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خاصة ليس فقط فيي االننيا االسيالمي الي    يكتسي موضوع العالقة بين الشأنين الديني والسياسي راهنية

يشهد بروز ما يسنى "االسالم السياسي" بتياراته العديدة ونزااته النتنواة، وإننا الى صعيد كوني أشنل، بعد 

أن تأكد أن "موت االله" ال   أالنه فريديريخ نيتشه من  القرن التاسع اشر لم يعد أميرا مرروايا منيها فاالنسيان 

د وضيع لليا االايالن موضيع اسيترهام، تناميا مملنيا ليم ينقديع اين تؤدييد التسيا    يو  ميد  النعاصر قيد أايا

 وجاهة قو  كار  ماركس في لات القرن "إن الدين أفيون الشعوب"ا 

اليوم اين "ايودة النقيد "، بسي    ما يزيد النوضوَع راهنية هو  ديث الناء االجتناع واألنتروبولوجيا

ميا صييارت تعيدلع بييه األدييان، الييى اختالفهيا، فييي العقيود األخيييرة مين دور متزايييد فيي صيييااة أفكيار النييا  

وترتي  شؤون  ياتهم الخاصة، و تى في تحريا التحوالت االجتنااية الك ر  التي تؤدّ في العالم، وما يرت ط 

 رباا بكل للا من تداايات سياسية، شرقا وا

في فعائنا العربي االسالمي صار موضوع االقة الديني بالسياسي يداو إلى مزيد من االنشغا  ألسي اب 

كميرة منها أنه اال ا ما يقع فصل القو  فيه ضنن دوائر التنظينات السياسية، تحت إكراهات انلية ميدانيةا وقد 

يّية كافيية، صدرت ادة ر   ومواقف خديرة به ا الشأن في صيغ بيانات  ديية  وصيارمة، ايير م نيّية اليى َرو 

نظرا إليى أن دوائير ال حيث ومؤسسيات الدراسية والتركيير النتخصصية ليم يكين لهيا إسيهام يمي َكر فيي مؤنيل هي ا 

 السياقا 

قييد تحييّو  هيي ا الن حييث ق ييل موجيية عييورات "الربيييع العربييي" وأعناءهييا، إلييى موضييوع رهانييات ميدانييية و

اا ولم تسااد الصرااات بين القو  واأل زاب النتقابلة الى معالؤتيه بنيا يليزم مين وتع وية شديدة الت سيط أ يان

مناهج العقل ورصانة التركير وانقه، رام أنه ـ بحكم ط يعته وخديورة ميا يترتي  الييه مين نتيائج اليى صيعيد 

الحكنيية  يمعَييد ميين أدق مواضيييع النظيير التييي ين غييي أن يعكييف اليهييا الدارسييون والنؤييددون بننتهييى الواقييع ـ

 واالجتهادا 

من دوااي االنشغا  به ه النسألة في فعائنا أيعا أنه تعالت بشأنها األصوات النتنافرة التي تراو ت بين 

"سلرية" متحصنة بالنقل والرواية، و" داعيية" منتصيرة للعقيل والدراييةا األوليى تنسيكت بيالني اليديني مؤيردا 

وفاء له يقتعي التزاما َ رفييا بنندوقيه ومحافظية اليى صييغ تد يقيه ان التاريخ، واات رت ـ يا للنراَرقة ـ أن ال

العاربة في الق دم بكل تراصيلها وجزئياتهاا أما المانية فقد ا تكنت إلى اقل االنسيان الوضيعي باات ياره مرجعيا 

 يات و دانيا لتصور الوجود وتعيير السلوك وتنظيم االجتناعا وهزها الدنوح إلى أفق كوني مدليق ال يحتنيل ع

  الهوية، وال يعير أهنية تم َكر النتناء االنسان إلى عقافة بعينها وإلى تاريخ مخصوصا
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ه ا االختالف النرجعي الي   وصيل فيي العصير الحيديث إليى  يد التعياد زاد إشيكا  العالقية بيين اليديني 

ت التراعية والحداعية السائدة بشأن هي ا والسياسي تعقيدا، وفرض تحديا منهؤيا تنمل في ضرورة مناقشة الخدابا

االشييكا ا إل ال أمييل فييي صيييااة فكيير جديييد ل  صييال ية مسييتق لية إال بتركيييا تلييا الخدابييات وتؤيياوز  ييدودها 

 واناصر قصورهاا 

قد ولّدت ه ه النهنة تحديا منهؤيا آخر فرض الح ر من أن يتحو  ال حيث إليى ضيربن مين االسيتعراض و

إلى نوع من النؤادلة التي تختصر رهانات النوضيوع وت ّسيط القصيد األساسيي مين تناولهياا لتاريخ األفكار، أو 

فال مندو ة إلن من التوضيح أن الغاية األصلية من ه ه النقاربة ليست التأريخ، وال االنخيراط فيي أ  نيوع مين 

هانيات انليية لات قينية السؤا  األييديولوجي العقييما وإننيا هيي محاولية اسيتؤابة لحاجية تؤديديية فيي االقيةن بر

 مستق ليةا إنها إلاً مقاربة لات ارض بنائي، ولات ط يعة فكرية واستراتيؤية بالدرجة األولىا 

ميين الننظييور النعرفييي، لييبن كييان م حييث العالقيية بييين الغي ياااللهييي والدنيو ااالنسيياني ينييدر  فييي أ ييد 

النعرفة والوجود، إال أن زاوية نظرنيا إليى هي ا وجوهه األساسية ضنن م ا ث الرلسرة النظرية النتعلقة بقعايا 

النوضييوع ليين تكييون ميتافيزيقييية أو الهوتييية خالصييةا بييل سيينحاو  أن نقييف ميين خاللهييا بالخصييوص الييى أهييم 

االشييكاليات االجتنااييية والسياسييية التييي يدر هييا هيي ا الن حييثا الييى أننييا ليين ننييزع ميين نا ييية أخيير  منييزع 

