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 املقدمة
يتشّكل هذا الكتاب املتواضع من جمموعة من احلوارات 

عي صحٌف واللقاءات الفكرّية والثقافية والدينّية التي أجرهتا م

وجمالت ونرشيات ومواقع الكرتونّية من بلدان عّدة يف العامل 

العريب واإلسالمي، وقد حاولت هذه احلوارات أن تتناول جمموعة 

من اهلموم الثقافية والفكرية والدينية املعارصة بأسلوٍب خمترص 

 يتناسب مع جمال احلوار وإمكاناته.

ُتها عىل ما هي ومل أقم بتغيري نصوص هذه احلوارات، بل ترك

عليه، باستثناء بعض التغيريات الطفيفة، السيام التي تقتضيها حالة 

تقويم النّص أو وضع العناوين الفرعّية له؛ وذلك هبدف املزيد من 

 التوضيح والتسهيل عىل القارئ الكريم.

وقد رّتبُت هذه احلوارات واللقاءات ترتيبًا تارخيّيًا وليس 

ق زمنًا عىل املتأّخر زمانًا، ووضعت بداية موضوعّيًا، فقّدمُت األسب
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كّل حوار تعريفًا خمترصًا يف هامشه يبّّي تاريخ نرشه واجلهة التي 

 م.8008أجرت احلوار. وهذه احلوارات يبدأ تارخيها من عام 

ومل ُادرج هنا مخسة حوارات كانت ُاجريت معي سابقًا قبل عام 

نه  يف الفكر م، ونرشهُتا يف ملحقات كتايب )مسألة امل8008

(، الذي صدر عن مؤّسسة االنتشار العريب يف 674ـ  933الديني: 

م، بل اكتفيُت بنرشها هناك دون أن أجد حاجًة 8007بريوت عام 

 للتكرار.

أمتنّى أن ال يبخل القارئ الكريم عيلَّ بأّي مالحظة أو إضافة 

 كريمة، عسانا نوّفق ـ بعون اهلل سبحانه ـ لتقديم خدمة بسيطة يف

جمال الرتشيد والبناء يف معرفتنا الدينية والثقافية العاّمة. ومن اهلل 

 أرجو التوفيق.

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

 م4312ـ  11ـ  03

 هـ1201ـ  4ـ  7

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 الوحدة اإلسالمّية

 وقضايا التقريب بني املذاهب 

  





 
 

 

  اإلسالمّية الوحدة

 املذاهب بني التقريب وقضايا

عالقات اإلسالمّية بني مفاهيم: التقريب والوحدة والتآخي ال

 واملصاحل املشرتكة

 كيف تقاربون مرشوع الوحدة اإلسالمية من خالل مفهومي

الوحدة والتقريب بلحاظ االلتباس الذي يثريه األول وحمدودية 

سقف الثاين باملعنى التارخيي أو جلهة الوظيفة التارخيية؟ وكيف 

عمل التقريبي عىل ضوء االهتزازات املذهبية مون آليات التقيّ 

 اخلطرية التي عشناها يف اآلونة األخرية؟

 معه سيحمل املوضوع عىل اإلضاءة أّي مفهوم نأخذه يف 

 من أفضل والتعاون التكامل مفهوم أنّ  أرى سابقاً  كنت مالبسات،

 يمكن ال املفهومّي هذين حتى لكن والوحدة، التقريب: مفهوَمي

 وأّنني ناقص، وحده واآلخر كامل أنني يرى مناخ يف يولدا أن

بحاجة إىل  إما املصطلحات أكثر إذاً  اآلخر، معونة إىل بحاجة لست

 ،وهو أمر نفتقده يف واقعنا الثقايف ،ممارسة تعّددية فكرية مسبقة

                                           
قد يف طهران عام ( أجري هذا احلوار ملؤمتر التقريب بّي املذاهب، واملنع1)

 م، وقد أجرى احلوار وأعّده: السيد عبد الرحيم بوستة التهامي.8008
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رفض املصطلح، أو أّّنا تصطدم بمحاذير ال نريدها نحن، ومن ثم يُ 

إىل إلغاء التعّددية  لسلبي الذي يفيضمثل حمذور الوحدة بمفهومه ا

 اإلجيابية يف األّمة.

 من هنا، أفّضل استخدام أحد مصطلحّي:

ة هذا املصطلح يدعم الذاتيّ  ألنّ  ـ املصلحة املشرتكة؛1

 .ة يف الوقت نفسه الذي يدعم اآلخر ويقّربني منهواخلصوصيّ 

 مشكلة هذا املصطلح من ناحيتني: لكنّ 

ذلك أّن مفهوم املصلحة حينام نريده  نية؛أ ـ من ناحية نفسية إيام

أن حيكم عالقتنا فهو ييش بيشء من األنانية والذاتية، ومن ثم ففي 

اللحظة التي ال تغدو فيها مصلحتي قائمًة باملشاركة معك سوف 

 أعود لالنقسام مرًة ثانية.

هذا املصطلح ال يتآلف مع املبادئ  فإنّ  ب ـ من ناحية دينية،

ب فهمنا هلا ـ يف عالقة املسلمّي ببعضهم، فهذه القرآنية ـ بحس

املبادئ ال تعطي أّي إشارة إىل أّن عالقة املسلمّي حتكمها ـ 

بالدرجة األوىل ـ مصالح مشرتكة، ولو كان هذا هو املبدأ لوجدنا 

 .ذلك ، بينام مل نجدالكريم له يف القرآن إشارةً 

ت عديدة، فهذا املصطلح تتوافر فيه سام ة الدينية؛ـ األخوّ  4

منها أّنه مصطلح قرآين، ومنها أّن السبيل الوحيد للخروج منه ليس 
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سوى تكفري اآلخر، فإذا مل أمتّكن من تكفريه، فأنا حمكوم بمبدأ 

ومنها أّنه ال يلزمني  .األخّوة هذا، ممّا يضيق فرص التفّلت منه

بالتنازل عن معتقد أو بالذوبان يف اآلخر، أو بإحساس النقص يف 

 ت، أو أّي من هذه اللوازم السلبية.الذا

ولعّل أفضل املصطلحات هو مصطلح األخّوة الدينية أو 

اإليامنية، فاملؤّسسات التقريبية تغدو حينئٍذ مؤّسسات تآخي بّي 

املسلمّي، تريد منهم أن يعيدوا يف أنفسهم إحساس األرسة 

 الواحدة، حتى لو اختلف أبناؤها فيام بينهم.

ين من السؤال، فأظّن أن إحدى املشاكل أّما عن الشق الثا

األساسية ـ رغم اجلهود اجلبارة ـ تكمن يف عدم قدرة التقريبيّي 

عىل اإلمساك بزمام الطوائف التي يعيشون وسطها، فام زالوا 

يعانون من غربة يف مناخهم الطائفي؛ هلذا ال سبيل أمامهم سوى 

مستوى  مضاعفة نفوذهم داخل مجاعاهتم، بمضاعفة مشاريع رفع

الوعي العام يف األّمة؛ لتقدر األّمة عىل ممارسة اختيار أفضل يف 

 قضاياها الدينية.

 التقريب وأزمة الصور النمطّية التشويهّية عن اآلخر

  صورة اآلخر يف الرتاث الفقهي والكالمي والرجايل ويف الذاكرة
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كيف يمكن للحوار  ا،ة يف سلبيتها وقتامتهالتارخيية صورة نمطيّ 

ي/ الشيعي أن يكون منتجًا دونام خلخلة أو حتوير يف أبعاد هذه سنّ ال

 أو( والعكس السني لدى الشيعي صورة) الصورة أو تلك

 لنظر إىل اآلخر؟ا آليات يف تغيري دون باألحرى

  ال يمكن إحداث أّي زحزحة قبل تغيري صورة اآلخر، فام

التي تقوم،  العالقة دامت هذه الصورة مشّوهة إذًا فهي ستشّوه كّل 

وليست قضية التكفري سوى شكل من أشكال سوء قراءة اآلخر، 

وليس املهم يف قراءة اآلخر الرجوع إىل مصادره فقط، وإّنام إجياد 

مناخ تعّددي يسمح بتعّدد االجتهاد يف القضايا الكالمية 

ة، إضافًة إىل إرفاق هذا واألصولية، وليس فقط يف القضايا الفقهيّ 

اد بضامنات تسمح بالعمل عىل وفقه، سواء التسويغ لالجته

ضامنات تعذير أخروية أم ضامنات تعايش دنيوي مع هذا االجتهاد 

اآلخر، وما مل نصل إىل هذه املرحلة فال أعتقد أّنه من السهل العبور 

 نحو عالقات متوازنة بّي املسلمّي.

املشكلة أّن ما حيكمنا هو ثقافة التطفيف التي نّدد هبا القرآن 

كريم، فهذه الثقافة ـ عندما نجّردها عن مثالية املكيل واملوزون ال

التي جاءت يف كتاب اهلل ـ تعني أن املطّفف يرى أّن ما عنده وما له 

جيب أن حيصل عليه بكامله، فهو يعّظم ما عنده ويراه أثمن ممّا عند 
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غريه، فيام يقّلل حّق الغري، وال يوفيه ما يستحق وال يتعامل مع 

خرين وما عندهم من أفكار وأعامل إال بمنطق اإلنقاص حقوق اآل

والسخرية واالستهزاء والتقزيم، هذه هي املشكلة عندما يكون 

املذهبيون مطّففّي يف وزّنم ملا عندهم وما عند غريهم، فيغدو 

بمكيالّي هو الثقافة املهيمنة، فهذه الفتوى عند الطرف  الكيل

ذج هلا عندي فهي مّّررة اآلخر مضحكة خمزية، أّما لو وجدت نام

ومنطقيّة، وهذا االجتهاد عندما يكون عند اآلخر فهو سطحي 

ومنحرف، لكنّه عندما أجد له نامذج عندي فهو عميق ودقيق 

 وهكذا.

 سؤال التقريب بني أزمة اهلوّية واحللول الداخل ـ دينّية

  يف اخلالف السيايس غالبًا ما نعجز عن تدبري خالفاتنا بصورة

ة، فنميل إىل اإللغاء و اإلقصاء ومصادرة حّق الطرف اآلخر حواري

يف الوجود، ويف احلقل الديني واملذهبي تلعب التمثالت التارخيية 

دورها يف إفساح املجال أمام التعّصب و لغة التكفري كوصفة 

جاهزة..هل ثمة ناظم معريف ثقايف بنيوي يسمح بفهم هذه 

 الظاهرة؟

 زمة العالقة بّي املسلمّي ـ وراء ال ينبغي اللهث ـ حلّل أ
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وصفات من داخل املنظومة الدينية فحسب، أعني من الرتاث 

نفسه، وهي قضية أظّن أّّنا بالغة اخلطورة، فاحلّل يكون ـ بالدرجة 

األوىل ـ من النظام املعريف الذي نقرأ فيه الدين، وليس فقط يف 

النظم املعرفية ألّن  ؛القضايا الدينية املبثوثة يف الكتاب والسنّة

رس وسهولة عىل إفراغ النصوص الدينية الدوغامئية قادرة بيُ 

التقريبية من مضموّنا، بفعل مجلة عنارص تارخيية ونصيّة أيضًا، فام 

ة د مناخًا معرفيًا تعّدديًا يؤمن بالتعّددية بوصفها فكرة فلسفيّ مل نوج  

قريب وليست رؤية اجتامعية فحسب، أستبعد أن نجد يف املنظور ال

حاًل للمعضل القائم؛ فاملشكلة من العقل الذي يقرأ الدين وليست 

من النصوص الدينية، مع االحتفاظ بدور بعض النصوص الدينية 

يف متزيق املسلمّي، عنيت بعض النصوص املوجودة يف األحاديث 

 املبثوثة بّي املسلمّي.

يضاف إىل ذلك، رضورة العمل عىل وضع حلول ألزمة اهلوية 

تعيشها األمة املسلمة اليوم، فعندما يعيش املسلم أزمة هوية التي 

وخوف عىل الوجود، بفعل املّد احلضاري و.. القادم من غرب 

األرض، فلن نجد شيئًا يضبط إيقاع اخلوف والقلق عىل هذه 

اهلوية، وهي ظاهرة ستتجىّل يف املزيد من التقوقع داخل كّل 

هبي أم القومي أم خصوصيات اهلوية، سواء عىل الصعيد املذ
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الوطني، وهو ما سيفعل فعله يف خلق )كانتونات( منفصلة أو جزر 

غري متصلة بّي املسلمّي؛ ألّن كل واحد يرى اآلخر مصدر قلق 

 ة.هويّ  عىل هويته ما دام يعيش يف حلظته احلضارية أزمةَ 

 التقريب واملداخل السياسّية!

 ىل السيايس فيام وهو انبناؤه ع ،هناك مأخذ عىل مرشوع التقريب

ي اخلارجي من وحدة الصف، وبالنتيجة تلبسه يفرضه التحّد 

فهل فعاًل يعيش  .بالبعد املصلحي والظريف من كون السيايس متغرّي 

تضمر فيه  مرشوع الوحدة هذا االرهتان وتغيب عنه أو عىل األقّل 

 ؟ة بشكل عامة اجتهادية أو معرفية تأسيسيّ املراهنات األخرى فقهيّ 

  أّن الرهان عىل إىل أن أملحت يف دراسة سابقة يل، سبق

ة التقريب كان من أكّر األخطاء التي حصلت، ال السيايس يف قضيّ 

ة بّي يمكنك أن تبني مرشوعًا هتدف منه إىل إعادة األوضاع الطبيعيّ 

املسلمّي عىل أساس اخلطر اخلارجي فحسب، وإن كان هذا 

طت الثابت باملتحّول، ألّنك بذلك تكون قد رب ؛األساس فّعاالً 

والنتيجة تتبع أخّس املقّدمتّي؛ فالبّد ـ إذًا ـ أن يتحّول بالتبع هذا 

 .الثابت، وهذا ما حصل بالفعل يف الفرتة األخرية

فاملفرتض االنطالق من التقريب املعريف والعلمي  ،من هنا
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واالجتامعي ليكون القرار السيايس خادمًا هلذين التقريبّي ال 

، وهو ما سينت  حتّوالً جذرّيًا يف مسرية التقريب أساسًا هلام

والتآخي؛ وحتى لو تغاضينا عن هذا األمر، فهناك فرق بّي أن 

يكون الواقع السيايس دافعًا ملرشوع التقريب وبّي أن يكون 

 املرشوع ذا صبغة سياسية وأهداف سياسية بحتة.

 اخلطوات املرحلّية لالقرتاب من مشروع الوحدة اإلسالمّية

  ّتلف يف عىل ضوء املنجز الذي حق قته جهود التقريبيني و الذي خيخ

ة التي ينبغي تقييمه، ما هي يف تقديركم األهداف املرحلية امللّح 

ة بعض الثغرات التي كشفت عنها وذلك عىل خلفيّ  ،العمل عليها

 األجواء املذهبية اخلطرية التي سادت يف أكثر من منطقة؟

  ّعىل دراسة ظاهرة التكفري دراسة  يفرتض العمل بشكل جاد

غري دينية هذه املّرة، إضافة إىل الدراسة الدينية، أي دراسة تنبع من 

علم النفس واالجتامع والتاريخ والسياسة واالقتصاد، لنقرأ 

 هذه الظاهرة بشكل كبري يف الفرتة األوضاع التي أّدت إىل تفيّش 

لق الديني لظاهرة األخرية، والبقاء عىل التفسري الديني أو املنط

التكفري فيه نوع من التسطيح وذّر الرماد يف العيون، فمثل هذه 

الظواهر ال تنبع من الدين فقط، وإّنام من الظروف التي أجلأت إىل 
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 توظيف الدين يف ذلك.

فرتض القيام بجهود حثيثة من جانب أصحاب الشأن كام يُ 

ت السياسية والنفوذ تعّّر عن مبادرات سياسية حلّل بعض املشكال

العالقة يف املنطقة، والتي نعرف مجيعًا أّّنا سامهت بشكل كبري يف 

ف عن رفع وترية اخلطاب الطائفي، ومطالبة السياسيّي بالتوقّ 

توظيف اخلطاب الطائفي يف معاركهم السياسية حتى لو اعتّروها 

، وسحب علامء الدين هذه الذريعة من يد السياسيّي سيخدم حمّقةً 

 خي اإلسالمي بشكل أفضل.مرشوع التآ

وال يفوتنا التذكري بالعمل عىل رفع مستوى الوعي السيايس يف 

األّمة، من خالل تعريفها بدور مراكز املخابرات يف العامل وقوى 

اهليمنة الكّرى يف إجياد الفرقة بّي املسلمّي، والكشف عن أرقام 

ثري من حقيقية يف هذا املضامر من التاريخ القريب؛ فإّن مشكلة الك

املسلمّي ـ السيام أصحاب املشاريع حمض الفكرية والثقافية 

والدينية ـ أّّنم يفتقدون الوعي السيايس؛ ممّا يقّدم لقوى اهليمنة 

 تكون العاملية لقمًة سائغة بجعل مشاريع هؤالء ـ وهي مشاريع قد

 اإلسالمية األّمة مواجهة يف توظيف ورقة ـ نفسها يف صائبة

 .بأمجعها

ب العمل عىل بعض املظاهر السلوكية التي تعيشها بعض كام جي
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يف  األطراف من عدم احرتام مقّدسات الطرف اآلخر، فهذا امللّف 

هذه املرحلة جيد، ضمن برام  فكرية وتوعوية حتاول اخلروج من 

ممارسة هذا النه  يف التعامل مع الرتاث ومع معتقدات اآلخر 

 ومقّدساته.

 لنقد واملراجعةمؤمترات التقريب واحلاجة ل

  هوهنا للمشاركني يف مؤمتر الوحدة اإلسالمية هل من كلمة توّج

 شعار: )ميثاق حتت ينعقد ته الواحدة والعرشين، والذييف دور

 ومراجعة(؟ نقد.. اإلسالمية الوحدة

  ّقًا؛ فحّبذا إّن وضع عنوان )نقد ومراجعة( كان اختيارًا موف

  عامًا للنقد واملراجعة؛ ألنّ لو نعلن هذا العام القادم للتقريبيّي

مشكلتنا أّننا نستغرق يف نقد اآلخر حتى تغيب ذواتنا عن املشهد 

النقدي؛ فنطّهر أنفسنا ونرمي بالذنب عىل غرينا الذي قد يشاركنا 

 فيه وال يستقّل به دوننا.

  



 

 

 

 

 

 

 

  واالعتدال الوسطية

 الديين اإلصالح وحركة

  





 

 

 

  واالعتدالالوسطية 

 الديين اإلصالح وحركة

 املناخ الشيعي وفكرة مؤمتر االعتدال

  بعد ما يقرب من السنتني عىل طرحكم لفكرة االعتدال الشيعي

كصيغة لفرز تيار شيعي معتدل داخل الساحة، أين وصلت الفكرة 

 ر يف مفهوم االعتدال؟وهل خالل هذه املدة طرأ لديكم تطوّ 

 ى العقل العميل، مفهوم االعتدال مفهوم واضح عىل مستو

نعم هو مفهوم هالمي مّطاط عىل مستوى العقل النظري، فأّي 

ة فكرتّي متناقضتّي يمكنك فرض وسط بينهام فيكون هناك وسطيّ 

ه واعتدال نظري، هلذا ال قيمة ثابتة دومًا لالعتدال النظري؛ ألنّ 

جمّرد صيغة توافقية تنفع يف السياسة وأمثاهلا لكنها ال تنفع يف الفكر 

الثقافة ولغة الواقع اخلارجي، إال يف بعض احلاالت التي يعّّر فيها و

                                           
( أجرى هذا احلوار وأعّده: السيد عبد الرحيم بوستة. ونرش يف صحيفة 1)

م. يشار إىل أّن سؤالّي من هذه األسئلة مل 8008مرفأ الكلمة يف إيران عام

 التنويه.تنرشمها الصحيفة، ربام لضيق املجال، فاقتىض 
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الوسط عن معطى واقعي، فاملقصود باالعتدال مفهومه املنتمي إىل 

العقل العميل، أي حتّمل اآلخر، اإلحساس به، االعرتاف به، 

االعتقاد بوجود نقطة ضوء فيه، االستامع إليه، هذا يف اجلانب 

انب السلبي، فعدم إقصاء اآلخر، وعدم تكفريه أما يف اجل .اإلجيايب

وال تفسيقه و.. وعدم نفيه، وعدم تقزيمه وحتقريه، وعدم 

 االعتدال مؤمتر مرشوع يف املقصود االعتدال هو .. هذااختزاله

 الشيعي.

انطالقا من هذا الكالم، ال هتدف فكرة االعتدال إىل إلغاء أحد، 

يضها من داخلها، نعم، كيف ولو ألغت أحدًا لكانت قد أولدت نق

هي هتدف إىل إرشاك اآلخر، ومن الطبيعي أنك عندما ُترشك غريك 

ا.. ما عن اهليمنة الكاملة التي متلكه يف أمر ما ستنسحب بنسبةٍ 

ه الطرح؛ ألنّ  هذا مثل من متوّجساً  املعنّيّي بعض جيعل ما وهذا

يرى فيه تراجعًا له، فيخلط بّي الرتاجع ملصلحة اإلرشاك 

شرتاك واملشاركة وبّي الرتاجع بمعنى فقدان الوجود والتنازل واال

 ي.عن اهلوية، تلك اهلوية التي باتت عقدًة لإلنسان الرشق

ة، ليس ب حركة مؤمتر اعتدال ووسطيّ إّن واقعنا اإلسالمي يتطلّ 

يف الداخل الشيعي فحسب، بل يف الوسط اإلسالمي عمومًا، لقد 

لتحريض املذهبي عىل أن رأينا كيف أوشك البغض الطائفي وا
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يوقع الفتنة يف املنطقة؛ فيعيدها مئات السنّي نحو الوراء، هل جيب 

أن ننتظر حتى تقع الكارثة ثم نتداعى للعالج واملعاجلة، أم ينبغي 

أن يكون النذير الذي جاءنا يف هذين العامّي بالغا عميقًا كي ننظر 

يف، إىل جانب بات هذا األمر عىل الصعيد املذهبي والثقايف مسبّ 

 املاضيّي العامّي جتربة ا..؟! إنّ الصعد األخرى السياسية وغريه

اإلسالمي ـ اإلسالمي من  االعتدال حركة والدة رضورة تؤّكد

مذهب من جهة أخرى، كي  جهة، واملذهبي ـ املذهبي داخل كّل 

هم القول يف قضايا طوائفهم ومذاهبهم، ال أن يكون للفرقاء كلّ 

فهم ما ط معه، ويكلّ فيجّر الفرقاء اآلخرين للتورّ  م فيها فريقيتحكّ 

هذه هي رسالة مؤمتر االعتدال.  .ال يريدون، بل ما ال يطيقون

اجلميع أن يكون له  نحن رشكاء يف اإلسالم واملذهب، فمن حّق 

 ب.حضوره يف واقع هذا اإلسالم وهذا املذه

 هل ميكن لوضعنا احلالي أن يتحّسن من خالل فكرة املؤمتر؟!

  ّبل  ،ة واالعتدال ال يصنعه املؤمترار الوسطيّ هناك من يرى أن تي

 ي.نشاطه وفعاليته عىل الساحة هي املعَبـر الفعيل إىل وجوده احلقيق

  ّالساحة الشيعية ذات وضع متدهور إىل هذا  ال أعتقد أن

، بل أكاد أرى صورة أخرى بحكم مطالعتي الشخصية احلدّ 

نخب منفتحة وعاقلة وفامهة  للموضوع، ففي املجتمع الشيعي
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ر، وعلينا أن ال نقع يف خطأ مصادرة البعض القليل أكثر مما نتصوّ 

سيام يف هذه الفرتة، حيث اللصورة املشهد الشيعي الرائعة 

االنتصارات واإلنجازات واخلطوات املتالحقة رغم املصاعب 

غري املعتدل يف  الفريق يريده ما هذا ات..واملشاكل واإلخفاق

 م اجلميع أنّ ة ليتوهّ ة، أي إنه يريد مصادرة الصورة الشيعيّ الساح

 .ه من هذا اللون فيام األمر ليس كذلكاملشهد كلّ 

الفريق غري  عميق به، وهو أنّ  دعني أقول شيئًا لدّي إيامنٌ 

لكّن ارتفاع  ،املعتدل قد يكون له صوت وضجي  مرتفعَّي 

ة، فقط اخلائفون البتة عىل الكثرة واحلضور واهليمن الصوت ال يدّل 

 ت.هم الذين يشعرون بذلك عندما يسمعون هذا الصو

ة واحدة ي هذا الصوت الذي يريد تقديم صورة نمطيّ جيب ختطّ 

عن الشيعة، فأينام ذهبت جتد وعيًا شيعيًا كبريًا برضورة االلتفاف 

م وضعنا معًا، وجتاوز اخلالفات اجلزئية، ونرش سياسة وتفهّ 

الن هذا العام عام االنسجام والتضامن التسامح فيام بيننا، فإع

املشاكل  اإلسالمي معّّر عن حجم الوعي الذي نعيشه رغم كّل 

ة هذا ما يدعوين كي أناشد احلالة اإلسالميّ  إنّ  .والصعوبات

سيام يف إيران ولبنان، أن تبادر بنفسها إىل الالشيعّية النهضوية 

وفاعل  وّي تشكيل مؤمتر االعتدال الشيعي بام متلكه من حضور ق

يف الساحة اإلسالمية، وبام نملكه من ثقة هبا، نعم نحن نطالبها 
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بعقد هذا املؤمتر وملّ شمل أكّر عدد من التيارات الشيعية للتوّحد 

والتسامح واالعرتاف ببعضنا البعض، ونبذ سياسة التكفري 

التي يامرسها الفريق غري املعتدل، وعندما و.. والتفسيق والتجهيل 

ريق غري املعتدل، فال أعني فريقًا خاصًا، كام أملحت إىل أقول: الف

األجنحة غري املعتدلة  ذلك يف ورقة مؤمتر االعتدال، بل أعني كّل 

 .يف متام التيارات الفكرية والثقافية

أجد أّن األمل اآلن ـ بعد أحداث الفتنة الطائفية ـ صار أكّر 

ف بأّن التطرّ بعقد مثل هذه املؤمترات، واليوم هناك إحساس أكّر 

ليس ملصلحة أحد، وقد سمعنا ورأينا الكثري من املواقف التي 

تبعث عىل األمل يف الفرتة األخرية، مما مل يعجب الكثري من 

فهم اليوم يف وضع ال حيسدون عليه، فلنمّد  ،املتطّرفّي واألحاديّي

 م.هلم أيدينا استنقاذًا هلم مما هم فيه، ولنعينهم بنا ونعّي أنفسنا هب

وال نقصد بكلمة املؤمتر، ما يفهم عادًة من جلسات بروتوكولية 

وما شابه ذلك، بل املقصود الرشوع بإنتاج احلدث من خالل 

التالقي املنظم واملدروس، وإجياد جبهة عمل وتنسيق دائمّي، يتلو 

 ق.ذلك خطوات ميدانية يف العم

 مديات التفاعل مع مشروع اإلصالح الشيعي

 اإلصالح ل والتعاطي مع ورقة عملما هو حجم التفاع( 



88

الفكرة مطروحة أم أّن الرهان انكشف  زالت ال وهل الشيعي(؟

 ل؟!بل مياالً إىل الدعة والكس ،عىل واقع ليس ممزقًا فحسب

  ّز يف اقرتاحات من هذا النوع بّي الرؤية من الطبيعي أن نمي

لتي يراد من ما، وبّي املامرسة العملية ا الثقافية التي حيملها اقرتاٌح 

خالهلا تنشيط هذا االقرتاح أو ذاك، لقد أرشت يف احلوار الذي 

العامّي، إىل  حوايل قبل البحرينية )الوقت( أجرته معي صحيفة

أنني أقّدم هذا االقرتاح بوصفي مثقفًا، أو متابعًا للشأن الثقايف، 

وهذا هو البعد النظري يف الفكرة، أما تنشيط التواصل عىل أكّر 

ة يف كن فقد قلت هناك: إنه شأن النافذين يف الطائفة الشيعيّ مدى مم

العامل العريب واإلسالمي، ووجوه هذه الطائفة بانتامءاهتا وميوهلا 

 قرار إحياء مرشوع من هذا النوع ال يمكن أن يتمّ  ألنّ  ؛واجتاهاهتا

 .إال بموافقة هذه األطراف النافذة

قناع األطراف يمكن أن يكون هناك جلنة صغرية تسعى إل ،نعم

املتعّددة باملوضوع مقّدمًة للرشوع به، لكّن هذه اللجنة ال يمكن أن 

تكون بدياًل عن أصحاب القرار يف الطائفة بام يمثلون من 

قّل من احلاجة إىل موافقة عّدة أامتدادات مجاهريية وغريها، وال 

 فرقاء أساسيّي تكون موافقتهم النواة األوىل يف املرشوع، ولعّل هذا

املرشوع  هو ما أوجب حدوث غموض لدى البعض، فتصّور أنّ 

بديل عن وجوه الطائفة وتياراهتا، وهي فكرة ال يمكن أن تكون 
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منظورة ألصحاب الرؤية املطروحة، إذ ال حتتاج إىل كثري تأمل 

ونظر ملعرفة أّنا فاشلة حينئذ، بل اهلدف إرشاك فرقاء يف الساحة 

ييب فرقاء هلم حضورهم، وهذه نقطة ثّمة من يتعّمد تغييبهم، ال تغ

 ة.امتياز أساسيّ 

قد نلمسه من خالل طبيعة ردود األفعال عىل املقرتح  إّن ما

 املذكور أنه دّلنا عىل شيئّي:

أحدمها وجود أشخاص اعتادوا عىل التوّجس واخلوف يف 

جمتمعاتنا من أّي مقرتح تقريبًا، وأعتقد أنه من الالزم تفّهم هذا 

س ودراسة مسلسل طويل من الرتاكامت التي اخلوف والتوّج 

لكثرة املشاريع النهضوية يف األمة والتي جّرت عليها  ؛تّّرره

 الويالت بدل أن تتحفها بخري السامء واألرض.

وثانيهام وجود أشخاص مّيالّي إىل الدعة والراحة، فهم مل 

يعودوا ـ رغم اقتناعهم باألمر ـ مستعدين للتضحية وتقديم الغايل 

مرشوع جديد، سوى أن  مام أّي أنفيس، هلذا ال جتد عندهم وال

يقدموا له النصائح املثبطة للعزائم واملكرّسة لألجنحة، وأعتقد 

رات معقولة ال ينبغي أن أيضًا أّن هذا الفريق قد تكون له مّرّ 

يأخذنا احلامس كي نرفضها أو نتهمها بالتخاذل والعياذ باهلل؛ ألن 

عملوا لسنّي طويلة ومل يروا سوى الفشل فريقًا من النهضويّي قد 

واإلحباط والرتنح والتغريد خارج الرسب، كمن حيدث العاصفة 
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يف فنجان، هلذا كانت تراكامت جتارهبم قاضيًة باإلقالع عن 

 ة.املشاريع احلامسية الشابة، ألّنا لن جتدي نفعًا يف هذه األم

ول ه رغم صوابية بعض مّررات الفريق األلكنني أعتقد أنّ 

معناه  ألنّ  ؛فس والفريق الثاين املحبط، ال ينبغي التوقّ املتوّج 

فنحن مطالبون بالنتائ  كام أننا مطالبون  ،االستسالم للواقع القائم

بأداء التكليف الذي يمليه علينا ديننا وضمرينا جتاه قضايا أمتنا، 

وأعتقد أن قّوة املحتمل يف اجيابياته تسعف ضعف احتامالت 

 ق.بات اإلخفامسبّ  لزوم التنّبه لكّل النجاح، مع 

 التجاذبات السلطوّية بني اجتاهي: النقد والدفاع

  احلديث عن فكرة االعتدال والوسطية تقودنا إىل فكرة التغاير

كأستاذ يف احلوزة واجلامعة  ،يف ممارسة النقد واالختالف واحلّق 

 ؟وكباحث إسالمي كيف تنظرون إىل هذه املفاهيم

 بات مكرورًا بدرجة كبرية، وقد جرى أكثر من  هذا املوضوع

سيام يف الاته اخلاصة حديث عنه، فالوسط الديني لديه حساسيّ 

ة عىل هويتها وكياّنا من حضارة حيث ختاف األمّ  ،ظروفنا الراهنة

ة تبيد الغرب بام فيها من إجيابيات وسلبيات، إّنا حضارة عومليّ 

اًم بل رذاذًا، يف ظّل هذا تجعله رميفما تراه أمامها  بإعصارها كّل 

 .اجلو يظهر فريق النقد يف األمة وفريق الدفاع فيها
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ودعني هنا أقحم مقولة السلطة بمفهومها الواسع يف تفسري هذا 

التصادم بّي فريق يرى النقد أساسًا إلصالح حال األمة ألنه يرى 

 املشكلة فيها، وفريق آخر يرفع الدفاع عنوانًا حلركته، ألنه يرى أنّ 

ما تراه األمة من كوارث، ومع  اآلخر هو الذي يتسّبب بكّل 

االعتقاد بصوابية كال االجتاهّي ورضورة إحداث تزاوج بينهام 

ينّوع أدوارنا دون أن تتصادم، إال أّن أحد أسباب الصدام العنيف 

بّي الناقد واملدافع، أو بّي املثقف والفقيه كام هو التعبري الذي حيلو 

ة السلطة، وال أعني بالسلطة هنا هنا، هو قضيّ للبعض استخدامه 

ألّن كثريًا من أشكال  ؛ة السياسيةيّ السلطة السياسية واحلاكم

دوالً كثرية يف العامل العريب ـ جاءت  التصادم هذه ـ ولنأخذ مثاالً 

من فريقّي يشاركان يف السلطة معًا تارة أو مها معًا خارج السلطة 

ية أحد أشكال السلطة املنظورة هنا، السياسية، إذًا فالسلطة السياس

بل نريد بالسلطة مطلق النفوذ أو اهليمنة االجتامعية والدينية واملالية 

 الواسع. باملفهوم السلطة و.. أي واإلعالمية

التقليد فهو يعّّر عن  أو املرجعية مفهوم املثقف ينتقد فعندما

لك قرارًا، ه يرى أنه حمّيد ال يمألنّ  ؛رغبة يف لعب دوره يف السلطة

د وعندما جتري املطالبة بتنشيط املحاكم املدنية واحلّد من تفرّ 

 عن ة يف بعض الدول العربية مثاًل، فإّن ذلك يعّّر املحاكم الرشعيّ 

شكل من أشكال الرغبة يف تقليص سلطة اآلخر، وهكذا عندما 
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 يدافع الفريق يف اجلهة األخرى عن هذه املقولة أو تلك فهو يعّّر 

تته يف االحتفاظ بالسلطة، فالرصاع يف واقعنا اإلسالمي عن استام

 .ال ينبغي إغفال عنرص السلطة فيه

يف لسلطة، فال يعني ذلك اهتامًا ألحد ل: اوعندما نقو

ث يف اته كام سوف يتبادر إىل ذهن البعض، إننا نتحدّ أخالقيّ 

الالوعي من جهة ويف جزء العلة أو إحدى العلل من جهة أخرى، 

ر أن إرشاك األطراف يف السلطة هبذا املعنى العريض هلا وهلذا أتصوّ 

ة التصادم ورشاسة املواجهة، من هنا أدعو اجلميع سوف خيّفف حدّ 

حظوا هذه القضية يف حتليلهم لواقعنا اإلسالمي القائم، كي يال

وا أيضًا مسألة املوقف من النقد ضمن هذا السياق بوصفه ويفرّس 

 م.أحد سياقات املشهد العا

فاع عن مشروع ترمجة املشهد الثقايف اإليراني بأطيافه الد

 املتعّددة

 ل يف عددها األوّ معارصة(  جمّلتكم )نصوص أثارت افتتاحية

ذلك إىل التقسيم الذي  ة، فهل مردّ بعض ردود الفعل السلبيّ 

 أجريتموه بخصوص تيارات املشهد الثقايف الفكري اإليراين، أم أنّ 

 ،يته إىل القارئ العريباملشهد يف كلّ  االعرتاض كان عىل أصل نقل

 ض؟وهو األمر الذي مل يرق للبع
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  يف احلقيقة، هناك وجهتا نظر إزاء كيفية عرض املشهد الثقايف

املطلوب عرض  اإليراين إىل القارئ العريب: وجهة نظر تقول: إنّ 

ألّن يف  ؛عىل األباطيل والشبهات وأمثال هذه األمور ، والردّ احلّق 

يف و .وسيلة أخرى خوف الرضر عىل دين الناس ّي استخدام أ

األفضل أن نعرض املشهد  املقابل هناك وجهة نظر أخرى تقول: إنّ 

ن صورة كاملة عنه لدى اإلنسان العريب، مع لتتكوّ  ؛بأطيافه

 .دهااالحتفاظ بمبدأ االستثناء الذي ال يزيل القاعدة، بل يؤكّ 

 ييل:ها بام كتفي في، أر الفريق الثاين عدة أشياءومبّ 

دة للمثقفّي إنك عندما تعرض أطياف الفكرة املتعدّ  أوالً:

م مشهدًا حيًا تعّدديًا نابضًا للحياة والدارسّي العرب، فأنت تقدّ 

ة لصالح هذا املشهد الثقافية اإليرانية، وهذا ما سيشكل نقطة قوّ 

 يف.أمام القارئ العريب عىل املستوى الفكري والثقا

أن نكون أمينّي لفكرة عدم ترمجة الباطل، إذًا إذا أردنا  ثانيًا:

أو أكثر الدراسات اإلنسانية يف  جيب القول بعدم جواز ترمجة كّل 

العامل الغريب إىل اللغة العربية؛ ألّنا تؤثر ـ شئنا أم أبينا، بشكل أو 

ي )باملعنى بآخر ـ عىل العقل العريب وحترفه، وال أعرف غري السلف

إّن واحدة من مشاكلنا  .جّدًا من يقول بذلك املتشّددالعام للكلمة( 

الفكرية والثقافية أننا نعيش قدرًا كبريًا من االزدواجية، فأمٌر واحد 

نقبله يف موضع ونرفضه يف موضع آخر، نطالب هنا بالعّلة ونلعن 

هناك معلوهلا، أمل ترتك ترمجة وتدريس نظريات فرويد يف جامعات 
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ىل عقول املسلمّي؟ إذًا جيب أن ُتصدر العامل اإلسالمي آثارًا خميفة ع

ترمجات العامل الغريب تقريبًا  ة قرارًا بمنع إصدار كّل الدول اإلسالميّ 

 ؟!لنعيش يف عزلة ثقافية عن العامل!! هذ هذا مّّرر

قد ترجم املسلمون عّر الزمن اإلسالمي الكثري الكثري ل ًا:ثالث

 ية واليونانيةمن الكتب واألفكار من احلضارات اهلندية والفارس

نظر فريق كبري يف ساحتنا ـ  وجهة هذه أقّل  ال ـ اليوم و.. ونحن

دخول هذه األفكار  ّي، رغم أنّ نفتخر بالفلسفة والعرفان اإلسالميّ 

سّبب ظهور فرق انحرافية عىل امتداد تاريخ املسلمّي، إذًا 

ذلك،  فاألفضل أن نقول: كان جيب أن نسّد الطريق عىل كّل 

 م؟!عة الكتاب والسنّة كام يقول بعضنا اليوونكتفي بمراج

ة الداعية يف املسجد أو املدينة خيتلف عن ر بعقليّ من يفكّ  إنّ 

تفكري وزير ثقافة يف بلد ما، فأهدافه واسرتاتيجياته وأبعاد عمله 

اخلالف بّي الفريقّي املشار  ختتلف اختالفًا جذريًا، وأعتقد أنّ 

م االعتقاد بعدم وجود إليهام هو خالف بّي داعية ومثقف رغ

 ة.استحالة للتوفيق بّي الدعوة والثقاف

هنا أن أشكر ـ من حيث املبدأ ـ الذين سامهوا يف  وأخريًا أحّب 

ألّّنم بنقدهم عّّروا عن حالة  ؛ات نصوص معارصةنقد افتتاحيّ 

صحّية جيب أن تظّل موجودة يف أوساطنا، فنحن نحرتم النقد 

يقترص حّس النقد عىل فريق يف  وندعو إليه ونأمل أيضًا أن ال
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ساحتنا دون فريق، وأن نصل إىل مرحلة يتساوى فيها اجلميع يف 

حّق النقد ويف إمكانية نقدهم، طاملا كان النقد قائاًم عىل أسس 

 ة.علمية وأخالقيّ 

 دروس )حبث اخلارج( ومتطّلبات املرحلة

  ّة والدرس يف درسكم )درس اخلارج( خرجتم عن النمطي

)باب اجلهاد يف الفقه ونظرية السنّة وخب الواحد يف  التقليدي

ذلك حصل من منطلق رؤية نقدية ورغبة يف  األصول( وأكيد أنّ 

بونا من عنارص هذه تطوير الدرس احلوزوي، فهل لكم أن تقرّ 

 ؟الرؤية

  مما أؤمن به صورًة أنموذجية لدرس اخلارج يف احلوزة

 ي:العلمية ذاك الدرس الذ

 ،مذاهب املسلمّي ومدارسهمـ قدر اإلمكان ـ  ستعرضيالً: أو

ويامرس نقدًا وتعليقًا وتأييدًا هلا، وكذلك روايات املذاهب 

روح طائفية ضّيقة، فنحن ـ كام يقول  األخرى بعيدًا عن أّي 

العالمة املغفور له الشيخ حممد مهدي شمس الدين ـ بحاجة إىل 

مذاهب فقط، مع  اجتهاد إسالمي، كام كان عند القدماء، ال اجتهاد

 ف.فريق أن ينسجم مع مبانيه يف ّناية املطا احلّق لكّل 

مستجدات  املأمول من دروس اخلارج أن تأيت بكّل  ثانيًا:

البحث الفكري والثقايف والنقدي املعارص املوجود داخل احلوزة 
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العلمية وخارجها، ثم تقولبه ضمن إطار الصياغات البحثية يف 

تعميقه وترشحيه واالستدالل عليه،  الفقه واألصول، ثم حتاول

ّي، هلذا ال معنى ّي بَ أو بَ  أو معارضاً  داً بعدها تتخذ موقفًا منه مؤيّ 

ألن يبقى البحث اخلارج حمصورًا يف إطار بضعة مصادر حمدودة، 

الكثريين ال يطالعون آراء معارصهيم ليؤّيدوها أو  حتى أنّ 

ملطلوب استحضار فا !!رشط املراجعة هو الوفاة ينتقدوها، وكأنّ 

كّل الدراسات اجلديدة املتصلة بموضوع البحث، حتى ولو من 

اد غربيّي، وحتليلها إلعطاء رأي فيها، ال ولو من نقّ  ،خارج احلوزة

 ا.إحالة هذا األمر إىل الرتف الفكري، فاحلضور مطلوب هن

نحن بحاجة إىل دروس خارج يف املوضوعات التي طرأها  ثالثًا:

، فمنذ سنّي طويلة مل ُتدّرس كتب بأكملها يف التصّحر واجلفاف

خطوات  مازلنا نجد العبادات مهيمنًة رغم كّل  .احلوزة إال نادراً 

اإلمام اخلميني، ونجد فقه مستحدثات املسائل اإلصالح التي قام هبا 

مغّيبًا يف دروس بحث اخلارج، إال من بعض األساتذة الكرام الذين 

حتديات إقامة دولة عىل مستوى والدولة اإلسالمية  محلوا همّ 

 ًا.القوانّي وفقه النوازل فتصّدوا بكل جرأة لذلك فجزاهم اهلل خري

 كلمة للشباب من طالب احلوزات العلمّية

  ّة؟ون توجيهها إىل طالب احلوزة العلميّ هل من كلمة أخرية حتب 

 أويص  .أوّجه كلمة صغرية إىل الشباب يف احلوزة العلميةس
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ة العلوم الدينية الشباب أن يعيشوا شباهبم، الذي طلب نفيس وكّل 

 يعني األمل، جيب أن ال نكون حمبطّي من الصعوبات، وأن ال نظّل 

خائفّي من أّي يشء نقوم به، حتى ال ينزع  فالن أو يغضب آخر، 

إّن من أصعب املشاكل  .ي حّس املسؤولية يف نفوسناجيب أن نقوّ 

إىل احلوزة مليئًا باألمل التي يواجهها طالب احلوزة أنه يأيت 

والعنفوان واألحالم واالندفاع واإلخالص، لكنه يبدأ يشعر 

باإلحباط ألنه ال يرى من يشّجعه، فإذا قال كلمًة مل يسمع سوى 

النقد والتقريع، ذاك خيّوفه أن يكتب مقالًة فكرية، ويزرع آخر يف 

 بعد يكون أن أو.. جيبي هلذا الدرس أو الكتابة التصدّ  عقله أنّ 

ته مظاهر التعب سنّي وسنّي، ومتيض األيام وتطرأ عىل شخصيّ 

والشيخوخة، وملا حيّي موعد اإلنتاج ال جيد يف نفسه الطاقة 

للعمل، هلذا يقنع بأقّل أدواره التقليدية املكرورة، ويميل إىل الرتّنح 

وفقدان الطموح حيث يرجع إىل بالده بعد سنّي طويلة كأّنه 

 ز.ء أسايس مميّ غريب عاجز عن فعل يش

الّروتوكوالت كثرية يف أوساطنا، فعلينا تركها ـ قدر اإلمكان ـ 

لصالح العمل اجلاّد، فالوقت يميض مرسعًا والتحديات كثرية، 

ونشاط، ونحن نجد بعضنا يرغب يف  واآلخر ال يفتأ يعمل بجدّ 

 نّ مي!! إن العلإعادة دراسة هذا الكتاب أو ذاك رغبًة يف التمكّ 

وليست مقّرة ـ والعياذ باهلل ـ ختنقنا  ،رة ترفعنا ونرفعهااحلوزة منا

وختفي أجسادنا وطاقاتنا، نحن نفتخر بأننا طالب حوزة، لكّن 
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الشاب اآلمل بخدمة اإلسالم ال يفتخر أن يكون إنسانًا يميش يف 

إّن هناك  .رة العقالنية وعدم التهوّ حياته ميش السلحفاة بحجّ 

ة اإلسالمية يف العامل العريب عىل يّ احلرك طمؤرشات يف بعض األوسا

تراجع دور عامل الدين فيها، نظرًا حلصول إخفاقات، وعلينا أن ال 

 ل.لنقرؤه عىل امتداد زمني طوي، فنستهّي هبذا الوضع

وأخريًا ال أخفي رضورة التعاون مع املركز العاملي للعلوم 

مه هذا ة عىل مستوى قسم البحث والتحقيق، فام يقدّ اإلسالميّ 

املركز ـ مشكورًا ـ عىل هذا الصعيد فرصة تارخيية ال تعّوض، هلذا 

يف التعاون، كي  ةً أنصح نفيس وكّل الطالب الشباب أن ُيبدوا إجيابيّ 

وجاء  ،ننهض غدًا بأمتنا، فقد جزى اهلل خريًا األجيال التي مضت

احلوزوي كي هييئ نفسه للمستقبل الذي حيمل معه  دور الشاّب 

 ات..وليالكثري من املسؤ

أدعو الشاب يف احلوزة أن حيّس بنفسه، ويشعر أّنه كياٌن موجود 

يضّخ بروح الشباب، فيقيموا الّرام  والندوات واحلوارات 

والكتابات والدرس والتدريس واملتابعة اليومية للشأن الثقايف، 

وعدم االبتعاد فرتات طويلة جدًا عن الناس، وعدم احلياء من 

 العتبارات الومهّية الزائفة، فرضا اهلل قبل كّل ة االعمل الثقايف بحجّ 

 اه.يشء، جعلنا اهلل تعاىل وإياكم ممن ريض عنه وأرض
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الشيعّية القرآنية الدراسات

 وإشكاليات إجنازات

 تشايفالقرآنيات بني املنهج الكالمي واملنهج الفلسفي االك

  ما هو تعريفكم للدراسات والبحوث والعلوم القرآنية؟ وهل

 الواقع احلايل هلذه الدراسات متطابق مع املعايري؟

  ما  الدراسات والعلوم القرآنية هي األبحاث التي هتتّم بكّل

 يتصل بالقرآن الكريم من زاويتّي:

أي نفس الظاهرة القرآنية من حيث  ة،أ ـ أنطولوجية وجوديّ 

ستها وحتليلها الفلسفي والعرفاين والتارخيي، وهنا تدخل درا

أبحاث مثل حقيقة الوحي القرآين، وتدوين القرآن، ومجع القرآن، 

وحتريف القرآن، وتنقيط القرآن وتشكيله، ووحيانية ألفاظ القرآن 

أم خصوص معانيه، وظاهرة النسخ يف القرآن، وهل القرآن 

الكثرية التي تعّرض  خطاب أم نص؟ وغري ذلك من املوضوعات

                                           
( أجرى هذا احلوار وكالة األنباء القرآنية العاملّية، وُنرش عىل موقع الوكالة 1)

 م.8008)إيكنا(، عام 
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 ألكثرها العلامء املسلمون.

أي عالقة العقل البرشي هبذا  ب ـ إيبستمولوجية معرفية،

النص اإلهلي، وهنا يأيت كّل ما يتصل باملناه  املعرفية يف فهم هذا 

النص، ويدخل علم التفسري، وبعض أبحاث علم أصول الفقه 

تفسري القرآن،  يف ؤثرةاإلسالمي، ورشوط املفرّس، والعلوم امل

وأنواع التفسري ومناهجها كالتفسري املوضوعي والتجزيئي 

 .واألثري والفني والبياين والتارخيي والعقيل والعرفاين وغري ذلك

دراسات املسلمّي فيام خيّص القرآن الكريم  ومن الطبيعي أنّ 

استوعبت أكثر موضوعات النوعّي املشار إليهام، فقد درس علامء 

تفسري وأصول الفقه اجلوانب الوجودية للكتاب القرآنيات وال

الكريم، كام تعّرضوا ألكثر من موضوع معريف يف هذا اإلطار، لكّن 

نجزت، أو أّننا قد وصلنا اُ هذا ال يعني أّن املوضوعات بأكملها قد 

فيها إىل ّناية الكالم ومنتهى احلديث، بل هناك املجال الكبري جدًا 

ة اجلاّدة، السيام يف ضوء الدراسات للمزيد من املسامهات الفكري

النقدية اجلديدة التي أثارها املسترشقون وبعض الكّتاب والباحثّي 

 املسلمّي.

ة التي تالحظ عىل العديد من دراساتنا واملشكلة األساسيّ 

القرآنية أّّنا ال ختضع للمنه  الّرهاين الذي هيدف اكتشاف 
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ديل الذي هيدف الرّد احلقيقة، بل يغلب عليها الطابع الدفاعي اجل

عىل إشكالية مثارة، أو الطابع التبجييل الذي هيدف إىل التعريف 

ة والتعريف مطلوبان يف حّد نفسهام، لكن ليس بالرتاث، واجلدليّ 

من املفرتض أن يكونا عىل حساب املنه  االكتشايف للحقيقة 

ألننا  ؛ات املسبقة التي حيملها الباحثبرصف النظر عن اخللفيّ 

ة يف أعىل مظاهرها املمكنة، فنحن ماّسة إىل املوضوعيّ  بحاجة

 بمنه  فلسفي للدراسات القرآنية وليس بمنه  كالمي فقط. نطالب

 العالقة اجلدلّية بني القرآن والعلوم اإلنسانّية والطبيعية

  ما هو موقع القرآن من العلوم البرشية؟ وباعتقادكم هل

 البحوث والدراسات ة املختلفة تأثري عىلللتطّورات العلميّ 

 القرآنية؟

  أعتقد أّن القرآن يرتك أثرًا عىل العلوم البرشية، وهذا ما

القرآن الكريم  حصل يف التاريخ؛ فقد ُقّدمت غرُي دراسٍة تؤّكد أنّ 

أّثر عىل دراسات املسلمّي يف جماالت علمية متعّددة، ففي 

لقانون اإلنسانيات كعلم النفس واالجتامع والرتبية واألخالق وا

والفلسفة والتاريخ و.. ترك القرآن الكريم بصامته عىل احلضارة 

اإلسالمية التي تركت بدورها بصامت واضحة عىل املشهد 
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ومل يقترص األمر عىل املجال اإلنساين، بل تعّداه  .احلضاري العاملي

حلقل العلوم الطبيعية حيث ترك أثرًا عىل علوم مثل الفلك وغريه، 

عض الدراسات، إذًا فقد ساهم القرآن يف بناء وعي كام تشري إليه ب

 علمي جديد، طّور من العلوم اإلنسانية والطبيعية معًا.

لكن من جهة أخرى، ال يمكن ـ معرفيًا وإيبستمولوجيًا ـ إنكار 

ة واإلنسانية عىل فهم املسلمّي وغريهم للقرآن تأثري العلوم الطبيعيّ 

رف مثاًل أّن علم التاريخ الكريم، ال عىل القرآن نفسه، فنحن نع

مهم جدًا، والشق القرآين من علم التاريخ هو ما يسّميه املسلمون 

بعلم أسباب النزول، وال ريب ـ فيام يبدو ـ يف تأثري التاريخ 

هذا النص نزل يف الزمان  ألنّ  ؛ومعرفتنا به عىل فهمنا للنص القرآين

 نطق و..واملكان، كذلك احلال يف علوم مثل اللغة واألدب وامل

وإذا ختطينا هذه الدائرة، سنجد أّن املفرّس املسلم كان حيمل معه 

ـ يف الغالب ـ عند تفسري النص القرآين، اخللفيات املعرفية التي كان 

ة، كالفلسفة والكالم واألخالق قد حصل عليها من العلوم البرشيّ 

والتاريخ و.. األمر الذي ساعده عىل تفسري النص بشكل آخر، وال 

ني ذلك نسبيًة مطلقة، كام حياول بعٌض أن يفهمه أو يذهب إليه، يع

وإّنام يعني أّنه ال يمكن للعقل ـ من حيث املبدأ ـ أن يقرأ القرآن 

دون أن حيمل معه ُعَدَدًا معرفية مسبقة، ليس القرآن فقط، بل أّي 



61 

 نص آخر؛ ديني أو غري ديني.

مي يف املجاالت من هنا؛ تكمن احلاجة املاّسة لتطوير وعينا العل

ذلك يساعد بالتأكيد عىل تطوير تفسرينا للكتاب  املختلفة؛ ألنّ 

العزيز وفهم مراداته وأغراضه، فالعالقة بّي القرآن والعلوم 

البرشية عالقة جدلية تقوم عىل التأثري والتأثر، عىل مستوى الفهم 

البرشي للقرآن ال عىل مستوى القرآن نفسه بوجوده الواقعي 

 عند اهلل تعاىل. النازل من

بل يمكننا أن نقول أكثر من ذلك: إّن خوض اإلنسان التجربَة 

السياسية واالجتامعية وعيشه يف بطن احلياة امليدانية.. جيعل وعيه 

بالكتاب العزيز أكّر من ذاك الذي يريد تفسري القرآن وهو قابع يف 

 زاوية بيته، ليس بيده سوى كتب اللغة والتفسري، وهذه هي نظرية

م( التي يطرحها يف تفسريه املعروف )يف ظالل 1344سيد قطب )

القرآن(، حيث يرى أن احلركيّي يمكنهم فهم القرآن أكثر من 

غريهم؛ هلذا اعتّر أّن املجاهدين يفهمون القرآن أفضل من 

غريهم، وهم املقصودون بالفئة النافرة يف آية النفر لطلب العلم من 

 سورة التوبة.

 ية بني املراكز الدينية واملؤّسسات األكادميّيةالدراسات القرآن

  هل ترون مستقبالً للتواصل العلمي بني املراكز الدينية واملراكز
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األكاديمية عىل املستوى القرآين؟ وكم كان النظام األكاديمي 

 واحلوزوي الشيعي مبدعًا يف اجلانب القرآين؟

 لدينية يؤسفني أن أقول بأّن احلوزات العلمية واملراكز ا

الشيعية مل تكن باملستوى املطلوب منها فيام خيّص الدراسات 

القرآنية، رغم اجلهود الكبرية واملشكورة التي قّدمتها، فقد هجرت 

م علم الفقه واألصول الدراسات القرآنية منذ قرون لصالح تضخّ 

تارًة، ولصالح تعاظم دور احلديث الرشيف تارًة أخرى، كام حصل 

باري واألصويل منذ القرن الثامن اهلجري، يف العرصين: اإلخ

وقبل ذلك كانت هناك اهتاممات بالبحث القرآين، كام رأينا مع 

هـ( وابن شهر  4هـ( والشيخ الطّريس )ق 640الشيخ الطويس )

آشوب وغريهم، ومل نجد عودة ّنضة الدرس القرآين إىل احلوزات 

اطبائي الشيعية سوى يف القرن العرشين، مع مثل العالمة الطب

والعالمة البالغي والعالمة مغنية والعالمة حممد باقر الصدر 

وأمثاهلم، رغم أّّنم تعّرضوا ـ مع األسف الشديد ـ للكثري من 

املضايقات الشتغاهلم باألبحاث القرآنية التي ما زال ينظر إليها 

بعض املشتغلّي بالدرس الديني عىل أّّنا أبحاث من الدرجة 

 لوم مثل الفقه وأصول الفقه اإلسالميَّّي.الثانية، مقارنًة بع

أّما عىل الصعيد األكاديمي الشيعي، فقد حصلت ّنضة تلت 
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ّنضة الرّواد األربعة الذين أتينا عىل ذكرهم، لكن الذي أالحظه أّن 

الكثري من دراسات األكاديميّي القرآنية ال تدخل يف إبداع 

راء مقارنات، النظريات، وإّنام يف حتليل الرتاث وشخصياته وإج

وهي جهود مشكورة جداً َ، لكنّها تظل أقّل حاجة إليها من حاجتنا 

إىل اإلبداع وابتكار النظريات، وليس فقط كتابة مئات الدراسات 

حول تفسري امليزان مثاًل أو حول نظرية السيد الصدر يف التفسري 

التجزيئي واملوضوعي، بل الذي يريده منّا العالمتان: الطباطبائي 

صدر، أن نستفيد من تفسريمها لندّون تفسريًا آخر أرقى بعد وال

حوايل ثالثة عقود عىل تفسري امليزان والنظريات القرآنية للشهيد 

 الصدر.

والذي أالحظه وجود بوادر طيبة لنرش الثقافة القرآنية منذ 

 األولية الدراسات أن وأظنّ  الطباطبائي، العالمة مرشوع انطالقة

 ومنت  مبدع جيل لظهور الطريق لتمّهد حثيثة خطًى  يف سارت

 تعاىل، اهلل شاء إن القرآنية، املعرفة حقول يف والنظريات لألفكار

احلوزات  بّي جادّ  تواصل هناك يكون أن الرضوري ومن

واجلامعات يف احلقل القرآين؛ إذ بإمكان الطرفّي مساعدة بعضهام 

يهام، وتعّدد بعضًا وتصويب حركة بعضهام نظرًا لتعّدد االجتاهات ف

الطرق واملناه  واألساليب املتبعة، لكن حتى اآلن ليس هناك هذا 
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 ..التواصل املرجّو يف هذا املجال

 حقل القرآنيات ومشاكل املرحلة الراهنة

  عنى هبذا اجلانب؟ وإذا كان سات شيعية تخ ملاذا نفتقر إىل مؤّس

فهي تعاين من ضعف التنظيم اإلداري الصحيح، ومن الكوادر 

 ملتخّصصة؟ا

  مشكلة حقل القرآنيات عمومًا يف أوساطنا متعّددة

 األسباب، وأشري هنا لبعضها فقط؛ نظرًا لضيق املجال:

حداثة انطالقة مرشوع الدرس القرآين والبحث القرآين  أ ـ

املرّكز، فاملرشوع يعود إىل ما قبل نصف قرن تقريبًا، وهلذا 

د املهتّمّي ما زال يف فالتجارب ما زالت بدائية يف الغالب، وعد

 ات فريدة أنتجت شيئًا ما.بدايته، باستثناء شخصيّ 

افتقادنا ـ نحن املسلمّي ـ عمومًا ملنطق مراكز الدراسات،  ب ـ

ففي الغالب نحن نعمل وفقًا جلهود شخصية؛ هلذا يّرز يف بالد 

املرشق أفراد مبدعون وال تّرز مؤّسسات مبدعة، فنحن بحاجة 

ة هتدف فقط إىل ة، وليس شكليّ سات حقيقيّ لتأسيس مراكز درا

 القيام ببعض املظاهر الّروتوكولية لألمور.

نحن نعاين من عدم تواصل النخبة يف بالدنا اإلسالمية،  ج ـ
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جمموعة تعمل لوحدها، وهناك حالة إقصاء  فكّل فرد لوحده، وكّل 

مثاًل ملختّصّي قرآنيّي ألجل خالفات عقائدية أو مذهبية أو 

و شخصيّة معهم، فمنطق الوالءات مقّدم يف حياتنا عىل سياسية أ

منطق الكفاءات، وهلذا نخرس دومًا الكثري من الباحثّي الناضجّي 

 بسبب مثل هذه االنقسامات واملواقف مع األسف الشديد.

ة عىل أنظمة عملنا اإلدارية يف غلبة العقلية البريوقراطيّ  د ـ

املشاريع؛ فاملرشوع الذي خمتلف املؤّسسات؛ وهذا ما يطيل من أمد 

حيتاج إنجازه سنًة واحدة يطول إىل عرش سنوات وهكذا، وأزمة 

البريوقراطية ال ختتّص باحلقل الديني، بل تعم خمتلف مرافق احلياة 

 بالد اإلسالم.غالب يف أوساطنا يف 

 أين هو اإلعالم القرآني يف الفضائيات و..؟! 

 قنوات الفضائية شهدنا يف اآلونة األخرية ظهور بعض ال

القرآنية، ما هي األسباب وراء عدم بروز قنوات شيعية هتتّم هبذا 

 الشأن؟ وأين تكمن احللول؟

  اإلعالم الديني الشيعي يف العامل العريب باخلصوص وغريه

عمومًا، إعالم يعاين من فشل يف أكثر من موقع، رغم إنجازات ال 

جدًا، فنحن نجد  تكاد حتىص له، واحلديث يف هذا املوضوع يطول
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عىل أمرين أساسيّي مها: ـ يف الغالب ـ يف إعالمنا الشيعي تركيزًا 

الطقوس والشعائر من جهة والسياسة من جهة أخرى، وهذا يشء 

جيد جدًا وال نناقش فيه، لكن يفرتض أن ال يكون عىل حساب 

سائر جماالت العمل اإلعالمي والثقايف والفكري، فتضّخم عقلية 

العامل العريب واإلسالمي جعلت البعد السيايس هو التسييس يف 

م عقلية الطقوس )تطقيس الطاغي عىل إعالمنا الديني، وتضخّ 

الدين( وضعت لنا فضائيات ال هّم هلا سوى نرش الطقوس وبثها، 

ويف رأيي هذا إعالم يقرتب من اإلعالم العلامين أكثر من اقرتابه من 

 ة الدين.اإلعالم الديني باملفهوم الواسع لكلم

هلذا؛ فاملفرتض ضّخ روح الثقافة القرآنية يف املجتمع، واحليلولة 

دون تغييب القرآن، األمر الذي سينت  عنه إعادة رسم لألولويات 

يف مناخنا الثقايف والفكري، ليتصّدر القرآن مصادرنا املعرفية 

النصّية ويتحّول حقًا إىل حمور ثقافتنا الدينية، وهبذه الطريقة سوف 

 عكس ـ تلقائيًا ـ عىل اإلعالم بأنواعه.ين

 وظائفنا جتاه منجزات علماء القرآنّيات الكبار

  ما هو رأيكم يف اإلبداع العلمي الذي توّصل إليه بعض العلامء

كالعالمة البالغي والعالمة الطباطبائي، ويف العلوم القرآنية 
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 كالعالمة معرفة..؟ وهل تؤّكدون عىل اّتباع منهجهم؟

 ي القسم األخري من سؤالكم؛ فإبداعات هؤالء العلامء هيّمن

وإنجازاهتم أشهر من نار عىل علم، لكن ال جيوز أن نتعّبد بام 

أنجزوه، وأن نبقى ندور يف فلك ما قّدموه لنا، وإال فام الفائدة؟! 

ه قادر عىل املطلوب اليوم تربية جيل واثق من نفسه، ويعرف أنّ 

سلمّي مل جتف كي ال تأيت بمثل هؤالء التفكري، وأّن أرحام نساء امل

مرًة أخرى، فلدينا طاقات قّل نظريها واحلمد هلل، وهناك شباب 

ادًا جدًا، وحيمل أفكارًا نرّية حوزوي وجامعي يملك ذهنًا وقّ 

ورائعة، فاملطلوب دراسة ذلك اجليل السابق؛ مقّدمًة للكشف عن 

فخيم معه نقاط قّوته وضعفه، ال الستخدام منطق التبجيل والت

فقط، فنأخذ بنقاط قّوته ونزيدها قّوًة لنتقّدم هبا، ثم نعمل عىل 

تاليف نقاط الضعف ومواقع النقص يف جتارهبم اجلبارة، وهبذه 

الطريقة نتقّدم، وال يصّح ختويف باحثينا ونّقادنا وعلامئنا ومفّكرينا 

نًا ودارسينا من نقد هذا العامل أو ذاك، لكن املهم أن يكون النقد أمي

وعلميًا وأخالقيًا ونزهيًا، سواء وافقناه يف مضمونه أم اختلفنا معه، 

هبذه الطريقة نكمل املسرية وإال دخلنا يف دائرة مغلقة، وأصبحنا 

 كدودة القز تقتل نفسها بام تنتجه.

  





 

 

 

 

 

 

التقريب بني املذاهب وداخلها 

  مشاكل ومآزق ومقرتحات
  





 
 

 

 التقريب بني املذاهب وداخلها

 مشاكل ومآزق ومقرتحات
 

سامحة الشيخ حيدر حب اهلل، وهو مفّكر  «الدار»التقت 

ومؤّلف وأستاذ البحث اخلارج يف احلوزة العلمية يف مدينة 

قم، وأستاذ يف تاريخ أصول الفقه وفلسفة الدين وعلم 

الكالم، ليطلعنا عىل آرائه وأفكاره يف آليات وتطوير 

وآليات العمل التقريبي احلركة االجتهادّية الشيعيّة 

 للمذاهب اإلسالمّية.

 النصوص احلديثية وعوائق التطوير االجتهادي

  هل يقف النّص، السيام )الروايات( عائقًا أمام تطوير احلركة

 االجتهادّية الشيعّية؟

  أعتقد أّن الرتاث ـ أّي تراث ـ يمكن أن نجد فيه بعض

فيه بعض العنارص التي املعوقات التي تقف أمام التقّدم، كام نجد 

                                           
( أجرى هذا احلوار وأعّده: األستاذ حممود بعلبكي، ونرش يف صحيفة 1)

ـ  9ـ  91، الصادر يوم الثالثاء: 963الدار الكويتّية، يف عددها رقم 

 م.8003
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توّفر الكثري من فرص هذا التقّدم، والرتاث اإلسالمّي والشيعي ال 

خيتلفان عن هذا القانون العام، فإذا رجعنا إىل هذا الرتاث وجدنا 

نصوصًا وأفكارًا ال يمكنها أن تنهض بنا اليوم، بل قد نجدها باعثًة 

 عىل ترّنح حالنا ودوراننا حول أنفسنا.

ني أّن اإلسالم أو التشّيع فيهام هذه املشكلة؛ ألّن وهذا ال يع

النصوص احلديثية املوجودة بّي أيدينا يفرتض أن ختضع للنقد 

والتحليل بغية متحيصها والكشف عن مديات قّوهتا، وأنا شخصيًّا 

ال أعتقد أّن كلامت العلامء القدامى أو املعارصين تَتحّمل كّل 

ّن جزءًا من األزمة يرجع إىل مشكلة التخّلف الذي نعانيه، بل إ

النصوص احلديثية نفسها يف تراث املسلمّي، والعلامء مل يكونوا ـ يف 

 كثري من األحيان ـ سوى أصداء لدالالت هذه النصوص.

 «نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»وقد درسُت يف كتايب 

يَد إشكالّية احلديث املوضوع يف الكتب الشيعّية، ووافقت هناك الس

هاشم معروف احلسني يف الدعوة إىل ممارسة املزيد من نقد هذه 

النصوص لتصفيتها مما عرض عليها، وهلذا ال أوافق عىل ما يقوله 

العديد من الباحثّي من أّن الرتاث الشيعي قد خضع لتصفيتّي 

تارخيّيتّي: إحدامها يف زمان اإلمام الرضا، أي ّنايات القرن الثاين 

لثالث اهلجري، وثانيهام يف القرنّي الرابع وبدايات القرن ا

واخلامس، عىل يد أصحاب الكتب األربعة احلديثّية، ومن ثم فلسنا 
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بحاجة بعد ذلك للقيام بمامرسات نقدية للنصوص؛ وذلك أّنه 

بالتأكيد حصلت جهود جّبارة عىل هذا الصعيد، وال أظّن أّن 

لعلامء تغّمدهم اهلل منصفًا يقدر عىل التنّكر هلا، لكّن جهود هؤالء ا

برمحته مل تكن ّناية اجلهد وال خامتة العمل؛ فقد كشفت عمليات 

النقد الالحقة التي مارسها العلامء فيام بعد هنا وهناك داخل العلوم 

اإلسالمّية للنصوص احلديثّية عن العديد من الثغرات األخرى 

ن فتح التي يفرتض االنتباه هلا؛ هلذا من الرضوري ممارسة املزيد م

باب نقد املتن وليس فقط نقد السند؛ للكشف عن الثغرات الكامنة 

 لتفادهيا يف املامرسات االجتهادّية للعلامء.

وهذا ما سوف يوّفر لنا املزيد من اإلضاءة عىل احللول التي 

نرجوها لعرصنا هذا، رشط أال نعيش اسرتاتيجّية البحث عن 

، وكأّن هناك مشكلة العفريت يف قراءتنا هلذه النصوص احلديثية

فيها أو جيب أن نختلقها، فاملوضوعّية واإلنصاف والتوازن عناوين 

 رضورية لسالمة بحثنا العلمي.

 مناهج التعليم احلوزوي وتأثريها على تطّور االجتهاد الشرعي

  رغم املطالبات الكثرية بتطوير الدرس احلوزوي واملناهج

، ويتهمها البعض بإعاقة تطوير التعليمّية، نجد أّن املناهج مل تتغرّي 

 الفكر والفقه الشيعي، ما رأيكم؟
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  ليس من شك يف أّن مناه  الرتبية والتعليم هلا أكّر األثر يف

تطوير الفكر واملجتمع أو إعاقتهام، لكّن احلديث عن تطوير مناه  

الرتبية والتعليم يف املؤّسسة الدينية حديث طويل ذو شؤون 

الكثرُي من الدراسات، وبرأيي الشخيص  وشجون. وقد ُكتبت فيه

ال يفرتض االستمرار يف اجلدل حول هذا املوضوع، فقد صار 

 خلف ظهرنا، كام يقال، واملطلوب الرشوع بعمٍل ما.

إّن رشعنة التجديد يف مناه  التعليم نظرّيًا مل يعد هلا فائدة سوى 

 هبذا اجرتار الكالم واجلدل يف البدهييات، اليوم جيب عىل املؤمنّي

املوضوع أن يبدأوا بوضع برام  ميدانيّة للتطوير وينفّذوها داخل 

املساحات التي يملكون فيها نفوذًا ولو كانت صغرية، سواء 

اعرتف هبم اآلخرون أم مل يعرتفوا، وهذا كفيل بأن يدّلنا يف 

املستقبل القريب عىل جدوى جتديد مناه  التعليم، بعد أن نقوم 

 ّرج عىل يد هذه املناه  اجلديدة.بصناعة جيل جديدة خت

نعم، ُيفرتض أن ال نلهث وراء تطوير مناه  التعليم بحيث 

نسّطح الوعي العلمي يف احلوزات الشيعيّة، فهذه املشكلة رأيناها 

يف مواقع كثرية، ومنتقدو تطوير املناه  حمّقون يف هذه النقطة عىل 

أّّنا بعض املستويات، حيث يؤخذ عىل بعض مشاريع التطوير 

قّدمت برام  تعليمية سطحّية ال متلك عمقًا، ونحن نخشى أن 
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يؤّدي هذا الوضع إىل ظهور جيل سطحي يف الدراسات الدينية، 

فاألجدى بدعاة تطوير مناه  التعليم أن يدرسوا جتربتهم بدل 

 تضييع الوقت يف اجلدل حول رشعيّة التطوير نفسه.

 أزمة التشّدد يف الداخل الشيعي

  أّن هناك تشّددًا يف الرأي داخل احلوزات جتاه ما يتناقض نالحظ

مع الرتاث الشيعي، فتارًة هياَجم املفّكر الدكتور عيل رشيعتي، 

وتارًة تصدر فتاوى بحّق السيد حممد حسني فضل اهلل، عىل خلفّية 

آرائهم، فام هو احلّل برأيكم لتقريب وجهات النظر دون الدخول يف 

 والبحث؟اإلساءة ألصحاب الرأي 

  يف كّل التيارات الشيعّية هناك أشخاص معتدلون، وأقصد

باالعتدال مفهومًا بسيطًا، وهو استعداده لالستامع لآلخر. وهناك 

أشخاص لدهيم طريقتهم يف التعامل مع اآلخرين. وأنا دعوت يف 

أكثر من مناسبة املعتدلّي يف كّل التيارات الشيعّية املوجودين يف 

ليشّكلوا ورقة ضغط كبرية عىل كّل من هو  وسطنا أن يلتقوا

متطّرف يف كّل التيارات، تسمح هلم باالختالف مع بعضهم 

البعض ضمن قنوات منطقية ومعقولة، وليضغطوا عىل املتشّددين 

يف تياراهتم ليحّدوا من نفوذهم املؤّدي إىل تشنّ  العالقات 
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 الداخلّية بّي الشيعة.

أن نلتئم ونتواصل، وقد فهناك متناقضات تتحد، وباألحرى 

رأينا يف العرشين سنة املاضية ماذا فعلت الترشذمات بنا! فلامذا 

اإلرصار عىل املزيد من الترشذم؟! فليرتك لكّل إنسان أن يقول رأيه 

وأن يصّور التشّيع كام يريد، ومن حّق اآلخرين أن ينتقدوه ضمن 

 املعايري العلمّية واألخالقّية.

دًا من منّركم  الكريم أدعو إىل أن نفّكر بمؤمتر االعتدال وجمدَّ

الشيعي، ونحن نعرف أّنه ال يوجد حّل للخالفات، وإنام هناك 

إدارة حسنة هلذه اخلالفات تستطيع أن تقّرب من وجهات نظر 

 بعضنا بعضًا.

 القطيعة القائمة بني املرجعيات الدينية!

  ي هناك شّك مريب يف صمت املراجع إزاء هذه اخلالفات الت

تخَبثُّ عىل االنرتنت، فعىل من تخلقى املسؤولّية إلصالح هذا الوضع، 

 حتى نتدارك هذه املساوئ، وال نوّرثها ألجيالنا القادمة؟

  بمناسبة احلديث عام يكتب عىل األنرتنت، أحيانًا ندخل إىل بعض

املواقع الدينية ونصاب باخلجل، ويسأل املتصّفح نفسه: هل أنا يف موقع 

 موقع للكالم الفاحش واهلابط، إّنه أمٌر مؤسٌف للغاية.ديني أم 

أّما فيام يتعّلق هبذه االنقسامات املرجعّية فقد آن األوان ـ بعد 
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أربعّي عامًا من جتربة االنقسام املرجعي ـ أن حيرتم كّل منّا خيارات 

 اآلخر فيام يتعّلق بمرجعّيته.

الختالف بّي إّن هذه املرجعّيات ال ختتلف مع بعضها إىل حّد ا

اإلسالم والكفر، وأظّن أّنه باإلمكان أن نسعى إىل حّث مرجعّياتنا 

إىل التالقي فيام بينها، فهذا اهلجران غري مقبول.. ففي إيران أذُكر أّن 

السيد اخلامنئي حفظه اهلل كان يزور بعض املراجع ويلتقي هبم، 

راجع ولكنّهم ما كانوا يلتقون به، وإذا جاء إىل قم كان بعض امل

يقصد أن ال يتواجد يف قم ويتعّمد اخلروج من املدينة!! فلامذا هذا 

 الفصام ما بّي املرجعّيات الدينية؟!

نحن نوّجه دعوة عاّمة من الشيعة خملصة وصادقة من قلوبنا إىل 

مراجعنا الكرام، فهم رشفنا وواجهة هذه الطائفة وعّزتنا وفخرنا، 

هم يف صورٍة فوتوغرافية ونحن نعتّز هبم.. دعوتنا هي أن نرا

واحدة جمتمعّي! ونرى هذا اليوم بعد تلك الصورة الفوتوغرافيّة 

اليتيمة نسبّيًا ألربعة من املراجع الكرام رمحهم اهلل مجيعًا، فلامذا هذا 

التباعد؟ وهل هناك أشخاص يسامهون يف هذه القطيعة؟ وأنا أنّزه 

 املراجع عن ذلك.

 

  القطيعة؟هل هناك أشخاص يزرعون هذه 

  يا حّبذا ـ أنا بوصفي مكّلفًا صغريًا ـ لو أقوم بمساعدة
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مرجعي عىل أن تكون لديه حالة من التواصل مع املرجع اآلخر؛ 

 لننسى هذا االحتقان املوجود يف طائفتنا.

 نفاق وحدوي، التقريب اإلسالمي بني القول والعمل

  اق الوحدوي هل ترون أّن جمتمعاتنا اإلسالمّية تعيش حالة النف

 من ناحية تطبيق مبدأ الوحدة اإلسالمية منذ الثامنينات وحتى اآلن؟

  لقد مّرت نظرية الوحدة اإلسالمية بمراحل متعّددة، وتوجد

رؤى تتحّدث عن إسالم بال مذاهب، ويف تقديري فإّن هذه الرؤى 

غري واقعيّة؛ ألّن انقسام املسلمّي إىل تيارات ومذاهب أمٌر واقع 

اختالف املسلمّي يف التعامل مع النصوص الدينّية،  ناشئ عن

واحلديث عن اختزال كّل هذه اخلالفات واعتبار أّّنا غري واقعية 

 وال وجود هلا غري صحيح.

نعم، اإلسالم مل يتحّدث عن مذاهب، لكّن طبيعة قراءة البرش 

للنصوص الدينية من الطبيعي أن تتوّلد منها مذاهب، فقراءة النّص 

البرشية متعّددة، وهذا التعّدد سيفرز والدة مذاهب ورؤى بحالتها 

 خمتلفة.

إّننا نالحظ أّن اجتاه الوحدة اإلسالمية اجتاٌه حمض بروتوكويل 

شكيل وظاهري، وقد ملسناه عند العديد ممّن اشتغلوا عىل موضوع 
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الوحدة اإلسالمية، ومع األسف الشديد نجد أّن هؤالء يعتّرون 

ة جمّرد شعار يمكن توظيفه يف إطار أّن الوحدة اإلسالميّ 

الصالونات الدبلوماسّية، أو يمكن توظيفه يف إطار لقاءات شكلّية 

بّي رجال الدين، تستطيع أن تكون هلا انعكاسات إجيابّية عىل 

الشارع املسلم، عّر رؤية العامئم املسلمة بمذاهبها املختلفة ملتقيًة 

 مع بعضها.

ي لنظرّية الوحدة اإلسالمّية، إّن املشكلة يف التوظيف الشعار

فقد وّلدت حالًة من االزدواّجية يف الثقافة اإلسالمّية، فرصنا نشهد 

أبناء هذا املذهب أو بعض رموزه يف اجللسات اخلاّصة ال يمّتون إىل 

الوحدة بصلة، وربام هم أعداء مرشوع الوحدة، فيام هم يف 

زدواجّية ال تنبع اجللسات العاّمة وحدوّيون تقريبّيون. إّن هذه اال

من ثقافة دينية؛ ألّن الدين ال يؤمن باملنطق االزدواجي هبذه 

الطريقة، خصوصًا وأّنه قد يدخل ضمن شكل من أشكال النفاق ـ 

والعياذ باهلل ـ وربام ال يقصدون أن يكونوا كذلك، ولكّن طبيعة 

القناعات غري الراسخة ملوضوع الوحدة اإلسالمّية أّدت إىل أن 

 لوحدة هبذا الشكل عند بعضهم.تكون ا

إّن أفضل رؤية للوحدة هي تلك التي تعتقد بأّن الوحدة أصٌل 

من أصول اإلسالم، ليس أصاًل عقائديًا لكنّه أصٌل أّويل من أصول 
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العالقات بّي املسلمّي، أصل أّويل حقيقّي، وينطلق من إطار 

تعاىل: ، وينطلق من قوله ﴾إّنام املؤمنون إخوة﴿النصوص القرآنّية 

، ﴾حمّمد رسول اهلل والذين معه أشّداء عىل الكفار رمحاء بينهم﴿

فنجد أّن املبدأ هو الرمحة بّي املسلمّي، إذا أخذنا كلمة املؤمن 

الواردة يف القرآن عىل أّّنا تعني ّكل من آمن وأسلم، فحينئذ 

 سيتكّرس عندنا أّن األصل يف العالقة بّي املسلمّي هو األخّوة.

ا القرآن الكريم بأكمله فلن نجد حالًة يظهر فيها ولو راجعن

االختالف السلبي إال فيام يسّمى بالبغي، فحينام يتّم االعتداء من 

مجاعة عىل مجاعة أخرى، فمن حّق األوىل أن تدافع عن نفسها، أّما 

فيام يتعّلق بسائر أشكال االختالف الفكري، فال حيّق ألّي مجاعة أن 

ه الرؤية التي طرحت يف مرشوع الوحدة تعتدي عىل األخرى، وهذ

اإلسالمية السيام منذ بداية الثامنينات إىل اآلن حتاول أن ترّسخ 

ملفهوم الوحدة عىل أّنه أصل أّويل يف عالقات املسلمّي، وليس 

أصاًل ثانويًا، فال نتوّحد ألّن )إرسائيل( وأمريكا موجودتان فقط، 

  ود لالختالف!!وإذا زال اخلطر اإلرسائييل فعلينا أن نع
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 اجلنسني بني طاالختال

 بني الرؤية العلمانية والدينية

 وقفة مع الرؤية العلمانية لالختالط بني اجلنسني

  ما هي الرؤية العلامنية لالختالط وآثارها السلبية عىل بنية

 واألخالقّية؟املجتمع القيمية 

  ال أعرف ما هو املقصود بالضبط يف السؤال من مصطلح

هو الرؤية غري املنضبطة بأّي نظام  علامنية، وإن بدا يل أّن املراد

ديني، أظّن أّن أهم مشكلة يعاين منها دعاة االختالط هبذا املعنى 

جيب أن ال يغيب عن  .أّّنم يتصّورون أّن يف عدم االختالط كبتاً 

سيغموند فرويد ونحن ندرس فكرة االختالط التي عرفها ناظرنا 

الغرب احلديث، إّن ربط نظام االختالط برفع الكبت، ومن ثم 

ربط النظم األخالقية والدينية بمفهوم الكبت معناه وضعنا ضمن 

 ر ـ:ثنائيات فرويد يف التحليل النفيس، ونحن نالحظ هنا ـ باختصا

ي تساعد عىل خلق الكبت إّن الذهنية االجتامعية هي الت أ ـ

                                           
سليامن ثابت، ونرش يف صحيفة الدار الكويتية حلوار وأعّده: ( أجرى هذا ا1)

 م.8003حزيران،  90ـ  83، بتاريخ 660ـ  693يف العددين: 
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ورفعه، فعندما يتواضع املجتمع عىل أمٍر ما ويصبح من األمور 

، وال يوجد فقط وليس حكومّيًا وال قانونياً  ،املتفق عليها اجتامعّياً 

انفتاح عىل نظم بديلة عىل املستوى االجتامعي، فإّن اجلميع سوف 

سيّته يرىض حينئٍذ هبذا الوضع ولن يشعر بمردود سلبّي عىل نف

، فعندما ننظر إىل قضيّة بالرضورة ةوشخصيّته وحالته الروحيّ 

احلجاب يف املجتمعات التي تواضعت واتفقت مجاهريها عليه يف 

القرون الغابرة فقد ال نجد أزمات نفسية خيلقها هذا املفهوم، 

وكذلك مفهوم تعّدد الزجيات، لكن عندما حيدث انقسام يف 

كون له تأثري سلبي عىل منافسه من املجتمع فإّن حضور البديل سي

حيث إحيائه بوجود عنرص الكبت فيه، األمر الذي سوف يعزز يف 

النفس االجتامعية هذه الظاهرة، وسيكون احلديث عن الكبت يف 

 ًا.هذا القانون أو ذاك من قوانّي املجتمع منطقيّ 

عنا هنا خاّصة، القانون العام يقول بأّن وفيام يتصل بموض ب ـ

رّض وله مفاعيله السلبية التي تظهر عىل خمتلف عنارص الكبت م

ة الكبت، لكن فيام خيّص الشخصية وعىل البدن أحيانًا حسب نوعيّ 

موضوعنا الذي يتصل ـ شئنا أم أبينا ـ بموضوعة اجلنس، جيب أن 

ال يغيب عنّا أّننا نواجه ظاهرة ال تشبه سائر الظواهر، فعندما يكون 

ح له بتنفيس احتقانه سوف خيّفف هناك شخص غضبان فإّن السام
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من غضبه، وبذلك ننتهي من املشكلة، لكن عندما نجد احتقانًا 

جنسيًا فإّن السامح بتنفيسه كيفام شاء قد يوحي لنا للوهلة األوىل 

بأّن االحتقان قد انجىل، لكّن الغريزة اجلنسية تشبه إىل حّد كبري 

تنطفئ بل تزداد اشتعاالً، النار، فعندما تفسح هلا يف املجال فإّّنا ال 

والتجربة الغربية خري شاهد عىل ما نقول، فهل فتح املجال هبذه 

الطريقة هّدأ املجتمع عىل مستوى اجلرائم اجلنسية؟! وهل خّفف 

من التأثريات السلبية هلذه الغريزة أم أّن الذي وجدناه أّن املجتمع 

تأّججًا أخذ يسري بشكل تصاعدي وراء الشهوة اجلنسيّة لتزداد 

وحراكًا والتهابًا؟ إّن تقديم اهلشيم للنار ال خيّفف منها وإن غّطاها 

 ر.للحظات لكنّه يؤججها ويلهبها أكثر فأكث

لست أريد أن أقارن جمتمعاتنا بتلك املجتمعات حتى ال نقع يف 

الثنائيات الومهية القاتلة، إّما هذا أو ذاك، وإّنام أهدف التأكيد عىل 

الط جيب ربطها دائاًم بموقفنا من إشكالّية أّن موضوعة االخت

العالقات اجلنسية، وال يمكن التفكيك بّي األمرين عندما ننظر هلا 

بمنظار اجتامعي عام وليس فرديّا. وال أقصد جعل اجلنس فّزاعة، 

بل عنرص حيمل إجيابياته وسلبياته ليضعنا أمام صورة أكثر واقعية 

ط يف يدنا لكن ّنايته ليست للمشهد املختلط، فقد يكون رأس اخلي

حتت سيطرتنا، وكام قال احلكامء: رّب فعل يقوم به صاحبه لكنّه ال 
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 ه.يعرف ما هي اآلثار التي ستنجم عنه بعد وفات

 موقف اإلسالم من االختالط والفصل بني اجلنسني 

  ما هو موقف اإلسالم من املنع املطلق لالختالط )اإلفراط( ومن

 ن ضوابط )التفريط(؟االختالط املطلق بدو

  الذي يبدو أّن موضوعة االختالط بّي اجلنسّي حتتاج إىل

تعريف دقيق لكي ال نقع يف التباس املفاهيم وإحراجات الكلامت، 

فنحن ال نملك يف القرآن الكريم نّصًا يمنع مبدأ االختالط بّي 

يا أهيا ﴿ىل: اجلنسّي ولو كظاهرة اجتامعية عاّمة، باستثناء قوله تعا

الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري 

ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانترشوا وال 

مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واهلل ال 

يستحيي من احلق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 

 (.19)األحزاب:  ﴾ّن..وقلوهبحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 

عىل  ؛إذا عّممناها لغري زوجات النبيـ فإّن هذه اآلية الكريمة 

أمر مشرتك  ،لقلوباوهو طهارة  ،أساس أّن التعليل الوارد فيها

فسوف نفهم يف هذه احلال  ـ بّي الناس وال خيتّص بزوجات النبي

رجحان التحادث من وراء حجاب، لكنّه ليس تأسيسًا حلكم 
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زامي، فليس االختالط منبوذًا يف الترشيع الديني، والعديد من إل

الروايات التي تطرح بوصفها أساسًا ملنع االختالط مثل: خرٌي 

للرجل أن ال يرى املرأة وال تراه، ضعيفة السند، وكذلك حال ما 

الكثري من  دّل عىل أّن املرأة أو صوهتا عّي وعورة؛ هلذا مل يفت  

 أ.مة االختالط من حيث املبدبحراملسلمّي الفقهاء 

إّنام اإلشكالية يف اآلثار الالحقة عىل االختالط وفقًا لقانون سّد 

الذرائع، بام ينتهي إىل ارتكاب احلرام من النظر املحّرم أو اللمس أو 

غري ذلك، ومن وجهة نظري الشخصية ال مانع حتى من إقامة 

ذلك يف  عالقات حّب وموّدة بّي اجلنسّي وال يوجد ما حيّرم

 ة.ة والرشعيّ الكتاب والسنّة لو خضع للضوابط األخالقيّ 

 إّن الرؤية اإلفراطية لالختالط والتي تتعاطى معه بكّل 

ألّنه ؛ امتداداته وتأثرياته السلبية بنظرة إجيابية أمر ال يقّره الرشع

وضع قوانّي واضحة ورصحية بحرمة جمموعة من األمور التي قد 

حيانًا، كام أّن الرؤية املتشّددة يف موضوع يفيض إليها االختالط أ

االختالط ال أساس هلا يف اإلسالم، فمن أين نحصل عىل نّص 

ثابت السند واضح الداللة بحرمة خروج املرأة من املنزل أو حرمة 

حديثها مع رجل أجنبي؟ ونشاطات السيدة الزهراء والسيدة 

ستنكر شيئًا عائشة جلّية واضحة بّي املسلمّي ومل يردع أحد أو ي
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من ذلك سوى خروج عائشة زوج النبي من منزهلا بوصفه حكاًم 

خاّصًا بزوجات النبي، فلو كان التواصل االجتامعي للمرأة أمرًا 

منبوذًا بّي املسلمّي األوائل ـ ومنهم أهل البيت واخللفاء األوائل 

وكبار الصحابة ـ فلامذا مل يتم استنكار هذا األمر عىل الزهراء 

وزينب وغريهّن الكثري الكثري من نساء املسلمّي؟! بل لقد  وعائشة

 .برصف النظر عن املواقف املذهبية ،امتدح سلوكهنّ 

والغريب أّن بعض النصوص التي نجدها مروّية عن عائشة 

زوج النبي ـ ومل يستنكرها الصحابة وأهل البيت ـ أّّنا كانت 

زوجي مع تتحّدث عن بعض األحكام الرشعية اخلاّصة بالوضع ال

تنقل ذلك إىل رجال صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، و رسول اهلل

 ج.الصحابة ونسائهم عىل السواء، دون حر

لقد كانت النسوة تشاركّن يف احلرب زمن النبي دون أن نسمع 

أّن النبي أعمل قانون التزاحم واعتّر مشاركتهّن حالة ثانوية 

مل نسمع أّن النبّي حظر طارئة، وكانت املرأة خترج إىل األسواق و

ذلك عىل نساء املدينة، فإذا خرجت إىل السوق فمع من ستتكّلم؟ 

 ك؟!وممّن ستشرتي؟ وهل كانت هناك أسواق خاّصة بالنساء آنذا

إّن نظام العزل واحلجب ونظام احلريم الذي شهده العرص 

العبايس تارخييًا مل يكن له وجود يف األزمنة الغابرة، ونحن نجد يف 
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ايات الشيعية والسنّية رواًة من النساء يروين عن النبي وأهل الرو

بيته وصحابته للرجال الكثري من األحاديث، ومل نسمع أحدًا 

استنكر ذلك، وهذا السيد أبو القاسم اخلوئي رمحة اهلل تعاىل عليه 

امرأة راوية للحديث  191يذكر يف معجم رجال احلديث 

جب واحليلولة دون االختالط ويرتمجهّن يف هذا الكتاب، فمبدأ احل

ال أساس له يف الرشيعة اإلسالمية، متامًا كمبادئ حظر عمل املرأة 

 ك.وتعّلمها وغري ذل

 الدولة بني احلرّية الشخصّية وفرض احلجاب

 هل وظيفة الدولة فرض احلجاب أم نرش القيم واألخالق؟ 

 ناك مناقشات فقهية يف موضوع حّق الدولة الرشعية يف ه

وهناك تعّدد يف الرأي يف هذا املوضوع، فبعض  ،زام باحلجاباإلل

العلامء يذهب إىل ثبوت هذا احلّق للدولة انطالقًا من مبادئ األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، حيث دّلت اآلية عىل أّن الذين 

 .يمّكنون يف األرض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

ة وضعت لكل حرام من وينطلق هذا الفريق من أّن الرشيع

مات التي مل تضع هلا عقابًا حمّددًا جعل وأّن املحرّ  ،املحرمات عقاباً 

أمر حتديد العقوبة فيها للحاكم الرشعي وعّّر عنها بالتعزيرات، 
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وقالوا بأّن كل حمّرم يرتكبه أّي فرد يمكن للحاكم الرشعي أن 

 ًا.يعاقب عليه من حيث املبدأ، وهلم أدّلة أخرى أيض

املقابل يذهب الفريق اآلخر إىل أّن األمر باملعروف والنهي يف 

عن املنكر ال يتضّمن حالة اإللزام بالفعل، عّر ممارسة العنف ضّد 

تارك املعروف أو فاعل املنكر، وإّنام هو سبيل دعوي تبليغي، وما 

قيل عن وجود مرتبة يف األمر باملعروف سّميت بمرتبة اليد ال يعني 

ت هذه املرتبة أغلبها ضعيف السند، وكلمة األمر ذلك؛ ألّن روايا

ال تعني اإلجلاء إىل فعل والفرض والقهر، بل تعني الدعوة 

اللسانية، فضاًل عن أّن بعض العلامء املتقّدمّي فرّس مرتبة اليد بأّّنا 

قيام اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر بفعل املعروف وترك املنكر 

جعل بعض العلامء مرتبة اليد أّول ليكون قدوًة لغريه، وهلذا 

املراتب وليس آخرها، بل هذا هو ما ورد يف بعض الروايات، 

وليس من املعقول أن يكون التغيري باليد هو أّول خطوة نواجه هبا 

 ة.أّي منكر يصدر من شخص أو مجاع

وأّما القاعدة التي قالوا بأّّنا تسمح للحاكم بالتعزير يف كّل 

دليل صحيح السند، فاملوضوع  ت عليها أّي فهذه مل يثب ،معصية

 كذلك.حمّل خالف يف هذا األمر، وقد كان وما يزال 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املثقف والتيارات الثقافية
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 التيارات الثقافيةاملثقف و

 يف العامل العربي 

 املثقف العربي، املفهوم والتصنيف

  عرض اإلجابة عن السؤال األّول ـ هل لك أن تقّدم لنا ـ يف م

إضاءة عىل مفهوم املستنري يف الفضاء الفكري للعامل العريب، مع 

 تصنيف املستنريين يف العامل العريب؟

  إّن ملفهوم التنوير يف املناخ العريب عالقة جوهرّية بمفهوم

السلطة. وبعبارة أخرى: جيب البحث عن تعريف التنوير يف إطار 

والسلطة. ويف هذا السياق يتجىّل التنوير يف مواجهة عالقته باحلكم 

احلكومات وانتقاد أدائها وسلوكها. وعىل هذا األساس فإّن مفهوم 

التنوير يف العامل العريب أقرب إىل مفهوم التحّرر واخلالص من 

احلكومات، ومفهوم املستنري يعني ذلك الذي يفّكر بحّرية وبشكل 

                                           
( أجري هذا احلوار، ونرش يف صحيفة )طهران اليوم / هتران امروز( 1)

ـ آذر ـ  17هـ، املوافق لـ: 1690ـ ذي احلجة ـ  80بتاريخ: الثالثاء، 

وقد أجري هذا احلوار باللغة الفارسّية، وترمجه م(، 8003هـ. ش )1988

 إىل العربّية: حسن عيل مطر اهلاشمي.
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 مستقّل بعيدًا عن سطوة السلطة.

