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Abstract 

 

The project of Dr Abdul-Karim Soroush was obvious in the Iranian Shiite space. Its features 

began after the Iranian revolution. Soroush’s writings were clearly transferred from heritage 

to ask modernity and innovation through discussions and dialogues in religious constant 

knowledge to reform the religious thoughts.By this way, Soroush made a new reading to the 

Islamic mind by criticizing the internal structure of Islam and dismantled the scopes of Islam. 

He discussed the religious axioms that form the foundation of faith for a Muslim. In addition, 

Soroush established the humanity of religious knowledge and he linked it to the historical 

context of human and the horizon that exports knowledge. Dr Soroush’s religious knowledge 

represents the reading productions and human being’s conclusion who are not infallible, 

which is unlike the religion which it means forbid monopoly in religion knowledge by 

particular group and allow other to participate by suggesting an approach to renew the 

religious knowledge.Dr Soroush permeated the religious knowledge and origin and he divided 

them to essential and secondary. He decided that the secondary does not represent the core or 

of religion or the necessity of faith because he sees it represents the shell of religion, which is 

change constantly. He clarified that in his theory self and transverse in religion to the matters 

of faith are not more than the number of hand fingers. For that, he assured that the religion’s 

domain is limited. Also, he put a theory to solve the dilemma of the saved group and he 

concluded the idea of the straight paths which confirmed on the idea of multiple realities and 

correctness all clerks, sects and religions as a solution to establish coexistence and peace on 

the Earth.In the parallel with presentation, the researcher clarified the errors that Dr Soroush 

made and its repercussion on the Islamic thought. 
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 مةاملقدّ  

واحلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله  بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصحبه أمجعني.

منذ أوائل القرن املاضي ونزعات التجديد واإلصالح الديين تفرتش الساحة اإلسالمية أما بعد، ف 
ا بغض النظر عن صحته –يومنا هذا، وقد متخض عنها جمموعة من األحباث املتجددة  وحىتوالعربية 

جلميع مع لدى ا واليت تسعى إىل إحياء الفكر الديين وتقدميه بصورة عصرية ليكون مقبوال   -أو سقمها
 مبادئه. احلفاظ على أصالته ونقاء

يف اجلمهورية اإلسالمية إبيران جمموعة من األحباث املعاصرة تناولت مواضيع  اوقد أثريت مؤخر  
ست الفكر الشيعي بشكل خاص على يد حساسة وجريئة يف الفكر اإلسالمي بشكل عام وم

املفكر اإليراين جمموعة من املفكرين واملثقفني الذين يرومون عصرنة الفهم الديين، ومن أبرز هؤالء 
عبد الكرمي سروش، والذي تناول يف مشروعه الضخم نظرايت فهم النص من قبيل  الدكتور

فلسفة الدين ونسبية املعرفة ونظرية تكامل  وقضية التعددية الدينية وأحباث (1)اهلرمنيوطيقا الفلسفية
ة والفقه اإلسالمي ونظرية والية الفقيه وكذلك مشروع العلمانية والليربالية وغري اإلماماملعرفة ومسألة 

 ذلك.

غري أن ما مييز احلراك الفكري الذي أحدثه الدكتور سروش أنه نشأ من مناخ شيعي خاص، 
هم يف اجلسم اإلسالمي الذي منت وتفاعلت ثقافتهم وآراؤ على عكس املثقفني واملفكرين العرب 

 (3)وشريعيت (2)الشيعي من قبيل مطهري الوسطيف  يةاإلمامبعلماء  اسروش معني  الدكتور كان ف السين،
                                                           

اللغة والتأويل: ة تعىن بعملية فهم وتفسري النصوص أو هي عبارة عن فن فهم النص وأتويله. انظر، عمارة، هي نظري( 1)
 19، ص1ط مقارابت يف اهلرمنيوطيقا العربية والتأويل العريب اإلسالمي

 وأحد أبرز كان من املقربني من اإلمام اخلميين   شيعي،فيلسوف إيراين  مرجع و( م1979 – م1919) مطه ري مرتضى (2)
 جهرمي انظر .والفكر اإلسالمي ةوالفلسف العقائد ، له مؤلفات كثرية يفةيرانياإل ةياإلسالم ةيمهور واملدافعني عن اجل نياملنظر 

