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شـكال علـى جميـع    ثّرت بشـكل مـن األ  أالحداثة هي الثقافة الطاغية على عصرنا، بحيث 
عظــم معطيــات البشــر، بحيــث أالثقافــات بمــا فيهــا المحليــة. وان كانــت الحداثــة تحتــوي علــى  

ســببت تغييـــر جميــع منـــاحي الحيــاة البشـــرية، الــى درجـــة اعتبــرت نقطـــة عطــف فـــي تـــاريخ       
مــر ال يبــرر ان نعــدها الغايــة    بعادهــا الفرديــة واالجتماعيــة. لكــن هــذا األ    أالبشــرية، فــي كــل   

ــة ــز صــحة الظــواهر البشــرية مــن         أ ،المطلوب و الفضــيلة األســمى، ونتعامــل معهــا كمعيــار لتميي
ســقمها. لهــذا، فــي نفــس الوقــت الــذي نرحــب بــه بــالكثير مــن معطيــات الحداثــة وثمراتهــا، ال  
يجــوز ان نغفــل عــن االشــكاالت والمالحظــات المســجلة عليهــا. وعلــى حــد تعبيــر هابرمــاس    

  يجب ان نعتبرها (مشروعا غير ناجز)، وسبيال للعبور ال مقصدا للوصول.  

تطلب الوصول الى مستوى محدد من الثقافة، بلوغ الحداثة له مسار تاريخي، وتحققه ي
واالقتصـــاد، والسياســــة واالجتمــــاع. ولـــيس بالضــــرورة ان يكــــون هـــذا المســــار واحــــدا فــــي    

ــه اليــوم المجتمعــات األ    أالمجتمعــات المختلفــة،   ــع المجتمعــات مــا بلغت ــة و ان تبلــغ جمي وربي
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واالهـم مـن ذلـك    ميركية. فمن حق كل مجتمع ان يقطع طريقه الخاص به الى الحداثة، واأل
  ان يبلغ الحداثة التي هو يؤمن بها.

òqa†§aë@âý�üa@´i@âbv�ãüa@åß@…aŠ½a@@

ــين االســالم        مــن المناســب فــي بــادئ الكــالم االشــارة الــى انــي ال اقصــد مــن االنســجام ب
والحداثة، ان االسالم كمتغير يجب ان يطابق نفسه مع الحداثة كثابت، حتـى يحصـل عنـدنا    

ي كل ما يوجد في االسالم يجـب ان يكـون موافقـا للحداثـة، وفـي غيرهـا       اسالم حداثوي. أ
ــة         ،يغيــر ــال أي نقــاش وال تغييــر، وتصــبح الحداث ــة ومعاييرهــا ب وتقبــل جميــع ضــوابط الحداث

  حكام االسالمية.و رد القضايا واألأ ،معيار قبول

ســالم قصــد ايضــا بــأن الحداثــة لكونهـا متغيــرة يجــب ان تطــابق نفســها مــع اال أكـذلك لــم  
، لينتج عنهما (الحداثـة االسـالمية)، بمعنـى ان يعتبـر االسـالم هـو المعيـار وكـل مـا          اًلكونه ثابت

ولـى ينحـل االسـالم فـي الحداثـة، وفـي       يخالفه من الحداثة يجب ان يحذف. ففي الحالـة األ 
  الثانية تنحل الحداثة في االسالم.

خـر فيـه،   حدهما وحـل اآل أبول فإذا لم يكن المراد من انسجام االسالم مع الحداثة هو ق
  اذاً ما هو المراد من االنسجام بينهما؟ 

نوي بيانه من خالل هذا المقال هو انسجام احدى القراءات مـن االسـالم مـع احـدى     أما 
ــة،   ــارة أصــيغ الحداث ــة معــا فــي مجتمــع واحــد.      إخــرى أي بعب مكــان تحقــق االســالم والحداث

ويتصــرفون اســالميا، وفــي نفــس الوقــت يلتزمــون    مجتمــع يــدين افــراده باالســالم ويفكــرون   
ســاس العقــل الجمــاعي، وحريــة آحــاد  أمــور العامــة عنــدهم علــى بمعــايير الحداثــة. وتــدار األ

  ريد قوله هو ان الجمع بين االسالم والحداثة ممكن.أفراد المجتمع ومراعات حقوقهم. ما أ

ي صـورة مـن الحداثـة،    أي فهـم مـن االسـالم ينسـجم مـع      أطبعا ال يعني هذا الكالم بـأن  
مر لـيس كـذلك اطالقـا. فـاليوم توجـد      ي تضاد بينهما في جميع االحوال. بل األأوال يحدث 

ي صيغة من الحداثة اطالقا. فالذي يتكلم عـن امكـان الجمـع    أالسالم ال تنسجم مع لتفاسير 
ودائرتـه   بينهما، قد اتخذ مسبقا موقفا انتقاديا مـن كـال الطـرفين. وان كانـت زاويـة هـذا النقـد       
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مـا   يتختلف. فمن ناحية يثمن نقود مفكرين من قبيل السدير مك كين تاير، وكذلك مفكر
وهـو مـا تريـد هـذه المقالـة التركيـز عليـه اكثرــ يعتبـر االسـالم            ـ  ومن ناحيـة ثانيـة   ،بعد الحداثة

  التاريخي بعيدا عن جوهر رسالة االسالم.