وقد عمد أحد علامء االجتامع املعروفّي عىل مستوى العامل 

العريب إىل تقسيم املثقف من الناحية التارخيية يف العقود اخلمسة 

 األخرية إىل أربع جمموعات، عىل النحو اآليت:

بمعنى أولئك املستنريون  املجموعة األوىل: املثّقف امللحمّي،

إىل إبداء احللول  املحيطون بأغلب علوم العرص، والذين سعوا

جلميع املشاكل املطروحة يف تلك العلوم، ويمكن اعتبار الدكتور 

طه حسّي من أبرز املمثّلّي هلذا التيار. ويبدو أّن مرحلة هذا التيار 

قد طويت إىل غري رجعة؛ إذ أخذ أغلب العلامء واملفّكرين 

 
ٍ
والتيارات الفكرية املتأّخرة تتجه إىل التخّصص، وتناول جزء

 ّص من العلوم والقضايا.خا

وهم املستنريون الذين املجموعة الثانية: املثّقف الرتاجيدي، 

م وإخفاق اجليوش العربية يف 1347ظهروا بعد حرب عام 

مواجهة إرسائيل. ولذلك يمكن تسمية هذه املجموعة من 

املستنريين بـ )املستنريين الرتاجيديّي(. وقد تلّخصت أهداف 

النقد الراديكايل ملايض الرتاث والتنوير هؤالء املستنريين يف 

واملجتمع وثقافة العرص. وقد عّّر هؤالء عن يئسهم من املستقبل 

وقالوا بأنه مل يعد هناك أمل نرجوه من تقديم احللول إلصالح 
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الواقع، ولذلك جيب التخيّل عن الشعارات واخلطب الرّنانة، 

 ملّية.واخلوض ـ بدالً من ذلك ـ يف األمور اجلزئية والع

وقد عمد هؤالء املثّقفون ـ من خالل جتاوز األساليب التنويرية 

القديمة ـ إىل التخيّل عن املشاريع الكّرى، ورصف اهتاممهم إىل 

 األمور اجلزئيّة.

وقد بدأت هذه املجموعة املجموعة الثالثة: املثّقف البدائيل، 

ا م. وقد رأت هذه اجلامعة ـ بعد إبطاهل1380بالظهور منذ عام 

النظرّيات السابقة يف خصوص املجتمعات العربية واإلسالمية ـ 

 رضورة تقديم احللول والنظرّيات اجلديدة.

ويعتّر الدكتور حممد عابد اجلابري من أبرز املنتمّي إىل هذا 

التيار التنويري؛ حيث ذهب إىل االعتقاد بإمكانّية أن نقّدم نظرية 

عات العربية. أكمل وأنسب وأشمل يف خصوص مشاكل املجتم

بيد أننا من خالل التقييم اإلمجايل لنشاط هذه املجموعة من 

املستنريين يمكن لنا القول: إّن هؤالء مل حيّققوا نجاحًا ملموسًا يف 

مساعيهم الفكرية، ألّنم بدأوا طرح أفكارهم يف فرتة تعد ـ خالفًا 

عريب ملرحلة عبد النارص ـ من أسوأ الفرتات التي مّرت عىل العامل ال

عىل املستوى السيايس واالجتامعي والثقايف بسبب اإلخفاقات 

 واخلسائر الكبرية التي تعّرض هلا يف مواجهة العدّو اإلرسائييل.
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حيث يقوم  املجموعة الرابعة: املثّقف املقاول أو السمسار،

هؤالء بالتنظري وفقًا لرغبات وتوّجهات احلكومات أو الرشكات 

ة ينالوّنا من تلك احلكومات أو الكّرى مقابل صفقات مالي

الرشكات. إن هذه املجموعة من النخب واملثقفّي اآلخذة 

باالزدياد منذ عقد التسعينات من القرن املايض، تضع نفسها يف 

خدمة احلكومات واألحزاب والرشكات الكّرى، وبذلك تضع 

 حّدًا ورشخًا فاصاًل بينها وبّي الشعوب ومطالبها الوطنية.

 يارات الفكرّية الدينية يف العامل العربيصورة عن الت

  كيف يمكن تقسيم التيارات الفكرية الدينية يف العامل العريب؟ 

  هناك الكثري من التقسيامت يف هذا املجال، ولكن يمكن

 تقسيم هذه التيارات إىل ثالثة أقسام رئيسة، وهي:

ئد ، حيث يمثل حاليًا التيار الساالتيار األول: التيار السلفي

والغالب عىل مساحة واسعة يف املحافل الدينية. وبطبيعة احلال 

يمكن إرجاع هذه السيادة والنفوذ إىل الكثري من العوامل، ويمكن 

اإلشارة من بينها إىل الدعم املايل وتوفري الغطاء هلا من قبل بعض 

البلدان اإلسالمية. وحيمل هذا التيار تفكريًا سطحيًا، وال يستند إىل 

ة الفلسفية أو األخالقية، وإنام ينظر إىل األمور من زاوية األدلّ 

شكلية وجاّفة، ويعمل عىل حتليل املسائل الدينية واالجتامعّية، 
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 ويقّدم هلا احللول، معتمدًا أساليب التفكري املتخّلف واملتحّجر.

وبطبيعة احلال فقد متّخض عن التيار السلفي فرعان آخران، 

السلفي االجتهادي(، و)التيار السلفي  يمكن تسميتهام بـ )التيار

االنفتاحي(. إذ يدعو التيار السلفي االجتهادي ـ يف إطار املحافظة 

عىل املباين واألصول السلفّية ـ إىل إجراء إصالحات يف التفكري 

واملنه  السلفي وجعله منسجاًم ومتناغاًم مع العرص. وقد ظهر هذا 

ة، ولكنه ال يتمتع بالنفوذ التيار السلفي يف كّل من مرص والسعوديّ 

والسلطة. وأما التيار السلفي االنفتاحي فقد بدأ بالظهور مؤّخرًا يف 

اململكة العربية السعودية وهو آخذ يف التنامي. ويرى هذا التيار أّن 

السلفية حتى اآلن مل تفهم بشكلها الصحيح، والبّد لذلك من إجياد 

ا االجتاه مل يتمّكن حتى مزي  من السلفية والليّرالية. بيد أن هذ

 اآلن من التغّلب عىل السلفية التقليدية.

وعليه فإّن البلدان العربية ذات الطابع السنّي الغالب تتجه 

بشكل عام وملختلف األسباب ـ ومن بينها اخلسائر العسكرية يف 

مواجهة االحتالل اإلرسائييل يف العقود األخرية، واالستبداد 

من احلكومات ـ نحو التأثر باملنه  السيايس من قبل الكثري 

الفكري للسلفّية. ويف ظّل هذه الظروف تعمل السلفية من خالل 

رفع شعار العودة إىل الدين اإلسالمي عىل نقد الظروف الراهنة 
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 وابتعادها عن الرسالة احلقيقّية لإلسالم.

التيار الثاين: هو تيار اإلسالم التقليدي املتناغم واملنسجم مع 

حيث يسعى هذا التيار إىل تقديم دين يكون أوالً:  ت،احلكوما

فرديًا، ويكون ثانيًا: مطيعًا للحكومة وحتت ترّصفها. بمعنى أنه 

جيب تقديم الدين بشكل ال يتضّمن ما من شأنه أن يتعارض مع 

 احلكومات أو يصطدم هبا.

حيث أخذ املتدّينون  التيار الثالث: هو اإلسالم العلامين،

ّّرون عن امتعاضهم واستيائهم من اإلسالم التقليدي العلامنيون يع

واإلسالم السلفي، ويسعون إىل القيام بمحاولة للجمع بّي 

اإلسالم والعلامنية. ويذهب أصحاب هذا التيار إىل االعتقاد بأّن 

املسائل السياسية وشؤون احلكم والدولة واملسائل االجتامعية تدار 

ات، وأما الدين فيتكّفل إدارة من قبل الشعب واألمة عّر االنتخاب

الشؤون الفردية والعبادية فقط. واليوم يشهد هذا التيار الثالث 

 رواجًا يف البلدان العربية، وخاّصة بّي أفراد الطبقة اجلامعّية.

 

  ما هو نوع العالقة بني تقسيمك الرباعي للمستنريين، والتقسيم

 الثالثي لتيارات الفكر الديني؟

 تيارات أن تتقاطع مع بعضها بشكل كامل، وال يمكن هلذه ال
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تكون هذه التقسيامت مستقّلًة عن بعضها أبدًا، فعىل سبيل املثال: 

نجد أّن تيار اإلسالم التقليدي الذي يضع نفسه حتت ترّصف 

األنظمة بشكل كامل، ويعمل عىل تّرير كّل ما يصدر عن السلطة 

ولّي؛ ألّن كال التيارين احلاكمة، شديد القرب والشبه باملثقفّي املقا

يعمل عىل خدمة النظام احلاكم، وإنتاج الفكر لصالح احلكم مقابل 

احلصول عىل املال. كام أّن السلفّية اجلهادّية التي تؤّكد عىل رضورة 

جهاد األعداء وإحداث التغيري يف ظروف اجلاهلّية الراهنة، شديدة 

لفكري إىل الشبه باملثقف الرتاجيدي، حيث يذهب هذا النمط ا

االعتقاد بكفر مجيع األمم يف الظروف الراهنة، وأّن األوضاع 

عادت إىل األزمنة اجلاهليّة، وال بّد من إرجاعها إىل اإلسالم. ومن 

هنا فإّن هذه التيارات تعتمد رؤية تراجيدّية يف نقدها الراديكايل 

 للظروف الزمنّية واالجتامعية الراهنة.

 العامل العربيأصول التفكري العلماني يف 

   ما هي أصول وقواعد التفكري العلامين لدى املسلمني يف العامل

 العريب، ومن هم أبرز املنتسبني إىل هذا االجتاه الفكري؟

  تنشأ أصول وقواعد تفكري العلامنّيّي املسلمّي )أعني هبم

العلامنّيون الذين يلتزمون باإلسالم بوجٍه ما( من القول بأّن 
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حكام الفقهّية التي تزخر هبا الكتب الفقهّية والتي النظريات واأل

تتحّدث عن خمتلف املسائل السياسية واالجتامعية ال تتناسب أبدًا 

مع الظروف الزمنيّة الراهنة، ولذلك ال حيالفها التوفيق، وعليه 

جيب عدم تغليف هذه النظريات هبالة من القداسة، واإلذعان هلا 

ك األمور السياسية واالجتامعية باملطلق. ونتيجة لذلك جيب تر

إلرادة الناس واختيارهم، أما اإلسالم فيعال  جمموعة من القضايا 

 األخالقية ويكون له تدّخل جزئي يف األمور.

من هنا، فإّن اإلسالم فاقٌد للنظرية أو النظام االقتصادي 

والسيايس املحّدد، رغم اشتامله عىل بعض األوامر واألحكام 

ل: أصل الوفاء بالعقود، أو حرمة الرسقة، والربا أو العامة، من قبي

االحتيال، مما يمكن أن نستفيده بواسطة العقل العميل أيضًا. 

ويذهب هؤالء األفراد إىل االعتقاد بأننا من خالل النظر يف 

النصوص الدينية املقّدسة إنام نستطيع احلصول عىل جمّرد جمموعة 

كن احلصول منها عىل نظام من األصول واملالكات العامة، وال يم

 اقتصادي أو سيايس حمّدد.

بل حتى األحكام التي جاءت يف الكتاب والسنّة إنام تتعّلق 

باألزمنة الضاربة يف القدم، وال يمكن تطبيقها عىل األزمنة الراهنة. 

فعىل سبيل املثال يعتقد العلامنيون املسلمون أّن كتاب )األحكام 
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دي يف القرن اهلجري اخلامس كان السلطانية( الذي كتبه املاور

يعتّر يف غاية األمهّية يف وقته، إال أّن مسائله وموضوعاته تفتقر إىل 

 الفاعلية واجلدوائية يف عرصنا الراهن.

وعىل هذا األساس، يرى العلامنيون املسلمون أّن الذي نحتاج 

إليه من أوجه الفقه يف العرص الراهن هو جمّرد األوجه الفردّية له 

ض الشؤون العامة والكّليات األخالقّية. من هنا البد إلدارة وبع

املجتمع من االعتامد عىل العقل البرشي، عىل أن ال تتعارض 

أحكام هذا العقل مع ثوابت وأصول األخالق الدينية العامة. 

ويذهب هؤالء إىل إمكان اعتبار هذا املنه  الفكري نوعًا من 

 اجلمع بّي الدين والعقل.

لنوع من التفكري يقف يف مقابل الفقه والرؤّية الفقهية إّن هذا ا

املدرسّية متاما؛. حيث يرى العلامنيون املسلمون أّن الفقه قد تضّخم 

إىل حّد كبري، يف حّي أّن حجم الفقه يف الدين ينبغي أن يكون أقّل 

مما هو عليه اآلن بكثري. فعىل سبيل املثال: ال تشّكل آيات األحكام 

ن آيات القرآن الكريم تقريبًا، يف حّي أننا نجد هذه سوى الُعرش م

النسبة معكوسة يف املجتمعات اإلسالمّية واحلوزات العلمية 

الدينية. وعليه البد من استبدال الفقه بالعقل البرشي كي نتمّكن 

من حّل املشاكل الراهنة بشكل صحيح. نعم، يمكن اعتبار هذا 
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 التفكري العلامين اإلسالمي.هو السبب الرئيس لظهور أنموذج األمر 

ويمكن تسمية السيد حممد حسن األمّي من بّي شيعة لبنان 

بوصفه املثال البارز للعلامين املسلم، حيث يعّّر عن موقفه يف هذا 

االجتاه بشكل رصيح. ومن بّي أهل السنّة يمكن لنا تسمية 

أشخاص من أمثال: الدكتور رضوان السيد والدكتور نرص حامد 

 ـ يف جزء من حياته ـ بوصفهم من أتباع هذا االجتاه. أبو زيد

 اجلابري وأركون، املشرتكات واالمتيازات

   ما هي نسبة أفكار حممد أركون وحممد عابد اجلابري إىل تيار

 العلامنية اإلسالمّية؟

   يذهب حممد أركون إىل انتهاج نمط فكري مغاير هلذا النه

الليّرالية والعلامنية احلقيقّية بشكل متامًا، فقد مال باجتاه النظريات 

كامل؛ حيث ينظر أركون إىل جمموع النصوص الدينية بوصفها 

ظاهرة تارخيية فاقدة للقداسة. وأّن عمر الفقه من وجهة نظره قد 

بلغ ّنايته يف مستهل أحداث عرص النهضة، ومنذ ذلك احلّي مل يعد 

 ة والنصوص املقّدسة.معاجلة املسائل من خالل النظر يف السنّ باإلمكان 

أما الدكتور حممد عابد اجلابري، فهو خمتلف عن أركون، 

فاجلابري شخص قومي يقوم كّل مّهه ونشاطه عىل أساس العقالنّية 
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العربية، وهو يطرح مرشوعه من هذه الزاوية، وهلذا فهو يويل أمهّيًة 

لإلسالم لكونه مرتبطًا بالتاريخ العريب. وبعبارة أخرى: إّن 

ري يساوي بّي التاريخ اإلسالمي والتاريخ العريب، يف حّي ال اجلاب

يعتقد أركون بمثل هذه األمور، ويبني منظومته الفكرّية متجاوزًا 

املفاهيم القومّية واإلسالميّة معًا. وبينام ينطلق اجلابري من كونه 

 ناشطًا سياسيًا ويسعى إىل إعادة قراءة اإلسالم برؤية قوميّة.

د أّن اجلابري قد كتب يف السنوات األخرية ولعّله هلذا نج

تفسريًا للقرآن، وهو أمر الفت لالنتباه. من هنا يطرح هذا السؤال 

نفسه: ما الذي يدعو اجلابري ـ مع ما يتبنّاه من املنه  الفكري 

والفلسفي ـ إىل االشتغال بتفسري القرآن مع أّنه مل يكن عاملًا دينيًا؟! 

مكن القول: إّن اجلابري يعتقد بأّن يف اجلواب عن هذا السؤال ي

القرآن جامٌع لثقافة وتاريخ العرب، ولذلك فإنه يرى أّن يف نقد 

القرآن والتشكيك فيه وعدم االهتامم به نقدًا وتشكيكًا وعدم اهتامم 

 بالثقافة والقومّية العربية. من هنا جيب إيالء القرآن أمهية كّرى.

التاريخ والثقافة اإلسالميّة إّن تفكري اجلابري يقوم عىل احرتام 

والعربية، ولكّن احرتامه هذا مقرون بالنقد، وعىل هذا األساس 

نجده ينتقد الفلسفات التجريدية البن سينا وصدر املتأهّلّي 

الشريازي بشّدة، معتّرًا هذا النوع من التفكري تفكريًا فارسّيًا دخيالً 
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الذهنية العربية ال يمّت إىل العروبة والعقل العريب بصلة؛ ألّن 

ختتلف عن الذهنية اإليرانية واهلندية، ولذلك نجد الذهنية العربيّة 

فاقدة لألفكار الصوفّية والعرفانية، وهذا ما دفع اجلابري للدعوة 

إلصالح العقل العريب من خالل نقد هذا العقل، نقدًا يقوم عىل 

يه من االعتقاد بأّن ما خّربه هو الفلسفات والتوّجهات الدخيلة عل

 الشعوب األخرى.

وباختصار يمكن القول: إّن اجلابريَّ سيايس قومي يدعو إىل 

دراسة تاريخ التفكري العريب واإلسالمي دراسة نقدية برؤية إجيابية، 

أما أركون فكانت نظرته إىل الدين من زاوية خارجّية، وكان 

 باإلضافة إىل ذلك ينظر إىل الدين بعّي أكاديمية وجامعّية بحتة.

 املثقف العربي، دوره وتأثريه

  ما هو مدى التأثري العام للتيارات الفكرية يف العامل العريب؟ 

  :ال يبلغ تأثري املنتمّي إىل تيارات التنوير العريب من أمثال

حممد عابد اجلابري، وحممد أركون، وبرهان غليون، ورضوان 

ذا األمر السيد، عىل الرأي العام أكثر من اخلمسة عرش باملئة، وهل

أسباب من قبيل: حالة اليأس واإلحباط وانعدام األمل التي 

حتارص املثقفّي، وعدم حصوهلم عىل الدعم املايل الكايف من قبل 
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 احلكومات، وعدم اهتامم الناس بأفكارهم.

وبطبيعة احلال قد تكون هناك بعض البحوث التي يتّم تداوهلا 

نفسها ذلك الصدى بّي عامة ولكّنها ال جتد لبّي املستنريين أنفسهم، 

الناس. كام أّن أفكار وبحوث هؤالء املستنريين ال تأخذ طابعًا خطابيًا 

عامًا، وإنام تتخذ يف الغالب صبغًة نخبوّية خاصة، فهي ـ بعكس 

التيارات السلفيّة وتيارات اإلسالم التقليدي ـ غري ذات صلة باجلامهري. 

من تأثري علامء السلفّية وعلامء من هنا نجد تأثري املثقفّي أقّل بكثري 

 اإلسالم التقليدي من الذين لدهيم ارتباط وثيق بعاّمة الناس.

كام أّن احلالة املادية البائسة للثقف العريب ال يمكن قياسها بحالة 

الرخاء التي تعيشها التيارات األخرى؛ فالتيارات التنويرية تعاين 

جة إىل من يقّدم هلم العون فقرًا كبريًا عىل املستوى املادي، وهم بحا

لبناء مؤّسساهتم، يف حّي يمتلك علامء السلفية واإلسالم التقليدي 

الكثري من املصادر املالية التي حيصلون عليها من الدول أو من 

الناس مبارشًة، ولذلك تكون مساحة نفوذهم وتأثريهم أكّر من 

 مساحة تأثري املثقفّي.

 ض الشيء؟هل من تيار جتديدي ديين خمتلف بع

   ما هو مدى إمكان ظهور تيار جتديدي يف الفكر الديني خارج

 إطار التيارات الراهنة؟

  يف احلقيقة هناك وجود هلذا التيار، فعىل سبيل املثال نجد
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سلامن العودة من السلفّية لديه أفكاره يف هذا االجتاه، كام نجد هناك 

شيخ يوسف القرضاوي، بّي أتباع السلفّية االجتهادية أفرادًا مثل ال

والدكتور حممد سليم العّوا، والدكتور أمحد الريسوين يسعون إىل 

اجلمع والتوفيق بّي األفكار الدينية والفقهية وبّي ظروف 

 ومقتضيات العرص.

بطبيعة احلال، فقد قام هؤالء بنرش أفكارهم إىل حّد ما، ولكن 

ّكنوا حتى عىل الرغم من أمهيّة هذه الشخصيات، إال أّنم مل يتم

اآلن من أن يكّونوا ألنفسهم ذلك التأثري عىل عاّمة الناس، ويعود 

سبب ذلك إىل أّن أفكارهم تفتقر إىل التنظيم واالنسجام، كام أّنم 

ال حيصلون عىل دعم من احلكومات. بل هناك خوف يعرتي 

احلكومات من هؤالء األشخاص؛ إذ تزخر أفكار بعضهم بمفاهيم 

طبيق الرشيعة وتداول السلطة وما إىل ذلك من من قبيل: احلرية وت

 األمور التي تثري خماوف السلطات السياسّية احلاكمة يف العامل العريب.

 العالقات بني املثقف اإليراني والعربي

   ما هي أوجه الشبه واالختالف بني التيارات الفكرية اإليرانية

 هذه التيارات؟ والعربية؟ وما هو حجم التأثري والتأثر املتبادل بني

  إّن هذا التأثري املتبادل ملحوظ إىل حّد كبري، فعىل سبيل املثال

نجد بعض النظرّيات التي تطرح يف إيران كانت مطروحًة يف العامل 
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العريب قبل عّدة سنوات. كام أّن ترمجة بعض األفكار اإليرانية يف 

ت حقل الدولة الدينية والفلسفة والعرفان اإلسالمّيّي قد ترك

 تأثريات إجيابية عىل العديد من الباحثّي العرب.

ولكن عىل الرغم من التأثريات املتبادلة، هناك اختالفات 

أساسّية بّي نمط التفكري اإليراين والعريب، األمر الذي أّدى إىل 

انخفاض نسبة هذا التأثري. إّن التفكري اإليراين ذو صبغة فلسفية 

اين عندما يطرق أّي موضوع يعيده وصوفيّة، بمعنى أّن املفّكر اإلير

إىل جذوره األصليّة وينظر له بعيون باطنّية، فيام يميل املفّكر العريب 

إىل الفكر التطبيقي العميل أو التارخيي أو اللغوي. من هنا نجد هذا 

النوع من التفكري يرّكز عىل جتزئة املوضوع والنظر إليه بنظرة 

ة التي يتّم تداوهلا يف العامل تطبيقّية، ولذلك نجد املسائل العلمي

العريب ذات صبغة لغوية وفقهية وأخالقيّة، وأما يف الفضاء اإليراين 

 فيسود الفكر الفلسفي والعرفاين وحتى الصويف.

ومن باب املثال نالحظ أّن التفاسري القرآنية التي يتّم نرشها يف 

العامل العريب غالبًا ما تكون ذات صبغة سياسية واجتامعية 

طبيقّية، يف حّي أّن التفاسري التي يتّم نرشها يف إيران غالبًا ما وت

تكون ذات مضمون فلسفي وحتلييل وعرفاين. وقد كان هلذا 

التفاوت يف النمط الفكري بّي العاملّي تأثري كبري يف خمتلف 



38

 املجاالت الفكرية والعملّية.

طّي وبطبيعة احلال يمكن لنا أن نعمد إىل التلفيق بّي هذين النم

من التفكري واخلروج بنمط فكري ثالث جيمع بّي نقاط قّوة 

التفكريين، إال أّن القيام بمثل هذا التلفيق بحاجة إىل نظرّية 

 منسجمة.

 

  ما هو حجم احلوار والتواصل بني التيارات الفكرية اإليرانية

 والعربية؟

 ى إّن التواصل بّي التيارات الفكرية اإليرانية ـ العربية يف أدن

مستوياته لألسف الشديد، حيث يقترص االرتباط بينها عىل 

مستوى احلكومات أو ما يكون حتت إرشافها، ويبدو أّن هذا 

الوضع بحاجة إىل تصحيح، وأن تتسع رقعة العالقات الشخصّية 

واملؤّسساتية بّي املفّكرين واملثقفّي من اإليرانيّي والعرب من 

ّي وعىل رأسها اإلسالم؛ ألن منطلق املشرتكات الكثرية بّي الطرف

هذا النوع من التالقي والتواصل ال حيتاج إىل إذن من احلكومات، 

وعىل املسلمّي أن يكونوا سّباقّي يف هذا املجال، وأن تتظافر 

 جهودهم من أجل حّل اهلموم املشرتكة للعامل اإلسالمي.

وبطبيعة احلال هناك مشكلة هاّمة أخرى يف هذا السياق، وهي 
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لذهنية العربية ال تبدي حاسة ورغبة يف ترمجة أفكارها إىل أّن ا

اللغات والبلدان اإلسالمّية األخرى، خالفًا للذهنية اإليرانية التي 

متيل إىل ترمجة أفكارها، وقد تضاعفت هذه الرغبة بعد انتصار 

الثورة اإلسالمية. وعىل هذا األساس نجد نزعة واضحة يف املناخ 

 تصدير أفكاره إىل البلدان األخرى.اإليراين إىل ترمجة و

وهناك إشكال أسايس قد يكون واردًا إىل حّد ما عىل املفّكرين 

اإليرانيّي، إذ يبدو أن بعضهم يظّن أّنه الوحيد املهتّم بقضايا الفكر 

والنظر، وأنه ال يوجد يشء من هذه اهلموم يف أنحاء العامل 

الفكري  اإلسالمي األخرى، ولذلك عندما يواجهون الفضاء

للعامل العريب تراهم يصابون باحلرية والذهول. وهذا ما يعّمق 

احلاجة إىل إحداث إصالح جوهري يف ذهنية التيارات الفكرية 

اإليرانية والعربية، متهيدًا لبناء أرضّية مناسبة للتواصل واالرتباط 

الوثيق والبنّاء بّي الطرفّي، بعيدًا عن تدّخل احلكومات 

 وضغوطاهتا.

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثية النهضة

 العلمّية واملعاهد الدينية احلوزات يف 

  





 

 

 

  البحثية النهضة

العلمّية واملعاهد الدينية احلوزات يف

 

 يف البداية لو تعّرفون القّراء األعزاء بشخصكم الكريم 

  من مواليد مدينة صور يف جنوب لبنان، وقد درست يف

تدائية واملتوّسطة، وانتقلت بعد مدارس هذه املدينة املراحل االب

إّناء هذه الدراسة إىل الدراسة يف احلوزة العلمية يف املدينة نفسها، 

يف مدرسة تعرف باسم )املدرسة الدينية(. وهناك أكملت مراحل 

الدراسة يف املقّدمات والسطوح، كام حرضت بعض اليشء بحَث 

ه اهلل تعاىل، اخلارج عند كّل من سامحة الشيخ حمّمد تقي الفقيه رمح

وسامحة الشيخ مفيد الفقيه حفظه اهلل تعاىل، واشتغلت يف تلك 

الفرتة بالدراسة والتدريس وممارسة بعض النشاطات الثقافية 

م للدراسة يف 1331والتبليغية اإلسالمية. ثم انتقلت بعدها يف عام 

إيران، وفور وصويل رشعت بحضور البحث اخلارج عند سامحة 

                                           
( حوار نرش يف جملة زمزم معارف، التابعة جلامعة املصطفى العاملّية، يف 1)

 م.8003، صيف عام 18إيران، العدد 
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اشمي الشاهرودي حفظه اهلل تعاىل يف الفقه لسيد حممود اهلا

واألصول، وتابعت أيضًا دروس التفسري القرآين لسامحة الشيخ 

جوادي آميل حفظه اهلل، ودرست كذلك أبحاث اخلمس عند 

سامحة الشيخ حسّي النجايت رعاه املوىل، وأبحاث صالة اجلمعة 

واجلامعة ودروس القواعد الفقهية وعلم الرجال عند سامحة 

لشيخ باقر اإليرواين حفظه اهلل تعاىل. وقد انشغلت ـ كباقي الطلبة ا

 .ـ يف متابعة الشؤون الدرسية

م، سعينا نحن جمموعة من الطلبة اللبنانيّي إىل 1337يف عام 

تأسيس جمّلة طالبية هبدف أن يكون هناك حضور لطالب العلم 

تابة واملشايخ الكرام يف املجال الفكري والثقايف، ويف جمال الك

والبحث العلمي؛ فأّسسنا جمّلًة صغرية متواضعة أطلقنا عليه اسم 

)جمّلة أصداء(، وكنا آنذاك مخسة أشخاص. انطلقت املجلة بشكل 

جّيد، وكانت دافعًا لنا وحمفزًا للعمل يف جمال التأليف والنرش 

 ث.وكتابة األبحا

يف تلك الفرتة أيضًا، كنت قد التحقت بدائرة معارف الفقه 

رشف عليها سامحة والتي يُ  ،المي طبقًا ملذهب أهل البيتاإلس

األستاذ السيد الشاهرودي، واشتغلت لسنّي عّدة يف كتابة 

األبحاث الفقهية وتنظيمها واإلرشاف عىل بعضها، إىل أن تسّلمت 
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م جمّلة املنهاج يف بريوت، والتي استمّريت يف 8008يف بداية عام 

، أصدرت خالهلا ـ بحمد اهلل رئاسة حتريرها سبع سنوات متواصلة

 ًا.تعاىل ـ سبعًا وعرشين عدد

م، صارت هناك فكرة أن تصدر 8006ـ  8009وخالل عامي: 

جمّلة تعنى برتمجة املشهد الفكري اإليراين، وهتدف إىل عكس صورة 

ة )نصوص معارصة( هذا املشهد يف العامل العريب، فاشتغلت عىل جملّ 

 16ث أصدرنا منها إىل اآلن وترأست حتريرها ـ وما أزال ـ حي

عددًا، وكان هلذه املجّلة أصداء ممتازة يف العامل العريب واستقبال 

 هلل.جيد واحلمد 

، جمّلة )االجتهاد والتجديد( والتي م8004م كام أصدرت عا

تعنى بالدراسات االجتهادية اجلديدة وبالقراءات العرصية اجلديدة 

تكون أيضًا ساحًة للحوار لقضايا الفقه اإلسالمي وإشكالّياته؛ ل

واللقاء الفكري وطرح اإلشكاليات اجلديدة يف جمال الفقه 

 ًا.واألصول والرجال واحلديث والعلوم النقلية الترشيعية عموم

 ا:صدرت يل بعض األعامل، منه

ن كتاب )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكوّ ـ  1

ة االنتشار العريب والصريورة(، الذي صدر يف بريوت عن مؤّسس

م، وكان يف حقيقة األمر رسالة ماجستري يف علوم 8004عام 
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 ن.صول الدين يف إيرااُ القرآن واحلديث، أخذهتا من جامعة كّلية 

، وهو تقرير درس سامحة ()بحوث يف الفقه الزراعيـ  8

األستاذ اهلاشمي الشاهرودي حفظه اهلل، يف مباحث املزارعة 

 م.8004واملساقاة، صدر عام 

)التعددية الدينية( وهو كتاب صدر يف بريوت عام ـ  9

 د.م، ويبحث يف قضايا فلسفة الدين والكالم اجلدي8001

)علم الكالم املعارص، دراسة تارخيية منهجية(، وقد صدر ـ  6

م، ويدرس تطّور 8009عن مهرجان الشيخ الطويس حوايل عام 

 ة.رعلم الكالم الشيعي يف الفرتة املتأّخ 

مسألة املنه  يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات(، وهو )ـ  1

م، ويعال  قضايا املنه  يف العلوم 8007كتاب صدر عام 

سة اإلسالمية ويف الفكر الديني عمومًا، وقد صدر عن مؤّس 

 ت.االنتشار العريب يف بريو

 ملاذا احلوزة العلمّية؟

 ملاذا اخرتت احلوزة العلمّية لدراستك؟ 

 ملّد اإلسالمي الكبري الذي انطلق مع ثورة اإلمام أعتقد بأّن ا

اخلميني رمحة اهلل تعاىل عليه، وشهدناه ونحن يف مطلع حياتنا يف 
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السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين، كان له تأثري كبري عىل 

اندفاع عدد كبري من الشباب نحو الدراسات الدينية والعلوم 

يف ضمن هذا اجلّو؛ لذلك شعرت  اإلسالمية، وكنت يف تلك األيام

ـ كام شعر كثريون مثيل ـ أّن الدراسات الدينية جزٌء أسايّس من 

زًا للبحث والدراسة يف هذا املضامر، هوّيتنا؛ فصار ذلك عندي حمفّ 

فاخرتت هذا الطريق إيامنًا منّي بأّن الدين يشّكل أحد أبرز معامل 

 ر.اهلوية عند اإلنسان يف متام العصو

 

 ي النشاطات والفعاليات التي تقومون هبا اليوم؟ما ه 

  حاليًا أنا املعاون العلمي لسامحة السيد حممود اهلاشمي

الشاهرودي يف دائرة معارف الفقه اإلسالمي، أعمل هناك يف 

اإلرشاف عىل نشاطات تدوين املوسوعة وفقًا ملا طلبه منّي سامحة 

الظنَّ يب، وهذا السّيد، وأرجو أن أكون عند حسن ظّن من أحسن 

وحيتاج جلهد كبري ومتابعة كبرية، نسأل اهلل سبحانه  شاّق  عمٌل 

وتعاىل أن يوفقنا للمزيد يف هذا املجال، ونحن اآلن بصدد طباعة 

 اهلل.املجلد الثالث عرش من املوسوعة إن شاء 

وأرأس حالّيًا حترير جمّلة )نصوص معارصة( التي حتّدثنا عنها 

دار العدد اخلامس عرش الذي سيدور حموره قبل قليل، ونجّهز إلص

كام أرأس حاليًا ة. حول ظاهرة الوحي والدراسات القرآنية اجلديد
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حترير جملة )االجتهاد والتجديد( التي ترشف عىل إصدار عددها 

التاسع يف ملّف حتت عنوان )احلريات الدينية وقضايا العنف يف 

رير جملة )فقه كذلك أترّشف بعضوّية هيئة حت(. الفقه اإلسالمي

ولدّي حالّيًا تواصل مع عدد ال ة. الناطقة باللغة العربي (أهل البيت

بأس به من املؤّسسات البحثية والدراسية يف مدينة قم، كام أرشف 

عىل عدد من رسائل املاجستري يف احلوزة العلمية، وأقوم بتدريس 

البحث اخلارج يف الفقه يف مباحث األمر باملعروف والنهي عن 

ملنكر، بعد أن دّرست سابقًا مباحث اجلهاد، كام أعطي دروسًا ا

استداللية يف بحث خارج يف كّليات علم الرجال، كذلك أعطي 

درس بحث اخلارج يف علم األُصول، فقد كنت دّرست لثالث 

سنوات ما يتصل بنظرية السنّة وحجية اخلّر وملحقاهتا، ومنشغٌل 

ما يتصل  رشيع، أي كّل اآلن بدراسة القرآن بوصفه مصدرًا للت

ة القرآن يف بالدراسات األصولية والقرآنية املرتبطة بمرجعيّ 

 ي.االجتهاد الفقه

إىل غري ذلك من النشاطات املتصلة باملشاركة يف املؤمترات 

 ة.والندوات داخل وخارج إيران، وإلقاء حمارضات خمتلف

ة، وأنا اآلن مشغول بكتابة كتابّي أساسيّي: أحدمها حجّية السن

 م.وثانيهام نظرية اجلهاد والعالقات الدولية يف اإلسال
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وهناك موسوعة يف مرص تشارك فيها املذاهب اإلسالمية كّلها 

واهلدف منها كتابة احلديث النبوي الصحيح عند املسلمّي مجيعًا، 

وقد كنت ترّشفت أن أكون مسؤوالً عن القسم الشيعي يف هذه 

ق كّل األحاديث النبوية يف املوسوعة الضخمة؛ لذلك نقوم بتحقي

ل الرتاث اإلمامي باخلصوص وحتليلها ومناقشتها ورصدها والتأمّ 

فيها من الناحية السندية واملتنية والداللية. نسأل اهلل التوفيق يف هذا 

املرشوع الكبري الذي تشارك فيه املذاهب اإلسالمية كاّفة، عساه ـ 

 ه.قنا للخدمة يف سبيلتبارك وتعاىل ـ يوفّ 

 قويم التجربة البحثية لطالب احلوزات الدينيةت

 كيف تقّومون التجربة البحثية لطالب جامعة املصطفى العاملّية؟ 

 عتقد أّن الوضع املتصل بقضية الدراسات البحثية يف جامعة أ

املصطفى أفضل بكثري مما كان عليه يف السنوات السابقة، فاملشاريع 

قبل عّدة سنوات من الواضح  التي أطلقت من قبل اإلدارة اجلديدة

ة، وهذا يشء مهم جدًا أّنا أعطت اهتاممًا كبريًا للدراسات البحثيّ 

ورضوري للغاية؛ ألننا نفتقر إىل حضور بحثي وعلمي وأكاديمي 

خرى، فتحفيز الطالب ودفعهم ة االُ يف األوساط واملحافل العلميّ 

راه نحو كتابة األبحاث والدراسات ورسائل املاجستري والدكتو
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ة تأهيل حسنت إدارة عمليّ اُ ممتازة إذا  خيلق يف حّد نفسه نخبةً 

الباحثّي، وهذا ما يعدنا ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ بجيل يّرهن عن 

حضوره احلقيقي يف املحافل العلمية والفكرية عىل مستوى الساحة 

 ًا.ة عمومًا والعربية خصوصاإلسالميّ 

اه، ومن الطبيعي أن أعتقد أّن احلركة قد انطلقت يف هذا االجت

تكون هناك بعض املعوقات، مثل كون احلركة بطيئة بعض اليشء، 

مع قّلة املحّفزات عىل بعض الصعد واملستويات، بحيث تفرض 

ة يف هذا الرضورة مزيدًا من ترغيب طالب العلوم اإلسالميّ 

ة من كتب ومقاالت املجال، مثل مساعدهتم يف نرش أعامهلم العلميّ 

 م.جمتمعاهتيف بلداّنم و

 وصايا طالبّية يف جمال البحث العلمي

  ما هي الوصايا والتوجيهات واإلرشادات التي تقّدموهنا للقّراء

 يف جمال البحث العلمّي؟

 من يريد االشتغال باملجاالت البحثية أن ينتبه  رتض بكّل يف

 :ملجموعة عنارص

حثية حيث جيب علينا أن نختار املحاور الب اختيار املوضوع،ـ  1

لزماننا ولعرصنا وملجتمعاتنا؛ فمع األسف  التي تكون مفيدةً 
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الشديد هناك الكثري من رسائل املاجستري التي اّطلعُت عليها يف 

جامعة املصطفى مل تتناول قضايا جديدة، ونحن نعلم أّن الكثري من 

القّيمّي عىل املؤّسسات الدينية واحلوزات العلمية لدهيم رغبة 

طالب نحو األخذ باملوضوعات اجلديدة التي واضحة يف دفع ال

 ة.حتتاج إىل معاجل

إذا مل ننتبه إىل اختيار املوضوعات فقد نتلف وقتنا بموضوعات 

كبرية للوضع الفكري والثقايف  مستهلكة تكرارية قد ال تقّدم خدمةً 

عىل  الذي متّر به أمتنا اليوم؛ فالعّرة يف املوضوعات أن تكون قادرةً 

مة يف الفكر أو العمل، ونحن نعرف يف الرسائل حّل مشكلة قائ

واألطروحات األكاديمية أّن هناك ما يسمى بالسؤال األصيل ـ 

بحسب التعبري الفاريس ـ أو ما نسّميه يف جامعات العامل العريب 

ات موجودة اآلن يف عامل الفكر ة، فهناك إشكاليّ ة الرئيسيّ باإلشكاليّ 

ه اإلشكاليات واالشتغال عليها، والثقافة، واملطلوب منّا حتديد هذ

لتقديم أجوبة أو حلول هلا، بدل أن نضّيع وقتنا يف االشتغال عىل 

إشكاليات تنتمي إىل قرون غابرة أو إشكاليات مل حتدث بعُد عىل 

طريقة الفقه االفرتايض؛ فلسنا مسؤولّي عاّم سيحدث فيام بعد، وال 

وعىل مستوى فقه عاّم حدث ووقع، وإنام ُنسأل ـ بالدرجة األوىل 

عن واقعنا والفرتة التي نعيش ونحيا؛ فانتخاب ـ األولويات 
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املوضوعات واختيارها يف غاية األمهية، من حيث اجلدة واحلداثة 

 ن.واحلضور الكبري يف العرص الراه

عندما نريد أن نكتب بحثًا فعلينا أن ال ننطلق ـ فقط ودومًا ـ ـ  4

ة، ق من ذهنية أكاديمية موضوعيّ ة، بل جيب أن ننطلمن ذهنية دفاعيّ 

، ال أن نّدعي دومًا أننا وصلنا إليها قبل أن نبحث لنصل احلقيقةَ 

نبحث، كام هي عادة الكثريين مع األسف الشديد يف أكثر من 

وسط. من الرضوري أن تكون دراساتنا ـ عىل املستوى الثبويت 

أبدًا واإلثبايت معًا ـ ذات طابع حمايد موضوعي أكاديمي ال تتصف 

يفرتض أن ال تقف جهودنا البحثية عند الرّد  ل..بالرصاخ والعوي

عىل اآلخرين، وكأن جلملة )إن قلَت قلُت( مفهومًا بحيث لو مل 

جيب أن ننّوع أدوارنا بحيث يشتغل  يل!!يقل اآلخر شيئًا فال دور 

فريٌق منّا عىل رّد اإلشكاليات والشبهات، فيام يعمل فريٌق آخر عىل 

كر الديني حماوالً إعادة إنتاج املعرفة الدينية ضمن بناءات بناء الف

ة التي تواجهنا يف هذا قادرة عىل الصمود اليوم أمام الزالزل املعرفيّ 

العامل، ويعمل فريٌق ثالٌث عىل ممارسة النقد الداخيل دومًا لكي 

يتكّفل الكشف عن ثغراتنا وعيوبنا ونواقصنا لتالفيها بدل الغفلة 

ها، واملفروض أن حيرتم األفرقاء الثالثة جهود بعضهم عنها وجتاهل

 ًا.بدل أن يتنافسوا تنافسًا سلبّيًا أو يطعنوا يف قيمة عطاءاهتم مجيع
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من املهّم يف البحث العلمي أن نتخىّل قدر اإلمكان عن 

الذهنّيتّي: اخلطابية والسجالية، ليكون العمل أكاديمّيًا موثقًا 

 ًا.مدروس

 يف الدراسات التي نقوم بإنتاجها؛ فليس املهم البعد اإلثبايتـ  0

يف عرصنا أن ننتج املعرفة فقط، بقدر ما هيّمنا أيضًا تسويق هذه 

فهناك كثريون ينتجون معارف كثرية لكنّهم  املعرفة ونرشها،

يموتون فتبقى أفكارهم يف بطون الكتب التي يأيت عليها الغبار 

القليل القليل، هنا ال يقوم وترمى يف املكتبات ال يستفيد منها إال 

الفكر برتبية أجيال أو صنع جمتمعات وإّنام باستهالك األوراق 

 ب!!واحلّر فحس

وعىل هذا األساس عندما تقوم ببحٍث ما فعليك أن حتاول ـ من 

خالل صياغة العبارات ومن خالل البنية الرتكيبية والبنية الصياغية 

ّنك تقّدم له شيئًا واألسلوبّية ـ جذب القارئ وجعله يشعر بأ

وتدفعه لكي يستمر معك، فاحلكمة تقول: ليس الكتاب األكثر 

قيمة هو الكتاب الذي يفّكر عنك وإنام الذي يدفعك للتفكري؛ 

فعلينا أن نكتب لكي نحّرك املجتمع ليفّكر ويشرتك معنا يف عملية 

التفكري هذه، وهبذه الطريقة تستمّر أفكارنا قادرًة عىل احلضور عند 

 ة.رشائح االجتامعية والفكرية والثقافية املختلفال



108

إذن، نحن بحاجة إىل تسويق، إىل نرش، إىل أساليب بيان 

وعرض، إىل تنظيم أفكار، إىل مشاركة القارئ يف مهومه وتقديم 

مساعدة له، إىل العنرص اإلعالمي الذي نفتقده مع األسف 

وع مع من الرضوري أن يتعاون إعالمنا املرئي واملسم .الشديد

املراكز البحثية لكي يعّرف هبا وييضء عليها، وينرش مسامهاهتا ليعّم 

 ىل.حضورها عاملنا اإلسالمي إن شاء اهلل تعا

 تنمية الثقافة البحثّية الدينية، سُبٌل ومشكالت

  ما هي السبل التي تقرتحوهنا لتنمية وتعميق الثقافة البحثية يف

 جامعة املصطفى العاملّية؟

  يل أن أحتّدث برصاحة يف هذا املوضوع، أعتقد أنّ  سمحتملو 

واحدة من القضايا الرئيسة يف هذا املجال هو الكادر املرشف، أعني 

هناك قسم كبري من هذا الكادر املرشف عىل الدراسات واألبحاث 

والرسائل يف جامعة املصطفى هو بنفسه ليس أكاديميًا، وربام 

، بل بعضهم ال يؤمن أساسًا بعضهم مل يكتب يف حياته يومًا بحثاً 

بمرشوع تطوير احلوزات عىل هذا الصعيد وغريه، أمتنى بجّد ومن 

عاد النظر يف هذا األمر، بل الكثري من هؤالء ال قلبي أن يُ  كّل 

ة، فكيف ُنسهمهم يؤمنون حتى بمنه  الكتابة وفقًا للطرق العرصيّ 
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 ة؟!يف إنتاج اجتاه عرصي يف املجاالت البحثيّ 

لرضوري التواصل مع هذا الفريق لنخوض معه لعّل من ا

رها يف حوارًا إلقناعه باملنه  اجلديد، فهناك عنارص البّد من توفّ 

سة علمّية، الفريق املرشف عىل حركة النهضة البحثية يف أّي مؤّس 

وإال فنحن نصنع التناقضات التي قد تعّطل املرشوع يف بعض 

ًا باملرشوع وليس فقط مواقعه أو مستوياته، نحن نريد كادرًا مؤمن

متعاونًا بشكل شكيل، قد يوحي يف تعاونه للجيل الصاعد بيشء 

 ك.من الالمباالة هنا أو هنا

ز املعنوي، فليست املحفزات املادية املسألة األخرى هي املحفّ 

كافية لوحدها، وهذا ما سبق أن طرحُته يف إحدى االحتفاليات 

ن رسائل املاجستري، ال الفكرية يف قم، فاآلن توجد لدينا آالف م

أدري كم بالضبط، ربام ثالثة آالف أو أربعة آالف رسالة، أال 

يوجد يف كّل مائة رسالة مخٌس ممتازة، إذا كان عندنا أربعة آالف 

يعني يف كّل مائة رسالة هناك مخس رسائل ممتازة، فسيكون عندنا 

رسالة.. نحن بإمكاننا أن نطبع هذه الرسائل ونرتمجها  800

ملوضوع الرسالة، وهبذا نحن مخس لغات تبعًا أو رشها بأربع ونن

 ،كّرى للحوزة العلمية نصدر سلسلة الدراسات احلوزوية لتكون دعايةً 

 ة.قادرين عىل تقديم دراسات جادّ تدّلل عىل أّّنا تنت  خّرجيّي 
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ندما تصدر هذه السلسلة حتت عنوان )سلسلة الدراسات ع

بّيًا يف العامل اإلسالمي، وأّن هناك احلوزوية( ستعطي انطباعًا إجيا

جامعة دينية حمرتمة ووازنة وواعدة تقدر عىل ختري  الكفوئّي، 

وسيكون ذلك اعتبارًا معنويًا كبريًا للجامعة وطالهبا. وعندما جيد 

الباحث أو ذاك أّن كتاباته حظيت هبذا النوع من االهتامم هذا 

 ه.فسيشعر بأّنه قّدم إنجازًا يف حيات

بعض الرسائل التي قد ال تليق بالنرش قد تكون بعض  بل إنّ 

لذلك، وليس املهم هو النرش يف داخل اجلامعة  فصوهلا قابلةً 

وموطنها بل يف بلدان الباحثّي والطالب أيضًا، لو درسنا هذا 

ة فسنستنت  الكثري من املوضوع من ناحية إعالمية ونفسيّ 

 ت.اإلجيابيا

كثر، وإال فهناك وسائل أخرى طبعًا هذا كّله جمّرد مثال ال أ

 ل.عديدة يف هذا املجا

 الرسالة األساسية لطالب العلوم الدينية يف العصر احلاضر

  ما هي برأيكم الرسالة األساسّية املوكلة إىل طالب العلوم

 الدينية يف العرص احلارض؟

  ّة لطالب العلوم الرشعية والدينية لعّل الرسالة األساسي
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ة االعتدال والوسطية؛ ألننا بدأنا نشهد يف الفرتة نرش ثقافهي اليوم 

م وثقافة الرفض واإلقصاء، ف والتأزّ األخرية هيمنة ثقافة التطرّ 

ة وثقافة االعتدال يف عالقاتنا مع بعضنا علينا أن ننرش ثقافة الوسطيّ 

داخل ـ داخل املؤّسسة الدينية، وكذلك يف عالقات التيارات ال

 ًا.القات املذاهب اإلسالمية أيضفيام بينها، ويف عمذهبّية 

رسالة االعتدال والوسطية حاجة اليوم لرفع خمتلف أشكال 

سة علمية من   والتوتر، فالتشن  والتوتر داخل أّي مؤّس التشنّ 

شأنه أن يعيق احلركة الفكرية ويعّطل التنمية، إّنه ُيقحم املؤّسسة 

ستطيع أن تنت  كّلها يف دّوامة السجاالت الداخلية املغلقة التي ال ت

هذه رسالة ى. معرفة قادرة عىل النهوض لتتحّول إىل مشاريع كّر

أساسية اليوم أن يسعى الطالب لنرش ثقافة الوسطية واالعتدال 

ة معانيهام ضمن القيم األخالقية وضمن املوازين الرشعيّ  بكّل 

 ة.اإلسالميّ 

الرسالة األُخرى هي الرسالة الفكرية، فنحن نواجه حضارة 

نحن نفتقر إىل حضور  .ة، وهي احلضارة الغربية املهيمنةاللحظ

فكري يف العامل، نعم نملك حضورنا داخل طوائفنا، لكن ليس 

لدينا هذا احلضور الراسخ والقوي يف املحافل العلمّية الكّرى، كام 

يفرتض أن يكون وكام يتناسب مع عمق املدرسة الفكرية 
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يل الصاعد يف احلوزات أتصّور أن اهتامم اجل ة.اإلسالمية العريق

العلمية باجلانب الفكري رضوري جدًا لكي نريّب يف أوساطنا كادرًا 

قادرًا عىل أن ينهض بأعباء املسؤولية الفكرية، إىل جانب اخلطباء 

 ة.واملنّريّي واألساتذ

اليوم تعصف بأجيالنا شكوك وتساؤالت رهيبة ال تكفي معها 

ء الساخرة، وعندما ّنتّم املواعظ العابرة وال أساليب االستهزا

باجلانب الفكري ونخلق فيام بيننا مناخًا تنافسّيًا يف العطاء الفكري 

فسيشعر اجلميع بأّن مشاركته يف العمل البحثي والفكري حتّقق له 

وجوده االجتامعي، وتعميق هذا الوجود االجتامعي للباحثّي 

م أشخاص واملحّققّي وتوعية الناس عىل أّن الباحثّي واملحققّي ه

رون حمرتمون، وليس فقط أصحاب النفوذ االجتامعي هم  مقدَّ

املحرتمون، فسنوجد عنارص تشويق وتشجيع تضمن استمرار 

 اهلل.العمل الفكري يف مؤّسساتنا العلمية إن شاء 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الراهن اإلسالمي الفكر
 واألخالق الفقه وجدل

  





 
 

 

 الراهن اإلسالمي الفكر

 قواألخال الفقه وجدل
  

اد جتديد رائد من روّ العاّلمة الشيخ حيدر حّب اهلل هو 

خ ، الفكر الديني اإلسالمي يف الزمن املعارص
فهذا العاملم

ل الشاب التنويري  املتمتّع بحضوره الفكري البارز العامم

املتقدمة والالفتة يف سعيه املحموم « الثوروية»وتطّلعاته 

ه األخالقية األْطَهر واحلميم معًا لتقديم اإلسالم بصورت

ته ّية( انتهزت فرصة زيار)شؤون جنوب ل.واألْظَهر واألشم

 يع..احلالية إىل لبنان، وأجرت معه هذا احلديث الرس

 

  فون القارئ ـ ولو باختصار ـ عىل شخصّيتكم حبَّذا لو تعرِّ

 الكريمة؟ وعىل موقعكم ودوركم احلاليَّني يف حوزة قم؟

 ُت قد أّنيت الدراسات الدينية يف املراحل التي يف احلقيقة، كن

ى بـ )املقدمات والسطوح( يف لبنان، ثم بعد ذلك انتقلُت إىل  ُتسمَّ

م. وهناك 1331الدراسة العليا يف احلوزة العلمية يف )قم( عام 

تتلمذُت عىل أبرز الشخصيات املتخّصصة يف جمال الفقه وأصول 

                                           
قاسم قصري وأمحد ياسّي، ونرش يف جمّلة شؤون أ. ( حوار أعّده وأجراه: 1)

 م.8003، ترشين األول، عام 30، لبنان، العدد جنوبية
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ل. وبعد ميّض فرتة قمنا الفقه والتفسري وعلوم احلديث والرجا

نحن جمموعة من الطالب اللبنانيّي بتأسيس جملة محلت عنوان 

)أصداء(، تشاركنا فيها لكي ُنساهم بالقلم يف َرْفد املكتبة 

اإلسالمية ببعض الدراسات اجلديدة. وقد واجهْت هذه املجلة ـ 

يف حينه ـ أي قبل حواىل االثني عرش عامًا، بعض ردود األفعال 

ة. ثم انتقلُت إىل رئاسة حترير بعض املجالت مثل )املنهاج( السلبيّ 

و )نصوص معارصة( و )االجتهاد والتجديد(. وقد تسّلمُت أيضًا 

مؤّخرًا مسؤولية اإلرشاف العْلمي عىل دائرة معارف الفقه الشيعي 

لذي ، )االتي يرأسها أستاذنا السيد حممود اهلاشمي الشاهرودي

ن(، قريبًا رئيسًا للسلطة القضائية يف إيراكان إىل ما قبل أسبوعّي ت

وهي أكّر موسوعة فقهيّة عند الشيعة إذا ما تمَّ إنجازها بعون اهلل 

جمّلدًا. هذا إضافة إىل  16وقد صدر منها حتى اآلن ىل. تعا

 ن.مشاركايت العديدة يف بعض املؤّسسات البحثّية يف إيران ولبنا

 علوم احلديث ونتيجة اختصايص يف اجلامعة يف إيران يف

نَّة يف فكر اإلمامي  والقرآن، وعىل إ ثر إصداري لكتاب )نظرية السُّ

 وهو كتاب خمتّص بدراسة احلديث الرشيف عند الشيعة، الشيعي(

فقد شاركُت، وما أزال، مع مؤسسة )القرآن واحلديث يف  اإلمامّية،

 عندالقاهرة(، يف إعداد موسوعة احلديث النبوّي الصحيح 

قاطبًة، وهي موسوعة نقدية وحتليلية للحديث الرشيف.  املسلمّي
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كام أّن مسؤوليتي فيها هي دراسة األحاديث النبوّية ومتحيصها عند 

الشيعة اإلماميّة. هذا كّله إىل جانب بعض الكتب التي صدرت يل 

مثل كتاب )مسألة املنه ( وكتاب )التعّددية الدينّية( وكتاب 

 عي(.)بحوث يف الفقه الزرا

 د وتوحيدجتدي

   لقد كان لكم نشاط بارز يف احلوزة العلمية يتمحور حول جتديد

الفكر الديني، أدَّى إىل منعكم من التدريس يف احلوزة أحيانًا. لو 

ْطلعونا عىل مقّومات مرشوعكم اخلاّص الذي تعملون عىل حتقيقه  تخ

 من خالل الطروحات التي تقّدمتم هبا يف هذا املجال؟

  تقريبًا ورقة عمل تطلَّعُت من خالهلا  8006طرحُت يف عام

ْيُتُه بـ )مؤمتر االعتدال الشيعي(، وقد أثارت،  إىل تشكيل ما سمَّ

هذه الورقة، ضّجًة واسعة يف األوساط الدينّية يف إيران وبعض 

دول اخللي ، ومتحورت فكريت حول رضورة أن يلتقي كّل 

زيد من اإلصالحات املعتدلّي يف الشيعة وكّل الراغبّي يف إجراء امل

دة عىل  ،يف الفكر اإلسالمي أن يتداعو إىل تشكيل جبهة موحَّ

املستوى الثقايف تستطيع إدخالنا يف تنوير إسالمّي حقيقي تكون 

 لديه قّوة الضغط واحلضور يف الساحة اإلسالمّية.

رة وسبُب طرح هذه الفكرة واملرشوع أنَّنا وجدنا يف الفرتة املتأّخ 
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ْيُته ح االت االستفراد بالتنويرّيّي، أي تصفية احلساب مع ما سمَّ

بل التيارات التقليدية. هلذا كان ال بدَّ من 
كّل واحد عىل حدة من ق 

يتّم إجياد توّجه عام متوالف جيمع كّل أولئك الذين اسُتفردوا أو قد 

عّر إجياد تنسيق عىل  ،عىل املستوى الثقايف والفكري استفرادهم

 .م؛ ليكون هلم حضورهم يف احلياة الشيعيّة عموماً بينهأعىل املستويات 

 عقبات أمام مشروع االعتدال

   ما هي العقبات التي واجهتكم يف هذا اإلطار عىل الصعيدين

 الشخيص والفكري، وكيف عملتم عىل تذليلها يف حينه؟

  كانت العقبات التي واجهْت هذا الطرح تلتقي يف عملية

 من احلَجر االغتيال االجتامعي ـ إذا ج
ٍ
از التعبري ـ عّْر يشء

واإلبعاد. وكان هناك إصدارات وكتابات عديدة ناقدة هلذه الرؤية. 

وقد ارتأيُت، إيامنًا منّي، بأّن من حّق اجلميع أن ينتقد، أن يكون 

هذه، هو التعاطي  ةاألسلوب يف مواجهة حالة النقد الواسع

قد ُتقيس  بأخالقّية معها وعدم الدخول يف سجاالت تفصيليّة

القلوب وتزيد يف حاالت االنشقاق والفتنة يف ساحتنا. وأعتقد أّن 

أفضل طريق للتنوير الديني أن ال خيوض يف سجاالت قاتلة من 

ألّن يف االستمرار يف املرشوع خري  ؛هذا النوع، بل ُيكمل مرشوعه

 ت.ردٍّ عىل تلك االنتقادا
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 تضّخم العقل الفقهيأزمة 

  لّيات والتحّديات التي تواجه الفكر الديني ما هي أبرز اإلشكا

 اإلسالمي يف مرحلتنا الراهنة؟ وما جيب عمله يف شأهنا بنظركم؟

  أظّن أّن من أبرز اإلشكاليات التي تواجه الفكر اإلسالمي

اليوم هي إشكالّيات املنه . وسأكتفي بأنموذج واحد، أظّن أنه 

 إسالم أخالقي وقيمي عىل قْدر كبري من األمهية، وهو أننا ندعو إىل

تكون له األولوية عىل اإلسالم الفقهي، دون أن يعني ذلك ـ 

ين هي  إطالقًا ـ أيَّ جتاُهٍل للفقه اإلسالمي العريق. إّن رسالة الدِّ

رسالة القيم األخالقية والروح. ومل تكن النُّظم الفقهّية سوى منظِّم 

 ّية.للحياة االجتامعية، متهيدًا لسيطرة القيم األخالق

م العقل الفقهي يف املؤّسسة الدينية عىل حساب العقل  إّن تضخُّ

األخالقي دفعنا إىل االقرتاب أكثر من الطقوس والشكلّيات 

واالبتعاد عن املضمون والروح واجلوهر، فغاَب )فقه املقاصد( 

َيل  الرشعّية(؛ ألّن الفقه الّشكالين كانت له اهليمنة  لصالح )فقه احل 

 ا.خالقية والروحّية العليعىل القيم األ

 .. وتشنُّجات..إجنازاتاملؤّسسة الدينية: 

  برأيكم كيف يمكن اإلفادة من التغيريات والتطّورات التي

حصلت يف حوزة قم؟ وما هو َمَدى انعكاسها وتأثريه عىل الوضع 
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 الديني اإلسالمي يف لبنان؟

  أعتقد أّن هناك إنجازات كّرى حصلْت يف حوزة قم خالل

فقد دخلْت هذه احلوزة ـ وبشكل حقيقي ـ يف  ،لعقدين املاضيّيا

دراسات. وشهدنا ظهور جيٍل  إطار مؤّسسات أبحاث ومراكز

مستنري، أخذ يفّكر أكثر هبموم العرص ومشاكله وهذا ما سيرتك 

تأثريًا، ليس عىل املستوى الديني يف لبنان فحسب، وإنام عىل 

 املستوى الشيعي يف املنطقة ككّل.

لإلبداع، بات له وجود  تنامي احلّس النقدي ليكون مقّدمةً  إنّ 

ولكّن املُقلق هو التَّشنُّجات  ،اليوم يف بعض األوساط احلوزوّية

 يف حياتنا. ويف مناٍخ متوّتر 
ٍ
السياسية التي بدأت هُتْيمن عىل كل يشء

 .سياسيًا وإنتامئيًا يصعب إجياد تنميٍة فكرية وثقافية حقيقّية

رية هي: إّن أزمة اهلوّية واخلوف عىل الذات من وكلمتي األخ

رُ  بدأت ،(ي..اآلخر )الغريب ـ السنّي ـ الشيعي ـ القوم  تياراً  لنا ُتْظه 

قويًا يدعو إىل مزيد من التقوقع والّتمرتس حول الذات. وهنا 

يكون دور اجلميع من سياسيّي وعلامء دين وغريهم يف رضورة 

فتيت مّّررات خْلق اخلوف عىل إجياد روح الطمأنينة لكي يتّم ت

 مي.اهلوّية وجتفيف منابع التطّرف املذهبي والقو

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمام حممد باقر الصدر

 اجلديدة القرآنّية والنظريات
  





 

 

 

  مد باقر الصدراإلمام حم

 ةاجلديد القرآنّية والنظريات

 ميزات السّيد الشهيد الصدر

  السيد الشهيد الصدر بام جعله حمّل  ما هي املّيزات التي انفرد هبا 

 أنظار اآلخرين وحمطّها؟

  يمتاز السيد حممد باقر الصدر بمّيزات عديدة جعلته حمّط

أنظار اآلخرين، أبرزها البعد املنهجي يف تفكريه والتنظيم الفائق 

ألفكاره، وقدرته عىل استخدام مناه  تفكري جديدة يمكن دراسة 

ه عىل املشهد الفكري اإلسالمي من اإلسالم من خالهلا، وإرشاف

األعىل، وانتقاله من اجلانب الفريض يف فهم اإلسالم إىل اجلانب 

العمالين، حيث مل يقف عند الفروض واالفرتاضات التي يطلقها 

الباحث يف زوايا بيته ومنزله وبّي كتبه وكراريسه، وإنام يعمد إىل 

، وهذا ما جيعله مالحظة الواقع العميل لتلبية حاجاته ومتطّلباته

واقعيًا عىل ارتباط مبارش بالتحّوالت واملتغريات، ليحمل نتيجة 

                                           
 م.8003( حوار أعّده وأجراه: شبكة إيكنا العاملّية، ونرش عام 1)
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ذلك فكرًا قادرًا عىل أن يبقى يف ظّل هذه املتغرّيات بدل أن خيضع 

 للزوال داخلها.

هو ز السيد الشهيد الصدر وأمثاله من العلامء النهضوّيّي ما يميّ 

ة يف اللحظة التارخيية إدراكهم الواعي لألولويات الفكرية والثقافي

احلرجة لألمة األسالمية، لقد استطاع أن يوّجه خطابه إىل رشحية 

الشباب يف الوقت عينه الذي استطاع فيه أن يوّجهه إىل املثقفّي 

ة اخلطاب رين والعلامء وأصحاب الرأي يف األّمة. إّن شموليّ واملفكّ 

ظريها يف هذه مّكنته من فعل التأثري الكبري وأعطته ميزًة قّل ن

 أوساط العلامء والباحثّي املعارصين له.

إّن السيد الصدر امتاز بام يسمح له بإنتاج فكر  موجز القول:

قادر عىل إدارة املوقف، وعىل إجياد الفعل وصنع الواقع، بدل أن 

يكون يف موقع االنفعال والتلّقي. لقد قاد هذا النوع من التفكري 

ين إىل اإلمساك بزمام األمور، علامء املسلمّي املحدثّي واملعارص

وخلق واقٍع جديد، بدل الدوران يف فلك واقٍع خيلقه اآلخر 

املختلف، فأن تكون يف الواقع يشء وأن تصنع أنت هذا الواقع 

 يشء آخر.

 امليزات الفكرية عند الشهيد الصدر خصائُص  هيضاف إىل هذ

نه من أن يمتلك أخالقية جعلت منه إنسانًا ومربيًا وأبًا رحياًم ممّا مكّ 
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موقع الريادة والقيادة يف األّمة؛ ألّن القيادة حتتاج إىل ُحُلم وسعة 

صدر، وال يمكن أن تنجح يف ظّل ضيق وخناق عىل املستوى 

 .النفيس

 ملاذا فكرة التفسري املوضوعي عند السيد الصدر؟

   ما هو مبر رغبة السيد الشهيد الصدر يف طرح فكرة التفسري

اذا أعرض عن األسلوب التقليدي يف التفسري، أي املوضوعي؟ ومل

ويرشح مفرداته  التفسري الرتتيبي التجزيئي الذي يبحث يف النّص 

 وأحكامه؟

 ر:أعتقد أن املّّرر هلذه القضية يكمن يف عدة أمو 

فعندما طرح الصدر  لنزعة الواقعية يف فكر السيد الصدر؛الً: اأوّ 

ذلك أن حيّل مشكلًة يف  فكرة التفسري املوضوعي كان يريد من

الواقع، إنه يقول: فلنذهب إىل الواقع لنسأله عن مشكالته وعن 

أزماته ومعضالته، ثم نأخذ هذه املشكلة ونحملها ـ بعد وعيها 

 وفهمها جيدًا ـ إىل النص، فنلقيها عليه، لنسأله وننتظر ماذا جييب.

د أن هذا النوع من التفكري جيعل الباحث واقعيًا؛ ألّنه ال يري

ر يف القرآن الكريم مل يكن يف مهوم يفّكك نّصًا فحسب؛ فالتدبّ 

السيد الشهيد مطلبًا ذاتيًا مستقاًل قائاًم بنفسه، وإنام هو وسيلة حلّل 

مشكٍل ما عىل أرض الواقع، ولتحصيل كامٍل ما مفقود فيه، ولدرء 
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نقٍص ما أو سّد ثغرة قائمة؛ فليس املهم أن أذهب إىل القرآن ثم 

ل فيه ملجّرد التأمل، وأن أستطيع أن أفهم نّصًا هنا أو نّصًا آخر أتأمّ 

هناك بام ال يمكنه أن يقّدمني إىل اإلمام، سواء كنت فردًا أم مجاعة 

أم أمة، ال عىل املستوى الروحي وال عىل املستوى النفيس وال عىل 

املستوى االجتامعي وال السيايس وال االقتصادي؛ فالقضية ليست 

ذهنية وحركة تفكري وحتليل للنصوص، إّّنا ال تقف قاالت قضية انت

 هنا، بل تعّر إىل حماولة حّل مشكٍل ما موجود عىل أرض الواقع.

أظّن أّن الذي يدفع مثل السيد الصدر إىل اخلوض يف جمال 

التفسري املوضوعي، هو هذه النزعة الواقعّية؛ ألّن املوضوع يف كلمة 

واقع يف مقابل الذات، بحسب التفسري املوضوعي ُيقصد به ال

االصطالح الفلسفي يف الفلسفة احلديثة واملعارصة، أي أنا أذهب 

إىل املوضوع الذي هو اخلارج، ثم آخذ منه مشكلته ألعرضها عىل 

النّص؛ فالذهنية هنا هي ذهنية إنسان يريد أن حيّل مشكلة، أو حيّقق 

قط أن يفّكك تكاماًل عىل أرض الواقع، وليست ذهنية إنساٍن يريد ف

 نصوصًا أو حيّلل كلامت أو يقارب مقاطع لفظية.

هذه فيام أظّن نقطة أساسية، عىل خالف التفسري الرتتيبي؛ ألّنه 

بجدارة، إّنه قادر عىل أن ييضء دائاًم غري قادر عىل أن يفعل ذلك 

عىل نّص هنا أو آية هناك، وعىل كلمة هنا ومفردٍة هناك، لكّن األمر 

احلد، فإذا استطعت اليوم أن أفرّس القرآن تفسريًا  ال يقف عند هذا



187 

ترتيبيًا فإّن هذا ال يمّكنني لوحده ـ وإن كان رضورّيًا ومطلوبًا ـ 

من حّل معضالت الواقع البالغة التعقيد يف عرصنا، جيب أن أفّكر 

أكثر يف هذا املوضوع؛ ألنني ما دمت ال أدرك الواقع وال أذهب إىل 

التي أعيشها فقد ال ألتفت إىل األجوبة التي  النّص بذهنية املشكلة

 حيملها النص لقضايا الواقع وإشكالّياته.

ّن التفسري الرتتيبي تّم االشتغال عليه منذ قديم األيام ثانيًا: إ

وبشكل موّسع ومكثف، رغم أنه ما زال يعاين من ثغرات، وهنا 

 فبدل أن يستغرق يف ،نجد السيد الصدر يرسم األولويات يف ذهنه

إعادة النظر يف التفاسري الرتتيبية التي بذلت عليها جهود جّبارة، 

حاول أن يطرق جماالً مل تبذل جهوٌد فيه، أي بدل أن يكمل جهود 

اآلخرين حاول أن يؤّسس وجودًا لنوع من التفسري ليس له وجود 

ُيذكر، وكأنه يريد أن يقول: إذا مل أشتغل عىل التفسري الرتتيبي 

ستمّر ويتواصل بجهود اآلخرين؛ ألّن أرضّيته فباإلمكان أن ي

ناجزة، أما إذا تركت التفسري املوضوعي فإنه ال يوجد يل ضامن يف 

أّن هذا التفسري سيولد أو سيشهد مزيدًا من التقّدم وسيحّل يل 

 املزيد من املشكالت.

هذا الرسم لألولويات أظنّه لعب دورًا كبريًا يف ذهنية 

 كالسيد الصدر.النهضويّّي اإلسالميّي 
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ّن السيد الصدر مل يكن يريد أن ينظر إىل القرآن بوصفه ثالثًا: إ

لذلك نجده عندما حتّدث عن التفسري وحدات مقّطعة جمّزئة؛ 

النظر ـ يف بعض كلامته ـ إىل أّن املوضوعية هنا  َت املوضوعي ألفَ 

تعني أيضًا ضّم آيات متعّددة ملوقف القرآن من قضيٍة ما، فكأنني 

هنا أن استرشف من األعىل وأفهم ما هو املراد القرآين من  أريد

مسألٍة ما وفقًا ملجموع نصوصه املتصلة بزوايا تلك املسألة، إّّنا 

 بالفعل رؤية متكاملة.

 مديات جناح جتربة التفسري املوضوعي عند الصدر

   ّقًا يف استخدامه منهج هل كان السيد الشهيد الصدر موف

املشكالت املعارصة؟ وهل استطاع تطبيق  ّل التفسري املوضوعي حل

 ة؟منهج التفسري املوضوعي يف جمال العلوم القرآنية واإلسالميّ 

  أعتقد أّن التجربة التي خاضها السيد الصدر يف جمال التفسري

ّي، قَ املوضوعي ال تسمح لنا بأن نتحّدث عن نجاح أو إخفاق مطلَ 

ذا املوضوع؛ ألن أي ال نستطيع أن نملك جوابًا حاساًم عىل ه

األعامل التي قّدمها يف هذا املجال كانت حمدودًة جّدًا، هناك 

 بدايات أوىل ومراحل جنينّية أطلقها الصدر هنا؛ فام وّفق فيه هو:

ثارة هذا املوضوع؛ فإّن طرحه كان حاجًة، وكان خطوة إالً: أو
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 ممّيزة يف سياق تطوير الدرس القرآين عمومًا.

كري يف تعريفه؛ ألّن الكثري من مشاكلنا تنت  عن اولة التفحمًا: ثاني

عدم حتديد املفاهيم بدّقة، وقد حاول السيد الصدر يف مجلة وافرة من 

ما هو املقصود من هذا النوع من التفسري؟ وما كلامته أن حيّدد بدقة 

 هي احلاجة إليه؟ وما هي رضورات تكّونه يف وعينا اإلسالمي؟

ّي كان موّفقًا إىل حّد كبري جدًا. أما وأعتقد أنه يف هاتّي النقطت

فيام يرجع إىل تطبيق هذه النظرية عىل الواقع فأظّن أن اجلانب الذي 

طّبق فيه السيد الشهيد هذه النظرية بدرجة كبرية كان حمدودًا 

والنامذج كانت حمدودة أيضًا ال تسمح لنا باعتبار التجربة بمثابة 

ّنا وّفقت أو مل توفق. لقد كانت جتربة كبرية قابلة ألن نحاكمها يف أ

اجلهود يف بداياهتا ونجحت عىل مستوى إثارة املفهوم ورشحه 

 وتفكيكه، وإجياد بعض التطبيقات البسيطة له.

واليشء الذي أوّد أن أشري إليه ـ وهذه من املفارقات العجيبة 

التي نشهدها يف أعامل السيد الصدر وسأرشح بعض ما أظّن أّنه 

السيد الصدر ال نجد للتفسري املوضوعي عنده أّي  سبٌب هلا ـ أنّ 

حضور عىل اإلطالق يف سائر أعامله، وأعني هنا عىل املستوى 

التفسريي ال عىل املستوى الفكري، فعندما ندخل يف علم أصول 

 ن..الفقه أو علم الفقه نفسه، أو علم التاريخ، أو حتى علوم القرآ
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نية التفسري املوضوعي عندما ندخل يف هذه املجاالت ال نجد ذه

حارضًة بقّوة، نحن نجد الذهنية الواقعية حارضة بقّوة، لكن ذهنية 

التفسري املوضوعي ومعامل هذا التفسري ال نجده قد فرض نفسه يف 

دراسات السيد الصدر األخرى، ربام يكون سبب ذلك أّن النظرية 

 كانت جديدًة ويف طور البناء، ومن الطبيعي يف هذه احلال أن ال

 نجد الكثري من تطبيقاهتا حتى عند أصحاهبا أنفسهم.

أضف إىل ذلك أّن املجاالت التي أراد السيد الصدر أن 

يستخدم فيها التفسري املوضوعي كانت حمدودًة يف اإلطار غري 

ة، فالسيد الصدر طرح يف مباحث املدريس للدراسات اإلسالميّ 

صود من التعارض أصول الفقه نظريًة ترى أّن املقالتعارض من علم 

هّمة جّدًا ممع الكتاب الكريم هو معارضة روح القرآن، وهذه نظرية 

تأثريات واسعة، لكن من النادر أن نجد تطبيقات هلذا املفهوم وهلا 

 ه.البالغ األمهية يف أعامل السيد الصدر يف الفقه وغري

كام قلت، تفسريي هلذا األمر يعود إىل أّن والدة النظرية حتتاج 

رتة زمنية حتى يمكن تنشيطها وتفعيلها عىل أرض التطبيق، إىل ف

إضافًة إىل املوانع واملخاوف من تطبيق نظرية جديدة يف جماالت 

تعرف بريادة املنه  املدريس الكالسيكي فيها، ولعّل هذا ما يدفع 

بعض املراجعّي ملجمل أعامل السيد الصدر إىل االعتقاد بأّنه تعامل 
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بذهنية تقليدية مدرسيّة تارًة وجديدة تارًة  مع املباحث اإلسالمية

أخرى، مما قد يوحي بقدر من االزدواجية؛ فأعامله خلارج احلوزات 

تأخذ طابعًا خمتلفًا ليس يف اخلطاب فقط وإّنام يف بعض البنيات 

 الفكرية أيضًا.

 تأثريات مشروع التفسري املوضوعي على الدراسات القرآنية و..

 من خالل طرحه للتفسري ـ در هل استطاع السيد الص

أن يؤثر عىل نمّو وتطوير الدراسات القرآنية، وكذلك ـ املوضوعي 

عىل تطبيق التعاليم القرآنية عىل أرض الواقع ويف املجتمع؟ وهل 

 ة؟استطاع التأثري من خالل طرحه هذا عىل الصحوة اإلسالميّ 

 أما بالنسبة للنقطة األوىل من السؤال ـ أي قدرته عىل أن 

يرفد الدراسات القرآنية بتطوير ـ فهذا مما ال شك فيه؛ ألننا نجد 

اليوم أّن ذهنية التفسري املوضوعي أخذت باحلضور يف أوساط 

املفّكرين والباحثّي، وهناك دراسات كثرية حتاول أن تتحّرك يف 

إطار التفسري املوضوعي بعضها كان يف حياة السيد الصدر وبعضها 

ا اليوم بتنا نجد املئات من األعامل الفكرية جاء بعده، وال شك أنن

من الدراسات التي تأخذ فكرًة ما وإشكالية ما ثم تقوم بعرضها 

عىل القرآن الكريم لتحاول التفتيش عن احللول التي يقّدمها القرآن 
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يف هذا املجال أو ذاك. خذ مثاالً عىل ذلك مسألة التعددية الدينية، 

لية املستجّدة يف عامل الفكر فهناك من قام بعرض هذه اإلشكا

اإلنساين عىل القرآن، وحماولة التامس أجوبة هلا، وهل قّدم القرآن 

 يف هذا املجال شيئًا أم أنه مل يقدم شيئًا؟

ال شك يف أّن ذهنية التفسري املوضوعي قد أخذت وضعها يف 

امليدان الثقايف ويف األجواء الدينية والدراسات القرآنية، لكن ألّن 

سات القرآنية عمومًا يف مشهدنا اإلسالمي ما تزال ال حتظى الدرا

باملوقع املناسب هلا، لذا كان من الطبيعي أن يكون التأثري حمدودًا يف 

الدراسات القرآنية نفسها، فام دامت هذه الدراسات إطار حركة تطّور 

هائلة فإّن حركة التفسري ال تشهد تطّورًا كبريًا وقفزات نوعية 

 تأثرياهتا سوف تكون عىل هذه الشاكلة أيضًا. املوضوعي يف

أما فيام يتعلق بتطبيق التعاليم القرآنية يف املجتمع فأعتقد أّن 

ذهنية التفسري املوضوعي وحركته لعبت دورًا يف تقريب فهم 

اإلسالم إىل الواقع، وبدأت رشائح املجتمع تعي اإلسالم وفق 

ىل خالف التفسري ذهنية العرص اجلديد والعقل املعارص، وهذا ع

التجزيئي، إذ ال يستطيع أن يقّدم هذه اخلدمة، فهو قد يسمح 

للمفرّسين الكبار بفهم جممل الرتكيبة القرآنية، أما التفسري 

املوضوعي فبإمكانه أن يمّدد املفاهيم القرآنية وينرشها عىل نطاق 
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واسع؛ ألّن كل فكرة باإلمكان عرضها عىل القرآن وتقديم أجوبة 

كل إنسان متخّصص يف جمال بإمكانه أن حيصل عىل أجوبة هلا، ف

القرآن يف هذا املجال من خالل دراسات التفسري املوضوعي. أما 

دراسات التفسري التجزيئي فال تستطيع أن تقّدم له أجوبة إال إذا 

كان متخّصصًا يف الدراسات القرآنية قادرًا عىل أن يعرف مواقع 

ناثر التفاسري هنا وهناك، يف اآليات اإلجابة عن هذا املوضوع يف مت

هنا وهناك. وال شك أّن التفسري املوضوعي استطاع أن يقّرب 

القرآن من الوعي االجتامعي العام، وأن ُيْدين مفاهيم القرآن من 

اإلنسان املعارص؛ ألنه استطاع أن يالمس مهومه ويقرتب من 

 عىل ذهنية قضاياه، فهذه نقطة بالغة األمهية، إذ لو ظّلت التفاسري

التفسري التجزيئي لربام ظللنا نعيش حالة الغربة والغيبوبة القرآنية 

 عن جمتمعاتنا اإلسالمية وعن شبابنا كذلك.

أما تأثري التفسري املوضوعي عىل الصحوة اإلسالمية، فهذا 

يصّب ـ يف حقيقة األمر ـ يف تأثري التفسري املوضوعي عىل النهضة 

ي شكل من أشكال النهضة اإلسالمية عمومًا؛ فالتفسري املوضوع

احلديثة؛ ألنه يعطي املرجعية القرآنية ُبعدًا واقعيًا وعمالنّيًا، 

ويستطيع أن يقّرب املفاهيم القرآنية من قضايا العرص، ويالمس 

اإلشكاليات التي تقع هنا وهناك يف هذا امللف أو ذاك.. هذه كّلها 
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عقل املعارص تساعد عىل رفد حركة الصحوة اإلسالمية، فال

والذهنية املثقفة واإلنسان العميل امليدايّن مل يكونوا ليستطيعوا تقبّل 

الصحوة اإلسالمية واالندماج هبا إذا كان خطاب هذه النهضة 

جتزيئّيًا تقطيعّيًا متناثرًا، ال يقّدم رؤية متكاملة عن واقع احلياة 

كلية، املعارصة، إّن ذهنية اإلنسان املعارص هي ذهنية الرؤى ال

ذهنية احللول القادرة عىل أن تأيت بنجاحات، والتفسري التجزيئي ال 

يستطيع أن يقوم هبذه العملية، ولو استفادت احلركة اإلسالمية من 

هذا التفسري فلن خترج سوى بذهنية دينية مقّطعة، أشبه بجزر يتّم 

التناقل بينها بواسطة جسور غري قوية، هذه نقطة أساسية جيب 

 نلتفت إليها وأن نفّكر فيها جّيدًا.علينا أن 

 التفسري القرآني ومعضلة النهي عن التفسري وضرب القرآن ببعضه!

  ،هناك أقوال وروايات تتحّدث عن منع التفسري، وخطر التفسري

 وأنه ال يمكن ألحد أن يفرّس القرآن إال من خوطب به من الرسول

كيف حاول وأهل البيت، وأّن هذا من رضب القرآن بالقرآن.. 

 ة أن يرّدوا عىل هذه الشبهة؟علامء اإلماميّ 

 طها عىل نطاق واسع يهذه اإلشكالّية قديمة، وقد أعاد تنش

اإلخباريون يف القرنّي احلادي عرش والثاين عرش اهلجرّيّي يف 

الساحة الشيعية، وقد حتّدثوا من خالل ذلك عن أن اجلهود 
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ينبغي لنا أن نقوم بأّي البرشية يف تفسري القرآن فعٌل خاطئ، وال 

جهد برشي يف جمال التفسري القرآين؛ ألّن هذا اجلهد مشوٌب بكثري 

ة معصومة يف التفسري، من األخطاء، إذًا فعلينا أن ّنتدي ملرجعيّ 

 .وليست هذه املرجعية املعصومة إال أهل البيت

ليس هناك خالف ُيذكر يف أّن االستفادة من السنّة يف فهم 

ب، وال يناقش العلامء يف أّن بإمكاننا أن نستفيد من القرآن فعل صائ

السنّة الثابتة لفهم القرآن الكريم؛ فإّن الرسول وأهل بيته يرشحون 

الكتاب بأعامهلم وأقواهلم وحكمهم، هذا أمر ال شك فيه، إال أّن 

الكالم يف أنه هل جيب الوقوف عند هذه النصوص الواصلة إلينا 

يم؟ هل يمكننا أن نتعّداها إىل ممارسة يف جمال تفسري القرآن الكر

 الفعل العقيل والتفكري البرشي يف فهم هذا النص املقّدس؟

هنا استطاع بعض علامء اإلمامية أن حيّلوا هذه القضية من 

خالل مداخل متعّددة؛ فهناك اآليات والروايات التي حتث عىل 

لكريم تدّبر القرآن الكريم، كيف يمكن أن نؤمر بالتدبر بالقرآن ا

حتى يف روايات أهل البيت واملفروض أننا ال نفهم القرآن نفسه؟! 

