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 الثقافةّوّالدينّبينّالعالقةّاتإشكاليّ 

 (ةنظريّ ّمةمقدّ )

 األمينّحسنّدمحمّ ّدالسيّ 

 

 .العامل اهلل، البشرّي، العقل  السؤال، اخلربة، املعرفّية، النزعة الثقافة، الدين، :المفتاحي ةّالكلمات

 من ةاألساسيّ  عناصرها يف ومستمّدة مستندة تكن وإن ة،الدينيّ  اخلربة ضمنها بل ومعها ة،الدينيّ  املعرفة نّ أ ،شكّ  ال
 للمعرفة ريفالتع وهبذا للوحي، ةالبشريّ  القراءة: ببساطة اإنّ  .نفسه الوحي ليست اأنّ  إاّل  بالوحي، اإلميان ومن الوحي،

 مصدره الوحي - الدين كان  فإذا .الوحي ومعرفة الوحي، وبني ة،الدينيّ  والثقافة الدين، بني الفرق واضًحا يصبح ة،الدينيّ 
 ةالدينيّ  والثقافة الدين، بني التمييز هذا نورد ال وحنن .البشر مصدرها ةالدينيّ  الثقافة أو املعرفة فإنّ  وتعاىل، سبحانه اهلل

 يف جديد من طالتورّ  جيوز وال منه، مفروًغا بات مرأ فهذا وحده، للوحي ونثبتها ة،الدينيّ  فةالثقا عن التقديس صفة لننفي
 بينهما التمييز هذا نورد ناولكنّ  .ومتحّول ناقص أي ،نسبّ  فهو بشريّ  هو نم   كلّ   ألنّ  .بشريّ  هو ما على ساملقدّ  سباغإ

 .والثقافة الدين بني العالقة لبحث متهيًدا

 !بينهما؟ العالقة ما

 تزال وما ه،عن اجلواب ةالبشريّ  املعرفة بوسع يكن مل سؤال .بشريّ  ثقايفّ  سؤال على إهليّ  جواب هو الدين أنّ  إلّ  ليّ يُ 
 ال معِجزًا سؤااًل  كان  ملاذا ثّ  ؟اثقافي   سؤااًل  أمسيناه وملاذا السؤال؟ هذا هو فما .كذلك  وستبقى ،عاجزةً  ةالبشريّ  املعرفة

 ه؟عن احلامسة اإلجابة ميقدّ  أن اإلنسانّ  الكائن طيعيست

 يكمن وأين ؟ناية له وهل بداية؟ الوجود هلذا هل مصدره؟ ما الوجود؟ هذا هو ما .الوجود سؤال هإنّ  السؤال؟ هو فما
 مصريه؟ هو وما فيه؟ اإلنسانّ  الكائن موقع هو وما الوجود؟ هلذا األمسى املعىن

 والعلوم ةاإلنسانيّ  ومالعل طاقن يف دخلت واليت الوجود، مظاهر عمجي وعن ةواملادّ  طبيعة،ال عن ةالبشريّ  اإلجابات كلّ 
 .الدين طياتمع عن مبعزل لغزًا السؤال هذا ىيبقوس الوجود، سؤال على اجلواب من تقرتب ومل جتب، مل ةطبيقيّ الت

 الدليل إنّ  ثّ  .املعرفة عن والبحث احلرية، سؤال هألنّ  بامتياز، اثقافي   سؤااًل  بل ا،ثقافي   طبيعته يف يبقى السؤال ذاه ولكنّ 
 بتحّديات التاريخ فجر منذ توالفلسفا والفنون اآلداب انماك يف بوضوح يظهر بامتياز، اثقافي   سؤااًل  اعتباره ىعل طعاألس
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 ما انوعي   إبداًعا اعتباره ميكن ،والفنّ  ألدب،وا ،الفلسفة مستوى يف إبداع من ما :القول ميكن حّت  .وتداعياته السؤال هذا
 .اخلالد الوجود سؤال عنها حيتفتّ  اليت احلرية تلك نيتضمّ  مل

 هذا يف البشريّ  عقللل إجابة كلّ   ألنّ  فذلك ة،البشريّ  اقةطال دائرة يف هعن اإلجابة تقع ال معجزًا سؤااًل  كونه  أما
 عن عةاملتفرّ  األسئلة من جديدة غاية ةمبثاب ةالبشريّ  جاباتاإل لتبدو حّت  دهوتؤكّ  جديد، من السؤال نتاجإ تعيد املضمار

