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جدل التدين والسياسة: قراءة في الثوابت والمتغيرات

جدل التدين والسياسة

قراءة يف الثوابت واملتغريات
 السيد عصام محيدان*

مدخل عام:
املخلوق  وعامل  املدّبر  اخلالق  عامل  عاملني:  بني  االتصال  مظاهر  من  مظهر  الدين 

موضوع عملية التدبري اإلهلي، أو بشكل أدّق أحد مواضيع عملية التدبري اإلهلي.. والدين 

حيرز قداسته من قدسية تلك العالقة اخلاصة بني عامل الوحي وعامل التلقي، عامل الغيب 

وعامل الشهود.. لكن ذلك ال يعين بالضرورة قدسية التجربة الدينية ألا ذات مسة بشرية 

يف بعض جوانبها، كما ال يعين ذلك أن التجربة الدينية حالة بشرية حمضة معزولة عن 

اخلط الوحياين يف الفكر والسلوك الديين، لدخالة عنصر الوحي يف التجربة الدينية وهو 

هذه  مالمح  تشكيل  يف  أيضًا  والتجربة  والوجدان  العقل  ولدخالة  للدين،  معانقة  عنصر 

التجربة وهو عنصر ال نصفه باملفارقة وال باملعانقة للدين، بل تتحدد نسبة عالقته بالدين 

حبسب درجة املطابقة للحكم الديين الواقعي.. فالعالقة يف هذا املستوى هي نوع من العالقة 

املنطقية املصطلح عليها بـ>العموم واخلصوص من وجه< أي أن بعض التدّين أو التجربة 

األصول  أحكام يف  بالضرورة من  الدين  املعلوم من  وهو  الدين  دائرة  الدينية يقع ضمن 

والفروع.. وبعض التدّين ال يقع ضمن دائرة الّدين، لعدم القطع بانتمائه له واستناد إحلاقه 

بالّدين للظّن والتخمني، وتعدد القراءات والفهم والّتأويل.

 عامل دين، كاتب، املغرب.
*
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وحديثنا هنا عن التدّين مبعىن الفهم الديين والتمثل الديين بشكل عام، وهو قابل 

للمناقشة والنقد لكونه من غري املعلوم بالضرورة مطابقته حلكم اهللا الواقعي، وذلك يف 

سياق العالقة القائمة بني هذه املنظومة من القيم والتصورات الدينية ذات البعد التشريعي 

ومنظومة أخرى ذات بعد تدبريي للشأن العام ألفراد األمة، وهي منظومة (السياسة).. 

والسياسة  الدين  بني  القائمة  العالقة  من  اإلسالمي  الفكري  املوقف  بوضوح  حنّدد  كي 

كإطار نظري عام، وبني التدّين والسياسة كحالة واقعية متشخصة حبدود الزمان واملكان 

واألشخاص واألحوال.

املبحث األول: الدين والسياسة: العالقة اإلشكالّية أم اإلشكال املفتعل؟!
احلديث عن عالقة الدين بالسياسة أصبح يتصف بكونه القضية اإلشكالية، خاصة بعد 

هيمنة (العلمانية) كفكرة وكتوجه حياول إعادة رسم العالقة بني البعدين على حنو من 

التمايز واالستقاللية املتبادلة، حبيث ال يتّم معها تديني السياسة وال تسييس الّدين، العتقاد 

من يتبىن هذه الفكرة أّن الّدين شأن خاّص والسياسة شأن عام.. الّدين عالقة بني الفرد 

ورّبه والسياسة عالقة بني احلاكم واملحكوم، فالعالقة األوىل ذات بعد غييب وذات قدسية 

مادي  بعد  ذات  الثانية  والعالقة  سياسي،  اجتماعي -  لتدخل  إخضاعها  ميكن  وال  خاصة 

طبيعي ال متلك هالة من القدسية، حبيث تسمح مبناقشتها وممارسة أشكال من الرقابة 

والتدخل واملحاسبة مادام أن التعاقد هنا اجتماعي بني احلاكم واملحكوم وهو يف الدين تعاقد 

فردي بني اخلالق واملخلوق.

و(العلمانية) كفكرة ليست بديلة عن الدين وال متلك رؤى دينية ميكن وصفها معياريًّا 

بالتجديد أو املحافظة، كما أا ليست صيغة جديدة لبدائل سياسية حتدد نوع احلكم، آليات 

االنتقال إىل احلكم وانعزال احلكم.. بل هي جمرد فكرة إجرائية ختّص حتديد مسار العالقة 

بني ما هو ديين وما هو سياسي.

والّسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإحلاح هو: إن كان احلديث يصّب أساسًا يف حماولة 

كشف نوعية العالقة القائمة بني الفاعل الديين والفاعل السياسي.. أفال ينطوي ذلك بال شك 

على مفهوم ارتكازي للدين ومفهوم آخر للسياسة يف عامل التصور لدى أنصار (العلمنة) 

أفضى بشكل موضوعي يف عامل التصديق إىل إثبات نسبة بني األمرين أو نفيها؟!.

لذلك، تصبح مناقشة هذا املوضوع بعيدًا عن حتديد ماهية الدين ضربًا من ضروب 

اللغو الذي ال طائل من ورائه، وأمرًا خمالفًا ملقتضيات العلمية واملوضوعية احلّقة، فالسؤال 

ينبغي أن يتوجه للدين ليكشف لنا عن ماهيته لنعرف مدى مشول هذه املاهية حلقيقة 

وجوهر الفعل السياسي أم عدم ذلك.. ألّن املوضوعية تقتضي أيضًا فيما تقتضيه تقدمي 

التعريف الديين للدين إن وجد على ما عداه من التعريفات املستوردة من خارج الفضاء 
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الديين.. فصاحب النّص أوىل ببيان نفسه وتقدمي جوهره وماهيته من غريه، كي ال نسقط 

يف الذهنية التحكمية اليت تتعاطى مع األشياء وفق مواقف وأحكام سابقة دون فحص أو 

مناقشة مسبقة، وأيضًا حىت ال نفرض على الدين ماهية تأباها طبيعة الدين نفسها.

وأّول ما ميكن أن يثار من تساؤل هو: عن أّي دين نتحّدث كي حنّدد اإلطار املرجعي 

وال  يسري  سهل  واألمر  نفسه)،  الدين  منظور  من  الدين  املعريف (ماهية  السؤال  حلركة 

خالف فيه وهو أن احلديث ال يتعلق بغري الدين اإلسالمي، وبيان ماهيته حمّل الرتاع بني 

الفريقني الديين والعلماين.

واإلسالم كإطار مرجعي وكرسالة، إن استقرأنا مضامينه الوحيانية لوجدناه يتحّرك 

يف خطوط ثالثة وهي:

- خط العالقة بني اخلالق واملخلوق.

- خط العالقة بني املخلوق واملخلوق.

- خط العالقة بني املخلوق ونفسه.

وإين أعتقد أّن اخلّط األخري هو اخلّط الذي يهيمن يف نتائجه على باقي اخلطوط، 

ويصوغ شكل تلك العالقات سواء بني املخلوقني أو بني املخلوقني من جهة وخالقهم من 

جهة أخرى، لذلك قيل: «اعرف نفسك، تعرف رّبك» فكانت معرفة النفس حالة مركزية 

العرفاين على  وولوجها، وحنن هنا ال دف االنتصار للمبىن  لتشخيص املعرفة اإلهلية 

غريه من املباين املعرفية، بل نؤكد يف هذا السياق على أن املتكلمني أنفسهم انطلقوا من 

املخلوق  اتصاف  ومن  وجّل،  عّز  اهللا  وهو  الوجود  واجب  إلثبات  الوجود  ممكن  مفهوم 

باإلمكان الذايت مبا يعنيه ذلك من افتقار إىل الغري ونقص يف الذات إلثبات صفات مطلقة 

للخالق بوصفه واجب الوجوب بالذات ممتنع عنه االفتقار إىل الغري. فالبناء على معرفة 

النفس وحدودها أوصلت بالنتيجة ملعرفة اهللا وفقًا لكال املنهجني: الكالمي والعرفاين.

