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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ونماإلسالم والمسل

 ورياح الثورة النقديّة
 

 الشيخ شفيق جرادي
 

ة املتكرِّرة. جتتاح العامل املعاصر، وذلك بفعل الثورات النقدي   والثقاف   حالة من االستنفار الفكري  
واكبة ة، اليت عملت على مجد  تف واقع األمر قد أنتجت العديد من الرؤى والقيم املسوهي 

 ة السريعة.ة والعلمي  التطورات التقني  
حتاد السوفيايت تفتت اال أن التنظري الذي سبق ،على سبيل املثال ال احلصر ،فمن ذلك

ية نكب  عامل االقتصادي  ل ف الض قراءاته النظرية على مقولة التبد  ، استند ف بعرقيةشة الواملنظوم
ة حسب النظرية املاركسي   –ة ي  ة واالجتماعة والسياسي  ة الفكري  ة مؤسِّسة للتغيري ف البىن الفوقي  حتتي  

إذ حينما دخلنا زمن "الرزيستونس" كان من الواجب اعتباره العامل االقتصادي املغريِّ لبناءات  –
 .ةالسياسة والنظام اليت قامت عليها البلدان واجملتمعات الشيوعي  

لطرح ضرورات  ل احلجة واملدخل الداخلي  وإن كنا نعتقد أن هذا األمر شك   وإننا
ت بة والفكري  قيم األنظومة السياسي   أن   به األمر املسل م التغيري، إال  أن   ة، فعل احلاجة اجملتمعي  ة تغري 

 ة.وبفعل املمارسة النقدي  
ع حنو مستلزمات هذا التغري  والتبد ل ف شرائح واسعة من جمتمعات أما لو أردنا التطل  

 ما ُيسم ى "العامل الثالث"، أللفينا أنفسنا أمام طارئني:
ة احات ليربالي  ة السابقة حنو انزيف األيديولوجيات الثوري   الدراماتيكي  : االنتقال لاألوّ 

 بنحو خاص. منها ة، واألمريكي  مع القيم والثقافة الغربية عموًمامتصاحلة 
 : اتساع دائرة العودة حنو الدين، وذلك مبستويني مشهودين:الثاني

ن : الذي استقطبلالمستوى األوّ 
ُ
لقدامى للدخول احلزبيني الني ين واملناضر  ظ  بعض امل

ذلك ف مبدإ  رة، دون أن يؤث  وانتهاج أفكار حتمل مسات ديني   ،الديين ف مثاقفة مع الرتاث
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اجد أو حبيث ينتقلوا ليكونوا من رو اد املس. أو العبادي   التزام هؤالء على املستوى السلوكي  
 املفردين للعبادات.

لى املراكز ع نفتاح الشعيب واجلماهريي  : فهو ارتفاع منسوب االأما المستوى الثاني
 ة.سات الديني  ة، واألحزاب واملؤس  العبادي  

، أساسي   ما هو ف ذلك يعود إىل أمور منهاوال جنانب الصواب لو اعتربنا أن السبب 
هيوين، الص عدوة ف معركة الصراع مع الومنها ما هو مساعد. من ذلك، فشل التجارب القومي  

 ةمي  دولة إسال  الوقت الذي قامت فيهاألمريكية، ف –ة ة الغربي  واهنزام املنافحني ضد الليربالي  
ة سالمي  بأهم رمز عميل لألمريكان ومسوِّق للشراكة اإل ة باإلطاحةهتا الثوري  امعاصرة بفعل اندفاع

 مع إسرائيل، وهو شاه إيران املخلوع.
ة، وجناحها ف مسي  ة الر اإلسالمي  سة ل املؤس  ة متث  ة مرجعي  ديني  إن قيام هذه الثورة بقيادة 

تورها، والفصل ة حديثة، هلا دسواملعاصرة عرب إنشاء دولة إسالمي   التوفيق بني التأصيل الديين  
ذه ، وتعتمد صناديق االقرتاع ف انتخاهبا لرؤسائها ونواهبا وبرملانييها، مث صمود هبني السلطات

بتحرير  ة اليت فُرضت عليها، ف الوقت الذي نادت فيهوالدولي   ةيات اإلقليمي  التحد  الدولة أمام 
عامل واحمليط، ر املستضعفة ف ال، ومساندة حركات التحر  فلسطني، وجماهبة االستكبار العاملي  

ل واالستقال ،ة تعمل على التطور واالزدهار العلمي  إضافة إىل تقدميها منوذًجا حيًّا لدولة حقيقي  
 الوطين. 