ييّل والَحييَرم" األنتروبوليوجيين النظيير  فييي تحديييد مرهيومي  "الح 
وفييي مقاربية العالقيية الننكنيية بينهنييا، أو بييين  (1)

 النؤالين النتعلقين بكّلن منهنا في سياق إنساني مدلق ومؤرد ان أ  انتناء مرجعيا

بحمنا سيندر  تحديدا في سياق الركر االسالمي وقعاياه التي نحس  أنهيا تحتيا  إليى قيد ر مهيم مين الؤهيد 

تخلي من التيأعيرات السيل ية النزدوجية التيي يتيأتى بععيها مين واقعنيا اليراهن، ويتيأتى الي ع  النظر   تى ت

اآلخر من رواس  االتؤاهات التراعية التي تعدل تدور ه ا الركر وترقده القدرة الى التؤيدد والرااليية للنهيوض 

 بحياة النسلنين النعاصرةا 

اليديني صيار الييوم يت يّوأ مكانية مرجعيية تيزداد أهنيية تريد النعاينات والدراسات السوسيولوجية أن الني 

ليس في ضنائر النسلنين وفي توجيه  ياتهم الخاصة و س ، وإننا  تى في مشاريع ترتي  الرعاء العاما وقد 

انعكست ه ه الظاهرة الى صيغ مؤنل الخدابات السياسية والى برامج األ يزابا مين لليا أن كمييرا مين هي ه 

ما معى شديدة الحنا  للدفاع ان هوية مؤتنعاتها المقافية، صارت اليوم تت ار  فيي  ن فياأل زاب التي لم تك

 ما بينها الاالن والئها لتلا الهوية، وتورد للا أ يانا ضنن أوكد أولوياتهاا 
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إايالن االنتصيار للهويية قيد تحيو  أ يانيا إليى مؤيرد انيوان سياسيي  لكن ال ين غي أن ننري في النقابل أن

 دة وطنية وهنية، واتّم الى واقيع مريير مين سيوء الترياهم الؤنيااي، وفيتح ال ياب بالتيالي أميام شيتى معلل لو

أنواع التأويالت واالستقدابات األيديولوجية النتنافرةا فري  ين يلّح "السيلريون" وكميير مين "النحيافظين" اليى 

يؤيي  االلتييزام بهيياب يداليي  أن صييون هوييية اليي الد يرييرض "تد يييق الشييريعة" بنييا هييي مدونيية أ كييام فقهييية 

"الحداعيون" و"العلنانيون" وأت اع "اليسار" باالكتراء بنؤرد استلهام القييم الرو يية لليدين االسيالمي فيي  يدود 

  رية النعتقد وته ي  األخالق الررديةا

إن النخيير  ميين هيي ا الخييالف يقتعييي أوال تحرييير ال حييث فيييه ميين الرهانييات الحزبييية السياسيية، وربدييه 

برهانات عقافية أانقا اندئ  يكون من اليسير إدارة الحوار والتركير جنااييا اندالقيا مين طيرح األسيبلة التاليية  

ل هي ا النشيترك وتؤدييده معرفييا كيف نؤتهد معا لصيااة تصور جنااي للنشترك الديني؟ وما الس يل إلى ترعيي

 وقينيا بنا يخدم الغايات الوطنية والحعارية النشتركة؟ 

إن التوفّيييق فيييي هييي ا النسيييعى االجتهييياد  التؤدييييد  مييين شيييأنه أن يحقيييق فيييي النقيييام األو  وضيييو ا 

الييى قييدر ك ييير ميين األهنييية الييى النسييتو  الركيير ا وميين هيي ا الوجييه فهييو ينمييل رهانييا نظريييا والنيييا ال 

هان بيييها فيييوق أنيييه ينميييل فيييي لات الوقيييت، وبييي ات القيييدر مييين األهنيييية، رهانيييا اسيييتراتيؤيا أشييينل اليييى يسيييت

مسيييتو  تناسيييا النسييييج االجتنيييااي واليييوطنيا إل هيييو كرييييل بيييأن يرسيييخ ال عيييد المقيييافي للرعيييل السياسيييي وال 

بيييدائل يختصيييره فيييي النراهنيييات الحزبيييية والنصيييلحية القري ييية، بيييل يؤعليييه مؤييياال للتنيييافس الخيييالق  يييو  

 مستق لية لات قينة  عارية معافةا 

يتحقق ه ا الننشود إلن بخلرية عقافية تستوا  االختالف والتعدد الداخلي، وتنؤح بالتالي في التقلييي مين 

أسيي اب الررقيية والتييدابر، وفييي داييم أسيي اب التالقييي بييين مكونييات النؤتنييع الوا ييد، وفييي تعزيييز روح االنتنيياء 

 النشتركا 

إلييييى مرييييردات تلييييا الخلرييييية المقافييييية يتسيييينى للنمخيييي  الركرييييية ولعنييييوم التيييييارات الوطنييييية  بييييالرجوع

الراالييية أن تندليييق مييين أرضيييية دنييييا مشيييتركة لصييييااة فكييير سياسيييي معاصييير ال اخيييتالف فييييه اليييى كلييييات 

االجتنييياع وأصيييو  الحكيييما والنيييأمو  أن يمنييير هييي ا الؤهيييد الؤنيييااي صييينااة واقيييع سياسيييي جدييييد يحقيييق 

يييياة االنسيييان الندنيييية التيييي ال يكيييون أمييير اليييدين فيهيييا موضيييوع خيييالف، اليييى اات يييار أن هييي ا متدل يييات  

الواقييع سيييتنمل مقاصييده فييي العييد  والر نيية والنصييلحة والحكنيية الييى نحييو مييا بيييّن للييا كمييير ميين النيياء 

 و ديماا (2)االسالم قدينا
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لنتعلنييين والساسيية فييي االننييا العربييي االسييالمي، إن ميينهج النظيير العييدمي إزاء اليي ات اليي   ت نيياه بعيي  ا

بنسييّواات وت ريييرات متنوايية، قييد جعييل أصييحابه ينتهييون إلييى اتخييال مواقييف انسييالخية إزاء عقييافتهم األصييلية 