كان املفروض أن يقال: نحن نأمركم أن تتدبروا يف كلامتنا التي 

 تفرّس القرآن الكريم، هذا مدخل حلّل هذه اإلشكالية.

وهناك مدخل آخر، وهو أنه إذا مل يكن يمكن ألحد فهم القرآن 
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خياطب اهلل تعاىل العرب املرشكّي يف  الكريم، إذًا فكيف يمكن أن

ذلك الزمان ويتحّداهم باإلتيان بمثله مادام القرآن عبارة عن 

طالسم؟! هذه نقطة أساسية جدًا ومدخل عقالين آخر طرحه 

ويف ذهني أنه تبعه  ،بعض العلامء مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء

 عليه السيد أبو القاسم اخلوئي.

ما هو املوجب ألن نوقف عقولنا عن  ومن املداخل األخرى أّنه

أن تفرّس النّص القرآين ما دام نّصًا من النصوص؟ وإذا كان 

املوجب هو بعض الروايات فإّن مراجعتها أفضت ببعض العلامء 

إىل اكتشاف أّن أغلبيتها الساحقة ـ وهي يف األصل ليست كثرية ـ 

، بل لقد ضعيفة السند، ويف كثري من األحيان ضعيفة الداللة أيضاً 

ـ الحظ السيد الشهيد الصدر نفسه أّن الكثري من هذه الروايات 

يشرتك يف روايتها أشخاٌص مّتهمون بأّنم ذوو ـ وربام مجيعها 

نزعات باطنية وصوفية؛ ولذا ذهب الصدر إىل أّن هذه الروايات 

يمكن أن تكون موضوعة من جانب هؤالء؛ ألّنم ال يريدون 

ن الكريم، وهم يرغبون يف أن يقّدموا ألحد أن يفهم ظواهر القرآ

القرآن عىل أنه طالسم ومساحات مبهمة غامضة، وأن خوضها 

منحرص بسفن التأويل غري املتعارف عند العقالء؛ ألّن هذا النوع 

من التأويل يسمح بتوظيف النص القرآين يف استنتاجات مل يدّل 
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 عليها هذا النص.

در مهمة جدًا؛ ألّنا هذه املالحظة النقدية التي قّدمها الص

تكشف لنا عن أن منشأ هذه الروايات ـ عىل تقدير صّحة املالحظة 

ـ هو بعض التيارات اإلسالمية، وهنا يثري السيد الصدر عالمة 

استفهام كبرية تتلّخص يف السؤال التايل: ما هي هذه املصادفة يف 

أننا مل نسمع حممد بن مسلم وزرارة بن أعّي وغريهم يروون لنا 

ذه الروايات وإنام سمعناها من أشخاص معروفّي يف التاريخ ه

 اإلسالمي بأّّنم أصحاب نزعات باطنية؟!

مدخل آخر أيضًا هو أّن أهل البيت طالبونا بمحاكمة ما يأتينا 

من روايات عنهم عىل أساس القرآن، فقالوا: اعرضوا كلامتنا عىل 

حوه، فإذا كان القرآن الكريم فام وافقه فخذوا به، وما عارضه فاطر

جيب علينا يف تقويم رواياهتم الواصلة إلينا أن نعرضها عىل القرآن 

الكريم فهذا يعني أننا نفهم القرآن، وإال كيف نعرضها عىل القرآن 

ة ة القرآن بمثابة مرجعيّ الكريم؟! فمن الطبيعي أن تفرض مرجعيّ 

ية أوىل يف حّي تفرض مرجعية الروايات الواصلة إلينا بمثابة مرجع

ثانية تأخذ رشعيتها من املرجعية األوىل، وهذا معنى روايات 

العرض عىل الكتاب، وهي روايات فيها الصحيح سندًا بإقرار 

 ة.مجيع علامء اإلماميّ 
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لقد استطاعت هذه احللول التي قّدمها الصدر وغريه من العلامء 

أن تدفع الفكر الشيعي لتخّطي أزمة حظر التفسري القرآين، من هنا 

ب العلامء إىل أّنه قد يقصد من هذه الروايات النهي عن التفسري ذه

املزاجي واالستنسايب والفوضوي والذايت، وما شابه ذلك من 

التفاسري التي كانت رائجة يف القرون اهلجرية األوىل عىل نطاق 

كبري، فأراد الدين وأهله أن يضعوا حّدًا هلذا النوع من فوىض 

 التفسري اإلسالمي.

 نظرية السنن التارخيية يف القرآن الكريمالصدر و

  السنن التارخيية يف  :هل استطاع املفرّس الصدر يف كتابه الثمني

أن ينقل للمخاطب نظرية القرآن الشاملة يف موضوع سنن  ،القرآن

 التاريخ أم ال؟

  أظّن أن السياق الذي دفع السيد الصدر للبحث يف قضية

السياق املاركيس، لقد أراد أن يقّدم السنن التارخيية يف القرآن هو 

جوابًا قرآنيًا عىل النظرية املاركسية التي تتحّدث عن أّن التاريخ له 

قواعده وقوانينه، فاستفاد من منجزات املاركسيّي واستطاع 

توظيف أفكارهم ـ مع اختالفه اجلذرّي معهم ـ يف مطالعة موضوع 

التاريخ يسري  حّدث عن أنّ هام من زاوية قرآنية؛ فاملادية التارخيية تت
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وفقًا لقوانّي، وقد أخذ الصدر هذه النقطة من الفكر املاركيس 

وحاول أن يعرضها عىل القرآن، أي أراد أن يسأل القرآن: هل 

هناك سنن تارخيية؟ هل هناك قواعد تضبط حركة التاريخ 

واالجتامع البرشي أم أّن حركة التاريخ البرشي هي حركة فوضوية 

صادفات؟ فوجد أّن باإلمكان احلصول عىل جواب قرآين تابعة للم

م نظرية تارخيية قائمة عىل التفسري القرآين، يف هذا املجال؛ فقدّ 

وأعتقد أنه نجح نجاحًا كبريًا جدًا؛ إذ يندر أن نجد أحدًا، فيام 

نعرف، استطاع أن يقّدم ـ إىل جانب النقد ـ نظرية بديلة عن نظرية 

 رة عىل رسم صورة لقوانّي التاريخ واالجتامع.املادية التارخيية، قاد

لقد استطاع الصدر ـ رغم املحارضات القليلة التي ألقاها يف 

هذا املجال ـ أن يؤّمن جوابًا بدائليًا، إذا جاز التعبري، للنظرية 

 املاركسية يف فهم التاريخ.

 التفسري املوضوعي ودور املعارف البشرية والتجربّية يف التفسري

 ل هج التفسري القرآين املوضوعي يعطي جماالً لتدّخ هل من

 التجارب البرشية يف التفسري؟

 موضوع تدخل اخللفّيات املعرفية للمفرّس ليس  ،يف احلقيقة

خاصًا بمجال التفسري املوضوعي، بل هو مشرتك مع كّل تفاسري 

النص، والدراسات اهلرمنوطيقية املعارصة عندما تتحدث عن تأثري 
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ث عن تفسري موضوعي أو ملعرفية للمفرّس ال تتحدّ القبليات ا

ة املعرفية التي حيملها جتزيئي، بل أّي قراءة للنص ختضع للخلفيّ 

 القارئ، إذًا طرح السؤال ربام ال يكون دقيقًا.

نزعة التفسري املوضوعي  يمكن أن يكون املراد أنه بام أنّ  ،نعم

تأيت إىل النص ة ترشع من املشكلة يف اخلارج، ثم هي نزعة واقعيّ 

القرآين لتسأله عن هذه املشكلة، فمن املمكن أنني بجعل الواقع 

فآخذ مواقف مستعجلة مستوحاة  ،بداية رحلتي قد أقع حتت تأثريه

يف ذهني حلّل مشكلة الواقع قبل أن أعّرج عىل النص، وعندما آيت 

سقطها عليه أن اُ شى إىل النص وأنا متأثر هبذه املواقف املسبقة خُي 

جيب أن يسعى املفرّس دائاًم  ،و من حيث ال أشعر. نعم هذا خطأول

أن عندما يأخذ محوالته من الواقع ويتوّجه هبا نحو النص القرآين 

 يكون سائاًل للنص فقط ال ملقيًا، وأن يكون مستمعًا مسّلاًم.

إذن، اخلطورة يف التفسري املوضوعي أنك عندما تذهب إىل 

بام حيصل يف ذهنك بعض احللول الواقع ويشبع ذهنك بأزمته، ر

الشخصية هلذا الواقع، فتذهب إىل القرآن حماوالً التامس نفس هذه 

احللول التي طرأت يف ذهنك، لترتاءى لك يف ثناياه، مما يوقعك يف 

  عملية إسقاط سلبي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلحياء والتجديد اإلصالح

 رؤى وتصّورات
  





 

 

 

 ءواإلحيا والتجديد اإلصالح

 ّوراترؤى وتص

 اإلصالح والتجديد واإلحياء: مسرية، تأثريات، وردود أفعال 

   اإلصالح ـ التجديد ـ اإلحياء، كلها مصطلحات تبنّت مرشوع

الفكر الديني وموضوعاته احليوية التي متّس عمق وواقع احلياة 

اإلنسانية عىل األرض. كيف بدأت مسرية هذه املصطلحات 

؟ وهل املطالبات هذه كانت تنظر بمدلوالهتا نظرياً وعمالنياً 

للتجديد أو اإلصالح يف الدين أو يف قراءتنا له؟ وقد تنّوعت ردود 

الفعل جتاه هذه اخلطابات واملشاريع اإلصالحية ـ إن اخرتنا 

مصطلح اإلصالح ـ بني مؤّيد بإفراط ورافض بتفريط. من وجهة 

غيري يف نظركم كيف أثرت ردود الفعل هذه عىل عملية التطوير والت

 راهن األمة اإلسالمية؟

                                           
( أعّد هذا احلوار وأجراه: أ. إيامن شمس الدين، ونرش عىل حلقتّي يف 1)

، الصادرين يومي االثنّي 411ـ  416جريدة الدار الكويتية يف عددهيا رقم: 

 م.8010ـ  1ـ  84و  81والثالثاء 
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  أغلب الذين طرحوا مرشوع اإلصالح يف الفكر اإلسالمي

ام كانوا يقصدون إصالح فهومنا وقراءاتنا للمصادر الدينية، أي إنّ 

الكتاب والسنة، فال يقصد هؤالء تغيري واقع الدين الثابت أو ما 

إنام احلديث عن كان ثابتًا من واقع الدين ممتّدًا يف الزمان واملكان، و

كيفية فهمنا هلذا الدين، وكيفية تفاعلنا مع قيمه ومبادئه، وكيفية 

ة ، أي كيفيّ حتريك هذه املبادئ والقيم الثابتة يف ظّل العامل املتغرّي 

، وعدم بلوغ الثبات حّد اإلفراط مما يؤّدي إىل ربط الثابت باملتغرّي 

حّد اإلفراط بحيث جتميد احلياة املتحّولة، كام وعدم بلوغ التحّول 

ات املعرفية للنفس الثوابت وجيعل القيم واملرجعيّ  يطيح بكّل 

 البرشية عرضًة لالهتزاز والصريورة.

من الطبيعي أن تنطلق حركة اإلصالح؛ ألّن األمة كانت يف 

وكانت كّل املؤرشات تشري إىل تراجعنا عىل املستوى  ،مرتدٍّ  واقعٍ 

يس واحلضاري أيضًا، الغرب الثقايف والفكري واالجتامعي والسيا

كان يتقّدم وما يزال ونحن ظللنا نرتاجع قرونًا وقرونًا رغم وجود 

دول إسالمية كبرية كالدولة العثامنية، ويف هذا السياق جاءت فكرة 

إصالح املسلمّي وقراءهتم لإلسالم ونظمهم الفكرية؛ ألّن هناك 

قد بأّن مشكلة يف مكان ما؛ فالذي ينطلق من فكرة اإلصالح يعت

سبب تدهور احلال اإلسالمية ليس هو اخلارج فقط وإنام هو 
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الداخل أيضًا، ولوال أّن الداخل يعاين من نقص وخلل ما كان 

يمكن للخارج أن تكون له هذه القدرة والنفوذ عىل الداخل، ومن 

الطبيعي يف ظّل هذا السياق الذي أحاط عملية اإلصالح الديني 

د ن تتعّدد املواقف إزاءه بّي مؤيّ منذ القرن التاسع عرش.. أ

 ومعارض.

وقد لعب جتاذب السلب واإلجياب من اإلصالح الديني دورًا 

يف تطوير اإلصالح نفسه، ويف الوقت عينه إصابته بانتكاسات، 

والسبب يف ذلك أّن ردود األفعال السلبية عىل حركة اإلصالح مل 

ليتعاملوا معه من تكن بناءًة دائاًم، فلم يكن اخلائفون من اإلصالح 

وقع إرادة الرتشيد، وإنام يف كثري من األحيان من واقع الرفض م

واإللغاء؛ ألّن املعارضّي كانوا يف الغالب تيارات تواجه اآلخر 

بمقولة االجتثاث، فرتيد أن تلغي وجوده، وهذا ما أّدى إىل 

ة، فظللنا رشعيّ  صعوبة إثبات اإلصالح الديني نفسه بوصفه مقولةً 

من الزمن نحاول أن نرشعن اإلصالح يف األمة، وحتى  عقوداً 

ته، ساعتنا هذه مل يقتنع كثريون برضورة اإلصالح وال حتى برشعيّ 

فنحن نتصارع منذ قرن ونصف منذ رفاعة الطهطاوي ومجال 

الدين األفغاين حول رشعية أمر يفرتض أّن رشعيته باتت وراء 

 ظهورنا.
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ـ وليست هذه كّل ردود  هذا النوع من ردود األفعال السلبية

األفعال ـ أّدى أيضًا إىل يشء من ردود األفعال السلبية املضاّدة 

داخل التيارات اإلصالحية، فلم يكن اإلصالح يف بداياته حيمل 

عنارص سلبية كثرية، لكّن طبيعة ردود األفعال السلبية للغاية 

واستخدام أساليب القمع والرتهيب واإلقصاء والنفي والتجهيل 

 حّقه أّدى إىل والدة تيارات متطّرفة فيه، وهذا أمر طبيعي أن يف

تولد يف ظّل حالة القمع معارضة سلبية ال تقوم عىل أسس احلوار 

السليم، ورويدًا رويدًا ومع وجود مقّومات ظهور هذه املعارضة ـ 

أعني بذلك مثل التيارات املاركسية التي كانت تستطيع أن تغذي 

ين ـ بدت عىل املرشوع اإلصالحي معامل أّي حركة معارضة للد

تطّرف ونتوء، وقد شاهدنا أّن حالة التطرف هذه أّدت إىل فشل 

 مرشوع النهضة الدستورية يف بدايات القرن العرشين.

 تأثريات تداخل الفكري بالسياسي على املشاريع اإلصالحّية

   رًا عىل كيف أثر تداخل السيايس بالفكري واخللط بينهام مؤّخ

 ة؟رية املشاريع اإلصالحيّ مس

  الفكرة حتتاج إىل قّوة السياسة بمعناها العام، لكّن  أنّ  ال شّك

املشكلة أن ارتباط الفكري بالسيايس أخذ أشكاالً متعّددة، ففي 
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الوقت الذي كان عاماًل من عوامل النهوض والتقّدم كارتباط 

تاذ الفكري بالسيايس يف مشاريع أمثال السيد موسى الصدر واألس

حسن البنّا والسيد حممد باقر الصدر والسيد اخلميني، حيث كانت 

السياسة وسيلة إلنفاذ املشاريع اإلصالحية يف األمة، إال أننا 

شاهدنا شيئًا فشيئًا أّن العنرص السيايس بدأ يرتك تأثريات سلبية عىل 

الفهم اإلصالحي؛ والسبب يف ذلك يعود إىل أنك تارًة تريد أن 

يم والقيم الدينية عامل السياسة وأخرى تريد أن جتعل تسود املفاه

الت حتى يف الرؤية من السياسة عاماًل لفرض الكثري من التحوّ 

اإلصالحية للدين؛ فعندما أقول: إنني أريد أن أدّين السياسة 

فيجب أن أنتبه إىل أن ال أجّر ـ من حيث ال أشعر ـ إىل تسييس 

 سييس الدين دقيق جدًا.الدين، فالفرق بّي ديننة السياسة وت

والذي حدث مع بعض حركات اإلصالح الديني أّنا عندما 

كانت حتّقق بعض املنجزات عىل مستوى امتالك بعض مواقع 

النفوذ السلطوي يف احلياة اإلسالمية كانت تقوم ألجل مصلحة 

السلطة وبقائها ـ وهي منجز رشعي إجيايب ـ بإجراء تغيريات 

ة املنحوتة للرؤية الدينية عمومًا، ملصلحة وأحيانًا تالعب يف الصور

هذا الواقع السيايس. هذا األمر ازداد صعوبة وترّسخًا يف ذهنية 

احلركة اإلصالحية اإلسالمية عمومًا، فبدل أن تكون العالقة بّي 
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السيايس والديني هي عالقة خدمة اآللة ـ أي السياسة ـ للمعرفة 

ة جدلية، بل يمكن أن وللقيم، أي الدين والفكر، صارت العالق

نقول: إّنا صارت أكثر من جدلية، أي صار الدين وقيمه ومقوالته 

يف كثري من األحيان رهينًة للوضع السيايس واملصلحة السياسية، 

وهذا ما أفقد الثقة باملرشوع اإلصالحي، وأطاح بتلك الصورة 

 الرمزية املقّدسة له.

 هل جنحت املشاريع اإلصالحّية أم تعّطلت؟

   الشهيد حممد باقر الصدر والشهيد مرتىض مطهري وحممد

إقبال واألفغاين وحممد عبده وغريهم أسامء المعة يف فضاء املشاريع 

النهضوية واملطالبة بالتغيري واإلصالح. إىل أّي مدى استطاع هؤالء 

أن يغرّيوا؟ وهل كان ألصواهتم صدى فعاالً كام ـ فعليًا وعمالنيًا ـ 

هتم كنظريات يف طيات الكتب حاهلا حال الكثري جيب أم بقيت كلام

وما هي األسباب احلقيقية وراء من النظريات التي تنهض بواقعنا؟ 

 وعدم تبنيها بالطريقة املطلوبة؟تعطيل أو عدم تفعيل هذه النظريات 

  من اجليّل أّن املشاريع النهضوية والرؤى الالمعة التي طرحها

ًا يف تغيري واقع أمتنا، رغم كّل هؤالء العظامء لعبت دورًا كبري

األوضاع السلبية التي تعيشها األمة، فبالتأكيد هناك مقوالت 

كّرست اليوم بفضلهم بوصفها مسّلامت مل تكن كذلك من قبل، 
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وصار أمرها خلف ظهورنا، وبتنا نضع أرجلنا عليها وننطلق منها 

لعبه  إىل مرحلة أعىل، وال شك أيضًا يف أّن النشاط السيايس الذي

أكثر هؤالء الذين تقّدمت أسامؤهم لعب دورًا أيضًا يف القدرة عىل 

 وضع املقوالت النظرية والفكرية واإلصالحية موضع التنفيذ.

لكّن املشكلة األساسية فيام أظّن تكمن يف أّن حركة اإلصالح 

عندما حّققت بعض املنجزات عىل أرض الواقع، فصارت هلا 

يف املجالس النيابية والبلدية، ويف أحزاهبا السياسية وحضورها 

أجهزة الدولة، أو غدت هي املالكة للدولة برّمتها، وتعاظم نفوذها 

االجتامعي واملايل واالقتصادي والروحي، وحتّولت إىل قوة كبرية 

هلا مؤّسساهتا املدنية وغري املدنية.. عندما حدث هذا الوضع بدأت 

األمام يف إكامل املشاريع  تعاين من تأرجح بّي أن تتقّدم خطوًة نحو

 اإلصالحية وأن حتافظ عىل اخلطوات التي تقّدمت هبا.

هذه نقطة مهمة جدًا، مثاًل أنت تستطيع أن تبذل جهدًا كبريًا يف 

أن حتّصل مقدارًا من املال بعد أن مل يكن عندك يشء، ثم بعد أن 

حتصل عليه تضعف عندك الرغبة يف املخاطرة؛ ألّن املخاطرة حينها 

تعني أحد أمرين: إما أنك سوف تزداد ربحًا وتتضاعف األموال 

التي بّي يديك وهذا عامل حمّفز للتقّدم إىل األمام، أو أّنك ستخرس 

الذي صار بّي يديك، وهذا عامل مثّبط يدفعك إىل الوقوف يف 
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مكانك.. يف العادة وحتت تأثري ذهنّية أّن دفع املفسدة أوىل من 

حجام ـ وخاّصة كّلام ارتفع حجم املنجزات جلب املصلحة، يتّم اإل

السابقة ـ عن القيام بخطوات إصالحّية إضافّية ما دامت املحافظة 

عىل املنجزات هدفًا منشودًا، وهذا ما خيلق حالًة من الرتّنح، ال بل 

يصبح أّي مرشوع استمرار يف اإلصالح الديني دون إذن مرفوضًا 

وسيتحّول هؤالء إىل التيار  من قبل اإلصالحيّي السابقّي أنفسهم،

التقليدي يف األمة؛ ألّنم لن يقبلوا بأن تقوم أّي مشاريع تغيري 

وإصالح من دون إذّنم، إما ألّن ذلك يلحق الرضر هبم فيتبعون 

 م!!نظام املصالح واملفاسد أو ألّنه يعّرهي

وهذا ما أدى إىل ما نراه اليوم من تغييب متعّمد لبعض أفكار 

اإلصالحيّي الذين جاؤوا يف سؤالك؛ ألن إعادة هؤالء الرموز 

ة استحضار الكثري من مقوالهتم حيّمل احلركة اإلصالحيّ 

مسؤوليات كبرية ويدفعها للمزيد من اخلطوات، األمر الذي قد ال 

تكون مستعّدًة له يف وضعها الراهن الذي جعلت نفسها فيه؛ لذلك 

هذه اجلوانب  يفّضل يف املرحلة احلالية عدم تسليط الضوء عىل

 !املغّيبة التي تستدعي مزيدًا من خطوات التقّدم نحو األمام

ات اإلصالحية التي أضف إىل ذلك، أّن الكثري من النظريّ 

طرحت غلب عليها الطابع الكلياين يف حديثها عن املبادئ؛ ألّن 
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الرصاع حينها كان حول املبادئ، فلم تكن قد وضعت خطط 

هلذا نجد غيابًا يف بعض األحيان  ميدانية وتفصيلية وتطبيقية،

لتطبيق نفس املبادئ اجلديدة التي طرحت، مثل ما حصل مع 

نظريات: املنطق االستقرائي، والتفسري املوضوعي، وحقيقة 

 .معارضة احلديث للقرآن، ونظرية الزمان واملكان وغريها

 لصدر!لاألسباب وراء غياب أو تغييب مشروع الفكر االستقرائي 

  ريات اهلامة والتي لو تّم تسليط الضوء عليها بشكل من النظ

فّعال لنهض الواقع الفكري والفقهي بشكل كبري هي نظرية 

رها الشهيد حممد باقر الصدر األسس املنطقية لالستقراء التي طوّ 

كثريًا، ملاذا إىل اآلن مل يتم احلفر يف هذه النظرية وتطويرها والعمل 

 ني والفقهي؟ة يف جمايل الفكر الديهبا خاّص 

  جيب أن نعي جيدًا بأّن العلوم الدينية عند املسلمّي، بام فيها

نيت منذ مئات السنّي عىل املنطق األرسطي، بُ قد العلوم النقلّية، 

فال يمكن بيوم أو يومّي هدم كّل هذه البناءات التحتية إلعادة 

وضع بناء جديد هلذا الرصح اهلائل املشّيد. هذا ببساطة كّل ما 

ث، فقد اشتّد نفوذ املنطق األرسطي وهيمنة العقل اليوناين حد

حتى يف العلوم النقلية كالفقه واألصول، السيام يف الفكر الشيعي 

يف القرون اهلجرية الثالثة األخرية، أي بعد اّنيار احلركة 
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اإلخبارية، ويف وضع من هذا النوع يغدو من الصعب جدًا إحداث 

لذلك مل نجد تفاعاًل يذكر أصاًل مع م، وظُ ة يف النُ زحزحة حقيقيّ 

 .الصدر نظرية السيد الشهيد

نظر إليها بعّي الريبة؛ ألّن يضاف إليه أّن مثل هذه النظرية يُ 

املنطق األرسطي يعتّر أن االستقراء بالشكل الذي طرحه الصدر 

نت  يقينًا، فرغم اعرتاف املنطق األرسطي ليس علاًم وال يُ 

ه ال ينت  علاًم إال يف ظّل وضع خاص باالستقراء لكنّه رأى أنّ 

يتحّول فيه إىل قياس ضمن عملية معّقدة، هلذا يتم التعاطي بيشء 

ظ مع االستقراء بالصورة التي طرحها السيد الصدر؛ من التحفّ 

ألّن اليقّي باملنطق األرسطي هو إثبات يشء ليشء، وهذه قضية 

ة موجبة، واستحالة سلب ذلك اليشء عنه، وهذه هي القضي

السالبة، فعندما ال تكون القضية السالبة موجودة فإنك لن حتصل 

عىل يقّي، ومل يتمّكن الشهيد يف نظريته االستقرائية أن يؤّسس 

القضية السالبة التي تعني االستحالة، وهذا ما سيبقي هذه النظرية 

بمثابة ثغرة يمكنها هدم بناءات اليقّي يف الفكر اإلسالمي لتفسح 

ة ت الشك، وهذه مشكلة إضافية تواجه هذه النظريّ املجال لتيارا

 يف مناخ عقيل يوناين.

العنرص اآلخر الذي جعل هذه النظرية مع األسف الشديد ال 
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تلقى رواجًا هو جيل تالمذة السيد الصدر أنفسهم، فلم يقم أغلب 

هؤالء بيشء ُيذكر يف هذا اإلطار سوى بضعة دروس هنا وهناك أو 

ها خيضع ملنطق التبجيل واملدح السائد يف بضع إشارات، وكثري من

فلم يقم أحد بإكامل املرشوع أو حتى تطبيقه تطبيقًا دراساتنا الرتاثية، 

التي قام هبا الصدر جادًا وفعاالً يف العلوم اإلسالمية، ولعّل التطبيقات 

 ة.قد تكون أكثر من التطبيقات التي قام هبا أبناء مدرسته الفكريّ 

 قني، حلول وعالجاتالتدّين وأزمة الي

   بني قراءة النص وفهمه نظرية كبرية قائمة عىل قدم وساق بني

خمتلف الكيانات احلوزوية والثقافية وظهرت الكثري من النظريات 

حول هذا املوضوع وبعضها تأثر بشكل كبري بام طرح يف الغرب 

حول النص وفهمه. كيف تقرؤون هذه النظريات؟ وهل فعلياً 

اختالف بني حقيقة املراد من النص وواقع فهمه من هناك فجوة أو 

قارئه؟ وكيف يمكن معاجلة هذا املوضوع احليوي الذي يمّس واقع 

املسلم وحياته؟ وكيف يمكننا اخلروج من واقعنا املستلب من قبل 

املتأثرين بالثقافة الغربية ونظرياهتم من جهة ومن قبل التقليديني 

 ه؟آفات الذين يقّدسون الرتاث بكّل 

  ّعىل املستوى  يف احلقيقة، هذا املوضوع موضوع إشكايل
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النفيس، فعندما أفّكك بّي الواقع وفهمه، املوضوع والذات، بّي 

األنا واهلَُو اخلارجي.. فأنا أفسح املجال من جهة لتعّدد القراءات 

وزوايا النظر، كام أفسح من جهة ثانية املجال الحتامل خطئي، لكّن 

اليشء وتصّوره تبعد عنّي جمال مالمسة املوضوع  نظرّية الفصل بّي

اخلارجي نفسه، هذه هي املشكلة األساسية يف قراءة الناقدين هلذا 

املرشوع؛ فهم يعتقدون بأنك عندما تفصل بّي ما توّصلت إليه يف 

ذهنك وبّي الواقع اخلارجي، فهذا معناه أّنك ُتفقد العقل اإلنساين 

لذي حيصل عىل املستوى اإليامين هنا كّل ضامنات امتالك الواقع، وا

أّن فقدان الضامنات يضعف روح االندفاع واحلامسة يف املؤمن 

للتامهي مع املقوالت اإلهلية، ما دام ال ضامن يف أن تكون مقوالت 

إهلية حقيقّية، فهي بالتأكيد فهومنا عن املقوالت اإلهلية، إذًا فعىل 

اإلله أو القرآن؟! عىل  ماذا يضّحي؟! عىل يشء ال تعلم نسبته إىل

يشء هو أقرب إىل الذات منه إىل الواقع املوضوعي اخلارجي؛ 

 ألنني أقول: هذا فهمي للقرآن وليس هذا هو القرآن.

هذه هي املشكلة األساسية يف هذا املوضوع عىل املستويات 

ق املصاحلة بّي الدينية، فإذا استطعنا أن نحّل عقدها فسوف نحقّ 

ا بعد احلداثة، ومدخل احلّل يف تقديري يقوم عىل الدين وأهّم قيم م

مجاع املعاجلتّي: النفسية واملعرفيّة، وذلك عّر تعديلنا ملفهوم اليقّي 
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باستبدال اليقّي األرسطي باليقّي املوضوعي، نستطيع أن نّدعي 

بأننا نملك علاًم ييضء لنا الواقع اخلارجي، ورغم أّن هذه اإلضاءة 

جي بالرضورة؛ ألّّنا تظّل حتتمل اخلطأ، إال ال تطابق الواقع اخلار

أّّنا من النوع الذي ال يلقي يف النفس تذبذبًا، والسبب هو ترويض 

العقل عىل أن ال يبايل عملّيًا هبذا القدر من احتامل اخلالف، أي 

عندما يكون ضئياًل جدًا، فعندما حتّقق يل املعاجلة املعرفية 

بة الواقع، يأيت دور العنرص النفيس، املوضوعية احتامالً عاليًا يف إصا

 .الذي يسّميه الصدر بالتوالد الذايت

عبد الكريم رسوش يف أّن السيد الصدر وضع  الدكتورأنا أؤّيد 

نفسية، لكن ال أعرتف بأّن هذه النظرية النفسية ال تكفي يف  ةً نظريّ 

املجال الديني، والسبب أّننا نتعامل هنا مع العقل من موقع 

هبدف املعرفة للتوظيف واخلري، ال املعرفة ألجل املعرفة، إمكاناته 

وألّن مفّكرنا املسلم ما زال مسكونًا هباجس املعرفة لذاهتا مل يتمّكن 

من هضم العنرص النفيس املشار إليه، إّن نظرية اليقّي املوضوعي 

هذه جتعل عالقتي بطريقة عمل الذهن وتصويب حركته وجتويد 

ال فقط بإصابته الواقع، أكثر من عالقتي أدائه والرضا عنه بذلك 

بتامهيه من املوضوع اخلارجي، وهذا ما يمكنه معاجلة ظاهرة القلق 

املوجود عند التيارات املدرسية يف ما يتعلق بقضايا اليقّي باألمور 
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املجاالت التي يكفي فيها براءة الذّمة  الدينية، وباألخص يف

قضايا الدينية، فنحن نستعّي هنا كام يف كثري من الوالعذر أمام املوىل 

 حلّل هذا املعضل بجهود العقل النظري والعميل معًا.لوضع مدخل 

 الفجوة بني مرجعّية القرآن ومرجعّية احلديث!

   هل هناك فجوة بني النصوص احلديثية والنصوص القرآنية يف

وكيف يمكن إعادة قراءة نّص احلديث يف ضوء  ص؟كيفية فهم الن

ين؟ وهل سيؤثر ذلك عىل راهن املسلمني وواقعهم الفهم القرآ

 احليايت العميل؟

  ال توجد فجوة بّي فهم النصوص احلديثية والنصوص

جاءت  ـ برصف النظر عن مصدرهاـ القرآنية، فإّن هذه النصوص 

متنزلًة ملستويات عقوهلم، فالنصوص احلديثية  ،ملخاطبة البرش

املبدأ ـ آليات واحدة، لكّن  والقرآنية يفرتض أّّنا تّتبع ـ من حيث

فهم النص احلديثي يف ضوء النص القرآين أو فهم النص القرآين يف 

 ضوء النص احلديثي هو الذي يؤّدي إىل اختالف النتائ .

احلالة السائدة اليوم هي أّن فهم النص القرآين يكون يف ضوء 

النصوص احلديثية، وهذا هو الغالب عند املسلمّي من حيث 

مل يشعروا، أّما إذا عّدلنا الصورة وقلنا بأّن فهم النصوص  شعروا أو

احلديثية يكون يف ضوء القرآن الكريم، كام دّلت عىل ذلك أخبار 
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عرض احلديث عىل الكتاب، فهذا معناه أن قيمة احلديث ال 

يكتسبها قبل عرضه عىل الكتاب؛ ليكون هو الذي يمنح احلديث 

القرآن يف نقد متن احلديث،  حجّيته، من هنا نؤّسس ملبدأ مرجعية

فال يصبح احلديث صحيحًا من جمّرد صّحة سنده كام خييّل لبعضنا 

يف أّنه حيت  بصّحة السند، بل البد من إثبات صّحة متنه قبل 

تصحيحه، وأحد الطرق الالزمة لذلك هو عرضه عىل القرآن، 

وهذا معناه أّن القرآن هو الذي يؤّسس للفهم الديني، وهذا ما 

عد عىل استبعاد كثري من النصوص احلديثية املقلقة إّما من يسا

ناحية تعارضها فيام بينها لكثرة األحاديث املتعارضة، أو من ناحية 

 .عدم انسجامها مع األصول العامة يف اإلسالم

الكثري من عنارص القلق  وبكلمة واحدة يمكنني القول: إنّ 

ستصبح أقّل وفقًا هلذه املوجودة يف األحاديث املبثوثة بّي املسلمّي 

 املعيارية القرآنية التي حصلنا عليها، وسندخل يف عملّية صهر لكّل 

متناثر احلديث يف البوتقة التي وضعها القرآن الكريم، وسنصبح 

أقرب لعقل النظرية منّا لعقل التفاصيل غري القاّرة؛ نظرًا ملا يمتاز به 

 القرآن من قواعد عاّمة وكلّية.

 يف مناهج التعليم الديينمآالت اإلصالح 

   اإلصالح يف مناهج الدراسات احلوزوية والذي طالب به
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الكثريون، هل هناك فعليًا حراك عميل يف هذا االجتاه أم ما زالت 

املناهج التقليدية هلا الفاعلية الكبى واليد الطوىل؟ وكيف يؤثر 

 ذلك عىل مرشوع إصالح الفكر الديني برّمته؟

 التعليم يف احلوزات الدينية حركًة نشطة شهد إصالح مناه  

خالل العقود األربعة األخرية، وال شك أّن هناك منجزات كبرية 

جدًا قد حتّققت عىل املستوى اإلداري والتنظيمي، لكن مع ذلك ما 

زلنا نشهد بعض املشاكل القديمة العالقة أو املستجّدة التي تعّد 

ناك قلق من حماوالت تتجه إفرازًا ملرشوع التجديد نفسه، فمثاًل ه

نحو تسطيح املعرفة الدينية، وهذه إشارة أثارها كثري من الناقدين 

عىل حركة إصالح مناه  الرتبية والتعليم يف األزهر، حيث قالوا 

بأّن مشاريع اإلصالح هذه سّطحت املعرفة الدينية وصار خرجيو 

يبدو وًا، األزهر بمستوى مرتّد من الثقافة اإلسالمية والدينية عموم

يل أّن هذه اخلشية ترسي اليوم إىل بعض املنجزات يف جتديد مناه  

التعليم عند الشيعة، فاملناه  اجلديدة ينتاهبا الكثري من التقّلب، 

بحكم مرورها بفرتة انتقالية، وهناك تبسيط مبالغ به أحيانًا يسيطر 

 عىل الكتاب الدرايس، وهذا ما يفتح ثغرة ملعاريض التجديد تسمح

 هلم بشّن أعنف اهلجامت املوثقة هذه املّرة ضّد هذا املرشوع.

 املشــكلة الثانيــة أّن قضــية اإلصــالح تأخــذ يف الغالــب طابعــاً 
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ــة ــديالت اإلداري ــض التع ــراء بع ــات إج ــة الغاي ــكالنيًا، فغاي  ش

والتنظيمية، أو تغيري أساليب العرض والبيان، أما تغيريات جذريـة 

جد شيئًا ُيذكر من ذلك، ففـي علـم أو حقيقية فنحن حتى اآلن مل ن

أصول الفقه مثاًل مل نجد سوى رغبة يف إعادة كتابة تلك األبحـاث 

األصولية القديمة يف يشء من اللغـة الواضـحة واملنظمـة بطريقـة 

حديثة، أّما القيام بتجديد جذري فلـم حيصـل، مـثاًل مل تـدخل إىل 

تعنـى بفهـم اآلن إطالقًا الدراسات اهلرمنوطيقيـة املعـارصة التـي 

النصوص، مع رضورهتا العاليـة كوّنـا متـّس األغـراض الرئيسـة 

للبحث األصـويل، كـذلك احلـال يف دمـ  النظريـات االجتهاديـة 

 .اجلديدة خالل العقود األخرية يف األبحاث الفقهية واألصولّية

إّن التطوير يف الفكر االجتهادي يظّل ـ مع األسف ـ خارج 

ات، فال تتناوله الكتب الدرسية وال إطار الدرس الرسمي يف احلوز

أبحاث اخلارج يف العادة، وهذا ما ييش بأّنه سيظّل متحركًا يف مدار 

مركزه األفكار األشّد تقليديًة، وربام يمكن االعتذار لذلك 

 برضورة االنتهاء من املرحلة األوىل للولوج يف مرحلة ثانية.

 املنرب الديين واألزمة الطائفّية واملذهبّية

   هناك آفات واضحة يف اخلطابات الدينية ويف خطاب املنابر
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فمن اخلطابات املذهبية  ،الدينية باتت هاجسًا مرضًا بواقع املسلمني

إىل اخلطابات الطائفية. كيف يمكن أن تؤثر هذه اخلطابات الواسعة 

وما هي العالجات الناجعة إلعادة  ؟االنتشار عىل مرشوع الوحدة

 ملي معتدل؟بناء خطاب إسالمي عا

  إذا أردنا تشبيه هذه املشكلة، فانا أشّبهها بام كان يعرف يف

القرون اإلسالمية األوىل بظاهرة القّصاصّي، مركز املشكلة أّن 

رشائح كبرية من شعوبنا تسيطر عليها الذهنية الشفوية، والعقل 

الشفوي يتأثر باخلطاب الشفوي، وهذا اخلطاب يعتمد بدرجة 

القّصة، أي عىل اخليال، هذا معناه أّننا ما دامت كبرية جدًا عىل 

الذهنية شفويًة فحتى لو استخدمنا القلم سنبقى نتحّرك يف مدار 

املؤثرات اخليالية، ويف هذه الدائرة من الطبيعي جدًا أن ال نوّلد 

معرفة حقيقية صارمة، وإنام ثقافة شعبية، والسيام عندما نحتكر 

ئر مغلقة ونحظر تداوهلا إال لفئة املعرفة احلقيقيّة يف ضمن دوا

 هذه .حمدودة جدًا، زعاًم منّا أّننا بذلك نحافظ عىل احلقيقة نفسها

 املسلمّي العلامء بعض حارهبا التي القّصاصّي ظاهرة بالضبط هي

 يف تأثرياً  أكّر اخليايل الشفوي املنّر جيعل ما وهذا قبل، من

 ثقافة يملكون ال لذينا واملعرفة الفكر رجال من العربية جمتمعاتنا

ت التدوينية هي التي تؤّسس والثقافا تدوينية، ثقافة وإنام شفوية،
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 لبناء حضارات.

أحد احللول اهلاّمة يف هذا الصدد اإلعداد عىل املستوى املنّري، 

والسيام املنّر احلسيني، ملدارس جديدة لبناء كادر يستطيع غزو 

ساسيات الفكرية لرؤية املنابر بشكل أو بآخر، ويكون ملاّمً باأل

التغيري يف األمة، عّله يمكن بذلك إجياد نقلة يف وحركة اإلصالح 

األّمة من الشفوّية إىل التدوينية، إىل جانب إفساح املجال بل 

والسعي لتداول قضايا الفكر الديني خارج املؤّسسة الدينية؛ ألّن 

 ة.هذا من شانه أن يعّمم الثقافة التدوينية العلميّ 

ة األخرى هي أّنه من الرضوري وضع اخلطباء املنّريّي النقط

يف حجمهم الطبيعي، وذلك عّر حتريض العلامء واملفّكرين 

واملجتهدين لنقدهم أمام املأل وبصورة واضحة، إذ السكوت عنهم 

هو الذي جعلهم يتصّورون أّّنم قادرين عىل قول ما يريدون ولو 

سالمي العريقة، لقد من غري دليل معتّر يف مدارس االجتهاد اإل

أخذ هؤالء موقعًا أكّر من حجمهم الطبيعي بسبب سكوت 

العلامء يف هذا املجلس وذاك عن تصويب حركتهم بطريقة بنّاءة ال 

تستهدف تشوهيهم وال التنقيص من شأّنم، ومن الطبيعي أّننا 

وإال ففي اخلطباء أنفسهم علامء  ،نتحدث هنا عن احلالة الغالبة

 ون واحلمد هلل.رون بارزومفكّ 
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 أزمة ثقافة أم أزمة مثّقف؟!

  مها؟ وكيف هل فعليًا لدينا أزمة ثقافة أم أزمة مثقف أم كال

يمكننا إعادة بناء صياغاتنا الثقافية حلارضنا حتى نستطيع الولوج 

اجلّدي يف إعادة الوجود للحضارة اإلسالمية، إذ إّن الثقافة هي 

فإن انطلقت احلضارة من  القاعدة األساسية ألّي منطلق حضاري

 أسس ثقافية سليمة أصبح بعد ذلك أحدمها يرفد اآلخر؟

  أعتقد أن لدينا يف الفرتة الراهنة أزمة ثقافة ومثقف معًا، وال

يمكن اخلروج من هذه األزمة يف ظّل الواقع الراهن، لدّي يشء من 

، التشاؤم العقيل؛ ألّن الثقافة ال يمكن برتها عن السياقات املحيطة

فام دام هناك استبداد يف العامل اإلسالمي سياسّيًا واجتامعّيًا وحتى 

أرسّيًا، وما دامت حياتنا قائمة عىل عدم املشاركة والالتعددية، يف 

ظّل كوننا احللقة األضعف يف العامل، فمن الطبيعي أن يعجز املثقف 

عن فعل يشء، فاملثقف اليوم يشعر بالكثري من اإلحباط، وأّنه مل 

د يملك دوره، وأّنه غري قادر عىل حتريك ربام عرش معشار يع

اجلامهري املسلمة؛ وهذا ما يدعوه إىل اخلوف واالنزواء وترك 

املشاريع التغيريية الكّرى، ويوّلد مثقفًا مقاوالً، يبحث عن 

تلك القضايا الكّرى التي بات  مصاحله الشخصية ويتنازل عن كّل 

ناخ السيايس واالجتامعي والديني هبذا يشعر أّنا بال فائدة ما دام امل
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 الشكل الصارم يف قمعه وبطشه وظلمه.

هذا اإلحباط العقيل ال يفرتض أن يقود إىل يأس نفيس، فعىل 

الظروف، من هنا رضورة التداعي لتشكيل  املثقف أن يعمل يف كّل 

جبهة موّحدة ملتنّوري العامل اإلسالمي، واالنتقال من مرحلة 

ة إىل مرحلة اخلطاب الواحد القادر عىل إجياد اخلطابات املنفرد

 ة.تغيريات ما يف حياتنا اإلسالميّ 

 السلطة والعالقة املأزومة بني املثّقف والفقيه

   هناك أزمة ثقة أو فجوة بني العامل واملثقف مما نتج عنه أزمة

 ،هل هناك من معاجلات حقيقية هلذه األزمة ،ةحضارة حقيقيّ 

قف احلقيقي عىل أنه اجلرس أو القنطرة التي ة أننا ننظر للمثخاّص 

 تصل بني الناس والعلامء؟

  تفسريي لظاهرة الفجوة بّي العامل والفقيه أو بّي املثقف

والفقيه يرجع إىل قضّية السلطة بالدرجة األوىل والرغبة باإلمساك 

هبا، أعني بالسلطة املعنى األعم من املفهوم السيايس، فالفقيه يعتقد 

ثقف يلهث خلف السلطة ليمسك قرار األّمة واجلامهري التي بأّن امل

ف يعتقد بأّن هناك احتكارًا للمجتمعات يمسكها هذا العامل، واملثقّ 

املتدّينة من جانب الفقيه؛ ولذلك نجد املثقف ينتقد فكرة املرجعية 
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والتقليد ووالية الفقيه، ويف اجلانب اآلخر نجد الفقيه ناقدًا 

 املؤّسسة الدينية. لالجتهاد خارج إطار

هذا النوع من اخلالف عىل شكل من أشكال السلطة ـ وليس 

من الرضوري أن يكون باملعنى السلبي غري األخالقي للكلمة ـ 

الوحيد  هذا اخلالف هو الذي يؤّدي اىل تعّقد األمور، واحلّل 

طرف بالتنازل عن قدر بسيط من رؤاه  بنظري هو أن يقوم كّل 

اد نوع من املشاركة التي يستطيع من خالهلا السلطوية يف سبيل إجي

الطرفان معًا أن يشرتكا يف اختاذ القرارات والنفوذ اجلامهريي، وهذا 

ما حيتاج إىل الكثري من الدراسات امليدانية يف تفاصيل وآليات 

 صيغة املشاركة بّي املثقف والفقيه يف إدارة األوضاع.

 اإلصالح والتجديد يف الشعائر احلسينّية

  ّمما  وما زلنا نرزح حتت وطأة مسألة حادثة الطّف  ،منحن يف حمر

ساهم يف تصغري حجم احلدث من العاملية إىل املذهبية لتغييب غاياته 

ومقاصده عن واقع اإلنسان بام هو إنسان، ولذلك هناك طريق 

حافل باملطالبات لتجديد أو إصالح أو إعادة بلورة رؤية حقيقية 

تنسجم مع راهننا وتستطيع أن متلك خطاباً  حول الشعائر احلسينية

عامليًا إنسانيًا يتناسب والغايات التي ألجلها استشهد اإلمام 

وهل فعليًا بدأت ختطو  ؟احلسني. كيف تنظرون هلذه املطالبات
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 عمليًا عىل واقع األرض؟

  من وجهة نظري أنا أؤيد كّل أشكال املطالبة بإجراء تغيريات

احلسينية والسرية احلسينية واملنّر احلسيني، وإصالحات يف الشعائر 

لكن برشط أن ال تؤّدي هذه اإلصالحات إىل إلغاء اجلانب 

ة احلسينية؛ ألّن الذي نفهمه من العاطفي يف التفاعل مع القضيّ 

نصوص أهل البيت سالم اهلل تعاىل عليهم هو الرغبة يف بقاء هذا 

ي من هذا النوع يكون اجلانب العاطفي، كام أّن استمرار الشعائر الت

 .من خالل البعد العاطفي أكثر من البعد الفكري

فنحن اآلن بحاجة إىل وضع أساسّي لتفاعلنا مع القضية إذن، 

العاشورائية: أساس العاطفة املتمثل يف البكاء واحلزن ومظاهرمها، 

وأساس العقل املتمثل يف الفهم العقالين للحدث وتوظيفه يف إطار 

املصلحة العاّمة هبدف جعله جرسًا ومعّرًا للنهوض املمكن ملا فيه 

بأمتنا والتأسيس لثقافة النهضة والثورة والراديكالية حينام حيتاج 

األمر إىل ثورة وّنضة وراديكالية. وعندما ندم  الفكر بالعاطفة 

نستطيع أن نحرك العاطفة يف إطار القضايا الفكرية الصحيحة، 

رضاًء للعاطفة الشعبية، كام بدل حتريك الفكر بمنه  تأوييل إ

نستطيع حتريك الفكر يف إطار احرتام العاطفة وتقديرها وعدم 

التعايل عليها أو تسفيهها وختّطيها، حينئذ يصبح اّتباعنا لإلمام 
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احلسّي أو تأّسينا به يف أن نجاهد كام جاهد، وبدل أن ندمي 

قتداء أجسادنا بأيدينا نقاتل ليدمي العدّو جسدنا وهبذا يكون اال

 احلقيقي والتامهي.

 الوعي التارخيّي والتأسيس لفهم إنساني للسرية

 وهل نستطيع أن نعيد  ؟هل نحتاج إىل نقد للقراءة التارخيية

قراءة التاريخ عىل أساس مقاصدي بمعنى أن ندرس مقاصد 

احلركات التارخيية من قبل املعصومني حتى نصنع حارضًا عىل 

من دائرة القراءة املذهبية إىل دائرة  أساس مقاصدية احلراك لنخرجه

 القراءة اإلنسانية؟

  املؤسف أن املناخ املدريس للمؤّسسة الدينية مل يشهد كثريًا ما

بتنا اليوم نسّميه بالقراءة التارخيية للفكر واحلدث معًا، فعندما 

ُندخل الوعي التارخيي لألمور إىل جانب أشكال الوعي األخرى 

 األيديولوجية. بعيدًا عن اإلسقاطات ،اقعّيةتكوين صورة و نستطيع

لكن مشكلة القراءة التارخيية هو األنموذج الغريب هلا، 

فاملسترشقون مثاًل ومعهم الكثري من التيارات املحدثة يستخدمون 

املنه  الوضعي يف قراءة التاريخ، وهذا املنه  يقيص يف العادة أّي 

ث، وعندما تكون عامل ديني ما فوق تارخيي يف تفسري أّي حد
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القراءة التارخيية قائمة عىل الفلسفة الوضعية فمن شأّنا حينئذ أن 

 املقوالت الدينية. تفّتت كّل 

لكن نحن بإمكاننا أن نتحّدث عن قراءة تارخيية حتافظ عىل كّل 

عقالنية القراءة التارخيية آخذًة يف الوقت نفسه العامل الديني بعّي 

نا يف الدراسات الفكرية األخرى أن االعتبار بوصفه عاماًل استطع

نّرهن عليه وأن نثبته كحقيقة موضوعية؛ فاجلمع بّي القراءة 

التارخيية وبّي األساس الالوضعي هلذه القراءة أو فلنقل الدم  بّي 

األسس الوضعية والالوضعية للفهم التارخيي لألحداث من شأنه 

اريخ اإلسالمي أن يطّل بنا عىل رؤية تتخذ شكاًل مقصديًا لفهم الت

بام يتناسب مع البعد العقالين يف فهم هذا التاريخ، ومع املقاصد 

الذي أرادها الدين من خالل األحداث التي وقعت يف هذا التاريخ 

 الديني أو ذاك.

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم السلطة 

 وعالقته بإشكالّية املثقف والفقيه
  





 

 

 

 مفهوم السلطة 

 هقيوعالقته بإشكالّية املثقف والف

 العالقة بني السلطة وإشكالّية املثقف والفقيه

  ما هي العالقة بني السلطة وإشكالّية املثقف والفقيه؟ 

  يف البداية، من املفرتض أن ندرك أّن العلم سلطة، وأّن

الثقافة سلطة كذلك، فهام متامًا كاملال يمنحان صاحبهام سلطة، 

مقولة اخلالف وعندما نضع هذا املدخل أمامنا فسوف نجد 

ظاهرًة: اخلالف بّي الفقهاء أنفسهم واملثقفّي كذلك، واخلالف 

بّي الفقهاء واملثقفّي، وكّلام كانت األطر الفكرية أشّد اختالفًا كان 

اخلالف السلطوي ـ وليس بالرضورة السلطة باملعنى السلبي ـ هبذا 

 املعنى أعمق؛ ألّن كّل مقولة بقدر ما تثبت نفسها تنفي غريها.

هذا كّله يعني أّن أحد مداخل فّض االشتباك بّي املثّقف والفقيه 

ليس القيم األخالقية فقط، وإّنام التوافق عىل التموضع السلطوي 

                                           
، السنة 446( نرش احلوار يف صحيفة الدار الكويتّية، يف عددها رقم 1)

 م.8010ـ  9ـ  84الثانية، يوم اجلمعة، بتاريخ: 
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للفريقّي؛ إذ بذلك جيد كّل فريق نفسه، ويعثر عىل هويته ومكانته 

وُيريض قناعاته، فالقيم األخالقية حتتاج إىل محاية اجتامعّية تتبلور 

إجياد نظم عالقات تفسح املجال لتجيّل القيم األخالقية،  من خالل

هلذا كان يف اإلسالم فقه وأخالق، فقه خيلق مناخ ظهور القيم 

األخالقّية، وأخالٌق تسعى حلامية تطبيق الرشيعة بواسطة عنرص 

 الضّخ الروحي يف املجتمع.

 حجم اخلالف بني املثقف والفقيه

   ّف والفقيه؟ماذا عن حجم اخلالف بني املثق 

  القضية األخرى التي تظّل مهّمًة هنا هي حتديد حجم

اخلالف بّي الفريقّي، إّن حجم اخلالف ال يقف عند آليات نرش 

اإلسالم أو تواصله مع الواقع أو مع إنسان القرن الواحد 

والعرشين، بل يمتّد إىل ما هو أعمق من ذلك، إّنه يطال املنه  

اهيم واملقوالت، ويطال أيضًا أصول املعريف يف التعامل مع املف

 املعرفة الدينية.

وهنا جيب أن ننتبه إىل قضيٍة واقعيّة بامتياز: إّن حجم اخلالف 

بّي املثقف والفقيه خيتلف بّي بلٍد وآخر من البلدان العربية 

واإلسالمية، وهذا يعني أّنه من الرضوري حتديد حجم اخلالف يف 
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الوطني والقطري، وثانية عىل هذا املوضوع تارًة عىل املستوى 

املستوى العريب، وثالثة عىل املستوى اإلسالمي، وعدم اخللط بّي 

 هذه الدوائر.

إّن إمساك الفقيه بالسلطة يصنع حجاًم للخالف خيتلف متامًا عن 

املوقع الذي ال يملك الفقيه فيه السلطة، ومن هنا فاحللول تارًة 

إسالميّة، وال ينبغى نقل  تكون وطنّيًة، وأخرى إقليمّية، وثالثة

جتارب األزمات واحللول من منطقة إىل أخرى دون دراسة حجم 

 املشكلة يف املجتمع املنقول إليه.

بالعودة إىل ما سبق، نجد أّن حجم اخلالف يف بعض البلدان 

اإلسالمية قد ال يتجاوز بعض اآلليات والوسائل واألمور 

ق من ذلك بكثري، فال الشكلّية، لكنّه يف مساحة أخرى نجده أعم

 يصّح التهويل والتضخيم وال التسطيح والتبسيط.

 أين هم الوسطّيون؟!

  أين هو الفريق الوسطي؟ 

  جيب العمل عىل الفريق الوسطي الذي يتصل يف طريقة

تفكريه باملناخ الفقهي من جهة واملناخ اجلامعي من جهة ثانية، إّن 

زييّي اجلامعيّي، يفتح يف تنامي حجم اجلامعيّي احلوزويّي، واحلو
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املستقبل املجال عىل إجياد حلقة وصل ثقافية لدعم هذا الفريق كي 

يكون مفتاحًا للتواصل بّي اليمّي واليسار، ومع األسف مل نجد 

اشتغاالً ميدانيًا عىل هذا الفريق الذي يقع يف الوسط ثقافيًا، وال 

إذا أقصد عىل مستوى االنتساب اجلامعي واحلوزوي فحسب. ف

بلغ هذا الفريق املكانة العالية يف احلوزة واجلامعة معًا فبإمكانه أن 

 يقّدم نظريات وسطّية حتافظ عىل التوازن.

نعم، قد يكون هذا الفريق بنفسه عرضًة ـ يف بعض الفرتات ـ 

لغضب اليمّي واليسار، وهذا قدره الذي عليه أن جياهد كي 

 وإعالميًا. يتجاوز مأزقه بفرض نفسه فكريًا وثقافياً 

حترير الدين من الفقه، والثقافة من الوضعّية، مدخل تواصل 

 املثقف والفقيه

  ما هو مدخل التواصل بني املثقف والدين؟ 

  القضية األخرى التي تستحق االشتغال عليها هي أّن

إشكالّية العالقة بّي املثقف والفقيه ال تعني بالرضورة إشكالّية 

دين أو حتى عامل الدين؛ ألّن الفقيه يمثل العالقة بّي املثقف وال

قراءًة للدين، وتوجد إىل جانبه قراءات أخرى قّدمها الفالسفة 

واملتصّوفة والعرفاء واملتكّلمون، هذا يعني أّن تطوير الدرس 

الفلسفي والكالمي والعرفاين يف املناخ احلوزوي والثقايف معًا، 
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للناس عىل أّنه فهٌم وإعطاءه صبغته الدينية والفكرية، وتقديمه 

للدين واجتهاٌد يف الثقافة، من شأنه أن جيعل هناك حلقة وصل بّي 

احلوزة واجلامعة أو بّي املثّقف وعامل الدين، وباإلمكان هنا ـ لوال 

ضيق املجال ـ مطالعة جتربة العالمة الطباطبائي والشهيد املطهري، 

 فلم يكونا من رشحية الفقهاء باملعنى االنتسايب.

لذي يعّقد املشكلة أّن الثقافة صارت ذات هوية ال دينية، تأثرًا وا

بالتجربة الغربية تارًة، وبالتجربة املاركسية أخرى، حتى حتّدث 

بعضهم عن املفارقة يف مقولة )الثقافة الدينية(، كام أّن الدين صار 

ذا هوية فقهّية، حيث تضّخم الفقه يف القرن األخري؛ نظرًا ليقظة 

مرشوع تطبيق الرشيعة، فاختذت الصحوة اإلسالمية  األّمة نحو

شعارًا فقهّيًا يف أكثر من موقع، ممّا أّدى إىل طغيان املفهوم الفقهي 

عىل الدين، وهذا أمر ينبغي إصالحه بام ال يرّض بالدين وال الفقه 

 وال الثقافة.

وأخريًا يظّل مفهوم النقد املتواصل للذات قادرًا عىل أن يفتح 

جدار الفصل بّي املثّقف والفقيه، فعىل الفريقّي ممارسة هذا كّوًة يف 

 النقد وعدم التعايل عنه أو التنّزه.

 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

  اإلسالمي احلوار

 املذهبّية واملشكلة النهضة ضرورات بني

  





 

 
 

  اإلسالمي احلوار

 املذهبّية واملشكلة النهضة ضرورات بني

 مفهوم احلوار اإلسالمي

  هوم احلوار اإلسالمي؟ماذا يعني مف 

  ّة اإلجيابية التي تقع احلوار اإلسالمي هو العالقة التفاعلي

ة ودائمة داخل املجتمع اإلسالمي ومكّوناته بصورة طبيعيّ 

 .وعنارصه

ة فعندما نقول بأّنه عالقة تفاعلية فنحن نشري إىل الطبيعة اجلدليّ 

 طرف آخر التي حيملها من حيث إّنه ال يتحّرك فيه طرف للتأثري يف

لينحرص دور الطرف الثاين يف التأّثر بالطرف األول، وينحرص دور 

ة الطاهرة التي هتدي الطرف الثاين، الطرف األّول يف الطبيعة النبويّ 

وإّنام يقوم كّل طرف بالتأثر والتأثري يف اآلخر، ممّا يعطي كل واحد 

ي حيّدد منهام موقعًا متساويًا بالنسبة للثاين، وهذا املوقع هو الذ

 ي.سالمة العالقة وينأى هبا عن املفهوم الطبقي التطّهر

                                           
( أجرى احلوار وأعّده: أ. حسّي زين الدين، وُنرش يف موقع آفاق 1)

 م.8010ـ  7ـ  4للدراسات والبحوث، بتاريخ 
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ة هذه إجيابية، فإّننا نريد بذلك وعندما نقول بأّن العالقة التفاعليّ 

التدليل عىل أّن طبيعة هذه العالقة غري سلبي وال ناٍف، وإّنام إجيايب 

طرف لرفع مستوى اآلخر يف تأثريه فيه، ورفع  هيدف فيه كّل 

 ه.ه يف تأثره بغريمستوى نفس

وعندما نقول بأّنه يقع بصورة طبيعية ودائمة، فنحن نقصد 

بذلك أّن احلوار اإلسالمي ليس عنوانًا استثنائيًا مرحلّيًا تفرضه 

الرضورات القاهرة التي تستدعي عناوين من الدرجة الثانية، 

بحيث يزول بزواهلا ويتبع تغرّيها، وإّنام هو استدعاء طبيعي يقوم 

بيعة العالقة الثابتة بّي األطراف يف احلياة اإلسالمية، وعىل عىل ط

دية املوجودة يف هذا املجتمع، من هنا ال يكون احلوار طبيعة التعدّ 

اإلسالمي مرحلًة عابرة للخروج من مأزق، أو لتجاوز خطر 

خارجي داهم، أو ما أشبه ذلك، وإّنام يقوم عىل أساس أّن طبيعة 

عىل الدوام تفاعاًل إجيابيًا بّي األطراف  املجتمع اإلسالمي تستدعي

يف تأثريها وتأثرها، وأّن هذا شكل من أشكال والية املؤمنّي عىل 

واحد منهم احلّق يف تقرير مصري اجلامعة حال  بعضهم يف أّن لكّل 

 ه.كونه منضاًم إىل غري

 من أين يبدأ احلوار اإلسالمي؟

  ة  إضافات نوعيّ ن القضايا احليوية والتي الزالت بحاجة إىلم



181 

ة احلوار اإلسالمي ـ اإلسالمي.. عىل مستوى الفكر واملامرسة، قضيّ 

ويف نظركم من أين يبدأ احلوار  ؟كيف تنظرون إىل هذه املسألة

 اإلسالمي؟

 ّي:بدو يل أّن احلوار اإلسالمي يبدأ من نقطتي 

راءتنا لذواتنا وعقولنا، وفهمنا لطبيعة ق ىل:األوالنقطة 

فكري والعقدي فيام بيننا، فعندما نفهم االختالف فهاًم االختالف ال

صحيحًا يف الطبيعة اإلنسانية، عند ذلك يمكن أن نطّل عىل طبيعة 

خالفاتنا بقراءة جديدة هلا، وهنا يبدو يل دور الفكر التعّددي يف 

جانبه الفلسفي، فإذا ظللنا مرّصين عىل أّن االختالف بّي البرش 

ء ـ وأرّكز عىل عنرصي: احلدوث والبقاء ينحرص سببه حدوثًا وبقا

معًا ـ باهلوى والزيغ واالنحراف األخالقي والنفيس، فمن الطبيعي 

أن نربط عىل الدوام بّي الرأي اآلخر وبّي املفهوم السلبي يف 

األخالق؛ ألّن اخلالف الذي قام به اآلخر ال تفسري له سوى زيغه 

من انحراف أخالقي،  عن الفطرة يف قواعد الفعل العقيل انطالقاً 

 ه.دان يف أصوله ومنطلقاتفال تّرير حينئٍذ هلذا اخلالف، بل هو مُ 

أّما عندما أنّوع قراءيت حلركة اخلالف يف املجتمع اإلنساين، 

وأعتقد بأّن اخلالف يقع عىل نوعّي: أحدمها نتيجة هوى وضاللة 

 وجهالة وزيغ، وثانيهام نتيجة واقع طبيعي لألشياء يتعاىل عن كّل 
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معايري النقد األخالقي عىل مستوى العقل العميل، فإّنني سوف 

أتفّهم ظهور الرأي اآلخر يف املجتمع، ولن يكون هذا الرأي رّشًا 

 .أو هوى أو نّية سوء

فعندما تضيع ـ مثالً ـ مئات القرائن التارخيية احلاّفة بالنصوص 

الف يف ّن من الطبيعي يف حال كهذا أن يقع االختل: إالدينية، وأقو

فهم النص، أو عندما أّدعي بأّن التعامل مع اللغة هو تعامل حتكمه 

هالمية خاّصة، ال يمكن للعقل اإلنساين أن يضبطه ضبطًا صارمًا 

وّنائّيًا، فلو أعطيت عرشة أشخاص أتقياء نّصًا فإّنه من الطبيعي 

أن خيتلف فهمهم هلذا النص بدرجة من درجات االختالف.. يف 

وف أرى الرأي اآلخر بمنظار خمتلف، إّنه ليس كهذه س تحاال

سوء نّية وال رغبة يف الدنيا وال حقدًا وال حسدًا وال انحرافًا وال 

 ه.غرورًا، وإن كنت ـ وفق ما أفهم ـ معتقدًا خطأه فيام توّصل إلي

 صورة اخلالف عندي بشكل تام، ويزيدها هبذه الطريقة تتغرّي 

إىل عقيل وذايت، فإّنني ما دمت تغرّيًا عندما أعيد تصويب الوجهة 

فراد البرش الذين خيتلفون يف ظّل مناخ غياب القرائن أواحدًا من 

التارخيية، فإّن من الطبيعي أن أخطأ، وهذا معناه أّن ما توّصلت إليه 

ليس ّناية الكالم وال خامتة املطاف، بل هو قابل لتجديد النظر 

ايت وعقيل يف مرحلة فهمه وإعادة القراءة، إّن هذه النظرة املرنة لذ
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من شأّنا أن  ،لألمور، ولعقل غريي يف مرحلة تفسريه لألشياء

 ًا.تطّل بنا عىل صورة خمتلفة متام

هنا يظهر دور املنه  الفكري التعّددي الذي يبدو يف غاية 

األمهية لقيامة احلوار اإلسالمي، فهذا املنه  ليس منهجًا حلوار 

ام حيكم كّل فهمي لذايت إسالمي وحده، وإنام هو منه  ع

 ء.وللذوات املحيطة يب يف نطاق تفكريها يف األشيا

صحيح احلياة السياسية واالجتامعية لفئات ت ة:الثانيالنقطة 

هنا يظهر دور احلياة السياسية والطبقية يف سالمة  املجتمع املختلفة،

حركة اخلالف يف املجتمع، فإذا مل ندخل يف مرحلة استقرار سيايس 

عىل احلقوق والواجبات، فإّن احلوار اإلسالمي سيظّل حمكومًا قائم 

 .ة والسياسيةللتجاذبات السلطويّ 

يمكنني القول بأّن احلوار اإلسالمي  ،ولكي أوضح ما أعنيه

فكرية فقط؛ ألّن مشكلة هذا احلوار ليست يف العقول  ليس صورةً 

ة فحسب، وإنام هي يف أرض الواقع أيضًا، وال يمكن ترمجة الصور

ة موبوءة، الذهنية السليمة للحوار اإلسالمي يف ظّل مناخات واقعيّ 

إذًا من الرضوري إصالح احلياة السياسية واالجتامعية بعيدًا عن 

مفهوم احلوار اإلسالمي نفسه؛ ألّن هذا اإلصالح سوف يصّب يف 



186

 ر.ّناية املطاف يف خدمة هذا احلوا

 جماالت احلوار اإلسالمي

  قول املهمة، التي ينبغي أن يطاهلا مرشوع ا هي اآلفاق واحلم

 احلوار اإلسالمي؟

 عّل أهم احلقول التي يطاهلا مرشوع احلوار اإلسالمي يف ل

 هي:مرحلتنا الراهنة 

يف حوار املذاهب اإلسالمية مع بعضها،  احلقل املذهبي،ـ  1

وليس العقدية  ،ةقاصدًا هبذه املذاهب املذاهب العقدية والفقهيّ 

بات ـ السيام يف السنوات األخرية ـ الساخن  امللّف  فقط، فهذا

يستدعي حوارًا جاّدًا، ليس من نوع املساجالت العقدية والتارخيية 

والفقهية الصاخبة التي تشهدها الفضائيات ومواقع الشبكة 

 .العنكبوتية، وإّنام التأسيس لنمط جديد من هذا احلوار

لصدام املذهبي السائد ني هبذه املناسبة أدعو املختلفّي مع انّ إو

بشكله الفّ  أن يبادروا إىل تقديم نامذج حوار عقدي وفقهي علني 

لكي تتعّرف األمة عىل أنامط حضارية من احلوار املذهبي، ال تعيق 

حركتها بل تدعم تقّدمها نحو األمام، فال نرتك الساحة للعقل 

السلفي هنا وهناك معًا، كي يمسك هبذا امللف ويرفع درجة 

ته بطريقته اخلاّصة، ثم يستخدمه لإلحياء داخل الطوائف حرار
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ر اإلسالمية بأّنه هو املدافع الوحيد عن هذه الطائفة أو تلك، بام يوفّ 

قدرة ـ يف هذه املرحلة احلّساسة من قلق املذاهب عىل هويتها ـ له 

 ة.السيطرة الداخلي

يف حيث يبدو أّن الوترية القومية قد ارتفعت  احلقل القومي،ـ  4

ة بعض التجاذبات السياسية التي حّركتها اآلونة األخرية عىل خلفيّ 

مصالح بعض الدول، من هنا نحن بحاجة إىل تواصل بّي 

كي نقوم بوعي  ..القوميات اإلسالمية من عربية وفارسية وتركية و

ة عن الذات واآلخر، بعضنا بعضًا من خالل صور حقيقية واقعيّ 

ة معينة، أو جعل ار الدين لقوميّ نرجسية تريد احتك اً وليس صور

هذا املذهب أو ذاك حكرًا عىل أخرى، إّن تعّرفنا عىل منجزات 

بعضنا التارخيية واحلارضة وانفتاحنا اللغوي عىل بعضنا بعضًا قد 

 ي.ختفيف هذا التوتر القوم يفيساعد 

وأعني به ذاك امللف الداخيل الذي  احلقل املرجعي،ـ  0

ة املعرفية يف الداخل  من يملك املرجعيّ يتخاصم فيه األفرقاء عىل

اإلسالمي، ويف هذا السياق يأيت موضوع إشكالّية العالقة بّي 

املثقف والفقيه أو احلوزة واجلامعة، ويستدعي األمر ختفيف حّدة 

التوتر بّي الطرفّي بطمأنة كّل واحد منهام، وتسهيل مهّمة قيام كل 

 ة.يّ واحد منهام بدور نشط يف احلياة اإلسالم
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ات وأصعبها، حيث وهو من أعقد امللفّ  امللف السيايس،ـ  2

تطالب الدول واحلركات السياسية بالسعي للدخول يف حوار ثابت 

 ا.ودائم بينه

 احلوار اإلسالمي ومناهج الرتبية والتعليم

  سات واجلامعات عالقة املناهج الدراسية يف املؤّس رون تتصوّ كيف

وكيف نواجه مسألة  ؟وار اإلسالمي..واملعاهد العلمية وعملية احل

 بات التطوير؟وما هي متطلّ  ؟املناهج يف هذا الصددقصور 

 ذا املوضوع الذي أرشتم إليه من أهم املوضوعات، فإّن ه

م الرتبية والتعليم، إّن إصالح مناه  ظُ مشكلة مشاكلنا تكمن يف نُ 

ىل جهود الرتبية والتعليم هو مفتاح املفاتيح كّلها، وهو ما حيتاج إ

ة ووزارات الرتبية كبرية من طرف املنظامت الدولية اإلسالميّ 

إّن مناه  التعليم يف احلوزات  .والتعليم يف البلدان اإلسالمية

واجلامعات واملدارس واملعاهد تقوم عىل تغييب اآلخر، أو 

استحضاره بصورة مشّوهة، وال تعطيه أّي فرصة لكي يدافع عن 

 التارخيية يف املدارس واجلامعات اآلخرَ نفسه، فمتى قّدمت كتبنا 

القومي أو الديني بصورة معقولة ومقبولة؟ ومتى قّدمت الكتب 

الدينية يف احلوزات واملدارس واجلامعات رموز اآلخر ورجاالته 

ومفاهيمه بطريقة معقولة ومعتدلة، تستطيع أن تضمن احلفاظ عىل 
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 ة املذهبية للذات؟اخلصوصيّ 

م يف املنهاج الدرايس عىل طائفة أخرى ـ ليس املهم أن ال أهتجّ 

وهو عمل مشكور يف حّد نفسه ـ بقدر ما املهم أن أقّدم للناشئة 

ة الطرف اآلخر وتارخيه بصورة معتدلة، ال نزّور التاريخ شخصيّ 

 .والعياذ باهلل، ولكن لنقّدمه من زواياه لطلبة املدارس واجلامعات

والدين والفلسفة واألدب إن مواّد التاريخ واجلغرافيا والرتبية 

وغريها كّلها قادرة عىل أن ختدم يف هذا املضامر؛ لينشأ طلبتنا عىل 

وجود مذهب اسمه املذهب الشيعي يف هذا العامل اإلسالمي، وعىل 

وجود املذهب السنّي كذلك، وعىل وجود املذهب اإلبايض وغري 

ن ذلك من املذاهب الكريمة، ال أن يبدأ يسمع هبا بعد ختّرجه م

اجلامعة، واهلل أعلم كيف ستكون القناة املعرفية التي توّصل من 

إن إقصاء املذاهب األخرى  خالهلا للعلم هبذا املذهب أو ذاك.

ونظرياهتا وتارخيها ونقاطها املرشقة يف مناهجنا التعليمية الدينية 

 ة.وغري الدينية هلو من أعظم أسباب القطيعة بأشكاهلا املتعّدد

ذي يرتبط هبذا املوضوع هو نشوء طالب العلوم األمر اآلخر ال

ة عىل رؤية أحادية للعامل، فالبد لك أن تدرس الدينية واجلامعيّ 

الفقه اخلاص املذهبي، ثم تّطلع اطالعًا عىل فقه اآلخر، وغالبًا 

بقصد النقد، وليس هناك يشء اسمه االطالع عىل املدارس 
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مة يف عامل حيتاج له واألفكار بطريقة حمايدة، إّن احلياد بات جري

لكي يصّحح صورته عن األشياء، لقد غدونا فاقدين للثقة بأنفسنا 

نعيش معضل هويتنا، فنخشى من فكر اآلخر ـ أّي آخر ـ حتى لو 

تّم عرضه مقرونًا بنقده، فعرضه حرام، إال مشّوهًا، ال من فمه 

 ه.وبطريقت

 البنيات التحتّية للحوار اإلسالمي أو أصوله وقواعده

  يف تقديركم ما هي أسس وقواعد احلوار اإلسالمي ـ

وما هي سبل أن تأخذ هذه األسس والقواعد طريقها  ؟اإلسالمي

 يف الوسط االجتامعي؟

 ىل:يمكن أن يقوم احلوار اإلسالمي ـ فيام يقوم ـ ع 

تكريس مرجعّية القرآن الكريم واملشرتك املوثوق به يف السنّة ـ  1

ادًا عميقًا بأّن تكريس مرجعّية القرآن فإّن لدّي اعتق الرشيفة،

تكريسًا حقيقيًا يمكنه أن يؤّدي ـ من حيث شعرنا أم مل نشعر ـ إىل 

تواصل جّيد نسبيًا يف الداخل اإلسالمي، دون أن نتوّرط يف 

 ة.قيص السنّة الرشيفاملحذور التارخيي الذي يُ 

ة قراءة علمية جديدة للتاريخ تنأى به عن األدجلة واألسطرـ  4

إّن فهم التاريخ بعّي علمية واالستعداد لتقّبل نتائجه يمكنه  معًا،
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ة يف فهم األحداث، وللتاريخ أن يقّدم لنا صورًا تبتعد عن النمطيّ 

دور كبري يف ثقافتنا الدينية، وأّي إصالح يف وعينا التارخيي سوف 

 ة.ة السائديرتك أثرًا كبريًا عىل منظومتنا املعرفيّ 

ة إحساس القلق عىل اهلويّ زيل لثقة بالذات بام يتعزيز حالة اـ  0

وذلك عّر ختفيف حجم خماطر اآلخر، فالتهويل يف  من اآلخر،

مسألة التشييع أو التسنّن، ال خيدم سوى املنطق التمزيقي يف األمة، 

وال أدري ملاذا يثور القلقون من تشّيع السنّة وتسنّن الشيعة ـ 

ة ـ هبذا الصخب والضجي ، واألعداد ال تتجاوز األرقام العادي

 نوال يثورون بنفس الدرجة عىل عرشات املاليّي من املسلمّي الذي

تركوا دينهم خلف ظهورهم، وارمتى كثري منهم يف أحضان العهر 

واملخدرات والالأبالية والتحّلل، مع أّنه إذا كان األّول غزوًا ثقافيًا 

 ؟!فإّن الثاين يظّل أخطر منه عىل هذا املستوى بكثري

ثنا عنه قبل بالشكل الذي حتدّ  فهم طبيعة اخلالف اإلنساين،ـ  2

 ل.قلي

من خالل  االعتقاد باحلقوق اإلنسانية، وتعويم فكرة احلّق ـ  5

فإذا استطاع وعينا الديني أن يوازن بّي  مبدأ احلرية والعدالة،

والتكليف، وحتّرر من مفهوم الطاعة املطلقة إىل  منطقي: احلّق 

الذي يستدعي يف  التي يقع يف مقابلها حّق، واحلّق  مفهوم الطاعة
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ة، وهذه ، فسوف تولد يف وعينا احلقوق اإلنسانيّ ما طاعةً  مكانٍ 

احلقوق هي التي ستؤّمن البنية التحتية لالعرتاف باآلخر وقبوله 

 ه.والتعامل اإلجيايب مع

اعتامد الشفافية يف عرض الذات ويف العالقة مع اآلخر قدر ـ  1

فإّن الضبابية واالزدواجية والنفاق ظواهر تظّل تبني  اإلمكان،

حواجز الثقة بّي األطراف، فإذا ترّبينا عىل الشفافية ـ وال يكون 

ذلك إال يف ظّل مناخ احلريات ـ فسوف تنكشف األطراف لبعضها 

ولن تكون هناك مناطق معتمة توجب القلق لكّل فريق من اآلخر، 

ة التقية ت من شأنه أن يزيل إشكاليّ وأرّكز هنا عىل أّن منطق احلريا

يف الوعي السنّي، فام مل نكّرس منطق احلريات فسوف يظّل معضل 

 اًم.التقية قائ

مفهوم الذات الكبرية التي تستوعب األنا وتكريس تكوين ـ  7

فإّن هذا ما يساعد عىل الشعور  واآلخر املذهبي والقومي والثقايف،

 ل.من األشكا ي بشكلٍ بأّن مصالح اآلخر الداخيل هي مصاحل

 ماذا نريد من احلوار اإلسالمي؟

  وما عالقة احلوار  ي؟ماذا نريد من احلوار اإلسالمي ـ اإلسالم

 بمبدأ ومطلب الوحدة اإلسالمية واألمة الواحدة؟
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  نريد من احلوار اإلسالمي أن تسري عالقة املسلمّي مع

المي عوٌد بعضهم ضمن سياق طبيعي غري استثنائي، فاحلوار اإلس

باألمة إىل وضع طبيعي عرفته يف ظّل نظام املؤاخاة الذي قّدمه 

ُبعيد اهلجرة إىل املدينة املنّورة، ي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم النب

نحن نريد العود إىل ذلك الوضع، الذي نعتّره احلالة الطبيعية يف 

ؤمنّي األّمة بمقتىض النصوص الدينية يف الكتاب والسنّة، فإّن امل

، اً إخوة، وهم كاجلسد الواحد، وهلم الوالية عىل بعضهم بعض

وغريها من العناوين التي تفرض احلال الطبيعية داخل األرسة 

الواحدة، ونحن نعتقد بأّن التمزق املذهبي والقومي والتشّظي 

الذي تعيشه األّمة يقع متامًا عىل النقيض من احلال الذي تتطّلبه 

 ة.لسنّ آيات الكتاب ونصوص ا

 فالوحدة اإلسالمية مبدأ قرآين أعىل، وقد كنُت ، من هنا

رصدت يف دراسة سابقة يل مبدأ الوحدة يف القرآن الكريم فرأيت 

ما يقرب من ثالثّي آية هلا مؤرشات واضحة عىل املوضوع، وهي 

ال تسمح بأّي انشقاق يف األّمة إال يف حال البغي الذي تنحرص 

الظامل، فيكون دفع الظلم مقّدمًا عىل حّق دائرته بالقتال واالعتداء 

 و.األخّوة، ما مل يمكن اإلصالح والعف

لكن ال تعني األّمة الواحدة أّّنا ذات لون واحد، وال تدّل أّي 
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نصوص دينية ثابتة عىل ذلك، فالتلّون القومي واللغوي والعرقي 

واملذهبي والفكري ليس آفًة وال مرضًا، وإّنام هو حالة صّحية يف 

 ها.بيل تقّدم األّمة وازدهارس

 احلوار اإلسالمي، العوائق والعقبات

   مستوى التجربة التارخيية والواقع املعارص، ما هي العقبات عىل

وما السبيل إىل  ؟التي حتول دون احلوار اإلسالمي ـ اإلسالمي..

 تذليل هذه العقبات؟

  ًّا:يبدو يل أّن العقبات كثرية جد 

ة سياسية حقيقّية لذلك؛ فاإلرادة دم وجود إرادعنها: م

السياسية مهّمة جدًا يف هذا املجال، ولكّن السياسيّي ال يفتؤون 

حيّبذون التطّرف املذهبي واالنشقاقات؛ ألّن يف ذلك حياهتم 

 م.وترّبعهم عىل عروشه

 واملؤسف أّن الوضع السيايس األخري الراغب يف توظيف امللّف 

ىل حياة الوعي النهضوي الديني، املذهبي قد شّكل خطرًا كبريًا ع

فهناك موجة من التطّرف املذهبي وعىل أعىل املستويات يف 

الطوائف اإلسالمية، وهي تقّوي من موقع املتطّرفّي يف هذه 

املذاهب، ليحكموا بذلك القبضة عىل املعتدلّي، وهناك خوف من 
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مّد سلفي جديد حتتاجه بعض السلطات يشابه ما حدث أواسط 

ت من القرن املايض فيام أرادته حينها بعض القوى السبعينيا

لالنقضاض عىل احلركات اإلسالمية السياسية، وقد تشهده هذه 

املرة طوائف غري سنيّة، وهذا ما يستدعي إعالن حالة طوارئ 

لتفادي وقوع أمر من هذا النوع، السيام بعد ما رأيناه من تأثريات 

 نّي.للمّد السلفي يف الوسط الس

ة تقريبية حقيقية نافذة يف املؤّسسة وجود نظريّ دم عها: ومن

الدينية، فالنظريات التقريبية ما تزال تعيش منطق العنوان الثانوي، 

يل، إىل مستوى منطق العنوان األوّ ـ إال هنا وهناك ـ ومل ترَق بعُد 

وما دامت ثانويًة فهذا يعني أّنا طارئة يف املفهوم الفقهي السائد، 

 جيري يف عروق األمة يف زماّنا ومكاّنا وليست أمرًا أصيالً 

 ّي.املطلق

ى بالتقريبيّي ال يبدو يل أّّنم كذلك يف وحتى الكثري ممّن يسمّ 

قرارة نفوسهم، وقد رأينا وسمعنا من الفريقّي كلامت كثرية تؤّكد 

هذا األمر، وتدّل عىل هشاشة املفهوم عندهم، وهذا املأزق ال حّل 

الدينية تعيد فهم االجتهاد وفقًا لقراءة له سوى ّنضة يف املؤّسسة 

جديدة. ال أوافق عىل أّن القراءة القديمة بإمكاّنا حّل املشكلة؛ 

ألّّنا غارقة فيها، وعندما أقول: قراءة جديدة، فال أعني اخلروج 
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املطلق من قواعد االجتهاد اإلسالمي أبدًا، ولكن االنفتاح عىل 

ة عىل اهلامش، مع أّن فرص يف الفكر ظّلت لفرتات طويلة مرمي

بإمكاّنا تقديم خدمات مّجة يف هذا اإلطار، مثاًل البعد التارخيي يف 

فهم النصوص، يمكن تنشيطه بطريقة ممنهجة وليست فوضوية وال 

 متحّررة من قواعد العمل العقيل السليم، ويمكنه أن يعطينا صورةً 

مام، أوضح بكثري عن األغراض النهائية للمرّشع أو للنبي أو اإل

كذلك احلال يف نظرية حجية األخبار احلديثية يف جمال السنّة 

النبوية، فإّنه توجد يف املوروث فرص غري قليلة وال يسرية يمكنها 

أن تعيد ترتيب أوراقنا يف هذا املجال، بدل أن يأيت خّر هنا وآخر 

هناك يريد صنع وعينا يف جّو من الظنون واالحتامالت الكثرية 

 .املبهمة

هذين املثالّي هلام جذور يف تراثنا ويمكن تنشيطهام إلعادة إّن 

تكوين وعي اجتهادي جديد، وسوف يوّفر هذا الوعي الكثري من 

 ة.النتائ  األكثر دّقة ورصان

 بني املواطنة والتعّددية املذهبّية

   اإلسالم واحد عىل مستوى النص، لكنّه متعدد عىل مستوى

دارس واملذاهب.. كيف تفهمون فهم الناس، ومن هنا تعّددت امل
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العالقة التي ينبغي أن تكون بني التعّددية عىل املستوى املذهبي 

 ؟ومبدأ املواطنة

 أجد تنافيًا بّي املواطنة والتعّددية املذهبية، فاملواطنة من ال 

جهة عقد اجتامعي تبانى عليه أبناء املنطقة الواحدة الذين جتمعهم 

بينهم وامتالكهم حقوقًا مشرتكة يف  مصالح مشرتكة، للتعايش فيام

هذا املعنى للمواطنة ال يرّض باملفهوم وعالقاهتم وارتباطاهتم، 

أنحاء العامل أهل مّلة واحدة،  القائل: إّن مجيع املسلمّي يف كّل 

هناك أّمة إسالمية وهناك مواطنة مناطقية، فاألمة هي  :بعبارة ثانية

أينام كانوا، وهي ناجتة عن املفهوم الواصل بّي أهل الدين الواحد 

وضع إهلي واعتبار قانوين ترشيعي من املوىل سبحانه وتعاىل، وال 

ختضع جلعلنا واعتبارنا القانوين، أّما املواطنة فيمكن أن تكون 

اعتبارًا قانونيًا تواضعيًا عقالئيًا بّي أبناء منطقة واحدة، فيقوم 

م بطريقة تعطي املسلمون باالتفاق فيام بينهم عىل تنظيم عالقاهت

اجلميع قدرًا من احلقوق املشرتكة يف األرض واجلامعة 

واإلمكانات، وما دام هذا التواضع البرشي غري خمّل بترشيع ديني 

بل هو مدعوم من املفاهيم الدينية إذًا يمكن اعتباره مقبوالً رشعًا، 

وفقًا لقانون الوفاء بالعقود، وهو أحد أهم قوانّي التوافق يف 

 ة.اإلسالميّ  الرشيعة
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هذا األمر يمكن تطبيقه حتى عىل غري املسلمّي، فام بالك 

بالعالقة بّي املسلمّي أنفسهم يف ظّل التعّددية املذهبية، فدستور 

هم أّمة واحدة من دون الناس، هذا املدينة يدّل عىل أّن املسلمّي كلّ 

إذا مل نفرّس هذه اجلملة عىل أّّنا وردت يف سياق فصل املسلمّي 

ليهود عن سائر الناس، األمر الذي يعطي مؤرشًا أكّر عىل وا

مفهوم املواطنة باملعنى حتى األوسع من املّلة اإلسالمية، وعىل أية 

حال، هناك كالم تارخيي يف تفسري بعض بنود وثيقة املدينة 

املعروفة. فعندما يكون املسلمون أّمة واحدة من دون الناس، 

يعني أّنه جيري عليهم مجيعًا عّي  هتم، فهذاوينص القرآن عىل أخوّ 

القوانّي ويملكون نفس احلقوق التي تنبع من إسالمهم؛ ألّن 

مفهوم األخّوة يستبطن التساوي بّي األطراف بخالف مفهوم 

 ة.األبّوة والبنوّ 

وإذا دخلنا إىل مفهوم الوالية بّي املؤمنّي الوارد يف القرآن 

ين آمنوا وهاجروا الذ إنّ ﴿ل: الكريم، سنجد نصًا هامًا يقو

وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل والذين آووا ونرصوا 

أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل هياجروا ما لكم من 

واليتهم من يشء حتى هياجروا وإن استنرصوكم يف الدين فعليكم 

النرص إال عىل قوم بينكم وبينهم ميثاق واهلل بام تعملون بصري 
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فروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض والذين ك

 (.79 ـ 78ألنفال: )ا ﴾ريوفساد كب

قد يكون املراد اإلشارة إىل عنرص القرب وااللتحام واالندكاك 

حتى أّن بعضهم من بعض، فتكون معّّرًة عن وحدة املّلة والتاميز 

أيضًا عن سائر امللل، وهلذا عّّرت اآليات األخرى بأّن الكافرين 

بعضهم أولياء بعض، أي أّّنم مّلة أخرى، فاآليات تريد عنرص 

ة داخل الوسط اإلسالمي، فتكون من آيات مبدأ الوحدة اجلمعيّ 

 ة.وحدة األمّ 

ولو تأملنا قلياًل لوجدنا أّن اآلية نفسها سلبت سلبًا شديدًا 

عالقة الوالية بّي املسلمّي املهاجرين واألنصار من جهة وبّي 

هياجروا، ثم أردفت ذلك فورًا بوجوب نرصهم لو  الذين مل

استنرصوهم، وهذا معناه أّنه ال يراد من الوالية فيها النرصة، إذ 

ذلك يوجب تناقضًا يف اآلية الكريمة، وهذا معناه أّن اآلية تريد أن 

تؤّسس ملفهوم والية بّي املسلمّي الذين استقّروا يف املدينة ويف 

مل  نبينهم، يف حّي ترى أّن املسلمّي الذي البلد اإلسالمي دون متييز

يستقّروا يف هذه اجلغرافية التي يغلب عليها املسلمون ـ ونسّميها 

بلد اهلجرة ـ ال يدخلون يف حقوق الوالية املتبادلة أو املواطنية، 

التي جتعل هلم احلّق يف شؤون املّلة اإلسالمية وواليتها، لكن ال 
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م عندما يقعون يف مشكلة ما يمنع ذلك أّنه جيب علينا نرصه

 ا.ويطلبون نرصن

هذا كّله يعني أّن اإلسالم حيتاج إىل األرض الواحدة التي جتمع 

الغالبية اإلسالمية حتى يعطي حقوق املواطنية الكاملة التي تعني 

باملصطلح القرآين )الوالية(، أي لكّل واحد منهم والية عىل 

جتعل تقرير مصريهم  اجلميع، وهذه الوالية املتبادلة هي التي

وقضاياهم العامة بأيدي اجلميع؛ ألّن املفروض أّن الوالية متبادلة، 

عيّل، فال تنفذ واليتي  بأّن هلم واليةً  فيل والية عىل اآلخرين مقيّدةً 

إال بنفوذ واليتهم، والعكس هو الصحيح، مما ينت  عنه أّن القضايا 

وال تكون ألفراد أو  العاّمة تكون لنا مجيعًا بوصفنا أّمة جمتمعة،

 ب.مجاعة أو مذهب أو قبيلة أو عشرية أو حز

طبعًا، هذا املوضوع طويل وحيتاج إىل مقاربة اجتهادية فقهية 

مطّولة ليس جماهلا هنا، لكن ما أردت قوله هو أّن الوالية املتبادلة 

وضعت بّي املؤمنّي املتواجدين يف جغرافية البلد اإلسالمي، ويف 

ال يوجد امتياز مذهبي أو قبيل يف الوالية، ومن ثم هذه اجلغرافية 

يمكن للجميع أن حيكموا اجلميع، أّما الصيغة امليدانية لذلك، فهي 

مفتوحة عىل التجربة البرشية، إن من خالل نظام البيعة من قبل 

وجوه القبائل والعشائر كام هي احلال سابقًا، أو من خالل نظام 
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ة يف الفلسفة السياسية، دون أن يمنع االنتخابات بتفسرياته املتعّدد

ذلك من أن تكون للفقيه السيايس رؤيته املتحّفظة عىل بعض 

 ه.أشكال النظم امليدانية هذ

هذا الكالم كّله رهّي لعدم استخدام سياسة التكفري التي خُترج 

اآلخر من الدائرة اإلسالمية، وأعتقد أّن سياسة التكفري باتت 

تيارات املغالية املتطّرفة يف األّمة؛ ألّن هذه للكثري من الحاجة ملّحة 

السياسة يمكنها أن تؤّمن الفرصة للفرار من سلطان النصوص الدينية 

 ت.يف احلقوق والواجباالتي حتكم بتآخي املسلمّي وتساوهيم 

 األزمة الطائفّية وسبل التعامل معها

  لطائفية واحدة من املشكالت املعقدة يف املجتمع اإلسالمي ا

وما هي سبل احلّل  ؟املعارص، كيف تنظرون إىل هذه املشكلة..