òqa†§a@òèuaìß@¿@ï±‰bnÛa@âý�üa@@

  خرها، آديان االبراهيمية الثالثة الكبرى والتوضيح أن االسالم بصفته أحد األيجدر 

تباعه الى درجة اصبح مـن  أربعة عشر قرن عليه، امتزج مع عادات وطقوس أبعد مضي 
عـرافهم. ففـي االسـالم التـاريخي يعتبـر نــص      أالصـعوبة بمكانـة ان يميـز بينـه وبـين تقاليـدهم و      

ـــالكتـــاب المقـــدس ـ ــاء الـــدين أوســـيرة  ،فعـــال النبـــي محمـــد (ص) أقـــوال وأوـ ــــن آالقـــر ــ وليـ
ومـنهجهم واجمــاع المســلمين، بمثابــة االحكــام الثابتــة وفــوق الزمــان والمكــان، بحيــث تتمتــع  

  و النقاش فيها.أبقداسة ال يمكن معها توجيه اي نقد لها 

 هــذا المنحــى وان كــان يقــر بعقالنيــة الــدين، والتــي يســميها بالحكمــة، لكنــه ال يعتــرف      
بإمكــان العقــل البشــري ادراك هــذه العقالنيــة دومــا. لهــذا لــيس للعقــل دور مهــم فــي اســتنباط  

حكام االلهية، بسبب القيود التي يعاني منها العقل البشري. ويتوقف فهم الدين على فهـم  األ
ــدين.      صــالة الظــواهر فــي هــذا الفهــم، ال تســمح     أالنصــوص، وفهــم ظواهرهــا يكفــي لفهــم ال

دينية ان تطرح، ألنها غير قابلة لالعتمـاد بسـبب محدوديـة العقـل البشـري.      لغايات االعمال ال
  لهذا وان كان االجتهاد مقبوال عند بعض المذاهب، ولكنه ال يتجاوز االجتهاد في الفروع.

معيـار اسـالمية    ـــــ و االسالم التقليـدي حسـب بعـض التسـميات ـ    أ ــــفي االسالم التاريخي ـ
حكـام تطرقـت لحقـوق    لشريعة. فبناء على هذا االتجاه، بما أن األحكام اأالمجتمع هو تنفيذ 

فراد، فال حاجة لنا بمنشور حقـوق البشـر. و ال حاجـة للديمقراطيـة فـي الشـأن العـام ايضـا،         األ
حكـام الشـريعة ال   أل ظـ فضـل مـنهم. وفـي    أو الولي الفقيه يرعى مصـالح النـاس   أألن الخليفة 

 ،االسـالم التـاريخي. وحيثمـا شـخص الحـاكم االسـالمي      معنى لحرية المعتقد والمذهب فـي  
وال  ،و نشــر الــدين فــال مــانع فيــهأحكــام الشــريعة، أو الفقيـه ضــرورة للعنــف فــي ســبيل تنفيــذ  أ

ــة إداعـــي لقبـــول النـــاس بتنفيـــذ الشـــريعة و   ــا. فقبـــول   أقامـ ــا، ألن الجميـــع ملـــزم بقبولهـ حكامهـ
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 قــرار الحكامـه، وبعــد هـذا اإل  أبجميــع  قـرار و العـيش فــي بـالد المســلمين بمثابـة اإل   أ ،االسـالم 
  مجال للتراجع.

فضل العصور هو عصر النبي نفسـه، وعلـى جميـع المسـلمين ان يبنـوا      أمن هذا المنطلق، 
مجــتمعهم وفقــا لمجتمــع عصــر نــزول الــوحي. واذا لــم تنطبــق بعــض الظــواهر الحديثــة مــع            

دراجها ضمن النمـوذج  إو يتم أ ،نموذج عصر النزول، فالمشكلة فيها، فإما يجب ان تحذف
وال  ،حكام ظنيةالمقدس. حينما يتعارض النص مع العقل ال داعي الى تأويله، ألن اغلب األ

  دور مهم للعقل القطعي واليقيني فيها. 

وردته هو ملخص تصور االسـالم التـاريخي (التقليـدي)، الـذي يشـمل دائـرة واسـعة        أما 
خباريــة، والحنبليــة، والوهابيــة وكــذلك  اإلجــدا مــن المــذاهب االســالمية بمــا فيهــا الســلفية، و  

ن يتباع هـذا المنحـى، وكـونهم مسـلم    أالفهم الرسمي لسائر المذاهب. وعلى الرغم من كثرة 
ال يمكن التشكيك في اسالمهم، واحترامنا آلرائهم، لكن هذا الفهم مـن الـدين ال يمكـن ان    

ال يبقـى للحداثـة مكـان     يجتمع مع الحداثة. ولو قدر لـه ان يطبـق فـي عصـرنا فـي مجتمـع مـا،       
فيه. فمن يختصر االسالم علـى القـراءة الرسـمية منـه، ال يتـرك مجـاال لالنسـجام مـع الحداثـة.          