والتؤيارب  (3)وي حمون خارجها اين معيايير جدييدة للنهيوض والرقييا لليا ميا كرسيته بعي  النيدار  الركريية

تي نهل أصحابها من شتى ينابيع المقافات األجن يية، والسيينا الغربيية، بدريقية التقلييد ال (4)االجتنااية والسياسية

 واالستنساخ أ ياناا 

لكن النخ  التي كانت تلا  الها ما أفلحت يوميا فيي التحيّو  إليى تييارات اال ية فيي بيباتهيا األصيلية، وميا 

قياء بشيعوبها إليى مسيتو  اسيتيراء شيروط نؤحت بالتالي في استبصا  قيم مؤتنعاتها، وما أسهنت قيط فيي االرت

النهعة والتقدما إل ما ل ث كميير مين أسياطين مركريهيا أن تراجعيوا اين بعي  ميا كت يوه، وميا بر يت التؤيارب 

االجتنااييية والسياسييية التييي خاضييوها تحييت انييوان "التحييديث" تتعميير وتتييرنح،  تييى با ييت بحقييائق إخراقهييا، 

 تا وانهارت تحت وطأة اال تؤاجات والمورا

بصرف النظر ان النوقف من الخلرييات األيديولوجيية "للتحيديث االنسيالخي"، ليم يقيدم لنيا التياريخ ممياال 

ناجحا وا دا ل لد إسالمي سار الى ه ا النهجا فكل التؤارب التي كان ه ا شيأنها، وإن كانيت محيدودة العيدد، ليم 

الرسياد، وفيي  نايية أنظنيتهم مين الوقيوع فيي ميا يرلح أصحابها في وقاية بلدانهم من أس اب التخلف واالست داد و

 آلت إليه أنظنة أخر  "محافظة"ا

يمستراد من ه ه الحقيقة التاريخية أن إشيكا  النهعية لييس مرتَهنيا بيين  يدين بصييغة الماليث النرفيوع  إميا 

ا  بتحدييد "النحافظة" الى مرجعية أصيلة وإما "التحيديث" باالنسيالخ انهيا، وإننيا تكيون بدايية معالؤية االشيك

تصور واضح لنعنى النرجعية النقصودة ولنعنونها النظر  والقينييا وقيد اخترنيا التركيير بهي ا الشيأن داخيل 

الرعاء المقافي االسالمي القتناانا بأن ه ا الرعاء يكتنز جنلة من الن ادئ والقيم األبكيار التيي تليت تحتيا  منيا 

 يرتقي إلى درجة أالى من الديناميكية والراالية التاريخيةا إلى مزيد من االستكشاف واالستن اط والترعيل  تى 

إن ه ا النهج في التركير ال يعزف ال تة ان االفادة من محصو  الخ رة ال شرية اليى الصيعيدين النعرفيي 

والعنلي، بل هو يقتعي الحرص الى استيعابها، ويدنح ا ر النؤياح فيي التولييف الحكييم بينهيا وبيين النعيايير 

ة، إلى االسهام في إاناء القيم الكونية  تى تكون جديرة به ه الصرة، أ  مرتو ة الى أفق إنساني واسع االسالمي

يستوا  واقع التعدد والتنوع المقافيا فاالشتغا  النظر  الى ترعيل الخصوصيية المقافيية بهي ا الدنيوح الكيوني 

 االنساني ال يمستغنى انه في تحقيق هدفين متالزمين هنا  
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، بنيا يحقيق تع بية  عيارية وتحرييزا أفعيل الداخلييةالنهيوض بواينيا الؤنعيي اندالقيا مين كوامنيه أوال ـ 

 لنواردنا ال شرية، وبنا يكرل تشريا أوسع ما ينكن من فعاليات شع ية في مؤا  الشأن العاما

هم إليى عانيا ـ رسم صورة مستق لية لواقع النسلنين تؤنع بيين تصيالحهم ميع قيينهم األصييلة وتل يية  اجيات

 العدالة والكرامة والحرية ومدنية الحكما 

في ضوء ما تقدّم، ال مندو ة لنا من التوضيح أن النقصود بالرعاء المقافي االسالمي ليس هو الدين لاتيه، 

بل هو نتا  تنمل النسلنين لدينهما به ا النعنى لن يكون عنة مسّوغ للخلط بيين االسيالم باات ياره رسيالة سيناوية 

ها في ني الو ي  صراب وبين الركر االسيالمي باات ياره أ يد منَؤيزات النسيلنين فيي التياريخا وهيو تؤد  قيقت

 متحقق ضنن  عارة إسالمية أشنل تنمل تعيّنا ماديا للننؤز التاريخيا 

من النريد التوضيح أيعا أن المقافة االسالمية ليست معدى جامدا وعابيت النعيالما بيل هيو إطيار دينياميكي 

نا إلى أن يعاد تصوره وبنا ه في ضوء قراءة متؤددة لنصوصيه النرجعيية ـ أ  القيرآن والسينة ـ فيي يحتا  دائ

االقتهييا بييالواقع النتغيّييرا إن هيي ه القييراءة النتؤييددة هييي التييي تخيير  النرجعييية المقافييية ميين سييلدة ال راديغنييات 

محاولية اختصيارها والسييدرة  القدينة، وتحررها خاصة من االرتهان لتؤالب توجهين متعارضين تيداوال اليى

اليهييا ا يير قييرون متداوليية ميين الييزمنا نعنييي  التوجييه الرو يياني األخالقييو  النتنمييل فييي التصييوف ميين جهيية، 

كني االفتائي النتنمل في التركير السلري من جهة أخر ا  والتوجه الحم

مين تؤدييد اقليي للركير انّي ان القو  إن الراهنة االسالمية ـ وميا كيان ينكين، ال بيل ين غيي، أن تنؤيزه و

ـ كانت وال تزا  هي العحية األبرز ل لا التنازع المنائي التاريخي داخل الرعاء المقافي االسالميا إل  (5)الديني

