
 ة"تحليل مسألة "النسبة بين الدين والليبرالي  

 حممد ظهريي

 على احلاج حسن ترمجة

 املباين املعرفية، الرباغماتية. املباين الوجودية،الفهم الديين، حممد ظهريي، الدين، الليربالية، الكلمات المفتاحي ة: 

وال يتمتع بتعني وتشخص كاف، وهذا السؤال عن "النسبة بني الدين والليربالية" هو سؤال مبهم، حيث إنه كلي 
. (1)ب يف داخله من جمموعة من األسئلة واالستفهامات اليت تتضح بعد حتليل املفاهيم املوجودة فيهالسؤال مرك  

وهنا نوضح باختصار أهم الطرق واألساليب اليت تؤدي إىل وضوح املفاهيم املندرجة يف هذه املسألة، واليت تؤدي 
 ب.ذا السؤال املرك  بالنتيجة إىل جتزئة ه

اإلهبام األول، هو يف مفهوم اصطالح "النسبة"، حيث قد يستعمل بعضهم كلمة "العالقة" مكان كلمة 
 "النسبة"، وهذان االصطالحان يتمتعان بإهبام كبري حيث ميكن أن يكون لكل منهما معاٍن متعددة وخمتلفة.

 للعالقة أنواع متعددة من أمثال:

 تاجية.العالقة املنطقية اإلن .1

 العالقة املعرفية املنهجية. .2

 العالقة املعرفية العلمية. .3

 العالقة اإلنتاجية املعرفية. .4

 العالقة القائمة على أصل رفع التعارض. .5

 العالقة القائمة على أساس إنتاج املسائل. .6

                                                 
 وص ميكن مراجعة املصادر التالية:يف هذا اخلص (1)

 .(هـ ش 1380 العلوم اإلسالمية الرضوية، جامعة: )مشهد، هج المطالعات الدينيةامن ،قراملكيفرامرز أحد 

 .(هـ. ش 1376مؤسسة صراط الثقافية، الطبعة الثالثة عشرة، )طهران:  ،ما هو العلم، ما هي الفلسفة؟، سروشعبد الكرمي 



 العالقة احلوارية. .7

 وميكن االستفادة من مفهوم: "النسبة" يف أشكال خمتلفة أمهها:

 ايسة أمرين يتجزآن إىل قسمني:النسبة مبعىن مق .1

بارها جمموعتني من جهة أو باعت ولل  من جهة املصداق مقايسة أمرين باعتبارمها مفهومني كليني .أ
 النسب األربع يف املنطق(.العضوية )

 )النسب يف القضايا(. املقايسة بني قضيتنيب. 

 على بعضهما.النسبة بني شيئني مبعىن "التأثري والتأثر" حيث ترتكان آثارمها . 2

 النسبة بني شيئني مبعىن مقايستهما إىل شيء ثالث.. 3

 :هات اليت تقسم بدورها إىل قسمنيالنسبة بني اجل. 4

 النسبة الثنائية األطراف.أ. 

 .(2)النسبة املتعددة األطرافب. 

 ،فهوم "التالمم"املقصود من مفهوم "النسبة" يف مسألة "النسبة بني الدين والليربالية" هو يف الغالب يتعلق مب
 .النسبة بني الدين والليربالية" هو "هل الدين والليربالية متالئمان أم ال؟"كون املقصود من "مبعىن أن ي

 .؟"اوليربالي   اين  هل يتمكن الشخص أو اجملتمع اإلنساين أن يكون يف الوقت نفسه متد" بعبارة أخرى:

حيث يستعمل الدين يف عصرنا  ؛صطالح الدينهو ا عدة معان طالح اآلخر الذي ميكن أن حيملاالص
 احلاضر ملرادات أربع يف األدب الديين:

 النصوص الدينية املقدسة. .1

 الفهم الشخصي للدين. .2



 املعرفة العامة للدين. .3

 ني.ينة املتدسري  .4

ينية. خيتلف املقصود من معىن الدين يف النصوص الدينية املقدسة عنه يف الفهم الديين والدين مبعىن املعرفة الد
مث إن صرف النظر عن االختالفات املوجودة يف تعيني ماهية "النص املقدس" يف املذاهب واألديان املختلفة فإن 

 علم الرجال وقسم من علم األصول. :طريق الوصول إىل النص املقدس سينحصر يف علوم أمثال

ن تقابل البشر مع إحيث  ،لبشرك اادر إلفهم و قابلة وجتعلها  ،هذه العلوم تعمل على مجيع النصوص املقدسة
 معطيات النصوص الدينية املقدسة بنوع من التدبر والتفكر يؤدي إىل فهمها وتوضيحها.