حكـــام الشـــريعة فـــي أتبـــاع االســـالم التـــاريخي وان كـــانوا ال يواجهـــون مشـــكلة فـــي تطبيـــق  أ
 حياتهم الخاصة، ولكنهم يواجهون مشاكل كبيـرة فـي تطبيـق الشـريعة فـي المجتمـع، ولـيس       

مـامهم سـوى خيـارين، امـا ان يطبقـوا الشــريعة بـالعنف والقـوة، وامـا ان يتنـازلوا عـن تطبيقهــا           أ
  في المجتمع ويغضوا الطرف عن الناس ويستسلموا لتعطيل الدين في المجتمع.

المســلمون التقليــديون يميلــون فــي الغالــب لغــض الطــرف عــن المجتمــع، واالصــوليون       
  لتطبيق الشريعة بالعنف.

مـام الحداثـة فـي الشـأن العـام، واالنكفـاء فــي       أليـديين ال تعنـي سـوى التراجـع     طريقـة التق 
  الدائرة الخاصة. 

لكن المسألة ال تنتهي الى هنـا. ألن التقليـديين ال يمتلكـون دلـيال علـى تعطيـل االحكـام        
والتـي يعتبرونهــا بمثابـة االحكـام الدائميــة والثابتـة، وهـذا يعكــس صـورة منفعلــة        ،االجتماعيـة 
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تعــس مــن هــذا، ألن عــنفهم أمــن االســالم. والمشــاكل التــي يســتتبعها المــنهج الثــاني وضــعيفة 
  قدم صورة كريهة وعنيفة من االسالم.

òqa†§a@Éß@âý�üa@âbv�ãa@��c@@

واآلن حــان الــدور لطــرح فهــم آخــر مــن الــدين وتنــاول عالقتــه بالحداثــة. هــذه القــراءة       
ــري الم      ــن مفكـ ــة مـ ــود جماعـ ــيلة جهـ ــذة باالنتشـــار حصـ ــي    اآلخـ ــمون فـ ــذين يسـ ــلمين، والـ سـ

ين الدينيين)، الذين جمعـوا بـين الحداثـة والتنـوير مـع االسـالم. فـي فكـر         مثقفمجتمعاتهم بـ(ال
م العقالنيـة مـع االيمـان، والحقـوق البشـرية مـع التكـاليف اإللهيـة،         ءهذا التيـار، تتعـايش وتـتال   

والعقـل البشـري    ،الدينيـة خـالق  الحرية الفردية مع العدالة االجتماعية، العقل الجمعي مع األ
  فالمثقفون الدينيون آمنوا برسالة االسالم وجوهر الحداثة معا.    ؛مع الوحي االلهي

  و ميزات االسالم التنويري، ما يلي:أ ،مباني االنسجام بين االسالم والحداثة

þaþa@Ý•@ZÞëg@õì™@¿@åí†Ûa@˜ì–ã@ñõaŠÓ@ñ…bÇcô�ØÛa@éÏa†ç@@

  هداف، مقارنة باالسالم الرسمي الذي يعتمد واألهذا االسالم يعتمد الغايات 

حكـام والمناسـك والقضـايا الدينيـة     الظواهر. يعتقـد هـذا الفهـم مـن االسـالم ان جميـع األ      
تصب في خدمة غاية متعالية، وهـي (الكرامـة االنسـانية)، والتـي يعبـر عنهـا بـالتقرب الـى اهللا،         

مر والنواهي والشـعائر لهـا هـدف جزئـي،     واحكام واألاو السعادة النهائية. فكل واحدة من األ
هداف تصب في خدمة ذلك الهدف االسمى. فالدين فـي مجموعـه متجـه    ومجموع هذه األ

عمــال والشــعائر مــر المتعــالي لتخلــيص االنســان مــن القيــود وبلوغــه الكمــال. فقيمــة األ نحــو األ
غـراض هـي   األخرى الظواهر هي القشور، وأالدينية في مدى تحقيقها لهذا الغرض. وبعبارة 

ــات           ــان والمكــان، لكــن اآللي ــا فــوق الزم ــة وم ــة ودائمي ــدين ثابت ــات ال ــواطن والمغــزى. غاي الب
  حكام التي تنتج عن هذه الغايات تتغير حسب الظروف الزمنية والمكانية.واأل

من الطبيعي ان بعـض االحكـام التـي كانـت فـي صـدر االسـالم وحتـى قـرون بعـده تلبـي            
الظـروف الزمنيـة والمكانيـة أضـحت ال تـؤدي هـذه المهمـة. لهـذا         هداف، نتيجة تغير هذه األ
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حكـام ليسـت متـوفرة ضـمن اجماعـات      حكام زمنيـة ومؤقتـة. هـذا القبيـل مـن األ     تعتبر هذه األ
حاديث الرسـول  أي ليس جميع ما جاء في أوامر النبي نفسه. أالفقهاء وحسب، بل حتى في 

ظـروف زمنيـة محـددة، واطاعـة الرسـول      حكامه تعود لأهو دائمي وثابت ال يتبدل. بل بعض 
وامــر الــذي تعــود لظــروف مختلفــة. بــل بمعنــى حفــظ روح    ال تعنــي تبعيــة هــذا النــوع مــن األ  