الى الرام مين التعيارض الظياهر بيين النيزاتين الصيوفية والسيلرية، نؤيدهنا تلتقييان فيي االنتقياص مين فااليية 

الروح بالنسي ة إليى النزاية األوليى، وإليى سيلدة النقيل بالنسي ة إليى النزاية  العقل االنساني باالستناد إلى شدحة

 المانيةا

إّن سنات الرفق والنسالنة التي اقترنت باألفكار الصوفية القدينة والحديمة الى العنيوم، قيد أايرت كمييرا 

وقيد ازداد مييل الحيداعيين إليى التصيوف بشيكل الفيت من أنصيار الحداعية بالحيدب اليى هي ه النزاية الرو انييةا 

اندما تعرضت األضر ة والنقامات الصوفية لالاتداء الناد ا فتعاطروا مع أت ااهيا واللوا بديرقهم، فيالتزموا 

ير الشيأن اليديني  ب ع  طقوسها، لشدة ما رأوا فيها من توافق تياهر ميع أصيو  ميرجعيتهم التيي تيداو إليى قص 

الررد  الخاص دون النؤا  العنلي الؤنااي العاما وربنا تعافر للا لديهم مع را ة فيي الى النؤا  الرو ي 
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استخدام الخداب الصيوفي سيال ا لا رمزيية دينيية لنواجهية الخدياب السيلري الي   يتوّجسيون خيرية مين ت عيات 

 وتحرّزا انتشاره الى جنيع النستويات المقافية واالجتنااية والسياسيةا فهو ي دو اليوم في  الة مد

سياق ه ا ال حث ان النالل النرجعي، لم يأبيه الحيداعيون كمييرا لنالميح اليواي الغنوصيي الالاقالنيي في 

ال   ا ّرت انه خدابات التصوف الرلسري القائلة بنراهيم االتحاد والحلو  واالشراقا وليم ينزاؤيوا أيعيا مين 

ي تسيتند إليى مرهيوم "الكرامية" البديا  مالمح اليواي األسيدور  الي   تعيننته بعي  خدابيات التصيوف التي

 فاالية األس اب، والقو  بخوارق العادات، وتزييف واي العامةا 

لقد كانت مشاركة ادد من الدرق الصوفية في الحركيات الوطنيية أيّياَم مقاومية االسيتعنار الن اشير  قيقية 

مواقيع قياديية فيي الؤهياد اليوطني عابتة ال تق ل الشا، في أكمر من بلد إسالميا وقد ت وأ بعي  شييوخ التصيوف 

األمييير ا ييد القييادر الؤزائيير ،  داخييل بلييدانهم، وصيياروا رمييوزا تيياريخيين لنقاوميية النسييتعنر، الييى اييرار

 واالمامين السنوسي في لي يا والنهد  في السودان، وايرهناا 

ية تدفع إلى الشيا لكن إلى جان  ه ا التوجه التحرر ، قامت في التاريخ قدينا و ديما شواهد واقعية وفكر

في مد  تنمل الخداب الصوفي لقيم التحرر االنساني التي يكتنزها ني االسيالم النرجعيي فيي بمعدييه الننديوق 

 والنرهوما وه ا ما يستوج  التن يه إلى ضرورة التنييز بين نزاات التصوف النت اينةا

لناضيي إليى ليزوم موقيف الحيياد فقد اتؤه الخداب ال   أنتؤته كمير من الحركات والدرق الصوفية فيي ا

إزاء وقائع الصراع االجتناايا وشؤع شيوخ بع  الديرق أت يااهم اليى النيأ  بيالنرس اين الخيوض فيي هي ه 

الصرااات بداو  أنها من شيؤون اليدنيا الن موميةا و ميوهم أ يانيا اليى ميواالة أوليي األمير  رظيا للينرس مين 

النعاصرة، اندما أتهير ايدد مين شييوخ التصيوف، خاصية فيي التهلكةا وقد تكرست مواقف النواالة في الحق ة 

مصيير، مسيياندتهم للنظييام السييابق وانخرطييوا فييي تم يييط الشيي اب المييائر والنداليي  بييالتغيير فييي سييياق "الربيييع 

 العربي"ا

نيا أساسييا ضينن  ميل ه ا الخداب إلى التخي يل والتم ييط أ يانيا ال يننيع مين القيو  إن التصيوف ي قيى مكّو 

شهد المقافي االسالمي ماضيا و اضراا فهيو ينميل ملنحيا رو انييا ليه أصيل فيي منظومية قييم الزهيد مكونات الن

االسالميةا وقد ل ى  اجات  قيقية لد  فبات اير قليلة من النسلنين قدينا و ديما في مؤياالت التربيية والتكافيل 

ل اكرة الؤنااية ومن النشهد المقيافي وانل ال را فال يؤوز من الننظور الن دئي إقصاء ه ا النلنح النتنيز من ا

واالجتنييااي الييراهنا بييل يقتعييي الواجيي  األخالقييي والييوطني ا تييرام أصييحابه و سيين إدارة العييي  النشييترك 

والحوار معهم، وتنكينهم من فرص التدور ال اتي والنشاركة في الشأن العاما وإن للا لَيمعَدّ مين صينيم التؤدييد 
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نا، أن يقتييرن بنييوع ميين التعاقييد المقييافي واالجتنييااي اليي   ال ينرييي نقييد النييدار  الييديني اليي   ين غييي، فييي تقييدير

 والتيارات بععها ل ع ا فال تؤديد بدون نقدا

ضنن ه ا النعنار النقد ، ال يروتنا أن نال ظ أن انوم الخداب الصوفي تل أسير ر ية أ ادية تأّوليت 

  ياة االنسان األرضية النتكاملة والنتوازنةا ني الو ي في سياق رو اني خالي تعالى الى مستلَزمات 

ه ا ما جعله اير منسؤم في الغال  مع أصو  االسالم التي تقر بتعدد األبعاد االنسانية وتوازنها، وتداو و

، االوة الى داوتهيا إليى تيوفير مسيتلَزمات االجتنياع التيي (6)إلى االستؤابة لحاجات الررد الد يعية والنعيشية 

