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الدينّية،  المؤّسسة  داخل  من  واإلصالح  للتغيير  مشروًعا  البعض  تبّنى  مؤّخرًا 
القرآن  الحداثة  هذه  مصدر  وأّن  اإلسالمّية»،  الحداثة  «مشروع  عليه:  ُأطلق 
الكنيسة  مواقف  أّن  المشروع،  لهذا  المبّررات  ومن  البيت @.  أهل  وسّنة 
اإللحاد  تفّشي  أسباب  أكبِر  من  أو  أكبَر،  كانت  لّما  الوسطى  القرون  في 
والنُّفور من الدين، كذلك فإّن المؤّسسة الدينّية المتمثلة بمنظومة الحوزات 
العلمّية القائمة، من أكبر أسباب نفور الشباب الشيعي من الدين؛ فالشباب 
ينفر من الدين ليس بسبب الدين نفسه، ولكن بسبب جمود المنحوت من 
فكرة  ُتساق  وهنا  العملي.  رجاالتها  مستوى  وتدّني  الدينّية  للمؤّسسة  الفكرّية  المنظومة 
وجوب أن يكون التغيير من داخل المؤسسة الدينّية، بتغيير منظومتها الفكرّية إلى ما يالئم 
الخارج  من  التغيير  ألّن  ذلك؛  كّلف  مهما  المشروع  هذا  به  القيام  ينوي  ما  هذا  الحاضر، 

صعب، ال يكاد ينجح في العالم اإلسالمي.
يالئم  بما  تتغّير  لم  إذا  الديني  الّنّص  قراءة  مبانَي  أّن  المشروع  هذا  أصحاب  ويرى 
مواكبة  عن  عاجزًا  وسيظلُّ  الحياة،  لبناء  صالًحا  يبقى  أن  الديني  للّنّص  يمكن  ال  الحاضر، 
الشباب  من  المزيد  سيجعل  مّما  وفاشلة،  مقبولة  غير  أحكاًما  وسيفرز  العصرّية،  التغيُّرات 
عجز  دعوى  مقابل  في  المشروع،  لهذا  المبرِّرة  األمثلة  أبرز  ومن  الدين.  دائرة  من  يخرج 
إذ  الزكاة؛  مسألة  وحاجاته،  وظروفه  الزمان  مواكبة  عن  ومبانيها  القائمة  الفقهّية  المنظومة 
التسعة،  األصناف  على  مقتِصرة  ولكّنها  المسلم،  المجتمع  في  للفقراء  األساسي  الرافد  إّنها 
والقمح،  والشعير  والزبيب  التمر  األربع:  والغّالت  والغنم،  والبقر  اإلبل  الثالث:  النََّعم  أي: 
لهما  وجود  ال  وكالهما  «الفّضة»،  الشرعي  والدرهم  «الذهب»  الشرعي  الدينار  والّنقدين: 
وفق  بحرمتها  المساس  يجوز  ال  تعبُّدّية،  توقيفّية  التسعة  األصناف  وهذه  العصر.  هذا  في 
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أّن  افترضنا  لو  أّنه  ا:  مهمٍّ سؤاًال  المشروع  يطرح  لكن  القائمة.  الفقهّية  الحوزة  منظومة 
مجتَمًعا من المجتمعات ليس فيه الغّالت األربع وال النََّعم الثالث، كما هو الحال في بعض 
المجتمعات، فهل يظلُّ الفقراُء بال رافٍد َيرِفُدهم؟ واالحتكار المحرّم يقتصر على بعض المواّد 
الغذائّية واألطعمة، فإن قلنا بأّن مصاديق االحتكار هذه المواد من ملح وتمر وقمح فقط، 