طقة، وعلى مستوى املن، عموًما ف العامل ة للدينكل ذلك، دفع حنو العودة العملي  
إعادة فتح  ف والنظري   األمر الذي كانت له مضاعفاته على املستوى الفكري   حنو اإلسالم.

ة، إلسالمي  وموضوعات العلوم ا ، بل والعمل على تطوير مناهجباب التجديد واالجتهاد الفكري  
لباب واسًعا أمام ا عة. وهو ما شر  ة والتطبيقي  مع العلوم اإلنساني   ردخوهلا حي ز التفاعل املؤث  و 

قة على وامتدادها حنو أمور كانت إىل األمس تعترب مغل ،النقدية احلديثة واملعاصرة استقبال رياح
شكل "التابو". وانقسم املفك رون املسلمون هنا إىل قسمني: منهم من خاف الوقوع فيما وقعت 

ن التجأ إىل ة األمور رأًسا على عقب، ومنهم من تقلب الرياح النقدي  ، وأفيه التجرية السوفياتية
إىل الدرجة  قدي  الن ة، اليت مسحت، بل واستدعت احل راكربالي  النموذج اآلخر، وهو التجربة اللي
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اصة خ -وأذنت مبراجعات نقدية  وجود النظام الرأمسايل على احملك،اليت وضعت فيها أصل 
 ة.لتجربتها وأفكارها وقيمها التأسيسي   –ة ة العاملي  بعد األزمة االقتصادي  

لنقد باعتباره ة يدفع حنو اه الليربالي  هذا النظام الرأمسايل ف قيم بل ميكن القول: إن  
نها. سات ف هذه املنظومة واليت ال ميكن التغاضي عاملقد   ذاتيًّا من منظومته، برغم كل   اجزءً 

ة احلية كأصل لإلهلام تجربعلى ال ة اليت تعتمدوهو ف واقع األمر أمٌر منسجم مع ليربالية الرأمسالي  
 حية. والصال

التجربة، فما املانع  ةي  ًيا معيار العامل اليوم مبا أنه صار متبن    إن   مث يستكمل هؤالء القول:
 أمام حمكمة النقد والسؤال؟ أن نضع الظاهرة الدينية، بل واملقد س الديين  

حيتجون باللجوء إىل ضعفهم وخروجهم عن واقع  باألمس وإذا ما كان اإلسالميون
ة السابقة، لزمني  موهنا ف الفرتات ايتسن   ة، بسبب عدم وجود سلطةالتأثري والفعالية السياسي  

 وبالتايل فال ميكن احلكم على جتربتهم سلًبا أو إجيابًا النتفاء وجودها فعاًل. فإهنم اليوم صاروا
عل وجود جتربة حكم ة ف بلداهنم، وبفقة العميقوة وسلطة حاضرة وقائمة بفعل تأثرياهتم اجملتمعي  

 وهو األمر الذي يتيح موضوعيًّا حماكمة التجربة اإلسالمي ة حماكمًة نقدية. هلم ف إيران.
وهذا الواقع املستجد هو خالف ما كان عليه اإلسالميون من اعتبار أن الدين نظام 

مشكالت احلياة، هو كونه مفصول  إهلي إعجازي، والسبب ف حرماننا نعمة إعجاز ف حل
عجز أن يُطل إرادة الطاغوت عن تفاصيل الشعفب

ُ
ق بِّ أن العام واليومي، ولو تسىن هلذا الدين امل

ي اليت  ه ة. ومن املعلوم أن حركات اإلسالم السياسي  اإلنساني   أطروحته حلل ت كل مشكالت
كانت حتتضن هذه القراءة، اليت بسببها رفعت ف نضاهلا االجتماعي والسياسي، شعار 

 "اإلسالم هو احلل".
ة ف إيران أقامت دولتها، فإن أصحاب هذه القراءة اإلسالمي   وإذا ما كانت اجلمهورية

قف  ظلوا يطمحون حنو فاعلية خاصة لإلسالم، س –حىت منهم الذين تأثروا هبا  –اآلنفة الذكر 
 ة.كماالهتا، هي اخلالفة اإلسالمي  

انبيها إما رسة، تنتج على جرت على مستوى املمااليت كانت كلما تعث   هذه الفاعلية
ريه، أو أن تنتج جنوًحا ة والوهابية بتثموتقوم السلفي   -بالغالب -تكفرييًّا  شعبيًّا عنيًفا حراًكا

