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 قدمة م

، على محنة أمة" :إن النواة التي تدور حولها كل قضايا مؤلف "إسالم السلطة وإسالم الجماعة :لعله ليس من المبالغة القول

ام تأويلي أصلي تجاه قضايا اإلسالم السائدة في العالم اإلسالمي عن المعنى، والسعي إلى نحت مق بحثاختالفها، إنما هي ال

 الراهن.

 

إذ هو مطلب طالما راهن عليه  ؛االتجديد جديد  حقل  عد  والحق أنه في سيييييياس نراسيييييتنا لليطال اإلسيييييالمي المعاصييييير   ي  

ين اللحظتين وإن كانت متباعدة ترة الفاصلة بفارية الراهنة. هذه الإلى اللحظة الحضا من لحظة صدمة الحداثة المفكرون بدء  

تجديد اليطال  ثار أسيييييي لةا. ألجل ذلك ت  إ  لمام  ا   تكان نتائجها تظهر على مسييييييتوق الواق  ا وحضيييييياري  ا، فإنها فكري  ني  زم

يتمكن العقل اإلسييالمي إلى اليوم من حل ، ولم بعد بإجابات حاسييمةألنها ببسيياطة أسيي لة لم تظفر  ؛اإلسييالمي في رير انقطا 

حاضيييييير في الذهنية الجمعية بالقوة، وواق  راهن حديث يفرض معان ته وإكراهاته على -أحجية الموازنة بين تراث ماض

 هذا الوعي الجمعي بالفعل.

 

ا الوجونية هذه اإلشييكا ت وريرها يطرحها المؤلف لطفي حجي في سييياس سييؤال الذات عن ماضيييها وحاضييرها وعن  فاقه

نه من خالل هذا الرهان الذي يسعى إليه الكتال نتبي   ا لتجربتها الحضارية الراهنة.ببعديها الفرني والجمعي تأسيس  المستقبلية 

وبالشأن  ،ا ونقد  وبالتراث تحليال   ،اا وتدبر  استقرائنا لألبوال الست التي توزعت فيها المباحث بين نراسة العالقة بالنص فهم  

نهتم في األول  ؛ارتأينا أن نوز  قراءتنا للكتال على محورين أسييياسييييين ،بناء على ذلك ا. وتقييم  السيييياسيييي والثقافي تأويال  

اآلفاس التأويلية التي يفتح عليها بعض أما في المحور الثاني فننشييغل ب ؛لتأويلي الناظم لمحاور النصبقراءة للعنوان وللنسييق ا

 الكتال.

 

 

 

 )الجزيرة(  
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   ن والنسق التأويلي الناظم للكتابقراءة في العنوا .1

 قراءة في العنوان

أما التركيبان األول والثاني "إسييالم السييلطة وإسييالم الجماعة" فيجم  بينهما حر  عطف  :يتكون العنوان من تراكيب ثالثة

أحدهما توظيف متصييييل بالسييييلطة واآلخر  ؛فيد الفصييييل بين توظيفين ميتلفين ل سييييالمي، فهو في وجه أول مزنوج الد لة

يديولوجي ل سييييييالم، وهو ما يؤني إلى ألوفي وجه ثان يفيد حر  العطف الجم  بين صيييييينفين من التوظيف ا بالجماعة.

لث المكو    ثا لد  ؛ن للعنوان وهو "محنة أمة"التركيب ال ن إلى فكر محنة لتين على اختالفهما كونهما مؤنييإذ الجام  بين ا

  شاملة لألمة بما هي فضاء الوعي اإلسالمي الجمعي.وأزمة 

 تتبين للقارئ مسائل ثالث: ،إذن ،ا من العنوانانطالق  

 

الته الد لية المتغايرة والميتلفة باختال  زاوية ن المبحث الرئيس الذي ستدور حوله قضايا الكتال هو اإلسالم بتشك  أ :أوًل 

تحكمها خلفيات نظرية متباينة ومتضييييييانة في أرلب  ،يديولوجية عدةفوارس أطرح الجماعة وطرح السييييييلطة إذ بين  ؛النظر

