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 مفهوم املثقف !
ري من االختالف والتباين يف االراء. فتارة يُقصدد هدم مدن مفهوم املثقف من املفاهيم احلديثة اليت شهدت الكث

تكون وظيفتم عبارة عن العمل الفكري يف قبال االعمال اليدوية، وهو هبذا يشمل اهل االختصاص وغريهم مدن 
ذوي االهتمام ابلقضااي العلمية واملعرفية. كما قد يُقصد هم ذلك الذي حيمدل معدارف وعلومداا عدا عالقدة واهتمدام 

اي اجملتمع العامة. فالطبيب واملهندس والفيزايئي وغريهم من ذوي الشهادات العلمية الطبيعية ال يعددون مدن هقضا
املثقفني، هينما يعد الفقهاء ومنتجو االراء واالفكار السياسية ومن على شاكلتهم ضدمن هدذا القائمدة، وذلدك ملدا 

ى انددم ال هددد للمثقددف مددن عنصددرين تكددوينيني  عددم مددن معددارف عامددة عددا عالقددة هقضددااي اجملتمددع. وهنددا  مددن يددر 
احددد ا الدر ددة العلميددة العاليددة كشددهادة الدراسددات العليددا الدديت اعددل مددن الدددارس ينتددا   عرفددة  يددزة. والثددا  هددو 
املعرفددة احلديثددة الدديت ميزتددا االعتمدداد علددى العلددوم واالداأ احلديثددة، وقددد ُ شددر  لددذلك ان يكددون املثقددف حددامالا 

بيددة ال يتهددا البالغددة مددن حيددق كوتددا لصدديقة هتلددك املعددارف ومدددخالا عددا، او علددى االقددل  التعلدد  للغددات اال ن
هقددراءة املاتدداته. وهددذا يعددق ان الفقيددم والعدداد الددديق ال يعدددان مددن ذوي الثقافددةت الفتقار ددا للعنصددر التكددويق 

�الثا  عادة . 
لدد  عليددم  املثقددفه. ومددا ذُكددر سددلفاا ال يعددد والواقددع  ددن ا اء  كددائنه يتصددف  واوددفات موضددوعية نط

شدرااا ضدرورايا يف تكدوين مدا يُفهدم مدن هدذا الكددائن. نعدم ال هدد ان يكدون املثقدف حدامالا ملعدارف متعدددة  تلفددة، 
وان هذا املعارف ليست  عزل عن قضااي اجملتمع العامة، ومتتا  ابتا تعتمد هدر ة كبدرية علدى الواقدع وكدذا العقدل 

ن دور تكويق، وقد يضاف اليهما مصادر معرفية اخرى كتلك املستمدة من الوحي او النص. فالثقافدة  ا عما م
هبددذا املعدده ظدداهرة واسدددعة التنقدد  يف عاملنددا اليددوم، سدددواء نددتك ذلددك عددن الدراسدددات االكادينيددة مباشددرة او هفعدددل 

ص، هددل متتددد او ضددروأ  تلفددة مددن اجلهدود الذاتيددة لالفددراد. لكددن املهددم هددو ان ال تننصددر املعرفددة  دددود الت صدد
 املعرفة مع القدرة على التفكري والتمييز هكل ما لم عالقة ابالفكار ذات الصلة ابجملتمع.

واالنقسدامات  -كظداهرة عامدة   -واليضاح هذا االمر علينا ان نبنق عن كيفية نشأة هذا الكائن احلديق 
ئن جبميع تو هاتم وتياراتم امنا يعد افدرا اا مدن افدرا ات اليت حّلت يف  وساام. فالذي يالحظ هوضوح ان هذا الكا
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تطدددورات الواقدددع. فهدددو مددددين هو دددودا وحضدددورا او اجلامعدددات واملعاهدددد العلميدددة احلديثدددة. فهدددذا احلواضدددر تشدددكل 
الرافد الرئيس ملا يستنضرا املثقف من معارف وثقافة،  يدق ينكدن القدول ان نشدأة املثقدف ويرربدم يعدريان تعبدرياا 

هقدداا عددن نشددأة هددذا املرسسددات ويرربهددا. افمددر الددذي يكشددف عددن  ن البندداء املعددريف الددذي تتشددكل هددم هددذا مطا
اعياكددل العلميددة الهددد وان تضددع هصددماتا الشاخصددة يف البنيددة العقليددة لددوعي املثقددف البدداان.  ددا يعددق اننددا لكددي 

لددذي متتددا  هددم تلددك اعياكددل. ولدديس مددن  دددد ابيعددة هددذا البنيددة ال هددد ان ندددر  سددلفاا خصددائص البندداء املعددريف ا
الصددعب يديددد ابيعددة هددذا البندداء، ذلددك ان امليددزة الرئيسددية لوظيفددة التشددكيالت العلميددة احلديثددة هددو اتددا متددارس 
آلياتا املعرفية ابخلوض يف القضااي اليت يكون فيها  الواقعه هدو الرافدد الدرئيس   تلدف اشدكالم وودنوفم. عدذا 

عذا املرسسات هو هناء ذو ابيعدة واقعيدة  زو دة  دا يناسدبها مدن التنليدل العقلدي. افمدر الدذي فان البناء املعريف 
ياتب عليم ان تكون البنية املعرفية للعقل املثقف مطبوعة ابلطاهع الواقعي مع اودطباغها هصدبغة التنليدل العقلدي 

 او العقالئي.
 ناور ضرورية ينكن اتاعا على الشكل التايل  هذا هو املثقف هصورة عامة، ويالحظ ان يف تركيبتم عدة ع

ددد يتصددف املثقددف وندم ذو قدددر واسددع مدن االاددالك واملعددارف الفكريدة املتنوعددة. وابلتددايل فدان مفهددوم املثقددف 1
يقددف يف قبددال مفهددوم امل ددتص نسددبياا. فددامل تص ودداحب علددم ذي موضددوك يدددد، ولددم منهجيددة دقيقددة ووددارمة 

ملثقدف فصداحب معدارف ال تتنددد  وضدوك معدني ابلدذات، وال يمدل منهجيدة دقيقدة  هفعل الصنعة العلمية،  ما ا
كتلك الديت تفرضدها الصدنعة العلميدة والت صدص.  دا يعدق اندم هقددر مدا يضدي  املوضدوك لددى امل دتصت هقددر مدا 
يتسددع يف القبددال لدددى املثقددف ليشددكل موضددوعات متنوعددة عديدددة. وهعبددارة اخددرى، ان معددارف املثقددف تعددري عددن 
مبددادرات فرديددة د تتندددد ضددمن  ُفددد  علمددي  صصددي ذي مندداهك وقواعددد معرفيدددة يددددة. فهددي ابلتددايل ليسدددت  

 كاملعارف الت صصية النااة عن اعيئات العلمية العامة. 
دددد ان ااددالك املثقددف الواسددع يرهلددم فن ينتلددك القدددرة علددى االدرا  النظددري فهمدداا و سيسدداا. اي انددم ينتلددك 2

م مدددا يُطدددرح مدددن النظدددرايت الفكريدددة العامدددة، كمدددا لدددم القاهليدددة علدددى االهدددداك النظدددري مدددن  سددديس املقددددرة علدددى فهددد
 املفاهيم واملناهك واملذاهب املعرفية العامة.

دد ان معارف املثقف مستمدة يف االساس من النظر واالاالك على شدرون الواقدع و ارسدة التنليدل العقلدي. 3
علدددى النقدددد والتفكدددري والتمييدددز هدددني االراء الددديت عدددا عالقدددة ابلواقدددع و دددرى  وابلتدددايل فدددان املثقدددف ذو مقددددرة عاليدددة

 االحداث العامة.
دد ينصب اهتمام املثقف على قضااي اجملتمدع، ابعتبدارا كائنداا معرفيداا فداعالا ينكندم ان يدرثر علدى حركدة الوسد  4

اهم هددم يف وددنع الددر ي العدددام الددذي يتفاعددل معددم  ددا يبتكددرا مدددن افكددار ومددا يقدمددم مددن معددارف، ومدددن    ددا يسدد
ابعتبارا يو م خطاهم او اجلمهور. فهو مدن هدذا الناحيدة ال يقدع ضدمن ابقدة سياسدية او ا تماعيدة او اقتصدادية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

يددددة يف قبددال نظرياتددا يف اجملتمددع، هددل ينكددن لددبع  مددن اعضدداء تلددك الطبقددات ان تشددكل فئددة املثقفددني، كمددا 
ة رغم و ود االختالف الطبقي هينها. وواقع االمر ان هذا الشر  املشدار وينكن ان تنتمي او نفس الرؤى الثقافي

اليم حول اهتمام املثقف ابجملتمدع امندا يعدري عدن احلالدة الطبيعيدة مدن ارتبدا  املثقدف املعدريف واملتعددد الو دوا هقضدااي 
كثددر اةرة ومساسدداا الواقددع، ذلددك ان هددذا االرتبددا  مددن شددأنم ان ال ععددل الفددرد يف عزلددة عددن القضددااي الدديت هددي ا 

ابلداعيددة الددذي مددن  -كمددا هددو معددروف   -وتشددويقاا، واقصددد هبددا قضددااي اجملتمددع العامددة، وابلتددايل فانددم يصدد  نعتددم 
 شأنم ان حيمل ايديولو يا معينة تنطوي على تصور وموقف يددين من االحداث واالوضاك اخلار ية العامة.

تاعددا هنددوعني متميددزينت احددد ا ذلددك الددذي تكددون لددم علددى ان هنددا  در ددات متفاوتددة مددن املثقفددني ينكددن ا
املقدددرة التامددة علددى التنظددري واهتكددار االفكددار وانشدداء املددذاهب واملندداهك، وينكددن ان نطلدد  عليددم  املفكددره.  مددا 
النددوك االخددر فهددو ال ينتلددك مثددل هددذا اخلصووددية، امنددا لددم القدددرة علددى التمييددز وتبددق مددا يطرقددم النددوك االول مددن 

ذاهب  سدب مدا يدرد يف نفسدم مدن اقتنداك وتصدويب. وتو دد هدني هدذين الندوعني در دات متفاوتدة غدري افكدار ومد
 يددة من االوناف الوسطى.

اذن فدددننن  مدددام ابقتدددني متميدددزتني مدددن املثقفدددني، احددددا ا نطلددد  عليهدددا ابقدددة املفكدددرين، وهدددم الدددذين ينثلدددون 
 ة املثقفني العاديني.الرؤوس العليا من الثقافة،  ما االخرى فهي عبارة عن ابق

 
 ثالث بىن عقلية منتجة

اذا كنا قد حددد  كينوندة املثقدف هشدكل عدام وهغد  النظدر عدن انتماءاتدم وتطلعاتدم، فدان مدن املمكدن يديدد 
ابيعدة املثقددف الددديق امللتدزم ابضددافة هعدد  العناودر الضددرورية يف تكوينددم. فمدا نقصدددا اباللتددزام لديس ذلددك الددذي 

لدم املثقفددون العدرأ منددذ منتصدف القدرن العشددرين، امندا هددو االيندان الصدداد  ابالسدالم كمبددد   داء هدم سددارتر ورّو  
عقائدي وحضاري ليس يف ذلك اختالف هينم وهني الفقيم، اي ان كدالا منهمدا ععدل مر عيتدم يف التفكدري يدددة 

  ابالسدددالم ارتبااددداا ابالسددالم مدددع فدددار  وتفددداوت ابلفهدددم واالسدددلوأ. اذن ان مدددا ينيددز هدددذا املثقدددف هدددو اندددم يدددرتب
و ددانياا  داعالا مندم معتقددداا حقداا وداحلاا للمصددادقة واملطاهقدة مدع الواقددع. عدذا فهدو عمددع يف مصدادرا املعرفيدة هددني 
االسدالم وهددني الواقددع. لكددن تعويلددم علددى االسددالم يف سددلوكم اال تهددادي لدديس مددن  هددة  زئياتددم وتفاودديلم، وامنددا 

 لرئيسية  قاود التشريع، على ما سنعرف.هكلياتم العامة متمثلة ابلدر ة ا
 

هبددذا يصددب  املثقفددون يف  تمعنددا ينقسددمون او تيددارين رئيسدديني واسددعني، احددد ا يلتددزم  بددد  االسددالم ويعمددل 
على محل املشروك الديق والذي االقنا عليم املثقف الديق. واالخر على خالفم ليس لم عالقة ابملشروك الديق، 

غدددريا، والدددذي يُطلددد  عليدددم العلمدددا . فالفدددار  هدددني التيدددارين يتنددددد  سدددب املوقدددف مدددن الددددين  اسدددالمياا كدددان او 
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كمشددروك يددراد لددم التطبيدد  علددى العالقددات اال تماعيددة. وينكددن حلددال هددذا الفددار  علددى الصددعيدين االيددديولو ي 
تبنداة  تلفدة هينهمدا. مدع هدذا واملعريف، اذ مدا حيدر  هدرالء هدو غدري مدا حيدر  اولئدك، كمدا ان توليدد املعرفدة والقديم امل

فهنا  ااار مشا  عمعهما يف توليد املعرفة هو االاار الثقايف ولدو  عنداا العدام مدن االحتكدام الدرئيس او الواقدع 
والعقل االنسا ، هغ  النظر عن االعااف او عدم االعااف هو دود مصددر آخدر غيدم يعمدل علدى رفدد املعرفدة 

 خرية ال  يت وال ينبغي ان  يت على حساأ املعرفة االوو. االنسانية ااملا ان هذا اال
 

اذن تتشكل لدينا ثدالث دوائدر هنيويدة للمعرفدة، هدي دائدرة الفقيدم ومدن علدى شداكلتم مدن النصووديني، ودائدرة 
ا يقدع املثقف العلما ، واخرياا دائرة املثقف الديق. ويالحظ ان هدني الددائرتني االوليتدني تضداداا حداداا، فكدل منهمد

علددى الطدددرف البعيدددد مددن الطدددرف االخدددر،  مددا الددددائرة االخدددرية فتقددع يف الوسددد  امدددع هعضدداا  دددا يملدددم الددددائرين 
االوليتان،  ي اتا تشا  مع كل منهمدا يف  واندب معيندة و تلدف معهمدا يف  واندب اخدرى، ويف الغالدب ان مدا 

وددني  ايضدداا. وابلتددايل فددان املثقددف الددديق تتفدد  فيددم مددع احدددا ا هددو عددني مددا  ددالف فيددم االخددرى، والعكددس 
يتمسدك  بلددني احددد ا هددو ذات مددا ينتمددي اليددم الفقيددم، وكن اختلددف معددم ابلكيفيددة، واالخددر يعددود او مددا ينتمددي 
اليم العلما  وكن اختلف معدم هدو االخدر ابلكيفيدة والتفسدري. وينكدن متثيدل العالقدة هدني الددوائر املعرفيدة عدذا البده 

 الل الرسم البيا  التايل الثالث من خ
 
 

 البه الثالث وعالقتها ابالمة
 

قدددديناا كدددان الفقيدددم يشدددكل العنصدددر امل دددتص الوحيدددد الدددذي لدددم  ثدددري ابر  علدددى السددداحة اال تماعيدددة لالمدددة 
االسالمية، هل وعلى املسار السياسي النظمة احلكم املتعاقبة. فليس هنا  من  تص استطاك ان عاريدم وينا عدم 

امليدددان. اذ كددان الفالسددفة آنددذا  ال عالقددة عددم اال ابوددناهبم مددن اهددل الفلسددفة وذوي الفكددر املتعددايل،  يف هددذا
حيق املطالب الفلسفية هي مطالب خصووية معمقة ال يستوعبها اال القليل من النداس، وافهدم مدن ذلدك اتدا 

رفددان دوائددرهم اخلاوددة الدديت عزلددوا تدددور يف مدددارات لدديس  للعددوامه فيهددا ادا تفكددري. وكددان للمتصددوفة واهددل الع
فيهدددا انفسدددهم عدددن عمدددوم اجملتمدددع وقضددداايا. وكدددان املتكلمدددون منشدددغلني هقضدددااي اريديدددة هعيددددة عدددن واقدددع االمدددة 
و ومهدا، وعلددى االقددل فدان مددا كددان يهمهدم هددو اددر  اجلددل وافنددام اخلصددوم الديت ترضددي العددوام. وكدذا احلددال مددع 

تمدددوا سدددوى التعامدددل مدددع الدددنص هعيدددداا عدددن املشددداكل الددديت يعدددك هبدددا الواقدددع املفسدددرين وانيددددثني، حيدددق اتدددم د يه
اال تمدداعي. يف حددني كددان الفقيددم هددو الوحيددد الددذي اسددتطاك ان عددد مسدداحة واسددعة مددن النفددوذ داخددل اجملتمددع، 
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وذلددك  كددم مددا لديددم مددن الصددنعة الدديت وظيفتهددا التعامددل مددع الواقددع هددال انقطدداك، اذ كددان للندداس حددا تهم الفعليددة 
ملعرفة االحكام اليت عدوتا يف هذا الصنعة، كذلك فان االنظمة احلاكمة هي االخرى قد و دت حا تها فيهدا 

 الباا للغطاء الشرعي وتريير الواقع، حىت لو كان فاسداا.
 

 لقد كان الفقيم ينارس دور الوالية العلمية حيال غريا. فلم والية على العامة تبعاا للنا دة التكليفيدة، كمدا ان
لم نوعاا من الوالية على السياسة عندما يضع عا الغطاء الشرعي، فكما يقول الفقهاء انم ال هد للسياسة مدن ان 
تتبدددع العلدددم الشدددرعي، رغدددم ان االمدددور قدددد  دددرت هشدددكل معكدددوس، حيدددق اودددب  العلدددم الشدددرعي يكومددداا هبدددوى 

  الشرعيةه ملا يقوم هم من افعال. السياسة عندما استطاك السلطان ان يفرض على الفقهاء اعاد الترييرات 
 

اذن كانت العالقة اجلارية آنذا  ثالثية تتمثل هكل من السلطان والفقيم واالمدة. كمدا كاندت االدوار الفاعلدة 
هدددني هدددذا العناودددر تعدددود او كدددل مدددن السدددلطان والفقيدددم، حيدددق حيتدددل السدددلطان املرتبدددة االوو مدددن التدددأثري علدددى 

يف ذلددك الفقيددم. ود يكددن لالمددة مددن دور سددوى انيكوميددة ابلتقليددد والطاعددة. فالتقليددد العنصددرين املتبقيددني، ويتبعددم 
هو الركن الذي رس م الفقيم يف اعما  عقل االمة، وقد ساعدا يف ذلك ما كانت عليم هدذا االخدرية مدن اميدة، 

ا السدلطان وغرسدها يف عذا د يكن عا من خيار سوى اتباعم وقبول هضاعتم املعرفية. امدا الطاعدة فهدي الديت فرضده
 روح االمة ابلقوة والت ويف. وهبذا د يكن لالمة من دور غري تقليد الفقهاء وااعة السالاني.

