قبول بالئحة حقوق اإلنساناليف مقابل سلطة الدولة بدون 
يثة( وتبقى حدال إّن هذه البلدان إبمكاهنا أن ال تدخل عصر احلداثة وال متلك )حكومات يق؟ أو  ذلك

 ؟ ملتزمة بـ )احلكومات التقليدية(

ب عليها القبول جياهر أّن العودة إىل احلكومات التقليدية هلذه البلدان أمر غري ممكن وابلتايل الظ
 ق اإلنسان.بالئحة حقو 

 

 كالية حق احلاكمية هلل تعاىل:إش

رر أن )حّق احلاكمية تقإن بعض املفكرين يف العامل اإلسالمي ومن خالل أتسيس أصل وقاعدة  ـ 10
نسان( وعلى مبىن )حرمة اإلنسان وكرامته الذاتية( اإلا أن قبول )الئحة حقوق و يف األصل هلل تعاىل( اّدع

ول يف مقابل حقوق اآلخرين( يتناىف مع القاعدة املذكورة أعاله،  ومسؤ حرّ وعلى أساس أنّه )شخص 
ه ر ريه وتدبري اُمو مصقتضى هذه احلقوق فإّن حّق احلاكمية تكون لإلنسان أّواًل وابلذات يف تقرير مبألنه 

 يف واقع احلياة.

ر مصريه واليت موره وتقرياُ لى أساس ما يعتقده هؤالء املفكرون فإّن حّق احلاكمية لإلنسان يف تدبري وع
واطنة )وهي مضمون حقوق اإلنسان( تقع يف املذكرت على شكل حقوق سياسية واجتماعية وحقوق 

ميكن االعرتاف حبقوق ذاتية لإلنسان،  نبغي أن تستند إىل ذلك احلّق والويطول حّق احلاكمية هلل تعاىل 



اىل قد منحهم تعذاتية بل إّن هللا  طروا بسبب ذلك إىل القول أبن أفراد البشر ال ميلكون حقوقاً اضهؤالء 
؟ ومن  نسان ما هي وأبي شيء تتعلقلإلهذه احلقوق وينبغي علينا معرفة أّن هذه احلقوق اليت وهبها هللا 

وق اإلنسان من موقع الالمباالة وعدم االعرتاف هبا، حقاملوا مع الئحة عهنا فإّن هؤالء املفكرين ت
 ألفكار أيضاً.رح مثل هذه ايطوهناك بعض اليهود من 

اكمية( هلل ابملعىن احلإّن اإلشكالية اليت تواجه هذه النظرية تتلخص يف: هل ميكن تصور )حّق  ـ 11
نسان الذي ميلك معىًن حقوقيًا يتعارض مع لإل )احلقوقي( للكلمة حىّت يفرتض أن حّق احلاكمية الذايت

؟ إذا كانت  أّن هذه النظرية معقولة ومقبولة؟ وهل  ضًا معىًن حقوقياً أيحّق احلاكمية اإلهلية الذي ميلك 
ناشئة من  المتلك أدلة مقبولة فإّن نظرية حاكمية اإلنسان ابألصالة على تدبري اُمور حياته  الهذه النظرية 
عارض اطالقًا مع املقوالت الكالمية تتبوصفه إنسااًن حرّاً ومسؤواًل وأن حقوق اإلنسان ال  ةكرامته الذاتي
 ؟ الدينيةيف التيولوجيا 

؟ إّن )احلّق(  قوقاحل)حّق احلاكمية( جيب أن ميلك معىًن حقوقياً، فماذا يعين )احلّق( يف فلسفة  إن
دستورية اليت تتكفل حفظ نظام احلياة المفرد )حقوق( واحلقوق عبارة عن جمموعة من االنساق 

بشراًي وموضوعًا إنسانيًا وال ساس فإّن )احلقوق( تعتّب شأاًن األاالجتماعية لألفراد البشر. وعلى هذا 
راد أففهوم إاّل يف عامل اإلنسان. وابلنسبة للحياة االجتماعية لإلنسان فإّن كّل فرد من وميتحقق هلا معىن 

تمع تشكيل سلطة تشريعية أو اجملذه احلقوق حّق احلاكمية، وإبمكان أفراد هاجملتمع ميلك حقوقًا وأحد 
 : ياة االجتماعية وتقوم على ثالثة أركاناحليف واقع تنفيذية أو قضائية. فاحلقوق تظهر 

 من له احلّق، وهو كّل فرد من أفراد اجملتمع. ـ 1

ا احلّق هم هذفإّن من ميلك  املخاطب للحّق، مثاًل عندما نتحّدث عن )حّق حرية البيان( ـ 2
أو احلكومة، ومعىن اخلطاب يف سلطة الاملواطنون يف اجملتمع، واّما املخاطب هلذا احلّق ابملرتبة ااُلوىل هو 

 جاوز وتعتدي على هذا احلّق.تتهذا املورد هو أّن احلكومة ال ينبغي أن 

 موضوع احلّق، وهو عبارة عن حرية البيان مثاًل. ـ 3

نت هناك ضماانت كاهوم )احلقوق( ومجيع هذه االُمور إمنا يكون هلا معىن ومفهوم إذا  فه أركان مهذ
 أرض الواقع االجتماعي. تنفيذية هلذه احلقوق يف

 يتحّقق له معىًن إاّل والبدو أن )احلّق( يف هذا املفهوم الذي بّيناه آنفاً، ومبا ميثل من موضوع بشري وي
معىًن ومصداقاً ابلنسبة هلل تعاىل، ومن هذه  لهيف عامل اإلنسان مع وجود ضماانت تنفيذية، فإنّه ال يكون 

لك حّق احلاكمية ابملعىن احلقوقي يف جمتمع بشري معني. فاهلل ليس مي اجلهة ال ميكن القول أبن هللا تعاىل
له،  اكميةاحلذلك اجملتمع بعنوان كونه حاكمًا حىّت ميكنه أن يضمن عمليًا وتنفيذاًي حّق  يفله حضور 

هذا اء الطبيعة وأن أفراد البشر يف ور ومن اخلطأ أيضًا أن نقول ابحلاكمية احلقوقية هلل تعاىل يف عامل ما 
مل التصورات والتصديقات من هذا القبيل زاخرة جمالعامل جيب عليهم تنفيذ حّق احلاكمية هلل. إّن 



يس اجلمهورية ميلك حّق احلاكمية ئقول أبن أحد نّواب جملس الّبملان أو ر الابلتناقضات، مثاًل ميكن 
لكون حّق احلاكمية عن ميأهّنم فوض إليه من قبل الناس كما ميكن القول بذلك ابلنسبة ألفراد اجملتمع و امل

ك اجملتمع وميكن تصور وجود ضمانة تنفيذية ذلأنفسهم ابألصالة، ألّن مجيع هؤالء األفراد يعيشون يف 
ذا التعبري عن هللا تعاىل، وال يوجد يف القرآن الكرمي مثل هذا التعبري هتخدام اسهلذا احلّق. ولكن ال ميكن 

دما يكون تصور عنقوقي الذي تدّل عليه هذه الكلمة. وأساسًا )حّق احلاكمية( هلل ابملعىن احل عن
ة آايت يف القرآن الكرمي انظرة إىل هذا عدّ احلاكمية احلقوقية هلل ممتنعًا فكيف ميكن أن تكون آية أو 

 ؟ عىن واملفهومامل
 

 بنية الداللية ملفهوم احلق يف القرآن:ال

مة )حّق( يف مقابل كل، ففي موارد كثرية استعملت  د وردت مفردة )حّق( يف القرآن الكرمي مبعنينيلق
نّه حلقٌّ مثلما أّنكم وأ)قرآن الكرمي ال)ابطل( واملراد منها املعىن االنطولوجي للكلمة، مثاًل يقول 

ا قّدروا هللا حّق وم)مة )حّق( مبعىن )الالئق( مثاًل تقول اآلية كليف موارد اُخرى وردت  . و 58(تنطقون
 تلك إىلهذه اآلايت انظرة ف 61(هدوا يف هللا حّق جهادهجا)و أ 60( حّق تقاتهقوا هللاات)و أ 59(قدره

لناشىء بشكل مباشر من مفهوم وااملرتبة من )التقدير( أو )التقوى( أو )اجلهاد( الذي يليق ابهلل تعاىل 
هذا املفهوم ستجمعة جلميع صفات الكمال( وأردان حتليل املاُلوهية )هللا(، فإذا كان هللا عبارة عن )الذات 

هو )الكمال( الذي يتضمن عناصر مفهومية اُخرى مثل )التقدير،  وري لهاحمليتبني لنا أّن العنصر 
ود نقاط الضعف وجتقوى، اجلهاد و...( ومقصود اآلايت الكرمية املذكورة آنفًا هو أّن اإلنسان بسبب ال

ئق للذات املقدسة وابلتايل فإنّه )مقصر( الالفيه فإنّه ال يستطيع أن يؤدي وظيفته جتاه هللا تعاىل ابلشكل 
كنه أبدًا أداء )حّق االُلوهية( هلل بشكل كامل واتم. فهذه اآلايت ميًا يف واجبه أمام هللا تعاىل وال مدائ

لتقوى اليت تليق ابهلل واالء الناس السعي ابملقدار املمكن لالقرتاب من تلك املرتبة يف العبادة هؤ تطلب من 
 تعاىل.

القاً بنظرية احلاكمية اطيف مقابل )الباطل( وكذلك )حّق االُلوهية( املذكور آنفاً فال يرتبط « حلقّ ا»ا أمّ 
نصوص الدينية ترتبط ابملعىن الثاين للحّق، وهبذا الاحلقوقية هلل تعاىل، فحقوق هللا على اإلنسان الواردة يف 

يث ترتبط مجيعها ابلتحليل املفهومي وق كثرية هلل تعاىل على اإلنسان حبحقالعنوان ميكن القول بوجود 
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اكمية هلل ابملعىن احلهللا(، ولكن أي أّن التحليل املفهومي للذات املقّدسة ال يعطي معىن حّق ) لوهيةالُ 
 احلقوقي للكلمة.

احلكم إالّ  إن)قبيل  مند وردت عبارات يف القرآن الكرمي يف موارد متعددة تتضمن هذا املعىن وق
ايت من أن حكم هللا موجود يف التورات والقرآن اآلو ما تقرره أ 63(حيكم مبا أنزل هللان مل وم)و أ 62(هلل

مة كلاملراد من  ف 65(تيناه احلكم صبياً وآ)و أنّه أعطى احلكم لألنبياء أ 64(اكمنياحل هللا أحكم أنّ )أو 
احلّق والباطل حيث ال تمييز بني ال)حكم( يف هذه اآلايت الكرمية إّما أّن التحكيم النهائي واملطلق هلل يف 

ملية التمييز هذه من موقع الوضوح والدقة، أو بعيتمكن اإلنسان بسبب ضعفه وجهله أن يقوم 
السابقة  سياق اآلايت ألوامر والنواهي اإلهلية( كما يدّل على ذلك)ااملقصود من هذه املفردة  أنّ 

قتضيات ومبشكل تكويين )ألسباب  لبعض األنبياء عبارات، أو املراد منح نعم كثريةالوالالحقة هلذه 
بشر وهكذا... ففي مجيع هذه للاترخيية واجتماعية( من قبيل العطااي التكوينية لسائر النعم واملواهب 

نا سابقاً أّن مثل هذا احلّق ال ميكن تصوره لاىل، وكما قتعاملوارد ال جند )حّق احلاكمية( مبعناه احلقوقي هلل 
حركون خللق يتالذين يستنبطون من هذه اآلايت )احلاكمية احلقوقية( هلل مثّ  ألشخاصفاتعاىل،  ابلنسبة هلل

 بعيدون عن الصواب. انئب بشري هلذه احلاكمية احلقوقية فإهنم

 نسوبة إىل هللاهيمية مبرااإلداين ألال شّك يف وجود جمموعة من )األوامر والنواهي( يف نصوص ا ـ 12
نقسم من ر والنواهي تاألوام ، وهذههنا )حكم هللا(أباألوامر والنواهي تعاىل، وأحيااًن ورد التعبري يف هذه 

ة، أو أحكام الثاني لدرجة: أحكام من الدرجة ااُلوىل وأحكام ومن ا منيقسحيث املرتبة والدرجة إىل 
يفية كت انظرة إىل  اابخطاك ة هنوامر والنواهي من الدرجة ااُلوىل والذاتياتية( و)عرضية(. ومن بني األ)ذ

مر ّن هذه األوا. فهل أائميةدن الواضح أهّنا ومحركة اإلنسان يف تدبري اُموره احلياتية واالجتماعية، 
ي ر لوك البشرسم السو هلدف ااكمية احلقوقية للناس يف ابب صياغة احلوالنواهي اإلهلية تتقاطع مع حّق 

ه األوامر هذتعمل و اسي سجتماعية والسياسية الذي يتجلى يف أصل )احلرية( املهم واألااليف احلياة 
 ؟ والنواهي على نفي هذا األصل

 قيقة هي أّن مثل هذه اخلطاابت وإن كانت ذات مضمون ديين ولكنها:احل

ل املسار ؤمنني على طو املغري و  مننيثل ُاصواًل أخالقية معتّبة لدى مجيع أفراد البشر من املؤ مت ّواًل:أ 
 التارخيي للبشرية.
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حياة اإلنسان السياسية  يفتباط املوجود بينها وبني األهداف والغاايت املوجودة ّن نوع االر إ : نياً واث
خالقية غري الدينية هلذه األهداف والغاايت. كما نرى يف األواالجتماعية هو من نوع االرتباط مع املعايري 

ّن فإا القبيل( )العدالة( مثاًل )إذا كان هناك أصل من هذ فلسفي يف وجوب االلتزام بـالي قاألصل األخال
مل على نفيها وإلغائها بل ال يعهذا األصل ابلرغم من حتديده للحقوق اليت تتصل حبرايت األفراد فإنّه ال 

ن كان انظرًا إىل اإلنسان مبضمون ديين ويعمل وإيتعارض معها منطقياً. فاألمر اإلهلي لزوم يف العدالة 
 هللاااللتفات إىل أّن اإلنسان يف الرؤية اإلهلية وعند  ضمون ديين أيضاً، ولكن معمبعلى حتديد حّق احلرية 

 مبثابة )شخص( فال يعقل أن ينفي هللا هذه احلقوق ويعمل على إلغائها.

قاطع مع أصل يتينفي وال  عبارة اُخرى، كما أّن االلتزام أبصل )العدالة( من زاوية غري دينية الوب
رامته الذاتية بوصفه شخصًا حرّاً وكرمة اإلنسان حاكمية الناس على تدبري اُمورهم وال ينفي أصل ح

من حفظ ذلك األصل، )بل على أساس نظرية بعض تضومسؤواًل وتتعلق به سائر حقوق اإلنسان اليت 
فااللتزام أبصل العدالة من منطلقات  ا األصل يؤسس تلك احلقوق(،هذالفالسفة يف ابب العدالة أّن 

مل على يعامة العدل ال يتناىف مع تلك ااُلصول وتلك احلقوق وال ب )امثتال( أمر هللا إبقابدينية ومن 
 إلغائها.

نسان يف كيفية تنظيم اإللظاهر أنّه ابإلمكان االلتزام أبوامر هللا ونواهيه وكذلك بالئحة حقوق وا
ابب  لسياسية للمواطنني، فاألوامر والنواهي اإلهلية يفواابحلقوق االجتماعية  مالعالقات البشرية وااللتزا

ديين الصول األخالقية ااُلخرى ال متثل شيئاً سوى أهّنا تعكس يف مضموهنا التأييد االُ أصل العدالة ومجيع 
 لتلك ااُلصول األخالقية املوجودة يف اجملتمعات البشرية.

اُلصول والقيم )ان اإلبراهيمية مل يتحرك على مستوى أتسيس  هللا تعاىل يف نصوص األدايإنّ 
خالقية املوجودة بني الناس وعمل على األإنه حترك من موقع أتييد تلك ااُلصول والقيم األخالقية( بل 

اهات )النسبية األخالقية الباطلة( ومن هذه اجلهة فإّن األوامر متحتويلها إىل )مطلقات( النقاذها من 
البلدان  يفمني تتعارض مع حقوق اإلنسان، ويبدو أن سعي مجاعة من احلداثيني املسل الهلية والنواهي اإل

خرى يف القانون األساسي يف هذه االُ اإلسالمية بتأسيس أصل إهلي فقهي يكون أساسًا جلميع ااُلصول 
 ميلك مّبرات الى أساس حقوقي من احلاكمية وابلتايل علالبلدان بعنوان )احلاكمية هلل تعاىل( ال يقوم 

وق حق البلدان اإلسالمية على مبىن الئحة لطريق مفتوح لتدوين القوانني األساسية يفوامنطقية معقولة، 
 اإلنسان.

 
*    *    * 
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 صالح الديين واملتغريات االجتماعيةاإل

 
 الدينية لثقافية و واّن ما يسّمى حبركة أو مشروع االصالح يف هذه األاّيم يف الدائرة السياسية إ

ية دينية، ففي هذا اجملال كيف ترى رؤ ميتد جبذوره إىل رؤية كالمية فقهية أو يف دائرة أوسع إىل 
جملال ادائرة الفقهية والدينية مع االجتاهات االصالحية يف الالعالقة بني هذه احلركة االصالحية يف 

 ؟ لسياسيوااالجتماعي 

 بقة اترخيية يف ساحات االجتماعية والسياسية هلا ّن العالقة بني االصالحات الدينية واالصالإ
حياانً تكون االصالحات يف احلقل الديين مقّدمة فأبعض األداين واجملتمعات وال ختتّص مبجتمعنا وبلدان، 

اًن ابلعكس، مبعىن أّن اإلصالحات االجتماعية اسياسي واجملتمعي، وأحياللالصالحات يف احلقل 
سب وقوع هذه ننحات يف الدائرة الدينية، وابلطبع ال ميكن أن لسياسية تفضي إىل وقوع اصالوا

الجتماعي إىل عّلة واحدة. فهذه اإلصالحات وااالصالحات، سواًء يف احلقل الديين أو احلقل السياسي 
ناك عادًة عامل خاص من بني هذه العوامل واألسباب يكون هتلفة، ولكن خممتلك عادًة علل وأسباب 

دأ من الدائرة الدينية يبعملية التأثري والتغيري... وهذه العامل املؤثر واحملوري اترًة  ر احملورية يفدو له 
لسياسية، مبعىن أّن الواقع السياسي واالجتماعي واواالصالح الديين واُخرى من الدائرة االجتماعية 

 فكر الديين.الاد تغيريات يف جييستوجب ا

العامل املسيحي، أي  يفعلى االصالحات اليت وقعت ن أجل توضيح هذا املوضوع أكثر نلقي نظرة وم
نت انظرة إىل الفكر الديين ووقعت يف احلقل الديين كا)الّبوتستانية( فهذه االصالحات يف الدرجة ااُلوىل  

لكنيسة يف ذلك الوقت، ولكن هذه االصالحات اليت اوثر( على أفكار وعقائد )لمن خالل اعرتاضات 
واقع االجتماعي والسياسي ال الّبوتستانتيني افضت إىل حدوث حتوالت يف ادها لوثر وسائر املصلحنيأر 

اقعًا سياسيًا واجتماعيًا بل أثرت حىّت على مستوى وو يف اجملتمعات الغربية، حبيث خلقت ثقافة جديدة 
ب، فكّل هذه التحوالت واملتغريات يف عصر النهضة متأثرة بشكل كبري هبذه ر غالالصناعة واالقتصاد يف 

تماعية وسياسية واقتصادية اجركة االصالحية اليت وقعت يف الداينة املسيحية رغم وجود ممهدات احل
 متناغمة مع هذه احلركة االصالحية.