  صلية.هدافه األأرسالته و

ايضـا يحتـوي علـى كـال النـوعين مـن        ــــالقرآن ـ ــــساس، الكتاب المقدس ـوعلى هذا األ
زمنيــة ومكانيــة محــددة، وهــي ايضــا   حكــام تعــود لظــروف أاالحكــام. فبــالقرآن ايضــا توجــد  

ن والنبي ال يمكنهما ان يتغاضوا عن مشـاكل عصـر النـزول، ويهملوهـا.     آليست دائمية. فالقر
ــع        أوال يوجــد  ي دليــل علــى تعمــيم المشــاكل والظــروف الخاصــة بعصــر التنزيــل علــى جمي

ود مصار. بل اليـوم مـن خـالل مراجعـة النصـوص واالسـتقراء نـرى بوضـوح وجـ         عصار واألاأل
شكال العقوبات، وبعـض صـور   أحكام الرق، وأحكام مؤقتة، وبيانات خاصة بعصر النزول، أ

الجهاد، بعض الفوارق فـي الحقـوق بـين الرجـال والنسـاء وكـذلك غيـر المسـلمين، و... كلهـا          
  حكام المتغيرة والغير ثابتة.             نماذج من األ

مر تاريخي. فحتى الوحي وكالم اهللا حينما يصب فـي قالـب   أخرى، اللسان أمن زاوية  
ي حــال بقــاء قضــية مــا، يحتــاج الــى   ألغــة، تشــمله القيــود اللســانية بمــا فيهــا التاريخيــة. وعلــى    

مر اليسـير. المثقفـون الـدينيون يعتقـدون بـأن الفقهـاء تعـاملوا مـع الكثيـر          اثبات، وهو ليس بـاأل 
حكـام الثابتـة والدائمـة.    اآليـات والروايـات، معاملـة األ   حكـام المتغيـرة والغيـر ثابتـة فـي      من األ

  مر.غلب مشاكل المسلمين المعاصرين ناجم عن هذا األأو

þaþa@‰ë†Ûa@ZïãbrÛa@Ý•åí†Ûa@áèÏ@¿@ÝÔÈÜÛ@ï�b�@@

وان كانت بعض المذاهب االسالمية ذكرت العقـل صـراحة كأحـد مصـادر االسـتنباط،      
للعقــل. فغايتــه ان يكــون العقــل كاشــفا للحكــم   لكــن االســالم التــاريخي ال يعطــي دورا مهمــا 

حكـام العقليـة القطعيـة وعـدم حجيـة العقـل الظنـي، ال دور        كثر. ونتيجـة نـدرة األ  أالشرعي ال 
ملحوظ للعقل في االسالم الرسمي اليوم. المثقفون الدينيون ال يتقبلون رفـض العقـل بحجـة    
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يضــا. أتــاب والســنة واالجمــاع)  دلــة المســتندة للنصــوص (الك ظنيتــه، ويســتندون الــى ظنيــة األ 
حكام، ولكنهم يرون ان اغلب توصلوا الى الحكمة من جميع األأنهم علما بأنهم ال يدعون 

  حكام، ال سيما الغير عبادية يمكن التوصل الى غاياتها.األ

عصـــر النـــزول كانـــت عقالئيـــة، وكانـــت تفهـــم وفقـــا لســـيرة العقـــالء  فـــي حكـــام الـــدين أ
و رسـوله قـالوا بهـا وحسـب، بـل كانـت هـي فـي حـد نفسـها           أن اهللا أل ،آنذاك، ولم يؤخـذ بهـا  

 التـي  و اآليـات هـي  أ ،معقولة ومقبولة. فالكثير من هذه القضـايا التـي جـاءت فـي كـالم النبـي      
قـروا بصـحتها، وثـم    أسببت اسالم الـبعض. بمـا ان هـذه القضـايا كانـت منسـجمة مـع عقـولهم         

حکــام المتلقــون لأل ها ولــيس العكــس.حكــام هــي التــي دلــت علــى صــاحب  صــدق قائلهــا. فاأل
فضل من الحلول المشابهة، أحكاما عادلة وأها بناء على عرفهم السائد، نآنذاك كانوا يعتبرو

ضـل  أفيضا من يريد ان ينسب حكما لالسالم، يجب ان يكون ذلك الحكم عـادال و أواليوم 
الكــالم هــو كــون  مــن الحلــول االخــرى، وفقــا لعــرف العقــالء فــي هــذا الزمــان. فحــوى هــذا       

هم من ذلك خاضعة للنقد، وكذلك يمكـن مقارنتهـا بسـائر    القضايا الدينية قابلة للنقاش، واأل
حكـامهم، ومقارنـة   أفكار وتقييمها. يجب ان يتمكن المسـلمون مـن الـدفاع العقالنـي عـن      األ

  بسائر الحلول يقدمون تبريرات عقالنية مقبولة.