، على طريقة بعض ةحنو علمنة اإلسالم حتت عنوان: االعتدال والوسطية اإلسالمي   ثقافيًّا وفكريًّا
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ىت قامت كذلك حة. وبقي األمر  ة واإلعالمي  أئمة أهل "إسالم السوق" واإلنتليجانسيا األكادميي  
ونه من ثقل ف لحركات شعبية اصطلح عليها بالربيع العريب، واستطاع اإلخوان املسلمون مبا ميث  

 ة" أن يتبوؤا قيادة كثري من هذه احلركات. فأنشأوا على أثرها عالقات مالي  "اإلسالم السياسي  
ثقافة عوزها الن استالمهم للحكم، وأعلنوا عن مواقف وقرارات كانت تاة بغية ضموسياسي  
إن أصحاب  :بعد سقوطهم املريع ع على القولة اجملتمع والدولة، مما شج  ار ة ف إدالسياسي  

ني جتربتهم بشكل صارخ، وقعت ب سقطت فلم ا الم السياسي كانت تعوزهم السياسة،اإلس
 العادة، بني"تقاسم" سليب، على جانيب التجربة، كفجيعة حقيقية "بتناتش" و ظهراين املسلمني

عمها ماليات ، وتدسياساتسات ومراكز حبثية وفكرية تقودها ة توزعتها مؤس  علمنة ثقافي  
ات فعل عنيفة تكفريية، وجدت ملجأها ومسارب قنوات وإماراتية، وبني رد   خليجية قطرية

 تها ف النزاع السوري.ي  ش  ح  و  
توظيفات و وال خيفى ما هلذه احلركات العنفية من دعم تركي وسعودي وإسرائيلي، 

أوروبية وأمريكية. وكلها سخ رت املشهد للقول: إن املنطقة دخلت حرب املذهبيات املتصارعة 
باسم الدين، متهيًدا للقول: إن علينا دخول سالم احلداثة بفصل الدين عن احلياة العامة، وبتبين  

 .ةسياسات تنبع من عمق احلضارة الغربية اليت متثلها الواليات املتحدة األمريكي
 ليأخذ املشهد بذلك أبعاًدا ثالث:

 البعد االحرتايب ف القتل واملوت اليومي. .1

البعد احلضاري بإرساء احلاجة إىل متابعة مسار احلضارة الغالبة  .2
 –الغرب  –

عن  –عرب التجربة  –البعد الديين بزحزحة القيم اإلسالمية  .3
مسارها، وتطويعها لقيم علمانية، ال مقد س فيها، وال غيب. وبالتايل ال حياة 

 إميانية باملعىن السياسي للكلمة.

ل قابلة لالستفادة، ب ن اإلسالم شيء واملسلمني شيء آخروهكذا، مل تعد صيغة: أ
يم ق صار األمر أن فساد أمور املسلمني يعين فساد إسالمهم، وهشاشة مجاعتهم يساوي وهن

 دينهم وقيمهم.
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خرى بصيغة املصادرة على املطلوب، مفادها: ف عرض هذه املقولة، برزت مقولة أو 
ل بنية اجملتمعات ، أو أن أصني تعود لسببني: إما اإلسالم عينهأن األزمة املفجعة ف جمتمع املسلم

أو  ،ا ترك اإلسالما إموبالتايل علين م.والتقد   ة غري قابلة لإلصالح واالزدهارة واإلسالمي  العربي  
مفادها "كنتم خري  ةرفض بنية اجملتمع اإلسالمي اليت تقوم أصاًل وباألساس على فرضية قرآني  

أن  أمة"، وقول النيب )ص(: "اخلري فَّ وف أميت إىل يوم القيامة". وما علينا أمام هذا الواقع إال  
. وإذا كان سقوط االلتحاق مبصدر اإلشعاع الغريبىن اجملتمع احلايل بقيم وبُ  ، الدين بالعلمنةنغري  

، للحركات املسل حة ةشراسة القتل وفوضى اجلرمية التكفريي   س هلذه املزاجية، فإن  الربيع العريب أس  
ف تطر  ة والرسالة على أهنا املنشأ امللتهب لكل جرمية و ابية اإلقصائية قد مت النبو  ة الوه  وثقاف

اخلالف السعودي اإليراين ساعد على حجب التطور والنجاح يفرتض البعض أن  وحروب. وقد
لك أن التهاب ذ وبعض حركات املقاومة ف املنطقة؛ متها إيرانف التجربة اإلسالمية اليت قد  