 
هكذا كانت العالقة ثالثيدة. مدع هدذا فهندا  عنصدر آخدر د يكدن لدم ذلدك الددور املدرثر عامشديتم ويدوديتدم، 

وظفهم السلطان كمستشارين نظراا او مدا حيملوندم وهو الذي يعود او ما يطل  عليهم  الكّتاأه، فمنهم فئة 
من ثقافة ومعرفة عالية هشرون الدبالد العامدة ومدا يعتمدوندم مدن مقداييس مردهدا او العقدل والواقدع. وكدان اهدر  مدن 
مثّددل هددذا الدددور هددو كددل مددن اهددن املقفددع يف القددرن الثددا  واهددن خلدددون يف القددرن الثددامن للهجددرة. وعددادة مددا كددان 

ن املدوايل الدذين ينتمدون او اقدوام وحضدارات اخدرى علدى ر سدها هدالد فدارست االمدر الدذي هديء عدم ان الكّتاأ مد
ينتلكوا من اخلرية واملعرفة ما يفوقون هبا غريهم. فمدثالا كدان اهدن املقفدع يعداض علدى اريقدة الفقهداء لكوتدا ودنعة 

كدذلك هدو احلدال مدع اهدن   �مدة وعلدى ر سدها العددل.ال تعري اهتماماا او حقيقة الواقع وكليات املبداد  الفطريدة العا
خلدددون الددذي كشددف عددن الطريقددة االسددتعالئية للفقهدداء يف اريددد القضددااي ويويلهددا او مطلقددات وكليددات ذهنيددة  
�كثدددرياا مدددا تصدددطدم ابلواقدددع وال تتطددداه  معدددم، وهدددو يعددددها ال تنفدددع يف املعاجلدددات املتعلقدددة هشدددرون الواقدددع املتغدددري. 

�قولة هع  الفالسفة  ان ما تر ونم من  حية الدقة امنا  سرونم من  حية املوضوعية.وينطب  عليهم م 
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 ما احلال يف العصر احلديق فقد تغري، اذ اوبنت العالقة اجلارية رابعية، ووار التندافس علدى االمدة ثالثيداا 
 هدل  ن كان ثنائياا. 

 
مفداهيم التقليدد ويطالدب االمدة ابتباعدم، كمدا د يتغدري  ال شك انم د يتغري شأن الفقيم، اذ مدا ال يتبده ترسدي 

شددأن السددلطان، حيددق ظددل ينددارس القددوة ال ددل اخضدداك االمددة الرادتددم واحلكددم عليهددا ابلطاعددة. لكددن مددا حدددث 
 ديدددداا فهدددو ظهدددور دور املثقدددف يف السددداحة اال تماعيدددة. فدددالول مدددرة يُطلدددب مدددن االمدددة او اجلمددداهري ان تددددر  

قددرارات العامددة واعتبارهددا مصدددراا كليدداا او  زئيدداا للسددلطات السياسددية. كمددا الول مددرة متددارس مسددروليتها يف ا دداذ ال
حياعا عمليات االقناك والتنمية املعرفية وياولة خل  مدا يطلد  عليدم الدر ي العدام. وقدد افضدت مثدل هدذا املطالدب 

طان والفقيدم مدن  اندب اخدر. اذ واملمارسات او التنافس على روح االمة وعقلها هني املثقف مدن  اندب، والسدل
قددّدم املثقدددف يف ابد  االمدددر هضددداعة حديثدددة  اادددب اجلمددداهري ال هعندددوان التقليدددد، وال هعندددوان سياسدددة االخضددداك 
واالذالل، وامنا هفعل التأثري واالقناك،  اعالا من نفسم مسروالا عن االمة ومعرياا عن اموحها وارادتدا. وقدد امتدد 

لدددى السدددلطان الدددذي خضدددع الاروحاتدددم النظريدددة، مثلمدددا يالحدددظ  ليددداا فيمدددا  ثدددرت هدددم دورا ليندددال  ثدددريا حدددىت ع
االنظمددة العرهيددة ابملثقفددني القددوميني. لكددن دون ان ينكددر يف املقاهددل مددا حققددم السددلطان فيمددا هعددد مددن ان حيمددل 

ثقف الدذي هدد  دورا املثقف على ان يكون مبشراا لسياستم و ارسة االستبداد املعريف حيدال االمدة واجلمداهري. فدامل
مع االمة خار  لعبة السلطانت عاد هعد ذلدك ليكدون ضدمن هدذا اللعبدة ولدو علدى حسداأ االمدة الديت عدّد نفسدم 

 مسروالا عنها من قبل.
 

واذا اهعددد  انفسددنا عددن ياكمددة املثقفددني وانقسدداماتم السياسددية وحجددم االلتددزام الددذي ا ددذوا علددى انفسددهم، 
يد قّدم الكثري من املعرفة اليت اثرت على تو هات االمة والسلطانت فان مدا يهمندا ونظر  اليهم كطرف فاعل  د

 فعالا هو التعرف على اجلانب املعريف االهستمولو ي من الوظيفة الذهنية للمثقف.
 

ابد  ذي هدددء، ينكدددن القدددول ان مثقفدددي اليدددوم هدددم ككّتاهندددا القددددماء اعتمددددوا علدددى ثقافدددة دخيلدددة تنتمدددي او 
غري حضارتنا االسالمية. ويف كال احلدالني اندم مثلمدا كدان الكتّداأ ينافسدون ذوي االختصداص مدن حضارة اخرى 

اهل الفقم يف اروحاتم املعرفية وعالقتهدا ابلدواقعني اال تمداعي والسياسدي، فكدذا ان املثقفدني اليدوم يدردون نفدس 
لكدل منهمدا. اذ كدان الكتّدداأ  الددور مدن املنافسدة للفقهداء، وذلدك هغد  النظدر عددن اخدتالف االغدراض والوظيفدة

 موظفني خلدمة السلطان، يف حني عّد املثقفون انفسهم مسرولني عن االمة ومعريين عن اموحاتا وتطلعاتا.
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علدددى ان املثقدددف العدددرد كدددان شدددديد التدددأثر ابملثقدددف الغدددرد، او در دددة اندددم اخدددذ الغالدددب مندددم يعكدددس ذات 
كدان هددذا االمددر هددنّي فيمددا ربددص املثقدف املاركسدديت فددان غددريا غالبدداا مددا املضدامني والوظيفددة واالغددراض تقريبدداا. فدداذا  

اخذ يتأثر  ا عليم االئع املثقفني الغرهيني يف فرنسا، واقصد هبم مثقفي عصر االنوار خالل القرن الثدامن عشدر. 
الدديت تقددددمها اذ كددان عدددرالء دور يضدداهي سدددلطتني حدداكمتني، احددددا ا معرفيددة تتمثدددل ابلعقائددد واالراء الالهوتيدددة 

الكنيسة، واخرى سياسية تعود او ما عليم االنظمة االستبدادية احلاكمة انذا . وقدد عدارض املثقفدون السدلطتني 
ون ارسدددوا قبددددال االوو دعدددائم العقددددل واملنطددد ، وقدددددموا حيدددال االخددددرى معددداد الدينقراايددددة ودور االمدددة والشددددعب 

. فعلدى هددذا الشداكلة مددن الصدراك  ددرى احلدال لدددى مثقفيندا العددرأ، واملنداداة ابلدسدتور والعدالددة واحلريدة واملسدداواة
وكن كان اخف واأة واضعف  ثرياا، ذلك اتم عارضوا الكهنوت التقليدي والياتم املعرفية والسياسية. ويصدد  
هدددذا االمدددر حدددىت علدددى املثقفدددني االسدددالميني، فهدددم علدددى الصدددعيد املعدددريف رّ ندددوا العقدددل والواقدددع علدددى النقدددل عندددد 

لتعارض،  الفني هدذلك الطريقدة التقليديدة الديت يعدّول عليهدا الفقهداء. وكدذا اتدم علدى الصدعيد السياسدي عارضدوا ا
الترييرات اليت يقدمها الفقهاء يف تكريس احلكومات االستبدادية، هل وادخلوا حد  االمدة يف اخليدار واحلكدم ابقداا 

املسداواة. ومدن ذلدك ان رشديد رضدا عدّد مصددر القدوانني يتمثدل لقيود الدستور والقدانون واملنداداة ابحلريدة والعدالدة و 
�ابالمةت ابستثناء ما هو منصوص يف الكتاأ والسنة الذي حسبم قليالا  داا. 

 
مهما يكن فمن حيق املسلك املعريف جندد ان الاكدة الوحيددة الفاعلدة الديت خلفهدا لندا التداري  االسدالمي هدي 

النهضددة احلديثددة ظهددرت هنددا  عناوددر فاعلددة اخددرى منافسددة، اذ افضددى  تركددة الفقيددم، ومددع ظهددور مددا يطلدد  عليددم
التنديق على مستوى التعليم كبناء املدارس واجلامعات وما قدمتم البعثات العلمية او الغرأت كل ذلدك افضدى 
او اعدداد عناوددر  تلدددف هنيددة وتطلعدداا عدددن تلددك الددديت نراهددا عنددد الفقيدددم هشددكلم التقليدددي. اذ ظهدددر علددى ايددددي 

االهتمدددام هقضدددااي فرضدددتها الظدددروف احلديثدددة كالاتدددة وتسدددهيل اللغدددة وتشدددكيل  -املثقفدددني  -عناودددر اجلديددددة ال
املصطلنات احلديثة وكتاهة القواميس اللغوية واملوسوعات العلمية ونقل املفاهيم الغرهيدة ونشدر الصدنف والكتدب 

ااي السداعة والسياسدة ومدا عدري يف العداد اتدع. واجملالت واعادة االعتبار للااث العقلدي واملعندوي واالهتمدام هقضد
لقد كانت مصدر ومدن   هدالد الشدام هدي اول املتدأثرين ابلوضدع اجلديدد مدن املنافسدة هدني الفقيدم واملثقدف اجلديدد. 
وكان الفقيم يتمثل آنذا  ابملرسسات الدينية الرمسية وعلدى ر سدها  امعدة اال هدر، يف حدني ارتدب  املثقدف اجلديدد 

ت العلميددة والثقافيدددة احلديثددة، او انددم كدددان شددديد التددأثر هبدددا. فعلددى وددعيد املثقدددف العلمددا  جنددد امثدددال ابملرسسددا
( واديدددب 3881دددد9181( وهطدددرس البسددتا   7881دددد4081( وامحدددد فددارس الشددداي   1781دددد0081 ودديف اليددا  ي  

شددددددبلي الشددددددميل ( و 4191دددددددد1681( و ر ددددددي  يدددددددان  7291دددددددد2581( ويعقددددددوأ وددددددروف  5881دددددددد6581اسددددددنا   
( وامحددددددد لطفددددددي السدددددديد 6391دددددددد3681( وتيددددددل ودددددددقي الزهدددددداوي  2291دددددددد4781( وفددددددرح انطددددددون  7191دددددددد0681 
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( وعلدددي مبدددار  3781ددددد1081( وغدددريهم.  مدددا علدددى ودددعيد املثقدددف الدددديق فنجدددد رفاعدددة الطهطددداوي  3691ددددد2781 
( وعبددد الددرمحن الكددواكم 7981دددد9381 ( وتددال الدددين االفغددا  9981دددد0181( وخددري الدددين التونسددي  3981دددد3281 
( وغريهم. فكال املثقفني العلما  والديق قد 8391دد6781( ويمد اقبال  5091دد9481( ويمد عبدا  2091دد4581 

 ثر ابحلضارة الغرهية والتنديق اجلديد غاية التأثر، هل اتمدا يددينان هو ود دا او عمليدة التندديق واالحتكدا  
  يعمالن  ثراا هبذا االعتبار خالفاا للفقيم الذي غلب عليم التنفظ.ابلغرأ، وما اال

 
واذا كانددت مهمددة الفقيددم هددي احلفددال علددى مددا كددان امددام تيددار النهضددة والتنددديق والتغريددبت فعلددى خالفهددا  
كاندت مهمدة املثقدف العلمدا ، وذلدك كمددا هبجدر مدا كدان مدن تركدة هددال كعدادة احيداء، او هدره  التندديق ابلددااث 

هطدداا ضددعيفاات اعتمدداداا علددى املفدداهيم املسددتوردة مددن الغددرأ كاحلريددة والتقدددم والعقالنيددة ومددا اليهددا. فمددا يفكددر هددم ر 
العلمدا  هدو  عددل التنميدة اال تماعيددة واالقتصدادية والسياسددية قائمدة علددى مفهدوم املواانددة او القوميدة كضددرورة ال 

 ثل هذا االااا انذا  هو مدرسة هطرس البستا .غه عنها يف النهضة املنشودة، وكان اهر  واقدم من ين
 

يف حددني كانددت مهمددة املثقددف الددديق هددي التوفيدد  هددني الاكددة املوروثددة وهددني الواقددع اجلديددد، مددع تغليددب هددذا 
الواقددع، او االلتفدداف عليددم مددن منطدد  ان مددا انتجددم الغددرأ مددن علددم وثقافددة امنددا اخددذا عددن املسددلمني وقددام هتطددويرا 

  عليددم النهضددة الغرهيددة احلديثددة. وقددد هدددا هددذا االهتمددام اول االمددر مددن خددالل مدرسددة الشددي  حيددق ّ  مددا يطلدد
حسن العطار وتالمذتم  وذلك اابن احلملة الفرنسية على مصر، اذ كان العطار خطيب اول حفل لت در  اول 

حدرض تالميدذا علدى  فو  ملدرسة الطب، يف كلمة اشدار فيهدا او ان العلدم دويل وان احلضدارة عامليدة. وهدو الدذي
عبدددور البندددر او الغدددرأ، فكدددان تلميدددذا رفاعدددة الطهطددداوي اول رائدددد للفكدددر العدددرد املعاودددر، فقدددد اسدددتطاك وهدددو 
�ا هري ان يدرس الفرنسية وان يا م منها وينشئ تياراا ضد ماا قوامدم اجلمدع هدني ثقافدة العدرأ وثقافدة الغدرأه  .

�الغرهية. لذلك ُعد رمزاا للراهطة هني اال هر والثقافة 
 

ان من الطبيعي ان توا م اي تضة وراعاا و دالا هني خ  يريد اهقاء كل ما كان على ما كان، وهدني رفد  
مضدداد ملددا كددان، وهددني ياولددة اديددد واوددالح مددا كددان ملددا ينبغددي ان يكددون. ان مثددل هددذا الصددراك قددد حصددل منددذ 

العرهيدة. فلقدد كدان االاداا االول املتمثدل ابلفقيدم ظهرت وتبينت معاد  النهضة احلديثدةه يف هدالد  االسدالمية و 
حيتمدي هسدرية السدلف القددماء ويتوقدف عنددها ابلتقليدد مقتددايا  قولدة االمدام مالدك   ال يصدل  امدر هدذا االمددة 
اال  ا ودل  هدم اوعداه. اذ ظهدر يف اوسدا  هدذا االاداا مدن يشداار تلدك املقولدة هشدعار   الددين كمدا تركدم لندا 

مددا سددوى ذلددك مددن امددور الدددنيا وعلددوم العصددر فددال عالقددة لال هددر هددمه. هددل كددان القددرن التاسددع عشددر  االئمددة  مددا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

حددافالا هبددذا التو ددم حددىت نعددى املصددل  خددري الدددين التونسددي علددى املسددلمني كراهيددة االخددذ ابسدداليب التنظيمددات 
  عا الكثري، كما ونقد االعتقداد املدنية احلديثة يف االوالح، ودفع الُشبم اليت يرم هذا التنظيمات كما كان يروّ 

السائد والقائل ابن كل ما يصدر عن اورواب حرام او  الف للشريعة، فضالا عن انم انكر على العلماء اعراضدهم 
امدا االاداا الثدا  املتمثدل ابملثقدف العلمدا   �عن استكشاف قضااي الواقع و هلهم  عرفة امراض االمة االسالمية.

ف املضدددداد مددددن االول وكددددان شددددعارا علددددى شدددداكلة القددددول   مددددا لنددددا والرمددددادان افضددددل تكددددر  فقددددد جلددددأ او الطددددر 
وابلتددايل  �لالسددالف لدديس يف االحتفددال ابلرمدداد الددذي تركددوا، هددل يف االحتفددال ابلشددعلة الدديت محلوهددا متأ جددةه.
لدديت فرضددتها فاندم عمددل علددى تطويددع الددااث ونددص اخلطدداأ االعددي او مدا ربدددم مصددا  احلاضددر، هفعددل الضددغو  ا

 احلا ات الزمنية وتطورات الواقع. 
 

هكذا كان الرواد االوائل من املثقفني الدينيني يعانون من هيمندة ااداهني متضدادين، كدل منهمدا ينسدك  بدل 
غددري مددا ينسدددك هددم االخددر،  دددا  عددل املهمدددة الدديت حيملوتددا تعدددري عددن ياولدددة التوفيدد  واجلمددع هدددني احلبلددني كطريددد  

( حصدر عوائد  التقددم يف فئتدني،  دا ر دال 9781ددد0181فمثالا ان املصدل  خدري الددين التونسدي   للنهضة والتقدم.
الددين ور ددال السياسددة   مددا ر ددال الدددين فدداتم يعرفددون الشددريعة وال علددم عددم ابمددور الدددنيا، وان ر ددال السياسددة 

ذافريها مددن غددري ر ددوك او الدددين. يعرفددون الدددنيا وال يعلمددون الدددين، وهددم يريدددون ان يطبقددوا الددنظم االوروهيددة  دد
وقدددد حفدددزا هدددذا االمدددر او وضدددع كتاهدددم   قدددوم  �فنقدددول لالولدددني اعرفدددوا الددددنيا. ونقدددول لالخدددرين اعرفدددوا الددددينه.