 

وقد  وقد ينطبق مع قسم من هذه احلقيقة ،مع حقيقة النص اوقد يكون فهم البشر للنصوص املقدسة منطبق  
 ال ينطبق معها على اإلطالق.

بالنص املقدس، ولكن فهم وتفسري ( epistoneحيصل عندنا علم )يف مرحلة مجع النصوص املقدسة، 
(hermeneutic هذه النصوص حيصل بعد التدبر والتعمق فيها. ويستعمل اصطالح )""عندما  الفهم الديين

 وتستعمل "املعرفة الدينية" عندما يقصد "الفهم العام". ،"الفهم الشخصي" يقصد

 ود ثالثة عوامل:يقول أصحاب املعرفة العلمية اجلدد بوج

 ...عامل األعيان أو عامل اخلارج الذي يرتبط مبعرفة البشر، أمثال احلجر، احليوان، النجوم .1

العامل الثاين العامل الذهين، وهو عبارة عن التلقي الذي حيصل لإلنسان بشكل شخصي عن العامل  .2
 األول.

                                                                                                                                                        
د السادس، السابعة، العد، السنة فكر الحوزة، جملة "مقدمة منهجية يف النسبة بني العلم والدين" ،ظهريي يد جميدالس (2)

 .ش هـ. 1381



عامل  يشارك اجلميع يف إثباته أو نفيه.العامل الثالث هو عامل العلوم هذا العامل يتلقاه اجلميع ال بل و  .3
وبعبارة أخرى علم  تعترب الفيزياء بشرية عمومية. :مثال   ؛(3)بل هويته مجعية عمومية، العلوم ليس له هوية شخصية

 الفيزياء عبارة عن جمموعة من اآلراء والنظريات اليت قدمها جمموعة.

لى فيزيائيي العامل الذين قاموا بدورهم بإثباهتا أو من الفيزيائيني ومل يقدمها شخص واحد منهم، مث عرضت ع
 ردها.

                                                 
(3) Karl. R, Popper, The Open Universe, An Argument For Indeterminism, Routledge. 
London and New York, 1992. 

 الثانية والثالثة: ،يقول بوبر يف توضيح العوامل األوىل

ي عامل األحجار، النبات، الساحات والقوى أقصد من العامل األول، هو العامل الذي يصطلحون على تسميته بعامل الفيزياء أ
 على عامل الكيمياء وعامل األحياء. االفيزيائية. ويشتمل أيض  

حساس باخلوف واألمل، والقوى اليت تعود إىل التجارب الذهنية. واملقصود من العامل ، هو عامل الذهن والروح وعامل اإلالعامل الثاين
وميكنها أن تعود إىل العامل  ،ن الكتب، اجملالت واملكتبات، تعود إىل العامل الثالثما ينتجه لهن اإلنسان، حيث إ الثالث هو

 األول باعتبار ما.

-نضمامية أمثال، احلجر، الشجر، احليوانات والبشر، تتعلق بالعامل األول، وكافة احلاالت الروحية كافة األجسام الفيزيائية واإل
العامل الثاين، بينما ترجع األمور االنتزاعية أمثال النظريات والرباهني حىت لو كانت غري  تعود إىل -الواعية وغري الواعية هامن سواء

 إىل العامل الثالث. صحيحة

العامل الفيزيائي متقدم على عامل اإلحساسات احليوانية ويتالءم ظهور العامل الثالث مع تكامل اللغة اخلاصة لشخص اإلنسان. مث 
 لث، هي أنه عامل املعرفة البشرية اليت تظهر يف قالب اللغة املنظمة.إن أهم صفة متيز العامل الثا

)سواء بصورة مكتوبة أو مطبوعة(.  وبني لاك الشخص الذي يصنع فكره داخل قالب لغوي ،هناك فرق كبري بني من يفكر فقط
بينما الفكر الذي يظهر يف صورة  ،نفسنامن أ اللنقد، حيث يعترب جزء   فال ميكن أن يكون حمال   ،يف أفكارنا اوما دام الفكر حمصور  

