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ملّخص البحث:

شغل اإلسالم السياسي الزمان والمكان طيلة الثلث األخير من القرن الماضي؛ فقد بزغ نجمه بقّوة منذ 

تفّجر الثورة اإليرانيّة مروراً بالسودان والجزائر وحتى ثورات الربيع العربي، حيث تولّى السلطة في تونس 

ومصر، وسرعان ما تراجع من جّراء أسباب متعّددة. وعلى مدى هذه المساحة الزمنيّة الطويلة، بزغت 

مراجعات وتحّوالت من داخله، تنقد مقوالته وتفنّد أسسه.

فقد  والتحّوالت؛  المراجعات  تلك  نماذج  أهّم  السابق، من  المصري  القاضي  ياسين،  الجواد  ويُعّد عبد 

انتقل ياسين من مربّع اإلسالم السياسي، بفهمه السلفي للشريعة والدين في عالقته بالعلمانيّة في كتابه األّول 

»مقّدمة في فقه الجاهليّة المعاصرة«، حتى اعتبره البعض وريثاً لسيّد قطب في معالم طريقه، مروراً بكتابه 

عن »تطّور الفكر السياسي المصري: بحث في بدايات التوّجه الغربي«، وصواًل إلى تحّوله الكبير في فهمه 

للشريعة والدين والتديّن والشريعة والعلمانيّة، في كتابيه »السلطة في اإلسالم« و»الدين والتديّن«، حيث 

انشغل بمحاكمة العقل الفقهي السلفي، منتقاًل من التمترس حول الشريعة إلى االنفتاح على المناهج الحديثة 

في فهم الدين في عالقته بالمجتمع.
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مقّدمة:

شغل اإلسالم السياسي الزمان والمكان طيلة الثلث األخير من القرن الماضي؛ فقد بزغ نجمه بقّوة منذ 

تفّجر الثورة اإليرانيّة مروراً بالسودان والجزائر وحتى ثورات الربيع العربي، حيث تولّى السلطة في تونس 

ومصر، وسرعان ما تراجع من جّراء أسباب متعّددة. وعلى مدى هذه المساحة الزمنيّة الطويلة، بزغت 

مراجعات وتحّوالت من داخله، تنقد مقوالته وتفنّد أسسه.

فقد  والتحّوالت،  المراجعات  تلك  نماذج  أهّم  السابق، من  المصري  القاضي  ياسين،  الجواد  ويُعّد عبد 

انتقل ياسين من مربّع اإلسالم السياسي، بفهمه السلفي للشريعة والدين في عالقته بالعلمانيّة في كتابه األّول 

»مقّدمة في فقه الجاهليّة المعاصرة«، حتى اعتبره البعض وريثاً لسيّد قطب في معالم طريقه، مروراً بكتابه 

عن »تطّور الفكر السياسي المصري: بحث في بدايات التوّجه الغربي«، وصواًل إلى تحّوله الكبير في فهمه 

للشريعة والدين والتديّن والشريعة والعلمانيّة، في كتابيه »السلطة في اإلسالم« و»الدين والتديّن«، حيث 

انشغل بمحاكمة العقل الفقهي السلفي، منتقاًل من التمترس حول الشريعة إلى االنفتاح على المناهج الحديثة 

في فهم الدين في عالقته بالمجتمع.

إشكالّية البحث

للتاريخ  لقد أنتج تحّول ياسين الفكري رؤية جديدة للنظريّة السياسيّة في اإلسالم، تراها نتاجاً مباشراً 

السياسي للمسلمين الذي سيطر عليه العقل السلفي، والذي لم يفّرق بين: الدين، والتديّن، والديانة.

ولهذا، فإّن إشكاليّة البحث تتمثل في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية: ما مصادر هذا التحّول الفكري؟ 

وما أسبابه؟ وما هي تداعيات فهمه للدين والتديّن والشريعة على واقع اإلسالم السياسي اليوم وعلى مستقبله 

وعالقته بالعلمانيّة؟ وهل يمكن لرؤيته تلك، أن تكون مدخاًل لحّل قضيّة العلمانيّة واإلسالميّة في مجتمعاتنا 

العربيّة؟
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1- أسباب التحّول الفكري ومصادره عند عبد الجواد ياسني

أ- البدايات

العقل والحّريّة  الدين1«، تشغله قضايا  بأنّه »قاٍض يفّكر في موضوع  يصف عبد الجواد ياسين نفسه 

واألخالق؛ فمنذ دراسته القانون طالباً، ثّم وكياًل للنائب العام، وتحّوالته الفكريّة بين كتابه األّول »مقّدمة في 

فقه الجاهليّة المعاصرة« نتاج المرحلة السلفيّة، حتى صدور كتابه األخير عن »الدين والتديّن«، لم يفارق 

قاضينا المشغول باإلنسان في عالقته باهلل والمجتمع التأّمل والقراءة.

السجن  تأّمالته في  قادته  المنسوخ كما يسّميه اآلن2،  النّص  أو  الجاهليّة«،  فقه  ففي كتابه »مقّدمة في 

إلى أّن المجتمع المصري يواجه »المجتمع الجاهلي« نفسه الذي واجهه اإلسالم في القرن السابع للميالد3. 

ومن ثّم، رأى أّن »العمل من أجل إعادة إنشاء هذا الدين في األرض من جديد فريضة بدهيّة منصوصة في 

قائمة على رأسه  اإلسالم«4. وأّن اإلسالم »دين دولة تفترض أحكامه وقواعده جميعاً وجود كيان جمعي 

سلطة حاكمة، يقع على عاتقها عبء النهوض بهذه األحكام والقواعد، وإنزالها منزل التطبيق والنفاذ.5 وأّن 

»الشريعة اإلسالميّة واجبة التطبيق بأحكامها العاّمة التي »تتضّمن المبادئ الكليّة واألسس اإلجماليّة للحياة 

والتشريع في المجتمع اإلسالمي«.6 وأّن »أحكامها التفصيليّة التي هي أحكام توقيفيّة قّدر هللا تعالى، وهو 

العليم الخبير، أنّها من األهميّة والحساسيّة والخطورة في حياة األّمة، حيث يجب النّص عليها بذاتها تحديداً، 

وعلى وجه تفصيلي ودقيق، يبيّن األركان ويضع الشرائط ويفّصل األسباب، بالنّص عليها في الكتاب أو 
السنّة أو في كليهما، بما ينزع عن األّمة أّي حّق لالجتهاد فيها، أو االختالف حولها«.7

ومع تعّرضه لبعض المشاكل داخل مصر - بعد صدور الكتاب- غادرها إلى اإلمارات، حيث بدأ يعيد 

التفكير في بعض مقوالت كتابه، وأصدر كتابه الثاني »تطّور الفكر السياسي في مصر خالل القرن التاسع 

عشر: بحث في بدايات التوّجه الغربي«، حيث الحظ فيه أّن »ثوابت التاريخ تشير إلى أّن بدايات الخلل في 

1 حوار مع عبد الجواد ياسين على موقع مؤّسسة مؤمنون بال حدود، بعنوان: الدين أم التدّين؟ على الرابط التالي )تاريخ الدخول 2018/12/23(

https://www.mominoun.com/articles/-2099حوار-مع-المستشار-عبد-الجواد-ياسين-الدين-أم-التدين-التفكر-من-خارج-اإلطار

2 يامن نوح، 2018، سوسيولوجيا عبد الجواد ياسين، الرباط، مذكور في هامش ص4

3 عبد الجواد ياسين، 1986، مقّدمة في فقه الجاهلّية المعاصرة، القاهرة، ص8 

4 المرجع السابق، ص 10 

5 نفسه، ص11

6 نفسه، ص158

7 نفسه، ص ص 159-158 
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تاريخ األّمة اإلسالميّة سابقة على الحقبة الغربيّة بأمد غير قصير«8. وأّن »الفكر السياسي السائد في مصر 

قبيل التغريب شأنه في ذلك شأن باقي ضروب الحياة في المجتمع، إنّما ينتمي إلى تراث المسلمين التاريخي 
أكثر مّما يستند إلى فقه اإلسالم الموضوعي«.9

لكنّه أّكد فيه مجّدداً أّن السلطة الحاكمة في اإلسالم فريضة شرعيّة، فوق كونها ضرورة اجتماعيّة10. 

وأّن »الشريعة تنّزلت على جماعة المسلمين تنّظم لهم دقائق حياتهم الجديدة، وهنا نشأت السلطة الحاكمة 

وكانت الدولة. وقد كانت األّمة المسلمة، في ظّل هذه الدولة في شتّى النواحي والضروب، محاّلً للشريعة 

وموضوعاً للتنزيل، ال فرق في ذلك بين شأن من شؤونها وشأن آخر، تنّظم الشعائر والنسك، وتضع األحكام 

والشرائع كما تهدي إلى سبل الخير وفضائل األخالق، وهي واجبة الطاعة في كّل أولئك وبالدرجة ذاتها من 

الوجوب11.

