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ضالة  بل  والعلماء،  واملفكرين  للفالسفة  الشاغل  الهم  الحقيقة  تظل 

اإلنسان بطريقة أو بأخرى، وإذا كانت هذه الحقيقة تتخذ طابعا خاصا 

يف مجال العلوم الحّقة، إذ قد يسلَّم بها لفرتة قد تطول أو تقرص أو تدوم، 

فإنها يف مجال العلوم اإلنسانية املتسمة بالنسبية تكون شبيهة بصحراء 

مرتامية األطراف، قد يقف كل فرد عىل جزء منها بحسب الظرفية الزمانية 

واملكانية، واإلمكانيات املتوفرة لديه.

اإلنساني  البرشي  االجتهاد  به  نقصد  والذي  الديني،  الفكر  مجال  ويف 

املتسم بالقصور والقابلية للخطأ والصواب، يف تعاطيه مع النص املقدس 

والثقايف  البيئي  واملجال  الفكري  لإلطار  وفقا  الحقيقة  تتلون  املطلق، 

واالجتماعي الذي يعيش فيه املرء، لذا فالشخص وهو يقوم بقراءة وتفسري 

سنجدها،  نتائج  إىل  يصل  قد  واملنطلق،  األصل  باعتبارها  النصوص  هذه 

وال بد، تتباين مع آخر يعيش ظروفا مخالفة، ومن هنا نقف إزاء النظرة 

املتباينة التي ينظر إليها املنتسبون إىل دين ما، إىل دينهم أوال، وبناء عليه 

إىل دين اآلخرين. وضمن هذا اإلطار العام نصل إىل إطار خاص تتباين فيه 

وجهات النظر بني املنتسبني إىل نفس الدين حيث تزدهر الفرق واملذاهب، 

بل داخل املذهب الواحد قد نجد قراءات مختلفة.

املتواضع، والذي تشكل فيه  الكتاب  املنطلق جاءت فكرة هذا  من هذا 

بالدرجة  املقدس  النص  يعرفه  الذي  الفهم  إلشكال  الخاصة  مالحظاتي 

تقديمتقديم
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التطرق  التفسري وتباينه، وذلك من خالل  األوىل، والذي ينبني عليه تنوع 

تم  إذ  آخر،  جزء  يف  ومرتابطة  منها،  جزء  يف  متنوعة  متعددة  ملواضيع 

حقيقة  عليه  لتنبني  النصوص  مع  املتعدد  التعاطي  تحليل  عىل  االعتماد 

متنازع حولها بني املختلفني دينيا وحتى بني أبناء الدين الواحد، وذلك قبل 

الديني  الفكر  الذي يأخذ به  التفسري  إليه من تنوع  رسد نماذج ملا وفقنا 

بصفة عامة.

لذا جاء هذا املؤلف مقسما إىل فصلني كالتايل:

الفصل األول: النزاع حول الحقيقة

الفصل الثاني: تنوع الفهم والتفسري
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الفصل األول:الفصل األول:
النزاع حول الحقيقة النزاع حول الحقيقة 
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النزاع حول الحقيقة في الفكر الدالنزاع حول الحقيقة في الفكر الدّّيني يني ) ) 11  ((

عن مصير اإلنسان والمنطلقات )محاولة تفسيرية(عن مصير اإلنسان والمنطلقات )محاولة تفسيرية(

لعل الدراسات واألبحاث التي طالت موضوع اإلنسان وتاريخه وتطوره، 

ستقف ال محالة عىل مسألة ال يمكننا الجزم بفصلها عنه، أال وهي مسألة 

وموضوع  الدين  موضوع  أن  أي  محددة،  دينية  بطقوس  وقيامه  تدينه 

اإلنسان شيئان ال يمكن الفصل بينهما هكذا جزافا، كأن نحكم أن الدين 

لم يظهر إال بعد فرتة الحقة من الوجود اإلنساني، فإذا كان أرسطو القائل 

بأن اإلنسان حيوان ناطق، فتبعته بعد ذلك الفلسفات والعلوم بتعريفات 

أخرى لهذا الكائن، فإن بعض الباحثني)2( لم يرتدد يف القول بأن اإلنسان 

هو كائن متدين.

وإذا أمكننا القول، بناء عىل ما سلف، بأن الدين أمر فطري يميل إليه 

العنارص  باقي  شأن  شأنه  التدين)3(  فإن  بأخرى،  أو  بطريقة  اإلنسان 

)1( منشور بمجلة اإلصالح، العددين 159 و 160 لسنة 2020.

)2( فراس السواح، دين اإلنسان: بحث يف ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، منشورات دار عالء 

الدين، سوريا، ط 4، س 2002 ، ص 19

)3( ميز املفكر عبد الجواد ياسني بني الدين باعتباره الوحي املنزل من عند الله سبحانه وتعاىل، 

هو  التدين  بينما  االجتماع،  بفعل  للتغيري  القابلة  غري  واملتعالية،  والكلية  املطلقة  الفكرة  وهو 

ممارسات األفراد للدين داخل سياقات فكرية وزمكانية محددين.

راجع كتابه: الدين والتدين: الترشيع والنص واالجتماع، املركز الثقايف العربي، ط 2، س 2014.
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املكونة للثقافة)4(، يكتسبه املرء من بيئته االجتماعية، فاملعتقدات الدينية 

يف  الفرد  يتلقاه  الذي  التكوين  يف  ى  تُنمَّ معينة  طقوس  من  يرافقها  وما 

محيطه، سواء األصغر أو األرسة والعائلة)5(، وهو بأهمية بمكان، أو األكرب 

الذي يمثله املجتمع برمته، فاملمارسة الدينية الواعية إذن مكتسبة بدرجة 

كبرية، لذا نجد أن االنتساب الديني يكون يف املقام األول بالوراثة، ليحتل 

التحول من دين إىل آخر ) أو إىل ال دين( مرتبة تكاد تكون غري ذات أهمية 

متى قورن بالدين الوراثي.

إليه  ينتسب  الذي  الدين  بصحة  يعتقد  املتدين  نرى  أن  غرابة  فال  لذا 

تلقاها  التي  الرتبية  ومبادئ  لديه،  التي  والتصورات  األفكار  إىل  استنادا 

منذ نعومة أظافره وال زال عىل ذلك املنوال، وحتى وإن ساهمت العوملة يف 

تقليص الفوارق بني الشعوب والثقافات بأن جعلت العالم قرية صغرية، 

فإن تالقح األفكار ال ينفك من إنتاج صدمات عىل مستوى الفكر والتصور 

جذري،  بشكل  الثقايف  املوروث  زعزعة  من  كبري  حد  إىل  تتمكن  أن  دون 

معه  يمكن  ال  الفكري  التالقح  هذا  أن  غري  واسع،  رشائحي  نطاق  وعىل 

نفي تلك الصدمة التي قد تدفعك للمراجعة والبحث والتنقيب، أو كما قال 

»جودت سعيد« فاإلنسان يعيش صدمة األفكار شاء أم أبى، استجاب أم 

لم يستجب، ولكن يف حياة اإلنسان صدمات فكرية متميزة، تظل حارضة، 

وإن كانت هناك صدمات ال يُحس بها)6(.

)4( عرف تايلور الثقافة عىل أنّها الُكل امُلركب الذي يشمل املعرفة، والعقائد، والفّن، واألخالق، والقانون، 

والُعرف، وكّل القدرات، والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضواً يف مجتمع.

)5( كما جاء يف الّصحيحني من حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله: » ما من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه 

يهودانه أو ينرصانه أو يمجسانه...«

)6( مقال له بعنوان: صدمة األفكار أو ما سمعنا بهذا، منشور بمجلة الفرقان، العدد 55، س 

2006/1427، ص 85
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إىل  تدفعنا  التي  الفكرية  الصدمة  هذه  فحتى  املتواضع،  نظري  ويف 

املراجعة أحيانا، فإنها ال تنفك أن تكون مراجعة قائمة عىل استقصاء األدلة 

والرباهني لدحض األفكار املضادة أو ردها، غري أن استقاء هذه الرباهني 

والحجج ال يخرج عن مصادرنا الخاصة من كتاب مقدس وكتب فقهية 

وتفسريية تنتمي إىل مذهبنا الخاص بالدرجة األوىل، وبالتايل إنتاج حقيقة 

الرتبية  عىل  بناء  فينا  املتجذرة  والتصورية  الفكرية  مقاساتنا  عىل  دينية 

بالضالل  نرميه  الذي  اآلخر  ننفي حقيقة  بها  والتي  والتعلم،  واالكتساب 

بنفس  اآلليات،  وبنفس  إلينا،  ينظر  بدوره  اآلخر  هذا  أن  والحال  والتيه، 

النظرة، أي أن له حقيقته الدينية أيضا، واملستقاة من مصادره الخاصة 

الذي تلقاه يف بيئته ومحيطه، وحتى وإن  التي يفهمها بناء عىل تكوينه 

كانت ألي منهما الجرأة عىل فحص مصادر غريه، فإنه يصل إىل خالصات 

واستنتاجات وفق عملية التأويل التي يرفضها اآلخر جملة وتفصيال.

ومجال املوروث الديني غني بهذا الصدام الذي تعد فيه الحقيقة ضالة كل 

فريق، ففي ساحة االختالف والخالف الدينيني يربز النزاع حول الحقيقة، 

فهل يعترب كّل دين هو دين الحق الذي يملك الحقيقة املنشودة؟. 

دين  هو  دينه  أن  عىل  والربهنة  القول  إىل  حزب  كل  سيتجه  وبالطبع 

الحق، وسيرسد أمامنا سيال من الحجج والرباهني املتنوعة، واألخذ بهذه 

الذي ينظر من  الفكري  اإلطار  أو ردها يقف عىل  الرباهني  الحجج وهذه 

خالله الشخص. فكلما اختلف هذا اإلطار، إال واختلفت طريقة فهم هذا 

االستدالل من هذه الجهة أو تلك.

قضيتي  إىل  سنتطرق  املتواضع،  املقال  هذا  يف  الصورة  نقرب  وحتى 

العاملية ومصري اإلنسان بني املسيحية واإلسالم، مبسطني توجه كل دين 
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من  منطلقني  جهة،  لكل  الديني  الفكر  يتبناه  الذي  التفسري  وفق  حولها 

التساؤالت التالية:

ما هو املصري الذي ينتظر اإلنسان من منظور مسيحي وإسالمي؟  -

ما هي االستدالالت التي يتم االستناد إليها يف كل دين؟  -

كيف يمكن تفسري التمسك بالحقيقة الدينية كما ينظر إليها املتدين   -

من زاوية نظره الشخصية؟

هل هناك منطقة رمادية أو وسطى بني التصورين؟  -

هذه هي األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل املحورين التاليني:

املحور األول: العاملية ومصري اإلنسان بني املسيحية واإلسالم  *

املحور الثاني: منطلقات التمسك بالحقيقة الدينية   *

عىل أن تكون قراءتنا هذه مبنية، قدر اإلمكان، عىل الحياد و االبتعاد عن 

الذي تحوم  النزاع  النوع من  إبراز هذا  الغاية منها  الّشخصيّة، ألن  امليول 

السطور  هذه  كاتب  حكم  ألن  املتنوعة،  واملذاهب  العقائد  مختلف  عليه 

من  أسسه  واكتسب  عليه  نشأ  محدد،  فكري  إطار  عن  يخرج  لن  بدوره 

محيط وبيئة اجتماعية محددين، لذا فإن دوري سيقترص عىل رسد زاويات 

النظر، وأوجه االستدالل النيص املعتمد، وتفسريات جانب من املتخصصني 

يف الظاهرة الدينية واالجتماعية أساسا.
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المحور األول: المحور األول: 

العالمية ومصير اإلنسان بين المسيحية واإلسالمالعالمية ومصير اإلنسان بين المسيحية واإلسالم

ليأتي   % 31 تناهز  العالم بنسبة  املسيحية كأول دين منترش يف  تأتي 

اإلسالم يف املرتبة الثانية بما يقارب 24 %،)7( وال خالف أن الدينني يتوجهان 

خالل  من  األتباع  من  عدد  أكرب  لتحقيق  االستقطاب  قصد  اإلنسان  نحو 

إتباع أسلوب متشابه إىل حد كبري من حيث الطريقة والغاية، وإن اختلف 

لكن  اإلسالم،  يف  املسيحية، ودعوة  يف  تبشري  فهو  التسمية،  عىل مستوى 

الغاية تبقى هي ذاتها، أال وهي إدخال الناس إىل هذا الدين أو ذاك أفواجا.

  11 -  - عالمية الدين :عالمية الدين :

يقدم الدين نفسه سواء يف املسيحية أو اإلسالم عىل أنه دين عاملي موجه 

الدنيا، والوعد بمصري مثايل يف  الحياة  البرشية جمعاء، هدفه تحسني  إىل 

الحقيقة نفسها يقدم كل  النزاع حول هذه  العالم اآلخر، لكن ويف خضم 

جانب أدلته عىل أن دينه هو الدين العاملي املوجه للناس كافة، وغريه دين 

تقترص تعاليمه وقيمه عىل فئة أو أمة بعينها، وهكذا نجد الراحل جورج 

هو  إنما  اإلسالم  أن  عىل  يؤكد  مسيحية(  خلفية  له  كانت  )وقد  طرابيش 

خص  وقد  العربية،  الجزيرة  شبه  يف  املوجودة  العربية  باألمة  خاص  دين 

/https://www.youm7.com :7( أنظر االحصائيات املنشورة عىل موقع(
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هذه األمة بكتاب مقدس ونبي ناطقني باللغة ذاتها، وأن جهود املفرسين 

واملؤولني من املسلمني قد انصبت عىل تحويل النبي العربي من نبي أمي 

إىل نبي أممي، وهكذا نجده يرد عىل هذا بقوله: » إن جميع املؤولني الذين 

وليس  كافة،  األمم  نبي  أي  أممي«  »نبي  إىل  األمي«  »النبي  تحويل  أرادوا 

فقط نبي األميني العرب املرسل بلسانهم منهم وإليهم، ما استطاعوا أن 

اآلية  بآية واحدة هي  إال  الستة آالف ونيف جميعها  القرآن  آي  يفوزوا يف 

ًة ِللنَّاِس بَِشريًا  الثامنة والعرشون من سورة سبأ: ﴿ َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِل َكافَّ

َونَِذيًرا ﴾)8(، فأخذ الكاتب يربهن عىل أن لفظة »الناس« ال تعني البرشية 

جمعاء.

وقد نجد بعضا من املنتمني إىل املسيحية يؤكد أن عاملية هذا الدين تتجىل 

يف خاتميته، إذ أن اإلنجيل لم يعرتف بالنبوات اآلتية بعده، وهكذا جاء يف 

أحد، فإن  أال يضلكم  أنظروا   «  : الرابع والعرشون  إنجيل متى، اإلصحاح 

كثريين سيأتون باسمي قائلني: أنا هو املسيح ويضلون كثريين،... ويقوم 

أنبياء كذبة كثريون ويضلون كثريين« )9(

ويف املقابل يتم االستدالل من اإلنجيل نفسه عىل عدم عاملية املسيحية، 

واقتصارها عىل بني إرسائيل وحدهم دون غريهم، فقد أشار البعض)10( 

)8( أنظر : من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث: النشأة املستأنفة، دار الساقي لبنان، ط 3، س 

2015، ص 95.

و املالحظ أن الكاتب قد أغفل أو تغافل عن آية مشابهة ليؤكد أنه ال تجد إال اآلية التي أشار إليها، 

107 من  اآلية  للعاملني﴾  إال رحمة  أرسلناك  الكريم قوله تعاىل: ﴿وما  القرآن  أنه ورد يف  والحال 

سورة األنبياء، ويكفي أن تؤخذ لفظة العاملني عىل ظاهرها ليتبني املعنى املقصود منها.

)9(  إنجيل متى، اإلصحاح الرابع والعرشون

 https://quranway.com :10( أنظر موقع طريق القرآن(
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إىل أن إنجيل متّى قد أبان عن توجيه املسيح لتالميذه بنرش الدعوة: »هؤالء 

اإلثنا عرش أرسلهم يسوع وأوصاهم قائاًل: إىل طريق أمم ال تمضوا، وإىل 

إرسائيل  بيت  خراف  إىل  بالحري  اذهبوا  بل  تدخلوا.  ال  السامريني  مدينة 

الضالة« )11(. ويف إنجيل متّى نفسه نص آخر يؤكد أن دعوة املسيح خاصة 

لبني إرسائيل فقط، مهما كانت الدواعي والظروف املوجبة لدعوة غريهم، 

صور  نواحي  إىل  وانرصف  هناك  من  يسوع  خرج  »ثم  متّى:  يقول  حيث 

إليه قائلة:  التخوم رصخت  وصيداء. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 

ا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم  ارحمني، يا سيد، يا ابن داود! ابنتي مجنونة جدًّ

قائلني: ارصفها، ألنها تصيح وراءنا! فأجاب وقال:  إليه  تالميذه وطلبوا 

لم أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة«)12(. وبحسب هذا النص، فإن 

املسيح لم يغرّي موقفه، ولم يترّصف من تلقاء نفسه، برغم توسل املرأة 

إليه وحاجتها امللحة لشفاء ابنتها، ألنه، وكما يؤكد هو بنفسه، مرسل إىل 

بني إرسائيل فقط دون سائر األمم.

بأن  مقتنع  الديانتني  لكال  املنتمي  الديني  فالفكر  الحال،  كان  وكيفما 

دينه هو الدين العاملي املوجه إىل البرشية جمعاء، وهو األحق باإلتباع من 

غريه.

22 -  -  مصير اإلنسان: مصير اإلنسان:

املستوى  عىل  املتناولة  القضايا  أهم  موته  بعد  اإلنسان  مصري  يحتل 

لتلك  الجاهزة  اإلجابات  دوما  يقدم  الدين  أن  إىل  راجع  ذلك  ولعل  الديني، 

)11( إنجيل متّى 10: 5 – 6 

)12( إنجيل متّى 15: 21 – 24 
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األسئلة املحرية والحارقة التي يعجز العقل البرشي املحض عن تفسريها، 

وطبيعي أن يسلك كل دين )املسيحية أو اإلسالم( طريق الوعد بحياة أخرى 

والكدر،  والظلم  باملتاعب  امليلء  الدنيوي  العالم  تختلف عن  أبدية وخالدة 

والوصول إىل هذه املرحلة الحاسمة واملنشودة ال يتم هكذا عبثا وإنما يقف 

بتعاليمه  والتمسك  للدين  العقدي  االنتماء  هو  ووحيد  أسايس  رشط  عىل 

وطقوسه.

وهكذا تأتي املسيحية واعدة أتباعها وحدهم بالحياة األبدية يف ملكوت 

السماء، ليقرر اإلسالم أن الجنة مخلوقة للمسلمني دون غريهم، وهذا طبعا 

مستنتج من التفسريات والتأويالت التي يقوم بها العقل أو الفكر الديني 

البرشي للنصوص الدينية املؤطرة يف اتجاهه العام، ألن أي قراءة ال تنسجم 

وهذا التوجه العام تتعرض لنقد الذع قد يصل إىل حد اإلخراج التام من امللة.

ويف  األبدية،  بالحياة  املسيحية  إىل  املنتمني  واعدا  اإلنجيل  يف  ورد  ومما 

املقابل رمي غريهم يف النار ما جاء يف متّى اإلصحاح 25: » ومتى جاء ابن 

إذن يجلس عىل  القديسني معه، فحني  اإلنسان يف مجده وجميع املالئكة 

كريس مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما 

عن  والجداء  يمينه  عن  الخراف  فيقيم  الجداء،  من  الخراف  الراعي  يميز 

اليسار، ثم يقول امللك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا امللكوت 

اذهبوا  اليسار:  للذين عن  أيضا  العالم... ثم يقول  املعد لكم منذ تأسيس 

عني يا مالعني إىل النار األبدية املعدة إلبليس ومالئكته«. ويف اإلصحاح 19 

ورد: » كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أوالدا أو 

حقوال من أجل اسمي، يأخذ منه ضعف ويرث الحياة األبدية«

ويف املقابل يأتي املفرسون املسلمون موضحني قوله تعاىل: ﴿ َوَمن يَبْتَِغ 
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يَن ﴾)13( بأنه  اْلَخارِسِ ِمَن  اآْلِخَرِة  يِف  َوُهَو  ِمنُْه  يُْقبََل  َفَلن  ِدينًا  اإْلِْساَلِم  َغرْيَ 

يعني حسب تفسري الطربي ما ييل: َوَمْن يَْطلُب ِدينًا َغرْي ِدين اإْلِْساَلم ِليَِديَن 

يف  عليه كما ورد  املؤبدة  النار  إىل  ليكون مصريه  ِمنُْه.  اللَّه  يَْقبَل  َفَلْن  ِبِه، 

تفسري الجاللني)14(.

وعن جواب الستفسار أحدهم عىل موقع »إسالم ويب« حول مصري أهل 

الكتاب يف اآلخرة ورد الجواب عىل أنه من كان يهودياً أو نرصانياً، ولم يدخل 

اإلسالم ولم يؤمن بنبينا محمد صىل الله عليه وسلم، ومات عىل يهوديته 

أو نرصانيته فإنه كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، دل عىل ذلك 

الكتاب والسنة واإلجماع)15(، وقد وردت شواهد كثرية يف هذا الصدد.

هذه التوجهات والقراءات معلومة لدى الجميع، لكن هل فكرنا يف سبب 

تمسك كل طرف بصحة دينه، وقناعته بأن الحقيقة إنما هي ما يملك هو 

ال ما يملك اآلخر؟

اآلخر  وأن  بجانبه،  الصواب  أن  يقني،  وعن  طرف،  كل  يتمسك  ملاذا 

عىل ضالل، بل إن هذا اآلخر يعرف أنه عىل ضالل لكنه يعاند ويرصُّ عىل 

االستمرار يف الخطأ؟.

أسئلة تتطلب بحثا عميقا جدا، لكن حسبنا هنا أن نمر مرور الكرام عىل 

بعض القراءات التفسريية ملثل هذه الظاهرة سواء من الناحية االجتماعية 

النفسية أو الفكرية والثقافية.

)13( اآلية 85 من سورة آل عمران

/http://www.alro7.net :14( أنظر موقع الروح(

/https://www.islamweb.net :15(راجع(
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المحور الثاني:المحور الثاني:

منطلقات التمسك بالحقيقة الدينيةمنطلقات التمسك بالحقيقة الدينية

ينطلق إيماننا بأننا نمتلك الحقيقة من إيماننا الراسخ، أيضا، بأن اآلخر 

عىل خطأ، أي أن معيار الحقيقة هنا يكمن يف ذاتها كما هي عند الفرد، 

أو عىل حد تعبري سبينوزا)16( فإن من لديه فكرة حقيقية يعرف يف نفس 

الوقت أن لديه فكرة حقيقية وال يمكن أن يشك يف حقيقة معرفته. فأين 

تتجىل منطلقات وأسس هذه النظرة اليقينية التي يملكها املتدين إزاء دينه 

وإزاء اآلخرين؟

11 -  - الدين الوراثي والتنشئة االجتماعيةالدين الوراثي والتنشئة االجتماعية

قد ال يتفق االتجاه اإلسالمي مع مسألة وراثة الدين عىل اعتبار أن الله 

جل وعال قد خلق اإلنسان عىل الفطرة، وهذه مسألة ال تثري هنا مشكلة 

الحديث  يف  عليه  منصوص  أمر  وراثي  دين  عن  الحديث  بل  ذاتها،  حد  يف 

الرشيف الذي سبق وأن أرشنا إليه، أي أن الفطرة إما أن تكرس أو تتغري 

اعتمادا عىل تربية وتنشئة وراثية.

فبعد ظهور الديانات، سيما السماوية منها، فإن التدين ال يزال يُكتسب 

وينتقل من جيل إىل آخر عن طريق الوراثة والتلقني، لذا فال غرابة أن نجد 

)16( محمد سبيال وعبد السالم بن عبد العايل، الحقيقة، دار تبقال للنرش، الدار البيضاء، ط2، 

س 2005، ص 11.



21 كتاباإلصالح 39
2022

أن الغالبية العظمى منا ينتسب إىل هذا الدين أو ذاك بسبب أنه ولد وترعرع 

الخروج  أو  الديني  التحول  وحتى  الدين،  بذلك  متدين  ومجتمع  أرسة  يف 

منه بناء عىل دراسة وتمحيص وقناعة، قد ال يشكل أمام ظاهرة التدين 

الوراثي إال نسبة ضئيلة جدا)17(، لذا فالدين تساهم يف ظهوره وتكريسه 

التنشئة  قواعد  من  مجموعة  بصوابيته،  اإليمان  بل  بطقوسه،  والتمسك 

االجتماعية التي تعد الوسط األول والقناة األساسية التي يجري فيها نقل 

من  أسايس  مكون  طبعا  والدين  األجيال)18(،  مدى  عىل  وانتقالها  الثقافة 

مكونات الثقافة كما أكد عىل ذلك تايلور. 

إىل  تنقسم  االجتماعية  فالتنشئة  االجتماع،  املعلوم يف ميدان علم  ومن 

الرضاعة والطفولة،  التي تجري يف مرحلتي  أولية وهي  شطرين: تنشئة 

درجات  أقىص  الثقايف  التعلم  فيها  يصل  التي  الفرتة  هي  هذه  وتعترب 

الكثافة، إذ أن األطفال يتعلمون فيها اللغة وأنماط السلوك األساسية التي 

تشكل األساس ملراحل التعليم والتعلم الالحقة، وتكون العائلة هي الفاعل 

فتحدث  الثانوية  التنشئة  أما  الفرتة.  هذه  يف  أهمية  واألكثر  األبرز  املؤثر 

الساحة  وتدخل  البلوغ،  الطفولة، وتستمر حتى سن  يف فرتة الحقة من 

يف هذه املرحلة عوامل فاعلة أخرى تتوىل بعض األدوار واملسؤوليات التي 

املؤسسات،  املدارس،  العوامل  هذه  جملة  ومن  العائلة،  بها  تقوم  كانت 

كلها،  السياقات  وهذه  العمل.  بموقع  وتنتهي  واإلعالم  االتصال  ووسائل 

)17( للتوسع يراجع:عياد أبالل، الجهل املركب:الدين والتدين وإشكالية التحول الديني يف املجتمع 

العربي، صادر عن مؤسسة مؤمنون بال حدود سنة 2018.

س  لبنان،  للرتجمة،  العربية  املنظمة  الصياع،  فايز  ترجمة  االجتماع،  علم  غدنز،  أنتوني   )18(

2005، ص 87
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واملعايري  القيم  منظومة  الفرد  تعليم  يف  االجتماعية  التفاعالت  تسهم 

واملعتقدات)19(.

إذن فالرتبية والتنشئة والتعليم، وما يتلقاه الفرد عموما داخل األرسة 

واملجتمع، ويزكيه نظام اإلعالم، يساهم بشكل كبري يف تنمية امليل الديني 

عنده، ويزرع فيه قيمه وتعاليمه مع تكريس صوابيته من جهة، وانحراف 

غريه من األديان من جهة ثانية، مما يجعله مؤمنا بهذه الحقيقة التي ال 

يمكن دحضها بسهولة من أي كان.

تاريخي  اجتماعي-اقتصادي-سيايس-  واقع  من  ينبثق  إذن  فالدين 

شديد التعقيد ويتطور بتطور هذا الواقع، كما أنه يتصل باملؤسسات والبُنى 

السياسية  االجتماعية واملؤسسة  العائلة والطبقات  االجتماعية األخرى) 

منفعال، مغريا  فاعال  فيكون  وتفاعليا  وتداخليا  اتصاال عضويا  وغريها( 

متغريا يف آن معا)20(.

22 -  - الفرد وإطاره الفكريالفرد وإطاره الفكري

فإنه  االجتماعية،  التنشئة  بيئته وفق قواعد  داخل  الفرد  يتكون  بعدما 

يخلق لنفسه إطارا فكريا ينظر من خالله إىل العالم الخارجي بكل مكوناته، 

وبالتايل فحكمه عىل هذا العالم لن يخرج عن اإلطار الفكري الذي ينظر من 

خالله إليه، فمعايري الحق، ومقاييس الخطأ والصواب، تكون مصقولة وفق 

قالب هذا اإلطار الذي تم تكوينه عرب سلسلة طويلة ومتشابكة من التنشئة.

)19( أنتوني غدنز، املرجع السابق، ص 89-88

)20(حليم بركات، املجتمع العربي يف القرن العرشين، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، س 

2000، ص 423.
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الذي ينظر اإلنسان من خالله إىل الكون –إذا- مؤلف  فاإلطار الفكري 

بها  يوحي  التي  واملفرتضات  واملألوفات  املصطلحات  من  األكرب  جزؤه 

بها  متأثر  إذا  واإلنسان  الباطن.  عقله  أعماق  يف  ويغرزها  إليه  املجتمع 

من حيث ال يشعر، فهو حني ينظر إىل ما حوله ال يدرك أن نظرته مقيدة 

ومحدودة. وبكل يقينه أنه حر يف تفكريه. وهنا يكمن الخطر، فهو ال يكاد 

يرى أحدا يخالفه يف رأيه حتى يثور غاضبا ويتحفز لالعتداء عليه. وهو 

عندما يعتدي عىل املخالف له بالرأي ال يعد ذلك شيئا وال ظلما إذ هو يعتقد 

بأنه يجاهد يف سبيل الحقيقة ويكافح ضد الباطل)21(.

فاملسألة الدينية، والحالة هاته، ينظر إليها من إطار محدد مصقول يف 

قالب مجتمعي معني وخاضع لتأثري الزمان واملكان، وينتج عليه بالطبع 

نمط تفكري ديني، أو عقل ديني يبني تصوراته وأحكامه انطالقا من هذا 

اإلطار، وال غرابة بالتايل أن نظر إىل ما يؤمن به عقديا هو الصواب، وغريه 

عىل باطل.

تختلف  املجتمعات  أن  اعتبار  إىل  الباحثني)22(  بعض  ذهب  فقد  وهكذا 

بثقافاتها اختالفا كبريا، فالقيم ومعايري السلوك تتنوع بشدة بني الثقافات، 

فما يراه الناس يف ثقافة معينة عىل أنه طبيعي قد يراه آخرون يف ثقافة 

أخرى عىل أنه جريمة.

)21(عيل الوردي، خوارق الالشعور، دار الوراق للنرش، لبنان، ط 6، س 2018، ص 45

دار  املجتمع،  اإلنسان وقوى  االجتماعي: دراسة لخفايا  النفس  النعيمي، علم  )22(فجر جودة 

الرافدين للنرش والتوزيع، لبنان، س2016، ص 67
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33-- الفكر الديني: المنطقة الوسطى أو الرمادية الفكر الديني: المنطقة الوسطى أو الرمادية

إذا كان الفكر الديني التقليدي ينظر إىل األمور العقدية من زاوية نظر 

ثنائية رصف: مع أو ضد، حق أو باطل، إيمان أو كفر...إلخ، فبني الفينة 

التفكري  حق  لها  أن  نفسها  تحسب  قراءات  أو  أصوات  تظهر  واألخرى 

يتمسكون  املعارصون  يزال  ال  التي  القديمة  العقول  غرار  عىل  والتأويل 

بإنتاجها باعتبارها اإلنتاج الصايف النقي والحق، القرتابه من عهد التأسيس 

هكذا  قراءتهم  تمر  ال  هؤالء  مثل  لكن  اإللهي،  الوحي  نزول  عند  للدين 

التجديد يف حياتهم  األتباع، وتمس أصحاب  أن تخلف زوبعة تؤجج  دون 

وخصوصياتهم)23(.

ومن بني هؤالء نجد املفكر عبد الجبار الرفاعي الذي يؤكد أن ليس هناك 

أحد يمتلك اإليمان الحق ويمنح لنفسه أو غريه النجاة فيما يهلك اآلخرون 

الذين ال يتطابق نمط اعتقادهم مع معتقده، ومقتىض ذلك التخلص من 

دينية  كلمات ومصطلحات  استخدام  اإليديولوجية وترك  التعبئة  أساليب 

مشبعة بهجاء اآلخر، ومتوارثة من رصاعات الطوائف والفرق والحروب 

بني أتباع األديان يف العصور الوسطى)24(.

فحني يدافع اإلنسان عن عقيدة من عقائده املذهبية يظن أنه إنما يريد 

أنه بهذا يخدع نفسه،  الحق والحقيقة، وما درى  أو حب  الله  بذلك وجه 

)23(كاغتيال الكاتب املرصي فرج فودة، والحكم بردة املفكر نرص حامد أبوزيد والتفريق بينه 

وبني زوجه، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، وتكفري أحمد عصيد وعبد الله العروي ومحمد عابد 

الجابري من لدن بعض الشيوخ...إلخ

)24( انقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين، دار التنوير للطباعة والنرش، لبنان، ط 2، س 2013، ص 177.
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إنه يف الواقع قد أخذ عقيدته من بيئته التي نشأ فيها، وهو لو كان نشأ 

يف بيئة أخرى لوجدناه يؤمن بعقائد تلك البيئة من غري تردد ثم يظن أنه 

من  أبشع  مكيدة  البرشي  العقل  يبتكر  لم  والحقيقة.  الحق  وراء  يسعى 

مكيدة الحق والحقيقة، ولست أجد إنسانا يف هذه الدنيا ال يدعي حب الحق 

والحقيقة، حتى أولئك الظلمة الذين مألوا صفحات التاريخ بمظاملهم التي 

تقشعر منها األبدان)25(.

ويظل الراحل محمد شحرور من أبرز من أثار الجدل بتفسرياته للقرآن 

الكريم التي خالفت بشكل جذري كل التفسريات والتأويالت التي عهدها 

املنطقة  منازع  بال  يمثل  وجدته  وقد  اإلسالمي،  الديني  العقل  وعرفها 

شحرور  عند  اإلسالم  فمفهوم  الديانات،  كل  بني  الوسطى  أو  الرمادية 

آي  من  ذلك  مستنتجا  األخرى  الديانات  كل  يسع  وواسع  شامل  مفهوم 

بالله وباليوم  اإليمان  تتمثل يف  لديه ثالثة  القرآن نفسه، فأركان اإلسالم 

تواتر يف  أما ما  املرء فهو مسلم،  الصالح، ومتى توفرت يف  اآلخر والعمل 

الفقه اإلسالمي بكونه أركان اإلسالم فهي يف حقيقتها أركان اإليمان التي 

تلزم املؤمنني بخاتم الرسل محمد ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ذهب إىل أن: » من آيات القرآن 

الكريم الكثرية نفهم أن اإلسالم هو التسليم بوجود الله واليوم اآلخر، وإذا 

اقرتن هذا التسليم باإلحسان والعمل الصالح كان صاحبه مسلما، سواء 

كان من أتباع محمد )الذين آمنوا( أو من أتباع موىس )الذين هادوا( أو من 

أنصار عيىس )النصارى(..«)26(.

)25(عيل الوردي، مهزلة العقل البرشي، دار الوراق للنرش، لبنان، ط 7، س 2018، ص 51.

)26( اإلسالم واإليمان: منظومة القني، دار الساقي، لبنان ط 3، س 2018، ص 38.
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على سبيل الختمعلى سبيل الختم

القراءات  شذرات  بعض  مستجمعة  املتواضعة  املحاولة  هذه  تأتي 

املختلفة التي تناولت املسألة الدينية وارتباطها بموضوع الحقيقة، وذلك 

للوقوف عىل نقطة يف غاية األهمية واملتمثلة يف أن زاوية النظر إىل الدين 

يصعب تناولها من جهة واحدة، فاملؤثرات البيئية واالجتماعية والفكرية 

الديني،  الفكر  ونشأة  تكوين  يف  وفاصال  أساسيا  دورا  تلعب  والثقافية 

ومادام أن هذه املؤثرات مختلفة اختالفا تاما، فطبيعي أن يختلف الفكر 

الديني تبعا لذلك.

وإذا كنت قد حاولت جاهدا توخي املوضوعية والحياد يف هذه القراءة 

املوجزة، فإن الغاية تظل هي فتح النافذة عىل ساحة نسبية تناول الدين 

التنشئة االجتماعية يف صقله،  الذي ساهمت  الفكري  انطالقا من اإلطار 

النقطة بالذات كفيل بأن يذوب العديد من  وأحسب أن الوقوف عىل هذه 

الحوار  باب  لذلك  تبعا  ويفتح  الديانات،  بني  والخالفات  التشنج  بوادر 

والتفكري واملجادلة بالتي هي أحسن، فلعل املخالف يل يف الدين كان سيكون 

مكاني وأكون أنا مكانه لو قام القدر بتبديل البيئة التي ترعرعنا فيها معا.

فحبذا لو كان الحوار بذاك الهدوء املثمر، يكون مغزاه حب الخري للغري، 

ال النفي واإلقصاء، وكم جاءت اآلية 48 من سورة املائدة رائعة حيث قال 

فيها الحق عز وجل: ﴿ َفاْستَِبُقوا اْلَخرْيَاِت إىَِل اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفيُنَبِّئُُكم 

ِبَما ُكنتُْم ِفيِه تَْختَِلُفوَن﴾ )27(.

)27( سورة املائدة، اآلية 48 
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الدين والعقالنية الدين والعقالنية ) ) 11  ((  

منظورات: النّص، الموروث، والفكر الحديثمنظورات: النّص، الموروث، والفكر الحديث

والعالقة  والعقالنية،  الدين  موضوعي  طالت  التي  السجاالت  بني  من 

والباحثني  للكتاب  متباينة  تفسريات  عىل  سنقف  بينهما،  الجدلية 

عابد  ومحمد  الرحمن  عبد  طه  املفكرين  هؤالء  بني  ومن  واملتخصصني، 

أكد  العلمانية، وطه  بديال ملصطلح  قد جعلها  الجابري  أن  ذلك  الجابري. 

عىل رضورة عرضها عىل نموذجه االئتماني، ويف كال الحالتني سندخل يف 

نقاش حول صلة العقالنية باملسألة واملمارسة الدينيتني، إذ أن املمارسة 

ضمن  جزء  إال  تعد  ال  األخري،  حديثنا  موضوع  كانت  التي  السياسية، 

األجزاء التي يتناولها الدين بصفة عامة، وهنا يأتي إشكال عالقة العقل 

أو العقالنية بالدين تحديدا.

ال شك أن العديد من الكتاب والباحثني قد استفاضوا يف تبيان ورشح هذه 

العالقة الجدلية، غري أن هذه املقالة املقتضبة قد جاءت لتيضء الجوانب 

)1( منشور بمجلة اإلصالح، العددين 165 و 166 لسنة 2021
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املتعددة واملتنوعة التي تناولت هذه القضية، يف محاولة لعدم ترجيح كفة 

عىل أخرى، بالرغم من تسطري النتيجة النهائية التي وجدنا أن التيار الغالب 

الذي ناقش هذه املسألة قد خلص إليها.

لذا فموضوع موقع العقل أو العقالنية يف رحاب الدين سيفرض علينا 

مستوى  عىل  إن  لنا،  تتجىل  كيف  لنبني  مختلفة،  زوايا  من  إليها  التطرق 

النص، أو من خالل الرتاث، أو كما تناولها الفكر الحديث واملعارص. فقد 

اتضح لنا أن النص الديني قد أكد عىل سمو العقل ورفعة شأنه، وأهمية 

مكانته، ذلك ألنه امليزة التي حبا الله بها اإلنسان كمخلوق ُمكّرم قد ُوضعت 

الديني  النص  ولكون  إعمارها.  بمهمة  هو  يقوم  أن  بعد  لخدمته  األرض 

البرشية،  الفكرية  املمارسة  إال عن طريق  الروح  يُبث فيه  يظل جامدا ال 

فإن التأويل والتفسري اإلنساني لهذه النصوص جعالنا نقف عىل وجهتي 

نظر متباينتني، إحداهما تعطي السلطة الكاملة للعقل عىل أساس أنه ال 

يخالف النقل مطلقا، كون الحق دوما واحد، واألخرى وإن اعرتفت بمكانة 

العقل فقد جعلت له حدودا ال يمكنه تجاوزها لعلة قصور عمله النظري 

املحض، وبالتايل تقديم النقل عىل العقل يف هذه الحالة.

لقد شكل التعامل األول مع النص الديني حول العقل ووظيفته وحدوده 

النقاش  هذا  ظالل  لعل  بل  واملعارص،  الحديث  الفكر  ومنطلقات  أسس 

القديم/الحديث ال تزال ممتدة إىل العرص الحايل، إذ أن الحوار ال يزال يدور 

حول هذه املكانة وحدود العمل والوظيفة العقليني، وال غرابة أن نصادف 

الحجج  مختلف  ساردا  ذاك  أو  االتجاه  هذا  يؤيد  من  أيضا  الزمن  هذا  يف 

والرباهني عىل صحة اختياراته، وطبعا يظل أمرا طبيعيا ألن رحلة البحث 

عن الحقيقة رحلة طويلة ومتشعبة ومتداخلة.
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باقتضاب  املوضوع  حول  املتناثرة  الشذرات  بعض  جمع  اخرتت  وقد 

وترصف شديدين، محاوال إعطاء ملسة مغايرة للموضوعات املماثلة، وذلك 

من خالل تقسيم هذا املقال إىل شقني: 

نخصص األول ملكانة العقل عرب النص الديني، وكيف تناوله الفكر   *

والتفسري من خالل وظيفته األساسية والتي انطلقت مما هو أصل فيها 

وما يجب التحفظ فيه بشأنه.

بينما نفرد الثاني ملا يشبه النموذج التطبيقي لهذه القضية، حيث   *

الديني  الفكري  املجال  يف  ثورة  تَُعدُّ  التي  االعتزالية  التجربة  إىل  تطرقنا 

اإلسالمي، لنصل بعدها إىل منظورات الفكر الحديث وتجاذباته، سواء من 

حيث الرؤية املبارشة أو عرب تفسري نتاج الرتاث اإلسالمي نفسه.

لنقف يف نهاية التحليل عىل مدى التقاطع الذي من املمكن أن تفرزه لنا 

القراءات املختلفة للعقالنية والعقل ودورهما يف الحقل الديني، بمعنى هل 

سنجد تقاطعا فكريا بني القديم والحديث، يف الفكر الديني والوضعي حول 

هذه العالقة الجدلية؟
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أوال: مكانة العقل... األصل والتحفظاتأوال: مكانة العقل... األصل والتحفظات

العقل،  ملكانة  إعالئها  يف  كثريا  بينها  فيما  الدينية  النصوص  تختلف  ال 

لكن الفكر الديني، بنمطه التقليدي، والذي يقوم بعملية التأويل لها، يجعل 

لهذا العقل حدودا للعمل والحركة ال يمكنه أن يتجاوزها:

11 -   -  مكانة العقل من منظور النص الدينيمكانة العقل من منظور النص الديني

يحتل اإلنسان املكانة املحور يف الدين، فمن منظور الرشيعة اإلسالمية 

ُكرست  ثم  تقويم)2(  أحسن  يف  الله  خلقه  منذ  به  االهتمام  بدأ  قد  الغراء 

بالتنصيص اإللهي برصيح محكم التنزيل بقوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكرَّْمنَا بَِني 

ْلنَاُهْم َعىَلٰ َكِثرٍي  آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّ

الرشيفة  النبوية  واملواقف  النصوص  أن  كما  تَْفِضياًل﴾)3(،  َخَلْقنَا  ْن  ِممَّ

عموما  البرشية  النفس  بتعزيز  اإلسالم  عناية  عىل  رصيحة  داللة  تدل 

واملحافظة عىل كرامتها دون النظر إىل دينها أو جنسها أو لونها أو حسبها 

)2( جاء يف سورة التني األيات 1-4 : ﴿ والتني والزيتون. وطور سنني. وهذا البلد األمني,لقد خلقنا 

اإلنسان يف أحسن تقويم... ﴾

)3( سورة اإلرساء، اآلية 70

سبحانه  الله   – كرم  حيث   « لآلية:  تفسريه  يف  السعدي  النارص  بن  الرحمان  عبد  الشيخ  يقول 

وتعاىل -  بني آدام بجميع وجوه اإلكرام، فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، 

املناقب  والباطنة، وخصهم من  الظاهرة  بالنعم  عليهم  وأنعم  األولياء واألصفياء،  وجعل منهم 

والفضائل ما ليست لغريهم من أنواع املخلوقات«، أنظر كتابه: تيسري الكريم الرحمان يف تفسري 

كالم املنان،دار الفكر لبنان،2002، ص 326
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أو نسبها)4(. والحديث عن اإلنسان وما يتمتع به من تكريم إلهي، يجعلنا 

نتحدث عن أهم سمة ميز بها الله تعاىل هذا املخلوق، فإن كان قد وصف 

فلسفيا بكونه كائن ناطق، وأنه آية)5(، فإن مناط هذا التمييز يعود إىل ما 

حباه به الخالق من سمة العقل، فهو كائن عاقل بوصف جامع شامل.

وهكذا جاءت الترشيعات الدينية لتعيل من شأن العقل ومكانته، ومن 

هذا املنطلق يفرض علينا القول بأن العقالنية تعد األصل والقاعدة يف النص 

النص  نجد  وهكذا  التحكيمية،  قواعده  وإىل  إليه  دعوة  باعتباره  الديني 

باآليات  يزخر  الكريم  فالقرآن  بالعقل وبمكانته،  اإلسالمي يحفل  الديني 

َماَواِت َواأْلَْرِض  الدالة عىل ذلك منها قوله تعاىل: ﴿ ُقِل انُْظُروا َماذَا يِف السَّ

َوَما تُْغِني اآْليَاُت َوالنُّذُُر َعْن َقْوٍم اَل يُْؤِمنُوَن﴾)6( ،وقوله: ﴿ أَفَلْم يَِسريُوا يِف 

اأْلَْرِض َفتَُكوَن َلُهْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها أَْو آذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها اَل تَْعَمى 

ُدوِر﴾)7(.  اأْلَبَْصاُر َوَلِكْن تَْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي يِف الصُّ

)4(حامد محمد عامد عثمان ، مقاصد القرآن الكريم يف بناء وتنمية حضارة اإلنسان« »الكرامة 

اإلنسانية نموذجا«،  مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بكفر الشيخ، العدد األول، املجلد 

الثاني، 2017، ص 79.

تراب«،  من  وآدام  آدام  من  كلكم  واحد،  أباكم  وإن  واحد،  ربكم  إن   « الرشيف:  الحديث  يف  جاء 

فقد رسم الرسول صىل الله عليه وسلم الخطوط العريضة للكرامة اإلنسانية واملتمثلة يف األصل 

اإلنساني الواحد والذي تنعدم فيه كل الفوارق والتمييز إال بالعمل الصالح والتقوى.

راجع: أبو القاسم محمد عبد القادر، حقوق اإلنسان وموقف النبي صىل الله عليه وسلم منها، 

26.بنجاب الهور  2010، ص   ،17 العدد  باكستان،  بنجاب الهور  العربي جامعة  القسم  مجلة 

باكستان، العدد 17، 2010، ص 26.

)5( اإلنسان اآلية وصف يعود للفيلسوف املجدد طه عبد الرحمان.

)6( سورة يونس، آلية 101

)7( سورة الحج، اآلية 46
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ويف الحديث الرشيف ما روي عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »عن املغرية بن عبد الله، 

بعمل  خرّبني  أو  حدثني،  الله،  رسول  يا  قلت  قال:  والدي،  حّدثني  قال: 

؟  أنصبك  أو  أعملك،  ذلك  أو  قال:  النار،  من  ويباعدني  الجنة  من  يقّربني 

قال: قلت: نعم، قال: فاعقل إذا، أو افهم، تعبد الله ال ترشك به شيئاً، وتقيم 

الصالة، وتؤّدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحّج البيت، وتأتي إىل الناس ما 

تحّب أن يؤتى إليك، وتكره للناس ما تكره أن يؤتى إليك«)8(.

ويف املسيحية أيضا نجد: »ِحراثة الشجر تظهر من ثمرها، كذلك تََفكُّر 

قلب اإلنسان يظهر من كالمه«)9(، ثم: »ِفْكُر اْلَحَماَقِة َخِطيٌَّة«)10( .

فمن خالل هذا اإلشارات املقتضبة يتضح أن العقل والعقالنية يحتالن 

الديني، فتأتي منسجمة وروحها وفلسفتها  النص  مكانة جد متميزة يف 

وكذا بالقيمة التي يحظى بها اإلنسان باعتباره ذات مفكرة تستعمل هذه 

امللكة للتعبد يف حد ذاته، كيف ال والتأمل والتدبر والتفكر يعد عمال تعبديا 

التطرق  يسع  ال  واملقام  الكريم.  القرآني  النص  بذلك  يطالعنا  كما  أيضا 

الكثرية، لكن حسبنا ما وظفناه بما يليق بحجم  الشواهد األخرى  لباقي 

هذا املقال املتواضع.

فإذا كانت هذه االحتفالية بالعقل والعقالنية جلية عىل مستوى النص، 

فهل ينعكس ذلك بالجملة عىل مستوى الخطاب الديني، أو الفكر الديني 

كون األخري يمثل ممارسة لفعل التفسري والتأويل لهذا النص الذي يشكل 

باملبادئ  الكيل  األخذ  عىل  تحفظات  الديني  للفكر  أن  أم  واملصدر؟  املطلق 

)8( أخرجه أحمد يف املسند ص1704 برقم 23551.

)9( سفر يشوع بن سرياخ: 27:7

)10( سفر األمثال :9:24
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العقلية الخالصة؟ وهل لهذه التحفظات، حال تواجدها، تقاطع معني مع 

الفكر الفلسفي الوضعي؟

هي جملة التساؤالت الفرعية التي سنتطرق إىل صلبها يف النقطة املوالية:

الفكر الديني وحدود التعامل مع العقل الفكر الديني وحدود التعامل مع العقل    -  - 22

الوقوف عىل موقف الفكر الديني من العقل والعقالنية يستلزم التطرق 

برسد  ونكتفي  العريق،  الديني  موروثنا  يعرفها  التي  النماذج  بعض  إىل 

مقتطفات من هذه النماذج التي ال تزال حية يف الفكر املعارص بشكل ال 

يمكن تغافله أو نكرانه، ألن التعمق يف الرتاث يتطلب بحوثا طويلة، وقد 

تطرقت لها العديد من املحاوالت الجادة من مفكري الرشق والغرب معا.

عند النظر يف العديد من املراجع الدينية اإلسالمية، سنجدها تسري وفق 

قاعدة: »أولوية النقل عىل العقل«، ولعل هذه القاعدة )املبدأ( قد سبق وأن 

تم تكريسها لدى عدد من أعالم االجتهاد اإلسالمي، فوجدْت استمرارا يف 

الفكر املعارص يف وقتنا الراهن.

ومن هؤالء نتطرق إىل العالمة اإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزايل 

فيه  الذي  الدين،  علوم  إحياء  القيم:  مرجعه  يف  هـ(   505 سنة  )متوىف 

التي ال تختلف عما بسطناه يف بعض  الغزايل يبوئ العقل املكانة  نجد أن 

النصوص التي رسدناها يف النقطة األوىل، وغريها من النصوص املماثلة، 

فالغزايل رحمة الله عليه يعيل من شأن العقل والعقالنية، وهكذا يستهل 

العقل ورشفه وحقيقته  »يف  بـ  الذي عنونه  اإلحياء  السابع من  الباب  يف 

وأقسامه« بقوله: » اعلم أن هذا مما ال يحتاج إىل تكلف يف إظهاره ال سيما 
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وقد ظهر رشف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، 

والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية 

أو  الدنيا واآلخرة؟  السعادة يف  العني، فكيف ال يرشف ما هو وسيلة  من 

إن  حتى  العقل  تحتشم  تمييزها  والبهيمة مع قصور  فيه  كيف يسرتاب 

أعظم البهائم بدنا وأشدها رضاوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة اإلنسان 

الحيل«)11(،  إدراك  من  به  خصه  ملا  باستيالئه  لشعوره  وهابه  احتشمه 

هذا  تعضد  والسنة  القرآن  من  الشواهد  من  عددا  بعدها  الغزايل  ويرسد 

التفسري الذي خلص إليه)12(.

غري أن اإلطالع عىل ما سبق وأن كتبه الغزايل قبل هذا الباب، سيجعلنا 

نقف عىل مسألة يف غاية األهمية وهي أن الغزايل رحمه الله قد وضع حدودا 

يف التعامل مع العقل، فتبيان قدره ورشفه ال يعني التسليم بكل مخرجاته 

الرصفة، وهكذا نجده يؤكد عىل التحوط من اإلعمال الكيل للعقل بالقدر 

الذي يُطرح فيه اإلتباع )النقل( جانبا، فيقول: » رب شخص ينفعه الجهل 

ببعض األمور... ال تكن باحثا عن علوم ذمها الرشع وزجر عنها، والزم 

اإلقتداء بالصحابة ريض الله عنهم، واقترص عىل إتباع السنة ، فالسالمة 

يف اإلتباع، والخطر يف البحث عن األشياء واالستقالل، وال تكثر اللجج برأيك 

عىل  ألعرفها  األشياء  عن  أبحث  أني  وزعمك  وبرهانه  ودليلك  ومعقولك 

العلم فإن ما يعود عليك من رضر  التفكر يف  ما هي عليه، فأي رضر يف 

أكثر، وكم من يشء تطلع عليه فيرضك إطالعك عليه رضرا يكاد يهلكك 

)11(  إحياء علوم الدين، تقديم ومراجعة: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش 

والتوزيع،ج 1، ص 78.

)12( نفسه، ص 79 وما يليها.
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يف اآلخرة...«)13(، وجدير بالذكر بأن للغزايل موقف تجاه بعض العلوم التي 

يكون أساسها إعمال العقل املحض)14(.

فاألخذ بثنائية ترشيف العقل من جهة، وتسطري حدود لعمله يف جهة 

ثانية، وارد يف املذاهب املحسوبة عىل أهل السنة والجماعة، فاملاتريدي يؤكد 

عىل أن النظر والتفكر مصدر من مصادر العلم، لكن العقل يجب أن يؤخذ 

مع النقل لالحتياط من الوقوع يف الزلل، ومن أنكر ذلك فهو يظلم العقل 

بإدراك  يستقيل  ال  لكنه  الله  وجود  يدرك  والعقل  يحتمله.  ال  ما  ويحمله 

األحكام التكليفية، وهذا رأي أبي حنيفة)15(.

يمكننا أن نستنبط إذا من هذه الشواهد أن الفكر الديني التقليدي يأخذ 

كل  إدراك  عن  قارصا  يجعله  لكنه  العقل،  وقدر  برشف  االعرتاف  بثنائية 

الحقائق، وبالتايل فيجب بناء عىل ذلك أن يكون تابعا للنقل وليس العكس، 

وهذا التصور ال يزال يجد امتدادا له يف الفكر الحديث واملعارص أيضا)16(، وربما 

يقف وجها لوجه أمام دعاة إعمال العقالنية عىل إطالقيتها يف رحاب الدين.

)13(  نفسه، ص 34.

)14( الوصف يعود للفيلسوف إيمانويل كانط.

)15( محمد سليم العوا، املدارس الفكرية اإلسالمية: من الخوارج إىل اإلخوان املسلمني، الشبكة 

العربية لألبحاث والنرش، بريوت لبنان، س 2016، ص 320.

تعاىل خَلق عقل  الله  إن   « والعقل:  النقل  بعنوان:  لها  رقية خالد يف مقال  الكاتبة   تقول   )16(

العباد محصوًرا، ال يُدرك أموًرا كثرية، وجعل له وظائف، فخلق الله العقل لوظائف هو أهٌل لها 

من اجتهاد العلماء بعقولهم يف استنباط األحكام من األدلة الرشعية، وتطلُّب مراد الله، واجتناب 

اتِّباع الهوى قدر املستطاع، وخصوًصا للقضايا املستجدة كالصالة يف الطائرة، وأمور الزينة التي 

استجدَّت، ولم تكن يف زمن الوحي؛ كالتشقري، وعمارة األرض واالستخالف فيها، واالخرتاعات، 

ر حياة البرش... رابط املوضوع:  وسائر املكتشفات التي تطوِّ

https://www.alukah.net/culture/0/ 123652/#ixzz6X0T7bS97
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ثانيا: العقالنية من الفكر االعتزالي إلى  الفكر الحديثثانيا: العقالنية من الفكر االعتزالي إلى  الفكر الحديث

الديني  الفكر  إليه  يذهب  ملا  مخالفة  وتوجهات  قراءات  نصادف  قد 

التقليدي، غري أنه وجب اإلشارة إىل أن هذه »الثورة« عىل القواعد التقليدية 

لم تكن من نتاج الفكر الحديث، وإنما بوادرها وإرهاصاتها، بل تطبيقاتها 

باعتباره حركة فكرية  االعتزايل،  الفكر  كانت منذ قرون خلت، وذلك مع 

متميزة عن التيار السائد وقتها، ويف وقتنا الراهن أيضا:

التجربة االعتزالية التجربة االعتزالية   - - 11

نشأ الفكر االعتزايل نتيجة ظروف تاريخية واجتماعية وسياسية خاصة 

ارتبطت ارتباطا وثيقا بأحداث الفتنة الواقعة بني عيل ومعاوية رحمهما 

الله تعاىل)17(.

املعتزلية  التجربة  إىل  التطرق  هو  البسيط،  املقال  هذا  يف  يهمنا  وما 

باعتبارها تجربة فريدة اعتمدت العقالنية يف تعاطيها مع املسألة الدينية.

يكتبه  ما  جميع  يف  ترسي  روح  املعتزلة  تفكري  يف  العقلية  فالنزعة 

الدينية والدنيوية، ورغم  آرائهم  شيوخهم، وهي سمة ظاهرة تغلب عىل 

أنك لن تجد أبوابا وكتبا تتحدث عن هذا املوضوع وحده وترشحه وتبينه 

مذهبا شامال متكامال يسري عليه الباحثون وينتهجون نهجه، إال أنك عاثر 

حتما عىل هذا املذهب العقيل يف ثنايا رشحهم للمشكالت الكالمية املختلفة، 

)17( للتوسع، أنظر محمد سليم العوا، املرجع السابق، صص: 193 -  245
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وتدليلهم عىل سالمة ما ذهبوا إليه. وأنت مصطدم به أثناء قراءتك للمسائل 

الكربى التي شغلت األذهان وشع من خاللها نور العقل املعتزيل الوهاج. 

مسائل  يف  رصفة  عقلية  أدلة  يقدمون  فإنهم  وبراهني  أدلة  قدموا  فإذا 

دقيقة من مثل إثبات الله موجودا، وإثبات حدود األشياء واألفعال، وأنه 

كانت  العقلية  األدلة  هذه  أن  ونالحظ  قديمة،  غري  األعراض  وأن  املحدث 

سهلة بسيطة أول األمر ثم تعقدت وتشعبت  حتى بات من الصعب عىل 

غري املتخصص فهمها إال بعد معاناة ومعرفة باالصطالحات واملفهومات 

اللغوية الفلسفية الخاصة)18(.

فاملعتزلة إذن قد أعلوا من شأن العقل، واعتربوه الدليل األول عىل معرفة 

اِطي ُمْستَِقيًما  الرصاط املستقيم املشار إليه يف قوله تعاىل: ﴿ َوأَنَّ َهذَا رِصَ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  َق ِبُكْم َعْن َسِبيلِِه ذَِلُكْم َوصَّ بَُل َفتََفرَّ َفاتَِّبُعوُه َواَل تَتَِّبُعوا السُّ

تَتَُّقوَن ﴾)19(، يقول القايض عبد الجبار: » وهذا الرصاط املستقيم ال يعلم 

باملجاهدة، فالواجب عىل املرء أن يتبع األدلة وينظر فيها ليعلم، وأول هذه 

األدلة داللة العقل ألن به يميز بني الحسن والقبيح، وألن به يعرف أن الكتاب 

حجة، وكذلك السنة واإلجماع)20(. ومما عرف به املعتزلة يف إعمالهم للعقل 

يف رحاب الدين اعتمادهم ملسألة »املجاز« يف تفسري القرآن الكريم)21(.

ويرى الراحل نرص حامد أبو زيد أن املعتزلة كان شغلهم -أيضا، يف نزعتهم 

والتوزيع  للنرش  العامة  الرشكة  املعتزلة،  تفكري  يف  العقلية  النزعة  خشيم،  فهمي  عيل   )18(

واإلعالن، ط2، س 1976، ص 103. 

)19( سورة األنعام، اآلية 153.

)20( محمد سليم العوا، املرجع السابق، ص 199.

)21( أنظر: نرص حامد أبوزيد، االتجاه العقيل يف التفسري: دراسة يف قضيـة املجـاز يف القـرآن 

عند املعتزلة، املركز الثقايف العربي، املغرب، ط 7، س 2011.
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العقلية، مهمة الدفاع عن اإلسالم ضد مهاجميه من أبناء األديان األخرى، 

وكان عليهم من ثم أن ينظموا وسائلهم االستداللية إلقامة أفكارهم عىل 

أساس معريف مكني، وكان اإلعالء من شأن العقل هو وسيلتهم لتحقيق 

الغايتني معا، إىل جانب ما يؤدي إليه هذا اإلعالء من التسوية بني البرش، 

القرآن  كان  وإذا  الثروة،  أو  الجنس  أساس  عىل  بينهم  التفرقة  عدم  وإىل 

نفسه قد رفع من شأن العقل والفكر، فقد كان للمعتزلة الفضل األكرب يف 

االنطالق من هذا األساس إىل آفاق أرحب، حيث انتهوا إىل أن العقل هبة من 

الله وهبها جميع البرش دون تمييز)22(، وجعلوه أساسا للتكليف ومقدمة 

رضورية له.

وكغريه من االتجاهات الفكرية، فقد تعرض الفكر االعتزايل بدوره لنقد 

وانتقاد من لدن االتجاهات األخرى.

العقالنية وتجاذبات الفكر الحديث العقالنية وتجاذبات الفكر الحديث   - - 22

شكل سؤال النهضة ونفض غبار التخلف أهم إشكاالت الفكر الحديث، 

هذا اإلشكال الذي بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بقضية العقالنية وعالقتها 

املبارشة باملسألة الدينية، فاتجاه منه يرى رضورة إعمال العقل يف رحاب 

الدين لتحقيق التقدم والرقي املنشود، عىل اعتبار أن الرعيل األول ما تقدم 

بالحضارة اإلسالمية إال من خالل اجتهاداته الكربى يف مجال الدين، ليأتي 

واالختصارات  الرشوح  ورشوح  والرشوح  النقل  عىل  منكبا  الجمود  عهد 

)22( مما نسب لديكارت قوله: »العقل اعدل األشياء قسمة بني الناس«
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والتالخيص، جاعال العقل مستقيال من وظيفته كما أكد عىل ذلك محمد 

عابد الجابري رحمة الله عليه)23(، واألخري عند اقرتاحه لسبل النهضة ركز 

عىل النموذج الرشدي/ ابن رشد العقالني، بينما خالفه طه عبد الرحمن يف 

نوعية العقل الدافع للنهضة والرقي محددا إياه يف »العقل املؤيد«)24( متخذا 

من توجه الغزايل والخيار الصويف منهجا، لكن يف نهاية املطاف يجتمعان 

عىل أن العقالنية تظل من بني األسباب والدوافع الكفيلة بإحداث التغيري 

العقالنية مفكرون كثر، نحدد  األفضل. وقد سار عىل نهج  املنشود نحو 

البعض ممن اطلعنا عىل جانب من منتجاتهم الفكرية يف هذا اإلطار كنرص 

حامد أبو زيد، عبد اإلله بلقزيز، محمد أركون، وغريهم.

ومما أثارني يف هذه التجاذبات يف الفكر الحديث حول موقع العقالنية يف 

رحاب الدين، بعض النماذج أو القدوات التي يشار إليها بكونها رمز لالتجاه 

العقيل يف التعامل مع املسألة الدينية، وربما يعود هذا االختالف يف الفهم الذي 

خصه كل مفكر لهذا الرمز، ومن بني هؤالء ممن عرف تناقضا يف موقفه 

ابن حزم، فهل شكل هذا  أبو محمد عيل  نجد  الدينية  املسألة  إزاء  العقيل 

العالمة فعال رمزا للعقالنية يف الحقل الديني اإلسالمي أم العكس؟

به  احتفل  اتجاه  أساسني:  اتجاهني  الرجل بني  الرشوح حول  اختلفت 

كمثال للعمل العقيل، وآخر اعتربه عكس ذلك تماما.

منهجه  خالل  من  حزم  ابن  يعترب  ياسني  الجواد  عبد  املرصي  فاملفكر 

املتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية باعتبار أن »الدين ليس يف سواهما 

)23( تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 10، س 2009، ص 162 وما يليها. 

