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 «حقوق المواطنة»
من شرور أنفسنا  تعاىل حلمد هلل رب العادلُت نستغفره ونستعينو ونستهديو ونعوذ باهللا
، ونصلي ونسّلم على سيدنا زلمد خامت رسل اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن أعمالناوسيئات 

 بعد: أّماوااله. 
وادلفاىيم ادلختلفة اليت ارتبطت  «اذلُويّة»قد َمثَّل جزًءا من مشكلة  «ادلواطنة»موضوع 

ادلاضي. قبل الغرب يف القرن ُّا منذ بدء احتكاكنا الفكرّي والثقايّف والسياسّي والعسكرّي ب
ونشأهتا يف  «الدولة القوميَّة»ألّن ىذا ادلفهوم من ادلفاىيم احلديثة اليت انبثقت عن فكرة 

 أوربا.
ة الدولة العثمانيّ  وإذا كانت ادلسألة قد حسمت على صعيد الواقع منذ أن سبزقت

ة فإّن ادلسألة مل تنتِو على وربولت أشالؤىا العربّية وغَتىا إىل دول وحكومات قومّية وإقليميّ 
أحيانًا وبشكل عذر  أو  بل بقيت سؤااًل كبَتًا يُطرح بشكل ربد   ؛والثقايفّ  ادلستوى الفكريّ 

كما يطرح بشكل تساؤل أحيانًا أخرى، وأيًّا كان الشكل الذي يطرح ادلوضوع ،  أحيانًاذريعة 
الجتماعّي اإلسالمّي الذي بو فقد بقي موضوًعا شديد احلساسّية، كبَت اخلطر يف احمليط ا

ىو السائد فيو، إىل أن برزت الدولة القوميَّة والقطريّة احلديثة لتنسى  «مفهوم الدار»بقي 
مفهوم الدار ويشيع فيها ادلفهوم البديل مفهوم الوطن  ،األمَّة ادلسلمة يف صبيع أقطارىا»

 .«وادلواطنة
ّية والثقافّية والسياسّية اذلائلة والصناع االقتصاديّةواليوم قد بدأت يف ظل التطورات 

تربز مظاىر الشيخوخة والكرب والفشل على قواعد الدولة القومّية والدولة اإلقليمّية الوطنّية يف 
يّة واالنتماء، وِ وبدأ البحث يشتد حول صيغ جديدة للهُ  «العودلة»بالد ادلسلمُت وسادت 

ة، وبينهم وبُت احلكومات كل قطر من ناحيوأفضل أساليب تنظيم العالقات بُت شعب  
وتضاعف حجم  ادلهيمنة على مقّدراهتم حزبيَّة كانت أو عسكريّة أو غَتىا من ناحية أخرى،

 ذلك السؤال كثَتًا ومنا بشكل ىائل.
ها بديالً ح بعض فصائلو نفسة يتحرك، وترشٍّ يف األمَّ  وحُت بدأ االذباه اإلسالميّ 

ل السؤال إىل مشكلة كربى تطرحها بوجو العاملُت وّ حُ  «سالم ىو احللاإل»سياسيًّا وتؤكد أّن 
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نيويَّة أو العلمانيَّة والد يف احلقل احلركّي والسياسّي اإلسالمّي على اختالفهم سائر الفصائل
 الداخليّ  ربالّية األخرى، وأصبحت ىذه القضّية أداة جديدة من أدوات الصراع السياسيّ يالل

احلكومات السائدة يف بالد ادلسلمُت ربتج بوجود  يف العامل اإلسالمّي احلديث. فكثَت من
%( أو تزيد من حقها يف ٜٛ)أقلّيات غَت مسلمة حلرمان األكثريّة ادلسلمة اليت قد تبلغ 

–ّن وجودىا أالشريعة اليت تتحاكم إليها، وكثَت منها تتهم احلركات اإلسالمّية ب اختيار
يقتضي سن  «للوحدة الوطنّية»هتديًدا فضاًل عن مبادئها ومطالبها وأىدافها يعترب  -وحده

كما ربتج بذلك لفرض احلداثة والتحديث على   .وتعطيل القوانُت ادلدنّية «طوارئ قوانُت»
ذلا  بٌتذلك إىل صراعات داخلّية وتفكيك  أدىالناس بكل أنواع الفرض واإلكراه حىت لو 

 احًتامها وقداستها لدى الشعوب.
ُىوِيَّة للدولة  «الوطنّية»ماء الذي أكد على أساس االنت «ادلواطنة»لقد كانت 

الًتاب  فكل من ينتمون إىل ذلك ،ه حدود جغرافّيةانتماء إىل تراب ربد   «ادلواطنة»احلديثة. و
ب على ىذه ادلواطنة من احلقوق والواجبات اليت تنظم بينهم مواطنون يستحقون ما يًتتّ 

. فالرابطة بينهم رابطة علمانّية دنيويّة. )دبقتضى ىذه النسبة( ال بشيء آخر سائر العالقات
ة دنيويّة زبضع دلقاييس النفع والضرر، ينهم وبُت حكوماهتم رابطة علمانيّ وكذلك الرابطة ب

بكل أدياهنم ومذاىبهم  -صبيًعا–نفع الوطن ونفع ادلواطن، وال بد من انصهار ادلواطنُت 
ابّية النفعيَّة، وكذلك تنازذلم عن أيَّة ومللهم وضللهم وجذورىم العرقيَّة يف ىذه الرابطة الًت 

ىذه الرابطة هتن وتقوى دبقدار ما يتحقق من  خصوصيَّات تتعارض مع ىذا اإلطار. وألنّ 
بل ىي نزعة مشًتكة بُت  ؛ُّا ل لإلنسان ميزة خيتص  وال سبثٍّ  ،نفع لشركاء الًتاب الواحد

ادلواطنيَّة وبُت »وع من التالزم بُت اإلنسان وكثَت من فصائل احليوانات والطيور. فقد أوجد ن
. فادلواطنة دبفهومها «لتكون العلمانّية الدنيويّة مضموهنا الفكريّ  الدنيويّة : أي ؛ العلمانّية

ويف إطار سيادة  «ةالعلمانّية الدنيويّة أو اللرباليَّ »ادلذكور ال تتحقق عند أىلها إال يف ظل 
ون الدنيويّون يف ربالّيون أو العلمانيّ يالل ىنا ظنّ  مفاىيمها ونظامها ومنهجها يف احلياة. ومن

ادلتمثلة بوجود أقلّيات غَت مسلمة عصا موسى القادرة على  اإلسالمّي أّن ىذه احلجة العامل
. «تيّار األصالة»لقف ومصادرة كل ما ينادي بو أصحاب ادلشروع السياسّي اإلسالمّي أو 
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اَّتمع »تنديد بو، والتأكيد على وجوب بناء فتعالت األصوات برفض ادلشروع اإلسالمّي وال
 .(ٔ)يف نظرىم الذي ىو نقيض اَّتمع الديٍتّ  «ادلدينّ 

الضجيج،  احتواء ذلك «اإلسالميّ  يّ ادلشروع السياس»ولقد حاول كثَت من قادة 
ادلطلوب يف إطار  «اَّتمع ادلدينّ »على أّن ادلشروع اإلسالمّي كفيل بتحقيق  والتأكيد