 دينية للكنيسة الّن الربوتستانية أو االصالح اللوثري كانت مبثابة رّدة فعل لنوع من القراءة إ
نما اتضح أّن القراءة املدرسية حيالفعل هذه حصلت  الكاثوليكية أو للدوغمائية الكاثوليكية، ورّدة

 اليتها...فعوالسكوالستيكية للدين املسيحي فقدت 

 نصوص الدينية كما أّن الديهي أّن اإلصالحات الدينية تستلزم وجود منهجية خاصة لقراءة ب
تحّدث الشخص تماعية وسياسية. ورمّبا ال ياجاإلصالحات السياسية واالجتماعية تستلزم وجود فلسفة 

رح فكرته االصالحية بشكل )نظرية( أو ال يعمل على تدوينها يطاملصلح عن منهجية خاصة أو ال 
 ذين أيتون بعده يفهمون املنهج واآللية اليت استخدمها وسار عليها هذا املصلح.الولكن اآلخرين 

 ما يقصده وما يعنيه نّي يع كّل إنسان ال ميكنه أن يتحدث عن اصالحات يف دائرة الدين بدون أن إنّ 
دف إليها يف حركته االصالحية هذه. وتشخيص يهمن حركته هذه ويشّخص املنطلقات والغاايت اليت 

الدينية واثبات  رك املصلح على مستوى تعيني قراءته اخلاصة للنصوصحتهذا املوضوع ال يتسىن إاّل إذا 
جتماعي والسياسي ينبغي أن االيف احلقل  جحية قراءته على سائر القراءات ااُلخرى. كما أّن املصلحار 

جتماعية والسياسية واثبات ارجحيتها على سائر االيتحرك أيضًا على مستوى بيان رؤيته وفلسفته 
 مة جّداً.هلسياسية ااُلخرى، وهذه النقطة أساسية ومواالفلسفات االجتماعية 

ديين وكذلك الحلقل ألسف فإّن االصالحات يف جمتمعنا واليت جيري احلديث عنها يف اول
وم على أساس منهجية معّينة وقراءة تقاالصالحات يف احلقل السياسي واالجتماعي واالقتصادي، ال 

أو الرؤية اخلاصة  صالحيني الدينيني وما يقصدونه من حركتهم االصالحيةاالدينية واضحة املعامل يف حركة 
جتماعية والسياسية فال االحركة االصالحات  فلسفة االجتماعية والسياسية، اليت تقوم على أساسهااليف 

 ّد اآلن.حلتوجد نظرية واضحة ومدّونة هلذه احلركة االصالحية 

 فكري يف اجملتمعالى سبيل املثال حنن نواجه اآلن مسألة دينية يدور البحث فيها يف الفضاء عل
؟ هل ينبغي ادخال  اإلسالم أم ال يف: هل جيب علينا اجياد تغيريات يف األحكام اجلزائية  وهي

 ؟ الاصالحات وتعديالت يف هذه األحكام أم 

 هذا اجملال هناك ثالث نظرايت أساسية واضحة: يف

ومني، صألئّمة املعواّن إجراء احلدود الواردة يف الرتاث اإلسالمي خيتّص يف عصر النيب أ دها:أح
ذا الزمان فإّن احلكومة يف اجملتمع سلطة يف هالولذلك فعندما ال يكون النيب أو اإلمام املعصوم على رأس 

دود، ألّن إجراء احلدود يتّم على أساس أهّنا عقوبة إهلية وتنسب إىل احلاإلسالمي ال ينبغي هلا اجراء تلك 
عصوم ويتّم اجراء تلك امليف صورة وجود النيب أو اإلمام  جراء هذه العقوبة ابسم هللا إمّنا يكون جمازاً واهللا، 

وجودة يف سائر اجملتمعات البشرية ويتحرك املفهذه احلدود ليست من نوع العقوابت احلدود على يده. 
نفيذها والنظر إليها على أساس أهّنا قوانني جزائية ترتبط ابملصلحة البشرية وتاألفراد على مستوى اجراءها 

قيقة إحقاق حلّق احل يفالعقل البشري بنفسه، فهذه احلقوق اليت جيري تنفيذها ابسم هللا هي  ايت يقررهال



ى يد النيب أو اإلمام املعصوم، وقد افىت بعض علهللا تعاىل، وهذا احلّق اإلهلي ال ميكن احقاقه وتنفيذه إاّل 
 أي هذا العصر الذي نعيشه. دم جواز اجراء احلدود يف عصر الغيبة،بعالفقهاء على أساس هذه النظرية 

  ًا.مثل هذا النظرية توجد يف العامل املسيحي أيضو 

 ّق لكم العفو عن حيّن أحد اعرتاضات لوثر على الكنيسة الكاثوليكية يف ذلك الوقت أنكم ال إ
عملون هذا العمل ابسم هللا، فال ينبغي وتالعقوابت الدينية األخروية يف مقابل استالم مبلغ من املال 

حّق هللا، هذه املسألة كانت كنكم القول أبننا نريد احقاق ميالتدخل يف العالقة بني اإلنسان وهللا وال 
 ضاً.أيموجودة يف املسيحية 

تهد اجلامع للشرائط، وهو اجملن حّق اجراء احلدود انتقل بعد األئّمة املعصومني إىل أ نظرية ااُلخرى:ال
امع للشرائط له احلّق يف اجراء هذه احلدود ابسم هللا، اجليه، فاجملتهد قما يعّّب عنه يف جمتمعنا بوالية الف

 هللا يقع ضمن دائرة اختيارات اجملتهد اجلامع للشرائط بعد وصوله إىل سّدة حقّ الواقع فإّن احقاق  ويف
 كم. احل

ن ابب احقاق مدينية ليست الّن احلدود وإجراء هذه احلدود وسائر القوانني اجلزائية إ نظرية الثالثة:ال
إلمام املعصوم متارس من خالل هذه ر النيب واعصحّق هللا أو اجراء العقوبة ابسم هللا ومل تكن يف 

نت كاقوانني اجلزائية الواردة يف الكتاب والسّنة واليت يطلق عليها اسم )احلدود(  الاملنطلقات، فأغلب هذه 
اهليني قبل اإلسالم، اجلودًا بني العرب جموجودة قبل اإلسالم أيضاً، مثاًل قطع يد السارق كان مو 

شروعة كانت موجودة يف الواقع العريب قبل املالقات اجلنسية غري وكذلك بعض العقوابت اليت تتصل ابلع
ره ويف حكومته إلجراء هذه العقوابت ابسم هللا، بل هي قوانني ومقررات عصاإلسالم، ومل ينطلق النيب يف 

نزاعات اليت تقع أحيااًن بني الاجلرمية واالحنراف أو من أجل حّل  غرض منها التصدي لبعض أشكالال
تبداهلا أبحكام اُخرى بل جعلها أكثر إنسانية وأخالقية، اسلعربية، ومل يعمل النيب على تغيريها أو القبائل ا

ه هذ ى مستوى أتييد هويتها العرفية، وعندما قال للناس أن هللا يريد منكم اجراءعلفالنيب األكرم حترك 
 واء اجملتمع.أج احلدود فإمّنا هو بسبب أن هللا تعاىل يريد اجياد النظم وحتقيق العدل يف

أنّه ينبغي النظر إىل  هوه أيضًا إحدى النظرايت يف هذا اجملال، وابلطبع فإّن مقتضى هذه النظرية هذ
مسارها التارخيي  قالقتصادية يف اإلسالم يف سياوامجيع األحكام واملقررات االجتماعية والسياسية 

لقول وا ميكن اضفاء صبغة االطالق عليها لغاايت اليت تتضمنها هذه األحكام والواوالبحث يف املقاصد 
رت يف كتاابيت بعض األدلة ذكأبهنا شاملة جلميع العصور، وتعلمون أنين اعتقد ابلنظرية الثالثة، وقد 

 الثبات هذه احلقيقة.

ظومة القوانني اجلزائية منباب، ومن يريد القيام ابصالحات يف له نظرايت ثالث موجودة يف هذا اهذ
ال وخيتار إحدى هذه النظرايت الثالثة كأساس اجمليتحّدث عنها أو يطرح رأاًي يف هذا  يف اإلسالم أو

 رح أدلته يف إثبات كالمه...يطومبىن لكالمه جيب أن 



هجيته وقراءته منيان تلك األدلة ال يتيّسر إاّل إذا حترك الشخص يف البداية لتشخيص وتعيني وب
دينية وابلتايل يبنّي املباين الفلسفية الية يقرأ النصوص للنصوص الدينية وأنّه أبي منهجية وأبي رؤ 
روحته العملية وماذا يريد حتقيقه على مستوى املمارسة اطوالكالمية هلذا املوضوع، مّث يصل الدور إىل 

 والتطبيق من اصالح.

ل ف على هذه املسائكاملوجودة يف جمتمعنا أنّه لألسف مل تسلط األضواء مبقدار  ا نقطة الضعف إنّ 
لدراسات املختصرة اليت طرحت يف ابب  واومل تبحث هذه االُمور بشكل واف، وهناك بعض البحوث 

دينية يف جمتمعنا ولكننا حلّد اآلن يف بداية الطريق حيث ال توجد الكيفية قراءة النصوص ومنها النصوص 
تمعنا واآلن جم اسات معمقة يف هذه املسائل والبحوث فهذه البحوث كانت جمهولة متامًا يفدر نا يلد

 تمعنا.جمطرحت هذه املسألة حبدود معّينة يف الوسط الفكري والعلمي يف 
 

 ورة التنظري العلمي يف حقل اإلصالح الديين:ضر 

إختاذ نظرايت ورؤى  عننية بعيداً يوضوع اآلخر هو أنّه ال ميكن احلديث يف حقل االصالحات الدامل
جتماعيني والسياسيني ليسوا فقط هم الذين حيتاجون االني علمية واجتماعية وسياسية، أي أّن املصلحي

تماعية وسياسية حىّت ميكنهم التحّدث عن اجراء اصالحات اجتماعية اجلنظرية علمية أو فلسفة 
لسياسية ويستوعب يف وامع املسائل االجتماعية  ىياسية بل فيما خيّص الدين اإلسالمي الذي يتعاطوس

حّدث عن اصالحات يف اجملال الديين االجتماعي يتفلو أراد شخص أن  أحكامه ومقرراته هذه املسائل
 إىلنصوص الدينية فال ميكنه ذلك إاّل إذا توصل يف الدائرة االجتماعية والسياسية للوطرح قراءة معّينة 

 سية.انظرية علمية، اجتماعية وسي

تفاد من عملية تسكن لألسف نرى وجود هذا النقص بوضوح يف حوزتنا الفقهية الدينية حيث ول
ّدمة لنظرية فقيه معنّي يف احلقل الفقهي مقالتنظري فقط، مثاًل ال جند اهتماماً ابلبحوث العقالنية اليت تقع 

االفتاء وتعيني تكليف الناس  ع؟ الفقهاء ينطلقون من موق دينيةالفكيف احلال مبنهجية قراءته للنصوص 
 ريقة وهذا ااُلسلوب فقد فاعليته يف هذه األاّيم.تقليد والتبعية، ولكن هذه الطالويطلبون منهم 

القتناع العقالين، وليس وا العامل املعاصر ال يسمع اخلطاب الديين ما مل يقرتن حبالة من االقناع إنّ 
كّلف اإلميان، فاإلميان يستوحي مقوماته من مكان امللك املقصود من االقناع واالقتناع العقالين أن مي

ارض مضمون هذا اإلميان مع إشكاليات أخرى فمظاهر اخللل هذه وأشكال عيتآخر، ولكن عندما 
ون مصوانً إىل حّد ما من يكتعارض العقالين تعيق استقرار اإلميان يف واقع اإلنسان، فاإلميان ينبغي أن ال

 العقلي. ضالوقوع يف مطبات التعار 

كتفون ابصدار فتاوى فقط، ويعقالين،  جمتمعنا قّلما يهتم علماء الدين مبقولة االقناع واالقتناع الويف
سادة على مستوى البحث والتحقيق يف مسائل الولكن هذا ال يكفي. ومن الالزم أن يتحرك هؤالء 



ملعاصرة أي ما يتصل ابملسائل اليت متثل املسائل العقالنية للبشرية وامعاصرة ومهمة يف هذا العامل، 
أوسع  منغلها املسائل السياسية واالجتماعية تعتّب الجتماعية. ولعّل املساحة اليت تشواالسياسية 

وضوع أيضًا هبذه االشكالية، املاملساحات الثقافية اليت تواجهها العقالنية احلديثة، وشعبنا يواجه هذا 
خل إىل ذهنية أفراد هذا اجملتمع ويف ثقافتهم، فجيل تدية مل نفليس جمتمعنا جمتمعًا مغلقًا وأّن العقال

هذه اجملاالت واجياد حلول متسقة مع العقالنية حبيث متلك القدرة على  يفيد التنظري الشباب اآلن ير 
صدار الفتاوى وتعيني ابقناع، ولألسف فإّن البعض ال يلتفت إىل هذه احلقيقة ويكتفي يف هذا اجملال اال

 عنف يف صورة اللزوم.الالتكليف الشرعي للناس وأحياانً يتّم استخدام آليات 

 ؟ عصر االعتماد على االطر الشمولية واملرجعيات يف هذا العصرل انتهى ه 

 ملرجعيات الدينية موجودة يف  واااُلطر  ان ال أقول أنّه ال ينبغي وجود اطر ومرجعيات دينية، فهذهأ
دينية يف هذا العصر يعتمد على قبول األفكار واملقوالت العيات جكّل جمتمع ولكن ميزان موفقية املر 

زالة أشكال واتمع وذلك يرتبط مبدى التوفيق بني هذه املقوالت والنظرايت وبني العقل اجملبل الدينية من ق
ذ ئه املقوالت والفتاوى الدينية وحينهذالتعارض بينهما وابلتايل توفري األرضية العقالنية املناسبة لتحقيق 

 دينية.التوفري اجلو )املعقول( هلذه األفكار 

 ني الدين من وبالتفكيك بني االُمور العرفية والعقالئية من جهة ال يؤدي ذلك إىل نوع من أ
 ؟ جهة ُاخرى كما حدث يف الغرب

 جتماعية فيجب عليه أن يكون وا العامل املسيحي املعاصر عندما يطرح البااب مثاًل مسألة سياسية يف
ين، وخالفًا ملا يتصوره قل يطرح املسألة بشكل عقالاألرًا على الدفاع عنها مبنهجية عقالئية أو على دقا

السياسة يف الغرب أهّنا تعين أّن املرجعيات الدينية هناك ال تتدخل يف  عنالبعض من فصل الدين 
انفصال املؤسسة  هوسائل السياسية واالجتماعية، فليست القضية كذلك اطالقاً، فما حيدث هناك امل

تّب مؤسسة مستقلة يف مقابل احلكومة، تعة الدينية عن املؤسسة السياسية وجهاز الدولة، أي أّن الكنيس
ابل الكنيسة، وهذا ال يعين أّن الكنيسة هناك ال تتخذ موقفاً مقواحلكومة بدورها مؤسسة مستقلة يف 

سياسية الندما تشعر أّن هذه املسائل عحوادث واملسائل السياسية واالجتماعية للمعينًا ابلنسبة 
ارضة هناك للقيم املسيحية فإّن معللكنيسة، فعندما حتدث واالجتماعية تتعارض مع اخلطاب الديين 

كن يف هذه الصورة يطرح على أرابب الكنيسة هذا ولالكنيسة تعلن عن موقفها جتاه هذه الواقعة، 
لمية أو على أساس أي منهجية تقولون أبن هذه عباين فلسفية وكالمية و وم: على أي اُسس  السؤال

ه التعاليم املسيحية؟ هذ؟ وكيف فهمتم  تتعارض مثاًل مع تعاليم الكنيسةظاهرة السياسية واالجتماعية ال
هجية تقرأون احلوادث السياسية من؟ وأبي  وكيف هي قراءتكم للخطاب الديين يف املسيحية

نتيجة وهي أّن هذه الظاهرة السياسية واالجتماعية ال الذه هواالجتماعية، وابلتايل كيف توصلتم إىل 
 ؟ سيحيةملاتنسجم مع القيم 



تنسجم مع القيم  الهذه املسألة  أان أرى أنّ »هذا العصر ال يقبل الناس من الكنيسة جمرد القول:  يف
ال يتوقع و جه النقد إىل كالم الكنيسة يو املسيحية وال ينبغي على أي شخص أن يناقش يف ذلك وال أن 

يب، وينبغي االلتفات إىل أّن العامل طاب غري مقبول يف الوعي الغر اخلفمثل هذا « أن يكون كالمي معقوالً 
بع يف زاوية يقمجعه يعيش هذه احلالة من العقالنية وبلدان ليس مبستثىن من هذه القاعدة وال أباملتحضر 
 املاضي.

رهم ورأيهم الديين نظ اخللل الكبري الذي يعاين منه جمتمعنا هو أّن األشخاص الذين يريدون ابراز إنّ 
ستدالل وال يهتمون ابملباين الفلسفية االجتماعية ال يتحركون من موقع يف املسائل السياسية واال

دينية وال ابلعمل على اقناع املخاطبني أبدوات عقالنية بل يطرحون الواالجتماعية والسياسية ملقوالهتم 
 ملؤمننيوايتوقعون أن يقبل اجلميع بفتاواهم. إّن مرحلة هذه التوقعات قد ولت و قع فقهي مو فتاواهم من 

 تعارض بني العقالنية واإلميان.اليعيشون اليوم يف عامل احلداثة اليت تستدعي عدم وقوع إشكالية 
 

 عقالنية املعاصرة تتناىف مع التقليد:ال

 ت كان التاث وقذا يف احلقيقة نوع من تغيري الرؤية حنو مفهوم ومفردة اإلميان، ففي وه
ليوم ال يستطيع اإلميان أن يعيش وااألمر غري معقول( املسيحي يتضمن هذه العبارة )أان ُأومن ألّن 

 عقالين.الوميارس دوره يف احلياة مع وجود التعارض 

  نو ذلك نؤمن، بل يقولفلابب الاّلهوت املسيحي ال يقولون مبا أّن العقل يتعارض مع اإلميان أر  :
مضمون وحمتوى اإلميان ال ينبغي أن المي هو أّن وكمبا أّن اإلميان يتعاىل على العقل فنحن خنتار اإلميان. 

لعامل احلديث خيتلف عن العامل القدمي، وأكثرية الناس كانت تعيش يف العامل فايتعارض مع املعقوالت، 
عقالين، ألّن ميزان العقالنية يف القتناع إلقدمي حتت أتثري املرجعيات وال جيدون يف أنفسهم حاجة إىل اال

لياً ارتفع مستوى العقالنية يف وسط اجلمهور من الناس، حااً، ولكن صفوف األكثرية من الناس قليل جدّ 
بحوا من أهل النقد وحتركوا على مستوى التساؤل وإاثرة عالمات االستفهام أصأي أن أكثر الناس 

رفة املسائل والقضااي معة الفكرية والنفسية، فهؤالء الناس يريدون يصبحوا يعيشون نوعًا من االستقاللوأ
هازهم العقلي وبني املسائل اليت تطرح أبطار وجوابلتايل جيدون نوعًا من التعارض بني منهجهم بعقوهلم 

 ديين خاّص.

كثري من الناس الد ذكر يل أحد الشخصيات الكبرية من القساوسة أبننا نواجه يف هذا العصر وق
؟ ورمّبا يطلبون مّنا املشورة  ف وجدمت هللاكيذين يريدون أن يروا هللا أبنفسهم وال أيتون إلينا ويسألوننا  لا

لكوا هذا الطريق أبنفسهم ليجدوا هللا. وال أقصد من كالمه هذا أّن يسولكنهم يف النهاية يريدون أن 
زل متامًا عن معيين ال ميكنه أن يكون يف دديين هو منتوج تعقلي، بل اُريد القول أبن اإلميان الالاإلميان 



طاب الديين لعلماء الدين حيث اخللنقص واخللل الكبري موجود يف املعقولية. على أي حال فإّن هذا ا
 بشرية اليت كانت تعيش قبل مخسمائة عام.اليتصورون أّن خماطبيهم هم تلك اجملموعات 

 

 ورة توّفر القناعة العقالنية يف الفتاوى الشرعية:ضر 

 اس الرؤية أس د طرحتم يف كتاب )نقد القراءة الرمسية للدين( منهجية خاصة تقوم علىلق
ديين، ولكن هل أّن املثقفني الاملنطقية والعقالنية بعنوان املنهجية املقبولة يف عملية االصالح 

؟ أان  قالنيةعتبدال املنهجية القدمية هبذه املنهجية الاساملتدينني يتحركون بفاعلية ونشاط من أجل 
تمعنا، واألمر اآلخر أنّه رمّبا ال يكون مثّة تقليدية ما زالت تتمتع ابملقبولية يف جمالأتصور أّن املنهجية 

صالحي يستدعي االافق وامجاع على قبول منهج واحد يف عملية االصالح، بل إّن احلوار تو 
 تباط ابلسلطة.ر نافسة بدون إاملالسماح بوجود منهجيات متعددة للظهور على منصة 

 تقليدية بدون اقتناع اللون القراءة  ال أتّفق معك على هذه النقطة وهي أن أغلبية الناس يقبأان
دامها تتمثل يف انتصار الثورة اإلسالمية، أحعقالين، وقد وقعت حادثتني يف ايران يف العقود األخرية، 

التقليدية، ومن هنا فإّن الناس قد اشرتكوا يف  هما مل تنطلق من القراءةمنوااُلخرى يف سنوات احلرب. وأّي 
ناس يتحركون هبذا الفكراً دينياً يعكس قراءة معقولة للدين. وعندما نرى أّن واقعتني وهم يعيشون الهاتني 

ناس بكالم معقول ومفهوم، والناس كانوا الاالجتاه فهو من أجل أّن املرجعيات الدينية تتحدث مع 
نت معلومة ومعقولة لدى الناس، فكان اخلطاب الديين يؤكد للناس كا فائدته  نّ يتبعون اخلطاب الديين أل

ا اجملتمع هذيش أجواء الظلم وجيب التصدي للظلم وإزالته، وكان اخلطاب الديين يقول إّن يعّن هذا البلد أ
يقول  عامل الفقر، وكان اخلطاب الديينوميعيش حاالت الفقر والتخلف وجيب إزالة هذا الواقع املتخلف 

اخلطاب الديين يقول إّن البلد  ح أبواب احلرايت للناس، وكانفتإّن احلرايت يف هذا البلد مفقودة وجيب 
طاب اخلاستقالله ويعيش أجواء التبعية لألجنيب وجيب السعي لنيل االستقالل، وكان  يفيتعرض للخطر 

 الديين يؤكد على رفض امللكّية ويؤيد إقامة اجلمهورية.