علوية  فضاءات  يف  أخرى  رحلة  إىل  ترتقي  النفس  فضاء  يف  رحلة  الذات  ومعرفة 

تستقّر عند متوقع مفهوم (احلاكمية اإلهلية) ومركزيتها يف بناء النسق العام للتصورات 

الدينية للفرد املسلم، وهي عبارة عن حركة انسيابية فوقية يمن على الفضاء السفلي 

يف شكل إشراف وإرشاد يتصف باملوضوعية املطلقة واحلّقانية األكيدة، لكون املوضوعية 

البياين  اخلط  يف  واألوضح  األبرز  مصداقها  جتد  املوضوع)  عن  الذات  (فصل  هي  مبا 

الوحياين، لتجّرد الوحي عن عوامل الزمان واملكان واألشخاص واألحوال.. دون أن يعين 

ذلك التجرد حالة االنفصال والتدابر بني الوحي والواقع. فقد سأل زعيم اخلوارج األزارقة 

اإلمام احلسني سالم اهللا عليه أن يصف له رّبه، فأجابه اإلمام: >هو قريب غري ملتصق، 

وبعيد غري مستقصى<، فثبوت القرب للخالق من الواقع عنصر إحاطة وهو شرط معريف 

يف املرجعية املعرفية للواقع، وعدم لزوم ذلك القرب صفة التشخص والتجسد يلزم منه 
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نسبة النقص لتلك املرجعية املعرفية، حيث التشخص يقضي يمنة مفهوم املكان والزمان 

الذات  انفصال  تقتضي  قلنا  كما  اليت  املوضوعية  لتوّلد  معرفية  موانع  وكلها  واألحوال. 

القارئة واملشرفة واملرشدة عن املوضوع، أي موضوع القراءة وعملية اإلشراف والتدبري.

عليا  درجة  حيقق  اإلمكان  بعوامل  الوحي  عالقة  يف  واالنفصال  االتصال  عنصري  فثبوت 

ومطلقة من املوضوعية، ّمما يسمح بتأسيس موقف وحياين ميلك قدرًا كبريًا من القداسة 

والتسليم من قبل النسق املعريف البشري، الحتياج املحدود إىل الّالحمدود، واملتحّيز حبدود 

حجب الذات واملوضوع إىل غري املتحّيز بذلك كّله.

موضوع الّرسالة يف خّطها الوحياين يتصف بالّشمول لثبوت ذلك مبنطق االستقراء 

للنصوص الدينية اإلسالمية، حيث حنرز اتصاف هذه الرسالة بوصف الشمولية ومتابعة 

عالقة الفرد مبحيطه سواء كان ذلك املحيط حالة اجتماعية أم حركة الفرد يف تعايشه مع 

الطبيعة والكون.

فجاءت الرسالة اإلسالمّية برناجمًا مشوليًّا يغّطي مساحات واسعة من حركة احلياة، 

وهذا ما ميّثل حبّق أكرب إشكال يف وجه الفكر العلماين، حيث الرغبة األكيدة يف تقليص 

مساحات الدين وعزله عن ساحة السياسة، تواجه من قبل الّدين نفسه بتدّخل واضح يف 

كافة املساحات، لكن ال على حنو اإللغاء للفعالية اإلنسانية يف االستثمار الكوين، حيث جعل 

اإلسالم اإلنسان خليفة ميارس شؤون اإلعمار والفعل احلضاري على الصعيد الكوين بعد 

إحراز رضا وإذن املوىل عّز وجّل.

إّن األبعاد األربعة لرسالة اإلسالم، خلقت يف بعدين منها إشكاليات معرفية شطرت 

الفكر والوعي اإلنساين تارخييًّا وإىل اليوم إىل فكر ديين وآخر علماين. وهذه هي أهم 

اإلشكاليات املتوّلدة عن البعدين: 

١- البعد املتضّمن عالقة الفرد خبالقه: إشكالية احلاكمية اإلهلية. 

والسياسة،  األخالق  إشكالية  هنا  وتثار  باملخلوق:  املخلوق  عالقة  املتضّمن  البعد   -٢

ومدى إمكانية احلديث عن ختليق السياسة.

وسنحاول تسليط الضوء على هذه اإلشكاليات الثالث وموقف الفكر اإلسالمي منها، 

ومن مث سنؤكد على كون موقفنا من الفكر العلماين يف مسألة فصل الدين عن الدولة مبين 

على هذين املرتكزين: 

١-احلاكمية اإلهلية.

٢-ختليق السياسة.

١- مسألة احلاكمّية اإلهلية:
جوهرها  يف  هنا  العالقة  إّن  حيث  ممّيز،  بطابع  تتسم  واملخلوق  اخلالق  بني  العالقة 
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عالقة طولّية واخلضوع البشري أمام السلطان اإلهلي تشريعيًّا يف إحدى مربراته ينطلق 

آخر،  مستوى  واإلجياد من عدمه. لكّنها يف  قانون اخللق  العالقة وفق  هذه  عمودية  من 

تستمّد مّربرها من حاجة بشرّية ملصدر معريف حيقق للحياة اإلنسانية حالة من املوضوعية 

واحلقانية، وهو أمر يستلزم يف أهم اشتراطاته وجود نوع من املفاصلة مع حدود حجب 

الذات واملوضوع. العائق املعريف الكبري املساهم يف إفراز نزعات عقلية قبلية وقصور يف 

للحياة  والسلوكي  الفكري  املشهد  صياغة  يف  النفسية  الرتعات  وتأثري  والتصورات  الرؤى 

اإلنسانية بشكل عام.

فاحلاكمية أو السلطان اإلهلي تقابل حبالة من اخلضوع البشري بسبب وجود دافعني 

أساسيني: دافع إقرار ما هو كائن من عبودية وتفضل من اخلالق باإلجياد واإلنعام، ودافع 

آخر هو عبارة عن نزعة ذاتية إنسانية متعطشة للمعرفة واالرتقاء حنو عوامل الغيب يف 

سبيل التكامل.

نصوص كثرية يف اإلسالم أكدت على حاكمية اهللا عّز وجّل على البشر، ونتج عن 

املطاف  اية  يف  أفرز  احلاكمية،  ملفهوم  والتأويالت  القراءات  يف  تعّدد  الّراسخ  املبدأ  هذا 

مشهدًا كالميًّا متنوعًا، انطلق مع اخلوارج الذين قّدموا مفهوم (احلاكمية) كقاعدة مركزية 

املرجعي  اإلطار  شّكلت  حبيث  مفهومها  فوّسعوا  أيضًا،  والسياسي  الكالمي  لتأسيسهم 

السياسي والتنظيمي، فتّم بذلك اإلجهاز على الفكر السياسي اإلسالمي وضرب حلقة هامة 

من حلقات الوعي اإلنساين القاضي بضرورة وجود السلطة بوصفها حاجة اجتماعية أّوًال، 

وحاجة حضارية ثانيًا متليها طبيعة الكينونة الّرسالّية.

لذلك وّجه اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب F نقده هلذه الفكرة اخلطرية، 

املتأّسسة على قاعدة دينية متلك احلقانية يف مستوى املبدأ لكّنها تفتقد إىل القراءة الّصحيحة 

والتأويل املناسب. حيث قال F: >..ال حكم إّال هللا، كلمة حّق أريد ا باطل، ال حكم إّال 

هللا ولكن هؤالء يقولون (ال إمرة) وإّنه ال بّد للّناس من أمري بّر أو فاجر..<.