 ا. وتوظيف  ال   وتمث  فهو متعدن تأويال   اا وحياني  ا نص  سالم وإن كان واحد  فاإل ؛األحيان

 

إن كانت  ،منهن الثاني من التركيب األول يدف  القارئ إلى التسييا ل عن المقصييون ن لفظ "السييلطة" الذي يمثل المكو   أ :اثانيً 

السلطة في السياس الماضي أم الحاضر. وإن كان المقصون بها من ناخل الفضاء اإلسالمي أو من خارجه، بمعنى نقل موقف 

إن كان من ناخل المنظومة  ،انتماء هذه السييلطةا كانت الفترة التارييية المقصييونة أو فضيياء اآلخر من الدين اإلسييالمي. وأي  

عدين يبدوان نبئ به اسيييتعمال تركيب "إسيييالم السيييلطة" هو رصيييد ضيييرل من العالقة بين ب  فإن ما ي  الدينية أو من خارجها، 

 ؟ا متنافرين، هما البعد الديني العقدي المفارس، والبعد السيييياسيييي الدنيوي المحايث. فعلى أي نحو تتشيييكل عالقة بينهماظاهر  

 وأية نتائج تفضي إليها مثل هذه العالقة؟

 

جماعة نتحدث؟ فهل المقصون منها المذاهب  أقلها السؤال التالي: عن أيةأما عبارة "الجماعة" فهي مثار لعدة تسا  ت ليس 

الفقهية أم الفرس الكالمية أم ا نتماءات السييياسييية التي تتبلور في فضييائها ر ية ميصييوصيية ل سييالم؟ وهل ما سيينقر ه من 

والوصف أم التحليل والنقد وفضح بعض اليلفيات الساندة لهذا الفهم قبيل العرض نراسة إلسالم هذه الجماعات سيكون من 

 أو ذاك؟

 

ثً  يان الجزء اآلأ :اثال غائ تال وهي الكشييييييف عن مظاهر محنة األمة خر من العنوان نال على ال تأليف الك ت الكبرق من 

من المؤلف منذ عنوان كتابه عن تركيزه على ن ئل أزمة الوض  في المشهد اإلسالمي  فعها ومآ تها. وفي ذلك إعالنونوا

 اليوم، عسى أن تنفتح بهذا التشييص بعض أبوال ا نفراج أو تتكشف بعض  فاس الحلول.

 

 قراءة في النسق التأويلي الناظم

ه من فصييول ومباحث فرعية إلى رصييد ، أفضييت بنا قراءتها م  ما تضييمنتيحتوي الكتال على مدخل ومقدمة وسييتة أبوال

ا تحتكم إليه جل القضييايا المثارة وإن ا ناظم  لت خيط  حضييرت بوضييوح في هذه األقسييام وتيللتها ومث   محاور اهتمام جوهرية

محور الذات في عالقتها  -ل ا.ا وتأسييييييسييييي  بذاتها نقد   ةمحور الذات في عالق -أ ا. هذه المحاور في تقديرنا هي:اختلفت جزئي  

 ا.ا وتصحيح  محور الذات في عالقتها بالنص فهم   -ج باآلخر الميالف من ناخل المنظومة اإلسالمية، ومن خارجها.
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 محور الذات المسلمة في عالقة بذاتها: -أ

 ؤلفذلك أن ما نالحظه في أسيييلول الم ؛لكتال ويحضييير فيه بشيييكل من األشيييكالنجده يتيلل كل أبوال اهذا المحور األول 

ينقل وحاضيير  "لطفي حجي" من خالل مقا ته أنه   يكتب من خارج نائرة ا هتمام بموضييو  نراسييته إنما هو متجذر فيما

عليه من أحداث ومعطيات. وإن لم يكن ذلك بشييكل صييريح ومباشيير. ولسيينا نقصييد من وراء هذه المالحظة القول فيما يعلق 

لسفية بحتة ترق أنه ما من عمل نقول بذلك من وجهة نظر هرمينوطيقية ف إنما الذاتية ا نفعالية في النص،بوجون ضرل من 