 واملعاجلة؟

  ال ينبغي التفتيش عنها فقط يف الدين أو اعتبار  ل احلّل بُ ُس

رجال الدين هم وحدهم املسؤولون عن هذا املوضوع، فالطائفية 

ليست أمرًا دينيًا فحسب، بل هي وليدة األوضاع االقتصادية 

ة، اإلسالمي، وهي أيضًا وليدة اجلهل واألميّ املأزومة يف عاملنا 

وكذلك االستبداد السيايس القائم، إذًا فاحلّل ال يكون من داخل 

املنظومة الفكرية الدينية فقط، فهذه مهّمة العلامء أن حياولوا وضع 
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حلول عىل هذا املستوى، لكّن السياسيّي واالقتصاديّي 

أكثر من مفتاح واإلعالميّي وغريهم مسؤولون أيضًا وبيدهم 

للمشاركة، هلذا أختلف كثريًا مع الذين ينظرون إىل املشكل 

الطائفي يف بلداننا عىل أّنه وليد ختّلف وعينا الديني فقط، فإّن 

ختلف وعينا الديني نفسه قد يكون ـ بجهة من اجلهات ـ وليد 

 ي.ختّلف حالنا السيايس واالجتامعي واملعريف واالقتصاد

الديني أن يفّوت الفرصة عىل الكثري من نعم، بإمكان الوعي 

املغرضّي املنتفعّي من التشّظي الذي تعاين منه األّمة، ومع األسف 

ة بدل ة إسالميّ مل نصل بعُد إىل املرحلة التي نتعاطى فيها بذهنيّ 

الذهنيات الطائفية، أبسط مظاهر حياتنا املذهبية تيش هبذا التمزق، 

ى عىل بعضنا، فهل جتد أحدًا من فيا أخي الكريم نحن ال نرتّحم حت

إّن  ؟!هذا املذهب أو ذاك يرتّحم عىل عامل من ذاك املذهب أو هذا

 ر.توصيف علامء بعضنا البعض بألقاب املدح جريمة هو اآلخ

ما أوّد التأكيد عليه أيضًا هو مبدأ استقالل السلطة الدينية إذا 

اسية صّح هذا التعبري، استقالل هذه السلطة عن السلطة السي

واملالية من جهة، واستقالهلا عن السلطة اجلامهريية )سلطة العوام 

إذا جاز التعبري( من جهة ثانية، إّن التأكيد عىل مبدأ استقالل 

السلطة الدينية أو املؤّسسة الدينية من شأنه تقليص حجم األخطار 



801 

الطائفية النامجة عن مصالح وقتية جلهات هنا وهناك، لكّن هذا 

ينبغي أن يسبقه ـ إذا أمكن ـ استقالٌل آخر، وهو حتّرر االستقالل 

السلطة الدينية نفسها من نفسها، إّن التحّرر من الذات مبدأ مهم 

كي تتمّكن السلطة الدينية من القيام بمرشوع تقريبي يرفع املشكلة 

ة التي الطائفية، والتحّرر من الذات يعني أّن الصورة النمطيّ 

ستفاد يفرتض أن نفهمها بوصفها تراثًا يُ  عاشتها املؤّسسة الدينية

رجع إليه، أو مثاالً هيدف استنساخه، وأنا منه، ال بوصفها مرجعًا يُ 

هنا ال أريد أن أرّكز عىل مفهوم القطيعة التارخيية، بل أريد أّن 

سة الدينية عاّمة قد للعلامء القدامى واملؤّس أوضح أّن الصورة النمطية 

 ما.استدعت يف مراحل ما وضعًا زمنية  تكون أحيانًا نتيجة لظروف

 اإلعالم ودوره يف مسألة احلوار اإلسالمي

   ّر عالقة اإلعالم بوسائله املتعّددة، وقضية احلوار كيف تتصو

 اإلسالمي ـ اإلسالمي؟

 ام تعرفون فإّن لإلعالم سلطته املؤثرة، وقد رأينا يف اآلونة ك

قد حتّول إىل طائفي  األخرية أّن الكثري من مواقع هذا اإلعالم

بامتياز هنا وهناك، يف حّي ال نجد ملرشوع احلوار اإلسالمي أي 

حضور إعالمي إجيايب، وأعني بذلك أّننا لو نظرنا قلياًل إىل 
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الفضائيات العربية واإلسالمية اليوم التي تعنى بالقضايا الدينية، 

املسلمّي،  لوجدنا سعيًا حثيثًا عند العديد منها لبّث ثقافة الفرقة بّي

أو استفزاز الطرف اآلخر، أو تكفري هذا الفريق لذاك الفريق؛ أو 

دة، فيام نجد مرشوع ممارسة شحن طائفي بأشكال خمتلفة ومتعدّ 

احلوار اإلسالمي صامتًا رغم ما يملكه من إمكانات، فليس املهم 

أن ال يكون إعالمي متزيقّيًا، بقدر ما املهم اليوم أن يكون رصحيًا 

يف تقديم رؤيته احلوارية بّي املسلمّي، نحن بحاجة إىل  وواضحاً 

إعالم إجيايب، فعنرص املبادرة اإلجيابية مهم جدًا، وليس فقط 

السكوت وعدم التعليق، فالظواهر السلبية يف املجتمع ال حتّل دائاًم 

بتجاهلها والسكوت عنها، وإّنام بمبادرات عمالنية تستطيع 

 ا.اخرتاقها وتفتيته

م يف جمال احلوار اإلسالمي ال يعني قصف عقول واإلعال

والدروس، بقدر ما نحن بحاجة إىل رشكة  الناس باملحارضات

تقّدم العالقة بّي الشيعي  اً إنتاج تقّدم لنا برام  تلفزيونية وأفالم

والسنّي ـ مثاًل ـ لتحفر يف العقل الباطن صورًة جديدة هلذه العالقة 

حيم، وهو ما مل نجده يف أعاملنا حتّرك العواطف وتثري احلّس الر

التلفزيونية والسينامئية واملرسحية والفنية و.. إال ما شّذ وندر، نحن 

بحاجة إىل أن يلعب الفّن والشعر والقّصة والرواية التي ختاطب 
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ْحُت  األطفال وغريهم دورًا كبريًا يف حفر وعي جديد، وقد اقرَتَ

اء والروائيّي واملؤّرخّي يومًا أن تشّكل جمموعة من األدباء والشعر

كي يكتبوا أكثر من سلسلة للقارئ السنّي تعّرفه بأئمة أهل البيت 

وأصحاهبم الكبار وبسائر العلويّي كّلهم وجتربتهم التارخيية، 

مستثنّي له من يراهم أعداء ألهل السنّة واجلامعة، وأكثر من 

تابعّي سلسلة أيضًا للقارئ الشيعي تعّرفه بالكثري من الصحابة وال

الذين ال يراهم الشيعي أعداًء ألهل البيت، وقلت هناك: إّن بّي 

الصحابة العرشات بل املئات من الذين كانوا مع اإلمام عيل أو عىل 

عالقة طيبة معه، فُيحيا ذكرهم وجتربتهم يف املجتمع الشيعي، 

ولُيحيا احلديث عن أئمة أهل البيت عند الطوائف الشيعية مع زيد 

صادق والباقر وزين العابدين وغريهم يف الوسط بن عيل وال

 ي.السنّ 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلماهريي احلراك

 األّمة يف والتغيري اإلصالح مستقبل يف قراءة 
  





 

 

 

 ياجلماهري احلراك

 ةاألّم يف والتغيري اإلصالح مستقبل يف قراءة 

 احلراك اجلماهريي العربي، دوافع ومآالت 

  عربية واإلسالمية حراكًا مجاهرييًا يطالب بدءًا، تشهد الساحة ال

 عنه بالتغيري عىل املستوى السيايس، وهذا احلراك ربام يعّب 

باالحتقان الداخيل، والنتائج التي حّققها هذا احلراك اإلطاحة 

ـ تونس ومرص ـ جثام عىل صدر األّمة عقدًا من الزمن، مل  بنظامني

إال الظلم واالستبداد واإلسالمية خالهلا  ةتشهد الساحة العربيّ 

طالب بالتغيري والتقهقر. السؤال هو: كيف تقرؤون هذا احلراك امل

من حيث دالالت شمولّيته للعامل العريب، ومن حيث تأثري العامل 

 الدويل، وما هي نتائجه املستقبلّية؟

 احلركة خلف الكامنة والدوافع املّّررة العنارص أنّ  أعتقد 

ا العريب ال تقف عند حدود هذا البلد املنع يف األخرية الثورية

العريب أو ذاك؛ ألّّنا مشرتكة، مع احلفاظ عىل اخلصوصيات هنا 

                                           
 م.8011، عام 68جمّلة البصائر، العدد  ( أجرى احلوار وأعّده ونرشه:1)
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وهناك، مما يعّطل بعض العنارص هنا لصالح عنارص أخرى 

 والعكس هو الصحيح.

 ولو عدنا قلياًل إىل بعض هذه العنارص لوجدناها عىل نوعني:

ل العريب والوطني الدوافع الراجعة إىل ترّدي حال الداخ ـ 1

عىل الصعد السياسية واالقتصادية، وعىل مستوى احلريات وقضايا 

 األمن والشباب وغري ذلك.

الدوافع الراجعة إىل ترّدي املوقف العريب والوطني إزاء  ـ 4

القضايا الكّرى التي هتّم األمة وسيادهتا وكرامتها وعنفواّنا، ويف 

 مقّدمتها القضّية الفلسطينية.

كون املّّررات مشرتكًة بّي بلداننا العربية، فمن الطبيعي عندما ت

أن ترتك احلركة يف مرص وتونس تأثرياهتا عىل جممل هذه البلدان. 

إّن فشل القومي والعرويب والقطري يف تقديم أنموذج سليم يف 

التجربة العربية دفع نامذج أخرى للظهور هبدف صريورهتا بدياًل 

وإذا كان األنموذج السلفي مل يقدر عىل عن الوضع القائم املرتّدي، 

اجتذاب الشارع العريب يف جتربته السلطوية، نظرًا ملا رآه املواطن 

العريب يف جتربة طالبان وباكستان وغريها من انتكاسات وتداعيات 

وفشل عىل مستوى بناء اجلامعة واألوطان، وإذا كان األنموذج 

سّي أوضاع السودان، الصويف ـ إذا صّح التعبري ـ مل يقدر عىل حت

وال أخرج املغرب اإلسالمي من مأزقه، فإّن املجتمع العريب اجته 
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فرتًة لألنموذج اإليراين بعد أن رأى بعض منجزاته، السيام عىل 

 صعيد القضايا الكّرى لألمة.

ويبدو يل أّن النفخ يف النريان الطائفية قد ساعد عىل تضعضع 

ضافة إىل مشكالت داخلّية الصورة احلسنة لألنموذج الشيعي ـ إ

خاّصة ـ فرتاجع تأثريه بشكل بارز يف الفرتة األخرية، وشّكل امللّف 

العراقي ماّدًة دسمة ومركزًا خصبًا لبناء جدار الفصل بّي 

املجتمعات العربية من جهة وهذا األنموذج اجلديد من جهة ثانية، 

موذج ساعد عىل ذلك بعض املظاهر السلبية التي أبداها هذا األن

يف السنوات األخرية عن نفسه، السيام بعد االنتخابات األخرية يف 

 إيران..

إّن تراجع سلسلة نامذج كانت هلا ريادهتا من القومية إىل القطرية 

إىل السلفية إىل الصوفية إىل الشيعية السياسية، أو بناء املعوقات 

لفية أمامها، أّدى إىل حركة شعبية يف الوطن العريب ال تنطلق من خ

هذه األيديولوجيات، وحتاول أن تفّر من يشء إىل يشء مل جتده يف 

مجيع أو أغلب هذه التجارب، وهو قضايا اإلنسان اليومية 

وحاجاته األساسية من احلرّيات والتعددية واحلقوق واملشاركة يف 

القرار واملوقف، والتوزيع العادل للثروة وختفيف حّدة الرشخ 

أغلب هذه النامذج مل يوفر استجابًة حقيقية الطبقي القاتل و.. إّن 

وعميقة هلذه احلاجات؛ هلذا جلأ الشباب العريب لرصخة تعرف ما 
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ال تريد لكنها حتى اآلن ال تعرف ماذا تريد؛ ألّنا مل خترت بدياًل 

واضحًا يمكن بناء الوضع عليه، من هنا الحظنا سعيًا غربيًا 

ذا ربام لتكريس ما لالستفادة من مشهد الفراغ األيديولوجي ه

يشبه األنموذج الرتكي املعتدل الذي يقدر عىل تلبية احلاجات 

العاطفية والدينية للشعوب العربية مع حّد معقول من الرجولة 

السياسية يف القضايا املتعّلقة بفلسطّي املحتّلة، إىل جانب إسالمية 

معتدلة تتعاطى الديمقراطية وتستطيع التعايش مع أشّد أنامط 

 لامنية تطّرفًا.الع

هنا يظهر العمل الدويل يف اشتغاله عىل َسْوق هذه احلركات 

الشبابية الناهضة نحو نامذج يف احلكم والتغيري تنسجم مع املصالح 

الكّرى للدول األجنبية والكيان الغاصب، وأعتقد أنه إذا مل يشتغل 

أصحاب املرشوع اإلسالمي احلركي عىل نقد ذايت جاّد ليخرجهم 

موعة املفاهيم القاتلة يف االجتامع اإلسالمي، فسوف يزداد من جم

الرشخ بّي الشارع العريب واحلركة اإلسالمية باملعنى العام، ما 

سيعّزز النفوذ اإلسالمي املتطّرف أو النفوذ الليّرايل املشبوه، ويزيد 

 من صعوبة املوقف يف املستقبل.

 ملاذا جيّر اإلصالح إىل مواجهة وثورة؟!

  قونة املستجّدة: )الشعب يريد تغيري النظام( تفتح الباب عىل األي
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مجلة أسئلة، ما يتصل بسياق احلوار هو مقاربة مفهوم )اإلصالح( 

الذي بات يقرتب من الثورة، أو ما يتداول يف أدبيات النهضة من 

اإلصالح الشمويل اجلذري. كيف تنظرون لعملّية اإلصالح من 

 حيث املفهوم ومن حيث إمكانه؟

  اإلصالح حاجة طبيعية متكّررة تتطّلبها حياة الفرد واجلامعة

باستمرار؛ وفاًء للديمومة وتواصل العيش، يتخذ اإلصالح 

شكلّي أساسيّي عادًة: أحدمها عندما يرتاجع املستوى امليداين 

ألداء الفرد واجلامعة بسبب انحرافات حصلت أو اكتشاف خطأ ما 

الثاين من اإلصالح، فال خيتزن يف الرؤى واألفكار، أما النوع 

بالرضورة فرضية وجود مرض ما يف مكان ما يف حياة الفرد 

واجلامعة، فعندما تتطّور احلياة وتتعّقد حتتاج الرؤى واألفكار 

واملامرسات إىل إصالح، بمعنى أن نسقها القديم مل يعد كافيًا فصار 

حيحة البد من إجراء تعديالت فيها ُيقدرها عىل االستجابة الص

 للمتغرّيات.

يعتقد كثريون منّا أّن اإلصالح والتجديد خيتزنان صورة سلبية 

مفرتضة عن الذات الفردية واجلامعية، وحيث تكون الذات هذه 

هي الرتاث والتاريخ والعمق احلضاري لألّمة، سيعني مرشوع 

اإلصالح افرتاضًا نقديًا هلذا الرتاث ومتّردًا عليه ورغبًة يف كشف 
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القضية ليست كذلك دائاًم، فقد يكون التاريخ والتجربة عورته.. 

واملوروث الديني واالجتامعي وغريها ناجحًا، لكّن ذلك ال يعني 

بالرضورة قدرته عىل حتقيق النجاح يف اللحظة التارخيية املعارصة، 

هذا ما يفرض إعادة بنائه أو إجراء تعديالت عليه، إما بحذف جزء 

تنظيم األجزاء ومواقعها يف اخلارطة أو بإضافة آخر أو بإعادة 

 العاّمة.

يمكن االشتغال عىل اإلصالح هبذين املديّي له دون أن جيّر 

ذلك إىل وضعنا قهرًا يف مواجهة وجودية مع التاريخ والرتاث، 

لكّن إمكانات هذا املوضوع تظّل عسريًة؛ ألّن اإلصالح هنا 

عريب واإلسالمي سيعني تلقائيًا أّن مواقع السلطة يف االجتامع ال

سوف تتعّرض تلقائيًا والتي تبلورت عىل أساس الوضع السابق، 

لالهتزاز بفعل تغيري األفكار واملامرسات واألهداف ولو تغيريًا جزئيًا 

اإلصالح أمام مواجهة مبارشة مع معقوالً، األمر الذي يضع حركة 

 نه..السلطة.. إّن جّرك إىل هذه املواجهة قهرٌي وال يمكنك الفرار م

لو أخذنا حركة األنبياء لوجدنا كيف وضعتهم يف مواجهة 

مبارشة )وجودية( مع املأل باملفهوم القرآين، وهم السلطة املالية 

والسياسية والدينية بمفهومنا املعارص.. وعندما تكون يف مواجهة 

السلطة فمن الطبيعي أنك ستقف يف موقع الذي ال يملك 

وبتعبري آخر ال متلك حّصة السلطة  اإلمكانات التي متلكها السلطة،
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يف الوجود؛ ألّن سلطويتها جاءت من إمساكها بمفاصل القّوة يف 

املجتمع، وهي القدرة واملال والنفوذ الروحي.. وعندما يشتّد 

الرصاع بّي الطرفّي ستجد السلطة نفسها مضطّرًة للقمع والكبت 

الشمويل واحلسم، مما يفرض املنطق الثوري حينئٍذ، أي اإلصالح 

واجلذري الذي يمّكن املصلحّي من حتقيق نتائ  متامًا كام يف 

املواجهة احلاّدة بّي األنبياء ومللهم حيث كان رضب األساس 

االعتقادي بمثابة إعالن حرب شاملة عىل كّل مواقع السلطة التي 

 تعتاش عىل هذه العقيدة.

قهيًا ـ ال أريد أن أميل لفكرة احللول اجلذرية؛ ألنني أعتقد ـ ف

أّن هذا النوع من اإلصالح يف الداخل اإلسالمي يمثل االستثناء ال 

القاعدة، وهو موضوع يتصل بمعاجلة فقهية مطّولة للمسألة لسنا 

بصددها اآلن، لكنّني أريد اإلضاءة عىل أّن اإلصالح اجلذري قد 

تندفع األّمة إليه بطريقة غري مدروسة، وبتعبري آخر ليس للثورة 

رة من قبل، إّّنا حلظة ذاهتا التي ال يمكن التنبؤ هبا عىل حلظة مقرّ 

 وجه الدّقة دائاًم.

 هل ختّطت جمتمعاتنا خطاب اإلصالح الثقايف؟

   فذلك يستدعي  ،ث عن رضورة اإلصالح يف األّمةعندما نتحّد

رات تستدعي ذلك اإلصالح، وأيضًا يستدعي وجود وجود مبّ 
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إلصالح. وأيقونة )الشعب يريد قدرة عند جمتمع ما.. عىل ممارسة ا

تغيري النظام( تتجه رأسًا نحو اإلصالح السيايس من خارج قوانني 

 جتاوزت جمتمعاتنا أنّ  ذلك يعني دة.. فهلاللعبة السياسية املعتم

 الثقايف؟ اإلصالح

  منذ بدايات القرن يؤسفني القول بأّن األمة كانت تتجه يف

من القرن ات يّ التسعينف ،الستينيات والسبعينياتالعرشين، ثم 

نحو إصالح ثقايف، إال أنه باء بالفشل؛ وألّنه كذلك، ال املايض 

املشهد الثوري يف عاملنا نجد ديناميات أيديولوجية أو ثقافية حتّرك 

العريب اليوم، وإن حاول كثريون اعتبار هذا املشهد امتدادًا هلم، مع 

 تعّّر عن رؤية ثقافية ما.و.. اإلقرار بأّن مفاهيم الديمقراطية واحلرية 

م اإلصالح الثقايف عىل السيايس أم العكس هو هل يتقدّ 

الصحيح؟ لكّل واحد من اخليارين سلبياته واجيابياته، فتقّدم 

اإلصالح السيايس عىل الثقايف قد يفيض إىل فرض أفكار األمر 

الواقع، وهي أفكار وإن اتسمت بالواقعية حيث تستجيب للواقع 

األمر الثانوي املتفّرع عىل الواقع دون أن يصنع واقعًا..  لكنّها تظّل 

فهناك فرق بّي أن تصنع واقعًا وبّي أن يصنعك الواقع، لقد كانت 

ما أن تنتقل األمة من مرحلة إىل أخرى  هناك إمكانية يف حلظةٍ 

انتقاالً واعيًا، إال أّن سوء إدارة األنظمة والسلطات السياسية 
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الفرصة التارخيية التي تعال  مشكالت وغريها فّوت علينا هذه 

 ة.األمة بدون حاجة إىل عمليات جراحيّ 

لكن ثّمة مصلحة تكمن خلف جتاوز اإلصالح الثقايف، وهي 

والدة املثقف من جديد، فقد بات عاملنا العريب يشهد غياب املثقف 

النهضوي والعلمي لصالح املثّقف املقاول، كام حيّب بعض علامء 

أن يسّميه، وأظّن أّنه ال جيوز منح هذا النوع من االجتامع العرب 

املثقف موقع ريادة ّنضة األمة؛ ألّن املثقف املقاول أو املنفعي ليس 

جديرًا وال أهاًل إلطالق مرشوع إصالحي يف األمة؛ هلذا تركته 

األجيال الشاّبة، ففي الغرب احلديث كان املثقف إىل جانب 

 والصريورة، لكن عندما يرى اب يتناغامن يف أيقونة التغيريبالش

ة مثقفنا وتعاليه وجلده ملجتمعه وإجادة شبابنا العرب خممليّ 

التالعب باألفكار ملصالح شخصية، فلن يكونوا عىل استعداد 

 لفعل يشء من أجل أفكاره.

ربام نحن بحاجة إىل ثورة مؤمنة شبابية داخل اجلسم الثقايف تطيح 

 حياتنا الثقافية والدينية معًا. باألصنام املتكّلسة التي باتت حتكم

 القلق على احلركة اجلماهريية التغيريّية

 )لكّن التعقيدات  ،اآلمال أصبحت كبرية منذ رشارة )بو عزيزي

التي تشهدها املجتمعات العربية من احلالة القبلية والطائفية 
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وضعف مؤّسسات الدولة واملجتمع املدين، ومن كوهنا موضع تأثري 

دول الكبى، فإّن عوامل القلق أيضًا كبرية، السؤال وجتاذبات ال

يات األساسية التي تواجه احلراك التغيريي وسبل عن التحّد 

 ختّطيها؟

  ّة نواٍح، فنحن من جهة ال تبدو خماطر احلالة القائمة من عد

نجد قيادة ذات جتربة يف العمل السيايس أو النهضوي، األمر الذي 

ا االندفاع السطحي احلاميس نحو جيعلها عرضة ألحد أمرين: إم

مدروسة أو الذوبان يف مشاريع اآلخرين دون غري خيارات 

إحساس بذلك ممّا يعّرض منجزات الثورة لالضمحالل، ومن ثم 

فنحن أمام مصريين: إما التطّرف واجلمود املْكل َفّي أو التاليش 

والفشل. وهذا ما يفرض مسامهة العلامء واملثّقفّي الناضجّي يف 

إّن . رشوع دعم هذه الثورة وترشيدها دون ممارسة وصاية عليهام

مسؤولية العلامء واملثقفّي تكمن يف هذه املرحلة يف التواصل مع 

احلركة الشبابية لتبادل الرؤى واألفكار معها أو مّدها بام ينفعها من 

 إرشادات وأفكار.

وأذكر هنا مشاركة السيد حممد باقر الصدر يف تدوين دستور 

مهورية اإلسالمية يف إيران، فإّن هذا العامل املثقف مل ينتظر من اجل

احلركة الثورية أن تطلب منه املساعدة أو مّد يد العون، وإنام قام من 
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يف الرتشيد الثقايف ـ وقبل انتصار الثورة ـ تلقاء نفسه باملشاركة 

والديني دون أن يسأل عن إمكانات استجابة الفريق اآلخر له يف 

لفكرية هذه، السيام ونحن نعلم أّن بعض األجنحة مل تكن رؤيته ا

دة به، لكّن هذا مل يمنعه من العمل من موقع عىل صلة جيّ 

املسؤولية.. إّن مسؤولية علامء الدين واملثقفّي الواعّي اليوم أن 

يكتبوا ويتكّلموا أو يعّّروا ويسامهوا ولو مل ُيطلب منهم يف أّي 

تي هتّم احلركة الشبابية دون أن موقف أو قضية من القضايا ال

 يتعاطوا معها بمنطق الوصاية أو عىل طريقة األب القاهر.

املشكلة األخرى التي نالحظها اليوم هي دخول بعض التيارات 

الدينية املتطّرفة عىل اخلّط مستفيدًة من احلالة القائمة، ونحن نعرف 

الشبابية  أّن هذه التيارات املتطّرفة ال تؤمن حتى بأصول احلركة

هذه، مثل الديمقراطية والتعّددية واملجتمع املدين ومنطق 

املؤّسسات؛ ألّنا تعيش عىل الفردية واالستبداد وتنتفع من 

الديمقراطية للوصول إىل مآرهبا حتى إذا بلغتها نحرت 

الديمقراطيَة نفسها.. هذا اخلّط يتهّدد احلركة الشبابية إذ إما أن 

تصادم واالصطراع معه، وعىل كال يصادرها أو تنجّر إىل ال

التقديرين نحن أمام مشكلة جديدة، إذ قد تكون الغلبة للتيار 

املتطّرف؛ ألّن مواجهته قد جتعل القاعدة الشعبية تشعر أحيانًا ـ 
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نتيجة عدم وجود وعي ديني متقّدم ـ بأّن احلركة الشبابية تقف ضّد 

 جمتمعاتنا الدين، وهو عنوان سيشكل وصمة عار هلذه احلركة يف

 ذات الطابع الديني املحافظ.

مشكلة أخرى يف هذا السياق هي االندفاع نحو متثل األنموذج 

الغريب بطريقة غري منسجمة مع األصول العقدية والرتاثية 

واحلضارية ألّمتنا، ممّا يضع التجربة أمام حالة التبعية للغرب، لذا 

الً ومعقوالً من من الرضوري أن تبدي احلركة الناهضة شكالً معتد

أشكال املامنعة واخلصوصيّة ال يفيض إىل تقوقع، وال يعزهلا عن 

التواصل مع الغرب بوصفه مركزًا من مراكز العلم وحضارًة 

 للحظة احلارضة.

 أسباب فتور احلراك اجلماهريي يف بعض اجملتمعات العربّية 

   الروح اجلديدة )الشبابية( طرحت تساؤالت عن الريادة

املبادرة بني النخبة والشباب، وأعادت االعتبار للعمل  وصناعة

اجلامهريي الشعبي.. بيد أّن ظاهرة بعض املجتمعات، خصوصًا يف 

الرشحية الشبابية أّنه يعيش حالة من الال اهتامم بالشأن العام والروح 

التغيريّية.. ما رأيكم بذلك وما السبيل خللق حتّوالت يف اهتامم 

 ة اإلصالح؟لعريب واإلسالمي نحو مسؤوليّ الشباب يف العامل ا

  حيتاج هذا األمر إىل تغيري ما يف نمط احلياة والتفكري، سآخذ
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فبعض جمتمعاتنا ما زال تفكريها الديني سكونيًا، إّنا تثور االً، مث

حلدث طقيس بسيط قد يفيض إىل جرح نرجيس، لكنها ال تتحّرك 

األسباب هو نسق  إزاء أكّر قضايا األّمة، ما هو السبب؟ أحد

الوعي الديني الذي مل يراع  منطق األولويات، فقّدم ما حّقه التأخري 

وأّخر ما حّقه التقديم، إذًا فنحن بحاجة يف بعض املجتمعات 

املحكومة لنسق التدّين التقليدي إىل حفر معريف جديد لتغيري 

الوعي؛ ألّن بعض أشكال التدّين التقليدي ذات نمط تعطييل، 

جلّرية هي االجتاه التعطييل الوحيد يف األمة، بل هناك فليست ا

التيارات التي تتخذ من الطاعة أساسًا للتدّين، إّن هيمنة فكرة 

الطاعة بشكلها املفرط يف بعض النظريات عند هذا املذهب أو ذاك 

منطق الشورى والنصح  مقد سّد األفق أمام حياة نقدية وأما

يعّطل دور األمة يف املشاركة  للحاكم.. إّنه منطق تعطييل؛ ألنه

السياسية بل يف احلياة السياسية عمومًا.. من هنا أظّن أننا بحاجة 

إىل إصالح ثقايف يف بعض هذه املجتمعات كي يوّفر املناخ املحيط 

 لوالدة فاعلية شبابية..

األمر اآلخر هو نمط العيش ودخول بعض جمتمعاتنا العربية ـ 

ـ يف النمط ما بعد احلداثوي للحياة، وهي تعيش األمن واالستقرار 

إّنه نمط يقرّص من مدى النظر، وجيعل منتهى اآلمال يف أن يلبس 
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بطريقة خاصة أو يعيش كالفنّان الفالين أو ينشغل بمتابعة الرياضة 

الفالنية بطريقة إفراطية.. هذه الثقافة السطحية تلعب وسائل 

ممتازة يف تسطيح الوعي اإلعالم العربية أكّر األثر يف خلقها، إّّنا 

وتعليب األفكار واألذهان وصناعة العقول الناجزة، مما حيوجنا إىل 

ّنضة يف وسائل اإلعالم تقدر عىل تغيري نمط الوعي وإجياد حتوير 

 يف املثل ـ القدوة التي تصنع لشبابنا اليوم.

ومن الرضوري أن نشري إىل أمر، وهو أن ال تأخذنا احلامسة 

مرص وتونس يف كّل البلدان العربية قبل دراسة الستنساخ جتربة 

مقّومات وإمكانات وظروف كّل بلد، إّن هذا اخلطأ حصل يف بداية 

الثامنينيات بعيد انتصار الثورة يف إيران، ثم توّصل قادة الثورة 

أنفسهم بعد زمن إىل أّن هذه الطريقة غري صحيحة وأّن عملية 

يس من الرضوري لو االستنساخ هذه البد أن تدرس بدّقة، فل

نجحت جتربة يف مكان أن تنجح يف مكان آخر، حتى نقوم بجلد 

 .ذواتنا وأجيالنا الصاعدة بحّجة عدم حركتها

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني الشهيد

 االجتهادي فكره التقرييب ومنهجه مطالعة يف
  





 

 

 

  الثاني الشهيد

 االجتهادي مطالعة يف فكره التقرييب ومنهجه

 جتهاد عند الشهيد الثانيميزات اال 

  ين تضعون الشهيد الثاين يف التحقيب التارخيي للفقه الشيعي، أ

ه ومنهجه ئوما هي خصائص فقهه، وما هي القيمة املضافة يف آرا

 الفقهي؟

  لعّله يمكن تصنيف الشهيد الثاين مع اجليل العلمي الثاين من

ألجيال هذه مدرسة العالمة احليل، بحسب التقسيم الذي أرتئيه 

املدرسة، وهو اجليل الذي صعد هبذه املدرسة إىل الذروة قبل 

العرص اإلخباري الذي مّجد تناميها، ويقف مع الشهيد الثاين يف هذا 

 حّققاجليل كّل من ولده الشيخ حسن وصاحب املدارك وامل

األردبييل وأمثاهلم، وهم يتمتعون بنزعة متحّررة نسبيًا من تراث 

ال أّن الشهيد الثاين كان أكثر إصفون بميول نقدّية، املتقّدمّي ويت

                                           
بوستة، لصالح مؤمتر الشهيد  ( أجرى احلوار وأعّده: السيد عبد الرحيم1)

 الثاين الدويل.
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 ث.واعتداالً من بينهم يف حركة النقد هذه للمور

ولعّل من أهّم ميزات فقهه هو الصياغة القانونية التي قّدمها 

يّي يمكننا احلديث للفقه اإلمامي، فبعد عرص املحّقق والعالمة احللّ 

ية للفقه، ونحن عن الشهيد الثاين بوصفه صاحب صياغة قانون

نعرف أّن املسألة البيانية بالغة األمهية يف ضبط حركة الدّقة الفقهية 

والقانونية، وأّن سلسلة الرشوط والقيود والضوابط التي حتيط 

ر القضية الفقهية تستدعي ضبطًا صياغيًا للموضوع ال يتوفّ 

 للكثريين من الفقهاء أنفسهم.

 مناهج الفقهاء املتقّدمني؟!هل وقعت القطيعة بني الشهيد الثاني و

  أهبى ) وصف ابن العودي تصانيف أستاذه الشهيد الثاين بأهنا

من القالئد.. وأنه أقطعها ما شاء من اإلتقان واإلبداع، وسلك فيها 

يات هذا ما هي جتلّ ..(، قني وهجر طريق املتقدمنيمسالك املحقّ 

 مني وما هي حدوده؟االختالف مع طريق املتقّد 

 هذا التوصيف دقيقًا؛ بل فيه قدٌر من املبالغة، فال  ال أجد

يبدو يل أّن الشهيد الثاين قد هجر طريقة املتقّدمّي يف مناه  

االجتهاد، إال إذا أخذنا بعّي االعتبار الطريقة السائدة بّي عرصه 

وعرص الشهيد األّول، ففي هذه الفرتة ـ أي طوال القرن التاسع 

ّيًا يف االجتهاد الفقهي عند اإلمامّية، اهلجري ـ شهدنا ركودًا حقيق
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ق الكركي وربام يكون ظهور شخصّيتّي تعارصتا زمنًا ومها املحقّ 

والشهيد الثاين يف أواسط القرن العارش قد أعاد حركة االجتهاد إىل 

سابق عهدها يف عرص العالمة احليل، حيث بدأنا نرى مع هذين 

يف االجتهاد، مع مثل كتاب  نمّوًا مطردًا للدراسات املوّسعةالفقيهّي 

 والروضة وغري ذلك.جامع املقاصد وروض اجلنان واملسالك 

 هل كانت عند الشهيد الثاني فكرة بناء حوزة أمنوذجّية؟

   ًيف احلوارض العلمية وتتلمذ عىل  سافر الشهيد الثاين كثريا

ة يف عرصه، بعض هذا التتلمذ كان ألجل مشايخ املذاهب اإلسالميّ 

بالتصنيف واعتمد  عىل مناهج التدريس، كام نجده قد اهتمّ ف التعرّ 

م )منية املريد(، لبل وأّلف يف أخالق العًا.. جديد يف ذلك أسلوباً 

 كان الثاين الشهيد إنّ  ذلك ـ: كّل  عىل ـ بناءً  هل يمكن أن نقول

 نموذجّية؟ علمية حوزة/ مدرسة  ببناء أسايس بشكل معنّياً 

 خيية بأّنه كان بصدد التفكري يف بناء تقول بعض املعطيات التار

وضع ما للحوزة العلمية يف بالد جبل عامل ضمن الظروف التي 

كانت تسمح بحركٍة ما يف ذلك الزمان، لكّن التأّكد من أّن 

تصنيفاته كانت تقع يف سياق مرشوع من هذا النوع يبدو غري سهل 

 ،فكار()وحتليل أسفاره وعالقاته موضوع يفتح عىل الكثري من األ

فمن الواضح أّن األسلوب البياين الذي متتع به الشهيد الثاين كان 

يميل نحو التوضيح والترشيح والتبسيط بدل التعقيد والغموض، 



884

لكنّنا ال نعثر عنده عىل يشء يتصل بموضوع وضع برام  دراسيّة 

ة يف مكان ما، سوى مع كتايب منية املريد لبناء أنموذج حوزة علميّ 

علم الدراية، وحتى هذين الكتابّي ال يؤّكدان لنا ـ إذا  والبداية يف

ينا أّي وثيقة تارخيية ـ أّّنام جاءا يف هذا السياق، فقد أّلف ختطّ 

ة يف الرتبية والتعليم خارج إطار مرشوع العلامء يف املسألة األخالقيّ 

مؤّسيس مدريس، كام أّن كتاب البداية وبعده الرعاية يف علم 

قد يمكن تفسريمها بالوقوع يف سياق إعادة الدراية واحلديث 

تنشيط علم احلديث يف الوسط الشيعي تلبيًة للنزعة التي كان أّصل 

واّتبعها العالمة  ،هلا من قبل أمحد بن طاووس يف النقد احلديثي

حتى حتّولت إىل مأخذ عىل مدرسته يف  ،احليل بجدارة وإخالص

ى غيابًا هلذا العلم يف العرص اإلخباري. فلعّل الشهيد الثاين قد رأ

الوسط الشيعي فأراد استحضاره مّرًة أخرى متحّسسًا أمهّيته ال 

 بدافع بناء مرشوع تعليمي حلوزة أنموذجّية.

 نسبة النزعة املقاصدّية للشهيد الثاني

   ّل اهتاممه بالبعد املقاصدي يف الرشيعة، عرف عن الشهيد األو

تبلور هذا  حّد  إىل أيّ  د(،الفوائالقواعد و)يف كتابه  اً ويبز ذلك جليّ 

 عد املقاصدي يف النتاج الفقهي للشهيد الثاين؟البخ 

  إّن املتتبع لنتاج الشهيدين األّول والثاين جيد عندمها بعض
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التعابري التي توحي بنزعة مقاصدّية، لكّن صورة هذا االجتاه ال 

تبدو واضحة بام يسمح لنا باحلديث عن حركة أو توّجه عام، 

يام مع الشهيد الثاين، فإّن النهضة املقاصدية التي عرفت مع الس

هـ( يمكن أن تكون قد ترّسبت إىل فكر الشهيد 730الشاطبي )

األّول املعارص للشاطبي زمنًا، السيام مع مرشوعه يف البحث 

القواعدي للفقه )القواعد والفوائد(؛ ألّن فقه القواعد يمكن فهمه 

سائل وفقه املقاصد، فيمكن التنبؤ بوصفه حلقًة وسطى بّي فقه امل

بنزعة مقاصدية نتيجة عنرصي الفقه القواعدي والتزامن بالنسبة 

للشهيد األّول، لكّن األمر يبدو عسريًا مع الشهيد الثاين؛ ألّن 

النزعة املقاصدية التي أطلقها الشاطبي ال يبدو أّّنا شهدت نفوذًا 

ن التاسع اهلجري، بل يف املؤّسسة الدينية السنّية نفسها يف القر

ون حركتها يف ّنايات غابت غيابًا طوياًل إىل أن أطلق اإلسالميّ 

 القرن التاسع عرش مع الشيخ حممد عبده وآخرين.

 ،وبالعودة إىل واقع فقه الشهيد الثاين ال نجد املقاصد منهجاً 

وإّنام قد نجدها عىل شكل إثارات هنا وهناك ربام بدت لنّقاد كتايب: 

ملسالك، أّّنا استحسانات أو أقيسة، ولعّل ما يؤّكد الروضة وا

كالمي أّن اإلخباريّّي مل يأخذوا النزعة املقاصدّية عيبًا عىل التيار 

األصويل الذي كان الشهيد الثاين من رّواده املعتدلّي، وهذا يعني 
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اإلخباري مل يالحظ ـ وهو شديد احلساسية يف هذا املوضوع  أنّ 

 نّي مقاصدي يف فقه الشهيد الثاين.ُس  رٍ ـ تأثريًا لفكوأمثاله 

 االجتهاد الشرعي املقارن عند الشهيد الثاني

   بعد التطوير الكبري الذي أدخله العالمة احليّل عىل الفقه املقارن

دور الشيخ الطويس يف ذلك؛ استأنف الشهيدان األول  مستكمالً 

فضل والثاين هذا الدور، لدرجة يرى معها البعض أّن النموذج األ

املطروح عب تاريخ الشيعة يف جمال الفقه املقارن هو نموذج 

 الشهيدين.. هل تتفقون مع هذا الطرح؟

  ال أتفق مع القول الذي يذهب إىل أّن الشهيد الثاين كان رائدًا

يف الفقه املقارن، وجيب علينا أن ال نقوم بتضخيم املشهد، إّن 

ع كام يثبته كتاباه: تذكرة العالمة احليل كان عمالقًا يف هذا املوضو

الفقهاء، وّناية الوصول إىل علم األصول. إّن الفقه املقارن 

واألصول املقارن عند العالمة واضحان جدًا، أّما عند الشهيد 

الثاين فنحن نجد يف الغالب أنموذج كتاب )خمتلف الشيعة( 

 ،ة، وهو كتاب جاء يف سياق املقارنة الداخل ـ مذهبيّ للعالمة احليّل 

نعم، من املمكن والواقع هنا وهناك أن  .ةال اخلارج ـ مذهبيّ 

يتعّرض الشهيد الثاين يف كتاباته للفقه السنّي، لكّن هذا ال خيّولنا 

احلديث عن ريادة وال حتى عن مرشوع، ولعّله مل يكن يرى حاجًة 



883 

 هلذا األمر يف عرصه.

اين أّنه مل النقطة التي يمتاز هبا الشهيد الثلكن مع هذا كّله، فإّن 

يكن يعيش حساسية االقتباس من االجتهاد السنّي، فمرشوعه يف 

إعادة بعث علم احلديث يف الوسط الشيعي معتمدًا عىل نقل 

مكثف للتجربة السنّية، حتى أّن البعض قد يسّميها استنساخًا، 

احلديث، يعطي مؤرشًا أّنه وذلك مع كتايب: البداية والرعاية يف علم 

ة دعقدة التعاون املعريف مع اآلخر اإلسالمي، تلك العقن ليعيش كمل ي

إّن  .التي ظّلت مسيطرًة عىل العقل اإلخباري ألكثر من قرنّي بعد ذلك

يف البلدان دون أن يعيش قلقًا يف تلّمذه عىل علامء أهل السنّة وسفره 

هذا املوضوع، يشهد عىل درجة من االنفتاح ليست بالقليلة، إال أّن 

 ديث عن مرشوع اجتهاد مقارن يشء آخر.هذا يشء واحل

 تقويم إمجالي للتجربة الفقهّية للشهيد الثاني

   كيف تقّيمون املامرسة الفقهية عند الشهيد الثاين، وهل هنالك

يف نظركم قيمة كبى مهدورة أو ملمح جوهري يف هذه املامرسة 

 بحاجة إىل إحياء وتطوير؟

 ة لثاين هو العفويّ أعتقد أّن من ميزات اجتهاد الشهيد ا

االجتهادية التي تبتعد عن التعقيد يف فهم النصوص الدينية 

)املصدر(، وعن الُعجمة يف تفسري هذه النصوص، يبدو يل أّنه ذو 
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نزعة عرفّية يف الفهم نابعة من وعي حقيقي لدالالت اللغة العربية 

ومناخها وسياقاهتا، وهو أمر يمكن التعويل عليه وتطويره يف 

اد املعارص، كام تبدو يل عملية انفتاحه املعريف عىل اآلخر االجته

نقطًة اجيابية يمكن االشتغال عىل تنميتها واعتبارها رصيدًا تارخييًا 

يضاف إىل ذلك عنرص  ملرشوع التقارب املعريف بّي املذاهب.

االعتدال يف البحث الفقهي وعدم وجود حالة تشنّ  إال يف بعض 

 ها.، مما يستدعي تعميم هذه الثقافة وترشيداملواضع املعروفة نسبّياً 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الشيعّية السلفية

 املكّونات واملخاطر والتحّديات
  





 
 

 

 ةالشيعّي السلفية

 املكّونات واملخاطر والتحّديات

  

عتب العالّمة الدكتور حيدر حّب  اهلل من أبرز  يخ

العاملني يف جمال التجديد يف الفكر االسالمي املعارص، 

ف حيث يقول يف ومن أبرز الدعاة إىل مواجهة التطرّ 

التيار النيّص يف الوسط الشيعي  إنّ : )حدى مقابالتهإ

املعارص )وبعضهم يسّميه تيّار السلفيني اجلدد( تيار 

جديد يف صورته املعارصة، هلذا يأخذ وقته يف التبلور، 

ظواهر اإلقصاء املتبادل  وعندما يتبلور ينفصل متامًا، إنّ 

كان لـ)شؤون جنوبية( لقاء يه(. ز هذا االنقسام وتقوّ تعزّ 

مع حّب اهلل حيث حاولنا فيه االطاللة عىل الوضع الديني 

 م.الشيعي العا

 عودة التطّرف الديين للواجهة

  ة( ة السنيّ د الديني )السلفيّ سالمي ظاهرة التشّد يشهد الواقع اإل

                                           
من  118( أجرى هذا احلوار وأعّده: أ. سلوى فاضل، ونرش يف العدد 1)

 م.8018جملة شؤون جنوبية، يف لبنان، لشهر نيسان من عام 
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احلكم يف عدد من  يف مرحلة )الربيع العريب(، يف ظل تسّلم السلفيني

كباحث معني ـ ، هل تعتب اً سياسيّ  الدول التي شهدت تغيرياً 

ىل إمن ردة أم عودة  هذه الظاهرة نوع   نّ ـ أ سالميّ بالفكر اإل

 ة ال أكثر؟ال عبارة عن حركة سياسيّ إا ليست هّن أم أصول األ

 عّله يمكن فهم هذه الظاهرة بوصفها تعبريًا عن فشل ل

النهضوّية التي انطلقت مع األفغاين وعبده يف  ةاحلركة اإلسالميّ 

حتقيق منجزات بمستوى املرحلة، كام يمكن فهمها يف سياق أوسع 

يعّّر عن إحساس اخلوف عىل الذات واهلوّية والشعور بعقدة 

النقص أمام اآلخر احلضاري )الغرب(، وهو ما حصل بعد اّنيار 

احلركات املاضوّية فإّن  ؛املعسكر االشرتاكي ودخولنا مدار العوملة

حاهلا حال االجتاهات الصوفّية، يمكن أن تظهر يف مناخ إحباط 

عام ويف وسط أحزمة البؤس االقتصادي، وهبذا املعنى نستطيع أن 

نعتّر العقل السلفي بواقعه اجلديد )النسخة األخرية املعارصة( 

الذي يعيد لإلنسان إحساسه رغبًة يف الفرار من احلارض نحو املايض 

لذات واهلوّية املنسية، ورّدًة عن مقوالت عرص النهضة اإلسالمي مع با

بعض رموز تيار التجديد اليوم رموز التجديد الكبار، حتى رأينا 

 ل.ينقلب سلفّيًا يكفر بكل ما كان قد آمن به أو نّظر له من قب

 أسباب ظهور التيارات املذهبّية املتطّرفة

   ّل ينفتح عىل املذهب ة، األوّ ن داخل الطائفة الشيعيّ اة تيارثم
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د عىل املذهبّية ىل الوحدة والتقريب، والثاين يؤكّ إي ويدعو السنّ 

ة أو ما يعرف بالشريازية. برأيك ملن املستقبل؟ وكيف سيكون احلادّ 

ة عليه حال املجتمع االسالمي يف حال أخذت ما يعرف بـ)السلفيّ 

ثالثة كثر من أبعد مرور وأيضًا  الشيعية( طريقها نحو االنتشار؟

د للتشّد  نّ أيران، هل تعتقد إسالمية يف عىل انتصار الثورة اإل عقود

رة يف القرن ة السنية، ولو متأّخ دوره يف انتشار السلفيّ  الديني الشيعي

 احلادي والعرشين؟

 ظي عىل استخدام تعبري )الشريازية( يف هذا عد إبداء حتفّ ب

ذه اجلامعة السيام منها السياق؛ حيث ال يتامهى مع كاّفة تيارات ه

ما ظهر منذ التسعينيات والتحّوالت التي طرأت عليها يف بلدان 

اخللي ، أرى أّن اجلواب عن أصل السؤال رهّي طبيعة املتغرّي 

السيايس؛ ألّن التاريخ الشيعي احلديث شهد ّنوضًا لتيار التقارب 

مع العلامء: حمسن األمّي وموسى الصدر وفضل اهلل وشمس 

وكاشف الغطاء والّروجردي و.. وكانت هذه هي السمة الدين 

البارزة للحركة الشيعية النهضوية منذ بداياهتا يف النجف، وقد 

حّققت نتائ  جيدة يف احلضور الشيعي العريب منذ جتربة دار 

التقريب يف القاهرة ثالثينيات القرن املايض، ولو رصدنا احلركة 

م األمور يف تقديري، فإّّنا املتشّددة التي ال متلك حتى اآلن زما



894

ولدت كرّد فعل عىل التيار التقريبي من جهة ونتيجة الرتدادات 

أزمة اهلوية التي جاءت مع العوملة من جهة ثانية إىل جانب مؤثرات 

سياسية حمّددة، وهلذا وجدنا حركة التشّدد بارزة منذ التسعينيات، 

هم العقائد السيام يف حماربة العالمة فضل اهلل الذي وضع بنظر

الشيعّية عىل مذبح التقريب بّي املذاهب، فإذا انتهى امللّف السيايس 

املتشنّ  اليوم يمكن أن نتوّقع تراجعًا نسبّيًا لنفوذ اجلّو املتشّدد 

 .شيعّيًا، وانقالبه إىل رصاع فكري داخل ـ شيعي

وهذا عىل اخلالف من السلفية السنّية املعارصة، فإّّنا ولدت من 

عور برتاجع اإلسالم السنّي بعد تدهور حال اإلخوان مأزق الش

منذ الثامنينيات يف اجلزائر ومرص واملغرب وتونس وسوريا 

وغريها، وتقّدم معارص للحركة الشيعية يف منجزاهتا يف إيران 

بضعف املارد السنّي الذي ولبنان، لقد شّكل هذا املزدوج إحساسًا 

ت الفكرية واملذهبية والدينية بدأت قاعدته الشعبّية تتقاسمها التيارا

األخرى، فكان التشّدد تعبريًا عن رغبة عميقة يف ّنوض هذا املارد لكي 

بالثقة أمام سيول املؤثرات اخلارجّية عىل يعيد االعتبار واإلحساس 

أهل السنّة من أطراف عّدة، وهو ما يفرّس اإلحساس الديني السنّي 

سلفّية بوصفها مصدر قّوة يف املتزايد اليوم باألمان مع التيارات ال

 محاية اجلامعة السنّية، اخلائفة أو املخّوفة من اآلخر.
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وهذا ال ينفي أّن بعض أشكال التشّدد الشيعي قد ساهم يف 

التشّدد السنّي والعكس صحيح؛ ألّن العالقة تبدو يل هنا جدلية ال 

من طرف واحد فقط، وأولئك الذين أذكوا نار التشّدد بحّجة 

ذهب هنا أو هناك يتحملون قسطًا من املآيس التي نشهدها خدمة امل

 اليوم.

 كيف نفهم التيارات املتطّرفة مذهبّيًا؟

  سالمي، بحسب برز السلفيني الشيعة يف العامل اإلأهم  نم

ىل ماذا هيدفون من وراء تكريس هذه احلالة: إرأيك؟ وباخلالصة 

ة سالمي ذي أكثرية سنيّ إة يف عامل ة شيعيّ قليّ أىل حياة دنيوية حتكمها إ

د فيه املجتمع خروية، لكن يف الوقت عينه يتهّد أىل حياة إم أ

 سالمي برمته ويتجه نحو التقسيم والتفتيت؟اإل

  ما تريده أغلب هذه اجلامعات التي بدأت تتخذ من بعض

ات الدينية ظاًل هلا، هو حتقيق احلّد األعىل من اخلصوصّية املرجعيّ 

واالجتامع اإلنساين، هلذا نجدها تقّدم القطيعة املذهبية يف الفكر 

والتقوقع داخل الذات اجلامعّية عىل االندماج اإلجيايب يف املحيط 

ح  السنّي، ونجدها أيضًا ترّكز عىل ظاهرة الشعائر بوصفها املُْفص 

إّن حتّديات هذه اجلامعات تكمن يف . احلقيقي عن اخلصوصّية

ويل أمهيّة كبرية لآلخر اآلخر الداخل ـ إسالمي، هلذا ال ت
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 احلضاري، وال للتحّديات املعارصة األخرى التي يواجهها الدين.

وال يبدو يل مطروحًا اليوم احلديث اجلاّد عن انفصال شيعي 

عن املحيط سوى ما أثري يف العراق قبل سنوات، لكّن هذه 

التيارات تفّضل القطيعة مع أهل السنّة باملعنى االجتامعي 

ترى أّن تقّدم القّوة الشيعية أخرج الشيعة من حالة  والفكري، وهي

الضعف إىل حالة القّوة، وأّنه مل يعد يصّح أن نتعامل بذهنّية األقليّة 

الضعيفة بعد حتّولنا إىل سلطة قوّية، وهذا ما نالحظه يف األدبيات 

 ثون فيه عن انتهاء عرص التقّية.الدينية هلذه التيارات فيام يتحدّ 

عن التشّظي اإلسالمي، فإّن كثريًا من هذه  وأّما احلديث

اجلامعات قد ال تعنيها هذه الكلمة شيئًا؛ ألّن املهم عندها هو 

اإلطار املذهبي الذي باتت جتتهد أكثر فأكثر للتنظري حلرص اإلسالم 

به، وهو ما جيعل كاّفة القضايا األخرى ال تندرج ضمن أولوّيات 

ت جيب أن يكون بتحليل هذه اجلامعات. إّن فهم هذه اجلامعا

 قناعاهتا من الداخل ال بإسقاط قناعاتنا وأولوّياتنا عليها.

 هل هناك سلفّية شيعّية؟

   ،طارات حزبية إما حتت إيتجه شيعة لبنان، املنضوي بعضهم

صوب مزيد من االرتكاز نحو  ،داً كثر تشّد أدة، وأخرى دينية متشّد 

يني، حيث ال نجد للوحدة القضايا املذهبية االنفصالية باملعنى الد
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سوى يف االحتفاالت. بحسب رأيك من ينمّي هذه  من مقرّ 

ن نطلق عليها أهلا؟ ولصالح من؟ وهل يمكن الظاهرة ويموّ 

 تعريف )السلفّية الشيعية( مقارنة بالسلفّية السنية؟

  هناك مجاعات دينية عىل املستوى الشيعي يف املنطقة ترى أّن

نطلقة من مفهوم املصلحة قد تركت آليات العمل السيايس امل

تأثريات سلبية عىل الُبعد العقدي للجامعة الشيعية، وأّنه تّم تقديم 

السيايس عىل املذهبي، وخلق حالة ازدواجيّة، ويذهب هؤالء إىل 

أّن هذه الظاهرة قد أبعدت وظيفة علامء الدين عن جماهلا الديني 

 .في سلطة سياسيةواألخالقي ليتحّولوا إىل موظّ 

وشيئًا فشيئًا ظهر تياٌر عىل اهلامش يعيد رسم أولوياته يف سياق 

القضّية العقدّية املؤّجلة سياسيًا برأيه وااللتزام الديني الصارم 

الذي ملس هتاونًا فيه جماراًة للواقع املعارص، وبعد أن شعرت 

القاعدة الشعبية بأّن هذه اجلامعات أكثر تعبريًا عن قيم الدين 

ا عىل خالف تيارات أخرى بدت هلم أّّنا توظف الدين والتصاقًا هب

خلدمة مصالح سياسية أو تؤّجله للغرض عينه.. بعد ذلك بدأ 

االلتفاف حول هذه اجلامعات الصغرية التي قد جتد هلا بعض 

الشخصيات الكبرية الداعمة يف مناخات بعضها مترّضر أو غري 

 .منذ الستينيات متوامل مع احلركة السياسّية الشيعية التي جاءت
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وبعد ظهور ما صنّف من قبل املعارضّي أّنه اّنيارات قيمية 

وأخالقية يف احلركة اإلسالمّية هنا أو هناك، وحصول تشّظيات 

داخلها خالل العقدين األخريين، ازداد نفوذ هذه اجلامعات التي 

ة ذات ظّلت تبدي نفسها تارًة من خالل تيارات ماضوية مذهبيّ 

ة ارخيي، وأخرى من خالل مجاعات صوفية روحيّ منطلق عقدي وت

ذات طابع مذهبي أيضًا، إّن هذه اجلزر الدينية مل تصل بعُد إىل 

مستوى امتالك القرار الشيعي، لكنّها بدأت بالتدري  بالنفوذ إىل 

داخل اجلسم السيايس الشيعي بوصفها حركات دينّية ثقافية، وقد 

عليه ـ بحدوث إرباكات يف  ينذر ذلك ـ إن مل جير االشتغال الواعي

ة عّر اخرتاقها وتفتيت أولوّياهتا من الداخل، يف احلركة اإلسالميّ 

يشء يشبه ما حصل بّي السلفية السنّية واحلركة اإلخوانية يف أكثر 

 من بلد عريب.

أّما التسمية، فيختلف املوقف منها تبعًا الختالف تفسرينا 

 السلف األّول أو االجتاه للمصطلح، فإذا قصدنا منه تيار العودة إىل

املاضوي االستنساخي عمومًا فيمكن تصحيح التسمية، أما إذا 

قصدنا منه التيار التكفريي بشكله السائد ومبادئه وآلياته فمن 

الصعب جدًا حتى اليوم تبنّي مثل هذا املصطلح يف املناخ الشيعي، 

وز الدينية وإذا كان هناك أفراد لدهيم هذه العقلّية فإّن غالبية الرم

الكبرية يف العامل الشيعي ال حتمل هذا النمط من التفكري بوصفه 

  .معاً  منهجًا نشطًا يف الرؤية واملامرسة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والتجديد الفقهي اديتهاالج املنهج

 الدين عند العالمة مشس
 

 

 

 

 





 

 

 

  والتجديد الفقهي االجتهادي ملنهجا

 الدين عند العالمة مشس

 لفردّية والتكاليف اجملتمعّية أو خطاب األّمةاخلطابات ا 

  شري آية اهلل الشيخ حممد مهدي شمس الدين إىل انعدام الرؤية ي

ة يف االجتهاد واالكتفاء بالتطبيق الفردي لألحكام االجتامعيّ 

 الرشعّية، كيف يمكننا تقعيد هذه الرؤية وبسطها وتوسعتها؟

 ية العالمة شمس الدين مكننا استنباط البنية األصولّية لنظري

يف موضوع الفردّية واالجتامعّية من نظرّيته فيام أسامه خطاب األّمة 

وحتليل الوجوب الكفائي بام يرجعه إىل الوجوب العيني، فاملكّلف 

قد يكون شخصًا حقيقيًا، وقد يكون هو األّمة بام هي أمة، بمعنى 

ّول الوجوب أن يكون لكوّنا أّمة تأثري يف التكليف، وهذا ما قد حي

ف فيه من األفراد الكفائي إىل عيني بتغيري نوعية املخاَطب أو املكلّ 

إىل األّمة واجلامعة، وهذا التكليف املتوّجه لألمة إنام يلحق األفراد 

                                           
االلكرتونّية، يف إيران،  اجتهاد أعّده ونرشه: شبكة( أجرى هذا احلوار و1)
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 ة.ة شخصيّ كوّنم من األّمة، ال باعتبارهم وجودات حقيقيّ 

وينّظر الشيخ شمس الدين عّر هذه النظرية للفقه املجتمعي، 

يب جانب الفقه الفردي السائد، وقد انترصُت هلذه النظرية يف كتاإىل 

بأنه كام أقّر املالك  ، وقلُت كر(فقه األمر باملعروف والنهي عن املن)

احلقوقي، كذلك يمكن تصّور املكّلف النوعي أيضًا، فإّن اجلعل يف 

العهدة له نحو اعتبار متامًا كام يف باب امللكيات، والفرق أّنه يف 

ب الكفائي بمعناه املشهور يكون الوجوب من األّول منحالً الواج

إىل األفراد، فيثبت يف ذّمة كل فرٍد وجوٌب ألداء التكليف، وال 

ترتابط الوجوبات بّي املكّلفّي، إالّ من حيث أّن أداء بعضهم 

يؤّدي إىل سقوط التكليف عن اآلخر، ال أّن ثبوته عىل بعضهم 

 اآلخرين، أّما عىل نظرية شمس مرشوط بثبوته أو عدم ثبوته عىل

الدين فيمكن القول بأّن الوجوب الداخل يف عهدة زيد مرشوط يف 

مقام اجلعل بوجوب آخر مماثل ثابت يف ذمة عمرو، فالوجوبات 

مرتابطة، ال أن السقوط مربوط بأداء اآلخرين، ومعنى ذلك أّن 

ا اجلاعل واملرّشع قد تصّور مجلة وجوبات مرشوطة يف مقام ثبوهت

عىل املكّلفّي، فبدل أن جيعلها وجوبات حصل له منها تصّور 

جمموعي، هو ما نسمّيه بخطاب اجلامعة أو تكليف اجلامعة، فباملآل 

 ع.نحن مل نتجاهل ذمم األفراد، لكننا الحظناها عىل نحو املجمو
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فاملرّشع يف الواجبات العينية يالحظ يف مقام اجلعل واالعتبار 

م يدخل يف عهدة الفرد الذي الحظه احلكَم األفراَد واآلحاد، ث

اإللزامي، وإدخاله هذا احلكم يف عهدة الفرد بام هو فرد مل يالحظ 

فيه إطالقًا يف مقام اجلعل انضامم الفرد اآلخر إليه، بل تّم تصّور 

صدور الوضوء من الفرد برصف النظر عن صدوره أو عدم 

ملصلحة وغريها صدوره من الفرد اآلخر؛ ألّن مبادئ احلكم من ا

مرّكزة عىل فعل الفرد، فالوضوء مصلحته اإللزامية يكفي فيها فعل 

الفرد له، وهي تتحّقق بفعل زيد مع عمرو أو فعله الوضوء من 

 ة.دون عمرو، فهذا هو الُبعد الفردي يف الواجبات الفردية العيني

ة، فاألمر خمتلف، فإنه ال أّما يف الواجبات الكفائية املجتمعيّ 

ة يف فعل الفرد لوحده؛ ألّن الغرض ال يتحّقق به، فوجوب مصلح

اجلهاد عىل زيد ال قيمة له لوحده؛ إذ من الطبيعي يف العادة أن ال 

ة ال يكون هذا الوجوب حمّققًا للغرض؛ ألّن اجلهاد ظاهرة مجاعيّ 

حيصل الغرض منها بفعل فرٍد واحٍد عادًة، هلذا فإّن املرّشع عندما 

د، فهو يقوم بمالحظة أكثر من فرد، ومالحظة يرّشع فريضة اجلها

املصلحة يف فعل اجلامعة ال يف فعل الفرد، فرييد فعل اجلامعة، 

 ة.فيصدر احلكم عىل فعل اجلامع

وفعُل اجلامعة الذي يتحّقق به الغرض ليس سوى أفعال 
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مرتابطة، فصلها عن بعضها يلغيها، فالبد من فرضها بمقدار حتّقق 

ونه مقدار من به الكفاية، هلذا عندما جيعل الغرض، وهو ما يسمّ 

املوىل احلكم بوجوب اجلهاد، فهو ال يالحظ زيدًا لوحده، وإنام 

يالحظ فعَله منضاًم إىل فعل عمرو، هلذا يربط الوجوب عىل زيد 

بالوجوب عىل عمرو؛ ألّن فعلهام مرتابط عىل مستوى حتقيق 

ام، فهي املالكات واألغراض، بخالف الوضوء والصالة والصي

وإن كانت هلا مصاحلها بمالحظة واقعها اجلامعي لكّن مصلحتها 

 ا.بمالحظة واقعها الفردي كافية يف إثباهتا الوجوب عليه

لكن كيف نعرف أّن الوجوب هنا أو هناك فردي أو جمتمعي؟ 

أعتقد أّن هذه مسألة مهّمة حتى ال نتوه يف الفرضيات، فاخلطابات 

بنية والصورة، فلامذا كان الوضوء الدينية متشاهبة من حيث ال

وجوبًا فرديًا فيام اجلهاد عند شمس الدين جمتمعيًا؟ وهذا السؤال 

بعينه يمكن أن نوّجهه إىل االجتاه املشهور، فكيف نمّيز بّي الكفائي 

 والعيني إثباتًا؟

أعتقد أّن احلّل يكمن يف التحليل العقالين العقالئي للموضوع 

يف التمييز بّي الكفائي والعيني، وأزعم أّن  متامًا كام فعل العلامء

الوعي العقالئي يمّيز بّي تكليف فردي وجمتمعي مما يكون حتّققه 

ة، ولزوم من الفرد الواحد غري ممكن عادة مثل تشكيل دولة إسالميّ 
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املشاركة يف بلوغ احلاكم العادل سّدة احلكم، ووجوب اجلهاد، 

اليف موّجهة للجامعة، ُيراد منها وأمثاهلا مما يراه العقل العقالئي تك

 ج.ذاهتا وحتّققها يف اخلار

ا( صّلو) وشاهد ذلك أننا نشعر بوجداننا بالفرق بّي خطاب

ة( أقيموا دولًة إسالميّ ب )الذي نحّس أنه موّجه للفرد، وخطا

الذي ُيشعر الفرد أنه ال خياطبه بام هو هو، بل بام هو جزء من مجاعة 

د حّس اجلامعة حارضًا عنده يف النوع هي املخاطبة به، وهلذا جت

ر الثاين، بينام جتده يف النوع األّول غري معنّي باجلامعة، وهو يمتثل أم

 ة(.طّهر الثوب قبل الصال) أوّل( ص)

إّن هذا االرتكاز العقالئي يف فهم أنواع النصوص هو الذي 

وجوب  ليس كّل  يشّكل قرينة فهم الفردية أو املجتمعية، وطبعاً 

فتغسيل امليت كفائي لكن ال يفهم عقالئيًا  ،هو جمتمعي كفائي

 د.كوجوب اجلها

من هنا خيرج العالمة شمس الدين بتنويع خلطابات القانونية يف 

الكتاب والسنّة، إىل خطابات فردية وأخرى جمتمعيّة، بام يولد لنا 

الفقه اخلاص والفقه العام، ويمكننا أن نضيف نوعًا ثالثًا من 

خطابات حكومّية ربام تتصل بالفرد احلاكم تارًة اخلطابات هي 

وباملجتمع أخرى ال جمال للحديث عنها هنا، وهناك إمكانية لفتح 
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حتليالت متعّددة بعد ثبوت طبيعة الوجوب املجتمعي هنا أو 

هناك، من نوع أّنه لو مل يقم املجتمع بوظيفته فهل جيب عىل الفرد 

الوجوب يسقط عنه؟ وربام  القيام بذلك بالقدر الذي يمكنه أم أنّ 

يثبت يف حّقه وجوب أمر املجتمع باملعروف فقط، فإذا اقتنع 

املجتمع بذلك تّم إجراء التكليف خارجًا، وليس من البعيد أن 

قامة الدولة إيلتزم العالمة شمس الدين بمثل ذلك فُيسقط وجوب 

اإلسالمية أو وجوب اجلهاد عندما يتخىّل املجتمع ككل عن هذه 

ضة، ويثبت يف هذه احلال وجوٌب آخر مرتبط باألمر الفري

باملعروف والنهي عن املنكر، حيث البّد ملن تبّقى من املؤمنّي أن 

يأمر سائر الناس باالندفاع واالنبعاث نحو حتقيق هذا التكليف 

املجتمعي أو ذاك، وهذا أمر له نتائ  هاّمة عىل صعيد التكاليف 

 ة.املجتمعيّ 

جتهادّية لنظرية التقريب بني املذاهب عند األصول الفكرية واال

 مشس الدين

  بذا لو توضحون لنا حقيقة االجتاه التقريبي الذي كان عند آية ح

اهلل شمس الدين، وكيف كان ينظر لقضايا العامل اإلسالمي من 

 منظار تقريبي؟

 عتقد العالمة شمس الدين بأّن مبدأ الوحدة اإلسالمية ي
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أصيل يف الترشيع اإلسالمي، وحيسب أدّلَته  خّوة الدينية مبدأواأل

يف ضمن ما يسّميه األدّلة العليا للترشيع، ويقصد شمس الدين 

هبذا النوع من األدّلة أّن الترشيعات القانونية اإلسالمية وكذلك 

ينطلقان من مبادئ وأساسيات ال  ،ةمنه  فهم الرشيعة اإلسالميّ 

نصوص حاسمة ورد الكثري تقبل التغيري وال التبديل، وتعّّر عنها 

منها يف القرآن الكريم، إّن هذه املبادئ متثل بالنسبة للشيخ شمس 

الدين األسس التي نستطيع من خالهلا فهم أهداف الرشيعة 

ومسّلامهتا ومقاصدها، وعندما يقوم الفقيه من االنتهاء من مرحلة 

االجتهاد يف أصول الرشيعة هذه يتجه نحو الفروع التفصيلية يف 

لفقه اإلسالمي، ويعمد إىل ممارسة االجتهاد وفقًا ملا تفرضه أدّلة ا

 .الترشيع العليا

إّنام ﴿: ىلفمثاًل يرى العالمة شمس الدين أّن مثل قوله تعا

يعّّر عن نّص حاسم يقّدم لنا أحد األدّلة العليا  ﴾ةاملؤمنون إخو

للترشيع، وجيعل مبدأ األخوة اإلسالمية مبدأ حاكاًم يف الفقه 

إلسالمي، ال يقبل التخصيص وال التقييد هبذه البساطة، فإذا جاء ا

الفقيه إىل مفردة ترشيعية تفصيلية، مثل جواز غيبة املخالف أو 

هبتانه أو نحو ذلك، فإّن النص القرآين أعاله يشّكل دلياًل ترشيعيًا 

عاليًا يسقط قيمة األدّلة التفصيلية املعارضة له؛ ألّن املبادئ 
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 ة. يمكن التخيّل عنها هبذه البساطة الاألساسيّ 

ة الرشوع من األدّلة وفقًا هلذه النظرية يف االجتهاد، أي نظريّ 

ثم الذهاب يف املرحلة الالحقة  ،العليا للترشيع واخلروج بنتائجها

إىل األدّلة التفصيلية وجعل أدّلة الترشيع العليا حاكمًة عىل األدّلة 

عىل تفاصيل القوانّي املدنية التفصيلية بام يشبه هيمنة الدستور 

واجلزائية واجلنائية وغريها، هذه النظرية عندما يتّم تطبيقها عىل 

مبدأ الوحدة اإلسالمية عند العالمة شمس الدين ستنت  ـ تلقائّيًا ـ 

أّن هذا املبدأ مبدأ أصيل ثابت يف العالقات اإلسالمية ـ اإلسالمية 

مس الدين يف سياق الذين بالعنوان األّويل، ممّا سيضع العالمة ش

جعلوا الوحدة اإلسالمية عنوانًا أوليًا يف العالقات الداخل ـ 

إسالمية، وهبذا فهو يرفض أن يكون التقريب بّي املذاهب ناشئًا 

من الظروف الطارئة ومن العنوان الثانوي الذي قد يزول عندما 

يف بالد تزول مّّرراته االستثنائّية، من هنا ال يكون املدخل السيايس 

املسلمّي يف فرتات معينة هو املدخل الصحيح للتقريب بّي 

املذاهب؛ ألّن السيايس متغرّي وال يمكن ربط الثوابت األّولية ـ 

كالتقريب بّي املذاهب ـ باملتغريات، فإّن التابع للمتغرّي سيكون 

إّن العالمة شمس الدين يرى التقريب نتاجًا ي. متغرّيًا بشكل تلقائ

ة اجتهادية داخل ـ نصّية، وليس نتاجًا لوضع خارجي لعمليّ طبيعّيًا 
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 ب.هنا أو هناك فحس

لة األخرى التي تشّكل أساسًا آخر للتقريب يف وعي أاملس

العالمة شمس الدين هو مسألة املواطنة؛ فإّن مفهوم املواطنة عند 

ة العالمة شمس الدين جيعل كّل املنضوين حتت الدولة اإلسالميّ 

قوق والواجبات يف األعم األغلب، والشيخ شمس متساوين يف احل

الدين ال يميل يف قضايا املواطنة إىل تكثري التاميزات بّي املسلم 

وغريه ـ فضاًل عن أبناء املذاهب األخرى ـ يف احلقوق السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية وغريها، واملواطنة عنده ال تنشًا من 

ًا يف منح احلقوق، وإنام من اجلانب العقدي فقط لكي تكون معيار

 ل.املسامهة يف صناعة االجتامع البرشي كك

األمر اآلخر الذي أوّد اإلشارة إليه هنا هو أّن كتابات العالمة 

شمس الدين يف املجال الفكري اإلسالمي أو يف جمال االجتهاد 

الرشعي، ُتظهر لنا حضور الرتاث اإلسالمي بمدارسه ومذاهبه يف 

يعال  العالمة شمس الدين موضوعًة فقهّية معينة أعامله، فعندما 

فإّنه يرصدها يف أعامل الباحثّي والفقهاء والعلامء املسلمّي عىل 

انتامءاهتم املذهبّية، ليس بقصد االنتصار املذهبي بالرضورة، بل 

غالبًا بقصد التدليل عىل أّن االجتهادات اإلسالمية ـ عىل اختالفها 

يه وغريه وضعه أمامه، من هنا دعا العالمة ـ متثل تراثًا ينبغي للفق
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شمس الدين إىل ما وصفه باالجتهاد اإلسالمي مقابل االجتهادات 

ة، وقال بأّننا ال نريد جمتهدًا حنفيًا أو جمتهدًا عىل املذهب املذهبيّ 

اإلمامي بقدر ما نريد اجتهادًا إسالمّيًا يضع املوروث اإلسالمي 

نه لديه عقدة من تيار دون آخر، أمامه بكّل مدارسه، دون أن تكو

مع حفظ حّق الباحث أو الفقيه يف النقد هنا أو هناك، أّما عزل 

نتاجات املذاهب األخرى وكأّنا غري موجودة فإّنه من وجهة نظر 

بل إّنه يعيق التنمية  ،العالمة شمس الدين غري صحيح إطالقاً 

 ي.املنشودة يف فكرنا الدين

ؤية معّمقة للفقه والسياسة، آمن انطالقًا ممّا تقّدم، ومن ر

العالمة شمس الدين بالتقريب، وكان من دعاته، بل نحن نجد يف 

تارخيه الشخيص ممارسًة عملية تقريبية، فرغم كونه يف قّمة اهلرم يف 

املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل يف لبنان، وهو جملس مذهبي قد 

الطائفيّة يف لبنان يسّجل عليه ـ كام فعل بعض العلامء ـ أّنه يكّرس 

بدل أن يتالفاها، إال أّن العالمة شمس الدين استطاع يف موقعه 

هذا أن يامرس دورًا تقريبيًا مميزًا، حتى أّنه اختار ـ برصف النظر عن 

املقاومة املدنية م )موافقته يف اختياره هذا ـ للمقاومة يف لبنان اس

، انطالقًا من طابع مذهبي أو ديني يبدل أّي اسم آخر ذة( الشامل

اخلصوصّية اللبنانية يف التنّوع الطائفي واملذهبي، ومع ذلك كّله ال 
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نجد العالمة شمس الدين يتخىّل عن مبادئه العقدية يف االعتقاد 

املذهبي حيث يسوقه الدليل، فكتاباته تزخر بالتحليل التارخيي 

ة دارنظام احلكم واإلبه )والعقدي املنتمي مذهبيًا مثل ما جاء يف كتا

 يف اإلسالم(.

 مشس الدين بني العلمانية واإلسالمّية ووالية األّمة على نفسها

  امذا ختتلف الدولة العلامنية يف املنظومة الفكرية آلية اهلل شمس ب

 م؟الدين عن نظرّية والية األّمة ونظارة املراجع وإرشافه

 مّيز العالمة شمس الدين ـ من خالل حتليل نظرّيته يف الفكري 

بمعنى  ،السيايس ـ بّي رشعّية الدولة وإسالمّيتها، فرشعيّة الدولة

تكمن يف كوّنا صادرًة  ،عدم صدق حكومة اجلور والغصب عليها

ن إرادة شعبيّة، فأّي حكومة تأيت هبا أصوات اجلامهري ـ برصف ع

سواء عّر االنتخاب أم غريه  ،النظر عن كيفية العلم هبذه األصوات

عّية، لكّن هذا ال يعني أّّنا حكومة إسالميّة؛ ـ ستكون حكومًة رش

ة الدستور والقوانّي، إذا مل ألّن إسالمّية الدولة تكمن يف إسالميّ 

 ة.ة املامرسة العمليّ نرد التدّخل يف إسالميّ 

والسبب يف متييز العالمة شمس الدين بّي هذين األمرين، أي 

واليتها أمرًا الرشعّية واإلسالمّية، هو أّنه يرى رشعيّة الدولة و
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برشّيًا غري إهلي، بمعنى أّن الوالية األصلّية عنده هي للمجتمع 

واألّمة والشعب، حيث مل يثبت عنده أّي دليل نيّص عىل غري ذلك 

بام يف ذلك نظرية والية الفقيه العاّمة، وكام أّن الفرد له والية عىل 

األّمة نفسه وسلطنة عىل ترّصفاته وأعامله، كذلك للجامعة التي هي 

والية عىل نفسها بوصفها أمرًا مجعّيًا له كيانه وظهوره اخلارجي، 

ولكي تقوم األّمة بمامرسة واليتها عىل نفسها متنح هذا األمر ملن 

تنتخبهم مثاًل ليامرسوا هذا الدور بالنيابة عنها دون أن تغيب األّمة 

ليه يف فرتة النيابة هذه؛ ألّن ختّلف النائب عن القيام بام أوكل إ

يسمح للمنوب عنه أو للموّكل بعزله أو رفضه أو وضع بدائل 

 ه.مكان

فاملقّدس عند العالمة شمس الدين ليس هو الدولة وال النظام 

وال السلطة، وإّنام املّقدس هو األّمة عندما تكون مسلمًة، وفعل 

 أمور السلطة وممارسة الوالية تعبري بالواسطة عن قيام األّمة بتويّل 

 ن.رير مصريها عند العالمة شمس الدينفسها وتق

لكن إذا اختارت األّمة خيارًا غري إسالمي يف السلطة، كان من 

املنطقي ختطئتها يف ذلك من وجهة النظر اإلسالمية، وكان من 

اإلسالمي السعي لألسلمة يف  الالزم عىل العاملّي يف اخلطّ 

وجهة  القوانّي والدساتري واملامرسات، بيد أّن هذا السعي ـ من
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نظر العالمة شمس الدين ـ ال يصّح أن يكون قهرّيًا أو عّر 

ة واألحزاب الدينية استخدام القّوة أو العنف، فاحلركات اإلسالميّ 

ليس هلا أن متارس انقالبًا عسكرّيًا مثاًل تفرض من خالله اإلسالم 

عىل الناس، كام ليس هلا الدخول يف ثورات دموّية مسّلحة أيضًا، 

تعّّي هو القيام بتغيريات عّر اجلمعيات األهليّة والسبيل امل

ومؤّسسات املجتمع املدين ودوائر الدولة وعّر اإلعالم وسلطاته 

وعّر التظاهرات السلمّية وأمثال ذلك، أي التغيري السلمي ال 

العنفي، فإذا استطاعت احلركة اإلسالمّية تغيري قناعات األّمة 

ويّل السلطة من االجتاهات الختيار من هو األصلح إسالمّيًا لت

الفكرية والعقدّية، كان من حّقها احلكم بإرادة شعبية عارمة، أّما 

 ا.إذا فشلت فإّن عليها أن تواصل جهدها السلمي هذ

إّن إسالمية الدولة جيب أن ال تعارض رشعّيتها، ألّن الرشعية 

عند العالمة شمس الدين ال تنزل من األعىل عّر نصب احلاكم من 

هلل باالسم أو العنوان، وإنام تصعد من األدنى إذا صّح التعبري، قبل ا

ة النظام ال تساوي رشعيّته، كام أّن أي من األّمة نفسها، فإسالميّ 

العالمة شمس الدين يدعو ة. ورشعّيته ال تعني إسالمّيته بالرضور

إىل اإلسالمية والرشعية معًا، فبدعوته إىل الرشعيّة يرفض 

تبداد وكّل سبل الوصول إىل السلطة من غري الدكتاتورية واالس
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طريق اختيار الشعب، وبدعوته إىل اإلسالمّية يرفض العلامنية 

وفصل الدين عن الدولة، ال بمعنى أّنه يرى عدم رشعّية الدولة 

تها، وهذا التمييز الدقيق العلامنية، بل بمعنى أّنه يرى عدم إسالميّ 

لامين يف نظريته حول هو الذي جيعل العالمة شمس الدين غري ع

والية األّمة عىل نفسها؛ ألّن إعطاء احلّق لألّمة يف تقرير مصريها 

السيايس يشء، وتصويب قرارها فيام اختارته يشء آخر، فنحن 

نعطيها احلق يف اختيار أّي مذهب سيايس ولو كان علامنّيًا، لكننا يف 

 ي.الوقت عينه نخطؤها يف اختيارها اخلّط غري اإلسالم

ًا هناك جمال واسع لتحليل ونقد بعض جوانب نظرية طبع

العالمة شمس الدين وغريه، ال يسعه هذا احلوار، لكنّني أعتقد 

بأّنه حاول أن يصوغ نظرّيًة متوازنة نابعة من اجتهاد فقهي هادئ، 

بل وقد تقّدم عىل كثرٍي غريه يف حتليالته هنا، وشّكلت حماولته يف 

ق بّي الدين والعرص، وجوابًا عن هذا املضامر رغبًة يف التوفي

 ريب.مشكلة االستبداد يف العامل اإلسالمي والع

لقد أراد شمس الدين الربط بّي مفاهيم الديمقراطية 

دية والشعب وغري ذلك مع مفاهيم الشورى واالنتخاب والتعدّ 

 ة.والبيعة، إىل جانب أساسيات الترشيعات اإلسالميّ 

  

 م.نشكر تعاونكم وجتاوبك  



 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمّية احلوزة

 واملرجتى الواقع بني 
  





 

 

 

  العلمّية احلوزة

 واملرجتى الواقع بني

 هل تقوم احلوزات العلمّية بالدور املطلوب منها بشكل صحيح؟!

   أّي فراغ يف العامل اإلسالمي من الواجب عىل احلوزة التصّدي

لوب منها؟ مللئه؟ وهل احلوزة بصيغتها احلالية تؤّدي الدور املط

وإىل أّي مدى تستجيب احلوزة ملتطّلبات العرص وحتّوالته، 

 وملتطّلبات الناس احلياتية املختلفة؟

  ،احلوزة كياٌن يفرتض أن يكون معنّيًا بام يرجع للشأن الديني

وهذا يعني أّن املساحة التي نعطيها للدين يف احلياة ستؤثر ـ سعًة 

لع احلوزة العلمّية هبا، فإذا كنّا ات التي تضطوضيقًا ـ عىل املسؤوليّ 

نرى الدين نشاطًا روحّيًا فقط وعالقة فردية خالصة مع اهلل سبحانه 

وتعاىل، كام يرى ذلك بعض املفّكرين، فإّن هذا معناه أّن احلوزة 

                                           
( أجرى هذا احلوار وأعّده: أ. رحيل دندش، ملؤّسسة الفكر اإلسالمي 1)

املعارص يف بريوت، ونرش يف موقع املؤسسة عىل الشبكة العنكبوتّية، عام 

 م.8018



840

العلمّية مطالبة بإحياء احلياة الروحية يف املجتمع اإلسالمي، 

ذلك. وأّما إذا قلنا بأّن  وليست مطالبة ـ بام هي حوزة دينية ـ بغري

الدين هو احلياة كّلها ويتدّخل يف كّل صغرية وكبرية من نشاط 

اإلنسان وفعله؛ فإّن احلوزة العلمّية املتصّدية لفهم الدين عليها أن 

تسّد ـ ولو نظرّيًا وفكرّيًا ـ كّل الفراغات املرتبطة بحياة الناس من 

يف مساحة الدين ونطاقه،  هذه الزاوية، فاملوضوع إذًا يتبع نظريتنا

وهل نأخذ بحّدها األعىل أم بحّدها األوسط أم األدنى؟ هذا كّله 

 من الناحية النظرية.

أّما من الناحية العملّية، فإّننا نالحظ أّن احلوزات الدينية تقوم 

كبري وجّبار يف املجتمع اإلسالمي، ويكفينا أن نتخّيل عدم  بدورٍ 

يم الذي تقوم به حاليًا، لكن هنا وجودها لنعرف حجم الدور العظ

سؤال تفرضه عناية احلوزة باجلانب الروحي والفقهي من الدين: 

هل استطاعت احلوزة أن تواكب األمور وتستجيب للواقع؟ طبعًا 

هناك صيغة أخرى للسؤال ال يطرحها أحٌد منّا، وهي: هل تتخّطى 

م ـ من احلوزة واقع املجتمع اإلسالمي وتقوم هي بجّره نحو اإلما

منطلق كوّنا يف مقّدمة املسرية كام هو معلن يف جدول براجمها ـ أم 

 أّّنا تواكبه أم أّّنا متأّخرة عنه؟

 لنبقى مع الصيغة األوىل للسؤال، وهنا توجد مالحظات:



841 

أال بذكر اهلل تطمئّن ﴿إّن الدين طمأنينة فردية واجتامعّية،  أوالً:

نة إىل التوتر؟ وملاذا ننت  ، فلامذا حتّول الدين من السكي﴾القلوب

متدّينًا موتورًا؟! وملاذا بات التدّين مرشوع خماصمة وليس مرشوع 

مصاحلة؟ وملاذا بات التدّين معاداًة مع أّنه مؤاخاة كام يقول القرآن 

الكريم؟ وملاذا بات التدّين قلقًا من اآلخر املشارك يل يف الدين بعد 

يعكس هدوءًا يف العالقة  أن كان يفرتض أن يكون ُحسَن ظنٍّ به،

معه؟ وملاذا صار التدّين ظلاًم وهدرًا للحقوق باسم الدين وحماربة 

البدعة والضاللة بعد أن كان رمزًا للعدالة حتى يف حّق من ختتصم 

معهم، كام يقول القرآن الكريم أيضًا؟ هل كّل هذه املشكالت 

اق توتر الراجعة لتحّول الدين من سياق طمأنينة واستقرار إىل سي

 وانفجار سببها الواقع أم سببها أيضًا فهومنا املرتّهلة للدين نفسه؟

يف تقديري إّن القضية متعّددة األسباب، وأحد أهم أسباهبا هو 

املنت  املعريف الديني الذي بات يوّلد أحيانًا أنموذجًا غري سوّي 

للتدّين، وهذا يعني أّن املؤّسسة الدينية مطالبة بتحليل عدم 

اسق بّي اإلطار الروحي العام الذي ينتجه الدين يف عالقاته بّي التن

أبنائه ويف حضوره الروحي وبّي الفهوم الدينية الفرعّية التي باتت 

ختلق تدّينًا عصبّيًا يف الداخل اإليامين، برصف النظر عن العالقة مع 

العدّو الكافر الذي ال نتكّلم عنه اليوم. لقد جاء الدين حاًل 
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اإلنسان وأكّر خطأ نرتكبه عندما نحّوله إىل أن يصبح ملشكالت 

 هو املشكلة التي نعاين منها يف حياتنا.