املسددالك يف معرفددة املمالددك(. اذ اشددتمل علددى داعيددني، احددد ا يددذيرا للمسددلمني مددن ا عددراض عددن االخددذ عددن 
اد اجلسر الذي يدره  هدني كدل مدن ر دال الددين ور دال السياسدة، معتدرياا ان غريهم من االوروهيني، واالخر هو اع

لكل منهما ضرورة تكمل االخرى،  يق انم هتعاوتما ينكن لالمة ان تنه . وقد و د لذلك ترييدراا يف التوفيد  
حكددام هينهمددا مددن خددالل اجلمددع هددني املددادتني اللتددني يشددكالن موضددوك البنددق عنددد ا. فهددو يقددول   ان ادارة ا

الشددريعة، كمددا تتوقددف علددى العلددم ابلنصددوص، تتوقددف علددى معرفددة االحددوال الدديت تعتددري يف تنزيددل تلددك النصددوص. 
فالعاد اذا اختار العزلة والبعد عن ارابأ السياسدة فقدد سدد عدن نفسدم اهدواأ معرفدة االحدوال املشدار اليهدا، وفدت  

�عرفة الوسائل الكفيلة للنهضة.عذا فقد حق الفريقني على العمل مل �اهواأ اجلور للوالةه. 
 

وعلددى اثددر ذلددك ظهددر اادداا وسدد  يعددري عددن محلددم عدداتني املهمتددني  ُالدد  عليددم  حددزأ االوددالح االسددالمي 
املعتدددل اجلددامع هددني االسددتقالل يف فهددم الدددين وحكددم الشددرك االسددالمي وكنددم احلضددارة االوروهيددةه. وهددو احلددزأ 

هطهدا  بداد  وداحلة او يوفد  هدني التغيدري مدن  هدة وهدني وديانة  سداس الذي يقبل التغيريات الضدرورية علدى ان ير 
( من املريددين عدذا االاداا، اذ يدرى ان علدى هدذا احلدزأ املعتددل 5391دد5681االمة اخللقي. وقد كان رشيد رضا  
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 ان  يُنشددئ مدرسددة عاليددة لت ددريك املرشددنني لالمامددة العظمددى ولال تهدداد الشددرعي هعددد دراسددة اوددول القددوانني
الدوليدددة وخالودددة يريددد  االمدددم وسدددنن اال تمددداك ونظدددم املرسسدددات الدينيدددة كالباهويدددة.. وتيدددع املسدددائل الضدددرورية 

�لتطبي  االسالم على العاد احلديق تطبيقاا ونينااه. 
 

علدى ان التباعدد هدني ر دل الددين ور دل الددنيا، او الفقيددم والعلمدا  ومدن علدى شداكلتهما، مدا ال قائمداا حددىت 
ا. وقددد كانددت االمددة يف هعدد  الفدداات منقسددمة علددى نفسددها هددني هددذين التددو هني، ومددن ذلددك شددهادة يومنددا هددذ

يمد عبدا على ان  سم االمة يف عصرا كان منقسماا هني فئتني عظيمتني  ا  االأ علوم الدين ومدن علدى 
واحيدا ا  �همدا.شاكلتهم، واالأ فنون هذا العصر ومن هدو يف  حيدتهمه، لدذلك  داءت دعوتدم  الفدة لكدل من

رُبيّددل للددبع  يف هعدد  الفدداات انددم ال عددد هددني الندداس يف الغالددب اال وددنفني  متدددين  اهددل او عاقددل متهتددك. 
وكأن احللقة املفقودة هي حلقة املثقف الديق الذي هوسعم ان يشكل وسيطاا هني الطرفني املتضادين، و ن يكون 

ر املثقدف الدديق روا داا واتسداعاات خصووداا يف العقدود االخدرية،  امعاا جلملة من اعتباراتمدا. ومدع ذلدك فقدد اظهد
 يرة هننو من االستقاللية الفكرية، واخرى عري التنظيمات السياسية وكذلك احلركات الثقافية.

 
 خرياا ان ما نشهدا اليوم من انشطار حاد وواسع هني التيارين الديق والعلمدا ت لديس كلدم ينكدن ار اعدم او 

يددم الوضددع مددن انقسددام هددني الددرواد االوائددل، ذلددك ان هعضددم كددان يعددود او مددا محلددم املثقددف الددديق مددن مددا كددان عل
ا دوا  غري منظر يف توفيقم هني الدين والواقع اجلديد، االمدر الدذي  عدل اال يدال التاليدة املتصدلة هدم تنقسدم علدى 

او االوددالة والتدددين. اي ان مددا نفسددها هددني  يددل ينسددب نفسددم او التنددديق والعلمانيددة، و يددل ينسددب نفسددم 
ظهدددر علدددى اعقددداهبم هدددو  يدددل املثقفدددني االسدددالميني و يدددل املثقفدددني العلمدددانيني. حدددىت ان هدددذا اجليدددل االخدددري مدددن 
املثقفدني اخدذ يصددف املثقدف الددديق مدن الددرواد اوودافاا متضددادة ومتقاهلدة، فبعضددهم يدراا مثقفدداا علمانيداا او ليرياليدداا، 

 اعتري الطيب التيزيق كالا من رفاعة الطهطاوي ويمد عبدا ضمن التيدار السدلفي، هينمدا وآخر يراا سلفياا، فمثالا 
عدددّد ا غدددريا ليرياليدددني، حيدددق الشدددائع عدددن الطهطددداوي ابندددم  رائدددد الليرياليدددة العرهيدددة االسدددب ه واندددم  عصدددري 

عد الددين اهدراهيم وضدع  كمدا ان الددكتور سد  �ليريايله وان  الشر  العرد واالسالمي دخل هم او عصدر التندوير.
كددددذلك فهندددا  مددددن اعتددددري   �كدددالا مددددن الطهطددداوي وخددددري الدددددين التونسدددي واالفغددددا  وعبدددددا يف ودددنف الليرياليددددني.

الكواكم من العلمانيني لتشديدا على الوانية وتر ينم للوفا  الواق والقدومي علدى الدديق واملدذهم، واندم فدّر  
ومن    ُتدم هفصدل الددين عدن  �من حيق الت صص ومنع اجلمع هينها، هني السلطات السياسية والدينية والتعليم

�هل اكثر من هذا ان هنا  من حسب ان االسلمة تنقلب او العلمنة عند التطبي . �السياسة اباال . 
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 املثقف وتو هاتم التعددية
 

لتضداد والتندايف. وهدي اذا ما نظر  او املثقف العلما  جندد ان لدم تو هدات عديددة  تلفدة يصدل هعضدها او ا
علددى العمددوم تو هددات ال تتعدددى يف نظددر  االشددكال اخلمسددة التاليددة  العلمددوي كمددا يتمثددل لدددى شددبلي الشددميل 
وفدددرح انطدددوان ويعقدددوأ ودددروف وامساعيدددل مظهدددر وسدددالمة موسدددى و كدددي جنيدددب يمدددود وفدددراد  كدددراي، والدددذرائعي 

رس البسددتا  واهدراهيم اليددا  ي و ر ددي  يدددان وانطددون  الرياتدايت( مثلمددا هددو احلددال لددى املفكددرين القددوميني كبطدد
سدددعادة و كدددي االرسدددو ي وسدددااع احلصدددري وقسدددطنطني  ريددد ، والعقدددال   التندددويري( الدددذي غالبددداا مدددا يلجدددأ اليدددم 
املفكددددرون القوميددددون حيددددق يندددداهون هددددني النددددزعتني العقالنيددددة والنفعيددددة، وامليتددددافيزايئي كمددددا يتمثددددل لدددددى املفكددددرين 

 مثال ميشال كامل وايسني احلدافظ وحسدني مدروة وهدادي العلدوي ووداد  العظدم ومطداك ودفدي املاركسيني من 
وايب تيزيق وعبد هللا العروي، والالعقلي كما هو احلال لدى عبد الرمحن هدوي وعلي حرأ، وعدادة مدا يعمدل 

 هذا الشكل االخري على نق  العقل وتقوي  مقوالتم املعرفية وفض  التزاماتم العملية. 
 

ولعل اول شكل هر  يف يريد  الفكدر العدرد احلدديق هدو الشدكل العلمدوي املمتدز  ابلذرائعيدة. فاجليدل االول 
من املثقفني العلمانيني محل خليطاا من العلمانيدة العلمويدة والنفعيدة الرياتاتيدة، اذ كدان مهتمداا ابلكيفيدة الديت ينكدن 

 اويلددة، ومدن   هلددوغهم حددد السديادة  ثددل مددا كددانوا ان تتنقد  هبددا تضددة العدرأ هعددد السددبات الدذي قضددوا قددرو ا 
عليم من قبل، وذلك انطالقاا من التدأثر ابلنتدا  احلضداري والعلمدي للغدرأ. وعليدم كثدر االهتمدام لددى هدذا اجليدل 
هدددوائر املعددارف واملوسددوعات العلميددة واالدهيددة واملعددا م اللغويددة، وكددذلك  اد االهتمددام ابنشدداء الصددنف والاكيددز 

 (.3881دد9181التعليم ومنم تعليم املر ة، مثلما يظهر ذلك لدى هطرس البستا   على 
 

هكذا فان املثقف العلما  على مخسة  شكال قد تتداخل وتتما   هنسب واعتبارات، وهي ما الدت سدائدة 
 حىت يومنا هذا، وينكن تسلي  هع  الضوء عليها كااليت 

 
 دد النموذ  العلموي1
 

يف العلم ضالتم الوحيدة يف البنق عن احلقيقدة و سديس اجملتمدع السدليم. وابلتدايل فاندم وهو ذلك الذي عد 
ال يقدم اااراا قبلياا يعتمد عليم غري وثوقم ابلنتا  العلمي، وال حيمدل منظومدة يدددة غدري تلدك الديت تصدا  ودياغة 

يعددق لديددم ان تضددة اجملتمددع ال تتنقدد  هعديددة قاهلددة للتغيددري ابسددتمرار تبعدداا ملددا يقدمددم العلددم مددن حقددائ  نسددبية.  ددا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

ابلدددين او غددريا مددن العناوددر احليويددة الفاعلددة. هددل غالبدداا مددا ينظددر او الدددين مددن الناحيددة املعرفيددة نظددرة العددائ  يف 
سبيل التقدم، ويراا اوراا قد انتهت مهمتم يرربياا، وذلك ابقاا لقانون االاوار الثالثدة مدن تطدور الفكدر االنسدا  

م او سدددت كوندددت، حيدددق فيدددم يكدددون الطدددور الدددديق هدددو اول املراحدددل التارربيدددة للتفكدددري البشدددري  دددا الدددذي وضدددع
يتصف من سذا ة واسطورية، وهعدا  اء دور الطور الفلسفي امليتدافيزايئي مندذ احلضدارة االغريقيدة وحدىت العصدر 

 احلديق،   اخرياا انتهى االمر عند الطور العلمي الذي جنق مثارا اليوم.
 
 د النموذ  امليتافيزايئيد2
 

وهددو ذلددك الددذي يفدداض و ددود نسدد  قبلددي ةهددت كنقيقددة مطلقددة تتجدداو  حدددود التدداري  والزمددان واملكددان. 
ومندم يدتم التعامدل مدع القضدااي املوضدوعية سدواء مدن حيددق فهمهدا  سدب مدا عليدم النسد ، او العمدل علدى تطبيدد  

 الواقع تغيرياا  دذرايا، مثلمدا هدو احلدال مدع االاروحدة املاركسدية مضامينم ومفرداتم ولو افضى االمر احيا ا او تغيري
الدديت تفدداض و ددود نسدد  قبلددي  دداهز ُخيددل للماركسدديني العددرأ ان مددن املمكددن تطبيقهددا علددى ارض الواقددع ومنددم 

 الواقع العرد. 
 
 دد النموذ  الذرائعي3
 

مددم توظيددف احلقددائ  لقضددااي نفعيددة  دددم وهددو الددذي ال يهمددم كن كددان مصدددر احلقيقددة قبليدداا او هعدددايا، امنددا يه
اجملتمددع. وهعبدددارة اخدددرى ان مدددا يسدددتقطب تفكدددري املثقدددف الددذرائعي هدددو املصدددلنة الددديت يسدددديها او اجملتمدددع الدددذي 
ينتمي اليم عري ا اذا معياراا ما من املعايري املعرفية، وليس هو عبارة عن نفس هذا املعيدار، فهدو مدن هدذا الناحيدة 

كددان مددن االاددر واالنسددا  املعرفيددة سددواء كانددت قبليددة او هعديددة ااملددا اتددا ينكددن ان تكددون عنصددراا   قاهددل ال دداذ اايا 
فاعالا للمجتمع من الناحية النفعية.  ا يعق انم يكاد يكون يف االول خلدواا مدن اي اادار او نسد  معدريفت قبليداا  

عليم االمتزا  واالخذ ابلصيغ الثقافية مدن كان او هعدايا، لكنم ليس هوسعم التجرد من هذا الغطاء، ومن   كان 
االشكال االخدرى، خاودة الشدكلني التندويري والدديق، مثلمدا يالحدظ  ليداا لددى املثقدف القدومي العدرد املنشدغل 

  لم اعادة  د العرأ. 
 
 النموذ  العقال  -4
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قيدد  مددا تصددبو اليددم وهددو الددذي يددرمن ابلعقددل اينددا ا مطلقدداا مددن حيددق قدرتددم علددى الكشددف عددن احلقددائ  وي
النفوس من تضة انسانية، ال من منطل  ذرائعي وال ميتافيزايئي وال علموي، وامنا يكفدي للعقدل ان حيمدل قدراتدم 
الذاتيددة يف الكشددف وانياكمددة والنقددد. فهددو علددى حددد تعبددري املفكددر القددومي قسددطنطني  ريدد  عبددارة عددن  العقددل 

فهدذا هدي عقالنيدة املثقدف التندويري الديت  �الساردة املرددة املقلدةه.املمتنن املنضب  املوّلده يف قبال  الذاكرة 
يسدتبعد فيهدا اي ووداية خار يددة تعمدل علدى االخددالل ابملمارسدة العقليدة، كمددا ويسدتبعد ايضداا دخالددة كدل مدا هددو 
غيدددم خدددار  عدددن احلددددود الطبيعيدددة، هدددل  ينيدددل او املوقدددف القائدددل ون املعقدددول هدددو الطبيعدددي، وال و دددود لشددديء 

ويسددلم ونددم ال اريددد   �خددار  للطبيعددة، و قصددى مددا يعددداف هددم هددو اجملهددول الدددذي قددد يصددب  يومدداا مدددا معلومددااه.
لالنعتا  العقلي سدوى احلريدة. ويوودي عدادة هضدرورة العمدل ابلدينقراايدة يف املمارسدات السياسدة. كمدا اندم يضدع 

ريدة واملسداواة واالخداء الديت هشدرت هبدا فالسفة التنوير قدوة لم  ا حققوا من مكاسب، وعلى ر سها مكاسدب احل
 الثورة الفرنسية فيما هعد. 

 
 دد النموذ  الالعقلي5
 

وهدو علدى خدالف سداهقم ال يندن  املنطد  العقلددي دوراا فداعالا و يدزاا يف كشدف احلقدائ  وحدل املشداكل العامددة. 
يقيدد  مددا ينشدددا االنسددان مددن  وانددم يف الغالددب ينظددر او العقددل والواقددع نظددرة و وديددة ال تبعددق علددى التفدداؤل يف

مبددداد  والتزامدددات. فالعقدددل ال اعتبدددار لدددم فيمدددا يقدمدددم مدددن مقدددوالت منطقيدددة او التزامدددات عمليدددة. وعلدددى مدددا يدددراا 
الددبع  فددان خلددف العقددل  انبدداا مظلمدداا يتمثددل ابلبدداان احليددوا  او الالمعقددول والددذي يدددفع ابلعقددل اادداا م رهددم 

ضدد  العقددل ومقوالتددم ونقدد  منطقددم والكشددف عددن عوراتددم هددردا او منطقتددم ورغباتددم. وابلتددايل كددان ال هددد مددن ف
املقفلددة املظلمددة مددن العناوددر الباانيددة الالمعقولددة، وذلددك هغيددة السدديطرة عليهددا وكددب  تاحهددا او ادارتددا ابلشددكل 

غددريهم، يعددد وهددذا النددوك مددن املثقددف واملتددأثر جبملددة مددن الفالسددفة الغددرهيني، كنيتشددم والو وديددة وفوكددو و  �املناسددب.
  در احلضور هني مثقفينا قياساا هبقية االنواك االخرى.

 
مهمددا يكددن فدداملالحظ مددن حيددق الواقددع هددو ان النمدداذ  اخلمسددة الدديت عرضددناها ال تعددد يف غالددب االحيددان 

 مستقلة عن هعضها البع ، كما اتا ليست منفصلة كلية عن املثقف الديق كما سنرى. 
 