هذا  ملعلوم أنة. ومن اتها حنو صيغة من احلرب املذهبي  الصراع بني الطرفني أخذ املنطقة برم  
ع خري عن وجوه عمل مجاعات املنطقة اليت يقع فيها؛ إذ يضالنوع من احلروب كفيل بإبعاد كل 

 الكل ف كفة واحدة، وحيكم عليهم حبكم واحد.
وهو األمر الذي حجب ف هذه املرحلة الوجه اإلنساين للحركات اإلسالمية، واألفق 

 احلضاري ملشروع احلضور اإلسالمي ف سياسة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
ذه الفكرة، ال ميكننا أن نغفل عن الدور السياسي واإلعالمي الذي وقبل أن نطوي ه

جملتمع املدين، كما ا قطاعات من ساهتا اليت أنتجتها فتلعبه الواليات املتحدة األمريكية ومؤس  
 الدور الذي لعبه وما زال بعض اإلعالم اخلليجي.

إمكانه أن وهل ب باملنطقة، علينا أن نبحث ف مستقبل اإلسالمهذا الواقع يفرض 
 حيل مشكالته اخلاصة، فضاًل عن حل مشكالت التنو ع اجملتمعي؟
ة كحاضن ملشروع اإلسالم مثاًل: كان الوفاق سيد املوقف بني املقاومة اإلسالمي  

علمانية، االشرتاكية والف املنطقة، وبني أطراف من االجتاهات واألحزاب القومية و  النهضوي  
ي لقضية املقاومة والتحرير بشكل خاص. وأحيانًا كان دة التصد  فاق ُبين على وحوهذا الو 

 ،فتوحةهذا الوفاق األحزاب األيديولوجية امل يتقاطع مع اهتمامات سياسية ومطلبية، وقد جتاوز
 ة مسيحية.ليصل إىل أحزاب أيديولوجي  
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 تسمية  ببعض األوساط الثقافية العلمانية اليت كانت تثريهاومل يتنغ ص هذا الوفاق إال  
إسالمية املقاومة أو ثقافتها اإلسالمية، وإىل ما قبل بروز النزعات التكفريية، فإن صدى هذه 

غريه على ي بني الطرفني اإلسالمي و حلمر توافقي و  اإلثارات كان خافًتا، مما يشري إىل تصاحل
 يند األخري على محاسة الطرف العلماجتميد آفاق النزاعات. اليت سرعان ما تكش ف املشه

قاومة املقاومة وهوية امل ، وإن حافظوا على متييزهم بني دوربإبرازها بعد األحداث األخرية
 اإلسالمية.

ف  – صحاب الطرح اإلسالمي الرسايل، فمن املعلوم أن ما خيتزنونهأما من جهة أ
هو أن فعل االخنراط مبسار ومثار النهضة اإلسالمية حينما يصل إىل مواسم  –هذه املرحلة 

 ة.وااللتزامات الشرعية واألخالقية اإلسالمي ،القطاف، فإن من ضوابطه منحى الفكر والعقيدة
  قراءة بعض نصوص خطاباتذلك، فما عليه إال   وإذا أراد القارئ للقضايا اكتشاف

 الثقافة والثورة اإلسالمية.وحتليالت اإلمام اخلامنئي حول 
د لتلك بغالف التصاحل. فكيف سنستع خمبوءةمما يعين أن بذور اخلالف قائمة لكنها 

ن اللحظة، األمام لتغيب عاملرحلة؟ ما نقد مه اليوم إما سكوت عن املوضوع ودفع باملشكلة حنو 
وى املعاجلة الرسالية تأو افرتاضات وتنظريات ف أفضل أحواهلا سياسية وتكتيكية ال ترقى إىل مس

 ببعديها العقدي والشرعي.
ضل ففي أف ،وهذا األمر مفتوح ملن يبادر فقط على خوض غماره. أما داخل إيران

ة يلطرح هو أن اجملتمع اإليراين حالة استثنائف اجلواب على هذا ا اجلاهزف ،اإلشكال ،األحوال
 وع، لكناإليراين حمكوم بأغلبية موحدة قليلة التن؛ ألن اجملتمع وشاذة ف قبول النظام اإلسالمي  

 وهذا ما سيفرض أصل صالحية اإلسالم ف إدارة شؤون احلياة. ،خارج إيران هي فاشلة
 بعد إشكالية الصالحية، هناك إشكاليتان أيًضا: 

