
  
 ٨٢-٦٩): ٤ (١١ق، العدد . هـ٢٠٠٤/١٤٢٥جملة العلوم االنسانية، 

٦٩ 

 
 
 
 
  

  القراءة الدينية للمجتهد شبستري وعالقتها بآرائه السياسية
  

  ٢يباس منوچهرع،  ١ي مرتضواريسيد خدا

  
  

فاد من علم تفسري املتـون      استمن مجلة اجملددين الدينيني املعاصرين اإليرانيني، حيث         هو) ش.ه١٣١٥(جمتهد الشبستري   حممد  إن  
 یما يسم  شبستري وعنايته إمنا هو   الوإن مركز الثقل يف فكر      .  ويطالع النصوص الدينية    باهلرمونيتيك ليعمل تأمالته يف الدين     یاملسم

من وجهة نظر شبستري، فإن هذه املقولة هلـا اعتبارهـا يف            .  اليت هي يف حقيقتها حصيلة قراءته الدينية ومطالعاته        ة،بالتجربة الديني 
وهـي  . اصة يف الدائرة السياسية، حيث كشف عنها وأوضحها جبـالء         ومن جهة، فإن له نظراته اخل     ). الدائرة اخلاصة ( دائرة الفرد 

 -أوال:  السياسية الرائجة يف الفكر الشيعي، ومثة سؤال مطروح ههنا من شقني أال ومهاآلراءنظرات متفاوتة وخمتلفة عما عليه تلك ا
 هذه  -ايجربة الدينية وبني آرائه السياسية؟ وثان     لشبستري، واليت ظهرت يف قالب مقولة الت      لما هي العالقة فيما بني القراءة الدينيية        

فإن هذه الفرضية التالية مطروحة     :  هذا السؤال  ی منطقي؟ ولإلجابة عل   اس أس یالعالقة ألي درجة واىل أي حد منسجمة ومبنية عل        
فة ومنسجمة مع بعضها    لشبستري وآراءه السياسية متوافقة ومؤتل    لإن القراءة الدينية    : ومقترحة لإلفصاح عن هذا االستفهام، وهي     

 مطالعاته وتأملـه    ی ذلك أن آراءه السياسية مبتنية عل      ،وفيما بينها، لكن هذا االنسجام ال يتفق مع األسس املنطقية وال يستند إليها            
 متفقـة  أي أنه مركز الثقل فيها، حيث إن مضامني هذه املطالعات والقراءات متعارضة وغري   ملسألة حمورية اإلنسان يف املدنية احلديثة     

  . ومصدره يف دراستهامهوخاصة املباحث الفلسفية منها واليت كانت حمل اهتم) هرمونيتيك(مع مباين علم تفسري املتون 
  

  .، حقوق البشر)علم تفسري املتون ( الدينية، التجربة الدينية، السياسة، اهلرمونيتيك القراءة: الكلمات الرئيسة
  

  قدمةامل -١
 من علم تفسري    بستفيدما دينيا   شبستري بوصفه متكل  الإن  

 قراءة  یالفلسفي واملنهجي ليقف عل   ) اهلرمونيتيك(املتون  
وتفسري للنصوص الدينية والذي مبجموعه يشكل التجربة       

أيضا يفصح عن نظريته يف الفكر الـسياسي         وهو. الدينية
ـ ني د ري غ اسيةياليت عرفت كآراء س      ، أي أراء عرفيـة     ١ةي

 _____________________  
 طالب يف مرحلة الكتوراة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة اعداد املدرسني -١
  )تربيت مدرس(
تربيـت  ( استاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية يف جامعة اعداد املدرسـني         -٢

  )مدرس

التجربـة  «وإن تأمالته الفكرية هذه أي مقولتـه        . نيةمد
: ألمرهذا ا ، هي مقولة حمورية وأساسية، ونتيجة       »الدينية
الكلية الفكرية املَعرفية املهيمنة    ( »پارادامي أرسطو « جتنيب

 ی الفكر الديين القدمي لـد     ىاحلاكم عل )  يف ذلك الزمان  
 یتأسيس پارادامي جديد حتت مـسم      املسلمني وإنشاء أو  

كلية فكرية َمعرفية مهيمنة يف     ( »پارادامي التجربة الدينية  «
 الدائرة الدينيـة    ی هذا، فإن لد   یوبناء عل . ٢)هذا الزمان 

جانب خاص يتمثل بعالقة عمودية للفرد مع اهللا، يف حني          
أن للدائرة السياسية جانب عام يتمثل بعالقة أفقية رابطة         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٠

 هذا األسـاس،    یعلو. فيما بني الفرد وسائر أفراد اجملتمع     
مفادهـا أن الـدين      نتيجـة    یشبستري وقف عل  الفإن  

 التغـاير   ويف احلقيقة، فإن هذا   . منفصل عن السياسة  
واالنفصال فيما بينهما ليس متايزا مطلقا، كمـا أنـه          
ليس باالنفصام الواضح، إذ أن احلد الفاصل بينـهما         

 أرض الواقع ليس باملتعني متاما، ومن هذه    یوخاصة عل 
 ،ميوبالنظر اىل هذا الپـارادا    .  اكتنفه اإلهبام  قدالناحية  

فإن املقوالت السياسية مثل احلرية وحقـوق البـشر،         
 الصعيد السياسي،   یصفها آراء ومفاهيم مشتهرة عل    بو

فإن اختاذ القرار املتعلق هبا أحيـل أمـره اىل اجملـامع            
والتجارب اإلنسانية، مع أن    ) العقل اجلمعي ( البشرية

 متوافقة مـع مقولـة التجربـة        كانتهذه املقوالت   
الدينية، إال أن هذا التوافق لـيس لديـه الوضـوح           

  .واالنسجام الالزمني
كـوئنتني  «ذه املقالة متّت االستفادة من منهج       يف ه 
 أساس أسلوب ومنهج اسكنري فإن غايـة        یعل. ٣»اسكنري

فهم رؤية ونظرية مفكر ما حتتم دراسة آثاره ومؤلفاتـه          
والوقوف عليها، كما جيب إدراك األرضية االجتماعيـة        
والظروف التارخيية اليت ظهرت فيها تلك املؤلفات وبرزت        

مضافا اىل ذلك ضرورة فهـم احملـيط         أرض الواقع،    یلع
 فيـه   ى الزمان الذي قـض    یوالفضاء الفكري احلاكم عل   

املفكر سّين عمره، كذلك العالئق السياسية واالجتماعية       
 األحباث والدراسات   یوالقواعد العرفية واللغة املهيمنة عل    

: ۱(واستدالالهتا يف الزمان ذاته وبعثها وإعادهتا من جديـد          
 هذا، وإن املسألة اجلوهريـة يف       )۷۸-۷۷،  ۶۴-۶۳صص  

الـصياغة    أو ٤هذا األسلوب املنهجي هي الصياغة اللغويـة      
 واملؤدية  ی الصياغة اللغوية املنتجة للمعن    خر، وبوجه آ  ٥البيانية

 مطابقـة أقـوال     ی، واليت يؤخذ فيها بعني االعتبار مد      ٦هل
 يـا وكتابات املؤلف مع هذه الصياغة بوصفها جتسيدا عمل       

ت حيث مت تدوينها يف حميط فكري اجتماعي        مقصودا بالذا 
خاص، هذا احمليط الذي راجت فيه جمموعـة معينـة مـن            

اللغات واملعاين، وكانت  االستفسارات واإلجابات، املفاهيم، 
  .)١٠٣ص: نفسه( يف متناول يد املؤلف

   القراءة الدينية-٢
وتعـدد  ) هرمونيتيـك ( علم تفسري املتـون      ١-٢

  القراءة الدينية
ول األصلي واملقصد األهم ملصطلح هرمونيتيـك       إن املدل 

ـ  يف اهلرمونيتيك جيـري    . »الفهم« و »یاملعن«هوالعناية ب
، »تفـسري «،  »فهـم « ألفاظ مـن قبيـل       یالتأكيد عل 

واليت جيري  » التعليل«و» التبيني«كاصطالحات بديلة عن    
كما يتوجب فهـم املعـاين      . تداوهلا يف العلوم التجريبية   

لك املتغريات واالصطالحات بدال     بالذات من ت   دةاملقصو
. )١١٧-١١٥صص :٢(من حتري وجه الربط فيما بينها     

ـ            یكما أن املفسر يف اهلرمونيتيك يتكـئ ويـستند عل
بوصـفها  » التوقعـات «و» االجتاهات«و» املعلومات«

 التفسري وفهم املتون، وهبــذا      ةيمقدمات ومقومات عمل  
ة  أولي معـلـوماتفإن الفهم والتفســري من غــري      

بل إن املعلومـات    . البتةوضـرورية للدراسة غري مقدور     
 تلك املعلومات اإلمجاليـة     التفصيلية ألي فهم تستند إىل    

عــني االصـطالح     وهـذا هـو .  عليها یاألولية وتبن 
 الــدوري اهلرمونيتـــك«عـــلم تأويـــل املتــون 

شبستري، فقد قسم   الأما  . )٣٣ ص: نفسه(» ٧)الدوراين(
 رمونيتيكاهلرمونيتيك الفلسفي واهل  : نياهلرمونيتيك اىل نوع  