يقول الفقهاء املسلمون ـ كام هو املعروف بينهم ـ بأّن يف  ثانيًا:

الرشيعة أحكام كّل الوقائع السابقة واحلادثة، ويقولون بأّن تطّور 

أخذت طريقها شيئًا  الفقه نت  عن استجابته لتساؤالت الواقع التي

فشيئًا إىل البنية الداخلّية لالجتهاد الفقهي، والسؤال هنا هو أّن 

قضايا الدولة اإلسالمّية احلديثة والقوانّي املدنية واجلزائية 

واجلنائية واالقتصادية ومسألة البنك وغريها.. كّلها اليوم وقائع 

، حادثة، وترفدنا كّل يوم باجلديد من التساؤالت واألمور

والسؤال: هل كانت االستجابة هلذه التساؤالت مرضيًة وباملستوى 

املطلوب أم ال؟ يف تقديري إّن األمر مل يكن كذلك لو قمنا بأدنى 

مقاربة، وليس هذا هو كالمي فقط، بل هو كالم أشخاص عاشوا 

فرتًة طويلة يف التجربة القانونية يف الدولة اإلسالميّة وخّروا مآزق 

 لها.القوانّي ومشاك

إّن عدد الفقهاء الذين يتصّدون ملعاجلة مثل هذه القضايا 

نسبّيًا، ال يتناسب مع حجم حضور هذه التساؤالت  اجلديدة قليٌل 

والتحّديات، فهناك جماالن مهاّمن نحن مطالبون باالشتغال عليهام 

اليوم: جمال إعادة النظر يف االجتهادات السابقة وفقًا ألصول 
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تحّرر من ثقافة اإلمجاع والشهرة والسلف االجتهاد اجلديد امل

واالحتياط وغري ذلك، وهو جمال مهم جدًا. وجمال االشتغال عىل 

ولو أخذنا املجال الثاين ـ وختّطينا املجال األول  .القضايا اجلديدة

الذي يعاين من مشاكله اخلاّصة ـ لوجدنا حجم املنجز من قبل 

ثريًا يف حّد نفسه. ولو قام الفقهاء قلياًل بالقياس للواقع وإن كان ك

باحث بتقّري دروس البحث اخلارج يف احلوزات العلمّية اليوم 

لرأى ما يشهد عىل ذلك، حيث دروس مباحث العبادات متلؤ 

األجواء، وكذا بعض دروس املعامالت، أّما دروس املعامالت 

 اجلديدة وفقه املستجّدات والنوازل فهي أقّل.

ول بأنه ال يوجد عمل، فهذا ظلم طبعًا من غري الصحيح أن نق

كبري، إّنام نقول بأّن املقارنة بّي الواقع واالستجابة، واملقارنة بّي 

املكرور وغريه، تعطينا مؤرشًا عىل أّن األمور ال تسري باالجتاه 

الصحيح وال تتنامى بشكل مّطرد. إّن طالب علوم الرشيعة يف 

لرسالة املاجستري  احلوزة العلمّية عندما يقدمون عىل أخذ عنوان

مثاًل ويكون جديدًا فإّّنم يالحظون وفرًة يف املصادر السنّية عىل 

مستوى الكتابات املتفّرقة بدرجة أكّر ممّا يالحظونه عىل املستوى 

الشيعي، وهذا كالم نات  عن جتربة، برصف النظر عن أّن املنجز 

عض السنّي إىل أّي حّد حيظى بجدّية بحثية، حيث وجدنا أيضًا ب
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أبرز اجلامعات الدينية السنّية يغلب عىل رسائلها البحثية 

والتخّرجية طابع نقل النصوص ومجع كلامت املتقّدمّي أكثر من 

 حّل مشكلة أو معاجلة موضوع بشكل حقيقي.

الذي أالحظه أّن هناك جمموعات شبابّية حوزوّية تعمل حتت 

جلسم نطاق مؤّسسات بحثية، حتاول أن تستجيب للوضع، أّما ا

املركزي والذي يمثل اجلهاز العصبي يف احلوزة العلمّية فال يملك 

هذه املواكبة بالدرجة املطلوبة، ومشكلة احلوزة اليوم أّن املؤّسسات 

البحثية الكثرية التي فيها تقع عىل هامش حركة اجلسم التقليدي 

وهو أمر توجد مالحظات عليه ال  ـ الذي يشّكل العصب احليوي

يؤّخر عملية حتّول الوضع وهذا ما  ـ فيها اآلن داعي للدخول

 احلوزوي زمنّيًا.

 املرجعّية الدينية والعزلة االجتماعّية والسياسية والثقافّية!

   ملاذا نجد الغالبية من كبار املراجع والعلامء يف عزلة عن واقعهم

 االجتامعي والسيايس؟

  يف اإلرث أعتقد بأّنه ينبغي التفتيش عن أسباب هذه الظاهرة

التارخيي الطويل، فمن وجهة نظري املتواضعة يمكن تقسيم 

املذاهب اإلسالمّية ـ بحسب الغالب طبعًا ـ إىل مذاهب سلطة 
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ومذاهب معارضة ومذاهب حياد، فمذهب اجلمهور هو مذهب 

السلطة عادًة، وإن كان هذا الكالم ليس عىل إطالقه. واإلسامعيلية 

أّما اإلمامّية فطوال القرون والزيدية مذاهب معارضة كذلك، 

التسعة اهلجرّية األوىل كانت يف الغالب مذاهب اعتزال وحياد، فلم 

تتدّخل يف العمل السيايس وال يف العمل اإلسالمي العام، عىل 

خالف فقهاء السلطة وفقهاء املعارضة، وإّنني من الذين ال يتفقون 

املعارضة؛  مع الرأي الذي يضع كّل مذاهب الشيعة يف إطار ثقافة

ألّن املعارضة شكٌل من أشكال العمل السيايس، ما مل نقصد 

بالكلمة عدم موافقة السلطة، وجمّرد أن يصدر فقيه هنا وآخر هناك 

كل قرٍن موقفًا ما ال يعني أّن هذا املذهب له تارخيه السيايس يف 

 عمل املعارضة أو نحوها.

الصفوي مع ولعّل أّول مشاركة عاّمة للفقيه كانت يف العرص 

بعض العامليّي الذين تصّدوا للوقوف إىل جانب السلطة الصفوية 

هـ(، لكّن كل من يطلع عىل أحداث العرص 360كالشيخ الكركي )

الصفوي يعرف أّن مشاركة بعض الفقهاء كانت حمّل خالف كبري 

يف املؤّسسة الدينية، وقد رفضها كثريون، رغم إحلاح سالطّي 

أشكال الدعم وتوفري الظروف هلم  كّل الصفوّية عليهم وتقديم 

مثل ما حصل مع الشيخ األردبييل، ومل نجد العمل السيايس ظاهرًا 
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إال يف عرص االستعامر، فمنذ بدايات القرن التاسع عرش بدأنا نجد 

ظهورًا حلركة ـ وليس ألفراد ـ هتتّم بالشأن العام، وغالبًا ـ يف 

مطلبّية أو سياسة البدايات ـ كانت سياسة هؤالء إّما سياسة 

سياسّية وحضورًا  جهادّية ضّد االستعامر، ومل يكن املرشوع رؤيةً 

متواصاًل يف احلياة االجتامعية والسياسية، إال مع القرن العرشين يف 

جتربة اآلخوند اخلراساين واملريزا النائيني والشيخ فضل اهلل النوري 

ه أخفى كّل أوراق وأمثاهلم، وقد رأينا كيف أّن املريزا النائيني نفس

هذه التجربة وكأّنه تراجع عنها، وسحب ـ مع بعض الفقهاء 

اآلخرين ـ كّل أشكال معارضته للنظام القاجاري، تاركًا احلركة 

 الدستورية آنذاك تأخذ مساراهتا اجلديدة.

وقد أّدى فشل علامء الدين يف اإلمساك باألمور يف احلركة 

تعّزز املطالبة بالعودة إىل ثقافة  الدستورّية إىل خيبة أمل، غالبًا ما

االنكفاء، وهلذا مل نجد حضورًا ُيذكر منذ هذه احلركة إىل زمن ثورة 

مصّدق والشيخ الكاشاين يف اخلمسينيات، باستثناء جتربة الشهيد 

حسن املدّرس، وإذا كانت هناك أمور فهي املطالبة بالشؤون الدينية 

ني وما شابه ذلك. ورفع حظر احلجاب ومواجهة االنحراف الدي

وبحركة اإلمام اخلميني ـ إىل جانب حركة اإلمام موسى الصدر يف 

لبنان، وحركة اإلمام حممد باقر الصدر يف العراق، مع احلركة 
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الشريازّية يف شّقها السيايس ـ يمكن القول بأّن الفقيه الشيعي دخل 

 مرحلًة جديدة وخرج من العزلة واالنكفاء واالكتفاء بإصدار بيان

كّل سنة حسب املناسبات، إىل مرحلة املواكبة السياسية 

 .واالجتامعيّة املتواصلة عىل صعيد الشأن العام

وقد رأينا أّنه رغم كّل هذا الذي حصل ما يزال اإلرث التارخيي 

يشّد كثريين لرفض كّل هذا الواقع اجلديد الذي جاءنا منذ 

باحلركات  الستينيات من القرن املايض، وقد تعّزز هذا الصوت

النقدّية اجلديدة التي باتت ترى الدين شكاًل روحّيًا وفردّيًا 

 وتراجعت عن اعتباره مرشوعًا سياسيًا واجتامعّيًا.

هذا املسلسل التارخيي سارت إىل جانبه تنظريات ومقوالت، 

من نوع فكرة أّن الشيعة ال عودة هلم إال بظهور اإلمام املهدي، وأّن 

التصّدي، وكذلك فكرة التقّية بمدياهتا االنتظار يتطّلب عدم 

الواسعة، إىل جانب بعض أشكال ما ُاسّميه ـ دون قصٍد نقدي ـ 

الفقه التعطييل، حيث ال مرشوعّية للجهاد االبتدائي أو لقيام دولة 

أو لرفع راية أو لصالة اجلمعة أو إلقامة احلدود والتعزيرات 

هدي، وكذلك سقوط )النظام اجلزائي( إال يف عرص ظهور اإلمام امل

 .وجوب صالة العيدين يف عرص الغيبة وغري ذلك

ولعّل ما ساعد عىل االعتقاد هبذا الوضع مآالت جتربة الثورّيّي 
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الشيعة عّر التاريخ من اإلسامعيلية والزيدية، حيث مل تكن تعطي 

 ما يبعث عىل تكرار جتربة االنتفاضات والثورات.

يزال إىل يومنا هذا حيكم نمط هذا السياق التارخيي والثقايف ما 

عيش كثري من الفقهاء وشكل ممارساهتم العاّمة واليومّية، وكّلام 

تعثرت التجربة السياسية واالجتامعية للمتصّدين من العلامء للشأن 

العام، عّزز هذا التيار الواسع رؤيته وزادت عملّية االنكفاء، فهذا 

تامعي والشخيص املوروث صار جزءًا من الرتبية والبناء االج

 حلركة الفقيه.

يضاف إىل ذلك ما يراه بعضهم من أّن تصّدي الفقيه للشأن 

العام وزيادة تواصله املبارش مع اجلامهري، يمكنه أن خيّفف من وه  

الصورة املقّدسة املحفورة يف الوعي العام عن املرجعّيات الدينية، 

ر زاد نشاط وهذه حقيقة قائمة يف بعض األوساط، فكّلام قّل الظهو

اخليال الشعبي التقدييس؛ ألّن الظهور يعطي لإلنسان صورته 

الواقعّية، ويعّرضه للنقد العام، وهذا ما كان يشري إليه اإلمام 

اخلميني عندما كان ينتقد التصّورات املغلوطة التي جتعل املتصّدي 

للشأن العام ملّوثًا بالرذيلة والتهمة فيام املنعزل املنكفئ طاهرًا 

ّدسًا نورانّيًا، فالذي ال يعمل ال خيطأ كثريًا؛ ألّنه ال يعمل، وليس مق

عنده إال خطأ واحد وهو عدم العمل، أّما من يعمل فمن الطبيعي 
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 أن تظهر أخطاؤه وعيوبه ويأخذ حجمه الطبيعي.

إّن فكرة الغائب احلارض قوّية يف حياة أكثر من وسط ديني 

تجيّل يف عدم مواجهة املرجع اليوم، فاحلضور املتمثل بالغياب وامل

للمجتمع والتواصل معه مبارشًة، سيبقي صورة املرجعيّة مقّدسًة، 

فكّلام ابتعدت عن شخص ومل أعرف عنه شيئًا صار عندي جمال 

 لتكوين صورة عنه بمساعدة املخّيلة واالفرتاضات.

أبعد من ذلك فإّنني أعتقد بأّن بعض الفقهاء غري  وإذا ذهبُت 

شى من التصّدي ويعرتف يف قرارة نفسه بأّن التصّدي املتصّدين خي

للشأن العام اليوم بات عملّية معّقدة وحتتاج للكثري من الرشوط 

واللوازم غري املتوّفرة فيه ويف حميطه اخلاّص، هلذا فهو يتهّيب ذلك 

 وخيشى من تبعاته.

كام أّن هناك عنرصًا آخر ينبغي أن ال ننساه وهو أّن تصّدي 

ء يصّور لبعضهم اآلخر بأّن تصّديه شخصّيًا نوٌع من بعض الفقها

املنافسة؛ ألّن واقعنا ال يسمح كثريًا بالتعّددية السياسية والفكرّية 

واالجتامعيّة االستقطابّية، فيخشى الفقيه من أّنه لو كان له حضوره 

السيايس واالجتامعي لُيبدي رأيه الرصيح يف كّل يشء، أن يؤدي 

تيارات أخرى أو جهات قائمة أو شخصّيات ذلك إىل تصادمه مع 

فاعلة خيتلف هو معها يف الفكر واملامرسة كّليًا أو جزئّيًا، وهذا ما 
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 يساعد أيضًا عىل انكفاء عدد من الفقهاء والعلامء يف هذه الفرتة.

وكّل هذا الذي قلته إّنام كان تفسريًا للحدث ال دفاعًا عنه وال 

ر املّّررات هذه غري منطقّية، وأّن نقدًا، وإال فإّنني أجد أّن أكث

املرجعّية الدينية مطالبة اليوم بأن يكون هلا حضورها الدائم حتى لو 

مل تتبّن نظرّية الدولة اإلسالمّية، حيث ال تالزم بّي هذه املفاهيم، 

فاحلضور مل يعد اليوم خمتّصًا باملجال السيايس السلطوي، بل صار 

جّدًا، كاحلضور الثقايف  يشمل جماالت وعنارص تواصل كثرية

 والفكري واالجتامعي واإلعالمي واخلريي وغري ذلك.

 إصالح مناهج التعليم يف احلوزات العلمّية، املسرية واملآالت

  ،والسيام ما  كيف ترون انعكاس املشاريع اإلصالحية يف احلوزة

يتعّلق باملناهج التعليمية، وهل ما حدث من إصالحات هو 

 رٍض؟مخ 

 قيقة هناك تقّدم ملحوظ جّدًا يف جمال االشتغال عىل يف احل

إصالح مناه  التعليم يف احلوزات العلمّية يف العامل الشيعي، فإىل 

دة يف هذا اإلطار من بعض الشخصيات، منذ جانب مسامهات جيّ 

الشيخ حممد رضا املظفر والسيد حممد باقر الصدر وإىل الشيخ عبد 

وغريهم كثري عىل الساحتّي  ،روايناهلادي الفضيل والشيخ باقر اإلي
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العربية واإليرانية.. هناك تبنٍّ واضح من جانب إدارة احلوزة 

العلمّية يف مدينة قم وغريها للدخول يف مرحلة جديدة من إصالح 

مناه  التعليم، وهذه اإلرادة اجلاّدة انطلقت بشكل حقيقي وفاعل 

ت منذ حوايل العقد والنصف لتستوعب الكثري من املجاال

وبالفعل دخلت احلوزة العلمية يف نظام . التعليمية والبحثية أيضاً 

تعليمي جديد يف قم وبعض املناطق األخرى، وملسنا حتّوالً 

ملحوظًا عىل هذا الصعيد يستحّق الشكر والتقدير، رغم بعض 

املعارضة يف بعض احلوزات األخرى للدخول يف سياق إصالح 

 املناه .

وع إصالح املناه  مشاكل ميدانية يواجه مرش ،مع هذا كّله

وحتّديات ليست بالبسيطة، فأوىل هذه املشاكل هي عدم موافقة 

بعض املرجعّيات الدينية وكبار األساتذة والفقهاء عىل هذه املناه  

رًا، ويف بعض اجلديدة، وحتّفظهم عىل العديد من الكتب املعّدة مؤّخ 

يكن هلم موقف  األحيان عدم دعمهم حلركة جتديد املناه  إن مل

 سلبي.

وأذكر أّن أحد املسؤولّي األساسّيّي جّدًا يف جامعة املصطفى 

العاملية )احلوزة العلمّية غري اإليرانية(، قال يل بأّنه عندما انطلق 

مرشوع تطوير املناه  قبل عقد ونصف يف حوزة قم، حاول أن 



878

بل يأخذ مباركة مراجع التقليد هناك، لكنّه مل حيظ بدعم إال من ق

السيد عيل اخلامنئي حفظه اهلل تعاىل، وأّن الباقّي إّما كانوا رافضّي 

أو ساكتّي أو حمجمّي ـ ألسباب متعّددة ـ عن دعم مرشوع من 

إّن حيادّية املرجعّيات وكبار الفقهاء أيضًا، فضاًل عن  هذا النوع.

معارضة بعضهم أحيانًا، يمكن أن يؤثر يف حركة التجديد املناهجي 

 بطأ.رسعًة و

وهناك مشكلة أخرى يف التجديد املناهجي واجهت القّيمّي 

عىل هذه املشاريع يف أكثر من مكان، وهي الفقر العلمي الذي 

حتتويه بعض املناه  والكتب املعّدة حديثًا، ففي علم أصول الفقه 

مثاًل نحن نجد رغبًة يف ختّطي مثل كتاب الرسائل والكفاية، لكّن 

تبنّي كراريس صغرية يف أصول الفقه بعض احلوزات ذهبت إىل 

بدل إعداد مناه  أكثر عمقًا وأكثر حتّررًا من إشكاليات أصول 

ة اجلديدة ال متلك الفقه السابقة، كام أّن جمموعة من املواّد الدرسيّ 

كتابًا درسّيًا يمكن الركون إليه من حيث اجلودة والعمق والشمولية 

 واالستيعاب واملوضوعيّة والدّقة.

جانب ذلك، ظهر نظام االمتحانات بقّوة يف أكثر احلوزات  وإىل

العلمّية اليوم، وبدل أن يصّوب اجتاه الدراسة احلوزوّية، إذ به ـ يف 

ظّل الوضع القائم ـ يدفع الطالب إىل استهداف النجاح يف 
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االمتحان وجتاوز املرحلة، لكي يرجع إىل بلده دون أن يعيش عشق 

لفكر وأفق الثقافة ووعيها، فصار كثرٌي العلم وحّب املعرفة وهّم ا

من طالب العلم يرجعون للكتب قبل أيام فقط من مواعيد 

 االمتحانات، ثم يعرضون عنها بعد االمتحان أيضًا.

هذه املشاكل باتت تفيض إىل قناعة بأّن تطوير املناه  ليس أمرًا 

ل بسيطًا، بل يعاين من مشاكل جيب التفكري جمّددًا فيها. ومن اجلمي

أّننا ملسنا هذا اهلّم يف الفرتة املتأّخرة عند مجع من القّيمّي الذين باتوا 

ينتبهون بدّقة ملشكلة تسطيح مستوى العلم واملعرفة عند الطالب، 

لكن نظرًا لعدم وجود مواّد وكتب درسّية بديلة حتوي قدرًا أكّر 

من العمق واالستيعاب، مع وجود هتافت يف حركة بحوث اخلارج 

كة املناه  اجلديدة، فإّن بعض احلوزات أخذت ـ مع مع حر

الكتب القديمة مّرًة أخرى جتاوزًا األسف الشديد ـ بالرجوع إىل 

 .ملشاكل املناه  اجلديدة، وهذه انتكاسة يف تقديري حتتاج للتفكري جمّدداً 

إّن التطّور الذي حصل مقبول عندما نقارنه بام مىض، فقد 

ال يواجه مسريًة طويلة مل تنته بعد، يف ظّل تقّدمنا كثريًا، لكنّه مايز

تسارع وتائر تطّور العلوم يف حقول الرتبية والتعليم ونحومها، 

ونحن نأمل أن نصري عىل رأس القائمة يف هذا املجال، ال أن نصبح 

 يف آخرها.
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 تأثريات التفاوت الثقايف والطبقي واالجتماعي لعلماء الدين

  وت الثقايف واالجتامعي ملنتسبيها؟كيف تتعاطى احلوزة مع التفا 

  كام تتعاطى اجلامعات مع هذه الظاهرة، فاملهم عندها أن

يتقن الطالب دروسه ويرتقي باملعرفة الدينية، ويسعى لتحسّي 

 أدائه الديني.

نعم، توجد يف احلوزات العلمّية ظواهر تتصل باالختالف 

رة األرس الطبقي، وهي جديرة بالدراسة اهلادئة، أعني مثل ظاه

والعوائل العلمّية، فإّن األعراف هنا تستدعي حصصًا وفرصًا أعىل 

لألرس العلمّية، انطالقًا من عنارص النفوذ والعالقات الوطيدة 

واإلرث التارخيي، بحيث يبدو ذلك بشكل طبيعي ومتوّقع، وهلذا 

ربام يكون من الصعب عىل من هو خارج األرس العلمّية أن يكون 

ذلك ليس عىل إطالقه، فنحن نرى كثريًا مظاهر  له موقع، لكنّ 

تكرس هذه القاعدة بقّوة، عندما يتمّكن الفرد من إثبات ذاته عىل 

 املستوى العلمي.

بل نحن ما نزال نشهد هنا وهناك إىل اليوم نظرًة دونية لطالب 

بعض املناطق مقارنًة بمناطق أخرى حتى يف البلد الواحد، فضالً 

 ت.عن البلدان والقوميا

ات ويوجد يشء آخر يف الدراسات الدينية وهو أّن شخصيّ 
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األفراد ترتك أثرها عىل احلال الفكرية واالجتامعية للنشاط الديني، 

فتنّوعهم إىل أهل مدن وأرياف، وكذلك نقلهم ملوروثاهتم القبلية 

والعشائرية واملناطقية والبلدانية أحيانًا لداخل احلوزة يظهر بطرق 

ن هناك بلد مثاًل يعاين من قمع طائفي من قبل أهل خمتلفة، فإذا كا

السنّة، فإّن طالب العلوم الدينية فيه عندما يأتون إىل احلوارض 

العلمّية الكّرى فمن الطبيعي أن يرتكوا أثرًا يف هذا اإلطار بحيث 

ـ وأستغّلها هنا خيتلط السيايس بالديني. وهذا ما يفرض علينا 

املجتمع احلوزوي من زاوية علم االجتامع،  مناسبًة ـ أن يصار إىل دراسة

للوصول إىل معلومات ويعمل عىل االشتغال عىل مشاريع إحصائية 

أكثر دّقة، ففي كثري من األحيان نحن نبني نتائجنا عن الوضع 

احلوزوي عىل انطباعات أو عىل جتارب شخصيّة، فيام يفرتض 

لوم إنسانية الدخول يف مرحلة أكثر علمّية وأكاديمية مستعينّي بع

 مفيدة يف هذا اإلطار، كعلم النفس بفروعه وعلم االجتامع كذلك.

 هل ختّرج احلوزات الدينية اليوم التزّمت والتعقيد والِغلظة؟!

   ملاذا يخالحظ أن بعض من يدخل احلوزة خيرج منها بصبغة من

ّرج احلوزة يف عرصنا الراهن؟  التعقيد والتزّمت الديني؟ ماذا ختخ

  التزّمت الديني مفهوم نسبي هالمي غري حمّدد، مفهوم

فبعض الناس تعتّر أّن اإلرصار عىل املعتقد أو االنضباط الشديد 
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يف احلياة نوٌع من التزّمت، وأّن اإلنسان ال يصبح متكّيفًا مع املحيط 

إال إذا أبدى استجابة وتنازالً هنا وهناك عىل الدوام، وسكوتًا عن 

الرذيلة باالبتسامة. وبعض الناس يفهم اخلطأ والفساد، ومبادلة 

 التزّمت الديني بطريقة أخرى.

بالنسبة يل ال أفّضل استخدام هذا التعبري، وال أفّضل حرصه 

بطالب العلوم الدينية حيث يشمل بعض املتدّينّي أيضًا، وأرى أّن 

األفضل هو أن نضع كّل يشء يف سياقه، مثاًل يف عالقة الرجل 

 يسمح لزوجته حتى بالتكّلم مع اآلخرين باملرأة نجد بعضهم ال

ولو يف التلفون الذي يكون يف املنزل عندما يتصل شخٌص ما، وقد 

نجد إىل اليوم من ال يرىض بأن تكون احلوزات النسائية بحيث 

يقوم األستاذ بإعطاء الدرس بشكل طبيعي، حيث يضعون بينه 

 ستار.وبّي الطالبات ستارًا، ويلقي عليهم الدرس من وراء ال

وعىل صعيد العالقة مع اآلخر املختلف فكريًا نجد بعض 

طالب العلوم الدينية عندما حيرض يف املجلس شخٌص خيتلف معه 

فكرّيًا ـ وليس شخصّيًا ـ كأّنام ينقبض عىل نفسه ويتوّتر، بحيث 

ليست لديه قدرة التعاطي اإلجيايب مع اآلخرين عندما خيتلف معهم 

 ذا.فكرّيًا وعقائدّيًا، وهك

وهنا جيب التمييز بّي أن يكون منطلق هذا الشخص هو حكٌم 
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رشعي يتبع اجتهاده أو تقليده، فال يصّح هنا أن أتعامل معه من 

منطلق التزّمت الديني، بل غاية ما يف األمر أّنني أختلف معه أو مع 

مرجعّيته الدينية يف فهمها للقضية الدينية يف هذا املوضوع أو ذاك.. 

يكون منطلقه حكاًم رشعّيًا أو قناعة فكرّية، بل يشء وبّي أن ال 

راجع إىل بناء الشخصّية والعنرص الرتبوي الذي بنيت شخصّية 

هذا الشخص عليه، وهنا ال يقوم االختالف عىل األفكار، بل 

يرتبط باملزاج الديني العام يف وسط بعض رجال الدين واملتدّينّي. 

وجهة نظر فكرّية بقدر ما واملزاج والشخصية ال تعني بالرضورة 

تعني عنرصًا تربوّيًا واجتامعّيًا، إذًا فعلينا التمييز بّي ما يرجع 

للعنارص الفكرّية فيكون اخلالف يف وجهات النظر، وهذا من حّق 

اجلميع، وبّي ما يرجع للسلوكيات وبناءات الشخصّية ممّا يمكن 

 ربطه بالتزّمت والسلبّية.

ض واالنكامش والعصبية والتوتر التي وثّمة أسباب حلالة االنقبا

يعيشها بعض طالب العلوم الرشعّية )ويف تقديري، ولكي نكون 

منصفني، فإّن كثريًا منهم وربام أكثرهم، ال يعيشون هذه احلال(، 

 أذكر منها:

املحيط املغلق الذي يعيش فيه الكثري من طالب العلوم  أوالً:

د طالب العلوم الدينية عىل الدينية، لفرتات زمنيّة طويلة، فقد اعتا
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اهلجرة إىل مراكز العلم الكّرى كالنجف وقم. واحلياة يف هذين 

الفضائّي هي حياة يتعّرف فيها الطالب غالبًا عىل شبكة من 

األصدقاء كّلها أو تسعّي باملائة منها ترجع إىل صنف واحد من 

الناس، وهو صنف رجال الدين، ومن ثم وعندما متّر السنوات 

لة يف هذه اهلجرة، وتتبلور ثقافة اإلنسان ونمط عيشه، فإّنه الطوي

سيكون قد بلور نظام حياته عىل أساس عرف خاص جّدًا، وهو 

العرف احلوزوي، وهذا العرف خيتلف بشكل طبيعي أحيانًا ـ 

نتيجة تراكامت السنّي ـ عن بعض عادات الناس خارجه. كام أّن 

يني منغلق مثل هذا التحّول يف العادات واألعراف يف عرف د

يصبح بطيئًا، عىل خالف حتّوالت الناس اخلارجّية، السيام يف 

 .عصور املعلوماتية والتقنيات واحلداثة وما بعد احلداثة

وينجم عن ذلك يف تقديري ظهور اختالف يف املزاج العام بّي 

هذا الشخص وبّي املحيط االجتامعي العام عندما يرجع إىل بلده، 

يظهر رضب من التصادم يف العادات وطرائق ويف هذه احلال 

العيش، ويف بعض األحيان يؤّدي التصادم إىل ارتكاس منظومة 

قيم العرف اخلاّص التي اعتاد عليها هذا الشخص، فيغرّي حياته 

بطريقة تبدو للناس أيضًا غريبة ونافرة. طبعًا كأّنام يبدو يل هذا 

 السابق.الوضع قد خّف يف الفرتة األخرية مقارنًة مع 



873 

إّن مزدوج العرف العام للناس مع العرف اخلاص  ثانيًا:

احلوزي نتيجة املراكمة التارخيية تضع يف وعي الناس صورًة خاّصة 

لرجل الدين، وهذه الصورة تقّيد رجل الدين ومتنعه من أن يفّكها، 

فرجل الدين لو كان شخصًا كثري املزاح والضحك أينام كان 

جيلس يف الصّف األخري من املسجد أو  فسوف يالم، ولو أراد أن

احلسينية ألحلّت عليه الناس، ولو أراد أن يذهب إىل مقهى حمرتم 

لكي جيلس مع الناس فيه فإّنه يتعّرض للكالم من قبل الناس ومن 

 طالب بعض رغبة من يقّيد املحيط النسي  ًا.. هذاقبل أقرانه أيض

ّي رّكز عىل املتزيّ أ اوهن الوضع، هذا عن باالنفكاك الرشعية العلوم

 بلباس رجال الدين.

بل قد تفرض بعض الثقافات عليهم واألعراف يف قراهم 

ومدّنم أن ال خيرجوا إىل السوق ليشرتوا األغراض ويعودوا 

عىل األقدام مثاًل.. إّن كثريًا من هذه األمور حتصل حاملينها مشيًا 

لبعض علامء الدين بحسب اختالف البلدان والدول، وال يشعر 

الكثريون هبا، وهي تفرض عليه أن يظّل ظاهرًا بنوع من )الّرستي  

اخلاص(، كي حيافظ عىل سمعته، وهنا حيصل أحيانًا أن تقع 

نه وطبعه األصيل االزدواجية يف شخصيّة بعضهم، فيختلف باط

هلذا من  عن ظاهره متامًا، وهذا يشء ال يراه إال املقّربون منه.
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الرضوري االشتغال عىل هذا اجلانب الذي يضعه يف مدار حيّد من 

 حركته وتنفيس رغباته بشكل تلقائي وعادي.

تتحّرك الثقافة الدينية منذ قرون عىل مبدأ املواجهة املبارشة  ثالثًا:

ذا يشء نلمسه يف األمر باملعروف والنهي عن مع االنحراف، وه

املنكر، فكثري من العلامء يتعاطون يف أساليب التغيري والتأثري 

االجتامعي باملنه  املبارش، فلو صعد يف سيارة أجرة وكان سائق 

السيارة يضع أغنيًة، فإّن رجل الدين ـ بحسب ما اعتاد وقّدمته له 

عروف والنهي عن املنكر ـ حياول الثقافة الدعوية يف قضايا األمر بامل

أن يواجه السائق مبارشًة، ونحن نجد أّن بعض الفقهاء كان يرى 

أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيب يف األصل أن يكونا 

بصيغة األمر والنهي، أي جيب أن أقول للسائق: اخفض صوت 

 ال تضع أغنيًة.أقول له: املذياع، أو 

يف التغيري واإلصالح والدعوة أظهرت  وهذه الثقافة املبارشة

بعض طالب العلوم الدينية واملتدّينّي أشخاصًا فّجّي غالظًا يف 

تعاطيهم مع األمور؛ ألّن الثقافة التجربية املوروثة اعتادت عىل 

نمط املواجهة املبارشة، وعىل نمط أّنني أريد منه أن يأخذ درجة 

يمة له حتى لو أخذ عرشين يف املائة يف املائة يف االمتحان، وإال فال ق

 املائة.
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ويعّزز بناء هذه الثقافة املبارشة يف املواجهة والفّظة ما يقرؤه 

ويدرسه طالب العلم يف الرتاث اإلسالمي، فقد كان يستخدم 

املصلحون سابقًا مثل هذه األساليب، فيظّن أّن تطبيق األمر 

رين، باملعروف جيب أن يامهي وحياكي نمط حياة العلامء اآلخ

ونحن نعرف أّن أحد أبرز األشكال املعتمدة يف الرتبية األخالقية 

والسلوكية يف احلوزات الدينية هو منه  قصص العلامء وجتارهبم، 

وهذه القصص يتّم تلّقيها وكأّنا نامذج حتتذى، دون نظر إىل 

اختالف الظروف واملالبسات وأنامط العيش، فيسعى الالشعور يف 

مثالً  د تطبيق هذه القصص يف حياته أحيانًا.طالب العلم لكي يعي

األسواق إىل نحن نأخذ أبا ذر الغفاري، وكأّننا نريد اآلن أن نخرج 

 وبيدنا العصا ثم نرضب هذا أو ذاك.

إّن ثقافة استنساخ التجارب استنساخًا حرفّيًا تشّل قدرة اإلبداع 

نمطًا  عندنا يف ابتكار األساليب اجلديدة غري املبارشة والتي حتوي

من التكتيك واالستيعاب واجلذب، ولعّل هذا ما جيعل القّوة 

 الدافعة عند بعضهم أقوى من اجلاذبة.

لعّل بإمكاين أن أعطي مثاالً آخر، فلغة الرتاث العربية حتوي كاّمً 

من التعابري التي باتت اليوم حاّدة وقاسية، وعندما يشبع الذهن هبا 

القديمة نجد كلامت قاسية جّدًا  فهو حياول أن يطّبقها. ففي اللغة
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 ربام تكون يف حينه شبه قاسية وضّخها الداليل السلبي أخّف درجةً 

منه يف مثل عرصنا، فعندما ال أالحظ اختالف دالالت التعبري 

اللغوّية واإلشارّية من زمن إىل زمن فقد أقع يف مشاكل، والكالم 

لعنة اهلل عليه(،  جيّر الكالم فهناك من يرى أّن كلمة )لعنه اهلل أو

كانت دعاًء يف ذلك الزمان، أّما اليوم فهي شكٌل من أشكال 

السباب، فلو قلُت لشخص: لعنك اهلل أو لعن اهلل فالنًا، فهي ُسبَّة 

فيلحقها حكم السّب ال حكم اللعن، وهذا مثال ـ لو صّح ـ 

يكشف عن أّن اختالف الدالالت عّر الزمن مهّم جّدًا يف فهم 

 األمور.

النزعة الدوغامئّية التي يرتّبى الكثريون عليها وتؤّدي إىل  بعًا:را

قطع احتامل اخلطأ يف أفكاري وتصوير اآلخر بأّنه ظالم، إّن البعد 

عن ممارسة التعّددية جيعل اإلنسان ال يتحّمل النقد وال يتقّبله، ممّا 

يضعه يف دائرة التوتر والرفض الدائم، ويشعره بأّن نقد أفكاره هو 

قيط له واستهداف لشخصه، وهناك من طالب العلوم الرشعية تس

دينية فهذا معناه أّنه بنفسه وبفئته  من يرى أّنه لو انتقدت مسألةً 

مشمول للنقد، فنقد األفكار الدينية قد يراه البعض مؤديًا إىل 

يف مواقع السلطة الدينية، فيعني بالتايل نقدها واستهدافها،  زعزعةٍ 

متداولة، السيام إذا صدرت من غري رجال والنقد ظاهرة غري 
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الدين ضّد رجال الدين، ولشّدة التصاق رجال الدين بالدين يف 

الوعي العام يصبح نقد رجال الدين نقدًا للدين وبالعكس، ويغدو 

نقد املنّر احلسيني نقدًا للحسّي عليه السالم مثاًل، فيوجب هذا 

ن اإلجيابية يف التعاطي النقد التوتر وعدم القدرة عىل التحّمل وفقدا

ظهر طالب العلم الديني وكأّنه غري إجيايب وال مما يُ  ،مع اآلخر

 متعاون، السيام يف هذا العرص الذي كثر فيه املنافسون الفكرّيون.

ثّمة عنرص له عالقة بالرتبية الدينية والفكرّية، وهو  خامسًا:

التفاعل مع مسألة التحّرق عىل الدين، فكثري من الدعاة ينظرون إىل 

االنحراف الديني من موقع اجلرح، فعندما جيدون انحرافًا فهم 

جيرحون يف أعامقهم ويتأملّون، وهذا يشء يف حّد نفسه مجيل ويعّّر 

عن صفاء روحي وصدق أيضًا، لكّن رّدة الفعل النامجة عن هذا 

اجلرح العاطفي ال تكون وفقًا لقواعد العمل الصحيح دينيًا، بل 

الم للجرح، ومن ثم حدوث رّدة فعل غاضبة جيري االستس

 .نتيجته

فاهلل تعاىل كان يؤّدب نبّيه دومًا بأن ال تذهب نفسه حرسات عىل 

الكافرين، وأن ال حيزن عليهم، وأّن عليه أن يقوم بمهّمته وأن ال 

يعيش اهلّم والغّم والكآبة والتوتر والقلق واحلزن حلال الناس، بل 

ظيفته الدعوّية، فمن آمن نجا ومن مل يرّكز نظره عىل عالقته بو
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يؤمن فأمره إىل اهلل. ولو أّن الدعاة اليوم طّبقوا مثل هذا املبدأ 

القرآين الوسطي لصار اخلطاب الديني أكثر هدوءًا، وأبعد عن 

 التشنّ  والعصبية واالنفعال والتوتر.

 احلوزة وفوضى اعتمار العمامة!

  لدراسة احلوزوية، واجلميع رسوب يف مراحل ا أّنه المن املعلوم

كبرية عىل  يعتمر العاممة يف هناية املطاف، أال يمثل ذلك خطورةً 

يف  ةً موقعّية احلوزة ككل؟ وما اإلجراءات التي تعتبوهنا رضوريّ 

 هذا اإلطار؟

  من الطبيعي أن ال تكون هذه احلالة صحّيًة، ويبدو يل أّنه قد

امء والقّيمّي عىل احلوزات تّم االنتباه هلذا املوضوع من قبل العل

العلمّية، لكّن املشكلة تكمن يف عدم وجود آلّية واضحة حتول دون 

اعتامر شخص للعاممة والتصّدي للشؤون الدينية، وأحد أسباب 

هذا الوضع هو فوىض االنقسامات الفكرّية والسياسية يف الساحة 

اه الشيعية، فنحن لو منعنا شخصًا من يشء من هذا القبيل وجّردن

من لباسه الديني ـ إذا صّح التعبري ـ فمن املمكن أن يذهب ناحية 

مرجعّية دينية أخرى قد ترى أو تستنسب بقاءه عىل وضعه 

الطبيعي، أو قد يذهب إىل موقع قّوة سيايس موجود وفاعل يف 

الساحة، بحيث يصبح من العسري جّدًا ضبط األمور؛ ألّن ضبطها 
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يارات والقوى الفاعلة يف سوف يؤّدي إىل مواجهات بّي الت

 الساحة الشيعّية.

وهي عدم وجود معايري موّحدة  ،يضاف إىل ذلك مشكلة أخرى

متفق عليها عند اجلميع لتقويم شخص ما من الناحية العلمّية أو 

من ناحية ما يلزم توّفره فيه كي يتصّدى للشأن الديني؛ فمن 

معلومات  املمكن أن يرى بعضنا أّن هذا الشخص ـ بام يملكه من

بسيطة ـ يصلح ألن يكون متصّديًا للشأن الديني، فيام يرى 

اآلخرون أّن ذلك ال يّّرر السامح له بالتصّدي لألمور الدينية 

العاّمة، ومرجع ذلك إىل االختالف اجلذري ـ وليس السطحي ـ يف 

ة التي ينبغي أن يتوّفر عليها املتصّدي قراءتنا للعنارص العلميّ 

 للشؤون الدينية.

وهذا األمر نجده حتى عىل مستوى املرجعّيات الدينية، فهناك 

خالف جذري يف معايري املرجعّية، فبّي من يرى ـ عىل سبيل املثال 

ـ أّن التخّصص والتعّمق يف علم أصول الفقه بوضعه احلايل رشٌط 

أساس لتوصيف شخص باالجتهاد أو األعلمّية، يرى فريق آخر 

، بل قد وجدنا من يذهب إىل أّن بأّن هذا املعيار ليس صحيحاً 

املبالغة يف مباحث أصول الفقه تعيق سالمة االجتهاد وتبعد 

اإلنسان عن العنارص األساسّية لالجتهاد السليم مثل اللغة 
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وعرفّيتها ومثل التاريخ وسياقاته ومثل البعد املضموين للقرآن 

 الكريم.

رن عىل قضايا مل مشكلتنا الرئيسة أّننا أّمٌة تتنازع منذ أكثر من ق

حتسم خياراهتا فيها بعد، األمر الذي يبدينا تكراريّي، فقضايا املرأة 

مثاًل وقضايا الفقه السيايس ما تزال النقاشات فيها عىل أشّدها منذ 

قاسم أمّي واملريزا النائيني وعبد الرمحن الكواكبي إىل يومنا هذا، 

ا ـ أّّنم بينام الذي حصل يف الغرب ـ سواء أصابوا أم أخطؤو

حسموا خياراهتم يف القضايا الكّرى بام وّفر هلم االنتقال إىل مرحلة 

 جديدة.

إّن معايري العلمّية واالجتهاد والتبليغ الديني واألعلمية ووالية 

األمر وغريها ما تزال حمّل نقاش يف أوىل أّولّياهتا، إذا صّح التعبري، 

إىل مرحلة ويف ظّل وضع من هذا النوع من الصعب االنتقال 

 الضبط القانوين احلاسم.

نعم، توجد مسألة نظام االمتحانات وقوانّي االنتساب للحوزة 

بقّوة يف احلوزات العلمية  العلمّية، وهي مسألة بتنا نجدها حارضةً 

املختلفة، لكن يبقى أّن هذا النظام ـ رغم قدرته عىل احليلولة دون 

 ـ إال أّنه ما يزال منح شخص ما شهادًة معيّنة بمستوى علمي معّّي 

غري قادر عىل ضبط مسألة اعتامر العاممة والتصّدي للشأن الديني 
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العام؛ والسبب أّن هذا النظام هو نظام تعليمي داخيل، فيام مسألة 

العاممة هي شأن اجتامعي عام حتتاج إىل تضافر القوى للوصول إىل 

 .حّل فيها

اجلامعة  ففي اختصاص الطّب مثاًل نحن نجد أّن ما تقوله

يشّكل معيارًا يف قبول شخص أو عدم قبوله من قبل الدولة 

والنقابات املختّصة، ومن ثم يؤثر ذلك يف السامح له بفتح عيادة 

طبّية أو عدمه، بينام هذا الوضع ليس موجودًا يف احلوزات العلمّية؛ 

فإّن احلوزة قد ال تعطي شهادًة بإكامل شخص لدراساته، لكّن هذا 

ه يف حّد نفسه ـ ال يشّكل شيئًا رادعًا لو أراد شخٌص ـ رغم ُحسن

التصّدي؛ إذ ال يوجد تنسيق بّي قوى األرض الفاعلة القادرة عىل 

ة املتمثلة يف القسم التعليمي يف منع شخٍص، وبّي اجلهة العلميّ 

 احلوزة العلمية. هذه مشكلة رئيسة.

تيار ومن الرضوري أن أشري هنا، إىل أّنني أرفض بشّدة تفّرد 

خاّص مهام كان قوّيًا ويشّكل األغلبية، يف التصّدي لضبط هذه 

املسألة؛ وهذا موضوع إشكايل آخر؛ ألّن ثقافتنا العاّمة مرّكبة 

بطريقة قد يؤّدي الضبط املشار إليه فيها إىل قرارات استبدادية، يتّم 

فيها جتريم الناس وفقًا للرأي والفكر، فلو أعطينا بعضهم اليوم 

ّق يف ظّل ثقافة إقصائّية، فسوف يقومون بمنع بعض الناس هذا احل
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من التصّدي بحّجة أّنه ال يتوّفر عىل املستوى العلمي أو ألّي سبب 

آخر؛ فيام يكون واقع املنع هو التحّيزات السياسية أو الفكرية أو 

الثقافّية؛ ويكون واقع احلال أّن فالنًا ال ينبغي أن نسمح له 

ه معارض سيايس، أو من موقع أّنه مبتدع، أو بالتصّدي من موقع أنّ 

من موقع أّنه ينتمي للجامعة الفالنية املعروفة بإفراطها املذهبي، 

وهكذا. ويف ظّل عدم وجود وعي متعاٍل عن االصطفافات 

والتحّيزات الالموضوعّية يصعب علينا أن نرضخ للقبول بضبط 

وهذا ما يفرض هذه احلالة، نظرًا ملخاطر كثرية عىل هذا الصعيد، 

الكثري من التفكري يف آليات مشاركة مجيع األطراف، ويف قوانّي 

 ومعايري املنع أو القبول قبل البدء هبذه املرحلة.

وطبعًا هذا كّله ال يمنع وجود قاسم مشرتك بّي اجلميع يتفقون 

عليه، يمكن تنفيذه بوصفه مرحلًة أوىل، بل قد حصل ذلك هنا 

 قليلة.وهناك يف بعض املّرات ال

 املؤّسسة الدينية واملوقف من الفكر الغربي املعاصر

  كيف تتعاطى احلوزة اليوم مع الفكر الغريب؟ 

  تشهد احلوزة العلمّية اليوم عّدة اجتاهات عىل مستوى

املوقف من الفكر الغريب وكيفية التعاطي معه ونمط العالقة 
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 الفكرّية مع الغرب:

يدي( املتمثل ببعض املرجعيات )التقل ـ فهناك اجلسم املدريس 1

الكّرى وفقهاء الدرجة األوىل، وهو يميل إىل اعتامد سياسة جتاهل 

الغرب، وكأّنه حدث عابر، وال يشّكل أّي قلق معريف أو استدعاء 

فكري للمشاركة يف يشء أو العمل عىل يشء ما، وهلذا ال نجد يف 

الثقايف، وال أدبّيات هذا الفريق تداوالً هلموم العالقة مع الغرب 

يشّكل الغرب ـ بوصفه حضارة اللحظة ـ سوى ماّدة قد ترد يف 

بعض األسئلة أو موضوعًا قد يطرح يف سياق التوجيهات العاّمة 

 املحّذرة من االنحراف نحوه.

وعندما أتكّلم عن الغرب فال أتكّلم عن التيارات الفكرية 

إّنام عن الغرب املتامهية أو املتأثرة بالغرب يف العامل اإلسالمي، و

 نفسه بوصفه منظومة فكرّية ثقافية حضارّية.

وما يبدو يل هو أّن هذا االجتاه التقليدي رغم اعتقاده بخطورة 

الغرب ورضورة التحذير منه، لكنّه ال جيد حتّديًا لالشتغال عىل 

قضاياه الفكرّية والثقافية، بل نحن نجد أحيانًا كثرية تركيزًا عىل 

ملذهبي أكثر من اآلخر احلضاري أو الديني، وهذا االهتامم باآلخر ا

ما يفرّس أيضًا ضعف حضور دراسات علم األديان املقارن، وقّلة 

معرفة طالب العلوم الدينية ـ بمن فيهم املختّصون بعلم الكالم 
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والالهوت ـ بالفكر املسيحي أو اليهودي أو غريمها، بل عندما 

نية يف مدينة قم أقدمت بعض الشخصيات عىل تأسيس جامعة دي

تعنى بقضايا األديان تعّرضت للنقد الشديد بحّجة تروي  

الضالل، ولوال دعم بعض املرجعّيات املستنرية، مثل مرشد الثورة 

 السيد عيل اخلامنئي، ملا كتب هلذه املشاريع االستمرار.

ولو تأّملنا يف رؤية هذا الفريق أساسًا للغرب وتقييمه ملنجزه 

أّنه ال يعّده شيئًا ذا بال، أو يليق بأن ّنتّم به،  الفكري، فسوف نرى

وأّنه تكفي فيه بعض املداخالت اخلفيفة، ونجد بعضهم يعيب عىل 

مثل السيد حممد باقر الصدر كيف انجّر ـ متأثرًا بالغرب ـ لالهتامم 

بقضايا مثل املنطق االستقرائي الذي ال حيمل بنظرهم أّي قيمة 

 ذكر.معرفيّة تُ 

فريق آخر داخل احلوزة العلمّية، ينظر إىل الغرب ـ وهناك  4

بشكل جاّد بوصفه خطرًا معرفّيًا وثقافّيًا، ويتعامل معه من منطلق 

وهلذا حتكم آليات تعامله معه كّل عنارص  فكرة )الغزو الثقايف(،

احلرب واملواجهة والدفاع واهلجوم وغري ذلك ممّا حتمله فكرة 

عىل هذا الفريق استخدام املنطق  الغزو وارتداداهتا، وهذا ما فرض

اجلديل مع الفكر الغريب بشكل كبري جّدًا وإن مل يكن دائاًم، والتعامل 

مع الغرب من منطلق عقلّية النقد، السيام وأّن هذا الفريق يرى أّن 
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الغرب يشّكل املرجعّية املعرفّية والعمق االسرتاتيجي لتيارات 

لديني السائد يف احلوزات ة تقع عىل خالف حاّد مع الفكر اسياسيّ 

العلمّية، األمر الذي يشّجع أكثر عىل القيام بعملية تعرية للفكر 

 الغريب بوصفه فكرًا مرجعّيًا.

ـ وهناك فريق ثالث يرى يف الغرب حتّديًا وحاجة يف الوقت  0

؛ ألّنه يضع أمام الفكر الديني تساؤالت مقلقة  نفسه، فالغرب حتدٍّ

هو حاجة؛ ألّنه يملك جتربة وثقافة وليست بسيطة أو عابرة، و

 .يمكن االستفادة منها يف املراكمة املعرفيّة للفكر اإلسالمي نفسه

وهذا االجتاه يف احلوزة خيتلف متامًا عن االجتاهّي السابقّي، 

ومتثله الكثري من التيارات التجديدية والنقدّية الدينية املعارصة، فال 

ي خلقها الغرب أمام الدين، أو يريد هؤالء أن يبّسطوا املشكلة الت

يسّطحوا الوعي اإلسالمي هبذه املشكلة، أو يتجاهلوا األزمة 

القائمة كام كان يريد الفريق األّول، كام ال يريدون معاداة الغرب 

احلضاري والثقايف والنقدي والفكري يف قراءته لقضايا الدين 

لثاين، بل واحلياة، كام كنّا نشاهد عند الكثري من أنصار الفريق ا

يرون الغرب نّدًا يصلح للمنافسة، ومنطق املنافسة خيتلف عن 

منطق املعاداة، وأن يسعى اآلخر لكي يربح جولته عيّل ال يعني أّنه 

يعاديني، وهم ال جيدون حرجًا يف التعّلم من املنافس نفسه ألجل 
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التمّكن من جتاوز مشكالت الذات، كام فعل هو عىل بعض 

 .الصعد

يرون الغرب عيبًا أو فّزاعة أو ضحالًة معرفيّة، بل وهؤالء ال 

جيدون فيه الكثري من العمق واإلنجاز والتقّدم يف جمال العلوم 

الدينية واإلنسانّية، فضاًل عن املجال التقني وأمثاله مما يتفق اجلميع 

عىل التقّدم الغريب فيه. إّّنم يميزون من وجهة نظرهم بّي الغرب 

حلضاري والفكري، ويرون هذا التمييز االستعامري والغرب ا

 معقوالً وغري غريب.

وإذا جتاوزنا هذا التقسيم الثالثي، واقرتبنا أكثر مما جيري عىل 

أرض الواقع يف احلوزات العلمّية، فسوف نجد توّجهًا جيدًا نحو 

الدراسات الغربية يف أوساط الشباب احلوزوي، وانفتاحًا عىل 

لفكر الغريب من خالل االنتساب اللغات، بل عىل التخّصص يف ا

إىل اجلامعات الغربيّة نفسها، لكّن هذا اليشء يظّل أقلَّ بالقياس إىل 

احلالة العاّمة التي هتيمن عىل احلوزات الدينية يف العامل العريب 

 واإلسالمي.

 املرأة واحلوزة واالجتهاد

   أين املرأة من املوقع القيادي االجتهادي؟ وما األسباب التي
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 عيق تصّدهيا هلذا الدور املطلوب؟ت

  إذا الحظنا الوضع القائم يف احلوزات العلمّية، فنحن نجد

تقّدمًا مذهاًل للدراسات الدينية يف الوسط النسوي، فقد ُاّسست 

جامعات وحوزات كثرية خمّصصة للنساء، وال تضّم أعدادًا بسيطة 

د دراسات دينية أو عابرة، بل باتت تشّكل ثقاًل كبريًا، كام بتنا نشه

 كثرية تنجزها املرأة يف احلوزات العلمّية أو ما هو قريب منها.

وما ساعد عىل هذا األمر يف تقديري هو الثقافة التي حتكم 

املجتمع اإليراين أكثر من الثقافة الدينية نفسها، فاملجتمع اإليراين 

يتقّبل حضور املرأة ومشاركتها ويعطيها عنارص قّوة عىل املستوى 

الجتامعي قد تفتقده الكثري من البلدان اإلسالميّة التي حتاول ا

االقرتاب أو التامهي مع الرشيعة، وهلذا فنحن نجد أّن الدراسات 

اجلديدة يف قضايا املرأة حتظى غالبًا بموافقة ـ أو عدم خمالفة ـ يف 

الوسط الديني يف إيران، وال تتعّرض للنقد الذي تتعّرض له 

يف الفتاوى والبحوث عىل مستوى مغاير لفقه  التغيريات الفقهية

 املرأة، ويرجع ذلك للميل العام إلعطاء املرأة املزيد من احلقوق.

أّما عدم وصول املرأة للموقع القيادي االجتهادي كام جاء يف 

السؤال، فريجع يف جزء منه إىل الفتاوى السائدة التي ال تسمح 

واملرجعّية ووالية  للمرأة بالتصّدي للمناصب العليا كالقضاء
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األمر، فإّن هذا السياج الفتوائي حيول بطبيعة احلال دون خلق 

طموح ـ نسوي أو عند القّيمّي عىل املؤّسسات النسوية التعليمية 

والبحثية ـ بالوصول إىل هذه املرحلة، ومن ثّم لن يسمح لنا بأن 

 .نجد توّجهًا نسوّيًا نحو ذلك

لعنرص الوحيد أو حتى لكّن ثقافة احلظر هذه ليست هي ا

األساس يف تقديري، بقدر ما يرجع األمر إىل أّن االنتقال من 

مرحلة جتهيل املرأة إىل مرحلة التعليم ال يمكنه أن ينت  بسهولة 

تقّدمًا عىل هذا املستوى، فالقيادة االجتهادية تعني املرجعّية أو ما 

ملنا هو قريب منها. وخالل جيٍل أو جيلّي فقط من الصعب يف عا

اإلسالمي االنتقال باملرأة التي ندر أن حتظى باحلضور يف الدرس 

 احلوزوي إىل مستوى أن تصبح مرجعًا للتقليد أو جمّددًا يف الدين.

وما عّزز هذه احلال أّن اجلامعات واحلوزات النسوّية عندما 

ُانشأت أخذت يف سياستها االسرتاتيجية تعليم املرأة واخلروج هبا 

هل الذي ُفرض عليها إىل مرحلة العلم الديني، من مرحلة اجل

وليس منافستها للرجل يف مواقع القيادة االجتهادّية، وقد ظّلت 

هذه السياسة قائمة إىل يومنا هذا؛ ألّن احلاجة للمرأة احلوزوية كان 

يغلب عليه احلاجة للعنرص النسوي القادر عىل التصّدي لقضايا 

غّلب اجلانب التبليغي الدعوي يف  املرأة وتعليم النساء، األمر الذي
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األهداف عىل اجلانب اإلبداعي االجتهادي؛ ألّن املرحلة حتتاج إىل 

ذلك. لكّن هذا مل يعدمنا اهتاممًا باجلانب البحثي واالجتهادي عند 

املرأة، وهناك حديث عن جمموعة من النساء اللوايت بلغن مرحلة 

اد من بعض االجتهاد، وأّن منهّن من ُمنحت إجازات اجته

الفقهاء، كام نجد نساء قالئل كانت لدهيّن بحوٌث فقهّية استدالليّة 

اجتهادية منشورة يف فقه الطهارة وغريه، وهذا مستوى جّيد يف 

 مرحلة زمنية معقولة.

إّنني أعتقد أّن رفع سقف الطموحات من جهة والدخول يف 

 بعض التعديالت الطفيفة يف مناه  التعليم احلوزوي النسوي،

وتوفري املناخات بشكل أكّر لوالدة جيل نسوي حوزوي مفّكر 

ومبدع، من شأنه أن يقّدم مسرية املرأة احلوزوية يف جمال االجتهاد 

الديني، وهذا كّله حيتاج يف هذه املرحلة لرعاية أبوّية من قبل بعض 

ر ضامنات وعنرص أمان املرجعيات الدينية الكّرى بحيث توفّ 

 يع املهّمة.ودعم ملثل هذه املشار

 العالقة بني املثقف والفقيه، وبني احلوزة واجلامعة

   كيف تنظرون إىل عالقة علامء الدين مع املفّكرين واملثقفني؟

 ومن برأيكم األقدر عىل تقديم الدين بصورة أفضل؟

  يف احلقيقة هناك تواصل جّيد يف العقود األخرية بّي املثقف
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قيه املثقف واملثّقف الفقيه، وهذه والفقيه، وقد ظهر يف أوساطنا الف

ظاهرة صحّية، لكن وكام هي حال احلياة البّد من التنازع بّي من 

يملكون سلطًة ما، عىل دائرة النفوذ ولو كانت قصودهم هي اخلري، 

فالعلم سلطة، ويملكه املثقف والفقيه معًا، ومن الطبيعي أن يبحث 

نى اإلجيايب للكلمة، الفقيه عن مواقع ملامرسة سلطته ونفوذه باملع

 .وهكذا احلال يف املثقف

وإذا كانت العلوم الطبيعية ال تبدي تصادمًا بّي الفقيه واملثقف 

، فإّن العلوم اإلنسانية التي تطّورت بشكل مذهل بشكل كبري اليوم

بعد احلرب العاملية الثانية أخذت جتتاح أماكن يف احلياة اإلنسانية 

مساحة عمله واشتغاله، مثل لطاملا عّدت من نشاط الدين و

اجلوانب الرتبوية واالجتامعية والنفسّية والروحية والفلسفية 

 والسياسّية والقانونية والتارخيية وحتى اللغوّية وغري ذلك.

إّن هذا التصادم من شأنه أيضًا أن يوّلد عدم اعرتاف من قبل 

ع كّل طرف باآلخر، وهذا ما نراه اليوم يف أكثر من موقع حتت ذرائ

وحج  متعّددة متبادلة، وسلب االعرتاف يساوي سلب الوجود، 

 وهو يعني الدفاع واحلرب.

هلذا وغريه نجد العالقة مأزومة اليوم بّي املثقف والفقيه يف 

بعض املواقع، رغم تناغمها يف مواقع أخرى القت نجاحًا 
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وارتياحًا، وأعتقد أّن اجليل اجلديد منقسٌم عىل نفسه أيضًا إزاء 

التعامل مع اآلخر الفكري، ولعّل ما يكشف عن عمق  طريقة

األزمة أّن بعض الدول اإلسالمية الكّرى بدأت منذ بضع سنوات 

بمرشوع جديد إلعادة أسلمة اجلامعات، وذلك عندما وصلت إىل 

نتيجة تقول: بأّن كّل النظام املعريف الذي ندّرسه يف اجلامعات مل 

مع الدين؛ ألّن أساسّيات العلوم ينت  سوى متعّلاًم ومثقفًا خمتلفًا 

اإلنسانّية أساسيات علامنية ال تشاد عىل وفق رؤية غيبية فلسفية 

 دينية، وهذا أمر بالغ اخلطورة وشديد التعقيد.

ّما عن من يمكنه تقديم الدين بشكل أفضل، فإّن كّل فريق من أ

الفريقّي لديه نقاط قّوته املضيئة وتارخيه الزاخر، لكن يف الوقت 

ينه يعاين كّل منهام من مشاكل ال تسمح يل بأن أقول بنحو ع

اإلطالق بأّنه األقدر عىل تقديم الدين اليوم، فلدّي قلق شخيص 

من أكثر التيارات الثقافية يف تعاطيها املستعجل واملبترس أحيانًا مع 

الظواهر الدينية، وانطالقها يف كثري من األحيان من موقع رّدة 

األكاديمي يف معاجلة األمور، وانبهار أكثر غري الفعل، ومن املوقع 

من مجع فيها باملنجز الغريب بحيث يفيض ذلك إىل حالة من 

استالب الفكر عند هذا الفريق. ولدّي قلق آخر مماثل عىل مستوى 

املؤّسسة الدينية، حيث بدءنا نجد نزوعًا نحو الالعقالنية وابتعادًا 
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وعودة نحو الوراء يف  عن مفاصل األمور للدخول يف سفاسفها،

أكثر من مكان، واجتاهًا نحو القرشية من جهة والغنوصية من جهة 

ثانية واملذهبية واالنغالقية من جهة ثالثة، ومن ثّم فكيف يل أن 

أضمن تسليم األمور هبذه البساطة، وأنا أرى بنظريت املحدودة أّن 

التنسيق مآالت مثل هذه الرؤى عند الفريقّي ـ إن مل جير التعاون و

 ة لواقع الدين يف حياتنا.ـ إىل خلق مشكلة حقيقيّ 

 املرجعّية الدينية وغياب املبادرات

   يخالحظ عدم قيام احلوزات الدينية الشيعية بإطالق مبادرات

عىل غرار ما يفعله األزهر ملاذا؟ وملاذا ال يتم التعامل من قبل قيادة 

 طروحات؟ومسؤويل احلوزات الشيعية بإجيابية مع هذه ال

  أعتقد أّن أسباب هذه الظاهرة متعّددة ومتداخلة، فهناك

أزمة التشّظي املرجعي، الذي يؤّدي إىل عدم التجاوب مع خطوات 

من هذا النوع قد تدعو هلا هذه املرجعيّة أو تلك، فهذا النوع من 

املبادرات لو قام به مرجٌع واحد فلن يمكنه أن يفعل أّي تأثري يف 

سائر األطراف لن ترى ـ بسبب أزمة التشّظي  املجتمع؛ ألنّ 

املرجعي ـ أّن هذا الكالم يعنيها، ولن يرى اآلخرون ذلك إال إذا 

صدرت مثل هذه املبادرات من شخصيات مرجعّية عليا، متثل 
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املذهب اإلمامي عىل املستوى العاملي، وهي شخصّيات حمدودة 

 جّدًا.

انًا معوقات وإذا دخلنا فضاء هذه الشخصيات فقد نجد أحي

أيضًا، فهناك من ال يريد أن يزاحم سائر املرجعّيات؛ كي ال ختلق 

مثل هذه املبادرات ـ لو مل تتّم املوافقة عىل بنودها من قبل 

املرجعّيات األخرى ـ رّدة فعل ولو مكبوتة نسبّيًا. وهناك من 

املرجعّيات من ُعرف عنها عدم املبادرة، وأّن مبادراهتا تكمن يف 

ادرهتا، وهي ترى ذلك سبياًل أفضل من وجهة نظرها عدم مب

إلدارة الوضع القائم، كام تعتقد أّن أّي إدارة أخرى ستجّر الوضَع 

 الشيعي إىل فتنة.

جيب أن أقول شيئًا مهاّمً يتعّلق بتوليفة عنارص القّوة داخل 

املؤّسسة الدينية، فهناك منطق اجلاذبة والدافعة يفرض متركزًا لكّل 

وقعه والدوران يف مداره فقط، متامًا كحركة الكواكب، شخص يف م

وأّي خروج عن املدار املألوف من شأنه أن يربك الوضع كّله، وكّل 

شخص يرى أّن اخلروج عن املدار املألوف يمكنه أن يفقده درجًة 

من احلضور والنفوذ، ويسبّب له إرباكًا، وهلذا فهو يفّضل يف هذه 

ري مثل هذه املشاريع أو ختفيف قناعته احلال ـ بعنوان ثانوي ـ تأخ

 برضورهتا، وهبذا متوت األمور.
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وثّمة أمر آخر له عالقة بعدم تداول مبادرات من هذا النوع، 

وهو غياب بعض املرجعّيات الدينية عن مواكبة املرحلة بالشكل 

املطلوب، واإلحساس برضورة القيام بخطوات إجيابية نحو 

أّول الطريق، فإذا مل نحّس بأّن هناك  اآلخر. إّن اإلحساس باملشكلة

مشكلة يمكن هلذه املبادرات أن ترفعها فإّننا لن نتحّرك، ويف علم 

أصول الفقه يقول العلامء أنفسهم بأّن ما يوجب حتّرك اإلنسان هو 

علمه باخلطر وليس واقع اخلطر، فلو أّن أسدًا يقف خلفي ملا 

لمي بوقوفه. وهنا تكمن حتّركت ملجّرد وقوفه، بل أنا أحتّرك بعد ع

جهٌة أخرى من جهات املشكلة، وهي عدم وجود إحساس عميق 

برضورة مثل هذه املوضوعات؛ ألّن االحتكاك هبا ووعيها 

وإدراكها غري متوّفر بالدرجة املطلوبة، ومن هنا نجد أّن هناك بعثرة 

ليست سهلة يف مسلسل األولوّيات عند الكثري من الشخصيات. 

الكالم قد يبدو غريبًا أو غري مقبول بالنسبة أعرف أّن هذا 

لكثريين، لكّن هذا هو واقع احلال امللموس باخلّرة واملعارشة 

 .ذلك وغريواملالحظة 

أضف إىل ذلك كّله، مضمون املبادرات، فأن نقوم بمبادرة 

تستحّق أن تشّكل خطوة يف طريق ما يشبه املجمع الفاتيكاين الثاين، 

ملبادرة عىل مضمون يستحّق الوقوف عنده فهذا يعني أن حتتوي ا
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وحُيدث أو يكشف عن زحزحة معقولة يف املفاهيم واملقوالت، يف 

قضايا املرأة والتعّددية واآلخر وغري ذلك، والعقل احلوزوي يف 

أفق الكثري من الشخصّيات املرجعّية مل يقتنع بعُد ـ عىل املستوى 

تعتمد الترصحيات الديني ـ بزحزحة من هذا النوع، وغالبًا ما 

املشاهبة بوصفها ذات نمط سيايس، وليست صادرة لتشّكل ثقافة 

 دينية جديدة معتمدة للتأسيس ملرحلة ما.

وما أرشت إليه يفرّس أيضًا عدم التجاوب مع مثل هذه 

املبادرات، فلو أخذنا مبادرًة حمدودة مثل مبادرة الشيخ حممود 

قهه واجتهاده، فنحن شلتوت رمحه اهلل جتاه املذهب اجلعفري وف

رغم كّل جهود التقريب من النادر أن نجد رّدة فعل مشاهبة يف 

األخرى؛ الفقهّية الوسط الشيعي، جتيز العمل عىل وفق املذاهب 

ألّن املعطيات االجتهادية ـ كام يراها الفقهاء ـ ال تسمح بوضع من 

هذا القبيل، ويمكن عىل قضية التقريب قياس أشياء أخرى أيضًا، 

املبادرات إّما ذات مضمون سيايس رسعان ما يدخل إطار ف

االستهالك وال يؤّسس ليشء، وإّما ذات مضموٍن ديني، فيحتاج 

 لبنية حتتية تسمح به دينّيًا، األمر غري املتوّفر يف أكثر من موضوع.

إّن الدولة واحلركة والنخبة اإلسالمّية الشيعية متقّدمة يف 

 الوعي واملامرسة عىل الكثري من تقديري بخطوات كثرية جّدًا يف
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املرجعّيات والشخصّيات الكبرية، بل هي ـ بمعنى من املعاين ـ 

متتّص مشاكل الوضع القائم يف املؤّسسة الدينية وترصف األضواء 

عنه وتقّدم فيه بدائل حسنة، وخيّيل لكثريين ـ وهذه نقطة مهّمة ـ 

لدينية التي تبدو أّن منجزات هؤالء تنتسب مجيعها إىل املرجعّية ا

من بعيد مرتّبعًة عىل رأس اهلرم الشيعي، وهو أمٌر غري صحيح. كام 

ليس من الصحيح أن نتعاطى بمنطق )ما جاءك من حسنة فمن 

املرجعّية، وما جاءك من سيئة فمن نفسك(، متامًا كعدم صّحة 

املنطق املعاكس له والذي يتبنّاه البعض مع األسف )ما جاءنا من 

غري املرجعّية، وما جاءنا من سيّئة فهو منها(، فإّن هذين حسنٍة فمن 

 املنطقّي يامرسان الظلم واإلجحاف وعدم اإلنصاف هنا وهناك.

ونحن عندما ننتقد فإّننا ننتقد حال املؤّسسة الدينية أن ترقى إىل 

مستوى املنجز الذي قّدمته الدولة والنخبة واحلركة اإلسالمّية، بل 

ن تتخّطاه لكي تكون ـ بوصفها مراقبًا وناقدًا يف رأيي البّد هلا أ

فكرّيًا وثقافّيًا ودينيًا ـ مصّوبًة حلركته ومصّححًة ألخطائه، فإذا بلغ 

َم الشيعة يف العامل ـ بدوهلم وحركاهتم السياسّية  احلال أن َتَقدَّ

واالجتامعيّة ونخبهم ومثّقفيهم ـ وصاروا أمام املرجعيّة الدينية، 

ّهز نفسها ملرحلة جديدة، قد تفقد فيها ما تبقى من فإّن عليها أن جت

 مواقعها ونفوذها.
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مشاريع: املرجعّية الرشيدة واملوضوعّية واملؤّسسة، إخفاقات 

 وفرص جناح

  رمحه  طرح سامحة العالمة املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل

فكرة أو صيغة املرجعية املؤّسسة كحّل ملشكالت املرجعّية،  اهلل

رون من وجهة نظركم الفرص املمكنة لنجاح هذا املرشوع، كيف ت

 وما هي رشوط نجاحه بشكل عام؟

  ّة الذي أطلقه السيّد إّن مرشوع املرجعّية الرشيدة واملوضوعي

حممد باقر الصدر، وكانت للشيخ املطهري مسامهات يف بعض 

موضوعاته، ثم مرشوع املرجعّية املؤّسسة الذي المس قضايا أكثر 

وأطلقه العالمة السيد حممد حسّي فضل اهلل، يمكن عّدمها  عمقًا،

من أهّم مشاريع تطوير املرجعّية يف تاريخ الشيعة اإلمامّية، لقد 

 .المس مرشوع املرجعّية املؤّسسة قضايا خطرية ومهّمة جّداً 

لكّن التأّمل يف واقعنا يكشف لنا ـ مع األسف الشديد ـ أّن مثل 

الصعوبة، فام تزال الكثري من مفاصل هذه املشاريع تبدو بالغة 

الفكر التنويري يف األمور بيد من ال يؤمن بعرش معشار مثل هذا 

األّمة، وما زال الكثري من املستنريين خيوضون جداالت طويلة مع 

مسّلامت وضعناها هؤالء يف قضايا يفرتض أن تكون قد حتّولت إىل 

ا يتصّور الكثريون خلف ظهورنا لنبني عليها. القضية معقّدة أكثر مم

منّا، وقد خيّيل لنا أّن األمور تواجه بعض العقد البسيطة التي يمكن 

 تفكيكها.
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مشكلة مشاريع مثل املرجعّية املؤّسسة أهّنا حتتاج ملناخ من جهة 

الت ذاتية تسمح للواقع )البعد السياقي املوضوعي(، وملؤهّ 

 :املرجعي بتبنّيها )البعد الذايت(

فهو غري متوّفر يف بعض األحيان، فنحن  والسياق، أّما املناخأ ـ 

نجد اليوم أّن ثقافة املأسسة قد غزت الكثري من مفاصل احلوزات 

العلمية وشهدنا ّنضة مؤّسساتية كّرى يف احلوزة، لكنّه مل يصل إىل 

إّنني أشبّه احلوزة  .اجلهاز العصبي والعمود الفقري للحوزة

للحم والعظام، وهناك اجلهاز باجلسم، فهناك األطراف املليئة با

العصبي املتحّكم بكّل يشء، إّن املأسسة ـ وهي عقٌل قبل أن تكون 

تشكيالت تنظيمية ـ طالت األطراف يف احلوزة العلمّية وبلغت 

مستويات نشطة ومهّمة يف تقديري، لكنّها مل تصل إىل عمق اجلهاز 

 هنا وهناك، العصبي، وهو املرجعّية الدينية وكبار الفقهاء إال قليالً 

واألطراف تتعاطى دائاًم بعقلية أّّنا أطراف، وهو ما جيعل اجلهاز 

العصبي متحّكاًم مهام تنامت األطراف واستطالت، وهلذا ملا أخذت 

املأسسة تتجه إىل بعض احلوزات الكّرى يف العامل خالل األعوام 

األخرية املاضية، سمعنا صوتًا مرجعّيًا قوّيًا هياجم دخول 

سات إىل احلوزة بام فيها املؤّسسات البحثية الدينية، ويراها املؤّس 

هذا يعني أّن  خطرًا عىل احلوزة العلمّية وتسطيحًا ملستوى الطالب.
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ثقافة املأسسة املعارصة ال تعيشها الكثري من األطر املرجعّية يف 

ة ما زال يطال حتى هذا النوع من العامل اإلسالمي، وسؤال الرشعيّ 

 املوضوعات.

فهو يتمثل بالدرجة األوىل يف أّن بعض  أّما البعد الذايت،ب ـ و

املرجعّيات الدينية ال متلك مقّومات حالة مأسسّية؛ ألّن مأسسة 

املرجعية تتطّلب ـ حتى لو وافقنا عليها ودخلنا مناخها ـ مقّومات 

وسامت وصفات يف املرجعّية وحميطها القريب وطريقة تبلور هذا 

فوي هذه املّرة، وهذا يصطدم بشكل أساس املحيط بشكل غري ع

ببعض املرجعّيات نفسها وحميطها معًا. إّن هذا معناه يف بعض 

األحيان وكأّنني أقول هلذا الشخص: إّن عليك أن تنسحب؛ ألّن 

املأسسة تتطّلب رجاالً خيتلفون عنك، وهذا أمر من املستحيل أن 

دعوة أحيانًا  يستجيب له الطرف املقابل؛ ألّن دعوته للمأسسة هي

أن ندعوه لذلك، وال من )عمالنّيًا( للتخيّل، وليس من املنطقي 

 املرتّقب أن يستجيب لنا.

هذا يعني أّن من يريد املأسسة عليه قبل أن يدخل احلقل 

املرجعي أن يكّون لنفسه شخصيّته وثقافته ومقّوماته الذاتية 

نات وكذلك للمحيطّي به، بحيث يكون الظرف واملناخ واإلمكا

متوّفرة للدخول يف وضع من هذا النوع، وإذا كان الشهيد الصدر 
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والعالمة فضل اهلل ـ رضوان اهلل عليهام ـ قد متّتعًا بالكثري من هذه 

الصفات الذاتية والتجربة الشخصّية اجلاّدة، فإّن تكرار مثل هذه 

 الشخصّيات ليس سهاًل يف واقعنا املعارص.

، لكّن هذه هي احلقيقة من أعرف أّن كالمي قد يبدو قاسياً 

وجهة نظري، وما مل ندرك الواقع بتعقيداته فإّن أي مرشوع نطرحه 

سيغدو مثالّيًا حتى لو كان حّقًا وصدقًا، وما قلته يطال الكثريين 

 ولكنّه ال يطال اجلميع بالتأكيد.

 مستقبل احلوزات الدينّية بني التفاؤل والتشاؤم

  ة ودورها؟ وهل اإلسالميّ  كيف تسترشفون مستقبل احلوزات

يمكن احلديث عن مؤّسسة دينية إسالمية جامعة، وخصوصًا يف 

 ة إسالمية قوّية؟ظّل احلاجة إىل مرجعيّ 

  كتب الشهيد السيد حممد باقر الصدر رضوان اهلل عليه قبل

حوايل األربعّي عامًا مقاالً عن مستقبل عملية االجتهاد، كان فيه 

إىل جيٍل قادم سُيخرج الفقه من االنكامش إىل متفائاًل جّدًا ويتطّلع 

االجتامع واحلياة، وسيحدث حتّوالً جذرّيًا يف العقل االجتهادي. 

 محه اهلل.التفاؤل سمًة بارزة يف تلك األوراق التي خّطتها يراعه ركان 

وبالفعل حصل تقّدم كبري جّدًا وحتّققت أحالم كثرية هلذا 
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رية تنذر بمخاوف حقيقّية ال الرجل العمالق، لكّن الفرتة األخ

ينبغي جتاهلها، وإذا قّدر هلذه املرحلة أن تكون سحابة صيف 

سّببتها أزمات املنطقة السياسية والعسكرّية، فإّننا سنكون مقبلّي 

إن شاء اهلل عىل تطّور غري عادي يف الفكر الديني. أّما إذا طالت 

مة اهلوّية الذي هذه املّدة أو كان ذلك ناجتًا عن دخولنا يف نفق أز

أبدته األزمة السياسية وكشفت عورته، فإّن هذا يعني أّن أحالم 

 رجٍل مثل حممد باقر الصدر سوف تذروها الرياح.

يف املرحلة املنظورة القريبة ال تبدو يل تلك األحالم الطّيبة قابلة 

للتحّقق، فقد عادت املرجعّيات التقليدية تدرجييًا لإلمساك 

ة بعد انفراجات يسرية، وتنامى التطّرف املذهبي باحلوزات العلميّ 

املنغلق عىل كّل الصعد ليقّدم عىل مذبح التعّصب الطائفي كلَّ 

مشاريع التقريب بّي املذاهب ورموزه ضحايا وقرابّي، وبدأت 

بالفعل موجٌة جديدة من حماربة العقالنية، واالنقضاض عىل كّل 

ة الطباطبائي واإلمام عقل فلسفي أو روحي شهدنا نمّوه مع العالم

والشيخ املطّهري والدكتور رشيعتي اخلميني والسيد الصدر 

وأمثاهلم رمحهم اهلل، ووقع الصدام املخيف بّي احلركة اإلصالحّية 

الدينية وبّي التيار املحافظ بأطيافه، وهاجرت عقوٌل كثرية وأدمغة 

ر اآلخرة افتقدناها من بّي ظهرانينا، إما هجرًة مادية بالرحيل إىل دا
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أو إىل بلدان أخرى، أو هجرًة معنوية متثلت يف اعتزال العمل 

الفكري واإلحساس بإحباط قوّي، وفقدان األمل عند طيف 

واسع من املفّكرين واملثقفّي واحلوزويّي النهوضّيّي، حتى بلغ 

احلال ببعضهم حّد إعالن اخلروج من فضاء التنوير الديني إىل 

اد اجلديد، ليضع بذلك ـ من وجهة الوجودية السارترية واإلحل

 نظره ـ خامتًة لوهم اإلصالح.

وهذا كّله إّنام يعّّر عندي عن إحباط عقيل عىل مستوى املنظور 

القريب، ولكنّه بأّي شكٍل من األشكال ال ينبغي أن نسمح له بأّن 

خيلق يف داخلنا إحباطًا نفسّيًا؛ ألّن اإلحباط العقيل هو وعٌي بالواقع 

ه ومستقبلّياته، أّما اإلحباط النفيس فليس سوى سقوط يف وحمتمالت

هذا الواقع واستسالم له، وهو ما ال يرضاه اهلل لنا، فعلينا أن نعمل 

يف كّل الظروف، ال أن ننتظر الظروف لكي نعمل فيها، وإذا 

أخصلنا النّية هلل تعاىل وأخذنا باألسباب فإّن اهلل سبحانه سوف 

  يكون معنا إن شاء اهلل.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمّية احلوزة يف والتعّلم لتعليما

 رص وحتّدياتهموم، ف
  





 

 

 

 العلمّية احلوزة يف والتعّلم التعليم

 هموم، فرص وحتّديات

 أسباب غياب التدوين التعليمي يف احلوزات العلمّية!

   هناك من يعتقد أّن لوناً من ألوان التدوين غائب عن الساحة

وين التعليمي والذي يخراعى فيه عنرصي الرتبية احلوزّية، وهو التد

والتعليم، وما يؤّيد هذه الفكرة هو أّن أغلب املقررات يف احلوزة مل 

تخكتب لغرض التدريس إنام ألغراض أخرى واستفيد منها يف 

 أسباب هذا الغياب؟ يالتدريس. ما ه

 ندما ال تندفع الطاقات يف احلوزة العلمية للتفكري أو للعمل ع

 إعداد برام  أو كتب دراسيّة، فمن املمكن أن يكون خلف عىل

 ذلك بعض املنطلقات املفرتضة، وسأكتفي هنا ببعضها:

فهناك افرتاض معقول، وهو غياب الشعور برضورة الّرام  

والكتب الدراسية اجلديدة من الوعي العام يف احلوزات العلمّية، 

                                           
طالبية، التي تصدر عن جمموعة ( ُاعّد هذا احلوار ونرش يف جمّلة )إرشاد( ال1)

 م.8018، خريف عام 17من الطالب العرب يف إيران، وذلك يف العدد 
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ية أو تأثريًا فمن فعندما ننظر إىل موضوع ما عىل أّنه ال حيوي أمهّ 

الطبيعي أن ال نندفع نحوه، وال أستبعد أّن احلوزة العلمّية مل تشعر 

حّقًا ـ يف تلك الفرتة ـ برضورة هذه األمور، ومل حتّس بوجود نقص 

عىل هذه املستويات، وما عّزز عدم شعورها هذا هو نشوة السعادة 

لامء عىل التي امتلكتها من خالل الكتب السابقة التي تنافس الع

مدحها، فإّن هذا املدح عندما يدخل جماالً كمجالنا هنا، فهو يقوم 

ببّث إحساس عام بأّنه ال رضورة تدفع نحو التغيري يف الّرام  أو 

الكتب الدراسّية، وما يعّزز ذلك هو ظهور أجيال فّذة من العلامء 

خالل القرنّي األخريين، فإّن ظهور مثل هذه األجيال سيعطي 

العام الذي تسري احلوزة عليه، فعندما ترى نجاح الّرنام  إحياًء ب

 كانت يف حمّلها.نجاحًا يف النتائ  فمن الطبيعي أن تتنّبأ بأّن املقّدمات 

ويوجد افرتاض آخر يمكن طرحه هنا، وهو خوف املؤّسسة 

الدينية عمومًا من أّي خطوة تعديلية من هذا النوع؛ ألّن أّي تغيري 

أّننا بتنا نقرتب من املنافس، وهذا ما سيفقدنا يف الّرام  سيوحي ب

أصالتنا، تعالوا معي لنتصّور ظهور اجلامعات واملدارس العرصية 

يف العامل اإلسالمي منذ القرن التاسع عرش، وكّلنا يعرف أّن 

املدارس واجلامعات العرصّية قد وقع جدل يف رشعّيتها ورضورهتا 

س لرفضها بحّجة أّّنا يف املجتمع اإلسالمي وأّن هناك من حتمّ 
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 عملية مكتملة لتصدير الثقافة الغربية.

إّن اخلطوات اجلاّدة التي كانت تريدها احلوزة العلمية عىل 

صعيد الكتب الدراسّية مثاًل كانت تتمحور حول أشياء حظيت 

اجلامعات هبا من قبل، بل صارت شعارًا هلا، ومن ثم سيخلق ذلك 

لطاملا اعتّرناها منافسًا، ومن  إحساسًا بأّننا نقرتب من ثقافة

الطبيعي أّن عنرص التنافس هذا منذ بدايات القرن العرشين من 

شأنه أن يعيق أّي تقّدم نحو إصالح أوضاع يوحي إصالحها 

 بشكٍل من أشكال االقتباس.

يضاف إىل ذلك وجود قلق عام يف احلوزة العلمّية من أّن أّي 

سلبًا عىل املستوى التعليمي يف  تغيري باجتاه النمط اجلامعي قد يؤّثر

احلوزة، ويمكن أن يقّدم هؤالء شواهد قوّية عىل ذلك، كتجربة 

األزهر التي انتقدها بعض علامء أهل السنّة بعد عقوٍد من تأسيسه 

جامعّيًا، حيث اعتّروا أّّنا سّطحت مستوى خّرجيي العلوم الدينية 

أن تعيش احلوزة قلقًا من يف املعاهد الدينية السنّية، هلذا من املرتّقب 

أعتقد بأّن علينا يف  تكرار جتارب من هذا النوع يف الوسط اإلمامي.

حتليل مثل هذه األمور أن ندخل أكثر إىل مناطق الالشعور، حتى 

 نحّدد املنطلقات بشكل أدّق.

 آليات اختيار الكتب الدراسّية يف احلوزات العلمّية

 ن خالهلا اختيار هذا هل يمكن تلّمس اآلليات التي يتّم م
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ر درايس يف احلوزة العلمية؟ وما هو تأثري الكتاب أو ذاك كمقرّ 

فمن املالحظ أّن أكثر املقّررات  ؟شخصّية املؤلِّف يف هذا االختيار

الدراسية كان ألصحاهبا نحو من الزعامة يف الوسط الشيعي، 

كاملفيد والطويس والعالمة والبهائي واألنصاري واآلخوند، 

ًا اخلوئي الذي بدأت بعض األوساط تعتمد كتبه كمحور وأخري

 يدرو عليه بحث اخلارج؟

  دعني يف البداية أميّز بّي اعتامد املتون والدوران حوهلا يف

البحوث الفقهية، وبّي اعتامدها كتابًا دراسّيًا، فأن تسري دروس 

البحث اخلارج عىل وفق كتاب العروة مسألًة مسألة فهذا يشء 

زّية املتن، ويل مالحظات عليه وأراه يعّطل بشكل ال يتصل بمرك

بأس به جمال اإلبداع اهلنديس يف رسم تصاميم جديدة للدراسات 

الفقهية واألصولّية، لكّن هذا يشء خيتلف عن الكتاب الدرايس 

 الذي كان لشخصيات املؤّلفّي دور يف اختياره.

يد يف ومع ذلك ال أوافق عىل أّن املؤّلف كان له الدور الوح

اختيار الكتاب، بل كانت هذه الكتب حتوي قدرًا كبريًا من التمّيز 

اختيار ـ ولو بطريقة يف الدراسات الفقهية واألصولّية، وهلذا تّم 

عفوّية تراكمّية ـ كتاب املكاسب للشيخ األنصاري دون كتاب الزكاة أو 

اختيار كتب الشيخ األنصاري والشيخ اخلراساين الطهارة له، وتّم 



911 

 ثاًل دون كتب علامء آخرين ال يقّلون عنهام يف العلم والنفوذ.م

جيب اإلقرار بأّن هذه الكتب كانت حتوي عنارص هلا دور جّيد 

يف الرتبية والتعليم، برصف النظر عن وجود مالحظات عليها، 

فعندما آخذ كتاب )رشائع اإلسالم( مثاًل فإّنني أجد نظامًا رائعًا 

واملسائل الفقهية، وأجد لغًة مذهلة يف لتنسيق األبواب والفصول 

الصياغة القانونية. األمر ليس صدفًة أو عنرصًا اجتامعّيًا فقط. 

وبالنسبة يل فإّنني أعتقد أّن الكثري من الكتب التي اختريت 

للتدريس يف احلوزات العلمية كان اختيارها يف حينه مناسبًا إىل حّد 

لكّن املشكلة معها اليوم هي يف  بعيد، كام تشهد به املقارنة التارخيية،

استمرارية اعتامدها مقّررًا دراسّيًا رغم التغريات والتحّوالت التي 

طرأت عىل مناه  الرتبية والتعليم من جهة، وعىل الوضع العلمي 

 للفقه واألصول وغريمها من جهة ثانية.

ولعّل ما يساعد عىل اعتامد كتاب درايس، انطالقًا من شخصية 

وذه وتأثريه، هو غياب اللجان العليا واألجهزة التي تقّرر مؤّلفه ونف

موضوعات من هذا النوع، فيلجأ العقل العميل عند الناس إىل 

 اعتامد طرق حتظى بثقة كبرية كشخصّية املؤّلف أو ما شابه ذلك.

 جماالت التجديد يف الكتاب الدراسي احلوزوي

   :ماذا نجّدد؟ جتديد املقّررات رضورة! ولكن املخَتَلف فيه
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 هي ما أخرى، وبعبارة …اللغة، األسلوب، املنهج، املوضوعات

 جتديدها؟ أو عالجها يتمّ  حتى احلالية الدراسية املقّررات مشكالت

  أعتقد أّن جمال التجديد هو كّل هذا الذي ذكرمتوه، وال أريد

أن أدخل يف تكرار، لكن يمكن اإلشارة إىل مشاكل تعاين منها 

 ّية، وقّلام ُيشار إليها:الكتب الدراس

فالطالب  أ ـ هناك مشكلة الوعي التارخيي للبحوث العلمية،

وال يتعّرف عىل السياقات والكالم، يقرأ الفقه واألصول والفلسفة 

التارخيية لوالدة األفكار والنظريات وحتّوالهتا ومنعطفاهتا، وهذا 

 نقص كبري يف الكتاب الدرايس.

اب الكتاب الدرايس ملستجّدات ب ـ وهناك مشكلة عدم استيع

وهذه  الدرس الفقهي واألصويل والفلسفي من خارج السياق،

قضّية أعتقد أّّنا مهّمة وما تزال غري مراعاة، فنحن اليوم يف 

الدراسات النقدية واللسانيات واهلرمنوطيقا نواجه مقوالت بالغة 

 احلساسية يمكنها أن تطيح بكّل منظومة فهم النص عندنا، والتي

تبلورت بشكل رئيس يف مباحث األلفاظ وباب التعارض من علم 

أصول الفقه، وقد تصّدى بعض العلامء للكتابة يف هذا املجال 

وجزاهم اهلل خريًا، لكّن هذه الكتابات ظّلت خارج اجلسم الرئيس 

فها الدرس األصويل للبحث األصويل، مع أّنه كان يفرتض أن يتلقّ 
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ح جزءًا من املوضوعات عىل مستوى بحث اخلارج، لتصب

األصولّية، ثم لتصاغ بعد ذلك يف الكتاب الدرايس، كي يتعّرف 

 .عليها الطالب منذ املراحل األوىل أو الوسطى

وهناك عرشات األمثلة عىل هذا املوضوع يف علومنا الدينية: 

اهلرمنوطيقا ومشكالهتا، نظرية املقاصد، نظرية املصلحة، نظرية 

نظرية تارخيية الكتاب والسنّة والكثري، العرف بشكلها احلديث، 

هذا يف علم األصول، ويف الفقه ما شاء اهلل، فضاًل عن الفلسفة التي 

شهدت تطّورًا كبريًا جّدًا عىل مستوى فلسفة الدين ونظريات علم 

املعرفة. وكذلك احلال يف علم الكالم الذي أضيفت إليه أفكار 

ات واملقاالت واملحارضات كثرية جّدًا ما زالت تتناول يف املصنّف

والكالمي يف  التي تقع ـ يف الغالب ـ عىل هامش الدرس الفلسفي

 احلوزة العلمّية.