 !نفسه لاألوّ  الوجود سؤال

 بل ،ابشري   مصدره يكون أن ميكن ال صريوامل لبدايةوا الوجود، سؤال على املمكنة الوحيدة اإلجابة بوصفه إًذا، الدين،
 رأي ووفق. تعاىل اهلل وهي جابةاإل منه تصدر الذي املصدر هي تكون اإلنسانّ  الكائن من أعلى كينونة  من بدّ  ال

 .األنبياء طةبواس تعاىل اهلل من الوحي طريق نع السؤال هذا عن اإلجابة ىتلقّ  اإلنسان فإنّ  ،املؤمنني

 بفكرة حمكوم البشريّ  العقل وأنّ  العقل، طريق عن اهلل وجود على فتعرّ  اإلنسانّ  الكائن نبأّ  يرون الكالم اءعلم إنّ 
 من ةمعرفيّ  إضافة أيّ  بدون اهلل وجود مبعرفة يستقلّ  العقل أنّ  ويرون ذلك، يرون الفالسفة من وكثري. لاألوّ  املبدأ وجود

 .الوحي مصدرها فإنّ  والعقاب والثواب كالبعث،  ةغيبيّ  معارف نم ذلك عدا وما ،(العقل خارج من أي) خارجه

 حلركة مباشرةً  مثرةً  تأيت اليت املعارف عن طبيعتهاب خمتلفة معرفة وهي البشر عند فةللمعر  مصدًرا الوحي بات وهكذا
 تناقض، قةعال ليست (الوحي طريق عن ملعرفةا طياتمع وبني ة،العقليّ  املعارف معطيات بني أي) بينهما والعالقة .العقل

 .ينفيها أن يستطيع ال هفإنّ  الوحي، معطيات يثبت أن يستطع مل إن األحوال، من حال أيّ  يف ،البشريّ  فالعقل .وتضادّ 
 عمل ميادين من ميدان هو الغيب بأنّ  عاءاالدّ  طيعونيست ال - العقل ملعطيات تقّصيهم درجات بأقصى - ونوالعقالنيّ 

 .البشريّ  العقل

 بل .فحسب ةالعقليّ  املعرفة طياتملع نقيًضا ليست انّ أ فيها القول يصحّ  ال الوحي من ةاملستمدّ  املعرفة اتطيمع إنّ 
 .وقوانينه العقل عن كاماًل   انفصااًل  تنفصل ةغيبيّ  معرفة أليّ  ةقيم وال ني،وجه   من هبا طترتب اأنّ  الواضح من

 عقليّ  أساس هو ةيبيّ الغ الوحي طياتمبع التصديق وبالتال وحي،بال اناإلمي عليه يقوم الذي األساس إنّ : األولّالوجه
 املعرفة معطيات يهدم ال ،بدوره ،والوحي .العقل طياتمع مع يتناىف ال أساس هو - قليل قبل انّ بي ّ  كما  - األقلّ  على أو

 يف اجلي   يظهر كما  هطاقات بأقصى لعقلا استخدام إىل يؤول مبا طياتاملع هذه تفعيل اناإلنس من طلبي بل ة،العقليّ 
 .العقل طياتمع احرتام وعلى ومتجيده، العلم، على للحثّ  الكرمي القرآن يف صةاملخصّ  ةاالستثنائيّ  املساحة
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 العقل حركة ميادين من ميدانًا دويغ الغوي   نص ا وصريورته ةاإلهليّ  الذات عن صدوره دمبجرّ  الوحي نّ إ: الثانيّالوجه
 (اعليه رتتوفّ  اليت الثقافة أي) املعرفة عناصر فإنّ  ،وكذلك .العقل طةبواس لهونؤوّ  ونفّسره، حيالو  ىنتلقّ  فنحن .البشريّ 

 الثقافة، تكوين يف فاعاًل  عنصرًا يغدو نفسه الوحي أنّ  كما  .واستلهامه قراءته يف أي بالوحي عالقتنا يف رةً مؤثّ  تغدو
 .لتداعياته ناية ال دائم جدل يف نتاجهاإو 