 لعلمانية املثقف الديق والنماذ  ا
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يف البدء نتساءل عن نصيب املثقف الديق من تلك النماذ  او االااهات اخلمسدة، فهدل ينكدن عددا نفعيداا 
 او علموايا او ميتافيزايئياا او عقالنياا او انم مثقف ال عقلي؟

 
حقيقدة االمدر ان تيدع هدذا النزعدات تتجسدد فيدم وان هنسدب وهيئدات  تلفدة. وقدد يصد  القدول ان الشدكل 
امليتددافيزايئي هددو املرتكددز املعددريف االسدداس الددذي حيدددد هويتددم اخلاوددة، حيددق يتمثددل هظدداهرة الددوحي والددنص. لكنددم 
ليس خلواا من سدائر النزعدات املعرفيدة االخدرى الديت تكشدف عدن ابيعدة ثقافتدم، ففدي الغالدب اندم قدائم علدى مدزيك 

ية اليت تتمثل ابالنشداد او منطد  العقدل يف ياكمدة من العلموية اليت تستند او حقائ  العلم واعتباراتم، والعقالن
القضااي العامة. اما النزعة الالعقلية ابلطريقة النقضية اليت عرضناها فهو خلو منها، ال  عه اندم ال يعتقدد هو دود 
  انب مظلم حيوا  وال معقول يف النفس البشرية، هدل اندم ال ععدل مدن العقدل مطيدة هدذا الالمعقدول او الدر دة
اليت تتقوض فيها مقوالتدم املنطقيدة والتزاماتدم الو دانيدة. لكدن مدع هدذا فهندا  ودنف مدن املثقفدني الددينيني  دن ال 
يعتمد على منط  التفكري العقلي هقدر ما يعتمد علدى دواعدي احلددس والو ددان، مثدل عثمدان  مدني يف  وانيتدم، 

مكمددالا لتلددك االشددكال  -لدددى املثقددف الددديق  -وعبدداس يمددود العقدداد يف و دانيتددم. ويظددل اجلانددب الددذرائعي 
 املعرفية ومستنداا او ما تفرضم من اعتبارات.

 
علدددى ان هدددني املثقدددف الدددديق واملثقدددف العلمدددوي تنا عددداا واختالفددداا فيمدددا ربدددص عالقدددة الددددين ابحليددداة والواقدددع. 

 يدددرى ان ابالمكدددان قدددراءة فددداملثقف العلمدددوي يعتقدددد ان هندددا  تضددداداا هدددني الددددين والعلدددم، ويف احسدددن االحدددوال ال
الواقع، ومنم الواقع العلمي، هعدني دينيدة. فهدو ابلتدايل ال يدرى هدديالا عدن العلدم ينكندم تفسدري الواقدع والكشدف عدن 

 اسرارا وخفاايا.
 

وعلددى خدددالف املثقدددف العلمدددوي يدددرى املثقدددف الدددديق ان مددا يضدددعم االول مدددن تضددداد هدددني العلدددم والددددين ومدددا 
علدى حسدداأ الثدا ت امنددا  داء نتيجددة خطدأ يف التقدددير. فالتضداد املنسددوأ لدديس اال  ينّصدب نفسددم كنصدري لددالول

تضاداا هني منهجني  تلفني للفهم، احد ا يعود او ما عليم املسدلك البيدا  والدذي ينتمدي اليدم الفقيدم ومدن علدى 
مدام اهدن حنبدل   امندا شاكلتم، حيق امليدل او  عدل التكدوين املعدريف مننصدراا ابلدنصت علدى شداكلة مدا يقولدم اال

او ما يقولم استاذا الشدافعي   العلدم ابقدات شدىت.. وال يصدار او شديء غدري  � ُمر  ان أنخذ العلم من فو ه،
اذ  درى الكثدري مدن تفسدري الواقدع والكشدف عدن  �الكتاأ والسنة، و ا مو ودان، وكمنا يرخذ العلم من اعلدىه.

نصدددوص الروايدددة واحلدددديق. وابلتدددايل فدددان هدددذا املسدددلك يعتمدددد يف  اسدددرارا وخفددداايا ضدددمن االعتبدددارات الدددواردة يف
افسدداس علددى عدداد التدددوين وافمددر يف فهددم عدداد التكددوين واخللدد ، رغددم عدددم و ددود قطددع يف سددند العدداد االول او 
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داللتددم.  مددا املسددلك االخددر فيعددود او املددنهك العلمددي الددذي ا ددذا العلمدداء لتفسددري الواقددع املوضددوعي مددن خددالل 
فنص واملرا عة املستمرة اعتماداا على عدد قليل من املسلمات. من هنا فاذا كاندت هندا  قطيعدة فهدي ليسدت ال

هني العلم والدين، وامندا هدني النهجدني العلمدي والبيدا . فدالعلم يعتمدد علدى معطيدات الواقدع والتنليدل العقلدي وهدو 
هك البيا  الذي عد يف الدنص مصددرا الرئيسدي ليس معنياا ابلنصوص الدينية، وعلى خالفم يصد  االمر مع املن

لتكوين املعرفة، رغم تعاملم القائم على الظنون يف الغالب وليس القطعيات. وعلى ما يقولم يمدد عبددا   يدرى 
القار  انم د يكن هنا   الد هني العلم والددين، وامندا كدان هدني اهدل العلدم وهدني اهدل الددين شديء مدن الت دالف 

�يف االراءه. 
 

عذا فان املثقف الديق و د نفسم منذ هداية ظهورا معنياا  ل هذا القطيعة عري عمليدة التوفيد  الديت تجهدات 
 الفددداا هدددذلك كدددال الندددزعتني املتشدددددتني. فهدددو يتقبدددل مدددن  اندددب النتدددا  العلمدددي والسدددلو  املنهجدددي الدددذي يتبعدددم 

املسدلك البيدا  التقليددي، لكندم مدن  اندب اخدر العلماء يف الكشدف عدن اسدرار الواقدع وخفداايات خالفداا ملدا عليدم 
حريص على التمسك ابملبادىء والقيم اليت  اء هبا النص،  ا  علم ربتلدف متامداا عدن الدنهك الدذي عليدم املثقدف 

هدل ان املثقدف الدديق  �العلمدوي. وابلتدايل يدرى ان العلدم والددين تو مدان، او اندم الهدد ان ينتهدي امر دا او التد خي.
تا  العلمي لعلماء الطبيعة يشكل دعماا كبرياا لتأييدد مدا ينطد  هدم الدنص. فدالنص عنددا سداه  يف الكشدف يعد الن

عن خفااي الواقع مقارنة  ا عليم العلم، مع االعااف هكونم كاشفاا على  و االتال ال التفصيل، وذلك ابعتبار 
 نصر ابعداية. انم د يوضع هديالا عن الكشف العلمي وامنا مهمتم االساسية تن

 
وهبذا فان احدى الوظائف اليت محلها املثقف الديق على عاتقدم هدي املزاو دة هدني النهجدني البيدا  والعلمدي، 
او هددني الفقيددم والعلمددا . وهعبددارة اد  امنددا  دداء ليددزاو  هددني العلددم والدددين، او الواقددع والددنص،  الفدداا هددذلك السددري 

 وني ابلعلما  والفقيم. املتصلب الذي عليم كال النهجني اخلا
 

على ان نفس ما ذكر ا ينطب  متاماا على ما ربص العالقة هدني املثقدف العقدال  واملثقدف الدديق، وذلدك مدن 
حيددق التنددافس احلاوددل هينهمددا حددول فهددم الواقددع وتفسددريا، وكددذلك حددول العالقددة الدديت تددره  العقددل ابلدددين، فمددا 

اا هددني العقدل والددين، وان الددين هددو اجلاندب الالمعقدول ابلقيدداس او يتصدورا املثقدف العقدال  مددن ان هندا  تضداد
االداة العقلية، وان انياكمة تظل يف تيع االحوال خاضعة للعقل وليس او ما هو غيم خدار  عندم، فكدل ذلدك 

 ينكن اال اهة عنم  ثل ما ذكر ا هصدد املثقف العلموي. 
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والددين لديس ودنيناا، هدل الصدني  ان يقدال ان هندا  تضداداا فمن  حية ان ما ذُكدر مدن تضداد هدني العقدل 
هني النهجني البيا  والعقلي، وقد يسفر هذا التضداد عدن تنداق  يف مضدامينهما، لكدن ذلدك ال شدأن لدم ابلددين 
وعالقتدددم ابلعقدددل. وقدددديناا ظهدددر الكثدددري  دددن يطدددرح فكدددرة التضددداد مدددن اودددناأ الدددنهك البيدددا ، علدددى الصدددعيدين 

ي. وواقع االمر ان التضاد الذي ذكروا ليس تضاداا مع الدين وامنا مدع فهمهدم لدم، اذ اودب  مدن الكالمي والفقه
البني ان تيع املدارس واملذاهب الدينية امنا متارس امناااا من اال تهداد يف الددين دون ان تكدون  اقدة عندم علدى 

هر احلرفية من النصدوص. ور دا يكدون اهدن و م القطع. وال يستثه من ذلك املدارس البيانية اليت تعول على الظوا
رشد هو اول مدن وعدى كدون املمارسدة الديت تبدديها تلدك املددارس ومنهدا املددارس البيانيدة امندا هدي  ارسدة ا تهاديدة 

لذا كان علم الطريقة علماا حيدوايا لدراسدة الفكدر االسدالمي دراسدة  �قائمة على هع  االوول واملسلمات القبلية.
�املولدات املعرفية واالسس القبلية ملناهك الفهم الديق.تتوو الكشف عن  

 
مهما يكن فاملالحظ ان املثقف الدديق ال عدد يف العقدل مدا ينكدن ان يكدون مضداداا للمضدامني الدينيدة، واندم 
ال يص  عندا اعتبار الدين شكالا ال معقوالا مقارنة مع العقل. هل يرى ان احد ا  اء ليشهد مدا لددى االخدر. 

عقل مريد ابلدين، والدين مر ر ابلعقلت هال تناق  وال تعارض. فاغلب القضااي الدينية هي  دا يشدهد عليهدا فال
الو دان العقلي ابالقدرار، خاودة تلدك الديت عدا عالقدة ابملصدا  العامدة. تظدل هندا  قضدااي تعبديدة وغيبيدة ال يعلدم 

حدىت يف العلدوم الطبيعيدة، حيدق هندا  مدن اخلفدااي مدا العقل عنها شيئاا، وهو امر ليس غريبداا ااملدا ان ذلدك عدري 
 يعجز العلم عن ادراكها.

 
 مددا عالقددة املثقددف الددديق ابملثقددف امليتددافريايئي فدديالحظ ان لددالول نوعدداا مددن التعددايل الغيددم ععلددم مددن هدددذا 

ا مدددن االخدددتالف الناحيدددة ال ربتلدددف عدددن الثدددا . فكال دددا يسدددتند او منظومدددة ميتافيزايئيدددة متعاليدددة رغدددم مدددا هينهمددد
الكبددري علددى وددعيد انيتددوى. كددذلك فاتمددا يطمنددان او يقيدد  منددوذ  مثددايل  سددب مددا متليددم عليهمددا نزعتهمددا 
امليتافيزايئيددة الدديت تتعدداو علددى التدداري  وظروفددم الزمانيددة واملكانيددة. فمددا يطمدد  اليددم املثقددف الددديق هددو يقيدد  االمددر 

على ارض الواقع. وما يطم  اليم النمدوذ  امليتدافيزايئي، كمدا يف املاركسدية، الراب  املتمثل خبالفة االنسان الصا  
 هو يقي  اجملتمع الشيوعي  الالابقي( تبعاا للنتمية املادية والتارربية املفاضة.

 
وخبصوص املثقف الذرائعي ففارقم عن املثقف الديق هو انم من حيق نفعيتم ال ينلك تكويناا معرفيداا يددداا، 

ايل فهددو  ا ددة لالمتددزا  هغددريا مددن االشددكال الثقافيددة االخددرى.  مددا املثقددف الددديق فددرغم انددم لدديس خلددواا مددن وابلتدد
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النفعية اال انم يعددها مدرارة ابادار منظومتدم املعرفيدة والقيميدة. واعدق ان النفعيدة لديدم هدي نفعيدة يكومدة وليسدت 
 منفصلة او مستقلة عن تلك املنظومة. 

 
فددار  هددني املثقددف الددديق والعلمددا  ينكددن حلاظددم مددن حيددق تصددور كددل منهمددا لعالقددات وعلددى العمددوم فددان ال

االنسددانت عالقتددم هنفسددم وابجملتمددع والطبيعددة وامليتافريقددا الغيبيددة. فدداملثقف الددديق ينطلدد  مددن نظريددة االسددت الف 
رض واجلبدال فدأهنيأ  ن ومحل االمانة الرابنية ليس من حيق قولدم تعداو  انك  عرضدنا افماندة علدى السدماوات واال

( فقد ، وال مدن حيدق قولدم تعداو  27حيملنها و شفقن منها ومحلها االنسان انم كان ظلوماا  هدوالا   االحدزاأ 
( فنسددب، امندا كددذلك مدن حيددق النبددوءة الديت تبشددر  غددزى 501انان االرض يرثهدا عبددادي الصداحلون   االنبيدداء 

ال مددا توقعتددم املالئكددة هقولددم  انواذ قددال رهددك للمالئكددة ا  هددذا االسددت الف والددذي عددارض فيددم املددوو  ددل وعدد
 اعددل يف االرض خليفددة، قددالوا  اعددل فيهددا مددن يفسددد فيهددا ويسددفك الدددماء و ددن نسددب   مددد  ونقدددس لددك، 

 (، 03قال ا  اعلم ما ال تعلمون   البقرة 
 

سدان املتعدددة ابقداا ملفهدوم على مثل هذا االايت يقيم املثقدف الدديق تصدورا الدذي يرسدس فيدم عالقدات االن
 دددا يعدددق ان  �االماندددة واالسدددت الف، كالدددذي يالحدددظ هوضدددوح لددددى مثقفدددي مدددا هعدددد منتصدددف القدددرن العشدددرين.

منطلقاتدم هدي منطلقدات متعاليدة غيبيدة، لكندم ال يفصدلها عدن ارض الواقدع. فهدو يعدي اتدا تتجسدد يف الواقدع عندد 
كامدددم يتوقدددف علدددى فهدددم املوضدددوعات الددديت تندددا  هبدددا تلدددك يقددد  شدددرواها، ويدددرى ان االسدددراك يف التجسددديد واح

العالقدات، وهدي كددل مدن الدنفس واجملتمددع والطبيعدة وامليتافيزيقدا، ومنددم تنشدأ احلا دة او العلددوم املتعلقدة هبدا، وذلددك 
 هغية االفادة منها يف  سيس عالقات مناسبة وتوظيفها للهدف املشار اليم.

 
رية االست الف هشكل النظام السياسي هقدر مدا يرهطهدا هو دود اجملتمدع ويبدو ان املثقف الديق ال يره  نظ

الصددا ،  يدددق يدددرى كدددل ودددالح يف العالقدددة االنسدددانية تعبددرياا عدددن يقيددد  در دددة مدددن در دددات االسدددت الف غدددري 
 املنقطعة. واملطلوأ هو توسيع رقعة االست الف والشد على محل االمانة اكثر فاكثر. 

 
ت الف عنددد املثقددف الددديق هعدددين، احددد ا ديددق  مددل، واالخددر واقعددي مفصددل. واملالحددظ ان لنظريددة االسدد

فهو يرى ان هنا  سنناا ابيعيدة مرودودة يف الواقدع وعدا عالقدة ابالسدت الف وقدد اشدار اليهدا الدنص اتداالا. ومدن 
يدددتم  ذلدددك ان رشددديد رضدددا يدددرى ان مدددن السدددنن الددديت تفيدددد الغدددرض هدددي البقددداء لالودددل ، فهدددي سدددنة هللا الددديت هبدددا

االسددت الف، واالوددل  يتمثددل ابلصدداحلني  الددذين يصددلنون القامددة احلدد  والعدددل وسددائر شددرائع هللا وسددننم يف 
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العمران، ويدل عليم املثل املشهور يف سدورة الرعدد  انفأمدا الزهدد فيدذهب  فداء، و مدا مدا ينفدع النداس فيمكدق يف 
ال يتنفظ من اعتبار  حقيدة الغدرأ وودالحم هل انطالقاا من هذا السنن فان من امثال رشيد رضا  �االرض ه.

عليندددا ااملدددا اندددم يتفدددو  عليندددا تبعددداا لسدددنة البقددداء لالودددل  واالسدددت الف. فبنسدددب ر يدددم ان الغدددرأ علدددى احلددد  
والصدددالح واندددم افضدددل مدددن اخدددال   الدددك املسدددلمني واعمددداعم وعددددعم واودددالحهم واتبددداعهم لسدددنن هللا يف نظدددام 

�ا استطاعوا ان يتسلطوا على املسلمني.اال تماك والسياسة، ولوال ذلك م 
 

هذا هو االسداس املعدريف الدذي ينطلد  مندم املثقدف الدديق يف رهطدم لعداد الغيدب ابلشدهادة، او الدنص ابلواقدع، 
 ددا يددرير اختالفددم اجلددذري عددن املثقددف العلمددا  جبميددع اشددكالم ووددورا. فلدديس مددن هددني هددذا االشددكال مددن يعددد 

احلركة االنسانية. وحىت الشكل امليتافيزايئي فانم ال ينظر او احلركة االنسانية كنركة  للنساأ الغيم اعتباراتم يف
 شئة عن الت طي  الغيم، هل هدي نتدا  عمليدة يرربيدة حتميدة يكمهدا قدوانني ماديدة معللدة هدذاتا مدن غدري علدل 

 خار ية.
 

 هني املثقف الديق والفقيم
 

 ديدة د تُعرف من قبل. فقديناا ظهر الفقيم كمجتهدد مدن  حضدان  قلنا كن ظاهرة املثقف الديق هي ظاهرة
 هدل االتبداك مدن الصدناهة والتداهعني، وقدد اضدطرا افمدر او ان ربدالف يف كثدري مدن افحيدان مواقدف  هدل االتبداك 

مدن  ابقاا ملا فرضتم الصنعة الفقهيدة الديت قدام هتأسيسدها  سدب االودول املعتمددة. كمدا ان النداظر ولدد هدو ا خدر
 حشددداء  هدددل الفقدددم مدددن اجملتهددددين، فدددأداا افمدددر او ان ربدددالف  ئمدددة اال تهددداد احيدددا ا. لكدددن احلدددال مدددع املثقدددف 

ملدا كدان مدديناا يف مر عيتدم املعرفيدة او الواقدع، ولكوندم د يلدد يف  حضدان احلديق ربتلف هع  الشيء. ذلك انم 
الفقهداء ود يكددن يف ميداندم اجلديددد مددن  هدل الصددنعة الدديت هدم عليهددات فانددم لدذلك شددّكل ظدداهرة  ديددة هددي الدديت 

 افضت او ما نطل  عليم القطيعة فيما هينم وهني الفقيم. 
 