مل يفصل ما بني كال النوعني عن        وإن كان هو  . املنهجي
 یبعضهما حبيث يتمايزا فيما بينهما، كما أنه أورد مسم        

 كييتكاهلرمونيتيك  الديال   آخر للهرمونيتيك الفلسفي وهو   
مع هذا، فـإن مـضمون      . )٣٠،  ١٥ص: ٣( أي اجلديل 

 ًیني من اهلرمونيتيك له صد    وحمتوي كل من هذين النوع    
فمن ناحية، تلك العالقة اجلدلية     . شبستريال يف آثار    مدو

فيما بني املفسر واملنت واليت تتمثل يف استنطاق متبادل فيما          
فاملفـسر يـستثري املـنت بتـساؤالته        (بني املفسر واملنت    

ـّه جيده ِمطواعا له فيجيبه لـريوي بـه           واستفساراته عل
 أن  فـسر ل فإن املنت ينتظر مـن امل       حنومتقاب یظمأه، وعل 

 یيكشف عن مبهمه من خالل سربه لغوره، وهكذا تتجل        
ومن ناحية ثانية، فإن اشتمال     ). العالقة اجلدلية فيما بينهما   

 خفي باطين، يتطلب جهدا من املفـسر        ی معن یالنص عل 
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧١

عينـه   الستخراجه والكشف عنه، وهـذا النـوع هـو        
. )٢٨ -١٧،٢٦-١٦نفسه صـص  (اهلرمونيتيك املنهجي 

وإن قراءة املنت وتفسري املنت بوجه عام متقابالن معا حيث          
 مائدة البحث مذ زمن الالهـويت األملـاين         یقد بسط عل  

 تعاقب السنني حىت احتـل      یعل) ٨فردريش شاليرماخر (
 وجه هرمونيتيـك    یمساحة أوسع اآلن واختذ شكله عل     

ة  أساس هذا اهلرمونيتيك العام فإن املتون الديني       یوعل. عام
 متونا لغوية، فإنه جيري فهمها      ا بوصفه ،یكأي متون أخر  

 وإدراكها وتفسريها كأي منت آخر من غـري اخـتالف         
  .)٩٥ص:٢(

وباإلفــادة مــن اهلرمـــونيتيك اجلــديل، فــإن 
 أن قراءة وتفســري املتون الدينيـة       یشـبسـتري ير ال
يف كل عصر تـستند اىل جمموعـة        ) وغري الدينية أيضا  (

 متديين ومفسري ذلك    یمات األولية لد  التساؤالت واملعلو 
يعتقد أنه بالنظر اىل التحول والتكامل يف         لذا فهو  ،العصر

 واملعارف اإلنسانية يف كل زمان، وكذلك       ةالعلوم البشري 
 املستمر الدائم واملتتابع للتـساؤالت واملعلومـات        ريالتغي

 التفـاوت يف    لك املتدينني يف عصر ما، وكذ     یاألولية لد 
العلم وحقله، كل ذلك أدلة لديه للقـول         ونوع   یمستو

  .بتعدد وتنوع القراءات الدينية وتغايرها
ـ     وهـو  منـهج الربهنـة     یيف معـرض الرد عل

ـ      ٩)وزيتويسيتب(واإلثبات    ی والذي له كلمته وهيمنته عل
ـ    » احملافل العلمية الدينية  « :  أن یاإليرانية، حيث أكد عل
نبعا مـن   قد   تفاسري واجتهادات علماء الدين اإلسالمي    «

يعـين أن بنـاء      Hermeneutik أصل كلي واحد وهو   
 یوتفسري وفهم النصوص واملتون إمنا يرتكز كل ذلك عل        

ل به  صالالزمة ومتطلبات ذلك مما يتو    (املعلومات األولية   
 ی يعتمد عل  لك باجتاه املفسر، وكذ   نيويتع) اىل فهم النص  

ما يتوقعه املفسر من منطوق ومفهوم الـنص وأن ذلـك           
 ذلك، فإنـه    یوعل. )٩-٨صص:٣( »ال استثناء مطرد ب 

 األفـراد   یلد)  ونوعا ماك(وبالنظر اىل تفاوت املعلومات     
 امتالكهم لتلك املتطلبات اليت يتوسل هبا اىل فهـم          یومد

أزمنة  النص ال ميكننا أن نتوقع يف غضون عصر واحد أو         

خمتلفة تأليف وتدوين تفسري واحد فحسب وقراءة واحدة        
ا، بل األمر يف هذا أن يتعني ظهور العديد         فقط ملنت ديين م   

  .ءات والتفاسري لكل منت ديينامن القر
شبستري فإن دراسـة اإلسـالم      الومن وجهة نظر    

ـ            بنحو  یقراءة ما يعد حبثا جديدا فيه، إذ أنه يبـتين عل
 ذلك أن السابقني ،)هرمونيتيك(مباحث علم تفسري املتون 

عليه األمر اليـوم      ما هو  یمل يقرؤوا املنت ومل يقدموه عل     
بوصفه منـهجا خاصـا للفهـم        بوصفه علما معينا أو   

إن اإلسالم من جهـة عـده    « :شبسترييقول  . والدرس
 مـن مباحـث اهلرمونيتيـك       یقراءة يفيد بالدرجه األول   

 یوعل. بوصفها مباحث علم فهم وتفسري للنصوص الدينية      
أساس هذا العلم فإن املتون الدينية بوصفها أمثلة وظواهر         

ا رموزها تدرس وتفهم وتفسر كأي منت آخر، سـواء          هل
 ءأي شـي   عمال فنيا إسالميا أو    أكان ذلك املنت كتابا أو    

  . )٣٦٨ص:٤( »آخر
شبستري بصحة كافة التفاسري    الويف احلقيقة، مل يقر     

 أن القراءة الصحيحية هي     یوالقراءات الدينية، بل إنه ير    
. نفـسها  واليت تقبل الثبات وتذب عـن        ةيالقراءة املنهج 

الناهض ( املنهج الصحيح االستداليل     أن كذلك يذهب اىل  
عينه منهج اهلرمونيتيك، وكـذلك      هو) بالدليل والربهان 

ـ          هـذا   یفإن القراءة الصحيحة هي ذاهتا القراءة املبنية عل
كل هذا ال مينع من تعدد القراءات مع اسـتنارهتا          . املنهج

قارئ  سر أو يف هذه احلالة فإن كل مف     . وقيام الدليل عليها  
 مضافا اىل أمهية امتالكه املعلومات األوليـة        ه،يتحتم علي 

الضرورية والفرضيات األولية الالزمة، أن يفصح ويـبني        
عن استدالالته فيما يذهب إليه من قراءة، حـىت تـتعني           

ويف حالة قدرة صاحب القـراءة      . وجهة نقد اآلخرين له   
ؤيد هلـا،   بالقـبول املی الدفاع عن قراءته دفاعا حيظ   یعل

 أن تعـد تلك القراءة قـراءة صحـيحة       مكنفإنه من امل  
  .)٣٧٣ص: نفسه(مقـبولة 

شبستري، ال ادعاء   یمع وجود هذا األمر، وبناء عل     
فإن القول بإمكان تعدد القراءات للنصوص الدينية ال يعين         
أبدا جتويز اهلرج واملرج يف فهم وتفسري الدين، وبلفـظ          
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٢

 القراءات مع صرف النظر     إطالق القول بصحة كافة   : آخر
وال يصح القول أيـضا بـأن       . يف دالئلها اليت تنهض هبا    

 والسنة خيلوان من نداءاهتما اخلاصة، بل إن هـذا          بالكتا
 قبول واقع تعدد القراءات من حيث       یمبعن االدعاء إمنا هو  

املبدأ، وخاصة يف العصر احلديث والزمان احلاضر، يعـين         
حيث ال ميكن التسليم بغري     عصر االتصاالت واملعلوماتية،    

ففي هذا العصر تكمن مسؤولية املفـسرين       . والغفلة عنه 
 ممن توافرت فيهم الشروط واألهليـة، يف النظـر          ينينيالد

والتدبر يف النداء األصيل الوارد يف الكتاب والسنة، ومـن   
 وجه خياطـب    یمث ترمجته وعرضه بلغة العصر احلاضر عل      

مل إمنا يكون بدرس املـنت      وهذا الع . ثقافة الزمان اجلاري  
الديين اإلسالمي كما أنزل بصفائه ونقائه، وهذا ينطبـق         

 نقد السنة مع استبعاد كل ما زيد عليها من حواشي           یعل
 -ومن الضروري وضـع الكتـاب والـسنة       . وتعليقات

 يف إطار ثقافة القـرن      -بوصفهما متنني دينيني يف اإلسالم    
  : اإلسالمي األول، ويف ذلك يقول

تاء ديين، حىت ذلك اإلفتاء الذي يدعيـه        كل اف «
مقطوع بصحته يف اإلسالم،      ما هو  یصاحبه أنه مبين عل   

نوع فهم وتفسـري للكتاب والسـنة ومـستنده        هو
 األولية، وال   والفرضيات عشـرات من املعـلـومات  