 بالعامل الثالث. ا، متعلق  االقالب اللغوي لإلنسان ميكن نقده، وعندها يتحول ليكون عين  

 :نقلت هذه العبارات عن

ش،  ـ.ه 1379، 50و 49 ات، جامعة الفردوسي، مشهد، العددالعلية يف الفيزياء اجلديدة، جملة لكلية اإلهلي حفي،علي 
 .113و 112 فحتانصال



" عبارة عن الفهم الشخصي للدين، بينما املعرفة الدينية فهي عبارة عن جمموعة اآلراء اليت ، "الفهم الدييناإل  
ين ستقاها بعض األشخاص، من النصوص الدينية املقدسة، مث عرضت على العلماء املختصني بالعلوم الدينية الذا

 شاركوا يف عملية إثباهتا أو ردها.

وبعبارة أدق، يرتبط الفهم الديين بالعامل بينما ترتبط املعرفة الدينية بالعامل الثالث. إلا كان املقصود من الدين 
يف مسألة "النسبة بني الدين والليربالية" هو جمموعة النصوص الدينية املقدسة، فسنالحظ وجود نوعني من 

 النصوص. املعطيات يف هذه

 (.factual) املعطيات اليت ترتبط بالواقع .1

 (.evaluativeاملعطيات اليت تتعلق بالقيم ) .2

مث إن حقانية املعطيات اليت تتعلق بالواقع، إمنا يتم عن طريق دراسة صدق وكذب هذه املعطيات، بينما 
 حتصل حقانية املعطيات اليت ترتبط بالقيم عن طريق إثبات مقدمتني:

 املعطيات يف الوصول إىل اهلدف الذي وضعت له.فعالية هذه  .1

 م هذه املعطيات مع بعضها اآلخر.م تال .2

اآلن، لو أردنا مقايسة نسبة النصوص الدينية املقدسة إىل الليربالية، فمن املنطقي أن نقوم مبقايسة املعطيات 
سة املعطيات اليت ترتبط بقيم الدين مع مقاي اوأيض   ،اليت ترتبط بواقع الدين مع املعطيات اليت ترتبط بدافع الليربالية

 املعطيات اليت ترتبط بقيم الليربالية.

"النسبة بني املعطيات اليت ترتبط بواقع الدين واملعطيات اليت ترتبط بواقع  املنهج املعتمد يف حل مسألة 
ة مقايسة نظريات هو دراسة صدق وكذب كل واحدة من معطيات الدين والليربالية. وهنا يفرتض دراس الليربالية"

 كل من الدين والليربالية.  الصدق يف مباين علم املعرفة يف

ما لو كانت املباين املعرفية واحدة يف املسألتني فهذا يدل على وجود جواب عن السؤال من "النسبة بني يف
مبانيهما املعرفية خمتلفة،  املعطيات اليت ترتبط بواقع الدين واملعطيات اليت ترتبط بواقع الليربالية"، أما فيما لو كانت

 .الليربالية يف مبانيهما املعرفيةفيتوجب يف البداية دراسة اخلالف يف رأي الدين و 



 ( (epistemologic( واملعرفيةOntologic) وكمثال على هذا األمر، لو فرضنا أن مباين الدين الوجودية
لصدق يف ية هي شيء آخر غري الواقعية، أو كانت نظرية اتتمثل يف الواقعية، وكانت مباين الليربالية الوجودية واملعرف

ية هي نظرية اتالرباغم( The Correspondence The Ony Of Thruth) الدين هي نظرية املطابقة
عندها ال ميكن إجياد جواب منطقي  )The Pragmatic Theory Of Thouth((4)يف الليربالية  احلقيقة

 .اتحول إىل سؤال آخر أكثر حمورية وأكثر عمق  لل  ألن سؤالنا ي ؛للسؤال املطروح

يف املثل، ميكننا عند السؤال عن "النسبة بني املعطيات املتعلقة بواقع الدين واملعطيات املتعلقة بواقع الليربالية" 
 واملعطيات الليربالية ،رفقت بنظرية املطابقةأأن نصل إىل اجلواب التايل وهو أن املعطيات  الدينية صادقة إلا 

صادقة إلا تالءمت مع الرباغماتية. على هذا األساس، ومبا أن معايري صدق أي ظاهرتني جتري عملية مقايستهما 
إىل بعضهما اآلخر خمتلفة، فال ميكن استنتاج تالممهما مبجرد صدقهما أو عدم تالممهما من صدق واحدة 

 وكذب األخرى.