ارات الثالثة ّلت يف الشعجتاخلطاابت الدينية املتزامنة اليت تقرتن مبنطق العقالنية وقد  ه مجلة منهذ
تقالل، حرية، مجهورية إسالمية. وهكذا نرى أن اس:  األصلية للثورة عندما كانت اجلماهري ترفع شعار

، فكانوا يتحركون ةفعهم ابجتاه نيل االستقالل واحلرية واجلمهورية اإلسالمييدفهم الناس للخطاب الديين 
ثورة اإلسالمية كانوا الن نتصور أّن الناس يف أاّيم ذا الدافع املعقول وهبذه اآللية املعقولة. فمن اخلطأ أهب

لفتاوى واملرجعيات الدينية، فاخلطاب الديين ابيتحركون يف مواجهة قوى احلكم السابق من موقع التعبد 
مكن أن تتحقق هذه االجنازات يف واقع اجملتمع االيراين، وال ميكن للثورة امللومل يكن عقالنياً فإنّه من غري 

 قطعاً.تنتصر  أن



ملسائل االجتماعية ابو رجعنا إىل الوراء قلياًل فإننا ال جند يف أجواء الفكر الشيعي وفيما يتصل ول
يقوم عامل  العصور الوسطى، مثاًل عندما يفوالسياسية مرجعيات دينية تعبدية مثلما كانت يف الكنيسة 

نيًا ولكن هذا احلكم الديين كان تبغ، فإنّه وإن أصدر حكمًا ديالديين ابصدار فتوى بتحرمي استعمال 
ون تكالنية يف الوعي الديين لدى الناس، فكان الناس يدركون جيدًا أنّه ال ينبغي أن عقمشفوعًا بقناعة 

تعمال التبغ فإنّه يقول للناس اسحرمة  بالدهم مستعمرة وخاضعة لألجانب، فاخلطاب الديين عندما يقرر
يكم اجتناب استعمال التبغ، وهذا نوع من علجنيب فيجب أنكم إذا أردمت التخلص من التبعية لأل

الئي، ولو نظران إىل مقاطع اترخيية خمتلفة من اترخينا اإلسالمي حيث  عقاستخدام اخلطاب الديين لغرض 
طبيقه يف واقع وتويتحرك الناس من موقع امتثال هذا احلكم  رجعيات الدينية تصدر حكماً دينياً املكانت 

حيث الغرض على األقل لدى  منلرأينا أّن هذه اخلطاابت الدينية كانت مفهومة  احلياة االجتماعية
 بعض الناس.

حكام الدينية يف األا نشري إىل مسألة كالمية هامة، وهي أّن الثقافة األخالقية الشيعية تتميز أبن هن
بقاً، فاملعتزلة طرحه املعتزلة سا ماالشيعي متثل سندًا لألحكام األخالقية العقلية، وهذا هو  الوعي

خالقية ابألصل أحكام عقالنية ابلرغم من أن استدالهلم على األواملتكلمون الشيعة يعتقدون أبن القيم 
ى علكر احلاكم فلقبح العقليني كان ضعيفًا وغري كاف يف اثبات املطلوب، ولكن الواقاعدة احلسن 

يف األصل اُمور  بغي، هيينينبغي وما ال  ذهنية هؤالء املفكرين هو أّن املسائل القيمية واألخالقية وما
عم واسناد هذه االُمور العقالنية والعقالئية، إّن القيم بدعقالنية أو عقالئية، واألوامر والنواهي الدينية متتع 

 هلذه القيم ومينحها زمخًا ودينامية يف حركة احلياة والواقع اً لدين ميثل سندواهي قيم ااُلانس أنفسهم 
األحكام الشرعية  أوهذه احلالة، فالفتاوى  ألخالق والقيم يف أجواء الفكر الشيعي متلكجتماعي. وااال

الجتماعية تعكس يف الواقع نوعًا من التأييد الديين واالصادرة من قبل مراجع الدين يف املسائل السياسية 
 الت العقالئية.و للمق

رب املفروضة فرغم أّن احليف أعوام كذا يف مسألة الدفاع مقابل هجوم اجليش العراقي على ايران وه
حركون يف هذا الدفاع من موقع حفظ استقالل يتهذا الدفاع تلون بصبغة دينية ولكن أكثر الناس كانوا 

كانوا ينطلقون من موقع اتباع وإطاعة   شعب االيراين، ومن هذه اجلهةالالبلد والدفاع عن كرامة وحرمة 
 دينية.الاألوامر 

 

 نية يف الوعي اجلمعي:ّفر العناصر العقالتو 

 اماً. على سبيل مت اعتقد أّن البىن التحتية للفكر والثقافة السائدة يف جمتمعنا هي تقليدية أان
 املثقفني، أو من االيرانيني يف غرياملثال لو نظران إىل شرحية كبرية من شعبنا سواءًا من املثقفني أو 

اصة بزايرة األماكن املقدسة مثاًل، فالناس تمامًا خاهداخل البالد أو يف خارجها، فسوف نرى 



توقعون أّّنم حيصلون على مرادهم يف أداء بعض الطقوس واملناسك، وييهتمون بزايرة هذه األماكن 
ديدة وال زالوا اجلن بعيداً عن هذه القراءة و بغي أن نعلم أبن الناس يف جمتمعنا ال زالوا يعيشينولذلك 

 ليها.يرجحون تلك القراءة التقليدية ع

 ؟ من  الغرب يفا مسألتان، أحدامها: هل أّن شعبنا قد دخل عصر احلداثة كما هو احلال هن
غرب، ولكن هناك مسألة اُخرى الالبديهي أّن احلداثة مل تتحقق يف بلدان كما هي موجودة اآلن يف 

ة ويريدون حتقيقها ياة السياسية واالجتماعية يطلبون احلرياحلهل أّن الناس يف جمتمعنا ويف حقل  : وهي
رص وف؟ هل يريدون حقوق متساوية  ؟ هل يريدون املشاركة يف االنتخاابت أم ال ال أميف واقع اجملتمع 

؟ إذا   جتماعية أم الالعدالة اال؟ هل يريدون حتقيق  عمل اقتصادية ومناسبات اجتماعية متساوية أم ال
ّن ذلك بسبب أهّنم أصبحوا عقالنيني بشكل كبري فإكانوا يريدون هذه االُمور )وهم يريدوهنا ابلتأكيد( 

ظر إىل هذه اجملاالت، من قبيل ضرورة أن تقوم اإلدارة االجتماعية على انيف هذه اجملاالت. وكالمي 
رية سياسية نظسية، فعندما يتم طرح برانمج أو االنية، وضرورة وجود احلرية واملشاركة السيعقاُسس 

ك النهج السياسي، ففي هذه ذله االطروحة السياسية وعواقب فالناس يدركون جيدًا تفاصيل هذ
التباع التعبدي للمرجعيات بل يتحرك من واقع القناعة اباجملاالت نرى أّن اجلمهور يف جمتمعنا ال يقبل 

عطيات وماجملاالت يتحركون من واقع التجربة ويريدون أن يروا فوائد  لناس يف هذهفاواالقتناع العقالين، 
م يطرحون األسئلة ويثريون عالمات فهحات والنظرايت يف حركة حياهتم الفردية واالجتماعية، هذه الطرو 

ديين، ويف الكثري من احلاالت يتحركون يف طريق آخر غري الطريق الاالستفهام يف أجواء الثقافة والفكر 
جميء السيد )و  1997مسه هلم املرجعيات الدينية. كما رأينا يف انتخاابت الثاين من خرداد عام تر  الذي

 خامتي إىل السلطة(.

قوالت السياسية املن فمقصودي من حركة الناس ابملنهجية العقالنية هو ما يتصل بدائرة إذ
اد املسؤولني واالعتقاد ابحلقوق قلطروحات وانتواواالجتماعية واملشاركة يف االنتخاابت ودراسة الّبامج 

وال يقتصر نظرهم على طلب احلاجات من األماكن فرص وأمثال ذلك الاألساسية لإلنسان وتساوي 
 ا إىل ذلك.وماملقّدسة 

عالية على العقالنية. مت ثقافتنا السابقة يف ما يتصل إبدارة احلياة االجتماعية والسياسية مل تكن إنّ 
 دائرة احلكومة والقوانني اجلزائية وقوانني يفيف هذه املسائل ويصدر أحكامًا  وعندما يتدخل علم الفقه

سلة من االُمور العقالئية يف وعي الناس، وتدخل الدين يف هذه سلااُلسرة وأمثال ذلك فهذه كّلها 
ال  اضي دينيةاملطل هويتها العقالئية، وكون األحكام واملسائل االجتماعية والسياسية يف يباملسائل ال 

عض اليوم عن التشدد الديين ندما يتحدث البوعخيتلف عن الرؤية الدينية هلذه املسائل يف اتريخ الغرب. 
اضي كانت غري عقالنية أو ثقافة تعبدية، ومل نكن يف املاضي منلك املفإّن هذا ال يعين أن ثقافتنا يف 

عو نداسية اجتماعية فوق عقالنية أو فوق عقالئية وليست من جنس هذا العامل واآلن سيثقافة 



لعلمانية( ملواجهة تلك الثقافة، )اندعو اليوم إىل  للعلمانية. فال توجد مثل هذه الثقافة يف اترخينا حىّت 
 فمشكلتنا اآلن شيء آخر.

يدون يف تعاملهم مع ير  املشكلة املعاصرة اليت نعيشها اآلن هي ما قلت سابقًا من أّن البعض إنّ 
ملرجعيات الدينية ونبذ العقالنية، وهم يف ذات الوقت واماعية استغالل االطر تاملسائل السياسية واالج
ائهم ونظراهتم آبليات عقالنية، وغري مستعدين لسماع أي نقد يوجه لكالمهم آر غري مستعدين إلثبات 

 علق ابُمور فقهيةتت: هل أّن الفتاوى اليت يصدروهنا  تواهم، وغري مستعدين لإلجابة عن هذا السؤالوف
يتحّدث يف ب على كّل شخص جي؟ وهذا هو مربط الفرس،  تعبدية أو ترتبط برؤية علمية للحدث

ين أن يبنّي للجمهور املباين العقالنية لفهمه الديين وإرتباطه دياجملاالت السياسية واالجتماعية من موقع 
شخص اليصدرها هذا  ىسياسية واالجتماعية يف العصر احلاضر. وكّل نظرية أو فتو الابلعلوم والفلسفات 

صالحات السياسية واالجتماعية اإل دائرة سواء يف دائرة الدين أو يف دائرة االصالحات الدينية أو يف
قاطع كالمه مع عقالنية العصر احلديث، ومثل هذا يتينبغي أن متلك الشفافية والعقالنية حبيث ال 

يق وجيب أن تكون حمسوبة بدقّة، وهذا محاطة بعلوم كثرية وتفكري عاالالكالم وهذه الفتاوى تستلزم 
 علمية الدينية.اللى العلوم الدينية التقليدية املتداولة يف احلوزات كن حتقيقه ابالعتماد فقط عمياملعىن ال 

 عقل بعنوان وسيلة الكن يبدو أن اتريخ الفكر الديين استفاد على طول مساره التارخيي من ول
 روحة يف ذلك الزمان.مطتكن العقالنية االنتقادية  وأداة ملعرفة األحكام الدينية ومل

 صل ابملسائل السياسية يتضي كّنا نطرح التساؤالت واالنتقادات يف ما صودي هو أننا يف املامق
قبيل ما نراه من اعرتاض الناس مثاًل على  منواالجتماعية واآلن ينبغي أن نتحرك هبذا االجتاه كذلك، 

ا داد البعض ثراءًا يومًا بعد آخر والبعض اآلخر يزداد فقراً، أليس هذيز حبيث  ةاحلالة االقتصادية املتدني
دالء أبصواتنا االرًا عقليًا وعقالئياً؟ وعندما يقول الناس أّن التجارب تشري إىل أنّه ال ينبغي أماإلعرتاض 

ت، أليست هذه طالبون بتوفري احلرايويلصاحل الشخص الفالين أو عندما يطالبون ابملشاركة السياسية، 
آلخرين ويقولوا كلمتهم وأيتوا بدليل يتحدثوا يف مقابل ا أن؟ عندما يستطيع الناس  نوع من العقالنية

جد نوع من العقالنية واحلركة العقالئية. نعم يف الغرب ال حيكم العقل جبميع يو إلثبات كالمهم، هنا 
عقالنية والعقالئية يف العندما أحتدث عن  اصيله وأبعاده يف مؤسسات احلياة االجتماعية، وأان شخصياً تف

 صد تلك املعاين اليت حتدثت عنها آنفاً.اقاترخينا املعاصر فإنين االُمور االجتماعية والسياسية يف 

 ؟ ملقنعوااحلقيقة أنتم تطرحون مفهوم العقالنية مبا يساوق الكالم املستدّل  يف 

 مجيع أبعاد حياة  يفم فالعقل له معان ومراحل متعددة، والعقل البشري ليس دائمًا هو املعيار، نع
ارسون النقد السياسي مبا يتناسب مع وميلناس يتعاطون احلديث السياسي اإلنسان. ففي السابق كان ا

هذه اجملاالت من موقع التساؤل والنقد، مثاًل عندما تطرح مقولة  يفاُفق عقالنيتهم، وكان الناس يتحركون 
ينا ا رأإذالنهي عن املنكر يف مواجهة احلّكام فإّن هذه املقولة كانت تعين أننا و ملعروف ابابسم األمر 



تناسبة مع العصر ضرورية وجيب املاحلاكم ميارس الظلم واجلور فيجب أن نعرتض عليه، فهذه العقالنية 
ملسائل اتبدل اآلن وافرزت التقنية والعلم احلديث آالف  قداحياؤها. ولكن الواقع السياسي واالجتماعي 

 العصر احلديث وال نسمح تحرك يف واقع احلياة مبا يتناسب مع هذه املسائل يفالاجلديدة، فينبغي 
 شكاليات.االفوت هذا العقل اجلمعي وتالشي هذه احلركة العقالئية يف التساؤل والنقد وطرح خب

 

 بعد العقالين يف الفقه اإلسالمي:ال

 ورها إىل الوعي الديين جذاليت تطرح هنا وهناك متتد يف   اعتقد أّن هذه االعتاضات والنقودأان
لنهي عن املنكر فإننا ننطلق من خالل وانتحرك من موقع األمر ابملعروف  أيضاً، أي أننا عندما

حدث اليوم عن النصيحة ألئّمة املسلمني فإننا نسري نتمالكات ومعايري من داخل الدين. وعندما 
الديين، ولكن هذه العقالنية مل تكن تستوحي قوهتا وفكرها من خارج  ااثنتر بسرية اإلمام وما ورد يف 

 دين.ال

  ّكثري من املوارد يف ال هذا التقسيم لإلشكاالت إىل داخل وخارج الدين ال يوّفر لنا استجابة يف إن
 رن يكون املقصود من داخل الدين هو الفكأباترخينا، ويف اجملتمعات الغربية يستفاد من هذا التقسيم 

من موقع خارج الدين يعين  عقالنية احملّضة، وعندما يقال أننا نتحّدثالالديين احملض، ومن خارج الدين 
كالمه إىل   يفحدث آبلية عقالنية حمّضة، وعندما يتحّدث شخص من داخل الدين فإنّه يستند نتأننا 

نا الفكري والديين، يواجه خيعتبار اتر االاُطر ومرجعيات دينية فقط. ولكن هذا التقسيم، مع األخذ بنظر 
وال يتطابق مع واقعنا التارخيي. فعلى امتداد املسار يق مسدود طر الكثري من االشكاليات ويفضي بنا إىل 

الئية أيضاً، عقكران الديين نواجه الكثري من االُمور واملسائل داخل دينية ولكنها عقالنية أو لفالتارخيي 
ظلم والعدل والسياسة والعقل والتدبري ال المثالً ال جند أحداً يسأل اجملتهد والفقيه عن معىن الظلم، فمعىن 

محون ألنفسهم تفسري هذه املفردات مبا يتناسب مع ذهنيتهم يسر بفهم علماء الدين، فالناس ينحص
م مجيل. كالذا هو ما يقال يف الفقه من أّن اجملتهد ال يتدخل يف تعيني املوضوعات، وهذا  وهوتصوراهتم، 

ما معىن العدل وما  تهد ال يقولاجملون أنّه ليس من وظيفة اجملتهد التدخل يف املوضوعات، أي أّن لويقو 
ام، ولكن تعيني ما هو العدل وما هو الظلم، فهو أمر حر معىن الظلم، بل يقول إّن العدل واجب والظلم 

 مرتوك للناس.

ذا ال نرى جمتهدًا عنّي وهلية والبشرية، ئكذا ابلنسبة ملعىن الزواج والطالق، فهما من االُمور العقالوه
سياً وتعبدايً على ممارسة النشاطات الزوجية كما قدره مل يضف غطاًء معىن الزواج والطالق، واإلسالم بدو 

اضي كان من الواجب أن يعقد القسيس عقد الزواج وإاّل فإّن ذلك العقد املهو احلال يف املسيحية، ففي 
ناء العقد يف الكنيسة أثكيل ااُلسرة املسيحية، وينبغي على الزوجني احلضور شون مشروعاً وال يتم تيكال 
تعاليًا على العقل. أّما يف الفقه اإلسالمي فإن ومّن الزواج يعتّب يف الوعي الديين املسيحي أمرًا غيبيًا أل



ة بني الزوجني ال يلشخص الذي يقرأ صيغة العقد إمنا يوجد رابطة حقوقفاتشكيل ااُلسرة يعّد أمراً عرفياً، 
فسك بنز لك أن جتري هذه الصيغة اوية، ومن هنا يقال إذا كنت تعرف صيغة العقد فيجو مسرابطة 

زوجان إىل رجل الدين ليعقد الوتوجد رابطة الزوجية، وليس من الضروري يف الفقه اإلسالمي أن يتوجه 
 بينهما صيغة عقد الزواج.

سالمي من اإلكذا ابلنسبة للحكومة، البيعة، الشورى، وأمثال ذلك فهذه كّلها تعتّب يف الفقه وه
شرع يف الرؤية الفقهية ليس متعاليًا على الال متلك حقيقة شرعية والوايل أو حاكم  املفاهيم العرفية واليت

 النقد.