 ،مباشر الولوج اىل القرآن والسنة     ميكن ألي فقيه بنحو   
لمفسر ذاته، وههنا   ألن هذا العمل ال ميكن أن يتحقق ل       

ميكننا االدعاء والقول بأن استمداد فهم مـن القـرآن          
والسنة من غري تأثري للتاريخ فيه أي من غري معاصـرة           

بل جيـب   .  أبدا قغري متحق  الزمان وأثره يف املفسر فهو    
 أن  یإن يتوفر لدينا منهج استقراء التاريخ وفهمه، مبعن       

وأن ندرك ظروف وواقع الزمان واملكـان والعـصر،         
 فهــم ینقتــرب مــن ذلــك كلــه لنحــصل علــ

  )٢٦٧ص: نفسه(.»صحيح
شبستري، فإنه جيب أن يبسط     ال تصريح   یوبناء عل 

 ی لنا الوقوف عل   ی معينة حىت يتسن   ١١ أرضية ی عل ١٠النص
يف هـذا اخلـصوص يفيـد مـن بعـض            وهو. ندائاته

درجة يف املنت الديين    اصطالحات استقاها من النداءات املن    

عنوية، اإلنسانية، العدالـة والعقالنيـة،       مثل امل  اإلسالمي
 من خمتصات هذا النص الديين حيـث        هاويذكرها بوصف 

 املفسرين الدينيني كـشف هـذه       یيتوجب عل  يفرض أو 
النداءات وعرضها وتوضيحها لآلخرين، وذلك باالعتماد      

مـن طريـق النقـد        االجتهاد املفتوح واملنهجي أو    یعل
هذا ومما يعنيـه    . )٣٨ص: نفسه( .اإلجيايب للنص الديين  

شبستري من النقد املثبت الذي ينبغي للمفسرين الدينيني        ال
درك الـنص    أن يقيموا صرح تفاسريهم عليه إمنـا هـو        

األصلي وفهمه ومعرفة النداء الذي يتضمنه عـن طريـق          
. نقده السنة اليت نقلها املسلمون طيلة أربعة عـشر قرنـا          

اطبة املنت مـن    خم واالستعانة مبنهج اهلرمونيتيك اجلديل أو    
 وتأكيـده، شبـستري   البني املسائل اليت كانت حمل تنبه       

حيث أنه وبزعمه عمل مقبول ومتسق يف هذه األرضـية          
يف هذا املنهج، فإن املفسر يف عـني تقدميـه          . من البحث 

إذ  للفرضيات َيِرد املنت بطريق املخاطبة له واستنطاقه، وهو       
ريات يف تلك   يف حالة إجياد تغي    ال يزال خياطب النص فهو    

 يف  يستدميالفرضيات اليت امتلكها مسبقا، ولكنه مع ذلك        
خماطباته واستنطاقه للنص ليصـل بالنهـــاية اىل نداء       
النص عـينه، وبعـد ذلك فــإن حصيــلة عملـه        

 ليجـري نقــدها   اآلخـرين یجيب أن تعـرض عل   
، ومن مث يتقبل كافة االنتقادات بسعة       )وتقوميها وتقييمها (

عينا يف ذلك بالدليل ت مث يبدأ بالرد واإلجابة عنها مسصدر،
كالمهـا جيـب أن     ) احلوار والنقـد  (  وهذان. والربهان

 ذلك أن من خصائص كـالم       ،يستدميا دون توقف مطلقا   
 وال يوجد تفسري هنـائي      دوام ال یاهللا أنه يقبل التفسري عل    

من هذا الوجه، يتحتم أن يفتح الطريق ألجل نقد         . لكالمه
ري الدينية وإبراز القراءات املتفاوتة للمتون الدينيـة،        التفاس

وأن يقبل اجلميع أن علمنا حمدود ووصولنا اىل احلقيقـة          
نسيب، وطرق الوصول اىل اهللا تكثـر بعـدد اخلالئـق           

  )٣٥٠ص:نفسه( .واألنفس
ومن مجلة اإلهبامات والغموض الذي يالحـظ يف        

معيار  یعدم توفر املستدل عل   هذه األرضية من البحث هو    
 قدر من   یاختيار القراءات يف حالة أن عددا منها كان عل        
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٣

الصحة، مضافا اىل ما ذكـر أن كـال النـوعني مـن             
اهلرمونيتيك املشار إليهما ليسا منسجمني مع بعـضهما،        

فادة منـهما معـا يف آن       ست واإل بينهماوال ميكن اجلمع    
فاهلرمونيتيك الفلسفي يتعامل مع الذهن ويالحظ      . واحد
 إدراك ذلـك    ی ويعتمد عل  ١٢ت فيما بني األذهاين   العالقا

كله، حيث إنه ال يوجد أي مناسـبة للحـديث عـن            
املوضوع، يف حني أن اهلرمونيتيك املنهجي وخاصة مؤلف        

 واملهمة فيـه،    البارزةاإلنسان، فإن له مكانته      احملور وهو 
 اخلفـي املتـضمَّن يف      یحيث أنه يقصد منه كشف املعن     

سـر وعلـة     الغموض يف املنهج هو   وهذا اإلهبام و  . النص
 سيتم إيرادهـا يف فقـرات هـذا         یومنشأ إهبامات أخر  

  .البحث
  

   التجربة الدينية٢-٢
إن مقولة التجربة الدينية هي مقولة حادثة جديـدة ذات          

هذا االرتباط مت طرحـه     . ارتباط باهلرمونيتيك ومتعلقة به   
، يف أثنـاء    »شالير مـاخر  « يد   یوعرضه ألول مرة عل   

 .عن اهلرمونيتيك العام يف القرن الثـامن عـشر        احلديث  
 أساسها، فإن الدين دائما أمر  جتـرييب،         ی وعل )٩ص:٥(
لكن فكر التجربة  .  الدينية أيضا هي أمر ذومشولية     جربةوالت

الدينية فكر جديد، حيث أنـه باالسـتناد اىل التعـبري          
  فإن التجربة الدينية تتشكل كمفهوم       ينياهلرمونيتيكي الد 
ــ ــن مقول ــن  م ــة وم ــون الديني ــسـري املت ة تفـ

من هذا  . »الـدين« و» الـتجـربة«مفـهـومــي  
جمموعة من اآلداب )  مطلقةصورةب(الوجه، فـليس الدين 

إن الدين يف أساسـه     « واملناسك والبيانات العقائدية، بل   
 وهي يف ذاهتا غري دينية، مث إنه     ةيمستند اىل التجربة احلظ   

 قييتـافيز يفي الغـييب امل    الربهان الفلس  یباالعتماد عل 
من خـالل     املتفرعة عنه يتم إثباته أو     یوالدالئل األخر 

ـ    الدين وضـرورته إلقامـة    ميةالتــوسل ببيان أه
 .»حياة كرمية األخالق، مث توجـيه مـسـألة الـدين        

معرفة الوصول اىل اهللا    «نوع    والدين هو  )١١ص: نفسه(
اللـه  ، ومـن خ   »جتربة دينية «نوع   وهو» واملثول أمامه 

يتصل املتدين باهللا مباشرة ومن غري واسطة، يتمثل الوحَي         
 عملية؛ لذا فـإن أي      ةونداءاته لتحصل له من ذلك جترب     

شخص متدين لديه جتربته الدينية املختصة به، وال يـصح          
 مثل ما حصل له مـن جتربـة         یمنه أن ُيكره اآلخرين عل    
ا أن يسلك يف ذلك سبيل تعميمه      دينية ألهنا ختتص به، أو    

 يف ضوء هذه الصورة، فإن التدين احلقيقـي أو        . ونشرها
مـن الوجهـة     وأصل التدين سواء من الناحية الفلسفية أ      

ـ  حتم جـة يالكالمية، فإن التجربة الدينية اليت هـي نت         ةي
 وحضور  اتيللتجربة اإلنسانية يف مشاهدات اإلنسان جتل     

 اهللا يف العوامل كافة، فهي يف حالة تغيري وحتول دائم وتبدل          
أما املسألة األهم يف هذا املوضوع فهـي هـذا          . مستمر

 مع اهللا، ممـا     ناجلانب الواقعي والتجرييب الرتباط اإلنسا    
يكشف عن عدم التفاوت والتغاير مـع سـائر أنـواع           

أن تأثري هذا النوع من التجربة يف        التجارب اإلنسانية، ولو  
نفس اإلنسان والتحول الوجودي والعميق النـاتج عنـه         

  غري ممكـن املقارنـة فهـو       یسائر األنواع األخر  نسبتا ب 
  :شبستريالوبقـول . عـدمي النظري

أي ) اهللا( حنن ال نريد أن ننتزع عـن املطلـق        «
. ما وراء الطبيعة   تصور، وال نريد القول بأن املطلق هو      

املطلق ليس مستقرا فيما وراء الطبيعة حبيث ال ميكـن          
نـصرف  ما ال نـستطيع أن ن      الوصول إليه، املطلق هو   

ـ خي التار ةيونتحول عنه وهذا ماثل يف الظروف الواقع        ةي
  )١٢ص:٦( ».كان وجه اإلمیعل

