
 املسريي.. حول التدين والتفسري العلماين

 
 حاوره: حسام متام

  
  

يف هذا احلوار يوضح املفكر اإلسالمي عبد الوهاب املسريي أن فصل الدين عن الدولة هو 
العلمانية اجلزئية، أما فصل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية عن جممل حياة اإلنسان فهو 

ص عودة الدين يقول: إنه مل يغب، بل كان موجودا وحاضرا، ولكنه  العلمانية الشاملة. وفيما خي
 كان كامنا مفرتضا، ومن مث مل يكن حباجة للتأكيد عليه.

 
ويرى املسريي أن ما يسمى حالة السيولة يف التدين هي يف الواقع حالة مشولية الرؤية، وهي 

لدينية احلقيقية رؤية شاملة توجه كل إسالمية، فاإلسالم ليس دينا ودولة، وإمنا دين ودنيا، والرؤية ا
مناحي احلياة. فاملسلم يدخل يف معرتك السياسة ويقوم ابملساومات اليت ال متس مبرجعياته النهائية. 
ومن هذا القبيل ما قامت به حركة محاس مؤخرا، فاملسلم مدرك ملرجعياته اإلسالمية النهائية ومدرك 

 لرتكيبة الواقع املادي.
 

ر "اإلسالم هو احلل" الذي تتبناه مجاعة اإلخوان املسلمني، يراه املسريي جمسدا وفيما خيص شعا
لرؤية بعض املفكرين الذين يقودون تيارا سياسيا مهما يؤمن أبن املرجعية اإلسالمية هي اجملال أو 

 الطريق الوحيد حلل مشاكل هذا اجملتمع، وهو ما يتفق معه املسريي.
 

ة وصلت ملنتهاها، إال أنه حيذر من أن كثريا من املسلمني تصدوا وهو يرى أن العلمانية الشامل
لالخرتاق العلماين األخالقي السطحي، مثل الدعوة إىل احلجاب والفصل بني اجلنسني وعدم 
االحتفال أبعياد امليالد ورأس السنة، لكنهم يف الوقت نفسه رمبا يكونون غارقني يف االستهالكية 

ره جوهر العلمانية الشاملة. ومن هنا يرى أنه على قيادة احلركة اإلسالمية الرأمسالية اليت هي يف تصو 
 عبء ثقيل يف هذا االجتاه.
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 العلمانية اجلزئية والشاملة

 
تشهد السنوات األخرية حضورا كثيفا للدين يف الفضاء العام ويف جمال السياسة حتديدا، وهو ما * 

اليت كانت قد شاعت يف األدبيات السياسية أعاد النظر جمددا يف مقوالت سيادة العلمانية 
واالجتماعية، فهل حنن مقبلون على هناية العلمانية، أم ستتواصل العلمانية وتستمر كما يذهب 

 البعض ممن يقولون إهنا استعادة للدين ولكن على أرضية العلمانية ومبنطقها؟
 

عىن العلمانية؛ فمصطلح عندي مشكلة مع اخلطاب التحليلي السائد والذي ال يتضح فيه م** 
"علماين" هو مصطلح خاليف ألقصى درجة، ودائما أقول: إن هذا املصطلح ال بد أن يفهم يف 
سياقه وتطوره التارخيي. فهو ُعرف يف القرن التاسع عشر على أنه فصل الدين عن الدولة، وكان 

قيم واملرجعية النهائية ذلك حينما كانت الدولة كياان صغريا ترك رقعة احلياة العامة ومنظومة ال
لألفراد حيددوهنا حسب رؤيتهم، ولذلك فإن ما مت علمنته يف هذا اإلطار هو أجزاء معينة من 

 احلياة العامة اليت ميكن أن حنصرها يف بعض جوانب السياسة واالقتصاد وليس كلها.
 

ل للقول: إن ونالحظ أن هذا التعريف يلزم الصمت خبصوص األخالق واحلياة اخلاصة. ولذلك أمي
هذا التعريف يعين فصل القيم الدينية عن بعض اإلجراءات السياسية واالقتصادية وليس عن 

 املرجعيات النهائية للمجتمع.
 