ارضـة لحكـم العقـل القطعـي سـاقطة مـن االعتبـار        و معأ ،أي قضية تعتبر اليوم غير عادلـة 
دلــة حكــام الشــرعية باأل وان كانــت فــي الماضــي تعتبــر حكمــا شــرعيا. فكمــا يمكــن نســخ األ    

كــذلك يمكــن نســخها بالــدليل العقلــي. فــي الحقيقــة نســخ  ،اللفظيــة مــن قبيــل الكتــاب والســنة
  مدها.ألفترة خاصة انتهى  اوعائد االحكم هو كشف عن كونه مؤقت

 ؛حكام الشرعية وتفسير القضايا الدينيةحد بهذا الدور للعقل في استنباط األألم يقر اذا 
ــر األ  ــه يعتبـ ــاه انـ ــة  معنـ ــايا الدينيـ ــام والقضـ ــه    أحكـ ــة للتوجيـ ــر قابلـ ــة، وغيـ ــة، تقليديـ ــورا تعبديـ مـ

ــائدا فـــي االســـالم التقليـــدي      ،العقالنـــي ــان سـ ــاوض. فهـــذا المنحـــى وان كـ ــاش والتفـ وال النقـ
  محل له من االعراب في االسالم الحداثي. والتاريخي، لكن ال

يعتقد المثقفون االسالميون بأن انحطاط المسلمين وزوالهم الحضاري بـدأ منـذ انتصـار    
شــعري علــى النهضــة العقليــة للعدليــة والمعتزلــة. ففــي الحقيقــة هــم اســتمرار الخــط       التيــار األ
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لـى التعقـل كثيـرا، وطلـب مـن      العقالني للمعتزلة والعدلية. اكّد الكتاب المقـدس ـ القـرآن ـ ع     
ن نفـس المطلـب   وخـر مخالفيه ان يأتوا ببرهان ان كانوا صادقين. فمـن الطبيعـي ان يطلـب اآل   

مــن المســلمين وهــو ان يبرهنــوا علــى مبــانيهم الدينيــة. واقامــة البرهــان لــيس ســوى التحــاكم        
التقليــد فــي    للعقــل واالقــرار بالعقالنيــة. العلمــاء المســلمون التقليــديون يقــرون انــه ال يجــوز         

  مور االعتقادية، ويجب ان يستدل المسلم على ما يعتقد به.األ

ــارة  ــة األ  أبعب ــة، وكــذلك ال نقــاش فــي كــون     خــرى ال نقــاش علــى عقالني مــور االعتقادي
مـــور العباديــة هـــو الحــب والتســـليم، لكــن كـــل االخــتالف بـــين االســالم التقليـــدي      منطــق األ 

اديـة، والتـي تسـمى فقهيـا بــ(المعامالت). وهـي       حكـام الشـرعية الغيـر عب   والحداثي هـو فـي األ  
ــائي،    مــور الحقوقيــة بمــا فيهــا األ  تشــمل جميــع األ  حــوال الشخصــية، والتجــارة، والقــانون الجن

ــدين (     و ــن الـ ــم مـ ــذا القسـ ــداثي هـ ــالم الحـ ــر االسـ ــة. ال يعتبـ ــة والدوليـ ــوق المدنيـ ــام أالحقـ حكـ
راكـات العقـل معتبـرة فـي     المعامالت او قسـم الحقـوق) تعبـديا وتقليـديا محضـا، ويـرى ان اد      

  هذا المجال.

حكــام العقالنيــة، وبتحكــيم خــرى يعتبــرون هــذا القســم مــن الــدين ايضــا تابعــا لأل أبعبــارة 
حكامــا أحكــام هــذا المجــال،  أهــذه الضــابطة ومالزمتهــا وهــي العدالــة، يعتبــرون الكثيــر مــن     

سـالمية هـو االلتـزام    مؤقتة ومتغيرة ومنسوخة. وفي المقابـل االسـالم التقليـدي يعتبـر معيـار اال     
عصــر النــزول وتطبيقهــا. مــن الواضــح ان االســالم    فــي حكــام الحقوقيــة كمــا كانــت   بهــذه األ

صــول فقــه  أحكــام الحقوقيــة بحاجــة الــى علــم    جــل ان يطبــق منهجــه علــى األ  أالحــداثي مــن  
ــد. علــم يصــبح    ــي الحقيقــة هــذه العقالنيــة تصــبح محــرك        أجدي ــة الشــريعة. وف ساســا لعقالني

  الحديث.االجتهاد 

ســـاليب أمـــن الواضـــح ان تعريـــف هـــذه العقالنيـــة وتحديـــد ثغورهـــا ومـــدى اعتبارهـــا، و 
تقييمهــا يتطلــب بحثــا فنيــا وتخصصــيا بعيــدا عــن الصــخب االعالمــي. واآلن مــن المناســب ان    

يهـا ابعـد؟ مـا هـي العدالـة التـي       أنرى ان هذه العقالنية اقرب ألي العقالنيات الحديثـة؟ ومـن   
  ين موقعها من التصنيفات الحديثة؟أم الشرعية؟ وحكاتعتبر محور األ

  مامهم طريق طويل وصعب.أول الطريق، وأما زال المثقفون االسالميون في 
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مور التي تميـز االسـالم التقليـدي عـن     هم اآلأخرين، من مدى حق التدخل في تدين اآل
حكامــه، هــل لآلخــرين ارغامــه علــى  أالحــداثي. فلــو لــم يــراع احــد ابنــاء المجتمــع االســالمي   

  وهل يجوز استخدام القوة والعنف لهذا الغرض؟ ،االلتزام بها؟

يتمســـك االســـالم التقليـــدي بأحكـــام مـــن قبيـــل االمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر،  
فيجب  ؛الناس اذا لم يلتزموا طواعيةوالجهاد، والعقوبات، والحدود، والتعزيرات إلثبات ان 

ارغــامهم ولـــو بإســـتخدام القــوة. طبعـــا قـــدر الحاجـــة وال يجــوز االفـــراط فيهـــا. ألن االحكـــام    
  والحدود االلهية يجب ان تراعى على اي حال كان.