)24( راجع: العمل الديني وتجديد العقل، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء املغرب، ط5، س 2014.
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ما  هو  القياس،  وإعمال  اإلجماع،  حجية  من  موقفا  واتخاذه  أصال«)25(، 

اعتربه املفكر عقالنية منضبطة بالنص، أو أن نصيته ممتزجة بالعقل، إذ 

لم تعلن عن نفسها وحسب داخل ميدان الفقه واألصول، بل كانت منهجا 

كليا، يقف وراء الرؤية الحزمية الشاملة برمتها)26(.

ويف املقابل يعترب املفكر السوري الراحل جورج طرابييش ابن حزم قد 

قام بتسييد العقل من جهة، لكنه أقاله من الجهة الثانية)27(، ذالك أن تكرار 

كلمة »العقل« عند ابن حزم، كما يذهب إىل ذلك طرابييش، ال تعني سوى 

يشء واحد، وهو أن العقل محجور للنص، وليس له بالتايل أن يقرر شيئا، 

إباحة أو حظرا، من ذاته، وهذا ليس فقط بعد ورود النص، بل حتى قبل 

وروده)28(، ولعل املفكر السوري يذهب إىل وصف ابن حزم عىل كون متعبد 

زاهد يف »وثنية النص«)29(، ذالك أن تمسكه الصارم باملعنى الظاهر ملعنى 

النص، حتى ولو عارض الواقع واملنطق والعقل، هو ما يجعل ابن حزم، 

حسب طرابييش، رمزا لالعقالنية الفكر اإلسالمي.

وهكذا نجد أن الفكر الحديث  وهو يحوم حول موقع العقالنية يف مجال 

الدين يتأرجح بدوره بني اإلعمال الكيل عىل غرار املعتزلة، أو يميل إىل رموز 

القائل  التقليدي  الديني  الفكر  يعتمد نهج  أو  الرتاث اإلسالمي،  أعالم  من 

)25(  اإلحكام يف أصول األحكام، ج 4، ص 654.

)26(  عبد الجواد ياسني، السلطة يف اإلسالم، ج1 : العقل الفقهي السلفي بني النص والتاريخ، 

التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، ط 4، س 2012، ص 192.

)27( راجع مؤلفه: من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، املرجع السابق، ص 296.

)28( نفسه، ص: 301.

)29(  نفسه، صص: 388-295.
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املسائل  يف  عمله  وبمحدودية  جهة،  من  العقل  وقدر  بمكانة  باالعرتاف 

الدينية من جهة ثانية.

تقاطع:تقاطع:

الدينية ال يخلو من تعقيدات،  القضايا  العقالنية يف  حديثنا عن قضية 

سيما إن ربطناها بمجال خاص وحساس هو مجال اإللهيات، أو ما يربطه 

جانب هام من الفلسفة بمسمى »امليتافيزيقا«.

لقد سعى الكثري من الفالسفة والعلماء إىل امتحان العقل يف قضية إثبات 

وجود خالق للكون، غري أن جانبا منهم لم يسلم بالقدرات العقلية املحضة 

أن »  الذي اعترب  الرحمن طه  الدكتور عبد  يف هذا املجال، شأن فيلسوفنا 

صحة الدليل املنطقي ليست رشطا رضوريا للربهنة عىل وجود الله، )...( 

فليس كل معقول مفعول، وال كل مفعول معقول، وأن الشعور بالتفاوت 

بني املعقول واملفعول دفع لالعتقاد برضورة قيام عقيل عميل يكون عىل 

رشوط تغاير الرشوط التي عليها العقل النظري«)30(.

رموز  ألحد  مماثل  توجه  مع  يتقاطع  التوجه  هذا  نجد  أن  غرابة  وال 

الفلسفة الغربية الذي جعل من عمل العقل محدودا ووظيفته قارصة عن 

إدراك ما هو أعىل منه، فها هو كانط يفند األدلة عىل وجود الله واحدا بعد 

اآلخر وينقدها نقدا عنيفا من الناحية العقلية الخالصة، ولكنه يظل مع 

ذلك عىل إيمانه بوجود الله، ذلك ألنه يرى أن العقل البرشي ال يستطيع أن 

يعرف سوى الظاهر وحده املرتبط بزمان معني ومكان محدد وأي خروج 

)30( العمل الدين وتجديد العقل، املرجع السابق، ص 29.
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منه عن هذا اإلطار فإنه سوف يطوح نفسه يف الظالم واملتناقضات)31(.

إىل  بالعقل يخلص  الدين  الغالب يف عالقة  التوجه  أن  وهكذا نقف عىل 

الرفيعة، لكن أيضا بمحدوديته يف بعض املسائل  االعرتاف بمنزلة األخري 

خلدون  ابن  لفكر  املرزوقي  يعرب  أبي  دراسة  عىل  واملطلع  األخرى، 

للوقوف عىل نقد الفلسفة وتأسيس املوقف الديني، سيقف عىل الخالصة 

القريبة من هذا االستنتاج، حني إشارة الكاتب إىل » بيان حدود العقل مع 

سالمة املعرفة العقلية االجتهادية التي ال تدعي اإلحاطة التي هي ليست 

رضورية«)32(. 

)31( أنظر: إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إىل امليتافيزيقا، نهضة مرص للنرش والتوزيع،س 2005، 

ص 231-230.

)32(صونا للفلسفة والدين، دار الفرقد، دمشق سوريا، ط 2، س 2013، ص 349.
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األخالق الدينية و وحدة المعنىاألخالق الدينية و وحدة المعنى

المعاملة أنموذجا بين: اإلسالم، المسيحية، المعاملة أنموذجا بين: اإلسالم، المسيحية، 

والكنفشيوسيةوالكنفشيوسية

يزخر الرتاث اإلنساني بالعديد من املبادئ والقيم الجميلة، واملتتبع لنحل 

وملل اإلنسان ال بد له أن يقف عىل مثل هذه الدُّرر املتناثرة هنا وهناك، وهكذا 

قد يصادف املنتمي إىل دين محدد، أو فلسفة ما، تعاليم ومبادئ مما ألفه يف 

بيئته األصلية، قد تضمنتها تعاليم أو نصوص أخرى مخالفة ملا عهده.

وتكرسها  جيل،  إىل  جيل  من  تنتقل  متصل  خطٌّ  اإلنسانية  القيم  فهل 

الديانات املختلفة؟.

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  املروي عن  الحديث  هو تساءل قد نجد له موطئ قدم يف 

»إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«. فالتتمة تستتبع وجود النواة األوىل، أو 

القيم املسبقة، وهذا ما ملسناه يف ما أسعفتنا الظروف يف اإلطالع عليه يف 

نصوص وفلسفات متباينة.

وإذا كانت الحكمة ضالة كل مؤمن، فمن الجميل تتبعها يف كل املصادر 

أن  تأكيد  إىل  والسعي  واستثمارها،  تبيانها  عىل  والعمل  فيها،  توجد  التي 
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الجوانب املضيئة ال تزال تسطع يف اإلنسان مهما كانت قناعاته وتوجهاته 

كوني  ومعنى  بعٌد  لها  واألخالق  الصافية،  النقية  الفطرة  من  تنبع  التي 

وعاملي، متعارف عىل جدواها وروعتها، وتحتاج فقط إىل التفعيل عىل أرض 

الواقع ممارسًة وتطبيقا، أما عىل املستوى النيص فلن نختلف عن احتفالها 

بهذه القيم األخالقية التي تنشدها البرشية يف كل زمن ويف كل مكان.

الرتابط  مدى  نبني  أن  يمكن  بها  التي  األمثلة  بعض  عىل  نقف  وحتى 

الديني، وفق مشاربه املختلفة، سنتناول  القيم األخالقية يف املضمار  بني 

كأنموذج مسألة املعاملة بني األفراد وذلك كما نظر إليها ديننا اإلسالمي 

الحنيف، أو كما تطرقت إليها املسيحية، وكذا بعض الفلسفات اإلنسانية 

القديمة كالكنفشيوسية، وهذه املعاملة ركزنا فيها عىل مثالني َهمَّ األول: 

دقة كما نظمها النص الديني اإلسالمي واملسيحي، ثم الثاني تناولنا  الصَّ

األحاديث  يف  عليها  ونُصًّ  إليها كونفشيوس  دعا  كما  باملثل  املعاملة  فيه 

النبوية الرشيفة، وذلك يف محاولة منا للوقوف عىل حدود االشرتاك بني هذه 

النصوص متتبعني آفاق وحدة املعنى يف األخالق الدينية.

أوال: الّصدقة بين اإلسالم والمسيحية أوال: الّصدقة بين اإلسالم والمسيحية 

الدينية بصفة  للمسألة  املميزة  السمات  التكافل االجتماعي من  يعترب 

والتعاون  االجتماعي  التكافل  إىل  تدعوا  األديان  معظم  نجد  لذا  عامة، 

الذي  التاج  اإلنسانية  الكرامة  وتبقى  الكربات..الخ،  وتنفيس  واإليخاء 

يجب حفظه وصيانته من أي يشء قد يمس بها، أو قد يجعل املرء يشعر 

بأنها قد ُجرحت بسلوك معني حتى ولو كان يحمل من حسن النوايا ما 

الكرامـة  هذه  صيانة  إىل  سعيا  قد  واملسيحية  اإلسالم  نجد   لذا  يحمل، 



45 كتاباإلصالح 39
2022

متى تعلق األمر بـ »الصدقة«، فاألخرية وإن كانت تسعف يف ردع بعض 

تمس  أال  يجب  أنها  إال  الهشاشة،  وتعمقها  الفقر  يحدثها  التي  الصدوع 

اإلنسان الذي يستحيي أن يظهر بمظهر املحتاج بالرغم من حاجته امللحة، 

فالتصدق،  لذا  للتسول،  بتعاطيه  املعروف  كرامة  أال تمس من  بل ويجب 

وحتى يستويف رشوطه ال بد أن يراعي، إىل جانب النية الخالصة، رشطني 

أساسيني:السالمة من الرياء وحفظ كرامة الغري.

ولكون أننا مقتنعون بأن الدين اإللهي واحد يف مصدره، فإننا ال نستغرب 

املبنى  متطابقة من حيث  تكون  تكاد  تعاليم ونصوص  الوقوف عىل  من 

واملعنى معا، وهذا ما نلمسه يف كل من اإلسالم واملسيحية، إذ سنتطرق إىل 

ُخلق التصدق يف كلتا الديانتني بما يكرس وحدة املعنى إىل حد بعيد، بل قد 

نقف عىل شبه تطابق عىل مستوى اللفظ أيضا:

11 - -  النص المؤطر: اإلسالمي والمسيحي:  النص المؤطر: اإلسالمي والمسيحي:

جاء يف الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والذي خصَّ األفراد 

السبعة الذين يظلهم الله يف ظله يوم ال ظل إال ظله، ومنهم: »رجل تصدق 

بصدقة، فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه« متفق عليه)1(.

ويف إنجيل متى، اإلصحاح السادس جاء فيه: » واحرتزوا من أن تصنعوا 

صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم،... وأما أنت فمتى صنعت صدقة فال 

تعرف شمالك ما تفعل يمينك..«.

)1(  أورده اإلمام أبوزكرياء يحيى بن رشف النووي الدمشقي، رياض الصالحني، دار املعرفة، 

الدار البيضاء املغرب، س 1997، ص 141.
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حول المعنى: حول المعنى:   - - 22

لقد حث القرآن الكريم أيضا عىل إخفاء الصدقات، فقد قال الحق تعاىل: 

ا ِهَي َوإِْن تُْخُفوَها َوتُْؤتُوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ  َدَقاِت َفِنِعمَّ ﴿ إِْن تُبُْدوا الصَّ

ُر َعنُْكْم ِمْن َسيِّئَاِتُكْم َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريٌ﴾)2(، وجاء يف تفسري  َلُكْم َويَُكفِّ

ابن كثري)3( لهذه اآلية ما ييل: فيه داللة عىل أن إرسار الصدقة أفضل من 

إظهارها، ألنه أبعد عن الرياء، إال أن يرتتب عىل اإلظهار مصلحة راجحة ، 

من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه الحيثية.

وعن الحديث الذي أرشنا إليه يف هذا الصدد، قال خالد بن عثمان السبت)4(: 

بمجاهدة  إال  به  وتجود  النفوس  تبذله  وال  النفوس،  إىل  املال يشء محبب 

وصرب، وأن تستحرض العوض يف مقابل هذا البذل، فاإلنسان إما أن يبذل 

هذا املال؛ ألنه يرجو مكسباً دنيويًّا، أو يبذل هذا املال ألنه يريد من الناس 

َق وأنفَق وبذل، فهو يفعل ذلك  أن يذكروه وأن يمدحوه وأن يُطروه بأنه تصدَّ

ل هذه اللذة التي لربما تفوق لذة املال، فإن الكثريين قد يبذلون األموال  ليحصِّ

من أجل تحصيل السمعة واملنزلة واملحمدة يف قلوب الخلق، كما هو معلوم، 

هذا اإلنسان قد انتفى عنه ذلك جميعاً، فنفسه ال تجد شيئاً يترسب إىل يشء 

من شهواتها ومطلوباتها من طريقه. وكثري من النفوس لربما تترسب من 

ناحية الرياء والسمعة وطلب املنزلة واملحمدة يف قلوب الخلق، فيجد اإلنسان 

بسبب ذلك لربما لذة وأنساً وفرحاً يعوضه عما يلقاه من شدة ومعاناة عند 

القيام بالعبادة، يفرح بثناء الناس وبإطرائهم وبتقديمهم وتعظيمهم وما 

)2(  سورة البقرة، اآلية 271.

/https://quran.ksu.edu.sa :3(  أنظر(

/https://khaledalsabt.com :4( موقعه(



47 كتاباإلصالح 39
2022

شابه ذلك، فإذا تفطن اإلنسان إىل هذه املداخل الخفية وقطعها ولم يرد إال 

وجه الله  فإنه عندئذ يكون قد جاهد املجاهدة الحقة الكاملة.

أما عن تفسري اإلصحاح السادس املومأ إليه أعاله فمما ورد فيه)5(: أن 

القريبني منا كاليمني  أهلنا  الصدقة عن معرفة  أن نخفي  يأمرنا  املسيح 

إذا أمكننا فلنخفها عن أنفسنا حتى أن  والشمال. لكن الحقيقة هي أنه 

أيدينا التي نوزع بواسطتها الصدقة ال تشعر بأننا نحن فاعلني الصدقة ... 

ثم إنك إذا أردت أن تفعل الحسنات فال تفكر وال تسترش ولكن اصنعها بال 

مشورة وال مانع أو تأخري.

بالتصدق،  العون  يد  ومد  املساعدة  عىل  القائمة  املعاملة  أن  إذا،  نجد 

يقتيض يف كال الديانتني أن يتم وفق ما يمنع الرياء واملجاهرة، وأن تصب يف 

ما يحمي كرامة السائل نفسه. وبالتايل يمكننا القول هنا أن وحدة املعنى 

قائمة إىل حد كبري  بني االتجاهني.

ثانيا:ثانيا:

المعاملة بالمثل... بين تعاليم كونفشيوس واإلسالمالمعاملة بالمثل... بين تعاليم كونفشيوس واإلسالم

الجانب  يف  لكن  املجاالت،  من  كثري  عىل  تنسحب  قاعدة  باملثل  املعاملة 

هذا  يف  باملثل  املعاملة  أن  ذلك  أكثر،  اإليجابية  باملعاني  تصطبغ  اإلنساني 

الصدد تقتيض أن يأتي الفرد غريه بالسلوك الذي يرتيض أن يأتيه به الغري، 

واإلنسان ال يحب إال أن يعامل بالتي هي أحسن دوما، وإذا قال غاندي أننا 

/http://www.syriacstudies.com  )5(
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املثىل  فالصورة  العالم،  يف  نراه  أن  نحب  الذي  التغيري  ذلك  نكون  أن  يجب 

ويجد  يرى  أن  يحب  فالكل  األفراد وترصفاتهم،  تنعكس يف سلوك  للعالم 

االحرتام، واللياقة، والشهامة، والصدق، والوفاء، واإلخالص، وكل األخالق 

الحميدة، يحب يف البداية والنهاية أن يكون موضوعا لهذه املعاملة، وهنا 

تأتي التعاليم الدينية بصفة عامة تحث عىل األخذ بزمام املبادرة من خالل 

ترصفات  يف  ترتّد  حتى  والذات،  النفس  من  انطالقا  الخصال  هذه  تفعيل 

مماثلة من الغري.

النص  مستوى  عىل  لكنها  واقعا،  اليسري  باألمر  ليست  مسألة  هي 

مكرسة، وال يمكننا مع ذلك نفيها من الوجود بني األفراد جملة، فالنماذج 

املثىل من الناس موجودة يف كل زمان ويف كل مكان.

ويف هذه النقطة سنسلك املقارنة بني النص الديني اإلسالمي، والفلسفة 

يف  املعنى  وحدة  عن  لنقف  الرشقية،  الحضارة  يف  العريقة  الكنفشيوسية 

هذا الصدد بني االتجاهني:

11 -  - النص المؤطر: الكنفشيوسي واإلسالمي:النص المؤطر: الكنفشيوسي واإلسالمي:

كونفوشيوس ) 551 ق.م- 479 ق.م ( هو أول فيلسوف صيني يفلح 

االجتماعي  السلوك  عن  الصينية  التقاليد  كل  يتضمن  مذهب  إقامة  يف 

واألخالقي.ف فلسفته قائمة عىل القيم األخالقية الشخصية وعىل أن تكون 

هناك حكومة تخدم الشعب تطبيقاً ملثل أخالقي أعىل. ولقد كانت تعاليمه 

وفلسفته ذات تأثري عميق يف الفكر والحياة الصينية والكورية واليابانية 

والتايوانية والفيتنامية. ويلقب بنبي الصني)6(.

ar.wikipedia.or 6( أنظر(



49 كتاباإلصالح 39
2022

و.من األقوال املنسوبة لكنفشيوس واملوثقة عنه يف هذا الصدد:

»اعمل عىل تحقيق ما تريد تحقيقه لنفسك، عىل تحقيقه لغريك.«)7(

وقوله أيضا: »ال تفعل يف الغري ما ال تريد أن يفعل بك«)8(

أما يف اإلسالم، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - ريض الله عنهما - 

قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »فَمن أَحب أن يُزحَزح عن النار ويدخل الجنة، 

فلتأِته منيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم اآلخر، وليأِت إىل الناس الذي يحب أن 

يؤتى إليه«)9(

22 -  - حول المعنى:حول المعنى:

إن ما يميز الدين اإلسالمي هنا هو أنه يهتم بالباطن كما يهتم بالظاهر، 

فهذه الثنائية قاعدة راسخة يف اإلسالم، فال يكفي إعمال السلوك الظاهري 

أوال  الدين اإلسالمي تقوم  باملثل يف  النية، فاملعاملة  أو  الباطن  مع إغفال 

عىل الجانب النفيس الوجداني، وهنا نستحرض الحديث املشهور عن النبي 

إذا  لنَْفِسه«)10(.  يُِحبُّ  يُِحبَّ ألخيه ما  أحُدكم حتى  يُؤِمُن  : »ال  األكرم ملسو هيلع هللا ىلص 

تمني  أو  للغري،  الخري  حب  قلبي:  بعمل  أوال  تبتدئ  اإلسالم  يف  فاملعاملة 

حصول اليشء الجميل للغري كما يتمناه الفرد لنفسه، وهذا قبل أن ينقلب 

كلية   ،2020-2019 الدراسية  السنة  الرشق،  حكمة  مادة  يف  محارضات  بعثو،  املالك  عبد   )7(

اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القايض عياض، مراكش-املغرب..

)8( بول ماسون- أورسيل، الفلسفة يف الرشق، ترجمة محمد يوسف موىس، دار املعارف مرص،  

د.س، ص 170.

 - 1472 /3 األول فاألول،  الخلفاء،  ببيعة  الوفاء  اإلمارة، باب وجوب  )9( رواه مسلم يف كتاب 

https://www.alukah.net :1844.. راجع

)10( متفق عليه . رياض الصالحني، املرجع السابق، ص 50
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)11(عبد الرحمان بن نارص السعدي،  بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار، مدار وطن للنرش 

الرياض، ط2، س 2011، ص  241

/https://ar.islamway.net :12( عمر بن عبد االله املقبل، خطبة يف سفر، منشور عىل موقع(

)13( بول ماسون- أورسيل، املرجع السابق.

العمل النفيس الوجداني إىل سلوك ظاهري ملموس، أي إتيان الفرد الغري 

بما يحب أن يأته به. 

فكلما  الله،  لعباد  وللنصح  لإلحسان  الصحيح  امليزاُن  هو  هنا  والعمل 

أشَكَل عليك يشٌء مما تعامل به الناس؛ فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك 

املعاملة أم ال؟ فإن كنَت تحب ذلك؛ كنَت محبًا لهم ما تُِحب لنفسك، وإن 

كنَت ال تُحب أن يعاملوك بتلك املعاملة؛ فقد ضيعَت هذا الواجب العظيم)11(.

حالُه،  تستقيم  االجتماعية  معامالته  يف  القاعدة  بهذه  يهتدي  من  إن   

أن  يحب  ال  يؤذيهم؛ ألنه  »فال  أفعالُه  الناس  وتَرقى مع  وتجُمل خصالُه، 

يؤذوه، وال يَعتدي عليهم؛ ألنه ال يحب أن يعتدوا عليه، وال يشتمهم؛ ألنه 

ال يحب أن يشتموه، وهلّم جًرا: ال يغّشهم يف البيع والرشاء وغري ذلك، وال 

يكذب عليهم؛ ألنه ال يحب أن يُفَعل به ذلك، وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا 

عليها يف التعامل فيما بينهم لنالوا خريًا كثريًا)12(.

الرابطة بني  العالقة  باملثل يف  املعاملة  الرتكيز يف  الكنفشيوسية تم  ويف 

واملحاكاة)13(،  املثل  تعتمد عىل  عنده  الحاكم  والشعب، فسيـادة  الحاكـم 

غري أنها باتـت قاعـدة أخالقيـة تنرصف إىل كافة مناحي األفراد املنتمني 

إليها.
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في ختام هذه النافذة:في ختام هذه النافذة:

الدينية كما هي  نصل إىل أنه تتعدد الصور والنماذج املتعلقة باألخالق 

تطابقا  لها  نجد  قد  والتي  مختلفة،  وديانات  مذاهب  يف  عليها  منصوص 

يف املعنى، بل أحيانا أخرى تطابقا عىل مستوى اللفظ أيضا، ولكون هذا 

إال  أمثلة أخرى، كونها تحتاج دراسة مستقلة،  املقام ال يسعفنا يف رسد 

أننا نتمنى يف هذا املقال البسيط أن تتضح الرؤية أو جانب منها عىل األقل.

تناول  الرشائع يظل قائما، وقد  القواعد بني  أن تواصل  إىل  هذا ونشري 

القانوني  الترشيع  ترابط  جعيط  وهشام  ياسني  الجواد  عبد  الباحثان 

والرشعي كما هو يف بعض امللل والحقب املختلفة، والتي نص عليها أيضا 

يف الرشيعة اإلسالمية، وهذا أيضا يستحق دراسة مستفيضة مستقلة.
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الحرية في الفكر الفقهي التقليديالحرية في الفكر الفقهي التقليدي

عن مفهوم الحرية عند عبد اهلل العرويعن مفهوم الحرية عند عبد اهلل العروي

الفرد الحديث يف عاملنا  إليه  يعترب موضوع الحرية من أهم ما يتطرق 

اليومي، بمختلف تفرعاته  املعارص هذا، فال يخلو قاموس خطابنا شبه 

وبهذا  املفهوم  بهذا  ويحاجج  يتكلم  فالكل  »حرية«،  كلمة  من  وتالوينه، 

املصطلح.

مرشوعه  إطار  يف  العروي  الله  عبد  املغربي  واملؤرخ  املفكر  عمد  وقد 

والتاريخ  األيديولوجية  شملت  املفاهيم  من  مجموعة  وضع  إىل  الفكري 

والدولة والعقل، كما تناول أيضا مفهوم الحرية. وما يميز األستاذ عبد الله 

املفهوم  به موضوعاته، فربط  يتناول  الذي  التاريخي  املنهج  العروي هو 

بسياقه الحارض والحديث ال يتم دون أن يعرج عن السياق التاريخي له يف 

حقب محددة.

وقد  املنهج،  لذات  خضعت  قد  العروي  الله  عبد  عند  بدورها  والحرية 

العربية اإلسالمية كما هي عليه  الثقافة  إليها يف إطار  أن نتطرق  اخرتنا 

تقاربها  ومدى  طبيعتها  عىل  للوقوف  وذلك  التقليدي،  الفقهي  الفكر  يف 
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)1( املركز العربي الثقايف، الدار البيضاء املغرب، ط 5، س 2012.

https://www.wikiwand.com : 2( أنظر(

املفهوم  الحديث سيما يف  الفكر  املفهوم كما هو عليه يف  أو تمايزها عن 

الغربي.

الخاصة  قراءتنا  نعمل  ونحن  علينا،  لزاما  كان  الغاية  هذه  ولتحقيق 

لكتاب املؤرخ املغربي عبد الله العروي: »مفهوم الحرية«)1(، أن نتطرق إىل 

الفقه  التحديد والتعريف للحرية يف  اإلشكال املطروح بداية عىل مستوى 

إليها  نحن  ننظر  كما  لها  الذهني  بالتصور  له  سنمهد  والذي  اإلسالمي، 

إلجراء مقارنة تقريبية لها من خالل تحليل العروي نفسه، وذلك قبل أن 

التعريفي والثقايف للحرية لنصل من خالله إىل التصور  نخرج من اإلطار 

الفقهي التقليدي لها، مستعينني بمثال لفكر أصويل معارص. هذا قبل أن 

نعمد إىل تبيان طبيعة الحرية يف الحقبة التي تناولها فيها العروي وكما 

هي عليه يف الزمن القريب.

أوال: الحرية وإشكال التحديد في الفقه اإلسالميأوال: الحرية وإشكال التحديد في الفقه اإلسالمي 

قد تتنوع التعاريف املعطاة لكلمة »حرية«، وقد تختلف من إطار فكري 

إىل آخر، ومن حقبة زمنية إىل أخرى، لكن يمكن أن ننظر إليها يف هذا العرص 

إىل أنها)2( هي إمكانية الفرد دون أي جرب أو رشط أو ضغط خارجي عىل 

الحرية  مفهوم  موجودة.  إمكانيات  عدة  من  خيار  تحديد  أو  قرار  اتخاذ 

يعني بشكل عام رشط الحكم الذاتي يف معالجة موضوع ما. والحرية هي 
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التحرر من القيود التي تكبل طاقات اإلنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا 

أو  لشخص  العبودية  من  التخلص  تشمل  فهي  معنوية،  قيودا  أو  مادية 

جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط املفروضة عىل شخص ما لتنفيذ 

غرض ما، والتخلص من اإلجبار والفرض.

فهل يجد هذا التعريف أو التحديد مكانا يف الفقه اإلسالمي التقليدي؟.

يف هذا الصدد يتناول عبد الله العروي إشكال الحرية يف املجتمع التقليدي 

منطلقا  اصطالح،  أو  كمفهوم  الكلمة  تطرحا  التي  البداية  من  اإلسالمي 

من التساؤالت التي وضعها املسترشقون الذين بحثوا يف موضوع الحرية 

وعالقتها باملجتمع اإلسالمي والتي تجلت أساسا يف التايل: هل أخذ مفهوم 

الحرية من الثقافة الغربية، حيث ال وجود له يف الثقافة العربية اإلسالمية 

التقليدية؟، وهل ممارسة الحرية منعدمة يف هذا املجتمع؟.

يف  متتبعا  االسترشاقي،  املنهجي  الخطأ  تبيان  إىل  العروي  يسعى  هنا 

هذا اإلطار التعاريف التي قدمت للحرية من الناحية اللغوية، ذلك أن اللغة 

تعكس ثقافة املجتمع يف حقبة من حقب التاريخ، وبالتايل فال يمكن إنكار 

التحليل اللغوي كما أكد عىل ذلك الكاتب)3(، فمن الناحية اللغوية وجد أن 

مادة »حرر« تعرف معان أربعة كالتايل)4(:

املعنى األخالقي: وهو الذي كان معروفا يف الجاهلية وحافظ عليه   -1

األدب، فالحرة يف اللسان تعني الكريمة.

)3( العروي، املرجع نفسه، ص 17

)4( العروي، املرجع نفسه، ص 16-15
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2- املعنى القانوني: وهو املستعمل يف القرآن الكريم كقوله تعاىل: ﴿َوَمن 

ْؤِمنٍَة﴾)5(. َقتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مُّ

املعنى االجتماعي: والذي استعمله بعض متأخري املؤرخني والذي   3-

يعنى من خالله الحر بأنه املعفى من الرضيبة.

يف  الحرية  بأن  الجرجاني  تعريفات  يف  جاء  فكما  الصويف:  املعنى   4-

العالئق  جميع  وقطع  الكائنات  رق  عن  الخروج  الحقيقة  أهل  اصطالح 

واألغيار وهي عىل مراتب.

وقد استخلص العروي من هذا التحديد الرباعي املتنوع للحرية فائدتني 

تتمثل األوىل يف كون الصيغة املألوفة هي الصفة ومشتقاتها: حر، محرر، 

تحرير. أما املصدر األصيل، حرية، فإنه يستعمل للتمييز بني من كان حرا 

كون  يف  تتجىل  الثانية  والفائدة  أعتق.  ثم  عبدا  كان  من  وبني  الوالدة  من 

املعاني األربعة تدور حول الفرد وعالقته مع غريه، أكان ذلك الغري فردا آخر 

يتحكم فيه من الخارج أو قوة طبيعية تستعبده من الداخل)6(.

ثانيا: الحرية من اللغة إلى الفقه التقليديثانيا: الحرية من اللغة إلى الفقه التقليدي

األستاذ  بنا عند  للحرية يصل  اللغوي  التحديد  الخروج من منطقة  إن 

العروي إىل التناول الفقهي التقليدي لهذا املوضوع، وقد وقف عند مسألة 

مهمة تتمثل يف التمييز القائم بني املفهوم الفقهي للحرية واملفهوم الغربي 

)5(   سورة النساء اآلية 92.

)6(   العروي، املرجع نفسه، ص 17-16
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لذات املفهوم، فالفقه التقليدي، بالنسبة للعروي، يرفض التناول الغربي 

للحرية إذ أشار إىل موقف املؤرخ املغربي الشهري أحمد النارصي الذي جاء 

فيه: » واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج يف هذه السنني هي من 

الوالدين  الله وحقوق  الزنادقة قطعا ألنها تستلزم إسقاط حقوق  وضع 

ذكرها  التي  هي  الرشعية  الحرية  أن  واعلم  رأسا...  اإلنسانية  وحقوق 

الله يف كتابه وبينها رسول الله ألمته وحررها الفقهاء يف باب الحجر من 

كتبهم«)7(.

وقد يتضح يف هذا املقطع أن الفكر الفقهي التقليدي يميز بني »الحرية 

الرشعية« التي يدعو إليها، و»الحرية الغربية« املنهية عنها واملحذر منها، 

مع العلم أن النظر يف بعض توجهات الفكر الفقهي يعطي للحرية معان 

واسعة تكاد تكون مطابقة مع املفهوم الغربي، لكن تأتي الحدود املؤطرة 

لهذه الحرية، واملميزة لها عن الحرية غري املرغوب فيها، لتجعلها يف قالب 

الحرية  أن  البداية سنجد  الرحبة، ففي  املعاني  قد ساهم يف تقليص هذه 

الله لإلنسان، كما ذهب إىل ذلك محمد صالح املنجد يف أحد  التي أعطاها 

ما  فيأكل  املباحات،  هذه  يشاء من  ما  ليختار  إياها  أعطاه  قد  خطبه)8(، 

يشاء، ويلبس ما يشاء، ويتنقل حيث يشاء، ويمتهن ما يشاء من املهن، 

يشاء،  ما  ويشرتي  يشاء،  ما  يبيع  وكذلك  األعمال،  من  يشاء  ما  ويعمل 

ويستأجر ما يشاء، ويؤجر ما يشاء، من سائر الترصفات، وهذه الحرية، 

وهذا االختيار أيًضا نجده للذكر واألنثى: فاإلنسان يتزوج من يشاء، وكذلك 

)7(   العروي، املرجع نفسه، ص 13.

https://ar.islamway.ne :8(   منشورة عىل موقع(
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املرأة ترىض بمن تشاء، فمن شاءت وافقت عىل الزواج منه، ومن شاءت 

أن تأبى الزواج منه أبت، ولها الحرية يف ذلك، قال عليه الصالة والسالم: 

تَْسُكَت«)9(   »أَْن  قال:  أذنها؟  كيف  قالوا:  تُْستَأْذََن«  َحتَّى  اْلِبْكُر  تُنَْكُح  »اَل 

وقال سبحانه: ﴿َواَل تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَذَْهبُوا ِببَْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ إاِلَّ أَن يَأِْتنَي 

وُهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴾)10(، وهذه الحريات التي أعطاها  بَيِّنٍَة.َوَعارِشُ ِبَفاِحَشٍة مُّ

العيش الكريم، وغصب اإلنسان عىل  الله للبرش ثابتة، ومقررة وهي من 

أكلة ال يريدها أو زيجة ال يريدها ظلم، وجاء اإلسالم بحرية االبتكار، فهذا 

اإلنسان مسموح له أن يكتشف، وأن يخرتع، وأن يركب، وأن يصنع، إنها 

أشياء مفتوحة بحرية للناس، إنه حر أن يتكلم بما يف نفسه، وأن يعرب عن 

رأيه، وهكذا وجوه الحرية كثرية واضحة.

عند  مفهومة  هي  كما  الحرية  من  التحذير  يتم  الخطبة  ذات  ويف  لكن 

ما  الحرية  باسم  الناس  بعض  يف  اإلسالم  أعداء  نفخ  قد  الدين«  »أعداء 

يجعلهم بذلك عبيًدا لشهواتهم، وأهوائهم، ومبادئ الغرب والرشق، وهذه 

األطروحات الباطلة التي يأتون بها لياًل ونهاًرا؛ ولذلك فإن الله ملا أعطى 

للبرش حرية يف الترصفات -كما قلنا- بيًعا، ورشاء، واستئجاًرا، وكفالة، 

ورهنًا، وحوالة، ونحو ذلك، وأعطاهم الحرية يف الطعام، واللباس، والنكاح، 

فإنه سبحانه وتعاىل جعل لذلك قيوًدا، وفهم القيود مهم جًدا ملعرفة بطالن 

مبدأ الحرية املطلقة)11(.

)9(  رواه البخاري: ]6970[

)10(    سورة النساء اآلية 19.

https://ar.islamway.ne :11(   منشورة عىل موقع(
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القاموس  يف  فالبحث  العروي،  الله  عبد  املغربي  للمفكر  بالنسبة  أما 

اللغوي للحرية أفىض إىل الوقوف عىل ميدانني للحرية:

أبواب  يف  الترصف  حرية  ملسألة  يتعرض  والذي  الفقهي:  امليدان   -1

فهو  وبالتايل  الطفل،  املرأة  وكفالة  والحجر  الرق  مسائل  تعالج  معروفة 

يربط مفهوم الحرية الشخصية بمفهوم املروءة، فاإلنسانية ال تكتمل يف 

لقواعد  االنضباط  عىل  قادرا  أصبح  إذا  أي  بالتكليف،  رشف  إذا  إال  الفرد 

ما يشاءون  يعملوا  أن  واملعتوه  كالطفل  املكلفني  فلغري  وأوامر سماوية، 

وعموما  ناقصة)12(.  إنسانيتهم  لكن  كاملة  حريتهم  مكلفني،  غري  ألنهم 

فاملجتمع الذي يصوره لنا الفقه مجتمع مجزأ إىل أحرار ورقيق، ينقسم 

فيه األحرار إىل أكفاء ومحجورين، واألكفاء إىل رجال ونساء، والرجال إىل 

حكام ومحكومني..)13(.

تطرح  الحرية  أن  عىل  العروي  فيه  وقف  والذي  األخالقي:  امليدان   -2

فيتم  بالطبيعة  الروح  أو  بالنفس  العقل  زاوية عالقة  األوىل  زاويتني:  من 

التساؤل عن قدرة العقل يف التغلب عىل النفس وتغيري ميولها الطبيعية. 

وأشكال  اإللهية،  باملشيئة  الفردية  اإلرادة  عالقة  تتناول  الثانية  والزاوية 

تعارض األوىل للثانية، هذا اإلشكال الذي تعدد اإلجابات املقدمة إليه بتعدد 

وسطا  خطا  النهاية  يف  اتخذوا  املسلمني  أغلبية  أن  غري  واآلراء،  املدارس 

عربت عنه بكل وضوح املدرسة األشعرية)14(.

)12(   العروي، املرجع نفسه، ص 18.

)13(   العروي، املرجع نفسه، ص 19.

)14(   العروي، املرجع نفسه، ص 20-19..
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طبيعة الحرية إذن؟طبيعة الحرية إذن؟

بعد التحليل الثقايف واللغوي للحرية يخلص عبد الله العروي إىل أننا لم نجد 

يف الفقه واألخالق أشياء جديدة لم نمر عليها يف القاموس. إن املفاهيم التي 

يلجأ إليها الفقه وعلم الكالم التي تقرتب من مفهوم الحرية كما نتصوره 

اآلن تدور كلها حول الفرد وعالقته مع نفسه وخالقه وأخيه يف اإلنسانية، 

فهي قانونية أخالقية، أما مفهوم الحرية، كما تصوره القرن التاسع عرش 

أي  االجتماعي،  الفرد  حول  يدور  فإنه  جزئيا،  أو  كليا  عنه  ورثناه  وكما 

اهتمام  اإلنتاجي هو مصب  املجال  كان  إنتاجية،  هيئة  يف  املشارك  الفرد 

الليرباليني وهذا املجال بالضبط هو الذي يختفي يف االستعمال اإلسالمي 

التقليدي)15(.

)15(   العروي، املرجع نفسه، ص 22-21.
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االستدالل وأزمة المعقول عند الغزالياالستدالل وأزمة المعقول عند الغزالي

العقل بين اإلعالء واإلطاحة في اإلحياءالعقل بين اإلعالء واإلطاحة في اإلحياء

يعد محمد أبو حامد الغزايل -رحمه الله تعاىل- من أبرز من ترك بصمته 

يف الرتاث اإلسالمي، كما أنه ترك مواقف متباينة حول توجهاته ومؤلفاته 

أبرز هذه األخرية كتابه إحياء علوم الدين، هذا الكتاب الذين كان وال زال 

موضع تمحيص ودراسة من طرف الكثريين.

الشافعي  الصويف  النيسابوري  الطويس  الغّزايل  محمد  حامد  أبو  فهو 

األشعري، أحد أعالم عرصه وأحد أشهر علماء املسلمني يف القرن الخامس 

وأصولياً  فقيهاً  كان  1111م(.   - 1058م   / ه    505/450 الهجري،) 

للشافعية يف  لم يكن  إذ  الفقِه  الطريقِة، شافعّي  وفيلسوفاً، وكان صويفّ 

آخر عرصه مثَله، وكان عىل مذهب األشاعرة يف العقيدة، وقد ُعرف كأحد 

أبي  بعد  الثالثة  أصولها  وأحد  الكالم،  علم  يف  األشعرية  املدرسة  مؤسيس 

الحسن األشعري)1(.

/https://ar.wikipedia.org :1(   أنظر(
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عرف  كما  التطرف،  حد  بعضه  وصل  وإطراء  مدحا  الغزايل  عرف  وقد 

انتقادا حادا، فمن اإلطراء الذي قيل عنه ما ورد يف ترجمته يف كتاب اإلحياء 

ومما جاء فيه أنه: »حجة اإلسالم، ومحجة الدين التي يتوصل بها إىل دار 

السالم، جامع أشتات العلوم، واملربز يف املنقول منها واملفهوم. جرت األئمة 

قبله لشأو ما قنع منه بالغاية، وال وقف عند مطلب بل لم يربح يف دأب 

السها،  مبلغ  بلغ  خصم  كل  األقران  من  أخمل  حتى  نهاية،  له  يقيض  ال 

وأخمد من نريان البدع كل ما ال تستطيع أيدي املجادلني مسها، كان ريض 

الله عنه رضغاما إال أن األسود تتضاءل لديه وتتوارى، وبدرا تماما إال أن 

العظيم...«)2(. بل ورد  الطود  أنه  إال  الخلق  هداه يرشق نهارا، وبرشا من 

يف الرتجمة أيضا أنه أيضا أهدى لألمة من البدر يف الظلماء ال يبغضه إال 

حاسد أو زنديق، كما وردت قصة عن البالء الذي حصل ملبغضيه كالذي 

الله  ريض  وعمر  بكر  وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  املنام  يف  فرأى  ويغتابه  يبغضه  كان 

هاتوا  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  فقال  للنبي،  يشتكيه  والغزايل  عنهما 

السياط، وأمر به فرضب بني يديه ألجل الغزايل وقام هذا الرجل من النوم 

وأثر السياط عىل ظهره)3(.

ويف املقابل انتقده البعض، منه ما قاله اإلمام الطرطويش املالكي: »فلما 

عمل كتابه سماه »إحياء علوم الدين« عمد يتكلم يف علوم األحوال ومراقي 

الصوفية، وكان غري دري بها وال خبري بمعرفتها، فسقط عىل أم رأسه فال 

يف علماء املسلمني قر، وال يف أحوال الزاهدين استقر، شحن كتابه بالكذب 

عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فال أعلم كتاباً عىل بسيط األرض يف مبلغ علمي أكثر 

)2(   ‘حياء علوم الدين، الجزء األول، املرجع السابق، ص 3.

)3(   اإلحياء، املرجع السابق، ص 5.
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كذبا عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص منه..«)4(.

سنسطر  للغزايل،  اإلحياء  لكتاب  األوىل  البدايات  يف  سنغوص  إذ  ونحن 

مجموعة من املالحظات بشأن االستدالل فيه يف الشق الذي نعتربه يعرف 

أزمة يف عالقته باملعقول)5( إذا ما أخذنا هذه اللفظة عىل أنها تعني املنطقّي، 

ره أو إدراكه وتصديقه. وذلك دون أن يعني  أو ما يقبله العقل ويمكن تصوُّ

ذلك تنقيصا من قدر الغزايل أو تبخيسا لجهد لسنا أهالً لقيمته التي أقرها 

أهل االختصاص يف جوانب عدة ومواضع متنوعة.

ملعايري  خاضعا  سيظل  باملعقول  املتعلق  شقه  يف  لالستدالل  فتناولنا 

ومنطلقات الفهم الخاص الذي يؤطرنا يف الزمان واملكان الحاليني، والذي 

سيتأثر ال محالة بقواعد البحث ومنهجه يف العلوم اإلنسانية وفق املتعارف 

عليه يف هذا امليدان، فأي منا ولج الجامعة وأعد بحثا للتخرج يُفرض عليه 

يف  املوظفة  استدالالته  منها  استقى  والتي  اعتمدها  التي  املراجع  توثيق 

البحث، وهذا ربما ما سيلمسه القارئ بطريقة أو بأخرى ونحن نمحص 

بعض االستدالالت التي أوردها اإلمام الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين.

لذا سنعمل يف هذا املقال عىل رسد بعض األمثلة املقتضبة ملا استدل به 

الغزايل يف معرض تناوله لبعض املسائل، لنقف عىل غرابة املعنى بدايًة، ألن 

املقام يفرض علينا االقتصار عىل نماذج ثالثة، ألن مناقشة كل االستدالالت 

تحتاج بحثا مستقال طبعا. وبعدها سنتطرق إىل مكانة العقل لديه يف هذا 

اإلطار يف نقطة تالية وذلك قبل أن نختم بغايتنا من هكذا مناقشة.

https://www.islamweb.ne :4(   أنظر(

/https://www.almaany.com :5(   أنظر قاموس املعاني(
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أوال: االستدالل  وسؤال المعنىأوال: االستدالل  وسؤال المعنى

لقد تعرض كتاب إحياء علوم الدين للكثري من االنتقاد شمل باألساس 

األحاديث املستدل بها، إذ اعترب العديد منها ضعيفا أو موضوعا أو مكذوبا 

عىل الرسول األكرم عليه السالم، لكن هذا ال يمنع من القول بأن املؤلف 

واألحاديث  القرآنية  اآليات  شملت  صحيحة  استدالالت  أيضا  تضمن 

املوصوفة بالصحة. ونحن لن ندخل يف هذا النقاش كونه قد استفاض فيه 

الكثريون، وألن له أهله من ذوي االختصاص، ألن ما يهمنا يف هذا املقام ال 

يعدو أن يكون أقواال منسوبة إىل أشخاص آخرين ليسوا أنبياء وال رسل، 

وإن كان مقامهم الرفيع معلوم لدى أغلب علماء الرشيعة اإلسالمية، وذلك 

ملالحظة املعنى الذي تتضمنه وفق معيار العقل واملنطق.

الله  -رحمه  الشافعي  اإلمام  مناقب  عن  حديثه  معرض  عند  فالغزايل 

تعاىل- قد استفاض يف إبرازها، وكثري مما قيل يف الشافعي نحسبه أهل له، 

فقيمة الرجل معلومة لدى الكثريين، غري أن بعض ما نسب إليه نحسبه 

أيضا صعب االستساغة والقبول، فمما ورد يف حق هذا اإلمام يف اإلحياء: 

» كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن يف رمضان ستني مرة كل ذلك يف 

الصالة«)6(. وهنا يطرح إشكال املدة الزمنية التي أمكن فيها للشافعي أن 

يختم فيها القرآن الكريم مرتني يف اليوم يف الصالة؟، أي أنه رحمه الله كان 

يقرأ يف صالته مائة وعرشون )120( حزبا، أي بمعدل خمس )5( أحزاب 

ستني  ملدة  انقطاع  دون  الصالة  يف  يستمر  أنه  فرض  مع  هذا  الساعة،  يف 

يوما، أما وإن خصمنا يف اليوم ساعات نومه وراحته وأكله ورشبه وسائر 

)6(   اإلحياء، املرجع السابق، ص 29.
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متطلبات يومه فاألكيد أن الحيز الزمني سينخفض إىل أقل من )24( ساعة، 

وبالتايل ارتفاع عدد األحزاب املقروءة يف الساعة استجابة للنتيجة التي تم 

الوصول إليها وهي أنه يختم القرآن ستني مرة يف رمضان كلها يف الصالة !!.

ثم نصل إىل املوضع الذي أبرز فيه الغزايل أوصاف وعاقبة من أسماهم 

الغزايل يف هذا الصدد ما نُسب  بـ »علماء السوء«، ففما استدل به اإلمام 

لألوزاعي رحمه الله الذي جاء فيه: » شكت النواويس ما تجد من نتن جيف 

الكفار فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه«)7(. ويكفي 

هنا أن نتساءل عن املصدر الذي استقى منه األوزاعي هذه املعلومات، وهو 

النواويس)8(  إليهم؟ فكيف علم شكوى  أوحي  ليس ممن  نعلم  ما  حسب 

وهي جمادات ال تنطق؟ وكيف علم أن الله سبحانه وتعاىل قد أوحى إليها 

بتلك العبارة أو ذلك املعنى؟.

ونرسد أيضا مثاال ثالثا لالستدالالت التي تطرح إشكال عالقتها باملعقول 

يف كتاب اإلحياء، وهو املتعلق بقصة عجيبة وردت كما ييل: » وحكي عن 

إبليس لعنه الله أنه بث جنوده يف وقت الصحابة ريض الله عنهم فرجعوا 

نصيب  ما  هؤالء  مثل  رأينا  ما  قالوا:  شأنكم؟  ما  فقال:  محسورين  إليه 

أتعبونا! فقال: إنكم ال تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم  منهم شيئا وقد 

حاجتكم.  منهم  تنالون  قوم  بعدهم  سيأتي  ولكن  ربهم،  تنزيل  وشهدوا 

فلما جاء التابعون بث جنوده فرجع إليه جنوده منكسني فقالوا: ما رأينا 

أعجب من هؤالء نصيب منهم اليشء بعد اليشء من الذنوب فإذا كان آخر 

)7(  اإلحياء، املرجع السابق، ص 62.

)8(  النَّاُووُس : تسمية قديمة غري مستعملة تعني ُصنُْدوٌق من َخَشب أَو نحوه يضع النَّصارى 

/https://www.almaany.com :فيه جثَّة امليَّت .والجمع : نََواِويُس... راجع: قاموس املعاني
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لن  إنكم  الله سيئاتهم حسنات! فقال:  فيبدل  االستغفار  أخذوا يف  النهار 

ولكن  نبيهم،  لسنة  وإتباعهم  توحيدهم  لصحة  شيئا  هؤالء  من  تنالوا 

سيأتي بعد هؤالء قوم تقر أعينكم بهم تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة 

الله  فيبدل  يتوبون،  وال  لهم  يغفر  لم  استغفروا  إن  شئتم  كيف  أهوائهم 

سيئاتهم حسنات، قال: فجاء قوم بعد القرآن فبث فيهم األهواء وزين لهم 

البدع فاستحلوها واتخذوها دينا ال يستغفرون الله منها وال يتوبون عنها 

فسلط عليهم األعداء وقادوهم أين شاؤوا«)9(.

الثابت  أنه تضمن ما يخالف  يكفي أن نشري بخصوص هذا االستدالل 

أجاب عنه، وهو ما  الله قد  أما من حيث مصدره فالغزايل رحمه  رشعا، 

سنجعله موضوع النقطة الثانية يف هذا املقال. أما من حيث تعارض القصة 

مع الثابت رشعا بخصوص رحمة الله تعاىل ووعده لعباده املذنبني باملغفرة 

سيأتون  قوم  بكون  فالتعميم  عليه،  واملوت  الرشك  استثني  إذا  والرحمة 

إبليس وجنوده يقودونهم بكل سهولة و »إن  التابعني تقر بهم عني  بعد 

استغفروا لم يغفر لهم وال يتوبون.«، فهذا أمر غري مستساغ قياسا عىل 

الله لذنوب عباده،  القائلة بغفران  القرآن)10( والحديث الصحيح  نصوص 

فمن أسمائه الغفور، كما يستغرب من الحكم عىل فئة بعدم توبتها وهو 

ما يكذبه الواقع بكل تجلياته.

فكيف لالستدالل والعقل يف بعض املواضع يف كتاب اإلحياء؟

)9(  اإلحياء، املرجع السابق، ص 78-77..

ُفوا َعىَل أَنُْفِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه  )10(   كقوله تعاىل: ﴿ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أرَْسَ

يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ﴾ سورة الزمر اآلية 53
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ثانيا: االستدالل والعقل... بين اإلعالء واإلطاحة !ثانيا: االستدالل والعقل... بين اإلعالء واإلطاحة !

سبق أن تناولنا يف مقالنا السابق موضوع العقالنية يف رحاب الدين)11(

موقف الغزايل من العقل، والذي تأرجح بني اإلشادة والتحفظ، بل يمكننا 

مواضع،  يف  والعقالنية  العقل  شأن  من  يعيل  الذي  بالقدر  أنه  هنا  القول 

ال ينفك من اإلطاحة به يف مواضع أخرى، وهنا، ونحن نتحدث عن أزمة 

املعقول يف االستدالل عند الغزايل، سنجده يف الباب السابع من كتاب العلم 

يتحدث عن رشف العقل وحقيقته وأقسامه، ومن االستدالل الذي أورده 

يف هذا الشأن ما ورد يف اإلحياء من حديث منسوب للرسول صىل الله عليه 

العقل، ولكل يشء  املؤمن  آلة  آلة  وعدة وإن  وسلم جاء فيه:« لكل يشء 

مطية ومطية املرء العقل، ولكل يشء دعامة ودعامة الدين العقل، ولكل 

قوم غاية وغاية الُعبَّاد العقل، ولكل قوم داع وداعي العابدين العقل، ولكل 

تاجر بضاعة وبضاعة املجتهدين العقل، ولكل أهل بيت قيٌم وقيم بيوت 

امرئ  العقل، ولكل  اآلخرة  العقل، ولكل خراب عمارة وعمارة  الصديقني 

عقٌب ينتسب إليه ويذكر به وعقب الصديقني الذين ينسبون إليه ويذكرون 

به العقل، ولكل سفر فسطاط وفسطاط املؤمنني العقل«)12(.

فهل كان الغزايل رحمه الله وفيا لهذا اإلعالء الذي متع به العقل واملعقول 

الذي  األخري  للنموذج  سيما  املعقول،  أزمة  يعرف  الذي  االستدالل  بشأن 

أفردناه لحكاية إبليس وجنوده مع صنف من العباد؟.

 )11(  منشور بالعدد األسبوعي 14 من هذه املجلة.

)12(   اإلحياء، املرجع السابق، ص 80.
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إن املطلع عىل كتاب اإلحياء سيقف ال محالة عىل تضارب آراء الغزايل 

بشأن العقل ومكانته، فمن االحتفاء بقدره ورشفه إىل التحذير من إعماله 

حكاية  تفحصنا  ما  إذا  جليا  لنا  سيتضح  وهذا  عليه،  الجهل  وتفضيل 

إبليس وجنوده وعالقتهم بعباد الله من الصحابة إىل التابعني ومن تالهم 

ما  يدرك  الغزايل  أعاله، فكأن  األوىل  النقطة  أوردناها يف  والتي  الخلق،  من 

سيخامر القارئ ملؤلفه حول مصادر االستدالل الذي يعتمده عىل غرار ما 

سلكناه مع األمثلة التي بسطناها سلفا، فبادر إىل الجواب عن هذا اإلشكال 

بنفسه عن طريق الفنقلة، إذ ورد التايل: » فإن قلت: من أين عرف قائل هذا 

ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس وال حدثه بذلك؟ فاعلم أن أرباب القلوب 

عىل  لهم  يخطر  بأن  اإللهام  سبيل  عىل  تارة  امللكوت   بأرسار  يكاشفون 

سبيل الورود عليهم من حيث ال يعلمون، وتارة عىل سبيل الرؤيا الصادقة، 

وتارة يف اليقظة عىل سبيل كشف املعاني بمشاهدة األمثلة –كما يكون يف 

املنام- وهذا أعىل الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما أن الرؤيا 

الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة«)13(.

املالحظ أن التعليل أو الدفاع الذي سلكه الغزايل بشأن استدالله مشبع 

بامليل الصويف الذي يعطي لبعض األفراد قدرات خارقة تجعل منه خاصة 

الباطن  كإدراك  عادية  غري  بملكات  العامة  عن  تمتاز  التي  الخاصة 

هؤالء  أمثال  عليها  التي  املكانة  هذه  إن  بل  وغريها،  واالتحاد  واملكاشفة 

إىل  الغزايل، وهذا ما حدا به  النبوة يف بعض أجزائها عىل حد قول  تقاسم 

القول برضورة التسليم بمثل هذه املقوالت متى صدرت ممن أسبغ عليهم 

)13(   اإلحياء، املرجع السابق، ص 78.
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الغزايل صبغة الوالية التي تقرتب كثريا من النبوة، وهذا التماثل أو التقارب 

الذي يضحى فيه  العقل بالقصور والضعف  الغزايل يحكم عىل  يجعل من 

الجهل خريا منه!، وبالتايل تأتي مثل هكذا تربيرات من اإلمام الغزايل لتحكم 

عىل املعقول والعقالنية باالنحطاط والزج به يف الحضيض بعد أن احتفى 

به وبقدراته يف مواضع كثرية. وال تقف الخطورة عند هذا الحد، ولكن تزداد 

حدة إذا ما فهم من دفاع الغزايل عن هكذا استدالل بمسائل عقدية تحكم 

عىل غري املَسلِّم بها واملستسلم لها، أو املتجرئ عىل إعمال عقله يف معناها 

بأخطر عقوبة عقدية وهي »الكفر«، وهذه التهمة لها ما لها من تبعات 

يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة!. يقول الغزايل يف هذا الصدد: » فإياك أن يكون 

حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك، ففيه هلك املتحذلقون من 

العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول، فالجهل خري من عقل يدعو 

أنكر ذلك لألولياء لزمه  الله تعاىل، ومن  إنكار مثل هذه األمور ألولياء  إىل 

بالكلية«)14(. فهل هناك أخطر من  الدين  األنبياء وكان خارجا عن  إنكار 

الحكم عىل الفرد بالخروج عن الدين بالكلية؟!

الغاية من هكذا نقاش؟الغاية من هكذا نقاش؟

إن  سنكتب  مما  أو  نرشنا  مما  غريه  وال  املقال  هذا  من  الغاية  ليست 

قدر لنا ذلك بحول املوىل عز وجل التنقيص من أحد أو التشكيك يف نزاهة 

للفكرة بالفكرة، وهذا  أو إخالص أي كان، لكنها وبكل بساطة مناقشة 

ما يجعل األفكار البرشية برمتها قابلة للصواب أو الخطأ إال ما استثني 

)14(   املرجع نفسه.
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منها املدعمة بوحي الله لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص عىل حد القول الذي نسب لإلمام مالك 

رحمه الله: » كلٌّ يؤخذ من كالمه ويرد إال صاحب هذا القرب )فأشار إىل قرب 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(«.

والكتاب حينما يؤلفه صاحبه وينتهي منه ويضعه يف متناول القارئ 

يصبح ملكا جماعيا خاضعا للمناقشة والنقد، وهذا أمر أعده شيئا صحيا 

وأساسيا، فليس العيب يف أن نبحث عن صحة ومنطق بعض األمور التي 

هاجس  هو  الحقيقة  إىل  الوصول  همُّ  دام  ما  الدينية  املسألة  إىل  تنسب 

الجميع. لذا فوجب التنبيه إىل أن هناك العديد من االستدالالت التي تطرح 

مثل هذه اإلشكاالت، والتي تتطلب إعادة النظر سيما وإن كانت تعتمد يف 

مؤلفات وخطب تالية.

العقائد  يف  املشتغلون  اعتمده  أمر  اليشء وصحته  والسؤال عن مصدر 

والرشائع أنفسهم قبل »العوام« من أمثايل، لذا فهو أمر محمود ال شك أنهم 

سيشجعون عليه، اللهم من يعتقد منهم أن من البرش ممن لم يوَح إليهم 

أنهم يرتقون إىل درجة املصطفني من األنبياء والرسل بيشء ما غري معلوم. 

وهذا محل نقاش آخر!.
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الصراع بين العلم والدينالصراع بين العلم والدين

محنة برونو وغاليلي مع الكنيسةمحنة برونو وغاليلي مع الكنيسة

يمتاز الدين عن العلم بكونه يقوم عىل مسلمات وبديهيات تجد سندها 

وأساسها عىل اإليمان املطلق والتسليم بالحقائق والنتائج املرصح بها من 

لدن رجال الدين وفق ما استنبطوه من الكتب املقدسة، هذا ما يجعلنا نجد 

الخوض  دون  الدينية  بالحقيقة  القبول  عىل  املؤمن  يحث  الدين  رجل  أن 

يقوم  الذي  العلم  عند  نجده  ال  وهذا  حيثياتها،  يف  الجدل  أو  تفاصيلها  يف 

أساسا عىل التجربة واملنطق والعقل، كما أن العلم ال يتطور إال بناء عىل 

مخرجات العلوم السابقة ومحاولة تجاوزها، وهذا ما جعل البعض يقدم 

تعريفا للعلم بكونه تاريخ أخطاء. لذا فليس غريبا أن نقف عىل الصدامات 

القائمة واملتكررة بني الدين والعلم.

اإلنسانية،  املعرفة  حدود  ترامت  القدم  يف  العالم  أمعن  فكلما  وهكذا، 

اآلراء  تنقيح  إىل  الحني  إىل  الحني  من  الحاجة  وتجددت  آفاقها،  واتسعت 

واملعتقدات السائدة وتصحيحها، أو نبذها واألخذ بآراء ومعتقدات مستحدثة 

تالئم املعرفة املتطورة والعلم الجديد. وما كان يبدو يف عرص من العصور 
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من الحقائق املسلم بصحتها قد يراه عرص آخر من قبيل األوهام والضالل، 

ولكن اإلنسان شديد التعلق باآلراء التي نشأ عليها، واملعتقدات التي ألفها، 

ومن ثم يضيق صدراً باملصلحني واملجددين واملكتشفني واملخرتعني الذين 

وحتى  السالفة.  املعتقدات  تغيري  عىل  ويعملون  الجديدة،  اآلراء  يقدمون 

السخرية واالزدراء،  املحاولة  بمثل هذه  اليوم قد يكون نصيب من يقوم 

بعض  ويف  والنفي،  والشقاء  الهوان  نصيبه  فكان  الوسيط  العرص  يف  أما 

ـَْحق صاحب الرأي الجديد بطائفة املجرمني اآلثمني، الذين  ـُل األحيان كان ي

ال يجد املجتمع أمنـه وراحته إال يف الخالص منهم والقضاء عليهم )1( .

فلم تتوان الكنيسة، خالل هذه الفرتة، من مجابهة كل ما ال يتفق مع 

فهاهو  بالعبادات،  الخاص  الكهنوتي  الجانب  طال  ما  حتى  توجهاتها، 

أن  اعترب  حينما  1384م(   -  1324( ويكلف  جون  االنجليزي  الالهوتي 

الكاهن الحقيقي هو كاهن بأعماله الصالحة، وتقواه بينه وبني نفسه، ال 

من خالل عمله بالكنيسة، رافضا بذلك الكهنوت التقليدي القائم، فحوكم 

بعد وفاته أكثر من مرة، وهو ميت، وأدين بتهمة الهرطقة أكثر من مرة، 

وصدر قرار بابوي يف حق جثته بحرقها، وذر رمادها، وقد نفذ هذا الحكم 

من  لوحده  ويكلف  جون  وليس   .)2( عاماً  وثالثني  بواحد  وفاته  بعد  فعال 

القى هذه املعاملة وهذا املصري، بل اتخذ رصاع الكنيسة مع كل ما يخالف 

توجهاتها ويهدد كيانها وتواجدها أشكاال متنوعة من املضايقات واإلرهاب 

)1( أمل مربوك عبد الحليم، ضحايا حرية الفكر: جيوردانو برونو نموذجا، مجلة التفاهم، السنة 

16، شتاء وربيع 2018م/1439هـ، العددين 59-60، ص 421.

للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  واآلخر،  املعارص  الكاثوليكي  املسيحي  الفكر  جابيل،  عيىس   )2(

واألبحاث، الرباط املغرب، سنة 2016، ص 97.
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واملحاكمات واإلعدامات بطرق وحشية، سيما وإن كان املعني يقوم عىل 

أفكار ومبادئ علمية أساسها العقل والتجربة.

إبان  الكنيسة  يف  ممثال  والدين  العلم  بني  القائم  الرصاع  عن  وحديثنا 

الكون  حول  للكنيسة  القائمة  التصورات  من  ينطلق  الوسطى،  العصور 

الذي تعترب األرض مركزه، وموقفها من بعض العلوم كالفلك الذي نظرت 

اعتماًدا عىل حكمة ظاهرة  العقيمة؛  األشياء  بأنه من  القانع  نظرة  إليه 

برشت بها التوراة، مؤداها أن الدمار البد آت عىل األرض قريبًا وأن أرًضا 

وسماوات جديدة ستخلف األرض التي نعيش عليها. وأن علم الفلك – إذا 

ما قال بغري ذلك – باطل كغريه من العلوم األخرى التي أدانتها الكنيسة)3(، 

شأن الرياضيات التي تعتربها رضبا من رضوب اإللحاد. كما أن للعقيدة 

بعض  حول  وقناعات  والخالص،  التثليث  عىل  قائمة  أركانا  املسيحية 

األطعمة واألرشبة، وتناسقها مع بعض النظريات التي رضيت عنها شأن 

تصور باطليموس وأرسطو، وقراءات جانب من رجال الدين حول األجرام 

باعتبارها مساكن للمالئكة أو أنها كانت حية هي األخرى...وغريها من 

قام  كما  أساسها،  من  لنسفها  البعض  جاء  التي  والتفسريات  القناعات 

بذلك كل من برونو وغاليليو.

برونو  من  كل  محنة  إىل  املتواضع،  العرض  هذا  يف  سنتطرق  وهكذا 

وغاليليو كأنموذج للرصاع القائم بني العلم والدين، من خالل رسد مبسط 

عىل  للحفاظ  األخرية  وجهود  الكنيسة،  لتوجهات  املنافية  لتوجهاتهما 

هيبتها وسلطتها.