فاحلاكمّية اإلهلية يف إحدى القراءات الدينية التارخيية كما بيّنا كانت متّثل فكرة معيقة 

حلركة النهوض احلضاري وتطور الوعي اإلنساين، غري أّن اإلمام علي F قّدم للعامل 

رؤية حضارية لإلسالم وملفهوم احلاكمية اإلهلية، فحكم اهللا -حبسب الرؤية العلوية- ثابت 

بال منازع، وحكم البشر ضرورة تقتضيها طبيعة األشياء وضرورات حفظ النظام العام يف 

االجتماع اإلنساين. لكن كيف أمكن اجلمع بني حكم اهللا وحكم البشر، مع اتصاف حكم 

كل منهما بأوصاف معيارية خمتلفة، فحكم اهللا ال يتخّلف وسلطانه قاهر على من سواه، 

ومتصف باملوضوعية واحلقانية، وحكم البشر غري متصف بذلك؟! 

من هنا كانت البداية إلشكاليات أخر انتقلت من عامل الفقه السياسي كما هو احلال 

مع الفكرة اخلارجية عن احلاكمية اإلهلّية إىل عامل عقيدة والكالم، فتم احلديث عن مفهوم 
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(السلطان اإلهلي) ومدى تأثريه يف الفعل البشري وهيمنته عليه، فظهر اجتاهان حاول 

أحدمها صيانة (السلطان اإلهلي) ومحايته قهره اإلنساين أمام (سلطة البشر) وإرادم 

احلّرة، فانتهى إىل القول باجلرب اإلهلي وهو اخلضوع واهليمنة املطلقة للفاعل اإلهلي على 

القول  أن  رأى  بعدما  آخر  اجتاه  وحاول  وحركته.  فعله  مسارات  كل  يف  اإلنساين  الفاعل 

باجلرب من شأنه أن يقود إىل حتميل الّسلطان اإلهلي أعباء الفعل اإلنساين باجلملة ومحل 

اإلسالمية  العقيدة  وجوهري يف  التعريض مببدأ هام  أوزاره السّيئة، ومن شأن ذلك كّله 

وهو مفهوم (العدل اإلهلي) ودونه ال ميكن تصويب العقاب اإلهلي. فانتهى إىل القول 

بالتفويض وحرية الفعل اإلنساين أمام الفاعل اإلهلي، وهو ما اعتربه االجتاه اآلخر ضربًا 

لقاعدة (احلاكمية اإلهلية).

َحِرص  حيث  اإلهلي،  الفاعل  جتاه  حسنة  كانت  االّتجاهني  كال  منطلقات  أّن  الشّك 

السلطان اإلهلي والعدل اإلهلي، لكن النتيجة كانت غري ذلك متامًا  الطرفان على محاية 

حيث انتهى كّل منهما إىل نفي إحدى هاتني الركيزتني متمّسكا باألخرى، فتّم خدش مفهوم 

التوحيد على حنو وسم فيه الفاعل اإلهلي يف االجتاه األول بعدم العدل يف أفعاله وعدم 

صحة ما يصدر منه من عقاب مادام املحرك حنو الفعل اإلنساين كان إهليًّا حمضًا، وأيضًا 

على حنو انتهى بوسم الفاعل اإلهلي يف االجتاه الثاين باالستقالة يف مقابل استقالل الفعل 

اإلنساين، وغياب التوجيه والسلطان اإلهلي عن الفعل اإلنساين.

يف هذا السياق الكالمي اجلديل الذي عاشه الفكر اإلسالمي التارخيي، انربى اإلمام 

جعفر الصادق F ليميط اللثام عن جوهرة التوحيد، اليت كادت أن تطمس بسبب قصور 

يف الرؤى وعجز يف القراءات، فأطلق قولته الشهرية: >ال جرب وال تفويض، لكن أمر بني 

أمرين<، وهو ما مسح بتأسيس خط وسطي حيمي الّسلطان اإلهلي بالقدر الذي ال يغّيبه 

يف  فاعليته  يلغي  ال  الذي  بالقدر  البشري  السلطان  وحيمي  اإلنساين،  الفعل  ساحة  عن 

التحريك ويصّح معه الثواب والعقاب من املوىل.

يد  على  الحقًا  جاء  أمرين<  بني  أمر  >فلسفة  املسماة  النظرية  هذه  تفصيل  بالطبع 

تالميذ هذا الَعَلم اجلليل وحبر علوم آل حممد C، حيث انطلق الّتأسيس ملفهومني من 

اإلرادة والسلطان اإلهلي بعد أن كانت البحوث الكالمية األوىل تتحّدث عن احلاكمية اإلهلية 

بشكل عام وجممل، فبدأ احلديث عن نوعني من اإلرادة اإلهلية:

إرادة تشريعية: وصفت بكوا قابلة للتخلف عن مرادها من جانب الفعل اإلنساين 
الذي أعطي من قبل املوىل عّز وجّل احلرية واالختيار يف االلتزام بذلك املراد وعدمه.

إرادة تكوينية: وصفت بكوا غري قابلة للتخلف عن مرادها من جانب الفعل اإلنساين، 
وإرادة اهللا يف ذلك غالبة وقاهرة وهي من قبيل قوله تعاىل للشيء: كن، فيكون.

إّن هذا النوع من التمييز بني مستويني من اإلرادة اإلهلية حّدد مسارًا جديدًا للبحث يف 
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مفهوم (احلاكمية) حيث أصبح للفعل اإلنساين احلر مساحة كبرية أمام اإلرادة والسلطان 

الردع عن  املولوية وال  لألوامر  االمتثال  مستوى عدم قهرية  وذلك يف  التشريعي،  اإلهلي 

النواهي املولوية كذلك، غري أّن ذلك ال يلغي ثبوت األمر والنهي يف ذمة املكّلف، وكونه مراد 

اهللا تعاىل الذي ينبغي حتقيقه.

ولعّل ذلك هو منطلق اآلية الكرمية: {َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر}، إذ اآلية 

قطعًا ليست يف مقام تأسيس اجلواز حلالة الكفر ورهنها مبشيئة البشر، بل كانت بصدد 

مقهورين  غري  الناس  إذ  التشريعي،  اإلهلي  السلطان  أمام  اإلنساين  الفعل  موقف  تصوير 

أمام تلك اإلرادة، ومن هنا صح العقاب وجاز الثواب وُحمي يف املحّصلة (العدل اإلهلي) من 

التجاوز الذي مارسه (املجّبرة).

ويف النوع الثاين من اإلرادة وهي (اإلرادة التكوينية) كان املراد الزم التحقق، والّسلطان 

اإلهلي ناجزًا فعليًّا، وال يتخّلف يف نتيجته عن مراده تعاىل، وهو من قبيل قوله للشيء: كن، 

فيكون. فتّم بذلك محاية (السلطان اإلهلي) من التجاوز الذي مارسه (املفّوضة).