وأّن »الدولة المسلمة هي »دولة داعية أّواًل، ثّم هي بعد ذلك دولة »مجاهدة«، وهي في دعوتها وجهادها 

دولة »أخالقيّة« تستهدف المكارم العليا وتعمل بها«12. مؤّكداً »استحالة الحديث عن )دولة قوميّة( أو )دولة 

علمانيّة( إاّل على أنقاض اإلسالم. فإّما أنّه اإلسالم، فال مجال لذكر هذين المصطلحين، وإّما أنّها العلمانيّة 
والقوميّة، فال وجود لإلسالم بحال«.13

ب- التحّول الفكري

والتاريخ  الفقه  البحث والقراءة في  السنوات في  يزيد عن عقد من  ما  استغرق  الكتاب،  بعد نشر هذا 

الثالث  إلى قناعات جديدة، أودعها كتابه  انتهى بعدها  الدين واألنثروبولوجيا،  اإلسالمي وفي علم اجتماع 

للنّص  مزدوجة  قراءة  السلفي، من خالل  الفقهي  العقل  بالتشريح  فيه  تناول  الذي  اإلسالم«،  في  »السلطة 

والتاريخ كّل منهما على ضوء اآلخر، باعتباره المنهج الوحيد الذي يمكن أن يمّدنا بأدوات الفهم الصحيح 

للنّص والتاريخ كليهما، فضاًل عن أنّه يمّدنا بآلة نقديّة بالغة الكفاءة في مجال الثبوت النّصي ذاته14.

8 عبد الجواد ياسين، 1990، تطّور الفكر السياسي في مصر: بحث في بدايات التوّجه الغربي، القاهرة، ص2 

9 المرجع السابق، ص7 

10 نفسه، ص14 

11 نفسه، ص ص16-15 

12 نفسه، ص 32

13 نفسه، ص 80 

14 عبد الجواد ياسين، 2000، السلطة في اإلسالم: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، ص 22



6

وتوّصل فيه إلى قناعة بأّن »اإلسالم المتعارف عليه بين الناس ليس إسالماً نّصيّاً، ليس إسالماً راجعاً 

إلى الوحي اإللهي، ولكن كتلة كبيرة منه جاءت من المنظومة الفقهيّة التي أنتجها السلف في مرحلة التدوين 

التي استمّرت من القرن األّول الهجري حتى القرن الخامس«15. وأّن المكمن الحقيقي للخلل هو »تاريخنا 

قهر  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  أفرزها  التي  الفكريّة«  الفقه  »منظومة  أي  فـ»التاريخ«؛  ذاته«16.  الذاتي 

األنظمة الحاكمة، قد فرغ من تشكيل البنية العقلنفسيّة لألّمة وصياغتها وتلوينها بألوان الطيف السبعة التي 

يجب أن تصدر عن القهر«17، حيث لعبت السلطة -بشكل مباشر في بعض األحيان- دوراً جبروتيّاً طاغياً في 

تشكيل العقل، ليس العقل السياسي اإلسالمي فحسب، بل العقل الجمعي اإلسالمي العام18.

فالسلطة في اإلسالم لم تتشّكل من خالل النص، وإنّما تشّكلت من خالل التاريخ. ليس ذلك فحسب، بل 

إّن تاريخ السلطة من خالل »التنصيص السياسي« قد لعب دوراً جزئيّاً في تشكيل النص. ومن ثّم، فإّن الدور 

الطاغي الذي لعبه التاريخ السياسي في تشكيل العقل المسلم ال يتأتّى فحسب من جهة تنحية النّص، بل أيضاً 

من جهة المساهمة في إنشائه وتكوينه19. وأّن »تاريخ السلطة« أورث هذا العقل خنوعاً شبه كلّي »للحكومة« 

بالمعنى المطلق. وأّما »سلطة التاريخ«، فقد أورثته خضوعاً شبه كلّي »للماضي« بالمعنى المطلق كذلك20. 

وذهب بشكل حاسم إلى أّن فصيل التفرقة بين اإلسالم الحقيقي وإسالم التاريخ هو النّص، فـ»النصوص تلزم 

بينما التاريخ ال يلزم«21.

ثّم أتبع هذا الكتاب بكتاب »نقد النظريّة السياسيّة«، قدّم فيه قراءة للسلطة في ضوء التاريخ، وتاريخ 

النظريّة السياسيّة بالتوازي مع تاريخ الصراع السياسي موضوعاً في محيطه االجتماعي العام. ناقش من 

تتكّون عبر مراحل  كانت  فيه وصدرت عنه، وكيف  نشأت  الذي  السلفي  الواقع  مع  النظريّة  خاللها جدل 

تطّورها كسلسلة من ردود األفعال لتداعيات العالقة بين أطراف الثالوث السياسي األّول المكّون تقليديّاً من 

حكومة »سنيّة« وتيّارين معارضين من الخوارج والشيعة22. وأّكد فيه أّن »النظريّة السياسيّة في اإلسالم 

15 راجع حوار مع عبد الجواد ياسين بعنوان: عبد الجواد ياسين: مرجعية األزهر تخلق كنيسة إسالمّية، على الرباط التالي، تاريخ الدخول للموقع، 
2018/12/23

http://www.aljaml.com/ عبد20%الجواد20%ياسين20%مرجعية20%األزهر20%تخلق20%كنيسة20%إسالمية

16 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم، مرجع سابق، ص7 

17 نفسه، ص ص8-7

18 نفسه، ص8 

19 نفسه، ص 22

20 نفسه، ص 8

21 نفسه، ص14

22 عبد الجواد ياسين، 2009، السلطة في اإلسالم: نقد النظرّية السياسّية، ص ص6-5
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نظريّة وضعيّة لم يؤّسسها النّص )الدين( بل أنشأها التاريخ، وأّن هذه النظريّة ال تستجيب لمعايير الحداثة 

السياسيّة واالجتماعيّة التي يفرضها واقع العصر«23.

ت- التحّول الثاني

ثّم جاءت النقلة أو الطفرة الكبرى -حتى اآلن- في فكره في كتابه الخامس »الدين والتديّن« الذي قّدم فيه 

معالم نظريّة جديدة في عالقة الدين باالجتماع، وفق ثالث مصادرات: األولى: إّن الدين، من حيث قيامه على 

المبدأ اإللهي، يرجع إلى مصدر مفارق لإلنسان؛ أي إّن له وجوداً ذاتيّاً سابقاً على حضوره في االجتماع، 

ومن ثّم فهو فكرة كليّة مطلقة ومتعالية، غير قابلة للتغير بفعل االجتماع. والثانية: إّن اإلنسان -مع ذلك- هو 

موضع الدين ومجاله، ولذلك فإّن الدين ال يظهر إاّل من خالل التجلّي في الواقع االجتماعي، وهو ما يعني أّن 

حضور االجتماع في البنية الدينيّة ضروري، ليس فقط بحكم طبيعة االجتماع، بل كذلك بحكم موضوع الدين. 

والثالثة: إّن اإلنسان -في الوقت نفسه- هو الذات التي تتلّقى الدين وتمارسه؛ أي الذات التي تتديّن، ومن هنا ال 

سبيل إلى إدراك الدين والتعبير عنه إاّل عبر وسائل االجتماع البشريّة وفي مقّدمتها اللغة. ويترتب على ذلك، 
حضور الخصائص والمثيرات المتباينة للذوات الفرديّة والهياكل االجتماعيّة إلى منطوق البنية الدينيّة.24

وظهرت فيه تحّوالت فهمه للنّص الديني ونظرته الجديدة للنّص التشريعي في اإلسالم، حيث أّكد فيه أّن 

»التاريخ االجتماعي فرض حضوره المعتاد في اإلسالم منذ البداية، حيث تجلّى في النّص الديني ذاته، من 

خالل تبنّي النّص لخيارات تشريعيّة وطقوسيّة بعينها. وثانياً: بعد إغالق النّص، أنتج من خالل الممارسة، 

كليّة متضّخمة، على  بنية  مكّونة معه  النّصي،  الدين  إلى منطوق  التي أضيفت  المتعّددة  التديّن  منظومات 
مستوى الاّلهوت والطقوس والتشريع«.25

واتبع منهج قراءة النّص نفسه على ضوء التاريخ، و»من خالل انتزاع األحكام التشريعيّة من كتب الفقه 

التكّون  نتجت عنه )سياق  الذي  السياق االجتماعي  المجّردة وقراءتها من جديد في  بصياغاتها االختزاليّة 

األّول، أو الصدر(، وفي السياق االجتماعي الذي استقّرت فيه )سياق التديّن الاّلحق على إقفال النص(، وذلك 

بالطبع على وقع المقارنة مع السياق االجتماعي الذي ما تزال- أو يراد لها أن تظّل- مطبقة عليه )سياق 

الفحص المعاصر(، حيث يتجّدد طرح السؤال البسيط عن مدى التوافق بين هذه األحكام التشريعيّة، وبين 

الحاجات والعالقات الحديثة التي أنتجته )أو نتجت عنها( هياكل وبنى اجتماعيّة مغايرة لتلك التي نتجت عنها 

23 المرجع السابق، ص6 

24 نفسه، ص ص6-5 

25 عبد الجواد ياسين، 2012، الدين والتدّين: التشريع والنّص واالجتماع، ص21
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)أو أنتجتها( حاجات المجتمع العربي وعالقاته في النصف األّول من القرن السابع الميالدي، وما تاله حتى 

رحلة التدوين«26.