ن القددددماء كدددانوا اقددرأ العناودددر الفاعلدددة معرفيدداا او مسدددلك املثقدددف مددع هدددذا نشددري او ان فئدددة  الكتّددداأ( مدد
الددديق، وذلددك مددن امثددال اهددن املقفددع واهددن خلدددون، اذ ان عددم مرتكددزات معرفيددة  تلددف عددن تلددك الدديت ينتلكهددا 

يددات الفقيددم، وقددد اظهددر كددال املفكددرين املشددار اليهمددا هراعددة يف نقددد االليددة الفقهيددة واهددرا  ودددامها مددع الواقددع وكل
العقل العامة، وكشفا عما لدى هذا املمارسة من تناق . وابلتايل فان منوذ  اهن املقفع واهدن خلددون هدو اقدرأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

مدا يكددون لنمدوذ  املثقددف الدديق الددذي نتنددث عنددم، وذلدك العطائهمددا الددور لكددل مدن العقددل والواقدع و ارسددة 
  النقد ورف  الطريقة اليت تبناها الفقيم ولو من نواحي  زئية.

 
اذن ان املثقددف الددديق مثلمددا ربتلددف عددن املثقددف العلمددا  فانددم يف املقاهددل ربتلددف عددن الفقيددم. فهددذا االخددري 
يكدداد يلغددي هدددورا حددظ الواقددع مددن املنظومددة املعرفيددةت مكتفيدداا يف الغالددب  ددا  دداء يف الددنص وحكددم السددلف، وهددو 

 داء املثقدف الدديق لدريه  هدني املسدلكني، هذلك يقف على الطرف االخر الدذي يعداكس فيدم تدك العلمدا . لدذا 
 وينظر هكال العينني، احدا ا ابااا النص خالفاا للعلما ، واخرى ابااا الواقع خالفاا للفقيم.

 
وكمقارنددددة هددددني املثقددددف الددددديق والفقيددددمت يالحددددظ ان هنددددا  تطلعددددات واهدددددافاا ااددددم  وهددددا االول هعيددددداا عددددن 

ا . والهرا  هذا املعه سنسل  الضوء على مواقدف عددد مدن املفكدرين الدرواد، التنفظات واملسالك اليت ورثها الث
هعضددهم يددزدو  فيددم احلددال مددن امددتال   وددية كددل مددن املثقددف مددن  هددة، والفقيددم او املفسددر امل ددتص مددن  هددة 
ع اخرى، لكن خصال الثقافة فيم ابر ة او در ة غدري قليلدة مدن حيدق ميولدم وتكويندم الفكدري، كمدا هدو احلدال مد

يمد عبدا امللقب ابلشي  االمام، وهدر ة اضعف مع تلميذا رشديد رضدا.  مدا الدبع  االخدر فهدو ال ينتمدي او 
مددا ذكددر ا مددن الت صددص الفقهددي او التفسددريي، لكنددم ذو معرفددة عاليددة ابلشددرون االسددالمية وثقافددة واسددعة يف مددا 

م. وابلتدايل فدان مدن املمكدن مقارندة املواقدف عداها من قضااي الواقع، كما يتجلى االمر لدى عبد الدرمحن الكدواك
املعرفية عرالء املفكرين مع نظائرها اليت تعدود او الفقيدم. فالدذي يطلدع علدى افكدار هدرالء يدرى اتدم يقفدون موقفداا 
مضاداا للنهك الذي ارتسمم الفقهاء قدديناا وحدديثاا، وقدد اتصدفت اراؤهدم ابجلدر ة والصدراحةت تتوسد  يف مسدالكها 

 نهجني العلما  والفقهي. ومن حيق املقارنة نري  ما يلي هني ال
 
 دد الدعوة او اديد النظر يف الدين1
 

لعل اول ميزة امتا  هبا املفكر الديق هو اندم دعدا او اديدد النظدر يف الددين، ود يتوقدف عندد حدد فدت  ابأ 
تيدع املددركني ليفيددوا مندم مدا يفهموندم مدن كما انم حّول النص او مرتع للنظدر لددى   �اال تهاد ابملعه التقليدي.

دون التوقف عند حدود ما يقولم املفسر والفقيم وما اليهما مدن اودناأ الطدر  التقليديدة. وهدو هبدذا يعدد نفسدم 
 غري مرتب  ابلفقيم واملفسر التقليدي لعدة اعتبارات كااليت 
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، هددل انددم يعدددا مددن اهددم اسددباأ ا طددا   دددد انددم علددى االقددل ال يعمددل ابلتقليددد الددذي هددو شددأن غالددب الفقهدداء
االمدة و لفهددا. هدل يف احيددان معينددة جندد ان املثقددف ينكددر التقليدد كليدداا ويعدددا مدن الشددر  الددذي ادب يارهتددم مددن 
غددري هددوادة كالددذي يددذهب اليددم يمددد عبدددا وتلميددذا رشدديد رضددا، ومددن ذلددك تنديددد هددذا االخددري  قلدددة الفقهدداء 

نصوص االايت او ظواهرها، مستشهداا  دا نقلدم الف در الدرا ي عدن احدد شديوخم  حيق ساروا هطري  ربالفون فيم
قددائالا  قددد شدداهدت تاعددة مددن مقلدددة الفقهدداء قددر ت علدديهم آايت كثددرية مددن كتدداأ هللا تعدداو يف هعدد  املسددائل 

تعجدب، يعدق  وكانت مذاهبهم خبالف تلك االايت فلم يقبلوا تلك االايت ود يلتفتوا اليهدا وهقدوا ينظدرون ايل كامل
كيف ينكدن العمدل هظدواهر هدذا االايت مدع ان الروايدة عدن سدلفنا وردت علدى خالفهدا. ولدو  ملدت حد  التأمدل 

وقد اعتري رشيد رضا ان هذا الظاهرة ظلت متفشدية  �و دت هذا الداء سارايا يف عرو  االكثرين من اهل الدنيا.
 هقوة مع مر القرون  ا يف ذلك العصر احلديق.

 
كدار املفكددر الدديق للتنطعدات والتدددقيقات الفقهيدة، ومددن ذلدك ان الكدواكم اعتددري ان توسديع الفقهدداء أ ددد ان

لدددائرة االحكددام انددتك تضدديي  الدددين علددى املسددلمني تضددييقاا اوقددع االمددة يف ارتبددا  عظدديم،  يددق  عددل املسددلم ال 
مالتدم تبعداا لطلبدات الفقهداء املتشدددين يكاد يستطيع ان يعد نفسم مسلماا   ياا لتعذر تطبي  تيع عباداتم ومعا

االخدذين ابلعدزائم  فبددذلك اودب  اجلمهددور االكدري مددن املسدلمني يعتقدددون يف انفسدهم التهدداون اضدطراراا، فيهددون 
علدديهم التهدداون اختيدداراا كددالغري  ال حيددذر البلددل. النددم كيددف يطمددئن احلنفددي العددامي حدد  االامئنددان يف االسددترياء 

سددن  ددار  احلددروف كلهددا وقددد افسدددت العجمددة لسددانم لتصدد  وددالتم؟ وكددذلك كيددف لتصدد  اهارتددم؟ وكيددف حي
يصددن  الشددافعي العدددامي نيتددم علددى مدددذهب امامددم يف الصددالة؟ او يعدددرف شددّدات الفايددة الدددثالث عشددرة وينتبدددم 

وقدددد ضدددرأ الكدددواكم مدددثالا ابر اا علدددى التوسدددع املغدددايل ومدددا انتجدددم مدددن  �الظهارهددا كلهدددا ليكدددون ادى فريضدددتم؟ه.
شعبات كثرية من االراء فيمدا يتعلد  ابالحكدام اخلاودة ابلسدوا . اذ  داء عدن الندم  ص( قولدم   لدوال ان اشد  ت

على اميت فمرتم ابلسوا ه، فعلى هذا احلديق تشعبت االراء واتسعت، حيق اخذ الفقهاء يبنثون عن ندوك 
ات الديت ينبغدي فيهدا اسدت دامم ومدا او العود املست دم يف السدوا  وعدن اولدم واريقدة اسدتعمالم واالمكندة واالوقد

�ذلك من تفريعات منافية للمقصد الشرعي. 
 

كما ان يمد عبدا هو االخر قد ندد هطريقة  ق الفقهاء يف التوسديع والتفريدع واودفاا اايهدا ابتدا هدي الديت 
تعلددم ضدديعت الدددين، حيددق ان الفددرد العددامي الددذي يسددعى او كسددب معاشددم ال يسددعم وددرف سددنني اويلددة يف 

احكدام الطهدارة وسدائر العبدادات مدن الكتدب الطويلدة الصدعبة املدألوف اسدت دامها لددى الفقهداء كمدا يف اال هدر، 
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فعلى حدد قولدم    ي حا دة او هدذا اال داث الطويلدة؟ والتددقيقات يف مسدائل امليداا والطهدارة والصدالة؟  قدال 
�كن هيانم يف ورقات قليلة. ص(   ولوا كما ر يتمو  اولي(. وشرح والتم ووضوءا،  ا ين 

 
  ددد واملفكدر الدديق اذ ال يعددول علدى الفقيدم ابلتقليددد وال يعمدل ابلتنطعدات والتددقيقات الفقهيددة فدان لدم ارقدداا 
معرفيدددة عددددة قدددام  مارسدددتها، وينكدددن تصدددنيفها او ارهدددع ادددر  رئيسدددة هدددي  انفتاحدددم علدددى الدددنص مباشدددرة والعمدددل 

ك السدلف االوائدل قبدل هدرو  اخلدالف، و ارسدة النظدر والا دي  هدني االراء  سلك الفهم اجملمدل، والتمسدك  سدل
 العلمية،   االعتماد على مصادر معرفية اخرى.  ما هيان هذا الطر  فسيكون كااليت 

 
االنفتاح علدى الدنص مباشدرة  ذلدك ان املفكدر الدديق انفدت  علدى الدنص مباشدرة دون وسدائ  الفقهداء عدادة. 

على ضرورة فهم القرآن من غري تقييد وذلك ابقاا ملسلمة كون الدين مبنياا على العقل، واندم فالكواكم قد شدد 
ال هددد مددن التبصددر يف مقاودددا. فددالقرآن الكددر  مددن اولددم او اخددرا اذا مددا لوحظددت مقاودددا وتفهددم اسددباأ نددزول 

ك او غريا  دن عمدل ابلتوسدعة آايتم ال اد فيم حكماا اال وتلقاا العقل ابال الل واالعظام من غري حا ة للر و 
�والتدقي  وابلتايل التشويش والتضليل. 

 
كددذلك فددان يمددد عبدددا االددب هقددراءة القددرآن وفهمددم مباشددرة هعيددداا عددن التفاسددري، هددل انددم حددّذر مددن هددذا 

وعلددى هددذا الشدداكلة اعتددري ان لكددل مسددلم ان يفهددم عددن هللا مددن كتاهددم، وعددن رسددولم مددن كالمددم، هغددري  �التفاسددري.
اة احددد مددن سددلف وال خلددف، وامنددا عددب عليددم قبدل ذلددك العلددم ابلوسددائل الدديت ترهلددم للفهددم، كقواعددد اللغددة وسدا

العرهيددة وآداهبددا واسدداليبها، واحددوال العددرأ والندداس  مددن البعثددة النبويددة، ومددا وقددع مددن احلددوادث وقددت نددزول الددوحي، 
ل او مدا يعددا لفهدم الصدواأ مدن السددنة وشديء مدن الناسد  واملنسدو  مدن ا ةر، فدانأ د تسدم  لددم حالدم ابلوودو 

والكتاأ فليس عليم اال ان يسأل العارفني هبما، كما عليم ان يطالدب اجمليدب ابلددليل، ال فدر  يف ذلدك كن كدان 
السرال يف العقائد او يف الفقم واالحكام العملية  فليس يف االسالم ما يسدمى عندد قدوم ابلسدلطة الدينيدة هو دم 

�من الو واه. 
 

رشيد رضا هو االخر اعتري ان مسائل الدين البنتة من العبادات واحلدالل واحلدرام ال يُر دع فيهدا او  كما ان
اراء الفقهدداء، وامنددا ُتسددند مباشددرة او الشددرك مددن الكتدداأ والسددنة.  مددا املسددائل الدنيويددة كالقضدداء والسياسددة فهددي 

حلددل والعقدد، ومددا يقررونددم عدب علددى حكددام مفوضدة ومددر هللا او اويل االمدر الددذين هددم ر دال الشددورى مددن  هدل ا
وهدو يف يدل اخدر اعتدري ان مثدل هدذا القضدااي تفوضدها عامدة النداس او اويل  �املسلمني تنفيذا وعلى الرعية قبولدم.
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اندم سدواء يف القضدااي الدينيدة البنتدة،  - سدب ر ي هدذا املفسدر  -وهدذا يعدق  �االمر منهم ومدن   تتدبعهم فيهدا.
 نيوية، فانم ال يص  االعتماد على ر ي الفقهاء.او القضااي الد

 
هددل مددن حيددق الدقددة ان املفكددر الددديق اذ ينفددت  علددى الددنص مباشددرة فانددم ينيددل يف كثددري مددن االحيددان ابادداا 
الفهم اجملمدل. فهدو كثدرياا مدا يندزك علدى الددين نزعدة االتدال وال يرضدى ابلتددقيقات والتنطعدات الديت الفهدا الفقهداء 

اص، هل ينيل او اعتبار التدقيقات ليست وفة الدين ذاتم وامنا هي وفة الواقع المكانيدة اختبدارا واهل االختص
ومعرفة قضاايا هسهولة. ور ا عذا جند مثالا ان الكواكم يصرح ابالتالية يف عدد من العبدارات، منهدا اعتبدارا ان 

وعليدم اعتدري اايت االحكدام ال تعددو  �االسالم  وضع شريعة حكمة اتالية وداحلة لكدل  مدان وقدوم ومكدانه.
وقددد امتدددح الطريقددة الدديت هبددا يُفهددم املعدده املتبددادر  �عددن مائددة ومخسددني آيددة، ويف يددل اخددر عدددها ال تتجدداو  املائددة.

ابامئندددان مدددع النفدددور عدددن التوسدددع يف البندددق وعددددم اعدددارة السدددمع لالشدددكاالت، ومدددن   ال حا دددة للتددددقيقات 
هدددل اكثدددر مدددن هدددذا اندددم اكدددد علدددى ضدددرورة التمسدددك هكدددل مدددا يقبدددل  �د والتشدددويش.واال ددداث الددديت تسدددبب التشددددي

االتفددا  وتدددر  غدددريا مدددن املدددوارد الددديت تثدددري االخدددتالف، وذلددك عدددن اريددد  اال تمددداك علدددى مدددا نعلمدددم ونفهمدددم مدددن 
�النصوص والت لي عن كل ما يرد من نقول مت الفة.  

 
االخدددددذ ابلقطعيددددات وتقلدددديص دائددددرة االحكدددددام وشددددبيم هبددددذا املوقددددف جنددددد مدددددا يركدددددا رشدددديد رضددددا يف مددددوارد 

والتكداليف، مريددداا موقفددم هددذا هددذكر احددد الشددواهد مددن السدرية النبويددة، وهددو ان هعدد  االعددراأ كددان عدديء النددم 
 ص( من البادية فيسلم، فيعّلمم النم ما  و ب هللا وما حرم عليم يف  لس واحدد فقد ، فيعاهددا االعدراد علدى 

  ص(    فلد  االعدراد كن ودد ه. فهدذا الشداهد ينثدل عندد رشديد رضدا اعظدم اسدباأ العمل هم، فيقدول الندم
قبول الناس ابالسالم،  لكن الفقهاء  كثروا التكاليف آبرائهم اال تهادية حىت ودار العلدم هبدا متعسدراا، والعمدل 

الدنص،  مدا مدا هبا متعذرااه. ورشيد رضا يتمسك ابملطالبة هكل ما هو قطعي  يق يفهمم كدل مدن عدرض عليدم 
هدو غددري قطعددي مددن ا ايت الظنيددة الداللددة واالحاديددق االحاديدة الظنيددة الروايددة او الداللددة فهددي عندددا موكولددة او 
ا تهدددداد مددددن تثبددددت عندددددا يف العبددددادات واالعمددددال الش صددددية، واو ا تهدددداد اويل االمددددر يف االحكددددام القضددددائية 

�واملسائل السياسية. 
 

حيددق ان املفكددر الددديق جلددأ او االخددذ  سددلك الصددناهة والتدداهعني قبددل  التمسددك  سددلك السددلف االوائددل 
هددرو  اخلددالف ونشددأة الفددر  واملددذاهب، ولددو مددن خددالل يقيدد  هعدد  املتددأخرين كدداهن تيميددة، وذلددك يف القضددااي 

ظ الغيبيددة واملسددائل العباديددة. واكدددري الظددن ان هددذا املعدده الدددذي ااددم وددوهم هعدد  املثقفدددني الددرواد، كالددذي يالحددد
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هوضوح لددى الشدي  االمدام وتلميدذا، امندا  داء كدرد مناسدب علدى الطريقدة السدائدة لددى العلمداء والفقهداء الدذين 
يددذهبون مددذهب التقليددد للمددذاهب املعروفددة، سددواء يف االوددول او الفددروك. عددذا فددان الشددي  االسددتاذ يطالددب  هددد 

قبددل ظهددور اخلددالف، والر ددوك يف كسددب   يريددر الفكددر مددن قيددد التقليددد، وفهددم الدددين علددى اريقددة سددلف االمددة
معارفددم او يناهيعددم االووه. فهددو يعددد هددذا التنريددر للفكددر وددديقاا للعلددم مددن حيددق انددم ابعددق علددى البنددق يف 
�اسرار الكون وداعي او احاام احلقائ  الثاهتة، كما انم يطالب ابلتعويل عليها يف ادأ النفس واوالح العمل.  

 
ذلك ان املفكر الديق قام  مارسة الا ي  هني االراء العلميدة املوروثدة يف احلداالت الديت  ارسة النظر املعريف  

 ال يسعفم النص وال عد اريقة اخرى تقرهم او التنقي .
 

االعتماد على مصادر معرفيدة اخدرى  ذلدك اندم اعتمدد علدى مصددرين هدامني مدن مصدادر املعرفدة،  دا العقدل 
يظدل ان املفكدر الدديق ال ينلدك تقنينداا منهجيداا واضدناا وودرحياا كالدذي ندراا لددى والواقع كما سدنعرف. وكن كدان 

 الفقيم.
 