 املقدمة ص أ ،1ط ،مطهري مرتضى الشيخ عند الديين الفكر نقد ،ابقريو 
من  اان له دور ابرز يف الثورة اإليرانية، فقد كان قريب  م، ك1933( فيلسوف ومفكر إسالمي إيراين ابرز، ولد يف خراسان عام 3)

جتماع ، له العديد من املؤلفات، وبسبب نشاطه السياسي فرنسا وختصص يف علم األداين واال اخلميين، درس الدكتوراه يف اإلمام
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 امميز   االشيعية يف مسألة الدين والعقل أمر   لتجربة اإليرانيةتناول ا جيعل، وهذا ما ومروايت الشيعة
  إىل حد    الثقافة العربيةمل تعرفه  مناخ جديديف  وثقافة افكر  تض خ  ذلك ألهنا ؛لدراسةابلبحث وا اوجدير  
 كبري.

لفكر احلداثي عند الدكتور عبد الكرمي سروش وآراءه املتعلقة االباحث يعرض ويف هذه الرسالة 
من آاثر مع اإلشارة إىل ما هلذه النظرايت  اسالمي  لدين، ومن مث معاجلتها وتقوميها إابلعقل وا

 وتفسريات صحيحة أو متطرفة.

 مشكلة البحث:

اإلسالمي من أكثر  الفكرونقد عبد الكرمي سروش يف جتديد  يعد مشروع املفكر اإليراين الدكتور
األحباث إاثرة للجدل واخلالفات بني العلماء واملفكرين يف الساحة اإليرانية والعربية؛ ملا تطرحه مؤلفاته 

الوحي والنبوة واملعرفة الدينية والتعددية الدينية و  الدين وتفسري فهملق بمن قضااي وإشكاليات تتع
يف املبادئ واألصول اإلسالمية  جذراي   يستدعي حتوال   مماوآليات فهم الدين وفلسفة الدين وغري ذلك 

املتمثل برؤيته للعقل والدين مشروعه أصول  ، فكان البحث متناوال  بني مجيع املسلمني عليهااملتفق 
 موقف الفكر اإلسالمي األصيل منه. ومتثالهتما يف الفكر اإلسالمي مع بيان

 أسئلة البحث:

 سروش يف فهم الدين؟الدكتور  ينطلق منهاما هي األسس واملباين العقدية والفكرية اليت  -1
سروش من صالحية العقل وحدوده وحجيه يف فهم الدكتور ما مدى انسجام موقف  -2

 ما تسامل عليه العلماء؟ وإنتاج املعرفة الدينية مع
حجية املعرفة الدينية ونظرية الذايت والعرضي يف  سروش يفالدكتور  رأيما مدى صوابية  -3

 يف حياة املسلم؟  ودورهمساحة الدين اإلسالمي  حمدودية الدين ورؤيته إىل
من نظرية الصراطات املستقيمة اليت يدعو إليها الفكر اإلسالمي األصيل ما موقف  -4

 روش ويعتربها احلل األمثل إلرساء الوحدة والتعايش بني البشر؟سالدكتور 
                                                                                                                                                                                     

علي . انظر اجلربان، م1977أسابيع من وصوله وكان ذلك عام  3بعد  ضد الشاه اضطر للخروج إىل بريطانيا ووجد مقتوال  
 110 – 89، ص 1، طشريعيت وجتديد الفكر الديين



 

3 
 

 سروش على الفكر اإلسالمي؟ هي اآلاثر العقدية والفكرية اليت يؤول إليها تطبيق آراءما  -5

 

 أهداف البحث:

 تتلخص أهداف البحث يف النقاط التالية:
إىل مشروع  سروش ينحو الدكتور دراسة البنية املعرفية والسياق الفكري الذي جعل  -1

 جتديد الفكر الديين.
الدين إىل رؤية الوجتديد تفكيك العقل اإلسالمي سروش يف الدكتور  مشروععرض  -2

 الدينية.املعرفة و 
 يةالدينصياغة العقل واملعرفة يف  اليت سامهت العقائديةو  األسس واملباين الفكرية دراسة -3

 ق منها.ية املعرفية اليت ينطلاخللفالكشف عن و  عند الدكتور سروش
التعددية الدينية ومساحة املعرفة الدينية و العقل و  عرض نظرايت سروش املتمثلة يف نسبية -4