حتاج إىل فلسفة اجتماعية فتا ابلنسبة لإلصالحات االجتماعية والسياسية املطروحة يف جمتمعنا أمّ 
االت. إن تحّدث عن اجياد اصالحات يف هذه اجملالوبدون تدوين مثل هذه الفلسفة ال ميكن  وسياسية،

يسر إاّل يف ظّل التحرك يف خّط )العقالنية(، واملسألة املهمة اليت ينبغي يتتدوين مثل هذه الفلسفة ال 
اق الرتاث والقيام طتناسها وحبثها بشفافية وبدون جماملة هي تدوين مثل هذه الفلسفة من موقع فيالتمعن 

اته يف حياتنا املعاصرة، وما هو دور املدارس طيمعبعملية حفر ايركولوجي يف أعماق الرتاث ومعرفة ما هي 
 دراسات والبحوث، فنحن نفتقد حالياً فلسفة اجتماعية سياسية مدّونة.الالفلسفية املعاصرة يف هذه 

سياسية ما يشري إىل وجود الوالتيارات  بقرأ يف بعض املدّوانت اليت تعكس مقاصد بعض األحزاون
ماعات أن تقوم بتدوين مبانيها الفلسفية اجلنبغي على هذه بعض املباين الفلسفية االجتماعية، وي
دائرة االصالحات االجتماعية السياسية الدينية فراغًا تنظريايً   يفواالعالن عنها، ولألسف فنحن نواجه 

 كبرياً.
 

*    *    * 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  11 
 
 
 

 سياسة والتعبدال

 
 



 



 
 
 
 

 تدين الفردي والتدين االجتماعي:ال

 
ه )اهلداية(، أي يطلب منلتعبد( يعين أن يتوجه اإلنسان املتدين إىل )مرجع ديين( ويطلب )ا : ّولاأل

حلقيقة(، وهكذا يقف املتدين يف مقابل املرجع )امنه أن يشخص له )وظيفته الدينية( ويفصح له عن 
دليل علّي  دليل على صّحة كالمه وحّقانية توصياته، وأنّه أبي جيبالموقف )التعبد(، فال يسأله عن 

 لقبول.وااالذعان 

تدين يستفيد من الهذا التعبد يشكل )جوهر( التدين الفردي، فاإلنسان يف مقابل هذا النوع من  إن
لفهم كالمه وتوصياته. اّما العقالنية  ةلعقالنيوا: العقالنية يف دائرة انتخاب املرجع،  نوعني من )العقالنية(

عىن أّن الشخص املتدين وبعد البحث والسؤال والتجربة والنقد يصل مب، ااُلوىل فرمّبا تكون انتقادية متاماً 
ّما العقالنية وانتيجة وهي أنّه جيب عليه أن )خيتار( املرجع الديين الفالين ال شخصًا آخر. الإىل هذه 

يؤدي رجع يعين نفي )مرجعيته( وابلتايل املتكون انتقادية ألّن نقد مقوالت وكلمات  الثانية فال ميكنها أن
ون مبعىن )االستماع والفهم والقبول( أي )التعبد والتسليم( تكإىل التناقض. فهذه العقالنية ينبغي أن 

 اعة(.وطوالقول )مسعاً 

يدان السياسي والتحّدث عن املن يف يذا أراد املتدينون يف اجملتمعات املعاصرة استخدام الدإ : ثاينال
قيم املعنوية من خالل عملية االستقرار االجتماعي، الوترشيد  تقييم الغاايت والّبامج السياسية، لتعميق

تدين الفردي، أن يبتعدوا متامًا عن حالة )التسليم والتعبد والتقليد( يف هذا الفينبغي عليهم، وخالفاً حلالة 
تؤثر تمعات املعاصرة اليت اجملاألسئلة اليت تتصل ابلّبامج والغاايت السياسية يف  باب، فإّن االجابة عنال

ل التحقيق العلمي وابالستفادة من العلوم خالسلبًا أو اجيااًب على القيم الدينية ال يتسىن إاّل من 
وى إجياد تال، ينبغي على املتدينني أن يتحركوا بعزم راسخ على مساجملاالجتماعية واإلنسانية يف هذا 

مرة والعمل على مثل على نتائج ناسب هلذه الدراسات بواسطة املختصني وأهل اخلّبة واحلصو املاملناخ 
جتاه ميثل اجتاهًا علميًا ال )فقهياً(، وال االضوء هذه الدراسات يف مقام املمارسة ال شيء آخر، وهذا 

للتدين الفردي الذي يقوم على أساس  حلة من مراحله خالفاً مر جمال للتعبد والتسليم والتقليد يف أي 
 التعبد.

سىن إاّل من خالل يتياسية يف اجملتمعات املعاصرة وحفظها ال تشخيص العالقة بني الدين والس إن
لتقليد. فالتعبد والتقليد يف ابب السياسة يف واالتحرك العقالين يف مقابل احلكومة وترك حالة التعبد 



الدين والنظام السياسي أيضاً، إّن التعبد والتقليد يف احلقل السياسي  مهداجملتمعات املعاصرة يفضي إىل 
 علمية يف اُمور التنمية.الون معقواًل يف اجملتمعات واألقوام البدائية اليت تفتقد إىل األهداف والّبامج يكإمّنا 

أصل  دينيني تركواالحيااًن نسمع من جهات دينية وخاصة خطب اجلمعة أّن املتجددين أ : ثالثال
يف مهمة الدين والتدين، بحث واجلدل ال)التعبد والتسليم( الذي ميثل أساس التدين وأخذوا أبساليب 

علوا )حّق اإلنسان( هو املعيار األصل يف مقابل )التكليف وجوابلتايل رفعوا لواء املطالبة ابحلقوق 
 اإلهلي(.

نزاع(، فال أحد من الالء املتديّنون ولألسف ينطلقون يف هذا اجملال من موقع حتريف )حمل هؤ 
ينكر هذه احلقيقة وهي أّن ميدان )التدين  منت الدينية املتجددين الدينيني الذين يعتقدون بتعدد القراءا

بول التكليف والسكوت عن )حقوق اإلنسان(، وهذا امليدان هو وقالفردي( هو ميدان التعبد والتسليم 
 ية.هلألان يف مقابل اإلرادة اإلابميدان التضحية 

ابب العالقة بني  يف  حمل النزاع بني هذه اجلماعة واآلخرين ليس يف ابب التدين الفردي بلإنّ 
تدينني العمل على تقييم األهداف والّبامج املالسياسة والدين، وهو امليدان الذي ينبغي على مجيع 

للتعبد والتسليم بل يرفعون  باب فإّن هؤالء املتجددين ال يرون جماالً الالسياسية من منظار ديين. ويف هذا 
وقهم فإهنم ال يتمكنون حقا االجتاه، فلو مل حيصلوا على وق اإلنسان وينبغي عليهم أن يتحركوا هبذحقلواء 

عيين واملوضوعي بني السياسة والدين يف واقع اجملتمع. المن أداء مسؤوليتهم الدينية وتقييم كيفية االرتباط 
لتقليد يف هذا الباب واملطالبة حبقوق اإلنسان ميثل شرطًا أساسيًا للوفاء اتعبد و الهؤالء يعتقدون أن نفي 

 قتضيات اإلميان الديين.مب

مقابل التكليف  يف هذه احلقوق املطروحة يف هذا الباب تقع يف مقابل )تكليف( احلكومات ال إنّ 
وق الناس يف مقابل قناس فيما بينهم ال حالاإلهلي. وأساسًا فإّن مسألة )حقوق اإلنسان( متثل حقوق 

 هللا.

ه العالقة يف هذني السياسة والدين وحفظ نتيجة من هذا البحث أنّه مبا أن تشخيص العالقة بال
لتعبد والتسليم والتقليد من الناس يف اباجملتمعات املعاصرة تعّد مسألة مجعية )غري فقهية(، فإّن املطالبة 

تمعات املعاصرة وحفظ العالقة بني السياسة والدين اء اجملفضابب السياسة يتناىف مع حضور الدين يف 
ل أو عن علم بني جهص الذين يتحركون هبذا االجتاه فإهنم خيلطون إّما عن تمعات. واألشخااجمليف هذه 

صدون من ذلك التوصل إىل أهداف سياسية يقمقام التدين الفردي ومقام )التدين االجتماعي( ورمّبا 
 تيجة ذلك توجيه ضربة قاصمة للسياسة وللدين على السواء.ونق، ئمعّينة من خالل حتريف احلقا

*    *    * 
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 ؟ اذا حترتم البشرية األحرارمل

 
 



 



 
 
 
 

 66رمي اجملتمعات البشرية للعظماءتك

 
دكتور سحايب رحوم الاملة : ملاذا يشعر األشخاص الذين مسعوا بوفا ا يتساءل اإلنسان من نفسهرمبّ 

ام  هذا االحرت رياله يثن أعممصفاته وأي عمل  من؟ وأي صفة  ابالحرتام والتقدير والتجليل هلذا املرحوم
 ؟ والتقدير يف نفس اإلنسان

ام لدين واالحرت اباللتزام ا)و اإلميان والتدين() يقال إّن املرحوم استطاع أن جيمع يف ذاته صفتني قد
ند عر اإلنسان عون ويشن كثري ال العلم واإلميارجللعلم( وهذا صحيح ولكنه ليس كّل ما يف املسألة. إّن 

ة األهم ّن الصفأشّك  اصة ابلنسبة للشخصيات العلمية الواعية، فالوخ وفاهتم مبثل هذا االحرتام
رية طريق احل يفث ه احلثيي سعيه تثري فينا الشعور ابالحرتام العميق جتاهه يتدكتور سحايب والالللمرحوم 
 والكرامة

 : حتدث هنا عن عّدة نقاط حول هذا املوضوعوأ

لنهضة اذ عصر نميران افضاء الثقافة والفكر يف ّن مسألة احلرية طرحت يف أ : نقطة ااُلوىلال
 عمل السياسي.الن وحرية االدستورية وحلّد اآلن، أي حرية الفكر وحرية البي

على  سياسية تبتينمور الاالُ  ا حرية الفكر فتعتّب املبىن األساس للكثري من احلرايت، املشاركة يفأمّ 
ة، وابلطبع السياس معىن تطيع تعيني وتشخيصيسه حرية الفكر، فعندما ميلك اإلنسان حرية الفكر فإنّ 

نفسها  كر تقيدية الفبقيد املنطق، أي أن حر  ال قيود، بل مقيدةوبفإّن حرية الفكر ليست مطلقة 
 دوات الفهم السليم.وأببنفسها آبلية املنطق 

فهناك  ألخالقية،ات املسؤوليابدة ا حرية البيان والعمل السياسي اليت أتيت ابملرتبة الثانية فهي مقيأمّ 
ليات تنعدم املسؤو  ألّولا ، ففيرية البيان والعمل السياسيحبفرق أساس بني التحرر املطلق وبني املطالبة 

 ثانية ليست كذلك.الاألخالقية ولكن يف 

تمييز بني احلّق والباطل، أي الألسف فإّن خمالفي احلرية يف بلدان يزعمون أّن حرية الفكر تعين عدم ول
الطة، فإّن حرية الفكر ال تعين جتاهل الصدق والكذب مغحّق وابطل يف دائرة الفكر، وهذه عدم وجود 

ا إمنّ مل الفكر وعملية التفكري، ألّن التفكري بدون منطق ومنهج أمٌر حمال، فالتفكري عاوالباطل يف  أو احلقّ 
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لقيت هذه المحاضرة في الحفل التأبيني بطهران بمناسبة أ

 ابي.سحالذكرى السنوية لوفاة الدكتور 



ة حمااًل، فحينئذ البّد نهجيوميكون تفكريًا إذا اعتمد على منطق ومنهج. فإذا كان التفكري بدون منطق 
لية التفكري، فهناك فكر سليم وفكر غري سليم، عممن وجود مقولة الصدق والكذب واحلّق والباطل يف 

 حّق وابطل.

رتتبة عليهما، ومعرفة املألهم من ذلك ابلنسبة لإلنسان هو تشخيص احلّق والباطل ومعرفة اآلاثر وا
ل احلرية وتشخيص احلّق والباطل خاليكون إاّل من الفكرة الصائبة من الفكرة اخلاطئة وذلك ال 

ر إاّل إذا توفرت قبل ذلك حرية الفكر. فما مل تتوفر سّ يتي الوالصواب واخلطأ، ومعرفة املعيار يف ذلك 
يار ملعرفة الفكر الصحيح واخلاطىء وال ميكن متييز احلّق من الباطل يف عامل معحرية الفكر فال يوجد 

ود احلّق والباطل، فإّن وجلبعض: أّن املتجددين الذين يطالبون حبرية الفكر ينكرون فكار. فما يقوله ااأل
تارخيي للمطالبة ابحلرية فإّن املخالفني هلؤالء املصلحني ال مغالطة وخداع، فعلى طول املسار دّ قوهلم هذا يع

 ئماً هبذه التهمة.دااألحرار يتهموهنم 

خالقية، وهذه األسي تعين التحلل وعدم االلتزام ابلقيم ذلك يقال إّن حرية البيان والعمل السياوك
ررون هذه املغالطة يف كتاابهتم وخطاابهتم يكيف هذه األاّيم  أيضًا مغالطة اُخرى، والكثري من األشخاص

حلرايت يطالبون بعدم التقيد وااللتزام ابملوازين واملسؤوليات األخالقية، ابويّدعون أن هؤالء الذين يطالبون 
 خالقية. أّما ما هياأل أّن املسألة ليست كذلك، فاحلرية يف الواقع العملي مقّيدة ابملسؤوليات حنييف 

؟ فهذه كّلها حبوث علمية  ريفًا لألخالقتعاملسؤولية األخالقية، ومن يعنّي هذه املسؤولية، ومن يعطي 
 وفلسفية هلا حملها اخلاّص.

 

 ية النقد يف متحيص املعرفة:أمه

نسان املعاصر على لإل: ملاذا أضحت حرية الفكر  مة املختصرة اطرح هنا سؤااًل وهود هذه املقدّ بع
عاصر الذي ميارس النقد عندما يطرح رأاًي أو امل؟ الظاهر أّن سبب ذلك أّن اإلنسان  ةيغاية من األمه

ه فيها الذعان هلا بدون مطالعة وحتقيق، فهو يريد أن يعمل فكر وانظرية فإنّه ال يتمكن من التسليم 
يف عملية  قطلينتوى غربلتها ومتحيصها ملعرفة الصحيح من السقيم واحلّق من الباطل مّث مسويتحرك على 

داد يومًا بعد آخر عدد األشخاص يز االنتخاب. فاإلنسان النّقاد يعيش هذه احلالة. ويف هذا العصر 
 لإلنسان بل كمااًل، واإلنسان يف يس التفكري النقدي يعّد عيباً فلالذين يسريون يف خّط التفكري النقدي، 

ضمن تتن األفكار واملقوالت اليت مهذه املسألة وهي أّن الرتاث يشكل جمموعة  يفهذا العصر يفكر 
ولة التحقيق وحتت جمهر النقد طااحلّق والباطل والصحيح والسقيم، وهذه اجملموعة ينبغي وضعها على 

اخلطأ، واملفيد من الضار منها وابلتايل خيتار اإلنسان  منحىّت يتّم تشخيص احلّق من الباطل، والصواب 
 ا الرتاث.هذما له قيمة واعتبار من 



سياسي املقرتن مع الشخاص الذين يعيشون هذه احلالة يرون أنفسهم رهنًا حبرية البيان والعمل ألفا
عرون أبن إنسانيتهم لزامهم هبا فإهنم يشوااملسؤولية األخالقية، فلو مّت فرض رأي أو فكرة معّينة عليهم 

أي يف السابق ال ميلك ر نسان يلغي إنسانيته، ورمّبا كان فرض الاإلمهددة ابخلطر وأن فرض الرأي على 
 سلبية اليت يتضمنها اليوم.الهذه احلمولة 

ذا الشكل، فقد حدثت هب ما يسّمى اليوم ابسم الفرض واالكراه والقهر مل يكن يف السابق مطروحاً إنّ 
 النظر عن هذه التحوالت. فاإلنسان النقدي غضّ ن اإلنسان وجهازه املعريف وال ميكن حتوالت يف ذه

لتسليم، يريد أن خيتار بنفسه حالة التعبد والتسليم ابملعايري اليت ميلكها، وااملعاصر، حىّت يف موارد التعبد 
أنّه يريد انتخاب  هيإلنسان النقدي املعاصر ال يهرب من التعبد والتسليم بشكل مطلق، بل املسألة وا

 ين ال يكون.أتضحية بنفسه و للالتعبد والتسليم بعد التحقيق يف موارده وأين يكون مستعداً 

ل اإلنسان أحياانً يص بعض علماء الدين يعتقدون أن أصل وأساس التدين وااللتزام الديين هو أّن إنّ 
اإلنسان. التجليات املختلفة ل يؤديه عمإىل مرحلة يضحي فيها بنفسه ويعتّب أّن هذا العمل أمسى 

يعبد هللا تعاىل فإنّه يضحي بذاته و لذات. فعندما يسجد اإلنسان ابللعبادة والدعاء هي نوع من التضحية 
قام املدق معىن للعبادة هو القول )إهلي أنت نعم وأان ال( وعندما يصل اإلنسان إىل هذا وأيف مقابل هللا. 

هلي، وفقدان النفس هذا يعين اإلإنّه يثبت وجوده يف آفاق القدس وامليدان ويقول )أنت نعم وأان ال( ف
لتسليم. واإلنسان النقدي املعاصر ال يرفض العبادة واي التعبد هالتضحية ابلنفس، وهذه التضحية 

يريد أن تكون عبادته مفروضة عليه بشكل إجباري، بل يصل بنفسه إىل  الوالتسليم بشكل مطلق، بل 
الة فإنّه خيتار ما احلون مستعدًا للتضحية بذاته وفقداهنا، واملريد عندما يريد هذه رتبة حبيث يكاملتلك 

 ه.ديريده مرا

ى يف احلرية شيئاً ير نسان النقدي املعاصر ال يهرب من التعبد والعبادة وطلب املعنوية، ولكنه اإل
قرتن ابملسؤولية األخالقية، لعمل السياسي املوامقدسًا جداً، ألنه جيد ذاته يف حرية الفكر وحرية البيان 

الناس، واحرتام هؤالء بسبب  تحرر وطلب احلرية يكونون حمرتمني بنيالواألشخاص الذين يصبحون رمز 
لناس ال يستطيعون البوح مبا يف فارية، واحلديث عن هؤالء ميثل ذريعة للتوصل إىل احلديث عن احلرية، احل

ري ولكنهم يطرحون آراءهم من خالل اقامة احتفال فكالقلوهبم يف أجواء االستبداد وفضاء القمع 
 رتام والتقدير لألحرار يف العصر احلاضر.حالصالح، وهذا هو منشأ االوابذكرى رموز احلرية 

ناك التفكري العلمي فهن جهة اُخرى توجد يف هذا العصر أنواع وأقسام عديدة من مناهج التفكري، وم
 تفكري املنطقي القياسي.للريت، وهناك منهجية والتجرييب، وهناك منهجية التفكري الظاه

بلورالية والتعددية املعرفية. الجد اليوم مناهج وطرق معتّبة ومتعددة لعملية التفكري، وهذا هو معىن تو 
تفكري، فالتفكري يساوق منهجية التفكري، ومنهجية للفال أحد ميكنه اثبات وجود منحى واحد صحيح 



 عنرالية املعرفية، ومع وجود البلورالية )التعددية( املعرفية فال ميكن االستغناء بلو الالتفكري خمتلفة وهذه هي 
 .حرية البيان

 

 مة األنبياء: هداية إىل هللا أم إلغاء اإلنسان:مه

 ؟ داين الوحيانيةاأل: هل أّن حرية الفكر تتناىف مع مقتضيات  ن جهة اُخرى يثار هذا السؤالوم

نسان حقائق لإلأّن البعض يقول إّن األداين الوحيانية قد عّينت  ا السؤال إمّنا يطرح من جهةهذ
دما يواجه تلك القضااي الصادقة عنالصادقة والكاذبة، فالتفكري  خاصة وعّينت جمموعة من القضااي

 توقف.الوالكاذبة ويصل إىل ذلك امليدان جيب عليه 

 األداين الوحيانية أنّ وضوع، وهو  مقام اجلواب عن هذا السؤال البّد من االلتفات إىل هذا املويف
 لوحي:واميكن أن تفهم بنحوين، وابإلمكان تقدمي تفسريين للنبوة 

قولون ألفراد البشر أين ويّن األنبياء مرشدون فقط ومهمتهم أن يدلوان على الطريق أ تفسري األّول:ال
ولون انظروا إىل هناك، ريون إىل اجتاه معني ويقيشهو الطريق الصحيح والصراط املستقيم. فاألنبياء 

ر، اسلكوا الطريق إىل هللا خطريق يقولون عليكم سلوك هذا الطريق ال طريق آالوعندما يشريون إىل ذلك 
طريق ولكنهم مل اليق آخر. هذا نوع من التفسري، ويف هذا التفسري فإّن األنبياء وإن أرشدوان إىل طر ال 

 يعلموان كيفية سلوك هذا الطريق.