ربالّيون أو يالل»م مستعدون لتأصيل كثَت من دعائم اَّتمع الغرّي الذي يصر إسالمّي وأهنّ 
قنع و مل يولكّن ذلك كلّ  «للمجتمع ادلدينّ »ذج األوحد و مو الننَّ على أ «العلمانّيون الدنيويّون

ادلشروع »ومل يعلنوا قبوذلم أو رضاىم، أو تركهم  ،بذلك «ةالعلمانّية الدنيويّ »الفصائل 
جيتهدون  سالمّيونير. وال يزال القادة وادلفكرون اإلدير يف أقل تقد «اإلسالميّ  السياسيّ 

العلمانّيون على ادلشروع السياسّي اإلسالمّي من  ويواصلون اجتهاداهتم يف كل ما طرحو
فلقد اجتهد كثَت لكن بعض العلمانّيُت يرفضون االستماع إليهم أو تصديقهم،  ،إشكاالت

لوا صّ أوأعلنوا قبوذلم ذلا و  «قراطّيةالددي»يف مفهوم  «سياسّي اإلسالميّ ادلشروع ال»من قيادات 
وأعلنوا قبوذلا كدعامة من  «التعدديّة السياسّية»ذلا دون ربفظ وشاركوا فيها. كما اجتهدوا يف 

، كما «احلريّات العامة»وأعلنوا قبوذلم لفكرة ومفهوم دعائم الدديقراطّية وتداول السلطة. 
 ك بدون ربفظ وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط.أعلن بعضهم ذل

كما   «ادلواطنة»وقد كتب كتاب مسلمون كثَتون عن اتساع اإلسالم لقبول مفهوم 
لو ل لو ويؤصّ ىو يف الوعي ادلعاصر، واستدلوا بأدلة شرعّية ذلذا القبول وصار بعضهم يعلّ 

 ول.ليكون اجتهاًدا معتربًا شرًعا تستجيب لو القلوب ادلسلمة وتقبلو العق
زال العديد من الفصائل العلمانّية الدنيويّة على مواقفها من رفض يومع ذلك فال 

العيش  يفّضلبعضهم  إنّ بل  ؛، وشكها يف أصحابوادلشروع السياسّي اإلسالمّي وزبوفها منو
مشروع سياسّي إسالمّي  ات السافرة وادلقنَّعة على قبول أيّ يف ظل االستبداد والدكتاتوريَّ 

 عليو من تعديالت. مهما أدخلت

                                                           
(1)

انًمدو « خضُط بضُعّٛت انبالد غٛس اإلظاليّٛتان»َٔشأحّ؛ بحزُب فٙ « انًٕاطُت»اَظس يب ٚخؼهك بًفٕٓو  

ببنهُّغت اإلَضهٛصٚت نهًإحًس انحبد٘ ٔانؼشسٍٚ نضًؼٛت ػهًبء االصخًبػَّٛبث انًعهًٍٛ، انًُؼمد باٚعج الَعُش، 

 (و.1992يٛشٛضبٌ، انٕالٚبث انًخحدة األيسٚكٛت، أكخٕبس )
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اليت ذكرنا، واإلشكاليّات  يف القضايا «االجتهاد»ذلذا  رولذلك فقد وددت أن أصدٍّ 
اليت ما يزال القوم جيلدون اإلسالمّيُت ُّا ليحملوىم على قول صريح بالقبول؛ إلزالة سائر 

من بعض وأيًّا كانت تلك االجتهادات  بُت األصالة وادلعاصرة. ولو باجتهاد جزئيّ  احلواجز
ببعض دون أن جيول ذلك بيٍت وبُت إثارة وىو اجتهاد أحًتمو وأقدره  ،قادة الفكر ادلسلمُت

من ادلصلحة السياسّية  أكثرطلقات اإلسالمّية نمالحظًا مقصد سالمة ادل ،ادلالحظات
الفكرّي الذي يعترب الدعامة األساسيَّة  اإلسالميّ ادلتحركة ادلتغَّتة ومنب ًٍّها إىل ادلنطق 

اتو؛ وحُت  «للمشروع احلضارّي اإلسالميّ » الذي يقوم على ثوابت اإلسالم، ال على متغَتٍّ
 .(ٕ)ىل ادلتغَّتات فإمّنا ينظر إليها يف إطار تلك الثوابتإ «اإلسالميّ  ادلشروع احلضاريّ »ينظر 

سلتلف لو جذوره وأصولو مغلق إنَّ استعارة مفاىيم ىاّمة من نسق حضارّي  أواًل:
وقواعده ادلغايرة ليس كاستعارة ألفاظ عاديّة أو ترصبة مصطلحات إلغريقّية والرومانيَّة، االوثنّية 

ميكانيكّية، زراعّية أو صناعّية أو وسائل وأدوات حضاريّة وإن كّنا نرى أنّو يف ىذه 
وراء كل من اآللة واألداة  ألنّ ىناك أمور كثَتة ال بد من مالحظتها؛  -أيًضا– ادلصطلحات
الذي يعرب عنها أفكارًا ال يسعنا ذباىلها أو إمهال دورىا يف التأثَت الفكرّي وادلصطلح 

نًا من عملّية استعارة مفاىيم أقل شأوالعمرايّن، لكن األمر يف ىذه قد يكون أىون خطرًا و 
ىل كثَت من اآلثار يف سلتلف إومؤدية –مشحونة جبملة من األفكار متصلة بكثَت من القواعد 

 وضلوىا. «ةالدديقراطيّ »و «ادلواطنة»ل ياة مثجوانب احل
من ادلالحظات القليلة التالية ما ينّبو على بعض سلاطر استعارة ادلفاىيم  ولعلّ 

و ادلستعَتون إىل وجوب وضع الضوابط ادلناسبة، احلضاريّة من األنساق ادلغايرة حبيث يتنبَّ 
غَّتات يف إطار ود بُت الثوابت وادلتوادلعايَت الضروريّة ذلذا النوع من االستعارة لئال تنهدم السد

من رسالة عادلّية خاسبة إىل برنامج سياسّي  -كّلو–ل اإلسالم ة، ويتحوّ احلوارات السياسيّ 
 .إقليميّ قومّي أو 

                                                           
(2)

ّٙ »دزصُب ػهٗ انخفسٚك بٍٛ   ّ٘ اإلظالي ر٘ ٚمٕو ػهٗ رٕابج اإلظالو ٔلٕاػدِ ان« انًشسٔع انحضبز

انخٙ ٚعؼٗ أصحببٓب نخمدٚى يؼبنضبث أٔ « انًشبزٚغ انعٛبظّٛت اإلظاليّٛت»األظبظّٛت ٔٚعؼٗ نخحمٛك ػبنًّٛخّ ٔبٍٛ 

انًشبزٚغ ظٛبظّٛت فٙ أطس ئلهًّٛٛت أٔ لٕيّٛت يحددة. َٔسٖ فٙ ْرِ انخفسلت يهحظًب يُٓضًّٛب يُبظبًب نؼبنًّٛت انًشسٔع 

ّٙ ٔخصٕصّٛبث انًشبزٚغ انعٛبظّٛت نفئبث ئظاليّٛت.اإلظال  ي
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 ة سنةتعبَت مل يظهر ومل جير تداولو إاّل بعد الثورة الفرنسيّ  «مواطن»كلمة   إنَّ  :ثانًيا
إال تبًعا لشيء من –وب وقبائل ال يعترب الًتاب ا قبلها فالناس ملل وشع، أمّ (مٜٛٚٔ)