لكن حدثت حتوالت مهمة وجذرية من أمهها ظهور الدولة احلديثة اليت طورت أجهزهتا األمنية 
اص. وواكب ذلك ظهور اإلعالم الذي واإلدارية، أي متددت يف كل الفضاء اإلنساين العام واخل

يصل إلينا يف منازلنا وغرف نومنا وحيدد رؤيتنا ألنفسنا وتطلعاتنا بل خيرتق أحالمنا. وهو مؤسسة 
 غري منتخبة وغري مسئولة أمام أحد.

 
يف ظل هذا اإلطار فإن ما يتشكل يف الواقع ليس فصل الدين عن الدولة، وإمنا فصل القيم 

قية والدينية عن جممل حياة اإلنسان يف جانبيها العام واخلاص، ونزع القداسة عن اإلنسانية واألخال
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اإلنسان والطبيعة، حبيث تتساوى كل األشياء، وتصبح كل األمور نسبية، حبيث يصبح العامل مادة 
استعمالية ميكن للقوي أن يوظفها حلسابه، وابلتايل أذهب إىل القول: إن فصل الدين عن الدولة 

مانية اجلزئية أما فصل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية عن جممل حياة اإلنسان فهو هو العل
 العلمانية الشاملة.

 
وحينما يستخدم لفظ "علماين" فهو ال يشري للواقع، وإمنا للتعريف الذي ختطاه الواقع. وأان  

يعين بعض اإلجراءات كمفكر إسالمي ال أرى غضاضة يف قبول ما أمسيه العلمانية اجلزئية إن كان 
السياسية واالقتصادية ذات الطابع الفين، واليت ال متس من قريب أو من بعيد املرجعية النهائية، 
وهو ما أفهمه من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: )أبروا أو ال تؤبروا.. أنتم أعلم أبمور 

ادية حمددة )أتبري النخل( وال دنياكم(، أي أن الفصل هنا بني الدين والدنيا ينصرف إىل تفصيلة م
 ميس املرجعية النهائية الدينية املتجاوزة لسطح املادة.

 
* لكننا يف األخري كنا إبزاء واقع طاملا استقر النظر إليه ابعتباره "علمانيا"، فلماذا حضر الدين 

 فجأة؟ كيف ميكن أن نفسر هذا احلضور الطاغي؟
 

غريب أدرك مبكرا أن فصل الدين عن السياسة مسألة عبثية، ** ألنه مل يغب أبدا.. علم االجتماع ال
وأن اإلنسان ال ميكن تقسيمه ملادي ومعنوي، أو ديين وعلماين، وأن هذه اجلوانب متشابكة 
وممتدة.. ومن هنا حماولة ماكس فيرب وفرنرسومبارت تفسري ظهور الرأمسالية يف الغرب من خالل 

 عالقتها ابلربوتستانتية أو اليهودية.
 

وهناك دراسات عن أتثر املاركسية ابملنظومة املسيحية، فماركس قسم مراحل تطور اجملتمعات 
البشرية إىل حقب ميكن فهمها يف إطار منط ديين. فالتاريخ يبدأ ابملرحلة البدائية )الفردوس قبل 

مث هتب السقوط( مث أتيت بعد ذلك اجملتمعات املبنية على االستغالل )اإلقطاع مث الرأمسالية(، 
الطبقة العاملة وتؤسس اجملتمع االشرتاكي )البعث وبداية اخلالص( مث نصل إىل اجملتمع الشيوعي 

 )الفردوس اجلديد وهناية التاريخ(.
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الدين كان موجودا وحاضرا ولكنه كان كامنا مفرتضا، ومن مث فلم يكن حباجة للتأكيد عليه.. مثال 
 -وهذا معروف عنهم-أسس العلمانية فيها كانوا مؤمنني اآلابء األوائل للوالايت املتحدة وواضعو 

ابملسيحية ومنظومتها القيمية.. ويروى أن أحدهم دخل يف مبارزة للدفاع عن القيم املسيحية وقتل 
 فيها !.

ويف مصر مثال كان النحاس ابشا زعيم حزب الوفد الليربايل "العلماين" يعترب نفسه علمانيا، ولكنه  
دائما. وأذكر أنه طالب ذات مرة مبنع أغنية ألهنا كانت غري أخالقية.  كان يستشهد ابلقرآن

ونفس الشيء ينطبق على كثري من العلمانيني العرب فهم يتحدثون عن القيم األخالقية املطلقة، 
ومن يتحدث عن مطلقات وثوابت ال ميكن اعتباره علمانيا ابملفهوم الغريب الذي يؤكد أن ما يسود 

سبية.. د.فؤاد زكراي املفكر "العلماين" كتب كتيبا صغريا متهما الوالايت املتحدة يف العامل هو الن
 أبهنا جمتمع مادي !