إّن إدخال كّل هذه املوضوعات يف اجلسم الرئيس لعلم الفقه 

واألصول والفلسفة وغري ذلك هو أكّر مهّمة تواجه من يريد 

واكب تطّور إعداد كتاب درايس يستطيع تربية الطالب عىل ثقافة ت

العلم الذي يدرسه، وإذا كان السيد حممد باقر الصدر قد فعل ذلك 

عّر مواكبته يف )احللقات( ملنجزات العلامء: النائيني والعراقي 

واخلوئي واإلصفهاين، فإّنه قد ظهرت بعد هؤالء أمور كثرية، 



918

تصّدى هلا العديد من العلامء بدراسات جاّدة، فلامذا تبقى هذه 

 ىل اهلامش؟!الدراسات ع

املشكلة األخرى هنا هي حتّيز الكثري من الكتب الدراسّية  ج ـ

ألّن  آلراء أصحاهبا، وهذا النمط غري منتج يف الكتاب التعليمي؛

الطالب يفرتض أن ينشأ عىل تفّهم النظريات املختلفة، ووعيها 

وكأّن أصحاهبا ينطقون هبا، ال أن تكون هناك نظرّية حتظى بالبحث 

شار إىل سائر النظريات إشارة عابرة نقدّية والدعم فيام يُ  والتفصيل

فقط، كام نجد مثل ذلك يف كتاب الكفاية للشيخ اخلراساين، وقد 

حاول السيد الصدر أن يتالىف هذه املشكلة، وكانت خطوته موّفقة 

 إىل حّد كبري، وإن كنّا بحاجة إىل تعميم أكّر.

ص، تدّرس يف مرحلة حيث إّن مواّد الفقه واألصول باخلصو د ـ

السطوح هبدف هتيئة الطالب ملراحل االجتهاد، فإّن من اخلطأ أن 

يكون حمور الدروس هو املوضوعات، بحيث يغرق الطالب يف 

املوضوعات ويغيب ـ من حيث ال يشعر ـ عن املنهج والتدّرب 

لكي يكون مستعّدًا خلوض مرحلة البحث اخلارج خوضًا  عليه،

الدوران املشّوش لذهن الطالب بّي  عملّيًا، من هنا فبدل

املوضوعات والقيل والقال، وشعوره مع بعض الكتب ـ بال داعي 

لذكر أسامء ـ بأّن الكاتب نفسه مشّوش وال يقّر له قرار ويظّل 
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متذبذبًا بّي هذا وذاك، فريجع عىل هذا ويعود إىل ذاك ثم يرجع 

 ، وتعليمه مّرًة أخرى.. يفرتض أن ُيصار إىل الرتكيز عىل املنه

كيف نريد أن نناقش هذه الفكرة؟ وما هي أصول وطرائق النقد 

االجتهادي؟ لكن ليس عىل شكل نظري فحسب، بل يف نفس 

 .الكتاب الدرايس يف مرحلة السطوح

فبدل أن نناقش نحن الرأي الفالين، نغرّي العبارة بطريقة توحي 

لذلك الرأي،  للطالب أّنه يتعّلم كيف يأخذ بزمام املبادرة النقدّية

وليس معي جمال لتوضيح الفكرة حتى ال أطيل، مثالً نقول: ويف 

مناقشة هذا الرأي يفرتض علينا الرتكيز عىل تفكيك الفكرة نفسها 

التي طرحها هذا الرأي، ويمكننا حتليلها إىل مخس نقاط.. وسوف 

 نجد أّن النقطة التي مل ُيثبتها هذا القول هي النقطة الثالثة مثاًل، بل

 طواها بشكل ضمني.

إّن تعليمك الطالب كيف وصل الفقيه للمناقشة واإلشكال، ال 

كيف أشَكَل الفقيُه، أمٌر مهم، أي ما الذي جرى يف ذهن الفقيه من 

مقّدمات أوصلته لإلشكال؟ ال كيف صاغ لنا اإلشكال بعد 

وصوله إليه؛ ألّنه مهام عّرفَت الطالب عىل اإلشكاالت لن يتعّلم 

صول إليها إال بشّق األنفس وبسامعه آالف اإلشكاالت، كيفية الو

وهلذا جتد كثريًا من الطلبة يدرس لسنوات كتاب املكاسب مثاًل، 
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لكنّه ال يعرف كيف يسّجل إشكاالً. أمتنّى أن أكون قد أوضحت 

 هذه الفكرة فاملجال ضّيق مع األسف.

اقتصار تطوير الكتاب الدراسي بالفقه واألصول وغيابه عن 

 ر العلومسائ

  َّاملالحظ عىل مشاريع التجديد يف املقّررات أهّنا مل تطل كل

العلوم واملعارف التي تدرس يف احلوزة، فلو أردنا رصد هذه 

املشاريع فسنجد أّن علم أصول الفقه كان له النصيب األكب من 

هذه املشاريع؛ يف حني علوم أخرى هلا ذات املركزية مل حتَظ بمثل 

 غريه؟ دون الفقه أصول و.. ملاذا الرجال واحلديثذلك، كالفقه و

  أعتقد أّن لذلك عّدة أسباب معقولة وهلا مّّرراهتا، فهناك

الصعوبة البالغة يف علم أصول الفقه، إن من ناحية الفكرة واملعنى 

وإن من ناحية اللغة واللفظ، حيث امتاز هذا العلم بضغط العبارة، 

كالم والبسط أكثر، األمر الذي أشعر فيام أخذ علم الفقه جماله يف ال

 اجلميع باحلاجة إىل كتاب درايس يف هذه املاّدة.

وهناك سبب آخر، وهو أّن التجديد يف الكتاب الفقهي مسألة 

معّقدة، من حيث حاجته إىل الشمولية واالستيعاب والتطويل، 

ومشكلة اختيار األبواب الفقهية حيث يصعب اشتامل الكتاب 

لة السطوح عىل كّل األبواب الفقهّية؛ إذ سيكون الدرايس يف مرح
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ذلك عىل حساب املضمون، واملشكلة أّن كتاب )املكاسب( قّدم 

أنموذجًا مبسوطًا جّدًا للكتاب الفقهي املوّسع فاقت مستوى 

مرحلة السطوح بتقديري، وأّي حماولة لتصنيف كتاب درايس 

تطويالته بمستوى )املكاسب( مثالً دون أن يكون بحجم جوالنه و

وتفصيالته سيواَجه بوصفه تراجعًا يف الكتاب الدرايس، عىل 

خالف احلال مع )الكفاية( مثاًل، حيث يمكن تقديم ماّدة أصولّية 

 أوسع من حجم )الكفاية( ومضموّنا.

وهناك أيضًا عامل االهتامم بالعلم نفسه، فعلم احلديث 

ولوّية يف والرجال والقرآنيات ونحو ذلك ليست علومًا حتظى باأل

الدرس احلوزوي إىل فرتة قريبة، بل إىل اليوم يف بعض األوساط، 

وهلذا مل يكن هناك شعور عند املجّدد بأّن كتابًا دراسّيًا فيها يمثل 

حاجة للطالب، حيث ال توجد ماّدة دراسيّة مقّر هبا لكي نضع هلا 

ة كتابًا؛ ألّن العلم نفسه ليس مدرجًا يف حسابات التعليم يف احلوز

العلمّية، ولذلك سيكون من السابق ألوانه تدوين كتاب درايس 

فيه، فعليك أوالً أن تعطي هذا العلم حضوره يف احلوزة، ثم بعد 

ذلك تفّكر يف تدوين كتاب درايّس له، وإال حتّول الكتاب الدرايس 

فيه إىل جمّرد ماّدة هيدف الطالب منها تقديم االمتحانات، ككثري من 

ضيفت مؤّخرًا وتعيش ـ رغم أمهيتها ـ هذا اجلّو يف املواّد التي أ
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 أذهان الطالب مع األسف الشديد.

وجيب أن ننتبه إىل أّن املجّدد يف الكتاب الدرايس هيّمه أن حيظى 

بضامنات لرتوي  كتابه أو تبنّيه من جهة عليا يف احلوزة أو أن يكون 

جهده اجلّو العام يطالب بمثل هذا الكتاب، وإال فقد يرى أّن 

عبثي، وأّن ما فعله هو إلقاء كتاب يف السوق ربام هيمل كغريه من 

الكتب، السيام وأّننا رأينا الكثري ممّن كتب يف التدوين التعليمي يف 

احلوزة، لكّن كتبهم طمرها النسيان، بل بعضها مل حيظ بالذكر حتى 

 ُينسى.

يف وأشري أخريًا إىل أّن ما ذكرمتوه من عدم وجود كتب دراسّية 

بعض املواد قد رأينا فيه حتّوالً، فهناك يف علم الرجال والدراية 

جهوٌد لبعض العلامء وكتٌب صارت اليوم مواّد دراسّية يف بعض 

احلوزات، كالذي كتبه أستاذنا الشيخ باقر اإليرواين، وما كتبه 

 العالمة الشيخ جعفر السبحاين حفظهام اهلل تعاىل.

 اأُلخرىصول هما احلوزة دون العلوم وقفة مع مقولة أّن الفقه واأل

   ثّمة رأي ـ اآلن ـ يؤّكد عىل مركزّية علَمي الفقه وأصوله يف

احلوزة، وأّن وظيفة احلوزة كمؤّسسة تعليمية هو تربية طالّب 

متخّصصني يف الفقه واألصول، دون غريمها من املعارف والعلوم. 
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كيف يمكن بمطالعة الدور املرسوم للحوزة ودورها التارخيي، 

 تقييم هذا الرأي؟

 أليس من  ؟!لست أدري ما هو املّّرر الديني ملثل هذا القول

وظيفة احلوزة العلمّية تربية جيل من علامء العقيدة يستطيع مواجهة 

أمواج النقد العاتية القادمة من الداخل اإلسالمي اآلخر ومن 

رتىض ـ اخلارج معًا؟ كيف ستخّرج علامء كالم كام كان املفيد وامل

وليس جمّرد جدليّي مماحكّي ـ إن مل تتّم تربيتهم بطريقة متفّوقة 

ومعّمقة؟ أمل تواجه احلوزة العلمّية منذ الستينيات وإىل يومنا هذا 

مدارس الفلسفة احلديثة، املادية ومن أتى بعدها؟ فلو مل يكن عندنا 

مثل العالمة الطباطبائي واجليل الذي تعّلم عىل يديه كيف كان 

مكن أن نواجه مثل هذه األمور؟ هل برواية صحيحة السند؟ أم ي

 بمسألة فقهية تقوم عىل التوثيق التارخيي؟

وهذا هو القرآن الكريم يتعّرض ألوسع نقد من الكّتاب 

الغربيّي واملسلمّي، وخيرجون لك منه عرشات التناقضات، هل 

هذا  يمكن ـ دون تربية جيل من املتعّلمّي يف القرآنيات ـ مواجهة

 ؟!كّله؟ وهل يمكن بمنطق التبسيط االستخفاف بكّل هذا الواقع

علم األصول والفقه هلام قدرة تدريبية عالية عىل تنشيط  ،نعم

الذهن يف عملّيات التحليل وقراءة النّص، لكّن جمّرد إعطاء القدرة 
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يشء وتفعيل هذه القدرة يف املجاالت املختلفة وبطريقة حتفظ 

ّياهتا يشء آخر، خذوا هذا املثال: أحد لتلك املجاالت خصوص

الباحثّي انتقد تشكيكات اهلرمنوطيقيّي يف معرفة مراد املؤّلف، 

باالستناد إىل السرية العقالئّية وإمضاء الشارع هلذه السرية. أعتقد 

لو أّن باحثًا مشبع الذهن بنظريات التأويل واهلرمنوطيقا املعارصة 

فاهلرمنوطيقي ال يبحث يف قرأ مثل هذا النقد ألثار ذهوله، 

احلجّيات وال يف التنجيز والتعذير، وإّنام يف اجلانب املعريف الواقعي 

لألمور، حتى لو عمل كّل البرش هبذا فهذا ال يعنيه، فهذا مثل 

الفيلسوف الذي يذهب إىل القول بأصالة الوجود، مع أّّنا عقلّية 

ة املاهية أصالة عنده ولكنّها بعيدة عن الذهن العقالئي، فيام أصال

عقالئية بحسب تعبري املحّقق اإلصفهاين، فالعقل األصويل أوجب 

وقوع باحثنا العزيز يف خطأ منهجي؛ إذ ليست كّل العلوم تدار 

بالذهنية األصولية، كيف وعلم الفقه واألصول من شؤون عامل 

االعتبار، وكثري من البحوث األخرى من شؤون عامل الواقع 

ال العالمة الطباطبائي والشهيد املطهري، حتى واحلقيقيات، كام ق

لو مل نوافقهام يف مساحة فكرهتام. أعتقد أّنه جيب أن ال نستخّف 

 بإشكاليات وحتّديات العلوم األخرى.

وحتى لو تغاضينا عن هذا كّله، هل هذا الرأي موافق للقرآن 
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 الكريم والسنّة الرشيفة وتعاليمهام؟ إّن أقّل من ُعرش القرآن ـ عىل

املشهور ـ هو يف الفقه، فهل مقتىض التدّبر يف القرآن الكريم أن 

نرتك التسعة أعشار األخرى؟ وهل كانت بنية النّص القرآين يف 

آيات األحكام حتتاج لدّقة وتعّمق بينام ُبنيَة غريها ال حتتاج ليشء؟ 

فام ظنّك بكتب احلديث الكالمية التي حتتاج إىل الكثري من البحث 

وحّل أنواع املعارضة بينها، وحتقيق أسانيدها ومتوّنا، والتنقيب 

واستخراج ما فيها من أفكار وقيم وحقائق عّر املقارنات 

والتوحيد وكامل الدين للكليني، واملقاربات بينها، كأصول الكايف 

و.. للصدوق، وغريها من الكتب، فبأي مّّرر رشعي أضع جهود 

الدينية، ثم أترك عرشات اآلالف من الطالب يف بعض النصوص 

كّل هذا الكّم اهلائل من النصوص كي يتناولوه ـ إذا أرادوا ـ من 

 !؟باب الفسحة والتنّزه

أرى ذلك غريبًا عن الثقافة الدينية، وال أظّن أن قائل تلك 

الفكرة التي ذكرمتوها يقبل هبذا، كيف والتفّقه يف الدين ـ ممّا حثنا 

الفقه، بل هو تأّمل يف الدين القرآن الكريم عليه ـ ال يقترص عىل 

كّله، بفقهه وأخالقه وتارخيه وعقائده وغري ذلك. وما نقوله يشهد 

 عليه تاريخ علامء املسلمّي من املذاهب كاّفة.

 املؤّسسة الدينية بني العقل الديين والعقل الفقهي

   :الفقه مادة تضّخم ).. أنّ ذكرتم يف إحدى حمارضاتكم 
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 مرحلتي يف الدرايس املنهج عىل سلبّياً  أثراً  يرتك مل واألصول

 الديني العقل عىل أثراً  ترك بل فحسب، اخلارج والبحث السطوح

 الديني العقل يكون أن مشكلة هي ما. فقهّيًا..( عقالً  صار حتى

اًل فقهيًا؟ وملاذا ال نقول بأّن هذا األثر السلبي الذي تركه تضّخم عق

ّية، فلو أعيد إنتاجهام وفق الفقه واألصول راجع إىل صورهتام احلال

 معايري جديدة فهل سيكون هلام هذا األثر؟

  .هذا السؤال مرتبط بالذي قبله، وما ذكرناه آنفًا يطّل عليه

من وجهة نظري املتواضعة فإّنه توجد مشكلة يف أن يكون العقل 

الديني عقاًل فقهّيًا فقط، وهذا املوضوع حيتاج لبسط كالم، لكن 

لقول: إّن العقل الفقهي له ميزاته وخصوصّياته باختصار يمكن ا

التي تؤثر عىل نمط فهمنا للدين وتقديمنا له وصياغتنا ألولوياته، 

لو أريد ترسيته إىل جماالت أَخر واعتباره الناطق الرسمي باسم 

 .الدين كّله

فالعقل الفقهي هو عقل قوانّي ونظم وعالقات، وإذا سيطر 

من املضمون الروحي واألخالقي؛  سيعني ذلك أّن احلياة ستفّرغ

ال ألّن الفقه يتناقض مع الروح واألخالق، بل هو يتكامل، وإّنام 

لكون الفقه ال يشتغل عىل امللّف الروحي واألخالقي، فهل األرسة 

تقوم عىل الفقه فقط، أم تقوم عىل الفقه واألخالق والقيم العاطفية 
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فقٌه فقط، بل هناك املتبادلة؟ ويف اإلسالم ال يوجد حول األرسة 

آيات وأحاديث روحّية وتربوّية وأخالقّية وقيمية، فلم يقرأ 

اإلسالم األرسة بوصفها مكانًا لصّب قوانّي فقهّية تنظيمية 

 فحسب، بل وإىل جانب ذلك كانت له رؤى خمتلفة.

هناك مشكلة أخرى يسّببها تضّخم العقل الفقهي، وهو مركّزية 

بالظواهر يف حياة الفرد واالجتامع، الظواهر؛ ألّن الفقه معنيٌّ 

فعندما يتّم الرتكيز عليه بوصفه النّظارات التي نقرأ من خالهلا كّل 

يشء، فسوف تكون قراءتنا لألمور قراءة من زاوية ظواهرها. فلو 

رأينا اليوم مثاًل شخصًا حيلق حليته ـ بناًء عىل حرمة حلق اللحية ـ 

ريقة خمتلفة، بل قد نبدأ نتخذ فسوف ُينظر إليه يف الوسط الديني بط

معه إجراء إقصائّيًا، بينام هذا الشخص نفسه لو أرخى حليته 

وحافظ عىل الظواهر والطقوس، ولكنّه كان حسودًا يف قلبه أو 

قايس القلب مع اهلل ال يعيش معه عالقة احلّب والروحانية 

 .ألّولوالتعّلق، فإّننا ال نقصيه وال نتعامل معه بمنطٍق يشبه املنطق ا

ال هيّمني هنا أّن هذا حالل وهذا حرام، بقدر ما هيّمني أّن 

العقل الفقهي يضع معايري خاّصة به لتقييم األشخاص 

والتجارب، يف حّي هناك مساحات كبرية حتّدث عنها القرآن 

والسنّة تؤّكد أّن املعيار هو التعّلق باهلل تعاىل والقيم الروحّية، وليس 
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وهلذا فالعقل الفقهي والعقدي من دون  فقط األمور الشكلّية،

الروح واألخالق واملعنويات، يمكنه ـ كام رأينا عند بعض 

التيارات السلفية يف بعض املذاهب اإلسالميّة ـ أن يصنع شخصًا 

فّظًا ال يعيش يف حياته العاطفة، وال يعرف الروح يف عالقاته 

 االجتامعّية.

رضورة، لكنّه ليس ما أريد أن أوصله هو أّن العقل الفقهي 

كافيًا لوحده لبناء اجتامع إسالمي يقوم عىل القيم الدينية الرفيعة، 

واملسألة ليس هلا عالقة بكيفية إنتاجنا للفقه، بل هلا عالقة بكيفية 

وضعنا للفقه يف موقعه الطبيعي من املنظومة الدينية. لقد نزل 

 الفرتة القرآن الكريم واستطاع بناء نخبة صاحلة من املسلمّي يف

املكّية، حيث ال فقه وال منظومات قانونية مفّصلة يف املعامالت 

والسياسات واإلدارات، ولكّن تلك الفرتة كانت من أعمق 

 الفرتات روحانيًة واقرتابًا من قيم السامء.

إّن ما أزعمه هنا ليس باألمر اجلديد، فلطاملا حتّدث علامء 

ملعنويات يف األوساط األخالق والعرفاء وشكوا مّههم من غياب ا

العلمّية الدينية فضاًل عن غريها، مع أّن الفقه هناك حاكم وله 

اجلولة تلو اجلولة، لقد قال العرفاء واملتصّوفة دائاًم: إّن روح 

اإلسالم تكمن يف البنية العالئقية مع اهلل، وأّن سائر األمور هي 



983 

ال ينبغي أن املناخ والبيئة احلاضنة لتنامي هذه العالقة العميقة، و

أملك ـ فقط ـ عقاًل يقف يب عند حدود توفري املناخات، بل أريد 

معه عقاًل آخر ينطلق يب مستغاًل هذه املناخات نفسها. إّنني أنرش 

اإلسالم حيث أنرش أساسيات هذه العالقة وأحّقق الوجود 

الروحي يف القلوب، ال عندما أنرش فقط الوضوء وجواز النكس 

ع االعرتاف الكامل برضورة هذه كام هو يف مسح القدمّي، م

واضح، وإذا كان هناك شيئان رضوريان فال يعني ذلك أّّنام يف 

 املوقع واألولوّية متساويان.

 الرّدة املعاصرة عن املنهج العقالني والفلسفي، أسباب ومناخات

   ،مّر الدرس الفلسفي يف املؤّسسات الدينية بحركة مدٍّ وجزر

 سنة املاضية بل  االهتامم بالدرس الفلسفي ولعّل طيلة اخلمسني

مبلغًا عاليًا. إال أّن املالحظ نشوء أو عودة تيار نيّص يف الوسط 

الديني احلوزوي يرفض ترويج بل وجود هذا الدرس ألسباب 

كثرية ذكروها. ما هي أسباب عودة التيار النيّص بعد هذا التنامي 

 للتيار العقيل؟ وكيف تقرأ املستقبل؟

 اك أسباب متعّددة هلذا املوضوع، سأحاول اإلشارة إىل هن

 بعضها:
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إّن حماربة الفلسفة يف املؤّسسة الدينية ـ سنّيًا وشيعّيًا ـ ليس  أوالً:

أمرًا جديدًا، فهناك تاريخ من األزمات بّي الفريقّي: الفالسفة 

والفقهاء، وإذا توّقفت هذه احلرب قلياًل عىل املستوى الشيعي 

األخرية فذلك بفضل احلاجة للدرس الفلسفي الذي  خالل العقود

فرضته وجود مدارس فلسفية مادّية ال يمكن مواجهتها إال بالنمط 

الفلسفي، وهلذا من حيارب الفلسفة اليوم ال يرى مانعًا منها عندما 

ُتستخدم وسيلًة دفاعية ضّد املادية أو غريها، إّنام حيارهبا عندما 

كانت شخصّية  ،إىل جانب ذلكو تصّوب نظرها نحو الداخل.

اإلمام اخلميني والشهيد الصدر بنزعتهام الفلسفّية ـ وإن اختلفت 

األنامط بينهام ـ مؤثرًة يف رفد الفلسفة بجرعة روحية ومعنوية 

 .للنهوض

لكن عندما ذهب اآلخر الفلسفي بزوال املادية الديالكتيكية 

 وجود دول أو وتنامت قّوة الفقهاء يف االجتامع اإلسالمي ولو عّر

حركات إسالميّة قوّية ختضع هلم، مل تعد املشكلة بحاجة إىل عقل 

فلسفي من وجهة نظر املؤّسسة الدينية التي خّف شعورها باحلاجة 

للفلسفة يف مواجهة اآلخر بعد أن حّققت تقّدمًا كبريًا عىل األرض 

يف املجتمع اإلسالمي خالل العقود الثالثة األخرية، هلذا عاد 

 ضع إىل سابق عهده.الو
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إّن القضّية تابعة ملجمل الوضع اإلسالمي العام، فهناك  ثانيًا:

غزو العوملة منذ بدايات التسعينيات، وهذا الغزو الذي قام عىل 

نرش قيم مثل العقل والعقالنية واحلرية وغري ذلك يعّد مقلقًا ألهل 

 األديان عمومًا؛ ملا يصاحبه من مشاكل عىل مستوى االعتقادات

الدينية واملامرسات كذلك، إّن جميء عرص العوملة أّخر الفكر 

الديني عمومًا عند مجيع املذاهب اإلسالمّية من مرحلة البناء 

والنهضة، إىل مرحلة القلق واخلوف عىل اهلوّية، فصار حذرًا من 

كّل يشء. ومّّرر هذا احلذر معقول، فاآلخر احلضاري قوّي جّدًا، 

لتهم كّل يشء، فالبّد من انتفاضة يف وجهه، ويرتاءى للجميع أّنه ي

بتجفيف كّل منابع البقاء واالستمرار له، وأمّهها وجود مرجعيّة 

معرفيّة تفوق مرجعّية النّص أو تقف إىل جانبها، وليس هناك إال 

العقل ينادي به الغرب معيارًا وحيدًا لألمور. والذهنية الفلسفّية 

إىل جانب النّص، واإلرث تساعد عىل تقديم مرجع معريف قوّي 

 .التارخيي قلٌق أيضًا من تطويع الفالسفة للنصوص الدينية

وهذا األمر يعني ـ يف مناٍخ من هذا النوع ـ أّن تنشيط العقل 

الفلسفي، السيام بعد تطّور الفلسفة وتنّوع مدارسها رشقًا وغربًا، 

عىل  وسيساعد ،سيرتك أثرًا سلبّيًا عىل اهلوّية الدينية واملذهبية

 تفتيت خصوصّيتهام.
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ما حصل عىل الصعيد العام كان له ظهور آخر يف الداخل،  ثالثًا:

فحركات اإلصالح الديني التي ّنضت منذ بدايات القرن 

العرشين واصلت مسريها بقّوة، لكن مع دخول عرص العوملة، 

بدأنا نشهد نمطًا آخر من تيارات اإلصالح الديني، وقد بدت 

ه مقلقًة للمؤّسسة الدينية؛ كوّنا اعتمدت تيارات اإلصالح هذ

معايري ومقوالت من شأّنا زعزعة كّل البنية التحتية ملنظومة 

 التفكري الديني املدريس.

إّن مرجعّية العقل كانت واضحًة أيضًا يف هذه احلركات، سواء 

تلك التي اعتمدت املنه  الفلسفي والعرفاين كالذي حصل يف 

ت املنه  التأوييل )نقد النص( كام حصل إيران، أم تلك التي اعتمد

يف مرص واملغرب، إّن الذهنيّة الفلسفية ساعدت هذه التيارات عىل 

تّرير ذاهتا أمام املسلمّي، واملوروث الفلسفي والصويف والعرفاين 

كان شاهدًا قوّيًا لدعم مسرية هذه التيارات، ومن الطبيعي أن تقلق 

عى لتجفيف منابعه عّر توجيه املؤّسسة الدينية من هذا الوضع فتس

 حصار قوّي عىل العقل الفلسفي والعرفاين عمومًا.

دخول املنطقة اإلسالمّية يف التجاذب املذهبي أّثر يف  رابعًا:

تقديري عىل النشاط الفلسفي؛ ألّن احلركة السلفّية السنّية التي 

تقوم أساسًا عىل جتريم الفلسفة والتصّوف والعقاب عليهام، 
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قها اخلاّص، وعندما اشتّد الرصاع الطائفي يف املنطقة فرضت منط

منذ مطلع األلفية الثالثة ـ مصحوبًا بشبه سيطرة سلفية عىل الطرف 

السنّي ـ فرض اجلدل املذهبي نمطًا خاّصًا يف تناول املوضوعات 

الدينية، ابتعد كّل البعد عن أنامط الفهم الفلسفي والعرفاين، 

، وغابا عن األنظار، وخرجا من فدخال حتت شعاع ضوئه القوّي 

السياق التداويل إىل حّد كبري، فأّثر ذلك عىل مسرية الفلسفة لصالح 

مسرية اجلدل العقدي القائم عىل النمط الكالمي من جهة، واجلدل 

 التارخيي القائم عىل النصوص من جهة ثانية.

إّن شخصيّة اخلصم ترتك أثرًا عليك يف مكاٍن ما، واحلاجة إىل 

هة هذا اخلصم تفرض استخدام أدوات تقرتب منه، وحيث مواج

إّنه ال يمّت بصلة إىل العقل الفلسفي يف فهم الدين والوجود 

االهتامم العام بالدرس الفلسفي، كونه واحلياة، فمن الطبيعي أن يقّل 

ليس حاجة اللحظة احلارضة، عىل خالف فرتة الستينّيات والسبعينيات 

 .والعقالين نه  الفلسفياخلصم استخدام املحيث فرض 

 واقع الدراسات املقارنة يف احلوزات العلمّية

   مع وجود التنّوع النسبي يف العلوم يف احلوزة، إال أّن هناك غيابًا

ن يف دراسة هذه العلوم، سواء بإفرادها حتت عنوان  للدرس املقارم

درس مقارن أو يف داخل نفس الدرس التقليدي. كيف يمكن 
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لدرس املقارن يف احلوزة؟ وهل هناك حماوالت يف هذا صناعة بيئة ل

 املضامر؟

  يف العادة ـ حاجتان جتّران الستحضار الدرس املقارنهناك ـ: 

التي تفرض الدرس املقارن بغية  األوىل: احلاجة الدفاعّيةاحلاجة 

 .نقد اآلخر أو هبدف إظهار التفّوق الذايت

عني أّن الدرس املقارن هو التي ت الثانية: احلاجة املعرفّيةاحلاجة 

 رضورة لتنمية قدرايت اخلاّصة واالستفادة من جهود اآلخرين.

فأعتقد اّن املناخ املذهبي العام ال يتقّبلها،  أّما احلاجة الثانية،

فالثقافة السائدة عند املذاهب اإلسالمّية كاّفة، ال ترى يف منجزات 

الصعب أن جتد اآلخر أّي قيمة إضافيّة عىل ما عندها، هلذا من 

 محاسًا للدرس املقارن هبدف احلاجة املعرفيّة.

فنحن ال نجد  أّما احلاجة الدفاعّية أو إلظهار التفّوق املذهبي،و

اليوم حتّديًا من هذا النوع بالنسبة للحوزة العلمّية، إال عىل الصعيد 

الكالمي والتارخيي؛ ألّنه ال يوجد رصاع فقهي أو أصويل أو 

أو فلسفي أو عرفاين، بّي الشيعة والسنّة، ولو حديثي أو رجايل 

كان هناك رصاع فهو حمدود ببعض القضايا الفقهية كالزواج 

 املنقطع أو غري ذلك.

إّن الرصاع يتبلور مذهبّيًا يف جانبّي: العقيدة والتاريخ. وكام 
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تعلمون فإّن قراءة التاريخ يف سياق اجلدل املذهبي تتخذ طابعًا 

نى ذلك أّننا أمام ملّف واحد تظهر احلاجة فيه عقدّيًا أيضًا، ومع

للدرس املقارن )النقدي(، وهو علم الكالم بعرضه العريض، 

فه ماّدًة صوحيث مل يأخذ علم الكالم نفسه طريقه للحضور بو

دراسية رئيسة يف احلوزات العلمّية هلذا كان من الطبيعي أن ال 

 نشهد درسًا مقارنًا فيه.

طًا يف الدراسات املقارنة ـ ال ومع ذلك، فنحن نجد نشا

اجلدلّيات ـ يف احلوزة العلمّية الشيعّية، فهناك ـ إىل جانب جهود 

مثل الشيخ حممد إبراهيم اجلنايت، وجهود جممع التقريب بّي 

املذاهب عىل مستوى موسوعة أصول الفقه املقارن ـ مرشوع دائرة 

الشيخ نارص معارف الفقه املقارن التي يرشف عليها املرجع الديني 

مكارم الشريازي حفظه اهلل، وكذلك مرشوع موسوعة الفقه 

اإلسالمي املقارن التي يرشف عليها أستاذنا املرجع الديني السّيد 

حممود اهلاشمي حفظه اهلل، وحيظى هذان املرشوعان باخلصوص 

بقيمٍة مضافة، وهي أّنه يرشف عليهام مرجعان بارزان يف احلوزة 

ي يعطي هلذه املسرية شحنًة قوّية لالستمرار، العلمّية، األمر الذ

ويذّكرنا بمرشوع السيد الّروجردي يف حتقيق كتاب اخلالف 

 للشيخ الطويس خدمًة للدراسات املقارنة بّي املذاهب أيضًا.
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هذا كّله إىل جانب عدٍد ال بأس به ـ يف حدود معلومايت ـ من 

الكثري من  الكتابات والرسائل اجلامعية واحلوزوية التي عاجلت

املوضوعات الدينية بطريقة مقارنة، لكنّنا ما نزال نحتاج إىل وضع 

ماّدة دراسيّة قوّية يف هذا اإلطار، وتوفري أساتذة أكفاء متخّصصّي 

يف جمال فقه وكالم وتفسري املذاهب األخرى، فقد واجه العاملون 

يف بعض املوسوعات التي أرشت إليها قبل قليل مشاكَل جاّدة، من 

احية قّلة عدد املتخّصصّي بالفقه واألصول السنيَّّي، وهذه نقطة ن

ضعف نسأل اهلل سبحانه أن نتجاوزها لكي تصبح دراساتنا أكمل 

 وأجود وأحسن إن شاء اهلل.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والنهضة التجديد معوقات

 واملعاصر احلديث اإلسالمي الفكر يف
  





 

 

 

  والنهضة التجديد معوقات

 واملعاصر احلديث مياإلسال الفكر يف
 

   بداية من هو الدكتور حيدر حب اهلل؟ ،هذا املوقعمرحبًا بكم عىل 

  مسلم لبناين، درست يف احلوزة العلمية منذ أواخر

الثامنينيات من القرن املايض، كام درست يف كلّية أصول الدين، 

وهي إحدى اجلامعات الدينية يف إيران، وكان ختّصيص يف جامعة 

طفى العاملّية واحلوزة العلمية يف جمال العلوم الرشعية من الفقه املص

وأصوله وأمثاهلام، فيام كان ختّصيص يف كلية أصول الدين هو علوم 

القرآن واحلديث، أّما اهتاممايت الشخصية فهي الفلسفة وعلم 

 الكالم اجلديد.

عملت وما أزال يف رئاسة حترير بعض الدوريات الفكرية 

مجلة نصوص معارصة وجملة االجتهاد والتجديد، والثقافية، ك

وسابقًا جملة املنهاج، كام أقوم بتدريس طالب الدراسات العليا يف 

جامعة املصطفى العاملّية. كتبت جمموعًة من املؤّلفات املتواضعة يف 

                                           
احلوار ( أجرى هذا احلوار وأعّده: الدكتور نور الدين علوش، ملوقع 1)

 م.80/11/8018، بتاريخ 9317عدد: املتمّدن، ونرش يف املوقع املذكور، ال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
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جمال علوم الرشيعة والكالم اجلديد واحلديث الرشيف، كام 

يف إيران والعامل العريب. تعاونت مع عدد من املؤّسسات البحثية 

وأتوىّل منصب املعاون العلمي للمرجع الديني السيد حممود 

اهلاشمي يف اإلرشاف عىل موسوعة الفقه اإلسالمي عىل طبق 

جملدًا حتى اآلن، ويتوّقع  87مذهب أهل البيت، والتي صدر منها 

 دًا إن شاء اهلل.أن تبلغ الثامنّي جملّ 

 ة يف العامل العربي واإلسالميمؤاخذات على املشاريع الفكرّي

   باعتباركم من رّواد النهضة والتجديد الفكري، ما هو رأيكم يف

املشاريع الفلسفية والفكرية العربية املطروحة )اجلابري وباقر 

الصدر وحسني فضل اهلل ومالك بن نبي وأبو القاسم احلاج 

 د..(؟مح

  إىل عمق قد يالحظ عىل بعض هذه املشاريع أّّنا مل تدخل

املشكلة بقدر ما المست بعض جتّلياهتا يف املجاالت املختلفة، فأنت 

تالحظ عىل بعض املشاريع العربية أّّنا ـ عىل سبيل املثال ـ اعتّرت 

املدخل االجتامعي وقضيّة الفتوى مفصاًل حلّل املشكلة القائمة، مع 

أّن إصالح الفتوى ليس إصالحًا للمشكلة وال مالمسًة جلوهر 

وضوع، رغم ما للفتاوى من تأثري عظيم عىل املجتمعات امل
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اإلسالمية؛ ألّن الفتوى ليست سوى نتي  للعملية املعّقدة التي 

تقوم هبا عنارص متعّددة خلف الكواليس، وليس فقط لنفس 

العنارص االستدالليّة يف عملية البحث الفقهي، فإّن استدالالت 

 منها.الفقهاء هي بدورها نتائ  ملكّونات أعمق 

وبعض املشاريع العربية األخرى نالحظ عليه أّنه اعتّر 

االشتغال يف النّص وحتليل مناه  فهم النص هو احلّل، وأّن 

مشكلة املشاكل عندنا هي يف كيفية تعاملنا مع النّص، فلو أّننا 

وضعنا معيارًا آخر يف التعامل مع النّص املقّدس النحّلت املشكلة 

مع أّن املشكالت ال تقف عند النّص،  واستطعنا جتاوز األزمة،

فنحن حتى لو ختّطينا النص سيظّل عقلنا العريب يعاين مشكالته، 

كام حصل مع كثري من التيارات الفكرية والثقافية يف العامل العريب 

التي ختّطت النصوص، ومع ذلك ظّلت تعاين من الكثري من 

ثيالهتا لدى املشاكل التي ال تبتعد كثريًا يف بعض األحيان عن م

 التيارات النصيّة.

وبعض املشاريع األخرى أغرقت يف اجلانب الفلسفي 

والتحلييل، بحيث عجزت عن التجسري بّي تلك املنجزات يف 

البحث الفلسفي املعّمق وبّي واقع احلياة العربية وقضاياها، ومن 

املعلوم أّن النظريات التي تريد إصالح األوضاع السياسية 

ريها ال يمكنها أن تكتفي باحللول ذات الطابع واالقتصادية وغ
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التجريدي دون تقديم وسائل لتطبيقها عىل أرض الواقع، وإال 

 تكون قد سارت نصف الطريق فقط.

كام يالحظ عىل بعض املشاريع الفكرّية أّّنا جعلت مدخلها حلّل 

املشكلة مدخاًل مذهبّيًا، فمثاًل إذا كان النّص هو املشكلة، فإّن احلّل 

لذي وضعه بعض املفّكرين والعلامء هو حّل يتحّرك يف دائرة نّص ا

مذهب خاّص، واحللول املذهبيّة لن تستطيع تقديم مساعدة ّنائية 

ملعضلة بحجم حال األّمة اليوم، فإذا متّكنت مثالً من ختّطي بعض 

النصوص املذهبية أو املفاهيم املذهبية يف هذا املذهب أو ذاك، فإّن 

ّنني جتاوزت املشكلة؛ ألّن هذه النصوص أو املفاهيم هذا ال يعني أ

 ستعود لتبدي نفسها عىل املقلب اآلخر ولو بشكل خمتلف.

ويالحظ عىل بعض املشاريع أيضًا، أّّنا مل تذهب بعيدًا يف 

اإلخالص ملقوالهتا، بمعنى أّّنا نّظرت ليشء ما لكنّها مل جترؤ عىل 

يف الفكر اإلسالمي، وقد  تطبيق هذا التنظري يف مساحاته املختلفة

يعزى هذا األمر لظروف موضوعية ضاغطة، وربام كانت هناك 

 أسباب أخرى أيضًا.

كام يالحظ عىل بعض املشاريع الفكرّية أيضًا، أّّنا استهلكت 

نفسها تارًة يف تفاصيل التطبيقات وأخرى يف جتريد الكّليات، 

عض التفاصيل بمعنى أّننا وجدنا بعض هذه املشاريع مستغرقًا يف ب
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اجلزئية، كام أملحنا سابقًا، لكّن املشاريع التي دخلت اإلطار العام 

واملنهجي مل تدخل يف اختبار التفاصيل، ففي بعض األحيان قد جتد 

أّن املرشوع متناسق يقّدم حاًل لوضع فكري مأزوم، لكنّك عندما 

تأخذ هذا املرشوع نحو تفاصيل املشكالت القائمة فإّنك تواجه 

كل كبرية جّدًا؛ ألّن احلديث يف القواعد وحّل املشكلة يف أفقها مشا

ال يعني أّن املشكلة قد حّلت يف التفاصيل، فإّن للتفاصيل خواّصها 

أيضًا وخصوصياهتا، وعندما يتّكلم مفّكرنا العريب واإلسالمي يف 

القواعد والنظريات العاّمة وقضايا املنه  فهذا ال يعني أّنه حفظ 

تفاصيل، بل هو يف احلقيقة قام هبدرها، وهذا ما قد خصوصيات ال

يؤّدي يف كثري من األحيان إىل فشل عمليات تطبيق املقوالت 

 .الكّرى عىل أرض الواقع الذي ال يعرف سوى التفاصيل

ويف الفلسفة العقلية يقولون: اليشء ما مل يتشّخص مل يوجد، فال 

ود له إال بوجود وجود إال للجزئي املتشّخص، وأّما الكيل فال وج

هذا اجلزئي، واألمر عينه نراه هنا، فإّن املقوالت الكّرى ال تتبلور 

وال جتد حماًل لواقعيتها إال عندما نسقطها عىل أرض الواقع لتلبس 

لبوس التشّخص واجلزئية، ويف هذه احلال نجد الثغرات واملشاكل. 

ة التلّبس والكثري من املشاريع الفكرية مل تأخذ بعّي االعتبار مرحل

 هذه، وهلذا مل حتَظ بفرص التطبيق.
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وهذا ما جيّرين للحديث عن نقطة أخرى مهّمة هنا وهي أّن 

بعض املشاريع الفكرّية األخرية مل جتر  مساندهتا من قبل تيارات 

ذات نفوذ عىل أرض الواقع، ومن ثم مل يتّم اختبارها عملّيًا، فأنت 

 أو يف الشخصيّة العربيّة، عندما تتكّلم عن مشكلة يف العقل العريب

ثم تضع احللول هلذه املشكلة، فإّن هذا الكالم يبقى جتريديًا ما 

دمت مل تقم باختباره عىل أرض الواقع؛ ألّن املوضوع الذي جيري 

احلديث عنه هو تقديم مشاريع فكرية كّرى قادرة عىل النهوض. 

اه أّن والنهوض ال معنى له سوى بصريورة الفكرة عماًل، وهذا معن

صريورة الفكرة عماًل أمر بحاجة إىل تبنٍّ من قبل تيارات هلا نفوذ 

عىل أرض الواقع، لتقوم باختبار النظرية واملرشوع ذاته، ورصد 

 .مديات انعكاساته اإلجيابية والسلبية يف إصالح األوضاع القائمة

وبعض مشاريعنا الفكرية مل حتَظ بمجال االختبار العميل، لكي 

وم حّقًا بحّل املشكلة أم ال، السيام ,أّننا وجدنا أّن نرى هل ستق

بعض املشاريع الفكرية التي حظيت بمن تبنّاها ورأت طريقها إىل 

أرض الواقع قد ساقت إىل كوارث فكرية وسلوكيّة عميقة جّدًا مل 

 تكن بادّيًة عندما كانت ترتدي لباس الكلامت واألفكار.

خرى، تبدو قائمة يف بعض هذا أيضًا جيّرين بدوره إىل نقطة أ

املشاريع الفكرية، وهي أّن هناك فرقًا بّي املشاريع التي تريد أن 
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تغرّي كّل يشء، أي ذات طابع شمويل، بحيث ال تعرتف بمناخ 

آخر، وتلك التي تريد فعل التغيري من داخل مناخ غري منسجم 

ا معها، كام هو واقع حال أّمتنا اليوم والتي ال تعيش لوحدها يف هذ

العامل وال متلك قراره، ويبدو يل أّننا كنّا دومًا نقّدم حلوالً من النوع 

 األّول، وقلياًل ما وجدنا حلوالً من النوع الثاين.

بل إّننا نالحظ عىل بعض املشاريع الفكرّية أّّنا استغرقت يف 

تشخيص املشكلة أكثر مّما قّدمت حلوالً هلا، وعندما جاءت إىل 

 وجدنا عجزًا واضحًا يف هذا املضامر.جمال تقديم احللول 

القضّية الرئيسة يف هذا املجال تكمن يف أّن مشاريع املفّكر 

العريب كانت تتبع تشخيصه للمشكلة وتعيينه للمرض، وكنّا 

نالحظ يف بعض األحيان أّن بعض هذه املشاريع افرتض املرض يف 

ًا، منطقة واحدة، واعتّر السبب املسؤول عن حالنا عنرصًا واحد

فرّكز عىل االشتغال عليه مفرتضًا أّن حّل معضلته سوف يؤّدي إىل 

حّل سائر املعضالت األَخر، يف حّي نجد أّن مشكلة بحجم الواقع 

العريب واإلسالمي والفكر العريب واإلسالمي ال يصّح أن نتعامل 

معها من موقع وحدة السبب، بل هي بطبيعتها متشابكة؛ ألّن هذه 

 ر التي متتّد إىل قضايا كثرية يف الفكر واالجتامع.األمور من األمو

 أزمة املنهج أم أزمة الشخصّية

  وليس  ،هل تتفقون مع الذين يقولون بأننا نعاين من أزمة منهج



964

 أزمة مشاريع هنضوية وفكرية؟

  يبدو يل أّن أزمة املنه  ال مفّر منها، فنحن بجّد نعاين من

ني ال أوافق عىل اعتبار املشكلة أزمة منه  وأزمة عقل وتفكري، لكنّ 

منحرصة يف هذا املجال، ولعّل ما أرشت إليه قبل قليل من بعض 

املالحظات املتواضعة عىل بعض املشاريع الفكرية يشري إىل هذه 

 .النقطة

أعتقد أّن بعض املفّكرين املسلمّي استغرق يف العقل، ومل 

مية، يالحظ سائر اجلوانب، فهناك الشخصية العربية واإلسال

وهناك نظام األحاسيس واملشاعر الذي تتكّون منه الذات املسلمة 

والعربّية، ليس املوضوع موضوع منه  تفكري فقط، فهذا حّل 

ألزمة التفكري، وليس إذا حّلت أزمة التفكري فهذا معناه أّن املشكلة 

قد انتهت؛ ألّن الواقع ال ُيصنع من لبنات فكرية بحتة، وإّنام من 

شجة من الفكر والسلوك والشخصّية واألداء عنارص متوا

 واملستلزمات امليدانيّة.

املشاعر أمٌر مهم جّدًا، فنحن شعوب عاطفية بدرجة كبرية، 

السيام كّلام اجتهنا رشقًا مثل إيران وما يليها من بالد الرشق 

املسلمة، إّنك إذا أصلحت املنه  وعاجلت آليات التفكري لن 

قائم؛ ألّن املشاعر إذا مل جير تنظيمها تتمّكن من تغيري الوضع ال
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واهليمنة عليها، وال أقصد إلغاءها، ستظهر بام حتمله من ركام 

مدفون يف أعامق النفس )األنا الفردّية واجلامعيّة( نات  عن خمتلف 

املكّونات الرتبوية واالجتامعّية. واملشاعر بطبعها ليست أمورًا 

ا الظهور عند مفرتقات مادية يمكن دفنها يف الرتاب، بل مصريه

الطرق، وعند اللحظات احلرجة، وعند الضغوطات االجتامعية 

إّن كّل نظم املشاعر وعنارص  والسياسية وأزمات الوجود واهلوّية.

 بلورهتا جيب ضبطه أيضًا، وال يكفي حّل مشكلة التفكري فقط.

هلذا أعتقد أّننا بحاجة إىل مشاريع حقيقّية، وليس مشاريع 

ملشاريع احلقيقية لن يعود باإلمكان أن يأيت هبا مفّكر منقوصة، وا

ملحمي، بل هي حتتاج إىل مؤّسسات ومراكز دراسات متكاملة، 

متلك مواقع التأثري وأسبابه؛ إذ ليس املهم إنتاج األفكار بقدر ما 

املهم أيضًا امتالك القدرة عىل توزيعها ونرشها وفعل التأثري هبا. كام 

املؤسسات ـ من موقع تعّدد األدوار ـ عىل يفرتض أن تتعاون هذه 

 االشتغال بحزمة امللفات املتنّوعة ال بجانب واحد من املشكلة.

ولعّل اشتغال بعض املفّكرين املسلمّي بملّف العقل واملنه  

غّيبهم أحيانًا عن أرض الواقع، فلم يكونوا قادرين عىل املواكبة أو 

تغرقوا يف قضايا النخبة. ألّّنم اساالستجابة للتطّورات احلاصلة؛ 

العريب قد كشفت لنا عن بعض وربام تكون أحداث ما سّمي بالربيع 
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 جوانب هذا الواقع عّر غياب املثقف عن صنع احلدث أو إدارته.

 الفكر اإلسالمي املعاصر وجواب التحّديات القاهرة

   باعتباركم من الباحثني املتميزين يف الفكر اإلسالمي املعارص

الفكر قادر عىل تقديم أجوبة للتحديات التي تعيشها األمة فهل هذا 

 العربية اإلسالمية؟

  لقد قّدم الفكر اإلسالمي احلديث واملعارص رزمًا هائلة من

األفكار والتطّلعات واحللول واملنجزات، منذ أواسط القرن التاسع 

عرش وإىل يومنا هذا، ال يمكن ملجّرد أّن األمور مل حتّل أن نشطب 

ألّن الفكر  ؛املنجز املتمّيز الذي قّدمه الفكر اإلسالمي احلديث عىل

ال يصنع التغيري لوحده حتى نحّمله فشل الواقع الذي مل يكن 

 .يملك هذا الفكر عنارص اإلمساك بتامم مفاصله

ولكن مع ذلك يبدو يل أّن الفكر اإلسالمي املعارص غري قادر ـ 

ملشكالت القائمة، ليس هبذا الوضع الذي هو عليه ـ أن يتجاوز ا

ألّنه مل يقل شيئًا ينفع حاًل ملشاكلنا، بل ألّن حركة اإلجابة عن 

حتّديات الواقع ختضع للرتاكم واالستمرار، ونحن نجد الفكر 

اإلسالمي ال جَيدُّ السري بخّط بياين متصاعد، بل ما يزال يشهد 

ات انخفاضًا وارتفاعًا، وحيث إّن حركة احلياة وتطّورات التحّدي
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تشهد ارتفاعًا متواصاًل، فإّن الفكر اإلسالمي لن يتمّكن من 

 اإلجابة عنها إذا مل يشهد سريًا تكامليًا متواصاًل شبيهًا هبا.

إّن اإلخفاقات والرتّنحات التي نشهدها بّي الفينة واألخرى 

حلركة التنوير اإلسالمي تثقل كاهلها وتصّعب املهّمة عليها، وأحد 

مة جامعة بّي خمتلف أطياف هي عدم وجود حُل  األسباب األساسيّة

هذا الفكر املعارص، فهناك تشّظيات داخل أجنحة هذا الفكر 

خرجت من االختالف الفكري إىل اخلالف السلبي. كام وهناك 

مشاريع فكرّية ممتازة قّدمها الفكر اإلسالمي لكنّه مل جير البناء عليها 

جسور التواصل بّي  واإلضافة من قبل األجيال الالحقة، إن قطع

األجيال هو اآلخر مشكلة أيضًا، ونقد أجيال التنوير لبعضها ال 

ينبغي أن ينتهي إىل القطيعة، بل يفرتض أن يصّب يف صالح 

 املراكمة.

أضف إىل ذلك أّن نوعيّة التحّديات اليوم قد اختلفت متامًا عن 

نجز مثيالهتا قبل عقدين من الزمان، ويالحظ هنا أّن الكثري من امل

الفكري املعارص ما زال مسكونًا بنتاج وآليات احلقبة املاضّية، وهذا 

ما يعيقه عن قدرة االستجابة ملتطّلبات الواقع، نجد هذا جلّيًا يف 

بعض األوساط، وليس كّلها، وهي األوساط التي مجدت عىل 

الرشح والتلخيص والتحشية والتعليق عىل منجز األجيال التنويرية 
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 تّدت تقليديًة بعد أن كانت ّنضوّية.السابقة، فار

وهناك أزمة أخرى يعاين منها الفكر اإلسالمي احلديث وهي 

أزمة املثالّية، حيث اإلغراق يف الصور املأمولة أكثر من الدخول يف 

التفاصيل اليومية الواقعّية، واالستجابة هلا، وحيث االستغراق يف 

ائاًم نسعى لتقديم الرؤى االسرتاتيجية وغياب العقل املرحيل، فد

حلول شمولّية، وقّلام اشتغلنا عىل تقديم حلول مرحلّية حتاول أن 

جتعل األهداف االسرتاتيجية بمثاة مؤرش البوصلة ال بمثابة هدف 

يتّم قصده مبارشًة، األمر الذي يضعنا أمام إحساس دائم بالفشل؛ 

لبنا ألّن األهداف البعيدة املدى من الصعب حتقيقها بسهولة، فإذا ق

األهداف البعيدة املدى لتكون هي األهداف املنشودة القريبة املدى 

 نكون قد ارتكبنا أخطاء فادحة.

 املشاريع النهوضّية وفشل اإلنتاج املؤسَّسي

   سيدي الكريم ملاذا مل تثمر املشاريع النهضوية الكبرية مؤّسسات

 سياسية وفكرية وثقافّية؟

 شخصّية الرشقّية، فنحن ما هذا راجع يف بعض أسبابه إىل ال

نزال نعيش ذهنية األفراد، وأّن املشاريع النهوضية البد هلا من أن 

 تدور يف فلك األفراد حتى إذا ما ذهب األفراد تالشت.
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إّن تبعّية املؤّسسة للفرد تعني زواهلا عند ذهابه أو حتّوهلا إىل جمرد 

 )برستي ( شكالين مكرور، وحتى عند وجوده نحن نواجه يف

بعض األحيان مشكلة تويّل املؤّسسات الفكرية والثقافية محاية 

الفرد )املفّكر أو صاحب املرشوع( والدفاع عنه والتمحور حوله، 

بل اعتباره سقفًا هلا ال تقدر عىل ختّطيه أو نقده، وأّي مركز دراسات 

يمكن أن يرجتى إذا كانت هذه هي مناخاته وسياقاته؟! وأّي 

التعويل عليها يف ظّل هذا الوضع الذي يزيد مؤّسسة فكرية يمكن 

من االصطفافات وال حيّررنا منها، ويكّرس املفاهيم اخلاطئة 

 لالنتامء؟

لقد رأينا يف حياتنا الكثريين من دعاة التعّددية والرأي والرأي 

اآلخر ممّن استامتوا يف الدفاع عن احلرّيات الفكرية وصارت هذه 

أدبّياهتم اليومية.. رأيناهم وهم يف عامل املقوالت جزءًا ال يتجّزأ من 

العمل والتطبيق أحاديّي مستبّدين ال يؤمنون بالتعّددية وال بالنقد، 

بل هم مستعّدون لفعل أّي يشء للحيلولة دون ما ينادون به هم 

أنفسهم، هذا يعني جمّددًا أّن املشكلة ليست يف العقل فقط، بل هي 

ملقوالت الفكرية إىل ممارسات يف الشخصّية والسلوك، ويف حتّول ا

 اجتامعية وذاتية عفوّية.

لتسمحوا يل بأن أقول بأّن الكثري من دعاة احلرّية الفكرية 
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والتعّددية يف عاملنا العريب، هم يف احلقيقة دعاة حّريتهم الذاتية يف 

مقابل اآلخر القمعي، ال دعاة حرّية اجلميع يف مقابل اجلميع، وهلذا 

لطة يف أّي موقع كان، يتحّولون تلقائّيًا وفورًا عندما يمسكون بالس

إىل خصوم ألّداء للتعّددّية واملشاركة واحلرّيات، مستخدمّي نفس 

مقوالت خصومهم السابقّي، وهذا يدلنا عىل أّن هذه املقوالت إّنام 

حمّققًة ملصلحة ذاتية أو فئوية، ال من  اتّم االنتامء اليها فكرّيًا بوصفه

 عميق الشمويل هبا.موقع اإليامن ال

وهناك مشكلة أخرى أيضًا، وهي أّن املؤّسسات الفكرية 

والثقافية احلقيقية ـ وليس االسمّية ـ حتتاج لتمويل كبري، ويف هذه 

احلال فإّن هذا التمويل يأيت يف الغالب إّما من الدول أو من جهات 

خارجّية أو من بعض األفراد املتمّولّي املخلصّي يف الساحة 

مّية والعربية، وإذا استبعدنا احلالة الثانية التي هلا مشاكلها اإلسال

اخلاّصة، فإّن التمويل الدويل له خماطره التي ال تقّل عن خماطر 

املؤّسسات ذات الطابع الشخصاين املشار إليها آنفًا؛ ألّن الدولة يف 

عاملنا العريب واإلسالمي مل تصل بعُد إىل مرحلة دعم املعرفة 

عن االنتامء، ويف كثري من األحيان خيلق هذا الوضع  برصف النظر

مثقفًا مقاوالً كام رأينا يف أكثر من مكان. وإذا كان املمّول جهة 

مدنية داخلّية فإّّنا يف كثري من األحيان حمكومة ملستوى معّّي من 
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أفق الوعي والتحّرر الفكري، وغالبًا ما ال ترىض بالقفزات 

يثنا داخل املناخات الدينية؛ ألّن هناك النوعية، السيام إذا كان حد

قلقًا من أن تكون بعض املشاريع الفكرية ذات تأثري سلبي عىل 

 الدين يف جمتمعات حمافظة يف أغلبّيتها الساحقة.

لكن مع ذلك أجد أّن املشاريع الفكرية قد أخذت مسارها نحو 

املأسسة يف بعض املواقع، وقد رأينا ذلك يف خطوات كثرية هنا 

 رغم هذه املشاكل كّلها، األمر الذي ال حيسن جتاهله وختّطيه.اك وهن

 أزمة القطيعة بني املثقف السّني والشيعي

   هناك أزمة يعانيها املثقف اإلسالمي وهي ضعف التواصل بني

ي والشيعي، أي ال يستفيد كّل طرف من اإلنتاج اجلناح السنّ 

فكرية وثقافية سات ثم ملاذا ال نجد مؤّس  ،الفكري للطرف اآلخر

 مشرتكة تكون بوابة للتواصل والتعاون؟

  يرتّد هذا األمر إىل ركام هائل من اإلرث التارخيي الفاصل

بّي الفريقّي، فكثري من مثّقفينا الشيعة والسنّة هم يف امللّف املذهبي 

مذهبّيون، وقد رأيناهم بأّم العّي قد كشفوا عن هذا الوجه احلقيقي 

 املنطقة.عند أّول تصادم يف 

أنا ال أقول: إّنه من اخلطأ أن ينتمي اإلنسان لعقيدته املذهبية 
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ضّد اآلخر املذهبي، عندما جيد قلقًا عىل هويته، فهذا من حّقه، 

لكن أن يعّطل املفّكر واملثقف املتعايل عن املذهبيات والفاهم 

لدسائسّية املرشوع الغريب يف املنطقة وآلياته، أن يعّطل فكره وعقله 

تسالمًا لواقع مذهبي، فهذه مشكلة خطرية، فهذا معناه أّن اس

خصومه الداخليّي يف مذهبه باتوا يرتكون تأثريًا عليه ويفرضون 

 عليه حركته وُيملون عليه انتامءه.

هناك يشء ملسته يف احتكاكي بالكثري من املفّكرين واملثقفّي 

يف مكان  الذين عرفتهم، وهو أّن العقل يف مكان والرتبية النفسيّة

آخر، ورأيت أّن هذا العقل يطري متحّررًا ما مل تقّرر الرتبية الذاتية 

فّي متحّررين يف عقوهلم جذبه إليها، إّنك ترى الكثري من املثقّ 

ألبعد مدى، لكن يف بعض اللحظات جتد عودًة لنداء الرتبية 

ولألثقال النفسية املرتاكمة اجتامعيًا وأرسّيًا يف أعامق ذاته، وهذا 

يعني أّن أّول إثارة هلذه الرتبية سوف تؤّدي إىل تضعضع كّل البناء 

أداًة لتّرير احلالة النفسّية نفسه الفكرّي، بل سيصبح البناء الفكري 

 هذه، وليس مفرّسًا هلا أو حمّلاًل أو فاّكًا لعقدها.

املشكلة األخرى، هي الدول واألحزاب التي تضع حاجزًا أمام 

، السيام بّي الشيعة اإليرانّي والسنّة العرب، فّيالتواصل بّي املثقّ 

وتفرض أن يكون هذا التواصل ضمن قنوات حمدودة مراقبة عىل 
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الدوام. وتشتّد هذه املشكلة عندما نضيف إليها ما تفرضه 

االجتاهات املذهبية عىل املثقف واملفّكر املتواصل مع اآلخر، 

ط. فعندما واملفصح عن نقاط قّوة اآلخر ال عن نقاط ضعفه فق

تكون مثقفًا دينيًا فإّن هذا يعني أّنك ستواجه ـ يف حال كنت متعاليًا 

عىل املذهبية ـ نقدًا من الداخل، يسعى لكي ُيفقدك رشعيّتك داخل 

مجاعتك املذهبية، ومن الصعب عىل اإلنسان أن يتنامى دون 

ُعصبته واملحيطّي به، هذا يعني أّنه سيظل مثّقفنا يعيش قلقًا يف 

عرتاف به داخل مذهبه، يف الوقت الذي ينفتح عىل اآلخر الذي اال

حياول الفريق املتشّدد داخل مذهبه ـ وهو الفريق املمسك بالكثري 

 من األمور ـ أن يصّور اآلخر بمثابة عدوٍّ ّنائّي وأخري للمذهب.

وهناك مشكلة أخرى تفتح عىل املشكلة السابقة، وهي تسييس 

تضع املثّقف املتدّين أمام خطورة اهتامه املذاهب. إّن هذه املشكلة 

السيايس يف حال انفتح عىل اآلخر، أو أراد أن يشّكل معه هوّيًة 

واحدة مع حفظ اخلصوصيات. فعندما يكون التشّيع إيرانيًّا 

والتسنّن سعودّيًا فهذا خطر كبري جّدًا يرفع أمامنا جدار فصل عاٍل 

أو نخبة أن يصنع وعريض، لن يستطيع معه أّي مفّكر أو مثقف 

شيئًا متمّيزًا عىل أرض الواقع، يف سياق التواصل ومّد جسور 

 االرتباط.
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وثّمة سبب آخر لضعف التواصل، موجود عىل بعض 

األصعدة، وهو يرجع إىل تفكرينا الطوباوي الدوغامئي املتعايل، 

فكّل فريق حياول أن يوحي لنفسه أّن عالقته باآلخر هي عالقة 

، وليس استرياد فكره لالستفادة منه، هو شعور تصدير فكري إليه

 بالغرور لو فّككناه جيدًا.

للكثري من األصدقاء اإليرانيّي: إّنكم دائاًم فّكرتم يف  لقد قلُت 

ترمجة نتاجكم الفكري إىل العامل العريب، وهذ يشء جّيد ومفيد 

للمسلمّي عمومًا، وللعرب خاّصة؛ فاملنجز اإليراين يستحّق 

عجاب، لكنّكم مل تنشطوا عىل صعيد االسترياد الذي التقدير واإل

حيّقق التواصل احلقيقي املتساوي الطرفّي. إّن من املفروض أن 

تعيشوا عقلّية التعّرف عىل العامل العريب وما يزخر به من حوارات 

وجداالت فكرية هائلة، كثرٌي منها مل ختوضوه بعُد أو خضتموه 

رب. هذا الشعور قائم عند بدرجة أقّل نضجًا من إخوانكم الع

البعض، ورأيته أيضًا عند بعض املثّقفّي العرب، يف نظرته للعقل 

 ة.اإليراين من موقع الغنوصية واهلرمسّية واخلرافة والالعقالنيّ 

كام رأينا هذا املشهد نفسه يف املعاهد العلمية التقليدية عند 

مذهب ال الفريقّي؛ فأنت جتد عّر التاريخ علامء الرشيعة من كّل 

يقيمون وزنًا للطروحات والنظريات واالجتهادات املوجودة يف 
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املذاهب األخرى، ويف الغالب أنت جتد أجوبًة نمطية عىل هذا 

الواقع، من نوع أّن اآلخر ال يملك عمقًا يف اجتهاده الديني كام هو 

اجلواب الذي نجده كثريًا يف األوساط الشيعية، أو اآلخر ال يملك 

منجزه مأخوذ من العلامء السنّة كام نجد ذلك كثريًا يف  منجزًا وكّل 

 األوساط السنّية.

وهناك أيضًا مشكلة القلق العقائدي الذي ما زلنا حمكومّي له، 

فأن تستحرض اآلخر يف دراساتك الدينية معناه أّن هذا اآلخر 

سينفذ يف تفكريه ومقوالته شيئًا فشيئًا إىل منظومة العقل التي 

رتك هذا األمر نتائ  خطرية عىل التامسك العقدي يف عندك، هلذا ي

داخل املذهب الواحد؛ ألّن أفكار اآلخر واجتهاداته ستحظى ـ 

شئنا أم أبينا ـ ببعض القبول والرضا من بعض الباحثّي يف داخل 

الوسط املذهبي، وستنهار تدرجييًا الصورة البشعة والبائسة 

فّكرين، وهذا أمر مرفوض واملشّوهة عن اآلخر يف وعي العلامء وامل

من الناحية العقائدية عند التيارات التقليدية، فاآلخر يف الثقافة 

ْعَول هدمه معه، وال حترض صورته  املذهبية السائدة ال حيرض إال وم 

األصلية بل صورة مشّوهة عنها، وهلذا كثريًا ما ال نجد أمانًة يف 

 النقل هنا وهناك.

عرشات املحارضات يف  منذ حوايل العرش سنوات، ألقيت
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تاريخ أصول الفقه السنّي والشيعي عىل طالب العلوم الدينية يف 

مدينة قم يف إيران، وقد سمعت الكثري من االنتقادات بسبب 

إلقائي حينها جمموعًة من املحارضات يف تاريخ أصول الفقه 

 السنّي.

إّن املّّررات دائاًم هي ضحالة اآلخر ويف الوقت عينه اخلوف 

الحظوا معي جيدًا التناقض، ففي الوقت الذي ُيبدون اآلخر  منه،

ضحاًل كأّنه عدٌم، خيافون منه أيَّ خوف حتى داخل األوساط 

العلمية ال عىل مستوى القاعدة الشعبية واجلامهري فقط!! هذا هو 

 الواقع الصاّد عن التواصل العلمي.

وحتى الدراسات املقارنة يف املعاهد واجلامعات واحلوزات 

العلمية ـ شيعيًا وسنّيًا ـ تقع يف الغالب ضمن سياق نقد اآلخر 

وإثبات الذات وتفّوقها، وليس يف سياق بناء مكّوٍن جامع للمعرفة 

الدينية يستوعب يف ثناياه جممل تراث املسلمّي وخمتلف مذاهبهم 

 ومقاالهتم.

هلذه األسباب وغريها، مل تظهر إىل اآلن مؤّسسات مشرتكة 

املؤّسسات املعنّية بالتقريب، والتي يفرتض أن تكون ُتذكر، وحتى 

مشرتكًة بطبيعتها، نجدها هي األخرى تعاين من بعض املشاكل، 

فاملعروف أّن القسم العلمي ملجمع التقريب بّي املذاهب يف طهران 
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ال يستوعب باحثّي غري شيعة، وال أعرف سبب ذلك، هل من 

ى التي رفضت املسؤولّي عن املجمع أم من األطراف األخر

 التعاون يف هذا املجال؟

كيف يل أن أتصّور مركزًا بحثيًا تقريبيًا عىل مجيع املذاهب 

اإلسالمية ثم ال أرى املذاهب فيه وال باحثيها، فال أراهم إال يف 

هيئة األمناء واللجان االستشارية العليا التي يغلب عليها الطابع 

 الترشيفايت! هذا واقع يسء جّدًا.

ري املتواضع، جيب العمل ـ ومن خارج السياق ـ عىل ويف تقدي

تأسيس مراكز ومؤّسسات مدنّية ولو صغرية ذات طابع بحثي، 

تكون مشرتكًة، يتعاون فيها اجلميع، متعالية حقيقًة عن التحّيزات 

غري املوضوعية والتحّيثات املهيمنة عىل واقعنا الثقايف بّي املذاهب، 

يف الوقت عينه، وال ينبغي أخذ  وحمرتمًة للخصوصّيات املذهبية

اإلذن أو أن تكون هذه املؤّسسات قد أخذت رشعيّتها من أولئك 

الذين لطاملا رفضوا التقريب بّي املذاهب وكانوا يشمئّزون من 

العمل املشرتك، فإذا أخلصنا النية، فإّن اهلل سوف يوّفق ويعّي 

وشكالً  ل عليه روحًا وعماًل وجوهراً عندما نرشع يف العمل ونتكّ 

 إن شاء اهلل.
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 العربي( الربيع)
 

  





 

 

 

 واإلصالح احلداثة

 العربي( الربيع) زمن يف الديينودور التجديد 

 للعبور حنو حداثة دينّية (الربيع العربي)ثورة معرفّية بعد 

 رة معرفية وثقافية بعد سيدي الكريم هل يمكننا الدخول يف ثو

 ة لتحقيق حداثة دينية؟ثورتنا السياسيّ 

  يؤسفني أن أبدَو يف املرحلة الراهنة متشائاًم عىل هذا الصعيد؛

ألّن مسرية الفكر الديني تتّجه نحو مزيد من االنغالق والتقوقع، 

وهناك عّدة أسباب، منها دخولنا يف نفق األزمة الطائفّية يف املنطقة، 

من شأنه أن خيلق أزمة هوّية، وأزمات اهلوّية عادًة ـ يف وهو نفق 

ظّل واقع داخيل متشنّ  مثل هذا ـ تسعى لتحييد عملية النقد 

 الداخيل أو البناء اجلديد؛ ألّّنا تعتّر ذلك حرجًا يف هذه املرحلة.

ولعّل األمر األخطر الذي تقع بينه وبّي أزمة اهلوّية عالقة 

                                           
احلوار ( أجرى هذا احلوار وأعّده: الدكتور نور الدين علوش، ملوقع 1)

ـ  11ـ  83 ، بتاريخ:9384املتمّدن، ونرش يف املوقع املذكور، العدد: 

 م.8018

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333212
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)أي األشّد تقليديًة واستاتيكّيًة( السلفية جدلّية هو ظهور التيارات 

وإمساكها بمفاصل األمور، وهي تيارات تصّوب سالحها القاتل 

عادًة إىل العقل وحرّيته التي تراها معاداًة للنّص الديني، كام 

تصّوب سالحها إىل النقد والتجديد؛ ألّّنام يمثالن عندها ابتداعًا 

 يف الدين ال إبداعًا فيه.

آخر مهم أيضًا، وهو إمساك املزيد من احلركات وثّمة يشء 

اإلسالمّية بالسلطة، هذا األمر هو سيف ذو حّدين، فمن جهة 

يمكن أن يعّّر عن فرصة تارخيية لعودة اإلسالم إىل احلياة بثوب 

جديد وصقل النظرية اإلسالمية بالتجربة إلنتاج صياغة حضارية 

ة ثانية قد يضعنا جديدة لإلسالم ومضمونه السامي، لكنّه من جه

ة والسلطة مل أمام مشاكل خطرية؛ ألّن العالقة بّي احلركة اإلسالميّ 

اإلسالميّي كثري من تتضح حتى اآلن يف النظرية االجتهادية عند 

أنفسهم، أو فلنقل بأّّنا ما تزال ملتبسة، فهناك تيار يرّجح السلطة 

تبلورت عىل الدعوة، وهو يشبه تيارات يف الداخل الشيعي سبق أن 

وفقًا ملنطق براغاميت صار ُيتهم اليوم بأّنه ضّيع العقيدة والدين يف 

سبيل السياسة ومصاحلها، وهناك تيار ال يعيش هذه النزعة لكنّه ال 

 يملك تصّورًا عن مرشوع سلطوي منّظر له.

ّي بالسلطة هو الصورة التي إّن أخطر يشء يف إمساك اإلسالميّ 
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 أو قابلةً  مل تكن هذه الصورة صحيحةً حيملوّنا عن اإلسالم، فإذا 

للصقل بالتجربة أو وفق دينامية داخلّية نشطة باستمرار، دون ختطٍّ 

للمعايري الدينية العليا، فهذا معناه يف ّناية املطاف تصادمًا بّي 

 الدين واحلياة. إّن إمساك الفقه اإلسالمي بالسلطة ليس مسألةً 

كثريون كانوا ـ وبعضهم ما يزال بسيطة، إّّنا مسألة بالغة التعقيد، ف

ـ يتصّورون أّن أسلمة احلياة إّنام تتّم بإلقاء احلجاب اإللزامي عىل 

النساء، ومنع اخلمور، وحظر الفنون املاجنة، وإقامة الشعائر 

 والطقوس العاّمة كصالة اجلمعة وغريها..

إّن مسألة تطبيق الرشيعة قضّية معّقدة للغاية، فأمام هذا 

ّديات كبرية من نوع سّن آالف القوانّي اجلزائيّة املرشوع حت

واجلنائّية واملدنية وغريها يف قضايا الناس، وعندما يتحّول الفقه إىل 

واقع تتّم ممارسته عىل صعيد دولة وجمتمع، فإّن نتائجه سوف 

تالحقه بالتأكيد، وستتالشى تلك الصورة املثالّية لفكرة تطبيق 

ل طّبقت الرشيعة اإلسالمّية حتى الرشيعة، فحتى اليوم هناك دو

أبعد مدى وهي تعتمد يف قوانينها عىل منجزات القوانّي الغربية. 

لست أريد أن أقول بأّن ذلك خطأ، بل أريد أّن أقول بأّن فيه رشخًا 

منهجّيًا وفقًا لعقيدة الكثري من أنصار تطبيق الرشيعة أنفسهم، 

ول نظرّية تطبيق فاإلسالم الشامل لكّل مرافق احلياة ـ كام تق
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الرشيعة ـ يفرتض أن تكون لديه تصّورات واضحة عن خمتلف 

حتّديات العرص، وها هي قضّية املصارف والبنوك والنظم املالية ما 

تزال شبحًا خميفًا أمام املرشوع االقتصادي اإلسالمي الذي ال جيد 

أمامه ـ يف الغالب ـ سوى منه  احليل الرشعّية للفرار من أزمة 

 جهة بّي النّص والواقع.املوا

أنا لست ضّد تطبيق الرشيعة، بل أذهب إىل رضورة العمل هلذا 

التطبيق، لكنّني أعتقد بأّن تطبيق الرشيعة جيب حسم خيارات 

رضورية مسبقة فيه، وجيب أن يكون االجتهاد اإلسالمي قد بلغ 

من النض  والتنظري بحيث يصبح بمستوى تطبيق الرشيعة يف 

وتفسري معنى هذا التطبيق، فأّي رشيعة نريد أن  العرص احلارض،

نطّبق؟ هل الرشيعة التارخيية املستنسخة حرفّيًا كام تريده بعض 

 ى؟.. فهذاالتيارات السلفّية، أم الرشيعة املقاصدّية، أم رشيعة أخر

 حتى رأيناه الذي من نضجاً  أكثر اجتهادات فيه تكون أن جيب يشء

 .املنّظرين من الكثري عند اآلن

لكن، ومن باب آخر أجد أّن استيعاب اجلامهري وكثري من 

النخب الدينية لتحّديات مسألة تطبيق الرشيعة يمكن أن حيتاج 

بنفسه أحيانًا إىل التجربة؛ ألّن التجربة قد تكون الوسيلة اإلقناعية 

األقوى للعبور إىل مرحلة جديدة، وكشف ثغرات االجتهادات 
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من هنا فإّنني أفرتض أّن مآالت األمور  السابقة ذات الطابع املثايل،

يف العامل العريب ستجّر إىل جتاذب من نوع آخر داخل التيارات 

الدينية الفكرّية، وهناك آمل أن تنفتح كّوة يف جدار العبور نحو 

 حداثة دينية من نوع خاّص.

كام أّنني وإن اختلفت مع العقل العرفاين والصويف يف بعض 

بأّن التصّوف يمكنه أن يلعب دورًا كبريًا اليوم  مدياته، لكنّني أعتقد

يف تقديم قراءة خمتلفة لإلسالم ُتلقى عىل اجلامهري، قراءة ترى يف 

اإلسالم ـ أوالً ـ روحًا ومضمونًا ومعنى، ثم رشائع ونظم وقوانّي 

وفقه ثانيًا، وليس العكس، ولو تصّدت الكفاءات يف التيارات 

لعقل الروحي يف اإلسالم لتقديم فو االصوفية والعرفانية ومثقّ 

إسالم للشعوب العربية من نوع خمتلف، يتحّرر من اجلمود عىل 

الفقهّيات )الفقه واحلديث( بالطريقة السائدة، ويف الوقت عينه ال 

يتخّطى الرشيعة وال يستغرق يف اخلرافة والالمعقول، فقد نعّر 

، كام نحو مكان ما، رشط اجلمع بّي العقلّي الفلسفي والروحي

 فعل ذلك غري واحد من عاملقة اإلسالم.

هذين العقلّي وخروج العارف والفيلسوف من صومعته إّن مجع 

وحتّرره من عقدة اإلقصاء والتكفري والنبذ يف االجتامع  ،ونخبوّيته

اإلسالمي والتي الحقته تارخييًّا، للتحّرك عىل املستوى العام، يمكن أن 
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الراهنة، لكّن هذا املوضوع الظروف يدخلنا يف مرحلة جديدة يف ظّل 

 ليس بسيطًا أبدًا، وهو مسؤولية كبرية خطرة املنزلقات.

 خارطة االجتاهات اإلصالحّية يف الفكر اإلسالمي املعاصر

   ة يف الفكر اإلسالمي املعارص؟خارطة االجتاهات اإلصالحيّ ما هي 

  ّأعتقد بأّن رسم خارطة االجتاهات اإلصالحية يمكن أن يتم 

وفقًا لعّدة معايري، سأختار أحدها، وعليه يمكن تقسيم االجتاهات 

 ة يف الفكر اإلسالمي املعارص إىل اثنّي أساسيّّي:اإلصالحيّ 

وهو اجتاه اإلصالح اخلارج ـ ديني، بمعنى أّن  االجتاه األّول:

هذا االجتاه يذهب إىل أّن حّل مشكالت الفكر اإلسالمي ال يكون 

ات الدينية، وحماولة إجياد زحزحة هلا، بالغوص داخل املوضوع

وإّنام باخلروج منها والنظر إليها من اخلارج، وهذا معناه أّن القراءة 

اإلصالحية للفكر الديني ستكون قراءة للمنه  وللبنيات التحتّية، 

 .ولشبكة العالقات املعرفّية، وللمجمل الديني العام

دراسة قضايا من ويف هذا السياق يذهب أنصار هذا االجتاه إىل 

نوع شبكة العالقات بّي العلوم الدينية والعلوم غري الدينية، 

وكذلك يتحّدثون عن ايبستمولوجيا الفهم الديني عمومًا، وكذلك 

عن أهداف الدين يف حياة اإلنسان، وعن املساحة التي يشغرها 
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الدين ويتوىّل العناية هبا وتلك التي ال عالقة له هبا، وعن التمييز 

الدين وفهم الدين، وكذلك عن مناه  فهم الظاهرة الدينية، بّي 

مثل مناه  العلوم االجتامعية والنفسية واالنثروبولوجية وغريها، 

العقل أم النقل أم القلب أم غري  يفهم الدين هل ه أداةوعن 

 ذلك؟

إّن أنصار هذا االجتاه يعتقدون أّنه ما مل نحسم القضايا اخلارج ـ 

ونحو ذلك فإّننا سوف  ،نه  واملصادر املعرفيّةدينّية من نوع امل

ندخل املوضوعات الدينية بذهنيّة غري صحّية، وسيفيض ذلك إىل 

توّرطنا يف أخطاء منهجّية فادحة، وكّل إصالح داخل ـ ديني ال 

يسبقه إصالح خارج ـ ديني فسوف يكون عقياًم، فالدراسات 

هناك منطق للتفكري  اخلارج ـ دينية متثل منطق العلوم الدينية، فكام

عاّمة مثل املنطق العقيل األرسطي أو املنطق االستقرائي أو املنطق 

منطٌق للفقه وهو  كالتجريبي أو املنطق الوضعي أو غريه، وكام هنا

أصول الفقه، كذلك هناك منطٌق للعلوم الدينية عاّمة، وهو 

ما الدراسات اخلارج ـ دينية ذات البعد املعريف واملنهجي، من نوع 

أرشنا إليه قبل قليل. وكام سيقع الباحثون يف اضطراب وارتباك إن 

مل حيملوا معهم منطقًا للتفكري، كذلك سوف يتعثرون عندما 

 يدخلون جمال البحث الديني دون منطق التفكري الديني السليم.
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وهو االجتاه الذي مل يعتن  كثريًا باإلصالح اخلارج  االجتاه الثاين:

فرتض أّن البنيات التحتّية العاّمة صحيحة، وانطلق ـ ديني، وكأّنه ا

منها إلجراء تعديالت يف املنظومة الدينية بطبقاهتا العليا ال السفىل، 

 وهذا الفريق يمكنني أن أراه عىل مستوّيّي اثنّي:

حيث ينطلق  املستوى األّول: وهو املستوى الفلسفي والكالمي،

ائمة يف الرتاث، وقد هؤالء من داخل منظومات فلسفية وكالمية ق

جيرون عليها بعض التعديالت الطفيفة أو اإلضافات، ويرون أّن 

املنظومة الفلسفية يف الرتاث قادرة عىل النفوذ يف سائر مناشط 

 .الفكر الديني إلصالحه

فمثاًل نحن نجد أّن حركة اإلصالح الديني يف إيران منذ 

حيث انطلقت التسعينيات، قامت هبذا اخلطوة،  اخلمسينيات وإىل

من املوروث الفلسفي والعرفاين ملدرستي: حميى الدين ابن عريب 

هـ( يف مدرسة 1010هـ( وصدر املتأهلّي الشريازي )498)

احلكمة املتعالية، لتقرأ الدين من خالهلام بطريقة جديدة، ممّا ترك 

أثرًا كبريًا عىل فهم النصوص القرآنية واحلديثية، وكذلك عىل فهم 

د واحلياة. فاملستوى األّول ينطلق من الفلسفة قضايا الوجو

 التفسري واحلديث والفقه والعلوم الرشعيّة وأمثاهلا. والكالم إلصالح

حيث يرى  املستوى الثاين: وهو املستوى الفقهي واألصويل،
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هذا الفريق أّن مرجعية الرتاث الفقهي واألصويل )أصول الفقه( 

ا ـ ألّن تقوم بإصالح تصلح ـ بعد إجراء إصالحات جزئّية عليه

فهمنا للدين ولنصوص الكتاب والسنّة، فمناه  األصولّيّي 

والفقهاء )أو بعضهم( هي مناه  عقالنّية، وهي قادرة لو فّعلناها 

عىل إعادة رسم تصّوراتنا عن الدين عاّمة، وعن واقعه يف احلياة، 

 .وإعادة بلورة مسلكّياتنا وأدائنا السيايس واالجتامعي

اإلطار نجد مرشوع املقاصدّيّي اجلدد، وكذلك ما ويف هذا 

قّدمه أمثال الشيخ حممد الغزايل والسيد حممد حسّي فضل اهلل 

والشيخ حممد مهدي شمس الدين وغريهم، عىل تفاوت بّي 

 أطياف هذا املستوى اإلصالحي.

إّن قيمة هذا النوع من عمليات إصالح الفكر الديني أّنه يشتغل 

صوليّي والفقهاء ؛ ألّن اجتهادات األعىل طرائق فهم النّص 

متمّرسة يف جمال فهم النصوص وقواعد هذا الفهم وطرائقه، وهذا 

ما يعطي هذا املستوى من إصالح الفكر الديني ُبعده املنهجي 

أيضًا، وسيكون جمال تفسري القرآن الكريم وفقه احلديث الرشيف 

 ودرايته جمّرَد تطبيق هلذا اإلصالح املنهجي.

ّننا أردنا رسم املشهد بطريقة موجزة لرأينا أّن الفقهاء ولو أ

واألصوليّي قّدموا أنموذجًا إصالحّيًا يف مقابل التيارات السلفّية 
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واجتاه املحّدثّي املسلمّي، فيام وجدنا الفالسفة واملتكّلمّي 

والعرفاء اجلدد يرون منطلق اإلصالح هو الفلسفة والعرفان 

ا الدينية، فيام يرى اإلصالح اخلارج ـ ليشمل سائر العلوم والقضاي

ديني )وهو إصالح من النوع الفلسفي االيبستمولوجي( أّن 

املنطلق هو يف معرفّيات البنيات التحتية لفهم الدين، لتشمل كّل 

منظومة الفهم الديني الفلسفّية والصوفّية والكالمية والفقهية 

 واألصولية واحلدّيثية والتفسريية وغريها.

ؤمن بكّل دوائر اإلصالح؛ لكنّني أجد احلّق مع الفريق إّنني أ

األّول، فكثري من األمور حلوهلا البد أن تنطلق من منطقيّات الفهم 

الديني، ال من أحشاء هذا الفهم وثناياه، وهو أمر ال يلغي حاجتنا 

لإلصالح يف الدوائر األخرى للفكر الديني، فاخلطوة األوىل هي 

نطولوّجية، ثم بعدها خطوتنا الفلسفية األخطوة معرفّية، ثم تأيت 

نّتجه نحو قواعد فهم النص، ثم نطّبقها يف جمال النصوص الدينية، 

 ثم نتحّرك بعقلّية جديدة لرصد تطبيق النص عىل أرض الواقع.

 اخلدمات املتوّقعة من الفكر اإلصالحي يف املرحلة اجلديدة

 ربيع كيف سيساهم الفكر اإلصالحي يف إنجاح ثورات ال

 الديمقراطي؟

  أعتقد بأّن الفكر اإلصالحي يستطيع أن يقّدم خدمات
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 عديدة للدخول يف مرحلة جديدة:

العمل عىل ترشيد اخلطاب الديني باستمرار، بحيث  أوالً:

نخرج هذا اخلطاب من حالته املنغلقة إىل حالة أرحب، يتمّكن 

الديني  خالهلا من التواصل مع اآلخر والتالقي معه. إّن اإلصالح

مطالب باالستمرار وعدم اليأس يف ممارسة النقد الداخيل للخطاب 

الديني، وتقديم قراءة جديدة للدين تكون حريصة عليه ال ناقمة 

وال مستهرتة، ومن الرضوري استمرار االشتغال عىل ظواهر 

التكفري اآلخذة باالتساع يومًا بعد آخر. وعقيديت أّن اإلصالح 

يظّل ـ عىل مستوى تأثرياته امليدانية املبارشة  الداخيل للفكر الديني

اليوم ـ رضورة أكّر من أّي نقد خارجي؛ نظرًا لكون جمتمعاتنا يف 

الغالب جمتمعات دينية حمافظة، قد يكون اإلصالح الداخيل بلغة 

دينية أقرب إىل تفكريها ووجداّنا، ومن ثّم أفعل يف التأثري من 

 غريه.

اإلصالحي الديني يظّل يف هذه املرحلة أعتقد بأّن الفكر  ثانيًا:

القادمة ـ رغم تعثراته ـ أفضل من غريه عىل املشاركة يف صياغة فقه 

الدولة والعمل السيايس من منظور ديني، وذلك عّر تقديمه صيغًا 

متالئمة مع روح الرشيعة وغري جامدة عىل الظواهر احلرفيّة أو عىل 

ويف نفس الوقت غري  املقاربة التقليدية لألحداث واملواقف،
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 متجاهلة للدين أو معارضة له.

رحت صيغ كثرية للسلطة والعمل السيايس من منظور لقد طُ 

ديني، وهنا يمكن للخّط اإلصالحي الفكري أن يعمل عىل 

التالقي بّي أفراده وجمموعاته لوضع بنود لصيغ عمل جديدة، 

وهنا من  يلقى عليها ثوب ديني وتكون ذات مرجعّية مقبولة دينيًّا.

الرضوري أيضًا أن خيرج الفكر اإلصالحي من حالة االلتباس يف 

املفاهيم واملصطلحات، ويكون لديه وضوح أكّر فيها، مثل 

املوقف من الديمقراطية والليّرالية والتسامح والعنف واملجتمع 

الديني واملدين والتعددية واملشاركة السياسية واملعارضة وغري 

واضحة من ملفات سياسية شائكة اليوم ذلك، فضاًل عن مواقف 

مثل العالقة مع الغرب، واملوقف احلقيقي ـ وليس القويل ـ من 

خّط املامنعة والقضّية الفلسطينية، ومن التجاذب الطائفي يف 

 املنطقة.

إّن قدرًا كبريًا من االلتباس يلّف هذه املفاهيم يف وسط الفكر 

فهمها وتداوهلا، اإلصالحي الديني، وهناك بعض االضطراب يف 

وهذا أمر حيتاج لتخّطيه إىل جهود جديدة. واألهم أيضًا هو رسم 

األولويات؛ حيث ال يبدو هناك اتفاق أو مواضعة عىل تعيّي 

 األولويات يف اللحظة الراهنة.
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هناك نقطة مهّمة عىل هذا الصعيد، وهي أّن جمتمعاتنا  ثالثًا:

ا؛ ألّّنا خائفة وقلقة عىل العربية واإلسالمّية تّواقة لتحصيل هوّيته

الدوام، وحتصيل اهلوّية يمكن ألّي تيار ماضوي أن يكسب جولته 

يف مناخ متأّزم نفسّيًا نتيجة اجلروح النرجسّية التي أملّت باألّمة 

املسلمة وما تزال. والقاعدة العريضة تقف أمام خيارين يمكن أن 

وحيث تراجعت  جتد فيهام اهلوية الضائعة ومها: اإلسالم والعروبة،

احلالة القومية والعروبية يف العامل العريب بعد إخفاقات وهزائم، فإّن 

)اإلسالم( يمكن أن يسّد مساحة فراغ كبرية، وكّلام كان اخلطاب 

موغاًل يف اهلوّية والتاريخ كان جذابًا ومؤثرًا؛ ألّنه يسّكن اآلالم 

 تنامي الكامنة يف جسم األّمة، وأعتقد أّن هذا األمر ساعد عىل

 عند املذاهب اإلسالميّة.واملتطّرفة التيارات السلفية 

من هنا يبدو يل أّن تيار اإلصالح الديني لديه قدرة أكثر من 

غريه عىل لعب دور فاعل هنا، فهذا التيار قّدم نفسه يف بعض 

األحيان ناقدًا فقط، والنقد الداخيل ال يتناسب مع الرغبة النفسيّة 

مل؛ ألّن النقد يشعرك باألوجاع ويكشف عن العاّمة يف تسكّي األ

عينيك غطاء التخدير الذي تعيشه، وهلذا من األفضل أن يقّدم 

اإلصالح الديني نفسه عىل أساس منطق احلرص والدفاع، ويصّور 

التيارات التقليدّية عىل أّّنا يف رضر الدين، ويبدي مواقفه احلريصة 
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جلد األّمة وحتميل الدين عىل قضايا األّمة، وال يضع نفسه يف إطار 

 فقط مسؤوليّة ما جرى.