)3( أمل مربوك عبد الحليم، املرجع السابق، ص 423.
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أوال: برونو والنهاية المأساويةأوال: برونو والنهاية المأساوية

أعطي  والدته  عند   1548 يف  نابويل  بمملكة  نوال  مدينة  يف  برونو  ولد   

تميز  عسكري)4(.  محارب  برونو(  )جوفاني  والده  برونو،  فيليبو  اسم 

عمره  من  عرشة  الحادية  سن  ويف  أظافره،  نعومة  منذ  مالحظته  بدقة 

والدياليكتيك، كما  واملنطق  اإلنسانية  العلوم  نابويل حيث درس  إىل  سافر 

يشتغل  عم  كنف  يف  اإلغريقية  من  وشيئا  والفلسفة  الالتينية  فيها  تعلم 

وسنه  دومينيكو  القديس  بدير  التحق   1565 عام  ويف  النسيج.  بصناعة 

حوايل السابعة عرشة، وأطلق عليه الدير اسم »جيوردانو«. غري أن حياة 

الرهبنة لم ترق برونو اليشء الذي جلب له الكثري من املتاعب حتى يف فرتة 

رهبنته)5(، لتزداد األوضاع سوء عند اإلفصاح عن مواقفه وآرائه التي خالف 

بها التوجهات الدينية القائمة والسائدة آنذاك.

خالل  من  ستتجىل  والكنيسة  برونو  بني  االصطدام  بوادر  أن  ولعل 

أن  إذ   ،)1549-1473( كوبرنيكوس  نيكوالس  الفلك  عالم  بأبحاث  تأثره 

كتاب  من  نسخة  عىل  يحتوى  برونو  به  كان  الذي  الدير  أن  الظن  أغلب 

خلصت  ملا  رافضة  عدائية  مواقف  للكنيسة  أن  واملعلوم  كوبرنيكوس)6(، 

تخالف  كونها  والشمس،  األرض  مركزية  حول  كوبرنيكوس  نظرية  إليه 

التعاليم الدينية التي ينص عليها الكتاب املقدس. ولكون برونو قد طالع 

الجديدة، وكتاب  املؤثرة كاألفالطونية واألفالطونية  الفلسفات  أهم  أيضا 

)4( https://www.marefa.org )محور جيوردانو برونو(

الهيئة  برونو،  سافوناروال-  جاليليو-  التفتيش:  محاكم  ضحايا  أبرز  عوض،  رمسيس    )5(

املرصية للكتاب، سنة 2005، ص319-318

)6( رمسيس عوض، املرجع نفسه، ص 321
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بأوريول  تأثره  عن  فضال  األشياء«،  »طبيعة  حول  تيلسيو  برناردينو 

وكذا  لألشياء،  الكيميائي  التكوين  تحليل  إىل  سعى  الذي  باراسيلسوس 

من  مجموعة  إىل  يصل  باحثا  منه  جعل  هذا  كل  بالرياضيات...  اهتمامه 

التصورات الصادمة للتوجه الكنيس القائم يف عرصه.

ومن أبرز ما قال به برونو يف هذا الصدد: »ال نهائية الكون«، فهو يتصور  

العالم املادي كفضاء ال متناه، ليس خاوياً؛ ولكنه ممتلئ بمادة طيعة لدنة 

تذكرنا باألثري يف الفيزياء، وتوجد يف هذا األثري عوالم ال حرص لها مشابهة 

الالنهائي  الكون  كتابه  يف  يقول  عليها.  يجرى  الدائم  التغري  وإن  لعاملنا، 

وعوامله: »العالم غري املتغري هو عالم ميت، والعالم النابض بالحياة يجب 

أن يكون قابالً للحركة والتغري«)7(. وملا كان الكون ال نهائياً، ال يمكن أن 

يكون هناك »ال نهائيان«، فإذن يكون »الله« الالنهائي والكون الالنهائي 

شيئاً واحداً)8(. كما يرى »برونو« أننا إذا نظرنا بعمق إىل الكينونة واملادة 

فسوف نستخلص عدم وجود أي يشء اسمه »املوت« – الذي يظن الناس 

أنه يدرك البرش واملادة – فهذه املادة ال تتالىش بل تتغري، وتغريها يحدث يف 

جميع أنحاء الفضاء. إذن، كل األشياء تتغري وال يشء يفنى، الوحدة فقط 

هي التي ال تتغري، هي فقط الخالدة )9( .

فربونو قد وضع تصورا عن وحدة الوجود وعن الجوهر اإللهي، فمفهومه 

عن طبيعة الله وصلة اإلنسان به من خالل رؤيته الحية للكون، جعله يخرج 

)7( أمل مربوك عبد الحليم، املرجع السابق، ص 432.

)8( https://www.marefa.org )محور جيوردانو برونو(

)9( أمل مربوك عبد الحليم، املرجع السابق، ص 433.
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من هذه الرؤية عن التعاليم املسيحية بمذهب يف وحدة الوجود، بوصفه 

يف  املسيحية  العقيدة  تحولت  لقد  والطبيعة«  الجوهر  »واحدية  يف  مذهباً 

وجدانه إىل مجموعة من الرموز الفلسفية التي ال تتوافق مع الفكر الديني 

يف  )سواء  حقيقة  أنه  عىل  بالوحي  تسليم  أي  رفض  هنا  ومن  التقليدي. 

األخالق  إىل  ينظر  أن  رفض  كما  الربوتستانتية(،  أو  الكاثوليكية  صورته 

املسيحية بوصفها سبيالً إىل السعادة اإلنسانية)10(. لم يكن »برونو« يؤمن 

بالدعوى القائلة بحقيقتني إحداهما لاّلهوت واألخرى للفلسفة، بل كان 

واحدة،  ذات حقيقة  نظرية صارمة  إىل   – ذلك  النقيض من  – عىل  يدعو 

تحتوي فيها الفلسفة وحدها عىل معرفة واضحة رصيحة بالله واإلنسان 

ـُطلق بصفة  ـُدرك الوجود من خالل مبادئ أسـاسية، ت والطبيعة؛ يقول: »ي

 ... املنطقي  واملبدأ  )الطبيعي(  الفيزيقي  واملبدأ  امليتافيزيقي  املبدأ  عامة: 

الحقائق  هذه  ـُعالج  وت والفن،  والطبيعة  الله  هي:  الثالثة  املبادئ  وهذه 

من خالل اإللهي والطبيعي واالصطناعي.« وكان ال يرى الالهوت إال أداة 

عملية للمحافظة عىل املسيحية املستقرة ولتنظيم السلوك العام، وال يراه 

علماً نظرياً وعملياً قائماً عىل الحقائق املوحى بهـا. ولم يكن مدفوعاً يف 

هجومه بالتقوى املسيحية – كما ذكرنا سلفاً – أو حتى بالكشوف العلمية 

الجديدة؛ بل كان مدفوعاً بنزعة الواحدية يف امليتافيزيقا واألخالق، ومن ثم 

أخذ عىل عاتقه أن يبني خطـأ »أرسطو« يف تصور املوجود، ومن ثم إخفاقه 

يف الوصول إىل حكمة ميتافيزيقية )11( .

والنرش  للطباعة  قباء  دار  كامل،  فؤاد  ترجمة  الحديثة،  الفلسفة  يف  الله  )10( جيمس كولينز، 

والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة، 1998،  ص 43.

)11( جيمس كولينز، املرجع نفسه،  ص44  
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يف  للتحقيق  يتعرض  جعله  برونو  به  آمن  مما  وغريها،  األفكار،  هذه 

الخمسة عرش،  أمام قضاته  برونو صامتا  التفتيش، حيث وقف  محاكم 

عددها  بلغ  والتي  تدينه،  التي  التهم  بتالوة  سفريينا  الكاردينال  وقام 

ثمانية اتهامات، منها قوله إن تحويل الخبز إىل جسد املسيح والخمر إىل 

دمه مجرد زيف وهراء وإنه يستحيل عىل العذراء أن تلد ولدا.ثم قوله إننا 

الكواكب  من  يحىص  ال  عدد  بوجود  قوله  وكذا  نهائي،  ال  عالم  يف  نعيش 

تعيش عليها مخلوقات مثلنا تعبد آلهتها الخاصة بها. ومن جانبه رفض 

يخاطب  سوف  بأنه  بالقول  واكتفى  االتهامات  هذه  عىل  التعليق  برونو 

قد  كليمنت  البابا  كان  بيان  بتالوة  بالكاردينال  حدا  مما  شخصيا،  البابا 

أعده سلفا جاء فيه: »أعلن وأحبذ أن يجب النظر إىل هذه القضية باتخاذ 

النطق  أعلن  كما  املناسبة،  الشكليات  جميع  واتخاذ  املشددة،  اإلجراءات 

بالحكم بتسليم املدعو الراهب جيوردانو إىل املحكمة العلمانية«. وبعد أن 

أعيد إىل السجن ملواجهة املزيد من التعذيب، وقضائه مدة فيه، مثل للمرة 

يف  روما  حاكم  يرأسها  علمانية  لجنة  من  املشكلة  املحكمة  أمام  الثانية 

محكمة التفتيش الواقعة يف دير منريفا، فأصدر الحاكم الحكم عىل برونو 

الذي كان جاثيا عىل ركبتيه أمام قضاته، وتقدم أسقف سيدونيا كي ينزع 

ونطق  الكهنونية،  الشارة  جسده  وعن  الكنيسة  ثياب  برونو  ظهر  عن 

بإحراقه ثم إحراق مؤلفاته. وحينما طلبوا منه أن يقول شيئا أخريا، التزم 

برونو الصمت برهة قبل أن يرفع رأسه ويدول ببرصه يف أرجاء الغرفة ثم 

قال بصوت جهوري: » ربما كان خوفكم من إصدار هذا الحكم أعظم من 

خويف من قبوله«)12(. 

)12( رمسيس عوض، املرجع نفسه، ص 382-381
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ونقل برونو عىل الفور إىل سجن مجني. ويف 19 فرباير، وهو ال يزال مرصاً 

عىل موقفه، جرد من ثيابه وربط لسانه، وشد إىل خازوق من الحديد فوق 

ركام ممن الحطب يف »بيازا كامبو دى فيوري« وأحرق حياً عىل مشهد من 

جمع غفري متعظ، وكان يف الثانية والخمسني من العمر، ويف 1889، أقيم 

له يف نفس املكان، تمثال؛ جمعت له التربعات من مختلف أركان الدنيا)13(.

ثانيا: غاليلي بين المواجهة والتنازل  ثانيا: غاليلي بين المواجهة والتنازل  

ولد غاليليو غالييل يف مدينة بيزا اإليطالية يف 15 فرباير 1564 م. وتلقى 

وُعرف  بها.  واشتغل  بالرياضيات  شغف  رأسه،  مسقط  يف  األويل  تعليمه 

بمشاكساته العلمية مع أساتذته، اليشء الذي جعله ال يحصل عىل شهادة 

الدكتوراه. لكنه استمر يف تعّلم الرياضيات عىل أمل أن يحصل عىل منصب 

مبتغاه  عىل  الحصول  يف  فشله  ورغم  املـادة،  لهذه  كمدرس  الجامعة  يف 

ألربع مرات، تمكن أخريا من التدريس يف مدينتـه سنة 1598 للمادة التي 

بعنف  غاليليو  تصدى  املحارضات  قاعات  ويف  الفرتة،  هذه  خالل  يحبها. 

وقوة للفكر األرسطوطالييس الخاطئ، معتمدا التجربة وليس عىل األفكار 

املسبقة)14(.

الفكر  يف  سيما  العميقة  آثارها  تركت  قد  كوبرنيكوس  نظرية  كانت 

والذهن الكنيس، ذلك أنها كانت تقوم عىل مركزية الشمس، أي أن األخرية 

هي الجسم الثابت الذي تدور حوله باقي األجسام، وليس األرض كما كان 

سائدا ومكرسا بفعل التعاليم الدينية من لدن رجال الكنيسة.

)13( https://www.marefa.org )محور جيوردانو برونو(

)14( رمسيس عوض، املرجع نفسه، صص 18-13.
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الحقيقة أن فكرة كوبرنيكوس لم تكن جديدة يف حد ذاتها، ألنها كانت 

موجودة منذ العصور القديمة، فقد شيد عالم الفلك اإلغريقي أرسطارخس 

العصور  يف  آخرون  مفكرون  وتصور  املركز.  شميس  نظاما  السامويس 

الكوزاني، عىل حد  الرابع عرش كنيقوال  القرن  القديمة كهرقليطس، ويف 

فلك  عالم  أنه  كوبرنيكوس  عند  والجديد  اليومية،  األرض  حركية  سواء، 

يشيد نظاما رياضيا لحركة الكواكب من منظور مركزية الشمس)15(. ومع 

فاألخري  غاليليو.  غالييل  مع  مغايرا  آخر  منحى  النظرية  أخذت  فقد  ذلك 

آمن بنظرية كوبرنيكوس، لكن املختلف عنده هو أنّه سعى إلثبات أن هذه 

نزوة  مجرد  التأييد  هذا  يكن  ولم  فرض،  مجرد  ال  ثابتة  حقيقة  النظرية 

فكرية بل لقد درس األمر بعناية واستعمل املنظار املقرب »التليسكوب« 

صنعه  الذي  من  بكثري  أفضل  هذا  اخرتاعه  وكان  ودراساته)16(.  بحثه  يف 

ليربيش، بعد ذلك انكب جاليليو عىل منظاره يحّسن من صناعته، وراح يبيع 

املئات وأرسلها إىل مختلف بالد أوروبا، وكان  ما ينتج منه بيديه، وصنع 

لنجاحه صداه يف جمهورية البندقية، ففي تلك األيام كان كل فرد يعتقد 

تدور حولها،  الكواكب  الشمس وغريها من  وأن  الكون،  األرض مركز  أن 

وكان الطريق اللبني يعترب حزمة من الضوء يف السماء، وأن القمر مسطح 

الشكل. ولكن عندما نظر جاليليو من خالل عدسات منظاره لم يجد شيئاً 

صحيحاً من هذا كله، فقد رأى أن يف القمر مرتفعات، وأن الشمس تنتقل 

)15( فريدل فاينرت، كوبرنيكوس وداروين وفرويد: ثورات يف تاريخ فلسفة العلم، ترجمة أحمد 

شكل، مؤسسة هنداوي للنرش، اململكة املتحدة، سنة 2017، ص 38-37.

املعرفة،  عالم  سلسلة  وتاريخية،  تحليلية  دراسة  الحديث:  العلم  ظاهرة  العمر،  الله  عبد   )16(

الكويت، العدد 69، السنة  سبتمرب 1983، ص 31.



79 كتاباإلصالح 39
2022

عىل محاورها، وأن كوكب املشرتي لُه أقمار، مثلها يف ذلك مثل القمر الذي 

يدور حول األرض، ورأى أن الطريق اللبني ليس مجرد سحابة من الضوء 

إنما هو يتكون من عدد هائل من النجوم املنفصلة والسديم. وكتب كتاباً 

كوكٌب  األرض  إن  تثبت  أنها  وقال  ونظرياته،  مالحظاته  عن  فيه  تحدث 

صغري يدور حول الشمس مع غريه من الكواكب )17( .

وكفرا  وإلحادا  دجال  كوبرنيكوس  نظرية  اعتربت  قد  الكنيسة  ولكون 

كونها مخالفة لتعاليم الكتاب املقدس، فإن إضفاء غاليليو عليها الطابع 

العلمي القائم عىل الدراسة والرباهني جعل من موقفه أكثر حساسية، ذلك 

أن الكنيسة ترى أن أبحاث غاليليو تعترب أكرب تهديد لسلطتها، اليشء الذي 

إدخاله محنة  إىل معاناة من خالل  تثور يف وجهه، وتحول حياته  جعلها 

محاكمة التفتيش حول آرائه ومعتقداته التي كانت الغاية منها ثنيه عن 

هذه املهمة أو عىل األقل، تعديل نظريته لتوافق القراءات الدينية التي يقوم 

عليها الكنيسة نفسها.

ومن تجليات االضطهاد واإلرهاب الذي القاه غاليليو من طرف الكنيسة، 

من  ومنعه  أفكار،  من  يطرحه  ما  قراءة  عن  اإلعراض  إىل  األخرية  دعوة 

املوجة  لتنتقل  كوبرنيكوس،  سلفه  نظرية  حول  رشوحه  ونرش  تدريس 

عن  تفصح  الدين  رجال  خرجات  بدأت  حيث  متقدمة  مرحلة  إىل  بعدها 

كاسيني  الدومينيكاني  الكنيسة  رجل  فهاهو  غاليليو.  ومروق  شيطنة 

يدعو املنارصين آلراء غاليليو إىل االبتعاد عن النظر إىل السماء بقصد معرفة 

املزيد من حقائق علم الفلك ألن يف ذلك جرما عظيما، كما أن علم الهندسة 

)https://ar.wikipedia.org/wiki )17/غاليليو_غالييل 
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من عمل الشيطان وأن الرياضيات حصيلة فكر امللحدين. أما األب لوريني 

فقد رصح بأن مذهب غاليليو كفٌر وأن يف تعاليمه إلحادا وأن جزاءه القتل 

ال محالة)18(. ومن هذه اآلراء وغريها كثري يتجىل الرصاع بني العلم والدين، 

الكاثوليكية وحسب، وإنما  ويف املسيحية لم يقترص األمر عىل املسيحية 

سار عىل ذات النهج رجال الدين الربوتستانت كذلك.

محكمة  حقه  يف  عقدت  أن  غاليليو  نظرية  عىل  الهجوم  هذا  توج  وقد 

التفتيش سنة 1615م. فلقد عنّي جماعة من رجال الكنيسة ألجل دراسة 

فرضيتني حول البقع الشمسية كان غاليليو قد أتى عىل ذكرهما يف رسائله، 

وبعد أن عمل هؤالء فكرهم يف دراسة فحوى الفرضيتني قرابة شهر رفعوا 

تقاريرهم الذي أجمعوا فيها عىل أن القضية األوىل بأن الشمس هي املركز 

وأنها ال تدور حول األرض، حماقة وسخف، وخاطئة من الناحية الدينية، 

بأن  الثانية  القضية  أما  رصاحة.  املقدس  للكتاب  معارضة  ألنها  وبدعة 

األرض ليست مركزا وإنما تدور حول الشمس فهي خاطئة وسخيفة من 

الناحية الفلسفية ومعارضة لإليمان الصادق من الناحية الدينية عىل األقل. 

وبعد توايل مراحل هذه املحاكمة، خلص بيالرمن، وهو من بني املؤتمرين، 

إىل دعوته الحاسمة: » باسم قدسية البابا، وكافة جماعة املجمع املقدس، 

نأمرك، بأن تتخىل كلية عن أن الشمس هي مركز العالم أو أنها ثابتة، أو أن 

األرض تتحرك، وأال تأخذ عىل عاتقك تدريسها والدفاع عنها عىل أي نحو –

كائنا ما كان – لفظا أو كتابة«. أما وقد كان هذا القرار الجائر ينطوي عىل 

هالك محقق، فقد آثر غاليليو أن يذعن لذلك األمر ويتعهد بأن يلتزم به )19( .

)18(عبد الله العمر، املرجع نفسه، ص 32.

)19( عبد الله العمر، املرجع نفسه، ص 34.
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ويحكى أن غاليليو الذي أضناه السقم واملرض بعد أن أرغمته الكنيسة 

الكاثوليكية يف شيخوخته عىل إنكار اعتقاده بأن األرض تدور حول الشمس 

ذليال  منكرسا  املحكمة  قاعة  من  خرج  ساعة،  وعرشين  أربع  كل  دورة 

انرصافه »ولكنها  أثناء  يتمتم  الجهل والظالم وهو  أمام قوى  ومنسحقا 

تدور«. ورغم أنه ال يوجد دليل وثائقي ينص عىل صحة هذه الرواية، فال 

ريب أنها تعرب أصدق تعبري عن حالة الهوان واإلحباط التي كابدها، كما 

الذي فشل االضطهاد والتنكيل  العلم  املستميت بحقائق  تعرب عن تشبثه 

الرهيب يف القضاء عليه )20( .

خاتمة:خاتمة:

يظل الفكر الحديث واملعارص يجمع عىل أن لفكر كل من برونو وغاليليو 

أثرا فيما وصلت إليه اإلنسانية اليوم، فإذا كان برونو قد قدم حياته ثمنا 

ألفكاره ومعتقداته، فإن ترصف غاليليو لم يكن إال تكتيكا ناجحا مهد ألن 

تتطور فيه نظريته بشكل مبهر لخلفه من بعده، سيما وأن تنازالته لم 

تعد تكن مزيدا من املساحة والوقت كي يطور أفكاره وأبحاثه أكثر.

الحقيقة  أن  دام  ما  قائما  سيظل  والدين  العلم  بني  الرصاع  أن  والشك 

الدينية قائمة عىل أن الحق املطلق دوما بجانبها، وسيأخذ الرصاع منحى 

والحياة  العلم  مجال  يف  جديد  كل  مواجهة  تمت  ما  إذا  فيه  مرغوب  غري 

بشكل عام بالعنف واإلقصاء، مع اإلشارة إىل أنه يف اآلونة األخرية يتم األخذ 

وصل  فيما  سيما  الحديثة  العرص  ومعطيات  الدين  بني  توافق  بتفاسري 

)20( رمسيس عوض، املرجع نفسه، ص 11
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إليه من أبحاث علمية، يف املقابل تتعاىل أصوات أخرى تدعو إىل رسم حدود 

العلمي،  امليدان  يحتاجها  التي  للحرية  تحقيقا  والعلم،  الدين  بني  فاصلة 

جعل  وبالتايل  ومبادئه،  كنهه  تمس  قد  تفسريات  كل  من  للدين  وصيانة 

وخالقه.  الفرد  بني  خالصة  عالقة  يف  التعبدي  املجال  عىل  مقترصا  الدين 

املجال  عىل  يقترص  ال  الدين  أن  املقتنعني  نقد  من  تسلم  لن  دعوة  وهي 

وهناك  ال  كيف  العلمي،  املجال  يف  أيضا  دوره  له  ولكن  وحسب،  التعبدي 

أبحاث ودراسات تتحدث عن اإلعجازات العلمية يف الكتب املقدسة؟
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النزاع المذهبي حول الحقيقة )النزاع المذهبي حول الحقيقة )11((

اإلمامةاإلمامة

انطلقنا يف هذا الفصل من موضوع تطرقنا فيه إىل مسألة النزاع حول 

الرشيعة  له عىل مستوى  ومثلنا  عامة،  الديني بصفة  الفكر  يف  الحقيقة 

ككل، متطرقني يف ذلك إىل اإلسالم واملسيحية كأنموذج، وهما الدينني الذين 

املرجع  من  املستنبطة  األدلة  من  مجموعة  إىل  إليهما  املنتسبون  استند 

املقدس، والتي من خاللها يتم التأكيد عىل صوابية هذا الدين وكون اآلخر 

غري ذلك، وقد حاولنا أن نعطي لهذا النزاع تفسريات مستمدة من املجاالت 

االجتماعية والفكرية والنفسية.

بعض  يف  الغوص  الفصل  هذا  من  املتبقي  الشق  هذا  يف  ارتأيت  وعليه، 

تفاصيل الرشيعة اإلسالمية من خالل تناول املذاهب الكربى املنتسبة إليها، 

والتي يشكل الصدام بينها أكثر األنواع تطبيقا ملسألة النزاع حول الحقيقة 

يف الفكر الديني، وهكذا سننتقل من اإلطار العام )الدين الشمويل(، إىل اإلطار 

املتباينة  التيارات  وعقول  بعيون  لكن  الدين،  بنفس  يتعلق  الذي  الخاص 

املنتمية إليه، واألكيد أن الجميع يعرف أن الرشيعة اإلسالمية تعرف الكثري 

من الفرق واملذاهب، لكن حني الحديث عن التباين بني هذه التيارات كلها 
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اختالف  من  تفرزه  وما  والشيعة،  السنة  قضية  كبري،  وبشكل  تحرضنا، 

يصل حد التناقض واالتهام املتبادل. وطبعا تبقى التفسريات التي وضعنا 

الجانب  املسيحيني واملسلمني منطبقة بشكل كبري عىل  النزاع بني  بشأن 

املذهبي أيضا.

وإذا كان مألوفا أن نرى ونقف عىل هذا الرصاع بني التيارين، فإن اقرتاح 

منطقة وسطى أو رمادية بني الفريقني، كما عمدنا وبيناه يف املقال األول، 

ليس باألمر اليسري، بل ويطرح سؤال اإلمكانية بداية.

متعددة  والسنة  الشيعة  بني  التصادم  مواضيع  أن  خافيا  وليس 

ومستهلكة، لكن التطرق إليها يف هذه السلسة يأتي يف إطار مخالف ومغاير 

للقاءات السالفة، إذ أنها ال تهدف إىل الوقوف إىل جانب تيار عىل حساب 

فكري  إطار  من  حجته  يستمد  محدد،  فكري  نمط  لكشف  ولكن  اآلخر، 

واجتماعي ونفيس معني، والناظر إىل كل التربيرات املقدمة من هذا الجانب 

أو ذلك قد يلمس نوعا من التوازن بني األدلة املقدمة متى اختار ما أمكن 

الوقوف عىل مسافة كافية من الحياد، بل وأن يضع نفسه موضع اآلخر 

يف البيئة التي نشأ وتربى فيها ليجد نفسه يفكر بالشكل الذي هو عليه.

كان  املعضلة،  لهذه  املقرتح  والنظري  الفكري  الحل  إىل  التطرق  وقبل 

لزاما علينا أن نعرج يف حلقتني أو ثالث إىل بعض املسائل أو القضايا التي 

نظره  وجهة  عن  الدفاع  إىل  طرف  كل  يسعى  والتي  االختالف،  محل  تعد 

بالنص الديني أساسا، وذلك قبل أن نختم بمقال نضع به مقرتحا بشأن 

الحل التوافقي املقدم. ومن بني هذه القضايا املختلف بشأنها نجد قضية 

اإلمامة التي سنمهد بها هذا الجزء، والتي سأتناولها من خالل موقعها يف 

الفقه السني والشيعي، قبل تبيان حجج كل فريق حول توجهه وقناعته.
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/https://www.islam4u.com :1( ابراهيم األميني، ما اإلمامة؟ منشور عىل موقع(

)2( صالح الكربايس، معنى اإلمامة ومفهومها عند الشيعة اإلمامية، 

https://www.islam4u.com :منشور عىل موقع      

أوال: اإلمامة بين الشيعة والسنةأوال: اإلمامة بين الشيعة والسنة

11 -  - اإلمامة الشيعية اإلمامة الشيعية 

تحتل اإلمامة يف املذهب الشيعي مكانة أساسية وجد هامة، وما يميزها 

عن مثيالتها يف املذاهب األخرى أنها تعد ركنا أساسيا يف العقيدة الشيعية، 

الدين بالرضورة عىل حد تعبري  وإنكارها يوازي إنكار ما هو معلوم من 

العبارة الفقهية املشهورة.

ويعّرف اإلمام عندهم بأنه الفرد الذي يجّسد مثل الدين ويسري يف هداه 

عىل رصاطه املستقيم، وهذا هو اإلمام، إنّه يسري إىل الله، ويدعو الناس إيل 

اقتفاء أثره والسري عىل خطاه. ومن هنا وجبت له الطاعة واإلقتداء بأفکاره 

تطلق  وال  اإلمامة،  مصاديق  فيه  تتحقق  من  فاإلمام  وسريته.  وأعماله 

ً ما لم يجّسد ما يدعو إليه يف حياته  عىل من يکتفي بدعوة الناس کالما 

کّل هذا،  ًمن  والعمل. وانطالقا  القول  يف  إماماً  الشخصية، وعندها يکون 

يمکن القول أن اإلمامة هي الرئاسة العامة يف کّل شؤون الدين والدنيا)1(.

أما اإلمامة عند الشيعة اإلمامية فهي:زعامة ورئاسة إلهية عامة عىل 

جميع الناس، وهي أصل من أصول الدين ال يتم اإليمان إال باالعتقاد بها، 

وهي لطف من ألطاف الله تعاىل، إذ ال بد أن يكون لكل عرص إماما وهاديا 

للناس، يخلف النبيملسو هيلع هللا ىلص يف وظائفه ومسؤولياته، ويتمكن الناس من الرجوع 

إليه يف أمور دينهم ودنياهم، بغية إرشادهم إىل ما فيه خريهم و صالحهم)2(.
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واإلمامة تعنّي عند الشيعة بالنص الذي قد يكون إما من الله تعاىل ّأو من 

رسوله عليه السالم أو من إمام ثابت اإلمامة بالنص بدوره. فاإلمامة منصب 

اختصت به فئة معينة كانت تملك هذه املؤهالت. وأن هذه الفئة ال بد أن تكون 

محل قبول ورضا املسلمني. فالنص عىل إمامتهم ألجل توافر هذه املؤهالت 

فيهم. توافر هـذه املؤهالت فيهم يجعلهم محل رضا وقبول املسلمني )3(.

وعن عصمة اإلمام يقول العالمة الحيل : »ذهبت اإلمامية إىل أن األئمة 

كاألنبياء يف وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش. من الصغر إىل 

املوت عمدا أو سهوا، ألنهم حفظة الرشع والقوامون به حالهم يف ذلك حال 

الظالم.  املظلوم عن  إنما هي لالنتصاف من  اإلمام  إىل  الحاجة  النبي وألن 

ورفع الفساد وحسم مادة الفتن. وأن اإلمام لطف يمنع القاهر من التعدي، 

الحدود  ويقـيم  املحرمات  واجتناب  الطاعات  فعل  عىل  الناس  ويحمل 

عليه  جازت  فلو  التعزير.  يستحق  من  ويعزر  الفساق  ويؤاخذ  والفرائض 

املعصية وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد وافتقر إىل إمام آخر وتسلسل«)4(.

22 -  - اإلمامة السنيةاإلمامة السنية

نَّة تعريف اإلمامة يف االصطالح، فكانت ثمة تعريفات،  ورد عند أهل السُّ

منها ما عرفها به صاحب األحكام السلطانية، فقال: »اإلمامة موضوعة 

لخالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به«)5(.

)3( صالح الورداني، عقائد السنة وعقائد الشيعة: التقارب والتباعد، الغدير للدراسات والنرش، 

بريوت لبنان، د.س، ص 155.

)4( صالح الورداني، املرجع السابق، ص 166.

)5(  أبي الحسن املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحقيق: الدكتور أحمد مبارك 

البغدادي، ص3، ط1/ 1409ه/ 1989م، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت.
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أصوله،  من  أصالً  وال  الدين  يف  ركناً  ليست  السنة  أهل  عند  فاإلمامة 

وإنما وضعت لرجل يخلف النبي ويحرس الدنيا بالدين. وبذلك يختلفون 

أن يكون  الدين، واإلمام يجب  الذي يعتربها أصال يف  الشيعي  املذهب  عن 

متخصصاً يف أمور الدين بل يكون معصوما ال يخطئ، بل جعلوها يف منزلة 

التوحيد والنبوة.

وإذا كانت اإلمامة عند الشيعة مقررة بمقتىض النص، فإنها يف مذهب 

أن يجمع  الخليفة  أنه يشرتط يف  قد قرر علماؤها  السنة والجماعة  أهل 

نة[ )526/1( :»… بل إنَّ اإلمام  عليه الناس، يقول ابن تيميَّة يف ]منهاج السُّ

أحمد رحمه الله نُقل عنه – يف إحدى ِرواياته – أنَّها تنعقد باإلجماع، فقال: 

يف  بالسَّ غلبهم  وَمن  به،  وَرُضوا  الناُس  عليه  فأجمع  الخالفة،  َويِل  )َمن 

بَرًّا  إليه جائٌز،  دقاِت  الصَّ َفَدْفُع  املؤمنني،  أمريَ  ي  حتى صاَر خليفًة، وُسمِّ

كان أو فاجًرا«)6(.

ثانيا: حقيقة اإلمامة؟ثانيا: حقيقة اإلمامة؟

يتنازع التيارين السني والشيعي اإلمامة وحقيقتها، فالجانب الشيعي 

الذي يعتربها ركنا أساسيا من الدين يرسد األدلة املؤيدة لتوجهاته واملستقاة 

عليه  الله  صىل  الله  لرسول  املنسوبة  واألحاديث  الكريم  القرآن  آيات  من 

الخالفة  اإلمامة/  يعد  والذي  السني،  التيار  يسلك  اليشء  ونفس  وسلم، 

مقررة بنصوص دينية سواء من القرآن والسنة وفق الفهم والتفسري الذي 

يطلقونه عليها.

قراءة منهجية،  اإلسالمي:  السيايس  الفكر  يف  الخالفة  )6( صربي محمد خليل خريي، مفهوم 

/https://drsabrikhalil.wordpress.com:منشور عىل موقع
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ولكون األحاديث تختلف كثريا بني السنة والشيعة بناء عىل مصادرهم 

الذكر  آيات  توظيف  عن  نظري-  –يف  سيختلف  توظيفها  فإن  املعتمدة، 

الحكيم، ذلك أن توظيف هذا االستدالل األخري إنما يقوم عىل عملية تأويلية 

يقوم بها العالم أو الفقيه أو املرجع بما يجعلها تصب يف مصلحة توجهه 

املذهبي. وهنا سنرسد بعض هذه االستدالالت التي يعتمدها التياران معا 

لتعزيز وجهة النظر الخاصة بمسألة اإلمامة أو الخالفة:

11 -  - بخصوص التيار الشيعيبخصوص التيار الشيعي

يذهب هذا التيار إىل أن ذکر اإلمامة واالئّمة قد ورد يف مواضع متعددة يف 

القرآن الکريم وکّلها ترجع إيل ذات املعنى اللغوي، وهو إنّه عندما ينجذب 

فهم  ًلهم،  وقائدا  نموذجاً  و  مثاالً  يتخذونه  ما  فرد  إىل  البرش  من  فريق 

يرتسمون خطاه ويسريون يف خّطه، بغض النظر عن حقيقته واتجاهه. 

ًة يَْهُدوَن ِبأَْمِرنَا َوأَْوَحيْنَا  من اآليات املستدل بها قوله تعاىل:﴿َوَجَعْلنَاُهْم أَِئمَّ

اَلِة َوإِيتَاَء الزََّكاِة َوَكانُوا َلنَا َعاِبِديــَن﴾)7(..  إَِليِْهْم ِفْعَل اْلَخرْيَاِت َوإَِقاَم الصَّ

يَّاِتنَا ُقرََّة أَْعنُيٍ  وقوله تعاىل:﴿ َوالَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا َهْب َلنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُرِّ

َواْجَعْلنَا ِلْلُمتَِّقنَي إَِماًما ﴾)8(.

وعن املنسوب للسنة النبوية)9( فقد أخرج صاحب ينابيع املودة يف كتابه 

قال: قدم يهوديٌّ يقال له: »األعتل« فقال: يا محّمد، أسألك عن أشياء تلجلج 

)7(   سورة األنبياء  اآلية 73 

)8(  سورة الفرقان اآلية 74.

https://www.islam4u.com :9(  محمد التيجاني السماوي، أنظر(
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يف صدري منذ حني، فإن أجبتني عنها أسلمُت عىل يديك. قال: »سل يا أبا 

عمارة«، فسأله عن أشياء إىل أن قال: صدقت، ثّم قال: فأخربني عن وصيّك 

أوىص  عمران  بن  موىس  نبينا  وإّن   ، ويصٌّ وله  إالّ  نبي  من  فما  هو؟  من 

أبي طالب، وبعده سبطاي  بن  »إّن وصيّي عيل  نون.فقال:  بن  إىل يوشع 

محّمد  يا  الحسني«.قال:  صلب  من  أئّمة  تسعة  تتلوه  والحسني،  الحسن 

فسّمهم يل.قال: إذا مىض الحسني فابنه عيل، فإذا مىض عيل فابنه محّمد، 

فإذا مىض محّمد فابنه جعفر، فإذا مىض جعفر فابنه موىس، فإذا مىض 

فابنه  محّمد  مىض  فإذا  محّمد،  فابنه  عيل  مىض  فإذا  عيل،  فابنه  موىس 

عيل، فإذا مىض عيل فابنه الحسن، فإذا مىض الحسن فابنه الحّجة محّمد 

املهدي، فهؤالء اثنا عرش«، قال: فأسلم اليهودي وحمد الله عىل الهداية.

22 -  - بخصوص التيار السنيبخصوص التيار السني

والسنة  القرآني  بالنص  االستدالل  سبيل  السني  التيار  يسلك  بدوره 

النبوية، ومن اآليات املستدل بها قول املوىل عز وجل: ﴿َوإِذْ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالَِئَكِة 

َماء  إِنِّي َجاِعٌل يِف األَْرِض َخِليَفًة َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ

َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس َلَك َقاَل إِنِّي أَْعَلُم َما الَ تَْعَلُموَن﴾)10(.

وقوله تعاىل ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف األْرِض َفاْحُكم بنَْيَ النَّاِس 

ِباْلَحقِّ َواَل تَتَِّبِع اْلَهَوى َفيُِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل 

اللَِّه َلُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ِبَما نَُسوا يَْوَم اْلِحَساِب﴾)11(.

)10(  سورة البقرة اآلية 30.

)11(  سورة ص اآلية 26.
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اِلَحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّه  وأيضا قوله سبحانه: ﴿َوَعَد 

َليَْستَْخِلَفنَُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْستَْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َوَليَُمكِّنَنَّ َلُهْم ِدينَُهُم 

ُكوَن ِبي  ن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَِني اَل يرُْشِ َلنَُّهم مِّ الَِّذي اْرتىََض َلُهْم َوَليُبَدِّ

َشيْئًا َوَمن َكَفَر بَْعَد ذَِلَك َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾)12(. 

وعن سؤال أفتى اإلمام ابن باز رحمه الله)13( يف معرض جوابه عن دليل 

ورد  إذ  عنهما  الله  ريض  وعمر  أبوبكر  الخليفتني  سيما  الخالفة  رشعية 

فيه: وثبت يف حديث ابن عمر -ريض الله عنهما- أن الصحابة )( كانوا 

أبو بكر، ثم عمر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص خري هذه األمة بعد نبيها  يقولون: »يف حياة 

أنه كان  اآلثار عن عيل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، وتواترت  ثم عثمان« ويقرهم 

يقول: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول : ال أوتى بأحد 

أفضل  أنه  لنفسه  يوما  يدع  ولم  املفرتي،  إال جلدته حد  عليهما  يفضلني 

 )( األمة، وال أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أوىص له بالخالفة، ولم يقل أن الصحابة

ظلموه وأخذوا حقه، وملا توفيت فاطمة -ريض الله عنها- بايع الصديق 

بيعة ثانية تأكيدا للبيعة األوىل، وإظهاًرا للناس أنه مع الجماعة وليس يف 

نفسه يشء من بيعة أبي بكر )( جميًعا.

وهكذا نجد أن كل طرف يتمسك بكون الحقيقة قائمة متجلية إىل جانبه، 

الطرف  لهذا  وفقا  ويعترب   املتنوعة،  النصية  أدلته  يستعرض  حزب  وكل 

اآلخر عىل خطأ، هذا أن لم يرمه بالزندقة والضالل أو الكفر  والخروج عن 

امللة.

)12(  سورة النور اآلية 55.

  https://binbaz.org.sa/fatwa :13(  منشور عىل موقعه الرسمي( 
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ومن هنا يتضح لدى البعض أن مفهوم اإلمامة لدي أهل السنّة وبعض 

الشيعة يبقي ناقصا ً ومتخلفاً عن معناها الحّقيقي يف اللغة)14(. ويف ذات 

الصدد يذهب صالح الورداني)15( إذ يؤكد عىل أن أصل اإلمامة الذي تعتقده 

الشيعة يضع الطـرف األخر السني يف موقـف حرج رشعا لكثرة النصوص 

التي تعضده والتي ال يتسلح الطرف السني يف مواجهتها بنصوص مثلها 

عن  التنازل  يتم  أن  املعقول  من  وليس  والتربير..  بالتأويل  يتسلح  وإنما 

قضية تعضدها النصوص ويتم تبني قضية اخرتعتها السياسة وخلقتها 

مخيلة الرجال من أجل تحقيق التقارب والوحدة.

 يف حني يستنتج الجانب السني)16( أن لفظ )اإلمامة( يغلب استعماله 

الغالب  بينما  والفقهية،  العقدية  مباحثهم  يف  السنة  أهل  عند  عادة 

ذلك  يف  السبب  ولعل  التاريخية،  كتاباتهم  يف  )الخالفة(  لفظ  استعمالهم 

يعود إىل أن هذه املباحث - خاصة العقدية - قد كتبت للرد عىل املبتدعة يف 

دون  اإلمامة  لفظ  يستخدمون  فالشيعة  والخوارج.  كالشيعة  الباب  هذا 

أركان اإليمان عندهم، ويفرقون بني اإلمامة  الخالفة، ويعتربونها إحدى 

دولة(،  رئاسة  والخالفة  دين،  رئاسة  اإلمامة  يعتربون  فهم  والخالفة، 

ويريدون من ذلك إثبات أن عليًا ريض الله تعاىل عنه كان إماًما زمن خالفة 

الثالثة الذين سبقوه. ويف ذلك فصل للدين عن الدولة. وهذا ال يقره اإلسالم.

 

)14(  الشيخ ابراهيم األميني، املرجع نفسه

)15(  املرجع السابق، ص 24.

https://dorar.net/aqadia:16(  استعماالت لفظي الخالفة واإلمامة، منشور عىل موقع(
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النزاع المذهبي حول الحقيقة )النزاع المذهبي حول الحقيقة )22((

العبادةالعبادة

بعد االنتقال من األصول العامة الكربى املعتمد واملتعارف عليها يف كال 

بعض  يف  التطبيقية  والجزئيات  التفاصيل  عىل  الوقوف  يمكن  املذهبني، 

املسائل أو الفروع أو األركان املجمع عليها، وال شك أن الصور والنماذج 

تتعدد وتتنوع تنوع الفهم والتفسري، وكذا تنوع املصادر املعتمدة.

حول  النزاع  حجم  من  تشكله  وما  اإلمامة  قضية  من  االنتهاء  فبعد 

الثاني  الجزء  هذا  يف  هنا  يمكن  والسنة،  الشيعة  بني  املذهبية  الحقيقة 

تسليط الضوء عىل بعض الجزئيات والتطبيقات العملية، والتي اخرتت لها 

يف هذا املقام مسألة التعبد عىل طريقة املذهبني املتباينني، وإذا كان التعبد 

الدين وسلوكه املصور عمليا لدى املؤمن، فإنه يف املذهبني موضوع  روح 

املقال يتخذ طابعا خاصا، يتجىل أساسا يف مشرتكات وقواسم محددة، لكن 

تأتي التباينات واالختالفات لتنسف لنا احتفالية القاسم املشرتك املذكور.

حولها  يُختلف  ال  التي  الصالة  بفريضة  التمثيل  الصدد  هذا  يف  ويكفي 

باعتبارها عماد الدين. وحتى نستكمل مشوار تعقب الحقيقة يف الفكر الديني، 

سنتناولها كأبرز معالم التعبد الديني، والتي طالها االختالف هي األخرى، 
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سواء من ناحية املقدمات التي يجب عىل املؤمن إتيانها قبل اإلقبال عليها، ثم 

عىل مستوى الكيفية التي تقام بها يف هذا املذهب وذاك. لتظل الغاية، وكما 

العادة، ليس االنتصار لهـذا التيار أو لهذا املذهب، بالقدر الذي نحاول أن نبسط 

فيه أن زاوية النظر إىل الحقيقة الدينية تختلف باختالف الشخص الذي تشبع 

بتعليمات إطاره البيئي والفكري، والتي تعد املذاهب الدينية نفسها جزء هام 

ومؤثر يف التكوين العقيل والنفيس للفرد.وبالتايل الدعوة إىل محاولة التمرن 

عىل قبول االختالف والتباين دون تخوين وال تفسيق وال تكفري.

أوال: المقدمات التعبدية أوال: المقدمات التعبدية 

ال يمكن إتيان التعبد يف كال املذهبني من غري مقدمات محددة، واملطلع 

عىل املصادر األصلية سيجد أنهما قد يتفقان عىل بعض املبادئ، ويختلفان 

»الصالة«  املثال  سبيل  عيل  أخذنا  وإذا  واألصول،  التفاصيل  من  العديد  يف 

العبد  بني  الوصل  صلة  كونها  اإلسالم  يف  تعبدية  شعرية  أهم  باعتبارها 

وربه، وكونها عماد الدين وأول ما يسأل عنه املرء يوم القيامة استنادا إىل 

بعض النصوص الدينية، إال أننا سنجد يف املصادر املصنفة يف كل مذهب من 

سيجعل من هذه الفريضة ينظر إليها كونها ركن من أركان اإلسالم كما 

ورد يف صحيح اإلمام البخاري، أو كونها عند بعض املراجع الشيعية فرع 

من الفروع العرشة)1(، ومهما كان األمر فاالتفاق برضورة النية واستقبال 

)1(   أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، اإلمامة واملعاد.

أما الفروع فهي: الصالة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر واملواالة للنبي وآله والرباءة من أعدائهم.

 أنظر:السيد عيل خامنئي، الصالة عماد الدين، جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية، بريوت لبنان، 

س 1999، ص 3.
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القبلة والطهارة وعدد الركعات والتمييز بني الصلوات الجهرية من الرسية 

يظل محل اتفاق عىل غرار بعض املسائل األخرى.

غري أن التدقيق يف بعض التفاصيل املتعلقة بمقدمات التعبد الذي تشكل 

النداء إىل  الصالة أبرز تجلياته، سنجد االختالف قائما عىل سبيل املثال يف 

الصالة: اآلذان، لنقف عىل إضافات يف املراجع الشيعية مقارنة بمثيالتها 

السنية، وهكذا نجد لدى الشيعة إضافة عبارتي » عيل ويل الله« و»هيا عىل 

خري العمل« وهو ما ال نجده عند الغالبية السنية، وطبعا يبقى االستدالل 

اختالف  مع  لكن  املذهبني  بني  الجامع  سواء  الديني  النص  عىل  مستندا 

التأويل والتفسري له، أو املتباين كليا شأن السنة النبوية، ذلك أن تخريج 

األحاديث سندا ومتنا يختلف من هذا املذهب إىل ذاك. وهكذا سنقف أيضا 

عىل االختالف عىل طريق الوضوء)2( فيما يخص األعضاء املعنية بالغسل 

)2( كيفية الوضوء عند الشيعة فهي كالتايل :

1ـ يجب أن يكون الوضوء بقصد القربة اىل الله تعاىل و امتثال امره ال بقصد آخر .

2 ـ تغسل وجهك من منبت الّشعر أعىل الجبهة اىل الّذقن ُطوالً، وما دارت عليه االبهام واالِصبع 

الوسطى عرضاً، فاذا فتحت كّفك عىل سعتها ووضعتها عىل وجهك فكل ما استوعبته كّفك ما 

بني طرف االبهام وطرف اصبعك الوسطى فهو ما تغسله من عرض وجهك  ، وال بد من االبتداء 

بغسل الوجه من أعاله اىل أسفله، وليس العكس .

اليمنى ثّم اليرسى غاسالً من أعىل  باليد  3 ـ تغسل يديك من املرفق اىل أطراف االصابع مبتدئاً 

املرفق ونازالً اىل أطراف أصابعك منتهياً بأصابعك .

4 ـ تمسح مقّدم رأسك و يرّجح أن يكون املسح بباطن كّفك اليمنى وبالبلل املتبقى فيها من 

غسل يديك ، وأن تبدأ املسح من االَعىل اىل األسفل، ويجزيك أن تمسح عىل الشعر املختص باملقّدم، 

وال يجب املسح عىل البرشة  .

5 ـ تمسح بالبلل املتبقى بكفيك عىل رجليك ) قدميك ( ما بني أطراف االَصابع ومفصل الساق، 

وال  اليرسى،  كّفك  بنداوة  اليرُسى  ورجلك  اليمنى  كّفك  بنداوة  اليمنى  رجلك  تمسح  ان  ويرّجح 

/https://www.islam4u.com :يجوز املسح بماء جديد . راجع: صالح الكربايس، عىل موقع
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مقابل  شيعيا  كبري  بشكل  مخترصة  أنها  إذ  ذلك،  مرات  وعدد  واملسح، 

التفاصيل الدقيقة عند السنة.

ويضاف إىل هذه املقدمات املكان املخصص للعبادة، فاملعروف أن تفسري 

فإلزامية  اآلخر،  إىل  الجانب  هذا  األرض مساجد« مختلفة من  يل  »جعلت 

السجود عىل صعيد طاهر كحجرة صغرية ولو داخل املسجد قد يعد بالنسبة 

للمخالف أمرا غري ذي قيمة، لكن بالنسبة لصاحب املذهب قد تقوم صحة 

الصالة وبطالنها عليه.

عىل  القائم  االختالف  فذات  للصالة،  اإلقامة  أيضا  االختالف  ويشمل 

مستوى اآلذان، ينطبق بدوره عىل مستوى اإلقامة.

ثانيا: كيفية الصالةثانيا: كيفية الصالة

الرشوح  أو  البخاري،  صحيح  يف  الصالة  كتاب  عىل  االطالع  يكفي 

لطريقتها لدى املؤلفني السنة، ومقارنتها بتلك املعتمدة عند الشيعة لنجد 

أن هناك تباين كبري يف طريق أداء هذه الفريضة.

الغالبية السنية يمكن اختصارها يف  فإذا كانت الطريقة املعلومة لدى 

األوىل  الركعتني  يف  الكريم  القرآن  من  تيرس  ما  مع  الفاتحة  سورة  قراءة 

والثانية يف كل الصلوات، وجعل الباقي بالفاتحة وحدها )باستثناء الصبح 

التمايزات، لكنها فاصلة  الشيعي سنجد بعض  الجانب  لدى  طبعا(. فإن 

يف  عندهم  املصادر)3(  يف  واردة  هي  كما  بعضها  نلخص  أن  يمكن  والتي 

النقاط التالية:

)3(  السيد عيل خامنئي، املرجع السابق، ص 21 وما يليها.
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يف القراءة: الركعتيـن الثالثـة والرابعـة فأنـت مخري بني أن تقـرأ   *

يف الركعتني الثالثة والّرابعة سورة الحمد وحدها، أو أن تقرأ التسبيحات 

وهي أن تقول بصوت خافت:سبحان الله والحمد لله وال اِله ااِلّ الله والله 

أكرب. مّرة واحدة أو ثالث مّرات وهو أفضل؛

يف السجود:  وتسجد عىل الرتاب أو الّرمــل أو الحصـى أو الصخـر   *

أو الخشب أو ما ال يؤكل من أوراق الشجر؛

أّن  له، وأشهد  الله وحده ال رشيك  إالّ  إله  أْن ال  التشهد:  )اشهد  يف   *

محّمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ عىل محّمٍد وآل محّمٍد(؛

دعاء القنوت: فهو مستحب مرة واحدة يف الصلوات اليومية وغريها   *

عدا صالة الشفع فبعد قراءتك للسورتني من ركعتك الثانية وقبل ركوعك 

أرفع يديك للقنوت إذ ما أردت أن تفعل املستحب.

يسمى  ما  الشيعة  عند  املفروضة  الصلوات  من  أن  إىل  بالذكر  وجدير 

بصالة اآليات وصالة الطواف الواجب عند الحج والعمرة.

كما أن سورتي الفيل وقريش )إيالف( تعدان عند الشيعة سورة واحدة، 

ونفس اليشء بالنسبة لسورتي الضحى والرشح.

يتميز  املذهبني  كال  يف  التعبدي  النمط  أن  عىل  نقف  أن  يمكننا  وهكذا 

بخاصيات ال توجد عند اآلخر، وإن أردت الدليل املؤيد لصحة هذه الكيفية 

عىل تلك سيغرق املنتمون إىل أي منهما بالكثري من الشواهد النصية سواء 

السالم،  الله عليه  نبي  أو من سنة  الكريم )تفسريا وتأويال(،  القرآن  من 

أو من اجتهادات العلماء واألئمة واملراجع، مع العلم أنه متى عمد أي من 

الطرفني إىل تفنيد وجهة نظر املخالف فلن يركن يف الغالب إال عىل نصوصه 
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املعتمدة، ألن النصـوص األخرى املخالفــة تعد يف نظر صاحب املذهــب 

أو املنتمي إليها غري صحيحة باملرة.

إن هذا »العناد اليقيني« بتملك الحقيقة قد ال يكون محل أي نقاش متى 

انحرص يف البيئة التي تكّون فيها، لكنــه، يف الغالب األعــم، يتجاوزهـا 

إىل األغيار الذين يتم اتهامهم يف دينهم وعقيدتهم، وهنــا يتحــول البرش 

إىل نواب عن الله يُدخلون من يشاؤون جنته، ويوردون من يسخطون عليه 

عذابه..وهو العيل القدير أعلم بمن ضل عن السبيل وهو أعلم بمن اهتدى.
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النزاع المذهبي حول الحقيقة )النزاع المذهبي حول الحقيقة )33((

الرابطة الزوجيةالرابطة الزوجية

املذهبني،  يف كال  والعبادة  اإلمامة  أنهينا حديثنا عن موضوعي  أن  بعد 

وهي  الشخصية  باألحوال  مرتبطة  مسألة  الثالث  الجزء  هذا  يف  سنتناول 

مسألة الزواج.

كون  يف  تتجىل  أساسية  نقطة  عىل  قائم  املسألة  هذه  اختيار  ولعل 

وأهمية  الزواج ومرشوعيته،  أهمية  إىل حد كبري عىل  اتفقا  وإن  املذهبني 

الزواج  معا  يعرفان  للمجتمع، وألجله  األساسية  النواة  باعتبارها  األرسة 

الذي يقوم عىل نية الدوام واالستمرار، ما لم تحل ظروف طارئة تجعل من 

الرشوط املتطلبة لقيام الرابطة الزوجية مستحيلة، ليتم االنتقال إىل الخيار 

الثاني تحقيقا ألخف الرضرين وهو الطالق. –بالرغم من كل هذا- يرص 

كل الشيعة والسنة عىل تكريس االختالف، والذي يصل حد الخالف واالتهام 

املتبادل، وذلك عند بروز الحديث عن نوع ثاٍن من األنكحة التي تتميز بنية 

التأقيت وليس الدوام.

هنا يأتي زواج املتعة ليعمق رشخ الخالف بني السنة والشيعة، وإن كان 

معلوما أن هذا الفريق يقر به عىل خالف الطرف الثاني الذي يعتربه محرما 
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من الناحية الرشعية الناسخة ملا قبلها، فإن غايتنا، وكعادتنا ضمن هذه 

عىل  الكيل  االعتماد  خالل  من  الحقيقة  حول  النزاع  إبراز  فهي  السلسلة، 

الذي  السني  بالنص  القرآني، واالستدالل  للنص  والتفسري  التأويل  عملية 

يكتيس صبغة الصحة والحجية املطلقة بناء عىل معايري محددة من قبل 

كل مذهب.

ليعود السؤال هنا يطرح نفسه: من املحق ومن املجانب للحقيقة؟

وملاذا يجد الفرد نفسه مقتنعا بصوابية مذهبه وحده دون غريه؟

طرف  كل  عند  اإلقناع  ومحاولة  االستدالل  رحلة  مكتشفني  لننطلق 

بخصوص الرابطة الزوجية، كيف نظر إليها التيار الشيعي، كيف تناولها 

التيار السني، وما محل االختالف بينهما.

هذا ما سنتطرق إليه مفتتحني باملذهب الشيعي أوال، ثم بالسني ثانيا:

أوال: في المذهب الشيعيأوال: في المذهب الشيعي

يقف املطلع عىل أحكام الزواج يف املذهب الشيعي عىل نوعني من الزواج، 

بالزواج  يسمى  والثاني  الدائم«،  »العقد  أو  الدائم«  »الزواج  يسمى  األول 

املنقطع« أو املعروف بمصطلح: »زواج املتعة«.

وهنا سنقف عىل أن التوافق بني املذهبني قائم عىل مستوى النوع األول: 

الزواج الدائم، سيما وأن األحكام التي يقوم عليها هذا النوع يقرتب كثريا 

عىل ما هو عليه لدى السنة، فبناء عليه يحرم عىل الزوجة الدائمة أن تخرج 

من دارها من دون إذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه يف االستمتاع 

بها ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه 
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رشعي،  لعذر  إال  املتعارفة  الجنسية  املمارسات  من  ونحوها  املقاربة  من 

واللباس  الغذاء  من  زوجها  عىل  النفقة  استحقت  بوظيفتها  عملت  فإذا 

واملسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شانها بالقياس إليه)1(.

»زواج  عىل  الحديث  عند  يطرح  املذهبني  بني  الجوهري  الخالف  لكن 

املتعة«، فهو زواج مقرر معترب عند الشيعة اإلمامية، عكس مذهب أهل 

السنة والجماعة التي تذهب إىل قيامه يف مرحلة معينة قبل أن يتم نسخه 

بمقتىض نصوص أخرى. األهم عندنا هنا أن »زواج املتعة« مرشوع شيعيا 

ويستدل عىل مرشوعيته هذه بمقتىض نصوص من القرآن الكريم والسنة 

املراجع  عند  مرشوعيته  دليل  وما  األنكحة  من  النوع  هذا  فما  النبوية. 

الشيعية؟

زواج املتعة أو الزواج املؤقت أو الزواج املنقطع أو النكاح املنقطع هو 

زواج يقوم بالعقد واملّدة واملهر املعيّنني. ال يتوارث الزوجان فيه وال تجب 

النفقة للمرأة عىل الزوج)2(.

ولالستدالل عىل مرشوعية هذا النوع من العالقة الزوجية فقد جاء أنه 

ُسئل اإلمام الباقر)3( عن املتعة، فقال: نزلت يف القرآن: ﴿َفَما اْستَْمتَْعتُْم ِبِه 

ِمنُْهنَّ َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواٰل ُجنٰاَح َعَليُْكْم ِفيٰما تَٰراَضيْتُْم ِبِه ِمْن بَْعِد 

اْلَفِريَضِة﴾)4(.

الشيعة  مراجع  لفتوى  اإلمامية مطابقة  الشيعة  عند  النكاح  أحكام  الشيعة،  عند  الزواج    )1(

./http://aqaedalshia.com :املعارصين، منشور عىل موقع

/https://ar.wikishia.net :2( أنظر ويكي شيعة(

)3( الكليني، الكايف، ج 11، ص 7، أبواب املتعة، ح 1.

)4( سورة النساء، اآلية 24.
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وال يكتفي الشيعة بالركون عىل أدلتهم الرشعية من تفسرياتهم للقرآن 

الكريم، ولكن يستدلون أيضا من املصادر السنية نفسها، ومن األحاديث 

التي يورجونها بهذا الشأن ما جاء يف صحيح مسلم: ُكنَّا نَْغُزو مع َرسوِل 

َص  اللِه َملسو هيلع هللا ىلص، ليَس َلنَا ِنَسـاٌء، َفُقْلنَا: أاََل نَْستَْخيِص؟ َفنََهانَا عن ذلَك، ثُمَّ َرخَّ

َلنَا أَْن نَنِْكـَح امَلْرأََة بالثَّْوِب إىل أََجـٍل، ثُمَّ َقَرأَ عبُد اللِه: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

ال تَُحرُِّموا َطيِّبَاِت ما أََحلَّ اللَُّه َلُكْم َواَل تَْعتَُدوا إنَّ اللََّه ال يُِحبُّ امُلْعتَِديَن﴾)5(. 

بهذا اإلْسنَاِد، ِمثَْلُه. َوقاَل: ثُمَّ َقَرأَ َعَليْنَا هِذه اآليََة، َوَلْم يَُقْل: َقَرأَ عبُد اللَِّه. 

َوَلْم  نَْستَْخيِص؟  أاََل  اللِه،  يا َرسوَل  َفُقْلنَا:  َشبَاٌب،  َونَْحُن  ُكنَّا  ]ويف رواية[: 

يَُقْل: نَْغُزو)6(.

وتجدر اإلشـارة إىل أن زواج املتعة مذكـور يف التلمـود، وأنه كان ممارسة 

رشعية وسائدة عند اليهود أثناء األرس البابيل، وأن الحكماء والحاخمات 

أن  كما  أخرى.  مدينة  أحدهم  يزور  عندما  املتعة  زواج  يمارسون  كانوا 

العرب يف الجاهلية، كما ذكر أميان مارسالن، قد عرفوا الزواج املؤقت يف 

القرن الرابع امليالدي، وأن زواج املتعة هو من التقاليد العربية القديمة)7(.

وعىل العموم فهذا النوع من الزواج قائم عىل مستوى النص عند الشيعة، 

وقد استدلوا بمرشوعيته بالعديد من الشواهد، نكتفي منها بهذه القطوف 

تنويرا ليس إال، وتبيانا ملعالم االختالف يف وجهة النظر بني االتجاهني.

)5( سورة املائدة، اآلية 87.

)6( الحديث رقم: 1404 من صحيح مسلم.

 ،2010 )7( البشري املرشي، املوروث وأثره يف الترشيع اإلسالمي، دار الطليعة بريوت لبنان، س 

ص 141.
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ثانيا: في المذهب السنيثانيا: في المذهب السني

عليه  قام  الذي  التوجه  عىل  السني  الرد  من  النقطة  هذه  يف  سننطلق 

النقطة هي  املتعة«، ألن هذه  الشيعي بشأن ما يسمى بـ »زواج  املذهب 

محل الخالف واالختالف وربما االتهام املتبادل بني من يرمي اآلخر بتعطيل 

أحكام رشعية، لريد الطرف الثاني بتشجيع الزنا تحت يافطات ومسميات 

منسوخة وغري معمول بها.

ثَبَت  ثُمَّ  اإلسالِم،  ِل  أوَّ يف  جائًزا  كان  املتعِة  فِنكاُح  للسنة  فبالنسبة 

حيحِة أنَّه نُِسَخ، وانعقَد اإلجماُع عىل تَحريِمه ولم يخالْف  ِباألحاديِث الصَّ

يعِة الرَّوافِض، وهذا الحديُث ِمَن األحاديِث  فيه إالَّ طائفٌة ِمَن املبتِدَعة كالشِّ

الَّتي نُِسخْت وزاَل حْكُمها، وفيه يُْخرِبُ عبُد اللِه بُن َمسعوٍد  أنَّهم كانوا 

نَختيص،  أاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَ:  ِللنَّبيِّ  فقالوا  نساٌء،  معهم  وليَس  ملسو هيلع هللا ىلصَ  النَّبيِّ  مع  يَغزوَن 

يحتاجوا  فال  النِّساِء  ِبشهوِة  يُشُعروا  ال  حتَّى  وذلك  الُخْصيتنِي  نَنزُع  أي: 

َعِن  نهاُهم  ذلَك  عليه وسلََّم منهم  اللُه  النَّبيُّ صىلَّ  ا سمَع  فلمَّ الزَّواِج،  إىل 

َص لهم أْن يتَزوَّجوا املرأَة ِبالثَّوِب، أي: بما يرَتاَضْون به َمهًرا،  الِخصاِء، ورخَّ

 ، ٍ ٍة ُمعينٍَّة عىل َمهٍر َمعنيَّ ِلمدَّ املتعِة يكوُن  َكالثَّوِب وغريه، وهذا هو نكاُح 

ثُمَّ قرأَ ابُن مسعوٍد : ﴿يَا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اَل تَُحرُِّموا َطيِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه 

ج ِِبالنِّساِء وغرِي ذلك)10(. َلُكْم﴾)9( ِمَن التَّزوُّ

ذهب  فقد  املتعة،  زواج  إقرار  يف  الشيعة  اعتمدها  التي  لآلية  أن  كما 

)9( سورة املائدة، اآلية 87. 

https://dorar.ne :10( علوي عبد القادر السقاف، موثع الدرر السنية(
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الذي اعتمده:  التأويل  أو  التفسري  السني مذهبا مخالفا تماما يف  االتجاه 

ذكر املفرسون – السنة-  يف املراد من )االستمتاع( يف اآلية قولني: أحدهما: 

أن املراد به )النكاح( الرشعي الصحيح، واملعنى: فما نكحتم من النساء 

املراد بلفظ  القول هو األصوب يف  فآتوهن أجورهن، أي: مهورهن. وهذا 

)االستمتاع( يف هذه اآلية. روي عن ابن عباس ريض الله عنهما قوله: إذا 

تزوج الرجل منكم املرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. 

ِنْحَلًة﴾)11(.  َصُدَقاِتِهنَّ  النَِّساَء  اآلية كقوله سبحانه:﴿َوآتُوا  ويكون معنى 

أخذتها،  إذا  إال نكاح.  القرآن  النكاح، وما يف  ابن زيد: )االستمتاع(:  وقال 

واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق. فإن وضعت لك منه شيئاً، فهو 

لك سائغ)12(.