 
إذن الدين كان كامنا ومفرتضا )أي موجودا(، لكن مع تصاعد معدالت العلمنة الشاملة بدأ 

رب عن نفسه حيدث تنبه خلطورة هذه املنظومة العلمانية الشاملة، فبدأ ما كان كامنا يسعى ألن يع
 ويستدعي ظهوره.

هي بشكل ما تعبري عن الربجوازية الصغرية اليت  -رغم خاليف معها ابلطبع-واملسيحية الصهيونية 
قامت ردا على اجتاه منظومة اإلعالم األمريكية؛ ألهنا تعرب عن منظومة علمانية شاملة عدمية وعن 

 جمموعة من القيم اإلابحية اليت هتدم اإلنسان واألسرة.
 

 التدين والتفسري العلماين
 

* وعلى أي أرضية يكون املد الديين.. هل يكون على أرضية ومنطق الدين نفسه فيضع حدا 
فاصال للعلمانية الشاملة أم تفرض هي منطقها وجترب هذا املد على أن يتم على أرضيتها، وهو ما 

الجتماعية وأهنا مرحلة ال بد يذهب إليه بعض الفالسفة من أن العلمانية الشاملة أقرب للصريورة ا
 أن تدخلها اإلنسانية؟
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** احلديث عن العلمانية الشاملة ابعتباره صريورة اجتماعية فيه نوع من احلتمية اليت أرفضها.. فال 
 ميكن ألي منطق إنساين أو ديين أن يتفق مع العلمانية الشاملة ألهنا ترى أن اإلنسان شيء.

 
فت ليست فصال للدين عن الدولة بل فصل لكل القيم عن جممل إن العلمانية الشاملة كما أسل

حياة اإلنسان ونزع للقداسة عنه حبيث يتحول العامل إىل مادة استعمالية يوظفها القوي حلسابه، 
وهو ما يؤدي إىل احلداثة الداروينية وحتويل العامل إىل حلبة صراع، فهي علمانية تنكر إنسانية 

ن يهتم مبصري اإلنسان يف هذه األرض.. اليسار اإلنساين وأحزاب اإلنسان فيتمرد عليها كل م
اخلضر واجلماعات الدينية املهتمة إبقامة العدل يف األرض، وكل من يرى خطورة االستهالكية 
العاملية اليت خربت األرض ودمرت اإلنسان.. كل هؤالء جزء من هذه احلركة العاملية ملواجهة 

 العلمانية الشاملة.
 

ن يرى أنه ابلرغم من أن هناك مدا دينيا فإنه يتم على أرضية العلمانية الشاملة.. فالدولة * هناك م
احلديثة هي علمانية ابلضرورة، والتدين اجلديد هو تدين "فرداين" وموجة التدين احلالية تغلب عليها 

الثبوت، وهذا   السيولة وتغيب فيها احلدود وتزيد فيها النسبية فيما تقل الدومجائية وترتاجع مساحة
 كله هو من آاثر العلمانية الشاملة.

** أتصور أن هذه الرؤية متأثرة ابملوقف املسيحي من الصحوة اإلسالمية.. ما يسمى حالة السيولة 
هي يف الواقع حالة مشولية الرؤية وهي إسالمية، فاإلسالم ليس دينا ودولة، وإمنا دين ودنيا، والرؤية 

 ملة توجه كل مناحي احلياة.الدينية احلقيقية رؤية شا
 

الرئيس البوسين الراحل علي عزت بيجوفيتش يف كتابه )اإلسالم بني الشرق والغرب( قال: إن رؤية 
املسيحيني للرسول ولإلسالم رؤية تتسم ابالستقطاب والتأرجح بني قطبني. فبعضهم يرى أن 

اإلسالم دين غارق يف املادية. الرسول كان إنساان عاداي "أيكل الطعام وميشي يف األسواق"، وأن 
والبعض اآلخر، على العكس من ذلك، يذهب إىل أن اإلسالم دين روحي مغرق يف الروحانية 
ومن مث فهو يعيق التحديث، واإلسالم يف واقع األمر ال هذا وال ذاك.. وفشلهم يف إدراك طبيعة 

نفهمه من مقولة نيتشه )إن  اإلسالم سببه نقطة البدء املسيحية: فصل الدين عن الدنيا، وهو ما
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قدم رؤية روحية  -عليه السالم-آخر مسيحي هو من صلب على الصليب!( مبعىن أن املسيح 
 سامية لدرجة أنه ال ميكن حتقيقها يف الواقع.