كنه فهمه منذ البداية ميّن األنبياء حتركوا على مستوى ارشاد اإلنسان إىل مجيع ما أ :تفسري اآلخرال
شدون اإلنسان إىل طريق اهلداية فحسب بل ير ية حسب استعداده وقدرته. أي األنبياء ال اإىل النه

 طريق.اليرشدونه إىل كيفية سلوك هذا 

 فرزان نتائج متفاوتة.وين جهتني خمتلفني ان تفسريان خمتلفان ملقولة النبوة والوحي وينطلقان مهذ

ثاين فالبّد من حتديد العلى أساس التفسري  نلى التفسري األّول ال ينبغي حتديد حرية الفكر، ولكفع
 حرية الفكر.

ستقيم( ويطلبون من املا كان دور األنبياء هو االرشاد فقط وأهّنم يدعون الناس إىل سلوك )الصراط إذ
ى هللا ال يف خّط الشهوات والتكالب على علخّط العبودية والطاعة واالنفتاح اإلنسان أن يتحرك يف 

نسان أن يتحرك يف هذه الدنيا حبيث ال يدفن نفسه حتت أنقاض اإللدنيوية، وعلى ااملقامات واملناصب 
ل الدين جالكام الشهوات بل يكون إبمكانه التخلص من السجون املظلمة، وعلى حّد قول ور املادايت 

احلديث النبوي أن )مثلكم  يفمي أّن يتمكن من ثقب جدار السجن وخيلص نفسه منه. وقد ورد الرو 
صد معني( فبعض املسافرين يغفل متامًا عن املقصد مقخاص الذين يتحركون يف سفرهم ابجتاه شمثل األ

يل هذا نازل يف وسط الطريق ويصرف طاقاته وأمكاانته من أجل تزيني وجتماملوالغاية ويتوقف يف أحد 
 جتاه املقصد.ابواصل مسريهتا وتنزل، يف حني أّن هذا املنزل موقت. وجمموعة اُخرى تعّب هذه املنازل امل



رخيية حساسة، وكأننا مجيعاً ات دور األنبياء هو أهّنم طرحوا مسألة هللا يف الوعي البشري يف مواقع إنّ 
أشرق نور ابهر من األعلى وطلب من  خر، وفجأةاآلقد أطرقنا برؤوسنا وأخذ الواحد منا ينظر إىل 

حللنا رحالنا مجيعًا يف منازل وسط الطريق  دلنظر إىل آفاق أرحب، أو كأننا قوااجلميع النظر إىل األعلى 
 اء األنبياء وصرخوا بنا أبن ال ننسى املقصد.وج

:  الواورات البشر وقتص األنبياء وجهوا الناس إىل هللا الذي ال ميكن أن يوصف بشيء وفوق إنّ 
الذين يسلكون  دور األنبياء، فإّن املؤمنني هو)عليكم أن تراقبوا حضور هللا يف حياتكم( فإذا كان هذا 

جتاه فكّل ما جيدونه وما يشاهدونه يف هذا الطريق خيتّص هبم. مثاًل إذا االالطريق إىل هللا ويتحركون هبذا 
ذا الشخص فهن تسلك طريق )حراز(، شخص أنك إذا أردت السفر إىل مشال ايران فعليك أ لكقال 

ملناظر اجلميلة الواقعة يف الطريق، فهو واقد دعاان إىل سلوك الطريق املستقيم، ولكنه مل يران اجلبال والعيون 
ألشياء اليت تروهنا يف هذا الطريق متثل جتاربكم الشخصية، فمن واقال لنا فقط اسلكوا طريق )حراز(، 

زل منماذا سوف ترى يف الطريق ومل يقل لك ما مقدار التوقف يف كّل طريق مل يقل لك الأرشدك هلذا 
تكتشف ذلك  أنمل يعلمك كيفية املسري يف هذا الطريق بل عليك  وعند كّل بركة وعني، أي أنّه

 بنفسك.

تخدمها اإلنسان يف سلوك يس: اسلكوا الطريق إىل هللا، ولكن األدوات اليت   األنبياء قالوا للناسإنّ 
ود إىل اإلنسان نفسه. فبإمكان اإلنسان أن خيتار تعيق، وهو طريق التفكري والتجارب الدينية، هذا الطر 

هذا الطريق، فرمّبا كانت بعض أشكال التفكري والتجارب صحيحة ومصيبة  يفية منط التفكري والتجربة ر حب
 ما يتمكن لّ فكعضها اآلخر غري صحيحة، فهذا حّق ميلكه اإلنسان وقد منحه هللا هذا احلّق، وب

 اإلنسان أن يعلمه ويعمل به ليس حاضراً ومعّداً مسبقاً.

خط اخلري  يفعليك ابلسعي( و)ينبغي تزكية الباطن والسلوك )ا يقال من )ابذل جهدك( ووم
مور من أجل أّن األمور قبل ذلك االُ والصالح( لتصل إىل احلقيقة فينكشف لك ستار الغيب، كّل هذه 

ّن مضمون األداين الوحيانية قد أصبح أكثر عمقاً فإمهيئة، وهلذا السبب مل تكن واضحة ومعلومة و 
 لفلسفة وعلم الكالم يف أجواء التاريخ الديين.والعرفان اوأوسع اُفقاً بعد ظهور 

 سانية اإلنسان.إنا فهمنا الوحي والنبوة هبذه الرؤية فإّن هذه الرؤية ال حتدد الفكر وال تلغي إذ

نسان أن يتحرك لإلإنّه ال يتيح جمال التفكري والتجربة لإلنسان، وكأنه ال ينبغي ا التفسري الثاين فأمّ 
ب عليه أن يستلهم املعلومات ويكررها  جيالكشف عن احلقيقة، فهو تلميذ فقط حيث  ةبنفسه يف عملي

س م عن االبداع وبناء اإلنسان لشخصيته وذاته، وعلى هذا األساكالكالببغاء. ويف هذه الرؤية ال يوجد  
 ؟ نئذ حلرية البيان والعمل السياسي، أال يعين ذلك نفي إنسانية اإلنسانحيفال معىن 

*    *    * 
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  ّن سياسية الدينية يف إيراال: ما هي البىن واملرتكزات الفكرية للتيارات  ل سؤال نطرحه هناأو

تمع وخاصة لدى شرحية املثقفني يف ذلك اجملقبل انتصار الثورة اإلسالمية اليت كانت تعيش هاجس 
 العصر؟

 يت كانت فاعلة يف سنوات الأطرحه هنا ميثل صورة امجالية عن التيارات الفكرية السياسية املهمة  ما
ارات مع غض النظر عن الرتتيب اوين هذه التيعنما قبل انتصار الثورة يف ايران، ويف البداية استعرض 

 التارخيي هلا.

 ا التيار.هذن وأصحابه من رموز اد هذه التيارات هو تيار املرحوم املهندس ابزرجأح

فكرية إىل املرحوم التيار الثاين هو الذي مسي فيما بعد )اليسار اإلسالمي( وكان ينتمي من الناحية ال
 الدكتور علي شريعيت.

رجعية والفتاوى واألراء املالذي يتزعمه بعض علماء الدين ويدور حول مسألة  : التيار تيار الثالثال
 الفقهية.

 لشيخ مطهري.والرابع هو التيار الفكري الذي يتحرك يف خط العالّمة الطباطبائي التيار وا

مي األاّيم وكان قدتيار اخلامس: تيار اليسار غري اإلسالمي. وابلطبع هناك تيار آخر موجود منذ ال
يري و حرك يف خّط التفكري الليّبايل التنيتجودًا يف تلك األعوام قبل الثورة، وهذا التيار هو الذي مو 

 العلماين.

 ؟ ملفهوم املضاد للديناب 

 ياانً يكون مستقاًل عن الدين واُخرى ضد الدين.أح 

فقد كان يسعى  زرجانابه حملة امجالية عن التيارات الفكرية املوجودة آنذاك، اّما تيار املهندس هذ
آخر إّن هذا التيار يعتقد  دين اإلسالمي، أو بتعبريالالجياد ايديولوجية للحياة االجتماعية والسياسية يف 

لسّنة وهذه االيديولوجية تتماهى وتتطابق مع مفهوم احلرية يف عصر وابوجود إيديولوجية يف القرآن 
رية من نصوص احلة فكذلك ميكن إقتناص مثل هذه عىن أهّنم كما يفهمون احلرية يف جو احلداثمباحلداثة، 

ناس. واّما منهجيتهم يف ذلك فهو استخراج للذه احلرية هالقرآن والسّنة، وهذه النصوص الدينية توفر مثل 
دينية ألهنم يعتقدون أّن هذه االيديولوجية موجودة يف القرآن والسّنة، الهذه االيديولوجية من النصوص 

اليديولوجية(  واالفكرة وبشكل خمتصر للمهندس ابزرجان هو كتاب )البعثة اب يعكس هذه كتوأفضل  



رتض وجوده يف االيديولوجيات يفب أيضاً، حيث يتضمن القول إّن ما اكما يظهر من عنوان الكت
 قرآن والسّنة.الاملعاصرة موجود بنحو من االحناء يف 

  ّ؟ دبيةاأليف أعماله   الدكتور شريعيت أيضاً كان يريد حتقيق مثل هذه الفكرةإن 

 سب على تيار حي، فالدكتور شريعيت خيتلف عن ابزرجان، فكما قلت إّن الدكتور شريعيت كال
لك ايديولوجيا وجيب علينا فهم هذه مياليسار اإلسالمي، ومل يكن يقول أّن اإلسالم، أي القرآن والسّنة، 

من القرآن والسّنة ويصنعون منها  فاهيم املستوحاةاملااليديولوجيا، هؤالء كانوا ينتقون بعض 
د النظام احلاكم. إن صناعة ايديولوجية ضمواجهاهتم السياسية واالجتماعية  يفايديولوجياليستخدموهنا 

ه النصوص من هذه هذتلف مع القول بوجود ايديولوجية يف القرآن والسّنة وإن على اإلنسان قراءة خت
اجملتمع »ذلك العصر )قبل الثورة( بـ  يفلق ما يسّمى الزاوية. فتيار اليسار اإلسالمي ومن أجل خ

أّن اإلسالم أساسًا دين املواجهة واجلهاد، والغاية األصلية  علىفإهنم كانوا يسعون للتأكيد « التوحيدي
القتصادية. واالة مظاهر التمييز وعدم املساواة يف اجملاالت االجتماعية والسياسية إز لنيب اإلسالم هي 

رية لدفع الفكر الديين يف ايران يف كثهذا التيار وكذلك تيار املرحوم ابزرجان قدم خدمات  وابلطبع فإّن 
 التكامل والتقدم. مسار

 ؟ حدود أتثر تيار اليسار اإلسالمي ابملاركسية ما 

 حو من األحناء بالهوت بن ال اعتقد أهّنم متأثرون بشكل مباشر ابملاركسية، واحتمل أهّنم متأثرون أان
 تامريكا الالتينية كان مصدر حتوالت وثورا يفير املسيحي يف امريكا الالتينية. فالهوت التحرير التحر 

تيولوجيا السياسية اليت ظهرت يف العامل املسيحي ومتلك رؤى وأفكاراً العديدة هناك، ويتضمن نوعًا من 
ور الفكر ظهوبية سبق ا. وظهور هذا النوع من التيولوجيا والعقائد الدينية يف امريكا اجلنهبخاصة 

اثلة وشبه كبري بل أحياانً ممدت وجاإلسالمي اليساري يف ايران، ولدى قراءيت هلذين النظامني الفكريني 
مقاالت وكتاابت تيار اليسار اإلسالمي، وابلطبع فعندما  يفتطابق اتم بني آراء وأفكار هذين التيارين 

 يفاملسلحة يف سنوات قبل الثروة اليت كانت تتحرك  سالمي فإنّه يشمل اجملاميعاإلأقول تيار اليسار 
جودة يف حساابهتم، وكذلك مو م وهذه املقوالت أيضاً العملها ونشاطها العسكري والسياسي ابسم اإلس
اليسار اإلسالمي أيضاً، وتوجد أيضًا يف كتاابت  منتوجد هذه املقوالت واآلراء يف جماميع اُخرى 

ى أن هؤالء رمّبا يكونوا متأثرين آبراء وأفكار الهوت التحرير، ألّن أر الدكتور علي شريعيت. ولذلك 
ملفاهيم املوجودة واملسيحي حتّرك أيضًا من هذا املوقع، أي استفاد من التعاليم اتحرير يف الدين الالهوت 

جلنوبية، ستبدة واحلكومات الديكتاتورية يف امريكا اامليف التيولوجيا املسيحية كأداة ووسيلة للتصدي للنظم 
ين لالهوت ر لقدرة، الكاريزما، والكنيسة( ملؤلفه )بوف( الذي يعتّب أحد املنظ)اوهناك كتاب ابسم 

فكار موجودة حرفياً األتحرير يف امريكا اجلنوبية، وعندما يقرأ اإلنسان هذا الكتاب يلتفت إىل أّن هذه ال
 يف ايران أيضاً.



تباط )املعرفة( ار ملهمة املوجودة يف كال التيارين، ى سبيل املثال فإّن أحد املسائل النظرية اعل
واقع العملي، وأصل هذا املوضوع مقتبس الو)املنفعة(، فاملعرفة رهينة إىل حّد كبري مبا تفرزه من نفع يف 

تدين معرفة ماذا ينبغي عليه فعله يف احلقل السياسي وما هو اخلطاب املمن املاركسية، فإذا أراد الشخص 
ستضعفني واحملرومني وكما املروف االجتماعية والسياسية اخلاصة، فينبغي عليه أن يعيش مع الظ يفالديين 
يهم يف األرض( على حّد تعبري فرانتس فانون، وبذلك علعليهم يف تلك األدبيات )املغضوب  حيصطل

ت كال سيح أو النيب حمّمد وما هي وظيفته الدينية. هذه الكلمات مشهودة لكتاابامليستطيع فهم رسالة 
رين بتنظريات ثيساري متأالتيارين ومن هنا يقوى احتمال أن يكون املؤسسني األوائل للفكر اإلسالمي ال

تخمني بقّوة أّن الدكتور ويف سنوات إقامته يف ابريس الالهوت التحرير وابلنسبة للدكتور شريعيت ميكنين 
تحرير يف الزايدة نشاط مجاعات الهوت هوت التحرير وكانت تلك األعوام تقرتن بالأتثر بشّدة مبقوالت 

وقت وتعكس رؤاهم ومقوالهتم عن الذلك  أمريكا اجلنوبية وتصل منشوراهتم وكتاابهتم إىل ابريس يف
 الهوت التحرير.

 ؟ طريق فانون من 

  ّاصراً للدكتور شريعيت. مع فانون كان من األشخاص الذين ميلكون هذا النمط من الفكر، وكان إن
اهد وأسناد تؤيد ما ذكرته. وابلطبع فال يعّد هذا شو أكثر يف هذه الفرضية فرمّبا حنصل على فلو حبثنا 

ري أبفكار تيار آخر يعّد أمرًا طبيعياً، ولكن هناك احتمال ضعيف فكمر شيئًا غريباً، فإّن أتثر تيار األ
رؤية بشكل الن خاص يف وقت واحد )يف إيران وأمريكا اجلنوبية( ميلكون هذا النمط مأشوهو ظهور 

 تحقيق والبحث.لاجة ملزيد من احبمستقل وبدون أي اقتباس وأتثر بينهم، وعلى أية حال فاملسألة 

 ؟ أّن جماميع اليسار اإلسالمي متأثرة ابملاركسية أيضاً  هل 

  ّب رؤية الكونية بل يف األساليال الهوت التحرير يف امريكا اجلنوبية متأثر ابملاركسية، ولكن ال يف إن
ي ختتلف متاماً حملواجهة. فالرؤية الكونية لالهوت التحرير املسيواواملنهجية الدايلتيكية يف عملية التصدي 

لسياسية مقتبسة من واادية للماركسية، ولكن نظرته للتاريخ وأساليب املواجهة االجتماعية املعن الرؤية 
ة: هل ميكن للمسيحي أن يستخدم هذه ألمس  املاركسية، وابلطبع فهؤالء هلم حبوث ودراسات كثرية يف

دون أبنه ميكن للمسيحي أن ميلك هذه الرؤية ق؟ لقد كان هؤالء يعت الاملنهجية يف التحليل التارخيي أم 
 تارخيي للماركسية.اليف التحليل 

 يكون تياراً  أنكن ماذا عن التيار الفكري للعاّلمة الطباطبائي واملطهري حبيث ميكن ول
 ؟ هي الظروف اليت عاشهافلسفياً، وما 

 ل هذا النمط من مثا هو التيار الثالث ولعّله ال ميكن القول أبنه ميّثل تيارًا يف اجملتمع ولكن هذ
 الفكر كان موجوداً يف أجواء اإلسالميني.



تأكيد على وجود فلسفة الالحظ يف فكر املرحوم الطباطبائي واملطهري أهنما كاان ينطلقان من موقع وي
جتماعية يف نصوص القرآن والسّنة. وبديهي أّن هذا االة سياسية، وفلسفة للحقوق واألخالق اجتماعي

ّول والثاين، ألّن تينك التيارين كاان يهدفان لبناء ايديولوجية يف اطار الفكر األىن خيتلف عن التيار عامل
فلسفة والعقالنية ال ال ديين، ولكن هذا النمط من الفكر لدى هذين العاملني يقوم أساسًا على منهجيةال

هذه املواضيع، مثاًل يف حبث النبوة  ليزان مثاملااليديولوجية. فالطباطبائي طرح يف بعض أحباثه يف تفسري 
لية فلسفة اجتماعية وسياسية وبذلك يكون مفهوم النبوة قائمًا على آبيعتقد أنّه ابإلمكان تفسري النبوة 

جتماعية االالطباطبائي هناك املقصود من الفلسفة  تماعية وسياسية، وقد أوضحاجأساس فلسفة 
هليات الشفاء( اليت تتصل هبذا )اارايب، وابن سينا يف فالسياسية، حيث طرح نظرايت القدماء مثل ال
ن يرى تلك الرؤية مع االستمداد من بعض النظرايت كااملوضوع ولكن ابُسلوب جديد. فالطباطبائي  

ور احلديثة، مثاًل يذكر يف إحدى هذه البحوث أن أفراد اجملتمع العص يفلفلسفة السياسة املطروحة 
احله، ومن أجل لصى املنافع ويريد كّل واحد منهم استخدام اآلخرين لحالة نزاع وصراع ع يفيعيشون 

طاعة األفراد له وهذا القانون جاء به األنبياء واالتخلص من هذه احلالة كان من الضروري وضع قانون 
نسان عندما يقرأ هذه املواضيع يتذكر هوبز وأمثاله من املفكرين اإلالبحوث، حبيث إّن وأمثال ذلك من 

 .نيالغربي

يد القيام بعملية تفكيك ير د تطرق الطباطبائي يف موارد اُخرى للحديث هبذه املنهجية، مثاًل عندما وق
مية اثبتة واُخرى متغرية، ينطلق ض القوانني اإلسالبعبني الثابت واملتغري يف القوانني اإلسالمية والقول أبن 

سية وينسب هذه األفكار إىل القرآن اكبري الفلسفة االجتماعية السي  حدمن رؤية فلسفية تشبه إىل 
 كذا يف موارد اُخرى من هذا القبيل.وهوالسّنة، 

لفلسفة االجتماعية يف )الشيخ مطهري سار على هذا اخلّط أيضًا حيث يصرح يف بعض املوارد بـ وا
د انطلق قسالم تقرر الرؤية الفالنية مثاًل. و اإل: يف تقديري أّن الفلسفة االجتماعية يف  الم( ويقولاإلس

سفة احلقوق يف اإلسالم، وسعى يف بعض املوارد للحديث عن فليف بعض املوارد من موضع وجود 
لسّنة. فالشيخ واب خالقية اليت يسميها بفلسفة األخالق يف اإلسالم وأهّنا موجودة يف الكتااألالفلسفة 

 ى واملضمون.و حيث احملت مناملطهري يرى أّن القرآن كتاب وحياين من حيث املبدأ وفلسفي 

ود مثل هذه املساعي وجه املساعي وأمثاهلا ال تنحصر هبذين الرجلني، ففي الوسط السين نرى هذ
ي يف )امليزان(، وهذا يعين أّن اثل كالم الطباطبائميأيضاً، مثاًل نرى يف كلمات حممد عبده يف )املنار( ما 

لفكر هو )حمّمد عبده( وينبغي أن أذكر هذه احلقيقة وهي أّن هذا وامؤسس هذا النمط من الكالم 
ل شكديين مل يبلغ مرتبة الكمال والنضج يف ايران بل بقي يف املرتبة االبتدائية على الالنمط من الفكر 

 جمموعة من املقدمات التنظريية ال أكثر.