عندما يكون اإلصالح الديني تيارًا دينّيًا حريصًا فمن املمكن أن 

تشعر األّمة معه باألمان ويكتسب ثقتها، أّما عندما يتمّحض بالنقد 

فإّن األّمة ستخاف منه، أو لن تشعر باألمن معه، وهنا قد يتمّكن 

قع التيارات التقليدية بدرجة معينة، عّر هذا التعديل من أخذ مو

للفتح عىل وضع خمتلف. إّن هذا كّله يكشف لنا عن املهاّمت 

 املتعّددة لإلصالح الديني يف هذا املجال.

 جماالت التجديد يف االجتهاد الديين وفقًا للمرحلة الراهنة

   ما هي املجاالت الفكرية والدينية التي حتتاج إىل اجتهاد وحتقيق

الت السياسية التي عرفها العامل معريف حتى نواكب التحوّ تراكم 

 العريب؟

  أهّم املجاالت يف تقديري هو االشتغال عىل قضايا احلريات

وحقوق اإلنسان من منظور قراءة دينية جديدة، وما يدخل حتتها 

ات شائكة كحقوق املرأة والطفل والشعب واملعارضة من ملفّ 

ة، واحلرّيات اإلعالمية وقضايا واحلرّيات الفكرية وقضايا الردّ 

الضالل، والتعّددية يف العمل السيايس واالجتامعي وغري ذلك من 
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املفاهيم واملقوالت، فهناك حاجة كبرية لالستمرار يف تناول هذه 

املوضوعات وتقديم أمور جديدة وقراءات أكثر نضجًا فيها، فليس 

شعب مثاًل، بل املهم أن يقول لنا مفّكر إسالمي بأّنني مع سلطة ال

املهم هو أن يقّدم يل املقاربة الدينية للموضوع، وكيف استطاع ـ 

 من منظور ديني ـ أن يتوّصل إىل هذا األمر؟

بالنسبة يل شخصّيًا أحرتم ذلك الذي يرفض النّص الديني من 

األساس، ثم يقول يل بأّنني اقتنعت بقضايا اإلنسان اليوم، ألّنني 

ّما الذي يؤمن بالنّص الديني مرجعًا يف أجده منسجاًم مع نفسه. أ

املامرسة والسلوك واملفاهيم والقيم فال أكتفي منه بأن يقول بأّنني 

مع الديمقراطية، بل إنني أطالبه بتكييف قناعاته هذه مع النّص، 

وإال دخلنا يف تالعب وتزوير وإنتاج فهم زائف للدين، رسيعًا ما 

املاضوية احلرفيّة التقليدية  سيعّريه عىل السواء كّل من التيارات

 الالدينية.ووالتيارات اإلحلادية 

هذا األمر جيّر إىل ملّف آخر ما زالت الرضورة قائمة يف جماله، 

وهو مناه  فهم النّص وإثباته، فنحن من جهة نعاين مشكلة مع 

حيث مل تتضح وجهات النظر  ،النّص الثاين )السنّة الرشيفة(

هذا النص وبناء مرجعّيته االجتهادية، اإلصالحّية يف ّن  إثبات 

حتى أّننا يف بعض األحيان نجد استنسابات غري مسؤولة يف كيفية 
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قبول النص أو رفضه، وهذا ما يضعنا أمام مشكلة منه  يف 

اإلثبات التارخيي لنّص مرجعي كبري بمستوى النص الثاين. كام 

ي، إىل هناك أزمة الفهم، من الفهم التقليدي إىل الفهم التارخي

غريمها من املناه ، فاليوم نحن نعاين وسط حركات الفكر 

اإلصالحي الديني من فوضوية يف استخدام املنه  التارخيي يف 

فهم نصوص القرآن والسنّة، حتى ليمكنني القول بأّن هناك ختّبطًا 

يف أكثر من مكان، فإذا تصادمنا مع وضع معّّي رصفنا نظرنا تلقاء 

ي؛ بغية فّض االشتباك وحّل املشكلة، وإذا مل النّص وقلنا هو تارخي

 !نجد تصادمًا مل نلجأ هلذه الوسيلة

هذا يعني أّن مرجع التفسري التارخيي هو ضغط اللحظة 

احلارضة عىل املفّكر الديني، وليس وجود منه  واضح وحمايد 

يمكنه أن يمّيز يل تارخيّية نّص من عدم تارخيّيته، وأن يسمح يل 

لزمنية عن هذا النص واحلفر للوصول إىل لّبه بحذف القشور ا

الباقي واملستمّر إىل يومنا هذا. إّن أغلب الناقدين الدينيّي مل يضعوا 

بالنسبة ـ منهجًا واضحًا يف هذا املوضوع، وهلذا يبدو جهدهم 

أشبه باالجتهاد يف مقابل النّص، ـ للتيارات التقليدية الدينية 

من الرضوري التوّصل  .صوصوالرأي ال معنى له مع وجود الن

إىل صيغ ضابطة لكيفية التعامل مع النّص الديني بعد جتاوز مرحلة 
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 إثبات مرجعّيته، متهيدًا لتحقيق التكييف املعقول.

ثالث من الرضوري االشتغال عليه أيضًا، وهو  وهناك ملّف 

املوقف من العلوم اإلنسانّية، فالفكر الديني ظّل مضطربًا يف موقفه 

وم احلديثة، السيام اإلنسانّية، فمن جهة يقبل هبا، ومن جهة من العل

أخرى نجده يرى فيها منافسًا فيام تقّدمه من نظريات حول اإلنسان 

والنفس واحلياة واالجتامع والرتبية، ممّا يمّس املرّبع نفسه الذي 

تشتغل عليه النصوص الدينية وُتعنى به؛ هلذا وجدنا حديثًا عن 

سانّية، وإىل اليوم هناك من يعمل عىل هذه أسلمة العلوم اإلن

األسلمة، حتى أّن إحدى الدول اإلسالميّة رشعت قبل سنوات 

قليلة بإنتاج علوم إنسانّية إسالمّية لتبنّيها بعد فرتة مقّررات دراسيّة 

يف اجلامعات؛ هلذا أظّن أّن علومًا مثل علم النفس واالجتامع 

للفكر الديني، ومنافسًا قوّيًا والتاريخ واللغة باتت تشّكل خصومًا 

يف تقديم البدائل للصيغ التي كان الدين قد قّدمها حلّل قضايا 

اإلنسان. أعتقد أّن هذا امللف مهم جّدًا من الزاوية املنهجّية، وجيب 

أخرى؛ ألّن جزءًا كبريًا من خالفاتنا الفكرية  االشتغال عليه مّرةً 

تي نؤول إليها، وهذا واحد يرجع إىل أزمة املرجعّيات املعرفّية ال

 يل.منها كام يبدو 
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 املذهيب التطّرف

 الفكر الديين جتديد وإشكالّيات

 ، املفهوم والتعريف واملكّونات(السلفّية الشيعّية)

  يعية، ما هو يتّم يف املرحلة الراهنة تداول مفهوم السلفّية الش

 تعريفكم هلذا املفهوم؟

  بدأ تداول هذا املصطلح منذ حوايل العقد والنصف تقريبًا

بشكل مبعثر هنا وهناك، ولكنّه أخذ بالتنامي يف السنوات األخرية 

عقب تزايد وترية التطّرف املذهبي يف العامل اإلسالمي بعد سقوط 

 السابق. النظام العراقي

ف موّحد هلذه الكلمة، ففيام يرى وال يمكن احلديث عن تعري

بعضهم أّن السلفّية الشيعّية هي تعبري عن انغالق شيعي تاّم وسعي 

                                           
وأعّده: أ. ريتا فرج، وُنرش يف صحيفة الرأي الكويتية،  ( أجرى هذا احلوار1)

م. ُيشار إىل أّن هذا هو النّص 8019ـ  8ـ  11، بتاريخ: 18878العدد: 

الكامل للحوار، حيث اضطّرت الصحيفة لعدم نرش بعض األسئلة 

 واألجوبة، فاقتىض التنويه.
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الستنساخ التاريخ بكّل تعقيداته وجتّلياته، يذهب آخرون إىل أّن 

ة هي نمط تكفريي يشابه النمَط املوجود عند بعض السلفية الشيعيّ 

 .أهل السنّة

يعية ـ إذا أردنا أن نرّص عىل والذي يبدو يل أّن السلفّية الش

استخدام هذا املصطلح ـ ليست طيفًا واحدًا، بل هي متعّددة 

لكّن معامل هذه األطياف بحيث نجد شّدة هنا وضعفًا هلا هناك، 

 السلفية تبدو يل يف العنارص التالية:

أوالً: سعي دؤوب بكّل قّوة للرتكيز عىل اخلصوصّيات املذهبية، 

وهذا ما  عىل العنارص املشرتكة بني املذاهب، مقابل حتفيف اإلضاءة

جيّر بشكل تلقائي إىل حماولة احلفر يف الرتاث اللتقاط كّل عنرص 

خمتلف، بوصفه معلاًم من معامل التشّيع، فيام يتّم تفسري العنارص 

املشرتكة والوحدوّية يف الرتاث عىل أّّنا جاءت ألسباب طارئة 

متثل العمق األصيل للمذهب ة وغريها، ومن ثّم فهي ال كالتقيّ 

الشيعي. وهذا ما قد يؤّدي إىل رسم مسلسل جديد لألولويات 

 وحتديد خمتلف للعدو أيضًا.

ثانيًا: توجيه سهام النقد الداخل ـ مذهبي إىل مرشوع التقريب 

 واعتباره تضحيًة باملذهب ملصالح سياسية بحتة. ،بني املذاهب

ن مرحلة التقية ثالثًا: السعي إلخراج املذهب الشيعي م
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وهذا  واملعارضة إىل مرحلة اإلعالن واملواجهة الرصحية والشفافة،

ما يفرّس ما تبثه بعض القنوات الشيعية من لعن اخللفاء والصحابة 

 وأّمهات املؤمنّي، وبيان عيوهبم بكّل أسلوب ممكن.

تيار فكري آخر داخل املذهب  أيُّ  رابعًا: رفض أن يمثل التشّيعَ 

تشكيك يف طهارة مولد الكثري من التيارات الفكرية وال الشيعي،

 الشيعّية املعارصة األخرى التي ال تذهب هذا املذهب.

 ،خامسًا: املبالغة يف إبراز اجلوانب الشعائرّية للمذهب الشيعي

وحتويلها من طقوس وشعائر ظاهرّية إىل جوهر أصيل للمذهب 

حتويل بالغ  متامًا كتحويل التاريخ إىل معتقدات، وهو الشيعي،

 اخلطورة.

أسس السلفّية الشيعّية، واالجتاهات الشيعية يف فهم نظرية 

 اإلمامة

   ما هي األسس العقدّية التي تنهض عليها السلفّية الشيعّية؟

 وإىل أين متتّد جذورها؟

  ،هذا االجتاه الفكري ليس مذهبًا آخر داخل املذهب اإلمامي

يمكنني أن دي، ولكي أميّز لكنّه تيار من تيارات التفكري العق

أحتّدث عن ثالثة اجتاهات أساسّية اليوم يف التفكري العقدي 

 اإلمامي تدور حول قضية اإلمامة وتفسريها:
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وهم  يميل إىل أخذ احلّد األعىل لإلمامة، : وهواالجتاه األّول

الذين يذهبون ـ إضافًة إىل ما يقوله االجتاه الثاين اآليت ـ إىل اعتبار 

وسائط يف الفيض اإلهلي، وأّّنم مظهر األسامء والصفات  األئّمة

اإلهلّية، وأّن هلم الوالية عىل عامل الوجود وهم سالطينه الذين 

يديرون الوجود كّله، وأّّنم يعلمون الغيب وما كان وما سيكون 

إىل يوم القيامة، وأّّنم يعلمون كّل يشء بام يف ذلك اللغات وكّل 

ون، وأّّنم مستقّلون بالترشيع حتى بعد صغرية وكبرية يف هذا الك

ثون  وفاة النبّي، وأّّنم عّي القرآن وليس شيئًا غريه، وأّّنم حمدَّ

وتنزل عليهم املالئكة وُتعرض عليهم أفعال العباد دومًا، وأّن 

اإلمامة حلقٌة يف سلسلة نظام الوجود كّله، وأّّنم مذ كانوا أجنًّة يف 

ن الذنب مطلقًا وعن اخلطأ مطلقًا بطون أّمهاهتم كانوا معصومّي ع

وعن النسيان مطلقًا، وأّن األئّمة خلقوا قبل خلق العامل وكانوا 

أنوارًا، وأّّنم الذين حياسبون الناس يوم القيامة بأمر من اهلل تعاىل 

وترجع إليهم الناس ويكون بعثها هلم، وأّن حياهتم حمكومة لنظام 

ه الدائم، وأّن من املستحيل الكرامات والنشاط الغيبي الدائم أو شب

فهم حقيقتهم، وأّن الصحابة وأّمهات املؤمنّي ارتّدوا وكفروا إال 

ار حقيقًة وإن تعاملنا معهم معاملة القليل النادر، وأّن أهل السنّة كفّ 

 ظاهر اإلسالم يف الدنيا..
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وهذا الفريق يوجد بعض االختالفات يف بعض التفاصيل 

يستند هذا الفريق إىل عدٍد من األدّلة املشار إليها بّي أنصاره. و

ذات الطابع الفلسفي حينًا، والصويف العرفاين حينًا آخر، وكذلك 

إىل عدد من النصوص احلديثية املوجودة يف خمتلف مصادر احلديث 

عند اإلماميّة وغريهم. وهذا هو التوّجه الذي يميل إليه االجتاه 

 الذي تطلقون عليه )السلفية الشيعية(.

 ،لإلمامة اه الثاين: وهو الذي يميل إىل أخذ احلّد األوسطاالجت

حيث يرى هؤالء أّن اإلمامة امتداٌد للرسالة النبوّية، ومحاية هلا، 

واستمرار رضوري ملرشوعها، وأّّنا رضورة وليست خيارًا، وأّّنا 

إدارة شؤون الناس يف الدنيا والدين عىل مستوى االجتامع البرشي 

 وين، وأّن املطلوب منّا هو:ال عىل مستوى التك

االعتقاد بإمامتهم املنصوص عليها من اهلل تعاىل بوحي أنزله ـ 1

عىل رسوله، وأّّنم معصومون مطّهرون من الذنب مطلقًا وعن 

 اخلطأ يف الدين.

ـ اعتبارهم مرجعًا يف أخذ الدين الذي نزل عىل حمّمد، فالبّد 8

معصوم للكتاب  من الرجوع إىل سنّتهم الرشيفة التي هي رشٌح 

 والسنّة النبوّية، وهذه هي )املرجعية العلمية(.

ـ لزوم طاعتهم وثبوت واليتهم عىل الناس، فهم احلّكام 9
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احلقيقّيون لألّمة بعد وفاة الرسول، واألّمة ملزمة بإطاعتهم فيام 

 يأمرون وينهون، وهذه هي )املرجعّية السياسية(.

ل آية املوّدة وأن تعيش ـ لزوم حمبّتهم وموّدهتم بمقتىض مث 6

األّمة معهم حالًة عاطفّية وعشقّية، وهو ما يتجىّل يف مثل شعائر 

عاشوراء احلسّي وزيارة مراقدهم وبيان مظلومّيتهم، ويمكن أن 

 نسّمي هذه بــ )املرجعّية الروحّية(.

وهذا كّله معناه أّّنم يرون أّن الرسول قد نّصب عليًا إمامًا من 

رش إمام، وأّن هؤالء األئّمة معصومون يف جمال بعده يتلوه أحد ع

تبليغ الدين ويف سلوكّياهتم األخالقية، وأّن األّمة قرّصت 

باستبعادهم عن املرجعّية العلمّية واألخذ منهم، وأّّنم أفضل 

 و..رّشاح القرآن والسنّة 

االعتقاد بأّّنم حمّل رعاية اهلل وتسديده، وأّنه قد تصدر منهم ـ  1

والّركات، وأّن العباد تسأل اهلل وتدعوه بحّقهم وحّق الكرامات 

األنبياء مجيعًا، ولكّن حياهتم كانت جتري ـ يف غالبيتها الساحقة ـ 

عىل وفق النظام الطبيعي ومل تكن جتري عىل أساس قوانّي الغيب 

املتعالية عن قانون الطبيعة، فهم برش كسائر الناس هلم فضلهم 

 تعاىل.وبركتهم ومقامهم عند اهلل 

ومن هنا ال يؤمن هؤالء بوالية أهل البيت التكوينية وال 
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بعلمهم بالغيب وال بكوّنم أنوارًا وال بعلمهم املطلق، وال 

بحساهبم للناس أو كوّنم املعاقب واملثيب، وال بكوّنم جتلّيًا 

للصفات واألسامء اإلهلّية، وال بكوّنم من يوّجه إليه دعاء 

حده، وغري ذلك مما قاله الفريق األّول، املؤمنّي، بل الدعاء هلل و

 وقد نجد بعض رجال هذا االجتاه يرى بعض أفكار االجتاه األّول.

ـ الذهاب إىل أّن ما حصل بعد وفاة الرسول كان غصبًا 4

للخالفة، لكّن املهم اليوم هو الرتكيز عىل مرجعية أهل البيت 

ال البحث العلمية والروحّية يف األّمة، وترك احلديث )إال يف جم

التخّصيص( عن التاريخ واالستغراق فيه، وعدم الدخول يف 

مشاحنات طائفّية، وال سّب أو لعن أحد من السابقّي، بل يقولون 

، وأّننا نتّرأ ﴾تلك أّمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم﴿بأّن 

منهم برتكهم وعدم األخذ بأفعاهلم وال االقتداء هبم فيام أقدموا 

 ه..علي

 خيتلف حيث االجتاه، هذا يف احلال كذلك األّول االجتاه وكام

هنا وهناك. ويستند هؤالء يف مقاالهتم  التفاصيل بعض يف أنصاره

إىل النصوص القرآنية واحلديثية الكثرية التي يروّنا لصاحلهم، وأّن 

األحاديث التي لصالح الفريق األّول إّما جمعولة أو ضعيفة السند 

 لتاريخ.أو معارضة للقرآن وا
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االجتاه الثالث: وهو الذي يرى أّن أهل البيت ليسوا سوى 

تدى به، لكنّهم ليسوا منصوصًا وأّّنم مرجع هُي  ،(علامء أبرار)

عليهم باالسم، وال معصومّي، وال غري ذلك ممّا قاله الفريق 

رًا وبقّوة الشيخ حمسن كديور األّول، وهذا هو الذي طرحه مؤّخ 

 يف إيران.

جتاهات الثالثة، نجد االجتاه األّول يّتهم الفريق وأمام هذه اال

الثاين والثالث بالتقصري يف حّق أهل البيت، وبرفض البعد 

الالهويت يف شخصّيتهم، وبالتأثر بأهل السنّة عاّمًة وباملذهب 

 السلفي خاّصة.

فيام يرى بعض أنصار الفريق الثاين وكّل أنصار الفريق الثالث، 

يف حّق أهل البيت، وأّن أهل البيت حاربوا  أّن الفريق األول مغالٍ 

هذا الغلو، وأّن الغلّو الذي حاربوه ليس هو تأليه أهل البيت يف 

عرض اهلل، حيث مل يقل أحد بذلك يف التاريخ، بل الغلّو هو هذا 

الذي يّدعيه الفريق األول. بل قد نجد هنا وهناك كلامت يطلقها 

حّق الفريق األول معتّرين بعض أنصار الفريق الثاين والثالث يف 

 أّن بعض ما يقولونه أو يفعلونه رشك.

ويرى الفريق الثاين أّن االجتاه الثالث أخطأ يف نفيه النّص عىل 

أهل البيت والعصمة، ويرى أّّنام صحيحان وموجودان يف الرتاث 
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والتاريخ واحلديث، فيام يرى الفريق األّول أّن الفريق الثالث ليس 

؛ ألّن كّل من ينكر النص والعصمة ال يمكن أن من الشيعة أساساً 

 يكون إمامّيًا مطلقًا.

وإذا أردنا أن نحّلل جذور التحّول هذا، فيمكن الرجوع إىل ما 

تركه لنا العرص الصفوي، ففي هذا العرص ظهرت التيارات 

اإلخبارّية املذهبيّة الشيعية، ويف الوقت عينه ظهرت مدرسة صدر 

ة الفلسفّية. فعىل خّط املذهب اإلخباري الدين الشريازي الصوفي

الذي تنامى بفضل الرصاع العثامين الصفوي نجد رغبة دائمة يف 

عند  التاميز عن أهل السنّة، فظواهر الدالالت القرآنّية ليست حّجةً 

كثريين منهم، وكذلك العقل يف مساحة كبرية منه، وكذا اإلمجاع، 

ديثية التي ارتقى هبا واملرجعّية األوىل هي نصوص أهل البيت احل

بعض اإلخباريّي إىل حّد أّّنا يقينية يف صدورها ودالالهتا، مقرتبّي 

 من تيار كبري عند أهل السنّة يف التعامل مع الصحيحّي.

لقد انتقد اإلخباريون قبل عّدة قرون التقارب بّي السنّة 

هـ( والعالمة 640والشيعة، ورفضوا سياسة الشيخ الطويس )

ـ( يف التواصل العلمي مع أهل السنّة واالستفادة من ه781احليل )

 منجزاهتم وجتارهبم ونقل أفكارنا إليهم بطرق هادئة.

هـ( 1010وأّما عىل خّط مدرسة صدر الدين الشريازي )
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الفلسفّية، فقد أخذت هذه املدرسة عرفان ابن عريب وتصّوفه، 

والتقطت نظريات )اإلنسان الكامل، والشخصية املحّمدية، 

لصادر األّول( التي عليها مدار الوجود، ثم تّم إسقاط هذا وا

املنجز الصويف الفلسفي عىل نظرية اإلمامة الشيعّية، فانتقلت نظرّية 

اإلمامة يف العرص الصفوي من كوّنا نظرّية ذات بعد اجتامعي 

ديني ومعريف يف احلياة اإلسالمّية كام كان يفهمها متكّلمو بنو 

 والشيخ املفيد والشيخ الطويس نوبخت والرشيف املرتىض

يف  وغريهم، إىل ُبعدها الوجودي التكويني، ليصبح اإلمام حلقةً 

سلسلة حلقات الوجود كّله، وتكون له الوالية التكوينية عىل العامل 

 كام رأينا.

إّنه انتقال ليس بالبسيط، وإّنه التحّول التارخيي الكبري الذي 

اريخ الشيعي إىل أن يصبح هلا دور أخرج تيارات منزوية نسبّيًا يف الت

كبري يف العصور املتأّخرة، دون أن أتدّخل هنا يف عملية التقويم، 

وأّي من هذه التيارات هو الصحيح أو غري الصحيح من زاوية 

نقدية وعلمّية ودينية. وهذا كّله يعني أّن اجلذور متتّد إىل السياق 

 .هة ثانيةالسيايس من جهة، والسياق الفلسفي الصويف من ج

ومن الالفت للنظر أّنه عىل الدوام كانت هناك رصاعات بّي 

التيار اإلخباري والصوفية، لكنّهام يف هذا املوضوع التقيا عىل 
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 مشرتكات ليست قليلة.

 السلفّية الشيعية واحلركة اإلسالمّية، عالقات ومشكالت

  ا؟هل ثّمة حضور للسلفّية الشيعية يف لبنان؟ وبامذا يطالب دعاهت 

  أعتقد أّنه رغم بعض املشرتكات الفكرية بّي احلركة

اإلسالمّية السياسية الشيعية وما يسّمى بالتيار السلفي الشيعي، إال 

أّن نقاط االختالف ليست قليلة، فمهام فرّسنا فكرة الوحدة 

اإلسالمّية التي ينادي هبا اإلسالم الثوري الشيعي، فإّن هذه الفكرة 

ساسيات نشاطه، ويرى العديد من التيار اآلخر تشّكل أساسًا من أ

أّن التيار الثوري الشيعي فّرط يف املعتقد املذهبي لصالح األهداف 

السياسية. فعندما يكون العدّو اإلرسائييل هدفًا أساسيًّا للحركة 

اإلسالمّية، فيام نجد تناميًا ملعاداة السنّة يف التيار السلفي الشيعي، 

 متايزات يف األولوّيات.فمن الطبيعي أن حتدث 

إّن مطالب السلفّية جتاه احلركة السياسية الشيعية تتلّخص يف 

رضورة وقف ما تعتّره تنازالت مذهبيّة من جهة، واحلّد من 

جتاهل معاداة املذهب السلفي السنّي أو تفسريها حربًا سياسية 

وليست عقائدّية، فهناك رغبة واضحة عند االجتاه السلفي يف 

حيدث يف املنطقة اليوم بأّنه حرب عقائدّية مذهبية، بينام  تفسري ما

يسعى التيار السيايس وبكّل قّوة العتبارها حربًا سياسية ذات 
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 خيوط عقائدّية. وهناك مّّررات كثرية لالعتبارين املشار إليهام.

وال يبدو يل أّن ما يسّمى بالتيار السلفي الشيعي يمسك بزمام 

هلامش عىل مستوى القرارات الكّرى يف األمور، بل ما زال عىل ا

األّمة الشيعيّة، وال يملك حضورًا سياسيًا مؤثرًا يف الساحة ويف 

األحداث، بل يقترص حضوره عىل بعض اجلوانب اإلعالمية 

والثقافية والتعبوّية. كام ال يبدو يل أّن تأثريه يف احلركة السياسية 

قد نجدها بينه وبّي  بارز، رغم بعض عنارص االلتقاء العقدّية التي

النقطة املهّمة هنا هي كيف  بعض شخصّيات التيارات السياسّية.

 يفّكر الفريقان يف حتقيق ما يراه كّل واحد منهام أهدافًا أساسّية.

 مصائر التدّين الشيعي الوسطي يف لبنان

   هل ختافون عىل التيار الشيعي الوسطي )الديني( من اخلطاب

مستوى اإليامن اجلمعي لدى اجلمهور الشيعي السلفي، حتديدًا عىل 

 يف لبنان؟

  إذا ظّل تنامي التوتر الطائفي يف املنطقة عىل وتريته فإّن

املخاوف سوف تزداد بشكل طبيعي، ويمكن قياس األمور عىل ما 

حيصل يف الداخل السنّي أيضًا، فكّلام تنامى التوتر الطائفي يف 

ق املذهبي املنغلق يف الوسط السنّي، املنطقة رأينا تزايدًا حلضور املنط
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هذا هو املنطق الطبيعي لألشياء، لكنّني أستبعد أن يصل احلال 

باملجتمع الشيعي يف بلٍد مثل لبنان إىل حّد إمساك التيار السلفي 

بمفاصله؛ إذ ال الوضع الشيعي يسمح بذلك، وال املصالح العليا 

وضع من هذا السياسية للجامعة يمكن هلا أن تتحّقق يف ظّل 

القبيل، ما مل نشهد ظهورًا للّراغامتية يف العمل، بحيث يتحّول 

الفكر السلفي من العقدّية إىل الّراغامتّية، كام رأيناه يف بعض املواقع 

عىل املستوى السنّي، وهذا التحّول نحو الّراغامتية، والذي يفرضه 

الواقع الضاغط اللبناين الذي لن يسمح بخطاب طائفي ملّدة 

طويلة، سوف يرتك أثره مّرًة أخرى عىل البنية الفكرية والثقافية 

شئنا أم أبينا، فهناك عالقة جدلّية، فاخلطاب املذهبي املنغلق يمكن 

أن حيظى بشعبّية يف ظّل تشنّ  طائفي، لكن عندما يؤدي التشنّ  

الطائفي إىل انفجار كبري ال يتحّمله املذهب هنا أو هناك، فهذا يعني 

طاب املذهبي سيخضع للتشذيب انسجامًا مع رضورات أّن اخل

املرحلة )الّراغامتّية(، ويرتك هذا األمر عىل املدى البعيد تأثريه يف 

حتويل اخلطاب املرحيل الّراغاميت إىل جزء من اخلطاب الديني 

 العام، فاسحًا املجال مّرًة أخرى لتيار تقريبي غري منغلق.

تقديري حتّمل خطاب سلفي  إّن بلدًا مثل لبنان ال يمكنه يف

منغلق لفرتة طويلة، سواء كان شيعيًا أم سنّيًا أم غري إسالمي، حتى 
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لو رأينا فيه بعض اجليوب السلفية هنا وهناك عند هذا املذهب أو 

ذاك، ممّا يمكن أن يستخدمه السياسّيون بمثابة أوراق ضغط ال 

 أكثر.

ن وإن تعّرفوا ويمكنني أن أشري أخريًا إىل أّن الشيعة يف لبنا

خالل العقود األخرية عىل قراءات جديدة وخمتلفة للتشيّع ما كانوا 

ألفوها من قبل، إال أّن عقلّية التعايش والتسامح والتواصل ما تزال 

مسيطرة عليهم نتيجة الرتاكامت التارخيية الكثرية لظروفهم 

وجتارهبم، بوصفهم أقلّية كانت تسعى عىل الدوام لعدم تثوير 

رية ضّدها بام يفسد عليها مصاحلها، وهذا ما حيول دون األكث

تبنّيهم بسهولة خيار مواجهة األكثرية املحيطة هبم يف املنطقة 

ويضعف من اخلطاب الديني املتشّدد مذهبّيًا عندهم ويزويه يف 

 دوائر صغرية مغلقة، أو حيّوله إىل جمّرد خطاب ديني داخيل.

 الراهن حركة االجتهاد عند الشيعة يف العصر

   ما رأيكم يف حركة االجتهاد عند الشيعة، وحتديدًا لدى املراجع

 الدينية يف قم والنجف؟

  يمكنني بكّل ثقة أّن أقول بأّن حركة االجتهاد عند الشيعة

شهدت نمّوًا غري طبيعي خالل القرن األخري، ففي هذا القرن 
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ة، تلك شهدنا أكّر التنظريات األصولية والفقهّية عند اإلماميّ 

التنظريات التي عملت بقّوة عىل إخراج الفقه الشيعي من وضع 

منغلق منكمش إىل وضع منفتح حيوي خمتلف، ويف هذا القرن 

 ظهر عاملقة يف الفكر الشيعي التجديدي.

ينبغي اإلقرار بأّن مثل هذه األمور صارت اليوم من 

ي ما الواضحات، ويبدو يل أّن التيار التجديدي يف االجتهاد الشيع

يزال سائرًا بوترية جّيدة نسبّيًا، لكّن هذا ال يمنع عن تأثري حالة 

االنغالق اإلسالمي العام الذي لّف العامل العريب واإلسالمي منذ 

بدايات العقد األخري من القرن املايض، يف حركة االجتهاد 

الشيعي، فبعض التيارات التقليدّية أخذت تعيد النظر يف جمموعة 

ألفكار التي أنتجها عرص النهضة الشيعي منذ من األصول وا

بدايات القرن العرشين مع السيد حمسن األمّي واملريزا النائيني، 

معتّرًة أّّنا ال ترقى إىل مستوى التنظري العلمي املعّمق يف النصوص 

الدينية، وأّّنا جاءت جمّرد استجابة لضغوطات الواقع، ومل تكن 

 نتيجًا لقراءات داخل ـ نصيّة.

النسبة يل شخصّيًا أجد أّن هذا الكالم منطقي يف بعض جوانبه، ب

فتنظريات النهوضيّي الشيعة ـ كإخواّنم السنّة ـ كانت، كام يرى 

أمثال الدكتور أركون، يف جزء منها مبّسطة للمشاكل الفكرّية 
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وحماولًة االلتفاف عليها. لكّن ذلك ال يعني القطيعة معها، بقدر ما 

رار يف نقدها والبناء عىل النقد لتكوين يعني رضورة االستم

 تصّورات أكثر نضجًا.

والذي حصل عند بعضهم أن أصيب برّدة فعل واسعة إزاء 

عقلنة الفقه اإلسالمي عمومًا أو إدخاله يف سياق مناه  البحث 

اجلديدة يف قراءة النصوص الدينية، فهناك توّجه لدى بعض 

نية يف التعامل مع التيارات يرفض االستمرار يف مسرية العقال

قضايا الرشيعة والتاريخ وغريمها، ويرى هؤالء ـ منطلقّي من 

رصيد مذهبي ـ أّن العقلنة تفيض إىل حتكيم العقل البرشي يف 

الرشيعة، وتكريس ثقافة )القياس( التي رفضت بشّدة من قبل أئّمة 

أهل البيت النبوي، هلذا يتوّجس هؤالء جّدًا من بعض النداءات 

الب بأرخنة الفقه ولو جزئّيًا، أو باالهتامم بالفقه التي تط

 املقاصدي، ويرون يف ذلك ما يوجب الريبة والقلق.

وبكلمة خمترصة يمكنني القول بأّن أبرز املرجعّيات الكّرى عىل 

املستوى الشيعي اليوم مازال أكثرها يعيش ـ بدرجة معّينة طبعًا ـ 

ت والسبعينيات، وإن حتت تأثري مقوالت عرص النهضة يف الستينيا

مل تبدو مواصلًة للسري قدمًا فيه، لكّن فريقًا آخر يبدو يل حمدودًا 

أخذ خيرج عن هذا اجلّو، وخيّيل يل أّنه لو استمّر الوضع هبذه احلال 



933 

فإّن اجليل القادم من املرجعّيات ربام ال يتفاعل مع مقوالت النهضة 

ملؤرّش احلايل يدّلنا عىل الدينّية بقدر ما تفاعل اجليل احلارض؛ ألّن ا

 قلق جزئي يف هذا املوضوع.

املطلوب اليوم هو االستمرار يف مسرية العقالنية الفقهّية عّر 

إنتاج ُنُظم اجتهاد فقهي متّي، وعدم اخلوف من نقد التيارات 

املتشّددة، وعدم مراعاهتا أو جماملتها بشكل مفرط؛ ألّن مشكلة 

 نفسها أن تفقد حضورها يف حركة التجديد أّّنا باتت ختشى عىل

داخل املؤّسسة الدينية، فتقّلل لذلك من رسعتها ونشاطها 

التجديدي مراعاًة للحال القائمة التي باتت متيل إىل فضاء 

الالمعقول، وهلذا بتنا نجد عودًة قوّية يف بعض احلوزات العلمّية 

دقة، ملناهضة الفكر الفلسفي العقالين عاّمة واهّتامه باهلرطقة والزن

رغم ما شهدناه من تطّور الدرس الفلسفي خالل الفرتة األخرية 

 .و. مع مثل العالمة الطباطبائي والسيد حممد باقر الصدر

 مكامن احلاجة إىل النقد واإلصالح

   هل تعتقدون برضورة إحياء التيار اإلصالحي عند املسلمني يف

 ظّل سطوة اخلطاب الديني املتشّدد؟

 لمة أقوى من كلمة الرضورة واحلتمية إذا كانت هناك ك

واللزوم فإّنني أتبنّاها. نحن اليوم يف أشّد حلظات تاريخ أّمتنا 
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حاجًة للعقل اإلصالحي املتوازن واملدروس، ولو تركنا األمور 

للتدّين املنغلق املتشّدد واإلقصائي عند خمتلف املذاهب فقد ال 

 تقوم لنا بعد ذلك قيامة.

حدًا يف مواجهة التدّين التارخيي جيب الوقوف صّفًا وا

االستنساخي املاضوي، ويف الوقت عينه عدم التضحية بالقيم 

واملفاهيم الدينية الثابتة، وهذا ال يكون إال بالتعاون والتنسيق بّي 

مكّونات حركة الوعي الديني عىل اختالف انتامءاهتا املذهبية 

 والسياسية واالجتامعّية والفكرّية.

جة إىل نقد الذات، فقد أخفقنا يف امتالك وكذلك نحن بحا

قلوب مجاهري األّمة يف غري موقع، وإّنني من الرافضّي بشّدة 

للتّطهر الذي يامرسه بعضنا عّر لعن األّمة واهتامها بالتخّلف 

والرجعّية، وتنزيه الذات من التقصري والتعويض بقذف اآلخرين 

كة الوعي بألوان الفاحشة. أعرف أّن الظروف عصيبة عىل حر

الديني التجديدي، لكّن هذا ال يمنع من وجود عنارص متعّددة 

 للقّوة ينبغي استغالهلا.

وسابقًا قبل سبع سنوات تقريبًا دعوت ـ يف حوار صحفي ـ 

ملؤمتر عام حلركة اإلصالح الديني يف العامل العريب، ليس غرضه 

شكيل الدعاية أو بروتوكوالت العرب املعتادة، بقدر ما نقصد منه ت
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هيئات تنسيق واإلعداد لتكوين تيار فكري وثقايف له مكّوناته 

املختلفة وعنارص قّوته التي جتمعه وتتعاون بّي أطيافه، وما يدّلني 

عىل رضورة دعويت هذه أّّنا يف حينه سّببت موجة من النقد يف 

أوساط االجتاه املحافظ يف املؤّسسة الدينية، إّن هذا مؤرش طيّب 

ف عن مديات رضورة عمل من هذا النوع، ينطلق من الكشيفيد يف 

 حسابات معه.موقع احلرص عىل الدين وليس من موقع تصفية 

 جتربة التجديد الديين يف إيران، قراءة وتقويم

   كيف تقّومون جتربة دعاة التجديد الديني يف إيران، حتديدًا عبد

 الكريم رسوش؟

  إيران تبدو يل تعاين من رة يف إّن جتربة التجديد الديني املتأّخ

مشاكل مّجة، فمن جهة خرج رسٌب ال يستهان به من دعاة التجديد 

الديني يف إيران عن إطار اإلصالح الديني، ليختاروا رفض الدين 

أساسًا ويميلوا نحو وجودية سارترية أو إحلاد جديد، وهذا الفريق 

وإن بدأ يقوى يف الفرتة األخرية بسبب األزمات السياسّية 

االقتصادّية، إال أّنني أعتقد بأّنه مل يقدر بعُد عىل حتريك احلالة و

القائمة وإجياد زحزحة فيها؛ ألّن املجتمع اإليراين جمتمع ديني 

حمافظ أو جمتمع روحي مؤمن، وخطاب من هذا النوع من شأنه أن 
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يفقد صاحبه قدرة التأثري املجتمعي ويعزله يف حصار النخبة 

ة أجيال مل تأت  بعد كمخاطبة أمم قد ماتت، وأوهامها؛ ألّن خماطب

 لن جتد هلا آذانًا صاغية تسمع.

فهم أولئك الذين  ،أّما الرسب اآلخر من دعاة التجديد الديني

فّضلوا اهلروب نحو التصّوف والعرفان؛ ألّن املشكلة التي 

يعتقدون أّن الوضع القائم دينيًا يعاين منها ترجع إىل عنرصين: 

عة، فكّلام حّررنا الدين من االعتقادات والرشائع العقيدة والرشي

رصنا أكثر تساحمًا وأقّل عنفًا، وبتنا نقرتب أكثر من املشاركة 

والتعّددية والديمقراطية وغري ذلك من األمور التي تتوق إليها 

 اليوم املجتمعات اإلسالميّة عمومًا.

إليراين ويبدو يل هذا الفريق أكثر قدرًة عىل التأثري يف املجتمع ا

من الفريق األّول؛ ألّن الشخصية اإليرانية يف عمق تراثها وتارخيها 

متيل إىل النزعة الروحية العميقة، وتغّرد حملقًة يف رحاهبا، وإليران 

تاريخ عريق ومذهل حّقًا يف عامل التصّوف والعرفان والفلسفة 

الروحية يستحّق كّل تقدير واحرتام، من هنا فهذا الطرح يدغدغ 

ة اإليرانية، ويمكنه أن يشّكل بدياًل يف رص عّدة يف الشخصيّ عنا

 مكان ما.

لكّن املشكلة تكمن يف أّن هذا الفريق كأّنه يريد أن يفّر من 
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وضع قائم دون حتديد األوضاع األخرى بشكل دقيق، كام أّن 

بعض املنجزات الفكرية هلذا الفريق بات يدخل يف العقد األخري 

ّية والتوظيف السيايس أكثر من إطار تقديم إطار اإلثارات اإلعالم

منجزات فكرّية واجتامعية معّمقة ومتأنيّة ومدروسة، كتلك التي 

شهدناها مع بعض رموز هذا الفريق منذ ّناية الثامنينيات من القرن 

كام أّن لدّي شعورًا قوّيًا بأّن الكثري  .املايض إىل بدايات القرن احلايل

بات جمّرد أصداء غاضبة من الوضع  من املنجز الفكري مؤّخراً 

القائم أكثر من كوّنا مشاريع فكرّية ّنضوّية قادرة عىل حتسّي 

 الوضع لو أمسكت األمور بيدها.

إّن حتّول الفكر التجديدي من إطار الوعي البدائيل إىل إطار 

اجلمود عىل املعارضة النقدّية، يضعنا أمام ما يشبه ما حصل متامًا 

إلسالميّة يف عرص ما قبل إمساكها بالسلطة، إذ مع بعض احلركات ا

حتدث عادًة فجوة كبرية تعيد لنا خيبة األمل عندما تصبح األمور 

بيدنا، هلذا فإّن مرشوع التجديد الديني يف إيران مطالب برسم 

بدائل واضحة ورؤى ناضجة لصيغ العيش وأنامط احلياة التي 

رص. وإطالق يراها، وحلوالً معقولة ألزمات الشباب املعا

الطابع الكيّل مل الشعارات العريضة والكالم العام واألفكار ذات 

 لو حتّققت.يعد يكفي لتحقيق النجاحات املرجّوة أو ضامن استمرارها 
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 ، هل حنن على أعتاب جممع فاتيكاني ثاٍن؟وثائق األزهر

   ما رأيكم يف وثائق األزهر، السيام الوثيقة التي حتّدثت عن

احرتام اآلخر؟ وهل يمكن اعتبارها بمثابة اخلطوة األوىل التعّددية و

باجتاه املجمع الفاتيكاين الثاين؟ وماذا تتوّقعون أن تكون عليه وثيقة 

 األزهر حول املرأة؟

  مثل هذه الوثائق وغريها رضوري والزم من حيث املبدأ

ويفتح أمامنا أفقًا جديدة لتغيري الوضع القائم، لكّن القضّية ليست 

إصدار بيانات وإعالنات من هذا النوع، بل يف خلق ثقافة  يف

تعّددية جمتمعّية، وهذا األمر ال تشّكل مثل هذه البيانات سوى 

مقّدمة أوىل بسيطة له، السيام عندما ال متلك اجلهة املصّدرة متام 

مفاصل املجتمع الديني أو أغلبها عىل مستوى العامل اإلسالمي، 

لتيارات الدينية التي تتخذ لنفسها نظرًا لتعّدد األقطاب وا

مرجعّيات خمتلفة. وغالبًا ما يتلّقى الشارع املسلم مثل هذه املواقف 

من املرجعيات الدينية عىل أّّنا مراعاة دينية مرحلّية حلاجات 

سياسية قائمة ومؤقتة، هلذا فهو ال يرى فيها جدّية الرؤية الدينية يف 

ألمر الذي يفقدها مع األسف مسألة اآلخر واحلوار والتعّددية، ا

 فعل إحداث تغيري حقيقي يف قراءتنا لآلخر.

ال نريد للمؤّسسة الدينية الشيعية والسنيّة أن تنطلق من موقع 
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حماكاة فقط، بل من موقع رؤية حقيقية جاّدة نابعة من الصميم 

ومن اقتناع ديني عميق، وهذا ما أجد أّنه مل حيصل حتى اآلن يف 

، بل هذا هو ما جيعل املتدّين العريب واملسلم أقرب كثري من املواقع

إىل ثقافة اخلطاب السلفي منه إىل خطاب من هذا النوع؛ ألّن 

ديني له تاريخ  اخلطاب السلفي يقّدم له رؤية جاّدة منطلقة من إرٍث 

طويل، بينام مل يقدر اخلطاب التجديدي يف بعض مواقعه أن يرشعن 

د إىل رضورات الواقع يف رشعنة ذاته، نفسه دينّيًا؛ وغالبًا ما يستن

األمر الذي جيعله عرضة لنقد التيار السلفي من موقع أّنه ال يقّدم 

سوى اجتهادات يف مقابل النص املقّدس، أو ابتداعات يف مقابل 

السنّة وسرية السلف؛ هلذا فال جتده يقف عىل أرض دينية صلبة، 

ي تفرض ـ إىل وهذه نقطة ضعف أساسيّة ينبغي التنّبه هلا، وه

إصالحًا من الداخل، أي جانب اإلصالح الرؤيوي اخلارج ديني ـ 

من بنية النصوص وتفسريها، حياكي طرائق العقل التقليدي يف االجتهاد 

جمتمعات دينية أيديولوجية عاطفّية فالبّد إّن جمتمعاتنا هي  الديني.

ّيتها أن نشتغل عليها بطريقة خاّصة ال تثري انفعاهلا أو جترح نرجس

 يف مكاٍن ما.

 اخلطاب السلفي حول املرأة واألقلّيات، مراجعة وتقويم

  اه ــريب جتــما رأيكم يف خطاب السلفّيني يف دول الربيع الع
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 املرأة واألقلّيات؟

  مع احرتامي لكّل االجتهادات الدينية، إال أّنني أختلف مع

تي هذا اخلطاب من عّدة جوانب، فمن جهة أجد أّن األسس ال

يقوم عليها هذا اخلطاب ـ عىل مستوى االجتهاد الرشعي ـ تفتقر يف 

بعض جوانبها إىل األدّلة املقنعة دينّيًا وعقلّيًا، فكثريًا ما بتنا نستند 

يف االجتهادات الدينية إىل االستنسابات الشخصّية، أو إىل جمّرد 

 إمجاع العلامء السابقّي الذين حيّق لنا االختالف معهم، أو إىل

األعراف غري احلّجة التي كانت شائعة سابقًا، أو إىل نصوص دينية 

غري مؤّكدة وضعيفة املصدر واإلسناد واملضمون، أو إىل نصوص 

آحادّية يف احلديث الرشيف ال ترقى إىل مستوى البّت الرشعي هبا، 

السيام مع عدم أخذنا بعّي االعتبار مرجعّية القرآن الكريم يف 

لسنّة الرشيفة صّحة وضعفًا، وكذلك بعض احلكم عىل أحاديث ا

مناه  فهم النصوص وهي تلك املناه  التي ال تأخذ سياقات 

صدور النّص ونزوله بعّي االعتبار، ممّا يبرت النّص عن سياقه، 

وينت  بالتايل فهاًم غري صحيح له. وليس املجال جمال الدخول يف 

 ه املشكلة قائمة.مقاربات اجتهادية نقدّية يف هذا املوضوع، لكّن هذ

كام أّن فوىض اإلفتاء وتعّدد املرجعيات الدينية الصغرية احلجم 

يوّلد بشكل تلقائي وهنًا يف االجتهاد الرشعي الذي خيلق ثقافًة هنا 



607 

أو هناك، فكّل من يملك بعض املعلومات البسيطة باتت ترشئب 

من عنقه للتصّدي لإلفتاء أو للتصّدي خللق ثقافة دينّية، انطالقًا 

وعي غري عميق للنصوص واللغة والتاريخ. لنأخذ مثال املرأة 

فالنّص القرآين واضح يف األمر بالعرشة باملعروف، ولكّن الكثري 

من تفاصيل ثقافتنا الدينية تكّون عرشًة بالسوء بّي الرجل 

وزوجته. والنّص القرآين واضح يف أّن للمرأة واليًة داخل اجلامعة 

ملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون واملؤمنون وا﴿الدينية 

، بناء عىل تفسريها بالوالية ﴾باملعروف وينهون عن املنكر

املصطلحة، أّما نحن فنجعل املرأة خملوقًا منبوذًا حقريًا ال يرقى إىل 

مستوى املشاورة معه، وال حيّق له الرتّشح بل وال االنتخاب، 

 األحيان. انطالقًا من ثقافة حديثية غري منّقحة يف كثري من

عىل خّط آخر، أجد أّن الكثري من اخلطاب السلفي ال يراعي 

الزمان واملخاطب وعنارص اإلقناع ومناه  التدّرج والعمل 

املراحيل، وذلك بحّجة أّنه خطاب ال خياف يف اهلل لومة الئم، 

فاألنبياء جاؤوا ليخاطبوا الناس عىل قدر عقوهلم، واستخدموا 

وقلوهبم ووجداّنم، وكانت الرمحة يف لغتهم ليصلوا إىل عقوهلم 

خلق النبي عنرصًا مساعدًا عىل جذبه اآلخرين، وثقافة الرهبة 

والتخويف لآلخر يف النّص القرآين منطلقة من التعامل مع من 

أسّميه: )كافر املواجهة( وليس )كافر العقيدة(، فالظروف التارخيية 
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من قبل قريش  القمعّية التي واجهها املسلمون يف مّكة واملدينة

والعرب، كان من الطبيعي أن ختلق ثقافة جهاد وقّوة ودفاع وتعّزز 

منطق الرهبة وإجياد التوازن، وملّا كان الفرز السيايس قائاًم عىل 

املعتقد؛ ألّنه هو الذي يوّلد اجلامعة املناهضة حلركة النبي حمّمد 

 وجيمع عقدها ومجاّنا، فقد أطلق القرآن الكريم اسم الكّفار

عليهم؛ ألّن الوصف اجلامع ملكّونات املجتمع املعادي واملحارب 

حلركة النبي هو وصف الكفر بحركته النبوّية، وليس وصف 

 .العروبة أو العشرية اخلاّصة أو القبيلة

وقد برت بعض العلامء هذا النوع من السياقات، فباتوا يريدون 

فري يف حّق اليوم أن يطّبقوا لغة العنف الدينية والرتهيب والتن

 اجلميع، حتى املسلمّي فضاًل عن األقلّيات الدينية األخرى.

لست أّدعي كام حياول بعضنا أن يقول بأّن الدين يساوي 

الديمقراطية والدولة املدنية املعارصة بكّل تفاصيلها، فهذا كالم 

حيتاج للكثري من النقاش، لكن أزعم أّن لغة اخلطاب الديني 

قعها هي لغة منّفرة لآلخر الذي يفرتض أن السلفي يف كثري من موا

 أبني معه حياًة مشرتكة أو أقّربه من اإلسالم وأحّسن صورته أمامه.

 إمامة املرأة لصالة اجلماعة، وجتربة السيدة آمنة ودود

  ما رأيكم يف إمامة املرأة لصالة خمتلطة، كام فعلت آمنة ودود؟ 
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  ُولكّل إنسان درس يف االجتهاد الرشعي، هذا املوضوع ي

يملك مقّومات هذا االجتهاد الرشعي أن يطرح رأيه، ولآلخرين 

أن يناقشوه بكّل شفافية ووضوح. وللفقهاء املنترصين للتحريم 

أدّلة متعّددة، واإلمام اخلوئي ـ مع إفتائه بعدم جواز إمامة املرأة 

للرجال، نتيجة بعض األدّلة االجتهادية التحليلية ـ لكنّه يقّر بعدم 

 .جود آية وال حديث رشيف معتّر السند يثبت ذلكو

وهناك من يرى أّن الفقيه اإلمامي الشيخ ابن محزة الطويس 

املتوىف يف القرن السادس اهلجري، كان ال يرى رشط الذكورة يف 

إمام اجلامعة رشطًا الزمًا، ويظهر من الفقيه اإلمامي الكبري الشيخ 

بنقده الفقهي، أّنه يرى هـ( وهو املعروف 138ابن إدريس احليل )

وجود احتامل يف جتويز إمامة املرأة للرجال، وإن مال يف ّناية 

 املطاف إىل التحريم.

وقد أفتى أحد مراجع الشيعة احلاليّي يف إيران، وهو الشيخ 

يوسف الصانعي، بجواز إمامة املرأة للرجال والنساء معًا، وذكر 

 الوسيلة.ذلك يف تعليقته الفتوائية عىل كتاب حترير 

لكنّني ال أعتقد أّن مشكلة املرأة تكمن يف مثل صالة اجلامعة، 

العمل  حتى نحاول الرتكيز عىل هذا األمر، فاملرأة اليوم حتتاج حلّق 

والتعليم يف وطننا العريب، وحتتاج للحامية من العنف األرسي 
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اجلائر، وحتتاج للحضور يف احلياة السياسية واالجتامعّية، وهذا ما 

ب اجتهادات دينية عىل هذا الصعيد، وسنًّا للقوانّي املساعدة يتطلّ 

عىل خلق مناخ هلذه األمور. أّما مسألة إمامتها لصالة اجلامعة فهي 

شأن تعّبدي ديني. ويف جمال العبادات يف الدين نحن نجد الكثري 

من األمور التي حتوي شكاًل من أشكال التعّبد الذي ال يعني 

عد سيايس أو اجتامعي، مثل أعامل نة ذات بُ معيّ  بالرضورة رسالةً 

احل  وتفاصيله التي ما تزال تبدو لنا غري واضحة من حيث 

 تفاصيل عقلنتها.

 املوقف من التجديد الفكري لإلسالم وفقًا للعلوم اإلنسانّية احلديثة

   كيف تقاربون اخلالصات التي تقّدم هبا بعض املفّكرين العرب

رص حامد أبو زيد، خصوصًا أهنام طالبا من أمثال حممد أركون ون

 بقراءة حديثة لإلسالم، بناًء عىل مناهج العلوم االجتامعية احلديثة؟

  ،إّنني أضّم صويت إىل كّل مطالب بقراءة جديدة لإلسالم

تستعّي باملنجز الفكري والعلمي الذي وصله البرش، لكّن هذا ال 

حلة األوىل جيب يعني صّحة كل ما توّصل إليه البرش، ففي املر

حتديد موقف واضح من العلوم اإلنسانية والسيام االجتامعية، من 

زاوية األصول الفلسفية التي قامت عليها هذه العلوم، فإذا كنت 

مؤمنًا باهلل والغيب، ويل قراءة فلسفّية خاّصة يف تفسري الوجود 
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واإلنسان والغايات واملبادئ واملآالت، فمن الطبيعي أن تكون 

نيت عىل رؤى نة من بعض العلوم اإلنسانية التي بُ مواقف معيّ لدّي 

فلسفية خمتلفة متامًا عن رؤيتي التي أقتنع هبا، وجمّرد أّن هذه العلوم 

تطّورت اليوم وحّققت نجاحات يف جماالت متعّددة ال يعني 

االعتقاد بأّّنا معصومة عن اخلطأ، بام يف ذلك األخطاء الكبرية 

 .ن إشكاليات بنيوية وفلسفّيةوالفادحة املنطلقة م

وهناك من يعتقد بأّن علمي النفس واالجتامع بنيا عىل أسس 

علامنية إحلادّية، وهنا من حّق املتدّين بأّي دين كان أن يتوّقف قلياًل 

يف املنه  والعنارص التي كّونت هذه العلوم، وليس هذا من حتكيم 

الرؤية الفلسفية  النّص الديني يف املنجز العلمي، بل هو من حتكيم

اإلهلّية للمعرفة والوجود والغايات، يف الدراسات اإلنسانّية، من 

هنا فإّنني أوافق عىل تقديم قراءة من هذا النوع الذي قّدمه أركون 

وغريه لإلسالم، لكن من حّقي أن ال أعتّر هذه القراءات ّنائّية، 

 وأن أقرأ الدين من زاوية فلسفية خمتلفة.

وم اإلنسانية هو موقف فلسفي يف ّناية املطاف، إّن علمنة العل

وله أصوله يف تفسري الوجود واحلياة، فمن خيتلف مع هذا املوقف 

الفلسفي من الطبيعي أن يرتك اختالفه هذا اختالفًا يف بعض 

النتائ  التي تتوّصل إليها العلوم اإلنسانية، مع احرتامه لكّل 

  القراءات العلمّية األخرى.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفضلي لعالمةا

 احلوزوي الدراسي الكتاب يف وجتربته
  





 

 

 

 يالفضل العالمة

 احلوزوي الدراسي الكتاب يف وجتربته

 دراسة املناهج، األهمّية والدور والتأثري

   ما هي أمهّية دراسة املناهج بشكل عام، والرشعّية منها بشكل

 ؟خاّص 

 ه  هو الذي يقود دراسة املناه  من أهّم أبواب املعرفة، فاملن

حركة البحث العلمي، وهو الذي يتحّكم بالتنّقالت الذهنية 

والعقلّية للباحثّي، وهو املسؤول عن خارطة العمل، وهو الذي 

 يتوىّل ضامن سالمة النتائ .

إّن املنه  تعبري آخر عن املنطق، فمنه  التفكري البرشي العام 

وم املختلفة متثل منطق هو الذي يتكّفله علم املنطق، فيام مناه  العل

هذه العلوم، وكام ال يمكن السري املوضوعي السليم دون منه  

                                           
ي )الكويت(، ( أجرى هذا احلوار وأعّده: السيد حمّمد عبد الرحيم املوسو1)

وُادرج ضمن الرسالة اجلامعّية ملع ّد احلوار، يف جامعة آل البيت العاملّية يف 

 م.8019إيران، لعام 
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ييضء الطريق ويضمن لنا الوصول إىل النتائ  األسلم واألصّح، 

كذلك احلال يف العلوم الدينية، حيث البّد هلا من منه  تسري عليه 

كي تتمّكن من سوق الباحثّي والدارسّي يف االجتاه الصحيح ولو 

 سبّيًا.ن

هذا كّله يعني أّن دراسة املناه  سوف تساعد طالب العلوم 

الدينية عىل فهم طبيعة العمل البحثي الذي سوف يقومون به يف 

مراحل الدراسات العليا، كي يسريوا عىل بّينٍة من أمرهم وهدى 

 من خطواهتم.

إّن دراسة مناه  العلوم الدينية ومناه  املدارس الفكرية داخل 

وم يساعد أيضًا عىل فهم النظريات التي خرج هبا العلامء هذه العل

عّر التاريخ، فليس املهم فقط أن تعرف أفكار اآلخرين وآراءهم، 

بل املهم أيضًا ـ لكي تستوعب نظرّياهتم وتتمّكن من خوض حوار 

علمي منت  معهم ـ أن تفهم طريقة تفكريهم ومنه  البحث الذي 

 أوصلهم إىل ما وصلوا إليه.

فهم مناه  البحث عند املفّكرين والعلامء واملدارس الفكرية إّن 

والعلوم املختلفة يساعد أيضًا عىل فهم هذه العلوم ويسّهل عملّية 

دخول حوار منت  بّي األجيال العلمّية املختلفة. ففي كثري من 

األحيان نحن ننتقد فكرًة ما بطريقة ُتشعرنا بأّن بطالن هذه الفكرة 

ن ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤاالً جوهرّيًا: إّن عباقرًة بدهييٌّ جدًا، لك
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يف التاريخ ـ وربام احلارض أيضًا ـ ذهبوا إىل هذه الفكرة التي أراها 

اآلن باطلة، أمل يكن هلم عقل يفّكرون به؟ هل أختلف أنا عنهم 

حقًا يف الرؤية أّم أّن هناك منهجًا فكرّيًا حكم نمط تفكريهم حتى 

قة عكسيّة متامًا؟ إّن فهم هذا املنه  رضوريٌّ أراهم األمور بطري

للغاية؛ كي نعّر إىل مرحلة اكتشاف مركز اخلطأ الذي وقعوا فيه أو 

 وقعنا نحن فيه.

 إذن، دراسة املناهج ـ ومنها مناهج العلوم الرشعّية ـ تفيد يف:

 فهم هذه العلوم نفسها فهاًم معّمقًا. أوالً:

 ة البحثية بشكل واٍع ومدروس.ميّ القدرة عىل اإلدارة العل ثانيًا:

القدرة عىل فهم اآلخرين ومدارسهم وآرائهم بشكل  ثالثًا:

 أشمل وأعمق، يالمس البنيات التحتية لتفكريهم.

القدرة عىل دخول حوار علمي منت  بّي الفرقاء  رابعًا:

 املتنازعّي يف الساحات الفكرية والعلمّية.

 عيار املعرفة واالطالعاملناهج الدراسّية بني معيار العمر وم

  عل للدارسني مناهج تبعاً لسنّي العمر هل تؤّيدون أن جيخ

 وعقوده، وتبعًا للنضوج الفكري؟

  من الطبيعي أن تتنّوع املناه  وختتلف األساليب والطرق

تبعًا للمستوى الذهني للطالب، سواء كان هذا املستوى الذهني 
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رفته واّطالعه عىل نتيجة حاله الُعمري أم نتيجة مستويات مع

املوضوع الذي يدرسه واملاّدة التي يقرؤها، لكن بالنسبة لطالب 

العلوم الدينية يف احلوازت واملعاهد، فإّن مسألة العمر ال تظهر 

بوصفها حاجًة أساسّية أو فارقًا جوهرّيًا؛ ألّننا ال نتحّدث عن عمر 

علوم يقّل عن الثامنية عرشة سنة، وهذا يعني أّن أغلب طالب ال

الدينية يف مرحلَتي ما يسّمى باملقّدمات والسطوح، ترتاوح 

أعامرهم يف العاّدة ما بّي الثامنة عرشة واخلامسة والثالثّي كحّد 

أقىص، وإذا كان هناك وضع آخر فهو قليل نسبّيًا، ومن غري املنطقي 

أن نضع مناه  متعّددة داخل املرحلة الواحدة تبعًا لسنّي العمر؛ 

 ألمر سوف يسّبب إرباكًا يف اإلدارة التعليمّية.ألّن هذا ا

اليشء الذي يمكننا أن ّنتّم به أكثر هو املراحل الدراسيّة وليس 

املراحل العمرّية، فحالنا ال يشبه حال املدارس االبتدائّية واملتوّسطة 

والثانوية، بل يشبه حال اجلامعات العليا، من هنا فمن املنطقي أن 

ّددة للتعليم، تبدأ من املرحلة األوىل، التي تكون هناك مراحل متع

يكّون فيها الطالب ثقافة عاّمة واسعة عىل امتداد أنواع العلوم ذات 

الصلة بالقضايا الدينية مثل الفقه واألصول والفلسفة والكالم 

والتاريخ واللغة بفروعها واملنطق والقرآنيات والتفسري وعلوم 

دة وممتعة يف العلوم احلديث والرجال، إىل جانب جولة مفي
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اإلنسانّية التي هلا صلة بالبحث الديني، السيام منها علم االجتامع 

 والتاريخ والفلسفة والنفس وفنون اإلدارة واإلعالم وغري ذلك.

إّن مرحلًة أولّية ملّدٍة ترتاوح بّي ثالث سنوات إىل أربع سنوات 

علوم سوف متّكن الطالب من امتالك اّطالٍع جّيد عىل خمتلف ال

الدينية أو ذات الصلة، ويف الوقت نفسه سوف تكون هذه املواد 

الدراسية غري معّقدة وال معّمقة حتتاج لوقت طويل أو جُتهد 

الطالب بحيث ُتعجزنا عن إعطائه قدرًا كمّيًا أكّر من املعلومات 

 املوّزعة عىل العلوم املختلفة.

التخّصص، أّما املرحلة الثانية، فهي مرحلة الدخول يف جمال 

وهنا عندما خيتار الطالب جماالً ختّصصّيًا معينًا ـ كالعلوم العقلية من 

الفلسفة والكالم مثاًل ـ فمن الطبيعي أن ُنخضعه ملراحل أعىل من 

البحث يف هذه األمور التي سبق يف املرحلة األوىل أن اّطلع عليها 

 .بشكل رسيع عّر كتاب خمترص ومفيد وكاف يف الوقت عينه

هناك حاجة ألن يدرس من يريد التخّصص يف الفلسفة  ليست

اإلسالمّية مباحَث علم أصول الفقه بطريقة ختّصصية، وليس هناك 

حاجة ملن يريد التخّصص يف علوم القرآن واحلديث أن يكون عىل 

اّطالع ختّصيص يف علوم الكالم والفلسفة، نعم من الرضوري أن 

ن مراجعة الرتاث الكالمي يكون له اّطالع وثقافة عاّمة متّكنه م

مثاًل عندما حيتاج إىل ذلك هنا أو هناك، لكن ليس من الرضوري 
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أن نتلف له وقته ونتعبه ونجهده يف التخّصص يف جمموعة العلوم 

 الدينية معًا.

إّن هذه املرحلة سوف تؤّهله للتخّصص العايل يف املرحلة الثالثة 

حث اخلارج يف املاّدة التي يفرتض به أن يكون قد وصل معها إىل الب

 التي يريد أن يتخّصص هبا.

هذا النوع من التخّصصات والتعّدد املنهجي مفيد ومهم، 

وليس التعّدد عىل أساس العمر؛ فإّن ذاك ينفع يف املدارس وليس 

 يف احلوزات العلمّية.

 معايري اختاذ كتاٍب ما مقّررًا دراسّيًا

   ما مقّررًا دراسّيًا؟ما هي املعايري العلمّية الختاذ كتاٍب 

 :املعايري كثرية أبرزها 

 درة الكتاب عىل تفكيك املفاهيم واملبادئ التّصورية،ـ ق 1

بحيث يكون متمّيزًا يف جمال تعريف املصطلحات، ورشح 

 املقوالت، وتفكيك الرتكيبات اخلاّصة هبذا العلم.

ي يف املسألة الت قدرته عىل حترير حمّل النزاع وحمل االتفاقـ  4

 ختضع للدرس.

قدرته عىل بيان شبكة عالقات املوضوع الذي يقرؤه مع ـ  0

ومن ثّم متييز  سائر املوضوعات األخرى يف العلم نفسه وخارجه،
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املسائل عن بعضها، وبيان هرمّيتها وأهّيا املبنّي عىل اآلخر وأهّيا 

 .بهاملؤثر يف اآلخر واملتأّثر 

فإذا كان  وشبكة تطبيقاته،بيان التأثريات العلمّية للموضوع  ـ 2

املوضوع له تطبيقات متنّوعة يف جماالت خمتلفة فمن األمهّية رشح 

نامذج من هذه التطبيقات؛ ليتمّكن الطالب من التعّرف عىل 

 توظيف املفاهيم التي يدرسها.

بمعنى أن يرشح للطالب ما  بيان اخلطوات العملّية للبحث، ـ 5

ة املوضوع الفالين، وهبذا ي سنقوم هبا ملعاجلتهي اخلطوات ال

 يتعّرف الطالب عىل آليات العمل البحثي بشكل ميداين.

فإّن  رشح موجز للمسار التارخيي للعلم وموضوعاته، ـ 1

الرصد التارخيي يساعد بشكل كبري للغاية عىل فهم تراكم املكّونات 

ة للموضوع، بحيث نعرف كيف حتّول هذا املوضوع األساسيّ 

كبرية متشعّبة؟ وما هي الزوايا التي انطلقت منها  الصغري إىل مسألة

 الدراسات؟

نقل نصوص حرفّية من كتب العلامء يف مراحل زمنّية  ـ 7

لكي يتعّرف الطالب عىل أساليب البيان يف هذا العلم وفقًا  خمتلفة،

 للمراحل التارخيية املختلفة.

فال يصّح أن ندرس يف  مواكبة آخر تطّورات هذا العلم، ـ 8



688

م أصول الفقه مثاًل آخر أبحاث اآلخوند اخلراساين والشيخ عل

األنصاري، دون أن يتعّرف الطالب مع الكتاب الدرايس عىل آخر 

النظرّيات التي جاءت بعدمها، مثل نظرّيات املحّقق النائيني 

 والعراقي واإلصفهاين واخلوئي والصدر وغريهم.

بمعنى أن  مواكبة املشهد املقارن داخل وخارج الدائرة، ـ 9

يعّرفنا الكتاب الفقهي مثاًل عىل املشهد الفقهي عند أهل السنّة، 

ويعّرفنا أيضًا عىل املشهد القانوين الوضعي ولو بإبجاز، وكذلك 

عندما ندرس كتابًا يف الفلسفة فإّن ُحسن الكتاب أن ُيْطل َعنَا عىل 

رسة الفلسفة بمدارسها، بام فيها املدراس الغربية، ال أن خيتّص بمد

 واحدة فقط كالفلسفة الصدرائّية مثاًل أو السينوّية.

سن البيان ـ 13 يف الكتاب بحيث ال يرهق الطالب بتفكيك  حخ

العبارات، بل يرّكز الطالب معه عىل تفكيك املعاين واألفكار 

 ويتصل مبارشًة باملشهد الفكري نفسه.

 املناهج الدراسّية احلوزوّية احلديثة وأزمة التسطيح

   هو تقويمكم للمقولة التي تذهب إىل أّن الكتب احلديثة ما

تفتقر إىل قّوة املضمون ومتانة البيان العلمي املتمثَلني بنمط طرح 

(؟  اإلشكاالت وطريقة )إن قلَت قلتخ

  إّن هذه اإلشكالّية فيها بعض جوانب الصّحة من وجهة
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ا نظري، ففي بعض األحيان واجهنا مع الكتب احلديثة شيئًا من هذ

القبيل، ورأينا أّن الطالب الذي كّرس وقته هلذه الكتب فقط مل 

خيرج متعّمقًا يف البحوث العلمّية املختّصة، وهناك من يقول بأّن 

جتربة األزهر يف مرص عانت من هذا الوضع أيضًا، فبعد حتديث 

مناه  الرتبية والتعليم هناك منذ بدايات القرن العرشين تراجع 

 ل عام.املستوى العلمي بشك

هذا يعني أّن من املطلوب تطوير الكتاب اجلديد، ال الرتاجع 

عنه، فمشكلتنا أّننا عندما نواجه مشكلة يف مكان ما نرجع إىل 

الوراء، مع أّن املطلوب هو أن نخرج من هذه املشكلة بالتوّجه 

والسري نحو األمام. لو آمن اجلميع برضورة تطوير مناه  التعليم 

لُشّكلت كّل بضعة أعوام جلان خاصة لنقد  والكتاب التعليمي،

الكتاب التعليمي؛ بغية تاليف اإلشكاليات التي ظهرت خالل 

التجربة يف السنوات هذه، وشيئًا فشيئًا سوف نتّجه نحو كتاب 

تعليمي أكثر إتقانًا ومتانة وأكثر تالفيًا للمشاكل احلادثة. أّما أن 

ين والشيخ الفضيل يقوم هذا العامل أو ذاك مثل الشيخ اإليروا

والشيخ املظفر والسيد الصدر وغريهم بتقديم جتربة تطويرية 

للكتاب الدرايس، ثم جيلس البقّية يتفّرجون عىل هؤالء وينتقدون 

جتربتهم بغية إسقاطها والعودة نحو الوراء بدل ممارسة نقد 
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تطويري استكاميل عّر تقديم كتب أكثر قّوة من كتب هؤالء وحتوي 

 منه  يف الوقت نفسه.. فإّن هذا غري عادل وغري صحيح.تطويرًا لل

وبرصف النظر عن هذا األمر، فهل الكتب السابقة ال حتوي 

مشاكل حتى إذا رأينا مشكلًة يف الكتاب اجلديد صببنا جام غضبنا 

عليه وطالبنا بحذفه؟! هل الكتب السابقة كتب معصومة؟! أال 

بعضها  يوجب بعضها تشويش أذهان الطالب؟ أال يوجب

استغراق وقت الطالب بتفكيك العبارات وتأخري اجتهاده وبلوغه 

املراتب العلمّية لسنوات متعّددة بإهلائه بمامحكات التعبري هنا 

وهناك؟ أليس يف كثري من الكتب السابقة دراسة ملوضوعات 

هجرت أو مل تعد ذات بلوى؟ إّن الكتب السابقة اختّرت لعقود 

ه الكتب اجلديدة اليوم أن ُتعطى فرصتها يف بل لقرون، أفال حيّق هلذ

 االختبار؟

إّن كثريًا من الطالب الذين يعيشون مع الكتاب الدرايس 

القديم فقريون للغاية يف جوانب كثرية من العلم، مهام بلغوا من 

رتبة االجتهاد، فكثريون ال يعرفون شيئًا عن تاريخ العلم، 

ور، وال يواكبون وخيطؤون يف مصطلحاته، وتلتبس عليهم األم

 آخر التطّورات يف هذا العلم.

ال أحد ينكر فضل الكتاب الدرايس القديم واجلديد، لكن غاية 
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ما يف األمر أّننا بحاجة ملواصلة التطوير، فإّن تطوير الكتاب 

آخر وانتهى املوضوع،  بكتاٍب  (الكفاية)الدرايس ال يعني استبدال 

مّدة وهكذا، هذا هو معنى  بل هو استبدال الكتاب اآلخر أيضًا بعد

التطوير. إّن التطوير مفهوم سيال مترّصم وال يقع ملّرة واحدة، بل 

 كّل جتربة منه تلحقها جتربة أخرى وتنسخ هبا التجربة املاضية.

 ، تقوميها ونقاط قّوتها وضعفهاجتربة الدكتور الفضلي

   إحدى جتارب حقل تدوين املقّررات الدراسّية يف احلوزات

مّية هي جتربة العالمة عبد اهلادي الفضيل، كيف تقّومون هذه العل

التجربة من نواحيها املتعّددة، السيام البخعد املنهجي فيها؟ وهل 

 ترون فيها سّدًا حلاجات معّينة؟ وما هي نقاط قّوهتا وضعفها؟

  إّن مراجعة مصنّفات العالمة الفضيل الدراسيّة والتعليمية

 أبرزها:القّوة جمموعة من نقاط تعطينا 

بحيث كان  إّن الكتاب وضع لكي يكون كتابًا دراسّيًا، ـ 1

الطالب نصب أعّي املصنّف وهو يكتب كتابه، وهذا عنرص مهم 

 يف عملية تدوين الكتاب الدرايس.

فهو مل  اخلبة املتنّوعة للشيخ الفضيل يف الكتاب الدرايس، ـ 4

بل حاول أن يتناول  يضع كتابًا دراسّيًا واحدًا يف ماّدة واحدة،
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ة يف الدراسات احلوزوية واجلامعّية، العلوم اإلسالمّية األساسيّ 

األمر الذي مّكنه من اكتساب خّرة موسوعّية يف جمال التدوين، 

 إضافة إىل املراكمة الزمنيّة والطويلة يف هذا املضامر.

الفضيل االقرتاب الكبري من املنهاج احلديث  دكتورحماولة ال ـ 0

واالبتعاد عن املنهاج القديم، بحيث بدا يل أّنه  تدوين الدرايس،يف ال

من أكثر الشخصيات التي اشتغلت بتدوين الكتاب الدرايس 

احلوزوي ابتعادًا عن اللغة املعّقدة واحلوزوية اخلاّصة، واقرتابًا من 

 مناه  التعليم احلديثة.

 كون شيخنا الفضيل فقيُه لغةٍ  االهتامم بالرصد اللغوي، ـ 2

ومتخّصص بالدرجة األوىل يف جانب اللغة بفروعها املختلفة، وله 

نظرّياته اخلاّصة يف هذا املضامر، هلذا كثريًا ما نالحظ احلضور 

 اللغوي جلوانب أّي موضوع يتناوله.

استحضاره آلراء ونصوص شخصّيات خمتلفة من الداخل  ـ 5

دة فهو منفتٌح عىل تناول وجهات نظر متعدّ  احلوزوي وخارجه،

بحيث يتمّكن طالب العلم من التعّرف يف املوضوع الواحد عىل 

آراء شخصيات من خارج اإلطار وليس فقط من داخل اإلطار، 

 األمر الذي يسمح بتوسيع أفق الطالب أكثر.

االهتامم بتعريف الطالب باجلانب التارخيي للعلوم  ـ1
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ية فهو يسلسل لنا يف كثري من األحيان تكّون القض والنظريات،

 وصريورهتا، وتنوعات وجهات النظر فيها من الناحية الزمنيّة.

فالكتب  معقولّية حجم الكتاب الدرايس الذي يضعه، ـ 7

الدراسية التي يضعها ـ إذا أخذنا بعّي االعتبار مضموّنا وأسلوهبا 

معقول، فنحن ال نضع الطالب أمام كتاب لو  حجمٍ ذات السهل ـ 

أو ست سنوات لذلك كام يف كتاب أراد إكامله فهو بحاجة خلمس 

املكاسب للشيخ األنصاري، فكتب الشيخ الفضيل ـ بام فيها كتاباه 

الكبريان يف الفقه واألصول ـ يمكن أن نتحّدث عن فرتة ترتاوح 

 عىل أبعد تقدير بّي سنة إىل سنتّي إلّناء الكتاب الواحد.

بحيث يمكنني القول بأّن كتب الشيخ  سهولة التعبري، ـ 8

فضيل التعليمّية هي الكتب الوحيدة تقريبًا يف الكتب احلوزوية ال

التي يمكن أن تؤّسس لنا ملرحلة جتاوز املتن، بمعنى أّن األستاذ 

والطالب مل يعودا بحاجة أبدًا لقراءة متن الكتاب الدرايس بعد 

وتفكيك عباراته وإرجاع ضامئره، وهو ما يوّفر  ،إعطاء الدرس

جلهد والعناء عىل الطالب واألساتذة معًا، الكثري من الوقت ومن ا

فكتب السيد الشهيد الصدر والشيخ املظفر وحتى بعض 

املعارصين ما زالت بحاجة لذلك، وإن كان الشيخ املظّفر أفضل 

 حاالً يف هذا اإلطار.
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وعي واهتامم عالمتنا الفضيل بتوفري كتاب درايس لعلوم  ـ 9

مثل العلوم األدبية  بأخرى،مهجورة يف احلوزات العلمّية بدرجة أو 

احلديثة، والعلوم القرآنية والقراءات، وعلوم احلديث وغري ذلك. 

فهناك الكثري من طالب العلوم الدينية ال خيوضون جمال هذه 

 العلوم؛ ألّنم ال يرون كتبًا دراسّية مناسبة لذلك.

الفضيل العربية، وبالغتها األدبّية،  دكتورحداثة لغة ال ـ 13

وهذا ما يعطيها عنرص قّوة يف  ، فهي كتب عربّية بامتياز،وفصاحتها

زمن قّلت فيه الكتب احلوزوية العربية الفصيحة، وصارت هناك 

عجمة يف البيان. وال أقصد بالعجمة اخلطأ اللغوي نحوّيًا أو 

عد الصياغي من اللغة العربية، فإّن رصفّيًا بالرضورة، بل البُ 

قسم العلوم النقلّية عىل األقل ـ  الكتاب الدرايس يف احلوزات ـ يف

كّلام كان كتابًا راقيًا من الناحية اللغوية ساعد ذلك طالب العلوم 

عريب فصيح وسلسل وانسيايب، ومّكنهم أكثر من  الدينية عىل لسانٍ 

فهم نصوص اللغة العربية التي يشتغلون عليها يف حياهتم، ولعّلني 

وكتب الشيخ حممد رضا  ال أبالغ إذا قلت بأّن كتب الشيخ الفضيل

املظفر حتظى بالدرجة األوىل وسط الكتب احلوزوية التعليمية من 

ناحية اجلودة اللغوية والبيانية واألدبّية، فتجمع بّي أصالة اللغة 

 وحداثة التطّور البياين يف الوقت عينه.
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أخذه بعني االعتبار حال الطالب املبتدئني جّدًا يف السنة  ـ 11

الكتب التعليمية احلوزوية تراعي طالب السنة فأغلب  األوىل،

الثالثة وما بعد، وحتاول أن تضع هلم مناه  للتدريس، مثل أصول 

املظفر أو معامل الدين أو الروضة أو املكاسب أو الكفاية أو الرسائل 

أو األلفّية أو قطر الندى أو التلخيص ورشوحه أو غري ذلك، يف 

تبًا لسنة حتضريية ـ كام تطلق حّي نجد الشيخ الفضيل يوّفر لنا ك

عليها اجلامعات ـ أي للسنة األوىل التي تسمح للطالب يف مّدة 

وجيزة أن يتعّرف عىل جممل العلوم اإلسالمية بطريقة بالغة 

التبسيط، دون الدخول يف املصطلحات والنظريات واخلالفات 

والتعقيدات أساسًا، مثل كتابه يف مبادئ علم أصول الفقه وكتابه 

  خالصة املنطق وبعض كتبه األخرى.يف

لكّن هذا كّله، ال يعني أّن كتب الشيخ الفضيل ال تعاين من 

إّما يف ذاهتا أو يف عالقتها بمن أريد هلذه الكتب أن يتبنّاها،  ،مشاكل

 ويل هنا بعض املالحظات العابرة:

لست أدري هل قام الشيخ الفضيل بالتواصل  املالحظة األوىل:

عنيّة يف احلوزات العلمّية لتكريس كتبه مرجعًا يف مع اجلهات امل

دراء واهليئات واملساتذة األاحلقل التدرييس فيها؟ هل تواصل مع 

العلمّية جلامعات النجف أو حلوزاهتا؟ هل حصل ذلك مع جامعة 



690

املصطفى العاملّية يف قم أو إلدارة احلوزة يف القسم الفاريس؟ إّن 

هؤالء بتبنّي هذا الكتاب أو ذاك،  هذا التواصل كان مهاّمً إلقناع

فليس املهم أن أدّون كتابًا دراسّيًا يف احلوزات الدينية ثم ألقيه يف 

األسواق، بقدر ما املهم أن أنّسق وأعمل لتبنّيه بحيث تكون يل 

مؤّسسايت اخلاّصة أو حوزايت أو تنسيقي مع اآلخرين، لكي يأخذ 

ابًا مظلومًا لن ينُعم الكتاب طريقه للتدريس، وإال فسوف يكون كت

 سوى بالنسيان واهلجر.

ولعّلني أظّن أّن الشيخ الفضيل كان نظره بشكل رئيس إىل 

بعض اجلامعات التي كانت تعتني بكتبه، لكنّني كنت أحّبذ لو فّكر 

بام أرشُت إليه لربام كان األمر أكثر نجاحًا، ولربام انتبه لألمر ولكن 

 كانت دون ذلك عوائق.

لست أدري ـ انطالقًا من النقطة السابقة ـ هل  ثانية:املالحظة ال

كان الشيخ الفضيل يعرض كتبه عىل احلوزوّيّي؟ هل كان يعرضها 

عىل األساتذة أو اهليئات العلمّية كي يبدوا مالحظاهتم عليها؟ هل 

كانت هذه الكتب ختضع الختبار ملّدة زمنية معيّنة لتحديد 

مر برأيي رضورّيًا جّدًا؛ نجاحاهتا من إخفاقاهتا؟ كان هذا األ

 لتطوير هذه الكتب وتاليف النواقص املوجودة فيها.

ليس هذا فحسب، بل أمهّية ما أقوله تكمن يف أّن الذين نضع 
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هلم الكتاب ليسوا مبتدئّي بل هم حوزات علمّية عريقة، فمن 

ن يكتشفوا بعض اخللل يف املضمون أو يف األسلوب أو أالطبيعي 

هذا فقط بل من الطبيعي أن يقولوا بأّن منه   يف الرتتيب، وليس

الشيخ الفضيل ال يناسبنا، وأّننا ـ لكي نتبنّى هذا الكتاب أو ذاك ـ 

نحتاج إىل بعض التعديالت. وال أجد من اليّسء أن ُيستجاب هلم 

لو كانت هذه التعديالت طفيفة أو ليست أساسّية للغاية، وذلك يف 

ل احلوزوي فيلقى رواجًا فتتهّيأ مقابل أن ينفذ الكتاب إىل الداخ

املؤّسسة الدينية بعد مّدة لتلّقي النسخة األحدث من الكتاب، كان 

 هذا األمر مهاّمً جّدًا.

نواجه أحيانًا مع كتب الشيخ الفضيل اضطرابًا  املالحظة الثالثة:

وتشويشًا يصيب الطالب، فيغرقه يف كثري من األحيان بجذر هذه 

، مستعرضًا نصوص اللغويّي بكثرة، وجتده الكلمة أو تلك لغوّياً 

إّن احلوزات العلمّية ال  .أحيانًا يستطرد ببعض القضايا اجلانبّية

تتفاعل إطالقًا مع هذا األسلوب، فلو رّكز الشيخ الفضيل النّص 

التعليمي وجعله خمترصًا بال تعقيد أو إخالل، وواضحًا دون بسط 

 وإطالة واستطراد لكان أفضل.

أحيانًا يف فهرس الكتب حيث نجد بعض  كذلك احلال

االضطراب، وكان باإلمكان يف بعض الكتب أن يوضع تصميمها 
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وفهرسها بطريقة أخرى أو أكثر تنظياًم وهرمّيًة بحيث تكون أسهل 

عىل الطالب واألستاذ معًا، ولوال خوف الوقت وضيق املجال هنا 

 لرشحت بعض النامذج.

م اجتاهًا نحو التخّصص يف نحن نشهد اليو املالحظة الرابعة:

العلوم اإلسالمّية، وهذا االجتاه بدأ يتحّول يف بعض املستويات إىل 

ختّصص يف الفروع العلمّية للعلم الواحد، وهذا يعني أّن الكتاب 

الدرايس جيب أن يواكب هذا األمر، ولعّل هذا اإلشكال ال يرد 

ال بأس  عىل الشيخ الفضيل بقدر ما يرد عىل الوضع العام، ولكن

 باحلديث عنه، ولو من باب أّن الكالم جيّر الكالم.

إّن الكتاب الدرايس احلوزوي وكتب الشيخ الفضيل هتتّم 

بشكل أسايس بالعلوم اإلسالمّية، أي هناك كتاب للفقه وآخر 

لألصول وثالث للحديث ورابع للرجال وخامس للغة وسادس 

، لكنّنا ال نجد للمنطق وسابع للفلسفة وثامن لعلم الكالم وهكذا

كتابًا دراسّيًا للمراحل العليا التي تريد التخّصص يف فرٍع من فروع 

الفقه أو الفلسفة أو نحومها من العلوم التي صارت هلا فروعها، 

مثاًل يف الفقه اليوم هناك فقه سيايس، وفقه اقتصادي، وفقه 

قضائي، فنحن مل نضع لطالب املراحل العليا الذين يريدون أن 

صوا يف الفقه االقتصادي كتابًا دراسيًا مدخلّيًا هلذا يتخّص 
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التخّصص، وما زلت أذكر أّن احلوزة العلمّية يف مدينة قم عندما 

فتحت جمال التخّصصات، فتحت جماالً للفقه السيايس، لكن بعد 

يف عدم وجود كتاب  أن فتحوا جمال هذا التخّصص واجهوا مشكلةً 

املرحلة، فأخذوا يتلّمسون  يساعد الطالب عىل الدخول يف هذه

كتابًا هنا أو هناك مل يوضع للتدريس، مثل كتاب الشيخ عباس عيل 

ن منتبهًا هلذا األمر، لكان  عميد الزنجاين رمحه اهلل، ولو كان املدوِّ

وضع داخل علم الفقه مثل هذه الكتب، متامًا كام وضع الشيخ 

 .الفضيل كتاب القراءات يف علوم القرآن الكريم

علم الفقه اليوم مل يعد علاًم واحدًا، بل واقعه حيكي عن علم إّن 

باختصاصات علمّية متعّددة، فتجد فقيهًا متضّلعًا يف العباديات 

لكنّه ضعيف جّدًا يف االقتصاد اإلسالمي وهكذا، ال سيام لو أخذنا 

بعّي االعتبار مشاريع مثل فقه النظريات والنظم التي حتّدث عنها 

 ر الصدر.السيد حمّمد باق

 التطبيق مقرتحات إلدخال املقّررات الدراسّية للفضلي جماَل

   ما هي مقرتحاتكم إلدخال مقّررات العالمة الفضيل الدراسّية

 يف جمال التطبيق والعمل؟

  إّنني أقرتح ـ بالنسبة لبعض كتب الشيخ الفضيل عىل األقّل ـ
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 القيام باخلطوات التالية:

عىل احلوزات الكّرى يف العامل عرضها بشكل جاّد  أّوالً:

اإلسالمي، مثل حوزيت قم والنجف، هبدف تبنّيها ولو ككتاب 

عميل وفاعل مع  مساعد، والتواصل يف هذا اإلطار بشكلٍ 

احلوزات التي تسعى لتبنّي خيار التطوير، وال سيام مثل جامعة 

 املصطفى العاملّية يف إيران.

طوير املناه  يف احلوزات السعي لتبنّيها من قبل أنصار ت ثانيًا:

الوسطى والصغرى، مثل لبنان وسوريا والبحرين واململكة العربية 

 السعودية وبعض دول أفريقيا.

إذا مل يتّم قبوهلا كام هي، فإّنني أقرتح إجراء تعديالت  ثالثًا:

عليها تبقيها كام هي من حيث الروح، ولكن يف الوقت نفسه ترفع 

 ي ما زال احلوزوي ال يستأنس هبا.منها بعض أساليب البيان الت

الدعاية اإلعالمية هلذه الكتب وتروجيها بّي أيدي  رابعًا:

الطالب يف احلوزات العلمّية، بنرشها وطباعتها يف إيران والعراق 

 مثاًل، والقيام بتوزيعها عىل أعداد كبرية من احلوزات العلمّية.

ا يف أوساط ترمجة هذه الكتب إىل لغتّي مهّمتّي ونرشه خامسًا:

أبناء هاتّي اللغتّي، عنيت: اللغة الفارسية ولغة األردو، وتقديمها 

بّي يدي احلوزات الناطقة هباتّي اللغتّي، مع توضيح املرتجم 
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للنص، بحيث يرفع عنه إهبام اللغة العربية احلديثة بالنسبة لغري 

 العريب.

 إذا مل يمكن تبنّي هذه الكتب كتبًا دراسية، فيمكن سادسًا:

السعي لتبنّيها كتبًا مساعدة بحيث يتعّود الطالب عليها، وتلزم 

 احلوزة بمراجعتها مثاًل أو اختصارها أو نحو ذلك.

قيام أساتذة احلوزات املؤمنّي بخّط تغيري املناه   سابعًا:

بتعريف طالهبم دومًا بمثل هذه الشخصّيات وهبذه الكتب، وإقامة 

مّية ألمر يف احلوزات العلمؤمترات وملتقيات وندوات حول هذا ا

 األم، تكون حتظى بتغطية إعالمّية جّيدة مثل قم والنجف.