 دد توسعة املصادر املعرفية2
 

لقد اعاد املفكر الديق العقل او ااارا الطليعي كمصدر مهم للفهم والتوليد املعريف، اذ كان علدى وعدي مدن 
 الكددواكم مددن انددم  اضددنى املسددلمون يتددا ني للنكمددة ان حصددر املعرفددة ابلددنص ال عدددي نفعدداا. وهددذلك عددرّي 

وهددو يركددد ون ميددزة الدددين االسددالمي كونددم  �العقليددة الدديت كددادت اعددل الغددرهيني ادرى منّددا حددىت يف مبددا  دينندداه.
مبنياا على العقل اني ، وابلتايل انم  افضل وارف للفكر عن الوقوك يف مصدائد امل درفني، وانفدع وا ك يضدب  

ن الشط ، واقوى مرثر لتهذيب االخال ، واكدري معدني علدى يمدل مشدا  احليداة، واعظدم منشد  علدى النفس م
االعمددال املهمددة اخلطددرة، وا ددل مثبددت علددى املبدداد  الشددريفة، ويف النتيجددة يكددون اودد  مقيدداس يسددتدل هددم علددى 

لعقدل مدن   دّل القدوى، هدل ومثدل ذلدك عدّد يمدد عبددا  ا �االحوال النفسية يف االمم واالفدراد رقيداا وا طاادااه.
هددو قددوة القددوى االنسددانية وعمادهددا، والكددون وددنيفتم الدديت ينظددر فيهددا وكتاهددم الددذي يتلددوا، وكددل مددا يقددر  فيددم فهددو 

وهدو قدد  عداد االعتبدار الولئدك الدذين  ُتمدوا ابلبددك  دن جلدأوا او مر عيدة  �هداية او هللا وسبيل للوودول اليدمه.
 العقل مثل املعتزلة.
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ب اخدر فقددد ُعدد النظددر او الواقدع مصدددراا رئيسداا للمعرفددة ال غده عنددم. فمنمدد اقبددال عدرّي عددن هددذا مدن  اندد
املصدددر ابلتجددارأ واملالحظددات واخلددريات، هددل ور ى ان هنددا  اااهدداا اريبيدداا عامدداا للقددرآن يتبدددى مددن خددالل مددا 

واالنفددس، وكددذا الوقددوف علددى  خبددار مركددداا ان النظددر يف الكددون وا فددا   �يسددتهدفم مددن ضددرورة التأمددل للطبيعددة،
 مدا مر عيدة الواقدع هنظدر الكدواكم فاتدا تشدمل  �افولني، هي من مصادر املعرفة االنسدانية  سدب القدرآن الكدر .

 تلددف امليددادين،  ددا فيهددا الواقددع الغددرد، وكددذا التجددارأ احلضددارية واحلا ددات اال تماعيددة وتيددع اوددناف الثقافددة 
ات اخلار يدددةت كدددالعلوم اال تماعيدددة مدددن احلقدددو  والسياسدددة واالقتصددداد والفلسدددفة العقليدددة املعتمددددة علدددى املوضدددوع

�والتاري  القومي واجلغرايف والطبيعي والسياسي واالدارة الداخلية واحلرهية. 
 

واذا كددان الدددبع  مددن الدددرواد مددن اهددددى انددم ال يعمدددل هغدددري الكتدداأ والسدددنة، كالددذي ندددراا لدددى يمدددد عبددددا 
ضدا، فواقدع االمدر ان تصدرحيات كهدذا امندا اتدت كدرد علدى مسدلك الفقهداء املقلددين الدذين وضدعوا وتلميذا رشيد ر 

النصدوص املباشدرة مدن الكتدداأ والسدنة خلدف اظهدرهم. وهددو مدا يتبدني  ددا ذكدرا رشديد رضدا نقددالا عدن يمدد عبدددا 
ع املأل من العلمداء   مدن ون شي اا من اكري الشيو  سناا وشهرةا يف العلم قال يف  لس ادارة اال هر على مسم

قال انق اعمل ابلكتاأ والسنة فهو  ندي ه،  عه انم ال عو  العمل اال هكتب الفقهاء. فرّد عليم يمد عبددا 
�قائالا   من قال انق اعمل يف ديق هغري الكتاأ والسنة فهو الزندي ه. 

 
فدان مدن هدذا الناحيدة عدن الفقيدم، اال وني  ان هذين الَعَلمني يعمالن ابلكتاأ والسدنة كم تصدني ال ربتل

اتما د يتوقفا عند هذا احلد، هل اضافا او ذلك مصدراا معرفياا هاماا مسدتمداا مدن الواقدع، او الدر دة الديت عمدال 
فيهدا علدى  ويددل الدنص لصددا  الواقدع، او تددر ي  مطالدب هددذا االخدري علددى االول، خصووداا اذا مددا اخدذ  هنظددر 

  الزمنيدددة واحلضدددارية الددديت ودددادفتهما. ويكفدددي ان نعلدددم ابن رشددديد رضدددا قدددد رّ ددد  العلدددوم االعتبدددار مددددى الضدددغو 
وانم اعتري ادخال العلدوم الطبيعيدة هدو اهدم اركدان التفسدري والعمدل  �الكونية على الفقهية والكالمية يف فهم القرآن،

دعدداا او اجلمددع هددني العلمددني االمددر الددذي  �هبدددي القددرآن المتالئددم هددذكر آايت هللا يف خلدد  السددماوات واالرض.
 كل ذلك  ا لم داللة على ما للواقع من مر عية معرفية  سيسية يف فهم النص.  �الكو  والديق.

 
علددى ان اعتمدداد املفكددر الددديق علددى الواقددع كمصدددر رئدديس واسدداس للمعرفددة  علددم يبعددد نفسددم عددن املمارسددة 

متعدن النظدر يف الدنص عدري غدور معاملدم اللغويدة وااللتدزام هصدورها التقليدية لدى املفسر والفقيم. وهي املمارسدة الديت 
احلرفيدة، او مدن حيدق االرتبددا  غدري املباشدر ابلدنص عددري آليدات التقليدد الديت جلددأ اليهدا الفقهداء املتدأخرون التدداهعون 

تفرضددم لألئمددة االوائددل. فعلددى عكددس ذلددك جلددأ املفكددر او التعامددل مددع الددنص يرة ابلتأويددل والتو يددم  سددب مددا 
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املعرفددة املسددتوحاة مددن الواقددع، واخددرى مددن حيددق اعتبددارا  مددالا حيتددا  او التفصدديل املسددتمد مددن النظددر او هددذا 
الواقددع واعتباراتددم، كددالنظر او اددارأ اجملتمعددات والتددأثر  يددادين العلددم. وابلتددايل فقددد  عددل املفكددر مددن الواقددع اداة 

 اللغوية اليت يوليها كل من املفسر والفقيم  ّل اهتمامم. لفهم النصت مبعداا نفسم يف ذلك عن التدقيقات
 

 اذن فاملفكر الديق ععل من الواقع اداة موظفة لدورين يف عالقتم مع النص 
 

   دد دور التفصيل
 

وهددو الدددور الددذي  ُعتددري فيددم الددنص  مددالا ال حُيددل اتالددم عددادة ابلطددر  التقليديددة مددن التنليددل اللغددوي، وامنددا 
دمم الواقع من تفصيل. ومن ذلك ما اشار اليدم يمدد عبددا وهدو هصددد تفسدريا اليدة اخدتالف النداس هفعل ما يق

انكددان الندداس  مددة واحدددة، فبعددق هللا النبيددني مبشددرين ومنددذرين ، معلقدداا عليهددا هقولددم     ال اعقددل كيددف ينكددن 
ا معه تلك الوحدة اليت كدانوا فحد ان يفسر االية وهو ال يعرف احوال البشر، وكيف ايدوا، وكيف تفرقوا؟ وم

عليها؟ وهل كانت  فعدة  م ضدارة؟ ومداذا كدان مدن آةر هعثدة النبيدني فديهم. لقدد اتدل القدرآن الكدالم عدن االمدم، 
وعددن السددنن االعيددة، وعددن آايتددم يف السددماوات واالرض، ويف االفددا  واالنفددس، وهددو اتددال وددادر عمددن  حددا  

فكدر، والسدري يف االرض لدنفهم اتالدم ابلتفصديل الدذي يزيدد  ارتقداء وكمداالا، هكل شيء علماا، و مدر  ابلنظدر والت
�ولو اكتفينا من علم الكون هنظرة يف ظاهرا، لكنا كمن يعتري الكتاأ هلدون  لددا ال  دا حدواا مدن علدم وحكمدة.  

لبشددر تيعدداا، كددذلك انددم ذكددر هصدددد حا ددة املفّسددر او التعددرف علددى الواقددع ف ددل تبيددان دور القددرآن يف هدايددة ا
فداعتري ان مددن الوا دب علددى املفسدر ان يعلددم مدا كددان عليدم الندداس يف عصدر النبددوة مدن العددرأ وغدريهم، ذلددك فن 
القرآن ينادي ون الناس كلهم كانوا يف شقاء وضالل، وابلتايل كيف يفهم املفّسر ما قّبنتم االايت من عوائددهم 

ا كددانوا عليددم؟   انددم اسددتند او مددا روي عددن عمددر هددن اخلطدداأ علددى و ددم احلقيقددة كن د يكددن عارفدداا وحددواعم ومدد
هقولم   كمنا تنق  ُعرى االسالم عروة عروة اذا نشأ يف االسالم مدن ال يعدرف اجلاهليدةه، حيدق هدنّي ان املدراد 
من ذلك  ن من نشأ يف االسالم ود يعرف حدال النداس قبلدم فاندم سديجهل  ثدري هدايتدم وكيدف ان هللا تعداو غدرّي 
احوال الناس واخر هم من الظلمات او النور  ومدن  هدل هدذا يظدن ان االسدالم  مدر عدادي، كمدا تدرى هعد  
الذين ياهون يف النظافدة والنعديم يعددون التشدديد يف االمدر ابلنظافدة والسدوا  مدن قبيدل اللغدو، فندم مدن ضدرورايت 

 تلدك افوامدر و ثدري تلدك االداأ مدن  يدن احلياة عندهم، ولو اختريوا غريهم من ابقات الناس لعرفدوا احلكمدة يف
� اءه.  
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كددذلك فددان رشدديد رضددا حدداول ان يبددنّي دور الواقددع يف تفصدديل مددا عملددم الددنص، ومددن ذلددك انددم فّسددر قولددم 
ت اعتماداا على ما عري يف الواقع، وذلك وهو هصدد ا ايت املتعلقة  ا 62تعاو  انيريد هللا ليبني لكم  النساء 

ح وقيودا وشروام، فجاءت تلك االية اليت عّل  عليها هقولم   هذا ما فت  هللا هدم عليندا يف هيدان ُ حل من النكا 
املراد من االية من حيق انم د يذكر معمول  ليبني( لنلتمسم من سنن الفطدرة  عوندة ارشداد  او كدون دينندا ديدن 

الدددين القديم ولكددن اكثددر الندداس ال يعلمددون ، الفطدرة انفطددرة هللا الدديت فطددر الندداس عليهدا ال تبددديل خللدد  هللا ذلددك 
فقدد  دداءت هددذا االيددة هعددد آيددة الزو يدة هثمددان آايت. وقددال تعدداو  انويف االرض آايت للمددوقنني، ويف انفسددكم 

 فهذا هو دور الواقع يف تفصيل ما عملم النص. � فال تبصرون ه.
 

 أ دد دور التو يم والتأويل
 

الدددنص  باحدددق العلدددوم الطبيعيدددة، وكدددذلك ميدددادين السدددنن الكونيدددة وهدددو الددددور الدددذي يغلدددب  ثدددرا عندددد رهددد  
واال تماعية. وقد قام يمد عبدا هتريير ادخال العلوم الطبيعية يف التفسري والفهم والتأويل من خالل  ويلم  يدة 

وان  �هبدددا.انيتلدددو علددديهم آايتدددم  مفسدددراا اايهدددا وتدددا عبدددارة عدددن هيدددان االايت الكونيدددة واالسدددتفادة منهدددا واالعتبدددار 
الكددواكم عددّد املباحددق العلميددة احلديثددة هددي تبيددان لالعجددا  القددرا ، حددىت اخددذ يعدددد الكثددري مددن ا ايت الدديت د 

 يعرف مضموتا احلقيقي اال هفعل املكتشفات احلديثة.
 

واقدع يظل ان اجلمع والتوفي  هني العلمني الكو  والديق كان يشوهم الكثري من التعسف يف التأويل لصدا  ال
والنظرايت العلمية. فمثالا قام يمد عبدا هتنميل العديد من االايت ما ال يتملم من معا  التفسدري العلمدي  دا 
 علددم عرضددة للنقددد. ومددن ذلددك انددم فسددر سددورة الفيددل تفسددرياا قائمدداا علددى املكددروابت واجلددراثيم، فجددّو  ان تكددون 

ت كدالبعوض والدذابأ، كمدا و دّو  ان تكدون احلجدارة هدي الطري الوارد ذكرهدا يف السدورة عبدارة عدن هعد  احلشدرا
�كذلك ان رشيد رضا اعتري اجلراثيم املرضية  املكروابت( يص  ان تكون نوعداا مدن اجلدن.  � راثيم هع  االمراض.  

كما ان الكواكم هو االخر قام هتأويل وتو يم عدد مدن االايت ابقداا ملدا هدو سدائد مدن نظدرايت وحقدائ  علميدة 
ا حددوث اجلدددري الدذي اوداأ اودناأ الفيددل ابملكدروأ انوارسدل علديهم اددرياا  ابهيدل تدرميهم  جددارة والديت منهد

مددن سددجيل ، وامددتالء الكددون ابالثددري وانددم اوددل مددادة احليدداة ان  اسددتوى او السددماء وهددي دخددان ، وان القمددر 
انشددددد  القمدددددر ، منشدددد  مدددددن االرض ان فدددددال يدددددرون  ّ  أنيت االرض ننقصدددددها مدددددن اارافهدددددا  اناقاهدددددت السددددداعة و 

وكا خبار عن املركبات الب ارية والكهرابئية انوآية عم    محلنا ذريتهم يف الفلك املشنون، وخلقنا عم من مثلدم 
مددا يركبددون ، وكددذا ا خبددار عددن كمسددا  الظددل او التصددوير الشمسددي ان د تددَر او رهددك كيددف مددّد الظددل ولددو شدداء 
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وكددذلك تطددور الكائنددات احليددة  سددب مددا ادو هددم واثبتددم العالمددة  جلعلددم سدداكناا    علنددا الشددمس عليددم دلدديالا ،
داروين انولقد خلقنا االنسان من ساللة من اني .. والكواكم ال عد يف كل ذلك ما ربالف اودالا دينيداا كمدا 

�هو اجلاري لدى الفقيم واملفسر التقليدي. 
 

ملدا قددمنا وذلدك جبعلدم مقاودد الدنص ومبادئدم مع هذا نشري او ان للمفكر الدديق دوراا يف التعامدل املعداكس 
العامة تت ذ اااراا من التو يم ملفاودل املعرفدة املسدتمدة مدن الواقدع. وابلتدايل فدان العالقدة هدني الدنص والواقدع لددى 
املفكددر الددديق هددي عالقددة مزدو ددة مددن حيددق ان املعرفددة املسددتمدة مددن احددد ا تددرثر علددى االخددرى. لكددن هشددكل 

ن املفكدر الدديق حيفدظ للدنص مقامدم لديس يف التكدوين التجزيئدي مثلمدا هدو احلدال لددى الفقيدمت عام ينكن القدول ا
 وامنا يف التو يم الكلي ابعتبارا مصدراا للهداية واالرشاد مثلما سيتض  لنا ذلك فيما هعد.

 
 دد امليل او التفسري السنق3
 

صددوص الدديت تتندددث عددن االحددداث والوقددائع ميددل املفكددر الددديق او االخددذ ابالسددباأ الطبيعيددة وتفسددري الن
تفسددرياا سددننياا مددع االهتعدداد عددن التفاسددري القائمددة علددى اخلددوار  الغيبيددة غددري الطبيعيددة، وذلددك اتسدداقاا مددع مددا عليددم 
املدنهك العلمددي املتبددع يف الغددرأ، هددل واعاافدداا  دا لددم مددن فضددل علددى التنبيددم يف ذلدك علددى مددا سدديأتينا ذكددرا. فهددذا 

الددديت  دى عدددا رشددديد رضدددا معتدددرياا ان هللا  قدددام سدددنناا ابيعيدددة  دددريين عليهدددا، ووكدددل اليندددا كقامدددة سدددنناا التوفيقيدددة هدددي 
�تشريعية  تارين فيها، فاذا د نوف  ابختيار  هني النوعني من السنن فانم سيثبت اجلريي ويبطل االختياري. 

 
يدل علدى اخلدوار  غدري العاديدة اال عنددما على هذا فان املفكر الديق ال يتقبل ما يُنقل من نصوص ظاهرها 

تثبدت ثبددويا قطعيداا. فهددو يعمدل علددى تكددذيب اخلدري املنددايف للسدنن كن كددان غددري قطعدي السددند  دا ير ددع او اخبددار 
االحاد، او يسعى او  ويلم كن كان السند فيدم قطعيداا كمدا يف االايت القرآنيدة الكريندة. وهدذا الدنم  مدن التعامدل 

اجلددداري يف سدددرية التفسدددري لددددى الشدددي  االمدددام وتلميدددذا، وذلدددك مدددن حيدددق  ارسدددة التأويدددل مدددع النصدددوص هدددو 
للنصوص القطعية الديت تتصدف ابلغيبيدة او تبددي  واندب اخلدر  للعدادة، ومدن   اضدفاء الصدبغة الطبيعيدة السدننية 

رأ واملشداهدات احلياتيدة على املعه املرول و عل الفكر االسالمي فكراا حيمل معان معقولة هرد االمور او التجدا
والعلميددةت  يدددق تتسدد  مدددع االكتشددافات احلديثدددة وتقدددّرأ املعدده منهدددا، كمددا يالحدددظ يف التددأويالت الددديت الحدددت 
قضددااي ومفدداهيم قرآنيددة ظاهرهددا غيددم ويويلهددا او معددا  ابيعيددة عددا شددواهد مددن الواقددع، كالتددأويالت الدديت  ددص 
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الفيدل وغدري ذلدك  دا هدو خدالف الطريقدة الديت تجهدا الفقيدم واملفسدر مفاهيم اجلدن والشديااني ومدا تضدمنتم سدورة 
 التقليدي.