ا من ل أو يصوغ فهم  ؤو   فما من ذهن ي   .شري إ  ويتضمن مقدمات تأويلية ميصوصة توجه الفهم وتحدن مساراته الكبرقب

 .إنما من ناخل السيرورة التارييية والتجربة الوجونية ينبثق المعنى ويتشكل ،فراغ

 

الحضور يفيض كذلك على القارئ على اعتبار أن الذات التي تنشغل بواق  المشهد الحضاري اإلسالمي اليوم ليست إن هذا 

ا إلى موضو  الكتال ا وسيكولوجي  ا وسوسيولوجي  فقط ذات المؤلف، إنما هي الذات القارئة كذلك. فنحن منتمون أنثروبولوجي  

هو حديث عن كينونتنا وماهيتنا الوجونية في كليتها.  ننشيييغل بمضيييمون اليطال بمابالقوة وبالفعل. وطبيعي والحال تلك أن 

إنما  ،ذواتنا فيه. هذه الذات التي تحضييييير في جل أقسيييييام الكتال نقر ه في النص، إنما نحن نقرأ انحن إذن لسييييينا بمعزل عم  

 كانات الحلول.نحضية، واألخرق تأسيسية باحثة عن إم-إحداهما نقدية تضطل  بمهمتين أساسيتين:

 

 الدور النقدي: .1

لذلك يطغى األسلول النقدي الذي يكشف النقائص  ؛اا وواضح  المحيط بها صريح  يبدو عدم رضا الذات في النص عن الواق  

، الميتلفة بمجا تهما الفكري والعملي ينوالهنات والمطبات على أسييلول العرض والنقل لمجرن الوقائ . هذا النقد طال البعد

والالفت أننا حين نتحدث عن الدور النقدي الذي اضطل  به  المجا ن الديني والسياسي كما يتضح ذلك من العنوان.وأبرزها 

على الرناءة  باحث عن التغيير من خالل الثورةالكاتب في نصييييييه إنما نحن على وعي بأهمية مثل هذا الدور في كل عمل 

ا تعيشه في رير تزييف إن وعي الذات بحقيقة م .عنه ممارسة وفعال   المتفشية في مجتمعات تنتمي إلى اإلسالم لغة وتنفصل

 نعني مرحلة النقد الدافعة إلى مرحلة .عد خطوة أساسية نحو اإلصالح في حال انتشار الوعي بجدوق المرحلتينو  تزويق ي

 ا.ي في  ن مع  ا ست نا  والتأسيس بوصفها نالة على مسؤولية الذات تجاه وعيها الذاتي وتجاه وعيها الجمع

 

 :الدور التأسيسي .2

ن المشاري  الفكرية التي راجت في أوساط النيبة ما من خالل حرص الكاتب على ا ستد ل بأمثلة يتضح لنا هذا الدور جلي  

اإلسيييييالمية طيلة عقون مضيييييت. من ذلك مثال محمد الطالبي في مشيييييرو  القراءة السيييييهمية للقر ن، أو محمد عابد -العربية

مولوجية معه، أو ييديولوجيته وإحداث القطيعة اإلبستات العقل العربي التراثي وكشف أفي مشرو  تفكيك ميكانيزمالجابري 

سار اإلسالمي الذي نظر له ونعا إلى قراءة اآلخر  سالمي من زاوية النظر رير اإلكذلك حسن حنفي من خالل مشرو  الي

الالفت  من مداخل التغيير. ا جدي  م  التراث باتياذه مدخال   ستغرال والقط  التقليد بالتجديد وا ستشراس با اإلسالمية مقابال  

 عندنا من خالل اعتمان هذه األمثلة الوارنة في الكتال أمران رئيسان:

حال األمة رير مقطو  إ  أنه محتاج إلى مشييياري  فكرية صيييلبة تتدرج من اإلقنا  الذهني النظري  ن األمل في تغييرأ -

 إرانة صانقة وسعي حثيث إلى اإلصالح اإلجرائي.التطبيقي. وليس لذلك أن يتحقق من رير -إلى اإلجراء العملي