أن الدين نفسه لـيس      ومما يطابق هذه الرؤية، هو    
 جتربة دينية للنيب وتفسريها الصحيح، كذلك فـإن         یسو
نوع جتربة دينيـة يف حـدها        الوحي بالنسبة للنيب هو   «

 )١٣ص: هنفـس ( .» مع التفسري الصحيح هلـا     یاألعل
ـ      يف احلقيقـة العينيـة      یوالتجربة الدينية للرسول تتجل

حادث  وما هو .  تتكرر باطراد  التجربةاالجتماعية، وهذه   
 أو(أن التجربة الفرديـة واالجتماعيـة للـنيب          فعال هو 
 بالنظر اىل اختالف وتغـيري      ،یختضع هي األخر  ) الرسول

 األوضاع  وتغيري. الوجهة التارخيية املرتبطة به، للتغيري أيضا     
الفكرية االجتماعية للمجتمع يف ذلك العهد عامل يف أن         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٤

 يف الكتـاب    یوهذا بدوره جتل  .  كذلك تغيرييطرأ عليها ال  
واملسلمون .  املسلمني یوالسنة اللذين أصبحا ميسورين لد    

) الكلية املعرفية احلاكمة   (مياراداب مر التاريخ بواسطة ال    یعل
نت الديين، يف املاضي     تفسري امل  یاليت امتلكوها، أقدموا عل   

 مثـل ذلـك     یأقدموا عل »  أرسطو مياراداب« أساس   یعل
التجربـة  « أساس مفهـوم     ی واآلن أيضا ميكننا عل    ا،أيض

  )٤٠٦-٤٠٥صص: ٤(.القيام مبثله» الدينية
 أساس مدلول التجربة الدينية اليت كانت حمل        یوعل

شبستري، فإن مسألة الدين والتدين ال يصح محلها        التنبه  
النظر  املسائل الرياضية وحلها بنفس الكيفية، أو      و حن ىعل

» احليويـة « بـل إن     هـا، إليها بوصفها قضية مبتوت في    
من أهم معامل احلقيقـة الدينيـة       » اجلدلية«و» الغيبية«و
 بإبقاء العالقة فيما بني اإلنسان وبني اهللا حية، بل          كفلةاملت

فإنـه   تصرحيه، یوبناء عل. بإبقاء التجربة الدينية ذاهتا حية 
يف تـاريخ   )  مقبولة ريحادثة غ  (ةريقد وقعت مسألة خط   

كافة األديان، ومن مجلة ذلك تاريخ اإلسالم، وهي أنـه          
 بـني   يـة  بالتجربة الدينية وإبقاء العالقة ح     یبدل أن يعن  

 آخر يف حبث التـدين      یاإلنسان وخالقه، اختذ األمر منح    
 غرار البحث يف الفلسفة والرياضيات فخـرج لنـا          یعل

 إثبات وجود اهللا ظهرت سلسلة مـن        ةي علم ولغا  بصورة
 یالعبارات يف االستدالل والربهنة كما برزت سلسلة أخر       

بقولـه    كما عـرب عنـها هـو       ةي عمل نيمتثلت يف قوان  
 مع أن أصل وأسـاس ديـن        )٤٢٩:نفسه(. »عيالتشر«

 التجربة الدينية، وبالنظر اىل تعدد وتنوع یاإلسالم مبين عل
 اإلنسان، كما أن نـوع      یدينية لد أشكال هذه التجربة ال   

ارتباط بالتجربة الدينية، والتعدد والتنـوع يف        الشريعة ذو 
هذا واضح كـذلك، وإن هـذا يغـايـــر نـوع         

 الفلـسفية ممـا     سـتدالالت الشريعة ذات االرتباط باال   
جيعـلها شريعة منجمدة ومنفصلة عن احليـاة املعنويـة         

ريعة ظـاهر،   لإلنسان، فالتفاوت بني هذين النوعني للش     
  : شبستري ببيان أكثر وضوحاالوبتصريح 

 واحد، وغلب تـصور أن      اتيإن اإلميان باإلهل  «
يف .  اعتقاد وإميان مبجموعة من القوانني      يعىن التدين هو 

حني أنه يف بداية اإلسالم كان جوهر التدين عبارة عن          
نوع سلوك وجتربة دينية، هذا التحول التارخيي يوجب        

طلق للتدين، ومل يعمل مبـا      قانون امل أن من مل يتصور ال    
  )٢٠ص: ٦(.» يعد فاقد احلقيقةإنهحيتمه، ف

شبستري أن الشريعة ال ينبغي أن حتل مكان        الويري  
 حنوجتـٍل   یاإلميان والتجربة الدينية، بل ال بد أن تربز عل        

 هيئة یعملي لإلميان والتجربة الدينية، وإال فإهنا ستظهر عل   
 الذي جيعلها مبرور الزمـان      نظام حقوقي واجتماعي األمر   

 وحجـر مهددة بالركود، وأن تصبح ذاهتا مانعا حقيقيـا    
من هذا اجلانب، فـإن الـشريعة       . عثرة يف طريق التدين   

وبالنظر اىل  . املقبولة هي تلك املنسجمة مع التجربة الدينية      
حالة االستمرارية يف ظهور التجربة الدينية وليس تنـوع         

كل من أشكال القوانني    وتعدد الشريعة فحسب بل كل ش     
واآلداب والعادات والتقاليد، وكل أشـكال األنظمـة،        

 السياسية، االقتصادية، االجتماعية وغريها، جيب      ألسرية،ا
 وجه النقد وإعادة النظر فيهـا وتـدبرها         یأن تطرح عل  
ومن هنا تظهر وتربز بوضوح العالقة فيما بني        . باستمرار

شبستري حيث عرب   الند  التجربة الدينية واآلراء السياسية ع    
  :عن ذلك بقوله

أن ننظر   إن أهم معيار جيب االهتمام به اليوم هو       «
أي شكل للحياة أصلح وأكثر انسجاما مع  التجربـة          

ـ  حية، وأي قانون أصـلح       ی أن تبق  یالدينية عل  ذلك ل
 یوأكثر انسجاما مع هذه التجربة الدينية مع العمل عل        

 وأي  یأي فتـو  إبقائها حية، وباملقابل ضرورة معرفـة       
   )١٧ص:  نفسه(.»قانون خمل هبا

   

   التجربة الدينية واألمر السياسي -٣
شبستري يقيم عالقة خاصة فيما بني التجربة الدينية        الإن  

إن  ثل مفهوم احلرية، وبتعبريه هـو     مواملقوالت السياسية   
الوصول اىل اهللا مبعرفة    «الدين بوصفه جتربة دينية وجوهره      

. له أسبابه، وله نتائجه اليت ينتهي إليها      » سبيل السلوك إليه  
 الدينية اليت هي أمر غري تام ويف حال تبدل دائم           ةوالتجرب

إعمـال   وإن احلد من احلريـة أو     . تستلزم وجود احلرية  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
25

.1
1.

4.
5.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             6 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1425.11.4.5.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-9098-fa.html


  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٥

الوالية بالركون اىل التفسريات الدينية، ال تسيئ اىل سالمة      
وصحة التفسري الديين فحسب، بل تعد من عوامل هـدم          

؛ ذلـك أن    )٣٣٨ -٣٣٧صـص : ٤(الديينهذا السري   
مشكلة الناس ليست يف جتربتهم الدينية فقـط، بـل يف           

األنبياء كانوا قادة   «التفسريات الصحيحة هلذه التجربة و    
حيث علموا الناس التفسري الصحيح للتجربة الدينيـة        

 )٢١ص: ٦(. »وقادوهم اىل اهلداية وبينوا معين التوحيد     
رادة وفكـر اإلنـسان     شبستري، فإن إ  الومن وجهة نظر    

 املؤثرة مثل الغرائـز،     يةجيب أن تتحرر من العوامل الداخل     
وقد أطلـق  .  من العوامل اخلارجية مثل االستبداد     لكوكذ

 النوع األول، يف حني أطلـق       یمفهوم احلرية الداخلية عل   
 أن  یيـر   النوع الثاين وهـو    یمفهوم احلرية اخلارجية عل   

: ٧(.احلرية الداخلية احلرية اخلارجية شرطها أن تفيد من       
 ةي اخلارج ةي امتالك احلر  ی مؤكدا عل  شترط ي  وهو )٣٣ص

 لـص خي ومن هذا اجلانب     ة،ي الداخل ةي منها احلر  دحىت تفي 
اىل أن احلكومات االستبدادية والقامعة للحرية ال ميكن        

 )٧٩ص: نفسه( .أن تتآلف مع اإلميان والتجربة الدينية     
كن أن نعمـل    باحلرية الكاملة فقط مي    ،یأخر وبعبارة

 للوصـول اىل تفـسري      يةاحلوار والنقد يف املسائل الدين    
ـ      یصحيح للتجربة الدينية، ومن هذه اجلهة ال يتعني عل

 أن  ،ني املسلم ني الدين، من ب   یاملنتقدين واملعترضني عل  
 تمتـع يينهلوا من احلرية الكاملة، بل البد كـذلك أن          

لتفسري  هلم نقد التجربة وا    یامللحدون باحلرية حىت يتسن   
  .الدينيني
حىت اإلحلاد واإلنكار من شأنه أن يوجـد فهمـا            «