 
اإلسالم غري هذا.. وابلتايل هو يقف على أرضيتني: مادة وروح، ويدخل يف معرتك السياسة ويقوم 

س مبرجعياته النهائية، وأحب اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما قامت به حركة ابملساومات اليت ال مت
محاس مؤخرا بقبول التهدئة، فهو يعين أن اخلطاب اإلسالمي أصبح مركبا يقبل ابالستشهاد يف 
سبيل قضية إقامة العدل يف األرض، لكنه يف ذات الوقت مدرك للعالقات السياسية وموازين 

روحانيا خالصا وال ماداي خالصا، وإمنا هو مدرك ملرجعياته اإلسالمية القوى الدولية، فهو ليس 
 النهائية ومدرك لرتكيبة الواقع املادي.

 
حني تبحث الفتاة احملجبة عن اجلمال  -وقد يعرتض البعض على هذه األمثلة-أكثر من هذا 

زام هبا مع التمتع ابحلياة والذوق يف حجاهبا، هذا يعين أن هناك إمياان ابملرجعية النهائية وسعيا لاللت
الدنيا. وهذا خمتلف متام االختالف عن الفكرة املسيحية اخلاصة ابخلطيئة األوىل، وأن هذا العامل 

 مليء ابلشرور وال بد من االنصراف عنه والزهد فيه، ألن العامل وادي الدموع.
 

 مقولة "اإلسالم هو احلل"
 
دث من حضور ديين كثيف يف االنتخاابت الرائسية لو اقرتبنا أكثر من الواقع، كيف ترى ما ح* 

رفع تيار سياسي مثل اإلخوان املسلمني شعار  -مثال-مث الربملانية يف مصر مؤخرا، وكيف ترى 
 )اإلسالم هو احلل( يف دولة يتنازعها اجتاهان: إسالمي وعلماين جزئي؟

 
أوال أان ضد ما أثري من أن هذا الشعار اختزال لإلسالم؛ فاستخدام هذا الشعار ال خيتلف عن ** 

شعار "اي عمال العامل احتدوا"، فلم يقل أحد ابختزال املاركسية بثرائها وتنوعاهتا يف هذا الشعار.. 
قة العاملة هي فمثلما يلخص شعار "اي عمال العامل.." شيئا أساسيا يتعلق بتصور املاركسية أن الطب

اليت ستقود التغيري يف العامل فإن شعار "اإلسالم هو احلل" جيسد رؤية بعض املفكرين الذين يقودون 
تيارا سياسيا مهما يؤمن أبن املرجعية اإلسالمية هي اجملال أو الطريق الوحيد حلل مشاكل هذا 
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هنائية واحدة، ومن مل يكن اجملتمع، وهو ما أتفق معه؛ ألن أي جمتمع ال بد أن يكون له مرجعية 
 عنده مرجعية انبعة من تراثه فسيستوردها من اآلخر.

 
ويف هذا اإلطار تصبح القضية ليست فصل الدين عن الدولة، وإمنا كيف جنعل املنظومة الدينية 
قادرة على التعامل مع إشكاليات اجملتمع احلديث ومع التنوع الديين واإلثين يف اجملتمع.. مبعىن أن 

لوب هو توليد منظومة إسالمية ذات طابع إنساين تتعامل مع كل املعطيات واملشاكل اليت املط
أشران إليها، وأن شعار فصل الدين عن الدولة يتجاهل البعد اإلنساين والروحي يف اإلنسان وهو 
بعد إن مل يعرب عن نفسه من خالل قنوات شرعية فسيأخذ أشكاال متطرفة غري عقالنية كما 

 صهيونية املسيحية وبعض اجلماعات املتطرفة اإلسالمية.حدث يف ال
 

والقضية يف النهاية ليست فصل الدين عن الدولة، وإمنا كيف نؤنسن اخلطاب الديين ومحلته، وقد 
 أخطأ العلمانيون حني فكروا إبمكانية فصل الدين عن حياة اإلنسان.