فال يمكن تجاوزها إلى موادَّ أخرى مهّمة وحيوّية، كالّدواء!
وفي إطار تبرير دعوى عدم توقيفّية حّتى المصاديق الخاّصة بالعبادات، ُتثار تساؤالت 
ال  منطقة  أو  أصًال،  ليٌل  فيها  ليس  منطقة  في  يعيش  من  َمَع  نتعامل  كيف  منها:  عديدة، 
الخمس  الصلوات  هذه  هي  النبي �  عصر  في  الصالة  مصاديق  بينما  نهار،  فيها  يوجد 
يصوم  وكيف  هناك؟  والمغرب  والظهر  الصبح  صالة  مصداق  هو  وما  الخمسة؟  األوقات  في 
والوقت  الفجر؟  وقت  ظهور  لمعرفة  أسود  خيط  وال  أبيض  خيط  يوجد  ال  أّنه  مع  المسلم 
هو موضوع وجوب الصالة، فكيف ُتوَجب صالة الصبح أو المغرب وال يوجد سوى النهار أو 
الليل فقط؟ وال يمكنك تغيير األوقات، ألّنها توقيفية، وإذا كان ال يوجد سوى الليل أو النهار، 
ۡسَودِ ﴾؟ وكان في السابق، 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبيَّ فما هو موقع ﴿ َحتَّ

مصداق السفر يوم وليلة، واآلن يتم قطع آالف الكيلومترات في يوم واحد، فهل نبقى على 
مصداق السفر السابق؟

د  وتعدُّ المفهوم  «وحــدة  عليها  ُأطلق  فيما  رؤيَتهم  المشروع  أصحاب  يوضح  ثم 
من  اليوم  السائدة  الفكرّية  ومبانيها  العلمّية  الحوزة  في  لالنسداد  المنقذ  وأّنها  المصداق» 
«الزكاة»  مفهوم  أّن  اعتبار  في  النظرّية  هذه  وتكمن  والحديث،  الرجال  وعلم  الفقه  أصول 
ليست  أي:  ثابتة،  تعبُّدّية  ليست  التسعة  األصناف  في  هنا  المتمّثلة  مصاديَقه  ولكّن  ثابت 
على  يسري  المبدأ  وهذا  أخرى.  بمصاديَق  واستبدالها  وإلغاؤها  تغييرها  فيمكن  توقيفّية، 
ّنة القطعّية، من أحكام المعامالت، بل يمتد ذلك  كّل المفاهيم القرآنّية أو اّلتي ثبتت بالسُّ
ليشمل حّتى العبادات بما في ذلك الصالة والصوم والحّج، بل يشمل هذا المبدأ المنظومة 
الدينّية كّلها، فتشمل حّتى العقائد، فمفهوم التوحيد ثابت، أّما مصاديقه فمتغّيرة ومتعّددة 
أيًضا. وقد يتعّدد المصداق في العصر الواحد، فمصداق الصالة قد يختلف من مجتمع إلى 
مجتمع آخر، وأّن النبي � لو وجد في هذا العصر، فال دليل على أّنه ال يغّير حّتى عدد 
أوقات الصلوات، بل قد يبّدل منظومة الصالة كلَّها من عدد أوقاتها وكيفّية أدائها. وأّما في 

غياب المعصوم، فاألمر موَكل إلى علماء عصر الغيبة إليجاد مصاديق جديدة لكّل مفهوم. 
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مة � ُمقدِّ

لعصر  صالحة  كانت  أي:  تاريخّية،  المصاديق  فكّل  متغّيرة،  القرآنّية  المصاديق  وحّتى 
معّين وليست صالحة لكّل عصٍر وزماٍن، فمثًال: مفهوم اإلرث ثابت في القرآن ولكن مصاديق 
اإلرث المتمّثلة في أن يكون للذكر مثل حّظ األنثَيْين وغيرها، كّلها مصاديق متغّيرة وليست 

توقيفّية تعبُّدّية. 
وحّد  كالقصاص  العقوبات،  مصاديق  ولكّن  للعقوبات،  قانون  وجود  الثابت  وكذلك 
المحصن  غير  الّزاني  وجلد  السارق  يد  وقطع  واأليدي  األرجل  قطع  في  المتمّثل  الحرابة 
ورجم المحصن، كّلها مصاديق غير توقيفّية، بل تاريخّية صالحة لبعض األزمنة واألمكنة دون 
العقوبات  نفس  بإجراء  ملزمين  غير  العصر  هذا  فأهل  عقوبات،  عصٍر  فلكّل  اآلخر،  البعض 