 والنقد الفلـسفي أو   .. آخر للتجربة والتفسري الدينيني   
نقـد عــلم     نقد عـــلم النفــس الـديين أو      

االجـتماع الديين، من وجـوه النقـد اليت أبان عنها        
ــاخ«و» نيچــــه« أمـــثال ــد«، »فوئرب » فروي

 يف الفـصل    دتأفاوغريهم،  و» سارتر«و» ماركس«و
 واقعيـة الـدين، مبرتلـة     : فيما بني املفهومني التـاليني    

، ومفهوم الدين مبثابة جتربة املثول أمام احلضرة        »توهم«
  )٣٣٨ص: ٤( .اإلهلية

مما تقدم بيانه، يتلخص لـدينا ممـا أبـان عنـه            
شبستري، أن أول وأهم مقولة سياسية ارتبطت ببحث        ال

 أن حرية   یة احلرية؛ ذلك أنه ير    التجربة الدينية هي مقول   
الفكر واإلرادة شرطان ضروريان لإلميان والتجربة الدينية،       

 هذا فإن التدين احلقيقي إمنا يتحقق وينتشر يف حميط          یوعل
شبستري فيما  الهذا، وإن االستدالل الذي عرض له       . حر

استدالل معقول   يتعلق بالرابط فيما بني اإلميان واحلرية هو      
 نيعيانا، لكن مثة سـؤال     ويقبل الذّب عن نفسه كما يبدو     

 الثبـات أمامهمـا     ی عل ی ههنا، حيث ال يقو    نيمطروح
 احلريـة   تستفيد أنه ليس من املعلوم كيف       -األول: ومها

 وملاذا جيـب    ها،ي الداخلية وتستند ال   احلريةاخلارجية من   
 صحة   فرض ی وعل - ذلك شرطا هلا؟ الثاين    یعلينا أن نر  

هذا االستدالل، فليس معلوما حال إميان هـؤالء الـذين          
أسلموا حتت سطوة اإلجبار من قبل حكومات استبدادية        

 مر التاريخ، خاصة املتدينني،     یوغري دميقراطية تعاقبت عل   
 األخص، فإهنم كـانوا يعيـشون       یلومنهم املسلمون ع  

حاكمية اإلسالم ويف أكثر سنيهم حتـت أجـواء غـري           
  .دميقراطية

شبستري كذلك يبحث يف    ال فإن   ،یومن جهة أخر  
ماهية العالقة فيما بني الدين والسياسة، ويتبع حبثه يف هذا          
اخلصوص، بالقول بافتراق عالقة اإلنسان خبالقه وعالقته       

 ختتص  یفمن وجهة نظره أن الدائرة األول     . بغريه من الناس  
. سيةبالتجربة الدينية فأما الثانية فتتعلق بالـدائرة الـسيا        

وارتباط الناس باهللا متعلق بالسعادة املعنوية وسبيل نيلـها         
يف اآلخرة، وإن هذا االرتباط يكشف عــن إمكـان          

 -شـبـسـتري ال - وهو. تكامـلهم وتعاليهم الروحي  
ــ ــصطلح عل ـــاط یي ـــذا االرتب  هــــــ

 النظام املهيمن   یوير» العمقي االرتباط العمودي أو  «بـ
حيـث إن   »  عرفاين -مياين إ منظا«  هذا االرتباط بأنه   یعل

 أحكامه تستشف من داخل الفرد، وأما اهلدف منه فهـو         
معرفة تكوين اإلنسان بأعمق ما خيتــلج نفـسه مـن           

 وأن  )٣١٤، ص ٢٩٨ص:  نفسه (.احـتياجات وجودية 
 االرتباط كانت لـه جـذوره يف الـدائرة          هذامثــل  
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٦

الدينية، فقد كان اهلدف من بعث األنبياء التسامي هبـذا          
ويف املقابل، فـإن ارتبـاط النـاس    . اط واالتقاء به  االرتب

 إحالل السالم بينهم يف هذه احليـاة        یببعضهم يعتمد عل  
شبستري  يفيد ذلك من خالل ذكره حتـت  الالدنيا، وإن   

 ويذهب اىل أن النظام احلاكم      ،»فقياالرتباط األ  «یمسم
حيـث إن   »  األخالقـي  -النظام احلقوقي « عليه إمنا هو  

 الدائرة اخلارجـية، وباصــطالح     یلأحكامه تعتمد ع  
ـ          الوضـع   یآخر يف الدائرة العامـة وبني األذهـاين عل

 واالرتباطات الدنيوية   )نفسه( .االجتماعي فيما بني الناس   
 احلريـة وحقـوق     عدالة،للناس وتلك املباحث من مثل ال     

. اإلنسان، فقد كانت موضع حبث يف الدائرة الـسياسية        
 أهنا مرادفة للعمـل     یسة عل شبستري يعد السيا  الهذا، وإن   

السياسي، ويعرفها بأهنا اختاذ اإلنسان للقرارات فيما يتعلـق         
مبسائل احلياة االجتماعية الضفاء الدعة والسكينة والتنظـيم        

 - مستندا اىل هذا التعريـف     -ووه. ملختلف شوؤنه احلياتية  
 أن األوضاع السياسية إمنا هي جمموعة مقررات عرفية         یير

ة من غري أن تسلبها املقـرراُت الـشرعية         اجتماعية ومدني 
 هذا، فإنه إذا أردنـا أن نـدرك رؤيـة           یوبناء عل . هويتها

شبستري ونظرته فيما يتعلق مبفهوم الـسياسة وعالقتـها         ال
بالدين يلزمنا أن نذكر رأيه خبصوص كيفية الرابطة فيما بني          

  . فيما بني النظامني اإلمياين واحلقوقي هاتني الدائرتني أو
ستري يذهب إيل الفصل ما بني هاتني الدائرتني        شبال

  :ويعرب عن هذا بقوله
 سيارتباط واقعي، ل   إن ارتباط اإلنسان باهللا هو    «

 هـا ي الـيت تعـارف عل     ةيعيله موضع يف الدائرة التشر    
اإلنسان من نفسه، والناس خيضعون هلذا االرتباط مـن         

م ففـي   أما ارتباط الناس فيما بينـه     . غري إكراه عليهم  
ن القوانني واإلنسان مهيمن َسئرة الوضعية املختصة ب   الدا

ـ    .  خاضعا هلا  ليسعليها و   وعـظ   یيف الـدائرة األول
 .»واعتبار، ويف الثانيـة تعــقل وسـن للقـوانني         

   )٣١٥-٣١٤صص:نفسه(
 هذا األساس، فإن الفصل بني هاتني الدائرتني        یوعل

يرتبط بعني األهداف والرسالة حيث كـانا موضع تنبـه         

ـ  يرتبـــط أيـضا باالمكانـات       تمام، وهـو وحمل اه
.  نفـسه  يف اإلنسان والقـدرات الذاتيــة اليت جيـدها   

دائرة ارتباط اإلنسان باهللا، هي دائرة تـرتل         دائرة الدين أو  
األحكام وإبالغها من قبل اهللا اىل اإلنسان، ويتضمن هذا أن          
كل إنسان سينهج سالكا سـبيل التوحيـد ومعانيـه، أي           

هنج األنبياء والرسل واألولياء؛ لذا فإنـه         هو مقرراته، الذي 
 يف هذه املـسألة، فكـل       سانيكشف عن جانب فردية اإلن    
 خمتلفة  - الدينية -هذه الدائرة . إنسان له جتربته الدينية اخلاصة    

متاما من حيث املاهية مع الدائرة السياسية، اليت تتعلق بالعامة، 
ـَردريغفاختاذ القرار فيها ذومسة عمومية واجتماعية    .ةي ف

 یوههنا مسألة مهمة، هـي هـذا التـصور لـد          
شبستري فيما خيتص بالتجربة الدينية، وهي أن صورهتا        ال

األساسية اليت عينت صياغتها، إمنا استفيدت مـن جهـة          
الفصل فيما بني الدين والسياسة؛ ذلك أن من وجهة نظره          

 التجربة الدينية وهـو    فإن الدين إمنا هو   ) شبستريالأي  (
 الدينية ميكن النظر إليها بـصورة       لتجربةود منها، وا  املقص

لديـه  ) أي إنسان (جتربة فردية خاصة، حبيث أن كل فرد        
جتربة يف معرفة اهللا وفهم وحيه مستقلة متاما عن غريه من           

هي أنه يلزم من هذه اجلهة اليت حنا إليهـا          يوبد. بين جنسه 
  الـدائرة  وشبستري، الفصل فيما بني الدائرة الدينيـة        ال

 - الدائرة الدينية، من الضروري لإلنـسان      ففي. السياسية
ـ          االطـالع   یلعلة قصوره عن إدراك اهللا وعدم قدرته عل

 من الضروري له أن يهديه      - اآلخرة وشؤوهنا  یاملباشر عل 
، لكي يبعثوا فيهم    )املعينني من قبل اهللا   ( النيب والويل اإلهلي  

خـرة،  التدين ويرشدوهم اىل اهللا ويكشفوا هلم طريق اآل       
 مبثابة أسوة وقدوة يف سـلوك التجربـة         كونوا لي لككذ