العلماء القدمية اليت قام  العقائديةالدين اإلسالمي وغريها ومقاربتها مع الشبهات 
 .إىل تبين بعضها سروشواليت ذهب  بنقدهااملتقدمني 

 سروش يف جتديد الفكر الديين.الدكتور روع والفكرية لتطبيق مش العقائديةبيان اآلاثر  -5

 الدراسات السابقة: 

مشروع بتناول عنيت  -فيما لديه من مصادر ومراجع– وأكادمييةمل جيد الباحث دراسات ختصصية 
يف جمال تفكيك العقل اإلسالمي ونقد نظرايته يف املعرفة عبد الكرمي سروش يف جتديد الفكر الديين 

فكره ومل تفرد مشروعه يف رسالة من  انظرية من نظرايته أو جانب  ض الدراسات بع نقدتإمنا و ، الدينية
 أو كتاب علمي، منها:

املعرفة الدينية يف نقد نظرية د. سروش، صادق الرجياين، دار اهلادي، الطبعة األوىل  -
 م.2009
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ش فيما يعد صادق الرجياين من أبرز نقاد سروش، بل إن هذا الكتاب ميثل أول رد على دعاوى سرو 
يتعلق بنظرية سروش يف املعرفة الدينية، وقد قام املؤلف جبهد كبري يف نقض دعاوى سروش إال أن 

املباحث األصولية وقواعد فهم النص ومل يتعرض إىل مفهوم العقل  استخدامالكتاب يغلب عليه 
 والدين وتفريعاهتما عند الدكتور سروش.

هات فلسفية يف التعددية الدينية، مصباح اليزدي، بني الطريق املستقيم والطرق املستقيمة: وج -
 م.2002عبد الكرمي سروش وعلي رضا: ترمجة حيدر حب هللا، دار اهلادي، الطبعة األوىل 

يتناول هذا الكتاب عرض نظرية الصراطات املستقيمة عند الدكتور سروش ونظرايت التعددية الدينية 
اليت تنقد وختالف رؤية  اتقائمي مع التصرحيعند الفيلسوف مصباح اليزدي واملفكر علي رضا 

 سروش، فهو قد اقتصر على دراسة مقارنة بني نظرية سروش والنظرية اإلسالمية يف التعددية الدينية.

 م.2012، دار احملتسب األستاذ الدكتور خالد كبري عالل نقض كتاب بسط التجربة النبوية، -

ش يف النبوة واألنبياء ونقد كل فكرة أو دعوى ثل هذا الكتاب دراسة حول دعاوى الدكتور سرو مي
ساقها سروش يف كتابه هذا بناء  على رؤية الدكتور خالد عالل، ومل يتعرض الكتاب إىل جمال هذه 

 الرسالة بشكل خاص.

نظرة على مقالة بسط وقبض الشريعة، حممد احلسني الطهراين، دار احملجة، الطبعة األوىل  -
 ه.1424

تاب يوحي بدراسة نظرية القبض والبسط عند سروش إال أنه حيتوي على ابلرغم أن عنوان الك
الكثري من املواضيع الفكرية املختلفة وقد أشار الطهراين يف كتابه هذا إىل جزء يسري من هذه 

 الرسالة إال جلزء يسري منها، أعين معىن املعرفة الدينية.هذه النظرية اليت مل تتعرض 
هل هي دعوة إىل الالدينية؟، مالك وهيب، دار اهلادي الطبعة األوىل  قراءة يف التعددية الدينية، -

 م.2007
سهاب ومل يتعرض إىل ابقي نظرايت نقض نظرية الصراطات املستقيمة إب يتناول هذا الكتاب

 .يةالديناملعرفة ه يف العقل و وآرائ سروش
 م.2003نقد نظرية القبض والبسط، أمحد واعظي، دار اهلادي، الطبعة األوىل  -
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بتناول  بض والبسط يف الشريعة عند سروش إبجياز واقتضاب ومل يُعن  قام أمحد واعظي بنقد نظرية الق
 .ومتثالت املعرفة الدينية لديهالعقل اإلسالمي عند سروش 

 

 منهج البحث:

، وذلك بعرض مشروع الدكتور عبد الكرمي سروش النقدي واملنهج وصفيالاملنهج اعتمد الباحث 
 .، مث  حماولة حتليلها، ومناقشتها ونقدهاةييف نقد العقل اإلسالمي وجتديد املعرفة الدينظرايته ون
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 من الصريورة إىل التكوين: عبد الكرمي سروش، األولالفصل 