يات الدينية واملعطيات الليربالية" اإلجابة على لذل  يفرتض قبل اإلجابة على سؤال "النسبة بني املعط
 السؤالني التاليني:

 ما هي النسبة بني املباين الوجودية واملعرفية للدين واملباين الوجودية واملعرفية لليربالية؟ .1

ونظرية الصدق يف الليربالية؟ اآلن لو أردنا تقييم ومقايسة  ،ما هي النسبة بني نظرية الصدق يف الدين .2
بني املعطيات اليت تتعلق بقيمة الليربالية واملعطيات اليت تتعلق بقيمة الدين" فإن  طريق إثبات حقانية  "النسبة

إىل  اوأيض   ،املعطيات اليت تتعلق بالقيمة، ترجع إىل مدى عمليتها يف الوصول إىل اهلدف الذي وضعت ألجله
 إثبات مدى انسجام ومالءمة هذه املعطيات مع بعضها اآلخر.

ف إىل ماهية هدف الدين من إجياد املعطيات اليت تتعلق ر  ة النتائج والثمار العملية، جيب بداية  التعمن جه
 بقيمته، وهدف الليربالية من إجياد املعطيات املتعلقة بقيمتها.

عندها ميكن  ،أو أهداف خمتلفة. فإن كان هلما هدف واحد ،إما أن يكون للدين ولليربالية هدف واحد
واملعطيات املتعلقة بقيمة الليربالية". وفيما لو كان  ،"النسبة بني املعطيات املتعلقة بقيمة الدين :اإلجابة عن سؤال

                                                 
(4) Louis Pojman, What Can We Know, An Introduction to The Theory of Knowledge, 
Wadsworth, 2000. 



للمعطيات اليت ترجع لقيمة  يكون ألنه من املمكن أن ؛السؤال املتقدم عنفهنا ال ميكن اإلجابة  ،ااهلدف خمتلف  
ميكن أن تكون  اوأيض   ،ن لل  ينحصر يف اهلدف الذي ميلكه الدين يف إجيادهاأ الالدين نتائج وآثار عملية، إ

 إال أن لل  ينحصر يف هدف الليربالية من إجياد لل . ،للمعطيات اليت ترجع إىل قيمة الليربالية نتائج ومثار عملية

ال  اوأيض   ،نيتهاومن الواضح أن نصل إىل نتيجة منطقية توضح حقانية وتالمم هاتني املسألتني مبجرد عمال
 خرى.وعدم عمالنية األ ،ميكن استنتاج حقانية إحدامها وعدم حقانية األخرى من خالل عمالنية األوىل

"النسبة بني املعطيات اليت ترجع إىل قيمة الدين  :يفرتض قبل اإلجابة على سؤال ،على هذا األساس
 "النسبة بني هدف الدين وهدف الليربالية". :لواملعطيات اليت ترجع إىل قيمة الليربالية" اإلجابة على سؤا

 ةحيث ميكن إجياد ثالث ،ما قد مناه، يتوافق مع فرض أن مقصودنا من الدين هو "النصوص الدينية املقدسة"
 .واليهودية ،مصاديق أساسية له فيما لو أخذنا بعني االعتبار التعاريف املختلفة للدين وهي اإلسالم، واملسيحية

 طبق على كل واحدة من األديان املذكورة.وما عرضناه ين

بل مقصودنا هو  ،أما لو مل يكن مقصودنا يف السؤال عن "النسبة بني الدين والليربالية" هو النصوص الدينية
املعرفة الدينية اليت حتتوي على جمموعة من التفاسري، التوضيحات، اإلرشادات وما قدمه العلماء بشكل ممنهج 

 يجب حينها أن نقوم بتقسيم آخر.بالدين، ف يتصل فيما

وعلى أساسها تتجزأ  ،ومن خالل معايري التقسيم املختلفة حيصل عندنا جمموعات خمتلفة من التقسيمات
ثالث جمموعات من اإلسالم بناء على بعض  كهنافمسألة "النسبة بني الدين والليربالية" إىل مسائل أصغر. 