 ها معياريا فإن ال ع  اآلخر لو ط يعة مادية اقتصاديةالبن كان بعع

لعل من مظاهر االختال  األخر  في الخداب الصوفي أنه أهنل العناية بالنسألة الرقهية ـ وبخاصية فيي و

)بالنس ة إلى ميا يسينى  مؤا  النعامالت ـ وركز االهتنام في النقابل إما الى التأمل النؤرد في مسائل الغنوص

 "التصوف الرلسري"(، أو الى وتائف التربية وته ي  الروح )بالنس ة إلى ما يسنى "التصوف السني"(ا 

لكن األخدر من وجهة االهتنام اير النتوازنة هو نوع القيم التي يمنَشَّأ اليهيا النسيتهدَف بالتربيية فيي جيل 

أنهيا تغنيط مكانية الريرد وتعديل  ريتيه، بحكيم أنهيا تنظير إلييه  الندار  والدرق الصوفيةا فالنتأمل فيهيا ييدرك

ريدا" طيّعا داخل "طريقة" مغلقةا فتكون منزلته "بين يد  شيخه" كننزلة "النيّت بين يد  ااسله"ا   باات اره "مم

من منظور فكر  سياسي، نشا كميرا في أن تكون ه ه التنشبة التربوية، قادرة اليى صييااة إنسيان قيادر 

نمل القيم التحررية التي تعّننها مندوق النيتن النرجعيي االسيالمي وأكيدتها مقاصيد الشيريعة "النتشيّوفة الى ت

ب ناهيا ان أن يتنمل ه ا االنسان قيم الحداعة التي تحتري بالؤسيد، وتمعليي مين شيأن (7)للحرية" كنا قا  النا ها

 ء الندنيا الررد وتدافع ان  ريته الشخصية وان الحريات العامة ضنن الرعا

كان الخالف قائنا بين الخدابين الصوفي والسلري في الناضيي  يو  جنلية مين القعيايا تعلقيت بالتو ييد، 

استنر الخالف  ، و"التوسل" إلى هللا بالصالحين من ا اده، و"الخرو " الى أولي األمر إلخا وقد(8)و"االرجاء"

لاته  و  القعايا لاتها فيي العصير الحيديث، رايم اشيتراك الديرفين فيي االنتنياء إليى مي ه  و يدا هيو مي ه  

"أهل السنة والؤنااة" ورفعيهنا الني ه  الشييعي الي   يقيوم أت اايه مني  انتصيار الميورة االيرانيية بنحياوالت 

  ميمة الختراق العالم السنيا 
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ي السيلري بسي    نيالت التشيكيا العقائيد  النت ادَلية أوال، عيم سلسيلة الهؤنيات قد ترياقم الخيالف الصيوفو

واالاتداءات التي شنتها جنااات محسوبة الى التيار السلري ضد أضر ةن ومقامات صوفية في ادة بليدان مميل 

يية يعياد تونس ومصر ومالي وايرهياا وقيد بيدا النشيهد المقيافي اليديني النعاصير برعيل لليا مرتهنيا لقعيايا تراع

 إنتاجها بدريقة مرّوتة وخارجة ان مندق التاريخ أ ياناا

ي رر السلريون ااتراضهم الى الخداب الصوفي ومهاجنة طقو  أت ااه ومقاماتهم بكونهيا تنديو  اليى 

مخالرات لصريح النيا لكن االختالف ي قى في الحقيقة قائنا ليس  و  مد  االمتميا  لليني وإننيا  يو  فهنيه 

فيية تيؤد  إليى فهيم تياهر ؟ أم  ومنهج توليد النعاني واستن اط األ كام اندالقا منها هل يكيون لليا بدريقية َ ر 

 بدريقة تمستعَنل فيها كل قوااد اللغة والعلوم، ويستعان فيها بشتى النناهج العقلية؟

، يقيدم النتأمل في الخداب السلري يدرك أن بنيته العامة فقهية إفتائيةا فهو، اليى اكيس الخدياب الصيوفي

الشييريعة الييى األخييالق، ويعدييي األولوييية لصييرامة "الحكييم الشييراي" الييى م ييادئ "التيسييير" و"النقاربيية" 

ا إنه خداب محكوم بنندق الحال  والحرام ال   يختصر القعايا وي ّسط الرهانات إلى أقصى  د (9)و"الت شير"

للكلنيية( إلييى معالؤيية مشييكالت العقيييدة منكيينا ميين مظيياهر للييا االختصييار والت سيييط الييداوة )بييالنعنى الييديني 

أكاد أقو  الوصرة( والسلوك والحكم وايرها ان طريق تد يق "األ كام الشراية" التي تأخ  صورة الندونة )و

 الؤاهزة لالستعنا ا 

من الننظور الننهؤي، ال تعنينا النسألة السلرية باات ارها تاهرة اجتناايية بأبعادهيا السياسيية والتنظينيية 

منية، وإننا تعنينا  صرا باات ارهيا انوانيا عقافييا  أ  باات ارهيا نهؤيا فيي التركيير اليديني يسيتند إليى قيراءة واأل

رام اختالف كمير من األ كام  (11)الني النرجعي بدريقة  رفية ال تختلف جوهريا ان طريقة "أهل الظاهر"

 العقل واالنسان والتاريخ في االقته بالرسالةاالرقهية بين الن ه ينا ويصدر ه ا النهج ان ر ية محددة لننزلة 

به ا النعنى، ينكن أن نقو  إن منهج التركيير السيلري يسيود  الييا أكمير مين مي ه  نظير ، ويعتنيل داخيل 

أكمر من تاهرة اجتنااية، ويخترق أفكار وأدبيات أكمر من تنظيم سياسي، بنا في للا ايدة أ يزاب تنتنيي إليى 

 " وتعنل وفق النعايير الدينقراطية وال تعلن العداء لقيم الحداعةاما يسنى "االسالم السياسي

ميين خصييائي هيي ا النيينهج أنييه يعتنييد الييى مييا يسيينيه أنصيياره "فقييه الييدليل" فييي مقابييل "الرقييه النيي ه ي" 