 الوحي صريورة يف أي ،انتهاءً  به ومرتبطة .لاألوّ  املبدأ ضرورة كتشافا  يف أي ،ابتداءً  بالعقل طةمرتب ةيبيّ الغ فاملعرفة
 .العقل لعمل ةً مادّ 

 مفهوم عن فصله غدوي - نًفاآ شرحنا، ما وفق - بشريّ  ثقايفّ  سؤال على اإهلي   جوابًا بوصفه الوحي-الدين إنّ  ثّ 
 الثقافة؟ حاضنة خارج وحييا يعيش أن ميكنه كيف  ،ثقايفّ  سؤال وليد الدين دام فما .ةيّ طقمن مفارقة يف وقوًعا الثقافة

 ةً بشريّ  ةً تارييّ  ظاهرةً  الدين تباراع حالة يف أو ة،اإلهليّ  الذات من منزاًل  بوصفه الوحي-الدين إىل النظر حالة يف فسواء
 يف - نستطيع ال نافإنّ  ،(ةالسماويّ  بالرساالت املؤمنني غريل وفًقا) اجملهول من خوفه أو الوجود، مامأ اإلنسان حرية ملتهاأ

 .ةالدينيّ  اخلربة عن الثقايفّ  البعد سلب - احلالتني

 راضأغ أو ة،دينيّ  أغراض أجل من مفتعلة وليست ة،موضوعيّ  ظاهرة هو ةالدينيّ  اخلربة يف الثقايفّ  عدالبُ  حضور فإنّ  إًذا،
 إىل وصواًل  املوضوعيّ  الواقع هذا ليهامي مسألة (والثقافة الدين أي) بينهما التفاعل ةدائر  توسيع أنّ  نرى ،لذلك. ةحلاديّ إ

 .منهما واحد كلّ   ختصّ  اليت واألبعاد احلدود، وكذلك املشرتكة، واألبعاد احلدود، التماس

 حقب من حقبة يف الدين ةعزل إىل انتهت ياهتاوحتدّ  الثقافة، أسئلة ضدّ  الدينّ  الفكر فيها حتّصن اليت احلدود إنّ 
 .العلمانّ  املذهب وسيادة ا،أوروبّ  يف النهضة عصر حقبة تلتها اليت ةيّ األوروب ّ  طىالوس القرون يف أي ،التاريخ

 يف ةيّ النوع ازاهتاوإجن الثقافة أسئلة وبني الدين، بني اأوروبّ  يف ةملسيحيّ ا الدينية سةاملؤسّ  بلقِ  من العازل اجلدار إقامة إنّ 
 طةالسل ضرورات من ضرورةً  كان  هولكنّ  .اإلطالق على ةالدينيّ  الضرورات مالءإ من يكن مل الوسيط وّبّ األور  العصر
 .ةالدينيّ 

 الظواهر تفسري ويف ،والتاريخ واجملتمع، واحلياة، الكون، حركة شأن يف الكاملة احلقيقة بامتالك الكنيسة عاءدّ ا إنّ 
 نفسه الدين على عدوانًا كان  بل ،فحسب واملعرفة االكتشاف يف اإلنسان حقّ  على عدوانًا يكن مل ةعيّ طبيوال ةالفلكيّ 
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 طةاحملي واألسرار احلقائق معرفة ونتكل أصاًل  جهةاملتّ  الدين مقاصد على عدوانًا باألحرى هو أو يقله، مل ام بتقويله
 .واملعرفة االكتشاف حنو نفسه اإلنسان سعي مثرات من مثرة ة،وطبيعيّ  ةكونيّ   ظواهر من ،اإلنسانب

 عن الكاملة جابةلإل الدين اتصالحيّ  وتوسيع) اهتاوإشكاليّ  املعرفة، ياتحتدّ  عن الدين لعزل حماولة كلّ   تغدو ،وهكذا
 فيه صليتّ  الذي الثقايفّ  بعده من الدين لتجريد حماولةً  تغدو (عزله صور من صورة هو اتهصالحيّ  رةدائ يف تقع ال أسئلة
 .ومصريًا واستمرارًا ابتداءً 

 !العامل؟ أم اهلل، هو هل احلقيقة مصدر ما

 طلقم مصدر هو الدين نّ أ الكنيسة تقل مل ة،والعلمانيّ  الكنيسة بني قام الذي الصراع صيلخّ  الذي السؤال هو هذا
 يعن مبا ،شهودال عامل من أم ةغيبيّ  كانت  سواءً  احلقيقة، ياتجتلّ  لكلّ  مصدرًا الدين جعلت بل فحسب، ةغيبيّ ال للحقائق