فالزواج حسب السنة امتثال ألمر الله وإتباع لهدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

وسيلة لجمع الحسنات..وهو اللبنة الطيبة التي من خاللها نستطيع أن 

نبني أرسة مسلمة تكون نواة إلقامة املجتمع املسلم)13(، لذا فهو يتطلب 

تشمل  والتي  سنيا  املعترب  املذاهب  أغلب  حسب  الرشوط  من  مجموعة 

املوانع  من  والخلو  عليه،  واإلشهاد  والويل،  واملهر،  والرتايض،  املتعاقدين، 

الرشعية، وتظل النية القائم عىل دوام العرشة والرابطة الزوجية أساسية 

الشيعي،  املذهب  بينهم وبني  الفصل  املذهب، وهنا نقطة  بدورها يف هذا 

املذهب  السنية  الدول  يف  القانونية  الترشيعات  حتى  جعل  ما  هذا  ولعل 

له  زواج  أي  مع  القطع  وبالتايل  رشعا،  يعترب  حتى  الدوام  نية  عىل  تركز 

)11( سورة النساء، اآلية 4.

https://ar.islamway.net :12(  أنظر(

)13(  محمود املرصي، الزواج اإلسالمي السعيد، مكتبة الصفا مرص، س 2006، ص 9-8.
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مدة محددة، والذي ال يعدو أن يكون زواج متعة كما يأخذ به مخالفوهم. 

4 من مدونة األرسة املغربية)14( بأنه:  املادة  الزواج يف  وهكذا جاء تعريف 

»  الزواج ميثاق تراض وترابط رشعي بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، 

غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أرسة مستقرة، برعاية الزوجني...«

 

)14(  صادرة بمقتىض ظهري رشيف رقم 22-04-1 صادر يف 12 من ذي الحجة 1424 )3 فرباير 

2004( بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة األرسة. الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة 

يوم الخميس 5 فرباير 2004.
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النزاع المذهبي حول الحقيقة )النزاع المذهبي حول الحقيقة )44((

صحة المنهج؟صحة المنهج؟

تصل بنا االستنتاجات التي خلصنا إليها يف األجزاء الثالثة السابقة ضمن 

هذا املقال املتعلق بالنزاع املذهبي حول الحقيقة، والذي مثلنا له بالفرقني 

والرابطة  والعبادة  اإلمامة  كأنموذج،  خصت،  والتي  والسني،  الشيعي 

يعتمده كل فريق يف  الذي  املنهج  التساؤل عن  إىل  بنا-  الزوجية، -وصلت 

تعاطيه مع املسألة الدينية، وفق ما فهمه واستنبطه من الدين اإلسالمي 

باعتباره املنبع الصايف الذي ينهل منه الكل.

إن املتصفح للمنهج املعتمد عند كل من الشيعة والسنة، سواء يف املسائل 

واالختالف  التباين  ذلك  املعامالت، سيجد  أو  العبادة  أو  بالعقيدة  املتعلقة 

فإن  البرشيني،  والوعي  الفهم  لنسبية  طبيعيا  أمرا  هذا  كان  وإن  الجيل، 

هذا االستنتاج سيربر نزوع كل فريق إىل النص الديني املعتمد، وفق نفس 

ودحض  اآلخر  عىل  للرد  واالستدالل  املحاججة  بعملية  للقيام  املذهب، 

أطروحته املغايرة. وهذه العملية ستجعل، وال ريب، كل فريق مقتنعا تمام 

االقتناع بصوابية منهجه عىل حساب املنهج املغاير.



39كتاباإلصالح106
2022

سيستتبع  الدين،  مع  تعاطيه  يف  ما  منهج  بانحراف  الحكم  أن  وأكيد 

يف  مصريه  يكون  لن  وبالتايل،  واالنحراف،  بالضالل  الغري  هذا  عىل  الحكم 

العالم اآلخر كما يطمح، أو كما وعدته نصوصه الدينية التي بُنيت وُفرّست 

بناء عىل قواعد ذات املذهب. 

فكيف نظر الشيعة إىل مذهبهم؟ وكيف نظر إليه السنة؟

أين تتمثل أوجه الدفاع حول الصحة واملصداقية التي يتمتع به املنهج 

املتبع؟

وإذا كان هذا الجزء سيعمد إىل مقاربة وجهتي النظر حسب فهم وتأويل 

بصحة  للقول  املؤسس  للنص  السنية  والقراءة  الشيعية  القراءة  من  كل 

عن  الجواب  فإن  ثانية،  جهة  من  غريه  وببطالن  جهة،  من  املتبع  املنهج 

السؤال املحري والفاصل: من املحق إذا؟ سيظل مبنيا عىل خلفيات وإطارات 

مكونة بيئيا ومجتمعيا وفكريا ونفسيا، اليشء الذي سيفقدنا الحياد، يف 

بالتطرق  املغامرة  هنا  غايتنا  تكون  لن  لذا  األقل،  اآلخر عىل  الطرف  نظر 

ينظر  التي  الزوايا  يف  التأمل  نافذة  فتح  عىل  كعادتنا،  سنعمل،  لكن  إليه، 

إليها إىل الحقيقة، سيما الدينية منها، ألن ذلك، حسب اقتناعي الشخيص، 

سيمهد إىل قبول االختالف، وامليل إىل التعايش، واليقني بأن مصري العباد بيد 

رب العباد وحده.

أوال: وجهة النظر الشيعيةأوال: وجهة النظر الشيعية

ينطلق الشيعة من مجموعة من النصوص الدينية التي يستنبطون منها 

أفضليتهم وصوابية مذهبهم ، فأفضلية أهل البيت هي من عقائد الشيعة 

ومختصاتهم، ويقصد بها أفضليتهم عىل سائر الخلق حتى األنبياء؛ وذلك 
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وردت  وقد  وغريها،  والعصمة...  العلم  من  عليها  حازوا  التي  للكماالت 

مجموعة من آيات القرآن الكريم، ومنها: آية املباهلة، والكثري من الروايات 

والتي بلغت حد التواتر، ومنها: حديث الثقلني، والتي دلت عىل أفضلية أهل 

البيت عليهم السالم وتقديمهم عىل غريهم، من الخلق)1(.

وإذا ما تبحرنا يف املراجع واملصادر الشيعية سنجدها زاخرة بالتفاسري 

والحجج والتي تؤكد صوابية املنهج الشيعي يف تعاطيه مع الدين اإلسالمي، 

هذا االستدالل ال يعدو أن يكون يف نفس الوقت حكما واضحا عىل خطا أو 

ضالل الغري املخالف، وأكيد أن الحكم عىل انحراف املخالف قد يعني املصري 

الذي ال يرغب فيه أي مؤمن يف الحياة األخرى، ألن اإلقرار بالذات بالصحة 

والخلود يف جنان النعيم، قد يكون بمفهوم املخالفة أن اآلخر مصريه النار 

والعياذ بالله.

ومما يستند عليه الشيعة يف صوابية وصحة منهجهم ما ورد عن عيل 

املقدام قال:  أبي  أبي عمري، عن عمرو بن  ابن  أبيه، عن  إبراهيم، عن  بن 

سمعت أبا عبد الله عليه السالم يقول: »خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بني 

القرب واملنرب إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: إني والله ألحب 

أن واليتنا  رياحكم وأرواحكم فأعينوني عىل ذلك بورع واجتهاد واعلموا 

أنتم  بعمله،  فليعمل  بعبد  منكم  ائتم  ومن  واالجتهاد  بالورع  إال  تنال  ال 

شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون األولون والسابقون اآلخرون 

والسابقون يف الدنيا والسابقون يف اآلخرة إىل الجنة، قد ضمنا لكم الجنة 

بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صىل الله عليه وآله والله ما عىل 

/https://ar.wikishia.net ،1( موقع شيعة ويكي(
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درجة الجنة أكثر أرواحا منكم فتنافسوا يف فضائل الدرجات، أنتم الطيبون 

ونساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صديق، ولقد قال 

أمري املؤمنني عليه السالم: لقنرب: يا قنرب ابرش وبرش واستبرش فوالله لقد 

مات رسول الله صىل الله عليه وآله وهو عىل أمته ساخط إال الشيعة«)2(.

الله  رسول  قال  ييل:  ما  لديهم  املعتمدة  النبوية  السنة  من  أيضا  ونجد 

)صىل الله عليه وآله(: »شيعة عيلّ هم الفائزون يوم القيامة«)3(.

وعن اإلمام الباقر )عليه السالم( يف قول الله عّز وجّل: »هل يستوي الذين 

إنّما يتذّكر أولوا األلباب«. قال )عليه السالم(:  يعلمون والذين ال يعلمون 

»إنّما نحن الذين يعلمون، والذين ال يعلمون عدّونا، وشيعتنا أولوا األلباب«)4(.

بأفضليتهم  شيعية  فرق  لدى  فاإليمان  بداية،  أرشنا  وأن  سبق  وكما 

وصحة منهجهم يتجاوز ما هو متعارف عليه دينيا يف الرشيعة اإلسالمية 

الله،  أنبياء  بأن األفضلية تتجاوز حتى  أنهم يقولون  الغالبية، حيث  لدى 

سائر  من  أفضل  السالم  عليهم  أئمتنا  وكون  املجليس:  العالمة  قال  فقد 

اإلذعان  وجه  عىل  أخبارهم)ع(  تتبع   من   فيه   يرتاب   ال  الذي  هو  األنبياء 

واليقني واألخبار يف ذلك أكثر من أن تحىص)5(.

ويف التنازع املذهبي حول هذه الحقيقة، سننظر إىل وجهة النظر السنية 

إىل املنهج الشيعي يف تعاطيه مع املسألة الدينية.

)2( خالدة البلداوي، حرمة املؤمن الشيعي ووجوب نرصته والسعي يف حوائجه ومعادات أعدائه، 

http://imamhussain-lib.com :منشور عىل موقع

http://arabic.al-shia.org :3( عيون أخبار الرضا 57/1، راجع(

)4( الكايف 212/1

)5(  املجليس، بحار األنوار، ج 26، ص 297.
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ثانيا: وجهة  النظر السنيةثانيا: وجهة  النظر السنية

يف الكثري من الفتاوى الصادرة او املنسوبة للرموز السنية سنجد ميلها 

إىل الترصيح بالكفر التام لبعض الفرق الشيعية، وهكذا سنقف عىل هذا 

النمط من األحكام عىل سبيل املثال يف سؤال عن جواز تكفري الشيعة جوابا 

وأنواع،  أقسام  الشيعة  فيه:  جاء  الله-  –رحمه  باز  ابن  الراحل  موقع  يف 

ذكرها بعُضهم اثنتني وعرشين نوًعا –يعني: فرقة- لكن الباطنية منهم: 

كالجعفرية، واإلمامية أتباع الخميني االثنا عرشية، هؤالء ال شكَّ يف كفرهم؛ 

بالله  الرشك  إىل  يدعون  الذين  وأئمتهم  قادتهم  خصوصاً  رافضة،  ألنهم 

الحسن  الله، ويف  البيت، ويغلون يف عيلٍّ، ويعبدونه من دون  أهل  وعبادة 

والحسني، ويرون أنهم يعلمون الغيب، وأنهم معصومون، ويدَّعون أنَّ عليًّا 

الناس،  أكفر  من  هؤالء  اإلسماعيلية،  وهكذا  النُّصريية،  هكذا  اإلله،  هو 

ة منهم والكبار.  القادة واألئمَّ

تهم الكبار وعلماءهم يعرفون  تهم فهم جهلة ضالون، لكن أئمَّ أما عامَّ

هذه األمور، ويعتقدون هذه األمور -نعوذ بالله- ومن أضّل الناس وأبعدهم 

عن الهدى -نسأل الله العافية. وُحكَّام إيران اليوم من أضّل الناس وأكفرهم، 

وإن تظاهروا باإلسالم -نعوذ بالله-؛ ألنهم دعاة للرشك، دعاة لعبادة غري 

الصحابة، والغلو يف عيلٍّ  الصحابة، ولعن  للرفض، دعاة لسبِّ  الله، دعاة 

وأهل البيت، وأنهم معصومون يعلمون الغيب، وأنهم يُْعبَدون ويُْدَعون من 

دون الله: يُستغاث بهم، ويُنذر لهم، إىل غري ذلك -نسأل الله العافية)6(.

https://binbaz.org.sa :6(  أنظر(
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وعىل هذا املنوال سنجد استدالالت مماثلة عن ضالل أهل الشيعة وفساد 

َلُهم  ليَس  املصادر:»َوالرَّاِفِضُة  أحد  ابن تيمية يف  منهجهم، ومن ذلك قول 

أَيًضا:»َوال  َوَقاَل  َقَواِعدِه«   َوإِفَساِد  ُعَراُه  يِف َهدِم اإلِسالِم َونَْقِض  إاِل  َسعٌي 

ا َرُجٌل ُمنَاِفٌق  يَطَعُن َعىل أَِبي بَكٍر َوُعَمَر َريِضَ اللُه َعنُهَما إاِل أََحُد َرُجلنِي: إِمَّ

الرَُّسوِل  يِف  الطَّعِن  إىِل  ِفيهَما  الطَّعِن  ُل يف  يَتََوصَّ لإِلسالِم  َعُدوٌّ  ُملِحٌد  ِزنِديٌق 

َوِديِن اإلِسالِم, َوَهذَا َحاُل امُلعلِِّم األوِل للرَّاِفَضِة أَّوَل َمن ابتَدََع الرَّفَض َوحاُل 

ا َجاِهٌل ُمفِرٌط يف الَجهِل«)7(. ِة البَاِطِنيَِّة, وإِمَّ أَِئمَّ

وال يبتعد هذا الفكر الديني عن خيار التأويل للنص الديني لتزكية هذا 

فرق  سب  عىل  الرد  يناسب  بما  آيات  تفسري  سنصادف  وهكذا  الطرح، 

شيعية لبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، من ذلك:  قاَل الُقْرُطِبّي 

َرِحَمُه الله يف تَْفِسريه: »َرَوى أبُو ُعْرَوَة الزُّبرَْيِّي ِمْن َوَلِد الزُّبرَْي، ُكنَّا ِعند مالِك 

بن أَنَس، َفذََكُروا َرُجاًل يَنتَِقُص من أصحاِب رسوِل الله - ملسو هيلع هللا ىلص - فقَرأَ مالٌك 

ٌد َرُسوُل اللِه َوالَِّذيَن َمَعُه ... ﴾ ]الفتح:29[،حتَّى بَلَغ ..  َهِذِه اآليَة: ﴿ُمَحمَّ

النَّاِس يف  مَن  أصبََح  َمن  اَر﴾،فقاَل مالٌك  الُكفَّ ِبِهُم  ِليَِغيَظ  الزُّرَّاَع  ﴿يُْعِجُب 

َقْلِبِه َغيٌْظ َعىَل أحٍد من أصحاِب رسوِل الله - ملسو هيلع هللا ىلص - أََصابَتُْه هذِه اآليُة)8(.

والحكم عىل املنهج الشيعي هذا الحكم، يستتبع الصدع السني بصوابية 

منهجه يف مقابل ذلك، وبناء عىل هذا الطرح تشري املصادر السنية بكون: 

واضحة  أسس  عىل  قائم  تعاىل  الله  رحمهم  والجماعة  السنة  أهل  منهج 

اإليمان،  قوة  وفيها  الجأش،  ورباطة  الصدر،  انرشاح  فيها  قوية،  متينة 

)7(  منهاج السنة النبوية - ) ج7/  ص415(

)8( تفسري القرطبي ـ موافق للمطبوع - )16/ 297(
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وفيها إحقاق الحق، وفيها سالمة الصدور من الغل: ﴿أاَلَ ِبِذْكِر الّلِه تَْطَمِئُّ 

اْلُقلُوُب﴾ )الرعد:28()9(.

ويتم التأكيد، إذا، أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة 

بأنهم يسريون عىل طريقته  عنهم  الله  النبي صىل  أخرب  الذين  املنصورة 

وأصحابه الكرام دون انحراف؛ فهم أهل اإلسالم املتبعون للكتاب والسنة، 

املجانبون لطرق أهل الضالل. كما قال ملسو هيلع هللا ىلص : »إن بني إرسائيل افرتقوا عىل 

إحدى وسبعني فرقة، وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار 

إال واحدة » فقيل له : ما الواحدة ؟ قال : » ما أنا عليه اليوم وأصحابي« )10(.

وقد سموا »أهل السنة« الستمساكهم وإتباعهم لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص . وسموا 

 . الجماعة«  السابق:»هم  الحديث  روايات  إحدى  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  بالجماعة؛ 

الدين،  يف  يتفرقوا  ولم  الحق  عىل  اجتمعوا  الذين  اإلسالم  جماعة  وألنهم 

وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه يف أي أمر من أمور العقيدة . 

وهم أهل األثر أو أهل الحديث أو الطائفة املنصورة أو الفرقة الناجية)11(.

هكذا نخلص إىل أن كال املذهبني متمسكني بصوابية املنهج الذي يستند 

أو بناء  الديني املعتمد واملتفق عىل صحته،  إليه كل فريق، ويكون النص 

عىل التأويل الشخيص للنص القرآني، هو املعيار الذي يتم وضعه يف واجهة 

املخالف، وهنا سنالحظ  املحاججة واالستدالل لدحض وجهة نظر اآلخر 

أن سالح الهجوم عىل الغري يمتاز بنوع من التنوع والقوة، لكن هل حينما 

https://ar.islamway.net :9( أنظر(

)10( حديث حسن أخرجه الرتمذي وغريه 

)11(  من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، عقيدة أهل السنة والجماعة، منشور عىل موقع صيد 

/http://www.saaid.net :الفوائد
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سيل  أمام  صامدا  سيكون  محايدة  أخرى  بمناهج  املذهب  محاسبة  يتم 

االنتقادات، وهل ستكون قوة الهجوم هي نفسها قوة الدفاع عن النفس؟

وأمام هذا الصدام الذي عمر طويال واستقر يف نفوس أجيال متعاقبة، 

هل هناك حلول مقرتحة لتجاوز هذا الخلل الذي عصف باألمة؟

هذا ما سنحاول التطرق إليه يف الجزء التايل.
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نظرية التجاوز المذهبينظرية التجاوز المذهبي

عند يحيى محمدعند يحيى محمد

املذهبي  النزاع  عن  فيها  تحدثنا  التي  األخرية  األربع  املقاالت  خضم  يف 

محل  تعد  التي  األساسية  النقاط  ببعض  بذلك  ممثلني  الحقيقة  حول 

مذهبي  وهما  اإلسالمي  الفكر  يف  رئيسيني  مذهبني  بني  الجيل  الخالف 

السنة والشيعة، كان لزاما علينا أن نظل أوفياء للمنهج الذي إعتمدناه منذ 

أول مقال، والذي ال يقوم عىل مجرد طرح اإلشكال، وإنما اإلتيان ببعض 

التصورات التي تقدم لنا حلوال معينة لتجاوز أزمة الخالف القائمة.

وحينما نطرح هذه املقرتحات املتضمنة يف ثناياها بعض الحلول، فإننا 

ال ندعي مطلقا صوابيتها التامة، فنحن نعي أنها مجهود برشي يخضع 

العزيمة  والهدف هو شحذ  الغاية  لكن  والخطأ،  الصواب  ملقاييس  بدوره 

الفكرية للفرد للبحث عن مزيد من الحلول التي ربما سنقف ذات يوم عىل 

ما يسعفنا يف حياة مشرتكة تسع الكل تحت ظل الحرية واالحرتام والعدل 

واملساواة، فكل هذه القيم الجميلة هي من رشع الله تعاىل. وإن لم يكن لنا 

نحن، فألجيالنا التي تستحق مستقبال أفضل.
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املذهبي حول  بالنزاع  املتعلقة  األخرية  املقاالت  أختم  أن  ارتأيت  وعليه، 

الحقيقة بما يمكن أن نصفه بمنطقة رمادية أخرى بني املذهبني املتنافرين 

نظريا وواقعيا، عىل أن تكون كذلك ختما لهذه السلسة التي أتمنى أن أكون 

قد وفقت فيها إىل درجة ما ولو يسرية يف تبيان أن الحقيقة يف مجال الفكر 

الديني إنما هي نسبية بشكل ظاهر وملفت، وال يمكن الفصل بامتالكها 

متفاوتة،  بنسب  ولو  قابلية،  يف  سيجعلنا  ربما  وهذا  تاما.  امتالكا  كليا 

لتقبل اآلخر، وقبول االختالف، ونبذ الخالف الذي أوردنا املهالك منذ قرون 

لم نستطع أن نتخلص بسببه من أغالل التخلف واالنحطاط.

وفقنا جميعا يف هذا التحدي أو لم نوفق..

أوال: لب المشكلةأوال: لب المشكلة

ومنتج  فكر  باعتباره  الديني،  بالفكر  واملهتمني  الباحثني  من  كغريه 

مجهود برشي، يقف ذ. محمد يحيى عىل املشكلة العويصة التي تعانيها 

الفرق الدينية يف الفكر اإلسالمي، وكما حاولنا أن نقف عليه عىل طول هذه 

السلسلة، فإن ما يمثل لب املشكلة التي تقف حائال بني التوفيق املذهبي 

حول وجهات النظر هو اليقني الذاتي بامتالك الحقيقة، والحكم تبعا لذلك 

عىل ضالل اآلخر وانحرافه عىل سكة الصواب.

 وهكذا يرى محمد يحيى من جانبه أيضا بأن كال الطرفني يزعم بأنه 

مالك الحقيقة املطلقة ومع ذلك يتناقضون حولها، لذا فمن الصعب حل 

النزاع بني الطرفني وكل منهما يضفي عىل نفسه وهم القداسة الدينية، 

فأصبح املذهب دينا، والدين مذهبا، وصار التفريق بينهما عسريا للغاية. 

فسواء العلماء أم األتباع، أغلبهم يظن بأنه يحمل ما يمثل عني الدين، أو 
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يطابقه دون تردد، خالفا ملا يحمله املذهب الخصم. فنحن بالتايل أمام حق 

مطلق ُقبال باطل مطلق. فكالهما يرى أنه صاحب حق مطلق، وكثريا ما 

يكون التوهم بأن هذا الحق ال يتجاوز الكيانني املذكورين. فالدين إما أن 

يتمثل بما يقوله الشيعة أو ما يقوله السنة وال ثالث لهما)1(.

وأرى من جانبي أن اإلشكال يتجىل أيضا يف التقوقع عىل الذات واالنغالق 

من  يتمكن  لم  منا  فالكثري  ووجودنا،  لكياننا  املحتضنة  البيئة  عىل  التام 

التمرن والتمرس عىل االنفتاح واإلطالع عىل تراث اآلخر وثقافته، كما أن 

الفهم  لتوسعة  املخولة  األساسية  العلوم  من  النهل  يف  تقصري حاد  هناك 

اإلنسانية  والدراسات  والنفس  االجتماع  علوم  شأن  الشخصية  واملدارك 

الفلسفية..وذلك باملوازاة مع العلوم الرشعية. بل املشكلة قد تتعمق متى 

العلوم،  من  محدد  بنوع  األخذ  عىل  يحثون  وعلماؤه  املجتمع  رواد  كان 

الزندقة والفسق، وربما  الباقي، وذلك بأن يدخلها يف خانة  والتحذير من 

كونها مخرجة من امللة والدين.

املشكلة  تشكل  أسس  أو  أساس  عىل  مبنيا  مشهدا  نجد  أن  غرابة  فال 

املؤسسات  اعتادت  فقد  عليه  وبناء  أهم مكوناتها،  أعاله  التي بسطناها 

الدينية إظهار التناقضات العقائدية الحادة الستفزاز اآلخر، فمن املألوف 

عباداته  وإبطال  بإيمانه  االعرتاف  وعدم  غيبته  وجواز  املقابل  تضليل 

كتبه  أحد  يف  يصف  أن  إىل  العلماء  كبار  ببعض  ويصل  تكفريه،  وأحيانا 

الفقهية االستداللية أتباع الطرف اآلخر بأنهم أرش من النصارى واليهود 

وأنجس من الكالب والخنازير، وأنه ال يجوز الرتحم عىل موتاهم... ومثل 

)1( مشكلة الحديث السني والشيعي، أفريقيا الرشق املغرب،س 2014، ص 376.
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هذا الوصف نحده لدى عدد من رجاالت الطرفني وعلمائهم. ولألسف فإن 

نسبة كبرية من الطرفني تساهم يف هذه النغمة، بدعوى الديانة، والحقائق 

الواضحة، وانجالء الحق وتمايزه عن الباطل، والفرقة الناجية وسط فرق 

الضالل، وما إىل ذلك من مربرات قد أشبعتها الكتب املتنافسة. لذلك كان 

من الصعب القضاء عىل هذه اآلثار التاريخية املدمرة والتي ما زالت تخيم 

عىل عقول الكثري من الناس، علماء وأتباعا)2(.

فهل تقف هذه املعضلة العميقة سدا منيعا أمام أي حل توافقي، أم أن 

هناك أمل ومحاوالت؟؟

ثانيا: أي حل ؟ثانيا: أي حل ؟

استمرت  التي  القائمة  لألزمة  عالج  أو  حل  إيجاد  يف  التفكري  بات  لقد 

مع وجودنا لقرون متتالية أمرا رضوريا وحتميا، وبذلك يمكن أن يفتح 

لألجيال القادمة سعة يف الحياة والتواصل بعدما أصابنا الضيق والتخلف 

املستقبل،  ال  املايض  هو  دوما  يشغلنا  ما  أن  من  أقل  وال  الحال.  وسوء 

واملوتى ال األحياء)3(. فلقد حذر القرآن الكريم من الفرقة كتلك التي أصابت 

من  أخواتها  به  وقعت  ما  بمثل  تقع  اإلسالم  بأمة  وإذا  السالفة،  األمم 

لسائر  الناجية خالفا  الفرقة  أنه  نفسه  يرى  فكل مذهب  القديمة،  األمم 

الفرق، وأنه حلقة الوصل باإلسالم. فأي عالقة بني املذهبية واإلسالم، ال 

سيما وأن األخري قد نهى عن التمذهب والفرقة؟ فاملذهب مذهب والدين 

دين. الدين لله واملذهب للبرش، فالدين مذهب إلهي، واملذهب دين برشي، 

)2( نفسه، ص 377-376.

)3( نفسه، ص 377.
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فهما يفرتقان، إذ يسعى املذهب لفهم الدين من دون عكس. فهو يجتهد، 

سواء يف العقائد واألصول، أو يف الفقه والفروع، رغم أن املذاهب ال تعرتف 

بطابعها االجتهادي عىل مستوى العقائد واألصول لتربر لنفسها قطيعة 

املسار وحقانية املسلك. فاملذهب يخطئ ويصيب، وبالتايل كان من املمكن 

يف  البرش،  أفكار  سائر  وننقض  ننقد  كما  بآخر،  وإبداله  وتقويضه  نقده 

حني ال يجري هذا الحال مع الدين إذا ما اعرتفنا بمصدره اإللهي)4(.

مخرج  يف  الجدي  التفكري  رضورة  الحال  يفرض  ذلك،  عىل  واستنادا 

إىل مسألة يف غاية  السابقة  النقطة  قد تطرقت يف  وإذا كنت  املأزق،  لهذا 

األهمية وهي وجوب االنفتاح عىل األخر وعىل العلوم املختلفة، فعىل سبيل 

املثال، ال الحرص، أشري إىل مسألة الدراسات الحديثة التي أضحت تبحث يف 

الحقول الثقافية، فأصبحنا اليوم نقرأ عما يسمى بـ »النسبية الثقافية« 

والتي أعتقد بأن اإلملام بها سيكون مدخال هاما وأساسيا يف تحدي تحقيق 

التفاهم والتقارب بني وجهات النظر، وأظن بأن هذا سيكون كفيال بأن 

يتم االعتماد عىل الحوار الهادئ واملحرتم، واإلقرار بأن إمكانية الوصول إىل 

منطقة وسطى تسمح بالعيش املشرتك بما يساهم يف عمارة األرض ال يف 

تخريبها ويف تدمريها وتكريس املزيد من التفرقة والشتات والتخلف.

أن  فلو  للفرد،  البيئي  التكوين  يف  التأمل  إىل  أيضا  املسألة  هذه  وتجرنا 

أتباع كل طائفة صادف أن نشأوا ضمن الطائفة النّد، لكانوا مخلصني لهذه 

األخرية، فالتقليد وإتباع القبيلة والعشرية يبقى ثابتا دون تغاير واختالف. 

مما يجعل الحالة رهينة فيما يقلدونه من األدلة دون تحقيق)5(.

)4( نفسه، ص 379.

)5( نفسه، ص 375.
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سنجد  النظر،  وجهات  من  بالتقريب  القائلة  املحاوالت  نتابع  ونحن 

توجها آخر جديدا، قائما عىل نظرية أرى أنها تستحق الكثري من االهتمام 

ألخذ فرصتها ضمن الحلول األخرى املقرتحة، وهذا املجهود هو الذي قدمه 

التجاوز  »نظرية  مسمى  تحت  يحيى  محمد  اإلسالمي  الفكر  يف  الباحث 

واألسس،  واملنطلقات  املبادئ  من  مجموعة  عىل  تقوم  التي  املذهبي«)6( 

والتي يمكن إجمالها يف النقاط املقتضبة التالية:

11 -  -  فشل دعوات التقريب المذهبي: فشل دعوات التقريب المذهبي:

التقريب بني املذاهب لم تثمر شيئا رغم ما مر عليها من  فكل دعوات 

عقود طويلة، وأن االعرتاف برشعية الطرف املقابل ظل محصورا وضيقا 

إىل أبعد الحدود. ال يمكن التوقع أنها ستتغلب عىل املشاكل التي تواجهها، 

ملسألة بسيطة تتعلق ببعض التناقضات املستفزة والتي يصعب حلها ما 

الدينية.  العقيدة  الطرفني من صميم  لدى  تعترب  أمور  التنازل عن  يتم  لم 

فالدعوة إىل الوفاق تتطلب التضحية بأغىل األثمان.

22 -   -  تفادي خلق مذهب جديد:تفادي خلق مذهب جديد:

انطلق ذ.محمد يحيى من قولة أرسطو: » من نقد الفلسفة فقد تفلسف«، 

أيضا.  املذهبية هم متمذهبون  اليوم  الذين ينتقدون  أن  إىل  وذلك ليخلص 

أي أن ذلك سيفيض بنا إىل بروز مذهب آخر، أو ثالث إذا ما بقينا يف دائرة 

)6( هناك من يرى أن هذه النظرية ال تعدو تشكل تأسيسا ملذهب جديد، وعدا بالتايل إىل أقرار 

التمذهب مع تكريس االحرتام وعدم التكفري واإلقصاء.

مؤسسة  القطيعة،  فتاوى  يف  دراسة  املذهبي:  اآلخر  مع  العالقة  فقه  الخشن،  الحسني  أنظر 

االنتشار العربي، بريوت لبنان، س 2018.
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الحديث عن املذهبني الشيعي والسني، فالقائل يف نظره بتقريب املذهبني ال 

يعدو أن يكون داعيا إىل مذهب جديد عىل غرار املذاهب املوجودة، بل يكون 

مذهبه من صنف آخر مختلف.

33 -  - ال للعداء وال الوحدة وال التقريب، بل للتجاوز:ال للعداء وال الوحدة وال التقريب، بل للتجاوز:

االتجاه  طرف  من  متبناة  خارجية  تكون  قد  هذه  التجاوز  ونظرية 

العلماني، وقد تكون داخلية تنتمي إىل ذات الفصيل الديني، وهو ما يوليه 

الباحث أهمية عظمى ساعيا، عىل حد قوله، إىل إنقاذ الدين بعدما دنسته 

يد التشويه بالخرافة والتكفري والقتل واالستبعاد والتضليل والعمل بمقالة 

شعب الله املختار.

التجاوز املذهبي عىل أمرين أحدهما متمم لآلخر، هما  وتعتمد نظرية 

البديل عن دائرة املذاهب دون الخضوع لسلطتها،  النقد الجذري وتقديم 

فهو تعبري آخر عن الال منتمي، فال يمكن تطبيعه ضمن إطار مذهب ما 

من املذاهب الدينية املعروفة، فقد يتفق مع بعض املذاهب بأمر ويختلف 

معها بأمور، وبالتايل ال يمكن تحديده ضمن مذهب معني. واألهم من ذلك 

أنه يخالف جميع املذاهب جول التفصيل الذي ابتدعوه واعتربوه جزءا من 

الهوية الدينية بال دليل، ال سيما وأن هذا التفصيل مشوب بالظنون، فال 

يصح إحالة يشء ما إىل الهوية الدينية ما لم يكن قطعيا.

يف  عليه  يعول  مصدرا  ليس  الدين  فإن  التجاوز  نظرية  وبحسب 

مصدر  فهو  الدين  أما  الواقع،  هو  ذلك  يف  األساس  املصدر  بل  التفاصيل، 

اإلجمال، وباإلجمال نحصل عىل القطع والبيان، خالفا للتفصيل املستمد 

من النصوص عرب الظنون والتكهنات البعيدة.
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تظل نظرية األستاذ محمد يحيى كغريها من النظريات القابلة للدراسة 

والتمحيص والنقد أيضا، لكن ال يمكن أن نتغافل عن الهدف النبيل الذي 

أو رمادية  البحث عن منطقة وسطى  أال وهو  الكاتب،  يسعى من ورائه 

تحقق الوحدة وااللتحام ونبذ الترشذم والتخلف.

الذين نلمس  األمة والوطن  أبناء  الظن ينسحب عىل كل  أن حسن  كما 

فيهم هّم النهضة واالتفاق والتقدم واالتحاد، وذلك بالرغم من النظريات 

بدل  الوطنية  عىل  القائمة  العلمنة  شأن  لنا،  تُقدم  التي  املخالفة  األخرى 

االنتماء الديني، فهؤالء أيضا يقدمون لنا حلوال، من وجهة نظرهم، تساعد 

عىل اللحمة واملساواة والحرية والتقدم.

حبيسة  تبقى  أن  فيجب  الحلول،  هذه  حول  اختلفنا  أو  اتفقنا  ومهما 

دائرة النقاش الحر النزيه العقالني املحرتم الذي يُفرتض فيه صيانة كرامة 

اإلنسان وحقه يف التعبري الذي ال يمس من كرامة وحرية اآلخر.

كلمة الختم: روعة االختالف...بشاعة الخالف:كلمة الختم: روعة االختالف...بشاعة الخالف:

من جهتنا، وفق ما نملكه من زاد معريف بسيط، وفهم متواضع، ندعو 

الحقيقة مقسمة  فيها  تظهر  األبواب عىل ساحة  نافذة مرشعة  فتح  إىل 

إىل أكثر من نوع وجزء حسب املشارب واملدارس واألفكار التي ننظر من 

قالب مصقول  وفق  تشكل  إنما  املنظار  هذا  أن  شك  منظارها، وال  خالل 

واجتماعية  واقتصادية  وثقافية  ومكانية  زمانية  بعوامل  متأثرة  بيئة  يف 

أمرا  واالختالف  التنوع  من  يجعل  الذي  اليشء  متباينة،  وفكرية  ونفسية 

بديهيا وطبيعيا، وكان القصد من وراء هذه السلسة لفت االنتباه إىل روعة 
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االختالف وبشاعة الخالف، فبسبب الخالف الذي به ننبذ كل تنوع أو تغيري 

كافة  املتقدمة يف  البرشية  والتخلف عن ركب  الجهل  براثني  يف  نقبع  بتنا 

املجاالت.
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الفصل الثاني:الفصل الثاني:
تنوع الفهم والتفسير تنوع الفهم والتفسير 
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اإللحاد: من االختيار الفردي إلى الدعوة !اإللحاد: من االختيار الفردي إلى الدعوة !

سبق أن تناولنا يف الفصل السابق مسألة النزاع حول الحقيقة يف الفكر 

الديني، والذي خلصنا من خالله إىل أن التوجهات الدينية بمختلف مشاربها 

ترى أنها صاحبت الحق والحقيقة، بناء عىل عوامل ومنطلقات مختلفة، 

فهل  ورشيعتها.  ملتها  إىل  الدعوة  حق  لنفسها  ترى  يجعلها  الذي  اليشء 

يمكن أن نتصور نفس اإلشكال يف حقل آخر غري الحقل الديني؟

الرشح  إىل  يدفع  الحقيقة  بتملك  القناعة  أن  عىل  اثنان  يختلف  ال  قد 

والتربير والدعوة إىل تبني ذات املنهج واألخذ به، وهذا قد نصادفه يف أغلب 

التوجهات واملذاهب واإلديولوجيات، وهذا أمر طبيعي عىل مر التاريخ كله.

لكن هل يمكن إسقاط ذات الفرضية عىل مسألة اإللحاد؟ خصوصا وأن 

اإللحاد نفسه يف عالقة جدلية مع الدين.

بمعنى هل يظل اإللحاد قناعة فردية شخصية أم أن امللحد هو اآلخر 

الخالص  سبيل  هو  ومعتقداتها  الدينية  التبعات  من  التخلص  أن  يرى 

والرقي، والذي ال يجب أن ينحرص يف تجربة فردية لشخص واحد، وإنما 

يجب أن تعمم عىل البرشية لتحقيق النهوض الجمعي؟
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إن الرد بالنفي يدحضه الواقع بكل مخرجاته يف هذا املضمار، كما أن 

الجواب باإليجاب يدخلنا ال محالة يف تقاطعات قد ال يَُسلُِّم بها العديد ممن 

اختاروا سلوك هذا الطريق يف حياتهم، ومن هذه التقاطعات تقاسم اإللحاد 

مع الخطاب الديني مسألة الدعوة والتبشري !!.

إن الدعوة إىل اعتناق امللة وإتباع الرشيعة أمر مسلم به يف الدين، غري أن 

التسليم له بذات املسلمة قد  نفس اليشء يختلف مع قضية اإللحاد، ألن 

يجعله يف موقع ال يختلف فيه عن الدين نفسه، أي أنه سيوصف عىل أنه يف 

نهاية املطاف معتقد ال يختلف عن التدين إال من حيث الدرجة ال النوع، أي 

أنه هو اآلخر سيجعلنا نبحث له عن آلهة ورسل وسبل الدعوة والتبشري.

االختيار  من  االنتقال  سمته  إلحادي  تحول  أمام  اليوم  نحن  حقا  فهل 

الفردي إىل الدعوة التبشريية ؟

قضية  تناول  خالل  من  جوانبه  من  بعٍض  إىل  التطرق  سنحاول  سؤال 

اعتناقه  إىل  دعوة  باعتباره  إليه  النظر  قبل  العام،  إطارها  يف  اإللحاد 

مستقرئني بعض الحاالت من زاوية نظر أكاديمية وأخرى واقعية.

أوال: اإللحاد... نظرة عامةأوال: اإللحاد... نظرة عامة

عند ذكر كلمة اإللحاد فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو إنكار األلوهية، 

وما ينتج عن ذلك من ردود فعل قد تكون يف معظمها حادة وقاسية من 

لدن رشيحة من املتدينني، كما أنها قد تكون مثرية للعجب والغرور لدى 

بعض املالحدة وما يتبعه من تحقري وسخرية من املتدينني ومعتقداتهم.

»معنى  نتناول  أن  علينا  يفرض  األكاديمي  باملنهج  تمّسكنا  أن  غري 

اإللحاد« أوال عىل مستوى اللغة، ثم عىل مستوى االصطالح.
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أْلَحَد  أو  َلَحَد  املايض  الفعل  من  مأخوذ  إلحاد  كلمة  أصل  اللغة  ففي 

الجوانب)1(،  من  جانب  إىل  الوسط  عن  امليل  وتعني:  صحيح(،  )وكالهما 

للكون،  فيَُعرَُّف بكونه مذهب فكري ينفي وجود خالق  أما يف االصطالح 

بدون  وتعني   )Atheos أثيوس   ( اإلغريقية  اللغة  من  التسمية  واشتقت 

إله)2(. وهنا ظهرت التفرقة بينه وبني مجموعة من املصطلحات األخرى 

املشابهة)3(.

وقد تتعدد األسباب التي تؤدي، وقد أدت، إىل اإللحاد، فهناك من ربطها 

بالربيع  سمي  ما  )كثورات  سياسية  بتحوالت  أو  اجتماعية،  بعوامل 

العربي(، وهناك من ردها إىل أسباب نفسية قائمة عىل التنشئة والرتبية 

الدار  تحليلية،  دراسة  اإلسالمي:  التاريخ  يف  اإللحاد  مفهوم  عبيد،  العزيز  عبد  إمام  عيل   )1(

اإلسالمية للطباعة والنرش، مرص، س 2019، ص 8.

)2( خالد بن محمد الشهري، اإللحاد: تعريفه وأشكاله ونشأته، منشور عىل موقع:

www.alukah.net

)3( من هذه التسميات:

الالديني: وهو االسم الذي يفضله كثري من املالحدة مع أن لفظ الالديني يعني من ال يؤمن بدين 

وليس بالرضورة أن يكون منكراً لإلله.

ضد الدين Antitheist: هو امللحد الذي يتخذ موقفاً عدائياً من اإلله والدين واملتدينني.

الربوي Diest: هو الذي يؤمن بأن اإلله قد خلق الكون، ولكنه ينكر أن يكون قد تواصل مع البرش 

عن طريق الديانات.

الالأدري Agnostic: هو الذي يؤمن بأن قضايا األلوهية والغيب ال يمكن إثباتها وإقامة الحجة 

عليها كما ال يمكن نفيها، باعتبارها فوق قدرة العقل عىل اإلدراك.

املتشكك Skeptic: هو الذي يرى أن براهني األلوهية ال تكفي إلقناعه، ويف نفس الوقت ال يمكن 

تجاهلها.

ومراعاة  والعقل  املادي  العلم  عىل  الحياة  إقامة  إىل  دعوة  هي  العلمانية   :Secularist العلماني 

املصلحة بعيداً عن الدين، وهو اصطالح سيايس ال عالقة له بعقيدة الفرد الدينية

خالد بن محمد الشهر، نفس املرجع.
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سيما الدينية منها، وما يصاحبها من التخلص من األب املربي الذي يمثل 

بصورة أو بأخرى صورة اإلله لدى الطفل)4(، وقد يصل املرء إىل هذه املرحلة 

بعد رحلة طويلة من الدراسة واإلطالع والبحث.

لكن ما يهمنا هنا، هو أن اإللحاد يف عرصنا الحايل يختلف عن اإللحاد 

أو  الفالسفة  من  صغرية  نخبة  عىل  مقترصا  كان  الذي  القديم  التاريخي 

بني  واسع  نطاق  عىل  منترش  غري  وكان  املغلقة،  الصالونات  يف  املفكرين 

عوام الناس، أما اآلن فنحن نشهد دوال وأمما كاملة تدين بإنكار الله عز 

وجل أو تشكك يف وجوده... لم يعد اإللحاد حالة نخبوية ضيقة، بل صار 

لها وجود شعبي وقاعدة عريضة بني أمم الخلق، فلم يعد من املناسب اآلن 

الكالم عن اإللحاد عىل أنه شذوذ مجتمعي أو أن املالحدة أقلية ضئيلة ال 

يمكن أن يكتب لها االنتشار)5(، فقد خلصت بعض اإلحصائيات فعال إىل أن 

نسبة الالدنيني بصفة عامة قد وصلت إىل حوايل 16 %  عرب العالم)6(.

إذن، وبعد الوصول إىل هذه القناعة الشخصية، بغض النظر عن الدوافع 

والعوامل املوصلة إليها، فهل يظل امللحد مكتفيا بهذه النتيجة التي وصل 

إليها، عىل أساس أنها اختيار فردي ال شأن للغري به، أم أنه سيجد يف نفسه 

رغبة أخرى مخالفة، وهي واجب الصدع بهذا الخيار واإلفصاح عنه؟ وهل 

يعترب هذا اإلفصاح كشفا لجانب من الشخصية أم يضمر دعوة الغري إىل 

)4( أنظر: عياد أبالل، املرجع السابق.

)5( هشام عزمي، اإللحاد للمبتدئني، دار الكاتب للنرش والتوزيع، مرص، ط 2، س 2015، ص 25.

/https://ar.wikipedia.org :6( أنظر(

وأعتقد أنها نسبة تقريبية فحسب، فقد يوجد العديد ممن ألحدوا لكنهم يخفون إلحادهم مخافة 

املجتمع الذي يسكنونه.
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الدخول  عالم اإللحاد؟ أم أن األمر يتجاوز كل هذا وذاك لنقول أننا اليوم، 

وعىل غرار الدين الجمعي)7(، أمام إلحاد جمعي يربر النسبة املسجلة حاليا، 

ويعكس مذهبا/ دينا آخر يسلك نهج الدعوة والتبشري والخالص؟

وهو ما سنحاول الوقوف عليه يف النقطة املوالية.

ثانيا: اإللحاد كدعوة !ثانيا: اإللحاد كدعوة !

يف نص له حاول أحد املدونني الدفاع عن اإللحاد مؤكدا أنه » وبخالف 

األديان، ال يمتلك وال يفرض اإللحاد: كتابات، تعاليم، عقائد، وال نصوص 

قداسة أحد..«)8(.

يفرتض  مقدسة  نصوص  أو  كتابات  أو  تعاليم  فرض  عن  الحديث  إن 

الحديث عن قوة عليا مطلقة )إله( يكون مصدر ذلك، ويكون املؤمن بها 

–دينيا- ملزما بتطبيقها، غري أنه إذا تمعنّا يف املسألة الدينية سنصل إىل أن 

التعاليم يأتيها الفرد طوعا تقربا إىل اإلله الذي يؤمن به، أي أن عدم اإليمان 

يجعله يف تحلل من كل هذه التعاليم وما تتضمنه النصوص املقدسة، وهذه 

هي روح األديان التي ال يمكن التغايض عنها والنظر يف ممارسات شاذة 

تفرض هذه التعاليم بالقوة، ألن حتى اإلديولوجيات املادية منها ما يفرض 

أيضا بالحديد والنار!.

أيضا يف  إعماله  يمكن  أنه  أرى  أعاله،  إليه  الذي خلصنا  االستنتاج  هذا 

ظاهرة اإللحاد نفسها، فامللحد بدوره، وبشكل أو بآخر، يضع نفسه تحت 

)7( راجع: فراس السواح، املرجع السابق، ص 38 وما يليها.

www.il7ad.org :8( ما اإللحاد؟، منشور عىل موقع شبكة امللحدين العرب(
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قوة عظمى ما، عقال كانت، أم علما، أم مادة...)9(، وبالتايل سيضطر أيضا 

إىل تتبع كتابات وتعاليم ونصوص من سبقوه إىل امليدان من كتاب وفالسفة 

ومفكرين، وال عجب أن نجد مرجعا ما أو كاتب بعينه يعامل تعامل نبي 

صاحب رسالة)10(!. وهكذا يأتي األتباع ليسلكوا بدورهم مسلك الدعوة إىل 

هذا »املذهب« بكل الطرق املتاحة، ليسريوا جنبا إىل جنب مع املتدينني من 

حيث يدرون أوال يدرون.

الرسالة  عىل  نقف  كتابة  موثق  بشكل  اإللحادية  الدعوة  جذور  ومن 

تركيا  إىل  انتقاله  بعد  أنه  فيها  أكد  التي  أدهم«  »إسماعيل  ل:  املشهورة 

تفكريهم  أشاركهم  أن  يمكنني  أناسا  وجدت   « بالجامعة  وااللتحاق 

وكانت  اإللحاد(،  نرش  )جماعة  أسست  الفرتة  هذه  ويشاركونني...يف 

64 صفحة، وبعدها فكرنا يف االتصال  لنا مطبوعات صغرية كل منها يف 

سميث،  شارلس  األستاذ  يديرها  التي  األمريكية  اإللحاد  نرش  بجمعية 

وكانت نتيجة ذلك انضمامنا له وتحويل اسم جماعتنا إىل ) املجمع الرشقي 

لنرش اإللحاد(، وكان صديقي البحاثة إسماعيل مظهر يف ذلك الوقت يصدر 

مجلة »العصور« يف مرص وكانت تمثل حركة معتدلة يف نرش حرية الفكر 

والتفكري والدعوة إىل اإللحاد«)11(.

)9( يف اإلسالم يُعترب الهوى يف حد ذاته إلها، قال تعاىل يف سورة الفرقان اآلية 43:﴿ أََرأَيَْت َمِن اتََّخذَ 

إَِلَٰهُه َهَواُه أََفأَنَت تَُكوُن َعَليِْه َوِكياًل ﴾

)10( هناك العديد من األسماء املشهور التي باتت مراجعهم معتمدة يف هذا اإلطار أمثال، برتراند 

راسل، سارتر، كونت، ماركس، نيتشه...، ومن الكتب نجد: وهم اإلله، نهاية اإليمان،ثورة ضد 

اإلله...الخ.

)11( ملاذا أنا ماحد،رسالة منشورة يف مجلة اإلمام، أغسطس 1937، مطبعة التعاون االسكندرية 

مرص، ص 5.
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ويف عرصنا الراهن، يكفي الولوج إىل إحدى مواقع التواصل االجتماعي، 

وكتابة كلمة ملحد أو إلحاد، حتى تطالعك املئات من الصفحات واملواقع 

أيضا عىل  التوجه، معتمدين هم  بهذا  التي يعد مسريوها رسال مبرشين 

تعاليم وكتب ونصوص قصد اإلقناع واستقطاب املزيد من األتباع، وهكذا 

نجد عىل سبيل املثال صفحة موسومة باسم » أمة اإللحاد« تَُعرُِّف نفسها 

لكل راغب يف الولوج إليها بأنها تهتم بـ »كل الشؤون الالدينية والفكرية 

الخاصة باألمة الالدينية اإللحادية ونبذ خرافات أفيون الشعوب وبالذات 

اإلسالم املتطرف«.

إننا إذا أمام ظاهرة إلحادية جمعية، كان أساسها الدعوة واالستقطاب، 

إىل  الخاص،  الشخيص  إطارها  من  الفردية  القناعة  هذه  بذلك  وانزاحت 

نطاق يهتم بالوعي الكيل املشرتك، والذي أضحت أساليب الدعوة املتنوعة، 

سمات  من  وقيودا،  أغالال  يعتربون  مما  اإلنساني  بالخالص  والتبشري 

املسألة اإللحادية، والتي باتت تتقاطع بدورها مع املسألة الدينية ذاتها)12(، 

بالرغم من العداء البني بينهما.

ازدراء األديان... ركن من أركان اإللحاد؟!!ازدراء األديان... ركن من أركان اإللحاد؟!!

أنهم  سيجد  املالحدة  عتاة  وحوارات  وانتاجات  أفكار  عىل  املطالع  لعل 

ينافحون عن قناعتهم بما أوصلهم إليه عقلهم ومنطقهم واستنتاجهم، 

وربما ستجده يف املقابل يُِكنُّ احرتاما خاصا ملن يخالفهم هذا التوجه سيما 

)12( باطالعنا عىل القرآن الكريم سنقف عىل أمر مشابه بشأن جحود الربوبية، إذ كانت رغبت 

الجاحدين لها أن يشاركهم املؤمنون توجهه، وهكذا جاء يف اآلية 89 من سورة النساء قوله تعاىل: 

﴿َودُّوا َلْو تَْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفتَُكونُوَن َسَواًء﴾
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املتدينني منهم، فال تراه أو تجده يسخر من دين أو عقيدة، بل يمكن أن 

تقيس هذا عىل شعوب نهجت اإللحاد توارثا أو تثاقفا، همهم أنفسهم وال 

يحرشون أنفسهم يف خيارات غريهم سيما العقدية منها.

لكن وأنت تطل عىل املواقع أو الصفحات أو الكتابات املنتمية إىل البيئة 

ركن  وثوابته  الدين  من  السخرية  أن  ستجد  أساسا،  واإلسالمية  العربية 

أسايس لدى امللحد، وعىل حد لسان حالهم، فمن لم يسخر من الدين فال 

إلحاد له!،  فلماذا كل هذا الثقل الساخر واملستهزئ بالدين من لدن هؤالء؟

إىل أسلوب السخرية  العظمى من دعاة اإللحاد عندنا يركنون  الغالبية 

طرق  أهم  من  وعي،  بدون  أو  بوعي  ذلك،  معتربين  الدين،  من  واالزدراء 

الخروج من الدين، أي الوصول إىل مرحلة اإللحاد يف نهاية املطاف، فلعلها 

قدره  من  اإلطاحة  طريق  عن  الدين  بجوهر  املساس  أن  عندهم  القناعة 

ومكانته من النفوس بطرق كوميدية فجة كفيل بإضعافه أو محوه من 

الصدور.

لكن لماذا هذا الخيار بالذات لدى مالحدتنا؟؟لكن لماذا هذا الخيار بالذات لدى مالحدتنا؟؟

واالستهزاء  السخرية  أن  اعتبار  إىل  النفسية  الدراسات  بعض  تتجه 

املفرطني، يمكن أن يكون مرضا نفسيا دافعه الشعور بالنقص املمزوج 

الحقد  وإفراغ  املستهزئ،  وإخفاء جوانب سلبية يف شخصية  باإلسقاط، 

واالحتقار الداخليني، وامليول إىل السادية)13(.

www.raafatbabil. :13( رأفت البابيل، السخرية واالستهزاء مرض نفيس، منشور عىل موقع(

cdhost.com
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فهل يمكن اعتبار السخرية من الدين من لدن بعض امللحدين ذو طبيعة 

نفسية؟

إىل حد كبري خصوصا ممن  الفرضية صائبة  أن تكون هذه  أستبعد  ال 

يأخذون  جعلتهم  حياتهم  من  فرتة  يف  سلوكات  أو  معينة  تربية  عرفوا 

موقفا معينا من الدين وتعاليمه التي فرضت عليهم فرضا سيما من طرف 

العائلة، واألب تحديدا، اليشء الذي ينتج عنه كره ال يجد له متنفسا غري 

السخرية املفضية إىل نوع من النشوة واالنتصار، وهكذا نقرتب أكثر من 

تفسري ديكارت للسخرية واالستهزاء باعتبارهما نوع من الفرح املمزوج 

بالكره، يأتي يف التماسنا لعيب فيما نعتقده أنه يستحق ذلك العيب)14(. 

وال يمكننا أن نتحدث عن السخرية من الدين من طرف ملحد دون أن 

نعرج عىل ذكر اسم أثار الجدل يف عاملنا اإلسالمي والعربي، وذلك ملا خلفه 

من ذهول واستغراب كان سببه التحول الكبري من أقىص اليمني الذي مثل 

ودافع فيه عن اإلسالم والسلفية كداعية معروف، إىل منعوت باإللحاد الذي 

املساس  من  حملت  بأنها  وصفت  التي  الفكرية  نتاجاته  من  استخلص 

القصيمي  الله  الراحل عبد  إنه  بالدين بشكل ساخر ومستفز ما حملت. 

الذي ربط البعض أسلوبه ذاك بالجانب النفيس تحديدا، إذ قال: » ال شك 

أن األسلوب الوقح الفظ لهذه الكتابات يؤكد أن إلحاد القصيمي مشكلة 

نفسية ال عالقة لها باألسباب املوضوعية«)15(.

)14( أنظر: رينيه ديكارت، انفعاالت النفس، ترجمة جورج زيناتي، دار املنتخب العربي للدراسات 

والنرش والتوزيع، مرص، س 1993.

 ،2015 للنرش والتوزيـع، مرص، س  اإللحاد مشكلـة نفسيـة، نيوبـوك  )15( عمرو الرشيف، 

ص 330.



39كتاباإلصالح132
2022

صفوة القول:صفوة القول:

اإليمان مكفول بمقتىض  بعد  أو  باإليمان  الشخصية سواء  اإلختيارات 

ال  فنحن  وبالتايل  الخيار،  هذا  تبعات  سيتحمل  والكل  املختلفة،  الرشائع 

نمارس الوصاية عىل أي كان.

أتت هذه الكلمات للوقوف عىل النمط التحويل الذي عرفه مسار اإللحاد، من 

قناة واختيار فردي، إىل نهج الدعوة إليه، أي أن ما يمكن أن يعيبه امللحد عىل 

املتدين يأتيه هو نفسه وإن اختلفت الصيغ واألساليب. هنا يسطع السؤال:

ملاذا يدعو التيار اإللحادي غري امللحدين إىل اإللحاد؟

سؤال يحتاج إىل كثري من التأمل والتمعن، فإن أفىض بنا إىل تقاطع ما 

يف  ألخصها  الطرفني  بني  سواء  كلمة  إىل  يحتاج  فاألمر  التدين  وبني  بينه 

كلمة اإلحرتام! 

احرتام معتقدات الغري وميوالتهم اإليمانية، »قد أختلف معك يف الرأي   *

ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك يف التعبري عن رأيك« »فولتري«.

َواَل  اإليمان نفسه.﴿  الفكرية منها عدم  احرتام اختيارات اآلخرين   *

َزيَّنَّا  .َكذَِٰلَك  ِعْلٍم  ِبَغرْيِ  َعْدًوا  اللََّه  َفيَُسبُّوا  اللَِّه  الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن  تَُسبُّوا 

ْرِجُعُهْم َفيُنَبِّئُُهم ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن ﴾)16(. ٍة َعَمَلُهْم ثُمَّ إىَِلٰ َربِِّهم مَّ ِلُكلِّ أُمَّ

إّذاك يبقـى الحـوار السليــم والحجــة الناصعة الفيصل بني الجميع.

﴿ ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي﴾)17( صدق الله العظيم.

)16( اآلية 108 من سورة األنعام.

)17( اآلية 64 من سورة النمل.
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 صلة الديني بالسياسيصلة الديني بالسياسي

بين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمنبين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن

رمزين  الرحمان  عبد  وطه  الجابري  عابد  محمد  الراحل  من  كل  يمثل 

»الرتاث  تقويم  بمسألة  فيه معا  اهتما  والذين  املعارص،  الفلسفي  للفكر 

إىل  اإليجابي  بمعناها  نقدية  نظر  زاوية  من  وتناوله  اإلسالمي«  العربي 

حد كبري، غري أنه ال يخفى عىل أحد من املطلعني عىل فكر الرجلني مدى 

التباين الذي قد يصل حد التناقض بني التوجهني، ويظل »العقل« باعتباره 

من  والتخلص  والرقي  للنهوض  أساسية  ودعامة  متميزا،  تفكرييا  نمطا 

براثني الجهل والتخلف أبرز نقاط التباين بني املفكرين، ذلك أن الجابري 

قدم قراءة إيديولوجية للرتاث قسمه إىل ثالث دوائر وهي حسب األهمية، 

الربهان والبيان والعرفان، فكان رد طه عبد الرحمن أن قسم الرتاث تقسيما 

ثالثيا أيضا وهو العقل املجرد والعقل املسدد والعقل املؤيد، فما يدل عليه 

املجرد وما يسميه  بالعقل  الرحمن  الجابري بالربهان يدل عليه طه عبد 

الجابري البيان يسميه طه  عبد الرحمن العقل املسدد وما ينعته الجابري 

بالعرفان، ينعته طه بالعقل املؤيد. مما دفع بالباحث عبد النبي الحري)1(، 

)1( أنظر كتابه: “طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري: رصاع املرشوعني عىل أرض الحكمة 

الرشدية”، منشورات الشبكة العربية لألبحاث والنرش الطبعة األوىل، بريوت،س 2014.
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إىل استخالص أن طه عبد الرحمن سقط يف فخ قراءة الجابري األيديولوجية 

للرتاث عموما، والرتاث الرشدي خصوصا، كما يفرتض أن املرشوع الفكري 

عند طه، ليس يف حقيقة األمر إال املرشوع الفكري للجابري مقلوبا، فما 

يقوم الجابري باإلعالء من شأنه يقوم طه عبد الرحمن بالحط من قيمته، 

والعكس بالعكس)2(.

ومن بني املواضيع التي تناولها املفكران أيضا مسألة الصلة التي تجمع 

املفكرين  العديد من  أسال حرب  الذي  املوضوع  الدين والسياسة، وهو  ين 

والباحثني بمختلف مشاربهم، لكن تناوله من وجهة نظر كل من الجابري 

هل  التايل:  السؤال  نطرح  جعلنا  الذي  اليشء  خاصا،  طابعا  اتخذ  وطه 

أرخيا  قد  للرجلني  والفلسفية  الفكرية  التوجهات  بني  والتباين  االختالف 

بظاللهما أيضا عىل القضية الجدلية الرابطة بني الدين والسياسة؟ أم أن 

األمر مختلف هذه املرة ويمكننا أن نلمس شيئا من التوافق والتقاطع بني 

النظرتني والقراءتني؟

إن محاولة وقوفنا عىل هذا اإلشكال الجدير بالبحث واملزيد من التمحيص، 

ما  أبرز  من  أن  وأحسب  املفكرين.  لهذين  أساسني  مؤلفني  نختار  جعلنا 

تناوال فيه مسألة الصلة بني الديني والسيايس، وبالطبع يظل التناول الكيل 

اإلنتاج  كل  تمحيص  أي  تعاىل( وطه،  الله  )رحمه  الجابري  لفكر كل من 

الفكري لهما، وهو القمني بتكوين صورة شاملة حول املوضوع، غري أن 

للمفكرين  األسايس  التوجه  بفهم  كفيل  املؤلفني  هذين  عىل  نظرة  إلقاء 

حول هذه القضية، واملؤلفان هما : 

)2( للتوسع راجع قراءة الباحثة املغربية: جهان نجيب لنفس املؤلف عىل موقع: 

/https://couua.com
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الدين والدولة وتطبيق الرشيعة ملحمد عابد الجابري)3(؛  *

عبد  لطه  االئتمانية  سعة  إىل  العلمانية  ضيق  من  الدين:  روح   *

الرحمان)4(.

وال ينفك الحديث عن عالقة الدين بالسياسة دون استحضار مصطلح: 

»العلمانية« وما تمثله من جدل واسع بني رافض ومؤيد، وبني هذا وذاك 

هناك من يذهب إىل حد تكفري العلمانية باعتبارها تمس بالدين وتعد خطرا 

الدين باعتباره أهم  العلمانية فرصة للقضاء عىل  محدقا به، ومن يعترب 

عوائق التنمية والتقدم، لكننا يمكننا أن نقف عىل توجه وسط قد يقول 

بفصل الديني عن السيايس لكن ال يستطيع القول بإمكانية فصل الدين 

عن املجتمع، بل أن مسألة الديني والسيايس مسألة منسجمة وموحدة ال 

يمكن الفصل بينهما بتاتا. واملالحظ أن كل من الجابري وطه قد تطرقا 

إىل »العلمانية« بشكل مخالف ملا عهدناه يف الكثري من القراءات والتفاسري 

املتنوعة التي وقفنا عليها، فمن البدائل التي يقرتحها الجابري إىل فرضية 

التوحيد التي قال بها طه، وهذا ما سنعمل قدر اإلمكان عىل التطرق إليه، 

للوقوف عىل مدى التباعد أو االقرتاب بني املفكرين يف هذه النقطة بالذات 

متتبعني من زاوية أخرى لخطوات النزاع حول الحقيقة التي بدأنا مسريتها 

يف هذه املجلة. وعليه سنقسم هذا املقال إىل نقاط ثالث نفرد األوىل إىل موقف 

الجابري، والثانية لرؤية طه، بينما نخصص الثالثة كنقطة ختم نخصها 

بمالحظاتنا يف مخرجات التوجهني:

)3( منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان، س 1996.

)4( منشورات املركز العربي الثقايف، الدار البيضاء املغرب، ط 2، س 2012.
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أوال:الجابري وبدائل العلمانيةأوال:الجابري وبدائل العلمانية

املوقف من العلمانية املوقف من العلمانية -   - 11

العلمانية،  مسألة  من  فريدا  موقفا  الجابري  عابد  محمد  الراحل  اتخذ 

ولعل هذا املوقف ما جعل بعضا من منتقديه يرون أنه لم يتملك الشجاعة 

محمد  قول  حد  وعىل  املوضوع،  هذا  من  الواضح  موقفه  إلعالن  الكافية 

أركون فإنه هو اآلخر يقدم بعض الرتضيات/ التنازالت تفاديا ألي صدام 

مع بعض مكونات املجتمع.

ومن وجهة نظرنا املتواضعة، فمحمد عابد الجابري وهو يمارس فعل 

التفكري، لم يخرج عن إطاره الثقايف واالجتماعي، وحتى تناوله للرتاث فقد 

كانت نظرة داخلية إىل حد كبري جعلته، ربما، يف منأى عن الرصاع مع أمته، 

املعتمدة يف  الكربى  املراجع  إىل  أقرب  الفكرية أضحت  انتاجاته  سيما وأن 

الفقه والتفسري وغريهما. 

يظل  أال  يجب  الجابري  عند  بالدين  السياسة  صلة  فموضوع  وعموما 

قابعا يف فهم العقل الرتاثي الذي ينظر إىل فصل الدين عن الدولة أو فصل 

الدين عن الدولة من زاوية ثنائية محض وهما إما إنشاء دولة ملحدة غري 

إسالمية، أو حرمان اإلسالم من السلطة)5(!. 