النرفوض اند أال هما إن ه ه الع ارة تتعنن تأكيدا الى أن الدليل إننا هو الني منظورا إليه فيي م نياها وهيي 

ضننيا كل رأ  مخالف باالفتقار إلى الدليل الشراي من الكتاب والسنةا وهي أخييرا تيو ي بيأن االخيتالف  تتهم
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في اآلراء الرقهية إننا مرده إلى مد  االستناد إلى الني من ادمه، وليس مرده إلى اختالف بين العلناء في فهيم 

 النصوص وفي كيرية تنزيلها الى الوقائعا

ر هييو  ا الخديياب ميين معيياني لّم  االخييتالف واتهييام النخييالرين وإقصييائهما فالييداوة إلييى ال يخرييى مييا يمعيين 

االقصاء ـ ال   يكون أ يانا بلغة التكرير ـ هي نتيؤة ط يعية لننهج ال يقير لننسيان بيأ  دور فيي إنتيا  النعنيى، 

ال بوتيرية  (11)ومن عيم فيي صييااة الركير االسيالميا بنياء اليى أن العقيل يؤي  أن يعيدلع بوتيرية "الحافظية"

ا فاالقصاء، وإن بدا فيي الظياهر يسيتهدف النخيالرين، إال أنيه فيي الحقيقية يسيتهدف مدليق االنسيان (12)"الراهنة"

ييدة للركيير االسييالمي وللحعييارة  ويلغيييه ميين معادليية )الييو ي   االنسييان   الواقييع( التييي تشييكل القااييدة النولّ 

لنعادلة يعني إلغياء التياريخ جنلية وترصييال، واالسيتقراَر فيي ايالم االسالميةا وبديهي أن إلغاء االنسان من تلا ا

  الهوتي خاليا

لهييي ا السييي   ال يييير  بععيييهم  رجيييا فيييي إخيييرا  ايييدة آييييات قرآنيييية اييين سيييياقها األصيييلي اليييوارد فيييي 

ميييتن الكتيييابا فيسيييتعنلونها بغايييية فيييرض ر   م ه يييية وبيييرامج سياسيييية ترصييييلية ال تنسيييؤم بالعيييرورة ميييع 

تعيييالى "إ ن  م فيييي العيييد  والحريييية والنسييياواة، اليييى ايييرار ميييا يسيييتخدم بععيييهم ميييمال قوليييه مقاصيييد االسيييال

" كيييمم إ الّ    الحم
للتيييدليل اليييى بديييالن تعيييدد األ يييزاب السياسيييية، رايييم أن اآليييية مكيّييية نزليييت فيييي سيييياق  (13)

ييييرم ت ييييا َرَك هللام َرّب اقائييييد ، والييييى اييييرار مييييا يسييييتند بععييييهم إلييييى قولييييه تعييييالى "أاَلَ لَييييهم الَخلييييقم واألم 

يناا" العَييييالَن 
بغاييييية تحييييريم الدينقراطييييية وإنكييييار م ييييدأ انتخيييياب النؤييييالس التشييييريعية التييييي تنمييييل إرادة  (14)

 شعوبهاا

إن ااتناد أسلوب االنتقاء واجتزاء الني الديني يؤد  بالعرورة إلى إخراجه ان سيياق معانييه األصيلية 

وان مقاصده التي ال يتسنى إدراكها إال باستقراء مستري  لنؤنل النصوص وربط بععها ب ع ا وتلا انلية 

يية والتخصيي العلنيي بؤاني  ليسيت أيديولوجيية(ا لي لا فيالندلوب أن يعيدلع أهيل الدرامعرفية في أصلها )و

ك ير منها، ألنها تحتا  إلى كمير من التؤرد للحق ومن الدقية الننهؤييةا وال ين غيي أن تكيون موجهية بيأّ  خلريية 

 م ه ية أو موتَّرة لخدمة أ  ارض  زبي أو سياسيا 

ني اليديني ال الى أن السؤا  الخدير ال   يدرح نرسه في ه ا السياق هيو التيالي  إلا سيلّننا جيدال بيأن الي

يحنل إال معنى وا دا وال يحتنل أكمر من وجه وا د للرهم، وإلا كان من الالزم ت عا ل لا أن توجيد جهية محيددة 

أفال يؤد   يصدر انها ه ا الرهم، أفال يمخشى اندئ  أن تتحو  تلا الؤهة من مرجع الني إلى قوة إلزام وإكراه؟

 باسم الدين؟ه ا األمر إلى انتصاب سلدة ااشنة تست دّ 
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يتعح منا س ق أنه رام االختالف الي   مييز العالقية بيين أهيم مدرسيتين فكيريتين إسيالميتين مني  القيديم، 

ورام انخراطهنا في صرااات بينية شديدة وانيرة أ يانيا، اسيتنرت إليى الييوم، إال أنهنيا ت قييان فيي انومهنيا 

 نسان الننزلة التي تليق به في خداب كل منهناا متشابهتين في سنة أساسية هي ادم تنزيل اال

ألن أهم أس اب جنود الركر االسالمي تكنن في كونه تل يعيد إنتا  لات قعاياه القدينة بي ات منهؤييات و

الرهم العتيقة الى امتداد قرون، فقد استنرت منزلة االنسان في الخداب االسالمي النعاصر الى لات القدر مين 

 نقو  االلغاءا التواضع،  تى ال

إن الخييرو  ميين هيي ا التكييرار التراعييي النعدييل يسييتلزم إلن تؤديييد ميينهج قييراءة نصييوص الييدين النرجعييية 

اندالقا من التأكيد الى أن تلا النصوص  املة لعدد اير محدود من أوجه الرهيم وإمكانيات التنميل واالسيتن اطا 

ان ينؤزها فيي االقية  يرة م اشيرة ومرتو ية ميع وأن مهنة استكشاف تلا األوجه وصيااتها موكولة إلى االنس