 .صنعها يف أو احلقائق اكتشاف يف اإلنسان إرادة طيلتع

 قامت مدوّ  تارييّ  حدث يف ةالعلمانيّ  أمام (الدين عن الكنيسة مفهوم سقط لقد باألحرى أو) الكنيسة سقطت لقد
 العلم معطيات بني لالكام الفصل وعلى للدين، العداء نزعة على سةمؤسّ  ،(ةاألوروبيّ  احلضارة) ضخمة حضارة أثره على

 .إليه احلاجة بأمسّ  كان  روحيّ  عدبُ  من احلضاريّ  النموذج هذا حرم الذي األمر .الدين وبني( الثقافة) واملعرفة،

 وبني ةاملسيحيّ  ةالدينيّ  سةاملؤسّ  بني ةالتارييّ  األزمة أنّ  كما  والثقافة، الدين بني مفهوم أزمة توجد ال هبأنّ  متقدّ  امّ  خنلص
 وللفكر أزمته، الدينّ  للفكر كانت  بل ،البشريّ  الوعي يف ياهتاوجتلّ  احلقيقة، مصدر بني تداخل مةأز  تكن مل ةالعلمانيّ 
 .أزمته العلمانّ 

 .العلمانّ  الفكر جتاه الدينّ  الفكريّ  اهاالجتّ  أزمة أي آخر، فكر أزمة جتاه أزمة ،إًذا ا،إنّ 

 الغربّ  لفكروا ،الدينّ  الغربّ  الفكر بني العالقة ضربت اليت األزمات تراث من لمتحلّ  احلديث اإلسالميّ  الفكر نّ إ
 .والثقافة الدين لتفاعل باهرًا منوذًجا ميقدّ  وأن املأساة هذه يف الواقع ىطّ يتخ أن - بزعمي - قادر وهو ،العلمانّ 

 عن الدين احتكار نم ةدينيّ  سةمؤسّ  أيّ  ميّكن ال اإلسالميّ  التارييّ  االجتماع يف البشريّ  الدينّ  الفكر حضور نّ إ
 .قرون ةعدّ  منذ الدولة وعن اجملتمع، عن اإلسالميّ  الدين فصل ةعمليّ  حلصلت وإاّل  والعامل الثقافة، حركة
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 بني العميق التفاعل هلذا لوةاحل الثمار قتوتذوّ  اكتشفت، ،البداية منذ ،اأنّ  ةاإلسالميّ  ةالتارييّ  التجربة يف ذلك، وسرّ 
 خمالًفا فلكي ا قانونًا أحد   اكتشف أن اإلسالميّ  عاالجتما  تاريخ يف حيدث فلم ،والعلوم الفلسفة ومعطيات الدين، معطيات
 .ةاإلهليّ  الذات على التجديف لتهمة أو للمحاكمة، واستدعى سة،املكرّ  ةالدينيّ  ةالشعبيّ  للمعارف

 الفكر أمام ةحساسيّ  مصدر تغدو ألن ليؤهّ  ما وهذا ة،تنويريّ  ووظيفة ة،نقديّ  طبيعة ذات الثقافة إنّ ": القول بقي
 ."الدينّ 

 عصور إىل فنعود الدين ةدسيّ ق على احلفاظ ةحبجّ  واستفزازها، الثقافة لنقد ضهنعرّ  وال الدينّ  الفكر نغلق فهل
 بدايةً  هذا فيكون ،الدينّ  الفكر مع التفاعل درجات أقصى إىل طياهتاومع الثقافة دفع يف الفكر لنفعّ  أم .؟طاطاالحن

 .تناأمّ  تاريخ من املخيف التارييّ  املفصل هذا يف اإلسالميّ  احلضاريّ  دالتجدّ  أسس إلرساء

 الفكر يف تهوشفافيّ  الدين، يقني إىل ثقافتنا أحوج وما ة،احليّ  الثقافة يف ىتتجلّ  كما  ةيّ احلرّ  ةقوّ  إىل الدينّ  فكرنا أحوج ما
 .والتوفيق السداد ول واهلل .األصيل الدينّ 

 