ومن السّياسة إىل الكالم، ومن الكالم حتّول البحث يف اإلرادة واحلاكمّية اإلهلّية إىل 

حبث يف علم أصول الفقه، وبدأ احلديث عن حدود التدّخل اإلهلي يف الّتشريع ومدى إحراز 

الفاعل البشري مساحة يف حركة التشريع اإلسالمي، فظهرت أقوال وأطروحات تنطلق من 

فكرة (اإلسالم منهج احلياة) و (دستورنا القرآن) للحديث عن تغطية شاملة من قبل 

الشريعة والوحي لكّل مناحي احلياة ومستلزمات احلركة يف الواقع. وبدأ الكالم عن كون 

والزال  واقعي،  شرعي  حكم  ضمن  ويؤّطرها  وواقعة  نازلة  كّل  عن  جييب  الديين  النص 

يتناهى إىل علمنا أن هناك من يفيت الناس من منطلق اجتهادي معنونًا تلك الفتاوى بعنوان 

(أنت تسأل واإلسالم جييب) فعجبنا لوحدة احلال تلك بني املفيت وحكم اهللا الواقعي، لكننا 

ملا راجعنا كتب أصول الفقه ومذاهب املسلمني يف ذلك، فهمنا هذا املوقف كخط فكري طرح 

يف سياق تارخيي وال يزال حيرز يف الواقع مواقع متقدمة على صعيد مجهور املسلمني.

ويف هذا البعد حتديدًا تطّور النقاش الديين يف مستويني: 

حمدودة  النصوص  أن  العلم  مع  املتحول؟  للواقع  الديين  النص  تغطية  كيفية   -

والنوازل غري حمدودة ومتكثرة يف امتداد خط الزمن.

- نوعية احلكم املتوّصل إليه من قبل الفقهاء وعالقته مبراد اهللا يف الواقع؟

١- كيف يغّطي النص الديين املحدود وقائع غري حمدودة؟
سؤال جوهري أثري وال يزال للنقاش الفكري إىل يومنا هذا، وهو سؤال مقلق للفكر 

الديين عمومًا وللفكر اإلسالمي خصوصًا، وقد شطر الوعي الديين اإلسالمي إىل قسمني 

من أمناط التفكري والتعّقل هلذه القضية: فاجتاه انطلق حنو املحّدد الكّمي بغرض حماصرة 
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تدفق الوقائع يف نوازهلا وقضاياها املستجدة، فارتأى أن النص الديين يف بعده الكّمي أجاب 

عن كّل سؤال وعاجل كّل القضايا، مبا فيها القضايا املستقبلية واملتوقعة احلدوث.

وأن  املشكلة،  حيّل  أن  ميكنه  ال  النصوص  يف  الكّمي  البعد  أن  ارتأى  آخر  واجتاه 

جييب عن هذا السؤال املعريف املقلق، وأن املحدد النوعي يف املقابل هو الكفيل بذلك، حيث 

لالنطباق  قابلة  كّلية  وتعبريات  صيغًا  تتضمن  بكوا  النصوص  من  كبريًا  قسمًا  وصف 

على مصاديق متنوعة يف اخلارج، وبعضها قد يكون له وجود حقيقي ذهين وإن مل يتحقق 

خارجًا، فكما يقول املناطقة: >الوجود احلقيقي أعم من الوجود اخلارجي< الشتماله أيضًا 

على الوجود الذهين.

وهذا بالضبط ما مسح باحلديث عن مفهوم (االجتهاد) بوصفه تفريعًا حلكم جزئي 

على قضية جزئية من قاعدة كلية وحكم كّلي.

وقد تباين املوقف الفقهي اإلسالمي تارخييًّا عن مفهوم االجتهاد، ولكن يف حقيقة 

أصل  حول  قام  قد  حقيقيًّا  خالف  ال  أن  لوجدنا  الرتاع  ملحّل  بتحرير  قمنا  إن  األمر 

مفهوم (االجتهاد) بل دار يف جممله حول اصطالح (االجتهاد) ال حول حقيقته، فينتفي 

الفكر  اجتاهات  بعض  من  انطلق  الذي  النقدي  املوقف  حيث  جهته،  وحدة  بانتفاء  الرتاع 

اإلسالمي كان يريد حماصرة إحدى صور (االجتهاد) ال عنوان (االجتهاد). فبعض صور 

(االجتهاد) تلبست بشكل القياس املنطقي التمثيلي القائم يف جوهره على وجود نوع مماثلة 

صورية جزئية ال حنرز من خالهلا العلة احلقيقية للحكم على حنو من القطع واليقني أو 

على األقل لنشوء حالة من االطمئنان. وهذا ما عرف بـ(القياس احلنفي) يف ظّل جتاذب 

 F الصادق جعفر  اإلمام  بزعامة  احلديث  مدرسة  فقهيتني:  مدرستني  بني  االستقطاب 

وبعض تالميذه كاإلمام مالك بن أنس ومدرسة الرأي يف العراق ممثلة بزعيمها اإلمام أيب 

حنيفة النعمان.

وحنن ال نقبل القول الذي يذهب إىل كون االجتهاد حاجة ضرورية يف غري عصر 

النّص، إذ نعتقد أّن االجتهاد كمفهوم ال يتراجع أمام تغطية النص حلدود الّزمان، بل جيد 

مّربره يف ظّل عدم تغطّية النص حلدود الزمان واملكان معًا، فعدم تطّور وسائل االتصال 

والتواصل يف عصر النّص، بوصفه زمنًا تارخييًّا من عمر تطور العلوم، يدفع بالسؤال عن 

كيفية تغطية النص يف عصر النص للنوازل الواقعة يف البلدان واألمصار البعيدة عن مكان 

صاحب النص أي النيب أو اإلمام الذي يتوىل حفظ الشريعة وبيان معاملها؟

إّننا من خالل قراءتنا لكثري من البحوث الفقهية أو األصولية جند مفهوم (املكان) 

مفهوم  عن  أمهية  يقّل  ال  مفهوم  وهو  (االجتهاد)،  مفهوم  تطور  تارخيية  عن  مغّيب 

لبناء  ملّحة  ضرورة  بوصفها  االجتهادية  العملية  إىل  احلاجة  ماهية  حتديد  يف  (الزمان) 

صريورة إنسانية حضارية، يتكامل فيها خط االستخالف النوعي اإلنساين مع خط الشهادة 
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اإلهلية.

أّي  إىل  هو:  اإلشكال  السؤال  حبق  ليمثل  بقوة  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ويبقى 

حّد ميتّد السلطان اإلهلي التشريعي؟ ويف أّي حّد تنطلق الفاعلية البشرية ملمارسة أدوار 

تشريعية؟ وهل ميكن القبول بفكرة (البشر املشّرع) يف مقابل (اإلله املشّرع)؟! أم أن 

الفكرة تنطوي على خطورة بالغة تقود إىل خلل عقدي كبري؟

إّن اخلوف من أن يتحّول البشر إىل فاعل تشريعي يف مقابل الفاعل اإلهلي التشريعي 

دفع بالكثريين من أنصار الصحوة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية إىل تبين رؤية مناهضة 

حلاكمية البشر لكوم ميوضعون البشر يف جهة التنفيذ ال يف جهة القرار والتشريع الذي 

هو من خمتصات املوىل عّز وجّل.

كون الشريعة ذات مسة مشولية، وكون احلاكمية التشريعية من خمتصات املوىل عّز 

وجّل، فكّل ذلك جعل الفكر اإلسالمي يف قسم منه ينحاز لرؤية مناهضة لالجتهاد البشري 

يف مستوى حركية التشريع.

ويف هذا السياق طرحت فكرة جريئة من داخل الوسط العلمي اإلسالمي، وهي فكرة 

(منطقة الفراغ التشريعي) اليت صاغها وعّبر عنها الشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد 

.L حممد باقر الصدر

أجوبة  كمي  حنو  على  تضمنت  الشريعة  لكون  أّويل  رفض  من  الفكرة  هذه  تنطلق 

تفصيلية يف شكل أحكام شرعية واقعية، وذلك ميّثل عنصر قوة يف حركية الشريعة ال حالة 

من حاالت العجز أمام تطور الواقع وحتوالته. فالشارع احلكيم فسح املجال أمام اإلنسان 

كي يساهم يف بناء الصرح التشريعي، لكن ذلك يظل حمكومًا بضوابط خاّصة وحمّددة، 

وهي نفس ضوابط العملية االجتهادية املقّررة يف البحوث الفقهية واملعّبر عنها بإجياز يف 

الرسائل العملية ضمن شرائط االجتهاد.