 .«مفهوم الدار»وسيلًة من وسائل االرتباط. وادلسلمون يسود بينهم  -ذلك
ومنهاج  يَّار فكريّ كت  -ظهورىا وبروزىابعد –ربالّية العلمانّية الدنيويّة يإّن اللّ  ا:ثالثً 

والتجاوز أحيانًا أخرى، استهدفت حياة يقابل الدينّية بالتقاطع أحيانًا، والتاليف والتحجيم 
ألّن من شأن اخلصوصيَّات والفوارق  ؛فيما استهدفتو إذابة الفوارق واخلصوصيَّات بُت الناس

دينيَّة كانت أو عنصريَّة أو )إثنيَّة( أن تعرقل مسَتهتا، وأن ربدَّ من فاعليَّتها يف إذابة الفوارق 
للذة وادلنفعة الدنيويَّة ال غَت؛ ألهّنا كّرست ىذه وإقامة النظم الشاملة القائمة على ادلصلحة وا

 ة.األمور باعتبارىا البديل عن القيم الدينّية واخللقيّ 
إّن نصوص القرآن العظيم ادلتعلقة ُّذا ادلوضوع وما ورد تطبيًقا ذلا وتنزيالً  ا:رابعً 

فاء الراشدين وما ُبٍت عليو من تصرفات اخلل (ٖ)«ميثاق ادلدينة»ألحكامها على الواقع مثل 
إىل  -شديد بوضوح–ها وقيادات الصحابة والتابعُت يف ادليادين ادلختلفة كانت تشَت كلّ 

حرص اإلسالم البالغ على مساعدة سائر أولئك الذين مل يقتنعوا بعد بالدخول يف حظَتة 
دلسلم اإلسالم، على ضباية خصوصيَّاهتم الدينّية والعرقّية واحملافظة عليها. فباإلسالم يستحق ا

يف ظاللو ضباية ضروريّاتو اخلمسة وحاجاتو وكماليّاتو. وبعقد الذمَّة يستحق غَت ادلسلم ذلك 
مع االعًتاف لو خبصوصّيتو ادللٍّّية والعرقّية وضبايتها والدفاع عنها إىل حد القتال إذا  -كّلو–

تفكَت غَتىم. وبذلك يأخذ غَت ادلسلم نصيبو الكامل من حريّة ال أوىددت من مسلمُت 
اإلسالم حبريَّة  عنل ، أو التحوّ قراره بالبقاء على ما ىو عليو فيأخذوالتدبّر والتأّمل وادلقارنة، 

ادلسلم من منظور رسالة عادلّية تنفي اإلكراه بكل اإلسالم قد نظر إىل غَت بل إّن  ؛تامَّة
ينِ وترفضو يف األصول والفروع  أشكالو (. فالتشريع ٕٙ٘)البقرة: ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

اإلسالمّي قام حبماية غَت ادلسلم مرتُت: مرة حُت بسط عليو ظّلو الوارف كبقّية ادلسلمُت 
ليو مرة أخرى حلماية خصوصيَّاتو ادللٍّيَّة والعرقيَّة إومنحو مثل ما منحهم من حقوق. مث نظر 

ذلك. فكأن لغَت نفسها اليت حيفظ فيها للمسلم  من الذوبان أو اإلذابة والدفاع عنها بالقوة
                                                           

(3)
  ّٙ ( انر٘ صًغ «ت انصحٛحتانعٛسة انُبّٕٚ »فٙ ػٓد انُبٕة أٔ  زاصغ انبحذ انمٛى )انًضخًغ انًدَ

يخفسلبث ْرا انًٛزبق ٔحممٓب ٔبُٗ ػهٛٓب انكزٛس يٍ االظخُببطبث ٔاندزٔض انًعخفبدة نًإنفّ اندكخٕز أكسو ضٛبء 

ّٙ انؼًس٘، ط انً ّٙ  دُٚت ٔلطس ٔحسصًخّ اإلَضهٛصٚت َشسْب انًؼٓد انؼبنً  و.1991 نهفكس اإلظالي
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دلن ُمِنَحها؟! إنّو ادلسلم ميزة على ادلسلم يف ىذا اإلطار!! فكيف ينظر إىل ادليزة أهّنا امتهان 
ىذه ادليزة وىذه الكرامة، فإنَّ اإلسالم دين عادليٌّ ينظر  ال غرابة يف أن دينح اإلسالم الذميَّ 

تفاؤل وأمل بأّن يوًما ما آت ال  نظرة -كّلها–للبشر نظرة واحدة وينظر إىل مستقبل البشريَّة 
وأّن كل  آلدم وآدم من تراب، -كّلها–حد فيو ىذه البشريّة وتدرك أهّنا زلالة، تتَّ 

، ع وتعارف ال خصوصيّات تناف  وتضاداخلصوصّيات ادلتمايزة إمّنا ىي خصوصّيات تنو  
 .الّسلم كاّفة ويدخل الناس يف
ألرحام والقرابات والصالت اليت حياول فإنَّ من أىم خواص ىذا الدين تلك اولذلك 

انتسابًا صحيًحا  إبراىيم أبناء إليهااليت انتسب  :أياحلفاظ عليها بُت األديان اإلبراىيمّية )
الوقت ادلناسب  يأيتخاطًئا. ىذا من ناحية، وبينها وبُت سواىا من ناحية أخرى، حىت  أو

نوع حيتويها دين اذلدى واحلق يف ليجعل من كل ىذه األمور اليت تبدو متناقضات أشكال ت
إطاره، ويضمها ربت جناحيو، ويهيمن عليها باعتباره اذلدى الكامل، ودين احلق احملتَّم 

ن العظيم آ، بعد أن توجد الصيغ الفكريَّة النابعة من منهجيَّة القر -كّلو–ظهوره على الدين 
تلفة وسائر وحدات االنتماء ادلعرفّية، واليت سبّكن البشر بشعوُّم ادلتنوعة وعروقهم ادلخ

األخرى لديهم من إجياد الصيغ والقنوات ادلستوعبة حلركة البشريَّة، وربويل ذلك التنوع إىل 
 أبناء الًتاب. -وسيلة تعارف وتأليف بُت أبناء آدم 

جيتهدوا يف كل أمر  أنال مانع دينع أىل االجتهاد من علماء ادلسلمُت من  :خامًسا
االجتهاد فيها وال بد من أن يبدع علماء االجتماعّيات ادلسلمون يف  األمور اليت جيوزمن 

. فاالجتهاد يف الشرعّيات «ادلشروع احلضارّي اإلسالميّ »سائر اَّاالت ليسهموا يف بناء 
طرفا الديناميكّية يف حركة اإلسالم وعملّية بناء مشروعو  مها االجتماعّياتواإلبداع يف 

صارم وال  وجس من قبول أفكار ال يضبطها منهج وقانون كليٌّ احلضارّي، لكّننا شديدو الت
التساىل يف إطالق اجتهادات ادلواءمة بُت اإلسالم  أوتقوم احلجة والربىان على مشروعّيتها، 

وسواه، واعتبار أّي اجتهاد بشرّي مهما كان، شلثاًل جلوىر اإلسالم أو معربًا عنو بشكل ال 
ت البشريَّة ديكن أن يعًتيها من النقص ما يعًتيها، ، فسائر االجتهاداحيتمل سوى ذلك

وقصور أدواتو ووسائلو، ولذلك فإّن من اخلَت لعلماء ادلسلمُت  وذلك لنسبّية اإلنسان
ومفكريهم التأكيد الدائم على ىذه النقطة، وبيان أن ما جيتهدون فيو دلواجهة متطّلبات 
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بل ىو  ؛ي ما استقر من أحكام أو فقو سابقالعمل السياسّي اليومّي ادلتحّرك ادلتغَّت ال يلغ
وللتخطئة وىو اجتهاد يف  بو وىو قبل ذلك وبعده قابل للتصويإضافة لو وإمناء وبناء علي

 أعلم.تعاىل متغَّتات، قابل للتغيَت والتبديل، واهلل 
ال يصادر على من يأيت بعدىم، وال حيول بينهم وبُت  -نفسو–كما أنّو يف الوقت 

زماهنم يف إطار تلك الثوابت وانطالقًا من تلك األصول، ليقدموا ما يواجهون بو أن جيتهدوا ل
 متغَّتات الواقع.