ي به نحو واق  منشيييون لم يمن  الكاتب من ر الوعي والرقالفكرية الكبرق وقدرتها على تغييمة المشييياري  إن اإلقرار بقي -

 ل نقاط ضعف فيها حالت نون إمكان تفعيلها والعمل بها.التنبيه إلى بعض اإلشكا ت التي تحكم هذه المشاري  وتمث   
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ة ا كان نتيجفكما أن تعطيل هذه البرامج الفكرية كان من قبل أعدائها وخصومها الفكريين والسياسيين، فإن فشل تطبيقها أيض  

زة بجملة من المعطيات  عن كونها تعتبر في السييييييياس الحالي الدقيق متجاو  فضييييييال   ،بعض اإلخال ت المنهجية الكامنة فيها

ا ا ومنهجي  وز هذه األطروحات نظري  إضافة إلى تجا الراهنة التي تحول نون اعتبارها مواكبة للمستجدات اإلسالمية الطارئة

أو تجاوز فكرة التأسيس ليسار إسالمي في ظل الراهن  ،القطيعة اإلبستيمولوجية م  التراث. من ذلك تجاوز القول باوفلسفي  

 الثقافي اليوم.

 

نقدي في اآلن -ا وضعها في سياس تحليلييقتضي وجوب   ميرجة من واق  مأزوم إن عرض المشاري  الفكرية بوصفها حلو   

 ذاته.

 

 محور الذات في عالقتها باآلخر -ب

ذاك الميالف الذي يقف على طر  نقيض من المعنى. ونقف على طبيعة العالقة به من خالل جملة "اآلخر" بـيييييييييييينقصييييييد 

المباحث التي طرحها المؤلف في كتابه من قبيل الحديث عن مفهوم الفرقة الناجية وعن حركات السييلفية ومواقف التكفيريين 

ي وعن سييقوط طبقة النيبة الحداثية في خدعة وعن ممارسييات الشييعوذة وتحنيط العقل وعن توظيف الديني لصييالح السييياسيي

وعن جملة ممارسييييات السييييياسييييات الغربية تجاه اإلسييييالم ومعتنقيه إلخراجه في صييييورة التوح  والدموية  اإلسييييالموفوبيا

  والرجعية.

 

 إلى نوعين: ميالف من ناخل المنظومةالميالف، كما ورن في كامل الكتال، ف ذاك يسييييييعنا أن نصيييييين    ،ا من ذلكانطالق  

 اإلسالمية، وميالف من خارج المنظومة اإلسالمية.

 

  خالف من داخل المنظومة اإلسالميةالم .1

 :ضم الطر  الفكري، والطر  السياسييو

 

 الطرف الفكري : 

ا على  و خر ناقد للمرجعية اإلسيييييالمية اعتمان  ا أو إفتاء أو تأصييييييال  ينقسيييييم بدوره إلى طر  ناقل للمرجعية اإلسيييييالمية فقه  

  في تقدير الكاتب.لطرحين يمثل فهمه إشكا   وكال ا الغربية الحديثة ومكتسباتها الجديدة.المعار  

 

 :ةفي نقاط ثالث رضت في الكتال،فنليص إشكاليات خطابه، كما ع   الناقل للمرجعية اإلسالميةأما الطر  

 .للتاريخ سالم وا ستحواذ على خطابه في ضرل من القراءة ا رتدانية الجامدة تحجر الر ية ل -

 

ن   - كا ية في أن تكون إم لدين بة ا جدارة التجر نا  ب بالواق  الراهن والتفويت في اإلق نات المعنى تكلس العالقة  كا ا من إم

 اإلنساني في الكون.