 
ستورها على اإلسالم وأولوية * لكن أال يعيد ذلك أسئلة البداهة يف دولة مثل مصر ينص د

 الشريعة، كما يصادر املرجعيات الكربى ملصلحة فصيل سياسي يف صراع سياسي؟
 
** التسليم ابملرجعية العليا مل يعد مستقرا كما قد يتصور البعض؛ فهناك اآلن من يتحدث عن  

بية اليت آتكلت اإلبداع من دون أي مرجعية كما لو كان هو املطلق؛ انظر ما حيدث مع اللغة العر 
يف اإلعالم ويف شىت مناحي احلياة رغم أهنا بنص الدستور لغة الدولة.. يف سييت ستارز )أشهر 
حمالت التسوق يف مصر( معظم الالفتات ابإلجنليزية؛ حىت احلكومة تصدر إعالانهتا أحياان 

 ابإلجنليزية! املرجعيات النهائية مت حتديها.
 

طبق على كل األيدلوجيات، مبا فيها األيدلوجيات العلمانية. أما القلق من املصادرة فهذا ين
روبسبري خطيب الثورة الفرنسية كان يعدم أصدقاءه ابسم العقل، وستالني ابسم الطبقة العاملة.. 
جورج بوش يف حربه ضد اإلرهاب يستدعي كل املطلقات بدءا من األمن القوي األمريكي وانتهاء 
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ما أمسية خطر التجسد املوجود يف كل األيديولوجيات حبيث  بتفويض من هللا عز وجل!.. هذا
 تتجسد الكلمة )اللوجوس( أو األيديولوجيا يف اإلنسان فيصبح مرجعية ذات.

 
هذا اخلطر يف واقع األمر يتهدد األيديولوجيات العلمانية أكثر من األيديولوجيات اإلميانية ألن 

ناك منظومات قيمية خارج اإلنسان ميكن اإلهابة هبا األيديولوجيات اإلميانية احلقيقية تؤمن أبن ه
 واستئناف األحكام، بعكس العلمانية اليت ترى أن اإلنسان مرجعية ذاته.

 
 الدين واأليديولوجيا وعامل الرموز

 
هل ميكن أن يكون احلضور الديين يف جمال السياسة مرده سقوط وغياب األيديولوجيات الكربى * 

 العام ابلرموز واملعاين السياسية؟اليت كانت تغذي الفضاء 
 

** املنظومة املادية الكامنة وراء هذه األيديولوجيات الكربى أو املهيمنة )الرأمسالية واالشرتاكية..( 
جعلت اخلالص من خالل السلعة )زايدة اإلنتاج/ السلعة/ املنفعة/ اللذة..( دون أن جتيب على 

لسعادة والتوازن واهلدف من الوجود.. األيديولوجيات اإلشكاليات الكونية مثل امليالد واملوت وا
املادية مل جتب على هذا كله، ومل متكن اإلنسان من مواجهتها فكان ال بد من الدين كأيديولوجيا 

 بديلة.
 

 * لكن أليس من اخلطر حتول الدين إىل أيديولوجيا مغلقة؟
 

لوجيا، وإذا كانت حتيزا جملموعة قيم ** إذا كنت تعين أن األيديولوجيات رؤية للكون فالدين أيديو 
ضد أخرى فالدين أيديولوجيا.. ال أعرف ملاذا اكتسبت األيديولوجيا هذا املعىن السليب.. الدين 
أيديولوجيا مبعىن أنه مرجعية هنائية حيدد املرء من خالهلا أولوايته، واأليديولوجية ال ضرورة ألن 

 لوجيا ولكنها غري مغلقة.تكون مغلقة، وميكن أن نقول إن الدين أيديو 
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هل نفهم من ذلك أنك تذهب إىل القول أبن استعادة الدين وحضوره يف اجملال العام سيؤدي إىل *
 هناية العلمانية الشاملة؟

 
من الواضح أن العلمانية الشاملة وصلت ملنتهاها. وحركات املقاومة تتزايد )مثلما يف فلسطني ** 

اومة متصاعدة للرأمسالية املتوحشة واإلمربايلية اليت تسخر اإلنسان والعراق وأفغانستان..( وهناك مق
وجتعله مستهلكا فحسب، هناك مقاومة لكل النظم اليت جتهض إمكانيات اإلنسان.. حنن على 

 مشارف هناية احلداثة املنفصلة عن القيمة، أي احلداثة الداروينية.
 

