
 وااليمانالعقل 

ي 
ي أو إنسان 

إذ . عالمي  يؤمن كل إنسان إما بديانة وثنية أو سماوية، أو بفلسفة ثقافية اجتماعية ذات بعد دين 

فيما يعتبر اإلسالم ديانة سماوية، تعتبر الهندوسية ديانة وثنية، وتعتبر البوذية فلسفة اجتماعية ثقافية 

ي 
ي  اجتماعية ثقافية ذات بعد أما الفكرة العلمانية فتعتبر فلسفة . ذات بعد دين 

ي إنسان 
ال تتعارض مع كون 

، لكنها ال تتفق مع  ي
ي ذلك إىل أن الفلسفة العلمانيةويع. دين ادعاءات أيدين سماوي أو وثن 

 
 ود السبب ف

وعىل الرغم من تباين . التقليديةورجاله عن نظرة الدين  تختلفنظرة واإلنسان تنظر إىل الخالق والكون 

 من خالل اإلنسان الذي قام إال أنها  ،جذور الديانات والفلسفات الدينية
ً
اعها أو إما جاءت جميعا باخبر

ي كان  موجهة إلهها التجمعات اإل ايصالها إىل ب
ي  يجعل، ما واقناع الناس باعتناقها نسانية النر

العقل اإلنسان 

اع الفكرة الدينية وتعميمبشكل مباشر أو غبر مباشر الطرف المسئول هو   والتسبب ،ها بير  الناسعن اخبر

ي شهوع التدين بير  البشر  بالتاىلي 
 
 . ف

يعات تنظم  وقيم إىل قوانير   الفكرة الدينية ترجمةومن خالل  وسلوكيات فردية وجماعية وتشر

ي المجتمع
 
ي الذي يحمل الرسالة الدينية المتدين شؤون الحياة والعالقات بير  الناس ف ، فإن العقل البشر

  يقوم
ً
ي هيكلة الفكرة الدينية و  فعليا

 
اماتقوانير  و يرتبط بها وينبثق عنها من  صياغة ما بالمشاركة ف . البر 

 أو جميعا  السماوية والوثنية والفلسفات العلمانيةوهذا ينطبق عىل الديانات 
ً
، سواء كان حامل الرسالة نبيا

، أو مجرد مصلح اجتماعي 
ً
 أو فيلسوفا

ً
، إن لم يكن من شبه . رسوال

ً
ي أنه من الصعب جدا

وهذا يعن 

ائعالمستحيل، فصل ما هو إلهي  ي مصدره اإلنسان ا مصدره من شر
، وما هو ذانر يوجب  ؛ األمر الذيالوحي

ي ا
اث الدين   مراجعةالفكر برمته للذلك اخضاع و ، بغض النظر عن مصدره لغاء صفة التقديس عن البر

يعات، وتبدل األزمة يتطلب الحياة والنقد والتمحيص بشكل مستمر، ألن تغبر ظروف  يتطلب تغهبر التشر

ي تنظم عالقات البشر بعضهم ببعض
ي غياب مثل هذه المراجعة الع .تبديل القوانير  النر

 
قالنية، سوف وف

 أن يحقق ما يسىع إليه ويستحقه من تقدم 
ً
 مقدسا

ً
ي شيئا

اث الدين  لن يكون بإمكان مجتمع متدين يعتبر البر

 .وازدهار وحرية وعدالة اجتماعية

ي ولد قبل كافة  اإلنسان، وبالتاىلي  ومع أن
هو نه إ، و نفسها  وحنر قبل المعرفة الدياناتالعقل اإلنسان 

  األديان والمعرفةالمسئول عن وجود الطرف 
ً
 أغلبية الفقهاء والمجتهدين، إال أن وانتشارها بير  البشر  معا

ي  مفكر ومثقفكل   يحظرون عىل اإلسالمي الدين  من رجال
 
، ويتهمون كل من المسألة الدينية أن يفكر ف

ي بااللحاد تين
  قد الفكر الدين 

ً
 عنمهما كان النقد علميا

ً
ي ذلك ويعود السبب . الدين نفسه جوهر  وبعيدا

 
ف

 يهدد مكانة رجال الدين االجتماعية وسطوتهم عىل 
ً
ي المسألة الدينية يشكل خطرا

 
لكون إعمال العقل ف

ي يمارسونها باسم الدين الناس
ي النر

 
هم تلك ، وكأن عملية إعمال العقل ف المسألة هي حكر علههم دون غبر

 أن يكون اتكاالمتدين  نتيجة لذلك، تم الحكم عىل اإلنسان. البشر من 
ً
 يتجنبوتابعا؛ األمر الذي جعله  ليا