 ؟ ودكم أنّه بقي يف مستوى الظاهر ومل يتوغل إىل العمق، ولكن ملاذاصمق 



 هل ميكن  ص يقولشخن موقع البحث والتحقيق ومل يواجه النقد ومل يظهر مم، ألنّه مل يتحرك نع :
قرآن والسّنة يتضمان فلسفة اجتماعية سياسية، الأساساً أن ننظر إىل القرآن والسّنة هبذه الرؤية، وهل أّن 

ة أم أّن هذا النوع من القراءة للكتاب والسّنة تعتمد على أدلة معتّب  هل؟  قية، حقوقية وغري ذلكأخال
بولة لقراءة مقضًا إىل عدم وجود حبوث هرمنيوطيقية يف تلك الفرتة ومل تطرح منهجيات أي؟ ويعود  ال

ساس ما يستنبطه توحي فكرته على أيسالنصوص الدينية ونصوص من هذا القبيل يف ايران، وكّل شخص 
ر يف كيفية قراءة نصوص كريته، والظاهر أنّه مل يكن أحد يفنظمن القرآن والسّنة وأييت أبدلة إلثبات 

 ستخدم منهجية وقواعد علمية هلذه القراءات.ويالكتاب والسّنة 

ارات  جانب التيإىلعلوم أّن هذا التيار أو منط التفكري يف اُفق الثقافة الدينية جملتمعنا موجود وم
يستخرجون  ساسية يف اهلرمنيوطيقا، بلاألالفكرية ااُلخرى، وكّلها مل أتخذ بنظر األعتبار البحوث 

قرآن والسّنة، ابلرغم من أّن التيار األّول والثاين وألسباب معّينة كان النظرايهتم وآراءهم ممّا يستوحونه من 
يار صناعة وتتيار استنباط االيديولوجية ى طاولة البحث والنقاش يف فضاء الفكر الديين، فعلمطروحًا 

توظيف السياسي لألفكار الدينية يف الود عملية جااليديولوجية كاان مورد اهتمام اإلسالميني أكثر لو 
ل الثورة، مضافًا إىل أن هذين التيارين يتحّداثن عن قبظروف ما قبل الثورة وخاصة العقدين ما 

ران كانوا ايون ايديولوجيات مادية وغري دينية كاملاركسيني يف شخاص الذين ميلكاألااليديولوجية ومجيع 
د األفكار الدينية املنافسة، يف نقرات الدينية، وكانوا ينطلقون من موقع ايعيشون منافسة شديدة مع التي

ى أساس وجود فلسفة اجتماعية سياسية أو فلسفة علحني أن أفكار الطباطبائي ومطهري اليت تقوم 
قرآن والسّنة متثل كالمًا اكادمييًا ويدور يف وسط خاّص وحمدود ومل يكن له الية يف أخالقية اجتماع

قف يف مراحله تو سياسي كبري يف تلك الظروف، وهلذا السبب بقي انقصًا وغري انضج وقد  تخداماس
حلقوق سفة أخالقية اجتماعية أو فلسفة افلالبدائية، وأساسًا مل ينته لتدوين فلسفة اجتماعية سياسية أو 

من القرآن  ةكن القول أّن هذه األفكار والنظرايت مقتبسمي)سواء كانت مقبولة أم غري مقبولة( كيما 
كن القول أبن املسلمني ميلكون مثل هذه الفلسفة. فلم يصل األمر للتحقق من ميوالسّنة أو على األقل 

 ك على أرض الواقع.ذل

 ؟ اذا مل يكتمل هذا املشروعمل 

 اك سبب آخر مهم هنوظيف السياسي هلذه الطروحات الفكرية مل يكن كبرياً، ولكن رت أّن التذك
عاّمة للمتدينيني الفاعلني، ألّن اإلسالم أساساً الوهو أّن هذه األفكار مل يكن هلا صدى وانتباه يف احملافل 

تصل ابحلياة تدين إاّل يف قوالب علم الفقه أو علم الكالم، واّما ما ياململ يكن مطروحًا يف الوسط 
سفة حقوق فلأو  لسياسية على شكل فلسفة اجتماعية سياسية أو فلسفة أخالق اجتماعيةوااالجتماعية 

ر سياسي، فآراء الفالسفة فكفلم تكن معروفة يف الوعي العام للمسلمني، ومل يكن يف هذا الوسط 
 سياسي الديين.الاملسلمني كالفارايب مل حتظ ابهتمام يف احلقل 



 ؟ فقه مبثابة فكر سياسييس الأل 

 يس فكرًا عقالنياً ولالدينية  فقه ال يتضمن اطروحة سياسية، بل هو جمموعة من التعاليم للحياةال
الفة لعّدة قرون كاخلالفة العّباسية أو نظم اخلسياسياً، وحىّت يف عصر اخلالفة حيث امتدت بعض أشكال 

أساس جمموعة من اآلراء والفتاوى الفقهية وعلى  نت تقوم علىكااخلالفة ااُلخرى كالفاطميني فإهنا  
لسفة وفنوع من الفلسفة السياسية االجتماعية  يالبحوث الكالمية ومل تتضمن أ منأساس سلسلة 

لعجيب كيف قام أهم نظام وااحلقوق، فالعامل اإلسالمي من هذه اجلهة ميلك اترخيًا خاّصًا يقوم بذاته، 
ياسية؟! على أيّة حال إّن احلالة كانت هبذه وسفلسفة اجتماعية سياسي يف العامل من دون أن ميلك 

لمني مثل هذه الفلسفة، وحىّت لو طرحت بعض اآلراء الفلسفية يف بعض ساملالصورة ومل تكن يف أوساط 
 واقع واحملافل فإهنا ال جتد صدى واهتماماً من قبل املتدينني.امل

 ضًا.أيكانت تتضمن فكراً سياسياً كن من الواضح أن أعمال الفارايب الفلسفية  ول 

 راً سياسياً، ولكن كما فكفقد طرح الفارايب  ،م، الفارايب وأمثاله طرحوا بعض اآلراء يف هذا اجملالنع
فكري للمتدينني، فقد كان ميثل فكراً سياسياً القلت إّن الفكر السياسي للفارايب مل جيد طريقه يف الوسط 

الفة أو السلطة السياسية يف اإلسالم، وال جند فقيهًا أو متكلماً اخلوم لوحده، ومل يكن قائمًا على مفه
طهري امللسفي بل إنّه يعتّب فكراً مهجوراً، وهلذا السبب نرى أّن السّيد الطباطبائي أو الفاهتم هبذا الفكر 

 واالهتمام. ها من موقع الرتحيبمععندما طرحوا مثل هذه اآلراء فإّن اجملتمع مل ينفتح عليها ومل يتعامل 

 ؟ طهرياملهي الرابطة والعالقة بني تيار رجال الدين والتيار الفكري للطباطبائي أو  ما 

 فكري الذي صاغه الين أعتقد بوجود قطيعة بني تيار رجال الدين واملؤسسة الدينية مع التيار إن
 السّيد الطباطبائي أو الشيخ مطهري.

 ؟ اذا ترى وجود مثل هذه القطيعةمل 

 فقهية، أي أّن هذا التيار مل الّن تيار علماء الدين يعتمد يف أساسه الفكري على اآلراء والفتاوى أل
لسياسية واألخالقية واحلقوقية، بل يؤكد على الفتاوى واينطلق يف خطابه من مواقع الفلسفة االجتماعية 

تارخيي الحه الفقهاء على طول املسار ملسألة املهمة ابلنسبة هلذا التيار هي ما طر فاالشرعية وااللتزام هبا، 
ال، ومن له حّق احلكومة، اجملفتاوى يف هذا  للفقه فيما يتصل أبمر احلكومة والسياسة وما اصدروا من

تحرك على مستوى التبعية والطاعة واالذعان. فمثل ونوينبغي أن خنتار من بني هذه الفتاوى فتوًى معينة 
حمضاً. فالتفكري الفقهي ال يتعاطى أبي وجه مع الفلسفة السياسية وال هيًا فقهذا التفكري يعتّب تفكريًا 

شرعي فقط، الألخالق االجتماعية وفلسفة احلقوق بل يهتم ببيان التكليف امواقع فلسفة  منينطلق 
االُمور السياسية ويكون هذا  يفمبعىن أّن الفقيه يراجع القرآن والسّنة مّث يستنبط التكليف الشرعي 

اس العقائد املوجودة يف الوسط الديين وعلى أساس قصة أساجب االتباع على اآلخرين. وعلى التكليف و 
ل هذا مثفتوى فإنّه جيب على اآلخرين أيضاً التبعية والتقليد يف احلقل السياسي. ويف اليد املتزامنة مع لالتق



وهذا البيان للفتوى مل يكن  فتوى،للالنمط من التفكري ينعدم التفكري العقالين والسياسي فهو جمّرد بيان 
أو احلقوق، بل ينطلق من رجوع  قسياسة أو األخالاليف أطار البحوث العقالنية الفلسفية يف جمال 

ستنباطه احلكم الشرعي منها ال من خالل رؤية فلسفية خاصة من واالفقيه إىل النصوص الدينية 
 فقهية حمّضة. دينية، ولذلك أعّب عن هذه املنهجية أبهنا منهجيةالالنصوص 

  ؟ خلطأ والشكواة بي أنك تعتقد يف الواقع أبنّه ال ميكن هلذه النظرية أن تقع يف حمك التجر أ 

 حدث للناس مبنطق تتم،فال جمال للتجربة والتخطئة فيها وال متثل موردًا للبحوث العقالنية بل نع
ليات عقالنية وسياسية وفلسفية ديث حوهلا آباحلالتكليف وأن وظيفتك أن تعمل هذا العمل، فال ميكن 

تجربة واخلطأ فيها ألّن منطق الفتوى يقوم على أساس أّن هذا احلكم للوأخالقية أو حقوقية. وال جمال 
رز جناحًا ومل حيعي إهلي وجيب العمل به على أي حال، ومن هنا فإّن العمل ابلفتوى إذا مل شر هو حكم 

د حّق هذه الفتوى ومل نعمل هبا نؤ : أننا مل  ة فيقولونتكن له معطيات اجيابية على مستوى املمارس
 ك من التّبيرات.ذلإىل غري  ،بشكل سليم، ال أّن تلك الفتوى خاطئة

  ؟ ليست الفتوى ايديولوجيةأ 

 داً الرابطة بني املقلد جيفتوى ليست ايديولوجية، بل هي تشكيلية ختتلف متاماً عنها، ومن يعرف ال
اكم على علم الفقه وعلى علم ااُلصول، يعلم احلفكرية لعلم الفقه ويعلم ما هو املنطق واجملتهد واملباين ال

تكليف ويتحّدث للناس بلغة الوظيفة، إنه منطق استنباط الوظيفة الجيدًا أّن هذا املنطق هو منطق 
 نصوص الدينية بدون حتويلها إىل حبوث عقالنية فلسفية أو حبوث ايديولوجية.الالشرعية من 

   ؟ يف يكون كالمهم بعيداً عن االيديولوجياك 

 ثل حصيلة فكر متيعود إىل أّن االيديولوجيا  دما أقول إّن الفتوى ليست ابيديولوجيا فذلكعن
فكرية، وااليديولوجيا متثل أداة فكرية البشري، وااليديولوجيا تعين أّن اإلنسان قد صنع هذه املنظومة 

 نسان، ولكن الفتوى تّدعي أهّنا حكم هللا وليست فكراً بشرايً.لإلة تتصل ابحلياة االجتماعية والسياسي

 ؟ صيلة فكر بشري واقعاً حأّن االيديولوجيا  هل 

 فلسفية للفكر البشري هو الم، االيديولوجيا منتوج فكري بشري، غاية األمر فرقها مع املنتوجات نع
لسفية بعيدة عن حكومة الدوغمائية، نتوجات الفاملأهّنا تتضمن )دوغمائية( حاكمة عليها، ولكن 

قة، وتطلب من اآلخرين التحرك يف خّط لكن األفكار االيديولوجية مغولفاألفكار الفلسفية مفتوحة 
و يعتقد فهالمتثال، ولكن الفتوى الفقهية ال تشبه أاًي منهما، فمن يقوم ابصدار فتوى فقهية واالطاعة 

حرك يف مسار احلياة وفق يتيف عملية الفتوى ال يريد أن  بعدة مقدمات فكرية، وأساسًا فإّن اإلنسان
لسياسية، بل يريد الرجوع إىل القرآن والسّنة ويرى ماذا أيمر واعية اقاعدة وضابطة وقانون للحياة االجتم

نصوص اليش وفقًا لتعاليم الدين ويؤدي وظيفته الشرعية من خالل ما يستوحيه من يعهللا تعاىل وكيف 
تعبد واالمتثال والعمل ابلوظيفة اليعين أّن اإلنسان كما يعيش يف أبواب العبادة من موقع الدينية، وهذا 



ذه الرؤية متلك منطقها وبنيتها اخلاصة، ونعلم أّن بعض وهرعية فكذلك يف عامل السياسة واحلكومة. شال
ا هذكن عملهم ظاهرون ابلدفاع العقالين عن الفتاوى الفقهية يف ابب احلكومة، وليتاألشخاص حاليًا 

للنقد، فعمل هؤالء  بلهاتقخمالف ملنطق هذه الفتاوى اليت تتحرك من موقع اصدار األمر العلوي وعدم 
اجهون مشكلة يف البحث العقالين يرجعون إىل آلية يو جمرد تظاهر ابلعقالنية وهلذا السبب ففي كّل وقت 

والقهر يف فرض مقوالهتم، فلو كان  اآلخروي ويستخدمون أدوات العنف أوالتهديد والتخويف الدنيوي 
 بحث حبثاً عقالنياً مل تصل النوبة إىل هذه االُمور.ال

  علمانيني.الجو تقدمي بعض التوضيحات عن تيار اليسار غري اإلسالمي واملثقفني نر 

 الدينيني ألّن هناك الأجد ضرورة يف بيان ما عليه تيار اليسار غري اإلسالمي أو تيار املثقفني  ال
ة، وتيار ي اإلسالمي متأثر بشّدة ابملاركسغريحبوث ودراسات كثرية قيلت عنهم، وبديهي أّن تيار اليسار 

دين بدوره تيار علماين مقتبس من الغرب وقد ظهر يف ايران منذ للاملثقفني الالدينيني أو التيار املضاد 
 دستورية واستمر حلّد اآلن.الالنهضة 

   ظهور الثورة إىللسفية إىل عمق جمتمعنا اإلسالمي وأّدت يف توغلت هذه اهلواجس الفك 
 ؟ اإلسالمية

 ا ال يكون من الصحيح رمبّ ط اليت ذكرهتا يف اجلواب عن السؤال األّول يتبني أنّه اا التفتم إىل النقإذ
 خل اجملتمع(.دااستخدام هذا التعبري أي )توغل اهلواجس فلسفية إىل 

لنسبة لتيارات اليمني واب الوعي اجلمعي يف مرحلة ما قبل الثورة،  ال أرى وجود هواجس فلسفية يفأان
د حتدثت عنها آنفاً. وابلنسبة لتيار رجال وقانت مثّة هواجس ايديولوجية كواليسار اإلسالميني فقد  

هية، وليس هناك سوى تيار واحد أبطار فكري حمدود ميكن أن فقالدين فال أرى سوى منهجية ولغة 
يفة فإهنا مل ضعلسفية مثل السّيد الطباطبائي أو املطهري، ولكن مبا أّن هذه اهلواجس اجس فهو تكون له 
بنية اجملتمع فهو االيديولوجيات  يفىل تيار متحرك يف واقع اجملتمع، واّما الشيء الذي توغل إتتحول 

ال ميكن حوظ يف احلقل السياسي ويف خدمة الثورة، ولكن ملواللغة الفقهية، حيث مّت توظيفها بشكل 
سار غري ياجس فلسفية سياسية توغلت إىل عمق البنية االجتماعية، واّما تيار الهو القول بوجود 

 سالمي فإنّه يفتقد أيضاً مثل هذه اهلواجس الفلسفية.اإل

  عتاض والنقد االّن الفكر السياسي اإلسالمي وخاصة يف الوعي الشيعي يدور حول حمور إ
قل اتريخ الفكر الشيعي ظهور فكر األ جند يف اتريخ اإلسالم أو على للحكومات املوجودة ورمّبا ال

سالم ينظرون ملقولة السياسة من زاوية احملكومني )ال اإلكان علماء   ثسياسي ابلشكل الغريب حي
 ؟ فاصلة بني األفكار النقدية االعتاضية واألفكار السياسية التنفيذيةالاحلاكمني(، فما هي 



  الوعي العام  يفاُخرى على النقطة السابقة وأقول إنّه ال يوجد فكر سياسي  د أن أؤكد مرّةأو
سياسي يستلزم أن يكون موضوع اللماء الدين كالفقهاء واملتكلمني، ألّن الفكر عللمسلمني أو بني 

 لتفكري يف السياسة بصورة عقالنية.واالسياسة هو اهلدف والغاية وينبغي البحث 

دف ويبحث فيها حبثاً كهوالفقهاء املسلمني من ينظر إىل موضوع السياسة   ن ال نرى بني املتكلمنيحن
العامل املسيحي يف أحباث )اجوستني( حول  يفعقالنياً، من قبيل ما وقع مثاًل يف اليوانن أو نظري ما وقع 

الفكر  ( أو نظري تعاليم لوثر يف )جماَلني(، فالفلسفة السياسية أوهللامقولة )املدينة األرضية، ومدينة 
 لدراسات.واث و اد أن يكون له وجود يف جمتمع معني فالبّد أن ينتهي إىل مثل هذه البحأر السياسي إذا 

تبط بدراسات علماء ير ى سبيل املثال حبث مدينة هللا واملدينة األرضية، أو حبث )جماَلني( الذي عل
رس يف القرن الثالث عشر يف نظرايت كانت تدالالدين املسيحي ويتصل حبقل التيولوجيا الدينية فهذه 

لنظرايت وأكثرها شيوعًا وكانت اضحت يف القرن السادس عشر من أهم وأاجلامعات ااُلوىل يف اوراب، 
سياسية وامتدت يف الوعي الرس كبحوث اكادميية. وقد اختذت هذه النظرايت تدرجييًا صبغة األفكار تد

من العقائد وحبوث الالهوت. اّما ابلنسبة للعامل ءًا جز املسيحي العام ويف ذهنية علماء الدين وأصبحت 
بعض العلماء وطرحوا أفكارًا سياسية فإّن هذه األفكار  رالة، وإذا ظهاحلاإلسالمي فال نرى مثل هذه 

ؤثر يف حركتهم وتحتقق االمتداد يف فضاء اجملتمع اإلسالمي ومل تتوغل يف وعي املسلمني  ملالسياسية 
لق عليه اليوم ابحلياة السياسية إّما أن يكون نطاحلياة السياسية للمسلمني وكّل ما السياسية يف احلياة، إّن 

 ذه ال متثل )أفكاراً سياسية(.وهابلفقه أو ابآلراء الكالمية  مرتبطاً 

  ؟ ليست اإلمامة فكراً سياسياً أ 

 وابلذات، اًل أوّ نظرية اإلمامة، كما ذكر املرحوم مطهري أيضاً، ليست نظرية يف احلكومة  إن
تمحور حول هذا تمامة لدى الشيعة اإلفاحلكومة متثل إحدى املسائل الفرعية لنظرية اإلمامة. فنظرية 

؟ فالشيعة يرون يف  ؟ ومن هو الزعيم الديين أو املفّسر الديين دينيةال: مّمن جيب أخذ التعاليم  األصل وهو
ه الرؤية هذالشيعة تتضمن يف أصلها مثل  ّسرين وانطقني ابسم الدين، ونظرية اإلمامة لدىمفأئّمتهم 

 وليست نظرية يف احلكومة.