إسالمي  مجتمع  إلى  معاصر  إسالمي  مجتمع  من  التشريعات  هذه  حيال  المواقف  تباين  الحظ  حيث 

معاصر آخر نتيجة للتباين في مستوى التطّور والتأثير في هياكله االجتماعيّة. ورأى كيف يخلط الفقه »بين 

األمر الواقع والشرعيّة، بفعل الاّلزمة الدينّية التي تسند جميع األشياء إلى إرادة هللا، من غير التفريق بين 
إرادته الشارعة )قانون األخالق الكليّة(، وإرادته الخالقة )قانون الطبيعة وقانون االجتماع(«.27

ومن خالل ذلك، رأى أّن »تجديد النظرة للدين«28 وإعادة عرضه في عالمنا يقتضي ضرورة التفرقة 

بين »النصوص الكليّة ذات الغرض األخالقي« التي يجب أن تظّل باقية كي تعبّر عن المعنى الجوهري 

للدين؛ ألنّها تعكس القانون الكلّي المفارق، ولذلك فهي، وليس التشريع، ما يمثل الجوهر الثابت في الدين 

للدين، بينما »التشريع« الذي يعكس االجتماع، كما هو في زمان ومكان معينين، قابل للتغيير، وليس أبديّاً 

أو مطلقاً في الزمان والمكان.

ج- تحّوالت عبد الجواد ياسين في ضوء منهج علم اجتماع المعرفة

يؤّكد علم اجتماع المعرفة أنّه كلّما ازدادت معرفتنا بالتاريخ الشخصي للمفّكر، أمكننا أن نشرح بشكل 

أكمل األسباب التي أّدت إلى االفتراضات التي قام عليها تفكيره. ومن ثّم تكون اإلحاطة بالبيئة األولى التي 

ظهر فيها المفكر: التاريخ، والجغرافيا، والمعتقد الديني، والتنشئة، والتعليم، والثقافة، والسياسة، واألفكار 

السائدة، مهّمة للغاية في فهم مشروعه الفكري؛ فاألفكار ترتبط دائماً ببيئتها، سواء كان ذلك أخذاً أو عطاء، 

رفضاً أو موافقة. لكن مع األخذ في االعتبار عدم تحميل األفكار أكثر مّما تحتمل من التأثر بالبيئة، وال أن 

نحّمل البيئة أو ننسب إليها الفضل األّول واألخير في أفكار المفّكر. ومن هذا المنطلق، نحاول التعّرف على 

مالمح تطّورات فكر ياسين، وهذا ما يساعدنا في فهم أسباب تحّوالت فكره.

عندما قرأت كتاب السلطة في اإلسالم في طبعته األولى عام 1998م أصبت بصدمة كبيرة، الكتاب يهّز 

قناعات كثيرة، ويستدعي تساؤالت ال حصر لها عن تراثنا الفقهي والسياسي وطريقة تعاملنا مع النصوص 

اإلسالميّة فهماً وتفسيراً وتلقياً، وتغيّرت رؤيتي كثيراً لتراثنا اإلسالمي.

26 المرجع السابق، ص ص 27-26

27 نفسه، ص 230

28 نفسه، ص 268 
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وبدأت في البحث عن كتاباته السابقة، وهالني الفرق الكبير بين أسلوب كتابيه األّولين عن هذا الكتاب، 

ثّم لّما ظهر الجزء الثاني من كتاب السلطة في اإلسالم، سارعت إلى قراءته ووجدت فيه قّوة الحّجة نفسها 

والجرأة على البحث واقتحام المناطق الشائكة في تراثنا، والتي تمّس مباشرة قضايا واقعنا، وانتظرت كتابه 

الجديد بلهفة، ولّما صدر تفّرغت لقراءته، وهالني حجم تحّول ياسين في هذا الكتاب، الذي يشبه تحّوله من 

المقّدمة إلى السلطة، فقد انتقل نقلة كبرى في رؤيته للنّص اإلسالمي تخّطت ما سبق، وأعلنه من موقفه من 

السنّة واألحاديث.

من  تتطّور  مراجعه  أّن  فوجدت  التغير،  ذلك  أسباب  أفهم  أن  وأحببت  التشريع،  منطقة  إلى  دخل  لقد 

المرحلة األولى إلى الثانية فالثالثة؛ ومن ثّم تغيّرت ثوابت ونتائج بحثه، وإن لم تتغيّر منطلقاته: عالقة اإلنسان 

باهلل والبحث الدائم عن الحريّة والتجديد للعقل المسلم وتحطيم قيوده التي كبلته طوياًل، وإن تغيّرت منهجيته 

في تناول النّص اإلسالمي من مرحلة إلى أخرى.

ببداية  تميّزت  التي  والثقافية  السياسيّة  واألجواء  الدينيّة  وميوله  فيها،  عاش  التي  البيئة  أّن  نجد  حيث 

التي نهل منها تظهر في كتابيه األّولين، والمتمثلة في:  الثقافيّة  المصادر  المّد اإلسالمي، ونوعيّة  تصاعد 

القرآن، والسنّة، والتاريخ اإلسالمي، والقانون، التي تدعم المقوالت السلفيّة عن الدين والعلمانيّة والتغريب، 

وبعض الكتابات الغربيّة المؤيّدة لتلك األفكار، وهو ما نجده واضحاً في نبرة الحسم والتسّرع في إصدار 

األحكام التي امتازت بها، باإلضافة إلى المباشرة والحماسة الدينيّة التبسيطيّة الملحوظة عليهما.

بينما نجد أّن تطّور لغة ياسين وأسلوبه في الكتابة وحججه ومنهجه تبدو أكثر إحكاماً وتماسكاً، بالتوازي 

التالية بعد التحّول، حيث تبدو واضحة آثار قراءاته المكثفة في حقول  مع تطّور مراجعه في كتبه الثالثة 

ذهنيّة  لحظة  في  واألنثروبولوجيا  والفلسفة  والسيسيولوجيا  بالتاريخ  اإلمساك  »محاواًل  مختلفة،  معرفيّة 

واحدة«29 على نتائج بحثه التي توّصل إليها. لقد انتقل ياسين من الموقف اإليماني الاّلهوتي إلى الموقف 

األنثروبولوجي من الدين وفهمه وتفسيره. ويمكن للقارئ المتعّمق في كتابات ياسين أن يقول بقدر غير قليل 

من الثقة، إّن ياسين في كتابه األخير يحاكم ياسين في كتابه األّول، فـ»الدين والتديّن« محاكمة لكّل يقينيّاته 

السابقة في »مقّدمة في فقه الجاهليّة«.

ومبدئيّاً، يمكن إرجاع تحّوالت ياسين تلك إلى عوامل كثيرة؛ منها االستجابة لضغوط عقل سؤول ال 

يكّف عن مساءلة مسلّماته الفكريّة والدينيّة، ويسعى وراء يقين يجده في التوافق بين أفكاره وواقعه كما يراه 

في ضوء تطّوره النظري وخبرته العمليّة. كما أنّنا ال يمكن أن نفهم تحّوالته كاملة دون الربط بينها وبين 

29 يامن نوح، سوسيولوجيا عبد الجواد ياسين، مرجع سابق، ص5
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علم اجتماع الدين وتطّوراته، وبين المدرسة االستشراقيّة؛ وخصوصاً أفكار جوزيف شاخت وغولدزيهر في 

السنّة والشريعة، فهناك تقارب كبير جّداً في األفكار والنتائج. لكن، من ناحية أخرى، تظّل ضرورة كتابة 

شهادته عن تحّوالته وكيفيّات تحّوالت نموذجه التفسيري ورؤيته للدين والعوامل المؤثرة فيها، وخلفيّاتها 

الشاملة، هي الفيصل الحقيقي في رؤية تحّوالته في حقيقتها، وهو ما لم يقم به بعد.