 

ضييعف التأسيييس التأويلي لمقام اإلنسييان المسييلم في العالم وتقوق  اليطال اإلسييالمي على نفسييه وانغماسييه في شييكليات  -

عجز هذا اليطال التقليدي عن خوض  عن جوهره وعمقه القيمي الروحاني. وهو ما أفضييييييى إلى    األناء التعبدي بد

وترتيلها وا نحباس مغامرة فهم جديدة لفلسييييييفة التدين والتعبد. وذلك با كتفاء فقط بنقل علوم األوائل وحفظها وتلقينها 

 السلف، و  يرتقون إلى نرجة العلماء المجتهدين.لة ألقوال ق  ك ما جعل بعض الدارسين يعدهم مجرن ن في ر يتها. ذل
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د فعاليته السييالفة وأخفق في ا ضييطال  الجوهري بنحت مقامه ق  لة برواسييب حقل تداولي ف   تزال محم   إن لغة هذا اليطال 

 الهووي على نحو متأصل في خصوصية لحظته الراهنة.

 الكتال من حديث عن مغالطاته في هذه النقاط: ورن فيما فنجمل  ؛الناقد للمرجعية اإلسالميةوأما الطر  

ا بالغرل بآلياته وأنواته الوافدة، م هو خطال نا  إلى قطيعة تامة م  المكتسيييب اإلسيييالمي بحجة الحرص على اللحاس -

الحداثي إن هذا المطلب الذي ما انفك يسعى إليه المثقف نماذجه العليا بال شروط. يتطلب استقدام ثقافة اآلخر ومناهجه و

ا من التبشير هو "التبشير الحداثوي" في حين ا جديد  ا "في مقام من يواصل صنف  في العالم العربي اإلسالمي يجعله نوم  

)...( جد محير م  أنفسنا، وعلى أرضية التراث  أن عليه "أن يفهم أن الحداثة مقايسة فاسدة إذا هي لم تصدر عن توسط

  . (1)الذي ييصنا"

المثقف العربي بمهمة نقد الوافد الحداثي كما ينشييييغل بمهمة نقده للمكتسييييب التراثي. وكل ما يسييييتقدمه من   يضييييطل   -

ونحضيييه في محضييينه الغربي األصيييلي.  وإن تم تجاوزه ،نظريات ومناهج رربية إنما هو ثابت في قرار وعيه المكين

لغربية، وريرها من المراجعات ما بعد الحداثية فكل ما جاء من نقد لبرانيغمات الوعي والتضيييييييم الميتافيزيقي للذات ا

حظي بمعرفته من فلسفة األنوار األولى أرناه عن ا طال   ليست محل مواكبة من قبله، و  مدار اهتمام لديه. وكأن ما

إن مثل هذا ا صييطفا  البرارماتي وراء مقو ت الحداثة التي   حقة مقوضيية. على نقيضييها من فلسييفات وفرضيييات

مثقفين بكونهم حداثيين بال تجاوزها الغرل نفسييييييه هو ما نف  بالمؤلف لطفي حجي إلى وصييييييف هذا الصيييييينف من ال

  . (2)حداثة

بمجرن للحداثة الكالسييييكية من مظاهر ا سيييتهانة بفعل البناء الحضييياري اكتفاء المثقفين المتعصيييبين للنموذج التنويري  -

ساني -ل الجهون تنصب على نقد التراث وإفراره من كل محتوق معرفيذلك أن ك ؛النقد والتقويض نون تقديم البدائل إن

 .الضيقةيديولوجيا والمنفعة ته بوقوعه في زيف األللحكم عليه في كلي ،مفيد

 

أفرزه تعصييب ف ة كبرق من المثقفين ألناة النقد فحسييب م  إهمالهم العمل ن عن خواء فكري كبير عل  إن ريال البدائل إذن م  

سهل ترسخ اليو  المرضي من اإلسالم الذي روج له الطر  السياسي ووظفه أيما  ،من هنا النقد وما وراءه.على ما بعد 

 توظيف.

 

 الطرف السياسي : 

اإلسيالمية   يمكن إ  أن نتحدث عن عالقة مأزومة   تيرج عن -حين ندرس عالقة السيياسيي بالديني في األوسياط العربية

يسون منطق  ،وفي الحالة األولى ة وتبانل مصالح، أو عالقة تصانم وصرا  حول البقاء.أحد ضربين. فهي إما عالقة موا 

التحالفات والتبان ت النفعية. أما في الحالة الثانية فيسون منطق العنف والتطر  والتشدن واإلرهال المزنوج، نعني إرهال 

  الجماعة وإرهال الدولة.