والجابري يرى أن فصل الدين عن السياسة ال يعني إبعاده عن الحياة 

الدين  توظيف  عدم  يجب  لكن  عمليا،  مستحيل  ذلك  ألن  االجتماعية، 

تمثل ما هو نسبي ومتغري تحركها  السياسة  أن  ذلك  ألغراض سياسية، 

 )5(  نفسه، ص 62
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أو بمعنى آخر هي »فن إلدارة االختالف«،  الفئوية والشخصية،  املصالح 

وما هو ما يخالف الدين وجوهره باعتباره املطلق والثابت غايته التوحيد 

ال التفرقة)6(.

عليها  املتعارف  الخاصة  بمدلوالتها  العلمانية  إذن  الجابري  يعني  هل 

لدى الكثريين؟

بداية يؤكد صاحب مرشوع نقد العقل العربي أن قضية عالقة الديني 

بالسيايس يجب أن يؤطر تأطريا يتوفر عىل حد أدنى من الفهم والتفهم 

والتفاهم، اقتناعا منه من أن من أهم عوائق التواصل والتفاهم بني تيارات 

الفكر العربي املعارص انغالق كل منها داخل مرجعيته الخاصة وانشداده 

املطلق إليها ونفي كل ما عداها، إما عن جهل أو تجاهل، وإما بتصنيفه 

تصنيفا اديولوجيا باملعنى الذي تكون االيديولوجيا هي »آراء خصمي«)7(.

ولوضع معالم هذا اإلطار الضامن للحد األدنى من التفاهم، بنّي الجابري 

أسباب نزول العلمانية بالعالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عرش، 

وارتباطه باألقليات التي عاشت تحت ظل الحكم العثماني ومده، ليخلص 

إىل أن » مسألة العلمانية يف العالم العربي مسألة مزيفة«)8(، بمعنى أنها 

العربي واإلسالمي،  الوطن  تعرب عن مضامني غري متطابقة مع حاجات 

الدولة« فقد  الدين عن  العلمانية متى انصب عىل »فصل  وبالتايل فمعنى 

وبكيفية  الدينية،  األقلية  حقوق  بمشكلة  عضويا  ارتباطا  مرتبطا  كان 

)6(  نفسه ،ص 117-116

)7( نفسه، ص 60

)8( نفسه، ص 113



39كتاباإلصالح138
2022

فإنها عىل  وبالتايل  األغلبية،  بدين  تكون محكومة  ال  أن  يف  خاصة حقها 

هذا االعتبار كانت تعني بناء الدولة عىل أساس ديمقراطي عقالني وليس 

عىل أساس الهيمنة الدينية، مؤكدا أن فصل الدين عن الدولة غري مستساغ 

بني  التعارض  إلقامة  اإلسالم  يف  معنى  ال  ألنه  إسالمي  مجتمع  يف  إطالقا 

الدين  يتوىل  حيث  إال  معنى  له  يكون  ال  التعارض  هذا  إن  والدولة.  الدين 

هيئة منظمة تدعي لنفسها الحق يف ممارسة سلطة روحية عىل الناس، يف 

مقابل سلطة زمنية تمارسها الهيئة السياسية: الدولة.

املأزق... والحل ! املأزق... والحل ! -   - 22

إن تفسريات الجابري لصلة الديني بالسيايس ال تخلو من مأزق معريف 

قد تطرحه صعوبة التوفيـق، نوعـا مـا، بني االبتعـاد عـن توظيف الديـن 

الدين  عن  املجتمع  العامة/  الحيـاة  فصل  إمكانيـة  وعدم  السياسة،  يف 

بشكل قطعـي )والسياسـة قد ينظر إليها بدورها كجزء من هذه الحياة 

العامة(.

 فكيف قدم لنا الحل لهذا اإلشكال القائم؟

طرح  إىل  النقيضني  هذين  بني  للتوفيق  له  محاولة  يف  الجابري  اتجه 

مرادفات بديلة للعلمانية، باعتبار أن نبتة األخرية ال توافقها تربة العالم 

أن  يجب  املجال  هذا  يستسيغه  أن  أردنا  إذا  حني  يف  واإلسالمي،  العربي 

والحريات،  الحقوق  بحماية  الكفيلة  السياسة  للممارسة  بحلول  يأتي 

وإقرار أسس ومبادئ العدل والكرامة، وهكذا نجده يشري إىل مصطلحي: 

إنه  رأيي  »يف  العربي:  العقل  مرشح  يقول  و»العقالنية«.  »الديمقراطية« 

العربي  القومي  الفكر  العلمانية من قاموس  استبعاد شعار  الواجب  من 

تعبريا  يعربان  اللذان  فهما  والعقالنية،  الديمقراطية  بشعاري  وتعويضه 
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مطلقا عن حاجات املجتمع العربي«)9(.

كيف ذلك؟

الديمقراطية عند الجابري، يف هذا الصدد، تعني حفظ الحقوق: حقوق 

املمارسة  يف  الصدور  العقالنية  تعني  بينما  الجماعات،  وحقوق  األفراد 

الهوى  عن  وليس  واألخالقية،  املنطقية  ومعايريه  العقل  عن  السياسية 

وتقلب املزاج)10(. غري أن الجابري يوضح أنه »ال الديمقراطية وال العقالنية، 

باملعطيات  األخذ  إن  كال.  اإلسالم،  استبعاد  الصور  من  بصورة  تعنيان 

املوضوعية وحدها يقتيض منا القول إنه إذا كان العرب هم مادة اإلسالم 

حقا، فإن اإلسالم هو روح العرب، ومن هنا رضورة اعتبار اإلسالم مقوما 

أساسيا للوجود العربي: اإلسالم الروحي بالنسبة للعرب املسلمني، واإلسالم 

الحضاري بالنسبة للعرب جميعا مسلمني وغري مسلمني. وإعادة تأسيس 

العلمانية،  مبدأ  بدل  والعقالنية،  الديمقراطية  مبدأي  عىل  القومي  الفكر 

وإحالل اإلسالم املكانة التي يجب أن يحتلها يف النظرية واملمارسة، تلك من 

جملة األسس التي يجب أن تنطلق منها عملية إعادة بناء الفكر القومي 

العربي، الفكر الذي يرفع شعار الوحدة العربية والوطن العربي الواحد من 

املحيط إىل الخليج«)11(.

إن ما اهتم به الجابري هنا هو القومية العربية حرصا، فلم يتطرق إىل 

السؤال حول  لها، مما يطرح  لغة  العربية  التي ال تعد  األقطار اإلسالمية 

مصري ونجاعة هذا الطرح الذي يقابل بني الدين والسياسة يف هذه املناطق.

)9(  نفسه، ص 109

)10(  نفسه، ص 113

)11( نفسه، ص 114
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ثانيا: طه والحل االئتمانيثانيا: طه والحل االئتماني

مسارا  اختار  أنه  كمفكر  الرحمن  عبد  طه  املجدد  الفيلسوف  يميز  ما 

فلسفيا ومسارا فكريا متميزين، واملتتبع لسرية الرجل سيقف عىل حقيقة 

أنه لم يصل إىل هذه املرحلة إال بعد مسار طويل وشاق، كان سببه األساس 

النكسة العربية، والذي من خالله تعمق يف دراسة الرتاث اليوناني والغربي 

واإلسالمي، وبدل أن يعيد إنتاج املفاهيم والنظريات، استطاع إىل حد كبري، 

الفلسفة  إىل  يميل  تفكريي  ونمط  خاصة،  فلسفية  لغة  لنفسه  يخلق  أن 

التصوفية بعمقها اإلسالمي، وإن كان هذا حسب بعض الباحثني)12( يجر 

إليه عيب أن القول الذي ينتجه ال يتسم بالعاملية/ الكونية كما يفرتض أن 

يكون عليه القول الفلسفي.

يف  بالسيايس  الديني  صلة  مسألة  عىل  أيضا  بظالله  أرخى  التميز  هذا 

فكره وفلسفته، فقبل أن يطرح الخيار البديل للعالقة التي من املفرتض أن 

تجمع بني الدين والسياسة، حاول الربهنة عىل وجود سمات مشرتكة بني 

الدين يف السياسة، واملتمسك بذلك )غري أن هذا املتمسك  الرافض إلدخال 

ليس هو النموذج الذي يطمح إليه طه يف تدبري الشأن العام(:

الدياني والعلماني... ونمط املمارسة السياسية ! الدياني والعلماني... ونمط املمارسة السياسية ! -   - 11

يرى طه عبد الرحمن أن ما يعيب العلمانية هو أنها تضيق عىل الوجود 

اإلنساني، إذ تهتم بالعالم املحسوس وحسب، والحال أن اإلنسان يعيش يف 

)12( أنظر تعليق ذ. نبيل فازيو حول فلسفة طه عبد الرحمان يف برنامج »خارج النص« الذي 

يبث عىل قناة الجزيرة، الحلقة التي ناقشت كتاب »بؤس الدهرانية«، الحلقة مسجلة عىل الرابط 

https://www.youtube.com/watch?v=BjxwunINfeI :التايل
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عاملني اثنني عىل األقل، أحدهما عالم مرئي يتواجد فيه اإلنسان بجسمه 

وروحه، والثاني غيبي يتواجد فيه بروحه، بل إن العالم الغيبي هو نفسه 

قد يتعدد، ويصري عوالم بعضها فوق بعض ملا لإلنسان من قدرة عىل أن 

تعرج روحه عىل قدر اجتهاده يف تحصيل العمل)13(.

واإليمان بوجود عاملني عند طه، يفرتض وجود قواعد ونظم ونواميس 

تؤطر كال العاملني، ومن املفرتض أن يتمسك كل مقتنع بالعالم الذي يؤمن 

أن  إبراز  يتجه نحو  الدين  املؤطرة، لكن صاحب روح  النواميس  بهذه  به 

بالعاملني  املؤمن  أن  ذلك  السياسية،  املمارسة  عند  منتفية  الفرضية  هذه 

املرئي، والعكس  العالم  الغيبي عىل  العالم  تنزيل قواعد  )الدياني( يحاول 

ممارساته  طريق  عن  املرئي،  العالم  برفع  يقوم  الذي  للعلماني  تماما 

الواعية أو غري الواعية، إىل مصاف العالم الغيبي.

فالفاعل الديني يقوم، إذن، بممارسة التشهيد يف العالم املرئي، أي أنه 

له القدرة عىل رؤية العالم الغيبي يف العالم املرئي بتنزيل مبادئ األول يف 

الثاني، وذلك استنادا عىل مبدأ الفطرة التي تنزل منزلة ذاكرة سابقة مع 

وجوده املرئي، إذ تتحدد هذه الذاكرة الفطرية بمعاني وأفعال تحدد الغاية 

من وجوده، وهي التعبد لله وحده، والصلة بني العاملني يمكن الرقي بها إىل 

كمال التشهيد وذلك عن طريق مبدأ التفاضل الذي بمقتضاه يُطلب أفضل 

دين ليأتي بتعبده عىل وفق أحكامه، متحققا بشهود كمال األولوهية، ثم 

أيضا بمبدأ التكامل الذي به يطلب يف كل مرئي وجه أو توجه تنزل الغيبي 

فيه، متحققا بشهود عموم الوحدانية)14(.

)13( روح الدين،م .س، ص 48.

)14( نفسه، ص 90
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الغيبي  العالم  مرتبة  إىل  املرئي  العالم  فريفع  السيايس  الفاعل  أما 

بمحاولته لتنزيل املبادئ املؤطرة لعالم الغيب عىل العالم املرئي، وذلك من 

خالل مجموعة من املمارسات )املبادئ عىل حد تعبريه(، واملتجلية يف نسبة 

الفاعل السيايس األشياء إىل نفسه وما ينتج عن ذلك من شعور بامللكية 

والسيادة عىل ما ينسب إليه )وقد يكون ذلك قدرات، قرارات، منجزات...(، 

اليشء الذي يحمله عىل حب التسيد عىل الغري، هذا التسيد الذي يصل ذروته 

عن طريق مبدأ السلطان الـذي يجعـل بـه مـن ملكـه ملكوتـا واسعـا، 

ومن قوته جربوتا قاهـرا، ومـن شخصـه ذاتًا متألهـة موحـدة ، متوسـال 

بكل ما لديه من أجهزة لكي يبث يف نفوس املحكومني حب الخوف، لكل 

هذا ينتج مبدأ التنازع مع الغري حول مواقع القوة والقرار)15(.

هنا يصل بنا طه عبد الرحمن إىل نتيجة يف غاية من األهمية، هي أن كل 

من الدياني والعلماني يحاوالن معا إدماج العاملني معا عند الرغبة يف تنزيل 

نمٍط محدد للممارسة السياسية، عالم مرئي )تحكمه السياسة ظاهريا(، 

وغيبي )يؤطره الدين كليا(، أي أننا يف نهاية املطاف سنقف عىل أن الدين 

والسياسة أمر واحد ال يمكن الفصل بينهما إطالقا.

طريق  عن  إليها  وصلنا  التي  النتيجة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجب  لكن 

أن  الطويلة والتفصيلية لطه، تتضمن  للمحاججة  الشديد جدا  االختصار 

مع  والسياسة،  الدين  بني  بالوصل  يقول  الذي  الفرد  يعني  عنده  الدياني 

اختالف بني الديانيني يف وجوه هذا الوصل)16(، فالدياينيون، حسب توضيح 

طه نفسه، ينقسمون إىل قسمني أساسيني)17(:

)15( نفسه، ص 179

)16( التعريف الوارد يف ص 510.

)17( نفسه، ص 447



143 كتاباإلصالح 39
2022

»التسييسيون«  ويشمل  والسياسة:  الدين  بني  بالتداخل  القائلون   *

بدخول  القائلون  و»التديينيون«  السياسة،  يف  الدين  بدخول  القائلون 

السياسة يف الدين.

القائلون بالتماثل بني الدين والسياسة: ويشمل بدوره »التحكيميون«   *

أي القائلون بتحكيم الدين، و«»التفقيهيون« القائلون بتفقيه السياسة.

غري أن ما خلص إليه الكاتب إىل أن الدياني بمختلف تفرعاته قد ال يختلف 

عن العلماني يف مبادئ التسيد والتسلط، أي أن لطه نموذج آخر يطمح إليه 

يكون بمثابة النموذج املثايل الذي يحق له األخذ بكل من الدين والسياسة يف 

ممارسة فضىل يحتوى فيها كل طرف الطرف اآلخر بما يحقق الغاية من 

الخلق بصفة عامة.

22 - - الدعوى االئتمانية..النموذج الطهوّي المثالي الدعوى االئتمانية..النموذج الطهوّي المثالي

االئتماني حسب طه عبد الرحمان هو الفرد القائل بـ»الوحدة األصلية« 

بني الدين والسياسة) أو عىل الوجه األدق: بني التعبد والتدبري(، وتختص 

هذه الوحدة بكونها سبقت إجراءات الفصل والوصل بني هذين الطرفني، 

بحيث ال يصح الكالم بصددها عن الحدود بني ما هو تعبدي وبني ما هو 

سيايس)18(.

فالفرد االئتماني يعلو كالًّ من الدياني )الذي يأخذ بثنائية الرشعية التي 

)القائل  العلماني  وكذا  السياسة(،  عىل  والعقالنية  الدين،  عىل  يضفيها 

التي  الغاية  باعتباره  وحده  لله  التعبد  مبدأ  ويتخذ  وحدها(،  بالعقالنية 

)18( نفسه، ص 509
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ظاهر  بني  هذا  تعبده  يف  يميز  وأنه  البداية،  منذ  اإلنسان  أجلها  من  خلق 

إىل هذه  باطنها حاكما عىل ظاهرها، وال يصل  وباطنها، جاعال  األعمال 

املرتبة العليا إال من خالل مبدأ التزكية العملية التي بها يصري متعبدا لله يف 

كل يشء )بما فيها العمل السيايس(، ويف كل وقت. كما أن العمل التزكوي 

للحق )خالفا  التعبد  إىل حب  الخلق  التسيد عىل  االئتماني من حب  يخرج 

للدياني والعلماني(، مورثا إياه وازعا داخليا.

الرحمن  عبد  طه  بها  أحاطها  التي  العليا  املثل  هذه  بكل  فاالئتمانية 

إمكانية  والسيايس من دون  الديني  بني  الجامع  الوعاء  تكون  تصلح ألن 

فهمنا  كما  بفضلها،  ألننا  بينهما،  والرصاع  التصادم  براثني  يف  الوقوع 

بكل تواضع، ستميس السياسة عمال دينيا تعبديا، ويصبح الدين مصدرا 

مؤطرا للممارسة السياسية، أي أننا يف نهاية األمر يمكننا أن نصف الدين 

والسياسة يف فلسفة طه بكونهما وجهني لعملة واحدة.

نقطة ختم: مالحظات في مخرجات التوجهين:نقطة ختم: مالحظات في مخرجات التوجهين:

ما يمكننا أن نسطره بداية أن كال الرجلني، الراحل محمد عابد الجابري 

وطه عبد الرحمن، قد انغمسا إىل حد كبري، وإن بدرجة متفاوتة، يف تراثنا 

العربي واإلسالمي، فنهال من خصوصيتنا التي أفرزت لنا تصورات وقراءات 

أن  أو اختلفنا معها، فليس يسريا  أن نفتخر بها، مهما توافقنا  لنا  يحق 

تنطلق من البيت الداخيل إلعطاء تصور نقدي وتفسريي، ألنه ليس أيسري 

من نقل تجارب الغري نقال حرفيا جافا، غري أن ذلك سيجعله بال طعم وبال 

روح منتمني إىل عاملنا هذا.

فالجابري، عىل غرار طه أيضا، يسكنه هم سؤال النهضة، هذه النهضة، 
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التي افتقدناها منذ قرون ولت وال زلنا يف دوامتنا املستمرة، والتي يحتل 

الحديثة  الحياة  ولكون  وحاسما،  فيصليا  موقعا  الدين  موضوع  فيها 

تتطلب ممارسة سياسية يف ظل بروز الدولة واملؤسسات، فإنها ستظل يف 

عالقة جدلية مع الدين، هذه العالقة التي تختلف تفسرياتها حسب رؤية 

أمامنا  أو ممارس، فالجابري وهو يضع  أو عالم  أو فيلسوف  كل مفكر 

بدائل العلمانية من ديمقراطية وعقالنية، حاول بعدها التطرق إىل إشكال 

َزيْفيّة  إدراك  إىل  بالدعوة  املبدأين مستعينا  ظل هذين  الرشيعة يف  تطبيق 

الدعوة إىل العلمانية بمدلولها الغربي، وكذا التعامل مع السلفية كتجربة 

تاريخية أساسا، مع إعمال معقولية األحكام الرشعية واالجتهاد املواكب 

العديد  حسب  هذه  دعوته  تظل  ذلك  ومع  ومتطلباته.  العرص  لرضورات 

اح تفتقد الشجاعة يف إعالن املوقف الواضح إزاء عالقة  من املهتمني والرُشّ

الدين بالسياسة. 

ومن وجهة نظرنا القارصة، فنظرية الجابري حول هذه العالقة قد تجد 

لها موطئ قدم مع سماحة الدين اإلسالمي وإمكانيته يف مواكبة العرص، 

ألن الدين قائم عىل املمارسة البرشية وفق التوجيه الرباني، وهنا نقاسمه 

ُمَسلٌَّم  أمر  » اإلسالم صالح لكل زمان ومكان«  خالصته)19( بكون شعار 

به، ألن هذا ما يؤمن به كل مسلم، ولن يبق املسلم مسلما إذا شك لحظة يف 

هذه املسلمة الدينية. ولكن املسألة املطروحة، والتي يجب طرحها دائما، 

هي مسألة ما إذا كان املسلمون اليوم صالحني لزمانهم، أي قادرين عىل 

أن يعيشوا عرصهم، أن يدشنوا سرية جديدة تكمل سرية السلف القديمة، 

)19( نفسه، ص 143.
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وتجعل منها واقعا حيا صالحا ألن تستلهمه األجيال املقبلة يف بناء سريتها 

العقل  لنمط  العام  التوجه  عىل  محالة  ال  متوقف  هذا  أن  غري  الخاصة. 

هذه  مثل  نرفض  أو  نسلم  أن  يمكن  فبه  يحكمنا،  الذي  والديني  الفقهي 

املخرجات طبعا.

توجهه  يف  واضحا  كان  فقد  الرحمن  عبد  طه  املجدد  الفيلسوف  أما 

عىل  بل  قائمة،  غري  والديني  السيايس  بني  الفصل  فمسألة  وخياراته، 

العكس يمكن القول معه أنهما شيئان متالزمان، عىل أساس أن املمارسة 

السياسية ما هي إال فعل تعبدي غايته تحقيق الهدف من الوجود اإلنساني، 

عىل  التعبدي  الفعل  هذا  يستند  أن  غرابة  وال  وحده،  تعاىل  لله  التعبد  أي 

الدين باعتباره املنبع واملنهل األسايس، أو ربما الوحيد، لصقل شكل هذه 

ومتكامل،  راٍق  إنساني  لنموذج  الحال  بطبيعة  تحتاج  والتي  املمارسة، 

دافعه »العقل املؤيد« الذي ينسب األفعال إىل الحق وحده بوصفه الخالق 

والرازق، وآلياته املساعدة تزكية النفس التي تقي رشور التسيد والتسلط، 

وتحقق غاية العمل ملساعدة الخلق وإسعادهم، واألخذ بيدهم لنيل فالح 

الدنيا واآلخرة.

عىل  تعرض  أن  يجب  »العقالنية«  أن  إىل  الرحمن  عبد  طه  ويذهب 

وبذلك  أساسها،  عىل  تقوم  أن  يمكن  الذي  املعيار  باعتبارها  »االئتمانية« 

يمكن أن نستنبط أنه ردٌّ مبارش عىل دعوة الجابري، وهذا أمر طبيعي ألن 

قضية العقالنية/ العقل قضية خالفية بني املفكرين، وهي تنصب وال شك 

يف قضية جدلية أخرى هي موقع العقل والعقالنية يف رحاب الدين )20( . 

)20( أنظر الدين والعقالنية يف الفصل السابق.
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الديني والوضعي: طبيعة النص؟الديني والوضعي: طبيعة النص؟

إطاللة على القانون المغربيإطاللة على القانون المغربي

الدين  رحاب  يف  العقالنية  موقع  حول  السابق  املقال  موضوع  يرتبط 

بهذا املوضوع يف شقه املتعلق بطبيعة النص القانوني الذي من املفروض 

فيه أن يؤطر عمل املؤسسات والعالقات بني األفراد، فبني القائل برضورة 

الحفاظ عىل الطابع الديني للترشيع كون الدولة إسالمية، وبني من يؤكد 

عىل رضورة إعمال النص الوضعي الرصف ألن ذلك من متطلبات الدولة 

الحديثة التي هي يف نهاية املطاف دولة وطنية وليست دينية، وهذا النوع 

من الدول يرتكز عىل سلطة العقل اإلنساني يف تدبري شؤون الحياة.

الركيزة  هو  اإلسالمي  دينها  إسالمية،  دولة  املغربية  اململكة  وتعترب 

معيار  إنه  بل  املغربية،  الهوية  تشكيل  يف  تساهم  التي  األوىل  األساسية 

أسايس من املعايري التي تحدد انتماء الفرد أو الجماعة إىل هوية معينة، 

ألن الدين عموما يجسد نسق املعتقدات التي يؤمن بها أفراد املجتمع. وهو 

التي يشارك  القيم والتصورات واملمارسات األخالقية  الذي يشكل مصدر 

فيها أبناء الديانة الواحدة ، والتي تساهم يف توجيه سلوكهم، وتحثهم عىل 
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التماسك والتالحم الروحي، وتشعرهم بانتمائهم لهوية موحدة، أي أن الدين 

بما يكون له من تأثري عىل معتقديه برشائعه املكيفة لكل النظم وتتحكم 

أفكار ومفاهيم وتصورات ومبادئ  الوطن، وما يرتتب عليها من  يف سري 

الدستور  أن  غري  حياتهم)1(.  شؤون  كل  ويقيسون  املواطنون  يعتّد  بها 

املغربي)2( وهو يقر بكل هذه الخالصات عىل اعتبار أن الدين اإلسالمي يعد 

من الثوابت الجامعة التي تستند عليها األمة يف حياتها العامة)3(، وأنه هو 

الثالث منه، فإن هذا الفصل ذاته  الدين الرسمي للدولة بمقتىض الفصل 

يؤكد عىل أن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

البارزة،  الفروع  بعض  يف  املغربي،  الترشيع  عىل  عامة  نظرة  وبإلقاء 

سنجد أن جانبا مهما من النصوص قد اغرتفت من املصدر الديني قواعدها 

وفلسفتها، لكن املمارسة التطبيقية لها طرح اإلشكال حول طبيعة هذه 

النصوص، هل هي نصوص دينية أم قواعد قانونية رصف؟.

القانوني  الديني والنص  املصدر  أو  القائمة بني األصل  العالقة  إن هذه 

تجد سندا لها بداية يف كون الدين )الرشيعة اإلسالمية( مصدرا من مصادر 

الترشيع، ثم من بعده عمل النص القانوني، حتى ولو كان وضعيا محضا، 

عىل حماية الدين ورموزه وثوابته، وذلك لكون الدين يف حد ذاته مصلحة 

)1( كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة املغربية: رشح وتحليل، مكتبة الرشاد للنرش والتوزيع، 

املغرب، ط 2، س 2016، ص 20.

)2(  الصادر بمقتىض الظهري الرشيف عدد: 1.1191 بتاريخ: 29 يوليوز 2011، واملنشور بالجريدة 

الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ:30 يوليوز 2011.

)3(  الفقرة الثالثة من الفصل األول من الدستور.
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عليا، أو من املصالح البارزة الجديرة بالحمايـة سـواء يف شقهـا املدنـي 

أو الزجري.

هذا التماس املفرتض بني الديني والوضعـي يجعلنـا نتسـاءل بدايـة: 

ما هي طبيعة النص القانوني ذي املنشأ الديني؟ هـل يعـد نصـا دينيـا 

أو قاعدة قانونية وضعية عىل غرار باقي القواعد األخرى؟.

القائمة بينهما  العالقة  التماس، كيف يمكننا وصف  وباستقصاء هذا 

تحديدا؟

هي أسئلة سنحاول مقاربتها من خالل التطرق إىل املصدر الديني للنص 

)أوال(، وذلك قبل  النص  القانوني وما يواكبه من جدل حول طبيعة هذا 

تبسيط بعض النماذج التي لعب فيها النص الوضعي دورا حمائيا للديني 

ورموزه )ثانيا(، لنصل بعدها إىل الخالصة النهائية.

أوال: الديني مصدر  للوضعيأوال: الديني مصدر  للوضعي

يعترب  التي  واألمثلة  النماذج  لبعض  التطرق  النقطة  هذه  يف  سنحاول 

فيها الديني )الرشيعة اإلسالمية( مصدرا للنص القانوني الوضعي، وذلك 

قبل اإلشارة إىل بعض اآلراء التي ناقشت دينية ووضعية مثل هذه املواد:

11 -  - الشريعة مصدر  للتشريعالشريعة مصدر  للتشريع

تأتي الرشيعة اإلسالمية يف املرتبة الثالثة بعد الترشيع والعرف كمصدر 

تنظم  للمسلمني  امللزمة  األحكام  من  مجموعة  تشمل  فهي  للقانون، 

عقائدهم وعباداتهم ومعامالتهم . والذي يعنى به القانون بشكل أسايس 

هو املعامالت لتعلقها املبارش بالنظام العام للمجتمع. وملا كان اإلسالم يف 
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يمتثل ألحكامه ويخضع ألوامره  املرشع  فإن  الرسمي،  الدين  املغرب هو 

أفراد،  سنها  وترشيعات  أعراف  من  مجموعة  ليست  والرشيعة  ونواهيه، 

يعتمدها،  من  لكل  االجتماعي  السلوك  قواعد  تضع  إلهية  رسالة  هي  بل 

وهي تلزم كل من يسلم بمبادئها وأصولها، ولهذا فإن لهذه القاعدة نفس 

خصائص القاعدة القانونية ترسي عىل كافة األفراد وتلزمهم باالمتثال لها 

وتخضعهم للعقاب يف الدنيا واآلخرة يف حالة مخالفتها)4(.

 ومن القوانني التي جعلت من الرشيعة اإلسالمية مصدرا لنصوصها نجد 

مدونة األرسة التي اعتمدت يف سن أحكامها املوضوعية، مثلها مثل مدونة 

املذهب  السنية األربعة، إىل جانب  املذاهب  امللغاة، عىل  األحوال الشخصية 

كتاب  صاحب  حزم،  ابن  الكبري  الفقيه  تقريرات  خالل  ومن  الظاهري، 

املحىل)5(. وهكذا تعترب مدونة األرسة املغربية النموذج األبرز الذي يمثل فيه 

املصدر الديني أساس الترشيع لقانون له سمات وضعية حديثة، ضمنها 

السنني  ملئات  بها  العمل  درج  التي  الفقهية  واملبادئ  القواعد  حتى بعض 

التطورات  مسايرة  خاللهما  من  املغربي  املرشع  محاولة  من  الرغم  عىل 

االجتماعية التي عرفها املغرب يف السنوات األخرية من حيث إثبات النسب 

أيضا  الذي يعد جزًءا من مدونة األرسة، فهو  الفرائض،  ونفيه)6(. وكعلم 

يستمد أحكامه بصورة أساسية من القرآن الكريم، ثم بصورة تبعية من 

)4(  زهري نعيم، مدخل إىل أسس التفكري القانوني، مطبعة املعارف الجديدة الرباط املغرب،س 

2020، ص 182.

)5(  محمد الكشبور، الوسيط يف رشح مدونة األرسة الكتاب األول: عقد الزواج وآثاره، مطبعة 

النجاح الجديدة الدار البيضاء املغرب، ط2، س 2009، ص 27.

)6(  عمر بنعيش، تطور قواعد النسب يف القانون املغربي، طبعة 2013/1434، ص 3.
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السنة النبوية واإلجماع فاالجتهاد، وإىل جانب هذه املصادر تأتي مصادر 

عىل  الفقهاء  وباقي  األربعة  املذاهب  أئمة  فيها  عمل  التي  النظري  الفقه 

ثم مصادر  الترشيعية،  العلم يف ضوء مصادره  هذا  أحكام  وتنظري  رشح 

العلمية  املواضيع  تخريج  عىل  أصحابها  فيها  اشتغل  التي  العميل  الفقه 

واإلفتاء يف النوازل املتعلقة بهذا العلم)7(.

الرشيعة  املغربي بأحكام  االلتزام والعقود  تأثر ظهري/ قانون  ويرجع 

حدا  مما  األهايل  مصالح  مع  املعمرين  مصالح  تعارض  إىل  اإلسالمية 

القواعد  من  عدد  إقحام  إىل  القانون  هذا  مرشوع  وضع  لجنة  بأعضاء 

من  نوع  إقامة  بهدف  املالكي  املذهب  من  خصوصا  املستمدة  الفقهية 

نجد: بطالن  األحكام  املتعارضة، ومن بني هذه  املصالح  تلك  بني  التوازن 

عقدي البيع والكراء بني املسلمني والوارديْن عىل أشياء خارجة عن التعامل 

بموجب الرشع اإلسالمي )الفصالن 484 و 632(، منع التعامل بالفائدة 

870(، املنع املبدئي لعقود الغرر كدين املقامرة أو  بني املسلمني )الفصل 

املراهبة ) الفصول من 1092 إىل 1096(، عدم جواز الصلح بني املسلمني 

عىل ما ال يسوغ رشعا التعاقد عليه بينهم ) الفصل 1101(... الخ)8(.

وإذا تفحصنا النظام العقاري املغربي فإننا سنجده مزدوجا يف هيكله 

نظام  من  املستمدة  املحفظة  العقارات  نظام  فهناك  تركيبه.  يف  ومتنوعا 

الشهر العيني واملنظم بواسطة قانون التحفيظ العقاري، وإىل جانب هذا 

)7(  الدليل العميل لفقه اإلرث توزيع الرتكات، مجموعة مؤلفني، مطبعة ومكتبة البالبل، فاس 

املغرب،ط 2، س 2011، ص 2.

)8(  عبد الحق صايف، القانون املدني الجزء األول: املصدر اإلرادي لاللتزامات : العقد، الكتاب األول 

تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء املغرب، س 2006، ص 43-42.
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النظام هناك نظام العقارات غري املحفظة واملستمد من مبادئ الرشيعة 

اإلسالمية وقواعد القانون املدني)9(.

ذات مرجعية  قوانني  املغرب  يف  والبنكية  املالية  القوانني  كانت  وبعدما 

وضعية باألساس منذ فرتة الحماية الفرنسية االسبانية، عرفت اإلصالحات 

الترشيعية الجديدة التي أعقبت صدور دستور 2011، وألول مرة »أسلمة« 

جزء من هذا املجال بصدور قانون البنوك التشاركية بعد مخاض عسري)10(.

22 -  - جدل الديني والوضعي في النص القانونيجدل الديني والوضعي في النص القانوني

 يثار النقاش حول الطبيعة الطاغية عىل النص القانوني، سيما ما له 

صلة أو تماس مع املصدر الديني )الرشيعة(، فهل يعترب نصا دينيا أم أنه 

نص قانوني وضعي رصف ؟

تطبق  حينما  أنه  القانوني)11(  املجال  يف  املتخصصني  بعض  يرى 

باعتبارها  بل  دينية،  قواعد  باعتبارها  تطبق  ال  فهي  اإلسالمية  الرشيعة 

املسلمون  فالفقهاء  املالكي،  املذهب  إتباع  يتعني بصددها  قانونية  قواعد 

بواسطة مذهب فقهي محدد.  إال  الكريم  القرآن  أحكام  يعتمدون عىل  ال 

بتعبري آخر وكما رأى أحد الفقهاء لم يستخدم القرآن الكريم إال بواسطة 

)9(  محمد خريي، قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغربي،منشورات املعارف املغرب، ط5، 

س 2010، ص 9.

والقانون املدني بدوره، وكما أرشنا سلفا، يعتمد يف شق أسايس منه عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية.

الجديد:  الدستور  ظل  يف  املغرب  ترشيعات  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مكانة  سعدون،  أنس   )10(

استيعاب التناقضات يف إطار التوافق وتحكيم »أمري املؤمنني«، منشور عىل موقع:

https://legal-agenda.com 

)11(   زهري نعيم، املرجع السابق، ص 184.
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بناء فقهي كان نتاج تفكري رجال القانون املسلمني، وبالتايل ليس القرآن 

هو مصدر الرشيعة بل الفقه الذي نشأ عن تفسري وتنزيل أحكام القرآن 

هو ما شكل مصدر القانون اإلسالمي أو قانون املسلمني.

بَما  وضعيَّة،  قوانني  املغرب  يف  القوانني  جميع  أنَّ  آخر  جانب  ويؤكد   

يرتهُن  ال  وضعيًّا،  قانونًا  َما  قانوٍن  اعتبار  ألنَّ  األرسة،  قانون  ذلَك  يف 

بمرجعياته، الِتي ليسْت واحدة، إنَّ »مدونَة األرسة يف املغرب، ال تطرُح من 

زاويَة قانونيَّة رصفة، وإنَما دينيَّة أيًضا، نظًرا إىل استناِد امللكيَّة يف املغرب، 

إىل املرشوعيَّة الدينيَّة، بجانب املرشوعيَّة التاريخيَّة، ومرشوعيَّة املمارسة 

السياسيَة الحديثة)12(. وإىل ذلك خلص الدكتور محمد الكشبور معتربا أن 

مدونة األرسة لم تعد مدونة فقهية رصفة ، إنما قد استعانت بالعديد من 

القواعد الوضعية دون املساس بالثوابت الرشعية)13(.

ويطرح دوما القانون الجنائي كأوضح صورة للطبيعة الوضعية للنص 

سيجده  املغربي  الترشيع  ضمن  القانون  هذه  عىل  فاملطلع  القانوني، 

الفساد  فعقوبة  اإلسالمية(،  الرشيعة   ( الديني  للنص  تماما  مخالف 

)الزنا(، والخيانة الزوجية، والرسقة، وعصابات قطع الطريق وغريها كثري 

تأتي مخالفة بشكل صارخ ملا هو منصوص عليه رشعا، بل حتى جرائم 

القتل التي قد نجد بشأنها تقاطع وتقارب بني النص الرشعي الذي يقيض 

له  خص  املغربي  الجنائي  القانون  فإن  العمد،  حالة  يف  قتال  بالقصاص 

عقوبة املؤبد، ولم يربطها بعقوبة اإلعدام إال إذا كانت الجريمة قد وقعت 

القوانني؟  باِقي  دون  لـ«الرشيعة«  األرسة  مدونة  املغرب  يُْخِضع  ملاذَا  تسمارت،   هشام    )12(

/https://www.hespress.com :منشور عىل موقع

)13(  املرجع السابق، ص 28.
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ناهيك  هذا  والرتصد)14(.  اإلرصار  كسبق  مشددة  أخرى  ظروف  ظل  تحت 

عن مجموعة من الجرائم التي خصت بعقوبة اإلعدام يف القانون الوضعي 

والتي قد ال نجد لها مقابال عىل مستوى النص الديني.

يمكن  ال  الديني  الطابع  أن  طبعا،  وارد  والخطأ  فنظن،  جهتنا،  ومن 

التي لها صلة بامليدان  أن يستبعد بخصوص بعض النصوص، سيما تلك 

اإلرث مثال،  أن قواعد  نكران  الشخصية، فال نستطيع  األرسي وباألحوال 

من  شابهها  وما  الزوجية  ميثاق  وانحالل  النسب،  إثبات  قواعد  وبعض 

ال  واضح  مصدرها  أن  والحال  دينيا،  طابعا  تكتيس  ال  الطبيعة،  حيث 

يشوبه أي غموض. لكن ومن ناحية أخرى، فبعض النصوص وإن كانت 

ذات أصل ديني، إال أن إعمالها يف ساحة القضاء يخضع لقواعد مسطرية 

إىل  أقرب  ويجعلها  الديني  طابعها  يفقدها  ربما،  الذي،  اليشء  وضعية، 

كل  أن  هو  عليه  اإلجماع  يمكن  ما  أن  غري  الوضعية.  القانونية  القواعد 

النصوص حني بث الروح فيها عن طريق التطبيق واملمارسة، وبواسطة 

مساطر وضعية، وعن طريق مؤسسات وضعية أيضا يف تنظيمها، يجعل 

من الطبيعة الطاغية عىل النص القانوني املغربي الطابع الوضعي، وحتى 

بعض النصوص التي انتهلت من مصدرها الديني ال تزال تعرف   نقاشا 

من لدن البعض من أجل استبعادها من املنظومة ككل، ويف املقابل ال تزال 

)14(   ينص الفصل 392 من القانون الجنائي عىل أن »كل من تسبب عمدا يف قتل غريه يعد قاتال 

و يعاقب بالسجن املؤبد لكن يعاقب عىل القتل باإلعدام يف الحالتني :

- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.

- إذا كان الغرض منه إعداد جناية او جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار 

الفاعلني أو رشكائهم أو تخليصهم من العقوبة .‹«
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هناك أصوات، سيما من بعض التيارات أو الحركات املنسوبة إىل الجهات 

املغربي  الدستور  مع  انسجاما  القوانني«  »أسلمة  إىل  تدعو  اإلسالمية 

نفسه)15(.

ثانيا: الوضعي كآلية حمائية للدينيثانيا: الوضعي كآلية حمائية للديني

الحماية قد تتخذ طابعا مدنيا أو زجريا، فاملادة املدنية بدورها قد تحمل 

نصوص الحماية »للديني«، كحماية القانون املدني، وقد سلفت اإلشارة 

يكون  والتي  املسلمني،  تجمع  التي  املعامالت  له، كبعض  أمثلة  بعض  إىل 

أساسها النص الديني املؤطر، وهناك من يرجع »نظرة املسرية« يف امليدان 

التجاري إىل مصدر رشعي غايته حماية الطرف املدين يف ظروف معينة.

ويف هذا املقال البسيط، سنتطرق إىل الحماية الزجرية التي همت بعض 

املسائل املرتبطة باملجال الديني، وذلك يف النقطتني التاليتني:

11 -  - حماية العقيدة والشعور الدينيحماية العقيدة والشعور الديني

جنح القانون الجنائي املغربي إىل حماية عقيدة املسلم، فزجر بذلك ما 

يعتربه املرشع مؤديا إىل زعزعتها، وهكذا نص  يف الفصل 220 من مجموعة 

القانون الجنائي عىل أن : » من استعمل العنف أو التهديد إلكراه شخص أو 

أكثر عىل مبارشة عبـادة ما أو عىل حضورها، أو ملنعهم من ذلك، يعاقب 

بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من مائة إىل خمسمائة 

لزعزعة  اإلغراء  وسائل  استعمل  من  كل  العقوبة  بنفس  ويعاقب  درهم. 

اإلسالمية يف وضع  املرجعية  تُعّطل  ملاذا  والترشيع..  اإلسالم  الطالب،  إبراهيم  أنظر مثال    )15(

/http://howiyapress.com :الترشيعات يف املغرب؟؟ منشور عىل موقع
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عقيدة مسلم أو تحويله إىل ديانة أخرى، وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته 

إىل املساعدة أو استغالل مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أو املياتم، 

ويجوز يف حالة الحكم باملؤاخذة أن يحكم بإغالق املؤسسة التي استعملت 

لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات«.

الدعوة  تيارات  انتقادات جمة تزامنت مع بروز  الفصل  وقد عرف هذا 

إىل الحرية الفردية، كما نوقش من لدن املهتمني واملتخصصني، لنخلص إىل 

أن من بني االنتقادات املوجهة إليه تتمحور حول إشكالية تعريف املسلم 

وعقيدته، ونوعية اإلسالم املحمي تحديدا)16(.

ومن الفصول أيضا املخصصة لحماية الشعور الديني الجمعي للمسلمني، 

االنتقادات  من  بدوره  يسلم  لم  والذي  املجموعة،  من   222 الفصل  نجد 

الالذعة من جهة، ومن تيار مساند من الجهة املقابلة، فقد جاء يف الفصل 

املذكور ما ييل: » كل من عرف باعتناق الدين اإلسالمي، و يجاهر باإلفطار 

يف نهار رمضان، يف مكان عمومي، دون عذر رشعي، يعاقب بالحبس من 

شهر إىل ستة أشهر وغرامة من اثني عرش إىل مائة و عرشين درهم«.

22 -  - حماية الرموز الدينيةحماية الرموز الدينية

لها حماية  الدينية، وأفرد  بالرموز  أيضا  املغربي  الجنائي  اهتم املرشع 

خاصة، ومن أبرز هذه الرموز نجد ملك البالد)17( باعتباره حاميا لحمى امللة 

)16(  راجع مثال: يارس الحراق، الفصل 220 من القانون الجنائي املغربي..نقد وتوصية، منشور 

/http://www.almothaqaf.com :عىل موقع

)17( راجع هنا الفصل 179 من مجموعة القانون الجنائي، غري وتمم باملادة األوىل من القانون 

رقم 73.15 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.16.104..
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والدين، إذ ربطه النص الجنائي بالدين نفسه حني تنصيصه عىل تجريمه 

لفعل اإلساءة لهما، وهذا أمر طبيعي، فامللك باعتباره أمريا للمؤمنني، تعد 

اإلساءة إليه )من خالل نظامه( إساءة للدين، وهكذا نجد الفصل 267-5   

من مجموعة القانون الجنائي املغربي ينص  عىل أنه »يعاقب بالحبس من 

ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من 20.000 إىل 200.000 درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني، كل من أساء إىل الدين اإلسالمي أو النظام امللكي ...

من  وبغرامة  سنوات  خمس  إىل  سنتني  من  الحبس  إىل  العقوبة  ترفع 

50.000 إىل 500.000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا ارتكبت األفعال 

املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات 

املفوه بها يف األماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة امللصقات املعروضة 

وسيلة  كل  بواسطة  أو  التوزيع  أو  البيع  بواسطة  أو  العموم  أنظار  عىل 

والسمعية  والورقية  اإللكرتونية  الوسائل  فيها  بما  العلنية  رشط  تحقق 

البرصية«.

الدينية  االعتقادات  أعرق  من  ومقابرهم  املوتى  احرتام  مسألة  وألن    

االعتداء  يجوز  فال  وساكنوها،  األرض  أهل  املوتى  يعترب  إذ  وأعمقها، 

عليهم بـأي شكل من األشكال، وهو ما ابتيل به العالم اليوم من انتشار 

االعتداءات بكل صورها عىل حرمة املوتى، وانتهاك للمقابر بالنبش والتمثيل 

الدنيئة  األفعال  ذلك من  إىل غري  والشعوذة  السحر  واستغاللها يف مسائل 

التي تخل باالحرتام الواجب لهم)18(. فال تخلو قيمة املقربة وامليت املسلم 

الرشيعة  أحكام  بني  املوتى  حرمة  و  للمقابر  الجنائية  الحماية  أكضيض،  عماد  الباحث   )18(

اإلسالمية والقانون املغربي واملقارن، منشور عىل موقع:

/https://www.droitetentreprise.com 
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من قيمة رمزية عميقة يف الشعور الديني لرشيحة واسعة من املغاربة، لذا 

ال غرابة أن نجد النص الوضعي يفرد لهما حماية محدد عىل غرار  الفصل 

أو  ييل:»من هدم  ما  فيه  الذي جاء  الجنائي،  القانون  268 من مجموعة 

امتهن أو لوث املقابر، بأي وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر 

إىل سنتني وغرامة من 200 إىل 500 درهم«)19(.

ونكتفي برسد هذه األمثلة بما يليق وحجم هذا املقال.

خالصة:خالصة:

إن الوقوف عىل الحدود املرسومة بني الديني والوضعي يف النص القانوني 

التماس بني  املغربي يجعلنا نقف عىل خالصة أساسية مفادها أن حدود 

الدينية،  املسألة  مع  ومنفعل  فاعل  القانوني  النص  أن  لنا  يربز  الحدين 

إنكاره يف عدد من  السطور ال يمكن  إىل غاية كتابة هذه  الديني  فاملصدر 

امليدان  يف  واضحة  له  آثار  عىل  وقفنا  وقد  املغربي،  الترشيع  يف  النصوص 

املدني واألرسي والعقاري واملايل عىل سبيل املثال ال الحرص، هذا باإلضافة 

إىل دور الحماية املنوط بالنص القانوني إزاء الديني ورموزه.

يف  وضعية  زاوية  من  وتطبيقها  النصوص  هذه  تناول  طريق  أن  غري 

إليها،  الغالب هو ما يجعل من هذه النصوص ذات األصل الرشعي ينظر 

عىل غرار مثيالتها من النصوص األخرى يف نفس املدونات، عىل أنها قواعد 

قانونية وضعية، ما دام أن طريقة التطبيق يف حد ذاتها طريقة وضعية 

رصف، فالقايض  الذي يعد مؤسسة إعمال النص القانوني يوظَّف برشوط 

)19( للتوسع أكثر راجع، عماد أكضيض، املرجع السابق.
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ال توافق الرشوط املتوافق عليها بأغلبية اآلراء الفقهية منها رشط الذكورة 

واإلسالم، ذلك أن مناط تقلد منصب القضاء يف إطار النص الوضعي متوقف 

أساسا، بعد الكفاءة املطلوبة، عىل رشط املواطنة، والتي تعني االرتباط مع 

الدولة بوثاق مدني ال ينظر فيه إىل العقيدة الدينية، ومع ذلك تبقى الروح 

الضمري  والحياد وحياة  باألخالق  التحيل  القضاء  املطلوبة يف رجل وامرأة 

بشكل أقرب منه إىل التعليمات الدينية الصافية.

الترشيع  املتناثرة هنا وهناك يف  النصوص  أمام مجموعة من  إذا  نحن 

املغربي، والتي تكون لها طبيعة يمكننا هنا أن نصفها بكونها مزدوجة، 

فعمقها ديني خالص، لكن شكلها وضعي بالنظرة واملمارسة.

من  بالكثري  تزخر  تزال  ال  اإلسالمية  الرشيعة  أن  إىل  باملناسبة،  ونؤكد 

األصول واملصادر التي يمكن أن تكون نقطة إلهام للمرشع واملتخصصني 

إىل نموذج  العديد من املجاالت، والتي يكفي هنا أن نشري  والحقوقيني يف 

جرائم الدم التي تناولتها الرشيعة بطريقة فريدة، حلت بعبقريتها الجلية 

مسألة تضارب املصالح والحقوق بني الضحية والحق العام، فبني ثناياها 

يقبع حلٌّ وسط إلشكال مدى أحقية الضحية يف الدعوى العمومية، تجاوزا 

للمنطق التقليدي يف النص الوضعي الذي يحرص هذا الحق يف نطاق الدعوى 

املدنية التابعة)20(.

 

)20( للتوسع يف هذه النقطة يراجع مقالنا حول موضوع: العقاب الجنائي بني حق الدولة وحق 

األول،  العدد  والقضائية،  القانونية  للدراسات  املمارس  االليكرتونية  باملجلة  منشور  الضحية، 

www.maroclaw.com :شتنرب 2018، صص:91-105، رابط املوقع االليكرتوني
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الديني والوضعي: طبيعة الدولة؟الديني والوضعي: طبيعة الدولة؟

تنوع المصطلح وإشكال التطبيقتنوع المصطلح وإشكال التطبيق

تتبع خطوات  استكماال ملشوار  والوضعي  الديني  نقاشنا حول  يستمر 

الحقيقة التي يتنازعها الفكر بصفة عامة، سواء الدينـي الذي يخـوض يف 

الوضعي أيضا، وكذا الوضعي الذي يخوض بدوره يف الديني، ومن بني هذه 

النقاشات التي وقفنا عليها كان النص القانوني والجدال الذي طال طبيعته 

بني الوضعية أو اعتباره قاعدة دينية، ألن تحديد هذه الطبيعة ال ينهي الجدل 

البتة، وإنما يمتد لريخي ظاللـه عىل موضوع آخر هو الدولة. فربما تعامل 

الدولة بنوع من النصوص يف تدبري شؤونهـا وشؤون مواطنيهـا )رعاياهـا( 

قد يدخلنا يف متاهة البحـث عن طبيعـة الدولـة نفسهـا، هـل هي دينيـة 

أم مدنية.

 معلوم أنه تواجهنا الدولة أول ما تواجهنا كأدلوجة، أي كفكرة مسبقة، 

خلقتنا  نقبل  كما  نقاش،  بدون  نقبله  أن  منا  يطلب  بديهي،  كمعطى 

وحاجتنا إىل األكل والنوم واتكالنا عىل العائلة أو العشرية، نقبل إذن، من 

ضمن ما نقبل دون نقاش، وجود الدولة ورضورة االنقياد ألوامرها التي 
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يشخصها فرد قريب منا: الشيخ، األب، املعلم)1(.

لكن يظل مع ذلك، موضوع الدولة من املواضيع التي استأثرت بجانب مهم 

من النقاش عىل مختلف األصعدة يف القديم والحديث، فاختلفت التوجهات 

التسمية،  مستوى  عىل  انطلقت  التي  االختالفات  هذه  بشأنها،  والقراءات 

لتتعمق عىل مستوى اإلجراءات والنظام السيايس واالقتصادي واالجتماعي. 

بل أيضا عىل مستوى النص القانوني الذي يجب أن تعتمده الدولة لتدبري 

الشأنني العام والخاص داخل حدودها، أي عىل مستوى التطبيق.

ونحن يف هذا املقال املتواضع لن ندخل يف سجاالت التسمية، وسنلخص 

حديثنا-الخاص  يف  أننا  إىل  نوجهه  بأن  الكريم  القارئ  عىل  الطريق 

والشخيص- عن الدولة بصفتها الدينية فإننا نعني بها الدولة التي تكون 

لها مرجعية مستقاة من النص الديني املؤطر، سيما اإلسالمي منه، بينما 

أكانت  املعتمدة عىل نظام وضعي رصف، وذلك سواء  باملدنية تلك  نقصد 

األخرى  كانت  أو  حديثة،  أو  وطنية  أو  علمانية  أيضا  تعني  األخرية  هذه 

خالفة أو والية أو نظام حكم..

ما سنحاول تبسيطه، يف محاولة لعدم تكرار القراءات األخرى، وبإيجاز 

نسعى ألن يكون وافيا وشافيا يف اآلن ذاته، هو التطرق ملوضوع الدولة الدينية 

وكيف يمكن تحديد طبيعتها عىل مستوى النص والتنظري، قبل إعمال املقارنة 

مع الواقع واملمارسة، أي تحليل الدولة من خالل فقه النص أو ما يجب أن 

تكون عليه، وفقه الواقع الذي يعكس لنا فعال ما هو كائن )النقطة األوىل(.

 )1( عبد الله العـروي، مفهـوم الدولـة، املركز الثقـايف العربـي، الدار البيضـاء املغرب، ط10، 

س 2014، ص 6.
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ومن ثم سننتقل إىل الحديث عن الدولة الحديثة القائمة عىل املدنية واملواطنة، 

لنحلل دوافع بروزها التي تم ربطها من لدن البعض بسبب رئيس هو عدم 

عىل  القائمة  الدينية  للدولة  مماثل  اإلسالمي  التاريخ  يف  دينية  دولة  وجود 

التماهي بني الحاكم واإلله، اليشء الذي جعل هذا الجانب من الفكر يحدد لنا 

األسس والفلسفة التي تقوم عليها الدولة املدنية أو الحديثة )النقطة الثانية(.

يضم  مخترصا  تركيبا  سنضع  النقطتني  هاتني  من  االنتهاء  وبعد 

انتظارات املواطن البسيط يف النهاية، وعىل هامش هذه السجاالت التي ال 

تزال قائمة بني املعسكرين يف عاملنا العربي واإلسالمي.

أوال: الدولة الدينية بين النظرية والواقعأوال: الدولة الدينية بين النظرية والواقع

يتجه جانب من املتخصصني يف امليدان الديني والرشعي إىل رفض وصف 

الدولة بكونها دينية، بمعنى أنها، يف الرشيعة اإلسالمية تحديدا، ال توافق 

نمط الدولة الكنسية يف العصور الوسطى، ولكن لها طبيعة خاصة تجعلها 

ال تماثل النموذج الكنيس، وال تعني بالتدقيق الدولة املدنية كما ينظر إليها 

الديني  النعت  يف  إشكال  أي  يرى  ال  من  نصادف  قد  أننا  غري  الوضعيون، 

للدولة، ألن يف كال الحالتني سنقف عىل مسمى الدولة اإلسالمية يف نهاية 

املطاف، وهي تسمية يرتضيها هذا الجانب وذاك. ويف هذه النقطة سنحاول 

التطرق إىل مسألتني تهمان الدولة الدينية بني النظرية والواقع:

11 -  - نظرية الدولة اإلسالمية أو ما يجب أن يكوننظرية الدولة اإلسالمية أو ما يجب أن يكون

اإلطالع عىل الطبيعة الدينية للدولة، من خالل أخذنا للرشيعة اإلسالمية 

التي  كنموذج، يفرض علينا الرجوع إىل مصادرها وأصولها واالجتهادات 
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طالت فروعها، وذلك للوقوف عىل شكل هذه الدولة عىل مستوى التنظري 

وفق  البرشية  األفهام  وتتلقاها  النصوص  تصورها  كما  أي  النظرية،  أو 

سياقاتها الخاصة، وأكيد أن الرشيعة الغراء تتضمن من خالل النص ما 

يعد أساسا وأسسا للدولة، فقط، تأتي العملية التأويلية لهذه النصوص، 

التنظيمي  الشكل  يف  ورصيحة  قطعية  نصوصا  نجد  ال  قد  وأننا  سيما 

أن  من  نستغرب  ال  لذا  الدولة،  هذه  عليه  تقوم  أن  يجب  الذي  والسيايس 

يف  املتشابه  للنص  أقرب  تعد  التي  النصوص  لهذه  التفسريات  تختلف 

تعاطيها مع قضية إحداث كيان قائم الذات يمكن مقارنته بالشكل الحايل 

للدولة الحديثة.

بناء  أو  إحداث  بإمكانية  االقتناع،  تمام  اتجاه مقتنع،  فهناك  وعموما 

الذي  والشعار  اإلسالمية،  الرشيعة  أساسها  دينية  بخلفية  حديثة  دولة 

يُرفع يف هذا الصدد هو: »اإلسالم دين ودولة«، فهو يرى أن نبينا محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص قد أرسل ال لتأسيس دولة فحسب بل لبناء قواعد دولة تتناول شؤون 

نبي  أنه  كما  اإلسالمية  الحكومة  مؤسس  االعتبار  بهذا  ملسو هيلع هللا ىلص  فهو  الدنيا، 

املسلمني، وهو بصفة كونه مؤسس حكومة كانت له الوالية عىل كل من 

وبوصف  مسلم،  غري  أو  مسلماً  كان  سواء  الحكومة  لهذه  خاضعاً  كان 

دينهم  عىل  تركهم  الذين  من  املسلمني  غري  من  يطلب  يكن  لم  نبياً  كونه 

أن يعرتفوا بنبوته ملسو هيلع هللا ىلص حتى مع كون دعوته عامة شاملة لجميع البرش. 

كان  وإن  اإلسالمية،  والدولة  اإلسالمي  الدين  بني  التمييز  وجب  هنا  من 

اإلسالم يجمع بني الشيئني، وفائدة هذا التمييز يف أن مسائل الدين تدرس 

بروح غري التي تدرس بها مسائل الدولة، فالدين ينظر إىل العالقة بني العبد 

وتعاىل  سبحانه  فالخالق   – تتغري  أن  يجب  وال  تتغري  ال  وهذه   – وخالقه 



39كتاباإلصالح164
2022

أبدي أزيل ال يجوز عليه التغيري وال التبديل، فالعالقة بني الرب والعبد ثابتة 

دينية  اإلسالم  رأي  يف  الخليفة  مهمة  تكون  اإلطار  هذا  ويف  تتطور)2(.  ال 

ودنيوية، وال يمكن حرصها يف مجال ضيق، ألنه من املستحيل فصل هذا  

عن ذلك ألن النصوص القرآنية والسنة وسرية الصحابة تقطع بخالف ما 

يقوله العلمانيون ويتمثل ذلك يف قوله تعـاىل، ﴿َوأَِن ٱْحُكم بَيْنَُهـم ِبَمآ أَنـَزَل 

النَّاِس  ِلتَْحُكَم بنَْيَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكتَاَب  إَِليَْك  أَنَزْلنَا  ٱللَُّه﴾)3(، وقولـه تعـاىل ﴿إِنَّا 

ِبَما أََراَك اللَُّه َواَل تَُكن لِّْلَخاِئِننَي َخِصيًما﴾)4(، وقوله تعاىل ﴿َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى 

بَيْنَُهْم﴾)5(. وقوله تعاىل ﴿َوإِذَا َحَكْمتُم بنَْيَ النَّاِس أَن تَْحُكُموا ِباْلَعْدِل﴾)6(. 

فما مدلول هذا الحكم بني الناس، أليس هو تطبيق منهج الله كامال بني 

إذا  إال  العقل  يف  الحكم  مفهوم  يتصور  ال  إذ  الدنيوية،  شؤونهم  يف  العباد 

اقرتن بمفهومه الواقعي وهو الفصل يف املنازعات املختلفة التي تحدث بني 

األفراد يف شتى املجاالت الحياتية)7(.

يظل إذا مستوى النص والتنظري غنيا بكل األسس الكفيلة ببناء دولة 

الرشعي، لكن هل  املصدر  تنهل من  وفق توجهات، وقوانني، ومؤسسات 

يحفل لنا الواقع بهذا النموذج النظري عىل أرض التطبيق واملمارسة؟

)2(عمر محمد عبد الرحمن، اإلسالم دين ودولة:

http://www.manaratweb.com :منشور عىل موقع

)3(سورة املائدة، اآلية 49.

)4( سورة النساء، اآلية 105.

)5(   سورة الشورى، اآلية 38.

)6(  سورة النساء، اآلية 58.

160، منشور باملوقع الرسمي لوزارة األوقاف  )7( اإلسالم دين ودولة، مجلة دعوة الحق العدد 

http://www.habous.gov.ma :والشؤون اإلسالمية املغربية
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22 -  - واقع الدولة الدينية أو ما هو كائنواقع الدولة الدينية أو ما هو كائن

السالفة،  قراءتنا  غرار  عىل  سيشمل،  الدينية  الدولة  لواقع  تناولنا  إن 

دينية  إىل  سنتطرق  وهكذا  الواقع.  أرض  عىل  وتأوليه  تفسريه  ثم  النص 

الدولة عىل مستوى النصوص، الدستورية منها عىل األساس، وذلك للوقوف 

عىل طبيعتها من الناحية الواقعية.

دستوريًا: دستوريًا:أ -  أ - 

واإلسالمية،  العربية  الدول  دساتري  ألغلب  بسيطة  بإطاللة  قمنا  لو 

الرسمي،  الدولة  دين  اإلسالم  أن  عىل  رصيح،  وبشكل  تنص،  سنجدها 

دولة  الدولة  هذه  أن  إىل  بنا  ستصل  النصوص  لهذه  األولية  القراءة  ولعل 

الواقع  لكن  العامة،  الحياة  ومهام  أشغال  ترصيف  ناحية  من  إسالمية 

يكذب عددا من هذه الدول التي تقوم يف تسيريها للشأن العام عىل القوانني 

عاتقها  عىل  أخذت  التي  تلك  وحتى  واضحة،  علمانية  وبلمسة  الوضعية 

وذلك  الدولة،  لنظام  الخاص  الفهم  حسب  الرشيعة،  تطبيق  مبادرات 

بشأن  حادة  انتقادات  عرفت  فقد  ذاتها،  حد  يف  الرشيعة  نظلم  ال  حتى 

خرق حقوق اإلنسان وإعمال التمييز والتفرقة عند تطبيقها للحدود بني 

النواحي  املزرية عىل صعيد كافة  الوضعية  املواطن واألجنبي، ناهيك عن 

الخصوصية  من  ليشء  واحرتاما  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 

سنكف عن اإلشارة إىل األسماء، لكن املتأمل واملتتبع للشأن العاملي سيدرك 

هذه الحقيقة ال محالة.

قصوى،  حالة  نأخذ  كي  تركيا،  مثل  فدولة  األخرى،  الناحية  من  لكن 

العلمانية رصاحة، وتتجه نحو  ال تطبق الرشيعة، وينص دستورها عىل 
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الغرب يف سياستها وميولها، ومع ذلك ال نملك إال أن نعتربها دولة إسالمية 

موضوعيا وتعامليا، وال ننفي عنها صفة اإلسالمية ألنها، أي اإلسالمية، 

جزء من هوية املجتمع، الذي هو من »املسلمني« املنتمني، رغم كل يشء، 

دون  سلوكيا  أو  شعوريا  سواء  وثقافته،  وتاريخه  وحضارته  اإلسالم  إىل 

شعور)8(.

يعجز النص إذن عن إعطائنا نمطا أو طبيعة محددة للدولة، فإن كان 

يصفها بوصف ما، فإن الواقع يأتي خالفا لذلك، وهو الواقع نفسه الذي 

يعارض النص ذاته أو يكذبه متى أمسك عن الوصف أو أفصح عن ال دينية 

الدولة بني ثناياه.

ب- ممارسًة:ب- ممارسًة:

إن هذا العجز النيص جعل من املمارسة العملية تحاول تحديد أو وصف 

واقع الدولة التي تشري إىل دينها عىل مستوى النص املؤطر لسلم القوانني 

لديها، وهكذا نجد من يفرس هذا الواقع بفشل النخبة السياسية اإلسالمية 

بالدور  قيامها  يف  الدولة  تراجع  أو  نكوص  ذاته  الوقت  يف  يعكس  والذي 

بناء  غياب  ن  أ  يرى)9(  إذ  ودينية،  رشعية  يافطة  تحت  بعهدتها  املنوط 

الوعي السيايس لدى هذه النخب هو ما ال يمكن معه أن تتواصل التجربة 

اإلسالمية وفق ذات النهج الذي مضت عليه طوال العقود املاضية، والتي 

تأخذ من الشورى أو الديمقراطية شكلها الخارجي، فتصل إىل نتائج بائسة، 

)8( تركي الحمد، السياسة بني الحالل والحرام، دار الساقي بريوت لبنان، ط 5، س 2009، ص62.

)9( يارس الزعاترة، ملاذا يفشل اإلسالميون سياسيا؟ عن الحملة الجديدة عىل »اإلسالم السيايس« 

و»التدين«،جسور للرتجمة والنرش، بريوت لبنان، ط 2، س 2020، ص 21.