2- تداعيات فهم عبد الجواد ياسني للدين والتدّين عىل واقع اإلسالم السيايس اليوم

أ- عبد الجواد ياسين وإشكالّية الشريعة والسلطة

تطبيق الشريعة من أبرز مقوالت اإلسالم السياسي، وعليها يقوم معظم بنيانهم السياسي والدعوي في 

عالمنا العربي. فعمليّة »تطبيق الشريعة« تمثّل جوهر مشروعهم النظري والعملي، ومن خاللها ينطلق فهم 

الدولة في  الدين والسياسة أو  بينهم وبين دعاة الفصل بين  للدولة، وهو ما جعل الصراع يشتعل  غالبيتهم 

عالمنا العربي مّمن يدعون للعلمانيّة في أشكالها ودرجاتها المختلفة. فالشريعة هي نقطة التقاطع الرئيسيّة بين 

اإلسالميين والعلمانيين. ومن هنا، كانت أهّم المداخل لفهم مشروع اإلسالم السياسي وتحليله ونقده، تبدأ من 

تناول مفهومهم للشريعة وتداعياته على االجتماع السياسي بمختلف تجلّياته، في عالقته بالدولة والسلطة من 

ناحية، وبالحياة العاّمة والخاّصة من ناحية أخرى.

ولذلك، يُعّد مشروع عبد الجواد ياسين، الذي أدرك خطورة العالقة الملتبسة بين الدين والسلطة، وسعى 

لمعالجة إشكاليّة السلطة من منظور التراث الديني؛ ألنّها »تكمن خلف معظم المعضالت التي تثخن جسد 

الحضارة اإلسالميّة بالجراح، على مستوى العقيدة والفكر والعلم، والسياسة واالقتصاد واالجتماع، بل وعلى 
مستوى السيكولوجيا واللغة والفّن والجمال«.30

تناول مشكلة  السياسي عن اإلسالم، من خالل  نقد تصّورات اإلسالم  الفكري على  قام مشروعه  فقد 

السلطة في اإلسالم ونقد العقل الفقهي السلفي ونظريته السياسيّة، ومن خالل نظريته عن الدين والتديّن، التي 

ناقشت مفهوم الشريعة في الدين وفي فكر دعاة اإلسالم السياسي من زاوية نظر تحليليّة نقديّة، وبيّنت أّن 

الدين في كليّته ال الشريعة هو الجانب المطلق والمستمر في الدين، في حين تنتمي الشريعة للشّق االجتماعي 

في النصوص والقابل للتغيّر مع تطّور الزمان.

30 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: العقل الفقهي السلفي بين النّص والتاريخ، ص8 
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ويُعّد منهج قراءة النصوص الدينيّة على ضوء التاريخ السياسي - كما يعلمنا ياسين- من أهّم أدوات 

تغيير الكثير من مفاهيمنا عن النصوص اإلسالميّة، ليس فقط عن داللتها، وإنّما أيضاً عن »ثبوتها« ذاته. 

فقراءة »النّص« مجّرداً من مالبساته التاريخيّة داخل دفتي المصحف، أو من خالل دواوين السنّة من خالل 

األحاديث )وال سيّما تحت ضغوط الهالة اإللزاميّة للشيخين البخاري ومسلم( تختلف اختالفاً كبيراً عن قراءته 

في السياق التاريخي الذي تنّزل في سياقه.

ومن خالل قراءة التراث في ضوء التاريخ، استطاع ياسين أن يبيّن أّن »النظريّة السياسيّة في اإلسالم 

نظريّة وضعيّة لم يؤّسسها النّص )الدين( بل أنشأها التاريخ، وأّن هذه النظريّة ال تستجيب لمعايير الحداثة 
السياسيّة واالجتماعيّة التي يفرضها الواقع«.31

كما بيّن أّن النظريّات السياسيّة اإلسالميّة الثالث في السلطة: السنيّة، والشيعيّة، واإلباضيّة، »نظريّات 

التي  السياسي اإلقليميّة  لعوامل االجتماع  نتاج مباشر  أّواًل؛  إنّها  للكلمة؛ أي  المزدوج  بالمعنى  »تاريخيّة« 

حّركها اإلسالم في القرون الهجريّة األولى، وليست تكليفاً دينيّاً تضّمنته نصوص صحيحة آمرة، كما قّدمت 

صياغاتها  في  حتى  تستجيب،  ال  ثانياً  وأنّها  عشريّة.  االثنا  النظريّة  خاص  وبوجه  ذاتها،  النظريّات  هذه 

المعّدلة، لحاجات الواقع المعاصر على المستويات االقتصاديّة واالجتماعيّة والعقليّة من ناحية، وال تتوافق 

مع المبادئ المطلقة أو شبه المطلقة للحداثة السياسيّة، التي تدور حول فكرة الحريّة وفكرة الشعب، وتوزيع 
وتبادل السلطة من ناحية ثانية«.32

كما بيّن أيضاً، أّن الحضور المتواصل للدولة في الواقع والفكر العربي اإلسالمي هو الذي كّرس مفهوم 

»الشريعة«، وليس حضور الشريعة في النّص هو الذي أوجب إنشاءها لتقوم بتطبيق الشريعة، كما يقول 

التنظير السلفي. وأّن ما هو حاضر في النّص -باستثناء المطلق اإليماني األخالقي- هو معالجات تفصيليّة 

لواقعات محليّة ذات طابع آني خاص بمجتمع النّص، تّم استصحابها -بسبب الدولة- إلى المجتمع اإلسالمي 

الجديد مع توسيعها، حتى صارت نّصاً مطلقاً مثل المطلق األخالقي. فالدولة هي التي تبنّت منظومة الفقه 
التطبيقي، وساعدت على تعميمها.33

وقد استطاع مشروعه الفكري أن يوضح كيف أّن »التاريخ العام للتديّن التوحيدي يحمل عيباً مزمناً 

في التعاطي مع النّص ومفهوم الدين، يقوم على تصّور تحّكمي خاطئ لطبيعة العالقة بين الدين واالجتماع، 

31 نفسه، ص6 

32 نفسه، ص 191

33 عبد الجواد ياسين، الدين والتدّين، مرجع سابق، ص 356
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ولحقيقة الحضور االجتماعي في النص، بسبب استغراق البُعد الغيبي للحقيقة الدينيّة بكاملها، وهو تصّور 

ترتّد جذوره إلى مخلّفات من التراث االعتقادي القديم الذي تجاورت فيه الميثولوجيا مع المفاهيم األصليّة 
لإليمان«.34

ويمكن القول، إجمااًل، إّن ثالثيّة ياسين - القادم من خلفيّة سلفيّة متشّددة في رؤية الشريعة- استطاعت 

أن تمّس الثوابت الفكريّة التي قام عليها فكر اإلسالميين بتنّوعاتهم المختلفة في عالقة الدين بالدولة والسلطة 

اإلسالمي وسطوته  التراث  والسنّة( من وصاية  )القرآن  اإلسالمي  النّص  تحرير  إلى  واالجتماع، وسعت 

حّريّته،  وتحقيق  وصايتهما  من  المسلم  اإلنسان  تحرير  أجل  من  به،  فعلته  وما  الدولة  وسلطة  التاريخيّة، 

وكشفت كيف يتقاطع الدين مع اإليديولوجيا، وكيف يشتغل ويشتعل التنافس بينهما.

3- تداعيات مرشوع عبد الجواد ياسني عىل واقع اإلسالم السيايس اليوم ومستقبله

أفكار ياسين حول النظريّة السياسيّة اإلسالميّة فتحت الطريق إلى »خلخلة الرؤية السلفيّة بشّقيها الفقهي 

والسياسي، التي تتبنّى التاريخ السياسي كما هو دون تحليل أو نقد أو مراجعة لمسلّماته داخل الفكر اإلسالمي 

والعدالة  الشورى  في  الكليّة  القرآن  مبادئ  وبين  النظريّة  بين  حدث  الذي  الخلط  إلى  ونبّهت  المعاصر، 
والمساواة«.35

ونجح ياسين، في نقده للعقل الفقهي السلفي في عالقته بالدين، أن يكشف كيف استطاع التديّن أن يحّجم 

الدين، من خالل قراءة نقديّة معرفيّة للفقه اإلسالمي على ضوء التاريخ، حّررت النّص من أسر التاريخ 

مبنّي على  مّما هو  أكثر  المؤّسس على »الفقه«  الراهن  العقل اإلسالمي  وصراعاته؛ وكشفت عن جذور 

»النّص« الذي يستمّد خلفيته المرجعيّة، على مستوى الوعي والفكر والشعور، من تلك المنظومة الفقه-فكريّة 

المدّونة، التي لم تكن في ذاتها نصيّة بالقدر المطلوب«36. كما بيّن أّن التنصيص السياسي هو أخطر وجوه 

الراهن في مجمله من  العقل اإلسالمي  أّن جذور موقف  النّص والتاريخ في اإلسالم37. مؤّكداً  بين  الجدل 

قضيتي العقل والحريّة إلى مناهجه السلفيّة االتباعيّة الموروثة عن الفقه السلطاني تحتاج إلى مراجعة وتجديد 

شاملين، حتى يمكنه مواجهة تحّديات الحداثة.