قيم وكل شيء خاضع للقانون املادي، وما  جيب أن ندرك أنه يف عامل الصريورة املادية ال توجد
يظهر يف إطار املادة من قيم ال عالقة له ابلقيم، مثل قيم حب البقاء والتكيف والتفاوض وقبول 

 الواقع والبقاء لألصلح واألقوى وموازين القوى، وكل ما ال عالقة له ابلقيم املتجاوزة لسطح املادة.
 

ااي مثل املعىن، ال وجود هلا يف عامل املادة، فهي مرتبطة متام وأكرر دائما أن القيمة األخالقية وقض
االرتباط ابلظاهرة اإلنسانية، وغياهبا وتعويضها عبارة عن نفي لإلنسان وتقويض وإهناء لظاهرة 
اإلنسان.. وهذا ما عرب عنه نيتشه حينما اندى مبوت هللا.. فهو يعين موت الكليات وما وراء 

وت اإلنسان.. وقد حذر نيتشه من أنه يف هذا اإلطار ستكون العدمية زائرا املادة، وابلتايل يعين م
دائما بيننا. التصدي للعلمانية الشاملة واحلداثة املنفصلة عن القيمة هو تصد لأليديولوجيات 

 املعادية لإلنسان.
 

 االخرتاق العلماين للدين
 

خرتاق العلماين، أال ترى أن هناك * يبدو احلديث عن املد الديين كما لو كان نقيا عصيا على اال
اخرتاقا علمانيا للمد الديين احلايل حىت يف روحه ومنطقه الداخلي؟ وهل يكفي رفع الالفتة الدينية 

 لنتحدث عن استعادة للدين يف الفضاء العام؟
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** أتفق معك.. أان دائما أميز بني االخرتاق األخالقي السطحي واالخرتاق املعريف العميق، فكثري 
من املسلمني تصدوا لالخرتاق األخالقي السطحي، وهذا ما نراه يف الدعوة إىل احلجاب وللفصل 
بني اجلنسني وعدم االحتفال أبعياد امليالد ورأس السنة، لكنهم يف الوقت نفسه رمبا يكونون 

ن غارقني يف االستهالكية الرأمسالية اليت هي يف تصوري جوهر العلمانية الشاملة. فهم قد حيرصو 
على االلتزام األخالقي السطحي حني يقيمون عرسا، وابلرغم من ذلك فإن ما يستهلكونه بني 
طعام وزخارف يفوق الوصف، وحيضرين أن زوجيت سألت فتاة حمجبة عن مواصفات الرجل اليت 

 تريده فأوجزهتا يف قوهلا: أن يكون عنده 
  . ! )BMW   سيارة ( 
 

بعض اإلخوة اإلسالميني الذين أقاموا يف الغرب ما يزيد عن كنت مرة أجلس أمام التليفزيون مع 
عشرين عاما، وبدأ برانمج املصارعة احلرة وسألتهم سؤاال افرتاضيا عما إذا رأى الرسول صلي هللا 
عليه وسلم مثل هذه املصارعة فكيف سيكون موقفه؟ فإذا هبم يقولون إنه كان ابلتأكيد لن يوافق 

تفسريا، قالوا ألن املصارعني ال يرتدون لباسا شرعيا!.. إهنم مل يدركوا عليها. وحينما طلبت منهم 
املشكلة الكربى، لقد أدركوا االخرتاق األخالقي السطحي فقط، أما االخرتاق العميق املتعلق 

 بفلسفة هذه املصارعة غري اإلنسانية فلم يدركوه.
 

فف وتذكر املساكني، ولكن الذي هناك أيضا شهر رمضان الذي من املفرتض أنه شهر التعبد والتع
أن كمية الطعام الذي نستهلكه تزيد مرة ونصف يف شهر  -كما تقول اإلحصائيات-حيدث 

رمضان عن الشهور العادية، لقد ضاع معىن الصيام ونسينا الزهد ونسينا معه الفقراء، وإن كان ال 
 وة الدينية.بد من أن نشري إىل ظاهرة موائد الرمحن وهذا تعبري إجيايب عن الصح