167 كتاباإلصالح 39
2022

تجعل الشورى أداة هدم بدال من أن تكون أداة بناء، فالحالة اإلسالمية –

ها هنا-  تجعلنا أمام نماذج ال ترتقي جميعا إىل مستوى إنتاج القيادات 

أوضاع محلية  التعامل مع  القادرة عىل  السياسية  الرؤى  السياسية، وال 

وإقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد، ومن ثم العبور بالجماعات نحو 

بر النجاح )ويشمل ذلك تجارب الحكم أو املشاركة السياسية(.

طبيعة  تحديد  يف  فقط  يسعفنا  لم  النصية،  بعد  ملا  العملية،  املمارسة 

الدولة، بل أيضا عجز عن التوافق عىل التسمية املناسبة للدولة عند فرضية 

االقتناع بنمطها الديني، هل يطلق عليها »دولة إسالمية« أم »نظام الحكم 

من  نهجها  عىل  سار  وما  ؟  الفقيه«  »والية  أو  »الخالفة«  أو  اإلسالمي« 

تسميات وعناوين تصب جميعها عىل نوعية العالقة املفرتضة أن تجمع 

اإلسالمية  بصبغة  الحكم  إصطباع  أن  غري  والسلطة،  بالسياسة  اإلسالم 

اإلجراءات  باقي  ليشمل  يمتد  بل  واالصطالح،  التسمية  حد  عند  يقف  ال 

هنا  واملشكلة  إسالميا،  ليعد  النظام  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  والصفات 

املمارسة  التنظري، بل عىل مستوى  لن تجد لها موطئ قدم عىل مستوى 

وآخر،  كاتب  بني  تختلف  واإلجراءات  الصفات  هذه  أن  ذلك  والتطبيق، 

قادر  الوفاض، غري  املطاف خايل  نهاية  يف  تخرج  إنك  بحيث  وآخر،  وتيار 

عىل يشء)10(. بل حتى الحلول ستتباين من منظر إىل آخر، فإن كان هناك 

من سيقول بالتدافع السيايس وفق القواعد واللعبة السياسية الوضعيني، 

سنجد)11( من ينافح عن موقع السلطة اإلسالمية داخل هذه اللعبة بأساليب 

أخرى من قبيل اعتبار حصار املشاركة اإلسالمية يف تسيري دواليب الحكم 

)10( تركي الحمد، املرجع السابق، ص 160.

)11( يارس الزعاترة، املرجع السابق، ص 34-33.
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الشارع  أن يواجه بالرفض وتجييش  الذي ينبغي  الدين  هو حصار لنرش 

الشعبي ضده، ومن خالل نضال شعبي ال يتوقف يف الجامعات والنقابات، 

والشارع عموما، أي يجب أن يعمق اإلسالميون واملؤمنون واملخلصون من 

سائر املواقع الشعبية والدينية من استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي 

بجانب  ومظاهره،  الدين  عىل  العدوان  دون  والحيلولة  الناس،  تجييش  يف 

النضال يف الشارع وعرب األطر املتاحة، وهو األهم بكل تأكيد!.

إن واقع الدولة الدينية يقف أيضا غري متفق عىل معايري اعتبار الدولة 

ذات طبيعة إسالمية، فبني معايري »الخالفة«، وتطبيق الرشيعة، وصفات 

التفاسري  وطبيعة  األمة،  توحيد  أو  القطرية  ومسألة  الحاكم،  الرجل 

املختلفة من قطر إىل قطر بشأن النص الديني، وغريها من املعايري يجعلنا 

الدولة كما هي قائمة وعالقتها  التفكري والتأمل يف طبيعة  إىل  مضطرين 

باحتياجات املواطن، وهو ما سنخلص إليه يف نهاية هذا املقال بحول الله 

تعاىل.

ثانيا: الدولة المدنية... الدولة الوطنيةثانيا: الدولة المدنية... الدولة الوطنية

نصادف  قد  املدنية،  الدولة  إىل  والداعني  الدينية،  بالدولة  القائلني  بني 

من يمزج بني التيارين، ويخلص إىل أن الدولة اإلسالمية يف حد ذاتها دولة 

ال  حياة،  ونظام  وحضارة  ودولة  دين  فاإلسالم  البعض)12(  فعند  مدنية، 

يعرف الحكومة الدينية )الثيوقراطية(، ألن حكومته مدنية ال عصمة لها، 

الله، وتسهر  فهي قد تخطئ وقد تصيب، وهي تجتهد يف تطبيق رشيعة 

الرتاث  مكتبة  وحضارة،  ودولة  دين  الغربي:  الفكر  يف  اإلسالم  الوهاب،  عبد  أحمد  لواء   )12(

اإلسالمي، القاهرة مرص، س 1993، ص 13.
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الكفاية  املسلم، مجتمع  املجتمع  والقيم اإلسالمية يف  املبادئ  عىل سيادة 

والعدل والكرامة لبنى اإلنسان، حتى وإن كان من غري املسلمني. كيف ال، 

وقد شهد التاريخ أن محمد رسول الله وخاتم النبيئني، قد وقف احرتاما 

اليهود مع  مليت يهودي. وملا ذكره بعض أصحابه بذلك وما كان من أمر 

املسلمني قال قولته الخالدة: أليست نفسا؟!.

التيارين  من  أي  به  يسلم  ال  قد  الذي  التوفيق،  هذا  سنتجاوز  لكننا   

املتعارضني، إىل النقاش البارز حول الطبيعة املدنية للدولة، أو كما يصطلح 

عليها مؤخرا بالدولة الوطنية

11 -  - نفي الدولة الدينية وجوٌد للدولة المدنية/ الوطنيةنفي الدولة الدينية وجوٌد للدولة المدنية/ الوطنية

الحديث عن دولة مدنية أو وطنية انطلق لدى جانب مهم من املفكرين 

دينية  دولة  ألي  وجود  نفي  هي  وأساسية  كربى  مسلمة  من  والباحثني 

)إسالمية بالخصوص( عىل مر التاريخ. فاملفكر املغربي عبد الله العروي 

فرتة  باستثناء  دولة-إسالمية  يعرف  لم  الوقائعي  التاريخ  أن  عىل  يؤكد 

الوحي اإللهام، كذلك لم تظهر يف التأليف اإلسالمية نظرية دولة-إسالمية. 

نجد فيه نظرية الدولة الطبيعية وباملقابل فكرة الخالفة: الواقع وقانونه 

الدولة  أما  آخر،  جانب  يف  األخالقية  وقيمتها  والطوبى  جانب،  يف  العادي 

فإنها  لها،  قانونا  الرشيعة  تتخذ  التي  الطبيعية  الدولة  وهي  الرشعية، 

ليست دولة إسالمية باملعنى الدقيق)13(.

سلطة  تكن  لم  االستنتاج،  هذا  عىل  بناء  اإلسالم،  تاريخ  يف  فالسلطة 

)13( املرجع السابق، ص 166.
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دينية، ولم يحصل أن رجال الدين كانوا حكاما يف وقت من األوقات، لكن 

أيا من الخلفاء، الذين تعاقبوا عىل السلطة، كان يف حاجة إىل رشعية دينية 

بوصفه إماما للمسلمني. وهذه كانت تأتيه –ابتداء- من اختيار أهل الحل 

الرشعية، ومن  السياسة  املعلومة يف كتب  اإلمامة  له عىل رشوط  والعقد 

قيامه بواجبات الدين مثل إقامة الصالة والجهاد لحفظ كيان دار اإلسالم 

وصون وحدة األمة. لكنها كانت تأتيه، أيضا، من تحالف املؤسسة الفقهية 

الرسمية معه وذودها عن رشعيته. هنا ينبغي االنتباه إىل الفرق بني سلطة 

تتناقص  حينما  وخاصة  نفسها.  لرشعنة  الدين  تستخدم  وسلطة  دينية 

السلطانية يف تاريخ اإلسالم  للدولة  أسباب رشعيتها عىل مثال ما حصل 

بعد أن زالت الخالفة منذ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري)14(.

انقالبا  عرفت  فقد  الدينية،  الدولة  تجلت  حيث  آخر،  صعيد  عىل  أما 

أديان  تجاه  املحايدة  أو  الدينية،  غري  العلمانية،  الدولة  نموذج  محدثا 

املجتمع والشعب، فعرفتها البرشية منذ قرنني عىل صعيد متسع النطاق، 

يف مهدها األوربي قبل أن يتعمم نموذجها يف العالم باالستزراع الخارجي 

من  فيها  السلطة  مصدر  تشتق  هذه  والدولة  الداخيل.  باالستلهام  أو 

الشعب، بما هو صاحب السيادة، ال من فكرة عليا أو خارجة عن نطاق 

الدولة. وهي ال تربر نفسها إال بوظائفها املدنية الرصف يف حفظ األمن، 

والتنمية، وحرية املواطنني، وحماية القوانني التي يتوافق عليها املواطنون 

الدولة  هذه  عقيدة  إن  املنتخبة.  املؤسسات  يف  ممثليهم  عرب  ويسنونها 

عليها. وهي  بما هي مصالح عمومية ومتوافق  السياسة  العلمانية هي 

)14( عبد اإلله بلقزيز، الدولة والدين يف االجتماع العربي اإلسالمي، منتدى املعارف، بريوت لبنان، 

س 2015، ص 30.
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تقوم عىل الفصل بني الدين واملجال العام يف الترشيع، واإلدارة، والتعليم، 

وحقوق املواطنة التي يقررها القانون الوضعي فصال ال مكان لالشتباه يف 

حدوده. عىل أن البرشية قد عرفت نمطني من الدولة العلمانية هما: نموذج 

الدولة العلمانية غري املعادية للدين، وال املتدخلة يف املجال الديني بالترشيع 

يف  عنيفا  مسلكا  السالكة  املتطرفة  العلمانية  الدولة  ونموذج  والتضييق. 

مواجهة الدين تحت عنوان احرتام طابعها الالئكي)15(.

وإذا نظرنا من جهة الفهم السني، سنجد أن الخليفة لم يرث عن النبي 

شيئا من صالحيات النبوة ذات الصلة بالوحي عىل نحو ما سريث اإلمام 

يف املفهوم الشيعي، إال أن الحضور األصيل للدين كسبب لقيام الدولة ظل 

يلقي بظالله داخل الدائرة السنية مسببا حالة من االلتباس حول طبيعة 

يتفاقم  ظل  الذي  األمر  اإلسالمي.  التاريخ  يف  الدين  من  وموقعها  الدولة 

بمرور الزمن بفعل الرتاكم الكالمي والفقهي حتى تحول يف العقل السيايس 

الضغوط  أو يف مقابل  ذاته  أزمة فهم حقيقية مع  إىل  املعارص  اإلسالمي 

التي تشكلها مفاهيم الحداثة السياسية)16(. 

ولعل هذا االلتباس حول طبيعة الدولة ما جعل جانب من الفكر الحديث 

مقتنعا بعدم قيام دولة دينية يف التاريخ اإلسالمي، وهنا يؤكد املفكر عبد 

اإلله بلقزيز عىل أن »الدولة الدينية« مقولة افرتاضية وليست واقعة تاريخية، 

إنها تركيب متنافر من مفهومني وكيانني ال يقبالن الجمع بينهما)17(.

)15( عبد اإلله بلقزيز، املرجع السابق، ص 32-31.

)16( عبد الجواد ياسني، السلطة يف اإلسالم ج2 : نقد النظرية السياسية، التنوير للطباعة والنرش 

والتوزيع بريوت لبنان، ط2، س 2012، ص 93

)17(  الديني والدنيوي: نقد الوساطة والكهنة، منتدى املعارف بريوت لبنان، س 2018، ص 200.



39كتاباإلصالح172
2022

التجمع  طبيعة  فرضته  أمر  الدولة  قيام  أن  إىل  االتجاه  هذا  بنا  يصل 

قوانني  بمقتىض  والعامة  الخاصة  شؤونه  تدبري  اختار  والذي  اإلنساني، 

املجتمعات  نجد  لذا  الديني،  الشأن  عن  تماما  محايدة  وتقاليد  وأعراف 

العربية واإلسالمية، بناء عىل هذا املنظور، قد قامت عىل تعاقد مدني ووطني 

جامع مانع لكل التنوعات التي تزخر بها الثقافة العربية واإلسالمية، أي 

أو وطنية،  مدنية  دولة  وإحداث  قيام  تكون  أن  تعدو  ال  األمر  أن حقيقة 

وليس دولة دينية كتلك التي يتماها فيها الحاكم مع اإلله.

فما الدولة الوطنية وما فلسفتها من منظور الفكر الحديث الذي ينظر 

لها ويدعى إىل تكريسها عمليا؟

22 -  - أسس الدولة الوطنية وفلسفتهاأسس الدولة الوطنية وفلسفتها

إذا كانت الرابطة بني الفرد والدولة الدينية قائمة عىل االنتماء الديني 

النص  قواعد  عىل  بناء  التعايش  ورشوط  قواعد  وفق  واستثناء  أساسا، 

لم يسلم من  الدولة، فإن هذا  الديانات عن دين  بالنسبة ملختِلف  الديني 

أساس  عىل  الواحد  الوطن  أبناء  بني  التفرقة  قبيل  من  االنتقادات  بعض 

املسؤولية  ومناصب  املهنية  املناصب  بعض  تقلد  شأن  الديني  املعيار 

وغريها.

هنا انبثقت دعوات الدولة الوطنية )أو املدنية(، والتي تقوم عىل أسس 

املدني،  الديني، فاالجتماع  السيايس  العقل  وفلسفة تختلف عن تنظريات 

من منظور فلسفة الدولة الوطنية، يقوم عىل قاعدة املواطنة والوطنية، 

أي التعاقد يف إطار الدولة والربنامج السيايس، برنامج اإلنجازات العملية 

واألهداف املشرتكة، فبخالف األخوة العقيدية، ال تقوم املواطنية بما هي 
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بمبادئ ومثل  والعميق  الشامل  االنخراط  أو  اإليمان  عالقة سياسية عىل 

واحدة، ولكنها تقوم عىل املبدأ املعاكس تماما: الوالء لدولة وقانون واحدين 

لتكوين  كرشط  فرد  كل  اعتقاد  بحرية  اإليمان  أي  االعتقاد،  تباين  مع 

جماعة متحدة ومتميزة عن الجماعات األخرى، فهي تجعل من التوظيف 

األول  الهدف  تنميتها  والسياسية، وجعل  العقيدية  الحرية  يف  واالستثمار 

وبناء  الشامل  التضامن  بعث  يف  األكرب  الرهان  العام،  والنظام  للسلطة 

إىل  تحويلها  ولكن  األخوة،  رفض  يعني  ال  وهذا  واحدة،  كأمة  الجماعة 

والواجبات  الحقوق  يف  املشاركة  عىل  قائمة  منها  أرحب  لعالقة  رأسمال 

الواحدة)18(.

أعاله،  الذي بسطناه  النمط  لهذا  املؤطر  الحديث  الفكر  إطار هذا  ففي 

هما:  حديث  بمفهوم  أساسيتني  مسألتني  توضيح  عىل  يقوم  سنجده 

مفهوم الدولة ومفهوم املواطنة:

التباينات  إدارة  وظيفتها  اعتبارية  هيئة  الحديث،  باملعنى  فالدولة، 

والرصاعات االجتماعية بطريقة معقلنة وسلمية، وفائدتها تحقيق العيش 

املشرتك وضمانه بني أفراد يتقاسمون حيزا جغرافيا محددا ويشرتكون يف 

بعض املكونات ويختلفون يف أخرى)19(.

بني  ضمني  سيايس  عقد  أو  املعنوية  الرابطة  تلك  فتعني  املواطنة  أما 

األفراد والدولة يحصل بمقتضاه هؤالء عىل مجموعة من الحقوق مقابل 

)18( برهان غليون، الدولة والدين، املركز الثقايف العربي الدار البيضاء املغرب، ط 6، س 2013، 

ص 150,

)19( محمد الحداد، الدولة العالقة: مأزق املواطنة والحكم املدني يف املجتمعات اإلسالمية، التنوير 

للطباعة والنرش، تونس، س 2018، ص 24.
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االلتزام بمجموعة من الواجبات وتكون الدولة ضامنا للحقوق والواجبات 

املشرتكة بينهم)20(.

إن ترسيخ فكرة املواطنة الحديثة، والتمييز بني الهوية السياسية للفرد 

وهويته الثقافية، سيحقق، وفق هذا الفكر، طموح الدولة الحديثة، دولة 

الجمهورية  أقامة  وال  املفقود  الفردوس  تحقيق  تدعي  ال  التي  املواطنة 

الفاضلة وال البلوغ بالبرش درجة املالئكة، وإنما هي بني التجارب البرشية 

التجربة األقل سوءا واألفضل أداء)21(.

تركيب:تركيب:

ما الدولة إال ظاهرة من ظواهر االجتماع الطبيعي، تولدت حسب قانون 

إذا بقيت خاضعة  العام:  إذا مندرج تحت حكم املجتمع  طبيعي، حكمها 

لقانون تولدها وظهورها كانت طبيعية، أي معقولة، لذا، ال ينشأ تناقض 

فلسبب  تناقض  حصل  وإذا  الفرد،  وبني  بينها  أو  املجتمع  وبني  بينها 

الدولة  تنشأ  الحال  تلك  ويف  متعمد،  إنساني  خطأ  عن  ناتج  طبيعي،  غري 

إما طبيعية وهي صالحة، وإما فاسدة ألنها  الدولة  الظاملة.  االستبدادية 

غري طبيعية)22(.

التسمية  زاوية  من  الدولة  لطبيعة  رؤيتنا  تنحرص  أال  علينا  وجب  لذا، 

الرؤية  هذه  تتسع  أن  يجب  بل  والتدبري،  التسيري  وأنماط  واملصطلحات، 

لتشمل باألساس املواطن البسيط واملقهور، فلعل رشيحة هامة وعريضة 

)20( محمد الحداد، املرجع السابق، ص 26.

)21( محمد الحداد، املرجع السابق، ص 22.

)22( عبد الله العروي، املرجع السابق، ص 17.
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الذي  بالقدر  التسميات  وال  التصنيفات  تهمها  ال  مجتمعاتنا  أبناء  من 

العباد  التي جعلها رب  الكريم والتحيل بالكرامة اإلنسانية  العيش  يهمها 

حقا لكل أبناء آدم وحواء، الرشيحة العظمى من منكوبي الوطن يف حاجة 

إىل تحسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية واملعيشية، يحتاجون الشغل 

األخرى،  الحياة  متطلبات  واألمن وغريها من  والصحة  والتعليم  والسكن 

وربما لن يلتفتوا إىل من حقق هذه املطالب، فهل سيتحقق لديهم الفرق 

إذا ما كانت هناك دولة دينية ظاملة ومدنية عادلة، أو دينية عادلة ومدنية 

ظاملة؟؟

الحمد)23(  تركي  يخلص  واالجتماعية،  السياسية  للمسألة  فبالنسبة 

إىل أن قصارى القول هو أن أي كيان يعيش فيه اإلنسان حرا )يف كلمته 

قانون  الكرامة )يف ظل  ذاته وماله وعرضه(، مصان  )يف  آمنا  وحركته(، 

قائم عىل العدل واملساواة(، ال بد أن يكون متماهيا مع اإلسالم، ألن اإلسالم 

القيود  ولكن  متساوين،  أحرارا  ولدنا  إننا  تقول  والفطرة  الفطرة،  دين 

يكون  فإنه حيث  منا،  السلف  قال  يكبلنا، كما  ما  الالحقة هي  والعوائق 

العدل يكون رشع الله، دون الحاجة إىل هذه اإليديولوجيات املتقاتلة، وتلك 

الرغبات املتصارعة، وشعارات اللفظ والكالم. ليكن مثل هذا الكيان، ألن 

هذا هو جوهر اإلنسان، الذي هو جوهر اإلسالم.

 ولنسمه بعد ذلك ما نشاء!...

)23( املرجع السابق، ص 163.
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المسألة الدينية في رحاب األدبالمسألة الدينية في رحاب األدب  11//22

حوار الميتافيزيقا واإلبداعحوار الميتافيزيقا واإلبداع

التي تنشط  الدينية يف معزل عن محيطها والبيئة  ال يتم تناول املسألة 

فيها، فهي، يف نظرنا، كغريها من املوضوعات والظواهر التي تتفاعل وتنفعل 

مع املحيط ومنتجاته التي يقدمها اإلنسان يف مسرية التطور والتأقلم مع 

ولكن  محددين.  وتاريخي  زمني  سياق  وفق  واملعيشية  الحياتية  الظروف 

الشامل  بمفهومه  والصناعي  الحريف  املجال  يف  يُتصور  ال  البرشي  اإلنتاج 

لوحدهما، وإنما يشمل أيضا إنتاج املعرفة وممارسة فطرة التفكري والتأمل، 

فال شك أن ظواهر املجتمع البرشي كلها تخضع لدراسة وفحص اإلنسان 

من زاوية نظره وتخصصه أو املجال الذي يتقنه أو يحب الخوض فيه.

ويعد األدب من أروع ما أنتجته البرشية عرب تاريخها، فمنه، وبواسطته، 

اإلشكاالت  من  أكوام  معالجة  وتمت  التفاصيل،  من  للكثري  التأريخ  تم 

واملشاكل، كما رسمت العديد من التصورات واآلمال واألحالم... هذه الرحابة 

هي ما جعلت من األدب قالبا يسع كل األشكال واأللوان، وبفضل الليونة 

التي يمتاز بها، استطاع مقارعة كل املواضيع، لكن بأسلوبه الخاص الذي 

يحتاج إىل فهم ونظرة يتمتعان بدورهما بخصوصية أكرب.
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واملسألة الدينية بدورها تظل مادة دسمة يف املجال األدبي، فمن جنس 

إىل خلق حوارات مع موضوعات  الديني«  »األدب  بـ  يمكن وصفه  محدد 

أكثر عمقا وغموضا قد ال نجد لها عيونا متفحصة إال يف علم امليتافيزيقا 

ويف مجال الفكر الديني، وهنا تظهر لنا سمة األدبي وهو يخوض يف املسألة 

الدينية وامليتافيزيقية بأسلوب أدبي رفيع.

وهنا، يف هذا املقال، سنحاول تغيري االتجاه صوب هذا املجال الخصب 

املغري بالغوص يف ثناياه والتنقل بني رحابه لنفتش عن خطى »الحقيقة« 

التي يقتفي أثرها الفكر الديني، لكن من زاوية أدبية محضة، قد يتحول 

فيها املتدين إىل أديب، وقد يتحول فيها األديب إىل مفكر ديني. هذه املغامرة 

األدبي  املجال  تناول  إىل  بالتطرق  املتواضع  املقال  لها يف هذا  التي سنمهد 

للموضوع الديني من خالل إلقاء النظرة عىل جنس األدب الديني، والحوار 

القائم بني املسألة امليتافيزيقة واإلبداع األدبي، وذلك قبل تناول نموذجني 

للكتابات األدبية الروائية التي ألفيناها قد تطرقت للمسألة الدينية، لكن 

بطريقة مختلفة تميز كل واحدة منهما عن األخرى ال من حيث املوضوع 

النموذج  ارتأيت تخصيص  األسلوب، وقد  وإنما كذلك من حيث  وحسب، 

للقاص  األبدي«)1(  الطني  »صبي  رواية  لتحليل  املقال  هذا  ضمن  األول 

والروائي املغربي إدريس الجرماطي، لنجعل النموذج الثاني واملتعلق برواية 

»مدينة القرابني« للروائي والباحث املغربي إدريس الشعراني يف مقال آخر، 

والتصوف يف حياة  الروحانية  ثنايات  بني  الدينية  املسألة  فيه عن  نفتش 

الهامش املغربي.

)1( صادرة عن سليكي أخوين، طنجة املغرب، الطبعة األوىل، فرباير 2018. 
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أوال: الديني موضوعا لألدبيأوال: الديني موضوعا لألدبي

إن شساعة امليدان األدبي، واإلبداعي عموما يخول له أن يسع كل املواضيع 

موضوعا  الديني  اعتبار  أي  الدينية،  للمسألة  تناوله  منها  كانت،  كيفما 

متناوال من األدب، ولتناول هذه النقطة سنتحدث بداية عن األدب الديني 

حول معناه وطبيعته، قبل التطرق إىل موضوع امليتافيزيقا باعتبارها تهتم 

عىل  لنقف  أساسا(  منها  )الغيبية  الدينية  املسألة  بموضوعات  باألساس 

مدى مقاربة األدب لها:

11 -  - ما األدب الديني ؟ما األدب الديني ؟

مر  عرب  البرشية  بها  تميزت  التي  األنشطة  من  واإلبداع  األدب  يظل 

العصور، فهما املرآة العاكسة لصورة الشعوب، كما أن فضاء األدب الرحب 

والشاسع جعل منه ميدانا يتسم بالليونة واالنسياب املطلقني، اليشء الذي 

يجعل منه الوعاء الذي يسع كل املواضيع مهما بلغت من التعقيد واملنع. 

لذا فال غرابة أن نجد األدب اإلنساني قد تطرق لكل يشء تقريبا، دون أن 

أو  الحياة  املغامرة منخفضة، فمنها ما تسبب يف فقد  تكلفة هذه  تكون 

عطب يف جسد أو نفي أو إقصاء أو تهميش أو تهجري، كما أن منها من 

حظي باحتفالية وتكريم واعرتاف بالرسالة والهدف.

والحديث عن األدب الديني قد يدخلنا يف مجال املعايري التي تجعل من أدب 

ما يوسم بكونه دينيا، هل تناوله ملوضوع ما يتعلق باملجال الديني يجعل 

من هذا األدب أدبا دينيا بالرغم من وجود موضوعات أخرى قد تكون هي 

الطاغية عىل نفس العمل؟ أم ال بد أن يكون املوضوع برمته يتناول مسألة 

دينية رصف؟ أم أن املعيار ال بد وأن يكون رسالة املادة األدبية وفق القواعد 
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والتأطري الدينيني؟

هو إشكال يستحق بحوثا مستقلة من ذوي االختصاص، لكن حسبنا 

هنا أن نعرج عىل بعض املحاوالت التي وضعت تصورا معينا لألدب الديني، 

منها ما ذهب إليه القاص اإلسالمي نعيم الغول الذي عرف األدب اإلسالمي 

عن  اإلسالمي  ر  التصوُّ َوْفق  الهادف  الجميل  الفني  التعبري  »هو  بكونه: 

الكون والحياة واإلنسان، وِمن امُلهمِّ أن يكون تعبريًا هادًفا؛ أي: إنه التزام 

باإلسالم«. ويقول عبد الرحمان رأفت باشا: »األدب اإلسالمي هو التعبري 

الفني الهادف عن واقع الحياة والكون واإلنسان عن وجدان األديب، تعبريًا 

يُجايف  وال  ومخلوقاته،   - وجل  عز   - للخالق  اإلسالمي  التصور  ِمن  يَنبع 

القيم اإلسالمية«)2(.

غري أنه وجب اإلشارة إىل أن األدب الديني ليس خاصا بالحضارة اإلسالمية 

فقط بل هو أساسا أدب يرجع بأصوله إىل مظاهر التعبد اإلغريقي، وأيضا 

بمرحلة  يمر  يكون  ملا  مجتمع  أي  يف  يظهر  أنه  كما  املسيحية.  للكنيسة 

يف  الحضارة  دالة  تكون  عندما  بمعنى  الروحي،  والفقر  والضياع  التمزق 

أي مجتمع يتجه سهم تقدمها نحو مرحلة الغريزة، فاألدب الديني نشأ 

بفعل الرؤية اإلثنية الضدية وفق قاعدة )الديني( و)الدنيوي(. فاملثاقفة 

واملسيحية،  اإلغريقية  املجاالت  خالل  من  تمت  الديني  األدب  حقل  داخل 

ومن خالل املجال الفاريس واإلسالمي، هو ما يضعنا أمام عاملني منفصلني 

من حيث املحتوى الديني لألدب الديني)3(.

https://www.alukah.ne :2( راجع(

)3( جعفر يايوش، األدب الديني التأسيس واملوضوع واملنهج، 

/http://midad.com :منشور عىل موقع
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22 -  -  الميتافيزيقا من منظور أدبي الميتافيزيقا من منظور أدبي

عرف موضوع امليتافيزيقا جدال بني الفالسفة املفكرين حول جدواها 

ملكانة  التطرق  ديكارت  حاول  وقد  الحديث،  العرص  يف  سيما  وأهميتها 

مكانة«الجذور«  لها  أفرد  حينما  الحديث  العلم  إزاء  ودورها  امليتافيزيقا 

التي تشكلها ضمن شجرة الفلسفة ككل، وهنا انطلقت التفاسري بني قائل 

والتنحي  بالدور  القائم  ضمن  صنفها  من  ومنهم  أهمية،  األكثر  بكونها 

باستمرار  فقال  االتجاهني  ومنهم من جمع  بالباقي،  العلم  ليقوم  جانبا 

دورها بالرغم من عدم بروزه إىل الظاهر املكشوف. ونحن لن ندخل يف هذه 

أن  قبل  للميتافيزيقا،  والتقريب، مفهوما  للتوضيح  النقاشات، وسنورد، 

نشري باقتضاب إىل الزاوية التي ينظر األدب إليها من خاللها.

للواقع،  األساسية  بالطبيعة  يتعلق  الفلسفة  من  فرع  فامليتافيزيقا 

ويُسمى أيًضا علم ما وراء الطبيعة. وهو يهدف إىل تقديم وصف منظم 

تدرس  التي  الطبيعية  للعلوم  وخالفاً  تحكمه.  التي  وللمبادئ  للعالم 

أكثر  استقصائية  علوماً  امليتافيزيقا  تُعّد  العالم،  من  محددة  مظاهر 

امليتافيزيقا  علماء  ويعتمد  للموجودات.  األساسية  املظاهر  يف  توسعاً 

عىل أنماط تحليلية تعتمد بدورها عىل املنطق الخالص عوضاً عن النهج 

بما  الخاص  التكهن  ركز  وقد  الطبيعيات.  علماء  يتبعه  الذي  التجريبي 

وراء الطبيعية، دائما، عىل مفاهيم أساسية كالفضاء والزمن، والسببية، 

والعموميات،  واملتفردات  والرضورة،  واالحتمالية  والتغيري،  والهوية 

والعقل والجسد)4(.

https://www.marefa.org :4( أنظر(
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ومن الواضح أن امليتافيزيقا بوصفها بحثا عن معنى »الحقيقة« ترتبط 

بوشائج قربى مع األدب، فامليتافيزيقا واألدب يهدف كل منهما إىل الغوص 

الكامنة وراءها. ويمكننا  الحقيقة  ليسرب  أمامه  املوجودة  الظواهر  وراء 

القول بأن صلة امليتافيزيقا باألدب )والدين أيضا( أقوى من صلتها بأي 

فرع آخر من فروع املعرفة البرشية من حيث إنها مثلهما، تهتم اهتماما 

مبارشا بالحقيقة النهائية يف الوقت الذي تهتم فيه العلوم الجزئية )كعلم 

الطبيعة، أو علم الكيمياء، أو علم الفلك...( بدراسة جانب جزئي واحد من 

النهائية، فامليتافيزيقا  جوانب األشياء، وتغض النظر عن جميع األسئلة 

املجاالت وليس يف  للحقيقة يف جميع  العامة  السمات  إىل  الوصول  تحاول 

مجال جزئي معني. 

وال شك أن هناك الكثري من صور األدب الرفيع تعرب عن محاوالت األدباء 

الغوص وراء الظاهر للكشف عن الباطن الحقيقي الكامن داخل النفس 

اإليمان  عن  ملكا«  »أوديب  مرسحيته  يف  سوفكليس  عرب  فقد  البرشية، 

العميق الذي كان يحمله الفرد اليوناني »للقدر«. ويصور األديب املرصي 

نجيب محفوظ يف »الثالثية« شخصية الرجل الرشقي كما تجسدها بعض 

شخصياته يف هذا العمل األدبي، والتي تعد شخصية تعاني من االنفصام 

لكنها منحلة ال  أوالده وزوجته،  املنزل عىل  يف  آمرة مسيطرة  قوية  فهي 

تمانع يف ارتكاب املوبقات مع أصدقائه وعشيقاته من الغواني ليال. وهكذا 

يغوص األدب الرفيع وراء الظاهر ليكشف عن الباطن الحقيقي الكامن يف 

أعماق النفس البرشية)5(.

)5( إمام عبد الفتاح إمام، املرجع السابق، ص 50-49.
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ثانيا: فلسفة األصل والوجود في الكتابة الروائيةثانيا: فلسفة األصل والوجود في الكتابة الروائية 

رواية: » صبي الطين األبدي«  للروائي إدريس الجرماطي أنموذجارواية: » صبي الطين األبدي«  للروائي إدريس الجرماطي أنموذجا

وامليتافيزيقا  تساؤل!،  باعتبارها  للفلسفة  األوىل  األبجديات  تنطلق 

هل  هنا:  نتساءل  يجعلنا  والوجود،  األصل  بموضوعات  تهتم  باعتبارها 

أي  األدبي،  الرسد  إىل  التخصص  مؤلفات  من  نزوحها  نتصور  أن  يمكن 

هل يمكن للميتافيزيقا التي تقارع املسألة الدينية أن تصور يف عمل أدبي 

معني؟

نشري  أن  ويكفي  الصدد،  هذا  يف  أبدعت  قد  الغربية  التجربة  أن  شك  ال 

هنا إىل رواية »صويف« للكاتب النرويجي جوستاين غاردر والتي أصدرها 

سنة 1991 م، وهنا كان ال بد أن ننقب عن تجربة تخوض يف هذا املضمار، 

الجنوب  أبناء  من  ولكوني  إليه،  ننتمي  الذي  العالم  هذا  يف  كثرية  ولعلها 

أتقاسم  إنتاجات من  للنظر يف بعض  الفضول  فقد جذبني هذا  الرشقي، 

معهم هذه البقعة السحيقة من الوطن، فتذكرت رواية أهدانيها الصديق 

العزيز إدريس الجرماطي يف فرباير 2018، وبعد مرور هذه املدة من قراءتها 

األوىل أعود بعد عامني )فرباير 2020( للتنقيب فيها برؤية جديدة، فكتابات 

إدريس الجرماطي ال تقبل تلك القراءة الوحيدة لتضع بعدها عىل الرفوف، 

فكل قراءة جديدة تذهب بك إىل تحليل وتفسري مغاير للقراءة األوىل.

 ما نود اإلشارة إليه هنا أن كتابات الجرماطي قد ال تكون مستساغة 

البسيط  الرسد  يف  عهدناه  الذي  األسلوب  بذلك  يكتب  ال  فهو  للكثريين، 

الشيق الذي نلملم تصوراتنا حوله بمجرد إنهاء الصفحة األخرية، كتابات 

الجرماطي متعبة وتستنزف الكثري من الطاقة والجهد، فهي تفرض عليك 
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أن تستحرض كل قواك الرتكيزية وتجند كل الحواس لعلك تلمس شيئا من 

املقصود الخفي وراء السطور، فما قد تستغرقه يف قراءة مؤلف للجرماطي 

قد يسعفك يف قراءة مثله مضاعفا ثالث أو أربع مرات يف الحجم.

تنهل  رواية  األبدي،  الطني  روايته صبي  الكتابات نحيل عىل  ومن هذه 

أسلوبها  فجعلها  الكثري،  والتأمل  والشك  واالفرتاض  التساؤل  عالم  من 

باإلضافة إىل ذلك أقرب إىل مؤلف فلسفي يأخذ بيدنا إىل ما وراء الطبيعة 

ننظر من خالله إىل األرض والبرش وتداعياتهم.. هذه النظرة الفوقية مثّل 

لها الكاتب بمتابعة األطوار والوقائع املشكلة للحبكة املعقدة للرواية من 

وراء ثقب صغري، ولنا أن نتصور هذه املتابعة وما تتطلبه من صرب وجلد، 

بهيئة جسمانية ورصانة فكرية معاً، واملتتبع لشخصية أحدثت فوىض يف 

التقدير ورسم املعالم: جريال!..شخصية مزدوجة تمثل صفتني متصارعتني 

الطبيعة اإلنسية وشغفها املعريف، ثم الغواية والتسلط الشيطاني.

الكون والحياة ودالالت الشساعة التي يوحيان إليها ربطهما الجرماطي 

باملحيط، والساكن ال يعدو أن يكون بّحارا يصارع القدر ويتمسك بتالبيب 

الوجود والبقاء، يعيش ويتعايش ويحكي ويصور..هكذا اإلنسان يف كبده 

اليومي،  املعيش  عىل  يقترص  ال  الذي  التعب  هذا  الحياة،  بحر  يف  وعناءه 

وإنما بدأ من األسئلة الوجودية التي راودتها منذ األزل، بل وتراود الناشئة 

األطفال  التي يطرحها  األسئلة  تلك  الدنيا،  األوىل عىل مرسح  يف خطواتها 

قد  أسئلة  واملخلوقات،  والخالق  الكون  عن  ونقائهم  بفطرتهم  الصغار 

ترعب الكثريين فتجعلهم يلجؤون إىل تعنيف الصغري بتهمة التفكري يف هذا 

املجال الذي استعىص حتى عىل البالغني، ولعل كاتبنا إدريس الجرماطي 

يحاول أن يكرس هذا النمط السائد إزاء هذا النوع من الفكر والتفكري الذي 
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يعتربه –عىل ما يبدو- حقا طبيعيا للصغري قبل الكبري، وهو ما جسده يف 

مشهد تشكيل الصغري للمجسم الطيني واألسئلة التي تلت هذه العملية.

ومادام صديقنا قد فتح أمامنا هذا الباب املعقد بتلقائية وبساطة، فلنفتح 

جانبا مما تناوله يف الرواية نستنبطه بذوقنا وفهمنا الخاصني، فكاتبنا لن 

يصادر أي حق يف التفسري والتحليل، والضمانة معرفتي الشخصية به، إذ 

جمعتني به ظروف العمل ومكانه ملدة ناهزت الثماني سنوات.

املجال،  يف  املتبحرين  عىل  تقترص  ال  فكرية  ذهنية  رياضة  التفلسف 

وإنما يمارسها كل حسب موقعه كما ذهب إىل ذلك الفيلسوف املجدد طه 

والتعلم،  العلم  سالح  شك  وال  تتطلب  التي  املمارسة  هذه  الرحمان،  عبد 

والكاتب يف محاولته للغوص يف هذا امليدان اختار سالحه املفضل، فلمقاربة 

موضوعه يلجأ الجرماطي إىل الكتابة، فـ »الكتابة مخالفة للعري وسلطان 

مسألتي  تقارب  أن  يمكننا  األدبية  الرسدية  بالكتابة  الوجود«)6(..فهل 

الوجود ومعها تباعا مسألة األصل؟

الفهم  هذه  لتصوير  النظر  زاوية  منه  نقتبس  الكاتب  قبعة  سنرتدي 

ن بني صفحات الكتب املتخصصة، لكن ما  والتحليل، فقد تختلف عىل املدوَّ

يهمنا هو كما هي عليه يف الرواية، فالكاتب يتطرق بأسلوبه الشيق املعقد 

إىل مسألة األصل باعتباره انطلق من الالنظام » يف البدء كانت الفوىض«)7( 

وهي حالة كونية تحيل إىل يد إبداعية دققت يف تفاصيله النظامية الحالية، 

)6( رواية »صبي الطني األبدي« إدريس الجرماطي، التصفيف والطباعة : سليكي أخوينـ  طنجة 

ـ الطبعة األوىل فرباير 2018م. ص 10.

)7(  نفس املصدر، ص 18
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لكن هذا املستوى التنظيمي وفق سنة الحياة تتطلب تطورا وفق مراحل 

متعددة، وهو ما ملسناه يف الرسد املتتابع للرواية عىل مر فصولها الثالثة، 

يأخذنا الجرماطي معه إىل العهود األوىل للتكون الحياتي البرشي، أحوال 

البدائية  التكون..الحياة  بدايات  أو  العواصف  الثلوج/  والجو:  الطقس 

األوىل وما ترمز إليه املنطقة الجبلية وتكرار اللحظات الليلية املظلمة..ثم 

القراءات  املوازية لألصل والوجود وفق  القراءات  الجرماطي مع  يتقاطع 

الفلسفية السبَّاقة، فنجده يتناول تيمة »النار« كأسلوب معييش ومكون 

يف  املتمثلة  األخرى  العنارص  من  نعلم  كما  والنار  للملموس،  أسايس 

الهواء والرتاب واملاء باعتبارها األصول األربعة للعالم  كما ذهب إىل ذلك 

»أمبيدوكليس«الذي يرجعه املؤخون الفالسفة إىل ما قبل سقراط!.

واالحتكاك،  والتالقح  التالحم  يحدث  والوجود  التكوين  بعد  أنه  ولكون 

والبرش عىل مد وجودهم يف هذا التفاعل والتأثري والتأثر قد عرفوا الرصاع 

أن  كاتبنا  يحاول  ما  اآلخر، وهذا  داخيل ورصاع مع  تجلياته، رصاع  بكل 

يصوره لنا يف رسده املكثف، هذا االستنباط ال يمكن الوصول إليه يف سطر 

الرواية  التجوال يف مساحة  األمر  يتطلب  وإنما  بعينه،  أو يف فصل  محدد 

يتناول هذه  العمق..فالجرماطي  ثم عمق  طوال وعرضا، سطحا وعمقا، 

كانت  فإذا  الوجود،  بعد  ما  يف  البرشي  التطور  ملسلسل  مسايرة  املشاهد 

مسألة الرصاع مسألة حتمية تنتج عن االختالف والتنوع ومخافة الخطر 

والرغبة يف العيش: »من يقي الرتاب من الرتاب/  املعاناة  من سلب الحرية/ 

منذ  القائمة  الرصاع  تيمة  تختزل  حقول  وهي  والنخاسة..«)8(،  الدعارة 

)8( نفسه، ص 22-21
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القدم، -إن كان األمر كذلك- فإن الجميل هو تناول كاتبنا للرصاع الذاتي 

عدم  من  انطالقا  نفسه  ضد  الرصاع  يمارس  الذي  الفرد  ذلك  أي  للفرد، 

االعرتاف باألصل ومكوناته وكأنها مكونات دونية تمس من رفعة اإلنسان 

وسموه، وهو إنما يعكس نوعا بعدم االعرتاف بهذا األصل وبالتايل ممارسة 

بمجاهدة  إال  محارصته  يمكن  ال  والذي  املتجذر  البرشي  والتكرب  األنانية 

الكثري  الذي نالحظه يف  التوجه  الكاتب بهذا  النفس وميوالتها، فهل سلم 

من الناس؟

يبدو لنا أن الكاتب ال يريد التسليم بهذه النتيجة، فقد حاول أن يعيدنا 

إىل مسألة الفطرة التي تناولها من خالل مشهد تكوين الصبي لوجه طيني 

)ماء+ تراب( والذي شكل لديه صورة األب الغائب كأنها الصورة الغاية، 

أن  يريد  به  الطفل، وكأني  ينبذه  الذي  الحقيقي  األب  وهي عكس صورة 

نبذ  أصله وال يرتدد يف  إىل  يتوق  الذي  الكامن  الطفل  ذلك  داخلنا  يوقظ يف 

من  وجماله  اإلنسان  فقيمة  لإلنسان،  الواقعية  غري  السطحية  الصورة 

الجمال«)9(،  يعني  الرتاب   « به من جمال:  يتمتع  األصل نفسه وما  قيمة 

كيف ال ونحن نستعذب رائحة الرتاب بعد سقوط املطر؟!!.

إن االحتفال الرائع باألصل لدى الجرماطي ال يتوقف عند حدود االعرتاف 

اليشء  الفرد،  لدى  والروحي  النفيس  السمو  برضورة  يربطه  ولكن  به، 

السطور  والعرفاني يف كثري من  الفلسفي  التصوف  الذي ربطه بمالمسة 

نجد  املضمار  هذا  يف  بدلوهم  أدلوا  ممن  الكثريين  غرار  فعىل  والفقرات، 

إدريس الجرماطي يتحدث عن التمايز بني العوالم: العالم األريض/ السفيل/ 

)9( نفسه، ص 61
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املادة  والعالم العلوي/ عالم األرواح، وبتجاوز التباين بني عالم املثل كما 

هو لدى هيجل وعالم املادة كما هو مصور لدى ماركس، نجد الجرماطي 

يقرتب أكثر من التصور السقراطي القائل برضورة سمو النفس وتحررها 

من قيود الجسد وأخالطه، لتصل مكانة إدراك الحكمة كما دلت عىل ذلك 

املرور  بعد  إال  تكون  ال  املبتغاة  النتيجة  هذه  كانت  وإن  فيدون،  محاورة 

يسلكه  اليشء  نفس  فإن  سقراط،  قال  كما  املعاناة  املوت/  جرس  من 

الوصول  األبدي، فمن خاللها ال يمكن  الطني  الجرماطي يف روايته صبي 

قيود  الروح من  تحرر  إال من  لدى سقراط(  الحكمة  املثل)حيث  عالم  إىل 

الطائرة  الكاتب باحرتاق  التي ربطها  املعاناة  الجسدي عرب مسلك  قالبها 

فاملوت  التالميذ،  األرسة/  أفراد  و  سقراط  األب/  فيها:  ركباها  وتحاور 

ذ.إدريس  والتأمل..خط  والتساؤل  النقاش  من  يمنع  لم  املرتبص  املنتظر 

املوت حق  ذلك،  والنفاق  الخداع  ترحيل عن عوالم  » كي   :65 الصفحة  يف 

طبيعي، أرسيل لهم طلبك، سنخصص لك مكانا ها هنا..يف اإلغماء الدائم 

حرضة أبدية..« 

فهل كرس ذ. إدريس الجرماطي نمطه املعهود يف الواقعية امللموسة إىل 

مسالك التصوف؟

سؤال يتطلب الغوص يف مؤلفات قادمة تسعف باملقارنة مع ما سبق أن 

ألفه يف ظروف محددة.
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 المسألة الدينية في رحاب األدب المسألة الدينية في رحاب األدب 22//22

التدين الشعبي وحياة الهامشالتدين الشعبي وحياة الهامش

اكتشفنا يف الجزء األول من هذا املقال كيف تماهى األدب مع امليتافيزيقا 

فاستطاع بذلك أن يساير فلسفة أكرب املدارس الفكرية التي اهتمت بهذا 

األدب  وعالقة  الديني«،  »األدب  بـ  عليه  يصطلح  ما  تناولنا  حيث  العلم، 

بامليتافيزيقي، وذلك قبل أن نتابع الحوار بني علم ما وراء الطبيعة، بالتعبري 

الذي قال به أندرينيكوس األدوييس تلميذ أرسطو، واملادة األدبية إذ انغمسنا 

فيها مع نموذج رفعنا إىل مراتب النظر يف األصل والوجود التي حسبنا فيها 

الروائي املغربي إدريس الجرماطي فيلسوفا ميتافيزيقيا قبل صفته األدبية.

وألن يف املجال الفلسفي هناك من نزل بالفلسفة من السماء إىل األرض، 

فالعمل األدبي أيضا ال يقترص يف تناول املجرد وهو بصدد معالجة مسألة 

دينية أو الهوتية، بل يتغلغل بنا إىل عمق الواقع واملعاش نتحسس وجوده 

وحرارته وتجاذباته، وهكذا سننزل مع النموذج الثاني الذي اخرتناه يف هذا 

املقال إىل واقع الحياة اليومية البسيطة كيف تبدو يف عني األديب والروائي، 

قبل أن تتفاعل وتنفعل مع الذات القارئة املتأملة، لنستحرض ذوق وعمق 
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هذا النمط من الحياة وما تستتبعه من سلوكات وممارسات منها حتى 

املتعلقة باملسألة الدينية.

وقبل أن نسرب أغوار عمل أدبي قد تطرق للمسألة الدينية يف محيطها 

الشعبي والهاميش، سنشري بداية إىل قضية التدين الشعبي من خالل صورته 

ونمطه وعالقته بالرسمي مذهبيـا ومؤسساتيـا، لنقف عىل خصوصيتـه 

ال من حيث بساطته وحسب، بل من حيث تركيبه وعمقه أيضا.

فكيف استطاع األدب، خصوصا الروائي منه، اإلشارة، أو تناول املسألة 

الدينية يف صورتها الشعبية؟ وكيف قاربها، هل يظل األسلوب أدبيا محضا، 

أم أن املوضوع ينهل من مخرجات علوم أخرى كعلم االجتماع؟

أوال: التدين الشعبي أوال: التدين الشعبي  

بالدرجة  واإليمان  القناعة  عىل  تستند  فردية  مسألة  الدينية  املمارسة 

األوىل، غري أن هذه املمارسة ال تنفك تتسع دائرتها من الفردية إىل الهوية 

الجماعية ملكونات نفس املجتمع، لتشكل بذلك ثقافة سائدة لها طقوسها 

ومكانتها وحرمتها.

الدينية من مجتمع إىل آخر حسب  وطبيعي أن تختلف طبيعة املسألة 

الدين  درجة الوعي ونمط املذاهب السائدة وفهم الفرد واملجتمع لجوهر 

وروحه، وقد عمد الباحثون يف ميدان علم االجتماع إىل اعتبار أن املمارسة 

والذي  املقابل،  اآلخر  واملجال  الحرضي  املجال  بني  أساسا  تتميز  الدينية 

السياسية  األنظمة  تمركز  من  يعاني  الذي  بـ»الهامش«)1(  هنا  سنصفه 

)كالجنوب  النافع  غري  واملغرب  الكربى(،  )املدن  النافع  املغرب  شقني:  إىل  املغرب  كتقسم   )1(

الرشقي(.
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اإلهمال  من  األخرى  املناطق  تعاني  بينما  كربى،  مراكز  يف  واالقتصادية 

وقسوة العيش. ولعل هذا ما يجعل األفراد املنتمني إىل هذه البيئات املختلفة 

يخالفون من حيث نظرتهم وتناولهم للمسألة الدينية غي حياتهم اليومية. 

وهكذا يرى الدكتور حليم بركات)2( عىل أن الفرد يف هذه املناطق الهامشية 

يتميز بإيمانه العميق من حيث تعبده لقوى الحياة املقدسة وتخوفه من 

الذي هو متحرر  بالقدر  الديني  بانتمائه  التمسك  الرش، وهو شديد  قوى 

من املؤسسات الدينية الرسمية التي غالبا ما يكون مركزها يف املدن. إن 

إيمانه نابع ليس من املجردات، بل متصل بالواقع املحسوس وبالعالقات 

الحميمية املتجسدة باألولياء الذين يرى فيهم وسطاء مقدسني بينه وبني 

الله والذين يمنحونه الربكة اإللهية. من هنا الرصاع بني الدين الرسمي الذي 

يشدد عىل املجرد واملؤسسة، ويرى كل ما عداه خروجا عن الدين الحقيقي، 

وبني الدين الشعبي الذي يشدد يف تعبه عىل العالقات الشخصانية الحسية 

البعيدة  املجردة  واملفاهيم  للمؤسسة  التنكر  دون  والقديسني  باألولياء 

املنال. من هنا، تكثر املزارات واألرضحة يف القرى وتمتزج طقوس عبادتها 

بطقوس الطبيعة عند مختلف الطوائف.

إدوارد  إليها  خلص  التي  الخالصة  عن  كثريا  النتيجة  هذه  تختلف  وال 

املجتمع  درسوا  الذين  االنرتوبولوجيني  الباحثني  أوائل  كأحد  فستمارك 

املغربي يف بداية القرن العرشين، فقد ذهب يف أبحاثه إىل أن التدين الشعبي 

الجن  يف  كاالعتقاد  الفقهي،  األرتودوكيس  الدين  عن  يختلف  للمغاربة 

الجانب  عىل  والسحر،مشددا  األولياء  وعبادة  الرشيرة  والعني  والربكة 

)2( املجتمع العربي املعارص: بحث يف التغريات واألحوال، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

لبنان، ط 2، س 2009، ص 151.
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الواقعي والطقويس لهذه املعتقدات يف مختلف مناطق املغرب)3(.

الروح  هذه  من  تقريبنا  من  املغربية  الروائية  الكتابة  استطاعت  فهل 

البسيطة لحياة الهامش، من خالل املمارسة املعيشية والدينية والثقافية..؟

هذا ما سنحاول أن نقف عليه يف النقطة الثانية:

ثانيا: الممارسة الدينية وحياة الهامش في الكتابة الروائيةثانيا: الممارسة الدينية وحياة الهامش في الكتابة الروائية 

رواية: » مدينة القرابين«  للروائي إدريس الشعراني أنموذجارواية: » مدينة القرابين«  للروائي إدريس الشعراني أنموذجا

عندما سألوا توفيق الحكيم: ملاذا تكتب؟ أ ألن حياتك هنيئة؟..أجابهم: 

كال!..صاحب الحياة الهنيئة ال يدونها، إنما يحياها!..

كالعادة نجد يف املعاناة دافعا للكتابة واإلبداع، فالرسد الحكائي يجد يف 

الغالب ضالته يف األماكن املكتظة بالفراغ والظلم والتمييز واالحتقار وكل 

السلبيات التي تحط من كرامة الفرد وتهدد وجوده اإلنساني، ليحل محله 

النبذ والرفض والكره... ببساطة حياة الهامش بؤرة مستفزة عىل الرسد 

والحكي، هذا ما أثار األستاذ إدريس الشعراني يف الغالب وهو يفكر يف خط 

أوىل سطور روايته مدينة القرابني)4(.

يف هذه املدينة تحرضنا حياة الهامش والبسطاء بكل تجلياتها وتفاصيلها 

الدقيقة، يجول بنا ذ. الشعراني بني دروبها وناسها نقاسمهم مجالسهم 

تلك  خالل  من  والوقائع  األحداث  هذه  وترحهم...نعيش  وفرحهم  وأكلهم 

أفريقيا  باملغرب،  للتدين  سوسيولوجية  دراسة  واملجتمع:  الدين  منديب،  الغني  عبد  أنظر:   )3(

الرشق، املغرب، س 2006، ص: 19-18

)4( مطبعة basma print، املغرب، س 2014.
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املفاتيح التي وضعها الكاتب يف أيدينا حتى نشعر بذلك االنتماء الذي يشبه 

االنتماء الحقيقي للفضاء الذي يحدثنا عنه، تقابلنا كل األشياء التي تشري 

الشخصيات:  أسماء  من  االجتماعي،  الفضاء  من  النوع  هذا  إىل  وتلمح 

ثم  امباركة...(،  إيس،  البهجة،  الخماس،  ولد  بعيزة،  زويزو،  العروبي،   (

الشعبي...(،  الحي  الخريية،  البلدي،  الفرن  الرضيح،  القبيلة،   ( األمكنة: 

البقاء  أجل  الزمن من  التي تصارع  الهامشية  بالحياة  توحي  كلها رموز 

واالستمرار وإثبات الوجود. 

يعزز الروائي هذه املشاهد باإلضافة إىل الركون يف العديد من املرات إىل 

استعمال اللهجة املغربية الدارجة، بإبراز النمط الفكري السائد باعتباره 

فكر شعبي قائم عىل اإليمان والتصوف املتجيل أساسا يف البحث عن الربكة 

واليمن والخري، يدشن لنا هذا بالعبارة الشهرية لدى مجتمعاتنا الشعبية 

أن  بعد  أخرى قصدها  بمدينة  أقدامه  الرواية وهو يضع  لسان بطل  عىل 

غادر أصله بحثا عن رغيف العيش: » التسليم أرجال البالد«، وكذا القيام 

رمز  حضور  ثم  التابعة)5(  النحس/  لطرد  الشيخ  حمام  يف  باالستحمام 

املدينة...  يف  أو  الغابة  يف  سواء  أحمر  ثور  شكل  عىل  بارز  بشكل  القربان 

واصطدامنا مع الشخصيات العديدة التي أشار إليها الكاتب بطريقة تخفي 

هويتها الكاملة من خالل اإلشارة إىل الحروف األوىل من االسم، أو االكتفاء 

بلقب يتيم يجعلنا نفكر يف احتمالية كون هذه الشخصيات واقعية يعرفها 

والكتمان  السرت  لعبة  آثار  ما  لخصوصية  واحرتما  املعرفة،  حق  الكاتب 

هذه، اليشء الذي يدل يف اآلن ذاته عىل أننا نستشف أنه يرسد األحداث من 

واقع معيش مشاهد، وليس فقط مستعار من الذاكرة والخيال وامللكة.

)5( ص 39.
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تتفق يف خطوط  لكنها  الهامشية،  الحياة  تتعدد دالالت وصور  وطبعا 

تستسيغها  جميلة  بتيمة  الشعراني  ذ.  تناولها  عليها،  مجمع  عريضة 

أذواقنا نحن معرش العارفني بدواليب هذه الحياة وهذا االجتماع البرشي 

القديم، قصة تنطلق مع رجل هجر األهل واملكان بحثا عن لقمة العيش، 

اختار مهنة »الحكواتي« الذي يروي أزلياته يف الحلقيات التي يلتف حولها 

تتسابق  الحكي والحلقية  إىل  الرسد، وحينما نشري  اللون من  عشاق هذا 

جمالها  بكامل  املراكشية  والشخصية  مراكش  الحمراء  املدينة  الذهن  إىل 

أن  يشأ  لم  كاتبنا  املستساغة،  املستحبة  واللهجة  املرحة  النقية  وروحها 

يكرس هذه القاعدة التي تعد بمثابة قانون يف هذا اإلطار، فكان البطل ابن 

الحمراء امللقب بـ »البهجة«، اإلنسان البسيط الذي جاء من بيئة فقرية إىل 

أخرى مثلها، وربما يعد هذا هو الرس الذي جعله يتكيف وهذه البيئة التي 

حل بها باإلضافة إىل ما تتمتع به من سحر وبركة ولغز خفي يرغم عىل 

التأقلم والتعايش..فكيف نتصور أن تكون األزليات التي يرويها الحكواتي 

يف حلقياته؟ أال تكون مستلهمة من البيئة والنمط الفكري يف حد ذاتهما؟

فاملدينة  املضمر،  بالجواب  روايته  سطور  ثنايا  بني  الكاتب  يأتينا 

تعمها  مدينة  للبطل،  بالنسبة  املصدر  عن  يختلف  ال  فضاء  املستقبلة 

املتجذر، ثم  الفكر األسطوري والخرايف والتدين  البساطة ويسيطر عليها 

محدودية الرؤية التي اكتشفها الحكواتي بنفسه إبان رسده ألوىل أزلياته 

حدود  هي  املدينة  بأن  يؤمن  من  األهايل  بني  من  فهم..أن   « فقد  باملدينة 

الدنيا..وهذا أصل حريتهم«)6(، هذه الوضعية البئيسة واملستعصية تذهب 

)6( ص 42.
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بنا إىل املصادقة عىل الحضور القوي لسمتي الفقر والفراغ يف هذه البقعة 

من األرض كنتيجة طبيعية للحياة الهامشية يف املغرب غري النافع أساسا. 

لألفراد واألماكن،  واملآل  الحال  الحكي وتصوير  تدور حول  والرواية كلها 

لكنها ال تخرج كثريا عن دائرة الفاقة والحاجة التي يعانيها سكان هذه 

الرواية الذين يصل بهم األمر حد تنظيم املزايدة  التي« يبيع من خاللها الناس 

الفقراء ما ملكت أيمانهم من أحذية وأفرشة وأثاث مقابل بعض النقود 

ملواجهة مصاريف السوق«)7(، والفقر كاد أن يكون كفرا كما هو شائع، 

هذا ما لم يغفل عنه ذ.الشعراني وهو يصور لنا حياة إحدى الشخصيات 

من  حرمه  الذي  الفقر  سب  عن  يكف  ال  والذي  »الغضبان«  املكنى  وهو 

تحقيق أحالمه يف العيش الكريم ومساعدة أمه املسكينة، فحاجته منعته 

من السفر إلتمام دراسته رغم تفوقه اليشء الذي تسبب له يف أزمة نفسية 

وعقلية انتهت بضياع شبابه وحياته!)8(، ثم يمر بنا عرب مشهد آخر ال يقل 

صعوبة يف املتابعة واملتمثل يف انتظار فقراء املدينة رحيل الفالحني الذين 

يرتكون ما بقي من الخرض التي أتوا بها إىل السوق لتكون لهم مصدر رزق 

لدى  داخليا  انفجارا  بسببه  نصادف  أن  نستغرب  لن  مشهد  مجاني..هو 

الفرد يرتجمه إىل سلوكات خارجية عنيفة قد ال نستسيغها متى سلبناها 

من سياقها وتداعياتها.

التام  الفراغ  إال حضور  إزاءها  نتوقع  أن  التي ال يمكن  الوضعية   هذه 

الذي يجتاح املدينة وأهلها، والذي يفرتض أن يواجه باإلمكانيات املتوفرة 

ملجابهته، واملحددة يف الرواية بشكل أسايس يف الحكي ممارسة واستماعا، 

)7( ص 45.

)8( ص 53.
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من خالل املداومة يف الحضور إىل الحلقيات واملجالس لطرد هذا اإلحساس 

البغيض بانعدام الدور والواجب، هذه الهواية اإلجبارية ال تتم يف هذا النوع 

التقليدية  بصيغته  الواقع  من  الهروب  آليات  عن  بمعزل  املجتمعات  من 

املعروفة: السبيس)9(، املاحيا)10(، التدخني... فـ  »املدينة يا بني تلبس ثياب 

أنواع  كل  فيها  والنسيان..تنعدم  باإلهمال  عليها  محكوم  األسود  الفراغ 

املشاريع الجالبة لالستثمار«)11(، وال يرتدد الكاتب يف التذكري من موقعه هو 

اآلخر بالحالة املأساوية لقطاع حيوي يفرتض أن يجد له موقعا أساسيا 

يف هذا النوع من املجتمعات لهشاشتها وفاقتها وهو القطاع الصحي الذي 

االستعمار  تركه  كما  بقي عىل حاله   « الذي  املدينة  جسده يف مستشفى 

أهو  الطارئة،  الجراحية  الحاالت  يلزم الستقبال  بما  الفرنيس غري مجهز 

قاسيني  سؤالني  املهمشني؟«)12(،  بأرواح  االستهتار  أم  الضمري؟  انعدام 

فعال..لكن ماذا لو قلنا أن املدينة ما هي إال تجسيد لوطن بأكمله؟!...هنا 

– وال ريب- األزمة بكل تجلياتها.

تلك  تحرض  الهامش،  بحياة  املحيطة  القساوة  هذه  من  بالرغم  لكن 

اللمسة السحرية والغريبة التي تجعلك منجذبا إىل هذا الفضاء للزيارة أو 

حتى لالستقرار، شعور روحاني يجعلك تستكني لهذا النمط من العيش من 

حيث ال تدري، سيما وأنها مدينة ترص عىل»الحفاظ عىل وضعها السكوني 

الصويف«!

)9(  غليون يستعمل لتدخني الحشيش.

الصنع  الحياة« ويقصد بها خمرة شعبية محلية  )10(  لهجة مغربية مخترصة لكلمتي »ماء 

تستخرج أساسا من فاكهة التني.

)11( ص 65.

)12(  ص 130.
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كل مـن يلج روايـة مدينـة القرابني سيجـد نفسه منتقال مـن قصـة 

إىل أخرى، وكأنها ساحة فسيحة تضم العديد من الحلقيات الرسدية، هي 

آلية لتصوير متنفس البساط يف حياة الهامش التي يعيشونها، لكنها يف اآلن 

الشعراني يستغل  لتناول مواضيع وملحات مهمة، فاألستاذ  ذاته مناسبة 

مع   التخييل  والعيش  القراءة  املألوف يف مسرية  لتكسري  الرواية  يف  أزلياته 

األحداث والشخصيات، فمن األمور التي حاول الخروج عن املألوف حولها 

عالقة اإلنسان بالحمار، هذا الحيوان الذي ربطته الثقافة الشعبية بالقرف 

والدونية والغباء، إذ ال تنفك األلسن تردف كلمة »حشاك« عند اإلشارة إليه، 

لكن كاتبنا يصور لنا عالقة الشخصية الفريدة »إيس« بحماره »لخرض«، 

املتأصلة  والعرشة  واألخوة  الصداقة  مستوى  إىل  الحيوان  رفع  الشخصية 

املتجذر يف  التصور  به هذا  أن يخلخل  الكاتب  باأللفة، وهي توجه يحاول 

عمق الكثري من الناس، فيستحرض بالتايل تلك اإلشارة القرآنية الجميلة التي 

تناولت الحمار إضافة إىل كونه وسيلة للركوب فهو أيضا زينة!..كما كرس 

نمطية الفقيه التقليدي، ووضعنا أمام شخصية »الحكيم« الذي يجمع بني 

الدين والعلم )تفسري الظواهر الطبيعية علميا، تفسري مصدر األمراض...(

أعماق  نسرب  بيدنا  يأحذ  بل  أزلياته،  يف  بهذا  الشعراني  ذ.  يكتفي  ال 

الصهاينة هم  اليهود   « الفلسطنية:  القضية  نتعاطف وإياه مع  التاريخ، 

تاريخهم  أهلها،  العالم، رسقوا فلسطني وقتلوا وهجروا  يف  أكرب لصوص 

ميلء بالغدر وسفك الدماء والرسقات«)13(، يجرنا للخوض يف تاريخ أمريكا 

وعن إبادتها للهنود الحمر يف وقاحة منفلتة من املحاسبة والعقاب، كما 

)13( ص 86.
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ومواقفه  857م(   - )224هـ  منصور  بن  الحسني  الحالج  تاريخ  تناول 

الفقهية، تحدث عن االستعمار، وعن كيفية ظهور األرضحة وبروز الوالية 

الصالحة يف مدينة تشكلت عرب هذه النواة التي حامت حولها املدينة العتيقة 

والتي توسعت يف العمران بوفود أعراق مختلفة شكلت ما يسمى املدينة 

املدن وتوسعها...بل ووقفنا عىل  إىل تشكل  الجديدة وضواحيها يف إشارة 

عالقة السلطة السياسية بالسلطة الدينية التي مثل لها الكاتب بصفارة 

اإلنذار التي تواكب آذان املغرب يف رمضان، والتي فرسها عىل لسان إحدى 

الشخصيات بكون ذلك يعني »تدخل الدولة يف الدين«)14(.