ـّم         الدينية ومعايشتها؛ لذا فاإلنسان املتدين مطيع ومـسل
ووليه خمتارا  ) ونبيه(وخاضع ألوامر ونواهي اهللا ورسوله      

أما األمر يف الدائرة السياسية فمختلف عنه،       . وطوعا منه 
ة النـاس   إذ أنه ملا كانت هذه الدائرة عامة ومنوطة بعالق        

 بعضا، فإهنا موكولة اىل اختيار عقـول النـاس          ضهمببع
وجتارهبم، فحيث أوجبت العدالة والعقالنية شيئا ما، لزم        
أن تتخذ إزاءه القرارات وأن تـتعني ألجلـه الوجهـة           
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٧

 الرغـم مـن أن إرسـال       یعـل. والطريـق الالزمني 
التاريخ   مر یاألنبـياء وبعـث الرسل كانت له مثاره عل      

د التكامل االجتماعي واحلقـوقي والـسياسي        صعي یعل
إال أنه من حيث األصل، فإن دور األنبياء طيلة         « للناس

احلياة اإلنسانية إمنا احنصر يف كونه نداء وبالغا ال بكونه 
  )٥١٢ص: نفسه( .»نظاما مؤسسا حلكومة

 أن الرسالة األصلية    یشبستري ير اليف هذه العالقة فإن     
دعوة إنـسانية     جتربة دينية أو   یوللألنبياء أوال وبالدرجة األ   

للسلوك املعنوي الروحي اىل اهللا حيث جيب أن تتحقق هذه          
 أرض الواقع االجتماعي والثقايف والسياسي يف       یالرسالة عل 

 هذا الواقع هلا ك أساس مالحظة وإدرایعصر ترتهلا؛ لذا، وعل
من حيث أن سيدنا حممدا قد وقف يف وجه صنوف املخالفة           

اومة لنشره طيلة ثالث عشرة سنة يف مكـة، ويف          لدينه واملق 
املدينة كان مثل ذلك، وملا أن وجود دولة يساعد يف نـشر            
رسالته واتساع دائرة القبول هلا؛ لذا فقد عمد اىل تأسـيس           

 الديانة والرسالة النبوية    يموهذه الدولة مل تكن من صم     . دولة
 ومل تقم ملا تقتضيه، بل كانت استجابة لتلـك املقتـضيات          

  .والظروف التارخيية اليت وجدت يف ذلك العصر
يف ذلك العصر والزمان مل يكن الـدين والدولـة          «

والواقع العملي كان يظهر أن النيب . مفصولني عن بعضهما  
قد قبل إنشاء دولة لغايات تقوية دعوته الدينية وأن يظهر          

أما فصل الدين عن الدولة . دينه وينصره ويقيمه يف األرض
 يـدة جة التحوالت الثقافية واالجتماعية العد    فقد كان نتي  

وبالطبع، فإن العـصر    . ووجود اجملتمع والدولة احلديثني   
 یاحلديث يوجب ظهور االنفصال فيما بينهما ويفرضه عل       

أرض الواقع، أما واقع عهد النبوة فإن الواقع آنذاك كان          
  )٣٤٨ص: نفسه(. »حيتم ظهور دولة دينية

 آراء  یسة إحـد  إن فكرة فصل الدين عن الـسيا      
هذا الفصل مل يكـن     . الدراسةب جديرةشبستري وهي   ال

. مطلقا وشفافا، كما مل يكن مثة حد واضح يفصل بينهما         
باعث للروحانيـة يف    «أشار اىل دور الدين بوصفه       وهو

، لكن قـصده مـن هـذا        »احلياة االجتماعية احلديثة  
 احليـاة االجتماعيـة     ـي بعث الروحانية ف   -االصطالح

فـفــي بعـض املواضـع يف       . ليس واضحا  -احلديثة
يف (  األخالقـي  -معـرض فصله فيما بني النظام احلقوقي     

يف املـسار   (  العرفاين -وبني النظام اإلمياين  ) املسار األفقي 
 أن املـسلمني    یعن بعضهما، يبني ويدلل عل    ) العمودي

 حيـث   ناوهه. يلزمهم العيش يف ظل هذين النظامني معا      
وجه ما فيمـا بـني الـدائرة        ميكننا مشاهدة عالقة من     

السياسية والدائرة الدينية، فإنه يبني لنا أنه ال ميكن أن تربز           
عالقة ما، بني التدين والتجربة الدينيـة، وبـني النظـام           

احلال يف   السياسي إال يف ظل األنظمة الدميقراطية كما هو       
يف ضوء هذه األرضية من البحـث،        وهو. العصر احلاضر 

 مثـال   - من جهة  -تدين الذي هو  يتحدث عن اإلنسان امل   
 أسلم نفسه   ثي ح بهيالعارف قد ُشغف قلبه حبب     العاشق أو 

 يظهر كإنسان عقـالين حيـث       ،ی ومن جهة أخر   ه،يال
يتعامل مع العقل املستنري النقاد، املتعطش للحرية واملساواة        

 ساسـية يفيد من أنواع احلقوق األ     وقيم الدميقراطية، فهو  
 ومن بـني    )٣١١-٢٩٧ صص :نفسه( .واحلريات املدنية 

: شبستري هـي  الاملسائل اليت ال تتسم بشفافية يف كالم        
كيف ميكن أن جتتمع هاتني اجلهتني يف اإلنسان الواحـد،         

من أين جند مثل هـذا       احلد الفاصل بينهما، أو    أين هو  أو
اإلنسان الذي ميكن أن يصدق أمره يف ضوء املعيار العملي          

ـ     .  امتداد التاريخ  یلع وارد يف كتابـات    مثـل هـذه امل
أيـضا   وهو. شبستري ال تتسم اىل حد بعيد بالشفافية      ال
 علـم فرديـة اإلنـسان       ی ابتناء التجربة الدينية عل    یير

  بني األذهـاين   ی ابتناء السياسة عل   یوحموريته، يف حني ير   
أما كيفية انتقاهلا وماهية الـصورة      ). فيما بني األشخاص  (

الفرد اخلاصـة اىل    اليت يتشكل هبا هذا االنتقال من رؤية        
  .الرؤية اجلماعية لألفراد فليس مبتعني يف كالمه

شبستري تظهر  الوعدم الشفافية الالزمة يف كتابات      
بوضوح أكثر يف بعض األوقات حيـث أنـه يف بعـض            
احلاالت يورد شواهد مثل وجوب النظـر اىل املقـوالت          

  سبيلیوعل. السياسية وأنه جيب النظر إليها من الزاوية الدينية
 أننا ميكننا یعل) غري الدينية (ميثل باحلقوق البشرية     املثال، فهو 

النظر إليها من البعد الديين واستمداد الكرامة اإلنسانية منها،         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٨

 يف الزمان احلاضـر مـن       - احلقوق -وأن نقر بأن مراعاهتا   
 فإننـا  هذا النحو،    یوعل. مقتضيات هذه الكرامة اإلنسانية   

 هلذه املقـوالت    -ًی أكثر غن  -ميكننا أن خنلق بعدا أخالقيا    
وههنا، فاحلد الفاصل بني    . ممتزجا بالبعد اإلمياين الروحاين   

الدين والسياسة ليس باملبهم فحـسب، بـل إن الـدين           
رأس املال للـسياسة      هو -شبستريال بعبارة   -والروحانية

حام هلا، واملفاهيم السياسية تتخذ موقعها يف مظلـة          وهو
 بـزعم   - وهذا العمـل ذاتـه     .العواطف اللطيفة اإلميانية  

 امتداد  ی عمل األنبياء واملرسلني، إذ أهنم عل      –شبستري  ال
 ؤكـدون يالتاريخ البشري، ويف كافة عصورهم، كانوا       

  :ويف هذا يقول.  األخالقي- النظام احلقوقيیعل
مل يبدعوا األخالق واحلقوق،    ) والرسل( إن األنبياء «

ية روحية، ومن بل إهنم كانوا يذهبون اىل عدها روافد معنو
هذا الطريق فهم يعمقون ويرسخون حرمة هذه األخالق        

  )٣١١ص: نفسه(. »واحلقوق اآلدمية يف حياة الناس
إن هذا االعتراض واالستشكال املتقـدم يف حملـه،         
واحلد الفاصل فيما بني هاتني الدائرتني لـيس واضـحا،          

والنـواهي   األوامـر (وليس معلوما أي األحكام الشرعية      
 - وجه الدقة  ی عل - اإلنسان املتدين  ی اليت يتعني عل   )اإلهلية

 أساس أي معيـار     یأن يتقيد هبا يف الدائرة السياسية وعل      
 أن تعابري مثل احلماية الروحيـة       یعالوة عل .  تعيينها كنمي

استقرار املفاهيم الـسياسية يف ظـل        الدينية للسياسة، أو  
تفسري املفاهيم الـسياسية مـن       عواطف لطيفة إميانية أو   

وجهة نظر الدين، ليس هلا النصيب الكايف الـالزم مـن           
هذه الرؤية منسجمة ومتوافقة وموائمـة      . الوضوح والدقة 