 
 * إذن حيدث فعال أن حيضر الدين ظاهراي ولكن على أرضية علمانية ومبنطق علماين؟

 
** العلمنة ظاهرة سوسيولوجية علينا أن نفهمها وندرك تضميناهتا ونتصدى هلا، وقد ننجح وقد 

إىل نفشل. وأرى أن الصحوة اإلسالمية إن أرادت أن تسري يف االجتاه الصحيح فعليها أن تنتبه 
أبعاد االخرتاق املعريف العميق وأن توعي مجاهريها بذلك، ألن الذي حيدث يف جمتمعاتنا احلديثة أن 
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األثرايء يتمتعون ابلثروة واالستهالك، والفقراء حيلمون هبا، فاالخرتاق حيدث للجميع وعلينا إدراك 
 التضمينات االجتماعية والفكرية هلذا االخرتاق.

 
ة اإلسالمية عليها عبء ثقيل يف هذا االجتاه. ومؤخرا الحظت أن إدراكهم وأعتقد أن قيادة احلرك

زاد، واتسع نطاق خطاهبم السياسي، ولكن ال أعتقد أن الوضع نفسه ينطبق على مجاهريها، لذا 
فأمام القيادة عبء كبري لتخلص مجاهريها من الرؤية الضيقة ومن التعصب الديين ومن التطلع 

 رتاق العلماين املعريف العميق.لالستهالك، أي من االخ
 

فأان أرى أن التعصب الديين هو يف جوهره ظاهرة علمانية، فاملسلم الذي يتعصب ضد املسيحيني 
ال يلتزم بتعاليم دينه، كما أنه يرى أنه ابعتباره ُمسلما فمهمته ليس إقامة العدل يف األرض وإمنا 

مرجعية ذاته. والتعريف العلماين لآلخر يتم من التمتع ابمتيازات خاصة، وهو يف هناية األمر يصبح 
حجم مججمته... إخل(  -لون جلده -خالل صفات مادية وبيولوجية كامنة فيه )انتماؤه الطبقي

 أما التعريف الديين فهو خمتلف متام االختالف.
 

 واملتعصبون عادة ما يعرفون اآلخر حسب صفات كامنة فيه ورثها عن أبيه وأجداده وبين جلدته..
 هذا التفسري العرقي تفسري مادي، ال عالقة له أبي دين.

 
 التدين بوصفه ظاهرة عاملية

 
* البعض يرى أن حضور الدين ظاهرة عاملية وأن املوجة اجلديدة للتدين هي موجة عاملية تفارق 
املستقر والسائد عن فكرة الدين. فهل ميكن أن يسري على التدين اإلسالمي ما يسري على 

 العامل من أشكال وموجات؟ التدين يف
 

** بشكل عام ميكننا القول أبنه وارد أن يسري على التدين عندان ما يسري على التدين يف العامل. 
وفيما خيص املوجة اجلديدة من التدين اليت جتتاح العامل فإن الدفعة األساسية لدى اجلميع هي 

ساؤالت األساسية اليت أشران هلا )البحث الرغبة يف جتاوز السطح املادي حىت ميكن اإلجابة على الت
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التوازن...( وهو ما ال ميكن اإلجابة عليه داخل  -السعادة -املوت -امليالد -عن معىن احلياة
 اإلطار املادي.

 
لكن بعد هذا تبدأ االختالفات؛ فأعتقد أن كثريا من العبادات اجلديدة حتاول التجاوز )جتاوز 

ا مستحيل، أي أهنم حياولون الوصول إىل ما وراء املادة عرب املادة املادة( داخل اإلطار املادي وهذ
نفسها، وهو ما مساه أحد مؤرخي اتريخ األفكار يف الغرب ابالجتاه الطبيعي )املادي( املتجاوز 

 للطبيعة
. (supernatural naturalism) 
 

 ذلك من اهتمامات شبه ويتبدى هذا االجتاه يف االهتمام ابلتنجيم واألطباق الطائرة واليوجا، وغري
دينية.. إنه نوع من امليتافيزيقيا بدون أعباء أخالقية، فمن يؤمن ابألطباق الطائرة ليس مطلواب منه 
شيء. فأصل اإلميان ابهلل يعين األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، بينما هذه العبادات اجلديدة هي 

 ي التزامات أخالقية.جمرد حبث عن الراحة النفسية والتوازن الروحي دون أ
----- 

 املصدر : موقع اسالم اون الين
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