إّن نظرية (الفراغ التشريعي) القاضية بلزوم إقرار وجود مساحة تشريعية يغطيها 

مفهوم (االجتهاد) بآلياا املعروفة، خضعت بدورها للمناقشة العلمية بني فقهاء املسلمني، 

حيث حاولوا تفسري هذه النظرية وتربير وجود هذه املنطقة -أي منطقة الفراغ التشريعي- 

فمن قائل بكوا ليست سوى املباحات من األحكام، ومادام املباح من األحكام التكليفية 

اخلمسة، واحلكم التكليفي من أقسام احلكم الشرعي، فلم خترج منطقة الفراغ التشريعي 

عن دائرة األحكام الشرعية. وقائل بأّن هذه املنطقة هي جمعولة إلعمال األحكام الوالئية 

تغطيتها  إىل  حيتاج  ما  اخلارجية  التدابري  من  له  حاكم  هو  مبا  األمر  ويل  ميارسها  اليت 

باجلواز الشرعي، لكوا تتعلق باألهم، واألهم هو مصلحة املجموع وإن كان مهمًا مصلحة 

عن  منقلبة  ثانوية  شرعية  أحكام  هي  التشريعي  الفراغ  منطقة  بكون  آخر  وقائل  الفرد. 

أحكام شرعية أولية.
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قائل  بني  منها،  مواقف  ولتأسيس  العلمية  للمناقشة  خاضعة  النظرية  هذه  تزال  وال 

بشمول التشريع لكّل موضوع، وقائل بوجود منطقة فراغ تشريعي متروكة من قبل الشارع 

نفسه للفعل االجتهادي البشري، كي ُيعمل نظره فيها وفق قواعد جمعولة خمصوصة لتلك 

العملية االستنباطية.

ومن هنا، نستطيع القول جازمني: إن كل دعاوى جتديد املناهج الدينية اليت طرحت 

موقفًا حمّددًا وهو نفس  والتطرف) تقتضي منا  يف سياق مكافحة ما يسمى (اإلرهاب 

النظر  جتديد  به  أريد  إن  فالتجديد  االستنباطية،  العملية  وممارسة  االجتهاد  من  موقفنا 

والقراءة  الواحد  االجتهاد  على  اجلمود  ضد  فنحن  دائمًا،  معه  فنحن  االجتهاد،  وإعمال 

التارخيية الواحدة، لكّننا كما اشترطنا ملمارسة العملية االجتهادية شرائط، فاألمر كذلك يف 

هذا املورد بال فرق، فنقاشنا ينصّب أساسًا حول اجلهة اليت يطلب منها جتديد املناهج، 

وآلية التجديد. أي أّننا قد نتفق معكم يف كثري من املبادئ لكننا قد خنتلف معكم يف كثري 

من التفاصيل.

املهم، وكخالصة هلذا العنصر، نقول: إن النّص الديين املحدود كّما هو غري حمدود 

نوعًا، فبعض النصوص الدينية كما قلنا سابقًا (متون) وذات صبغة كلية ووظيفتها إحكام 

الفهم الديين ومتلك قدرًا كبريًا من توليدية األحكام الشرعية، وهذا بالضبط ما يقوم به 

الفقيه يف إطار ما يصطلح عليه بـ(العملية االجتهادية).

٢- ما هو نوع احلكم املتوّصل إليه من قبل الفقهاء؟ ومدى مطابقته 
للحكم الشرعي الواقعي؟

الشرعي  للحكم  مطابقته  ومدى  الفقهاء،  قبل  من  إليه  املتوّصل  احلكم  نوعية  يف 

الواقعي، وقع جدل كبري داخل الوسط الفكري اإلسالمي تارخييًّا، بني قائل بأن تلك األحكام 

املتوّصل إليها من قبل الفقهاء بواسطة االجتهاد هي أحكام ظاهرية حمتملة اإلصابة للواقع 

وقابلة لعدم املطابقة، وقائل آخر بأن تلك األحكام املتوّصل إليها هي أحكام واقعية أو أحكام 

ظاهرية مت تصويبها لتطابق الواقع، أو انقالب احلكم الواقعي وفقًا لألحكام الظاهرية، املهّم 

أن االثنينية منتفية بني حكم اهللا يف عامل الثبوت واحلكم املتوصل إليه من قبل الفقهاء يف 

عامل اإلثبات.

االجتهادية  العملية  نتيجة  يف  اخلطأ  احتملوا  ألّنهم  بـ(املخّطئة)  األول  االجتاه  ّمسي 

وعدم إصابتها حكم اهللا يف الثبوت الواقعي، وّمسي االجتاه اآلخر بـ(املّصوبة) ألم قالوا 

بإصابة احلكم املتوّصل إليه من قبل الفقهاء دائمًا الواقع، وإن اختلفوا يف تصوير كيفية 

اإلصابة للواقع كما ذكرنا.

عمومًا، ارتسمت يف األفق معامل مشهد فقهي يتسم أحدمها بنوع من املرونة وعدم 
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إسباغ طابع القداسة على إعمال نظر الفقهاء، واتسم آخر بنوع من الثبوتية والوثوقية، 

الشرعي  احلكم  بني  والتغاير  التمايز  بتأسيس  تسمح  معرفية  حمّددات  وجود  من  بالّرغم 

الواقعي واحلكم املتوصل إليه من قبل الفقهاء باالجتهاد.

وعموما نقول إن مسألة احلاكمية اإلهلية ال متّثل عائقًا أمام مشاركة اإلسالميني يف 

احلياة املدنية، بشرط إقرار املعلوم من الدين بالضرورة من أصول وفروع وعدم جتاوزها، 

الفقهاء،  كتب  يف  مقرر  هو  كما  االجتهادية  املمارسة  أهلية  ذوي  أمام  االجتهاد  باب  وفتح 

حرصًا على عدم تأسيس حالة الفوضى والتسّيب الديين، مع التزام رؤية مرنة تقّدر أّن ما 

ينتجه الفقهاء قدميًا وحديثًا هو تراث فقهي ُيحترم من جهة اجلهد املبذول فيه، لكن يبقى 

دون مرتبة القداسة والعصمة، وُيباح فيه النقاش والنقد بغرض تطويره.

ويف مواجهة الفكر العلماين نقول: احلاكمية اإلهلية مبدأ إسالمي، يؤكد مشول الشريعة 

يف التشريع ملساحات واسعة، وال جند حقيقة مّربرًا للحملة على الفكر اإلسالمي وَحَمَلِتِه 

من قبل هذا التيار العلماين، مع العلم أّن التشريع يف العامل اإلسالمي يف أكثر أبوابه مستمد 

من غري الشريعة اإلسالمية، باستثناء األحوال الشخصية من زواج وطالق ومرياث. ومع 

ذلك حيرص الفكر العلماين أن يغطي هذه املساحات القليلة املتبقية مبدونات مدنية وضعية، 

فاإلسالم ينسحب تدرجييًّا من ساحة التشريع ليتحّول فقط إىل حالة إميانية وروحية فردية 

شأنه يف ذلك شأن األديان األخرى اليت ُحرِّف مسارها العام عن مقاصدها احلقيقية.