التي قام بها النبّي �، فيمكن أن نستبدلها وفًقا لتغّير العصر. 
العصر.  لهذا  صالحة  تعد  لم  تاريخّية  القرآن  مفاهيم  بعض  إّن  هذا،  من  أكثر  بل 
بعض  تشمل  بل  الشرعّية»  «األحكام  والتطبيقات  التصديقات  على  تقتصر  ال  فالتاريخّية 
النبي �  أّن  لو  ولكن  الرجل،  على  المرأة  شرّف  قد  اإلسالم  أّن  اّدعاء  ومنها  المفاهيم، 
والفكري  الثقافي  واقعهم  إّن  إذ  منه؛  قبلوا  وما  اإلسالم  في  دخلوا  لما  بذلك،  قومه  صارح 

يرفض ذلك البّتة.
وكذا القتال فيما ذكر القرآن كثيرًا؛ فالقرآن الكريم لو صارحهم بحرمة القتال لما قبلوا 
منه، ولهذا أعاد توجيه هذه العادة عندهم لتكون ضّد األعداء. وكذلك فيما يتعّلق بالقصص 
المقّدس  الكتاب  في  لما  مسايرا  جاء  بل  التاريخّية،  األحداث  وقائع  يعكس  ال  فهو  القرآني، 
على  دليل  فهو  عيٍن،  ِبُحوٍر  المؤمنين  تبشير  أيًضا  ذلك  ومن  مّكَة.  مشركي  كسب  أجل  من 
تاريخّية بعض اآليات القرآنّية، وأّنها صالحة لعرب ذلك الزمان دون سواهم من أهل العصور 
هل  والصينّيين؟  اليابانّيين  عن  ماذا  ولكن  عندهم،  مرغوبة  الَعْين  سعة  صفة  ألّن  الّالحقة، 

يقال لهم: ال يوجد في الجنة ذوات أعُيٍن ضّيقة؟ 
الفقهّية  المنظومة  وُمواَءمة  اإلشكاالت،  هذه  من  للخروج  الحلَّ  أّن  هذا،  من  يتمّخض 
لحاجات العصر وتغّير الزمان، يكمن في عدم اعتبار المصاديق تعبُّدّية توقيفّية، وهذا يعني 
اصُطلح  ما  ليس  بالمفهوم  المقصود  ألّن  إليها؛  جديدة  مصاديق  إضافة  أو  تغييرها  إمكان 
عليه في المنطق من تعريف، كتعريف اإلنسان بأّنه حيوان ناطق، وأّن زيًدا وعمرًا وخالًدا 
مصاديق . فمفردة «مفهوم» ال يقصد منها سوى األلفاظ التي وردت في القرآن مثل: الصالة، 
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فهذه  عنه،  مسكوٌت  المشروع  هذا  وفق  فهذا  الصالة؟  مفهوم  هو  ما  أّما  با..  الرِّ الصوم، 
األلفاظ ليست سوى أوعيٍة خاليٍة، يمكن ملؤها في كّل عصر ومجتمع، بما نشاء من مداليل؛ 

وبذلك فهذا المشروع ال يفترق عن مشروع الحداثيِّين العرب.
وبما أّن المفاهيم هي الثابتة، وقد تكّفل القرآن بها، أما المصاديق فهي متغيرة، فسيرة 
النبي � إّنما هي تطبيق لتلك المفاهيم، فهي سيرة تّتسم بالتاريخانّية، أي: إّنها تطبيق 
هذا  يزُعم  ّنة،  السُّ إقصاء  تثبيت  أجل  ومن  العصر.  لهذا  يصلح  ال  وقد  العصر،  لذلك  صالح 
من  ليست  البيِت  أهِل  ُسنَّة  فإّن  وكذلك  باإلسرائيلّيات،  مليء  الشيعة  تراث  أّن  المشروع 
تأليفهم ـ وفق التعبير الحداثي المعروف ـ ؛ وذلك ألّن َمن نقلها إلينا هم البّقال والجّمال، 
أحكام  يوجد  فال  المصاديق»  وتعّدد  المفهوم  «وحدة  لمشروع  ووفقا  بالمعنى.  فنقلوها 
أّولّية ثابتة وأخرى ثانوّية متغّيرة تصدر في منطقة الفراغ التشريعي، كما هي نظرّية اإلمام 