 اومبنيــ امغلقــ ايعتبــر االســالم الحــداثي المجتمــع الــذي يصــنعه االســالم التقليــدي مجتمعــ 
مـا يطبـق نتيجـة الضــغوط هـي ظـواهر عاريـة مـن روح الـدين. فااليمــان         علـى القهـر والغلبـة، و   

ــالزجر        ــة بـ ــق المحبـ ــل يمكـــن خلـ ــة، فهـ ــنس المحبـ ــن جـ ــه مـ ــار، ألنـ ــق باالجبـ الـــديني ال يتحقـ
 ،وامر؟ سوف يشيع النفاق والتظاهر والتلون، نتيجة القهـر واالجبـار بـدل االيمـان الـديني     واأل

ض الدينيــة بــدل اقامــة الــدين. فلكــل انســان ان  وتشــيع حالــة النفــور مــن الــدين واهمــال الفــرو 
خــرين علــى مــا ال يرتضــون، مهمــا يــرغم نفســه علــى كــل مــا يحــب، ولكــن لــيس لــه ارغــام اآل

  اعتبرنا ذلك االمر حقا.

عالقــة (األنــا واآلخــر) عالقــة قرينــة بــاإلرادة والحريــة. اســتعمال القــوة والعنــف فــي هــذه  
ن لهـم  وخـر دينـي ونهـج حيـاتي، كـذلك اآل    تخـاب  حـر فـی ان   االعالقة ممنـوع اطالقـا. فكمـا انـ    

فـرض عليـه مـا    أنفس الحق والحريـة. فـإذا رأيـت مـا انتهجـه غيـري خطـأ، لـيس مـن حقـي ان           
وبل يجب علي ان اهيـئ الظـروف التـي مـن      ،راه انا صحيحا. في مثل هذه الظروف استطيعأ

مــن حقــي ان خاللهــا يتوصــل لخطــأه، وينتخــب الطريــق الصــحيح، ولكنــه اذا لــم يقتنــع لــيس   
  ويوم القيامة سوف يدفع ثمن عمله. ،نا باطالأراه أفهو بمحض ارادته انتخب ما  ؛رغمهأ

كثــر مــن لــزوم تــوفير جميــع المتطلبــات  أمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  ال معنــى لأل
الثقافيــة الالزمــة للمعــروف، وجعــل الموانــع القانونيــة والثقافيــة فــي طريــق الشــر. فمــع وجــود     



 311                                                                                                            أصول إنسجام اإلسالم والحداثة

 ،خـرين و الترهيـب والرعـب لتأديـب اآل   أألحد من المواطنين ان يسـتخدم القـوة    الدولة ليس
و ارشـــادهم. ثمـــرة نهـــج االســـالم الحـــداثي هـــو (االســـالم االقنـــاعي) وثمـــرة نهـــج االســـالم    أ

  التقليدي هو (االسالم االجباري).

الفرديـة  يعتقد المثقفون االسالميون انه من دون احترام فردية االفراد وحرية االنتخاب 
ال يمكــن الحــديث عــن الكرامــة االنســانية. مــن الواضــح انــه بنــاء علــى حريــة االنتخــاب قــد ال  

فــراد حقــا مــن منظارنــا. لكــن ال يســتطيع ان يحــدد هــذا االنتخــاب ســوى    يكــون مــا ينتخبــه األ 
القــانون العــادل، وهــو القــانون الــذي يســاهم فــي تدوينــه جميــع افــراد المجتمــع، وهــو القــانون   

شــكال الضــغط علـى النــاس باســم الـدين والشــريعة ممنــوع.   أي. اذا، اي شــكل مـن  الـديمقراط 
خـرين عليـه. وال يحـق    وبهذا النهج يصان حق الحرية الفرديـة لكـل فـرد مـن خطـر اعتـداء اآل      

خـرين، ناهيـك عـن بلـوغ هـذا التـدخل       ألحد بحجة الواجب الشرعي ان يتدخل فـي حيـاة اآل  
  درجة العنف والضرب واالعتداء.