34 نفسه، ص 126

35 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: نقد النظرّية السياسّية، مرجع سابق، ص ص 166-165 

36 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: العقل الفقهي السلفي بين النّص والتاريخ، مرجع سابق، ص34 

37 نفسه، ص 277 
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فالطرح الذي يقّدمه مشروعه، القائم على الرؤية الخالصة للقرآن وصحيح السنّة الثابت ثبوتاً قطعيّاً، 

يمثل الوحي اإللهي بكّل ما في هذا الوحي من قيم الحق، والعدل، والمحبّة، وإعالء قيمة الحريّة والعقل في 

اإلنسان، في مقابل الظنيّة التي يحتويها الطرح السلفي، يتيح الفرصة إلنشاء »فقه جديد« نابع عن فهم متجّدد 

للنّص ومراعاة لتطّور الزمان والمكان.

كما أنّه يعّزز من شأن دائرة المباح، جاعاًل إيّاها أصل التكليف في اإلسالم، في مقابل دائرة اإللزام 

التكليفي الباهظة التي يحاصر الطرح السلفي من خاللها - بغير نص- معظم جوارح اإلنسان، وهو ما يؤّدي، 

من الناحية العمليّة، إلى اتّساع الفجوة بين التعاليم وبين الطاعة.

التوّجس  مقابل  في  بحريته  ويهتف  المفطور،  اإلنساني  العقل  قيمة  من  يعلي  الطرح  هذا  أّن  واألهّم 

الفقه  بمعرفة  تّم تقنينه نظريّاً  العقل والحّريّة. ففي مقابل االستبداد السياسي الذي  في الطرح السلفي حيال 

التاريخي، فإّن الطرح القرآني السنّي الثابت يحّض على تكريس الشورى، ويفتح الباب واسعاً -من خالل 

دائرة المباح- أمام االجتهاد اإلنساني الختيار النظام السياسي المالئم للزمان والمكان تحت سقف المبادئ 
العليا لإلسالم وقيمه النبيلة«.38

وحياً  المعاصر  اإلنساني  وللعقل  للعالم  اإلسالم  لتقديم  محاولة  هو  ياسين  مشروع  فإّن  المجمل،  وفي 

تاريخيّاً مبصوماً  للزمان كله والمكان كله، وليس طرحاً  خالصاً قطعّي اإلسناد إلى هللا تعالى؛ أي صالحاً 
ببصمة القرون، وال طرحاً جغرافيّاً مصبوغاً بصبغة الشعب واإلقليم.39

ولهذا، يُعّد اشتباك ياسين مع النّص والتراث اإلسالمي والفهم السلفي له، ومنهجه في الحوار معه، مهّماً 

جّداً وذا قيمة فكريّة وعمليّة كبيرة لألجيال القادمة، وسيكون له آثاره في الدراسات اإلسالميّة بغّض النظر 

عن محتوى نظريته في الدين والتديّن.

النّص  داخل  من  وأساسها  شرعيتها  تستمّد  والتي  مشروعه،  في  عليها  ألّح  التي  النقديّة«  فـ«الحاسة 

اإلسالمي ذاته، من حيث إنّها أّواًل إحدى التداعيات الضروريّة والمباشرة للمبدأ القرآني األصيل في »األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر«، ومن حيث إنّها ثانياً إحدى التجلّيات الذاتيّة للعقل الذي يثبته المنهج القرآني 

وال ينفيه40، تجعل التعامل الجديد مع النّص القرآني والحديث والسنّة النبويّة إعادة قراءة حقيقيّة لهما، يمكنها 

أن تنتج تجديداً للدين من خالل تجديد علوم: أصول الفقه والحديث وغيرهما من علوم الدين.

38 نفسه، ص 307

39 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: العقل الفقهي السلفي بين النّص والتاريخ، مرجع سابق، ص 307

40 نفسه، ص 126
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بشّقيها  السلفيّة  المنظومة  قّدمتها  التي  السياسيّة  النصوص  على  النقديّة  المنهجيّة  تطبيق  فإّن  وأيضاً، 

الرئيسين السنّي والشيعي، التي يقترحها ياسين، ستساعدنا على تقليص ما تصّح نسبته منها إلى دائرة النّص 

الثابت من ناحية، وما يصّح اعتماده فيها كاستدالل منتج من ناحية أخرى، وهو ما يؤّدي في نهاية التحليل 

إلى هدم فكرة التأسيس النّصي التي اعتمد عليها الفقه الشيعي بصورة أساسيّة في بناء نظريّة اإلمامة، ولجأ 
إليها الفقه السنّي بشكل ثانوي في تركيب نظريّة الخالفة.41

فضاًل عن أّن تناوله لمفهوم اإلجماع، الذي بنت السلفيّة السنيّة نظريّتها في الخالفة أساساً عليه، ومفهوم 

نظريّة  لبناء  تجاوزهما  في  سيسهم  اإلمامة،  عن  نظريتها  الشيعيّة  عليه  أّسست  الذي  السياسي  التنصيص 

سياسيّة إسالميّة بعيداً عن سطوة التاريخ المنصوص، وهو األمر الذي يضع اإلسالميين أمام حقائق تراثهم 

وعصرهم، ليكّفوا عن معاكسة التاريخ وخوض معركتهم الحقيقيّة تجاه تراثهم قبل أن يدخلوا العالم الحديث 

واثقين.

الدين  عالقة  عن  ومسلّماته  السلفي  الفقهي  النموذج  مقوالت  كّل  لهدم  سعيه  في  ياسين،  نموذج  إّن 

باالجتماع، والتي أسهمت في خلق مشكلة عالقة الدين والسلطة واالجتماع، يعيد للنّص اإلسالمي حيويته 

وللعقل اإلسالمي زمام المبادرة للتفاعل معه وفق مسلّمات جديدة تمّكنه من تجاوز الفهم السلفي، وهو ما 

يؤّدي إلى »تحرير« الضمير الديني لإلنسان المسلم »من وزر مخالفة الدين«، ويضع اإلنسان العربي أمام 

للسياسة في عالقتها  ويتفّكر عن: رؤيته  ويتساءل  ليسائل  قلبه  منافذ عقله ووجدانه وخطاب  ويفتح  نفسه، 

بالدين ومدى صّحتها؛ ألنّها البداية لرؤية االستبداد على حقيقته، والمستبّدين على طبيعتهم، والمجتمع عاٍر 

تماماً من أّي زخارف أو مظاهر، ونبصر عيوب منظومة تعاطينا مع النّص اإلسالمي والواقع في تعاطيها 

مع السياسة.

فاالستبداد منظومة جزء رئيس منها كامن في الفهم السلفي للنّص والتراث اإلسالمي، وال قضاء عليه 

سوى بتفكيك منظومته من داخلها، وبناء منظومة جديدة تقوم على العقل والحريّة لديها قدرة الممانعة وعدم 

القابليّة له.

إّن مشروع ياسين يجعل قارئه اإلسالمي السلفي - مهما اختلف معه ورفض آراءه- يعيد ترتيب عقله 

من  اإلسالمي  التاريخ  مدى  على  والسلطة  الشريعة  بين  القائمة  العالقة  إشكاليّة  في  تفكيره  منطق  وتغيير 

جديد، سواء شعر أو لم يشعر بذلك التغيير. والمتابع لتطّور الخطاب اإلسالمي في العقد الماضي، سيجد أّن 

41 عبد الجواد ياسين، السلطة في اإلسالم: نقد النظرّية السياسّية، مرجع سابق، ص 26 
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أفكار ياسين أخذت طريقها لألجيال الجديدة من اإلسالميين في طريقة عرضهم لإلسالم كما هو في النّص 

الخالص، وليس كما هو في المنظومة التاريخيّة.

حيث بدأت أجيال جديدة - وكاتب هذه السطور أحدهم- في تنحية كّل المصادر الاّلنّصية التي اعتمدتها 

المنظومة السلفيّة، وأخذت تعتمد التعامل المباشر مع النّص عندما تحاول االشتباك مع قضايا واقعها المعاصر، 

أو عندما تبحث قضايا تراثها وتحاول فهم وقائع تاريخها، وهو جزء من تأثير تيّار فكري تخلّل الفقه السلفي 

التقليدي للنّص اإلسالمي، يقع ياسين في قلبه.