ي أمور حياته
 
 بوصفو  ،بوجه عام التفكبر ف

ً
ي الحياة مهما كان متواضعا

 
 نصيبه ف

ً
ال إلهي قدر  هأن يقبل راضيا

 أن يلجأ إىل فتاوى رجال الدين هذا  المؤمنكما أصبح عىل . تجوز مناقشته
ً
ي ال تعد وال تحىص أيضا

كلما   النر



 حياتية بقضيةيتعلق لرأي  احتاج
ً
، علما بأن ظروف صدور معظم الفتاوى تختلف كل دينية وأحيانا

ي 
  .االختالف عن ظروف الواقع الحيانر

ة يشبر  إن ي العهود القديمة والحديثة باصدار فتاوى كثبر
 
 وجود  إىل بحد ذاتهقيام رجال الدين ف

ي المسألة الدينية، مستمرة حاجة
 
وى تتناقض مع بعضها الفتاالكثبر من خاصة وأن  إلعمال العقل ف

رجال " عىل الرغم من ذلك، يحاول. ، وأحيانا مع الفهم العلمي لروح الدين كما تمليه علوم العرصالبعض

هم من أصحاب ألنفسهم، ومنع  التفسبر والتأويل واإلفتاء عملية احتكار بكل الطرق الممكنة" الدين غبر

لمستحيل فصل المسائل المتعلقة بالتدين عن لما كان من او . هامن الخوض فهوالفلسفة والفكر الرأي 

الفقهاء الحياة، فإن إرصار ممارسة جزء من هي  نفسها ألن عملية التدين ،المسائل الحياتية األخرى

ي المسائل المتعلقة عىل احتكار  عامة الدينرجال و والمجتهدين 
 
 هي  لتدينلدين واابحق إعمال العقل ف

ي كل شؤون الحياةحق الحتكار  وربما كان  غبر واعية، واعيةربما كان  ،محاولة بحد ذاتها 
 
. إعمال العقل ف

ي والحارص   ى فقهاءما لدلكن كل من يىعي معن  الحياة وتعقيداتها يعلم أن 
شؤون ب تتعلقمن معارف  الماض 

ي معظم األحيانقليل وسطحي  الحياة
 
ي ظل ظروف معيشية وسياسية وغبر علمي ف

 
، وأن معظمه جاء ف

التخلف، وشاع فهها الفساد بكافة صوره االقتصادية واالجتماعية، وهيمن علهها الجهل  وعلمية سادها 

 . والظلم

ي ت
ي المسألة الدينية حتكر الفتاوى لما كان  النخبة النر

 
  حتكر تف

ً
ي   أيضا

 
ال يفصل  مجتمعكل القيادة ف

ي يسطبر علهها ، فإن  الدين عن السياسة
ي فتاواهم عىل أسالفهم رجال دين كل المجتمعات النر

 
يعتمدون ف

ي تتطلب إعماوالمنطق بعيدة عن العلم  مجتمعات هي 
ي كل المسائل الحياتية لوالعقالنية النر

 
، ما العقل ف

 .يجعلها مجتمعات تعيش خارج الزمن مشغولة بقضايا ال تم  لواقع الحياة أو المستقبل بصلة حقيقية

بشقهها  الفردية الرأي والفكر والعبادة والحرية يةحر  شأنه أن يحرم تلك المجتمعات منمن وهذا 

، ويحول دون والمعرفة العلمية والدينية عنها شمس التعددية الثقافية ، ويحجباالجتماعي والسياسي 

ي ظل أوضاع حياتية  وتتصف  .تحقهق المساواة بير  الرجل والمرأة
 
ي تعيش ف

 بالتخلفكهذه المجتمعات النر

ها من  واالجتماعية واالقتصادية ة والثقافية والفنيةمن النواحي الفكرية والعلمي والتكنولوجية عن غبر

أن أكبر التجمعات الدينية  تشبر الحقائق عىل أرض الواقع إىلوعىل سبيل المثال، . تتمتع بالحرية شعوب

، سواء كان  
ً
 بير  أقرانها  ،يهودية وأمسيحية  وأمسلمة تزمتا

ً
ي ي خطبر م  مرض ، ألن البر  هي األكبر تخلفا

لىع 

 ، ي و العقل ويقتل ملكة التفكبر
 
هم، ما يؤدي إىل  العادةيقود صاحبه ف ه من الناس وتكفبر إىل التفرقة ضد غبر

ي خدمة الصالح العامهم الفقراء والضعفاء من تقويض قدرته عىل التعاطف مع
 
  .والتعاون معهم ف
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