إنَّ من أكثر األحكام اليت تعرضت لسوء الفهم ولسوء القراءة يف عصرنا  ًسا:ساد
واألحكام ادلتعّلقة بتقسيم العامل يف النظرة اإلسالمّية  «أىل الذّمة»ىذا، ويف ادلاضي، أحكام 

 إطار عادلّية اإلسالم األوىل: ففي ادلاضي أساء الكثَتون فهم تلك األحكام وخرجوا من يف
ة ما يتعلق بفهم البعض لقولو ، خاصّ تعاىل النصوص الواردة يف ىذا اَّال دبا مل يأذن بو اهلل

رٍُّموَن َما َحرََّم اللَُّو َوَرُسولُُو َوال قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوال بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوال حيَُ تعاىل: 
 َيِديُنوَن ِديَن احلَْقٍّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُ ْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن َيد  َوُىْم َصاِغُرونَ 

حيث أخرجها بعض الفقهاء ادلتأخرين من معناىا البسيط الذي يشَت على  (،ٜٕ)التوبة:
م واخلضوع دلا تبنَّتو اجلماعة، إىل ربطها بنوع من اإلذالل قد يكون ىو الذي االلتزام بالنظا

أوجد كثَتًا من تلك الرواسب اليت بعثت على كثَت من التساؤالت ادلتعلقة ُّذا النوع من 
 التشريع يف عصرنا ىذا، واعتربت إساءة دلعتنقي األديان األخرى.

ة والعلمانّية الدنيويّة بكل فصائلها يّ تعرضت ىذه األحكام لسخط اللربالويف احلاضر 
وتوجهاهتا، فرمتها تلك الفصائل بكل ما لديها من هتم التمييز والتجٍّت، ولو أنَّ ىذه 
األحكام أعيدت قراءهتا قراءة متأنية واستفيد يف ىذه القراءة دبعطيات العلوم االجتماعّية 

ىي أو ضلوىا اليت قد  ة اليت تنشدىا، وأهّناادلعاصرة لردّبا وجد أهّنا ديكن أن تكون ضالَّة البشريّ 
ة اليوم االنسجام بُت التوجهات ضلو بناء الكتل والقوى الكربى، واحملافظة على ربقق للبشريّ 

خصوصّيات زلًتمة تتحول إىل مصدر قوة وتنوع يف إطار اَّموع، دون أي هتديد بانفجار  
تتعرض لو يف  أنقبل مدة، وديكن  كالذي تعرضت لو الواليات ادلتحدة بُت السود والبيض
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أي وقت بُت العروق واألديان وادلذاىب األخرى اليت الّفت ىذه األّمة الكربى يف ضوء أفكار 
 .(ٗ)فيها من الثغرات الشيء الكبَت

ىذا السالم واالطمئنان الذي نلحظو يف منوذج الواليات ادلتحدة وكندا وىذا  نَّ إف
 تلفة واألديان وادلذاىب ادلتباينة اليت تعتمد على مفهوم أنَّ التعايش ادللحوظ بُت اجلذور ادلخ

ّن احًتام اخلصوصّيات من خالل القناعة أاآلخرين.. و حريّة الفرد تنتهي عند بداية حريّة 
وأهّنا جزء من  ،والتسليم بأّن لكل إنسان خصوصّيتو أو خصوصيّاتو ولو أن رُبًتم خصوصيّاتو

ذباىل  أوخاطئ، وكذلك تصّور  ة ُّذا ادلفهوم اللربالّ حقوق اإلنسان؛ لكّن تصور احلريّ 
ُّذا الشكل فيو من الثغرات ما فيو. كما أّن تصّور انعدام ىذا التمايز  «حقوق اإلنسان»

آخر.  أل خطإهنائو وأنّو أفضل من تقنينو ديثّ خطأ آخر. كذلك تصور أنَّ عدم تقنينو كفيل ب
من اَّتمعات توازن ديكن أن نسميو )بتوازن  وأمثالوفالتوازن القائم يف اَّتمع األمريكّي 

ل ربليل وتفسَت لكثَت من القضايا ىذا يصلح ألن يكون زل، وتوازن النمور (٘)النمور(
ادلوجودة يف اَّتمع الغرّي.. فطبيعة الفكر الغرّي والفلسفة الغربّية طبيعة ثنائيّات صراعّية 

يو، فعملّية التوازن حُت توجد تعترب عملّية طارئة ال جدلّية، تقوم على نفي اآلخر والقضاء عل
يف بادئ  يف أمريكا تتحقق إال يف حالة وجود قوى متعادلة أو مصاٌف متعادلة، فاألبيض

وادلرأة وسائر  حل زللو، واتبع سياسة التمييز مع ادللَّونو  بادهأو الضعيف  األمر قد نفى اذلنديّ 
ا أو يفكر فيو فذلك يف إطار احللول اآلنيَّة اليت تفرضها األقلّيات األخرى.. وحُت يقيم توازنً 

االضطراب..  يعقبو مصاٌف راجحة مؤقتة، وبالتال فهذا التوازن مهدَّد على الدوام باختالل
وال تزال عملّيات  وإذا كان ما يعرف باالرباد السوفييت قد اهنار وعاد إىل دول عديدة،

 على الصراع الطبقيّ  الفلسفّي ادلاركسّي القائم وفسر ذلك بأّن اإلطار ،االنشطار جارية
ة )الربوليتاريا( مل يستطع أن يكبت ادلشاعر اإلنسانّية يف التطّلع إىل ربقيق والضغط ودكتاتوريّ 

 -وحدىا–ّن فكرة احلريّة أالذات، فإّن النموذج الغرّي اآلخر حيمل )ميكروبات( شلاثلة، و 
ؤقت القابل لالهنيار يف حاالت الضغوط واالحتقان سوف تتحول إىل رلرد منوذج للتوازن ادل

                                                           
(4)

ٔيمبالحّ األزبؼت  «انفسدٔض األزضٙ» -ٚسحًّ هللا–زاصغ بحذ اندكخٕز ػبد انْٕبة انًعٛس٘  

 ػٍ أحداد )نٕض اَضٛهٛط( ٔلبزٌ بًب كخبّ األظخبذ «ْكرا حضٛغ األحالو»انخٙ َشسث بًضهت انًصٕز بؼُٕاٌ 