ولذلك يمكننا القول مع يامن نوح، إّن »أحد أوجه أهميّة مشروع المستشار عبد الجواد ياسين في أنّه 

يناظر السحرة بالسحر؛ بمعنى أنّه يناقش الفكر الديني التقليدي بأدواته التي يبرع فيها: أي أدوات التاريخ. 

فال يناظره -في العموم- مرتكزاً على قواعد األلسنيّات، وال على قواعد السيكولوجيا، وال قواعد الفلسفة، 

فهي كلّها علوم ومعارف ال يعترف الفكر الديني التقليدي بشرعيتها أساساً، وال يعطيها أّي اعتبار، وإنّما 

يعتبر هذا الفكر فقط بمرجعيّة التاريخ )من حيث هو اتجاه »سلفي« في األساس؛ أي يعتبر بمرجعيّة الماضي 

مقّدمة على مرجعيّة الواقع أو المستقبل، ويعتمد على الرواية التاريخيّة أساساً لتأييد مقوالته(. ولذلك تأتي 

الماّدة التي يعمل عليها المستشار ياسين - وهي التاريخ- محّل اعتبار بالنسبة إلى أهل الفكر الديني التقليدي، 

حيث هي مجال قدسيّتهم ذاتها، وهو ما يعطي ألطروحات المستشار إمكانيّات مقبوليّة عالية - أو على األقّل 
إمكانيّات حواريّة قويّة- داخل دوائر هذا الفكر التقليدي«.42

4- مرشوع عبد الجواد ياسني الفكري وحّل قضّية العلامنّية واإلسالمّية

أ- الدين واالجتماع بين اإلسالميين والعلمانيين

مساءلة الدين في عالقته باالجتماع من أهّم معضالت واقعنا السياسي والثقافي واالجتماعي العربي، 

وما  مجتمعاتنا،  في  واالستمرار  والتفاقم  الظهور  لها  ـنت  مكَّ التي  المفاهيميّة  البنية  فهم  إلى  تحتاج  وهي 

يترتّب عليها من آثار سلبيّة نعايشها يوميّاً. فقد شغل الدور المنوط بكّل من الدين اإلسالمي والعلمانيّة في 

دخول العرب الحداثة وتجاوز عتبة التأّخر حيّزاً كبيراً في حياتنا بمختلف تجلّياتها في السياسة واالجتماع - 

وخصوصاً السياسة- خالل قرن مضى، وانقسمت نخب مجتمعاتنا وعواّمها بينهما:

42 يامن نوح، مرجع سابق، ص17
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واعتبرت  والسياسة،  الدين  بين  التام  الفصل  باعتبارها  »العلمانيّة«،  يرى ضرورة  العلمانيين  ففريق 

العتبة الاّلزمة للولوج إلى الحداثة لكّل المجتمعات اإلنسانيّة، وبرزت بمثابة حّل للطابع المسيحي لعالقة الدين 

بالدولة، حتى صارت الوجه األبرز من وجوه الحداثة في قلب الدولة الحديثة، التي انفصلت عن الكنيسة، 

وصار الدين مسألة خاّصة تبيّن حدوده الدولة في »عصر علماني«.

لمشكالت  األمثل  »الحّل«  باعتباره  السياسة،  في  الدين  دمج  ضرورة  اإلسالميين  فريق  يرى  بينما 

مجتمعاتنا، وخروجها من عمليّة التغريب من خالل تطبيق الشريعة، حتى تستعيد األّمة هويّتها وعقيدتها، 

فتتمّكن من تحقيق نهضتها كما بدأتها أّول مّرة.

ولم يُحسم الخالف بينهما بشكل نهائي حول طبيعة الدولة؛ هل هي دولة دينيّة أم مدنيّة؟ ثّم هل التشريع 

اإلسالمي أفضل أم القوانين الحديثة، وهل الشريعة قابلة للتطبيق في الدولة المعاصرة أم ال؟ وكيف يمكن 

تطبيقها؟ وقبل ذلك هل أتى اإلسالم بتشريع متكامل يمكن تنزيله على واقعنا؟ وهل هذه األحكام ملزمة مؤبّدة 

أم إنّها مجّرد اجتهادات زمنيّة أمالها واقع اجتماعي معيّن؟ وهل األحكام التشريعيّة ذات طابع إلهي أم أنّها 

نتاج زمانها ومكانها؟ وكيف يمكن حّل تلك اإلشكاليّات؟

ب- تقييم عبد الجواد ياسين لتّياري اإلسالم والعلمانّية

ومن هنا تأتي أهميّة مساهمة مشروع عبد الجواد ياسين الفكري، الذي انشغل بمحاولة اإلجابة عن هذه 

التساؤالت، وتناول رؤية الفريقين بالتحليل والنقد ومحاولة اقتراح حّل للمشكلة التي تؤّرق مجتمعاتنا.

والمشكلُة في جانبها اإلسالمي، كما يراها ياسين، هي أّن اإلسالميين )بكّل اختالفاتهم وتنّوعاتهم( ال 

يفهمون ما هي الّدولة الحديثة، باعتبارها شكاًل محّدداً من الحكم، ويتعاملون معها باعتبارها الدولة اإلسالميّة 

التاريخيّة، وهو وهم كبير سببه القراءة الخاطئة للتجربة السياسيّة اإلسالميّة التاريخيّة، باعتبارها نابعة من 

النّص اإلسالمي )القرآن والسنّة(. كما أّن اإلسالميين يحتاجون إلى فهم المبادئ التي حكمت عمل الّشريعة 

على مدار التاريخ، حيث ما يزال هذا الفهم منعدماً، وإْن كان ثّمة فهم، فإنّه يبقى فهماً منغلقاً تاريخيّاً.

فالحضور المتواصل للفهم الخاطئ للدولة في فكر اإلسالميين باعتبارها واجباً دينيّاً، هو الذي كّرس 

مفهوم »الشريعة« في فهم اإلسالميين اليوم، الذي يرى حضور الشريعة في النّص هو الذي أوجب إنشاء 

الدولة لتقوم بتطبيق الشريعة، ويرجع ذلك إلى غياب الوعي لديهم فيما يتعلّق بطبيعة النّص اإلسالمي وعدم 
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التفرقة بين المطلق اإليماني األخالقي، والتشريع الزمني الذي هو بمثابة معالجات تفصيليّة لواقعات محليّة 

الجديد مع  المجتمع اإلسالمي  إلى  الدولة-  -بسبب  استصحابها  وتّم  النّص،  بمجتمع  آني خاّص  ذات طابع 

توسيعها أفقيّاً، مّما جعلهم يقعون في الفهم الخاطئ للشريعة ومن ثّم الدولة وإدارتها43. إّن عدم تحرير تلك 

المنطقة الشائكة بين نوعي النّصين هو الذي يتسبّب في غالب المشكالت المتعلقة بعالقة الدين بالدولة.

وفيما يتعلّق بعالقة العلمانيين بقضيّة تطبيق الشريعة، يرى ياسين أّن عالقة العلمانيين بالشريعة ليست 

بأفضل حال من اإلسالميين في عالقتهم بالشريعة، وهي التي جعلت محاوالتهم لبناء دولة حديثة علمانيّة 

تبوء بالفشل. فالعلمانيّون، سواء كانوا غالة أو معتدلين في رؤيتهم للدين في عالقته بالسياسة، يعانون من 

ضعف بنيوي على مستوى الحضور السياسي والشعبي، وهو ما يضعف من قّوة أفكارهم الغائبة عن الواقع 

وجماهير األّمة، ناهيك عن تعّرضها للتشويه من قبل اإلسالميين الذين يناصبونهم العداء، ولديهم الحضور 

الشعبي الكبير ووسائط التواصل اليومي المباشر معها.

فضاًل عن أّن الرؤية المتطّرفة لغالة العلمانيين، المنطلقة من موقف رافض لفكرة الدين ذاتها، أو التي ال 

تحمل موّدة لمفهوم الدين حين يتعلّق بالسلطة، وتساوي بينها وبين ممارسات التديّن، تتساوى مع العقل الديني 

ذاته الذي ال يفّرق بين فكرة الدين المطلقة التي يصعب على أرض الواقع إنكار قّوتها اإليمانيّة األخالقيّة ذات 

الحّس اإلنساني، وبين النصوص المحليّة المرتبطة بزمانها ومكانها، ومن ثّم عدم إطالقيتها أو تأبيدها.