إن كّنا ندافع عن الفكر اإلسالمي يف مواجهة التيار العلماين اإلقصائي، غري أّننا ال 

ندافع عن التراث اإلسالمي باجلملة، بل ندعو لتقوية فكر إسالمي تنويري قائم على حركية 

اجتهادية تدفع باإلسالم إىل واجهة األحداث، ليصنع احلضارة من جديد، ويغذيها برؤى 

وتصورات نافعة لإلنسانية مجعاء.

٢- ختليق السياسة أو فصل األخالق عن السياسة:
على  واملهيمنة  الّسائدة  التصّورات  طبيعة  عن  تنفّك  ال  قيمية  منظومة  (األخالق) 

األنساق الفكرية والتعبريية لدى اإلنسان، وقد احتدم اجلدل تارخييًّا يف األوساط الفكرية 

احلّق،  مبفاهيم:  املرتبطة  التصورات  وتلك  القيمية  املنظومة  تلك  مصدر  عن  اإلسالمية 

اخلري، اجلمال. فدار النقاش حول قدرة العقل يف استقالليته املعرفية، ودون توسط مصدر 

معريف آخر يف تشخيص القيم ووصفها باحلسن والقبح وهي أوصاف معيارية ُيطلب معرفة 

مدى ثبوا والكشف عن طريقها املعريف..

ونعتقد أّن هذا األمر حييلنا مباشر على أمناط من الفكر اإلسالمي، تتمايز معرفيًّا 

حبسب متوضع مفهوم العقل وفعاليته يف النشاط الفكري واحلضاري، وال بأس من اإلشارة 

إىل قضية العقالنية يف الفكر اإلسالمي واملوقف منها:
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أ- (سلطان العقل): املوقف من العقالنية يف الفكر اإلسالمي: 
عبارة (اإلنسان حيوان ناطق) لطاملا اشتهرت يف األوساط الفلسفية بل إا حتولت 

تعريفه  مقام  يف  اإلنسان  ا  املوصوف  والناطقية  عام،  شعيب  خطاب  ضمن  مفردة  إىل 

إشارة إىل املنطق وتعقل األشياء، ال إىل الوظيفة الكالمية للسان كما قد يتبادر لألذهان.

فاإلنسان كائن حيواين عاقل، والعقل عنصر مفارقة عن اجلنس احليواين وعنصر 

معانقة خلصوصية الذات اإلنسانية، فكان العقل كما يقول املناطقة فصل للنوع اإلنساين عن 

غريه من األنواع املشاركة له يف اجلنس احليواين.

مًا إلنسانية اإلنسان، وفصًال خمرجًا لألغيار عن  من هنا كان العقل ميثل جزءًا مقوِّ

مشاركته يف ذاتياته. فالعقل هنا مقوم ذايت أساسي دونه ال ميكن احلديث عن وجود إنساين 

حقيقي، فصار العقل عنوان مرتبة وجودية احتلها هذا الكائن املسمى (اإلنسان). كما أن 

العقل له وظيفة كشفية بتوسطه عامل العالقة بني العاقل واملعقول، فكان انكشاف املعقول 

لدى العاقل بالعقل علمًا، ووصف اإلنسان بصفة العلم ملا كان عاقًال، واستحالت نسبة تلك 

الصفة له إذا ما أزحنا مفهوم العقل عن وعيه وتصرفاته، حليثية التقابل بني امللكة وعدمها 

كما يقال.

فاإلنسانية كما قلنا متقومة يف وجودها بالعقل، واملعرفة أيضًا ال حتقق هلا خارج 

دائرة العقل خاصة الشق املعريف املتعلق بالوجود اخلارجي أو الذهين االنتزاعي، بل إن العقل 

استطاع تشخيص القيم الثابتة يف األشياء املتحققة الوجود عينًا أو عنوانًا، فأمكن وصف 

األشياء باحلسن والقبح ومت حتديد ما جيب علمه (العقل النظري) كما مت حتديد ما جيب 

عمله (العقل العملي)... وإن جادل وكابر يف ذلك من خالف حسه ووجدانه وداخلته الشبهة 

يف أبده البديهيات.

لكن هذا الكالم املتعلق بقدرة العقل على صياغة نظرية املعرفة أو نظرية القيم مل 

يسّلم به يف كل دوائر التراث اإلسالمي وظّل حمّل جدل كبري على صعيد املحاججة والّسجال 

الفكري تارخييًّا وإىل يومنا هذا.. وإّننا لنجد فائدة عظيمة يف فتح هذا الّنقاش من جديد، 

ألجل موقعة العقل يف املكان املناسب من خارطة الوعي الديين، وتفعيله كمفهوم وكقيمة يف 

اّتجاه عقلنة الوعي الّديين وترشيده. يف وقت يتأّكد فيه الّنزوع حنو احلرفية الّنصوصية أو 

الذهنية اخلرافية، ويف كّل ذلك من شأنه اإلساءة إىل صورة الفكر اإلسالمي مبا هو فكر 

تنويري ينطلق من العقل بالعقل إىل العقل.

مفهوم (العقل) يف الفكر الديين اإلسالمي:
ّمما ال شّك فيه أّن الوحي ميّثل عنصرًا بارزًا يف الفكر الديين بشكل عام، وهو ُبْعٌد 

غييب له مدخلّية كربى يف رسم املعامل املعرفّية واألنساق القيمية اإلنسانية، لكن هل ميكن 
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للوحي أن يكون بديًال عن العقل؟ أم أّن الوحي بدوره يف حاجة للعقل لبناء التجربة الدينية 

للفرد واجلماعة؟ 

فدخول الوحي كمصدر معريف يف الفكر الديين ال شّك أّنه سيساهم يف بناء مشهد 

مفهوم  تقليص  حنو  تّتجه  دائرة  بني  والعقالنية،  العقل  قضية  إزاء  وخمتلف  متنوع  ثقايف 

العقل إىل أبعد حدود مبا يشبه اإللغاء ودائرة تّتجه حنو جعل العقل ضمن عالقة طولية مع 

الوحي مبا ميكن اعتباره خادمًا للمنقول. واجتاه آخر تنويري داخل احلقل الديين يرى يف 

العقل مصدرًا معرفيًّا أساسيًّا ال ميكن االستغناء عنه، بل يكون دوره مركزيًّا يف مرحلة ما 

قبل بناء التجربة الدينية.

الثواب  ومناط  الشرعي  للتكليف  استقبال  جهة  العقل  اعتبار  بني  شاسع  البون  إّن 

والعقاب واعتباره شريكًا للوحي يف بناء نظرّية املعرفة وكذا نظرّية القيم. ففي االّتجاه األّول 

يتم جتريد العقل من وظيفته الكشفية عن املعقول والقيم الثابتة فيه، يف حني تتأّكد تلك 

الوظيفة الكشفّية ويتعزز موقع العقل يف صياغة الوعي الديين ومتّثالته اخلارجية.

إّننا هنا أمام خّطني يف الفكر الديين: خط استتباعي للعقل وخط آخر عقالين يف 

وعيه الديين. ولنا عودة لبيان ذلك مبا ال خيّل مبقام االختصار يف العنصر املوايل.

جدل املعقول واملنقول يف التراث اإلسالمي:
نظرًا ملكانة الوحي يف نظرية املعرفة يف التراث اإلسالمي فإن العقل اّتخذ لدى اخلطوط 

البيانية مكانة هامشية كأمنا تريد بذلك محاية الوحي من سلطان العقل، وحصر السلطنة 

يف الشريعة، فظهر إشكال ومهي مفتعل بني العقل والشريعة، عكس بشكل واضح وصريح 

ضيق األفق الذهين ألنصار احلرفية النصوصية، الذين هم يف الواقع أساؤوا كثريًا للنقل يف 

الوقت الذي ظنوا فيه أم ينتصرون له، إذ الوحي يف حقيقة األمر والواقع حيرز كينونته 

الفعلية داخل السياق العقالين ال خارجه.