 
علددى ان هنددا  تو يهددات لددالايت  دددم الغددرض مددن التفسددري السددنق، وهددي ليسددت هتددأويالت ابملعدده الددذي 
يبعددد عددن ظدداهر الددنص. ومددن ذلددك ان يمددد عبدددا قددام ابضددفاء الصددبغة السددننية واالفددادة مددن الواقددع يف تفسددري 

ايت الديت تتندددث عدن القددرار االعدي يف اختيددار االنسدان خليفددة لدم يف االرض ومددا اتبعدم مددن ر ي املالئكددة ورد اال
البدداري علدديهم وعددرض االمسدداء علدديهم وسددجودهم عددذا اخلليفددة وعصدديان اهلدديس عددن السددجود، فكددل ذلددك تناولددم 

قيقددة الواقددع البشدري والسددنن الدديت يكمددم. الشدي  االمددام هطريقددة قددّرأ فيهدا املعددا  الغيبيددة او وددور منتزعدة مددن ح
وهعبارة اخرى انم وّور العالقة هني آدم واهليس واملالئكدة يف العلدم واالوامدر املناادة هبدم وتدا ذات ابيعدة تكوينيدة 
سددننية تقبددل الفهددم  ددا ندركددم مددن ابددائع االمددور يف احليدداة البشددرية. فبدايددة انددم اعتددري ان اخبددار هللا املالئكددة جبعددل 

نسان خليفة يف االرض هو عبارة عن تيئة االرض وقوى هذا العاد وارواحدم مسد رة لو دود االنسدان يتصدرف اال
فيها ويكون هم كمال الو دود يف هدذا االرض، وان سدرال املالئكدة عدن  عدل هدذا الكدائن يفسدد يف االرض تبعداا 

وير ملدددددا حيملدددددم االنسددددان مدددددن هدددددذا الختيددددارا واعطائدددددم االسدددددتعداد يف العلددددم والعمدددددل ال حدددددّد عمددددا امندددددا هدددددو تصدددد
االمكانيددددات، ومتهيددددد لبيددددان انددددم ال ينددددايف خالفتددددم يف االرض. كمددددا ان تعلدددديم ادم االمسدددداء كلهددددا هيددددان السددددتعداد 
االنسددان لعلددم كددل شدديء يف هددذا االرض وانتفاعددم هددم يف اسددتعمارها. وان عددرض االمسدداء علددى املالئكددة وسددراعم 

صدددوير لكدددون الشدددعور الدددذي يصددداحب كدددل روح مدددن االرواح املددددهرة للعدددواد عنهدددا وتنصدددلهم يف اجلدددواأ امندددا هدددو ت
يدوداا ال يتعدى وظيفتم. وان سجود املالئكة الدم عبارة عن تس ري هذا االرواح والقوى لم حدىت يرتفدع هبدا يف 

االنسددان ترقيددة الكددون  عرفددة سددنن هللا تعدداو يف ذلددك. وان كابء اهلدديس واسددتكبارا عددن السددجود فهددو متثيددل لعجددز 
عدددن اخضددداك روح الشدددر واهطدددال داعيدددة خدددواار السدددوء الددديت هدددي مثدددار التندددا ك والت اودددم والتعددددي واالفسددداد يف 

�االرض .  
 
 دد كعادة االعتبار للمصلنة واملقاود4
 

دا عدادة االهتمدام الكدايف، هدل وال   عاد املفكر الديق اعتبارات املصدلنة واملقاودد خبدالف الفقيدم الدذي د يوعد
كن كانت على خالف املنصوص فيدم، هداللدة رفد  الفقهداء مدا  داء هدم الطدويف مدن قبدول تدر ي  املصدلنة  يقرها

علدى حكدم الدنص عندد التعدارض. يف حدني  داء املفكددر الدديق لينيدي هدذا الناحيدة ويفّعدل دورهدا وتطبيقهدا علددى 
 نتا اا عن املألوف لدى الفقيم.القضااي املستجدة واملعاورة. االمر الذي  عل البناء املعريف للمفكر ربتلف ا
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فرشيد رضدا اعتدري ان املدراد هكلمدة الفقدم كمدا وردت يف نصدوص الشدريعة ومنهدا النصدوص النبويدةت عبدارة عدن 
معرفة مقاود الشريعة وحكمها، وليست هي علم  حكام الفروك املعروف. فاملعه االخري مسدتندث مثلمدا هدنّي 

 وغدددريهم. وعلدددى ذلدددك كدددان رؤوس املسدددلمني يف عصدددر الندددم واخلالفدددة ذلدددك الغدددزايل واحلكددديم الامدددذي والشددداام
وهنا  يت   ية كتاأ  املوافقات يف اوول الشدريعة( للشداام  �الراشدة من  هل هذا الفقم املقاودي يف الغالب.

ينقدل عند هذا الشي  واسدتاذا الدذي كثدرياا مدا كدان يوودي االهدم ابالهتمدام هدراسدة الكتداأ والتنقيد  فيدم، كمدا 
ذلددك عبددد هللا درا  يف مقدمددة يقيقددم للكتدداأ. كددذلك فددان رشدديد رضددا قددام هنشددر رسددالة جنددم الدددين الطددويف  يف 

 رعاية املصلنة( يف احد اعداد  لتم  املنار(، و يد ما  اء فيها من نظرية. 
 

االمدر يف كدل  مدن فاهتداء ان السيد واستاذا ر اي ان العمل فيما ليس لم حكم يف الكتاأ والسدنة هدر ي اويل 
هشرامت هو  وو من العمل هر ي فقهداء القدرون اخلاليدة ابعتبدارا اقدرأ للمصدلنة. لدذا  شدر  ان يكدون اودناأ 

 مددا مددن  �الددر ي عدداملني ابلنصددوص ومقاوددد الشددريعة وعللهددا حددىت ال ربالفوهددا وليتيسددر عددم رد املتنددا ك فيهددا اليهددا.
قددة املصددلنة ابلنصددوص، فدداملالحظ ان رشدديد رضددا يعددد التعددارض حيددق املوقددف املعددريف مددن نظريددة الطددويف، او عال

هدني املصدلنة العامدة وهدني العمدل هدبع  النصددوص اندم ير دع يف احلقيقدة او التعدارض هدني النصدوص، الن مراعدداة 
املصددلنة مريدددة هبددا. وهددذا هددو اهددم مددريرات الطددويف يف تددر ي  املصددلنة علددى حكددم الددنص. مشددرياا او انددم قلمددا 

لكتب املتداولة  ق مشبع يف هذا املسألة اعامة اليت تتوقف عليها حياة الشريعة والعمدل هبدا  واندك يو د يف ا
لدداى املشددتغلني ابلفقددم ال يبددالون هتقددد  نصددوص علمدداء مددذاهبهم علددى العمددل  ددا يفددظ هددم املصددلنة العامددة فمددا 

د العمددل ووددل املصددلنة يف قبددال لكنددم مددع هددذا اشددار يف يددل اخددر او تقييدد �ابلددك هنصددوص الكتدداأ والسددنةه.
 النصوص ضمن حدود د ترد لدى الطويف كما سيتض  عما قريب.

 
ومدن حيددق التطبيد  فددان قضدية الددر  تعدد اهددم القضدااي الدديت عوجلدت تبعدداا للمقاودد. فقددد اخدذ تيددار املثقفددني 

ينقلدم الكدواكم ويريددا  يتنكرون للر  ويقدرون ان الشريعة حارهتم ابلتدريك، وعلى حد قدول الشدي  االمدام، كمدا
كمددا ان رشدديد رضددا هددرر  ددوا  منددع الرقيدد    �فيدم، ابن  قصددد الشددريعة االسددالمية اهطددال الددر  اساسدداا ابلتددريكه.

هتنددر  املبدداح ابقدداا للمصددلنة، وذلددك انددم عددّد املصددلنة اوددالا يف االحكددام السياسددية واملدنيددة ير ددع اليددم يف غددري 
وكأنم يريد ان يقول ان يليل انيرمات واهطال الوا بدات غدري  دائزين، لكدن  �يليل انيرمات او اهطال الوا بات.

ير  املباحات او اعاهبا  ائز ابقاا للمصلنة، وهو ما ينطب  على قضدية الدر . و ثدل هدذا االعتبدار ينكدن ترييدر 
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يراتدددا هدددي علدددى وال شدددك ان مثدددل هدددذا االحكدددام وتري  �مدددا فعلدددم يمدددد عبددددا هشدددأن فتدددوى يريندددم للدددزوا  املتعددددد.
 خالف املوروث الفقهي.

 
 دد االهتمام ابحلقو  االنسانية العامة5
 

ان اهتمددام املفكددر الددديق منصددب علددى قضددااي احلقددو  الكليددة الدديت تددم اجملتمددع واالمددة، خبددالف الفقيددم الددذي 
الف املصددادر الدديت حصددر اهتمامددم الغالددب يف القضددااي اجلزئيددة ابلتفريددع والتوسدديع. وان هددذا الفددار  يعددود او اخددت

يعدوالن عليهددا يف االخددذ واالعتبددار. فبينمددا يقتصددر الفقيددم عددادة علددى الددنص وسددلطة السددلفت فددان املفكددر عددد يف 
الواقع ومقاود التشريع املدار االكري حلركتم املعرفية ونشاام االنسا . وابلتايل كان لم موقف واض  وودري  ا اء 

هقني. فهو ينادي ابلعدل واحلرية واملساواة دون متييز ديق هدني النداس. وهدو حقو  االنسانت  ثراا ابملصدرين السا
يدددافع عددن حقددو  املددر ة ويسدداويها مددع الر ددل يف قضددااي كثددرية  ددا هددو خددالف النظددر السددائد يف الاكددة الفقهيددة.  

فددة وسددلطتها كدذلك انددم يددعو او الدسددتور وتقييدد وددالحيات احلدداكمت خالفداا ملفدداهيم الفقدم التقليدددي عدن اخلال
غري انيدودة، حيق اتا تنعقد هقيد، لكنها ما ان تنعقد فاتدا تصدب  اليقدة هدال تقييدد ملدزم سدوى مدا هدو ودري  
الشرك. فهذا هو االااا الذي آل اليم الطهطاوي والتونسي واالفغا  والندائيق والكدواكم وغدريهم. والدذي لفدتهم 

ا ان احلكم الدسدتوري املقيدد د يلتفدت اليدم املسدلمون اال مدن خدالل اليم هو التجرهة الغرهية. فكما يرى رشيد رض
رؤية الغرهيني ومعاشرتم رغم انم واض  ووري  يف القرآن. االمر الذي  عدل املفداهيم الغرهيدة  دتل  ابالسدالمية، 

 ان الكدواكم ومن ذلك مدا ظهدر مدن خلد  هدني املفداهيم الثالثدة التاليدة  الشدورى والدينقراايدة واالشدااكية. فمدثالا 
يرى ان االسالم مرسس على اوول احلرية هرفعم كل سيطرة ويّكدم، وومدرا ابلعددل واملسداواة والقسد  واالخداء، 
و ضددم علددى االحسددان والتناهددب، وقددد  عددل اوددول حكومتددم الشددورى االرسددتقرااية او مددا يطلدد  عليددم شددورى 

�ع الدينقرااي، اي االشااكي.احلل والعقد يف االمة، كما و عل اوول ادارة االمة التشري  
 

ومددا يعنينددا هنددا ان املفكددر الددديق هددو الددذي لفددت العقددول او و ددود التقييددد يف احلكددم الدسددتوري يف القددرآن 
واالسالم، وذلك هفعل املر عية الواقعية واالفادة من اخلدرية البشدرية.  مدا الفقهداء فلدم تسدعفهم ادواتدم ابكتشداف 

هددم تبعدداا للمسددلك التجزيئددي الددذي سددلكوا هعيددداا عددن اعتبددارات املو هددات الكليددة يف ذلددك التقييددد او االعددااف 
 النص.
 
 دد احلساسية اااا الواقع اال تماعي والسياسي6
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ينكن القول انم هفعل  ثر كل من املثقدف والفقيدم  صدادرا املعرفيدةت فاندم تنشدأ لكدل منهمدا حساسدية خاودة 

انددم مددن قضددااي. فالددذي يثددري حساسددية املثقددف الددديق هددو قضددااي الواقددع  تلددف عمددا لدددى االخددر حيددال مددا يوا ه
اال تمددداعي والسياسدددي، خصووددداا تلدددك الددديت تتعلددد  ابملصدددا  واحلقدددو  العامدددة. يف حدددني ان مدددا يثدددري الفقيدددم هدددو 

مدا يثدري القضااي الدينية من الشعائر واحلدود والعبدادات ومدا اليهدا. وهعبدارة اخدرى ان مدا يثدري املثقدف هدو الواقدع، و 
الفقيددم هددو الددنص او الدددين. لددذا اددد هددذا االخددري ال ينددانع عددادة مددن مداهنددة السددلطان املسددلم الظدداد، وينتنددع ان 
يفعددل نفدددس الشدديء مدددع السددلطان الكدددافر العددادل. وعلدددى خالفددم يلجدددأ املثقددف الدددديق، حيددق ينيدددل او مداهندددة 

 وكن كان مسلماا. السلطان العادل وكن كان كافراا ويفضلم على السلطان الظاد
 

على ذلك جند الكواكم كثرياا ما ينجد احلكومات الغرهية ويفضلها على احلكومات املسدلمة تبعداا العتبدارات 
كما وامتدح التشريع الغرد وعّدا حبل هللا الندم يف   �العدالة وخدمة اجملتمع. فهو قد شكر اورواب يف منعها الرقي ،

نا امللو  الغرهيون عن ان حيكمنا الرؤساء املسلمونت معترياا ان االوائدل افضدل كذلك انم فّضل ان حيكم  �يد االمة.
من االخرين و وو منهم حكماا، شرعاا وعقالا، وذلك لكوتم اقرأ للعدل و قدر على اعمار البالد وترقية العبداد 

ادداووس الددذي افددىت  ومددن   يقيدد  املصددا  العامددة، مريددداا و هددة نظددرا هددذا هفتددوى الفقيددم رضددي الدددين علددي هددن
و دن نعلدم مدا ينقلدم ويقولدم اهدن  �هتفضيل احلاكم العادل الكافر على املسلم اجلائر، وذلك اايم السلطان هوالكدو.

تيميددة يف تلددك االايم مددن احلملددة املغوليددة، وهددو  ن  هللا يقدديم الدولددة العادلددة وكن كانددت كددافرة، وال يقدديم الظاملددة 
تدوم مع العدل والكفدر وال تددوم مدع الظلدم واالسدالم، وذلدك ان العددل نظدام   وكن كانت مسلمة. ويقال  الدنيا

�كل شيءه. 
 

وتبعاا للنساسية الواقعية فان مفكر  هذا قد رّ   الوفا  الواق والقومي على الديق واملدذهم، حيدق دعدا 
النمسدا يف االيداد الدواق دون او املساواة واالخاء والوانية مع غري املسدلمني، و ّدد مدا اسدتطاعت اليدم امريكدا و 

الديق، والوفا  القومي والواق دون املذهم. وهو القائل هعد ذلك مباشرة   دعدو  نددهر حياتندا الددنيا وجنعدل 
االداين يكدددم يف االخدددرى فقددد . دعدددو  جنتمدددع علدددى كلمدددات سدددواء، اال وهدددي  فلتندددي االمدددة، فليندددي الدددوان، 

ل اعتددددري الدددددين سددددالحاا ذا حدددددين، حيددددق يكددددون فعدددداالا يف االوددددالح وهددددو يف القبددددا �فلننددددي القدددداء اعددددزاءه.
هل واعتدري االسدتبداد السياسدي متولدداا  �واالفساد، يف اخلري ويف الشر. وقد عّدا اقوى  ثرياا من السياسة يف ذلك.

 تمددداك عدددن االسدددتبداد الدددديق. االمدددر الدددذي اهدددتم فيدددم هعلدددوم احليددداة والفلسدددفة العقليدددة وحقدددو  االمدددم وابدددائع اال
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والسياسددة املدنيددةت معتددرياا اتددا هددي الدديت ربدداف منهددا املسددتبدون دون غريهددا مددن قضددااي الدددين التقليديددة، عددذا فقددد 
�ر نها على العلوم الدينية. 