 فًٓٙ ْٕٚد٘ حٕل األحداد َفعٓب.
(5)

 .«َحٍ ٔانغسة»اصطالط اظخؼًهّ انشٓٛد ئظًبػٛم انفبزٔلٙ فٙ يحبضسحّ انًطبٕػت  
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ادلختلفة اليت تكون اليت قد ذبعل احلريّة وسيلة سلبّية ُتسخَّر يف تدمَت التوازن بُت الفئات 
م قوم اجتمعوا من سائر إلفها، ووسيلتو األساسّية حصيلة تآ قاع األرض بحساسهم بأهنَّ

رة عن عقد اجتماعّي أو رابطة تقوم على كوهنم ليتوازنوا ويشكلوا رابطة فيما بينهم ىي عبا
الصاٌف ىي أن يكون ملتزًما بدفع ضريبتو يف  «صفة ادلواطن» (، وأنّ بصبيًعا )دافعي ضرائ

ة ذبمعهم صفة يبوقتها ودون نقصان.. ويف الوقت نفسو ىناك مستفيدون من ىذه الضر 
 االستفادة ُّا..

لفكر واحلضارة الغربّيُت وقد سقطت، ألمراض ا ادلاركسّية كانت زلاولة تصحيح إنّ 
بل يعٍت أّن ادلريض قد تفاقمت  ؛فإذا سقط العالج فذلك ال يعٍت أنَّ ادلريض قد صح وعويف

 يف حاجة إىل منقذ آخر وعالج جديد وإالّ كان اذلالك مصَته. وأصبحعلتو 
وتقنُت وضع   -الذي عرفتو دار ادلسلمُت– «النظام ادللٍّي»اإلسالم فمن خالل  أّما

فقد لَّبَّ احلاجات النفسيَّة والتطّلعات واألشواق الروحّية لكل مقيم كل فرد يف إطار اَّموع، 
على أرضو، فليس لألكثريّة احلق يف أن سبحق شخصّية األقلّية أو أن تزيل مزاياىا وتذيب 

ثبات خصوصيّاهتا من خالل إى خصائصها.. ويف الوقت نفسو ليس لألقلّية أن تعمل عل
االنتقاص من حقوق األكثريّة أو تدمَت خصائصها أو استنكار سبتعها خبصوصيّاهتا ومزاياىا. 

ة االعًتاف باخلصوصيّات وادلزايا لسائر ادلنتمُت فالتوازن يف اَّتمع اإلسالمّي يقوم على عمليَّ 
قلّيات بالنمو سمح لألكثريّة واألإىل ىذا الكيان، وتقنُت ىذه ادلزايا واخلصوصّيات بشكل ي

، لتتحول ادلزايا واخلصوصّيات ادلختلفة إىل وسائل تنوع إجيابّية يف الكيان اجلماعّي واالزدىار
 تعود مزاياىا وفوائدىا على اَّتمع كّلو.

يف الوقت نفسو صلد العلمانّية الدنيويّة ادلعاصرة تستهدف إذابة كل اخلصوصّيات 
، وتنتهي ذابة كل اخلصوصّيات لصاٌف فلسفتهافإهّنا تنتهي عادة بإ سفتها ولذلكلصاٌف فل

ة ادلتصوَّرة اليت ديكن أن تتحقق بأي جزء فوق النصف )فتصويت فرد عادة لصاٌف األكثريّ 
ىذا األمر ألن ة وقانونّية ما يذىب إليو الباقون يف واحد بعد اخلمسُت يف ادلائة( يسقط شرعيَّ 

ذه اللربالّية يقوم على فكرة احلزبّية اليت انبثقت يف بادئ األمر عن يف إطار ى العمل السياسيّ 
بُت العمال نظم الشركات اليت كانت تستخدم عملّيات التصويت لتعاًف بعض مشكالهتا 
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حلفظ حقوقها يف صراعها مع  وأداةكما تستخدم الشخصّية ادلعنويّة كوسيلة وأرباب العمل.  
 عها.الشخصّية احلقيقّية، أو للتوازن م

يف اإلسالم حينما يوضع يف إطاره الصحيح وال يساء  «أىل الذمة»إّن نظام 
ل حاًل لكثَت من األزمات الكامنة يف اَّتمعات ادلعاصرة استعمالو، فإنّو باعتباره فكرة ديثّ 

. فهناك أزمات كامنة لن يستطيع النظام الغرّي حّلها بشكل ة يف مثل اَّتمع األمريكيّ وخاصَّ 
الصحيح يف  ناسبة، ووضعو يف إطاره اإلنساينّ ون تقنُت التنوع بصيغة من الصيغ ادلسليم بد

تبقى وتستعصى بكل ثقافاهتا  أنوقت قريب. إّن األقلّيات يف العامل اإلسالمّي استطاعت 
وخصائصها على اإلذابة؛ ألّن ىذا النظام قنَّن ذلا ىذه اخلصوصّيات وحفظها، فاستطاعت 

ة يف سائر البالد اليت عاشت بل واستطاعت أن تؤدي أدوارًا ىامّ  ؛ونتعيش كل ىذه القر  نأ
ذبد مدينة إسالمّية  أنىل مراكز مرموقة جًدا، وقل إفيها، ووصل أبناؤىا يف بعض الفًتات 

ليس فيها وجود متمّيز ملحوظ ألقليَّات دينّية تتمثَّل يف أحياء كاملة ربمل كل السمات 
 أّما. «ياء اليهود والنصارى وسواىمأح أوحارات »ألقلّيات مثل الدينّية واالجتماعّية لتلك ا

يف الغرب فهناك ىجرات كثَتة ومهاجرون كثَتون قد ذابت خصوصّياهتم الدينّية وغَتىا يف 
ووجود أحياء صينّية  .(ٙ)اليت خلعت القداسة عن كل شيء «ظل اللربالّية والعلمانّية الدىريّة»

ربى ال ينفي ىذه احلقيقة. ألّن لو قراءة أمنيَّة أخرى ديكن فهمها يف بعض ادلدن األمريكيَّة الك
 بالرجوع إىل ما حدث لبعض األقلّيات يف أمريكا أثناء احلرب العادليَّة الثانية. 

تغزو أفكار الناس  أناستطاعت  اذلجمة االستعمارية على العامل اإلسالميّ  إنّ 
من ادلفاىيم، وتُلبٍّس على الناس دينهم،  ن تعطي قراءهتا اخلاصة لكثَتأمسلمُت وغَتىم، و 

ة مهينة، وتفريًقا بُت ادلواطنُت، واندفع بعض فاعتربت ىذا التقنُت ادللّي يف داخل اَّتمع قضيَّ 
قلّيات يف العمل على ىدم ىذا النظام؛ ألهّنم تصوروا أّن ىدمو سوف يضر باألكثريّة أبناء األ
ات يف بالد ادلسلمُت، فأذيبت خصائص ة واألقليّ ولكن ىا ىو الضرر قد عم األكثريّ  وحدىا.