الشهيد الصدر، بل كّل األحكام أّولّية تتغّير وفًقا لتغّير الزمان والمكان.
اإلسالم،  في  التشريع  مصدرا  هما  والسنة  القرآن  أّن  في  المسلمين  كلمة  تختلف  وال 
تّم  قد  تشريع  وجود  ا  جدٍّ ينُدر  إذ  له؛  أثر  ال  عمليٍّا  وهذا  الّظّني،  ال  القطعي  العقل  وكذلك 
استنباطه بالعقل ولم يذكره الشرع. ولكن من أجل تحقيق مشروع الحداثة اإلسالمّية ال بدَّ 
من مباٍن جديدٍة لتحقيق فقه إسالمي جديد مناسٍب للعصر ومتطّلباته. فبعد نفي توقيفّية 
من  ال بدَّ  تاريخّية،  كّلها  ألّنها  ومكاٍن؛  زماٍن  لكلِّ  وصالحّيتها  الشرعّية «التصديقات»  األحكام 
كون  أهّمها  من  للتشريع،  أخرى  مصادر  إضافة  طريق  عن  يتحّقق  وهذا  بديلة،  تشريعات 
فال  اجتماعّية،  قيمة  اإلنسان  كرامة  فمثًال  التشريع،  مصادر  من  اإلسالمّية  االجتماعّية  القيم 
الدولي  القانون  يكون  أن  إمكانّية  وكذلك  كافرًا.  كان  ولو  اإلنسان  بنجاسة  الحكم  يمكن 

لحقوق اإلنسان عبارة عن سيرة عقالئّية ُممضاة.
فهمه،  أي:  الديني،  الّنّص  لقراءة  جديدة  آلّيات  من  فال ُبدَّ  يكفي،  ال  أيًضا  ذلك  ولكّن 
فكما قرأ األعرابي الّنّص ِبُلَغِتِه، أي: من واقعه وثقافته وفكره الجاهلي، وفهم منه أّن الرجل 
بلغة  النَّّص  نقرأ  أن  علينا  َكر،  الذَّ من  شأًنا  أقلُّ  أّنها  ذلك  من  واستفاد  المرأة،  على  قّوامة  له 
هذا العصر ومن واقعه وثقافته وفكره، وهذا َسُيْنِتُج فهًما جديًدا للّنّص. بل لو تطّورت الّلغة 
وتغّيرت، فعلينا قراءة الّنّص وفق التغّير الذي طرأ عليها، أي: قراءة الّنّص وفق عصر الوصول، 
ال عصر النزول. وهذا ينسجم تماًما مع الفكر الحداثي العربي الذي يعتبر الّنّص ابَن الواقع، 
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ومنتج ثقافي لذلك الواقع. وعلينا قراءته وفق واقعنا، فهذا المشروع يرفض قراءة الّنّص وفق 
َمن نزل الّنّص بلسانهم وثقافتهم وفكرهم، كما هو عليه جميع العلماء من ُسّنة وشيعة، بل 

يجب قراءته بلغة وثقافة وواقع هذا العصر.
ومن نتائج هذا المشروع أّنه يوصل إلى أّن االعتقاد بالعصمة ليس من ضرورات الدين 
وال المذهب، وكذلك عدم ضرورة االعتقاد بأّن النبي قد عّين عليٍّا خليفة على األّمة. ويبدو 
أّن السبب وراء هذا االستنتاج كون هذا يتعارض مع الحداثة التي تؤمن بالحّرّية السياسّية، 
إيمانّية؛  َعَقِديَّة  قضّية  وليست  الدين  فروع  من  الشيعّية  اإلمامة  أّن  اّدعاء  تبرير  تم  بل 
وذلك للتخلُّص من أحد أهم أسباب التكفير عند الشيعة! وكذلك عدم ضرورة القول بوجود 
المهدي I. وباإلمكان تغيير أحكام األسرة والمساواة في اإلرث؛ بل في إطار حّرّية الفكر 
والتعبير، وحّرّية االعتقاد الذي يتطّلبه العصر، قال هذا المشروع بجواز التعبُّد بكلِّ األديان 
والمذاهب والملل والنحل. وأكثر من كّل ذلك، إّن هذا المشروع نفى أن يكون التواتر يفيد 
عن  فنتج  اجتهادّية،  نظرّية  كّلها  الدينّية  المعارف  أّن  يعني  مّما  الواقع،  مطابقة  أو  اليقين 

ذلك القوُل: إّن اإليماَن تجِربة شخصّية.