ه مــرة واحــدة نمــرا اســتهالكيا، يســتخدمو أفــراد فــي االنتخــاب لــيس  ى ان حــق األال ننســ
بـد فـي ظـل انتخـابهم     وينفذ. حتى نقـول انهـم اختـاروا مـرة، ويجـب علـيهم ان يعيشـوا الـى األ        
مــن  جــزاءأن ينتخبــوا أاالول. بــل هــو حــق دائمــي، فبإمكــانهم ان يبطلــوا انتخــابهم الســابق، او 

مـل بهـا. وهـذا الحـق يـدل علـى الجـواز بالنسـبة لهـم ال الصـواب.           مجموع الدين لاللتزام والع
فال تالزم بين هذا الحق وصحة انتخابهم. وعدم االعتراف بهذا الحق بمعنى تجويز االكـراه  

  كراه في الدين).إفي الدين وهو يتعارض مع االمر الخالد (ال 

þa@ZÉiaŠÛa@Ý•gĆõbäi@âbÈÛa@´äÔnÛa@æbØß@òîäí†Ûa@áîÔÛa@óÜÇ@@

صــول الثالثــة الماضــية كانــت فــوارق االســالم التقليــدي عــن الحــداثي. واآلن وصــل      األ
ــدور لســؤال   ــي تفســير النصــوص الدينيــة،        أال خطــر. المثقفــون الــدينيون برفضــهم للجزميــة ف

ــة        وقبــول العقالنيــة فــي فهمــه، واالعتــراف بحريــة االفــراد فــي انتخــابهم دخلــوا وادي الحداث
  لبيان الفارق بينهم وبين الحداثيين الغير دينيين.   والعصر الحديث. واآلن وصل الدور

  ن عن غير الدينيين:ين الدينييقل التقادير توجد ثالث نقاط افتراق بين المثقفأعلى 
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و اليهـود)، يعيشـون   أ ،و المسـيح أ ،المتدينون والمثقفـون مـنهم (سـواء المسـلمون     :األول
يـوم اآلخـر ويتأسـون فـي سـلوكهم      في دائرتهم الخاصـة علـى ضـوء الـدين، ويؤمنـون بـاهللا وال      

  خالقي بالمثل الدينية. ملتزمون بالمناسك الدينية والعبادة والدعاء.األ

المثقفــون الــدينيون فــي المجــال العــام وفــي التعامــل مــع اآلخــرين ايضــا ملتزمــون    :الثــاني
ــاأل ــة. فلــو فرضــ  ب ــدينييا اصــبح اقبــال عــام علــى مــنهج المثقفــ    نخالق والضــوابط الديني  ،نين ال

ي نهــج آخــر. ففــي مثــل هــذه  أكثــر مــن أواقتنعــت الغالبيــة بــأن هــذا الــنهج يضــمن ســعادتهم   
الحالـــة ســـوف يتصـــدى هـــؤالء بـــالطرق الديمقراطيـــة للشـــأن العـــام، وثـــم ســـوف يتبنـــى هـــذا  

حكــام والحــدود الدينيــة عــن طواعيــة واختيــار تــام. فعلــى ســبيل المثــال فــي مثــل    المجتمــع األ
و حريـة العالقـات   أبأساليب ديمقراطيـة العالقـات المثليـة،     هكذا مجتمع سوف يمنع القانون

و اشاعة السكس والعنف من قبل وسائل أالجنسية خارج نطاق الزواج ال سيما قبل الزواج، 
و ان تــدافع قانونيــا عــن  أو تمنــع اســقاط الجنــين مــا عــدى مــوارد الضــرورة،   أاالعــالم العامــة، 

  امة.التعليم الديني في المدارس االبتدائية الع

 Public Policy)ال ريب ان في مثل هكذا مجتمع يكون رسـم السياسـة العامـة     الثالث:

Making) بالقيم والضـوابط الدينيـة. تحديـد السياسـة العامـة اكبـر وأوسـع مـن التقنـين.           امتأثر
الحفــاظ علــى كرامــة االنســان، العدالــة واالخــالق.   الــى يســعى المتــدينون فــي هــذه المرحلــة   

الخـالق والعدالـة   وحقـوق البشـر مـا اسـتطاعت ان تملـي خـالء ا      لديمقراطيـة  حلول من قبيل ا
والكرامــة. وبالضــبط هنــا صــرح المفكــر الفرنســي، آلكســي دوتوكويــل بحاجــة الديمقراطيــة   

  للدين.

و أ ،و العدالــــةأ ،اذا وجــــد المفكــــر الــــوطني المصــــالح الوطنيــــة مغــــايرة لحقــــوق البشــــر  
ذي يمنعــه ان يقــدم المصـــالح علــى هــذه القــيم لـــوال      و الكرامــة االنســانية، مـــا الــ   أ ،خــالق األ

صــبح ثمـــن صــعود الـــدخل القــومي، الفقـــر    أو لـــو أ ،االيمــان الــديني والوجـــدان االخالقــي؟   
  المغدق لشعب آخر، ما الذي يذم هذا الشكل من التنمية سوى الدين واالخالق الدينية؟

ــر دينيـــ    ــون الغيـ ــطدم المثقفـ ــديني يال يصـ ــع الـ ــاتهم   ين مـ ــي دائـــرة حيـ ــة، لكـــن  ن فـ الخاصـ
ن يعتقدون بأن ياختالفهم الشديد في مجالي تحديد السياسة العامة، والتقنين. ألن الغير ديني
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مـرا شخصـيا، وال يحـق لـه ان يتـدخل فـي الشـأن العـام،         أمقتضى الحداثة هو ان يكون الدين 
 ي التفكيــك بــين وضــع السياســات العامــة  ألهــذا ال يمكــن التفكيــك بــين الحداثــة والعلمانيــة،   

وال تقبـل بتـدخل الـدين فـي وضـع السياسـات        ،والتقنين والدين. فماهية الحداثة هـي العلمنـة  
قليـة  ألن في هذه الحالة سوف تهـدر حقـوق األ   ،العامة والتقنين ولو طلب اغلب الناس ذلك

فال يحق ألحد ان ينقض جوهر الحداثة وماهيتها وهي العقالنيـة   ؛التي ال تؤمن بذلك الدين
  العلمانية.