البؤس والشقاء يف ىذه الوضعّيات  وعمّ  «اللرباّل العلمايّن الدنيويّ »اجلميع لصاٌف ادلشروع 
قلّيات واألكثريّات إىل مراجعة نا ندعو صبيع األنَّ إولذلك ف .البشريّة: األكثريّة منهم واألقلّيات

                                                           
(6)

  ّٙ ّٙ  ٚساصغ انبحذ انمٛى ػٍ انؼهًبَّٛت ٔيفٕٓيٓب ٔآربزْب فٙ انًُٕذس انًؼسف نهدكخٕز ػبد  ٔاألخالل

ٔطبؼخّ داز  «نًفبْٛى ٔانًصطهحبث انصَّٕٓٛٛتا»انْٕبة انًعٛس٘ فٙ ئطبز انًمّديبث انُظسّٚت نًٕظٕػت 

 طبؼت يعخمهت. بضصأٍٚانشسٔق 
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التنديد ُّا دون وعي  أورفض مثل ىذه التشريعات احلكيمة ىذه احلقائق قبل رفع العقائر ب
 .وأىدافهاعلى طبيعتها 

إنّنا نشكو من تصدّع ىائل يف حياتنا الفكريّة والثقافّية وتشت ت يف رؤانا احلضاريّة 
وحرب فكريّة بُت فصائل احلداثة والعلمنة والدىريّة وبُت فصائل الًتاث واحملافظة واألصالة. 

ليست حباجة إىل االضلياز ذلذا الفصيل  -ةنقول: إّن ىناك أمَّ  أنكان من اجلائز   إذا–واألّمة 
و ذاك لتحقيق موازنات أأو ذاك، أو تراجع ىذا الفصيل عن بعض ما يدعو إليو  أبنائهامن 

طارىا ادلرجعّي الذي تستمد إىل إدراك ذاهتا ادلتمّيزة، وربديد إبل ىي حباجة  ؛نّيةآسياسّية 
 اخلطأتها ومعايَت التحاكم لديها، وكيفّية ربديد لها أصوذلا الفكريّة وشرعيَّ منو كل فصائ

والصواب، والصاٌف والضار لدى اجلميع، فقد تتفق سائر فصائل األمَّة سياسيَّا على ضرورة 
مث زبتلف حول التصورات اليت  ،وغَتىا «ادلواطنة»و «النهضة»و «الدديقراطّية»و «احلريّة»

يف كل من  «الدديقراطّية»ترى كيف رُفضت  أال دوات.يم والوسائل واألفاىتستدعيها ىذه ادل
بنتائج لصاٌف اإلسالمّيُت؟ الختالف ادلقاييس  االقًتاعتونس واجلزائر حُت جاءت صناديق 

قوى علمانيَّة دنيويّة كثَتة مفضلة الدكتاتوريّات  وتعّدد ادلوازين. وظاىرت على ىذا الرفض
حاجة قوى األّمة على االتفاق على مقياس  نّ إفسالمّيُت، ولذلك العسكريّة على حكم اإل

صالح األسس ح مناىج الفكر، وتصحيح القراءة وإصالإطار مرجعّي واحد، و إواحد، و 
الفكريّة والثقافّية والسياسّية واالجتماعّية، أكثر من حاجتها إىل مقاربات وموازنات سرعان ما 

وحدة والرؤى احلضاريّة من البٌت الفكريّة والثقافّية ادلتنتهي بعدم وجود ما يسندىا ويقويها 
 .(ٚ)ادلشًتكة

إنّنا ال نريد أن تضغط علينا متطلّبات احلوار بُت ادلتقابلُت السياسّيُت الديٍّت والقومّي 
أو اإلسالمّي والوطٍّت الذين يريدان االتفاق على حل وسط يأخذ اإلسالمّي فيو شيًئا من 

 سالمّي.أو الوطٍّت فيو شيًئا آخر من اإل ويأخذ القوميّ القومّي أو الوطٍّت، 
نفسها  احملاوالت ذبري يف إطار سيادة ثقافة دنيويّة غربّية فرضت ذهى أنَّ فنحن ندرك 

. ثقافة علمانّية صيالوتف مواقفها من الدين كاُلً على  وانعكاساهتا عادليًّا بكل خلفّياهتا وظالذلا
                                                           

(7)
ت حٕل اضطساة زؤٖ فصبئم األيّ  «يشكهخبٌ»اَظس انبحذ نمٛى نهًعخشبز طبزق انبشس٘  

 ّٙ ّٙ  ٔاخخالفٓب، انًؼٓد انؼبنً ، ٔزاصغ بحزّ انًُشٕز فٙ (و19952ْـ/ 1412)، ْٛسَدٌ، فسصُٛٛب نهفكس اإلظالي

ّٙ يعخمبم » ّٙ  انحٕاز اإلظالي  .«انؼهًبَ
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 ربظىفة العلم ونظريّاتو وقوانينو ومعاجلاتو، وىذه الثقافة دنيويّة استبعدت الدين سباًما من فلس
ّن سيادة ىذه الثقافة أ، وادلركز العادلّي )الواليات ادلتحدة( يرى بتعميم وتكريس عادليُتَّ 

 .«بالنظام العادلّي اجلديد»اه أساسّية دلا سّ واكتساحها لكل ما عداىا شرط ضروريٌّ ودعامة 
والقضايا األخرى ادلماثلة  «ةالدديقراطيَّ »و «ادلواطنة» ولو أنَّ ىذه االجتهادات يف
على أقل  ة حضارة إسالميَّة أو تكافؤ حضارّي وثقايفّ جرت يف إطار عادلّية إسالمّية أو مركزيَّ 

. أّما أو لوجدنا على كثَت منها جوابًا مالئًما ،تقدير ألمكن ذباوز كثَت من ادلالحظات
طوائف العلمانّيُت الدىرّيُت  . حيث إنَّ حلذر ضروريٌّ نَّ االوضع بالشكل الذي نعرف فإ

موعة من الدنيوّيُت الفكريّة يف العامل اإلسالمّي والعامل العرّي بصفة خاّصة ىم رلرد رل
، وىم يعيدون صياغة ذلك أورباىويّت الكنسّي يف لفكر الديٍّت الالّ ل ادلًتصبُت للنقد الغريّ 

كام الفقهّية، وال نّية واألحاديث النبويّة واألحآلنصوص القر النقد بلغة عربّية ويسقطونو على ا
سب أن تشغل القيادات اإلسالمّية الفكريّة ناإبداع لديهم يف شيء شلا يقولون. فليس من ادل

ادلشروع احلضارّي »و «منهجّية القرآن العظيم ادلعرفّية»عن بناء  أوقاهتانفسها وشبُت 
الدنيا كّلها دبناقشة ترصبات م بو على بثق عنها والتقد  ادلتكامل ادلن «اإلسالمّي العادليّ 

لربالّيُت العلمانّيُت ال» وأبنائنا ىؤالء الاّلىوتّية والناسوتيَّة فمثلنا ومثل رفاقنا أطروحات
 كمثل قول القائل:   «الدنيوّيُت

 ألن الذي هنواه ليس بذي ودٍّ  *****  بكل تداوينا فلم يشف ما بنا
حُت يأخذ اإلسالمّيون ىذه ادلواقع  «ن الدنيوي ون العلماني وناللربالّيو »فهؤالء 

بذات  سًت ىل احتالل مواقع ادلاضوّيُت والتمإة التأويلّية ادلتقدمة يسارعون ىم االجتهاديّ 
ادلساواة  ... كّنا نعرف بالطبع أنّ »س ادلاضوي ون وراءىا، يقول أحدىم: ًت النصوص اليت يتم