 

ه إليييه المؤلف في أكثر من وهو مييا نبيي   ؛التجربتين العقييدييية والييديمقراطيييةورير خفي مييا لوجهي العالقيية من خطورة على 

ر للحركات اإلسيييالمية وفي ا إلى ما يتطلبه المشيييهد اإلسيييالمي الراهن من تغيير في اليطال المنظ   موضييي  من كتابه مشيييير  

لمراجعات زمن المحنة وبعد هضة التي قامت بجملة من اويضرل مثال حركة الن تعامل م  المستجدات السياسية.طرائق ال

الثورة وخاضت في اختبار الحريات من وجهة نظر تفاعلية باألساس. وهو ما   يقر به خصومها ممن يرون في كل تغيير 

  ا في الطرح ومراورة خطابية   أكثر.طرأ على أنبياتها ازنواج  
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 المخالف من خارج المنظومة اإلسالمية   .1

هذا الميالف تلك القوق السييياسييية اليارجية التي يتأسييس تعاملها م  الشييأن اإلسييالمي  قصييد المؤلف من وراء اإلشييارة إلى

سة تض  اإلسالم في خانة اإلرهال والعنف وت  على مسل   وتسعى  ،ج كل ضرول التعامل معه بشروط صارمةسي   مات متكل

 إلى توظيف األحداث إلرساء قراءة تارييية مفيية.

 

سات سيا ا إلرساء فكرة ا رتباط الوثيق بين اإلسالم ا ومدروس  ا ممنهج  توظيف   اإلعالم لوسائ ارجيةالغربية الي لقد وظفت ال

من هم من خارج الدين اإلسييالمي فحسييب، إنما ترسييخ ا قتنا  بذلك  مة   شييك فيها. ولم يقتن  بذلكواإلرهال بوصييفها مسييل  

 لدق المسلمين أنفسهم. 

 

الغربية فأمام تضيييم الذات  ؛الحداثية يةمن برامج اإلنسييانا في الكون ولسيينا جزء   اا وجوني  إننا في خطة الغرل لسيينا شييريك  

 ا للذات اإلسالمية بجعلها على هام  تاريخ البشرية الحديثة.نعي  إقصاء ممنهج  

 

فلسينا نعي  تبعية اقتصيانية وسيياسيية فحسيب إنما نعي  تبعية أنطولوجية بالمعنى العميق للكلمة إلى نرجة   نتمكن  ،حين ذ

معها من صييييوغ مفاهيمنا حول ذواتنا وحول هويتنا. إن العقل الهووي المهيمن في الفكر الغربي هو الذي يضييييبط لنا حدون 

عمق هو وذاك  ؛في شييييكل برمجة عصييييبية شيييياملةل لنا نظام معتقداتنا تمثلنا لوعينا الهووي الميصييييوص وهو الذي يشييييك   

 اإلشكال ومكمن التعقيد.

 

 ج. محور الذات في عالقتها بالنص فهًما وتصحيًحا

ذلك أن  ؛ا  ستعانة الصلة البكر بتجربة المسلم التدينية اليومإن مطلب القرل من النص يكتسب وجاهته من جهة كونه ضامن  

الحواجز الحائلة نون ارتباط المسيييلم بنصيييه الوحياني هي بالضيييبط ما يوقعه في مفارقات انتمائه العقائدي النظري وسيييلوكه 

 التعبدي الفعلي في فضاء المجتم .