وحتى بالنسبة إلى العلمانيّة المعتدلة )التي تسلّم بحضور الدين بعد تفريغه من حمولته السياسيّة( يجد 

ياسين أنّها غير قادرة على اختراق المشكل المتعلّق بالتفرقة بين الدين والتديّن؛ فهي تقبل بإلزاميّة التشريع 

االجتماعي الذي يفرضه التديّن باسم الدين، وهو األمر الذي ينطوي في حّد ذاته على تناقض نظري من 

وجهة نظره؛ ألّن تفريغ الدين من حمولته السياسيّة ال يستقيم مع التسليم بإلزاميّة التشريع الديني؛ إذ كيف 

يمكن التسليم للقوى الدينيّة بمطلب »تطبيق الشريعة« فيما هي تنكر صراحة على الدين أن تكون له عالقة 

بالدولة أو بشكل نظام الحكم؟ ويرجع ذلك الموقف منها - كما يراه ياسين- إلى وجود تصّور )ال شعوري 
ربّما( لعالقة الدين بالتشريع، ما يزال يحتوي على الهيبة المزمنة التي تمنع من اختراق أصل المشكل.44

43 عبد الجواد ياسين، الدين والتدّين، مرجع سابق، ص 356

الدخول  )تاريخ  األهرام  جريدة  موقع  على  اإلسالميّة،  األصوليّة  مواجهة  على  قادرة  تبدو  ال  الليبراليّة  بعنوان:  ياسين  الجواد  عبد  مع  حوار   44
2018/12/23( على الرابط التالي:

http://www.ahram.org.eg/News/21206/76/292136/حوارات/عبد-الجواد-ياسين-الليبرالية-ال-تبدو-قادرة-على-مواج.aspx
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ت- الحّل الذي يطرحه ياسين إلشكالّية الدين والسلطة

ومن خالل تلك االنتقادات لكال الطرفين، يطرح ياسين حلّه المقترح لمشكلة العلمانيّة واإلسالم، كما 

نحاول استشرافه فيما يلي:

ينطلق ياسين، في رؤيته لحّل مشكلة الدين والسلطة، والتي هي جذر كّل مشكالت مجتمعاتنا كما يرى، 

إشكاليّة  حّل  في  التفرقة ستسهم  هذه  أّن  مؤّكداً  والديانة،  والتديّن  الدين  مفاهيم  تعريف  إعادة  من ضرورة 

العالقة بين الدين والدولة؛ فهو يعتبر أّن الحّل لمشكلة اإلسالم والعلمانيّة أو الشريعة والدولة يبدأ بالعودة إلى 
الدين في ذاته.45

فالدين »هو المطلق المفارق القادم من خارج االجتماع، وبالتالي فهو ثابت ال يتعّدد وال يتطّور )هللا 

واألخالق الكليّة(. أّما التديّن، فهو »ممارسة الدين في العالم أو داخل االجتماع، وبالتالي فهو خاضع لقوانين 

االجتماع التي تفرض التعّدد والتطّور«، بينما الديانة هي »نظام جماعي ينشأ بفعل التديّن في سياق جغرافي 

تاريخي خاص، فهو صورة من صور التديّن يرد عليها التعّدد والتطّور«.

وانطالقاً من هذه المفاهيم الثالثة، يرى ياسين أّن مشكلة العالقة الملتبسة والشائكة بين الدين والمجتمع 

المؤبّدة، وهو ما يصّعب  المطلق  اكتسابه لسلطة  إلى »دين«؛ أي في  تأتي من تحّول »التديّن«  والسياسة 

من فّك االشتباك بين الديني والسياسي، ولن تستطيع فضَّ هذا االشتباك بين السياسي )االجتماعي عموماً( 

والديني. لكن يمكن فّك ذلك االشتباك، ومن ثّم إمكانيّة حّل مشكلة تداخل الديني والسياسي، من خالل طريق 

تغيير نمط الَتَديُّن الكلّي، عبر تقديم مفهوم الشريعة بشكل جديد.

والشريعة، كما يقّدمها ياسين، هي »اجتماع منصوص«، أي جرى إدخاله في النّص، ونتيجة إلدخاله 

في النّص اكتسب الصفة اإلطالقيّة المقّدسة وحصانات المطلق والمقّدس. لكّن األمر ليس كذلك، وكما صّوره 

بالكامل، وإنّما هي اجتماع جرى َنّصه، وتّم تنصيصه في سياق  إلهيّاً  الفقه السلفي، فالشريعة ليست وحياً 

اجتماعي معيّن، وقام بعمل منظومة أو مدّونة استمّرت عبر التاريخ وبدعم من السلطة لمآرب خاّصة بها.

ومن هنا، فإّن إعادة تلك الشريعة المنصوصة إلى ظرفها التاريخي، تمكننا من إعادة بناء مجتمعاتنا على 

ما يناسبها من أحكام وفق ضرورات االجتماع وحاجات التطّور في الزمان والمكان، وهو األمر الذي سيمّكن 

المسلمين من تجديد المرجعيّة الفقهيّة، وإبداع قانون فرعي )فقه( يوافق األخالق وجوهر الدين والحداثة. فقه 

45 عبد الجواد ياسين، الدين والتدّين، مرجع سابق، ص37
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جديد ينطلق من القاعدة التي تفصل في سريان التشريع من عدمه، وإمكانيّة بقائه في المجتمعات المعاصرة، 

النسبّية  اختبار  هي  القاعدة  تلك  لتحقيق  الرئيسة  واآللّية  وتطّوراتها46.  المجتمعات  هذه  يناسب  ما  بقدر 
التاريخّية الذي يقوم على قياس البُعد االجتماعي لظاهرة ما برصد قابليتها للتطّور والتعّدد.47

حتى  طويل  زمن  إلى  يحتاج  فهو  العربيّة،  مجتمعاتنا  في  سهاًل  ليس  األمر  هذا  تحقق  أّن  يرى  وهو 

التطّورات  ضغط  تحت  تطّورت  التي  المسيحيّة،  الغربيّة  التجربة  في  حدث  مثلما  مجراه،  التطّور  يأخذ 

الكنيسة، حتى أقّرت في  العلمانيّة فرضاً على  العقليّة(، والتي فرضت  الجذريّة )االقتصاديّة/ االجتماعيّة/ 

نهاية المطاف بالتخلّي عن سلطتها التاريخيّة في المجال العام لصالح فكرة الدولة الدستوريّة. وأبدت مرونة 

عمليّة فيما يتعلّق بالتعّدديّة وإمكانيّة التعايش مع اآلخر الديني. فعندما تخّففت المسيحيّة الغربيّة من جزء كبير 
من حمولتها الدينيّة ينتمي إجمااًل للشّق االجتماعي، استطاعت أوروبّا أن تنطلق من خالل العلمانيّة.48

يمثله  الذي  فالتحّدي  ينتظرها ما حصل في أوروبّا من تطّورات؛  العربيّة  أّن مجتمعاتنا  فياسين يرى 

التطّور في الهياكل الكليّة لمجتمعاتنا العربيّة يتصاعد، ولكنّه لم يصل إلى ذروته بعد، وهو يقرأ الصخب 

التديّن  نمط  بين  الصدام  عن  تعبيراً  بوصفه  اإلسالميّة  المنطقة  في  حاليّاً  الجاريين  والسياسي  االجتماعي 

التقليدي، وبين لحظة تطّور اجتماعي. فعلى الرغم من أّن التديّن التقليدي ما يزال يحتفظ بعناصر قّوة في ظّل 
استمرار المناخات االجتماعيّة التي أفرزتها الهياكل القديمة، إاّل أّن إيقاع التطّور يزداد تسارعاً.49

فقانون التطّور يشتغل على المنطقة االجتماعيّة، وكما سيفرض الواقع االجتماعي المتغيّر على اإلسالميين 

أن يتخلّوا عن فهمهم النّصي السلفي للشريعة، فإنّه سيفرض على الشريعة أن تتنّحى عن هيمنتها التاريخيّة 
في المجتمعات اإلسالميّة مع ظهور الدولة الحديثة.50

ج- مناقشة للحل

كبيراً من دعاة اإلسالم السياسي وجماهير المجتمعات العربيّة - في الوقت  أّن جانباً  على الرغم من 

الحاضر- صاروا أسهل تقباًّل لفكرة الفصل بين سلطة الفقه، من حيث هو اجتهاد بشري تاريخي وسلطة 

46 نفسه، ص76

47 نفسه، ص ص 27-26 

48 عبد الجواد ياسين. )2014(. الديني في الثقافي أم الثقافي في الدين، الرباط: مؤّسسة مؤمنون بال حدود، على الرابط التالي:

https://www.mominoun.com/articles/-2340الديني-في-الثقافة-أم-الثقافي-في-الدين

49 عبد الجواد ياسين. )2014(. الديني في الثقافي أم الثقافي في الدين، الرباط: مؤّسسة مؤمنون بال حدود، على الرابط التالي:

https://www.mominoun.com/ articles/-2340الديني-في-الثقافة-أم-الثقافي-في-الدين

50 عبد الجواد ياسين، الدين والتدّين، مرجع سابق، ص7 
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النّص، باعتباره وحياً إلهيّاً ملزماً، وهو ما يسهم في حّل إشكال العلمانيّة والشريعة إلى حدٍّ كبير، لكّن الغالبيّة 

العظمى يصعب عليها أن تتعاطى مع فكرة التفريق داخل النّص القرآني بين اإللهي المطلق بوصفه ثابتاً ال 

يتغير )هللا واألخالق الكليّة( وبين االجتماعي التاريخي )الشريعة(، باعتباره متغيّراً يجوز تجاوزه.