 واألحاديثالثورّي غَت صحيحة شرًعا، واآليات  التيار اإلسالميّ اليت يتحدث عنها ادلطلقة 
 .(ٛ)«تتحدث بوضوح عن تفاوت الدرجات..
ة الضوء ة( بُت نظريَّ ريَّ إجياد عالقة )تصو   -رضبو اهللي–وحُت حاول الشيخ ندمي اجلسر 

يف  سبوعيّ يف ملحقها األ ةبنانيَّ اللّ  «النهار»ووجود ادلالئكة واجلن يف مقالة نشرهتا صحيفة 
                                                           

(8)
ت اَظس يمبنت اندكخٕز خهٛم ػهٙ حٛدز فٙ صحٛفت انٕطٍ انكٕٚخّٛت َمالً ػٍ )األشيت انفكسّٚ  

ّٙ ٔانحضبزّٚ   .-ٚسحًّ هللا-انساٍْ( نألظخبذ يحًد أبٕ انمبظى حبس حًد ت فٙ انٕالغ انؼسب
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 «نقد الفكر الديٍتّ »كتابو   ( رد عليو د. صادق جالل العظم يفٜٚٙٔ/ٖ/ٕٔبَتوت )
تأويل عصرّي يسحب معانيها  ومعانيو غَت قابلة أليّ اَّيد ن آنصوص القر  أنّ ًدا على مؤكّ 

مصادر  -كّلو–ة اإلسالم على خارج عصر التنزيل وادلفاىيم السائدة فيو، وأّكد على تارخيانيَّ 
ة حبث الناس وفروًعا وحصر مفهوم العلم الذي أمر الكتاب الكرمي بو، وجاءت السنَّ  أصوالً و 

ادلوافق  (ى ٘ٓ٘)سنة  ادلتوىف مستشهًدا بتعريف الغزالّ  على طلبو يف العلم الشرعيّ 
اللربالّيُت ». ولو تتبعا ىذه النماذج من مواقف (ٜ)«اإلحياء»م( للعلم يف كتابو ٔٔٔٔ)

يقابل ىؤالء مثل  أنالحتجنا لدراسة خاصة ُّا، ولذلك فال نتوقع  «علمانّيُتالدنيوّيُت ال
ال  -كّلو–ىذه االجتهادات اليت يقدمها اإلسالمّيون دبا تستحقو من اىتمام، لكن ذلك 

ىل مثلها إذا وضعت يف سياقها ووظفت يف نسق إل من أمهّية ىذه االجتهادات واحلاجة يقلّ 
العقل ادلسلم من دوائر التقليد وتدريبو على االجتهاد واإلبداع  يهدف إلخراج معريفّ  منهجيّ 

 صيب إن شاء اهلل تعاىل.نولكل رلتهد 
 ذكرها في هذا المدخل هي: أود أخيرةمالحظة ا: بعً سا

بالغرب حىت عقود قليلة على ردم  فكر ادلقاربات الذي عمل منذ بدأ احتكاكنا إنَّ 
دوره وانتهت مرحلتو  أدىقد  ُتواحلضارة الغربيّ  اذلوة بُت فكر ادلسلمُت ومعطيات الفكر

ة األوىل اليت تعرضنا ذلا بدء احتكاكنا بالثقافة واحلضارة وعرب عن عمق الصدمة احلضاريَّ 
 ة مرحلتو بفضل اهللجياب وذباوزت األمّ . وقد غلب جانب السلب فيو على اإلوالفكر الغريّ 

 ، وثبت فشلو.تعاىل
يف  األخرومعطيات الفكر  قضايا الفكر اإلسالميّ  فكر ادلقارنات بُت كما أنّ 

ذا كان فكر إة مرحلتو دبا لو وما عليو. و القضايا نفسها أو ما شاُّها قد ذباوزت األمَّ 
حلالة االستالب  أبنائناتنا وهتيئة نفوس ادلاليُت من ادلقاربات قد ساعد على ثلم شخصيَّ 

نفوس  أفكر ادلقارنات قد ساعد وىي نّ إمن جانب منو، ف واحلضاريّ  والثقايفّ  الفكريّ 
ليو ديكن تسميتها حبالة )التقدم إىل إالكثَتين لالستالب إىل ادلاضي، وربقيق حالة ارذباع 

 ىل التاريخ(، وتوسيع اذلوة بيننا وبُت عصرنا، وبيننا وبُت معاصرينا كذلك.إوراء( أو )استالب 
لدى  «االجتهاد واإلبداع»اد حالة جيإو  بناء الوعي وكل فكر ال يؤدي إىل ربقيق تقدم يف

                                                           
(9)

  ّٙ  (.26صبدق انؼظى )ص اَظس َمد انفكس اندُٚ
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حيكم عليو و و فكر ال يضيف الكثَت نّ إخراجها من حالة اجلمود واجلحود والتقليد فإة و األمَّ 
 ة.صلازات ديكن أن حيققها يف اطر جزئيَّ إ وأيّ لنظر عن ابالفشل بقطع 

 (ٓٔ)«ةنيّ آة القر ة ادلعرفيّ ادلنهجيَّ »ىي مرحلة  -اآلن–ادلرحلة اليت ضلن فيها  إنَّ 
ا ذبعل من رلرد زلاولة العودة إىل فكر ىم خصائص ىذه ادلرحلة أهنّ أ. و «ادلعرفة ةأسلم»و

 «اإلسالميّ  ادلشروع احلضاريّ »طار ة ذبري خارج إارنات زلاولة تراجعيَّ ادلقاربات وادلق
 «أو قوميّ  زلدود إقليميّ  طار مشروع سياسيّ إ»ن كان من ادلمكن إدراجها يف إالكامل، و 

 ُت.عات ادلشروعَ كبَت بُت قواعد وأطر وتطلّ والفرق  
  «ةأىل الذمّ »ة للفقو ادلتعلق بقضايا  فيما ذكرت من جوانب إجيابيَّ ال يظنَّ ظان أينّ 

قصده ومل أأحاول تكريس ذلك الفقو، كال فذلك شلا مل  أوكنت أدافع عن فقو قدمي موروث 
ة على وجود مداخل منهاجيّ  التأكيدٍت قصدت إليو حىت لو أفاده بعض ما ذكرت، لكنَّ  رمِ أ

أخرى لإلبداع واالجتهاد يف ىذا اَّال وغَته ديكن سلوكها لبيان قدرة اإلسالم الفائقة على 
ة اذلدى والنور والرضبة ودين احلق القادرة على ديات، وبناء قواعد عادليَّ استيعاب التعد  
ة قوميَّ  أو قليم معُتَّ إ ال على مستوى -هاكلّ –دلعمورة اات على مستوى ديّ استيعاب التعد  

صلى –وفيما صح عن رسول اهلل تعاىل ة الكامنة يف كتاب اهلل دة. وىذه القدرة والقابليَّ زلدَّ 
ة تشكل القاعدة ة نبويّ نيّ آة قر ة معرفيّ ل يف منهاجيَّ من سنتو وبيانو تتمثّ  -موسلّ وآلو اهلل عليو 
هات األفكار وضبايتها من التوج  اليت تؤدي إىل ضبط  «ادلعرفة ومناىجها ةألسلم»األساس 
 .ةوالتوفيقيَّ ة االنتقائيَّ 