 مقولة التجربة الدينية اليت يذهب إليها، ولكـن هـذا          مع
  . التناسب بدوره ليس عاريا عن ورود اإلهبام إليه

  
   حقوق البشر -٤

 ة السياسية، ومن مجلة املقوالت واآلراء املشتهرة يف الدائر      
شبـســتري،  ال ی البحث لد  يفواليت احتلت مكانتها    

وهي اجلهة  ) حقوق اإلنسان  أو( هي مقـولة حقوق البشر   
وفـيـما يتعلق هبذه املقولة فهـي اجلهـة        . احلاكمة لديه 

يصرح بقبوله لكل ما نطقـت بـه         العرفية الدنيوية، وهو  
 ونادت به وروجته، ومـع هـذا، فـإن          ١٣ احلديثة دنيةامل
اوالته الكشف وتبيني وجه املقولة عما عليه نظام اإلميان         حم

والعرفان الديين قد اكتنفها الغموض واإلهبام متاما كتلـك         
 من خالهلا اىل توجيه العالقة فيما بـني         یاحملاوالت اليت سع  

  .السياسة والدين؛ لذا سنورد رأيه يف ذلك مث نتبعه بالبيان له
 كل  یلالزم عل  أنه من ا   یإن شبستري يف كتاباته ير    

مسلم أن يقبل كل ما تضمنته هذه الالئحة من القوانني،          
ـ       إلعالن العـاملي   «حيث أورد يف مؤلفاته النص الكامل ل

  مقدمة وثالثني مادة، وهو    یاملشتمل عل » حلقوق اإلنسان 
 يصرح بالقول بأن  » نقد القراءة الرمسية للدين   «يف كتابه   

انات غـري    بي یحقوق البشر املدونة حديثا تشتمل عل     «
، وتتضمن خصوصيات املدنية    )غري خمالفة للدين  ( دينية
  :، حيث يقول»احلديثة
يف العصر احلاضر، فإن حقوق البـشر غـري         «
 األخالقية، تدعوا كافة شرائح النـاس يف        - الدينية

وكذا (  اختالف ثقافاهتم وأدياهنم   یهذه األرض، عل  
اىل معارضة ونبذ الظلم وصـنوف      ) الالدينيني منهم 

ييز وكافة أشكال التجاوز والعدوان، وتدعوهم      التم
  وهذا النداء هوة،كذلك اىل إحقاق احلقوق اإلنساني

امتياز أصيل به تفاضلت هذه احلقوق عن غريها من         
  )٢٢٨ص: نفسه(.»احلقوق املفروضة الغيبية

شبستري كذلك يذهب اىل أن حقوق البشر       الوإن  
هن كافـة   أمر عريف وغري ديين، مما ميكن يف العصر الـرا         

اجملتمعات مبختلف دياناهتا وعقائدها، ومن بينها اجملتمـع        
 منها، وهذا األمر لـيس      االستفادةاإلسالمي اإليراين، من    

تنايف وتضاد مع األديان واإلسالم مـن        فيه أي تعارض أو   
إن عيش املسلمني يف العامل احلديث يقضي أن        « بينها، بل 

لنظـامهم  جيعل املسلمون قوانني حقوق البشر أساسـا        
االجتماعي، ولكن هذا ليس مـن جهـة إيرادهـا يف           

ـ      یالكتاب والسنة، بل ألن إقامة بناء اجتماعي قائم عل
الطريق الوحيد لتأمني العدالة وتوفري      حقوق اإلنسان هو  

اخلدمة واحملبة للناس وأنه أفضل منهج لبعـث اإلميـان          
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٩

: نفـسه ( .» اجملتمـع  أفرادواألخالق اإلنسانية فـي    
شبستري فإن حقوق البشر    ال تصريح   یاء عل  وبن )٢٨٠ص

وهـذا  « املعاصرة ذات أصل يف املدنية الغربية احلديثـة،       
 حتسني العالقات االجتماعية فيما بني الناس       یباعث عل 

يف هـذا العـصر     « ومن ناحية أنه  » يف ظل هذه املدنية   
تتمثل املدنية احلديثة بوصفها ظـاهرة عامليـة ختـتص          

 من بلدان   غريهت الغرب مع    بالغرب وحده، وإمنا يتفاو   
؛ » اتساع دائرة املدنيـة وضـيقها      یالعامل من جهة مد   

 أفراد هذه اجملتمعات كلها أن تقبل       یلذلك فإنه يتحتم عل   
وأن تراعي ما تضمنته    » النداء العاملي حلقوق البشر   «هذا  

   )٢٢٩-٢٢٨صص: نفسه( .من مبادئ
شبستري، فإن حقوق البشر مـن      المن وجهة نظر    

األمور والشؤن الدنيوية، فهي حقوق الزمـة       مثل ساير   
للشعب، والشعب خمتار كمال االختيار، وكافة شرائحه       

أحـرار يف أن يتمتعـوا يف       ) سواء الدينيني والالدينـيني   (
حقوقهم، مع شيء من االختالف يف أن أتباع األديـان          

ومن أهـم   .  واألوامر اإلهلية  القيميضعون نصب أعينهم    و
يث إن هلا مصاديق خاصة يف كـل        القيم قيمة العدالة، ح   

 فإن حقـوق البـشر      - أيضا -ويف العصر احلاضر  . عصر
البيان العاملي حلقوق   « املندرج يف    ىبذلك املضمون واحملتو  

 ذلك إمنا   یوهذا األمر عل  . أبرز مصاديق العدالة  » اإلنسان
ومـن  .  النظام الدميقراطي  وءميكن أن يتحقق فقط يف ض     

قوق البشر وتأسـيس    حل  املسلمنيوجهة نظره، فإن قبول     
 أمورا عرفيـة    - حقوق البشر  -النظام الدميقراطي بوصفها  

قبـول   وغري دينية، من قبل املسلمني، يف واقع أمره هـو         
للمنهج، من غري مناقضة للدين والتدين، وال يعد بدعـة          

ـِ        ـَب  كثريا من   لمطلقا، ودليله أن نيب اإلسالم ملا بعث ق
 ما هي   یك الوقت عل  األعراف واألخالق املوجودة يف ذل    

عليه، مبا حتمله من هوية عرفية وغري دينية، حىت أنـه مل           
شبـستري مل   البقـول   يصـفـها بالصفـة الدينية أو   

ـ  من هـذا اجلانب   . »احلـقـيـقة الشرعية «يسمها ب
الوصف اإلسالمي للمسلمني يف العصر الـراهن       «فإن  

ــدعوهم ــة ي ــشدة تأســيس األنظم ــوا ب  ألن جيتنب

ة، والقبـول اجلاد لنداء حقوق اإلنسـان      االسـتبدادي
. وليد واقعــنا املعاصر   والنظام الدميقراطي، الذي هو   

ويف اجملتمعات اإلسالمية احلديثة كغريها من اجملتمعـات        
 يف هذا العامل، فإن قبول تلك احلقوق يعتمـد          یاألخر

 الصحيح للعالقات البـشرية يف      ممنهج التنظيم السلي  
 األخالق والعدالة،    أساس من  ی عل عصر املدنية وإقامتها  

 ی إال من خالل تأسيس األنظمة املبنية عل       ىنوهذا ال يتأ  
احلقوق البشرية، اليت بواسـطتها يتـسين للمـسلمني         
التحلي باإلسـالم واإلميـان والعدالـة واألخـالق         

  )٢٩٧ص: نفسه(.»واحملبة
من مجلة املسائل املبهمة اليت تالحظ ههنا، بادعـاء         

 من مفاهيم   يستفيدواسلمني ميكنهم أن    شبستري، أن امل  ال
مثل العدالة والكرامة اإلنسانية الـيت وردت يف القـرآن          

ـّ      یوالسنة بأن يعطوها تفسريا إجيابيا واحدا، حيث ال يتأت
ذلك إال بقبول مقوالت من مثل الدميقراطيـة وحقـوق          

ومن وجهة نظره، فإن هذا التفسري الذي يهدف        . إلنسانا
والناس .  دينياىشر يعد يف حقيقته مسعاىل إقرار حقوق الب  

املؤمنون، مع ضمان العدالة وحقوق البشر، اليت هي عينها         
تأمني حلقوق اإلنسان وسالمة العالقات االجتماعية أيضا،       

 مفهوم  ققواهؤالء ميكنهم أن جييبوا اهللا لنداء العدالة وأن حي        
بوصفه مفهوما دينيـا    ) بإجراء قانونه ( الكرامة اإلنسانية 

وهذه املسألة فيها إشكال    . د ذكره يف الكتاب والسنة    ور
من حيث ورود اإلهبام إليها، وهي غري منـسجمة مـع           
اهلرمونيتيك؛ ذلك أهنا تظهر أن  املفسر مل يكـن مهـه            

 حد  یعلالبحث يف معاين املنت الواقعية وتفسريه، بل هو،         
 اىل إجياد املالئمة مع ما يتوقعـه        ىهذه املقولة، كان يسع   

ـ  ).  ما عنده  یأي بتطبيقه عل  ( ه هو وينتظر  یوعالوة عل
 فكـرة   یأن املدنية احلديثة القائمة عل     ذلك وأهم منه، هو   