فـراد ان يضـعوا القـوانين    في المقابل يجيب المثقفون الدينيون بأنه مـن حقـوق جميـع األ   
ساس يرغبون به، او يحددوا المسار العـام لحركـة المجتمـع. لكنـه مـن البـديهي ان       أي أعلى 

ــى األ    األ ــع بفرصــة االنتقــال ال ــة يجــب ان تتمت ــد عــام، هــم      قلي ــة، وفيمــا اذا صــار لهــم تأيي غلبي
حركـــة المجتمـــع بنـــاء علـــى مـــا يـــرون مـــن قـــيم. وثـــم الحقـــوق  نويرســـموالقـــوانين  نيـــدونو

ساســية مــن قبيــل حــق حفــظ الحيــاة، حــق حريــة ابــراز المعتقــد، حــق تحديــد المصــير، حــق  األ
بــــدا أالتمتــــع بالقضــــاء العــــادل مكفولــــة ومضــــمونة للجميــــع دون اســــتثناء. لهــــذا ال يحــــدث   

  قلية.غلبية واالعتداء على حقوق األدكتاتورية األ

ــي ــي ضــربنا لهــا          ف ــر الــدينيين، والت مثلــة أمــوارد االخــتالف بــين المثقفــين الــدينيين وغي
و بلغـة فلسـفية نقـول األدلـة متكافئـة.      أمتعددة، ال توجد عقالنية واحدة يمكن التحـاكم لهـا،   

دلتـه العقليـة التـي ال تقنـع الطـرف اآلخـر. فـي مثـل هـذه الحالـة، الحـل            أفكل من الجـانبين لـه   
حــد أالنتخـاب   ؛كثريـة ي الرجـوع لـرأي األ  أهـو الحــل الـديمقراطي،    ــــ النظـري ـ  ال ــــ العملـي ـ 

فـإذا وصـل المتــدينون بـاآلراء العامــة لسـدة الحكــم،      المنهجـين ليكـون حاكمــا فـي المجتمــع.   
وبقوا خاضعين في بقائهم للرأي العام، ليس لهم خالل فترة حكمهم ان يحـددوا السياسـات   

دلتها متكافئة، وفـق قـيمهم الدينيـة،    أالموارد الخالفية التي تكون و التقنين في أ ،العامة للبلد
هــذا لــيس ســوى (طــابو حــديث)، ودوغمائيــة حديثــة، ال دليــل عليهــا اطالقــا. كــون العلمانيــة    

ــ ــة ان      اًخطـ ــات المتدينـ ــى المجتمعـ ــا، وعلـ ــن تجاوزهـ ــة ال يمكـ ــر للحداثـ ــوانين  تاحمـ ــل بقـ قبـ
ض الـــرأي علـــى اآلخـــرين، وتحميـــل ؤمن بصـــحتها اطالقـــا، لـــيس ســـوى فـــرتـــوسياســـات ال 

  االصول الموضوعة باسم العقالنية.
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مــور و ماهيــة حتــى يخــاف علــى ضــياعها. فــالجوهر والماهيــة لأل   ألــيس للحداثــة جــوهر  
الحقيقية ال االعتبارية. اضـافة لهـذا، هـل ان الحداثـة مقدسـة حتـى يخـاف علـى قداسـتها مـن           

مالزمـة للعلمانيـة، ولكـن هـل المجتمعـات       التدنيس؟ طبعا ال ننكر ان الحداثـة الغربيـة كانـت   
  مريكا حرفيا؟أبا ووورأالمسلمة مرغمة على اتّباع تجربة 

âýØÛa@ò•ý�@@

ــون         ــد المثقفـ ــي ان يؤكـ ــا) يقتضـ ــالل فيهـ ــة (بـــدل االنحـ ــع الحداثـ ــادي مـ ــل االنتقـ التعامـ
ن تمامـا،  ييوالمسلمون (نظرا لما مضى) على كونهم مسلمين تمامـا وفـي نفـس الوقـت حـداث     

ن كانت الحداثـة علـى طـريقتهم الخاصـة. فـال االسـالم ملـك صـرف للمسـلمين التقليـديين           وا
ثـــر مخـــالفتهم، وال الحداثـــة ملـــك المثقفـــين العلمـــانيين والغيـــر   أحتـــى يخشـــوا الخـــروج منـــه  

  ثر مخالفتهم. أمتدينين حتى يخشوا الخروج من الحداثة 

والمثقفـــين العلمـــانيين والغيـــر   صـــوليين نـــف التقليـــديين واأل أاالســـالم الحـــداثي رغـــم   
، ال اصــبح اليــوم واقعــ  أمتــدينين آخــذ بــالنمو واالنتشــار فــي جميــع المجتمعــات المســلمة. و       

  يمكن التغاضي عنه.