الّ إ ة ىي اليت مكنت اإلمام الرازي من القول دبا مل نره ألحد قبلووىذه ادلنهجيَّ 
قدمُت لألرض على دارين: دار إسالم ودار حرب من ذباوز تقسيمات الفقهاء األ القاشاين

رض مرحليًّا داران األ نَّ أ -عليو رضبة اهلل-هد ليقرر ضافة دار ثالثة ىي دار العإأو ثالثة ديار ب
 أنّ ىل إو ينبّ  أن أرادو بذلك وكأنَّ  «دار إسالم ودار دعوة»يف ادلرحلة اليت كان فيها(  :)أي

لتتم  ىل حالة التدافع احلضاريّ إ واإلكراه اإلنساينّ  البشريّة قد تتجاوز حالة الصراع الدمويّ 
حيمي الصوامع  االحتماء بو يف إطار تدافع حضاريّ  أور ضباية دين احلق واذلدى والنو 

                                                           
(10)

ٔٚساصغ كخببُب اٜخس  20ط.داز انٓبد٘/بٛسٔث ص  «ت يؼسفّٛت لسآََّٛتَحٕ يُٓضّٛ »ببُب ٚساصغ كخ 

ّٙ انساٍْ»ٔكخبة  «تاألشيت انفكسّٚ » ظهعهت يمبالث صحفّٛت حى  «األشيت انفكسّٚت ٔانحضبزّٚت فٙ انٕالغ انؼسب

 ا ػٍ انًؼٓد.صًؼٓب ٔكالًْب صدزً 
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يف ظل قيم دين احلق واذلدى الظاىر ال زلالة على الدين  -مًعا–وادلساجد والبيع والصلوات 
ات، الداخل لكل بيت، على ديَّ ، البالغ ما بلغ الليل والنهار، ادلستوعب لكل التعد  -وكلّ –

لشعوب بأسرىا أو  إبادهتاات السابقة والالحقة يف مهتد مناقض دلناىج احلضار  إنساينّ ضلو 
ات، ومنها يَّ سلتلف األساء وشىت ادلسم عليها ربت ادلتسلطُت وأفكارإجبارىا على قبول قيم 

ة ادلتصلة وسيلة نقل األفكار نسانيّ . ولتكون احلوارات اإل«اجلديد ادليّ بالنظام الع»ي ما سّ 
 وتبادذلا.

 أىلعلى ابن تيمية تصنيًفا لعلوم انفرد بو عن  أملتىي اليت  ةة ادلعرفيَّ وىذه ادلنهجيَّ 
خالل ذلك التصنيف للعلم  د منة، و"حدَّ يَّ لّ ة ومِ ة وشرعيّ ىل علوم عقليّ إفها زمانو حيث صنَّ 

تها  ويَّ م دون حرج أو إخالل ُُّ العلوم اليت ديكن أن تتناقلها األمطالق والعموم يف مواضع اإل
ة ة واخلصوصيَّ مشًتًكا ووضَّح الفرق بُت النسبيّ  ارصيًدا حضاريًّ ك اليت ديكن أن تشكل كتل

 ،لتنوع والتمايز بُت صباعة وأخرىاة تتيح قدرًا معلوًما من ة وفكريّ ووجَّو النظر إىل قاعدة معرفيّ 
الوحدة من  أنَّ وذلا ما ذلا من حكمة ونفع سباًما. كما  من سنن اهلل يف خلقو، التنوع نَّ إحيث 

ة، والعموم والتخصص يف ربديد قاعدة العلوم وما بُت اإلطالق والنسبيَّ تلك السنن، 
ادلساحات ادلتداخلة وادلتشابكة اليت ال ىي  وتوجد أيًضا ،صنيف زلاورىا ودوائرىاوت

ات من حيث ما ذبمعو ل يف الشرعيَّ واليت ديكن أن تتمثَّ  ة،ات كليّ ليَّ ات احملضة وال بادلّ بالعقليَّ 
 ع الفروع".د وتنوّ د  من وحدة األصول وتع

 حاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذىا يف اَّال ادلعريفّ "وىنا صلد ادلرونة واإل
البيئة  اتوأولويَّ مات دلامو دبقدّ ، وإاإلسالميّ  ار ادلرجعيّ لو لإلطالذي يستمده صاحبو من سبثّ 

ة ة واإلنسانيّ اىر االجتماعيّ سع للتعامل مع الظو ة اليت تتَّ ة اإلسالميَّ ة احلضاريَّ االجتماعيَّ 
، (ٔٔ)د يف أبعادىا وعمقها"ة بكل ما تتسم بو من تعقد وتعدّ ة والعمرانيّ والظاىرة احلضاريّ 

 تها ادلباركة.مقدمة حىت تصل إىل بناء عادليَّ 
ة لضبط مناىج سيقدم لنا الوسائل الضروريَّ  ة"إن االلتزام ب "منهجية الوحي ادلعرفيَّ 

ومن ساحات  ىل اإلطار الكليّ إة طر اجلزئيَّ ينقل معاجلتنا من األسو  ،كاراألفالتفكَت، وتقنُت 

                                                           
(11)

ث انخًُٛت انعٛبظٛت انًؼبصسة: دزاظت َمدٚت فٙ ضٕء اَظس يمديت د. يُٗ أبٕ انفضم نكخبة "َظسٚب 

 .54-25و، ص1992انًُظٕز انحضبز٘ اإلظاليٙ" نُصس يحًد ػبزف، انًؼٓد انؼبنًٙ نهفكس اإلظاليٙ، 
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. وخيرجنا من حالة الدفاع عن النفس العادليّ  ىل ميادين ادلأزق احلضاريّ إقة ات الضيٍّ اخلصوصيّ 
ة ادلنعكسة عن احلضارة ة بالتعامل مع الظواىر اجلزئيّ ادلعاصرة العادليّ  أمام ربديات احلضارة

مظاىر  أوة سات االقتصاديّ ة ألنظمة احلكم أو ادلؤسّ يما يتعلق باألشكال الدستوريّ ف ةالعادليّ 
 .(ٕٔ)واألخالقيّ  السلوك االجتماعيّ 

ا وادلفاىيم والنظرات ضبطة منهجيًّ نذلك سيمكننا من إنتاج األفكار ادل كما أنَّ 
 يتنا ادلرتقبة.، وعادلاليت نواجو ُّا متطلبات شهودنا احلضاريّ  ،ةة االجتهاديَّ اإلبداعيَّ 

 ؛لقضايا اخلطَتةذه اىذه رلرد مالحظات عامة وددت أن أضعها بُت يدي القارئ ذل
إعادة القراءة لفقهنا وتراثنا ضرورة أخرى  نَّ إة فو إذا كان االجتهاد ضرورة إسالميّ نَّ أألؤكد 

يل عن كل من ة ىي احلل البدة الوحي ادلعرفيّ منهجيّ  لون،كما أنّ ذلا ادلؤىّ  رَ فِ نْ ي َ  أنالبد من 
 ادلقاربات وادلقارنات والتقابالت النائية.

أ ألمتنا أمر بارك اهلل يف جهودكم، وحفظكم ورعاكم، وسدد خطانا وخطاكم وىيّ 
 ُرْشد  يُعز  بو أىل طاعتو ويذل فيو أىل معصيتو وتعلو كلمتو. إنو سيع رليب..

                                                           
(12)

 يُٓضٛت انمسآٌ انًؼسفٛت. 