اتيذ وتفاسير وتأصيالت عقدية على امتدان تاريخ التراث اإلسالمي قد  تم تدوينه من اجتهانات بشرية ومكمن اإلشكال أن ما

بدعوق أنه   يمكن للمسيييييلم  التفاسيييييير والتأويالت البشيييييرية لبوس المقدس إلى نرجة حجب النص القر ني وراء أكوام من

 وا علماء اإلسالم وسدنة الوحي المقدس.د  األخير أن يتجرأ على من ع  

 

سالم الجماعة" وعي   سلطة وإ سالم ال نما مأتاها وض  ارترال األمة إ ؤلفه بأن محنةا من قبل ما عميق  ونحن نجد في مؤلف "إ

 المسلم اليوم عن نواة المعنى القر ني وعن سر رائية وجونه في هذا العالم.

 

 فتح عليه الكتاب من آفاق تأويليةما ي. 2

إن وعي األزمة مرحلة ضرورية لتشييص وعي الذات بذاتها ولكنها تبقى خطوة أولى في سلم الوعي الحضاري حتى    -

. واكتفوا بمجرن نقل بعض التطبيقات المسقطة حداثيين بال حداثة لم يفهموا قانون البناء الحداثي وفلسفته العميقة أنق  في خط

 .فتشييص الداء ليس راية في ذاته إنما هو مرحلة ينبغي لها أن تفضي إلى العالج، بل إلى التشافي أصال  
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هذا المبحث جدير  وعالقة المسيلم بالمنظومة األخالقية. ومثل أشيار المؤلف في أكثر من موضي  من كتابه إلى قضيية القيم -

 في اليطال اإلسيييييالمي في ال  ا مهم  على أهميته يعتبر مبحث  ألنه يمثل عمق كل تجربة تعبدية. والغريب أنه ؛ بالطرح والتدبر

 صاغ بسطحية ميلة.أرلب األحيان وإن حضر فإنه ي  

 

إنسان الحداثة الغربي. والالفت أن الغرل الحداثي  لشارل إزاء تضيم جش إن سؤال األخالس اليوم بات موضو  الفلسفة ا

و  نزال رارقين في  نبشر بحداثته التنويرية ما ننفك  ييجل من نقد ذاته بل هو يجلد نفسه في اليوم ألف مرة أمامنا ونحن 

لم يعد يعي  ذاك الوعي السييعيد بذاته إنما  ،إنرار موران كما أكد ذلك عدن من الفالسييفة ومن بينهم ،إن الغرل فتنته التقنية.

 .قيم إلى حد اعتباره "مقبرة لألخالس"ومحنة ا في أزمة أخالس بات متورط  

 

 :ا لعمق نسيج الرسالة الدينية، نقرأ في كتال "عن الدينن  في إطار هذه المراجعات في عالقتنا بالشرط األخالقي بوصفه مكو   

فكرة خسيييرت رهانها في الحاضييير ولم يبق لها  قوله: "الدين ليس خطابات لمحتقريه من المثقفين" لفريديريك شييياليرماخر،

 .رير ا ستحواذ على الماضي القديم بدعوق أنه منزلها الحقيقي، وإنما هي فكرة قانرة على ا نعطا  بنفسها نحو الجديد"

"إن  :يقول فتحي المسكيني في كتابه "الهوية والزمان" ،للبعد الديني في هويتنا في سياس ا عترا  باألصالة األنطولوجيةو

ا ا من الفهم السييابق ألنفسيينا، ليس تراث  ا بدائي  أي بوصييفه نمط   ،اا روحي  هذا العنصيير اإلسييالمي الذي نتحرك فيه بوصييفه سييياق  

)...( في رسييم ن  تها. إن العنصيير اإلسييالمي )...(  يعلينا أن نقرأه بشييكل جديد، بل هو واقعة حديثة يشيياركنا العالم الحال

 يضطرنا لمعاونته على نحو ليس له من ميرج سوق بعض القرارات األصيلة حول معنى أنفسنا".

 

المراهقة الفكرية" كما يقول "ا من األخالقي في تجربة التدين ضييييييرب  -عتبر ا نفصييييييال النقدي عن البعد القيميي   ،ألجل ذلك

إننا في أوسيييييياطنا الفكرية   نزال نعي  هذه  :. و  نبالغ إن قلنافي كتابه "الشييييييجيرة الملتهبة وأنوار العقل" جون رراي 

المراهقة في أعسيير مراحلها حيث يطالب جزء كبير من نيبنا بضييرورة الفصييل بين البعد األخالقي القيمي في الدين والبعد 

ا   نعدم محاو ت فكرية جانة ومتعمقة من قبل مفكرين وفالسفة معاصرين إ  أنن المعيشي الماني في تجربة المسلم اليوم.