وقد أبانت العقالنية الرشدية للفيلسوف ابن رشد عن متامية االتصال بني عوامل العقل 

والشريعة كما يف كتابه: (فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اتصال)، ّمما أماط 

اللثام عن عقالنية من داخل الفكر الديين اإلسالمي أقامت مواءمة بني احلكمة والشريعة، 

يف الوقت الذي محل فيه الفكر الضيق األفق ثنائية حادة محلت اسم: (املعقول واملنقول) 

انتهت على الصعيد املنهجي إىل تقليص مفهوم العقل ووظيفته إىل حدوده الدنيا، إىل ما 

يشبه حالة (اغتيال العقل) على حّد تعبري د. برهان غليون.

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام اجتاه بياين ّمهش كثريًا دور العقل يف مقابل النقل واجتاه 

آخر برهاين أعلى من شأن العقل ليجعله بذلك شريكًا للنقل يف بناء التجربة الدينية. وهي 

عناوين الجتاهات شطرت الوعي الديين يف التراث اإلسالمي كما سبق أن أشار إىل ذلك 
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د. حممد عابد اجلابري يف حديثه عن الدوائر املعرفية الثالث يف التراث اإلسالمي (االجتاه 

البياين/ االجتاه الربهاين/ االجتاه العرفاين).

دور العقل يف بناء النسق املعريف والقيمي الديين: 
اجتاه  حاول  بالالحمدودية  الغيبية  العوامل  ووصف  باملحدودية  العقل  وصف  بذريعة 

من داخل الفكر الديين اإلسالمي اإلجهاز على مفهوم العقل ووظيفته الكشفية املعرفية، 

فاملحدود ال ميكنه اإلحاطة بالالحمدود فال ميكن التعويل على جهاز معريف حمدود يف سياق 

املعرفة الدينية.

فقيل مثًال: إن النقل إّما أّنه جاء مبا يوافق العقل أو مبا خيالفه، فإن كان موافقًا للعقل 

كان استغناء النقل عن العقل ممكنًا مادام املؤّدى واحد واملطلوب حاصل على كلِّ حال، وإن 

كان خمالفًا وجب التمسك باملنقول وترك املعقول.

الكشفية،  وظيفته  واغتيال  العقل  فعالية  إلغاء  إىل  ترمي  صرحية  مغالطات  وكّلها 

فالشريعة تركت للعباد منطقة فراغ تشريعي واسعة كي يتم االستثمار يف سياقها بواسطة 

العقل، كما أّن استنباط األحكام الشرعية بدورها ال تتّم خارج دائرة العقل وهو ما اصطلح 

عليه علماء أصول الفقه باألدّلة العقلية يف عملية االستناط الشرعي، فعملية (االجتهاد) 

فت بأا عملية «استخراج األحكام الشرعية من مداركها املقررة»، فالعقل يقوم بدور  ُعرِّ

كبري يف إطار عملية االستخراج أو التشقيق أو التفريع كما حيلو لألصوليني تسميتها. فكيف 

ميكن االّدعاء بأنه من املمكن االستغناء عن الفعالية العقلية وضرب العقل عرض اجلدار 

والتحّلل من سلطان العقل احتماًء وحتّصنًا بالّنقل؟

لعمري إّن التحّلل من سلطان العقل من شأنه أن يقود إىل تقويض معامل التجربة 

الدينية وضرا من أساساا األوىل، فكيف ميكن البناء على غري العقل يف تأسيس مفهوم 

اإلميان الديين؟ فالدليل النقلي ال ميكنه ذلك للزوم ذلك إشكال الدور الباطل وجدانًا أو 

لتلك  املولِّد  األصل  هو  فالعقل  سابقه.  عن  بطالنه  يف  يقلُّ  ال  الذي  الالمتناهي  التسلسل 

القناعات األوىل وأيضًا هو شريك الّنقل يف بناء التجربة الدينية.

ويف احلديث عن العقل والعقالنية البّد من اإلشارة والتنبيه إىل كون العقل هو حمور 

املعرفة خاصة يف بعدها املتصل بالوجود اخلارجي لألشياء وعامل االنتزاع الذهين، ومرّد 

هذا التخصيص يف املقام إىل كون بعض الدوائر العرفانية يف التراث اإلسالمي حتدثت عن 

كون املعرفة بالذات أو كما يسّموا (املعرفة الشهودية-االنكشافية) ال توّسط فيها للعقل 

وال للواسطة الصورية وهي منشأ اخلطأ والتوّهم، لكّن عامل هذا الّنوع من املعرفة النفس 

اإلنسانية ذاا، واملعرفة يف هذا السياق حضورية ال حصولية.

غري أّننا نشري يف هذا املقام إىل أّنه مع التسليم بوجود هذا الّنوع من املعرفة غري 
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الصورية أو االستقرائية، غري أّننا ال ميكننا التسليم بالبعد السوسيولوجي هلذه املعرفة 

اليت تعّبر عن جتربة فردّية حمضة ال تقبل الّنقل واالنتقال واإلحالة إىل سياق املحاججة 

واالستدالل. من جهة كوا تقع خارج العقل فال ميكن تقييمها بالعقل إثباتًا أو نفيًا، بل 

يذرها يف عامل االحتمال واإلمكان، فكل ما ال يوجبه العقل وال حييله فإنه يف حد االستواء 

بني الوجود والعدم ثبوتًا وإثباتًا. ومن جهة أخرى، لتعبري تلك املعرفة العرفانية عن حالة 

داخلية خمتصة بالعارف نفسه وهو ما ال يقبل التعميم.

فاملعرفة العرفانية لعدم ارتكازها على العقل يف سياق املكاشفة واالنكشاف ال ميكنها 

بناء نظرية املعرفة القائمة على أسس وقواعد حمّددة. كما ال ميكنها أن تتحّول إىل مصدر 

الربهانية)  معريف (املعرفة  سياق  يف  العقل  فحضور  اجتماعي.  عمق  ذي  إلزامي  معريف 

جيعله أكثر تأثريًا وأوسع نطاقًا وأدّق تقعيدًا، وضموره يف سياق معريف آخر جيعل من تلك 

املعرفة فاقدة لشرطها احلجاجي وبعدها السوسيولوجي.

وأخريًا، نقول إّن الوعي الّديين ال ميكن ترشيده دون الّتأكيد على مركزية العقل يف 

الوعي والّنهوض احلضاري باملجتمع، واالرتقاء به من خالل تطوير أنظمته املعرفية وأنساقه 

القيمية حنو الكمال والّرشد يف سبيل املشاركة على األقل يف صنع احلضارة وبناء املجتمع 

احلديث.

وأيضًا، نؤكد هنا على أّن العقل والوحي شريكان يف بناء منظومة القيم، فمن القيم 

األخالقية ما مت إدراكها عقًال قبل ولوج عامل التجربة اإلميانية، فتم تعزيزها من قبل الدين 

نفسه، وهناك قيم أخرى ساهم الدين يف بنائها وتأسيسها فهي قيم دينية حمضة، تتصف 

بالقداسة تبعًا لقدسية الدين يف نفوس املؤمنني به.