حمورية اإلنسان اليت تستلزم خصوصيات معينة، والـيت ال         
 يتيـك تتوافق وال تتالءم بوجه من الوجـوه مـع اهلرمون         

وخاصة اهلرمونيتيك الفلسفي اجلديل الذي كـان حمـل         
ومن بـني   . ـتري وموضع عنايته  شــبســالاهتمام  

أي  (١٤ذلك، ضرورة االئتالف فيما بني املفسر واملوضوع      
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٨٠

من جهـة إلتـزامه، بضـرورة التقـارب فيما بينهـما       
مـضمونه،   من وجــوب احنـراف املنت عن دائــرة      

ولزوم خروج املفسر عن دائرة معلوماته وفرضياته وتوقعاته؛        
، الـيت   )فيما بينهما ألجل بعث االنسجام وإحداث التوافق      

  . مع النظرة احلديثة حملورية اإلنسانىبدورها ال تتماش
شبستري مسألة احلـق    ال يبحث   ،یومن زاوية أخر  

وهـذا البحـث يف   . والتكليف يف موضوع حقوق البشر 
حبث مربوط بكال     نفس املوضوع، فهو   یأساسه مبين عل  

 وكما مرّ . النوعني من العالقة العمودية واألفقية لإلنسان     
مسبقا، إن الناس وهم يف حالة العالقة العمودية موظفون         

 العالقة األفقية فيما بينهم فهم متساوون       فبالطاعة، خبال 
فإن التكليف  « هذا،   یوبناء عل . يف احلقوق واحلرية متاما   

 منحصر يف عالقتهم مع اهللا، وهـو       املنوط بالناس فهو  
يعين أن الناس يف عالقتهم مع اهللا مكلفـون بإطاعـة           
أوامره واجتناب نواهيه، يـستوي يف ذلـك العمـل          

: نفـسه (. » اهللاعـة السياسي وغـريه يف وجـوب طا      
 من العبارة السابقة، يظهر لنا أن اإلنسان بالرغم        )٥٣٣ص

 امسؤول أمام اهللا، فـإن آثـار هـذ        ومن كونه مكلف    
التكاليف ال حتد بدائرة عالقة اإلنسان باهللا فحسب، بـل          

ة اإلنسان بغريه من بين جنسه       عالق یإهنا كذلك تنطبق عل   
 اإلهبـام   يضفي، وهذا األمر من جهته      )بالناس من حوله  (
  . احلد الفاصل فيما بني هاتني الدائرتنيیعل
  

  النتائج -٥
 التجربة الدينية  ميلشبستري وپارادا لإن القراءة الدينية    : أوال

 رياليت كشف عنها ختضع للهرمونيتيك ومناهج  التفـس        
 وعلم اهلرمونيتيك، خصوصا اهلرمونيتيك .ثةي احلدليوالتأو

الفلسفي واملنهجي كان له أثـره يف رؤيـة وتـأمالت           
شبستري للكتاب والسنة، حيث أن كثريا من آرائـه يف          ال
 السياسية واالجتماعية قد خضعت لـه وتـأثرت         سائلامل

 مـن اهلرمونيتيـك      االستفادة نفس األمر، وهو  . بوجهته
ـ  امل یالوقوف عل   وهو یألجل املعن   ودرك النـداءات    یعن

، يعد من   )السنة سواء الكتاب أو  ( املضمنة يف النص الديين   

شبستري الدينية والسياسية، ومن مجلـة      الخصوصيات أراء   
واهلـرمـونيتيك مـن جهـة،     . لتأمالتهاملناهج األصيلة   

يعـد األرضية الالزمة لتوجيه القراءات املتعددة للمتـون        
فادة سـت ة وأمهية اإل   يثبت ضرور  ،یالدينية، ومن جهة أخر   

من املعارف البشرية يف فهم وتفسري هذه املتـون الدينيـة           
فيد من كال النـوعني مـن       ستإذ ي  وهو. ولفت النظر إليها  

 يف آن واحد، مع اختالفهما      املنهجياهلرمونيتيك الفلسفي و  
وتباينهما فيما بينهما، إذ أن كال منهما له خصوصيته مـن           

ا يوحي بالقول بـورود     حيث ما يتضمنه من التزامات، مم     
  . اإلهبام والتناقض بني حيثيات هذه األرضية من البحث

شبستري السياسية جاءت بـصورة     الإن آراء   : ثانيا
آراء بشرية عرفية واجتماعية ال حتمل يف مضموهنا رموزا         

أسرارا، كما أهنا مل تدع القداسة الدينية، واختاذ القرار          أو
 االجتماعي والتجربـة    بشأهنا منوط لعقل اإلنسان وعرفه    

أما من جهة كون هذه اآلراء قد استلهمت مـن    . البشرية
 احلديثة واستقت منها مضامينها وحمورهـا، فإهنـا         نيةاملد

تتعارض وتتناقض مع مباين اهلرمونيتيك عموما وباألخص       
  . اهلرمونيتيك الفلسفي

يشاهد فيما بني اآلراء السياسية العرفية مـن        : ثالثا
 عالقـة   یتجربة الدينية من جهة أخـر     جهة، ومقولة ال  

 أساس هذه العالقة، فإن حتقق هـذه اآلراء         یوعل. تبادل
يفرض بدوره هتيئة الظروف املناسبة واملالئمـة لتـرويج         

ولعلة فردية .  أرض الواقعیونشر وإجياد التجربة الدينية عل  
ورها اىل  يـد  اإلنسان، فإن التجربة الدينية تـدفع        ةوفطر

 السياسية بوصفها دائرة عامة وخارجية،      النظر اىل الدائرة  
لتعميم  وتبعا هلذا، فإنه جيري هتيئة وإعداد األرضية الالزمة       

اآلراء السياسية يف اجملتمع لتصبح عرفا عاما موسوما هبذه         
ـ          نفـي   ةالعالقة املتبادلة اليت ميكن رصدها سواء من جه

من جهة إثبـات     وسلب القداسة عن اآلراء السياسية، أو     
السياسية البشرية بوصفها عرفا عاما يف اجملتمع، مع        اآلراء  

أن هذه العالقة قد اكتنفها الغموض واإلهبـام، وفقـدت         
االنسجام مع ضوابط املنطق، وخلت من الشفافية الالزمة        

  . هلا
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٨١

  هوامش -٦
1- Secularization of Political  
2- Paradigm 
3- Quentin Skinner 
4- Linguistic Action 
5- Speech- Act 
6- Illocutionary 
7- Hermeneutical Circle 
8- Fredrich Schleiermacher 
9- Positivistic 
10- Text 
11- Context 
12- Inter subjectivity 
13- Discourse of Modernity 
 

  منابع -٧
1- Skinner, Quentin, "Motives, intentions and 
the interpretation of texts", "Meaning and 
understanding in the history of ideas", "Some 
problems in the analysis of political thoughts 
and action", in Meaning and Context, Quentin 
Skinner and his critics, Edited by James Tully, 
Princeton, University Press, New Jersey, 1988. 
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  .١٣٧٧ طهران، هرمس، ،یحناىي كاشاين، الطبعة االول
 جمتهد شبستري، حممد، هرمنوتيك، كتاب وسنت،       - ٣
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 ٨٢

  
  
  

   ى و ى با آراء سياس  ورابطه آن ى مجتهد شبسترى دين قرائت
  
  2عباس منوچهري ،1ىسيد خدايار مرتضو

  
  و  دين  به  هرمنوتيك  از دانش  با استفاده باشد كه  ى معاصر م  ايران  ديني  نوگرايان از جمله)  ش.  ه1315(ى  مجتهد شبسترمحمد
از نظر .   است  از دين ى و   قرائت  خود محصول  كه  است )ى دين تجربه(   مقوله ىستر شب  نگرش مركز ثقل .نگرد ى م ى دين متون

   كه متفاوتكرده را ابراز ياتي نيز نظر  سياست  در حوزهى، شبسترىاز طرف.  داردي جاي مقوله در حوزه خصوصاين، يشبستر
   به عنوان  از دين ى شبستر ميان قرائت  اوالً ن سؤال مطرح شده كه، اي  در اينجا. است  ي در انديشه شيع  رايج ىومتمايز از آراء سياس

 برخوردار ي واستحكام منطقي اين رابطه  تا چه ميزان از سازگار وجود دارد؟ ثانياًيا  چه رابطهى و ىوآراء سياسى  دين تجربه
 با يكديگر مرتبط ي وي وآراء سياسيستر شبيقرائت دين: ه شده استئ آزمون ارابراي اين سؤال، فرضيه زير  است؟ در پاسخ به
 بر نگرش سوژه ي مبتني ويزيرا آراء سياس.  الزم برخوردار نيستي واستحكام منطقت از شفافيي اين سازگاريوسازگار بوده ول

  ناهمخوان و،ي مورد استفاده وى هرمنوتيك فلسف هرمنوتيك، خصوصاًيمحور مدرنيته بوده كه تضمنات اين نگرش با مبان
  .عارض استمت
 

   ، سياست، هرمنوتيك، حقوق بشرى، تجربه دينىقرائت دين :ى كليدواژگان
  

                                                 
  دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس .1
   استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس .2
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