ض  والؤ  يا    الو يا ولاك هو اين مرهيوم األمانية فيي قوليه تعيالى  "إنّيا َاَرضينَا األمانية َالَيى السَّيَناَوات  واألر 

لنََها وأشرقَن من ها و َنلها االنسان"  ا (15)فأبَي َن أن يحن 

"فنقتعى كون القرآن الكريم "ال يخلمق اليى كميرة ا دّ  يرا"، كنيا ورد فيي  (16)ليرَّ وأنيه "ييأتي ييوم القيامية ب ك 

الحديث الن و ، يستوج  ادم االنقداع ان تؤديد قراءته بعقل متدبّر يروم فهًنا أصوب وأصلح لنعالؤة قعايا 

 العصر راهنا ومستق الا 

ل اليالزم لنعالؤية السؤا  النحور  ال   ين غي أن تؤي  اليه ه ه القراءة النتؤيددة، والي   يشيكل النيدخ

كل النسائل األخر  التيي ين غيي أن يشينلها التؤدييد هيو التيالي  كييف يتيأد  التولييف بيين طرفيي عنائيية االلهيي 

واالنساني بحيث تتأكيد مكانية االنسيان النركزيية فيي الخدياب االسيالمي؟ فعليى قيدر وضيوح االجابية اليى هي ا 

ميا يخيي  ن الر يية واضيحة ولات صيال ية انليية فييالسؤا  وأصيالتها مين الننظيور الركير  والعقيد ، تكيو

 تصور العالقة بين الدين والدولة من الننظور السياسي، وك ا بين الشريعة والقانون من الننظور الدستور ا

إن االجابيية الييى السييؤا  الندييروح ال ينكيين أن تمسييتوفَى منهؤيييا إال بتعنيييق وتؤديييد النظيير فييي جنليية ميين 

يتوقف اليها تصور االقة االنسان بيالو ي ووتيرتيه إزاءها ني كر مين لليا ميمال مرياهيم النراهيم األساسية التي 

"خيييتم الن يييوة" و"األمانييية" و"العهيييد" النيييأخول اييين االنسيييان و"االسيييتخالف" و"االسيييتعنار" و"االسيييتدااة" 

المي، قدينيه باات ارها شرطا في تكليف االنسان بأ كام الشيريعةاا فتليا مرياهيم قرآنيية ليم تحيظ فيي الركير االسي
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و ديمه، بنا تستحق مين الدراسية والتؤدييد رايم أهنيية ميا كت يه بعي  النركيرين مين أمميا  محنيد إق يا  واليي 

 شريعتي وايرهنا في ه ا الشأنا

لو تسنى تؤديد النظر فيها ألمكن التأكد من خصوصية المقافة االسالمية في ما يتعلق بتالزم العالقية بيين و

ني بناء الى أن قينة الخداب االلهي ال تكنن في ط يعته الالهوتية النؤردةا وإننا هي ال ال عدين االلهي واالنسا

تنرا ان الدرف النستهدَف به ا الخداب، وهو االنسان، للا الكائن التاريخي ال   يخاط يه القيرآن،  تيى انيد 

لَم  أنّهم الَ داوته إلى أقد  قعايا العقيدة، باات اره لا اقل اال ما يتؤلى للا الى س يل ال  كر في قوله تعالى "فَاا 

، ناهيا ان الخداب القرآني النتعلق بقعايا االجتنياع والنعيامالت التيي جياء أكمرهيا فيي صييغ (17)إلَهَ إالّ هللا" 

 أصو  كلية ال يمخرجها من انومها وإطالقها إال اجتهاد إنساني مشدود بالعرورة إلى إ داعيات التاريخا

ال عد االنساني ال   تل اير منت َه إليه بالقدر الكافي في الركر االسيالمي ينميل النيدخل إن إبراز قينة ه ا 

العرور  إلى تحرير العقل النسلم من الوعوقية وفتحه الى آفياق  تنسيي  األقيوا  والحقيائقا ويسيتداي التؤدييد 

 رييية االرادة  فييي هيي ا السييياق تسييليط أضييواء فا صيية الييى اييدة نصييوص ميين القييرآن والسيينة الن وييية أسسييت

 والعنير، وأنزلت االختالف منزلة الن دأ في الوجود وجعلته  قا لننسان مقترنا بغائية خلقها

ين ربّ كيم (18)من تلا النصوص ن كر الى س يل االشارة قوله تعيالى  "ال إكيراه فيي اليدين" ، و"قميل  الحيّق م 

" ن  وَمن شاء فل يَكرر  يمَصيليَنَّ أ يد     )ص( ألصحابه يوم رجع مين األ يزاب "ال، وقو  الرسو(19)فََنن شاَء فليمؤم 

، وقييا    ال نصييلي  تييى نأتيَهييا، وقييا  بععييهمالعصييَر إال فييي بنييي قمري ظييةا فييأدرك بععييهم العصييَر فييي الدريييق

ر للا للن ي صلى هللا اليه وسلمبععهم بل نصلي ولم يرد للا منا أصال فلم يمعنّف  وا دا منهم"ا منا يمعَدّ ، ، ف ك 

في جواز تعدد األفهام وتأسيسا للحق في االختالف  تيى فيي مسيائل الع يادةا وبي لا يتعيح أن و يدة االنتنياء ال 

 تتعارض دينيا مع تعدد مكونات الوطن واألمة وال تنري واقع التنوع داخلهناا

التي يتعيّن بنرعولها االلهيُّ في االنساني وبه، ال تتعلق بال عد التصور  و يده، وإننيا  ه ه الر ية التوليرية

ترعي إلى استت ااات أساسية الى النستو  االجتنااي والسياسي لات االقة وعيقة بنرهوم التعاقد وعقافتها للا 

يات أخر  ـ لات أصيو  فيي أن م دأ  رية االرادة والعنير وما يترت  اليه من واقع تعدد  ومن منارسة  ر

كيل لليا يريرض اليى الركير السياسيي االسيالمي تؤدييد  الدين أيعا ـ تتعلق بالتع ير والتنظيم والتؤنيع والرعيلاا