ب- (السياسة) جمال جيب إخضاعه ملنظومة القيم األخالقية:
(األخالق) بدورها كانت وال تزال حمّل جدل كالمي بني املسلمني أنفسهم حول طبيعة 

املرجعية املحّددة لتلك األخالق. وموضوع نظرية القيم هو عامل األشياء يف إطالقها، ويدخل 

حتت هذا العنوان اجلامع عموم التصورات والسلوكيات. وما نريد الوقوف عنده يف هذا 

العنصر هو: إىل أّي مدى ختضع العالقات بني احلاكم واملحكوم إىل تلك املنظومة القيمية 

املعّبر عنها بـ(األخالق)؟ وهل السياسة حقل غري خاضع لتلك القيم وأا قيم خمصوصة 

أوجدا حالة التمايز البنيوي والوظيفي بني حقل (السياسة) ومرجعية (األخالق)؟

وهذه مسألة أخرى شطرت الوعي اإلنساين إىل وعي ديين وآخر علماين، وعي يرنو 

إىل إخضاع كّل أنواع العالقات واملسلكيات إىل منظومة القيم، ووعي آخر ميّيز العالقات 

داخل املجتمع عن تلك العالقة األخرى اليت ختّص املجتمع يف ارتباطه بالسلطة السياسية، 

وكأّننا هنا يف هذا املقام أمام منظومة قيمية أخرى حتكم النسق السياسي والعملية السياسية، 
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فرضتها خصوصية الوظيفة والّدور لكّل من املستويني الفردي واالجتماعي.

ولنا احلق أن نسأل عن مصدر ذلك التمييز القائم بني القيم السياسية من جهة والقيم 

العام  األصل  بأّن  األصول  علماء  يقول  كما  فاحلق  أخرى،  جهة  من  واالجتماعية  الفردية 

واملطلق حيتاج يف إثبات دعوى ختصيصه أو تقييده إىل وجود خمّصص أو مقّيد لذلك 

العموم أو اإلطالق.

ا هو فردي  واألصل أن وحدة القيم حتتاج يف تفكيكها ومتييز ما هو سياسي منها َعمَّ

اجتماعي إىل دليل يؤّكد هذه الدعوى، وقد ُيدَّعى أّن هناك حركية معيارية متجددة من 

داخل نسيج القيم نفسها، فـ(الصدق) قيمة أخالقية إجيابية لكّنها قد تتحّول إىل قيمة 

سلبية يف بعض املوارد، وكذا (الكذب) قيمة أخالقية سلبية قد تتحّول إىل قيمة إجيابية يف 

بعض املوارد، فالواقع املتحّول هو ما يضفي صفة معيارية إجيابية أو سلبية على هذه القيمة 

أو تلك. فما املانع من أن يكون الواقع هو املوّلد لتلك القيم، والّدين بدوره ال ينكر ذلك، بل 

أثبت أّن الصدق املؤدي إىل لكة النفس واملؤمنني حرام شرعًا، وأّن الكذب يف حالة توقف 

بقاء العلقة الزوجية قائمة جائز إن مل يكن واجبًا.

ونعتقد أّن هناك شبهة طرأت على من حنوا هذا النحو من التفكري واالستدالل، إن 

مل نقل إا مغالطة صرحية، فـ(الصدق) دائمًا قيمة إجيابية، ومل حيدث هناك أّي حتّول 

والتعريض  وهي (الصدق)  مهّمة  إجيابية  قيمة  بني  تعارض  حدث  بل  القيمة،  داخل  من 

بالنفس وإيذاء اآلخرين ذات القيمة السلبية، فحيث هناك تزاحم بني أمرين أحدهم مهّم 

وهو الصدق واآلخر أهّم وهو حفظ النفس، فإن العقل والشرع حيرصان على حفظ املالك 

األهّم ولو أّدى ذلك إىل التفريط باملالك املهّم، دون أن يقودنا ذلك إىل القول بأن الصدق 

كقيمة أخالقية حتّولت من احلالة اإلجيابية إىل احلالة السلبية. وأيضًا (الكذب) دائمًا قيمة 

أخالقية سلبية، إمنا حدث تعارض وتزاحم بني حفظ الصدق وهو مهّم وبني عدم هدم 

األسرة وهو أهّم عقًال وشرعًا، فجاز مع ذلك ترك املهّم يف سبيل حفظ املالك األهّم، ومل 

يتحّول (الكذب) إىل قيمة إجيابية كما قيل.

فالواقع ليس مولِّدًا للقيم، بل هناك تراتبية من داخل منظومة القيم، تسمح بتجاوز 

بعض القيم والتضحية ا يف سبيل حفظ القيم األعلى منها، فاملنظومة واحدة والتراتبية 

علَّتها تفاوت املالكات وتشكيكيتها ال غري.

احلديث عن كون ما يفيد الفاعل السياسي هو حسنًا، وكون ما ال يفيده قبيحًا، وعن 

كون هذه التصنيفات تقتضيها السياسة، وأن احلقل السياسي له ما بإزائه من أخالق، وأن 

ذلك قد ال يتفق كثريًا مع منظومة األخالق اليت يؤكد عليها الدين. جيّرنا ملناقشة مفهوم 

الفكر  وموقف  القبح،  أو  باحلسن  املعياري  للحكم  كمشّكل  عنها  يتحّدث  اليت  (املنفعة) 

اإلسالمي من هذا التصّور.
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فإننا  مفهوم (املنفعة)،  حول  أغواره  وسرب  العلماين  اخلطاب  بفحص  قمنا  إن  إّننا 

سنجد أنفسنا أمام تصّور فرداين للمنفعة، حيكي عن املنفعة اليت جينيها احلاكم من وراء 

قمع أو احتواء األطراف املنافسة، وحيكي عن املنفعة اليت جينيها احلزب الفالين أو احلزب 

الفالين اآلخر من خالل الصعود للمشاركة يف السلطة أو االستيالء على السلطة. ولذلك 

نصح ميكيافيلي يف كتابه (األمري) احلاكم باتِّباع خمتلف األساليب امللتوية يف سبيل حتقيق 

غرضه السلطوي الذي هو يف اية املطاف (املنفعة) اليت جينيها من وراء فعله السياسي، 

حىت قيل (الغاية تّربر الوسيلة).

قاعدة  هي  بل  فقط،  فقهي  إعماهلا  حقل  قاعدة  ليست  (التزاحم)  قاعدة  عمومًا 

وندعو  الفرد  حبرية  نؤمن  كمسلمني  وحنن  اإلسالمي،  الفكر  مناحي  كل  يف  جوهرية 

حلفظها وعدم استعباد الناس أو التسلط على رقام مبنطق استبدادي، ولكننا يف الوقت 

ذاته نرى أن حرية الفرد ليست مطلقة بل هي مقيدة حبدود وضوابط أخالقية وإنسانية 

أكد على حفظها الشرع وعمل على صيانتها بنفس الدرجة والقوة اليت أكد فيها على حفظ 

حقوق األفراد وحريتهم الفردية. فاملسألة تدور مدار املصلحة واملفسدة، وتزاُحم املصاحل 

بني املهم واألهم مالكًا، كما تزاُحم املفاسد بني السيئ واألسوء مالكًا، هو ما حيدِّد وجهة 

احلكم الشرعي، ومسار فقه األولويات يف حفظ القيم.

عمومًا نعتقد أن احلقل السياسي ال ميكن أن يكون جماًال حمايدًا عن مفاعيل القيم 

األخالقية، كما ال نعتقد بوجود قيم أخالقية سياسية مغايرة للقيم األخالقية يف العرف 

على  قيمة  تقدمي  بسبب  احلاصلة  التغري  دينامية  أن  هنالك  ما  غاية  واالجتماعي،  الفردي 

أخرى، جعلت الكثريين يتومهون بأن القيم غري ثابتة ومتغرية، أو أن هناك قيمًا فردية 

حيكمها الدين والعرف. وقيم أخرى سياسية مردها خصوصية الوظيفة والدور يف سياق 

احلقل السياسي. فاألخالق كمنظومة قيمية ال بد أن حتكم العالقات السياسية كما حتكم 

البعد الفردي يف ارتباطه باملحيط االجتماعي 