وأقصد هبا قدرة اإلسالم على ردم االفرتاقات بني األطروحة  إشكالية القدرة،: األولى
وية ف يكوِّناهتا وقواعدها العمالنية واملسلكية، حبيث أن ال نقع أسرى الثنائيات البنواحلياة مب

ت بروتوكولية اهذا اجملال، إذ رسم جتسري العالقة بني الثنائيات يقضي بوجود متايزات وسياسي
 د أو متناسق بني األمرين.املطلوب وجود ناظم موح   تلفيقية بينهما، بينما
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 مساوية اإلسالم، ودنيوية العلم. بني األخالقيات السياسية ف ومن ذلك العالقة بني
وبني املهنية السياسية، وكذا االقتصادية، أو الرتبوية، أو التنمية على أساس الرفاه وغري  ،اإلسالم

 ذلك.
 هذا فضاًل عن االخنراط الفاعل ف النظام العاملي.

 املسلمني يتحدثون عن مشروع: إذ من املعلوم أن هي إشكالية التفوق الثانية:
 أن حنل هل مبعىن بأي معىن هو هذا املشروع؟بديل عن األنظمة احلضارية القائمة، ف ريضاح

أي هل نقصد التسابق على قيادة العامل ف هذه  املمثل أو ذاك للحضارة العاملية؛ حمل هذا
 ؟احلضارة القائمة

د ة جديدة هلذا املشروع  احلضاري، وهل اإلسالم كما نعيه أم إننا نقصد فرادة وج 
وكما هو موجود ف نطاق إدراكاتنا وأدبياتنا يرقى إىل مثل هذه القيمة؟ أم إهنا من ضمن 

خارج سياق عامل  ،الطوباويات املبنية على مستقبل إعجازي تنبثق فيه احلياة بدفعة واحدة
 واألشياء؟ ج اخللقي لألحداث والقضايااإلنسان املبين على مسلك الزمن والتدر  

ن نسان(، أم الدين املسؤول: عقل وطبع ووجدان هذا العبد الضعيف )اإلأخريًا، م  
ننا أقحمناه هذا اجلدل إال  أاليت قد تكون مستغنية عن  ف أصل صالحيته، أو أصل اهتماماته،

 ؟افيه
أن نتهم  هو قرب للتقوىاأل : إن  كما كنا نكر ر ف املاضي  كان األسهل القول  مث إن  

مل أ ملسلمني، بدل اهتام اإلسالم أو الصيغ اإلسالمية املطروحة. وهنا أجدين مضطرًا للسؤال:ا
لى بحث واالجتهاد، وبالتايل السري بالدين عاليرتك اإلسالم حتديد املوضوع وحراك الفهم و 

 عاتقنا؟ فإذا كنا خملوقات عاجزة، هل من احلكمة أن يكلِّف املوىل مبا ال يطاق؟
 اإلسالم أم املسلمون؟ الفكرة أم التجربة؟  احملك اليوم: عليه، من على

ل، على األشياء هو الباط أم نلجأ إىل أهون الشرور، فنقول: إن معيار احلكم العاملي
وكل ما حيصل ال يُفسد ف الود قضية، وعلينا أن نرتاح ونعترب كل ما يدور خترصات خاطئة، 

 بدليل أننا على حق إذن ال نبايل أوقع القوم علينا أم خرجنا من عامل األقوام والشعوب.
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لكل إشكالية مدارات ف البحث علينا أن ندخلها خارج أخالق  أن   ،إين أعتقد
 وسكون العادة. ألن اخلوف األكرب ،وخوف الداخل قبل اخلارج ،العبيد اخلاضعني لألوهام

وإن  . لسالموعندها على الدنيا ا ،هو نفس اخلطر على رسالية اإلسالم، وبالتايل مصدريته اليوم
 الواجب يقضي اقتحام كل أمر مستغلق، وال تأخذنا ففإن  كان اإلسالم برساليته ف خطر،

 اهلل لومة الئم.
املباشرة  موعلينا أن ننظر إىل أقصى الصورة، فال ننزلق باجلمود عند املنحنيات أو اهلمو 

 لنعتربها مسار على طريق املقصد اإلهلي وليست هي املقصد. .رغم أمهيتها وضرورهتا
ستعادة إسالمية لكرامة اإلنسان، كما حنتاج إننا ف هذه اللحظة بالذات حنتاج ال

 .الستعادة إنسانية ف حق هذا اإلنسان ممارسة النقد املسؤول والكادح لبناء احلياة
 