ا، من أمثال طه عبد الرحمن الذي يدعو ا كبير  انشييغلوا بسييؤال األخالس في السييياس اإلسييالمي وبلغوا في تعميق طرحه شييأو  

سان المسلم من مشقة التيلق إلى سيس نموذج أخالقي ائتماني يراهن على إخراج اإلن سعي   إلى تأ ا إلى نقل القيم متعة التيلق 

 األخالقية إلى قيم جمالية.

 

إن كتال "إسيييالم السيييلطة وإسيييالم الجماعة" في تنبيهه إلى محورية المسيييألة األخالقية في عالقتها بالتجربة التدينية قد فتح 

أرحب   يتسيييييي  هذا المقام اآلفاس أمامنا لمثل هذه القراءات المسيييييياندة لطرحه على نحو فلسييييييفي و  يزال يفتح على  فاس 

  ل حاطة بها كلها.

 

وأن ا رتكاز  ،ررم تركيز الكتال على واق  محنة األمة، فإننا   نعدم بعض اإللماعات إلى أن الحلول ليسييييييت بالمحالة -

 ؤا   إ  أن سيي حدث طفرة نوعية نحو األفضييل في المشييهد اإلسييالمي اليوم.على مشيياري  فكرية متعمقة وجانة من شييأنه أن ي  

محكومون بميططات جيوسياسية واقتصانية عمالقة تسون ا  سيما ونحن واقعي   ذلك ن إمكانيةا يطرح نفسه بإلحاح عمربك  

ازحون تحت أكذوبة نظام عولمة راشييييم   نمثل في مشييييهده سييييوق صييييورة الفريسيييية التي م األرض في كليته، ونحن رعال

 الوحوش على نهشها وسلب خيراتها.تتنافس 

 

مْ ﴿ا  ية: مرنن   س يجيبه صوت  خرأن هذا الصوت المؤر   إ   ه  ا ب أ نف س  وا م  ت ٰى ي غ ي  ر  ا ب ق ْوٍم ح    (.3)﴾إ ن  َّللا      ي غ ي  ر  م 



 9 

 

، مسييييييتحضييييييرين حين ذ تنقلب المعانلة من توهمنا إمكان تغيير العالم الكبير إلى حقيقة إمكان تغيير ما بأنفسيييييينا العميقة أو   

إن خطال الهزيمة واألزمة   يمكن أن يبني سييوق ذوات منكسييرة    ."ابدأ بنفسييك ثم ان  ريرك"الحكمة الشييرقية القديمة: 

نا لتكون لها طاقة بطاقة لها اليوم  نا أن نأمل في تغيير ذوات  ،تغيير ما بداخلهابتغيير العالم ومعان ته. ألجل ذلك حقيق ب

 طها بدوائره المتتابعة المتمدنة.على محي من ثم لتفيض

 

" في إطار تأويلية محنة أمة :"إسالالالم السالاللطة وإسالالالم الجماعة نسييتأنف قراءة عنوان كتالا لنا أن فقط يكون ممكن  عندها 

 نصالا له ولكنه متماه م  متن ا مشيييييياكسيييييي  عنوان   هعلى هامشييييييلنكتب  ، فاقية تفاعلية، أو هي محاولة لفهم الفهم وامتدان له

 نحو انفراج محنة أمة". :"إسالم القيمة وإسالم الذاتا إلى حد بعيد، هذا العنوان عبارته: معنوي  ورهاناته 

 

 معلومات عن الكتاب

 محنة أمة :إسالم السلطة وإسالم الجماعة :العنوان

 : لطفي حجيالمؤلف

 : الدار المتوسطية للنشردار النشر

 2018: سنة النشر

 404 :عدد الصفحات
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