القرابني  مدينة  روايته  خالل  من  الشعراني  إدريس  أزليات  يف  الجميل 

الصادرة طبعتها األوىل سنة 2014 أنها باإلضافة إىل تأثيثها لحياة البساطة 

والروحانية يف املجتمعات الشعبية، فإنها باإلضافة إىل ذلك تتخللها قصائد 

بديعة عن الطبيعة والجمال، وهذا ليس بغريب، ذلك أن األستاذ الشعراني 

يعد رائد القصيدة الجمالية،  املهتم بمجال الجماليات يف فلسفتها الكونية 

ويف جميع مجاالتها الفنية.

هكذا نقف عند هذا النموذج الثاني الذي صور لنا فضاء خاصا، ببساطته 

حيزا  الدينية  املسألة  فيها  تحتل  بالطبع  والذي  الفريد،  وعامله  ومكوناته 

هاما، استطاع العمل األدبي أن يقربنا إىل حقيقتها وكنهها، بل إن األدب 

يستطيع أن يجعلنا ننتقل من مرحلة التفكري والتخيل إىل مرحلة اإلحساس 

تاريخي  عمل  األدبي  العمل  بأن  كذلك،  نقول،  أن  نستطيع  هنا  والعيش. 

وتأريخي للحياة البرشية يف زمان ومكان معينني.

)14(  ص 134.



39كتاباإلصالح198
2022

الدين واالغتراب الدين واالغتراب 11//22

عن الجوهر والمفهومعن الجوهر والمفهوم

تقتيض السالمة املنهجية عند التطرق ملوضوع محدد التمهيد بالتعريف 

به، ويعد مصطلحي »الدين« و»االغرتاب« من املفاهيم التي عرفت تنوعا 

يمكن  االغرتاب  موضوع  كان  وإن  لها،  املقدمة  التعريفات  يف  وتفرعا 

التي  بالسهولة  ليس  الدين  موضوع  فإن  محددة،  جوانب  يف  به  اإلحاطة 

يمكن أن نتصورها،  لذا نجد املفكر السوري فراس السواح)1(، عن حق، 

للباحث من  للدين بما يخوله  يؤكد عىل أن جدوى وأهمية تقديم تعريف 

عىل  منه  ثانوية  جوانب  يتابع  أو  الدين،  عن  بعيدة  ظواهر  مالحقة  عدم 

قد  التعريف  أن  يف  يكمن  الطريقة  هذه  محذور  أن  إال  الرئيسية،  جوانبه 

يقود إىل سبل مضلة، إذا لم تكتمل صياغته عقب دراسة متأنية لتجليات 

يف  ألنه  البرشية،  الجماعات  مختلف  ولدى  التاريخ،  عرب  الدينية  الظاهرة 

هذه الحالة سوف يعكس املواقف املسبقة للباحث وإسقاطاته الخاصة، 

الثقافات  إىل  ونظرتها  إليها  ينتمي  التي  الثقافة  وإسقاطات  مواقف  أو 

)1( املرجع السابق، ص 22.
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»املعجم  يقدمه  الذي  بالتعريف  االكتفاء  املقام  هذا  يف  وحسبنا  األخرى. 

الوجيز« بكون الدين هو اسم لجميع ما يتدين به وجمعه أديان)2(.

غري أن ما يمكن اإلشارة إليه بصفة عامة، عىل هامش التعريف املمكن 

إلهي،  مصدر  ذو  نص  باعتباره  يأتي  األخري  أن  هو  للدين،  املمكن  وغري 

ممارسته  أن  غري  مكنونه،  وروعة  وصالحيته  بإطالقيته  تميزه  وبالتايل 

جوهر  عن  ينزاح  قد  تديني  نمط  إىل  بنا  يفيض  البرشي  االجتماع  داخل 

إىل  بنا  يفيض  أو  نفسه،  الدين  عن  غريبة  تعد  ممارسات  يف  ليقع  الدين، 

بعدم  ذاتها  هي  تشعر  فردية  حالة  أمام  إطارها  يف  نكون  إنسانية  حالة 

االنتماء إىل الوسط املتدين، وإىل ثقافته التي يعد التدين من أبرز مكوناتها.

وللوقوف عىل العالقة الرابطة بني الدين ومفهوم االغرتاب، اليشء الذي 

يمكن أن يفرز لنا ما يسمى بـ »االغرتاب الديني«، فيفرتض بنا أوال تحديد 

جوهر الدين ومكنونه ورسالته كونه إلهي املصدر من جهة أوىل، أو لكونه 

ناتج بعد مسرية طويلة من فلسفة عميقة وحكيمة لشخص تركت فلسفته 

آثارا جلية لدى أتباعه حتى كادت هذه الفلسفة أو الحكمة أن تصنف دينا 

وضعيا برشيا، أو أنها صنفت كذلك فعال، من جهة ثانية. ذلك أن الوقوف عىل 

حقيقة الدين وجوهره كفيل بأن يوضح لنا الصورة الحقيقية والواقعية 

التديني داخل االجتماع اإلنساني، وبالتايل محاولة إجراء املقارنة  للشكل 

الظاهرة  بأن  القول  بعدها  لنستطيع  املمارسة،  وواقع  النص  روح  بني 

الدينية مكرسة فعال داخل املجتمع استنادا إىل أصولها وفروعها املؤطرة يف 

)2( املعجم الوجيز، من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون املطابع 

األمريية، س 2009، ص 241.
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املرجع الديني األصيل املتمتع بالشمولية واألزلية والصالحية املطلقة داخل 

الزمان واملكان باعتباره منسوب إىل املصدر اإللهي، أو للحكم بأن الدين أو 

املتدين يعيشان حالة االغرتاب داخل املجتمع الذي يوجدان فيه، وهذا لن 

أن نحدد إطارا عاما ملفهوم االغرتاب كمصطلح مجرد،  إال بعد  لنا  يتأتي 

وذلك حتى نستطيع أن نستشف تجليات االغرتاب يف عالقته بالدين.

التبسيط  من  بيشء  الديني  االغرتاب  مسألة  نتناول  وحتى  وعليه، 

املتضمن لحد أدنى من التوضيح والوضوح، ارتأيت التطرق يف هذا الجزء 

له  مثلت  الذي  السماوي  الدين  إىل  باإلشارة  سواء  الدين،  جوهر  إىل  األول 

الوضعي،  بالدين  تجاوزا،  نصفه،  أن  يمكن  ما  أو  واملسيحية،  باإلسالم 

والذي هو يف أساساه فلسفة وحكمة ضاربتني يف عمق التاريخ والحضارة 

الرشقيتني، وهما البوذية والكنفوشيوسية، يف محاولة لإلحاطة بما يؤطر 

اإلنسان من الناحية الروحية بشكل عام، قبل أن نتحدث عن الواقع املعاش 

موضوع  إىل  سنطرق  خاللها  من  والتي  الفلسفية،  أو  الدينية  للممارسة 

الدين واالغرتاب سواء من ناحية اغرتاب الدين كمصدر مؤطر، أو اغرتاب 

الفرد عن هذا املصدر حيث تأتي السلوكيات واملمارسات معلنة القطيعة 

أو الرفض أو التهميش.

لجوهر  األوىل  نفرد  أساسيتني  نقطتني  الجزء  هذا  يف  سنتناول  وبذلك، 

الدين، والثانية ملفهوم االغرتاب باعتبارها تمهيدا ملوضوع االغرتاب الديني 

املزمع التطرق إليه يف الجزء الثاني بحول القدير عز وجل:
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أوال: جوهر الدين أوال: جوهر الدين 

الدين، تلك الكلمة الساحرة، الغامضة، اآلثرة ذات الربيق الذي ال يخفت 

واملنبع الذي يفيض خريا وعبقا لم ينقطعا منذ فجر التاريخ، إنه واحة الراحة 

واالستقرار والسكينة لإلنسان الهائم يف الطبيعة)3(، وكل هذه امليزات التي 

يحملها الدين إنما تنطلق من جوهره وحقيقته، فاألديان إنما أتت لتيرس 

عىل البرشية حياتها سيما من الناحية النفسية، والجانب النفيس أسايس 

الستمرار اإلنسان وتطوره ومساعدته عىل العطاء واإلبداع كما خلصت إىل 

ذلك جل الدراسات النفسية الحديثة، والحديث عن الجوهر هنا يجب أن يظل 

يف مثاليته املستوحاة من النصوص والتعاليم، وال يجب أن نخلطها باملمارسة 

والتأويل البرشيني، ألن هذا سيدخلنا ال محالة يف مسألة التدين التي تظل 

خاضعة لسياق وظروف الزمان واملكان، وبالتايل تجعلنا أمام تمييز بني روح 

النص وتفسريه، وهو ما سيكون موضوعا للجزء الثاني من هذا الفصل.

سنتناول  الدين  لجوهر  العريضة  الخطوط  حول  عامة  نظرة  وألخذ 

اإلسالم واملسيحية ممثلني للديانات السماوية، وبعض النماذج التي تحسب 

وأخالقية  روحية  فلسفات  ذاتها  حد  يف  كانت  وإن  الوضعية  األديان  عىل 

باألساس، لكن ممارستها تأتي عىل شكل تدين بطريقة أو بأخرى:

11 -  - اإلسالماإلسالم

تتجىل عظمة الدين اإلسالمي يف شموليته، وقدرته عىل اإلحاطة بمختلف 

الحياة، وكذا تأطري عالقات اإلنسان، ليس ببني جنسه وحسب،  مناحي 

وإنما مع محيطه وعامله الخارجي ككل.

)3( مصطفى النشار، مدخل جديد إىل فلسفة الدين، الدار املرصية للبنانية، القاهرة، س2016، ص 7
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إن املتأمل يف القرآن الكريم يجد أنه يركز عىل محورين أساسيني هما 

التعبري عن  اإليمان واألخالق، ويجعل مساحة األخالق هي أساس  مركبا 

اإليمان، فاإليمان هو تصور عقيل مؤثر يف االلتزام القيمي، وتغريه هو قرار 

ينتقل به اإلنسان من معتقد إىل آخر. إنها معركة تدور يف العقل، كما أنها 

نقطة البداية ملرشوع الدين، وقد أوالها القرآن عناية كبرية يف سور كثرية، 

ألن كسب معركة املقدمات الفكرية هو بداية التغيري الكربى، إذ أن صناعة 

يومي بني مصالح  بالقيم، ورصاع معقد  املجتمعات هي قضية مرتبطة 

فالرشيعة  األخالق  ناحية  من  أما  املبدئية)4(.  ومواقفه  اآلنية  اإلنسان 

ولكنها  صاحبه،  يجمل  أدبا  األخالق  وليست  أخالقية،  رشيعة  اإلسالمية 

للعبادات،  تربوية  غاية  اإلسالم  يف  واألخالق  الدين.  واجبات  من  التزامات 

والتزام أدبي يف املعامالت، يجعل حياة الناس قائمة عىل املعروف والحسنى، 

عىل  وأثنى  العليا،  املثل  إىل  ودعى  الفضائل  أمهات  عىل  اإلسالم  حث  وقد 

َوإِنََّك َلَعىل ُخلٍُق َعِظيٍم ﴾)5( كما  مكارم األخالق، وقال الله يف نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ 

أن الرشيعة اإلسالمية تنبثق من فكرة الحالل والحرام، واإليمان باآلخرة، 

وتربي الضمري اإلنساني ليكون رقيبا عىل املسلم يف الرس والعلن، يخىش 

عقاب الله األخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي، فالفعل التعبدي، أو 

املدني، أو الجنائي، أو الدستوري أو الدويل، له تأثريه املرتتب عليه يف الدنيا 

من أداء الواجب، أو إفادة الحل وامللك، أو إنشاء الحق أو زواله، أو توقيع 

أثره يف  الذي يرتتب عليه  الفعل  املسؤولية، ولكن هذا  ترتيب  أو  العقوبة، 

العربية  الشبكة  راشدة(،  قيمية  )قراءة  اإلنسان  القرآني ومرشوع  النسق  )4( جاسم سلطان، 

لألبحاث والنرش، بريوت لبنان، س 2018، ص 14.

)5( اآلية 4 من سورة القلم
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الدنيا له أثر آخر مرتتب عليه يف اآلخرة هو املثوبة أو العقوبة األخروية)6(. 

وبذلك يقيم اإلسالم من داخل النفس البرشية رقابة عىل تعاليمه، بحيث 

يرعاها املسلم يف جوف الليل، كما يرعاها يف وضح النهار)7(.

األساسية  املصالح  وحماية  برعاية  يعنى  إذا،  جوهره،  يف  اإلسالم 

رمضان  سعيد  محمد  الراحل  يقول  الصدد  هذا  ويف  العام،  بمفهومها 

من  ومحدودة  منضبطة  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املصالح  بأن  البوطي)8( 

فهمها،  يف  الغموض  أو  لالضطراب  مجاال  يدع  ال  بما  أطرافها،  جميع 

ومرتبة يف أنواعها ترتيبا ال يرتك أي سبيل للتناقض أو التداخل فيما بينها، 

ومتفرعة من أصل راسخ متني مستقر ثابت يف قلب كل مؤمن صادق، أال 

وهو العبودية لله عز وجل، أصل يتأسس عىل مبدأ من قوله عز وجل: ﴿ُقْل 

اْلَعاَلِمنَي﴾)9( فأنى لوسائل  َربِّ  ِللَِّه  َوَمَماِتي  َوَمْحيَاَي  َونُُسِكي  إِنَّ َصاَلِتي 

الذي  األساس  حيث  من  منضبطة  وهي  إليها  تتسلل  أن  والعبث  التالعب 

الدقيق  الرتتيب  التي تشملها، ومن حيث  الفروع  تقوم عليه، ومن حيث 

فيما بني أنواعها.

  اإلسالم يف جوهره إذا، عدل كله، رحمة كله، سماحة كله، تيسري كله، 

إنسانية كله، وأهل العلم قديًما وحديثًا –يتفقون- عىل أن كل ما يحقق 

هذه الغايات الكربى هو من صميم اإلسالم، وما يصطدم بها أو يتصادم 

)6(  مناع القطان، تاريخ الترشيع اإلسالمي: الترشيع والفقه، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، 

الرياض السعودية، ط 4، س 2012، ص: 22-21

)7(  مناع القطان، املرجع السابق، ص 23.

)8( ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، دار الفكر دمشق سوريا، ط 10، س 2016، ص 30.

)9(  اآلية 162 من سورة األنعام
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معها إنما يتصادم مع اإلسالم وغاياته ومقاصده. وعىل الجملة فإن فهم 

السمحة، والوقوف عىل مقاصده  جوهر اإلسالم، ومعرفة أرسار رسالته 

وغاياته السامية، وتطبيق ذلك كله يف ضوء مستجدات العرص ومتطلباته، 

الجماعات  املعارصة، وكبح جماح  التحديات  يعد رضورة ملحة ملواجهة 

التحجر  دوائر  وكرس  املتطرف،  الفكر  ومحارصة  واملتطرفة،  اإلرهابية 

والجمود واالنغالق وسوء الفهم وضيق األفق، والخروج من هذا الضيق إىل 

عالم أرحب وأوسع وأيرس، وأكثر نضًجا ووعيًّا، وبرًصا وبصرية، وتحقيقا 

ملصالح البالد والعباد، ونرش القيم اإلنسانية الراقية التي تحقق أمن وأمان 

وسالم واستقرار وسعادة اإلنسانية جمعاء، فخري الناس أنفعهم للناس، 

وما استحق أن يولد من عاش لنفسه.)10(

22 -  - المسيحية المسيحية 

بالنسبة للمسيحي، الله هو املصدر املطلق للمعايري، ويعترب األمر تجديفا 

إذا وضعنا أنفسنا مكانة . ومع ذلك ، إذا كان الشخص ال يخضع بالكامل 

السلطة  أن  منطقيا  يكون  الله،  طبيعة  يف  املؤسسة  األخالقية  ملقاييس 

األخالقية التي تسود عيل البرش هي دوافعنا . من املهم للمسيحي أن يفهم 

األخالقية  النماذج  قصور  يتجنب  أن  يقدر  حتى  الدنيوية  األخالق  خداع 

التي ال أساس لها . كل مجموعات األخالق الدنيوية هي ابتعاد عن رشيعة 

الله)11(، فاألخالق يف املسيحية إذن ليست هي غاية الحياة وال هي طريقها 

)10(  محمد مختار جمعة، جوهر اإلسالم ومقاصده العليا، 

http://www.almokhtarone.com :منشور عىل موقع

http://hismasterpiece.worthyofpraise.org :11( أخالق املسيحية الكتابية، منشور عىل موقع(
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وال مبدؤها بل الله نفسه. »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاُة«)12(، يقول الرب 

املبدأ  هو  الحياة«)13(  هو  والله  الله  هي  الحياة  مسيحيًّا  املسيح.  يسوع 

هي  الحيـاة  َواآلِخُر«)14(،  ُل  األَوَّ َوالنَِّهايَُة،  اْلِبَدايَُة  َواْليَاُء،  »األَِلُف  والغايـة 

»الحّب« فـ »اَللُه َمَحبٌَّة، َوَمْن يَثْبُْت يِف اْلَمَحبَِّة، يَثْبُْت يِف اللِه َواللُه ِفيِه«)15(. 

إذًا، ال أحد يستطيع أن يحّب ما لم يعرف الله، من يعرف الله يحبّه ومن 

أحبّه يحفظ وصاياه.

 وعموما يذهب املتدين املسيحي إىل اعتبار هذا الدين قائم باألساس عىل 

املحبة والتسامح واإلخاء، وهذه املبادئ تعد جوهر هذا الدين وكنهه.

33 -  - البوذية والكنفشيوسيةالبوذية والكنفشيوسية

يقوم أساس األخالق البوذية)16( للناس العاديني عىل »املفاهيم الخمسة« 

األخالقية  الفضائل  أو  املبادئ  البوذية.  املدارس  جميع  بني  املشرتكة 

الخمسة )pañca-silani( ليست أوامر ولكنها مجموعة من االلتزامات أو 

املبادئ التوجيهية الطوعية ملساعدة املرء عىل أن يعيش حياة يسعد فيها 

دون قلق، وأن يكون قادراً عىل التأمل بشكل جيد. من املفرتض أن تمنع 

املبادئ املعاناة وأن تضعف آثار الجشع والكراهية والوهم. كانت تلك هي 

التعليمات األخالقية األساسية التي منحها بوذا للناس العاديني والرهبان 

)12( إنجيل يوحنّا 14: 6

)13( سفر تثنية االشرتاع االصحاح 30: 15 - 20

)14(  سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 22: 13

)15(  رسالة يوحنا الرسول األوىل 4: 16

https://ar.wikipedia.org :16(  راجع(
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عىل حد سواء. عندما يلتزم أي شخص بتعاليم بوذا، فأنه يقوم بالقسم 

بشكل رسمي عىل خمسة مفاهيم أساسية:

• أتعهد بااللتزام بقانون التدريب لالمتناع عن أخذ الحياة )القتل(؛

• أتعهد بااللتزام بقانون االمتناع عن أخذ ما لم يعط يل؛

• أتعهد بااللتزام بقاعدة االمتناع عن سوء السلوك الحيس؛

• أتعهد بااللتزام بقاعدة االمتناع عن الكالم الكاذب؛

والخمور  الكحولية  املرشوبات  عن  االمتناع  بقانون  بااللتزام  أتعهد   •

وغريها من املسكرات، التي هي أساس الغفلة.

إن االلتزام بهذه املفاهيم ليس البعد الوحيد لألخالق البوذية، هناك أيضا 

التي تروج لها عىل نطاق  الهامة  العديد من الفضائل والدوافع والعادات 

واسع النصوص والتقاليد البوذية. يف جوهر هذه الفضائل الجذور الثالثة: 

عدم التعلق، واإلحسان، والتفاهم.

ومن الفضائل التي يتم الرتويج لها عىل نطاق واسع يف البوذية: السخاء، 

والسلوك السليم، والتنازل، والحكمة، والطاقة، والصرب، والصدق، والعزم، 

وحسن النية، واالتزان.

أما الكنفشيوسية فتقام هي األخرى عىل مبدأ أسايس وهو اإلنسانية، 

 ( Jen /وهي صفة أخالقية أساسية يف الكنفشيوسية وتسمى بـ »الجني

ليكون النزوع إنسانيا ال بد من االلتزام بالجني= ويعني الفضيلة واإلحساس- 

الرجولة- االنسانية- الحب والخري وطيبة القلب...( وكل هذه الخصائص 

تكمن يف أعماق اإلنسان، والجني عند كنفشيوس هو حب الناس وهذا هو 

الثروة  يف  إنسان  كل  كنفشيوس:»يرغب  يقول  اإلنسان،  انسانية  جوهر 
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والرشف، ولكنهما إذا تم تحقيقهما عن طريق مخالف ملبادئ األخالق فإنه 

ال يعني اإلبقاء عليهما، ويكره كل إنسان الفقر وتواضع املرتبة، ولكن إذا لم 

يكن باإلمكان تجنبهما إال بمخالفة املبادئ األخالقية فإنه ال ينبغي تجنبهما، 

وإذا ما نآى شخص ريع املكانة عن اإلنسانية )الجني( فكيف يمكن أن يحقق 

تلك املكانة؟ ذلك أن اإلنسان رفيع املكانة ال يمكنه التخيل أبدا عن اإلنسانية 

)الجني( حتى ولو من اجل وجبة طعام واحدة، فهو يف لحظات التعجل وهو 

مرسع يعمل وفقا لها، ويف أوقات الشدة واالضطرار يعمل وفقا لها«.

إذن ال يتسم اإلنسان باإلنسانية يف الكنفوشيوسية إال إذا تأسست أفعاله عىل 

مبدأ الجني. ومنه فالقاعدة املثىل التي ينبغي عىل اإلنسان أن يتبعها لتحقيق 

سعادته هي تجنب أن ينفلت منه مبدأ الجني، أي أنه وبدون هذا املبدأ تصبح 

حياتنا تافهة وال قيمة لها، وقول كنفشيوس بالحرف:»إن املثقف الحقيقي 

ورجل اإلنسانية )الجني( ال يسعى أبدا لكي يحيى عىل حساب اإلرضار بالجني 

وإنما نجده يؤثر ويفضل التضحية بحياته لكي يحقق اإلنسانية«.

ليحقق اإلنسان كماله اإلنساني ال بد له من التزام ومراعاة الجني وهذا 

األخري هو قاعدة أساسية/ ذهبية يف فلسفة كنفشيوس وتبنى عىل القول 

التايل: »يجب أن تعامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك به« فأن تكره شيئا 

القيام به هو يشء يتناىف مع مبدأ الجني)17(.  معينا  وترغم اآلخرين عىل 

والقائمة  الفلسفة  هذه  جوهر  يشكل  أخرى  مبادئ  ذلك  إىل  ويضاف 

العائلة  ودور   ،)Li( الحياة  مناحي  كافة  الشاملة  املعاملة  أساليب  عىل 

.)Yi( وفضيلة االستقامة ،)الهيسياو(

)17(  عبد املالك بنعثو ، املرجع السابق.



39كتاباإلصالح208
2022

ثانيا: ما االغتراب؟ثانيا: ما االغتراب؟

11 -  - اإلطار العاماإلطار العام

توضع كلمة »االغرتاب« يف استعماالت مختلفة يف الرتاث اللغوي والفكري 

والسوسيولوجي، ورغم تعدد هذه االستخدامات إال أن ثمة عالقة قائمة 

الرتاث  أعماق  يف  بجذوره  يرضب  الذي  االغرتاب  مفهوم  بني  فيما  تربط 

السوسيولوجي واالستخدامات الحديثة الشائعة لهذا املفهوم، ويدلل عىل 

االغرتاب  ملفهوم  املحتملة  لالرتباطات  املنظرين  بافرتاضات  هذا  صحة 

والعصاب،  واالنسحابية،  والتعصب،  واملجاراة،  والتسلطية،  بالتبلد، 

والنكوص، واالنتحار، والهامشية...الخ)18(.

بشكٍل  املسيطرة  السيكو-اجتماعيّة  الحالة  أنّه  عىل  االغرتاب  ويعّرف 

تام عىل الفرد، بحيث تحّوله إىل شخٍص غريٍب وبعيد عن بعض النواحي 

االجتماعيّة يف واقعه)19(.

قدمت  »االغرتاب«،  ملصطلح  املعطاة  املتنوعة  التعاريف  وباستجماع 

التي  بكونه:»الحالة  له  تعريفا  زوليخة)20(  جديدي  الجزائرية  الباحثة 

أي  الشخصية،  يف  واالنهيار  والعجز  الضعف  إىل  اإلنسان  فيها  يتعرض 

جانب إحساسه باالنفصال عن املجتمع واالنسالخ عن الثقافة االجتماعية 

السائدة فيه.«

 ،194 العربي، عدد  املعارص، مجلة  العربي  اإلنسان  االغرتاب عند  ابراهيم زكرياء، معنى    )18(

الكويت، ص 75.

/https://mawdoo3.com :19( أنظر(

)20(  االغرتاب، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 8، جوان 2012، ص  349.
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ويؤكد الدكتور حليم بركات)21( عىل أن حالة االغرتاب تتصل به مشكالت 

والطبقية،  والتبعية  القيم،  وخلخلة  والسيايس،  االجتماعي  التفكك 

والسلطوية، فتسود عالقات القوة والنزاع ال عالقات التعايش والتضامن 

واالندماج. فهناك، يف نظره، أوضاع تحيل الفرد )سيما العربي( إىل كائن 

مغرتب عن نفسه ومجتمعه ومؤسساته وتضطره إىل أن يساوم ويتكيف 

مع واقعه األليم بدال من العمل عىل تغيريه.

22 -  - تمهيد عن االغتراب الدينيتمهيد عن االغتراب الديني

بعد اإلشارة إىل بعض املفاهيم واملجاالت املتصلة بمصطلح »االغرتاب«، 

والذي نستشف منه باألساس أنه يعني يف عمقه ذاك الشعور بعدم االنتماء 

املكون  أهمها  وعنارص  مكونات  من  يحتويه  بما  املجتمعي  الفضاء  إىل 

الثقايف، والذي يجعلنا نفرتض أن الفرد يحس بنفسه غريبا عن هذا املكون 

أو لكونه يلمس يف نفسه طاقة عقلية  أو لعدم االقتناع به،  لعدم تقبله، 

وروحية متجاوزة ملا هو كائن وسائد يف املجتمع.

»االغرتاب  عىل  نقف  أن  يمكننا  هل  السؤال:  نطرح  املنطلق،  هذا  من 

الديني«؟ أي عىل ذلك الشعور الذي يحس فيه الفرد بالغربة وعدم االنتماء، 

واالنسالخ من مجتمع يسوده نمط تدين معني؟

هل االغرتاب شعور إنساني يهم الفرد فقط، أم أننا أمام اغرتاب للدين 

نفسه أمام األفراد؟

هي مجمل األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها يف الجزء التايل.

)21(  املرجع السابق، ص 556.
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 الدين واالغتراب الدين واالغتراب 22//22

ازدواجية االغتراب: الدين والفردازدواجية االغتراب: الدين والفرد

بعد أن انتهينا يف الجزء السابق من هذا املقال  من تبسيط املبادئ األوىل 

واملتمثلة  الديني«،  »االغرتاب  بـ  هنا  عليه  نصطلح  أن  يمكن  ملا  املشكلة 

يف التطرق لجوهر الدين سواء يف صورته السماوية أي من خالل مصدره 

التي  تلك  الشخصية سيما  الفلسفات  أو من خالل بعض  املطلق،  اإللهي 

بمختلف  االغرتاب  مفهوم  أو  ملصطلح  وكذا  القديم،  الرشق  يف  برزت 

التعاريف التي أعطيت له، لنحرصه يف هذا املقام يف شعور الفرد باالبتعاد 

وعدم االنتماء إىل مجتمعه بروافده املتنوعة.

من  مقاربته  سأحاول  لكن  الديني،  االغرتاب  مسالة  إىل  سنصل  وهنا 

شقني،  إىل  نفككه  بأن  وذلك  السالفة،  للدراسات  نوعا  مخالفة  زاوية 

نخصص األول إىل تبيان اغرتاب الدين نفسه أوال، وذلك باعتباره »ثورة« 

عىل األوضاع السائدة واملطبع معها، فالدين يف ظهوره األول يف املجتمعات 

بما يخالف طبيعتها الهادئة القائمة واملستقرة وفق ما هو متعارف عليه، 

يحدث اضطرابا وتجاذبات، بني مقتنع ومحارب، وهنا يختلف تماما عن 



211 كتاباإلصالح 39
2022

التعريف املاركيس الواصف إياه باألفيون، ويف هذا الصدد يأتي الدين مغرتبا 

الدين  دام  وما  لكن،  وتوجهاته،  واقعه  عن  منفصل  وكأنه  محيطه،  يف 

حاجة ملحة يف الفطرة اإلنسانية، فالفصل يعود إليه يف نهاية املطاف، إّذاك 

يسود كثقافة راسخة مهيمنة، لنجد االغرتاب يتحول من الدين كإطار، إىل 

الفرد كُمؤطَّر، واالغرتاب الفردي قد يتخذ صورتني: األوىل اغرتاب املتدين 

يف  املتدين  غري  الفرد  اغرتاب  أو  الشخصية،  لقناعاته  مخالف  مجتمع  يف 

نتائج  يكرس  ديني  اغرتاب  إزاء  نكون  الحاالت  كل  ويف  املتدين.  مجتمعه 

سلبية ال تخدم الفرد وال املجتمع معا.

فأين يتجىل اغرتاب الدين؟

وما مظاهر اغرتاب الفرد؟

وهل هناك تفسريات لكل النتائج املمكن التوصل إليها؟

هو ما سنحاول الوقوف عليه من خالل النقطتني التاليتني من هذا املقال: 

أوال: اغتراب  الدين أوال: اغتراب  الدين 

جاء الدين مرافقا للحياة البرشية، فظهور األخرية رافقه ظهور املظاهر 

التديُّنية املعربة عن حاجات اإلنسان الروحية، بغض النظر عن دوافع هذا 

أم  خارقة،  علوية  بقوى  إيمانا  أكانت  سواء  الدين  إىل  بالحاجة  الشعور 

لتفسري ظواهر معقدة، أو أنها فطرة قد غرست يف اإلنسان بنفحة إلهية 

بما تقتضيه الحكمة الوجودية له، فما يهمنا يف هذا املقام أن الدين إنما 

قدر له الوجود مع اإلنسان من أجل مضايقة نزوع الرش واألنانية والشهوة 

التي تشكل جزءا من تكوين الفرد، واألديان يف جوهرها وروحها، حسب 
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العيش وتجويده، يف محاولة للسمو  اقتناعي الصميم، تهدف إىل تحسني 

بالروح واألخالق والفكر للدرجة التي يمكن فيها لإلنسان أن يعيش بسالم، 

ويتعايش مع غريه من بني جنسه وممن يقاسمونه فضاء الوجود برمته 

من أحياء وجماد، لذا سبق وأن بسطنا جوهر الدين يف الجزء األول من هذا 

املقال، والذي خلصنا فيه إىل صفاء النبع الديني، سواء يف شقه اإللهي، أو 

يف بعض الفلسفات اإلنسانية املتجذرة يف حضارة الرشق العريقة.

ومما يألفه البرش هو امليل إىل االستقرار والهدوء والطمأنينة، وكل جديد 

بالنسبة للكثريين يعد نوعا من اإلزعاج والخطر الداهم للحياة املستقرة، 

أو  ممارسات  ظل  وتحت  ساكنة،  بيئة  يف  العيش  عهدوا  الذين  فاألفراد 

أنماط فكرية أو عقائدية محددة، تكون يف نظرهم هي السبب أو األساس 

يف استقرارهم وثباتهم وهدوئهم، بل واستمراريتهم، يصعب عليهم تقبل 

أي نمط فكري أو عقائدي مخالف، والعلة التي يستندون فيها عىل رد كل 

جديد هو الخوف من االضطراب وغياب األمن بكل تجلياته، وذلك بغض 

النظر عن صحة تراثهم أو عدم صحته.

واملتخصصون يف تاريخ األديان وعلومها، يقفون دوما عىل أن الدين يأتي 

كـ»ثورة« تمس األفكار واملعتقدات السائدة، وهكذا نجد دعوة النبي نوح 

عليه السالم التي طالت مدتها ولم يستجب لها إال القليلون الذين اقتنعوا 

بصوابية نبي الله ، لكن يف املقابل تمردت األغلبية وركنت إىل املعهود، ونفس 

اليشء مع نبي الله موىس عليه السالم الذي اصطدمت دعوته بما هو قائم 

يف العهد الفرعوني وما تميز به من ادعاء لأللوهية التي لم تسفر إال عىل 

التنكيل والظلم واالستبداد، كما واجه عيىس عليه السالم رافضيه ومنتقديه 

بالرغم من كل املعجزات والرباهني التي أيد بها من لدن خالقه عز وجل. 
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ويف الحضارة الرشقية القديمة، لم تنبثق حكمة وفلسفة كونفشيوش إال 

نتيجة لرتدي األوضاع، حيث سيدرك أن املعاناة واملشاكل التي يعيشها الشعب 

إنما هي بسبب السلطة الحاكمة التي لم تعتمد أي مبدأ إنساني أو أخالقي 

يف الحكم. وبوذا جاءت دعوته مخالفة تماما لحياة الرفاهية والبذخ التي 

تعيشها الطبقة الغنية، يف حني سادت عدم املساواة والظلم واالحتقار لباقي 

التاوية إثر تظافر عدة  املكونات األخرى من الشعب. كما ظهرت املدرسة 

رشوط وأوضاع اتسمت باألزمة وكان مؤسس هذه املدرسة هو »الو تسو« 

عاش أواخر القرن 6 ق.م وهو يدعو يف فلسفته إىل حياة التغايض واالبتعاد 

عن منطق الربح )حياة تنتفي فيها األنانية والربح واملنفعة الشخصية()1(.

هنا يتضح لنا جليا، أن الدين يف حد ذاته يعرف اغرتابا عن البيئة التي 

اللحظات األوىل من بروزه كمكون غريب بل  إذ يأتي يف  ظهر فيها بداية، 

األفراد هي  التي تظل يف نظر غالبية  األخرى  املكونات  باقي  وخطري عىل 

املكونات األصلية، وما دونها فهو وافد »شاذ« وغري مرغوب فيه، لذا فال 

موجة  دوما  ستلقى  طبعا-  الجديدة   – الدينية  الدعوة  أن  نجد  أن  غرابة 

من الرفض واملواجهة، ويف كثري من األحيان إعالن الحرب ضدها من أجل 

للثقافة  مخالف  هو  بما  الدين،  يتطبع  لذا  تأثريها،  وإيقاف  استئصالها 

السائدة أو املهيمنة، بطابع الغرابة، ليجعله يف رصاع بني إثبات الوجـود، 

أو الركون إىل الهامش والنسيان كونه مفارق للواقع واملمارسة.

وتظل الرشيعة اإلسالمية، يف نظري املتواضع، أحسن من عرب عن اغرتاب 

ويف  مستقبلية،  بوضعية  له  وتنبأت  البداية،  مرحلة  يف  تناولته  إذ  الدين، 

هذا اإلطار نستحرض الحديث النبوي الرشيف الذي جاء فيه: »بََدأَ اإِلْسالَُم 

)1(  عبد املالك بنعثو، املرجع السابق.
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ِلْلُغَربَاِء«)2(. وقد رشح اإلمام ابن  َغِريباً، َفُطوبى  بََدأَ  َكَما  َغِريباً، َوَسيَُعوُد 

باز)3( – رحمه الله تعاىل- الحديث بقوله: » فاإلسالم بدأ قليل يف مكة، لم 

يؤمن به إال القليل وأكثر الخلق عادوه وعاندوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وآذوه عليه الصالة 

والسالم وآذوا أصحابه الذين أسلموا، ثم انتقل إىل املدينة مهاجراً وانتقل 

معه من قدم من أصحابه، وكان غريباً أيضاً حتى كثر أهله يف املدينة ويف 

بقية األمصار، ثم دخل الناس يف دين الله أفواجاً بعد أن فتح الله عىل نبيه 

مكة ملسو هيلع هللا ىلص، فأوله كان غريباً بني الناس وأكثر الخلق عىل الكفر بالله والرشك 

بالله وعبادة األصنام واألنبياء والصالحني واألشجار واألحجار ونحو ذلك، 

ثم هدى الله من هدى عىل يد رسوله محمدملسو هيلع هللا ىلص وعىل يد أصحابه، فدخلوا 

يف دين الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا عبادة األصنام واألوثان واألنبياء 

ال  وحده،  الله  إال  يعبدون  ال  فصاروا  العبادة  لله  وأخلصوا  والصالحني، 

يصلون إال له وال يسجدون إال له وال يتوجهون بالدعاء واالستغاثة وطلب 

يطلبونهم  القبور وال  يسألون أصحاب  ال  وتعاىل،  له سبحانه  إال  الشفاء 

املدد وال يستغيثون بهم وال يستغيثون باألصنام واألشجار واألحجار، وال 

وتعاىل،  الله وحده سبحانه  إال  يعبدون  ال  بل  واملالئكة،  والجن  بالكواكب 

فهؤالء هم الغرباء، وهكذا يف آخر الزمان هم الذين يستقيمون عىل دين 

الناس، عندما تكثر  الله، عندما يكفر  الناس عن دين  الله، عندما يتأخر 

معاصيهم ورشورهم يستقيم هؤالء الغرباء عىل طاعة الله ودينه، فلهم 

الجنة والسعادة ولهم العاقبة الحميدة يف الدنيا ويف اآلخرة«.

)2(  رواه مسلم، حديث )145(، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه ابن ماجه يف » كتاب الفتن » » 

https://www.alukah.ne :باب بدأ اإلسالم غريباً » حديث )3986(، راجع

https://binbaz.org.sa :3( أنظر املوقع الرسمي(
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إن اعتبار الدين غريبا يف املجتمع يستتبع أن يكون الفرد املتدين هو أيضا 

الديني  اإلطار  من  ينسلخ  بدأ  الذي  مجتمعه  يف  االغرتاب  من  حالة  يعيش 

السائد وقتا ما، أو يتجىل يف حالة االغرتاب التي يمثلها الفرد الذي يجد نفسه 

منفصال عن واقع مجتمعي متدين، ال يجد يف نفسه اقتناعا أو ميوال ملا هو 

سائد ومعمول به، وهو موضوع مناقشة النقطة الثانية من هذا الجزء.

ثانيا: اغتراب الفردثانيا: اغتراب الفرد

اغرتاب الفرد، وكما أرشنا سلفا، قد تتجىل لنا من ناحيتني، األوىل تمثلها 

الحالة النفسية واالجتماعية التي يعيشها الفرد املتدين يف بيئة تتسم بعدم 

التدين يف غالبية مظاهرها، كبعض البلدان الغربية، أو يف بيئة تعرف دينا 

العامة، شأن  الدينية  املنظومة  أو مذهبا دينيا آخر ضمن نفس  مخالفا، 

الشيعة والسنة عىل سبيل املثال، أو يف بيئة لم تعد فيه للممارسة الدينية 

السليمة مكان بعد أن مورست لعقود عديدة، ففي هذه الحالة، يأتي الفرد 

الذي يوجد فيه، وكأنه  نوع من الشعور باالغرتاب واالبتعاد عن املجتمع 

حالة  الدينية  ممارساته  يعترب  مجال  ضمن  طقوسه  يأتي  الذي  الوحيد 

غريبة أو شاذة أو غري مرغوب فيها، أو ربما سيتعرض لكثري من الهجوم 

والسخرية واالحتقار، فكيف يمكن أن نتصور وضعية شخص هندويس يف 

بيئة مسلمة، أو سني بني الشيعة أو العكس؟، أال يعد االستنكار الجمعي 

ولد  ربما  أو  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  ذات  يف  بالغربة  الشعور  قمة  له 

وترعرع فيه، لكن شاءت ظروف ما أن يسري عكس التوجه العام بخصوص 

التعاطي مع املسألة الدينية املجمع حولها؟.
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الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  عن  املروي  الحديث  اإلطار،  هذا  يف  ويطالعنا 

عىل  كالقابض  دينه  عىل  فيهم  الصابر  زمان  الناس  عىل  فيه:»يأتي  جاء 

الجمر«)4(، وهذا التشبيه يعكس مدى ما يقاسيه ويعانيه املؤمنون يف ذلك 

الزمان يف سبيل االحتفاظ بدينهم وتعاليمه، فاملغريات والصعوبات تأتي 

إليهم وهم يف مكانهم. فاملتدين غريب يف مجتمعه!  من كل جهة، وتصل 

هذه  يف  داخل  هو  اليوم  نعيشه  الذي  زماننا  وإن  وعائلته!!  بيته  ويف  بل 

األحاديث، حيث تجد امللتزم بدينه وعقيدته، كالقابض عىل الجمر حقاً ملا 

يالقيه من استهزاء، وسخرية، واتهامات، ونبذ من املجتمع، وملا يعايشه 

يف  استخدمت  حيث  وأشكاله،  صوره  بجميع  انترش  الذي  الفساد  من 

الناس بعيدون عن دينهم  نرشه أحدث الطرق وأجمل األساليب، فأصبح 

وعقيدتهم، فالذي يرونه عىل التزام يف مظهره، وتدين يف عبادته، ومخالف 

ملا هم عليه من العادات الجاهلية، يلمزونه، ويسخرون منه، ويحاربونه، 

بل ويتعرض إىل أنواع من األذى من قبل أبناء جلدته، وعشريته، ومن أبناء 

اإلسالم أنفسهم)5(.

أما الحالة الثانية فيمثلها الفرد الذي يلمس يف نفسه االنفصال وعدم 

االنتماء إىل مجتمع يسوده نمط تديني معني، وذلك بالرغم مع عدم رفضه 

للدين، بل سنجده يقر باالنتماء لتلك العقيدة، ويؤمن بمبادئها وتعاليمها، 

لكن ممارسته تأتي مخالفة تماما لكل ذلك، فيبدو غريبا بالنسبة لغريه 

)املجتمع(، كما يبدو األخري له غريبا بصورة أو بأخرى.

)4( رواه الرتمذي )2260(، وصححه األلباني يف صحيح الجامع برقم )8002(

/https://ar.islamway.net :5( مقال: كالقابض عىل الجمر، منشور عىل موقع(
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التناقض والرصاع  انعكاسا لحالة  أن تكون  الوضعية ال تعدو  إن هذه 

النفيس والداخيل للفرد، أي أن يؤمن فكريا ووجدانيا بمبادئ محددة، لكن 

تصدر عنه سلوكيات وترصفات منافية للمبدأ ومناقضة له تمام التناقض، 

إحدى  يف  عصيد  أحمد  املغربي  املفكر  له  مثل  ما  التناقضات  هذه  ومن 

حلقاته بسلسة التنوير املصورة واملنشورة عىل الشبكة العنكبوتية)6( من 

قبيل حب املنتمني إىل الشمال األفريقي والرشق األوسط للحديث عن املثال، 

لكنهم يأتون عكس ما يمثل بالنسبة لهم املثال والنموذج، فيتم الحديث 

عن النظافة باعتبارها من اإليمان وال يتورع عن رمي األزبال يف الفضاء 

العام دون الشعور باإلزعاج جراء ذلك، يتحدث عن تكريم املرأة ويمتهن 

كرامتها، يتحدث عن التسامح ويمارس العنف والكراهية...الخ. 

ذ.  تفسري  من  نستشفه  الذي  العام  الحكم  عىل  تحفظنا  من  وبالرغم 

بتناقض  )القول  التعميم  ألن  منهجيا،  خطأ  نظرنا  يف  يعد  والذي  عصيد 

العقل اإلسالمي جملة!( يحمل من الظلم وعدم اإلنصاف ما يحمل تجاه 

املجتمع بكل مكوناته، إال أن ما ذهب إليه ملحوظ وموجود يف مجتمعاتنا 

وال  الديني،  للسلوك  أزمة  فعال  تمثل  أنها  معه  ونتفق  متفاوتة،  بنسب 

يمكننا جحود ذلك.

ولعل هذا الرشخ الذي قد يلمسه البعض بني الجوهر الديني والسلوك 

الشخيص مرده إىل الخطاب املنتَج دينيا، وهنا يذهب أبوزيد)7( إىل أن قراءة 

)6( الحلقة 11: تناقضات العقل االسالمي،

https://www.youtube.com/watch?v=Ix6uV9QFZGI :رابط الحلقة

التكفري،  والخوف من  العلمية  املعرفة  بني  والتأويل:  والتحريم  التجديد  أبوزيد،  )7( نرص حامد 

مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث الرباط املغرب، س2017، ص54.
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التاريخ اإلسالمي تجعلنا ندرك إىل أي حد كان للسياسة واملصالح تأثري يف 

التأويالت والتفسريات املتعددة للدين، بل إن السياسة واملصالح كانت دائما 

هي صاحبة التأثري األقوى يف هيمنة هذا الفهم أو ذاك للدين، وهذا األمر ال 

يخص الدين اإلسالمي، بل ينسحب عىل كل األديان. وتكفي نظرة رسيعة 

إلدراك حجم التبدالت التي حصلت عىل مستوى الالهوت والعقيدة يف الدين 

املسيحي إبان عبور أوروبا ملرحلة األنوار. وال يبتعد عنه هنا عبد الجبار 

الدين يف مجتمعاتنا  بوظيفة  التالعب  أنه جرى  أكد عىل  الذي  الرفاعي)8( 

اإلسالمية، فعندما يتحول الدين إىل مؤسسة، أي يتمأسس، ويتحول وحدة 

من املؤسسات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسة، فإن هذه املؤسسات 

ترتبط عضويا بكل ما يعيشه املجتمع من مصالح مالبسات وتناقضات. 

ما  كل  عن  ومعربة  منه،  مشتقة  املجتمع  يف  واملؤسسات  األيديولوجيات 

يضج فيه من اختالفات، وصدامات، ومصالح...الخ.

يفرض عىل  عندنا  الديني  الخطاب  أن  إىل   )9( ناشيد  ذ. سعيد  ويخلص 

العالم،  يشء:  كل  مع  دائم  خصام  حالة  يف  يعيش  أن  املتدين  اإلنسان 

الفلسفة،  األقليات،  املرأة،  الحواس،  الجسد،  العقل،  الطبيعة،  الحضارة، 

املوسيقى، النحت، الغناء، الرقص، اإلبداع...الخ. والنتيجة أننا أصبحنا يف 

آخر املطاف بني خيارين اثنني: إما أن نهجر ديننا لكي ننقذ اإلنسان فينا، 

الدين قد ال  الخروج من  أن  ديننا.. غري  باإلنسان لكي نحفظ  أو نضحي 

يكون خروجا آمنا، السيما إذا كان رسيعا وانفعاليا، بل قد تعقبه هزات 

ارتدادية عنيفة.

)8( املرجع السابق، ص 22.

)9( دليل التدين العاقل، دار التنوير للطباعة والنرش، بريوت لبنان، س 2017، ص 18. 
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هذه الخالصة التي وصل إليها ذ. ناشيد، سواء اتفقنا معها أم لم نتفق، 

إزاء  الذي يعيشه اإلنسان  الفردي  فإنّها تصور إىل حد بعيد ذلك االغرتاب 

دينه ومجتمعه، وهو الشعور الذي ال يخدم أي كان، سواء الفرد بالتأثري 

منهج  وفق  يفيد  فيما  يستثمره  لم  إن  هذا  األحوال،  أغلب  يف  عليه  سلبا 

التسامي الذي قال به فرويد، كما ال يخدم املجتمع نفسه وذلك بانحالل 

يحقق  بما  أبناءه،  تطبع  أن  املفرتض  من  التي  والتالحم  الرتابط  أوارص 

االستمرارية والرقي يف اآلن ذاته.
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التراث والعصرالتراث والعصر

العقل الحداثي: المنطلق والتناقض !العقل الحداثي: المنطلق والتناقض !

بعد النكسة العربية املشهورة سنة 1967، تلقى العقل العربي صدمة 

انبثق  ذاك  إذ  الفكري،  املستوى  الذي عرفه سيما عىل  الركود  زلزلت جل 

السؤال عن مكامن الخلل؟ فانقسمت القراءات والتحليالت إىل مستويات 

مختلفة، لكن يمكن إجمالها يف شقني أساسيني: األول ذهب إىل أن السبب 

تقليد  إىل  القويم، والركون  الديني  التوجه  االنسالخ عن  يتمثل يف  الرئيس 

الثقافة  داخل  املعهود  منه  خالف  ما  حتى  تفاصيله،  بكل  املتقدم  الغرب 

التقهقر  ينسب  إذ  تماما،  العكس  فريى  الثاني  أما  واإلسالمية،  العربية 

والتخلف إىل الجمود واالستمرار يف عرص االنحطاط الذي يقف وراءه الرتاث 

الديني.

 عىل أن اإلنصاف يفرض علينا هنا القول بأن يف كال االتجاهني مستويات 

وتيارات مختلفة تتأرجح بني التطرف واالعتدال، وممن يجعلنا نعرتف لهم 

باالقرتاب من الصواب هم القائلني بأهمية كل من الرتاث )أساس االنطالق( 

والحداثة )كمتطلب للعرص(.
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غري أن بعض املنشغلني يف الرتاث قصد البحث عن مكامن القوة الكفيلة 

باالستثمار يف الوقت الراهن، إذ يسلكون مناهج النقد والتنقيح، قد يقعون 

يف تناقض بسبب املنظور الذي يُنظر من خالله إىل كل من الرتاث والعرص 

يف اآلن ذاته، وحتى ال نرتكب الخطأ املنهجي القائم عىل التعميم، سنؤكد 

لنا  سنحت  التي  القراءات  بعض  تهم  املالحظة  هذه  أن  إىل  الصدد  هذا  يف 

الظروف باإلطالع عليها، والتي تستند عىل »الرؤية الحديثة« يف مقاربتها 

لكل من العرص وزمن السلف، وهنا، وبال شك، يصطدم مع ما يتم الدعوة 

إليه، أي أن هذا »العقل التنويري« الذي يرفض أن يُنظر إىل العرص الحايل 

بعقلية القرون الوسطى، ال ينفك هو نفسه من النظر إىل عهد هذه القرون 

بعقلية العرص الحديث، وهذا أمر نعتربه ال يستقيم وصحة النتائج التي 

يرمي إليها الباحث وفق هذه الخطة املنهجية غري السليمة من أساسها.

فعىل أي أساس تقوم دعوة العقل الحداثي ؟

عنه  ينتج  الذي  اليشء  الرتاث،  مقاربة  يف  املنهجي  الخطأ  يتجىل  وأين 

تناقض للعقل الحداثي؟

أوال: التجديد... أو رفض العقل التراثي في العصر الحديث أوال: التجديد... أو رفض العقل التراثي في العصر الحديث 

متطلبات  ومواكبة  التجديد  رضورة  عىل  الحديث  العقل  دعوة  تقوم 

العرص، وهذه الدعوة تستند يف أسسها عىل مراجعة الرتاث بكل مكوناته، 

ما  وطرح  والنافع،  باملجدي  األخذ  قصد  وتمحيصه  نقده  عىل  والعمل 

تجاوزه الزمن، وكل ما هو متسم بالالعقالنية. والقراءة العرصية للرتاث 

هي  عليه-  الله  –رحمة  الجابري  عابد  محمد  الراحل  ذلك  إىل  يذهب  كما 

جعل  عىل  القراءة  هذه  تحرص  جهة  فمن  أساسني:  بمعنيني  معارصة 
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املقروء معارصا لنفسه عىل صعيد اإلشكالية واملحتوى املعريف واملضمون 

األيديولوجي، ومن هنا معناه بالنسبة ملحيطه الخاص. ومن جهة أخرى 

تحاول هذه القراءة أن تجعل املقروء معارصا لنا، ولكن فقط عىل صعيد 

الفهم واملعقولية، ومن هنا معناه بالنسبة لنا نحن، إن إضفاء املعقولية 

عىل املقروء من طرف القارئ معناه نقل املقروء إىل مجال اهتمام القارئ، 

اليشء الذي يسمح بتوظيفه من طرف هذا األخري يف إغناء ذاته أو حتى يف 

إعادة بنائها)1(.

يؤكد  كما  يسعى،  الرتاث  مع  عالقته  يف  التنويري  أو  الحداثي  فالعقل 

أغلب ممثليه، إىل عدم التنكر للمايض، وإنما إلعادة قراءة نصوص الدين 

وتعاليمه وتراث اإلسالم الدائر عليها من مدخل التمييز القاطع بني املطلق 

والنسبي، بني دائرتني ال تقبالن التطابق وبني مصدرين متمايزين. ويقع 

ضمن ذلك التمييز بني اإللهي والنبوي والبرشي، بني الدين بما هو خطاب 

األول. وليس  الخطاب  بما هو تمثل برشي ملعاني  الديني  املتعايل والفكر 

ينبغي هنا أن يصار إىل أي محاولة مطابقة بني النص والفهم، وحسبان 

فهم اإلمام هذا أو العالم ذاك فهما مطابقا للغرض اإللهي من القول، ألن 

لألول  مخالف  آخر  فقيه  أو  إمام  رأي  إىل  ينظر  أن  ذلك  من  يتولد  ما  أول 

النص وغري مطابق للمعنى املقصود من  بحسبانه رأيا زائغا عن مقصد 

القول الديني)2(.

)1( نحن والرتاث، قراءة معارصة يف تراثنا الفلسفي، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء املغرب، 

ط6، س 1993، ص 12-11

)2(  عبد اإلله بلقزيز، الديني والدنيوي، املرجع السابق، ص 16.
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فالعقل الحداثي، من وجهة نظره، يدعو إىل رفض العقل الرتاثي يف تناول 

مسائل العرص، ذلك أن العقل الرتاثي منتج وفقا لظروف زمانية ومكانية 

محددين، أي أنه أتى استجابة لظروف البيئة التي تكون فيها، وهذه الظروف 

تختلف تمام االختالف مع الظروف الحالية، وبالتايل ال يمكن الركون إليه 

إىل أن طريقة  الواقع املعارص. يف هذا الصدد يذهب يحيى محمد)3(  لفهم 

االجتهاد التقليدية تواجهها تهمة بارزة حول منهجها يف معالجة القضايا 

نصوص  سيما  النصوص،  عىل  األساس،  يف  اعتمادها،  فبحكم  الفقهية. 

الحديث، وباعتبار أن هذه النصوص تعالج يف الغالب قضايا جزئية تظهر 

بمظهر املطلق الشامل، فقد تشكل من ذلك قالب ذهني جزئي منفصل عن 

كليات مقاصد الرشع، ومجرد من اعتبارات الواقع وما ينطوي عليه من 

حقائق تساعد عىل الفهم العقالئي، ومتصادم أحيانا مع العقل واملنطق.

ما سبق وأن بسطناه أعاله ال يخرج عن اشتغال العقل الحداثي داخل 

الرتاث ومنه، وتمسك املشتغلني بهذا املنهج بالرغم من تمسكهم باالنتماء 

إىل املرجع الديني الذي يعالجون تراثه، إال أن ذلك ال يعفيهم من املواجهة 

مع التيار الديني األصويل الذي يرى أن التخلف لم ينتج إال نتيجة للبعد عن 

نهج اإلسالم وطريقة السلف، وينادي بالعودة –بالتايل- إىل الدين والسلف 

اإلصالح  تيار  يقاسم  بينما  الغائب)4(.  مجدها  لألمة  يعود  حتى  الصالح 

التيار  توجهات  مهم  جانب  يف  عبده  ومحمد  األفغاني  يمثله  الذي  الديني 

لذا  الديني.  واملوروث  للنص  والتأويل  بالتفسري  املتعلق  الشق  يف  الحداثي 

)3( فهم الدين والواقع، أفريقيا الرشق املغرب، س 2011، ص 21.

)4(  نرص حامد أبوزيد، الخطاب والتأويل، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء-املغرب، ط 3، س 

2008، ص 11.
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العقالني  بالتأويل  يسعى  الديني  اإلصالح  تيار  أن  مالحظة  السهل  فمن 

للنصوص الدينية والرتاثية فتح املعنى الديني ليستوعب كثريا من منجزات 

الديني  املعنى  بتثبيت  اآلخر  التيار  يهتم  حني  يف  املجاالت،  كل  يف  العرص 

والتأويل  املعنى  مع  ليتالءم  االجتماعي  الواقع  صياغة  إلعادة  ويسعى 

يف  أي  املعنى،  مسألة  يف  الخالف  يحرص  الفارق  هذا  أن  ورغم  الرتاثيني، 

قضايا التفسري والتأويل، فإنه يلخص كل الفروق األخرى: يلخص الفارق 

بني خطاب منفتح نحو اآلخر ويقبل التعايش معه واإلفادة من منجزاته 

الوعي  لتغيري  يسعى  الذي  املايض  يف  الهوية  يحرص  منغلق  خطاب  وبني 

يسعى  خطاب  وبني  املعريف  االقتناع  وأساليب  والحجة  والربهان  باملنطق 

لتغيري الواقع بالقوة)5(.

تطرقنا  الذي  النموذج  يمثله  ال  الحداثي  العقل  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

تحت  والتجديد  الحداثة  طرح  الذي  التيار  أيضا  يمثله  وإنما  أعاله،  إليه 

شعارات قومية وماركسية، واستعار منطلقاته من ثقافات شعوب قائمة 

والسياسية،  واالقتصادية  الثقافية  بنيتها  عن  النظر  بغض  بأنظمتها، 

كما استبعد هذا التيار الدين من مرشوعات الحداثة باعتباره تراثا رجعيا 

يعرقل، بل ويناقض، مسرية التحديث. وإذا كان الراحل محمد شحرور)6( 

-رحمه الله- يعترب هؤالء غري منتبهني إىل أنهم باستبعاد الدين قد استبعدوا 

وأن  الدين،  من  يتجزأ  ال  جزء  األخالقي  القانون  أن  عن  وغفلوا  األخالق، 

يعاب عليهم  ما  فإن  أو عجم،  بعرب  لها  األخالق قوانني كونية ال عالقة 

أيضا، إىل جانب عدد من املنتمني إىل التيار اإلصالحي من داخل الرتاث، هو 

)5( نرص حامد أبوزيد، املرجع السابق.

)6( اإلسالم واإليمان، املرجع السابق، ص 21.
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الزاوية التي ينظرون منها إىل مسألة متعلقة باملسألة الرتاثية نفسها.

وهذا هو موضوع النقطة املوالية:

ثانيا: جهة النظر إلى التراث...أو تناقض العقل الحداثيثانيا: جهة النظر إلى التراث...أو تناقض العقل الحداثي

باملوازاة التي يرفض فيها العقل الحداثي تناول قضايا العرص بمنطلقات 

بعقل  العرص  إىل  النظر  أي  القديمني،  والفهم  املناهج  عىل  قائمة  ورؤى 

تراثي، فان جانب منه ال ينفك يكرس هذه القاعدة، وال يجد حرجا يف أن 

ينظر إىل زمن الرتاث بعقلية عرصية، معتمدا عىل منطلقات ورؤى حديثة 

الرتاثية  التي تكونت ونشأت فيها املسألة  ال تتناسب وال تساير الظرفية 

موضوع البحث أو النقد أو الفحص.

إن العقل الحداثي يف دفاعه عن التجديد يؤكد عىل رضورة ربط املسائل 

بسياقاتها التي أطرتها زمانيا ومكانيا حتى يتسنى فهمها فهما جيدا قبل 

األخذ بها أو استبعادها يف العرص الراهن، إال أن فيه )أي العقل الحداثي( 

من ال يحرتم هذه الرشوط، فينتقد نفس املسائل بمنظور قائم عىل الحداثة 

ال  والعرشين،  الواحد  القرن  يف  عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان  وحقوق 

كما هي منظور  إليها قبل اإلسالم وما بعده يف القرون التالية. وهذا قمة 

التناقض.

وعىل  والنهاية،  البداية  يف  التاريخ  إىل  رجوع  هو  الرتاث  إىل  الرجوع 

مستعينا  األقل،  عىل  األدنى  حده  يف  املؤرخ  دور  يتقمص  أن  هنا  الباحث 

من  التاريخي  النفس  علم  يعد  والذي  التاريخي،  البحث  ومناهج  بقواعد 

الذهني  الجانب  عن  فصله  يمكن  ال  التاريخي  فالبحث  مكوناته،  أهم 

والنفيس للباحث، أي عليه تناول الوقائع واألحداث بعقلية وطاقة نفسية 
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أقرب لعرصها قبل النطق بالحكم الفصل يف املسألة فيوجه سهام النقد 

والتجريح لهذه الوقائع أو لألفراد أو لنمط معني من الفهم بعد استئصاله 

عن ظروف اإلنتاج والتكوين والتكّون.

عبد  املغربي  واملؤرخ  املفكر  يقول  بالحلم،  التاريخ  ملفهوم  تناوله  ففي 

الله العروي: » أن الوقائع تغري نفسانية املشاركني فيها، لو كانت النفسية 

العادية، كما يجربها املؤرخ يوميا يف نفسه ويف نفس أقاربه، هي التي تساير 

الحوادث الكربى عرب العصور ويف كل األوطان، ملا كان للتاريخ عربة«)7(.

فلنأخذ عىل سبيل املثال، ال الحرص، الحياة الزوجية للرسول األكرم صىل 

الله عليه وسلم، فالبعض ال يتوانى من إعمال الحقوق الحديثة املرتبطة 

هذا  يف  االنتقاد  يوجه  وقد  الخصوص،  وجه  عىل  وباملرأة  عامة  باإلنسان 

عليه  خصومه  يعمل  لم  ملاذا  التساؤل  جهد  نفسه  يكلف  أن  دون  الصدد 

للظفر  زلة  أصغر  له عن  يبحثون  الذين  التهمة وهم  بهذه  برميه  السالم 

بنرص جيل عليه، وهم الذين رموه بالكهانة والشعر والجنون، هل ألنهم 

يجهلون الحياة الزوجية لنبي اإلسالم أم ألن الظروف امُلؤطرة لهذه القواعد 

عامٌة وتصطبغ بالصبغة العادية التي يأتيها الجميع يف تلك الحقبة؟، وهل 

يضمن لنا املنتقدون هنا أال يأتوا بمثل هذه األمور لو كانوا هم أنفسهم 

يعيشون يف تلك الفرتة سواء كانوا من املساندين أم من املحاربني؟.

لذا يؤكد البعض)8(، عن حق، أن هذه الشبهة حديثة نسبيًّا، فرغم تهجم 

البيضاء  الدار  املغري،  الثقايف  املركز  املفاهيم واألصول،  واملذاهب/  التاريخ:األلفاظ  )7( مفهوم 

املغرب، ط5، س 2012، ص 161.

)8( محمد عبد العزيز الهواري،  شبهة زواج النبي صىل الله عليه وسلم من عائشة وهي صغرية 

.https://ar.islamway.ne :السن، منشور عىل موقع
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الخصوم –املعارصين للبعثة النبوية- املتواصل عىل اإلسالم لم ينتقدوا أبداً 

تعدد  بسبب  ينتقدونه  كانوا  بل  عائشة،  السيدة  من  لزواجه  النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- 

الزوجات، حتى جاء ما يسمى بعرص النهضة بمفاهيمه الحديثة فأضافوا 

هذه الشبهة التي تتالءم مع توجهاتهم الثقافية!!.