كومة ويستلموا زمام احلن أّن املفّسرين للدين جيب أن يتولوا شؤون و لطبع فإّن البعض يعتقدواب
؟ فهذه  ّسر الدين هو احلاكم أيضًا أم المف: هل جيب أن يكون  احلكم، ولكن مثّة مسألة فرعية وهي

مة اسائل التحليلية والعقالنية للحكومة اليت وردت يف ابب اإلماملاً اعتقادايً وفقهياً، واّما الرؤية متلك بعد
د كانت فقكالم الشيعي أو لدى أهل السّنة من حيث ارتباط السياسة ابملفاهيم املعاصرة السواًء يف 

ائل ظهرت يف األصل يها. وهذه املسعلحمدودة وبدائية إىل درجة أنّه ال ميكن اطالق اسم )فكر سياسي( 
دم ضرورة وجود اإلمام احلاكم. ويف مقابلهم ذهب آخرون إىل بعيف مقابل نظرية )اخلوارج( الذين قالوا 

ى الكالم علام على رأس السلطة وينبغي أن يستلم زمام االُمور، وهذه املسألة انعكست إمضرورة وجود 



هذه البحوث كما تعلمون و  67«جرفاري بّر أو نّه البّد للناس من أمإ»:  املعروف لإلمام علي حيث قال
 ار ضيق.طحمدودة جّداً ويف ا

لق من موقع ود وينطوجملاد ذكرمت يف سؤالكم أّن التشيع كان مبثابة حركة اعرتاضية على الوضع وق
حلالة من ن هذه اواجهو ى وضع اخللفاء ويعلالنقد هلذا الوضع، وهذا صحيح فالشيعة كانوا يعرتضون 

ه، أي الم أو الفقكلل من موقع اب نقداً فلسفيًا عقالنيًا سياسياً، أوولكن هذا ليس اعرتاضاً  مواقع النقد
س هو لناس ليلياسي ا الشخص الذي يّدعي أنّه رئيس احلكومة والنظام السهذأن كالمهم هو )أّن 

النزاع   وأساسًا فإنّ  لدنيوية(واة زعيم الديين والدنيوي للمسلمني بل إّن اإلمام هو صاحب الزعامة الدينيال
يقولون أبن  ة كانواالشيعف؟  كم أو إمام الشيعةحينبغي أن ي: هل أّن اخلليفة هو الذي  كان يدور حول

مون ذا جيلس املأنه: ملاخص أبلدنيوي للمسلمني، واعرتاضهم على اخللفاء يتلواإمامنا هو الزعيم الديين 
 من منطلقات داً نقثل  ميالوم أّن مثل هذا الكالم اًل على كرسي اخلالفة وليس اإلمام الرضا؟ ومعلمث

 أبن اخللفاء وقالوا ئّمةب حّق األغصاسية، وهلذا السبب فإّن الفكر الشيعي طرح مسألة يالفلسفة الس
اسياً. ففي يًا وسيفلسف هوم اخالقي وفقهي وليس مفهوماً مفغصبوا حّق األئّمة، ومفهوم )الغصب( هو 

كانوا   عةّن الشيأإىل  قوق ال تستعمل كلمة )غصب(، فهذه البحوث تشريحلواعامل الفلسفة والسياسة 
ن مواقع سي بل مسيالاحركون يف اعرتاضهم ونقدهم لسياسات اخللفاء ال من موقع النقد الفلسفي يت

 النقد الفقهي والكالمي.

سي الفكر السيا يفوجود ملاشكل ّما ما ذكرمت من أّن الشيعة قّلما طرحوا أفكاراً سياسية وعملية ابلوأ
سالمي  العامل اإلسياسي يفكر العىن ـ إّن فقدان الفاملا ذالغريب، فالبّد من القول ـ كما سبق أن ذكرت ه

فراد أّن بعض األ من جهة سألةيع العامل اإلسالمي. فالشيعة ينظرون إىل املمجال خيتّص ابلشيعة بل يشمل 
ل من حّق بحّقكم  نميس ليهم أبن )هذا املنصب للطوا على احلكومة ابلقّوة، وقد اعرتض الشيعة عتس

منطلقاً ساسًا و أا بعد شيعة حبيث أصبح فيمالذا األساس فال يوجد فكر سياسي لدى هأئّمتنا( وعلى 
امل التنفيذ ية يف علسياساسياسية يف هذا العصر، فالنظرايت الللعمل السياسي كما نفهمه من العملية 

ت فلسفية اك نظرايكن هنت مسبوقة بنظرايت سياسية فلسفية، وما مل ون دائماً تكواملمارسة البّد أن 
 اسية فال جمال للقول بوجود نظرايت سياسية يف مقام العمل واملمارسة.سي

   ايل وابلت نفيذيلتوايف حدث أن اجتمع الناس حول حمور الدين يف اجملال السياسي ك
 ؟ تشكلت معامل الثورة اإلسالمية

 السياسية  مواجهاتللأن هناك ثالث تيارات دينية قبل الثورة مهدت الطريق ا أشرت سابقًا كم
ولة احلرية من منطلقات احلداثة وتريد مقواالجتماعية. التيار األّول يتمثل يف اجلماعة اليت تنظر إىل 
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نظرة اوي القرآن والسّنة، واجلماعة الثانية هم الذين ينظرون للدين مطاستخراج مفهوم احلرية احلديث من 
دعون الناس من هذا ويآبراء وأحكام فقهية  ديولوجية ويسارية، والطائفة الثالثة هم الذين يتحركوناي

الة أبهنا حالة اجرائية وتنفيذية فأان ال احلاملنطلق إىل مواجهة النظام احلاكم، فإذا اطلقت على هذه 
 أخالفك يف هذه التسمية.

  ؟ ألةذا يف الواقع يعكس البعد السليب للمسه 

  ة حال فإّن كالم أيّ س ابملهم، ولكن على ياءًا اطلقت على هذا الكالم أنّه سليب أو اجيايب فلسو
سلطة وأننا ماذا سنعمل بعد ذلك، الهؤالء مل يكن يتضمن احلديث عن شكل احلكومة ونظرية يف 

ر نقطة اُخرى وهي ذي سبق أن ذكرته ال أكثر. وهنا أذكالفكالمهم وخطاهبم كان حمدودًا هبذا االطار 
غ يف القدرة السياسية والبّد من وجود قدرة اُخرى حتّل حملها. ا ناس بوجود فر الأنّه بعد انتصار الثورة شعر 

ن هذه اجلهة فإّن ومكن النقد املوجه هنا أّن القدرة هذه تعتمد على عقائد وعواطف الناس الدينية، ول
جتماعي السياسي. واّما كيف يستخدم هؤالء االامليدان علماء الدين ميتلكون قدرة أكثر من اآلخرين يف 

ون اجملتمع فهي مسألة اُخرى، ويف هذا الباب هناك أحاديث وشجون  شؤ ذه القدرة يف ادارة هالعلماء 
 رمسية للدين(.الت اآلن بصدد بياهنا واستعراضها وقد ذكرت قسماً منها يف كتاب )نقد القراءة لسكثرية 

   ؟ ر الفكر السياسي بعد الثورةيف ترون مسرية تطو ك 

  سياسي( أيضاً، فبعد الاجه جمتمعنا اشكالية أساسية جدًا يف هذه األاّيم ترتبط مبوضوع )الفكر يو
ادث وأشكال االخفاق والنجاح يف هذه حو مضي ثالثة وعشرين سنة من الثورة وما عاشه الناس من 

حقق الكثري منها، والسؤال األساسي الذي يطرح مح إليه الناس ومل يتيطاملسرية فقد حتقق بعض ما كان 
؟ هذا  ية فقهيةرؤ ي أن تكون رؤيتنا ملسألة السياسة واحلكومة رؤية عقالنية فلسفية أو غينب هل:  حالياً 

ثورة. فهناك مجاعة ال زالوا يصرون على الالسؤال طرح بصراحة بعد انتصار الثورة ومل يكن موجودًا قبل 
سياسة واحلكومة رؤية فقهية، وكما ذكرت آنفًا هناك تيار كان يرى هذه الملسألة ضرورة أن تكون رؤيتنا 

ه املسألة، ولكننا هذل الثورة، ولكن عندما انتصرت الثورة اإلسالمية مل يسع الناس أن يفكروا يف قبالرؤية 
الشرعي. مسائل احلكومة أي بلغة التكليف  يفنرى اليوم وجود مجاعة يصرون على احلديث مبنطق فقهي 

وق األساسية للمواطنني ومفهوم احلرية والعدالة قظرية وشكل احلكومة واحلبنوابلنسبة للبحوث اليت تتصل 
ب أن تبحث آبلية جيدودها ومعىن القانون والدميقراطية فإّن هؤالء يؤكدون على أّن هذه املقوالت وح

فيها مّث يقال للمقلدين واملتدينني أّن  شرعيالفقهية وينبغي الرجوع إىل القرآن والسّنة واستنباط احلكم 
ا، وأّن الشارع مثاًل عني حدود احلرايت هبذا االطار، أو ما هو نوع هذاملورد هو  احلكم الشرعي يف هذا

يني تعسموح هبا وما هو النوع غري مسموح به...، وهذا يعين التحدث مع الناس بلغة املالدميقراطية 
 يات عقالنية يف هذه البحوث.التكليف الشرعي بدون استخدام آل



ث يف هذه بحالغي ينب يف جمتمعنا. والنمط اآلخر يرى أنّه يا هو أحد أمناط التفكري السياسهذ
لدميقراطية، اكومة، ك احلسياسي، ومسلالاملسائل أبدوات العقل والفلسفة والعلم، فيجب تعيني الطريق 

 لدعم دام الدين إالّ تم استخيوال  ى أبدوات العقالنيةوارد ااُلخر املاحلرية والعدالة، وتعيني حدودها وكّل 
 ية.الجتماعياة األخالقية، وهبذا املعىن يكون للدين حضور يف واقع احلوانسانية إلالقيم ا

لذين ميلكون اشخاص ألاإّن ان التياران الفكراين يقع أحدامها يف مقابل اآلخر متاماً، ولألسف فهذ
  اببيفإلسالم افية يف ة فلسنطق وجود نظريمبأهّنم أحيااًن يتحدثون  أجندة التيار األّول، ابلرغم من

من  حكام الفقهيةهي واألالفق هذا اجملال فإهنم يستخدمون اخلطاب يفالسياسة، إالّأهّنم عندما يتحدثون 
فلسفية  اك نظريةهنون ض التكليف الشرعي على الناس وأمرهم ابلطاعة واالمتثال دون أن تكفر موقع 
 يفياسية( وهذا نظرية سا )أبهن ةلتكاليف الفقهيواعقالين لكالمهم. هؤالء يطلقون على األحكام  وحتليل

ن ولون مثاًل أندما يقي، فعضمن بعدًا عقالنيًا يف الفكر السياستتغاية اخلطأ، ألّن هذه األحكام ال 
م أن يكونوا ب عليهعي، جيا عّدة فوائد يف حال تطبيقها على الواقع االجتماهلفتوى الفقيه الفالين 

 يتبني هل فتوح حىّت وم د مع اآلخرين من خالل حوار حرّ ئتعدين لطرح املسألة واستعراض هذه الفوامس
 ؟ يحدثسام العمل ماذا مقهذه الفتوى تتضمن تلك الفوائد أم ال، وابلتايل نرى يف 

  ؟ نبغي أن يدفعوا الثمني 

 ة بل يظهرون صور اله ن هبذهؤالء السادة ال يتحدثو  م، ينبغي أن يدفعوا مثن هذا الكالم. ولكننع
ساؤالت تن يطرح عمل أام البحث والمقهية بشكل نظرية سياسية، وإذا أراد البعض يف قاألحكام الف

وق من الدين ف واملر حنراه األحكام الفقهية فسوف يـُّتهم ابالهذوعالمات استفهام حول عواقب ونتائج 
ام مقنهم يف نية ولكعقال واالرعاب، ففي مقام التنظري يتخذون هيئة  أنواع الضغطشىتويستخدمون معه 

 العمل ال يعرفون سوى منطق القّوة والقهر.

 ية...سياسلاذا يعين أّّنم يستخدمون األحكام الفقهية للوصول إىل أهدافهم وه 

 وغاايت  أهداف إىله مسألة اُخرى، فكّل شخص له احلّق يف اظهار نظره وبيان رأيه للتوصل هذ
م أّن هذا احلكم هو الذي فيه خالصنا هلول قسياسية، ولكن الشخص الذي يبنّي للناس حكماً فقهياً وي

نبغي أن ميّر هذا احلكم من خالل بوتقة النقد ويطرح على حمك فيوجناتنا يف عامل السياسة واحلكومة 
فقهي ال: إّن هذا احلكم  ل ذلكاب أو خطأ يف هذه املقولة، فإذا قال البعض يف مقابصو التجربة ملعرفة 

تجربة، وعلى هذا األساس فإّن الصادية مل خيرج بنتائج اجيابية يف واقع تيف تلك املسألة السياسية واالق
عمل واملمارسة، أو يقوم بتوضيح هذه احلقيقة من الالدين ال يسمح لنا بتطبيق هذا احلكم يف مقام 

هذا العصر تندرج يف العملية العقالنية ال الفقهية، فال   السياسة يفأنّ خالل آليات االستدالل، وهي 



ال رجه قراءة جديدة للدين وينبغي أن يصفع هذا املتكّلم على فمه كما قال بعض هذأن يقال:  يينبغ
 ّل من يعلن عن قراءة جديدة فيجب أن يصفع على فمه(.ك: ) 68الدين

 ة.ضّ واقع أّن هذا ااُلسلوب ينطلق من موقع اآلمرية احملال 

 ناس، ذه اللغة الحدثون هبتيبعض م، إهّنا آمرية حمّضة، وأهم اشكالية تواجه املسلمني اليوم أّن النع
 ين يبحثون يفنني الذتديّ كتاابت األشخاص امل  يفولألسف فإّن مثل هذه املنهجية اخلاطئة موجودة حىت 

يحة، هجية صحود منعدم وج نهجية الفلسفة السياسية، وذلك بسببومهذه املسائل آبليات عقالنية 
سائل امل يان هذهبة يف دوامة من اخللط بني االُمور ويتحدثون بلغة اآلمرية الفقهي يفحيث يقعون 

 السياسية بدون أن يلتفتوا إىل ذلك.

  ؟ ثالً م 

 ة وحقوقساسياألمجيع األشخاص الذين يبحثون يف مطاوي الكتاب والسّنة عن احلقوق  إن 
لية، فهم االشكا  هذهون التفات إىلبدابملفهوم احلديث، يتحركون يف ذلك اخلّط اإلنسان واحلرايت 

دون استخراج الء يرية. هؤ هنا أن هتدم أساس الكتاب والسنّ شأيعملون على مستوى االنتقائية اليت من 
نصوص  نمخاصة،  لسفيةفحلقوق األساسية وحقوق اإلنسان احلديثة، اليت هلا مبان واُسس وااحلرايت 

لديين خلطاب ااب اأصح أيتاب والسّنة وهذا العمل غري ممكن، ومن هنا فإّن الطرف اآلخر ـ كال
لكتاب يم من املفاهاضًا وال ميكن استخراج هذه أيوالفقهي ـ يعرتض عليهم وهذا االعرتاض صحيح 

هذه  تنتهيديث، وسم احله ال ينبغي افساح اجملال للحرايت ابملفهو أنّ والسّنة، ويستنتجون من ذلك 
غم أّن ور مر، نطق األيف ومعًا إىل انتصار املنهجية الفقهية اليت تتحدث للناس بلغة التكلقطالبحوث 

وقت تفضي ذات ال ا يفكّنهولهؤالء األشخاص يتحدثون بلغة فقهية لينة ومتناغمة مع عواطف الناس، 
ديداً حلقوق جفهومًا ن مو حالكتاب والسّنة، مثاًل يطر  منإىل مسخ احلرايت وحقوق اإلنسان املستخرجة 

 موعة مفاهيمجمللناس  قدميهم )حقوق اإلنسان اإلسالمية(، فغاية ما ميكنهم تاساإلنسان ويطلقون عليه 
ة يف دائرة عقالنيلافية تتمتع أبي بعد عقالين وال ميكنها االنسجام والتجانس مع البحوث الفلس ال

 احلقوق.

فقهية يف ابب الخالل هذه اآلراء والفتاوى  نلى أساس هذا النمط من التفكري يطرحون موع
رايت للنظام السياسي والسلطة نظاحلكومة )نظرايت احلكومة يف اإلسالم( يف حني أهّنا ال متثل 

وله الفقهاء يف ابب احلكومة وإن كان يتضمن جمموعة يقالسياسية، بل هي جمرد بيان أحكام فقهية. فما 
ل بـ )والية الفقيه( واآلخر ال يقبلها واثلث يعتقد بوالية الفقيه و دهم يقأحمن اآلراء املختلفة، مثاًل 

رية سياسية نظخر يعتقد ابملقيدة وهكذا، ولكن أي واحدة من هذه اآلراء والفتاوى ال متثل وآاملطلقة 
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فراد املتدينني. وال يوجد فيها نظرية لألللحكومة، فهي آراء وفتاوى فقهية الغرض منها تعيني التكليف 
ساساً فإّن فقهنا قاصر عن طرح أي نظرية سياسية ابملفهوم العقالين وأية سياسية يف دائرة احلكومة نعقال

 ذه االشكاالت انشئة من الغفلة عن منطق التكليف واألمر يف الفقه.وهوالفلسفي، 

  سياسة الا هي النتائج املتوقعة إلصرار البعض على التحدث بلغة فقهية يف مسألة م
 ؟ واحلكومة

 سياسية، فسوف يتجلى الدما تفقد البحوث اليت تتصل ابلسياسة واحلكومة آليات العقالنية عن
اسية يف احلكومة بدون توسط العقالنية، وتتم سيالواقع السياسي على شكل مقررات ونظرايت ورؤى 

اشرون العمل بتلك بيق تلك املقررات بعيداً عن املنطق العقلي، مبعىن أهّنم يبتطاملمارسة السياسية يف مقام 
مل السياسة سيغرق يف عاراء من دون االعتماد على رؤية عقالنية هلذه املسائل، ويرتتب على ذلك أّن اآل

له معرفة الصحيح واخلطأ يف النظرايت خالأجواء مظلمة، مبعىن فقدان أي معيار ومالك يتم من 
والفضاء العقالين، فكيف ميكن  ةتعتيم على البحوث العقالنيالواملمارسات السياسية، وعندما يتم 

نطق العقل مبمور؟ وعندما ال يتمكن املتعاطون للشأن السياسي من حبث هذه املسائل االُ البحث يف هذه 
ى ارعاب األحرار وكبت احلرايت سو فسوف يقع اجملتمع يف وادي )الظلمة السياسية(، وال ينتج ذلك 

يف عامل السياسة، ويف كّل مورد تسود اآلمرية املطلقة  ةمرية املطلقاآلوتكريس االستبداد، أي يسود منطق 
 ظلمة والقهر واالرهاب الفكري مهما اختلفت وتنوعت التسميات.الفهناك 

  تخدام الدين يف اسظراً ألّن مساحتكم تعتقدون أبن احلكومة مسألة خارج دينية، فكيف ترون ن
 ؟ آليات السلطة واحلكومة

  ّعىن، فما معىن هذه املدام الدين يف آليات احلكومة( مبهم وغري واضح خ معىن هذه العبارة )استإن
يديولوجية، وتلك االيديولوجية هي اليت متارس كا؟ إذا كان مقصودكم منها أّن الدين يستخدم   العبارة

تقد أّن ذلك من شأنه احلاق الضرر ابلدين وابحلكومة على سواء، ألّن اعاحلكومة ففي هذه الصورة 
هذه الدائرة  يفالنظام السياسي هو أمر عقالئي وعقالين وينبغي أن تكون املقررات املتخذة  وأاحلكومة 

اس العقالنية اليت من شأهنا فتح أسمتناسبة ومنسجمة مع الواقع املعاش، فنظرية احلكومة تقوم على 
جهة اُخرى وكما  رها يف حركة احلياة االجتماعية، ومندو الطريق أمام احلكومة للعمل بوظائفها وممارسة 

لغة الدعاء أو لغة األحكام واألخالق ال لغة االيديولوجيا والفلسفة  هيقلت آنفًا أن لغة الدين 
ملنطقني، ويتم واندما يتحول الدين إىل ايديولوجيا حكومية، فإنّه سيفقد كال هذين اخلطابني فعالعقالنية. 