إذا كانت بعض املصطلحات ال يفهمها بعض الطالب  ثامنًا:

واستخدمها الشيخ الفضيل بحكم لغته احلديثة، فإّن من املناسب 

ة يف األسفل تسعى لتاليف بعض طباعة كتبه مع تعليقة توضيحيّ 

 غريه. مجودة يف الكتاب، سواء كانت من هذا النوع أاملشاكل املو

 
 
 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد الصدر يف املرحلة الراهنة

 وإعادة قراءة مفاهيم
  





 

 

 

 نةالسيد الصدر يف املرحلة الراه

 مفاهيم وإعادة قراءة

سامحة األستاذ واملحّقق الشيخ حيدر حّب اهلل من 

حلوزة العلمّية بقم املدّرسني واملحّققني البارزين يف ا

م يف مدينة صور الواقعة 1970املقّدسة. ولد سامحته عام 

يف جنوب لبنان. درس مرحلة املقّدمات يف لبنان؛ ليهاجر 

إىل احلوزة العلمّية يف قم؛ لغرض  1995بعد ذلك عام 

إكامل دراساته وحتقيقاته احلوزوية، فدرس عند كبار 

د من املجالت املراجع فيها. وتوىّل إدارة وحترير عد

العلمّية والتخصصّية مثل: )املنهاج(، و)نصوص 

معارصة(، و)االجتهاد والتجديد( وهي من املجالت 

الفكرية والفقهّية املعروفة عىل مستوى العامل اإلسالمي. 

كام قام برتمجة الكثري من الكتب الفارسيّة إىل العربية 

لفقه ونرشها يف العامل العريب، وأسهم يف تدوين موسوعة ا

                                           
م، وتّم نرشه يف 8016ـ  6ـ  16( أجري هذا احلوار بتاريخ: اإلثنّي 1)

، من السنة السابعة والعرشين، من صحيفة )قدس( اإليرانّية، 7186العدد: 

 السيد حسن مطر. :ةوترمجه إىل العربيّ 
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اإلسالمي بإرشاف آية اهلل السيد حممود اهلاشمي 

الشاهرودي، كام يشهد سجله الفكري جمموعًة من 

النظرّيات إىل جانب تأليف عدد من الكتب يف خمتلف 

حقول الفكر اإلسالمي. وقد أمىض أكثر من مخسة عرش 

عامًا يف تدريس خمتلف كتب آية اهلل السيد الشهيد حممد 

راكز العلمّية املتقّدمة يف احلوزة واجلامعة، باقر الصدر يف امل

وقد كتب الكثري من املقاالت يف بيان آراء وأفكار الشهيد 

الصدر رمحه اهلل. ويف هذا اإلطار كان لصحيفة القدس 

 فرصة التحاور مع سامحته يف هذا الشأن:

 

 هل لك أن تعّرفنا بشخصك عىل نحو اإلمجال؟ 

 تخّصص يف علوم القرآن أستاذ يف احلوزة العلمية، وم

واحلديث، وأشغل رئاسة حترير جملة )االجتهاد والتجديد(، 

وكذلك جملة )نصوص معارصة(، ولدّي أيضًا بعض املؤّلفات 

 العلمّية يف الفقه واألصول والرجال واحلديث والكالم املعارص.

 

 كيف تعّرفتم عىل السيد الشهيد الصدر؟ 

 در من خالل بعض كتبه، بدأت معرفتي بالسّيد الشهيد الص

مثل: فلسفتنا، واقتصادنا، واملدرسة القرآنية، واملدرسة اإلسالمية. 
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وبعد بلوغ مرحلة السطوح العالية يف احلوزة العلمّية ودراستي 

حللقاته األصولّية الثالث، ازدادت معرفتي بمنهجه الفكري، 

 وخاّصة يف حقل العلوم اإلسالمّية.

بّي أبناء جيلنا يف لبنان ويف سائر  ويصنّف السيد الشهيد الصدر

البلدان العربّية بوصفه مرجعًا علميًا ومالذًا فكريًا وخّطًا تنظرييًا 

متقّدمًا ملواجهة التيارات الفكرّية املاركسّية واالشرتاكيّة والعلامنية 

 وغريها.

 ملاذا تقّدم الصدر على الفضاء الفكري احمليط به؟!

   السيد الشهيد الصدر يتقّدم عىل ما هي األسباب التي جعلت

الفضاء الفكري السائد يف النجف األرشف ملا يقرب من عّدة 

 عقود؟

  باإلضافة إىل امتيازاته الشخصية، أرى أّن العامل الكبري عندما

يفّكر يف معاناة املجتمع اإلسالمي، وجيعل ذلك من أكّر اهتامماته 

جتامعي لألّمة ومهومه، فإّنه سيضع إصالح الواقع الفكري واال

اإلسالمية املعارصة يف ُسّلم أولوياته. فلو مكث الفقيه مائة سنة يف 

قوقعة احلوزة العلمّية دون أن يلمس املشاكل احلقيقّية التي تعصف 

باملجتمع، أو ال يعريها أمهّيًة، فلن يستطيع تنظيم أولوّياته جتاه 
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ولويات، وتبويب جمتمعه أبدًا. وعليه، فإّن املسألة ترتبط بتحديد األ

 املشاكل واملسؤولّيات.

 ميزات املنظومة الفكرية للسيد الصدر

  هل لك أن تعّدد لنا امتيازات املنظومة الفكرّية لدى السيد

 الشهيد الصدر؟

 :يتمّتع السيد الشهيد الصدر بالكثري من املزايا، من قبيل 

اإلنصاف الفكري يف التعاطي مع اخلصوم ومن خيالفه يف أ ـ 

 لرأي والتفكري.ا

 وتنظيم سلسلة األفكار واملقّدمات. ب ـ

 والبعد عن اإلسفاف أو اإلرساف الفكري. ج ـ

 ومراعاته لألولوّيات الفكرية. د ـ

 واحرتام النظرّيات العلمية لآلخرين ومحله هلا عىل حممل اجلد. هـ ـ

 واهتاممه بالنمط واملنطق الفكري لآلخرين. و ـ

نطقي والتفكيكي يف التفكري والتأّمل، وانتهاجه املنه  امل ز ـ

 وعدم اخللط بّي العرفان والفلسفة.

وقيام فهمه للنصوص الدينية عىل الركيزة الروحّية  ـح 

واالجتامعية، فلم يكن فهمه هلا فهاًم أصوليًا تقليديًا ماّلئيًا )إذا مل 
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 خيذلني التعبري(.

 أهم خصوصّية عند الصدر

   يّ ما  ز السيد الشهيد الصدر من وجهة نظرك؟هي أهم خصوصيّة متخ

  أرى أّن أهم خصوصيّة متّيز السيد الشهيد الصدر هي مجعه

بّي العبقرية الفّذة والعقلّية الكبرية، وبّي الروح املتسامية 

واألخالقية املتواضعة. فعادة عندما يتضّخم العقل ترتاجع القيم 

ه وعلّو شأنه، األخالقية يف نفس اإلنسان؛ حيث يشعر املرء بعظمت

ويرتّتب عىل هذه احلالة الشائعة استخفاٌف بالنمط الفكري لدى 

الطرف اآلخر، والترّسع يف إصدار احلكم بشأنه وعدم إنصافه، بل 

 واحتقاره والسخرية منه.

وعليه فإّن اجلمع بّي العبقرية العقلّية والتواضع العلمي يعّد 

 الوقت نفسه مؤّثر جدًا يف أمرًا يف غاية التعقيد والصعوبة، كام أّنه يف

 اإلنتاج الصحيح للعلم.

 

 ما الذي يمّيز السيد الشهيد الصدر عن العلامء املعارصين له؟ 

  ،ما يمّيزه هو االهتامم باملشاكل املعارصة للمجتمع

والتواضع الروحي والعقيل، إىل جانب ما يتمّتع به من أخالق 
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يف إيامنه الروحي الذي  التضحية والفداء والتفاين احلقيقي واجلادّ 

يصل إىل حّد املوت وقطع الوتّي، والرتّفع عن التنافس داخل 

النطاق احلوزوي الضّيق، واعتباره املرجعّية والفقاهة وما إىل ذلك 

من االعتبارات واملناصب وسيلًة ال غاية، واعتقاده القاطع بأّن 

فرد اإلسالم ديٌن يصلح لبناء الدنيا واآلخرة، وأّنه ديٌن لل

 واملجتمع.

باإلضافة إىل رؤيته اجلاّدة لعنارص ّنضة املسلمّي يف العرص 

الراهن، من قبيل: االقتصاد والعقالنية الفلسفّية املتوازنة، ونظرته 

للنصوص اإلسالمية األصيلة )املتمثلة يف القرآن الكريم والسنّة 

 املطّهرة( برؤية اجتامعية غري فردية وكّلية غري جتزيئية.

 ر الفكري للسيد الصدراإلطا

   ما هو القالب الذهني الذي كان يؤّطر السيد الشهيد الصدر؟

أصوليًا أم كالمياً فهل كان فهمه لإلسالم فهاًم فلسفياً أم تارخيياً أم 

 أم..؟

  أرى أّن باإلمكان القول: إّن فهم السيد الشهيد الصدر

للفلسفة  لإلسالم هو فهم فلسفي عقالين حضاري ـ باملعنى العام

الشامل للفلسفة االجتامعية واألخالقية والسياسية، وليس جمّرد 

فلسفٍة وجودية ـ شامٌل ملنظومة األبعاد االجتامعية والسياسية؛ 
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ولذلك نجده يطرح مقرتحاٍت وأمور من قبيل: )فقه النظرّية(، 

و)التفسري املوضوعي(، و)الفهم االجتامعي للنص(، و)التمييز بّي 

املحض والعقل العميل التطبيقي االجتامعي(،  العقل النظري

ويؤّلف كتبًا من قبيل: )فلسفتنا(، و)األسس املنطقية لالستقراء(، 

و)اقتصادنا(، و)جمتمعنا( الذي مل تسعفه الظروف إلمتامه مع 

 األسف الشديد.

 سّر اإلبداع عند السيد الصدر

  بدع ن ظرية ما هي خصوصّية السيد الشهيد الصدر التي جعلته يخ

 جديدة يف كّل حقل يطرقه من حقول الدين؟

  إّّنا خصوصيّة اإلبداع، واإليامن الكبري بأمهّية اإلنتاج

العلمي واملعريف، واالعتقاد الراسخ بعدم االكتفاء برتاث القدماء 

 يف معاجلة مشاكل العرص الراهن رغم أمهيّة ورضورة هذا الرتاث.

ّسخ يف وعي شخٍص مبدع إّن هذا النوع من االعتقاد عندما يرت

موضوع يطرقه، وفّذ تكون نتيجته خلق فضاء معريف جديد يف كّل 

 فال يكتفي بمجّرد رشح نصوص القدماء أو جمّرد االحتفاظ بالرتاث.

وعالوة عىل ذلك، فإن ّالسيد الشهيد مل يكن يكتفي باملوروث 

الثقايف لدى املسلمّي فقط، وإّنام كان اعتقاده يقوم عىل رضورة 

الستفادة من املنجزات العلمّية والعملية التي أبدعها اآلخرون بام ا
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 ال يرّض بمجتمعنا وديننا وقيمنا.

إّن هذا )االنفتاح الفكري(، وهذه )الرؤية التقّدمية( باإلضافة 

إىل اخلصائص التي ذكرناها يف معرض اإلجابة عن األسئلة 

 ألّول.املتقّدمة، تكفي لكي تقّدم لنا ُمبدعًا من الطراز ا

 ّنف حول السيد الصدرأهم كتاب ُص

   هل لك أن تعّرفنا بكتاٍب يعكس لنا خالصة أو بنات أفكار

 السيد الشهيد الصدر؟

  يبدو أّن كتاب )الشهيد الصدر: السرية واملسرية( الذي أّلفه

أخونا سامحة الشيخ أمحد أبو زيد العاميل يف رسد حياة السيد 

ية يف مخسة جمّلدات، من أفضل الشهيد الصدر ومسريته الفكر

 األعامل التي كتبت يف هذا املجال.

وهناك كتب أخرى أيضًا، ولكنها تناولت شخصّية السيد 

 الشهيد من زاوية أو موضوع حمّدد.

 أهم إجنازات الصدر

  هو أهم إنجاز حّققه السيد الشهيد الصدر من وجهة نظركم؟ما 

 صدر يكمن يف تأصيله إّن أهّم إنجاز حّققه السيد الشهيد ال

للمفاهيم والقيم واملسؤولّيات اإلسالمية يف املجتمع اإلسالمي 
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بشكل عقالين وواقعي وحيوي، بل وعميل، ولذلك نجده فور 

إدراكه لقيام النظام اإلسالمي بقيادة اإلمام اخلميني )رضوان اهلل 

تعاىل عليه( يسارع إىل تأييده ومباركته ويضع نفسه يف ترّصف هذه 

 جربة الوليدة ويدعو إىل نرصهتا ومؤازرهتا.الت

 األّمة واحلوزات العلمّية والسيد الصدر

   لقد مىض عىل استشهاد آية اهلل السيد حممد باقر الصدر أكثر من

ثالثة عقود، ما الذي يلزم عىل احلوزات العلمية والنظام اإلسالمي 

د الصدر والتشّيع من رضورة إعادة قراءة أفكار وآراء السيد الشهي

 يف الظروف الراهنة من وجهة نظركم؟

  من وجهة نظري فإّن االتزان واالعتدال الفكري، واالبتعاد

عن اإلفراط والتفريط والتطّرف، وانتهاج السياسة األبوّية 

والواقعّية والقريبة من املجتمع اإلسالمي الكبري، وعدم االبتعاد 

ة بجّدية، والعمل عن تطّلعات املجتمع، وأخذ املشاكل االجتامعي

عىل تبويب األولويات، واخلروج من الفضاء املذهبي املغلق 

كمقدمة للدخول يف رحاب فضاء ديني أوسع لتحويل اآلفاق 

املذهبية الضّيقة إىل آفاق إيامنية تتسع جلميع العامل، من خالل 

التواصل مع سائر املدارس الفكرية، وتسجيل حضورنا يف املحافل 
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مل، وعدم اإلنغالق عىل أنفسنا.. هذه األمور كّلها العلمية يف العا

 كانت تشّكل هاجسًا لدى السيد الشهيد وُحلاًم يتطّلع إىل حتقيقه.

من هنا، يأيت اجلواب عن سؤالكم حول رضورة قراءة أفكاره 

 من قبل احلوزات العلمّية والنظام اإلسالمي والتشّيع.

 

 ن واملنطقة الكثري من يواجه املجتمع اإلسالمي ـ الشيعي يف إيرا

املخاطر والتحّديات. ما هي األفكار اجلوهرّية التي كان ينشدها 

 السيد الشهيد الصدر لبناء املجتمع والنظام اإلسالمي املطلوب؟

  إّن اخلطر األكّر الذي هيّدد العامل اإلسالمي يف اللحظة

 الراهنة يتمثل بالفتنة املذهبّية والطائفية. وعليه جيب أن يكون

خطابنا الديني خطابًا وحدوّيًا يرتّفع عىل احلدود املذهبية الضّيقة. 

إّن االنسجام والتناغم بّي احلوزات العلمية واحلكومة اإلسالميّة 

 وبّي الناس يمثل مفتاح احلّل جلميع املشاكل التي نعاين منها.

إّن العامل املعارص ينظر إلينا، فإذا أمكن لنا أن نقّدم هذه التجربة 

سالمية العظيمة ـ التي نجحنا نسبّيًا يف تقديمها إىل العامل حتى اإل

اآلن ـ بوصفها جتربًة متكاملة للعالقة املثالية بّي الدين واألمة، 

وبّي النظام اإلسالمي واحلوزة العلمّية، وبّي النظام الديني 

احلديث واحلوزة والشعب، عندها نستطيع أن نتفاءل بأّن تأثرينا 



663 

قات املجتمعات اإلسالمية والعربيّة سيكون أقوى عىل خمتلف طب

 بكثري مما كان عليه سابقًا.

 

  ،تعيش املنطقة والعامل اإلسالمي والعريب ظروفًا قاسية وحرجة

ما هي املعامل الفكرية للسيد الشهيد الصدر التي يمكن هلا أن تأخذ 

 بيد الشيعة واملسلمني للخروج من املأزق الراهن؟

 لفكري للسيد الشهيد الصدر حيّدثنا بأّن عىل إّن املنه  ا

الشيعة اليوم ـ وخاّصة يف العامل العريب ـ أن يندجموا ويتحدوا 

ويمتزجوا باملجتمع غري الشيعي، وعليهم أن ال يعيشوا عزلًة بعيدة 

عن مشاكل أوطاّنم، بل ُيفرتض هبم كذلك أن يسّجلوا 

ن هلم نشاط حضورهم الدائم يف القضيّة الفلسطينية، وأن يكو

فاعل يف حّل األزمات واملشاكل االقتصادية يف بلداّنم، وأن ال 

 يكّرسوا كّل مّههم وطاقاهتم يف جمّرد الشعائر والطقوس املذهبيّة.

جيب أن تكون لدينا رؤية متوازنة ومعتدلة، فعندما نعيش وسط 

أّمة مؤّلفة من مليار مسلم ينتمون إىل املذهب السنّي و.. ويكون 

نا وسط هذا العدد الكبري من النفوس البرشية منحرصًا كل مهّ 

بشعائرنا وطقوسنا املذهبية اخلاصة، فهذا يعني أننا نكتب عىل 

أنفسنا العزلة واالنفصال عن املجتمع اإلسالمي الكبري. فعىل 
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الشيعة إذا أرادوا أن يكون هلم حضور جاّد فعليهم التفكري يف 

وأن تكون لنا مسامهة يف حّل القضايا العامة للمجتمع اإلسالمي، 

مشاكل هذا املجتمع، هذا مع احلفاظ عىل هويتهم وأحكامهم 

 املذهبية من دون شك.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقه اإلسالمي والتنمية

 االجتهاد عملّية مآزق ومفاتيح لتطوير

  





 

 

 

 يةالفقه اإلسالمي والتنم

 االجتهادعملّية مآزق ومفاتيح لتطوير 

 اإلسالمّي نظرية جامعة يف اإلدارة والتنمّية أم ال؟ هل ميلك الفقه

   هل يتمّكن الفقه من تقديم نظرية جامعة وكلّية يف جمال التنمية

أم أّنه متكّفل  فقط لبيان جمموعة من اخلطوط احلمراء واألحكام 

 الرشعّية؟

  لو تسمحون يل أن أدخل للجواب عن هذا السؤال بشكل

 :غري مبارش من ثالث زوايا

وهي النظر يف النظرّية الكالمية التي حيملها  الزاوية األوىل:

الفقيه وهو يقوم بدراسة النصوص الرشعّية يف الكتاب والسنّة، 

وتؤثر هذه النظرّية الكالمية واألصولّية يف كيفية تعاطي الفقيه مع 

النصوص، ولو الحظنا الفقه اإلسالمي لوجدنا أّن هذه املصادرة 

اسخًة عنده، وهي تعّّر عن نفسها يف قاعدة: )ما من القبلّية كانت ر

                                           
، لعام جمّلة )كفتامن الكو( الفارسّيةللعدد السادس من ( أجري هذا احلوار 1)

 م.8016
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واقعة إال وهلا حكم(، إذ فرضت هذه القاعدة عىل الفقيه النظر 

للنصوص عىل أّّنا متكّفلة لبيان حكم الوقائع بأمجعها، وهلذا 

عندما واجه الفقه السنّي اإلشكالّية التارخيية التي حتّدث عنها أبو 

نحل، والتي كانت تقول: إّن بكر الشهرستاين يف امللل وال

النصوص متناهية، والوقائع غري متناهية، وال يمكن للمتناهي أن 

يستوعب وحيكم عىل غري املتناهي.. عندما واجه الفقه السنّي هذه 

اإلشكالّية بحث عن حّل هلا عّر نظرية القياس الفقهي؛ ألّنه اعتّر 

الواقعة احلادثة فالبّد  أّن النّص املتوّفر بّي أيدينا إذا مل يمكنه تغطية

أّن للواقعة حكاًم، فنذهب خلف احلكم الرشعي املوجود يف 

النصوص والذي يكون متقاربًا جدًا يف موضوعه مع الواقعة 

احلادثة، فنرّسي احلكم من الواقعة التي حتّدث عنها النّص إىل 

 الواقعة احلادثة عّر القياس.

وفضاَء االجتهاد هذا يعني أّن الفقيه املسلم دخل النصوَص 

الرشعي حمّماًل هبذه املصادرة الكالميّة املسبقة التي فرضت عليه 

الذهاب تارًة خلف القياس، وأخرى خلف فكرة األصول العملّية 

 احلارصة، كام رأيناها مع كتاب الرسائل للشيخ األنصاري.

اليشء الذي أثار ويثري استغرايب هو أّن هذه القاعدة بنفسها )ما 

إال وهلا حكم( مل ُيفَرد هلا باب مستقل ال يف علم الكالم  من واقعة
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وال يف علم أصول الفقه، وإّنام افرتضت مسّلمًة مسبقة قام 

االجتهاد الرشعي عليها، واحلال أّننا بحاجة ماّسة لدراسة هذه 

القاعدة نفسها بشكل معّمق، وذلك من ناحيتّي: ناحية أصل فكرة 

 وناحية كيفية هذا االستيعاب.االستيعاب الترشيعي املّدعى، 

فإذا كانت الرشيعة تستوعب كّل الوقائع فكيف هي عملّية 

االستيعاب؟ هل هو استيعاب كّلياين توجيهي عمومي تقعيدي أم 

 هو استيعاب قانوين تفصييل! هذا سؤال مهم جدًا.

لكّن عدم إفراد املتكّلمّي واألصوليّي بابًا هلذه القاعدة بالغة 

ني أّننا ال نجد يف متناثر كلامهتم ما يفيد يف االستدالل اخلطورة ال يع

هلا، فمثاًل نالحظ أّن املحقق النراقي يف كتاب عوائد األيام حاول 

 أن يقول بأّن العقل حاكم بعدم حتّقق واقعة إال وهلا حكم.

لكّن هذا احلكم العقيل مل يرشحه لنا املحّقق النراقي وكيف 

من واقعة إال وهي حمكومة برجحان عرفناه، فلعّله يقصد أّن ما 

 الفعل فيها أو الرتك أو تساوهيام، فينت  األحكام التكليفية اخلمسة.

لكّن هذا األمر ليس هو املهم يف تأسيس هذه القاعدة، إّنام املهم 

هو التأّكد من أّن املوىل سبحانه وتعاىل هل جعل ترشيعات يف مجيع 

فعلها ترك الترشيع فيها  املوارد أم أّن بعض املوارد التي يرجح

للعقل اإلنساين واكتفى الترشيع اإلهلي باجلعل الرشعي يف قضايا 



614

حمّددة؟ إّننا هنا ال نبحث يف العلم اإلهلي باملصلحة أو املفسدة، وال 

بواقع املصلحة أو املفسدة يف الفعل، بل نبحث يف اجلعل اإلهلي 

بينهام كام  للحكم عىل طبق املصلحة أم املفسدة، والفارق كبري

 درسنا يف أصول الفقه اإلسالمي.

نالحظ أيضًا أّن بعض الفقهاء الكبار املعارصين يستند يف هذه 

القضية يف بعض بحوثه حول قاعدة ال رضر، إىل النصوص الداّلة 

عىل كامل الدين، كام جاء يف سورة املائدة، وهنا أيضًا نحن وقعنا يف 

كامل الدين ال يكون إال مشكلة أخرى، وهي أّننا افرتضنا أّن 

باستيعابه لتامم الوقائع، مع أّن هذه أيضًا مصادرة، فقد يكون الدين 

يف غاياته وأغراضه هادفًا لبيان الكلّيات للبرش، وأّن كامله هبذا، فيام 

التفاصيل املتحّركة يرتكها للعقل اإلنساين ليقوم بدور التقنّي فيها، 

كمل فهذا معناه أّنه بلغ الغاية ويف هذه احلال عندما يتّم الدين وي

املنشودة له واملحّددة له من األّول، سواء كان ما رّشعه يغّطي متام 

الوقائع أم ال، فاآلية تقول بأّن الدين قد كمل وال تقول بأّن الدين 

قد استوعب، وكامل كّل يشء بحسبه، فالبّد أن نحّدد مسبقًا ما هو 

دين له بشكل تام كامالً الذي من شأن الدين ليكون استيعاب ال

 للدين نفسه.

ال أريد هنا أن استعرض األدّلة عىل هذه القاعدة ومناقشاهتا، 
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والتي أرى أّن عمدهتا النصوص احلديثية التي نقلها لنا الشيخ احلر 

العاميل يف اجلزء األّول من كتابه )الفصول املهمة(، بقدر ما أريد 

ولية املسبقة حتتاج لدراسة القول بأّن هذه املصادرة الكالمية األص

معّمقة مل متارس بشكل جاّد فيام يبدو يل، وأدعو إىل إفراد باب يف 

أصول الفقه لدراسة هذه القاعدة وإدخال متام مباحث منطقة 

 الفراغ والثابت واملتغرّي يف هذا الباب.

وهي أن ال ننظر يف النظرّية الكالمية املسبقة التي  الزاوية الثانية:

لفقيه قبل الدخول يف التعامل مع النصوص الرشعّية يف حيملها ا

الكتاب والسنّة، وإّنام نريد أن نعرف مديات استيعاب الرشيعة من 

خالل ما بأيدينا من نصوص، ال من خالل قواعد مسبقة مسَقطة 

 عىل النصوص.

فلو أخذنا اليوم بأيدينا كاًل من القرآن الكريم وكتاب )تفصيل 

صحاح أهل السنّة وأمهات كتبهم احلديثية  وسائل الشيعة( ومعه

يف الرشعيات والسنن )وتركنا اجتهادات الفقهاء عّر التاريخ(، 

فهل يستطيع الباحث من خالل مراجعة هذه النصوص أن يقول 

برضس قاطع: إّن الرشيعة التي حتكي عنها هذه النصوص تتناول 

 كّل مرافق احلياة إىل يوم الدين أم ال؟

خارج الدائرة اإلسالميّة وأعطيت لنا هذه لنفرض أنفسنا 



618

الكتب فهل بمطالعة هذه الكتب نصل إىل أّن هذه الرشيعة تتناول 

كّل مرافق احلياة إىل يوم الدين؟ هل حّقًا تتحّدث هذه النصوص ـ 

بعيدًا عن تأويلها وفرض املصادرة القبلية األيديولوجّية السالفة 

التّّرع هبا، والتلقيح الصناعي عليها ـ عن بيع األعضاء والوصّية أو 

وأسلحة الدمار الشامل، وحكم السيطرة عىل الفضاء وبعض 

الكواكب ودخوهلا يف ملكية الدولة املسيطرة، وقضايا البيئة 

بمعناها الواسع املعارص، وقضايا استهالك الطاقات الطبيعية 

لألرض، ومسائل النمّو السكاين وعالقته بالتنمية وتنظيم النسل 

عقيم وحرّية اإلنجاب، وقوانّي املالحة الّرّية والبحرّية والت

واجلوّية؟.. هل حقًا توجد يف الفقه قوانّي تشابه قوانّي منظمة 

الصّحة العاملّية ووكالة الطاقة الذرية ومنظامت األمم املتحدة 

احلقوقّية؟.. إىل عرشات من األمثلة املتعّلقة بالبنوك والرصافة 

دة ومسائل الزكاة والصالة عىل القمر وغري وأنواع الرشكات اجلدي

 ذلك..

هل حّقًا هذه موجودة أم أّننا نحن نطّوع النصوص لنفرض 

عليها عمومًا أو إطالقًا ناجتًا عن اعتقادنا املسبق بأّن النّص البّد أن 

يستوعب متام مرافق احلياة هلذا فله عموم، مستبعدين فكرة أّن 

الوقائع بنظرة الترشيع التقنيني النّص مل ينظر إىل كثري من هذه 



613 

التفصييل، ليشملها بعمومه أو إطالقه، وإّنام استوعبها بقيمه 

وأخالقّياته وضوابطه الرشعية العاّمة، مثل مبادئ وجوب العدل 

وعدم تداول املال بّي األغنياء وتوزيع الثروة بشكل عادل، وحتريم 

 الربا، ونحو ذلك.

 جتهاد الرشعي، وهي:من هنا، تبز طريقة أخرى يف اال

الذهاب خلف النصوص لنرى هل فيها ـ دون تطويع  أ ـ

وفرض عمومات ومطلقات تأويلّية ـ حكاية عن الواقعة احلادثة أم 

ال؟ فإذا كانت فيها حكاية أخذنا بام فيها واتبعنا النّص. وهكذا لو 

 كانت هناك أحكام عقلّية ونحوها.

لو بالعموم العريف، نظرنا يف وإذا مل نَر فيها حكايًة مبارشة و ب ـ

التعليالت الواردة يف النصوص )العلل اإلثباتية عىل األقّل(، 

 واتبعناها توسعًة وتضييقًا، فهي نافعة جدًا.

فإذا افتقدنا ذلك، ذهبنا خلف جتريد النّص من اخلصوصية  ج ـ

التارخيّية لكن بفهم عريف للنّص، مثل جتريد العنارص الزكوية عن 

وفهم الفقيه أّن املراد هو العنارص األكثر وفرًة يف اخلصوصّية 

االقتصاد، أو جتريد موجبات الفسخ يف النكاح عن اخلصوصية 

لتشمل مثل مرض األيدز اليوم.. فإذا استطاع الفقيه ممارسة 

التجريد املذكور بطريقة عرفّية وليس بطريقة استنسابية تأويلّية، 
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 فبها، وإذا فقدنا هذا أيضًا.

نا إىل القواعد الرشعّية واألخالقّية العاّمة، ووضعنا من رجع د ـ

قبل عقولنا البرشّية قوانّي هلذه الواقعة املستجّدة، تكون ضمن 

اإلطار العام للقواعد الرشعّية واألخالقيّة وللمزاج القانوين 

الديني العام املستوحى من الكتاب والسنّة، ويكون ما نضعه جعاًل 

الديني، ويأخذ إلزامه من عنرص إلزام الدولة  برشّيًا خاضعًا للمزاج

 وويّل األمر أو من عنرص العقد االجتامعي أو غري ذلك.

وهذا ما سيميّز القانون الديني عن الوضعي، فالقوانّي 

الوضعية ال تعتّر أّن املزاج الرشعي الديني أو اخلطوط الدينية 

القوانّي الدينية  احلمراء أو القيم األخالقّية الدينية ملزٌم هلا، فيام

هبذا املعنى ختضع دومًا للحدود الرشعّية واخلطوط احلمراء التي 

 وضعتها الرشيعة يف هذا اإلطار؛ لتحكم وفقها.

فإذا مل نجد بعقولنا ترجيحًا للفعل أو الرتك يف الواقعة  هـ ـ

احلادثة، ومل يكن يف النّص أو القواعد ما يفيد هنا، رجعنا حينها إىل 

حوها، وحكمنا باجلواز ونفي اإللزام مطلقًا )أي األعم الّراءة ون

من اإللزام الرشعي املبارش عّر النّص، واإللزام الرشعي غري 

املبارش عّر اجلعل الترشيعي البرشي امللزم من خالل والية األمر 

 أو من خالل العقد االجتامعي أو..(.
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بمعنى وهبذا نثبت شمولّية الرشيعة لكّل وقائع احلياة، لكن ال 

شمول القوانّي، بل بمعنى الشمول األعم من ذلك ومن الشمول 

 الدستوري وروح القوانّي.

طبعًا املوضوع طويل جدًا، وفيه جمال واسع للكالم واملناقشة، 

ولكنّي أثري هذه األفكار للتداول، وبذلك نعرف أّن حتقيق الفقه 

يف  اإلسالمي ملرشوع التنمية الشاملة قد حيتاج لتعديل رضوري

 طرائق االجتهاد.

إذا فرغنا عن قضّية شموليّة الرشيعة وطريقة  الزاوية الثالثة:

استيعاهبا، يبقى موضوع آخر يتصل بالتنمية وقضاياها، وهو أّن 

الرشيعة اإلسالمّية إّنام تضع ـ كسائر النظم القانونية ـ قوانّي 

د وحقوقًا وواجبات ونظاًم حلامية العملّية التنموّية عىل الصع

املختلفة يف املجتمع، لكّن التنمية ال تقوم عىل اجلانب القانوين 

واألخالقي فقط، وإّنام ختضع خلطط اقتصادية وسياسية وإدارية 

واجتامعّية أيضًا، وهذا اجلانب ال تتكّفل به الرشيعة، فاألديان ال 

تعمل وال تضع خططًا للخروج من احلياة الزراعية إىل احلياة 

عّلم اإلنسان بناء املصانع واملعامل، وال توّفر له الصناعية، وال ت

التكنولوجيا وال قدرة املعلوماتّية الفائقة، لكنّها تنظم حياته 

أخالقّيًا وعالئقّيًا وتربوّيًا وروحيًا مع حميطه يف أّي نظام حيايت كان، 
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أكان يف املدينة أم يف القرية أم الريف، وتوّفر له املناخ الذي يمكنه 

 أن يتقّدم ويتطّور.. من خالله

من هنا، فأن نطلب من الدين أن يمسك بكّل خيوط العملية 

التنموية أمٌر يشبه أن نطلب من الدين أن يصنع لنا طائرة نقل 

ركاب مدنّية!! وهذا ما يفرض أن نمّيز بّي دور الدين يف خدمة 

املرشوع التنموي والنهضوي والتقّدمي لألمم وبّي دوره يف 

ّية العلمية والصناعية وغريها، فكّلام مّحلنا الدين اجلوانب البرش

مسؤولية كّل يشء زدنا من حجم املشاكل التي نفرضها عليه 

وأثقلنا عليه، وزادت نسبة احتامل الفشل يف التجربة الدينية، فالفقه 

هو النظام القانوين واألخالقي الذي ينّظم عالقات اإلنسان بذاته 

 نسان.وبرّبه وبالطبيعة وبأخيه اإل

 الفقه اإلسالمي وإشكالّية منظومة احلقوق واحلريات الشخصّية

   املعروف بني الفقهاء أّن مصالح املجتمع والدولة حتظى بأمهّية

فائقة، من ناحية أخرى تطرح النظريات العرصية املتداولة اليوم 

مرشوع التنمية عىل أساس احلريات واحلقوق الفردّية.. فهل يمكن 

الفقه اإلسالمي منظومة حقوق فردّية أو أن نبز أن نستنبط من 

 بشكل أوضح احلرّيات الشخصّية؟

  مرجع سؤالكم هذا إىل ثنائّيتّي: الثنائية األوىل هي ثنائية
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 احلّق والواجب، والثنائّية الثانية هي ثنائّية الفرد واملجتمع.

إذا رجعنا إىل النصوص الدينية سنجد أّن لغة الدين ال تقوم عىل 

قة الثنائّية يف احلّق والواجب بّي اهلل واإلنسان، بمعنى أّن هلل عال

حقوقًا عىل البرش، ومن ثّم فعليهم واجبات جتاهه، لكن ليس 

للناس حقوق عىل اهلل تعاىل من حيث ذاهتم، إال فيام يأخذه هو عىل 

 نفسه بمقتىض كامل ذاته وكرمه وجوده وصدق وعده.

واضحًا يف توجيه اإللزامات  وعندما نراجع النّص الديني نجده

وجعل الواجبات عىل الناس جتاه بعضهم، فاللغة يف الغالب هي 

لغة إلزاٍم وجعل، ولكّن هذا اجلعل اإللزامي من طرف ثالث )اهلل( 

لطرف )هو الثاين( عىل آخر )هو األّول( من الناس يالزمه ثبوت 

ندما احلّق للطرف الثاين عىل الطرف األّول يف حاالت كثرية، فع

ُيلزم اهلل الرجل بالنفقة عىل زوجته فإّن هذا اإللزام يقابله يف 

الطرف اآلخر حقٌّ للزوجة عىل زوجها. إّن عملية املقابلة والتالزم 

بّي احلّق والواجب حتى لو مل نتمّكن من فرضها قاعدًة ترشيعية 

عاّمة وشاملة، إال أّنه بالتأكيد يمكن اعتبارها ـ يف قوانّي عالقات 

ناس مع بعضهم ـ مبدًا مهاّمً يمكن من خالله استنباط منظومة ال

احلقوق يف الرشيعة اإلسالمّية، فاستخراج هذه املنظومة يكون عّر 

 طريقّي:
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رصد البيانات الرشعية والقانونية للموىل سبحانه  األّول:

 وتعاىل والتي حتمل لغة احلقوق.

لزام لطرف رصد البيانات الرشعية التي حتمل لغة اإلالثاين: 

جتاه طرف آخر إنساين، بحيث يرجع نفع اإللزام عىل الطرف الثاين 

ويكون لصاحله؛ ألّن لغة اإللزام هذه تستبطن فكرة احلّق عادًة، 

وهلذا لو تالحظون أّن الصحيفة السّجادية لإلمام زين العابدين 

عليه السالم مل ختاطب صاحب احلّق بقدر ما خاطبت من عليه 

 مر ملفت جدًا.احلّق، وهذا أ

والسؤال: ملاذا يف اللغة الدينية يكون اخلطاب عادًة ملن عليه 

احلّق )=إلزام( فيام ال خياطب من له احلّق بثبوت حّقه له 

 )=حقوق(؟

لعّل أحد األسباب يف ذلك هو أّن الذي جعل الرشيعَة هو 

طرٌف ثالث، ال يدخل يف النظام احلقوقي القائم بّي البرش، فلم يرد 

أن خياطب زيدًا بأّن له حّقًا عىل عمرو، ليذهب زيٌد فيأخذ بحّقه  اهلل

من عمرو، بقدر ما أراد أن خياطب عمروًا ليعطي زيدًا حّقه، 

ليكون ذلك آكد يف الدفع نحو أداء احلقوق، ويف انطالق البرش 

إلعطاء بعضهم بعضًا حقوقهم، ال من خالل عقد اجتامعي أو 

 ل التوجيه اإلهلي األعىل.توازن للقّوة فقط، بل من خال
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وبناًء عليه، يمكنني اجلواب عن سؤالكم، وذلك أّن الرشيعة 

وإن اعرتفت باحلقوق ضمنًا من خالل قانون التالزم بّي احلّق 

والواجب يف مجلة من املوارد، لكنّها يف لغتها وبنيتها ومصدرها مل 

ر ما تقم منظومة احلياة عىل احلقوق باملعنى املعارص للكلمة، بقد

أقامتها عىل عالقة طاعة مع املقّدس املتعايل تقع جتاه إنساٍن آخر 

 منحه اهلل سبحانه هذا احلّق أو ذاك أو أقّر له بحقوق طبيعية.

الطرف الثالث هنا )اهلل( ال يمكن إغفاله، فنحن لسنا لوحدنا 

حتى نتكّلم عن حقوق جتاه بعضنا، بل نحن معًا أمام اهلل وأوامره 

الدينية، فعندما أعطيك حّقك فإّن هذا اإلعطاء ليس  يف املنظومة

سوى التزام بالطاعة للطرف الثالث )اهلل(، أي هو منح حقٍّ 

لشخص من خالل إلزام شخص آخر )اهلل(؛ ألّن من له احلّق ومن 

 عليه احلّق متساويان أمام اهلل سبحانه.

وينجم عن ذلك مفهوٌم ديني مهم جدًا، وهو أّن صاحب احلّق 

ا يطالب بحّقه أو يتنازل عنه، فهو يأخذ بعّي االعتبار عندم

توجيهات الطرف الثالث )اهلل(، فعالقته بحقوقه حمكومة لعالقته 

التوجيهّية باهلل )الطاعة(، متامًا كام أّن عالقة من عليه احلّق بصاحب 

احلّق هي عالقة موّجهة من الطرف الثالث )اهلل(، وهبذا ال تولد 

الرشيعة الدينية منفصلًة عن اهلل وطاعته منظومة احلقوق يف 
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وتوجيهاته، بخالف احلقوق يف املنظومة الوضعّية، فهي تنطلق من 

األنا والذات الفردية املطالبة بمصاحلها، وعّر ختاصم املصالح 

وكرسها وانكسارها تقع العدالة، ولذلك فلغة الدين احلقوقية هي 

س الطاعة له يف الوقت لغة تريد إبراز الطرف الثالث )اهلل( وتكري

 نفسه الذي متنح صاحب احلّق حّقه.

هبذه الطريقة يتجىّل مظهٌر آخر لتوحيد اهلل، فإعطاء صاحب 

احلّق حّقه متفّرع عىل مفهوم طاعة اهلل سبحانه، ال فقط عىل مفهوم 

طاعة اإلنسان، سواء كان فردًا أم مجاعًة أم دولة. أعتقد أّن هذا 

تغيب اللغة احلقوقّية يف النصوص الدينية؛  املفهوم مهم جدًا، وهلذا

ألّن اهليمنة هي هلل وحقوقه ال لإلنسان، وألّن هذا هو مقتىص 

 اإلسالم والتسليم والتوحيد.

الحظوا كيف أّن الكافر املسامل لنا قال عنه اهلل تبارك وتعاىل: 

..فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فام جعل اهلل ﴿

(، أي أّن الكافر املسامل إّنام امتلك 30)النساء:  ﴾م سبيالً لكم عليه

حّق احلياة واألمن واالستقرار واحلرّية بعدم جعل اهلل السبيل 

للمسلم عليه، فاهلل هنا طرٌف أصيل، وأّي غياب هلذا الطرف 

لصالح مرجعّية اإلنسان وحمورّيته قد يفيض إىل ثقافة علامنّية تعزل 

 اته.الدين عن اإلنسان وحي
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وفقًا ملا تقّدم، يمكن أن نطّل عىل سؤالكم، فالرشيعة اإلسالميّة 

مل تقم عىل أساس احلقوق وال عىل أساس الواجبات يف عالقات 

الناس ببعضها، بل قامت عىل مزدوج احلقوق والواجبات معًا، 

ويف الوقت عينه أّكدت عىل مفهوم الواجب يف العالقة مع اهلل 

يعني أّن الرشيعة مل تربِّ املؤمنّي عىل تأليه سبحانه )الطاعة(، وهذا 

حقوقهم الفردّية، وال عىل جعلها األصل يف احلياة ويف العالقة مع 

اهلل أو مع الغري، وإّنام رّبتهم عىل طاعة اهلل يف حفظ حقوقهم 

وإعطاء اآلخرين حّقهم املجعول هلم من اهلل، فحجر الزاوية يف 

العادل عىل تركيز فكرة احلّق  الفكر الغريب ـ أعني قيام النظام

الفردي ودفع الناس هلذا هو ما حيّقق مصاحلهم الفردية ـ مرفوض 

يف اللغة الدينية، وهلذا نجد يف النصوص القرآنية واحلديثية كالمًا 

كثريًا عن العفو والتنازل عن احلّق، لكرس رغبة اإلنسان الفردية يف 

 أعىل له يف احلياة.تأليه ذاته واعتبار حقوقه اخلاّصة مرجعًا 

نعم، حقوق اهلل هي املقّدس، وحّق اهلل عىل املؤمنّي أن ال 

يكونوا أذالء وال مهانّي وال متفّرقّي وال ظاملّي لبعضهم 

ولآلخرين وال.. فعندما أنطلق ـ بوصفي متدّينًا ـ يف املطالبة 

بحّقي، فليس ذلك لتأليه ذايت، بل ألّن اهلل سمح يل بذلك ورّغبني 

فاهلل يرفض أن يكون املؤمن ذلياًل، فمن حّق اهلل عيّل أن ال  إليه،
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أكون ذلياًل؛ فعيّل املطالبة بحّقي هذا يف العيش الكريم.. ألّن يف 

ذلك الطاعة له سبحانه؛ وربام هلذا قال اإلمام احلسّي عليه السالم 

.. وهيهات منّا الذّلة؛ يأبى اهلل لنا ذلك »يف كلمته املشهورة: 

، فلن أكون ذلياًل ألّن اهلل يأبى ذلك يل، ال «ملؤمنون..ورسوله وا

 ملصلحتي الشخصّية والذاتية فحسب.

هذه املنظومة توحيدّية، وهي التي تنّجينا من مفاسد تأليه 

اإلنسان يف العرص احلديث، هذا التأليه الذي قد يدخل يف بعض 

ملجتمع الذي أبعاده يف الرشك باهلل تعاىل، فاملجتمع املثايل دينّيًا هو ا

يتحّرك لطاعة اهلل ال حلقوقه الذاتية، وعندما يطالب بحقوقه الذاتية 

فألّن اهلل رّغبه إىل ذلك يف بعض احلاالت وحثه عىل التنازل عن 

 حقوقه يف حاالت أخرى.

يف هذا اإلطار نجد أّن الفرد املسلم املثايل يذوب يف األّمة 

ون يف ذلك رفعة واجلامعة، ويطالب بحقوقه اخلاّصة عندما يك

وقّوة الفرد املسلم واجلامعة املسلمة وتقّدمها وتطّورها ال لذاته 

 وذاتياته.

هل الفقه القائم اليوم قادر على تقديم نظم ومشاريع نهوض 

 وتنمية؟!

   هل يمكن استخالص نظرية يف التنمية من خالل الفقه السائد
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 كثري من اليوم عب الرسائل العملّية للفقهاء والذي يعالج يف

األحيان احلاجات الفردّية لإلنسان فقط؟ أم يلزمنا ـ للوصول إىل 

نظرّية تنموّية ـ التخيّل عن هذا املنهج االجتهادي واستبداله بمنهج 

 آخر أو إحداث حتّول وتطوير فيه؟

  ليس من شّك يف أّن الرسالة العملية بوضعها احلارض اليوم

ة قادرة عىل إدارة جمتمع ودولة أو ال يمكنها أن حتّقق منظومة قانونيّ 

عىل منافسة النظم القانونية يف العامل، وهذا ليس كالمي فقط، بل 

هو كالم العديد من كبار الفقهاء الذين خاضوا التجربة القانونية يف 

 النظام اإلسالمي اليوم.

البّد من حتّوالت عىل عّدة صعد لنصل إىل الغاية املنشودة، ومن 

 رضورية يف تقديري:هذه التحوالت ال

بام جيعله أكثر استيعابًا  أ ـ حتّول عىل صعيد منهجة الفقه وتبويبه،

وأكثر قربًا من الوقائع املعارصة، كفقه الطفولة، وفقه البيئة، وفقه 

األرسة، وفقه العالقات االجتامعّية، والفقه السيايس، وفقه الفّن، 

كّلها عناوين  وفقه البنوك واملصارف، والفقه الرتبوي وغري ذلك

رضورّية حتتاج لتكون موجودة يف النّص الفقهي املعتمد وهلا أبواهبا 

الفقهّية )وليس فقط يف بعض الكتب الفرعّية أو كتب 

 االستفتاءات( كي يتمّكن من التحّكم بمفاصل الوقائع احلادثة.
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بحيث تتمّكن من احتواء  ب ـ حتّول عىل صعيد اللغة الفقهّية،

ية املعارصة، والدخول يف حوار منت  مع التجربة الظواهر القانون

 القانونية يف العامل املعارص.

 ج ـ حتّول عىل صعيد قراءة النصوص ضمن املناخات السياقّية،

وليس برتها عن سياقاهتا االجتامعية، أو كام كان يسّميه السيد حممد 

 باقر الصدر )الفهم االجتامعي للنّص(.

التارخيي للنّص، ويأيت كّل عنرص ويف هذا اإلطار يأيت الفهم 

مؤثر يف وعي النّص بطريقة صحيحة، فالطريقة الفقهية السائدة يف 

أكثر من مكان تقوم عىل برت النصوص وعدم النظر يف السياقات 

التارخيية واالجتامعية والظرفّية هلا، وهذا ما يؤدي إىل إنتاج فتوى 

حتّف هبا وترتبط مبتورة هي األخرى عن السياقات القانونية التي 

هبا أيضًا. وهذا ما حيتاج للتنظري الكالمي واألصويل املعّمق يف 

أدوار األنبياء واألئّمة وتنّوع هذه األدوار من حيث التبليغّية 

 واحلكومّية والظرفّية وغري ذلك.

متهيدًا  د ـ حتّول عىل صعيد ربط العنارص الفقهّية اجلزئية ببعضها

 ما كان يسّميه السيد الصدر بفقه النظرّية. تصّورات عاّمة، أولتكوين 

هـ ـ حتّول عىل صعيد التمييز بني النصوص الدينية يف الكتاب 

وحتديد  والسنّة، فبعض النصوص فرعي وبعضها اآلخر أصيل،
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درجات النصوص ومستوياهتا وقيمتها ومتييز النصوص العليا عن 

د كان الدنيا والنصوص الدستورية عن غريها رضوري أيضًا، وق

العالمة حممد مهدي شمس الدين حتّدث عن يشء من هذا، لكنّه مل 

يسعفه الوقت للدخول يف صلب هذا املوضوع ووضع ضوابط 

للتمييز بّي النصوص ودرجاهتا وعالقاهتا ببعضها، فنظّرية 

التخصيص والتقييد واحلكومة وغري ذلك هي عالقات داللّية، 

بعض النصوص فوق  ونحن نحتاج إىل عالقات مضمونّية جتعل

 بعض وحاكاًم عىل بعضها اآلخر.

..وال جيرمنّكم شنئان قوم عىل أال تعدلوا ﴿فالنّص القرآين: 

( حاكٌم عىل النّص اآلحادي القايض بجواز 8)املائدة:  ﴾اعدلوا..

هبتان أهل البدع؛ من خالل املضمون التأسييس لقاعدة أخالقّية يف 

هتان يف التعامل مع املختلفّي مقابل نّص يؤّسس لثقافة السّب والب

 معه يف املذهب وفق فهم بعض الفقهاء هلذا النّص احلديثي.

و ـ التمييز يف األحكام بني األحكام الفردية واملجتمعّية وبني 

 اخلطابات الشخصّية واخلطابات املوّجهة لألّمة.

 الفقه بني املثالية والواقعّية

  ل نظام جامع أم أننّا ما هل عندنا نظرّية فقهية مدّونة عىل شك

نزال نشتغل عىل بعض العمومّيات والكلّيات، ونعيش مفهوم 
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 املدينة الفاضلة بطريقة مثالّية؟

  ،ما يبدو يل هو أّن حماوالت قد بذلت لتدوين نظام جامع

رغم املالحظات عىل هذه املحاوالت، ولكّن الواقع احلايل هتيمن 

ة الفاضلة، وقد كشفت التجربة عليه الرؤية الفردية ومثالية املدين

عن حجم الفجوة التي ما تزال موجودة بّي الفقه وبّي القدرة عىل 

إدارة احلياة، وهلذا جتد أّن الكثري جدًا من القوانّي القائمة )والتي 

هبا استمّرت التجربة اإلسالمّية( ترجع إّما إىل العناوين الثانوّية أو 

أو إىل نظرّية املصلحة ولو بمعناها إىل األحكام احلكومية لويّل األمر 

اإلجيايب، وهذا كّله ييش بأّن األحكام األولّية التي خيرج هبا الفقهاء 

يف اجتهاداهتم املدرسّية تواجه صعوبات تطبيقّية جاّدة، أو أّن 

 لبعضها مردودات غري حممودة يف املرحلة الراهنة عىل األقّل.

 مشاكل ومآزقمبدأ تكّيف الفقه مع احلياة املعاصرة، 

   للفقه أصول ثابتة وعامليّة ال ختضع لتغرّيات الزمان وحتّوالت

املجتمع، هل يمكن هبذا املنطق أن نواكب مسرية التحّول العاملي 

وسيول التغرّيات الكبرية يف الثقافة والظروف، لنصنع ـ مع هذا ـ 

 مرشوعًا هنوضّيًا تنموّيًا أم ال؟ وكيف؟

الفقه قد وضع اليوم أمام رضورة  وعندي سؤال آخر وهو أنّ 
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البحث والتفكري يف القضايا النهوضّية والتنموّية، فهل يتوّقع لو 

سار الفقه خاضعًا للتحّوالت العرصّية أن يصبح علامنّيًا أو برشّيًا 

 أو ما شئت فعّب؟

  دعني أجيب عن هذين السؤالّي دفعة واحدة. إّنني أرفض

ّيف مع احلياة العرصّية، فهذا الكالم أن نقول بأّن عىل الفقه أن يتك

عىل إطالقه ـ السيام بالطريقة التي بات يفهمها أو يامرسها بعضهم 

ـ غري مقبول وليس بصحيح، وهو بالتأكيد سوف يفّرغ الرشيعة 

 من مضموّنا وأصالتها بمرور الوقت.

لكن ما أريد أن أؤّكد عليه يف قضّية التكّيف مع العرص، هو أّن 

اجتهادّيًا ما يزال غري مقبول تقريبًا يف املحافل العلمّية  هناك منهجاً 

واحلوزات الدينّية ـ رغم أّنه يامَرس أحيانًا ـ يمكنه لو تّم اختياره أن 

جيعل حجم تصادمنا مع احلياة ومتغرّياهتا أقّل بكثري، وال أقول بأّننا 

ة نريد اختيار هذا املنه  االجتهادي ألجل ختفيف تصادمنا مع احليا

املعارصة، بل أقول بأّن هذا املنه  يستحّق يف نفسه الدرس، ومن 

نتائجه ختفيف حّدة التوتر بّي الدين والواقع بتحّوالته السّيالة 

 املتدّفقة، بحيث ال نضّحي بالفقه ألجل التكّيف مع الواقع.

هذا املنه  هو املنه  الذي يعيد قراءة النصوص الدينية 

رّية تقول: إّن ما يبدو لنا يف ومصدرها من خالل فكرة جوه
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النصوص ليس هو األحكام الرشعّية اإلهلّية بالرضورة ودائاًم، بل 

قد يكون تطبيقات أو وسائل أو ُمعينات لتلك األحكام املستكنّة 

 خلف هذه النصوص أو يف بعضها فقط..

هذه الدعوى التي ُاطلقها أعرف أّّنا خطرية جّدًا، وهناك من 

ة منها أو مطابقة هلا، وهذه الفكرة تفتح عىل الفهم طرح أفكارًا قريب

التارخيي للنصوص من جهة، وعىل وعي عميق لدور النبّي وأهل 

 بيته وصحابته يف بيان األحكام الرشعّية من جهة ثانية..

واملوضوع طويل لكن يمكن أن نشري إىل بعض عنارصه الرئيسة 

 عىل الشكل التايل:

اوى الفقهاءاملسلمّي يف رسائلهم لو الحظنا فت العنرص األّول:

العملّية أو يف كتب االستفتاءات، فسوف نجد آالفًا من املسائل 

الفقهّية، لكّن األحكام الرشعية أقّل من عدد الفتاوى؛ ألّن الفقيه 

يف كثري من األحيان ال يبّّي احلكم الرشعي األصيل، بل يطّبق 

ل فيه، فلو كان احلكم الرشعي عىل املورد الذي وّجه إليه السؤا

احلكم الرشعي هو وجوب إيقاع عقد النكاح شفوّيًا بحضور 

الطرفّي مثاًل، ثم ُسئل الفقيه عن حكم العقد يف التلفون فسوف 

يقول: ال جيوز العقد يف التلفون وال يقع النكاح، ثم لو سئل عن 

العقد عّر )السكايب مثاًل( لقال: ال جيزي العقد عّر السكايب، 
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ة ثالثة: هل جيوز العقد عّر البث املبارش كام يف ولو سئل مرّ 

التلفزيون فسوف يقول: ال جيزي هذا العقد وال يصّح، فهذه ثالث 

فتاوى، لكّن احلكم األصيل يف الواقع ليس سوى اشرتاط املشافهة 

 واحلضور للطرفّي حال العقد مثاًل.

وهكذا لو ُسئل الفقيه عن السجود عىل قرش الليمون فسوف 

ثاًل: جيوز، ولو سئل مرة ثانية عن السجود عىل احلشيش يقول م

فسوف يقول: مثاًل: جيوز، فهاتان مسألتان واستفتاءان، لكّن 

 احلكم واحد وهو أّن السجود عىل غري ما ُيؤكل عادًة جائز

كّل من يراقب ويتتبع كتب االستفتاءات سيجد هذه الظاهرة  

رشة أحكام، بل بوضوح، ويعرف أّن عرشة استفتاءات ال متثل ع

هي تطبيقات من الفقيه حلكم رشعي واحد، وال أقصد تطبيقات 

 لقاعدة أصولّية واحدة، فأرجو التنّبه.

حسنًا، كم من املنطقي أن نفرتض أّن النبيَّ وأهل بيته قد حصل 

معهم األمر نفسه، فأمروا وأجابوا عن جمموعة أشياء وليست 

نوان قاموا هم سوى تطبيقات حلكم رشعي واحد انصّب عىل ع

بتفكيك هذا العنوان عىل موارده يف عرصهم أو حسب السؤال 

 املوّجه إليهم؟

سأعطي مثاالً افرتاضّيًا مبّسطًا، لنفرض أّن احلكم الرشعي هو 
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تنظيف اإلنسان جلسده وأّن الرشيعة حّثت املؤمن عىل هذا األمر، 

ل فهنا حكٌم رشعي واحد هو رجحان النظافة يف اجلسم، ولكّن أه

البيت عندما بيّنوا هذا احلكم من الطبيعي أن جيدوا أّن هذا البيان 

العام ال يكفي حلّث الناس عىل التطبيق، بل قاموا بالدخول أكثر إىل 

الواقع ومالمسة ما يعيشه الناس؛ لدفعهم من حيث التطبيق إىل 

ممارسة هذا احلكم الرشعي، فقالوا هلم مثاًل: ارفعوا قميصكم عن 

أطهر، واغتسلوا قبل املجيء يوم اجلمعة إىل املسجد،  األرض فهو

وأزيلوا شعر العانة واإلبطّي كّل فرتة زمنيّة، وضعوا العطور 

للصالة وعند اخلروج، ومشطوا شعر الرأس واللحية، واملسواك 

جّيد، و.. إّن كّل هذه النصوص التي أوردت هذه األمور ليست 

حلكم رشعي واحد هو  أحكامًا رشعّية مستقّلة، بل هي تطبيقات

املوجود يف الرشيعة اإلسالمّية، وهو ُحسن التطّهر والتنّظف 

والظهور بمظهر حسن يف البيت واملجتمع.. طبعًا أنا ال أقول بأّن 

 هذا املثال صحيح، لكن أرضبه بوصفه مثاالً ال أكثر.

إذا قبل شخص مبدأ أن يكون النبي وأهل بيته قد مارسوا هذه 

ّن هذا األمر ممكن نظرّيًا، وسعى للتفتيش عن الطريقة، ورأى أ

القرائن والشواهد هنا وهناك عىل أمٍر من هذا النوع، فإّن من شأن 

هذا األمر أن يسمح بتكّيف الفقه مع أوضاعنا اليوم، فبدل العطور 



677 

القديمة تصبح العطور اجلديدة تطبيقًا آخر للحكم نفسه، وبدل 

فة وسيلًة لتطبيق احلكم نفسه، املاء تصبح املواد الصناعية املنظِّ 

وهكذا، وهذا ما سوف يفصلنا عن الشكل التارخيي لتطبيق مفهوم 

النظافة، ويسمح للحكم الرشعي بأن يطّبق تبعًا لطبيعة األعراف 

 والظروف واإلمكانات يف كّل عرص.

أليس من املعقول جدًا أن يكون النبي واهل بيته قد مارسوا هذا 

 األمر؟

عرفة والتمييز هنا حيتاج لدراسة وقواعد حتى ال نعم، منه  امل

يكون األمر اعتباطيًا وجزافًا، فأنا أقّرر أصل الفكرة، أّما كيفية 

تطبيقها فهذا حيتاج لقواعد، متامًا مثل أن نقول بأّن الظهور حّجة 

أّما كيف نستكشف الظهور وما هي قواعده العرفيّة، فهذا بحث 

 آخر.

آن الكريم قد حتّدث عن نفسه بأّن فيه إّن القر العنرص الثاين:

بيان كّل يشء، والرسول الكريم قد قال للناس بأّنه ما من يشء 

يقّرهبم إىل اجلنّة أو يبعدهم عن النار إال قاله هلم، هذا يعني أّن يف 

الكتاب الكريم كّل الدين أو فلنقل: أغلب الدين، ال أريد أن 

يد النظر يف الفكرة التي أخوض يف هذه القضّية، ألّن علينا أن نع

تقول بأّن القرآن مل يبّّي إال األساسّيات فيام السنّة هي التي بّينت 
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تفاصيل الدين والرشائع، جيب أن نفّكر جيدًا يف هذه القضّية، ويف 

الدليل عليها، إذ الدليل العمدة عليها قد يكون هو ما نالحظه من 

ة البيانات األحكامّية كثرة التفاصيل األحكامية يف السنّة مقابل قلّ 

يف القرآن نسبّيًا، لكّن القرآن نفسه يقول بأّن فيه تبيانًا لكّل يشء، 

واملقدار املتيّقن من تبيانّيته هو تبيانه لألمور الدينية والبعد 

التوجيهي واإلرشادي للبرش، فإذا كان األمر كذلك، ومل نقبل 

ا ال نحتمل أّن بفكرة أنه تبيان خلصوص املعصوم ال مطلقًا، فلامذ

الكثري من تلك التفاصيل التي جاءت يف السنّة قد تكون تطبيقات 

لألحكام الرشعية القرآنية، وليست أحكامًا جديدة، وقيمة النبّي 

واإلمام أّنه يرشح لنا القرآن ويامرس تطبيقه عىل موارده ومصاديق 

حكمه بطريقة معصومة، ويبّّي من خالل جتربته ويعّلمنا كيف 

نحن هذا التطبيق األفضل لألحكام التي وردت يف القرآن  نامرس

 الكريم..

َضة  إّنني أدعو احلوزات العلمّية إلعادة النظر يف املسّلمة املفرَتَ

التي تقول بأّن يف القرآن الكريم بعض األحكام القليلة التي ال تبلغ 

حّد العرشة يف املائة من الرشيعة اإلسالمّية، وأجد أّن القرآن 

 أغلب األحكام وليس مجيعها. احتوى

هبذه الفكرة يمكن أيضًا أن نفهم الكثري من األحاديث التي 
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وردت عن النبي وأهل بيته عليهم السالم يف سياق كوّنا تطبيقات 

للحكم القرآين، ال تأسيسات ألحكام رشعيّة جديدة بالرضورة. 

ممّا وال أنفي وجود تأسيس يف السنّة بل أقول: إّن حجمه أقّل بكثري 

افرتضناه نحن يف طريقتنا يف االجتهاد الرشعي. فمثاًل قد يقال بأّن 

حتريم أكل الّطحال يف الذبيحة ليس تأسيسًا حلكم جديد، بل هو 

نفس حتريم الدم الذي جاء يف القرآن؛ غاية األمر أّن أهل البيت 

طبقوا عنوان الدم عليه، وبّينوا أّن فيه نسبة عالية من الدم 

 مراء مثاًل، وهذا التعليل موجود يف كلامهتم فلرياجع.والكريات احل

مسألة التفويض الترشيعي ألهل البيت عليهم  العنرص الثالث:

السالم، فقد تعّرّضُت يف كتايب )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، 

قراءة وتقويم( ملسألة جامعّية القرآن التي حتّدثنا عنها قبل قليل، كام 

ويض الترشيعي ألهل البيت عليهم الصالة تعّرضُت ملسألة التف

والسالم، ومن خالل دراسة جممل النصوص والروايات يف هذا 

املوضوع توّصلُت إىل ما ذهب إليه العديد من الفقهاء واألصوليّي 

من أّن أهل البيت عليهم السالم ال يؤّسسون أحكامًا ذات طابع 

، ودورهم املقّدس إهلّي دائمي، بل إذا أّسسوا فإّن أحكامهم والئّية

هو بيان ورشح وتفسري الكتاب والسنّة وتطبيقهام عىل الواقع 

 املعارص هلم، إضافة إىل واليتهم عىل النفوس واألرواح واألموال.
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فعندما نفهم سنّة أهل البيت يف هذا اإلطار فقد حتدث حتّوالت 

يف فهمنا تصّب يف صالح عملّية التكّيف مع الواقع التي حتّدثنا 

، فقد توصلُت هناك إىل قاعدة تقول ـ وأرجو أن نبحثها مجيعًا عنها

ونتناوهلا بالنقد واإلبرام ـ: إّن األئمة حيث كانوا ال يؤّسسون 

أحكامًا إهلّية رشعّية غري ما جاء يف الكتاب والسنّة النبوّية، فكّل 

حكم بّينوه ورأينا أّنه لو كان صادرًا يف العرص النبوّي يف الكتاب أو 

ة َلَباَن وَظَهَر، ومع ذلك مل َيب ْن ومل َيْظَهر، فهذا يكشف عن السنّ 

كون هذا احلكم والئّيًا، وقد مثلُت لذلك بمسألة مخس أرباح 

املكاسب، فلو كان هذا اخلمس موجودًا يف العرص النبوّي وفهم 

املسلمون من القرآن أو من السنّة النبوية ذلك لظهر هذا األمر وبان 

وله، ومع ذلك ال نجد يف هذه القضّية سوى وكثرت األسئلة ح

روايتّي أو ثالث يف بعض كتب التاريخ، فيها إشارة ما إىل 

املوضوع، هذا يعّزز أّن ظهور مسألة مخس أرباح املكاسب يف عرص 

اإلمام الباقر ومن بعده كان من باب والية األئمة عىل األموال، 

عة ليعّي بعضهم بعضًا فأرادوا أن حيّققوا تضامنًا وتكافاًل بّي الشي

حيث مل يكن يعطيهم السلطان شيئًا من حقوقهم بوصفهم 

 مواطنّي يف الدولة..

أعرف أّن هذا املوضوع فيه الكثري من التفاصيل، لكن هذا جمّرد 
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مثال قد توافقون عليه وقد ال نوافق عليه، لكنّه يرشح لنا األدوار 

ن ثم فيفتح أعيننا التي يقوم هبا أهل البيت بعد العرص النبوي، وم

عىل أّّنم مل يكونوا يف كّل نصوصهم ليبّينوا أحكامًا إهلّية دائمّية، بل 

كان لألحكام الوالئّية والزمنّية دور كبري أيضًا يف الكثري من 

 النصوص واملواقف التي صدرت منهم عليهم السالم.

هذا يعني أّنه بدل أن نبقى عىل صيغة اخلمس يف أرباح 

يكون اخلمس حالة ثانوية ترتئيها الدولة  املكاسب، فسوف

اإلسالمّية أو احلاكم الرشعي بحيث تقبل التغرّي والتكّيف تبعًا 

 ألوضاع الشيعة وحاالهتم ومصاحلهم النوعّية.

كان الشاطبي قبل حوايل سبعامئة سنة يتحّدث  العنرص الرابع:

عن ترشيعات وسائل وترشيعات مقاصد، وهو املوضوع الذي 

ألوساط احلوزوية خالل العقد األخري بمصطلحات طرح يف ا

أخرى، وأعتقد أّن التمييز بّي ترشيعات الوسائل وترشيعات 

األصل )وال أريد أن أستخدم كلمة مقاصد؛ ألّّنا قد ال تكون 

 دقيقة(، مهم جدًا، واألمثلة فيه كثرية للغاية.

لكن دعوين أعطي مثاالً من مسألة اللعان وتأثريه يف قضّية 

سب، فعندما ينفي الزوج الولد عنه يذهب الفقهاء إىل أّن املرجع الن

يف حصول النفي هو اللعان، فلو حصل اللعان انتفى الولد، لكن 
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لو أّن الفقيه فهم من قضيّة اللعان يف جمال نفي الولد )ال يف جمال 

إثبات هتمة الزنا عىل الزوجة، حيث قد يقال بأّن القرآن الكريم مل 

ان إال من حيث حّد الزنا ال من حيث نفي الولد(، أّّنا يرد فيه اللع

جمّرد وسيلة للنفي حيث تنعدم الوسائل األخرى، فالرشع حيث ال 

وسائل يف تلك األّيام عمد بعد فقدان البّينات إىل استخدام 

األسلوب النفيس عّر احللف واأليامن، فعندما نصل إىل عرص 

 حّد االطمئنان كشف الشفرة الوراثية وإمكان الوصول إىل

، DNAبانتساب الولد ألبيه أو نفيه عنه عّر مثل فحوصات الـ 

فأّي معنى لفقه اللعان حينئٍذ؟ وهل قضّية اللعان تعبّدية ذات 

 أرسار أم أّّنا طريق إلثبات الولد أو نفيه حيث ال طريق آخر؟

عندما يفهم الفقيه أّن هناك ترشيعات طرٍق وأساليب، وهناك 

هلا خصوصيتها القائمة، فمن املمكن جّدًا يف هذه  ترشيعات أصلٍ 

احلال أن خيرج الفقيه ليعتّر مجلًة من األحكام الفقهّية جمّرد طرق 

للحكم احلقيقي )إثبات الولد أو نفيه مثاًل بوصف االنتساب أمرًا 

واقعّيًا والبنّوة أمرًا واقعّيًا( ال غري، وهذا لو طّبق ضمن منه  حمّدد 

يف الفقه ال ضمن نطاق جزئّي حمدود بموارد ال  وعىل نطاق واسع

تعدو أصابع اليد الواحدة، ألمكن أن نّدعي أّننا بتنا نحّقق التكّيف 

مع العرص ـ مطلق عرٍص ـ وهذا ما يقّلص بعض اليشء من 
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 التعّبديات احلرفيّة يف غري جمال العبادات.

كري، ال أعود وأكّرر بأّن األمثلة التي أطرحها هنا هي إلثارة التف

 من باب التبنّي واالختيار النهائي هلا.

وكمثاٍل افرتايّض آخر عىل املوضوع، دعونا نالحظ قضّية 

احليض والنفاس، فهذه العناوين هي عناوين واقعيّة، فلو استمّر 

الدم اخلارج من املرأة مخسة عرش يومًا متواصاًل، وعلم الطّب أّن 

يام العرشة األوىل ومن هذا الدم هو نفس الدم الذي خيرج يف األ

نفس األسباب واملكّونات، فإّن اخلمسة عرش يومًا هي حيض، 

وكذلك احلال يف النفاس؛ ألّن هذه عناوين واقعيّة مل يؤّسسها 

الشارع، وإّنام افرتض الفقهاء أّن الشارع أّسس جعاًل جديدًا 

أسميناه احليض الرشعي؛ ألّّنم الحظوا النصوص التي تتحّدث 

ثر احليض عرشة وأقّله ثالثة، لكن ملاذا ال نحتمل عن أّن أك

وندرس هذا االحتامل بجدّية، وهو أّن النبّي أو اإلمام إّنام وضعا 

هذه األرقام )ثالثة وعرشة( ملساعدة املكّلفّي الذين ال يعرفون 

احليض وال يمّيزونه عاّم ينشأ من األسباب األخرى، فأعطونا يف 

يمّيزوا من خالهلا هذا األمر، فهذه  هذه احلال قاعدًة غالبة، لكي

القاعدة طريق ال أّّنا حكٌم أصل، إذ الرشيعة مل تؤّسس مفهومًا 

جديدًا للحيض أو النفاس، وإّنام جعلت أحكامًا مرتتبة عىل هذا 
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 األمر الواقعي املسّمى قبل الرشع باحليض والنفاس..

وف إذا أقحمنا هذه الشخصيّة وهذا الدور للنبي أو اإلمام فس

نكتشف أّن بعض النصوص مل تكن لتبّّي أصل احلكم بقدر ما 

أرادت تبيّي طريقة غالبة مساعدة ملعرفة املوضوع الذي يرتتب 

 احلكم عليه.

ولعّل من مصاديق هذا الدور أيضًا أّننا نجد يف بعض نصوص 

باب السفر روايات صحيحة السند تبّّي أّن القرص واإلفطار يف 

عب والنصب الذي يواجهه اإلنسان عادًة كام السفر كانا بمالك الت

جاء يف صحيحة عبد اهلل بن سنان مثاًل، فإذا ضممنا هذا املفهوم 

التعلييل املوجود يف بعض النصوص والذي يساعد عليه االعتبار 

أيضًا، إىل روايات حتديد القرص بالزمان فسوف نجد أّن هذا 

زماين للسفر؛ ألّن املفهوم التعلييل يقف لصالح روايات املعيار ال

 استمرار السفر ليوم وليلة متعٌب نوعًا.

إذن، ملاذا حّدد أهل البيت املعيار يف نصوص أخرى باملسافة 

والفرسخ؟ واجلواب إّنه من املمكن جدًا ـ مجعًا بّي النصوص ـ أن 

يكون هذا التحديد ملساعدة املكّلفّي؛ ألّنك لو قلت للناس: عندما 

وا، فقد يفقدون الضابطة يف هذا يكون سفركم متعبًا فقرّص 

وخيطؤون كثريًا ويوهم كّل إنسان نفسه أّنه متعب وقد يصوم 
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املتعب واقعًا وقد يفطر غري املتعب واقعًا، فأريد هنا وضع معيار 

حمّدد نسبّيًا لكي ينضبط اجلميع له، وهذا املعيار غالبي، أي يف 

وم وليلة غالب احلاالت يقع التعب النوعي فيه، وهو مسرية ي

املطابقة بحسب سري القوافل يف ذلك الزمان هلذا العدد من 

الفراسخ، فلو تغرّي الوضع كان علينا أخذ الترشيع األصل لو 

 أمكن ضبطه بغري هذا املعيار الغالبي.

أعرف أّن كّل ما أقوله سوف يناَقش بأّن علامء أصول الفقه قد 

نصوص هو املوضوعيّة قالوا بأّن األصل يف العناوين املأخوذة يف ال

ال الطريقّية، ولن أدخل يف مناقشة هذه القاعدة املّدعاة عىل 

إطالقها، وقد سبق يل أن حتّدثت عنها بالتفصيل يف بحثي املتواضع 

حول تارخيّية السنّة يف كتايب )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي(، 

وأبديت هناك حتّفظات عليها يف بعض مساحاهتا التطبيقّية، 

 لوقت ال يسعفنا اآلن للتفصيل.وا

أكتفي هبذه العنارص األربعة )ترشيعات األصل وترشيعات 

التطبيق ـ ترشيعات األصل وترشيعات الوسائل ـ دور األئّمة يف 

البيان دون التأسيس ـ موقعيّة القرآن يف بيان الترشيعات ال العناوين 

الجتهاد العاّمة املجملة فقط( ألشري من خالهلا إىل أّن تأسيس ا

، إىل جانب ما الرشعي عىل هذا النمط من التعامل مع النصوص
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أرشُت له يف جواب السؤال األّول، سوف حيدث حتّوالً ليس بسيطًا 

يف النتائ  الفقهّية، وتغيريًا يف نمط البيان القانوين واملضمون 

الرشعي هلذا البيان، وستكون الفجوة بّي الفقه الديني والفقه 

 نسبّيًا. اإلنساين أقّل 

 لكّن املسألة بحاجة إىل خطوتني كبريتني:

التنظري الكالمي واألصويل ملثل هذه العنارص  اخلطوة األوىل:

الكّروّية األربعة املشار إليها، وليس جمّرد االكتفاء بفرضها والدفاع 

 اخلطايب والشعاري عنها.

االشتغال األصويل عىل وضع قواعد للتمييز بّي  خلطوة الثانية:ا

لنصوص، والتمييز بّي مضموّنا من حيث األصل والوسيلة، أو ا

األصل والتطبيق، أو احلكم األويل والوالئي واملرحيل أو غري 

ذلك، فإذا مل ُيفتح هذا الباب يف االجتهاد األصويل ودروس 

البحث اخلارج ـ بعد التسليم باخلطوة األوىل ـ فسوف يكون هذا 

الستنسابيّة وتفتيت الرشيعة املنه  االجتهادي عرضًة للفوىض وا

وتالشيها، وهذا خطر كبري ينبغي التنّبه له، هلذا ّنيب بالفقهاء 

واملجتهدين أن يدرسوا هذه األمور ولو بشكل أّويل، سواء وافقوا 

عليها أم رفضوها، لينتقل البحث املعّمق يف هذه القضايا إىل 

 األجيال الالحقة بشكٍل صحيح، إن شاء اهلل تعاىل.



687 

 ه والعدالة االجتماعيةالفق

   هل يمكن للفقه أن يقيم عدالًة اجتامعّية عىل أساس التوافق

العاملي القائم من خالل املؤّسسات الدولّية أم أّن لديه مفهومه 

 اخلاص للعدالة؟

  لست متحّمسًا لتحقيق التوافق مع املؤّسسات الدولية

الفقه اإلسالمي  احلقوقّية، وال أفّضل أن نفّكر هبذه الطريقة، فبّي

والفقه الوضعي خالٌف فلسفي كبري ال جيوز تبسيطه، وهذا 

اخلالف الفلسفي ينشأ ـ كام نعرف ـ من حمورّية اإلنسان أو حمورية 

اهلل، ويمتّد يف اخلالف وصوالً حتى فهم احلياة وفلسفتها والغاية 

منها، وفلسفة االبتالء واالختبار، ومفاهيم التضحية، والنزعة 

 ة، بلوغًا إىل تعريف السعادة.الفردي

فالسعادة يف املفهوم املعارص هي الراحة واللذة باملعنى املاّدي 

الدنيوي هلام، بينام السعادة يف املفهوم الديني ال تعني الراحة يف 

احلياة الدنيا بالرضورة، فنحن نبحث عن الرفاهية اإلجيابية يف 

العافية، ويف سجود  آخر الدنيا وندعو اهلل أن ال يبتلينا وأن يرزقنا 

كّل صالة نحن ندعو اهلل بقولنا: يا ويّل العافية أسألك العافية.. 

والعافية هي السالمة من املرض والفقر واجلوع والظلم والبالء 

والعذاب وغري ذلك.. نحن طالب عافية لكن إذا واجهتنا 
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املصائب واملآيس يف احلياة فنحن ال نفهمها تعاسًة، بل نفهمها 

ريًا عن ذنوبنا أو اختبارًا من اهلل لنا لكونه حيّبنا، هذه هي تكف

مفاهيمنا الدينية التي نطق هبا الكتاب والسنّة، فالسعادة عندنا ال 

تكون يف الدنيا وبمعايريها بالرضورة، بل هناك اآلخرة التي ال 

 توازهيا الدنيا أبدًا.

 عىل وبناء عليه، فمن املنطقي يف الفكر الديني أن حيكم اهلل

إنساٍن بالصّر والتحّمل والتخيّل عن حّقه، ألجل الصالح العام أو 

ألجل طهارة نفسه بام ينفعه يف آخرته، وهذا يعني أّن السعادة 

ليست بالرضورة هي الراحة يف الدنيا، وكسب أكّر قدر ممكن من 

املكاسب الدنيوية وامللذات الفانية، فقد تكون السعادة الفردّية يف 

 ل املجتمع واألّمة.األمل ألج

إّن هذه املفاهيم الفلسفية جتعلنا نختلف عن الفكر الوضعي 

اختالفًا جذرّيًا يف فهم احلياة والوجود والبدايات واملآالت، ومن 

ثّم ال نجعل معيار القانون احلّق هو القانون الذي يمنح الراحة 

ني واللّذة، بل القانون احلّق هو القانون العادل، والعدالة ال تع

الراحة وال املساواة وال نحو ذلك بالرضورة.. من هنا نالحظ أّن 

الترشيعات اإلسالمّية ال يمكن أن تتطابق مع الترشيعات الوضعية 

واحلقوقية املعارصة تطابقًا تاّمًا، فللرشيعة اإلسالمّية وجهة نظر، 
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نعم من املمكن ـ عّر املنه  االجتهادي الذي أملحنا له يف جواب 

السابقة ـ أن نقّلص هذا البعد وهذه الفرقة، أّما اإللغاء األسئلة 

فأجده صعبًا للغاية، فهذه القوانّي الوضعية ُبنيت عىل فلسفة 

مغايرة للفلسفة الدينية، ومن الطبيعي أن تنشأ اختالفات وفقًا 

لذلك يف النتائ  األخالقية والقانونية ويف قضايا احلّريات وغري 

ؤية الفلسفية للحياة واألهداف العليا ذلك، فالقوانّي تتبع الر

 وتتأثر هبا.

لكن مع ذلك، إّن التجربة القانونية اإلنسانية املعارصة يمكن أن 

تفيدنا كثريًا يف اكتشاف الوعي العقالئي، ويف فهم بعض معايري أو 

تطبيقات العدل الذي حيكم به العقل، ويف تنظيم املسرية الفقهية 

توى اللغة والبيان والتبويب.عىل مستوى املضمون وعىل مس
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 118 .................................. االعتدال مرشوع أمام عقبات

 113 ..................................... الفقهي العقل تضّخم أزمة

 113 ....................... ..وتشنُّجات.. إنجازات: الدينية املؤّسسة

 

 

 189 .................................... الصدر الشهيد السّيد ميزات

 181 ................ الصدر؟ السيد عند املوضوعي التفسري فكرة ملاذا

 188 .............. درالص عند املوضوعي التفسري جتربة نجاح مديات

 191 .. ..و القرآنية الدراسات عىل املوضوعي التفسري مرشوع تأثريات

 196 .. !ببعضه القرآن ورضب التفسري عن النهي ومعضلة القرآين التفسري

 198 ................. الكريم القرآن يف التارخيية السنن ونظرية الصدر
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 193 .. التفسري يف والتجربّية البرشية املعارف ودور املوضوعي التفسري

 

 

 169 ... أفعال وردود تأثريات، مسرية،: واإلحياء والتجديد اإلصالح

 164 ......اإلصالحّية املشاريع عىل بالسيايس الفكري تداخل تأثريات

 168 ................... تعّطلت؟ أم اإلصالحّية املشاريع نجحت هل

 111!للصدر االستقرائي الفكر مرشوع تغييب أو غياب ءورا األسباب

 119 ......................... وعالجات حلول اليقّي، وأزمة التدّين

 114 .................. !يثاحلد ومرجعّية القرآن مرجعّية بّي الفجوة

 117 ....................... الديني التعليم مناه  يف اإلصالح مآالت

 113 .......................... واملذهبّية الطائفّية واألزمة الديني املنّر

 148 ..................................... !مثّقف؟ أزمة أم ثقافة أزمة

 149 ..................... والفقيه املثّقف بّي املأزومة والعالقة السلطة

 146 ......................... احلسينّية الشعائر يف دوالتجدي اإلصالح

 144 .................. للسرية إنساين لفهم والتأسيس التارخيّي  الوعي

 

 

 171 .................... والفقيه املثقف وإشكالّية السلطة بّي العالقة
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 178 ............................... والفقيه املثقف بّي اخلالف حجم

 179 ........................................... !الوسطيّون؟ هم أين

 176 ..................... الوضعّية من والثقافة الفقه، من الدين حترير

 

 

 173 ........................................ اإلسالمي احلوار مفهوم

 180 ................................. اإلسالمي؟ احلوار يبدأ أين من

 186 ....................................... اإلسالمي احلوار جماالت

 184 ....................... والتعليم الرتبية ومناه  اإلسالمي احلوار

 188 ........... وقواعده أصوله أو اإلسالمي رللحوا التحتيّة البنيات

 130 ................................ اإلسالمي؟ احلوار من نريد ماذا

 138 ............................والعقبات العوائق اإلسالمي، احلوار

 136 .................................. املذهبّية والتعّددية املواطنة بّي

 133 ............................. معها التعامل وسبل الطائفّية األزمة

 801 ...................... اإلسالمي احلوار مسألة يف رهودو اإلعالم

 

 

 807 ....................... ومآالت دوافع ،العريب اجلامهريي احلراك
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 810 ..........................!وثورة؟ مواجهة إىل اإلصالح جيرّ  ملاذا

 819 .................. الثقايف؟ اإلصالح خطاب جمتمعاتنا ختّطت هل

 811 ............................ التغيريّية اجلامهريية احلركة عىل القلق

 818 ...... العربيّة املجتمعات بعض يف اجلامهريي احلراك فتور أسباب

 

 

 889 .............................. الثاين الشهيد عند االجتهاد ميزات

 886 !املتقّدمّي؟ الفقهاء ومناه  الثاين الشهيد بّي قطيعةال وقعت هل

 881 ......... أنموذجّية؟ حوزة بناء فكرة الثاين الشهيد عند كانت هل

 884 .............................الثاين للشهيد اصدّيةاملق النزعة نسبة

 888 ..................... الثاين الشهيد عند املقارن الرشعي االجتهاد

 883 ...................... الثاين للشهيد الفقهّية للتجربة إمجايل تقويم

 

 

 899 .................................. للواجهة الديني التطّرف عودة

 896 ......................... املتطّرفة املذهبّية التيارات ظهور أسباب

 897 ........................... مذهبّيًا؟ املتطّرفة التيارات نفهم كيف

 898 ........................................ شيعّية؟ سلفّية هناك هل
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 869 ......... األّمة خطاب أو املجتمعّية والتكاليف الفردّية اخلطابات

 868 . الدين شمس عند التقريب لنظرية واالجتهادّية الفكرية األصول

 819 ... نفسها عىل األّمة ووالية واإلسالمّية العلامنية بّي الدين شمس

 

 

 813 !صحيح؟ بشكل منها املطلوب بالدور العلمّية احلوزات تقوم هل

 846 ......... !والثقافّية والسياسية االجتامعّية والعزلة الدينية املرجعّية

 870 ..... واملآالت املسرية العلمّية، احلوزات يف التعليم مناه  إصالح

 876 ...... الدين لعلامء واالجتامعي والطبقي الثقايف التفاوت تأثريات

 871 .... !والغ لظة؟ والتعقيد التزّمت اليوم الدينية احلوزات ختّرج هل

 886 .................................. !العاممة اعتامر وفوىض احلوزة

 888 ............... املعارص الغريب الفكر من واملوقف الدينية املؤّسسة

 838 ....................................... واالجتهاد واحلوزة املرأة

 831 ............... واجلامعة احلوزة وبّي والفقيه، املثقف بّي العالقة

 838 ............................... املبادرات وغياب الدينية املرجعّية

 وفرص إخفاقات واملؤّسسة، واملوضوعّية الرشيدة املرجعّية: مشاريع

 909 .......................................................... نجاح
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 904 .................. والتشاؤم التفاؤل بّي الدينيّة احلوزات مستقبل

 

 

 911 ............!العلمّية احلوزات يف التعليمي التدوين غياب أسباب

 919 .............. العلمّية احلوزات يف الدراسّية الكتب اختيار آليات

 911 .................. احلوزوي الدرايس الكتاب يف التجديد جماالت

 980 ................ واألصول بالفقه لدرايسا الكتاب تطوير اقتصار

 988األُخرى العلوم دون احلوزة مها واألصول الفقه أنّ  مقولة مع وقفة

 981 ................ الفقهي والعقل الديني العقل بّي يةالدين املؤّسسة

 983 . ومناخات أسباب والفلسفي، العقالين املنه  عن املعارصة الرّدة

 999 ..................... العلميّة حلوزاتا يف املقارنة الدراسات واقع

 

 

 960 ...... واإلسالمي العريب العامل يف الفكرّية املشاريع عىل مؤاخذات

 961 ................................... الشخصّية أزمة أم املنه  أزمة

 968 ............ القاهرة التحّديات وجواب املعارص اإلسالمي الفكر

يس اإلنتاج وفشل النهوضّية املشاريع  910 ...................... املؤسَّ

 919 ........................ والشيعي السنّي املثقف بّي القطيعة أزمة
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 949 ........ دينيّة حداثة نحو للعبور( العريب الربيع) بعد معرفّية ثورة

 948 ...... املعارص اإلسالمي الفكر يف اإلصالحّية االجتاهات خارطة

 978 ....... اجلديدة املرحلة يف اإلصالحي الفكر من املتوّقعة اخلدمات

 974 ....... الراهنة للمرحلة وفقاً  الديني االجتهاد يف التجديد االتجم

 

 

 989 ................ واملكّونات والتعريف ملفهوما ،(الشيعّية السلفّية)

 981 اإلمامة نظرية فهم يف الشيعية واالجتاهات الشيعّية، السلفّية أسس

 939 ........ ومشكالت عالقات مّية،اإلسال واحلركة الشيعية السلفّية

 936 ......................... لبنان يف الوسطي الشيعي التدّين مصائر

 934 .................... الراهن العرص يف الشيعة عند االجتهاد حركة

 933 ............................. واإلصالح النقد إىل احلاجة مكامن

 601 .................... وتقويم قراءة إيران، يف الديني التجديد جتربة

 606 ......... ثاٍن؟ فاتيكاين جممع أعتاب عىل نحن هل األزهر، وثائق

 601 ......... وتقويم مراجعة واألقلّيات، املرأة حول السلفي اخلطاب

 608 ............. ودود آمنة السيدة وجتربة اجلامعة، صالةل املرأة إمامة

 610 ..... اإلنسانّية للعلوم وفقاً  لإلسالم الفكري التجديد من املوقف
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 611 .......................... والتأثري والدور األمهّية املناه ، دراسة

 617 ....... واالطالع املعرفة ومعيار العمر معيار بّي الدراسّية املناه 

 680 .............................. دراسّياً  مقّرراً  ما كتاٍب  اختاذ معايري

 688 ............... التسطيح وأزمة احلديثة احلوزوّية الدراسّية املناه 

 681 ........... وضعفها قّوهتا ونقاط تقويمها الفضيل، الدكتور جتربة

 699 ...... التطبيق جماَل  للفضيل الدراسّية املقّررات إلدخال مقرتحات

 

 

 661 ............... !به؟ املحيط الفكري الفضاء عىل الصدر تقّدم ملاذا

 668 .......................... الصدر للسيد الفكرية املنظومة ميزات

 669 ..................................... الصدر عند خصوصيّة أهم

 666 ................................... الصدر للسيد الفكري اإلطار

 661 ................................... الصدر السيد عند اإلبداع رّس 

 664 ........................... الصدر السيد حول ُصنّف كتاب أهم

 664 ........................................... رالصد إنجازات أهم

 667 ......................... الصدر والسيد العلمّية واحلوزات األّمة
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 619 .... ؟ال أم والتنمّية اإلدارة يف جامعة نظرية اإلسالمّي  الفقه يملك هل

 648 ..الشخصّية واحلريات احلقوق منظومة وإشكالّية اإلسالمي الفقه

 648 . !وتنمية؟ ّنوض ومشاريع نظم تقديم عىل قادر اليوم القائم الفقه هل

 671 ...................................... والواقعّية املثالية بّي الفقه

 678 .............ومآزق مشاكل املعارصة، احلياة مع الفقه تكّيف مبدأ

 687 ....................................... االجتامعية والعدالة الفقه
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