ملخص أهّم معالم مشروع الحداثة اإلسالمّية

أوًال: إّن ما يعنيه «وحدة المفهوم أو ثبات المفهوم»، هو مجرّد المفردات الواردة في القرآن 
دون مداليلها، كمفردتي الصالة والصوم، أّما واجبات الصوم وواجبات الصالة من عدد ركعات 

أو كيفّية الصالة، فهذه أطلق عليها تصديقات غير ثابتة وليست توقيفّية.
ثانًيا: إّن وحدة المفهوم تشمل حّتى العقائد، فالتوحيد يعني أّن الله واحد، ومصاديقه 
توحيد األشاعرة وتوحيد المعتزلة وتوحيد الشيعة، وكذلك توحيد الفالسفة المّشائين وتوحيد 
فالسفة الحكمة اإللهّية؛ فكّل هذه مصاديُق للتوحيد. وكذلك فإّن مفهوم المعاد ثابت، ولكّن 
لمختلف  الروحاني  والمعاد  الجسماني  المعاد  مصاديقه  فمن  ومتعّددة،  متغّيرة  مصاديقه 

االّتجاهات الَعَقِدّية في علم الكالم والفلسفة.
ثالًثا: إّن مصاديَق األحكام الشرعّية كلَّها تاريخيٌَّة، سواء في ذلك القرآنّية والروائّية، فهي 
صالحة لعصر دون عصر، ولمجتمع دون مجتمع، وبذلك يمكن تغييرها، بما في ذلك أحكام 

األسرة.
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رابًعا: جواز التعبد بكل األديان والمذاهب والملل والنحل
خامًسا: بعض المفاهيم القرآنّية تاريخّية.
سادًسا: القصص القرآني ال يعكس الواقع.

سابًعا: كّل األحكام الشرعّية أّولّية تتغّير وفًقا للعصر.
اجتهادّية،  نظرّية  الدينّية  المعارف  فكلُّ  الواقع،  ومطابقة  اليقين  يفيد  ال  التواتر  ثامًنا: 

وبذلك فإّن اإليمان تجِربة شخصّية، وال يمكن نقلها بدليل علمي إلى اآلخرين.

أهداف هذا الكتاب

وفق  إصالحي  مشروع  أمام  فعًال  نحن  هل  السؤال:  هذا  عن  اإلجابة  يحاول  الكتاب  هذا 
ما  لثوابتها؟  وهدٌم  البيت  أهل  لمدرسة  نسٌف  أّنه  أم  البيت؟  ألهل  الشريفة  ّنة  والسُّ القرآن 
المستوى  على  المشروع  هذا  عن  نتجت  التي  المآالت  هي  وما  المشروع؟  هذا  معالم  هي 
المشروع  صاحب  ساقها  التي  األدّلة  تناول  َمَع  الشرعية؟  األحكام  مستوى  وعلى  العقدي 

بالعرض والتحليل والنقد.

خطة الدراسة

سيتّم تقسيم هذه الدراسة إلى عشرة فصول، وسنعرض لدعوى إنتاج فقه جديد من خالل 
فكرة أّن المصاديق كّلها تاريخّية وآثار ذلك على الّنّص الّديني، أي: إّن الّنّص الديني تاريخي 

فيما يتعّلق بالمصاديق. 
األفكار  أخطر  من  وهي  الصدور،  عصر  ال  الوصول  عصر  في  الّنّص  فهم  فكرة  وبعدها 
في هذه النظرّية، َمَع مقاربة بين هذه المقوالت، سواء في الهدف أم في الغايات وعالقتها 
بالفكر الحداثي وأقوال الحداثّيين العرب، وتناول فتوى المنّظر لهذه الحداثة بجواز التعّبد 

بكّل األديان والمذاهب والملل والنحل. 
وسيتّم التركيز في الفصول األخرى على آثار هذا المشروع على ثوابت مذهب الشيعة 

اإلمامّية، َمَع إيضاٍح لعدٍد من المصطلحات، كمعنى الضرورة الدينّية والمذهبّية... إلخ.
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باعتبارها  واكتفينا  اإلشكاالت  مصادر  ذكر  وال  األسماء  ذكر  عدم  ْدَنا  تعمَّ  :(١) مالحظة 
ر للحداثة اإلسالمّية. إشكاًال، وأشرنا لمن يتبنى تلك الدعاوى بعنوان: المنظِّ

مالحظة (٢): المكتوب بين [ ] عبارة عن تصرّف من الباحث غالًبا.