 
وعلى العموم ينكن القول انم اذا كان هنا  متييز هني ح  هللا وح  االنسان فاملالحظ ان احلساسدية الثقافيدة 

 عن احل  االخري، خبالف احلساسية الفقهية اليت تننو ابااا الدفاك عن احل  االول. يغلب عليها الدفاك
 
 دد التأثر ابلواقع الغرد7
 

لعددل  هدددم مدددا يلفددت النظدددر هدددو ان املفكددر الدددديق ال ينكدددر فضددل الغدددرأ يف تعريفندددا  ددا د ينتبدددم اليدددم فقهددداؤ  
زعم ان مدا اكتشدفم الغدرأ هدو ذاتدم مدا كدان يركدد عليدم وعلماؤ  من قبل. وهو يعي هذا املفارقة احلادة، حيق ال

االسالم والقرآن، رغم ان علماء املسلمني قدد غفلدوا عندم كليداا.  دا  عدل هعد  املفكدرين الددينيني ال يدتنفظ مدن 
اهداء اخلجل  مام هدذا املفارقدة اجلسديمة، فكمدا يقدول الشدي  حسدني الندائيق وهدو هصددد ترييدر الدينقراايدة او مدا 

عبدددة الظدداملني وحدداملي شددعبة  -عليهددا الشددوروية العموميددة   مددع مزيددد االسددف واحلسددرة مددا  شددد  هلنددا يطلدد  
 داليل الكتاأ والسنة و حكام الشريعة وسرية النم املطهر واالمام املكرم.. وترا  عوضاا مدن  -االستبداد الديق 

دها  الفدة للقددانون االسدالمي، فكأننددا د نقددر  ان نقدول يف حدد  الشدوروية العموميددة  هدذا هضدداعتنا رّدت اليندا، نعدد
تلدك االايت الواضدنة الداللددة او د  صدل علددى مفادهداه.   انددم يف يدل اخدر يقددول    مدا اليددوم وقدد حصددلنا 
هعد اللتيا واليت على شيء من التنبم والشعور، وقمنا أنخذ مقتضيات دينندا مدن اال اندب مدع متدام اخلجدل قدائلني 

( وهدو هصددد اثبدات احلكدم الدسدتوري يقدول  7091وقبل ذلدك كتدب رشديد رضدا عدام   �الينا. هذا هضاعتنا ردت
 ال تقل ايها املسلم ان هدذا احلكدم  الدسدتوري( هدو اودل مدن اودول دينندا اسدتفد ا مدن الكتداأ املبدني وسدرية 

تبدار  دال هدرالء النداس ملدا اخللفاء الراشدين ال من معاشرة االوروهيني والوقوف على حال الغرهيني، فانم لدوال االع
فكدرت انددت وامثالدك ابن هددذا مدن االسددالم، ولكدان اسددب  النداس او الدددعوة القامدة هددذا الدركن علمدداء الدددين يف 
االسدددتانة ويف مصدددر ومدددراكش، وهدددم الدددذين ال يدددزال  كثدددرهم يركدددد حكومدددة االفدددراد االسدددتبدادية ويعدددد مدددن اكدددري 

ا تنبهنددا مددن حيددق  ددن  مددة او  ُمددم او االمددر العظدديم، وكن كددان وددرحياا اعواتددا... فلددوال اختالانددا ابالوروهيددني ملدد
م( وهدو هصددد التأكيدد علدى افخدذ ابالسدباأ 9091 لياا يف القرآن احلكيمه. وعلى هذا الشداكلة كتدب عدام  

والسنن الطبيعية فقدال   مدا قدول الدبع   ان االخدذ ابالسدباأ والعمدل  قتضدى السدنن الطبيعيدة وانطبدا  ذلدك 
 سدب ا تهداد  علددى القدرآن د يكثدر ود ينتشددر عندد هعد  املسددلمني اال هسدبب مدا ر وا مددن تقددم االمدم الغرهيددة 
ابتباك هدذا السدنن وسدبب ضدغ  اورواب علدى الكثدري مدنهمت فهدو ودني  يف اجلملدة وال يضدر   ن تعدّد  حدوادث 
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مدم  دن وال آابؤ  االولدون. فدان كدالم هللا تعداو الزمن للعمل  ا يرشد  اليم القرآن، و ن نفهم منم ما د نكن نفه
َكمم، هل هي تفي  يف كل عصر على املستعدين  ا يناسبمه. � ر ال تنفد حد  

 
مهمدددا يكدددن فقددددد  ثدددر املفكددددر الدددديق ابلواقدددع الغددددرد وسدددّلم ابلكثددددري مدددن منتجاتدددم احلضددددارية،  ددداعالا عددددذا 

مدةت تبعداا ملقولدة  هدذا هضداعتنا ُردت اليندا. وواضد  ان االسدتعارة املنتجات اووالا اسالمية لتمريرهدا يف اوسدا  اال
ال تتوقددف عنددد حدددود البضددائع املاديددة، وامنددا متتددد او املفدداهيم واملبدداد  النظريددة، كدداالعااف ابملسدداواة واحلددرايت 

ءم مدددع املر عيدددة العامدددة واالشدددااكية والوانيدددة وغريهدددا  دددا يعددددها الفقيدددم وتدددا ا نبيدددة تتصدددادم مدددع الدددنص وال تدددتال
الدينية. فالطهطاوي مثالا هو اول مدن يددث عدن الوانيدة ودعدا او االعتدزا  ابلتداري  املصدري والدااث الفرعدو ،  

�كما وادخل النشيد الواق، واول من كتب عن  الوانية القوميةه. كما ودعا او الدستور واحلرية. 
 

هم جبملة من مفداهيم الغدرأ وافكدارا، ومدن ذلدك مبداد   وكذا هو احلال مع يمد عبدا والكواكم فيما  ثرا
وعلدى هدذا الشداكلة مدا قدام هدم يمدد اقبدال مدن توظيدف عقيددة  �الثورة الفرنسية املتمثلة ابحلرية واالخداء واملسداواة.

قاهلدة فن يسدت لص  -التوحيدد  -التوحيد او معان ايديولو ية تتس  واملفاهيم الغرهيدة، حيدق عدّد هدذا الفكدرة 
فهنددا ان العقيدددة قددد   توظيفهددا يف  �نهددا مفدداهيم ينكددن تنفيددذهات وذلددك علددى مسددتوى املسدداواة وااليدداد واحلريددة.م

خدمدة االيددديولو يا اال تماعيددة، وذلددك علددى خددالف مسددلك الفقيدم الددذي شددأنم الددتنفظ يف تعاايددم مددع املعددا  
 العقدية، او  ثرا ابلعناور اال نبية والغرهية.

 
فكدددر الدددديق استنسدددن تلدددة مدددن املمارسددات والنشدددااات الفنيدددة املزدهدددرة يف الغدددرأ، ومدددن يضدداف او ان امل

ذلك الننت والرسم واقامة املسارح والتمثيل، فضالا عن تذو  املوسيقى والغناء وما اليها. مع ان ذلدك يعدد مدن 
 املمارسات غري الشرعية لدى الفقيم على الغالب.

 
 دد املرونة واالنفتاح على االخر 8
 

ينكددن القدددول ان املثقدددف اكثدددر مروندددة وانفتددداح علدددى االخدددر مدددن الفقيدددم، سدددواء كدددان االخدددر ينتمدددي او الددددائرة 
االسددالمية او خددار  عنهدددا. ففددي الددددائرة الداخليددة اندددم ربددالف نزعدددة الفقيددم الددديت مترسددت علدددى الفرقددة والتمدددذهب 

لدددديق علدددى خدددالف الفقيدددم يتدددو  او تدددع والتضدددليل تبعددداا ملقولدددة الفرقدددة النا يدددة وسددد  فدددر  الضدددالل. واملثقدددف ا
فمدددثالا ان  �الشددمل ويدددرمن ابالخدددوة الصدددادقة هدددني الطوائدددف االسدددالمية، هدددل وينندددا  او االخدددوة العامليدددة الشددداملة.
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الكددواكم هفعددل املرونددة والتطلددع او اددارأ االمددم لددم احاسدديس تسددع لعدداد االنسددانية كلهددا،  يددق يصددب  الندداس 
يلتدددم، واالرض هدددي واندددم ولددديس هلددددا الدددذي ولدددد فيدددم وترعدددرك، معتدددرياا ذلدددك مدددن تلدددة تيعددداا هدددم قومدددم ولددديس قب

لكن التفضيل عندا هو  سب التقوى اليت فهمها فهماا ربتلف عما لدى الفقيم وهدو اتدا  �الكماالت ابخلصال.
ذلدك ملددا قدمدم مددن وفعددالا اندم ال يدتنفظ مددن ثنائدم ووثوقددم ابالخدر املتمثدل ابلغددرأ، و  �تعدم غدري املسددلمني ابادال .

واكثر من هذا انم يبشر هقدرأ  �تشريعات وتنظيمات عّدها هي نفسها اليت يقصدها الدين ويرضى هبا هللا تعاو.
فهدو ينددح املعيشدة االشدااكية  �ميالد  تمدع اشدااكي هدال دولدة، او  جتمدع  العوملدةه الدذي يكمدم الشدركات.

يدداا هددذلك علددى هعدد  احلكومددات الدديت د تسددم  ابلتملددك اال ضددمن معتددرياا اايهددا مددن اهدددك مددا تصددورا العقددل، مثن
�حدود ضيقة. 

 
*** 
 

اذن يتضد   ددا قدددمنا ان املسددالك املعرفيددة هددني املفكددر الددديق والفقيددم هددي  ددد  تلفددة، وان املفكددر كددان يعددي 
عدادة فهدم الددين متايزا عن الفقيم والقطيعة معم، ويرى نفسم رسول االوالح سواء على الصعيد املعدريف وذلدك اب

فهماا حضارايا مردجلاا ال يتصادم فيم مع االنفتاح احلضاري ومتطلبدات العصدر، او علدى الصدعيد اال تمداعي عدري 
 العمل على توعية االمة ودفعها ابلطري  اليت يكون عا شيء من احل  واخليار.

 
لقدددرى( علددى لسدددان احدددد ومددن حيدددق معارضددتم ملسدددلك الفقيدددم فقددد عدددرّي الكددواكم عدددن ذلدددك هقولددم يف  ام ا

اعضدائها اجملتمعددني   وعندددي ان داء  الددفني  دخددول ديننددا يدت واليددة العلمدداء الدرمسيني، وهعبددارة اخددرى يددت 
ومدن املعلدوم ايضداا مدا كدان يبديدم يمدد عبددا مدن نفدرة ملسدلك الفقيدم التقليددي، حدىت  �والية اجلهدال املتعممدنيه.

، وقيل لم يف التدليل على مصدداقية هدذا النظدام وندم قدد تعلدم ووودل عدن انم هو م ملعارضتم لنظام اال هر القد 
اريقم او ارقدى الددر ات، فأ داأ   كن كدان يل حدظ مدن العلدم الصدني  فدانق د احصدلم اال هعدد  ن مكثدت 
�عشر سنني  كنس من دماغي ما عل  فيدم مدن وسداخة اال هدر، وهدو او االن د يبلدغ مدا اريدد لدم مدن النظافدةه.  

ذلك فددان جلمددال الدددين االفغددا  كلمددة ابلفارسددية ينكددر فيهددا مددا تسدداد عليددم ر ددال الدددين مددن رؤى ومعددارفت كدد
منبهدداا الندداس ابلت لددي عمددا  دداءوا هددم مددن شددريعة و يددة ال متددت او حقددائ  الدددين هصددلة، اذ يقددول وهددو ربااددب 

 داينتددم يف اريددد  معددو . ايهددا النددداس االيددرانيني   ان واننددا العزيددز ايدددران يسددري يف سياسددتم يف اريددد  معددو ، ويف
متسكوا  قائ  الدين انيمدي، ان الذي تتمسدكون هدم االن هدو شدريعة املداليل، وهدي غلد ، فقدد كتدب كدل مدال 

كتاابا على مقدار تفكريا وليس ذلك املال مقصراا فيما كتب، اذ ان مقددار تفكدريا ومعلوماتدم    -اي ر ل دين  -
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ولدو انندا تعندا كدل هدذا الكتداابت واضدفناها او هعضدها ملدا متكندت ان تزيدد يف  كانت يدودة او هدذا الدر دة،
�عظمة االسالم، هل العكس تصغراه. 

 
مدع هدذا فمدن الناحيدة املعرفيدة ان مددا يراخدذ عليدم الدرواد مدن املثقفددني الددينيني هدو ان رهطهدم للواقدع ابلدددين د 

 ريددت هينهمددا هددي عالقددة يغلددب عليهددا الطددرح االيددديولو ي، يكددن رهطدداا حيمددل تنظددرياا اهسددتيمياا. فالعالقددة الدديت ا
حيق اتم عاشوا يف عصر اتصف ابالنبهار لكل ما ظهر للغرأ من مكاسب. وقد انعكس هذا االنبهدار علدى 
يدداوالتم الراميددة او التوفيدد  هينهمددا، فاخددذوا يتعللددون كمددا اباللتفدداف علددى املكاسددب الغرهيددة واعتبارهددا مكاسددب 

االوددل، او ابلسددعي  ددو اهددرا  االتفددا  هددني مددا لددديهم مددن نصددوص دينيددة وهددني مددا عليددم روح العصددر اسددالمية يف 
الغدددددرد  فاهيمدددددم ونظرايتدددددم ونتا دددددم العلمدددددي، وكن ادى ذلدددددك او  دددددر النصدددددوص او حلبدددددة التأويدددددل والتالعدددددب 

ثدة ومدا يقتضديم االمدر مدن وااللتفاف. ويف اجلملة رؤوا انم ال هد من ان يفسروا الشريعة على ضوء احلا دات احلدي
 التأثر ابلعاد الغرد ومنتجاتم العلمية والثقافية. 

 
كدالا علدى   -ومنهدا العلميدة  -على ان نقطة اخللل يف ذلك هدو اتدم د يعداجلوا االشدكاليتني الدينيدة والواقعيدة 

 حدة قبل االنتهاء او ما ينكن ان يتم هينهما من تواف  او خالف.
 

ء، وهم يشكلون  تلف احلركات الثقافية والسياسية االسالمية، فيالحظ ان منهم من  ما من  اء هعد هرال
التزم ابخل  الذي اسسوا، وذلك من حيق اجلمع هني الكتاهني الكو  والنصدي ابعتبدار مدا فحدد ا مدن اكمدال 

مصدددراا آخدر للمعرفددة لالخدر، مثلمددا يظهدر لدددى االاداا الددذي حيمدل مسددة  اسدالمية املعرفددة(، والدذي يعتددري الواقدع 
يضدداف او الددنص. فتأسدديس الفكددر االسددالمي او اسددالمية املعرفددة لدددى هددذا االادداا تددتم عددري  االعتمدداد علددى 

ذلددك ان  �املنهجيدة املعرفيدة القرآنيدة الدديت امدع هدني قدراءة الددوحي وقدراءة الو دود، او مدنهك اجلمددع هدني القدراءتنيه.
م هددو مددن  سددس اعتبددار القددراءتني معدداا. فمددثالا  دداء يف اول كلمددة للددوحي هددذا االادداا ععددل مددن القددرآن الكددر  ذاتدد

قولدم تعداو  انكقدر  ابسدم رهددك الدذي خلد ، خلد  االنسددان مدن علد ، اقدر  ورهدك االكددرم، الدذي علدم ابلقلدم، علددم 
 تعبدري يتسدع االنسان ما د يعلم  اذ اعتري االاداا املشدار اليدم ان القدراءة املدأمور هبدا يف هدذا االايت مدا هدي اال 

ليشدمل املسدطور يف الكتدب واملنشدور يف الو دود، فسدور الكتداأ تقدر  وآفدا  الكدون تقدر ، وتدتال م القدراءين حدىت 
االمدر  �ينتك من هذا التال م علوم ومعارف وخريات وادارأ، يقدام عليهدا العمدران وتنبثد  منهدا حضدارة االيندانه.

ا لقولم تعاو  انيتلدو علديهم اايتدم ، حيدق عدّد معده  االايت( يف الذي يذكر   ا مّر علينا من  ويل يمد عبد
هددذا االيدددة وتدددا االايت الكونيددة لترييدددر ادخدددال العلدددوم الكونيددة يف التفسدددري. يظدددل ان هددذا الطريقدددة تريدددد ان تقدددر  
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ايل فدان وابلتد �الوحي والكون  نهجية واحددة مدن غدري ان حيصدل ندزاك وتضدارأ هدني املعدرفتني املسدتلهمتني منهمدا.
اسددالمية املعرفددة هددي مددنهك معددريف  ينثددل هددديالا للماديددة والوضددعية املتجاهلددة ا وللغيددب مددن  حيددة، كمددا ينثددل 

اي اتدا ابلتدايل هدديل عدن تو ددم   �هدديالا عدن الالهوتيدة والكهنوتيدة املسدتلبة لالنسدان والطبيعدة مددن  حيدة اخدرىه.
دف اليدددم هدددو  اعدددادة النظدددر يف علدددوم ووسدددائل فهدددم الدددنص كدددل مدددن املثقدددف العلمدددا  والفقيدددم. وعليدددم ان مدددا تددد

وخدمتدم وقرائتددم، قددراءة اجلمددع مددع الكددون والتددداخل املنهجددي معدم، و ليصددم مددن كثددري مددن انددواك التفسددري والتأويددل 
وهدددو  �والددره  الوثيدد  النسددم، مددن خددالل اسددقا  االسددرائيليات، والددره  الشددديد وسددباأ النددزول واملناسددباته.

 ن يطم  اليم املفكرون الدينيون من الرواد. يقارأ ما كا
 

مهما يكن فالغالب يف املثقف الديق هو انم ظل خاضعاا يت  ثري وحكم الواقدع املعاودر رغدم مدا يزخدر هدم 
هددددذا االخددددري مددددن اشددددكال نسددددبية. اذ  عددددل منددددم روحدددداا كليددددة قاهلددددة لالسددددقا  والتطبيدددد  علددددى  تلددددف البيئددددات 

ضدااي املثددارة حاليداات كقضددية احلداثدة وحقددو  االنسدان واحلريددة والدينقراايدة واملواانددة والتشدكيالت. فاهتماماتددم ابلق
واملساواة وغريهدات ليسدت معزولدة عدن التدأثري احلاسدم للفكدر الغدرد، حدىت   ار داك تلدة مدن املبداد  املفدر ة غرهيداا 

ينتجدم حيدال اجلمدود الدذي حد   او اوول اسالمية، وذلك كداللة على التأثري الغرد جبعل املثقدف يسدتهوي مدا
 ابلفقيم.
 

هذا فيما ربص اولئك الذين اتبعوا الطريقة اليت سار عليها الرواد من املثقفني الددينيني. لكدن يف قبداعم ظهدر 
الكثري  ن د يسلك هذا اخل  الدذي اريدا سدلفهم، هدل ان هعضدهم ا دذ الطريقدة املعاكسدة عدم، وذلدك ابلر دوك  

جددداهالا هدددذلك الواقدددع، هدددل ومكفدددراا لدددم احيدددا ا. ور دددا يعدددود سدددبب ذلدددك او غيددداأ التنظدددري كليددداا او الدددنص، مت
االهسدددتيمي يف رهددد  الدددنص ابلواقدددع،  دددا  عدددل هعددد  الش صددديات الرايديدددة البدددار ة تدددرول او ان تضدددع اعتبدددارات 

ارة تددراا املصدددرين هعضددها جبنددب الددبع  االخددر مددن غددري حلددال مددا يطددر  عليهمددا مددن تعارضددات واشددكاليات، فتدد
 سلفياا حرفياا، واخرى واقعياا عقلياا.
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