الجتناع الندني والسياسي نظر  لالنظر إلى مراهيم "األمة" و"الؤنااة" و"االمامة"ا وللا بوضعها في سياق 

لسيادة والسلدة والقانونا والنأمو  أن يتوفق ه ا االجتهاد في تحقيق هيدفين بنراهينه الحديمة النتعلقة بالدولة وا

 أساسيين هنا  
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وضع نظرية سياسية إسالمية واضحة تقوم الى م يدأ اسيتبنان األمية اليى الشيريعة فهًنيا وتنيزيال،  - أوال

ة دينية أو ال دينييةا ومين بنا يمخر   ه ه النسألة من مندق اال تكارات الن ه ية والحزبية سواء أكانت لات خلري

ر  لييَا النصييوص التييي يكييون تؤديييد النظيير فيهييا لا فائييدة اظينيية فييي تحقيييق هيي ا الهييدف قولييه تعييالى  "وَ  ك  إنّييهم لَيي  

أَلون" َف تمس  َا وَسو  م  ول قو 
نَاهمم  يمنر قون"(21) ا َرَزق  نَّ همم شموَر  بَي نَهمم وم  رم وا الصَّالَة وأم  يَن أقامم ا و"ال  

  ا(22)

عانيا ـ استخرا  القينة الدستورية التعاقدية واالنسانية لصحيرة الندينة التي أسس اليها الن يي محنيد )ص( 

أو  صيييغة فييي االجتنيياع وفييي إدارة الحكييم بييدار الهؤييرة،  تييى تتؤلييى كييل جوان هييا ودالالتهييا بنييا يكرييي ميين 

 ي االنساني وللقيم الكونية النعاصرةاالوضوح، وتكون ب لا مصدر إلهام للعقل الحديث وإاناء للركر السياس

إليها تنرتح اليى دروب مين ال حيث واالجتهياد ليسيت بيالوارةا ورايم أنهيا ال ت يدو  إن النداخل التي أشرنا

اليوم  افلة بالسالكين إال أن هنات النعرفة الدينية الحديمة من جهية، وتحيديات واقيع النسيلنين اليراهن مين جهية 

قل النسلم اليى إبيداع أخر  كريالن بأن تشؤع أهل العزائم والنظر الى اقتحام ه ه الدروب  تى يم توا قدرة الع

  داعة أصيلة لات وجه إنساني يمر  النشهد الكوني ويعري اليه شيبا من التوازن النرقودا
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ّل والَحَرم" الى ترجنة "النقد  والندنس" وايرها من الترجنات -1  )Le Sacré et le Profane(لنصدلحي    نرعل ترجنة "الح 

مصيالح كلهيا، ـ يقو  ابن القيم الؤوزية  "فإن الشريعة م ناها وأساسيها اليى الحَكيم ومصيالح الع ياد فيي النعياا والنعيادا وهيي ايد  كلهيا، ور نية كلهيا، و2

يسيت مين الشيريعة و كنة كلهاا فكل مسألة خرجت ان العد  إلى الؤور، وان الر نة إلى ضدها، وان النصلحة إلى النرسدة، وان الحكنة إليى الع يث، فل

لت فيها بالتأويل"ا النصدر  إاالم النوقعين ان رب العالنين، دار الكت  العلنية،  1، ص 3م،   1991هـا 1411، 1  ط وإن أدخ 

 نسوق ممالين الى للا  األدي  النصر  طه  سين في كتابه مستق ل المقافة في مصر، والشاار السور  أدونيسا  -3

 ألس ق أنور خوجة مماالاـ الرئيس األل اني ا4

اود النهير ، اين ـ ورد في الحديث الن و  "إن هللا ي عث له ه األمة الى رأ  كل مائة سنة من يؤدد لها دينها"ا رواه أبو داود في سيننه، اين سيلينان بين د5

 )ر(ا ا د هللا بن وه ، ان سعيد بن أبي أيوب، ان شرا يل بن زيد النعافر ، ان أبي القنة، ان أبي هريرة

ن الدّنيَا" سورة  القصي، اآلية ـ قا  تعالى  "وَ 6 ي ََا م  َرةَ واَل تَن َس نَص   ا77 اب تَغ  ف يَنا آتاَك هللام الدّاَر اآلخ 

 131، ص 1978لنشر، الد عة األولى ـ انظر الشيخ محند الداهر بن ااشور، مقاصد الشريعة االسالمية، الشركة التونسية ل7

هي فرقة إسالمية تقو  إن كل من آمن بو دانية هللا ال يؤوز الحكم اليه بالكرر مهنا ارتك  مين النعاصيي، ألن الحكيم الييه هيو مين اختصياص  ـ النرجبة 8

 خوار اهللا يوم القيامةا وتنَس  إليها الع ارة الشهيرة "ال تعر مع االينان معصية وال تنرع مع الكرر طااة"ا وهي به ا القو  تخالف فرقة ال

روااا"ا رواه ال خار  ان أبي هريرةاـ ورد في الحديث الن و   "9 بوا وأبش  دوا وقار  يَن أ د  إال ال ها فسدّ  ا ولن يمشادّ الدّ  ر  ين يمس   إن الدّ 

الصحابةا وال يقو  بالقييا ا  ـ الظاهرية  م ه  فقهي نشأ في بغداد في منتصف القرن المالثا يعت ر أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة الن وية وإجناع11

 أهم أئنته  داود بن الي، والي بن  زم األندلسيا

11- (La mémoire) 

  (L’entendement) ـ12

 57ـ سورة األنعام، اآلية 13

 54ـ سورة األاراف، اآلية 14

 72ـ سورة األ زاب، اآلية 15

 ـ جزء من  ديث ن و  رواه الترم   في سننه، ان الحارثا16

 19سورة محند، اآلية ـ 17

 256ـ سورة ال قرة، اآلية 18

 29ـ سورة الكهف، اآلية 19

 ـ رواه ال خار  من رواية ابن انرا21

 44ـ سورة الزخرف، اآلية 21

 38ـ سورة الشور ، اآلية 22
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