زد عىل ذلك القوانني والقواعد املنظمة للحروب والغزوات يف تلك الفرتة، 

فهل يمكن قياسها عىل املواثيق الدولية وقانون املحاكم الجنائية الدولية، 

العادية  األمور  من  ألنهم  وملل  لشعوب  بها  اإلقرار  اإلنصاف  من  فهل 

املستساغة يف تلك الحقب، ثم ينكرها عىل أفراد محددين يعيشون يف نفس 

الفرتة؟ أم ال نستبعد أن يكون املنتقد العرصي عىل جواده ويف يده السيف 

غازيا محاربا لو كان فردا يف تلك البيئة؟.

ولنقس عىل هذا كل األمور واملسائل األخرى والتي وإن كانت ال تتناسب 

رشوط  ظل  تحت  راكمناها  التي  ثقافتنا  تساير  وال  الحديثة،  وتوجهاتنا 

الخاصة  رشوطها  عن  نفصلها  ال  أن  يجب  فإنه  بالزمكان،  مقيدة  بيئة 

أيضا، وذلك قبل إعمال مهام النقد والتمحيص.

فمعايري اإلنصاف التي ال تقبل زيغ التناقض تفرض علينا يف هذا املقام 

أن نوازن بني جهات النظر التي ننظر عربها إىل العصور، فإن رفض العقل 

الحداثي النظر إىل العرص الحايل بعني تراثية، فال يستقيم أيضا أن ننظر إىل 

الرتاث بعني حداثية، فنسقط األحكام هكذا جزافا، بل املنطق يفرض أن 

نتناول املسائل يف سياقها، ونحللها بناء عىل تلك الرشوط التي أفرزتها، ثم 

نمارس قواعد األخذ والرد بما يناسب هذا العرص أو ذاك.
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في ختام هذه النافذة:في ختام هذه النافذة:

الدين كما هو ضار  القديم ضار يف  القائلني بأن الجمود عىل  نتفق مع 

اإلنساني، فهو يقيض عىل حرية  النشاط  نواحي  أخرى من  ناحية  أية  يف 

الذات املبدعة، ويسد املنافذ الجديدة لإلقدام الروحاني)9(، وأن حقيقة تجديد 

الخطاب الديني تنطلق حيث يرتتب علينا أن نلح عىل التحاور والتفاهم حتى 

يتم قبول هذه الصيغة الحضارية الراقية وسيلة لعالج كل القضايا الشائكة، 

عىل كل الجبهات ويف كل املستويات)10(. غري أن هذا يستتبع أن تكون نظرتنا 

شاملة، متوازنة ومنصفة، وأن يتم التعامل مع تراثنا من منطلق الحكمة 

والوقائع  املسائل  ربط  عىل  قائم  منهج  وفق  والهام،  املفيد  عن  والبحث 

بسياقاتها، وذلك قبل استنباط أحكام متعلقة بالحارض أو املايض.

العدالة،  ورشوط  قواعد  من  الحكم  قبل  والتمعن  والتأني  الرتيث  إن 

وعلينا أال نتبجح كثريا بمنجزاتنا الحداثية التي وصلنا إليها يف عرصنا هذا 

تحت متطلبات بيئية وثقافية محددة، فمن يدرى، قد تكون أسمى هذه 

املنجزات يف مجال الحقوق والحريات يف نظر أجيال قادمة، أكرب جريمة !.

والحديثة،  املعارصة  رؤيتها  تُعمل  أال  القادمة  األجيال  هذه  عىل  أّن  أم 

أو لعلها ما بعد الحديثة، لعرصنا هذا الذي سيعد يف نظرها تراثا وماضيا 

أنتجه سياق محدد؟.  هنا مربط الفرس... !

الجمل،  منشورات  محمود،  عباس  ترجمة  اإلسالم،  يف  الديني  التفكري  تجديد  إقبال،  محمد   )9(

بريوت لبنان، س 2015، ص 252.

االختالف،  وحق  الحوارية  البنية  تأسيس  الديني:  الخطاب  تجديد  نحو  الكرواني،  سعيد   )10(

منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، س 2007 م/ 1428 هـ، س 14.
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 التأويل وإشكاالته عند أبو زيدالتأويل وإشكاالته عند أبو زيد

أو الصراع بين التفكير والتكفيرأو الصراع بين التفكير والتكفير

لقد شكلت قضية التأويل يف املسألة لب الرصاع بني التيارين املتباينني يف 

املجتمع العربي واإلسالمي بصفة أساسية، ذلك أن التيار التقليدي املحافظ 

يؤكد عىل أن التأويل قد استفرد به األوائل بحكم الظروف الزمانية واملكانية 

اإللهي، وبالتايل  الوحي  الذي سطع فيه  املنبع  القرب من  إىل  لتهم  أهَّ التي 

املعارصين  أو  املتأخرين  مع  مقارنة  األصح  وتفسريهم  فهمهم  يضحى 

تالهم،  األول ومن  الرعيل  بها  أُفرد  التي  بهذه»امليزات«  يتمتعون  ال  الذين 

وحتى وإن سمح للمعارصين بعملية التأويل يف املسألة الدينية فال بد لهم 

املطاف  نهاية  يف  أننا  أي  السلف،  خلفه  الذي  واملنهج  باإلطار  التقيد  من 

سنخرج بنفس النتيجة التي خلص السلف إليها بطريقة أو بأخرى، وأي 

يشء جديد مخالف لهذا النظام سيجعل من أصحابه عرضة للرمي بالتبديع 

توجه  الثاني هو  الخيار  امللة، وهذا  من  باإلخراج  الحكم  وليس مستبعدا 

قضية  أن  يرى  الذي  »التنويري«  أو  بـ»الحداثي«  املوسوم  الثاني  التيار 

التأويل قضية برشية مخولة للبرش كلهم األحياء منه بالدرجة األوىل قبل 

األموات، ذلك أن الدين، يف نظرهم، منزل لألحياء أساسا، وهؤالء لهم ظروف 
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محددة مرتبطة بالزمان واملكان الذين يفرضان سياقات معينة تجعل من 

عملية التأويل رضورية وفق متطلبات العرص، اليشء الذي يجعل من عبارة 

»صالح لكل زمان ومكان« قادرة عىل التفعيل عىل أرض الواقع، ال مجرد 

شعار ميت ال يجد له متنفسا إال عىل مستوى الشعارات والعواطف ال غري.

وحينما نتحدث عن فعل »التأويل« وإعماله يف الفكر الحديث يحرضنا 

جهة،  من  الطرح  بجرأة  تميز  والذي  أبوزيد  حامد  نرص  الراحل  مرشوع 

وسريته  مؤلفات  عىل  فاملتطلع  ثانية،  جهة  من  والهجوم  االنتقاد  وحدة 

الفكرية  تقترص عىل حياته  لم  التي  الكبرية  التجاذبات  سيقف عىل هذه 

وحسب، وإنما طالت حتى حياته الشخصية، فالبحث يف موضوع التأويل 

عند أبوزيد جر عليه التفتيش يف عقيدته لحد وصل الحكم بردته أو »كفره«.

فأين يتجىل اإلطار العام ملسألة »التأويل« عند نرص حامد أبوزيد؟

وما هي تبعات هذا املوضوع الذي احتل شقا هاما يف مرشوعه الفكري؟

أوال: التأويل... المفهوم واإلطار عند أبو زيدأوال: التأويل... المفهوم واإلطار عند أبو زيد

كان  فإن  االستعمال،  حيث  من  كبريا  إشكاال  التأويل  مصطلح  يعرف 

هناك اتفاق عىل مستوى مفهومه اللغوي، إال أن املعنى االصطالحي يطرح 

العديد من اإلشكاالت الجلية للعيان.

معناه  وبيان  تفسريه  أي  الكالم:  تأويل  إىل  ينرصف  الّلغة  يف  فالتأويل 

وإعطاء معنًى لحدث أو قول أو نّص ال يبدو فيه املعنى واضًحا ألّوِل َوْهلة)1(. 

اللفظ عن وضعه األصيل إىل ما يحتاج إىل  ويف االصطالح: هو نقل ظاهر 

https://www.almaany.com :1( أنظر قاموس املعاني(
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دليل؛ لواله ما ترك ظاهر اللفظ، وهذا تعريف األصوليني واختيارهم)2(.

والغايات  له،  أعطيت  التي  التعريفات  تتباين  فالتأويل  العموم  وعىل 

التي يُسعى لها من خالله وذلك حسب املذهب أو االنتماء العقدي للفرد، 

فالتأويل يتناول من زاوية السنة بطريقة تخالف ما هو متعارف عليه عند 

الشيعة، كما له مدلول خاص عند املتصوفة أو ممن يسمون باملتأولة، أو 

غريهم من الفرق واملدارس الفكرية األخرى.

بقراءة  املتعلق  التأويل«  فـ»مشكلة  زيد  أبو  حامد  لنرص  بالنسبة  أما 

وتفسري النصوص الدينية يف تراثنا العربي واإلسالمي، قد ظهرت يف سياق 

نشأة الفرق السياسية-الدينية فيما عرف بحقبة »الفتنة« يف التاريخ املبكر 

للدولة العربية اإلسالمية، وقد ارتبطت هذه النشأة بخالف يف تحديد معنى 

بينهما  الفرق  بلورة  و»التأويل«، ومحاولة  »التفسري«  وداللة مصطلحي 

يف االستخدام والتوظيف. ومن الثابت تاريخيا أن مصطلح »التأويل« كان 

هو املصطلح السائد واملستخدم دون حساسية للداللة عىل رشح وتفسري 

القرآن الكريم، يف حني كان مصطلح »التفسري« أقل تداوال. لكن مصطلح 

داللة  ويكتسب  املحايدة،  داللته  ويفتقد  بالتدريج  يرتاجع  بدأ  التأويل 

سلبية، وذلك يف سياق عمليات التطور والنمو االجتماعيني وما يصاحبهما 

اتسعت  املصطلح  بأن  زيد  أبو  ليؤكد  عادة من رصاع فكري وسيايس)3(. 

رقعة استعماله لتشمل يف الفكر الحديث حقوال معرفية مختلفة يف العلوم 

اإلنسانية كالتاريخ وعلمي االجتماع واالنرتوبولوجيا، وعلم الجمال والنقد 

https://vb.tafsir.net :2(  مرهف عبد الجبار، تعريف التأويل، منشور عىل موقع(

)3( الخطاب والتأويل، املرجع السابق، ص 174-173.
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األدبي والفولكلور، إذ صارت »التأويلية« جوهر ولب »نظرية املعرفة« يف 

محاولتها لوصف فعل القراءة ، أي قراءة ألي ظاهرة تاريخية أو فلسفية 

أو أدبية أو سياسية أو اقتصادية)4(. وهذا يف نظره ما أفرز تيارين مختلفي 

الرؤية بشأن التعاطي مع قضية التأويل ويتمثالن يف التايل:

التيار األول: والداعي إىل نمط جديد يف التفكري، وتجاوز، تبعا لذلك، للرتاث 

باعتباره ماضيا بخريه ورشه، بليرباليته وتقليديته، بعقالنيته وأساطريه، 

أي يمكننا هنا وصفه بالقطيعة التامة مع الرتاث.

التيار الثاني: وهو عكس التيار األول، والذي يقوم عىل شعار »اإلسالم 

هو الحل«، ذلك أنه يصعب عند هؤالء التمييز أو التفرقة بني الرتاث واإلسالم 

يف حد ذاته، فأصحاب هذا الشعار بمختلف توجهاتهم وتعدد مرجعياتهم 

يتعاملون مع الرتاث بوصفه منجزا مقدسا ال يجب املساس به إال بالتوقري 

والتعظيم واإلجالل)5(.

يقف  والذي  والتوفيق«  »الوسطية  تيار  ظهر  املتضادين  التيارين  وبني 

موقف التوفيق واالستلهام من الرتاث، لكن أبو زيد يجد أن هذا التيار أيضا 

فكرية  عنارص  ينتقي  أنه  أي  بـ«التلفيق«  أسماه  ما  مشكلة  من  يعاني 

هنا وهناك، ومن أنظمة مختلفة، بل ومتعارضة أحيانا، ليصنع منها عىل 

تفاوتها بناء واحدا يصلح للحارض)6(.

وعموما، فقد قرأ املفكر نرص حامد أبو زيد النص القرآني انطالقا من 

رغبته يف بناء جدلية بني املايض والحارض من جهة، والبحث عن الخصائص 

)4( املرجع السابق، ص 177.

)5(  املرجع السابق، ص 180.

)6(  املرجع السابق، ص 184.
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اللسانية العميقة للغة الدينية التي توفر لها االنفتاح الزماني واملكاني من 

تحقيق  إىل  القرآن  آي  ملختلف  تأويله  يسعى من خالل  فهو  أخرى.  جهة 

للعالمات  دالالت  عىل  والحصول  النص  شفرات  بفك  لها  الدقيق  الفهم 

النصية التي تشكله. وهذه القراءة وجب أن تتجاوز كل القراءات السابقة 

خاصة التاريخية منها أو تدحضها نهائيا، وال سبيل لذلك إال باعتبار هذا 

النص نسيجا لغويا متماسكا ال تظهر معانيه إال بجعل املناهج التي تتصل 

بنظريات ما بعد الحداثة وسيلة وإجراءاتها سالحا ال غنى عنه. فما هي 

اإلجراءات  وما  القرآني؟  للنص  تأويله  وجهت  التي  الفكرية  املرجعيات 

أن  فعال  استطاع  وهل  النص؟  هذا  شفرات  لفك  بها  توسل  التي  النقدية 

يتجاوز ما يطلق عليه اسم التفسري التاريخي للنص الديني؟ وما عالقة 

التفسري بالتأويل يف نظره؟)7(.

ثانيا: مشروع أبوزيد... من هم التجديد إلى المحنةثانيا: مشروع أبوزيد... من هم التجديد إلى المحنة

 استفاض نرص حامد أبو زيد يف مرشوعه يف مسألة التأويل وإشكاالته 

املطروحة عىل مستوى اللفظ واالستعمال، وكذا رضورة إعماله بما يخدم، 

من منظوره، قضية النهضة والرقي لألمة العربية واإلسالمية، اليشء الذي 

جعلنا نقف عىل مدلوالت التجديد الذي حمل أبو زيد يف مرشوعه الفكري.

فالتجديد عند نرص حامد، كما ملسنا يف العديد من مؤلفاته، ينطلق بداية 

»الرتاث« كمنتج برشي و»اإلسالم« كدين،  والتداخل بني  اللبس  من رفع 

فقد تساءل: ملاذا حينما يذكر »الرتاث« يتبادر إىل الذهن »الدين« أو الفكر 

توضيحا  لنا  ليقدم  خاصة؟  بصفة  منه  واإلسالمي  عامة،  بصفة  الديني 

asjp.cerist.d :7(  راجع(



39كتاباإلصالح234
2022

مفاده أن هذا السؤال يمثل طرفا من املشكلة التي نحن بصدد مناقشتها، 

هاجس  علينا  يلح  ملاذا  فهو:  منها  الثاني  الطرف  يمثل  الذي  السؤال  أما 

تعلقها  يف  فريدة  أمة  يجعلنا  يكاد  والذي  املؤرق،  اإللحاح  هذا  »الرتاث« 

األزمات  بأزمة من  التي مرت  األمور  أمر من  املايض كلما حز بها  بحبال 

الحركة، فإن  إىل املستقبل ويدل عىل  التقدم يشري  أكثرها؟ فإذا كان  وما 

قد  العربي  وكأن  والخمود،  السكون  عىل  ويدل  املايض  إىل  يشري  »الرتاث« 

ُكتب عليه دون البرش كافة أن يسري قدماه إىل األمام بينما يلتفت رأسه إىل 

الخلف، فال هو يحقق التقدم وال يقنع بالحياة التي ورثها عن األسالف. 

ويظل املشكل ماثال: كيف نحقق التقدم دون أن نتخىل عن »الرتاث«؟)8(.

اجتماعية  وسريورة  دائمة،  حاجة  »التجديد«  بأن  مقتنع  زيد  فأبو 

وسياسية وثقافية، بدونه تتجمد الحياة وتفقد رونقها، وتدخل الثقافات 

نفق االندثار واملوت، ولكل تجديد سياقاته الخاصة، فهو ليس حالة فكرية 

طارئة، بل هو الفكر ذاته يف تجاوبه مع األصول التي ينبع منها ويتجاوب 

الفكر  مجال  يف  زيد  أبو  عند  تجديدا  يعد  ال  فما  الخاصة،  بوسائله  معها 

هو »ترديد« وتكرار ملا سبق قوله، وليس هذا من الفكر يف يشء، وال يمت 

للفكر بأدنى صلة من قريب أو بعيد. وبما أن قانون الحياة الطبيعي هو 

يكن  لم  أو  وملحوظا  مدركا  التغيري  ذلك  كان  سواء  يشء،  كل  يف  التغيري 

كذلك، فإن قانون الفكر هو »التجديد«، ذلك هو قانونه من حيث هو فكر 

يف حد ذاته)9(. وهكذا نجد أن مرشوع نرص حامد يستند عىل أداة التأويل يف 

)8(  النص والسلطة والحقيقة، بمراجعه السابقة، ص 13.

)9( التجديد والتحريم والتأويل: بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري، بمراجعـه السابقة، 

ص 16-15.
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عملية التجديد التي يدعو إليها، مع تأكيده يف هذا الصدد عىل انطالقه من 

مبدأين أساسني هما)10(:

املبدأ األول: هو أن اإليمان العميق بصالبة اإلسالم وقوته يف نفوس الناس 

يتم كلما تأسس عىل »العقل« وقوة الحجة، ولعل اإلسالم هو الدين الوحيد 

من بني األديان املنزلة الذي يعطي إليمان العقل أولوية قصوى، وينحاز له 

ضد »التقليد« والتمسك بأهداب املايض وعبادة ما كان عليه اآلباء واألجداد.

املبدأ الثاني: أن ثوابت اإليمان الديني هي »العقائد« والعبادات- اإليمان 

بالله ومالئكته ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه وإقامة الصالة 

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال- واإليمان 

ال يستبعد الفهم والرشح والتأويل. ففي مجال العقيدة اختلفت اجتهادات 

العلماء املسلمني مثال حول فهم طبيعة »اإليمان« واختلفوا حول تعريفه. 

كما أن اإليمان بثوابت العقيدة لم يمنع االجتهاد يف رشحها وتأويلها، ألن 

مجال  »االجتهاد« ال سقف يحده وال رشوط تعوقه سوى التمكن املعريف، 

البحث  بأدوات  والتمرس  املعرفية  وأدواته  العلم  برشوط  التام  اإلملام  أي 

ومناهجه حسب املواصفات التي وصل إليها التقدم املعريف يف عرص الباحث.

إن املتفحص للمرشع الفكري لنرص حامد أبو زيد سيجد ال محالة دعوة 

ذهنية  عملية  باعتباره  والتفكري  واسع،  بشكل  الحر  التفكري  إعمال  إىل 

ستنصب يف قضية »التأويل« واإلشكاالت املتعلقة به، فالتأويل وكما أشار 

أبو زيد نفسه قد يأخذ منحى ومعان سلبية وذلك متى عني به – كما عند 

البعض-: رصف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إىل ما يخالف ذلك، 

)10( دوار الخوف، بمراجعه السابقة، ص 8-7-6.



39كتاباإلصالح236
2022

ملا يدل عليه  لدليل منفصل يوجب ذلك، وهذا التأويل ال يكون إال مخالفاً 

اللفظ ويبينه، لهذا ذهب البعض إىل أن تسمية هذا تأويالً لم يكن يف عرف 

السلف، وإنما سمي هذا وحده تأويالً طائفة من املتأخرين الخائضني يف 

الفقه وأصوله والكالم، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها عىل 

ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار األرض، ورموا يف آثارهم بالشهب..فأهل 

التأويل املذموم -من هذا املنطلق- مراتب ما بني قرامطة وباطنية يتأولون 

واليوم  الله  عن  األخبار  عامة  فالسفة  صائبة  بني  وما  واألوامر،  األخبار 

يتأولون  ومعتزلة  جهمية  بني  وما  األنبياء،  أحوال  أكثر  عن  حتى  اآلخر، 

بعض ما جاء يف اليوم اآلخر ويف آيات القدر ويتأولون آيات الصفات، وقد 

وافقهم بعض متأخري األشعرية عىل ما جاء يف بعض الصفات، وبعضهم 

يف بعض ما جاء يف اليوم اآلخر، وآخرون من أصناف األمة وإن كان تغلب 

عليهم السنة، فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم 

عن مواضعه )11(.

فهذا التضاد بني ما يدعوا إليه أبو زيد يف املسألة التأويلية، وبني ما يذهب 

إليه البعض إىل أن للتأويل نفسه جانبا سلبيا قدحيا هو ما جعل الرصاع 

تقابله  قد  الفكر  إعمال  إىل  الدعوة  أن  أي  والتكفري«،  »التفكري  بني  قائما 

تهمة الكفر والزندقة، وهذا ما أشار نرص حامد أبو زيد إىل أنه وصف به 

الصبور  عبد  أن  فيه  ورد  إذ  الديني«)12(  الخطاب  »نقد  كتابه  ظهور  إبان 

شاهني وصفه بكونه » وضع نفسه مرصادا لكل مقوالت الخطاب الديني، 

حتى ولو كلفه ذلك إنكار البديهيات، أو إنكار ما علم من الدين بالرضورة«. 

/https://dorar.net :11( أنظر(

)12( سينا للنرش، مرص، ط 2، س 1994، ص 15.
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ونحن نعلم تأويل البعض ملعنى إنكار املعلوم من الدين بالرضروة والعقوبة 

املقررة لذلك.

واألكيد أن هذا كان الرشارة األوىل النطالق ما سمي إعالميا بـ »قضية أبو 

زيد« )13(، أو »محنة أبوزيد« التي انتهت بالحكم قضائيا بردته والتفريق 

بينه وبني زوجه كونها هي مسلمة وهو مرتد !.

كلمة...كلمة...

بعد الزخم اإلعالمي والفكري الذي وجدته قد قام حول قضية الراحل نرص 

حامد أبو زيد رحمه الله تعاىل، ولعل ضجته لم تهدأ إىل يومنا هذا، قررت 

التي  االتهامات  للوقوف عىل مرشوعه وعىل  إىل مؤلفاته مبارشة  الرجوع 

وجهت إليه، وحتى النقد املوضوعي الذي اطلعت عليه من لدن ممن تمكنت 

من القراءة لهم، وذلك تطبيقا لنصيحة الراحل محمد عابد الجابري التي 

قرأتها يف بحثه حول ابن خلدون والتي تساءل فيها عن أي ابن خلدون نريد؟ 

ابن خلدون كما هو عند مؤيديه أو معارضيه؟ أو هو كما هو يف مؤلفاته. 

وكان اختيار الجابري للبحث عن ابن خلدون يف كتابه مبارشة هو املنهاج 

السليم ألّي قارئ يف نظري، فقد نطرح هنا أيضا نفس السؤال: أّي أبوزيد 

نريد ؟

فال يمكن الحكم عىل مرشوع ما من خالل مؤيديه أو منتقديه ، وإنما 

من خالل املؤلفات باإلطالع املبارش كما أكد عىل ذلك أبو زيد يف إحدى ندواته 

العلمية. وهذا ما جعلني أقف، بفهمي الخاص، عىل أن الرجل -رحمه الله- 

)13( املرجع السابق، ص:21.
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لم يكن يستحق هذا الكم الهائل من الهجوم الذي وصل حد الحكم بردته 

وكفره، فمهما أخطأ يف اجتهاده فالظاهر أنه لم ينكر ثابتا رشعيا، واألكيد 

األفكار،  الكثري من  عليه  يؤاخذ  قد  الدينية  باملسألة  باحث ومهتم  أي  أن 

وقد يجده متوافقا معه يف بعضها، فقط نحتاج لتلك املجادلة بالتي هي 

أحسن كما علمنا الشارع الحكيم. وكم استغربت وأنا أتابع إحدى لقاءاته 

التلفزية املسجلة حني قام أحد املتصلني يتواصل مع الربنامج ال ليستفرس 

عن مرشوعه لكن لكي يطلب من أبو زيد أن ينطق الشهادتني خمس مرات 

أمام املشاهدين، وحينما نطقها وهو يبتسم بنوع من الحرقة والسخرية، 

عقب متصل آخر بأن بونبارت نطق بالشهادة أيضا كذبا وهو يدخل مرص!. 

وإذا كان أبوزيد قد رفض النطق بالشهادتني أمام املحكمة فإن تعليله كان 

»أال يؤسس لنظام يفتش يف عقائد الناس«، وأحسبه قد قال الحق يف هذا.

أبوزيد،  أثرا يف مرشوع نرص حامد  الهجوم عىل ما يبدو  لقد كان لهذا 

االتهامات  »كل  منتقديه ومهاجميه وعىل  للرد عىل  أكثر  يتفرغ  إذ جعله 

جعله  الذي  اليشء  وشخصه«)14(،  الباحث  منهج  عىل  هجوما  قيلت  التي 

ربما يستنفذ طاقته الفكرية يف هذا الدفاع عىل حساب املزيد من التوضيح 

سيبدد  هذا  وكان  إليها،  تطرق  التي  التأويل  ولقضية  ملرشوعه  والتبيان 

الكثري من الغموض أو يقارب وجهات النظر، لكن لقدر الله حكم الفصل 

فقد توفاه إليه وهو بني يديه نسأل له ولجميع موتانا الرحمة واملغفرة.

التكفري: ضد الجهل والزيف والخرافة، مكتبة مدبويل  التفكري يف زمن  )14( نرص حامد أبوزيد، 

القاهرة مرص، ط2، س 1995، ص 14.
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 الّدين والّسلطة  الّدين والّسلطة  

في فكر عبد الرّحمن الكواكبيفي فكر عبد الرّحمن الكواكبي
 ومقارنته بالفكر المعاصر  ومقارنته بالفكر المعاصر )1(

تمهيد:تمهيد:

لقد احتل فكر عبد الرحمن الكواكبي حيزا هاما داخل الفكر الفلسفي 

ومصارع  االستبداد  »طبائع  كتابه:  يف  سيما  سواء،  حد  عىل  والسيايس 

شقه  يف  سيما  االستبداد  وتجليات  آليات  فيه  حلل  الذي  االستعباد«)2( 

السيايس والسلطوي.

منظور  من  والسيايس  الديني  جدلية  إىل  التطرق  يف  نرغب  إذ  ونحن 

الكواكبي، فإننا اخرتنا تناوله من خالل االعتماد عىل الدين كآلية، إن لم 

ذلك  السيايس،  االستبداد  ممارسة  يف  اإلطالق،  عىل  اآلليات  أهم  أنها  نقل 

)1( منشور بمجلة اإلصالح العددان 169 و170 لسنة 2021.

)2( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مكتبة النافذة للنرش، الجيزة 

مرص، س 2012. 
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أن الفاعل السيايس املستبد الذي يختار الركون إىل الدين لتكريس الهيمنة 

استمداد  فمن  ومتنوعة،  عدة  وجوه  من  يعتمده  إنما  والتسلط،  والقوة 

الرشعية منه، إىل توظيف نصوص منه تدعو إىل الطاعة واالستسالم. هذا 

التوظيف الذي يرى الكواكبي أنه ال يتم بواسطة الفاعل السيايس الحاكم 

لوحده، وإنما يحتاج يف ذلك إىل بطانة تسهل له هذه املأمورية، وهم »فقهاء 

االستبداد« كما نعتهم الكواكبي. وإذا ما تعمقنا يف تحليالت صاحب طبائع 

االستبداد، سنلفي أن لنوعية الرعية أو العوام دور يف تكريس أنماط التسلط 

املختلفة.

وقد ال حظنا أن الكواكبي وهو يربط بني االستبدادين الديني والسيايس 

يميز بني الدين بما يعنيه من مقدس مصدره الله تعاىل وما يتضمنه بالتايل 

من تعاليم ومبادئ العدل واإلنصاف واملساواة والحرية... ونبذه، يف املقابل، 

لكل مظاهر الظلم واالستبداد والقهر، وبني ممارسة هذا الدين وفق فهم 

وتصور برشيني قائم عىل املصالح الذاتية، وكأنه هنا يقيم تمايزا بني الدين 

والتدين كما يذهب إىل ذلك الفكر املعارص وهو بصدد حديثه عن الظاهرة 

الدينية بصفة عامة.

وإنما  وحسب،  باملايض  يهتم  ال  السيايس  الفلسفي  الفكر  أن  دام  وما 

يحلل الحارض ويسترشف املستقبل، فإنني قد وجدت أنه من األفيد، ونحن 

نتطرق إىل فكر الكواكبي بشأن االستبداد السيايس وعالقته بالدين، أن نورد 

توجهات فكرية معارص تطرقت إىل املوضوع ذاته، وذلك لنقف عىل مدى 

تأثر فكرنا املعارص بنظرية الكواكبي وتوجهاته الفكرية يف ذات املضمار، 

لنفتح تساؤال ضمنيا حول مدى إمكانية استمرار توظيف الدين يف ميدان 

السياسة لغاية التسلط واالستبداد؟
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وعليه، وقبل أن نخوض يف هذا املوضوع الذي ننقب فيه عن نظرة الدين 

يف  للدين  البرشي  التوظيف  نفكك  أن  قبل  عامة،  والحكم بصفة  للسلطة 

سبيل تكريس الهيمنة واالستبداد، ارتأيت التمهيد بالتطرق ملفهومي الدين 

واالستبداد حتى نستبني سبيل التحليل الذي نصبو إليه.

أوال: مفهومي الدين واالستبدادأوال: مفهومي الدين واالستبداد

سنتناول يف هذه النقطة تبيان هذين املفهومني بشكل مخترص كما ييل.

11 -  - مفهوم الدينمفهوم الدين

ننطلق يف تبيان مفهوم الدين بالبدء باملعنى اللغوي، والذي يتكون من 

الحروف التالية )د،ي،ن( وهذا الفعل له أصل واحد ترجع إليه الفروع كلها 

فالدين  والذل:  االنقياد  من  جنس  وهو  اللغة-  مقاييس  معجم  حسب   –

إذ أصحب وانقاد وطاع، وقوم دين، أي  الطاعة، يقال دان له يدين دينا، 

مطيعون منقادون، قال الشاعر: وكان الناس إال نحن دينا، واملدينة كأنها 

نفهم  هنا  ومن  األمر،  ذوي  طاعة  فيها  تقام  ألنها  بذلك  سميت  مفعلة، 

قوله تعاىل ﴿ َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاُه ىِف ِديِن ٱْلَمِلِك﴾ )3( أي يف طاعته )4( .

من  مجموعة  بكونه:  عامة  اصطالحية  بصيغة  الدين  تعريف  ويمكن 

املعتقدات واألفكار لدى الشخص، وهو اإليمان بمجموعة من السلوكيات 

يعترب  له  دين معني واإلخالص  وإتباع  الحياة،  يف  بها  والقبول  والفرائض 

)3( اآلية 76 من سورة يوسف.

)4( محمد شحرور، الدين والسلطة: قراءة معارصة للحاكمية، دار الساقي بريوت لبنان، ط 4، 

س 2018، ص 234.
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تديُّناً، ويؤمن اإلنسان أّن الله هو صاحب األديان السماوية كّلها، وأّن كّل 

دين هدفه التقرب من هذا اإلله)5(.

ويميز املفكر عبد الجواد ياسني بني الدين باعتباره الوحي املنزل من عند 

القابلة  الله سبحانه وتعاىل، وهو الفكرة املطلقة والكلية واملتعالية، غري 

للتغيري بفعل االجتماع، وبني التدين بما هو ممارسات األفراد للدين داخل 

سياقات فكرية وزمكانية محددين)6(.

22 -  - مفهوم االستبدادمفهوم االستبداد

نأخذ تعريفنا لالستبداد من خالل ما قدمه عبد الرحمن الكواكبي نفسه 

يف الكتاب سالف الذكر، إذ قدمه من الناحية اللغوية عىل أنه: غرور املرء 

الحقوق  ويف  الرأي  يف  االستقالل  أو  النصيحة.  قبول  عن  واألنفة  برأيه، 

املشرتكة. 

أعظم  ألنها  خاصة  الحكومات  استبداد  إطالقه  عند  باالستبداد  ويراد 

مظاهر أرضاره التي جعلت اإلنسان أشقى ذوي الحياة. أما االستبداد يف 

اصطالح السياسيني فهو ترصف فرد أو جمع يف حقوق قوم باملشيئة وبال 

خوف تبعة. وتستعمل كلمات أخرى للداللة عىل هذا املصطلح كاستعباد، 

اعتساف تسلط، وتحكم. ليأخذ املستبد صفات مماثلة كالطاغية والجبار 

والحاكم بأمره)7(.

https://mawdoo3.com :5( أنظر(

)6( يراجع كتابه: الدين والتدين: الترشيع والنص واالجتماع، املركز الثقايف العربي، ط 2، س 2014.

)7( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 11. 
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ويعترب الكواكبي أن أشد مراتب االستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان 

هي حكومة الفرد املطلق الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز عىل سلطة 

دينية)8(.

ثانيا : ثانيا : 
الّسلطة الّسياسيّة من رحابة الّدين إلى االستبداد البشريالّسلطة الّسياسيّة من رحابة الّدين إلى االستبداد البشري  

الواسع  األفق  من  السياسية  للسلطة  تناوله  عند  الكواكبي  ينطلق 

واإليجابي الذي منحه إياه الدين، اإلسالمي خصوصا، وذلك قبل أن نقف 

عىل تمثالت االستبداد السيايس الذي يتبناه الفرد أو الجماعة يف حق األمة 

استنادا عىل الدين كآلية لتسويغ هذا التسلط واالستبداد. 

11 -  - الحكم من منظور الّدينالحكم من منظور الّدين

الحقيقة أن الكواكبي وهو بصدد الحديث عن ثنائية الدين واالستبداد قد 

بدأ باستغالل الدين لتكريس االستبداد يف السلطة السياسية، وذلك قبل أن 

يختم بموقف الدين )اإلسالمي( من االستبداد، ونحن يف هذا العرض سنقوم 

الكوكبي،  حللها  كما  االستبداد  ملسألة  الدين  بتصور  سنبدأ  إذ  بالعكس، 

باعتبار أن هذا هو األصل، بينما يأتي الفعل االستبدادي كممارسة برشية 

يفرتض فيها أن تكون هي االستثناء.

هادما  والعزم،  الحكمة  عىل  مؤسسا  جاء  اإلسالم  أن  يرى  فالكواكبي 

بني  املتوسطة  السياسية  الحرية  لقواعد  ومحكما  بالكلية،  للترشيك 

)8( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 12.
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الديمقراطية واألرستقراطية، فأسس التوحيد، ونزع كل سلطة دينية أو 

النفوس أو يف األجسام، ووضع رشيعة حكمة إجمالية  تغلبية تتحكم يف 

فهذا  سامية)9(.  فطرية  مدينة  وأوجد  ومكان،  وقوم  زمان  لكل  صالحة 

القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة االستبداد وإحياء العدل والتساوي 

حتى يف القصص منه، ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبّع 

تخاطب أرشاف قومها: ﴿ يَا أَيَُّها اْلَمأَلُ أَْفتُونِي يِف أَْمِري َما ُكنُْت َقاِطَعًة أَْمًرا 

َحتَّٰى تَْشَهُدوِن . َقالُوا نَْحُن أُولُو ُقوٍَّة َوأُولُو بَأٍْس َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِليِْك َفانُْظِري 

َماذَا تَأُْمِريَن . َقاَلْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا َقْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزََّة أَْهِلَها 

أَِذلًَّة َوَكذَِٰلَك يَْفَعلُوَن﴾ )10(، فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشري امللوك 

املأل: أي أرشاف الرعية، وأن ال يقطعوا أمرا إال برأيهم)11(.

لطرحه)12(،  املعززة  الشواهد  من  ملجموعة  الكواكبي  رسد  أن  وبعد 

االستبداد  تأييد  من  به  رميت  مما  بريئة  اإلسالمية  الديانة  أن  إىل  يخلص 

مع تأسيسها عىل مئات اآليات البينات التي منها قوله تعاىل: ﴿َوَشاِوْرُهْم 

سيطرة  كل  برفعها  الحرية  أصول  عىل  مؤسسة  إذن  فهي  اأْلَْمِر﴾)13(.  يِف 

وتحكم بأمرها بالعدل واملساواة والقسط واإليخاء، وبحضها عىل اإلحسان 

والتحابب، وقد جعلت أصول حكومتها الشورى االرستقراطية، أي شورى 

أهل الحل والعقد يف األمة بعقولهم ال بسيوفهم، وجهل أصول إرادة األمة 

)9(  الكواكبي، املرجع نفسه، ص 24. 

)10( من اآلية 32 إىل اآلية 34 من سورة النمل 

)11(  الكواكبي، املرجع نفسه، ص 25.

)12( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 26.

)13( اآلية 159 من سورة آل عمران 
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الترشيع الديمقراطي، أي: اإلشرتاكي.. فال يوجد يف الديانة اإلسالمية نفوذ 

ديني مطلقا يف غري إقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة الترشيعية 

التي ال تبلغ مائة قاعدة وحكم)14(.

الدين  أن  عىل  الكواكبي  لنا  يقدمه  الذي  التحليل  هذا  من  نستخلص 

باملرة، وما  االستبداد  بإطالقيته ال يخدم  املؤطر واملتميز  األصل  باعتباره 

الفهم  عىل  قائمة  برشية  تطبيقات  يعدو  ال  العملية  الناحية  من  نلمسه 

وهنا  الضيقة،  الشخصية  املصالح  لخدمة  باستغالله  أو  للنص،  الخاص 

نجد تماثال بني ما خلص إليه عبد الرحمن الكواكبي، وما قال به الراحل 

محمد عابد الجابري بأن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان« أمر ُمَسلٌَّم به، 

ألن هذا ما يؤمن به كل مسلم، ولن يبقى املسلم مسلما إذا شك لحظة يف 

هذه املسلمة الدينية. ولكن املسألة املطروحة، والتي يجب طرحها دائما، 

هي مسألة ما إذا كان املسلمون اليوم صالحني لزمانهم، أي قادرين عىل 

أن يعيشوا عرصهم، أن يدشنوا سرية جديدة تكمل سرية السلف القديمة، 

وتجعل منها واقعا حيا صالحا ألن تستلهمه األجيال املقبلة يف بناء سريتها 

عىل  الدينية  املبادئ  نطبق  ونحن  فعال  نلمسه  ما  هذا  فهل  الخاصة)15(. 

املجال السيايس من وجهة نظر الكواكبي؟

هذا ما سنتطرق إليه يف النقطة املوالية.

)14( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 30-29.

الدين والدولة وتطبيق الرشيعة، منشورات مركز دراسات الوحدة  )15(  محمد عابد الجابري، 

العربية، بريوت لبنان، س 1996، ص 143.
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22 -  - الدين كآلية لالستبدادالدين كآلية لالستبداد

يرى عبد الرحمن الكواكبي بأن الرشعية الدينية من أهم أسس السلطة 

السياسية، وعند تدقيقنا يف مكونات هذه السلطة سنجد الثروة من أبرز 

تجلياتها، لذا ال غرابة أن نجد أيضا من يعترب نشوء طبقة أرستقراطية يف 

املجتمعات اإلسالمية وجدت يف الدين طريقها إىل الثروة)16(. 

وعىل كل فالكواكبي لم ينفك يربط االستبداد، بما يهدف إليه من احتكار 

يتم  أنه  أي  الغاية،  هذه  لتحقيق  الدين  استغالل  من  والثروات،  للسلطة 

غايتها  دنيئة  أخرى  غايات  إىل  والفضىل  العليا  ومبادئه  بقيمه  االنحراف 

التحكم يف الرقاب وإشباع األهواء والنزوات.

يوضح الكواكبي أن أكثر آراء العلماء الناظرين يف التاريخ الطبيعي لألديان 

قد تظافرت عىل أن االستبداد السيايس متولد من االستبداد الديني، والبعض 

قال أنه وإن لم يكن هناك توليد فهما أخوان، فما بنى عليه نتيجته قائم عىل 

مقدمات ما نشاهد عليه املسلمني منذ قرون إىل اآلن من استعانة مستبديهم 

بالدين)17(.

والركون إىل الدين كآلية لالستبداد، يف نظر عبد الرحمن الكواكبي، يتمثل 

يف استلهام السيايس املستبد ملا توصف به الذات اإللهية من صفات، فإن كان 

الحكم والقهر مما ينفرد به الله سبحانه وتعاىل وهو يقيم عدله ورحمته يف 

الخلق، فإن السياسيني كذلك يبنون استبدادهم عىل أساس من هذا القبيل، 

)16(  حليم بركات، املجتمع العربي املعارص: بحث يف التغريات واألحوال، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بريوت لبنان، ط 2، س 2009، ص 300.

)17( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 19
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ويذللونهم  الحيس،  والتشامخ  الشخيص  بالتعايل  الناس  يسرتهبون  فهم 

بالقهر والقوة وسلب األموال حتى يجعلونهم خاضعني لهم، عاملني ألجلهم، 

يتمتعون بهم كأنهم نوع من األنعام التي يرشبون ألبانها ويأكلون لحومها 

وبها يتفاخرون. وهذا التشاكل بني القوتني ينجر بعوام البرش، وهم السواد 

األعظم، إىل نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بني اإلله املعبود بحق، وبني املستبد 

املطاع بالقهر. فيختلطان يف مضايق أذهانهم من حيث التشابه يف استحقاق 

مزيد من التعظيم، والرفعة عن السؤال وعدم املؤاخذة عىل األفعال)18(.

املستبد  صفات  من  هو  وما  إلهي  هو  ما  بني  وااللتباس  التداخل  هذا 

السيايس نجد أن أحد املفكرين املعارصين وهو املغربي طه عبد الرحمن 

قد وظفه عند حديثه عن صلة الدين بالسياسة من منظوره الخاص، إذ 

خلص إىل أن السيايس ينهل من صفات »العالم العلوي غري املرئي« لرشعنة 

السيايس يرفع  الفاعل  أن  إذ يؤكد عىل  السياسية،  أو ممارسة ترصفاته 

املؤطرة  املبادئ  لتنزيل  بمحاولته  الغيبي  العالم  مرتبة  إىل  املرئي  العالم 

املمارسات  وذلك من خالل مجموعة من  املرئي،  العالم  الغيب عىل  لعالم 

)املبادئ عىل حد تعبريه(، واملتجلية يف نسبة الفاعل السيايس األشياء إىل 

نفسه وما ينتج عن ذلك من شعور بامللكية والسيادة عىل ما ينسب إليه 

)وقد يكون ذلك قدرات، قرارات، منجزات...(، اليشء الذي يحمله عىل حب 

التسيد عىل الغري، هذا التسيد الذي يصل ذروته عن طريق مبدأ السلطان 

ومن  قاهرا،  جربوتا  قوته  ومن  واسعا،  ملكوتا  ملكه  من  به  يجعل  الذي 

شخصه ذاتًا متألهة موحدة ، متوسال لكل ما لديه من أجهزة لكي يبث يف 

نفوس املحكومني حب الخوف، لكل هذا ينتج مبدأ التنازع مع الغري حول 

)18( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 20
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مواقع القوة والقرار)19(.

 ويرى عبد الله العروي بدوره بأن كل دولة قامت يف دار اإلسالم، مهما 

بلغت من االستبداد قد حافظت بالرضورة عىل قسم من الرشيعة وحرصت 

عىل تطبيقها ألنها ضامنة للنظام واألمن، فتطبق الرشيعة داخل السياسة، 

الرسول. وكل دولة،  الدولة املستبدة نفسها ترث شيئا من خالفة  وتجعل 

مهما خضعت للرشع، تلجأ بالرضورة إىل القوة وتعتمد العصبية لكي تدوم 

وتستمر)20(. ومن جهته يعترب الكواكبي أن من بني ما تستعني به الدولة 

املستبدة يف إرساء نظامها، العمل عىل نرش الدين بني رعاياها، عىل أنه ليس أي 

دين، وإنما بممسوخ من الدين وببعض أهله املغفلني عىل ظلم املساكني)21(، 

الذين  »الصوفية«  هم  هؤالء  من  خاصة  فئة  عىل  الكواكبي  سلط  وقد 

األمري  يكون  ال  يقولوا:  أن  زواياهم  اإلنعامات عىل   – أشار  جعلتهم –كما 

األعظم إال وليا من أولياء الله، وال يأتي أمرا إال بإلهام من الله، وأنه يترصف، 

يف األمور ظاهرا ويترصف قطب الغوث باطنا. عىل أن الكواكبي يوسع دائرة 

هذه الفئات حينما يسأل من يسميهم بـ»فقهاء االستبداد« من أين جاؤوا 

بتقديس الحكام عن املسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا 

الصرب عليهم إذا ظلموا، وعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دماء املعارضني)22(.

املركز  منشورات  اإلئتمانية،  سعة  إىل  العلمانية  ضيق  من  الدين:  روح  الرحمن،  عبد  طه   )19(

العربي الثقايف، الدار البيضاء املغرب، ط 2، س 2012. ص 179

س  ط10،  املغرب،  البيضاء  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  الدولة،  مفهوم  العروي،  الله  عبد   )20(

2014، ص 131.

)21( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 22

)22( الكواكبي، املرجع نفسه، ص 28
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الدينية ما  النصوص  لبعض  الحديثة  التفسريات  وهكذا قد نصادف يف 

يوافق ما خلص إليه الكواكبي يف تحليالته، ومنها ما ورد يف صحيح مسلم 

وعند الحاكم من الحديث التايل: »عن أبي سالم قال: قال حذيفة بن اليمان 

قلت: يا رسول الله إنا كنا برش فجاء الله بخري فنحن فيه فهل من وراء 

هذا الخري رش، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الرش خري، قال: نعم، قلت: 

فهل وراء ذلك الخري رش، قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة ال 

قلوب  قلوبهم  رجال  فيهم  وسيقوم  بسنتي  يستنون  وال  بهداي  يهتدون 

الشياطني يف جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 

فاسمع  مالك  وأخذ  ظهرك  رضب  وإن  لألمري  وتطيع  تسمع  قال:  ذلك، 

وأطع«. إذ من التفسريات التي قدمت له نجد التايل: 

قال الشوكاني يف النيل: قوله يف جثمان إنس بضم الجيم، وسكون   *

املثلث أي: لهم قلوب كقلوب الشياطني، وأجسام كأجسام اإلنس، قوله: 

وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فيه دليل عىل وجوب طاعة 

األمراء وإن فعلوا يف العسف والجور إىل رضب الرعية وأخذ أموالهم،

وقد ذكر شيخ اإلسالم يف منهاج السنة: أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد أخرب أنه   *

يقوم أئمة ال يهتدون بهديه وال يستنون بسنته، قلوبهم قلوب الشياطني 

يف جثمان اإلنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة لألمري وإن رضب ظهرك 

وأخذ مالك فتبني أن اإلمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان 

عادال أو ظاملاً)23(.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/107887 :23(مصدره(
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خاتمة:خاتمة:

إن هذه القراءة املتواضعة لفكر الكواكبي حول الجدلية التي تربط الديني 

بالسيايس بما يجعل من الدين آلية من اآلليات التي يستعملها الطاغية يف 

تكريس استبداده، جعلنا نستنتج أن نظريته هذه ال تزال حارضة يف الفكر 

الفلسفي السيايس املعارص، إذ تخلص الكثري من الدراسات الفكرية عىل أن 

العرص الحارض يشهد أن بعض األنظمة السياسية والطبقات الحاكمة تمكنت 

من استخدام اإلسالم أداة فعالة يف تثبيت رشعيتها وسيطرتها، فقد أقامت 

بعض العائالت الحاكمة رشعيتها عىل االنتساب إىل النبي، وتأسست يف العديد 

من البلدان العربية أرس حاكمة عىل أساس تحالف قبيل-ديني متني كما يتجىل 

يف الوهابية والسنوسية واملهدية، أو عىل فرض الوصاية عىل املؤسسات الدينية 

واالستعانة بعلماء الدين الذين يربرون سياستها، أو بث تلك الثقافة الدينية 

التي تدعو إىل طاعة ويلّ األمر ونرصة السلطان وترك السياسة ألصحابها)24(.

فالدين، إذا، كما أكد عىل ذلك عيل مربوك، كان وال يزال جزءاً من لعبة القوة 

السياسية وإحدى أدوات احتيازها، واإلمساك بمفاتيحها يف العالم العربي 

واإلسالمي، وضمن هذا السياق، ثمة عالقة طردية بني تصور بعينه للدين، 

وبني حجم القوة التي يوفرها للقائمني عىل توظيفه سياسيا، أي أنه كلما 

كان الدين  حرفيا وقطعيا كان مقدار القوة التي يقدمها لهؤالء الساعني 

إىل التخفي وراءه أكرب -بما ال يقاس- من تلك التي يوفرها لهم حني يكون 

موضوعا لتفكري مفتوح)25(.

)24(حليم بركات، املرجع نفسه، ص 308.

)25(عيل مربوك، مفهوم الرشيعة: بني تسييس اإلسالم وتحريره، مؤمنون بال حدود للدراسات 

واألبحاث، الرباط املغرب، س 2017 ص 71
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  ختاماختاما

إن البحث يف مسألة النزاع حول الحقيقة يف املجال الفكري بصفة عامة، 

لكنه  ذاته،  اآلن  يف  وممتع  شاق  ألمر  خاصة،  بصفة  الديني  املجال  ويف 

سيفتح آفاقا جديدة إلمكانية التعايش املشرتك بني الخلق، وإليماننا بأن 

الدين جاء ليجمع الشمل ال ليشتت، وأن أي يشء مخالف لهذا الهدف إنما 

جاء بناء عىل التأويل البرشي الخاص، ولذا يجب أن نفهم أن مسألة الفهم 

الخاص للمسألة الدينية ال تعني الحقيقة الدينية ذاتها، فقد يخطئ الفهم 

والتأويل وقد يصيب، وتظل الحكمة ضالة املؤمن، التي يجب أن يأخذ بها 

متى كانت يف صالح الفرد واملجتمع، حتى ولو أتت من املختلف فكريا أو 

مذهبيا أو غريه، فالوطن يسع الجميع، لكن األفكار الضيقة هي التي ال 

تسع أي كان...حتى صاحبها !. 

لذا سعينا يف هذا الجهد البسيط إىل محاولة مناقشة ومقاربة الحقيقة 

كما هي من منظور ديني، يشكل فيها الفكر اإلنساني والبرشي املحور 

متنوعا  التفسري  ودور  التأويل  مهمة  من  يجعل  الذي  اليشء  واألساس، 

ومتشعبا يف اآلن ذاته، لكنه يف نفس الوقت يفتح الباب مرشعا للتفكري، 

وملزيد من التفكري، ألن اإلنسان ببساطة كائن مفكر، ال تستقيم حياته من 



39كتاباإلصالح252
2022

دون هذه امللكة التي وهبه الله تعاىل.

وال نرتدد يف القول بأن هذا املجهود برشي بدوره، يكتنفه من النقص 

ومحبة  صادقة  نية  يضم  الوقت  نفس  يف  لكنه  الكثري،  اليشء  والقصور 

عميقة لهذه األمة العظيمة.

والله املوفق وهو الهادي لسبيل الرشاد.

قلعة الورود بالجنوب الرشقي للمملكة املغربية

صيف 2021.
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مطبعة  مؤلفني،  مجموعة  الرتكات،  توزيع  اإلرث  لفقه  العميل  الدليل   *

ومكتبة البالبل، فاس املغرب،ط 2، س 2011؛

* عبد الحق صايف، القانون املدني الجزء األول: املصدر اإلرادي لاللتزامات 

: العقد، الكتاب األول تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 

املغرب، س 2006؛

* محمد خريي، قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغربي،منشورات 

املعارف املغرب، ط5، س 2010؛

البيضاء  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  الدولة،  مفهوم  العروي،  الله  عبد   *

املغرب، ط10، س 2014؛
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* تركي الحمد، السياسة بني الحالل والحرام، دار الساقي بريوت لبنان، 

ط 5، س 2009؛

الجديدة  الحملة  اإلسالميون سياسيا؟ عن  ملاذا يفشل  الزعاترة،  يارس   *

عىل »اإلسالم السيايس« و»التدين«،جسور للرتجمة والنرش، بريوت لبنان، 

ط 2، س 2020؛

* لواء أحمد عبد الوهاب، اإلسالم يف الفكر الغربي: دين ودولة وحضارة، 

مكتبة الرتاث اإلسالمي، القاهرة مرص، س 1993؛

منتدى  اإلسالمي،  العربي  االجتماع  يف  والدين  الدولة  بلقزيز،  اإلله  عبد   *

املعارف، بريوت لبنان، س 2015؛

السياسية،  النظرية  نقد   : ج2  اإلسالم  يف  السلطة  ياسني،  الجواد  عبد   *

التنوير للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان، ط2، س 2012؛

منتدى  والكهنة،  الوساطة  نقد  والدنيوي:  الديني  بلقزيز،  اإلله  عبد   *

املعارف بريوت لبنان، س 2018؛

* برهان غليون، الدولة والدين، املركز الثقايف العربي الدار البيضاء املغرب، 

ط 6، س 2013؛

* محمد الحداد، الدولة العالقة: مأزق املواطنة والحكم املدني يف املجتمعات 

اإلسالمية، التنوير للطباعة والنرش، تونس، س 2018؛

* حليم بركات، املجتمع العربي املعارص: بحث يف التغريات واألحوال، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان، ط 2، س 2009؛

* عبد الغني منديب، الدين واملجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب، 

أفريقيا الرشق، املغرب، س 2006؛
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الهيئة  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  إصدارات  من  الوجيز،  املعجم   *

العامة لشؤون املطابع األمريية، س 2009؛

* مصطفى النشار، مدخل جديد إىل فلسفة الدين، الدار املرصية للبنانية، 

القاهرة، س2016؛

* جاسم سلطان، النسق القرآني ومرشوع اإلنسان )قراءة قيمية راشدة(، 

الشبكة العربية لألبحاث والنرش، بريوت لبنان، س 2018؛

* مناع القطان، تاريخ الترشيع اإلسالمي: الترشيع والفقه، مكتبة املعارف 

للنرش والتوزيع، الرياض السعودية، ط 4، س 2012؛

* محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، 

دار الفكر دمشق سوريا، ط 10، س 2016؛

العلمية  املعرفة  بني  والتأويل:  والتحريم  التجديد  أبوزيد،  حامد  نرص   *

الرباط  واألبحاث  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  التكفري،  من  والخوف 

املغرب، س2017؛

* سعيد ناشيد، دليل التدين العاقل، دار التنوير للطباعة والنرش، بريوت 

لبنان، س 2017؛

* محمد عابد الجابري، نحن والرتاث، قراءة معارصة يف تراثنا الفلسفي، 

املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء املغرب، ط6، س 1993؛

* محمد يحيى، فهم الدين والواقع، أفريقيا الرشق املغرب، س 2011؛

الدار  العربي،  الثقايف  املركز  والتأويل،  الخطاب  أبوزيد،  حامد  نرص   *

البيضاء-املغرب، ط 3، س 2008؛
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* عبد الله العروي، مفهوم التاريخ:األلفاظ واملذاهب/ املفاهيم واألصول، 

املركز الثقايف املغري، الدار البيضاء املغرب، ط5، س 2012؛

* محمد إقبال، تجديد التفكري الديني يف اإلسالم، ترجمة عباس محمود، 

منشورات الجمل، بريوت لبنان، س 2015؛

* سعيد الكرواني، نحو تجديد الخطاب الديني: تأسيس البنية الحوارية 

وحق االختالف، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، س 

2007 م/ 1428 هـ، س 14؛

 ،2 * نرص حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، سينا للنرش، مرص، طبعة 

س 1994؛

* نرص حامد أبوزيد، التفكري يف زمن التكفري: ضد الجهل والزيف والخرافة، 

مكتبة مدبويل القاهرة مرص، ط2، س 1995؛

* محمـد يحيـى، مشكلـة الحديث السنـي والشيعـي، أفريقيـا الرشق 

املـغرب،س 2014؛

مكتبة  االستعباد،  ومصارع  االستبداد  طبائع  الكواكبي،  الرحمن  عبد   *

النافذة للنرش، الجيزة مرص، س 2012؛

* محمد شحرور، الدين والسلطة: قراءة معارصة للحاكمية، دار الساقي 

بريوت لبنان، ط 4، س 2018، ص 234؛

* عيل مربوك، مفهوم الرشيعة: بني تسييس اإلسالم وتحريره، مؤمنون 

بال حدود للدراسات واألبحاث، الرباط املغرب، س 2017؛

فتاوى  يف  دراسة  املذهبي:  اآلخر  مع  العالقة  فقه  الخشن،  الحسني   *

القطيعة، مؤسسة االنتشار العربي، بريوت لبنان، س 2018.
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ثانيا:المقاالت والمواقع اإلليكترونيةثانيا:المقاالت والمواقع اإلليكترونية

* جودت سعيد ، صدمة األفكار أو ما سمعنا بهذا، منشور بمجلة الفرقان، 

العدد 55، س 2006/1427؛

مجلة  املعارص،  العربي  اإلنسان  عند  االغرتاب  معنى  زكرياء،  ابراهيم   *

العربي، عدد 194، الكويت؛

* حامد محمد عامد عثمان ، مقاصد القرآن الكريم يف بناء وتنمية حضارة 

اإلنسان« »الكرامة اإلنسانية نموذجا«،  مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

والعربية بكفر الشيخ، العدد األول، املجلد الثاني، 2017؛

* االغرتاب، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 8، جوان 2012؛

* عمر املوريف، العقاب الجنائي بني حق الدولة وحق الضحية، منشور باملجلة 

شتنرب  األول،  العدد  والقضائية،  القانونية  للدراسات  املمارس  االليكرتونية 

2018، صص:91-105، رابط املوقع االليكرتوني: www.maroclaw.com؛

* مرهف عبد الجبار، تعريف التأويل، منشور عىل موقع:

 https://vb.tafsir.net؛

* محمد مختار جمعة، جوهر اإلسالم ومقاصـده العليـا، منشـور عىل 

http://www.almokhtarone.com :موقع

* جهان نجيب لنفس املؤلف عىل موقع: https://couua.com/؛

* محمد عبد العزيز الهواري،  شبهة زواج النبي صىل الله عليه وسلم من 

عائشة وهي صغرية السن، منشور عىل موقع: https://ar.islamway.ne؛
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* أخالق املسيحية الكتابية، منشور عىل موقع:

 http://hismasterpiece.worthyofpraise.org؛

* عمر محمد عبد الرحمن، اإلسالم دين ودولة، منشور عىل موقع:

 http://www.manaratweb.com؛

* اإلسالم دين ودولة، مجلة دعوة الحق العدد 160، منشور باملوقع الرسمي 

لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية: http://www.habous.gov.ma؛

موقع:  عىل  منشور  نفيس،  مرض  واالستهزاء  السخرية  البابيل،  رأفت   *

www.raafatbabil.cdhost.com؛

* أبو القاسم محمد عبد القادر، حقوق اإلنسان وموقف النبي صىل الله 

باكستان،  الهور  بنجاب  جامعة  العربي  القسم  مجلة  منها،  وسلم  عليه 

العدد 17، 2010، ص 26؛

* ما اإللحاد؟، منشور عىل موقع شبكة امللحدين العرب: www.il7ad.org؛

ظل  يف  املغرب  ترشيعات  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مكانة  سعدون،  أنس   *

»أمري  وتحكيم  التوافق  إطار  يف  التناقضات  استيعاب  الجديد:  الدستور 

املؤمنني«، منشور عىل موقع: https://legal-agenda.com؛

* خالد بن محمد الشهري، اإللحاد: تعريفه وأشكاله ونشأته، منشور عىل 

موقع: www.alukah.net؛

* هشام تسمارت،  ملاذَا يُْخِضع املغرب مدونة األرسة لـ«الرشيعة« دون 

باِقي القوانني؟ منشور عىل موقع: https://www.hespress.com؛

* تعريف االغرتاب، موقع: https://mawdoo3.com؛
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* إبراهيم الطالب، اإلسالم والترشيع.. ملاذا تُعّطل املرجعية اإلسالمية يف وضع 

الترشيعات يف املغرب؟ منشور عىل موقع: http://howiyapress.com؛

* يارس الحراق، الفصل 220 من القانون الجنائي املغربي..نقد وتوصية، 

منشور عىل موقع: http://www.almothaqaf.com/؛

* الباحث عماد أكضيض، الحماية الجنائية للمقابر و حرمة املوتى بني 

أحكام الرشيعة اإلسالمية والقانون املغربي واملقارن، منشور عىل موقع: 

https://www.droitetentreprise.com/؛

https://www.alukah.net :رقية خالد: النقل والعقل، منشور عىل موقع *

* االحصائيات املنشور عىل موقع: https://www.youm7.com؛

* موقع طريق القرآن: https://quranway.com؛

* موقع الروح: http://www.alro7.net؛

  https://www.islamweb.net  *

https://quran.ksu.edu.sa *

https://khaledalsabt.com :موقع خالد بن عثمان السبت *

http://www.syriacstudies.com ،تفسري اإلنجيل *

ar.wikipedia.or :موقع *

https://www.alukah.net :موقع *

* عمر بن عبد االله املقبل، خطبة يف سفر، منشور عىل موقع:

https://ar.islamway.net 
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* https://www.wikiwand.com؛

https://www.almaany.com :قاموس املعاني *

* ابراهيم األميني، ما اإلمامة؟ منشور عىل موقع:

https://www.islam4u.com؛

* صالح الكربايس، معنى اإلمامة ومفهومها عن الشيعة اإلمامية، منشور 

عىل موقع:https://www.islam4u.com؛

* صربي محمد خليل خريي، مفهوم الخالفة يف الفكر السيايس اإلسالمي: 

قراءة منهجية، منشور عىل موقع:

https://drsabrikhalil.wordpress.com؛

* محمد التيجاني السماوي، أنظر: https://www.islam4u.com؛

* موقع ابن باز: https://binbaz.org.sa/fatwa؛

* استعماالت لفظي الخالفة واإلمامة، منشور عىل موقع:

https://dorar.net/aqadia؛

* صالح الكربايس، عىل موقع: https://www.islam4u.com؛

* الزواج عند الشيعة، أحكام النكاح عند الشيعة اإلمامية مطابقة لفتوى 

http://aqaedalshia.com :مراجع الشيعة املعارصين، منشور عىل موقع

* موقع ويكي شيعة: https://ar.wikishia.net؛

* علوي عبد القادر السقاف، موثع الدرر السنية: https://dorar.ne؛

* خالدة البلداوي، حرمة املؤمن الشيعي ووجوب نرصته والسعي يف حوائجه 

وعاداة أعدائه، منشور عىل موقع: http://imamhussain-lib.com؛
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* عيون أخبار الرضا 57/1، راجع: http://arabic.al-shia.org؛

* الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، عقيدة أهل السنة والجماعة، منشور 

عىل موقع صيد الفوائد: http://www.saaid.net؛

التأسيس واملوضـوع واملنهـج، منشـور  الديني  * جعفر يايوش، األدب 

عىل موقع: http://midad.com؛

.https://www.marefa.org *

ثالثا: رواياتثالثا: روايات

أخوين،  سليكي  عن  صادرة  األبدي،  الطني  صبي  الجرماطي،  إدريس   *

طنجة املغرب، الطبعة األوىل، فرباير 2018؛

* أدريس الشعرانـي، مدينـــة القرابني.مطبعـة basma print، املغـرب، 

سنة 2014.

رابعا:  محاضرات:رابعا:  محاضرات:

* عبد املالك بنعثو، محارضات يف مادة حكمة الرشق، شعبة الفلسفة.
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املؤلف

الكتاب التاسع والثالثون - جانفي الكتاب التاسع والثالثون - جانفي 20222022

عمر املوريف، من مواليد 1983 ببومالن دادس املغرب 

مؤّطر ومكّون. مدير تحرير مجلة املمارس للّدراسات القانونيّة والقضائيّة.

الجنائيّة واألمنيّة بكلية  العلوم  القانون تخّصص  املاسرت يف  حاصل عىل 

الحقوق بمراكش ودبلوم الدراسات العامة يف الفلسفة بكلية اآلداب بمراكش؛ 

ودبلوم يف العلوم الرّشعيّة من أكاديميّة زاد العلميّة وباكلوريتني يف اآلداب 

ويف العلوم الرّشعيّة.

باحث وروائي صدرت له مجموعة من املؤلفات منها:

* روايتي »أدراج الّرياح«، و»القحايف«،

*مجموعني قصصيّتني، »املرجفون يف القبيلة« و»فصول الّذاكرة«

* دراسة تحليلية ألزمة السياسة الجنائية تحت عنوان:»خريجو السجون«

* »إجراءات التقايض يف الدعوى املدنية التابعة«؛

* »الحماية القانونية لألرشيف«.

المؤلف