 واإلسالم التقليدي( (Modernist( اإلسالم املتجدد Fundamentalistالقراءات هي: اإلسالم األصويل )
(Traditionalist) .ني جتزئة السؤال عن النسبة يلسنا يف صدد احلكم على هذا التقسيم، واهلدف هو تب ،اع  طب

 :بني الدين والليربالية إىل عدة أقسام بناء على القراءات املختلفة عن اإلسالم. حيث مت جتزئتها إىل أسئلة ثالث

 ما هي النسبة بني اإلسالم ) على أساس التصور األصويل( والليربالية؟ .1

 ما هي النسبة بني اإلسالم )على أساس القراءة املتجددة( والليربالية؟ .2

 سب الفهم التقليدي( والليربالية؟حبما هي النسبة بني اإلسالم ) .3



عندها ميكن تصوير هذه النسبة بشكل ، (5)فيما لو كانت النسبة بني الدين والليربالية هي التدين اوأيض  
 السؤال عن ماهية اإلنسان املتدين واإلنسان الليربايل؟

 من مجلة لل : ،متعددة على اإلنسان ايرتك التدين آثار  

لذل ، ميكن دراسة النسبة بني الشخص املتدين  تماعية، اآلثار التارخيية وهكذا.اآلثار الفردية، اآلثار االج
ميكن التحقيق يف النسبة بني آثار  اميكن دراسة اجملتمع املتدين واجملتمع الليربايل، وأيض   اوأيض   ،والشخص الليربايل

 تدين وليربالية اإلنسان مع العوامل التارخيية.

ال يوجد أي مقدس يف الليربالية، لذل  عند مواجهة الليربالية، فإن أول ما يواجهنا هو الشخص الليربايل، 
 ا متل  جماالت عملية متنوعة.مث إهن امشخص   اواحد   ا؛ الليربالية ال متل  تعريف  اتعددة أيض  وهنا يوجد اختالفات م

ن حول أكثر األمور النظرية يو ن واملنظرين آراء متعددة، وقد اختلف الليرباليحول هذا املوضوع، كان للمفكر 
رية، ماهية القيمة، والنسبة بني الفرد مبنائية، وباألخص يف مسألة امللكية، مقدار دور ووظائف الدولة، مفهوم احل
. حىت إن اآلراء والنقاط املشرتكة (6)واجملتمع، لذل  فشل الليرباليون املعاصرون، يف تقدمي تعريف واضح لليربالية

ومع لل  فقد  ،بني الليرباليني ال حتل املشكلة، حيث إنه على سبيل املثال، كل الليرباليني عندهم توجه شخصاين
 هم عند تصور الليربالية الفردية.م ااختلفت آر 

 قس م بعضهم الليربالية إىل قسمني أساسيني بناء  على اآلراء املختلفة هلم واليت ظهرت عرب التاريخ:

 الليربالية الكالسيكية. .1

 الليربالية احلديثة. .2

                                                 
كمثال على لل   ،قد يبدو يف بادئ األمر، من الغريب استعمال كلمة الدين مبعىن التدين، ولكن هذا األمر شائع ومتداول (5)

فيصبح هذا األمر هو متعلق املعرفة  ،أو ما يعرب عنه بتدين الشخص ،ل الشخص املتدينيف علم النفس الديين حو  ما هو متداول
لذل ، ليس من الغريب استعمال كلمة التدين مكان  ،يف علم االجتماع الديين حيققون يف اهلوية اجلمعية للتدين اوأيض   ،هلذا العلم
 .الدين

(6) Rutledge Encyclopedia Of Philosophy, Edward Garigled, Vol.5, Pp. 598-6.5. 



ة بني الدين مث إن التدقيق يف هذا التقسيم الكلي، ميكن أن يكون له أمهية يف اإلجابة على مسألة "النسب
والليربالية". حيث إن الليربالية احلديثة هي ليربالية سكوالرية، بينما بعض منظري الليربالية الكالسيكية يطرحون 

لذل ، فإن كافة األجوبة اليت أحصيناها على  .(7)إرادة اهلل وجيعلون شخص اإلنسان وما ميلكه اهلل هو املوضوع
ومن  ؟" جيب طرحها وعرضها على سؤال "أي رأي يف الليربالية هو املنتخب"مسألة "النسبة بني الدين والليربالية
 "النسبة بني الدين والليربالية" املتكثر من هذه اجلهة. هنا ميكن جتزئة السؤال املركب عن
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