ديولوجيا فإّن ذلك من شأنه افراغ مضمون اياستبداهلما مبنطق ايديولوجي، وعندما يتحول الدين إىل 
 لحق الضرر ابلدين وابلدنيا وينتج عنه مشاكل ال حصر هلا.سيالدين من املعنوايت وابلتايل 

  شأنه االجهاز  من: )إذا صار الدين يف خدمة الدنيا فإّن ذلك  ندما قال املهندس ابزرجانع
 مار الدنيا(.ععلى الدين، وابلتايل فال يسلم الدين وال ميكنه ا



قولة فكيف تتصورون املد أشرمت بدوركم إىل هذه املسألة أيضًا، فمع األخذ بنظر االعتبار هذه وق
 ؟ الية أّن الدين أضحى مظلوماً احل؟ وهل تعتقدون يف هذه الظروف  موقع الدين من الدولة

 قصود من هذه املهو بغي التزام الدقة يف هذه العبارة )إذا صار الدين يف خدمة الدنيا( فما ين
حكومة ومن أجل حكومة الدين. وهذا لل؟ إّن ما انفيه بصراحة هو أن يكون الدين ايديولوجيا  اجلملة

بري مبهم ويف مقام توضيحه نقول: من املمكن مبعىن من املعاين تعالتعبري )الدين يكون يف خدمة الدنيا( 
معيار لتفكيك الدين عن الدنيا، مّث نقول  اخدمة الدنيا، ولكن بعد أن يكون لدين يفأن يكون الدين 

قصود من الدنيا هو املا هو الدين وتلك هي الدنيا، وال ينبغي أن يكون هذا يف خدمة هذه. فلو كان هذ
رية ومطلوبة للحياة الدنيوية، ألّن الدين كباحلياة الدنيوية لإلنسان، فمن الطبيعي أن يكون الدين نعمة  

ياة الدنيوية لإلنسان معىًن عميقًا وجيعل اإلنسان يعيش النشاط احلوية ومينح نحيمل يف طياته رسالة املع
ه الزاوية هذلطمأنينة، فالدين له حسنات وبركات كثرية جّداً، فلو نظران إىل هذه املقولة من واواألمل 

ن يف هذه امة كبرية حلياة اإلنسخدفيمكن القول إّن الدين يقع يف خدمة احلياة الدنيوية لإلنسان ويؤدي 
يش اإلنسان يف خواء روحي ويف أجواء الالهدفية يعالدنيا من جهة أنّه مينح احلياة معىن ومينع أن 

 ّدم الدين خدمة كبرية للحياة الدنيوية لإلنسان.يقوالعدمية، ويف هذه الصورة 

يم الدينية ميكننا لحكام والتعالألّما لو كان املراد أننا ومن خالل الرجوع للنصوص الدينية أو ابلتبعية وا
اًل وسيلة للتطوير والتنمية أو يكون أداة سلطوية، فهنا مثاالستغناء عن العلم والفلسفة وأّن الدين يكون 

خدمة الدنيا هبذه الصورة فإّن ذلك يفضي إىل نتائج وعواقب وخيمة،  يفينبغي القول إذا كان الدين 
 آليات العلم إىلة والتنمية السياسية حيتاج اجملتمع البشري يب التنمية االقتصادية والتنمية الثقافابمثاًل يف 

ور خاطئ وبعيد عن الصواب، فلو تصوالفلسفة، وتصور أّن الدين حيل حمل الفن والعلم والفلسفة هو 
 الدينية لإلنسان ويعيق فعاليته العلمية وجيّمد نشاطه غريتقرر أن يقف الدين عائقًا أمام النشاطات 

هذه الصورة انقصًا حيث يعيق حركة اإلنسان وانفتاحه على سائر أبعاد  يفسيكون  الفلسفي، فالدين
الجتماعية. وحىت وافاقها وابلتايل ال يستطيع الدين حتقيق رسالته املعنوية يف واقع احلياة الفردية وآاحلياة 

كون آبليات تاة اإلنسان ال ينبغي أن حيابلنسبة الستخدام الدين يف التصدي للسلوكيات السلبية يف 
قيق ذلك من خالل نفخ روح املعنوايت يف حياة اإلنسان حبيث حتالقهر ومن خالل االجبار، بل ينبغي 

معنوية. إّن للنسان ابجتاه األعمال النافعة والسلوكيات االجيابية وجيتنب األعمال املضادة اإليتحرك هذا 
ذه الصورة، فلو أصبح الدين هبتكون  عملية منع الدين عن بعض السلوكيات غري األخالقية ينبغي أن

بعاد املختلفة للحياة، فسيتحول إىل أداة قمع ويتعامل األعائقًا أمام تفتح ملكات اإلنسان وقابلياته يف 
نطق اآلمرية، والدين يف هذه احلالة السلبية واآلمرية ال ميكنه حتقيق رسالته ومبمع اإلنسان بلغة فوقية 

 جملتمع البشري.اعنوية يف واقع اإلنسان و امل

 ؟ الواقع ترون أّن الدين سيتحول يف هذه احلالة إىل قانون يف 



 نون فسيفقد خطابه قام، فإذا ارتدى الدين يف حمتواه ومظهره لباس القانون ومت اختزاله إىل نع
ن بشكل سري عبارة املرحوم املهندس ابزرجاتفاملعنوي وال يكون هذا اخلطاب خطاابً دينياً، إذن فلو أردان 

عبارة )الدين يف خدمة الدنيا( هو أّن البعض يتحركون يف استغالل  منصحيح فينبغي القول إّن مراده 
لفنون، وحينئذ وال حتقيق منافعهم الشخصية والفئوية، أو أّن الدين حيل حمل العلم والفلسفة أجالدين من 

غل ويتحول إىل ايديولوجيا سلطوية تيسميكنه ـ حسب زعمهم ـ من إعمار الدنيا، أو أّن الدين ميكن أن 
كّل هذه املوارد سيفقد الدين رسالته املعنوية من جهة وال   يفوأداة بيد احلكومة وأمثال ذلك...، أجل 

 نسان من جهة اُخرى.اإليستطيع احياء دنيا 

 ؟ يكون الدين هو املظلوم من هذه اجلهةوس 

 كون مظلومة أيضاً، ستلم والفلسفة والفنون عهذه الصورة ليس فقط يقع الدين مظلومًا بل ال يف
صيًا افّكر دائمًا مبا سيحل ابإلنسان يف شخوابلتايل فإّن اإلنسان سيقع مظلومًا يف هناية املطاف، وأان 

كون مظلومًا فإّن هذا الكالم غامض وغري شفاف، ولكن سيهناية األمر، ألنه عندما نقول إّن الدين 
ا هذنسان وفقد اإلنسان رسالة الدين فإّن اإلنسان سيقع مظلوماً، وعلى إلب من اسلنقول إّن الدين إذا 

كون هو املظلوم وإاّل فإّن سي: إذا اتفق أن حتققت تلك الظروف فاإلنسان  األساس فالصحيح أن نقول
تصل إىل اإلنسان وابلتايل فاإلنسان سيكون  الالدين ليس شيئًا يقع عليه الظلم، بل إّن رسالة الدين 

 ماً.و مظل

  ف ميكن التقليل كي؟ أو بتعبري آخر،    هذه الصورة كيف ميكن التقليل من مظلومية الدينيف
 ؟ من مظلومية اإلنسان

  ضمن الغذاء تتإلمكان التقليل من مظلومية اإلنسان إذا استطعنا ايصال رسالة الدين اليت اب
نسان، واالحتفاظ ابلفلسفة يف هويتها اإلىل إاملعنوي لإلنسان، ويتّم االحتفاظ ابلعلم بصورة علم وايصاله 

 اإلنسان، واخلالصة ينبغي العمل على ايصال الغذاء جلميع إىلالفلسفية، والفن يف هويته الفنية وايصاهلا 
كننا التقليل ميوجودية وترشيد ملكاته املعنوية لئاّل يقع يف وادي املظلومية أو على األقّل الأبعاد اإلنسان 
 من مظلوميته.

   يت تواجه هذه اليف تتصورون املكانة احلالية لرجال الدين والروحانيني وما هي األخطار ك
 ؟ الطبقة

 امل ديين(، ألّن كلمة )عالبداية أود أن أذكر هذه احلقيقة وهي أن نستبدل كلمة )الروحاين( بـ  يف
ماء الدين، واعتقد أّن لملنا اإلسالمي هو ععاروحاين مقتبسة من العامل املسيحي، وما هو موجود يف 

لية تنقية وتطهري واعادة النظر يف الّبامج الدراسية والبنية التحتية عماحلوزات العلمية حباجة ماسة إىل 
 للحوزة،

 تني:جها اعتقد ضرورة اجراء اصالحات أساسية يف حوزات العلوم الدينية من كم



تضيات العصر احلاضر، مقناسب مع ب تدوين إهليات إسالمية )علم كالم إسالمي( متجي : وىلاالُ 
كالم املتناسب مع متطلبات العصر ابمكانه أن الألّن احلوزة تفتقر إىل مثل هذه املعرفة العقائدية، فعلم 

ثقف بل ابإلمكان عرضه على عامة الناس بشكل لطيف ومقبول. بينما املينقل أصالة الدين إىل اجليل 
فع سوى تنهلني تدرس يف احلوزات العلمية ولكنها ال أسفة شخصيات كبرية مثل صدر املتفلجند أن 

 اخلواص، وأّما اإلهليات اليت أقوهلا فال توجد يف احلوزة.

اإلسالم ينبغي أن  يف تدوين العقائد الدينية يف مسألة التوحيد، النبوة، املعاد واملفاهيم األساسية إنّ 
جة قطعية وفورية لتدوين سلسلة من حا كيكون متناسبًا مع الذهنية املسلمة لإلنسان املعاصر، فهنا

ا يف عامل الفقه فاحلوزة حباجة أيضاً إىل اجراء اصالحات أساسية أمّ املفاهيم واآلراء الدينية يف هذا اجملال. 
وضوع، حيث كتبت اململ. والفصل األخري من كتايب )نقد القراءة الرمسية للدين( خيتّص هبذا كاوهتذيب  

راضه، ويف العصر احلاضر ومن أجل تنظيم أغقد أرضيته العقالئية واستنفذ فهناك أّن الفقه السياسي 
فراد اجملتمع البّد من وجود فلسفة سياسية وتنظري عقالين ملسألة لألالعالقات االجتماعية السياسية 

تمع، فبدون اجمليث يطرح على طاولة النقاش واحلوار ويكون مقبواًل بشكل توافقي بني أفراد حباحلكومة 
قة بني اإلسالم والسياسة بشكل عالود مثل هذه الفلسفة السياسية ال ميكن التحدث عن وجود جو 

النتخاب(، إّن بنية املؤسسة الدينية بوصفها مؤسسة اجتماعية )امعقول يف العصر احلاضر وهو عصر 
ال جم ق متطلبات ومقتضيات العصر وابلتايل اجراء تغيريات أساسية يف بنيتها، والوفجيب أن تتحول 

يد أنّه لومل تتحقق هذه أكللحديث عن تفاصيل هذا املوضوع يف هذا املختصر، ولكنين اعتقد بشكل 
تسارعة اليت نشهدها يف هذا العصر ستجعل علماء املالتغيريات فإّن التحوالت االجتماعية والثقافية 

فق احلياة والثقافة اُ رية وجدية، وهذه املشاكل تّبز اآلن بشكل واضح يف خطالدين يواجهون مشاكل 
 عاصرة.امل

  ؟ ا هي يف نظركم أهم األخطار اليت تواجه املؤسسة الدينيةم 

 ول: ما هو اخلطر نق ال اتفاعل مع كلمة )خطر( اجتاه شرحية معينة يف اجملتمع، ولكن عندما أان
من قبيل أن  تعمال التعبري األّول، وذلكاسالذي يواجه الدين؟ فهو تعبري صحيح. وليس من الصحيح 

؟ إّن املسألة اليت نواجهها ليست مسألة خطر يواجه  لتجاروا: ما هو اخلطر الذي يواجه الكسبة  نقول
 مندين، فعلماء الدين ميثلون جمموعة وتشكيلة اجتماعية برزت يف واقع اجملتمع المجاعة من علماء 

اجه هذه املؤسسة خطرًا أم تو هم أن خالل التحوالت واملتغريات التارخيية االجتماعية اخلاصة. وليس امل
محافظة عليه والدفاع عنه هو اخلطاب الديين لل، بل املهم أّن الشيء الذي يهدف هؤالء العلماء  ال

معرفة اخلطر الذي يهدد ايصال الرسالة املعنوية لإلسالم إىل اجليل  هووالرسالة املعنوية لإلسالم. املهم 
جود ألّن املنطق مو دث تلك التحوالت اليت ذكرهتا آنفًا فهذا اخلطر حتألجيال الالحقة. فما مل وااحلايل 



ايب سوى بني بعض العوام من الناس فال اجيالذي يتحّدث به أكثر علماء الدين مع الناس ليس له أتثري 
 ا اخلطاب الديين.هذتوجد أي رسالة معنوية للناس يف 

 يري بعد الثورة تغلدين يف حالة ااهد يف جمتمعنا أّن الكثري من تعاريف وخصوصيات نش
سابق، وعلى سبيل املثال فإّن الاإلسالمية والكثري من الناس يتحركون يف خّط العودة إىل التدين 

اع وتشتى بشكل كبري يف الوسط االجتماعي وهذه تبتصاوير النيب أو اإلمام احلسني أو اإلمام علي 
 إذا أمكن أن تتحدثوا لنا فيما خيّص هذه املسألة. ءرؤيتهم للدين، فالرجا يفانبعة من وجود تغيريات 

 مل اجملالس احلسينية يشتقديري أّن األمر ال يقتصر على جمال التصاوير، بل لعّل هذا التغيري  يف
 واهليئات واملواكب التقليدية وأمثال ذلك.

 م، ابلتأكيد.نع 

 شباع حاجته املعنوية الحباجة  ا حصل مثل هذا احلدث فإّن ذلك بسبب أّن اإلنسان جيد نفسهإذ
جتهم املعنوية مل يتم اشباعها يف طيلة مّدة حابشكل آخر، فلو أّن جمموعة من الناس توصلوا إىل أن 

جهون حنو املمارسات التقليدية السابقة الشباع حاجاهتم املعنوية، وهلذا يتعشرين سنة من الثورة، فرمّبا 
رًا طبيعياً، وابلطبع أمنوع من الطقوس واألفكار التقليدية يعّد بسبب فإّن العودة إىل الوراء والتمسك ال

ّن اجليل املثقف يف هذا اجملتمع يعيش فإهناك عوامل تكرس هذه األساليب التقليدية، وعلى أية حال 
ري وال يرى أّن تلك املمارسات التقليدية إبمكاهنا ارضاء حاجاته كبالفراغ املعنوي واخلواء الروحي بشكل  

 ية.و املعن

  و يتحرك يف هذا وهّن جمتمعنا يسلك منهجًا جديدًا يف واقع احلياة والوعي الديين ومنذ مّدة إ
طبيعي أن يكون هذا العمل عودة إىل الاخلّط، ولكن عندما يريد العودة إىل االجتاه السابق فمن 

 ؟ لك مفهوماً معقواًل من جهة اترخييةمياملاضي، فهل أّن هذا االجتاه املاضوي 

 الناس يتحركون إلشباع أنّ م، فال ميكن رؤية اجملتمع بنظرة واحدة، ففي اجملتمعات ااُلخرى نرى نع 
حركون يف مسار معني، واملثقفون يتحركون بشكل يتحاجاهتم الدينية ابشكال خمتلفة، فالعوام من الناس 

ل إّن األزمة الدينية يف جمتمعنا زمة دينية يف جمتمعنا ال يتمثل يف دين العوام، بأبآخر. وما ميكن تسميته 
نية، وهذه الشرحية من ديتبط ابلطبقة املتوسطة واملثقفة، حيث تعيش هذه الطبقة أزمة فكرية وروحية تر 

حصر بطائفة خاصة، واعتقد أنّه ما دام الناس تنالناس تشكل جمموعة كبرية من أفراد اجملتمع وال 
بذلك الشكل ومل تتحرك بعض التيارات ااُلخرى ابستغالل  ةدينية واملعنوياليتحركون يف اشباع حاجاهتم 

صدد، واّما ما التقاليد الدينية خلدمة أغراضها اخلاصة، فسوف ال نواجه مشكلة مهمة يف هذا الهذه 
تغالل هذه التقاليد وهذا النمط من اسينبغي أن نعيش احلساسية جتاهه فهو وجود تيارات تعمل على 



غراض سياسية شخصية أو فئوية، وهذا هو الشيء الذي ألسيلة للتوصل و اشباع احلاجات الدينية ك
 خلشية منه.واينبغي احلذر به 

  ؟ لى أيّة حال هل أّن مكانة الدين يف هذا املورد قد اشتدت أو ضعفتع 

 ظروف خمتلفة ميلك  يفاسًا ال ميكن احلكم هبذه الصورة، والبّد من احلكم بشكل عام، فالدين أس
مور يف مكان معنّي فالدين يصاب ابلضعف األفة، وال ميكن القول مثاًل إذا حدثت بعض لوظائف خمت

ى وضع الدين وحالة التدين يف جمتمع معني، فال ميكن احلكم يف علهناك، فلو أردان احلكم بشكل كلي 
ناك، هدث حيخالل دراسة تداعيات هذه املسألة يف أوساط العوام من الناس ونرى ماذا  منهذه املسألة 

مة دينية وما هو نوع وشكل هذا أز بل جيب أن نرى السلوك االجتماعي لشرحية معّينة عندما تواجه 
انة اجتماعية حساسة ومهمة مّث واجهت أزمة دينية، ففي مكالسلوك، مثاًل لو كانت تلك الشرحية متلك 

دار اصة حال ال ميكن يّ قول إّن الدين يف ذلك اجملتمع يواجه مشكلة وأزمة، على أالذلك الوقت ميكن 
 حكم كلي يف هذا الشأن.

*    *    * 
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 220… ومة ا لنيب ليست حكومة إهلّية:حك

 223… اخلطاابت القرآنية أوامر إهلّية: هل

 225… كلة قياس الكالم اإلهلي على البشري:مش

 228… م وجود نظرية علمية يف الكالم اإلهلي:عد

 230… ثري املسبوقات الذهنية لدى املفّسرين:أت

 233… نيب هو املشرع لألحكام الدينية:ال

 237… عدالة ومفهوم سيادة الشعب:ال

 239… ر االجتماعية والسياسية يف صياغة الدين:صثري العناأت

 243… ورة االجتهاد يف األصول:ضر 

 248… تجربة الدينية وحمورية اخلطاب الديين:ال

 251… رتاتيجية اهليمنة يف املفاهيم القدمية:اس
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 255… وق اإلنسان واحلاكمية احلقوقية هلل يف نصوص...حق

 257… املعرفة ابلرتاث جبىن االنثروبولوجية وإعادة انتا ال

 259… شأ الكرامة الذاتية لإلنسان:من

 262… وق اإلنسان من لوازم احلداثة ال من إفرازات العلمنة:حق

 263… كالية حق احلاكمية هلل تعاىل:إش

 266… بنية الداللية ملفهوم احلق يف القرآن:ال
 

 (10 ) 

 فتاوى الدينية وفقدان القناعة العقالنيةال

 275… ين واملتغريات االجتماعيةصالح الدياإل

 281… ورة التنظري العلمي يف حقل اإلصالح الديين:ضر 

 284… عقالنية املعاصرة تتناىف مع التقليد:ال

 286… ورة توّفر القناعة العقالنية يف الفتاوى الشرعية:ضر 

 289… فّر العناصر العقالنية يف الوعي اجلمعي:تو 

 293… :بعد العقالين يف الفقه اإلسالميال
 

 (11 ) 

 سياسة والتعبدال

 299… تدين الفردي والتدين االجتماعي:ال
 

 (12 ) 

 ؟ اذا حترتم البشرية األحرارمل

 305… رمي اجملتمعات البشرية للعظماءتك

 307… ية النقد يف متحيص املعرفة:أمه

 310… مة األنبياء: هداية إىل هللا أم إلغاء اإلنسان:مه
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 315… الدينية يف إيران قبل الثورة ةتيارات السياسيال



 351… فهرسال
 