وهو األمر الذي يجعل ما يطرحه عبد الجواد ياسين من خطوات من أجل فّض االشتباك بين اإلسالميين 

الدين  للنّص اإلسالمي في نظريته عن  والعلمانيين وحّل إشكالية اإلسالم والعلمانيّة، انطالقاً من تحليالته 

والتديّن، يواجه عقبات تمنعه من التحّقق بسهولة في واقعنا العربي المعاصر.

وتبدو أولى تلك العقبات، إن استعرنا كلماته، »عندما تطلب من الدين أن يتخلّى عن الشّق االجتماعي 

الكامن فيه، فإنّه ال يصبح ديناً تاريخيّاً، وعندما تطلب منه التخلّي عن الحّق الحصري في احتكار الحقيقة 

وتمثيله للمطلق والقبول باآلخر وحّل مشكلة التعّدديّة، ماذا يتبّقى منه حينها؟ والعقبة الثانية تتمثل في التسوية، 

فيما يتعلّق بالعلمانيّة، بين المسيحيّة واإلسالم على الصعيدين التاريخي والنظري.

الحكم في  الشريعة عن  تنّحي  إلى  أّدت  التي  باألسباب  يتعلّق  فيما  لياسين  الواثقة  المصادرات  أّن  كما 

العصر الحديث من خالل فعل التطّور، تصطدم بالحقيقة التاريخيّة التي ال يمكن إنكارها من أّن الشريعة 

العام والخاص على  المجال  لحكم  ناجحاً  العام ظلّت منهجاً  المجال  بدايات اإلسالم، حتى تنحيتها عن  منذ 

مدار 1400عام. فهناك الكثير من الدراسات التي ترجع ذلك ألسباب مغايرة، من أهّمها دراسات وائل حاّلق 

وطالل أسد وحسين عجرمة وصبا محمود.

وأيضاً، فإّن آليته المتعلّقة بما يبقى من التشريعات بحسب مناسبته للعصر تحتاج إلى تطبيقات واضحة 

على بنود نصوص الشريعة التي يتبنّاها اإلسالميّون، وكيفيّة الفصل بين األخالقي المطلق والتشريعي المقيّد 

بحدود الزمان والمكان، خاّصة وأن رؤيته تصطدم مع ثوابت في الفكر الديني فيما يتعلّق ببعض النصوص 

مثل المتعلّقة بالميراث والمرأة.

ومن أهّم الثغرات التي تحتاج إلى إجابة في نظريته، الثغرة المتعلّقة بكيفيّة التعامل مع دين يعيد تعريف 

داخله  من  الماليين  ويجتذب  عالمنا،  في  يوم  كّل  جديدة  أرضاً  ويكتسب  التطّور،  مواجهة  في  بقّوة  نفسه 

وخارجه لالنتماء إليه بكليّته األخالقيّة والتشريعيّة، فكيف لنا أن نقنع معتنقيه بالتقسيم الجديد للنّص القرآني 

كما يطرحه ياسين؟
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خامتة

لم تكن مهّمة هذا البحث، وال من أهدافه، أن يبحث في مالءمة أو عدم مالءمة - ناهيك عن صّحة أو 

خطأ- نتائج مشروع ياسين الفكري في واقعنا العربي، فتلك مهّمة تحتاج لبحث آخر يقوم به ثلّة من الباحثين 

يناقشون أفكاره ومنهجه ومصادره ونتائجه على مهل، لكّن ما هدف البحث إليه هو توضيح أسباب تحّوالت 

فكره وإلقاء الضوء على األسئلة المركزيّة التي يثيرها وأهميتها وتداعياتها على اإلسالم السياسي والعلمانيّة 

في عالمنا، ومحاولة استشراف آفاق حّل المسألة اإلسالميّة العلمانيّة في مجتمعاتنا من خالل مشروعه.

فمشروع عبد الجواد ياسين هو محاولة جريئة لالشتباك مع قضايا االجتماع السياسي اإلسالمي، ولدفع 

الباحثين العرب والمسلمين إلى االشتباك معها بمنهجيّات جديدة غير مثقلة بمفاهيم ومقّدمات متقادمة، وهو 

المأمول، وهو مشروع طموح وواعد وفي عمق مشكالت  بعُد في مرساه  يستِو  لم  مفتوح  مشروع  أيضاً 

اجتماعنا العربي اإلسالمي، ويطرح أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات من الجماعة البحثيّة العربيّة تسهم في 

العلمي؟ ولماذا  العقل  بمقاييس  الشريعة  قبول  يمكن  لماذا ال  أهّمها:  المستقبليّة، من  العرب  بناء مجتمعات 

يصعب اإلقرار بسلطتها المؤبّدة في الميدان االجتماعي المتحّرك بطبيعته، وقد قبلت عشرات المئات من 

السنين من مليارات من البشر في أزمنة وأمكنة مختلفة؟

وما الذي يتبّقى من اإلسالم، إن صارت الشريعة جزءاً من تاريخ مضى، يسري عليها ما يسري على 

القوانين من تقادم بعوامل االجتماع والتطّور؟ وهل يقبل غالبية المسلمين - ناهيك عن علمائهم ودعاة اإلسالم 

السياسي من منّظمات وأحزاب وشخصيات- هذا التصّور؟ وإن فرضنا قبولهم بهذا كله، فكيف يمكن التفرقة 

بين إرادة هللا األزليّة )الشارعة( وإرادة هللا اآلمرة في نصوص القرآن؟

وهل الشريعة التي دعت إلى حفظ النفس والعقل والدين والمال والنسل والعيش في سالم تعّزز العنف 

بالفعل وتنتجه من خالل التديّن؟ وهل يحمل التديّن مياًل مخصوصاً وخطيراً نحو العنف فعاًل؟ وهل تخدم 

تلك المقولة حّل إشكاليّة العالقة بين الدين والدولة، أم إنّها تخدم أهدافاً محّددة لمستهلكيها وتتناسى الجذور 

الحقيقيّة لـ»العنف«؟ فليس ثّمة طبيعة عابرة للتاريخ والثقافة للحياة اإلنسانيّة في الدين تجعله ينزع على نحو 

اليوم: تحت أّي ظروف يمكن أن  مخصوص إلى العنف، وهو األمر الذي يستدعي السؤال األكثر أهميّة 

تتحّول اإليديولوجيّات والممارسات من جميع األنواع نحو تشجيع العنف؟

وهل التفكير العقلي، مسنوداً بالجانب األخالقي من اإلسالم كما يطرحه ياسين، يكفي المسلمين لمعرفة 

كيفيّة ضبطهم لسلوكهم في شؤونهم الدنيويّة والدينيّة؟ وهل يمكن عبر استعادة المعنى المطلق للدين، من 
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من  ومتخّففاً  بالعلم،  الواقع  يطّور  كي  العقل  أمام  الطريق  مخلياً  باألخالق،  مدعوم  دافئ  إيمان  هو  حيث 

حموالته الثقيلة في السياسة واالجتماع، أن يحّل إشكاليّة العلمانيّة واإلسالم؟

وكيف نخرج من الدائرة المغلقة أنّنا بمجّرد اتّباع الشريعة نحقق تقّدمنا، أو أنّنا بالخروج الكامل منها 

نحقق تقّدمنا؟ ولو خرجنا، فماذا يبقى من عالميّة اإلسالم ورسالته وخاتمته؟ وكيف يعيش المسلم حياته؟ أال 

يعني التخلّي عن الشريعة أن يتحّول اإلسالم من دين »أّمة« إلى دين »قوم«؟

التي  الحياتيّة  الفكريّة والتجارب  الجواد ياسين وأسبابها والمعينات  وأخيراً، يبقى سؤال تحّوالت عبد 

أسهمت فيها، وهو ما ينتظر من ياسين وحده اإلجابة الشافية عنه؛ ألنّه سيبيّن الكثير من أسباب ومثيرات 

البداية وصورة  التحّول، وكيف بدأ خّط سيره الفكري سلفيّاً، ليصل اليوم عقالنيّاً، وما الفرق بين صورة 

اللحظة الراهنة سعة وضيقاً؟ كيف سينتهي، ويضع أمام األجيال الجديدة من الباحثين تجربة مثيرة تستحّق 

أن يستحضروها، وهم يبحثون عن مستقبلهم ومستقبل أّمتهم في زمانهم المليء بالتحّديات؟
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