 املبحث األول: عبد الكرمي سروش، حياته ونشأته ومؤلفاته:

ين إيرانيني، وقد م ألبو 1945 مدينة طهران يف عام سروش يف ولد املفكر اإليراين املعاصر عبد الكرمي
عبد الكرمي  –ه املستعار وأما والده فهو احلاج فرج الدابغ إال أن امس ،نياسم حس أبواهأطلق عليه 

أوساط املثقفني واملفكرين والعلماء وكان ذلك يف عهد حممد رضا  يفيعرف  اأصبح علم   -سروش 
 . (1)آنذاكشاه الذي كان حيكم إيران 

التحق سروش مبدرسة الرفاه الثانوية وبعد االنتهاء منها؛ درس ختصص الصيدلة يف جامعة 
م ملواصلة الدراسات العليا حىت 1972م، مث سافر إىل بريطانيا عام 1968طهران وخترج منها عام 

 . (2)انل شهادة الدكتوراه يف الكيمياء التحليلية من جامعة لندن

كرمي سروش إىل كلية تشيلسي ودرس اتريخ وفلسفة العلوم، وخاصة وبعدها ذهب عبد ال
مخس سنوات يف اململكة املتحدة وأمضى فيها ما يقارب الذي تتلمذ على يديه،  (3)فلسفة كارل بوبر

سيما مباين املدرسة ال وقد أتيحت له فرصة التعمق يف دراسة النظرايت الفلسفية الغربية ورصد تطوراهتا
يف معارضة نظام الشاه يف لندن، فقد أسس  كما كان له دور رئيسهج النقدية احلديثة،  الوضعية واملنا

وألقى العديد من  الجتماع الشباب اإليرانيني املعارضني للشاه وترأس جتمعاهتم االدكتور سروش مقر  
                                                           

 11، ص1، تعريب: أمحد القباجني، طالعقل واحلرية، ( انظر، سروش1)
  /http://drsoroush.com/en/biography( انظر، سروش، السرية الذاتية 2)
فة العلوم، عمل مدرسا يف كلية لندن لالقتصاد. يعد من أهم املؤلفني يف كارل بوبر، فيلسوف منساوي متخصص يف فلس3) )

نظر ا م.1993فلسفة العلم يف القرن العشرين، له العديد من املؤلفات يف فلسفة العلم والفلسفة االجتماعية والسياسية، تويف 
 194ص 3ط معجم الفالسفةطرابيشي، 
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وكان ( 1)اخلميين اإلمامبقيادة  احملاضرات فيه وكان له دور ابرز يف تقويض مسعة نظام الشاه يف الغرب
 .(2)ذلك قبل بدء الثورة اإليرانية

الشيخ مرتضى و  (3)كان فكر الدكتور سروش متقارب من فكر الدكتور علي شريعيت
 اللذان كاان من الشخصيات البارزة يف مرحلة ما قبل الثورة اإليرانية. (4)مطهري

ن وقام بنشر  م عاد الدكتور سروش إىل إيرا1979بعد الثورة اإليرانية وسقوط الشاه عام  
كتابه "املعرفة والقيمة" الذي ألفه يف بريطانيا. وتقلد مناصب عليا يف اجلمهورية اإليرانية فقد ُعني ن من 

اخلميين مع عدة علماء وخمتصني لتأسيس هيئة جديدة تسمى اللجنة الثقافية، وهي هتدف  اإلمامقبل 
ة وإخضاعها إىل إصالحات جوهرية إىل إعادة فتح اجلامعات ومراجعة املناهج واملتون الدراسي

لتتناسب مع الفكر اإلسالمي وطلب منه أن يصدر تعليمات وميضي يف إعادة فتح اجلامعات وهو ما 
 .(5)هئري مع زمالنفذه الدكتور سروش بعد عام ونصف من اجلهد الكب

ك اخلميين وذل اإلمامم، قدم سروش استقالته من عضوية اللجنة الثقافية إىل 1983يف عام 
ثر ذلك انعزل سروش عن أت بينه وبني إدارة اللجنة، وعلى بسبب بعض اخلالفات اليت ظهر 

يف  ااالستمرارية يف مشروع إصالح وتنقية مناهج اجلامعات اإليرانية واختري بعد ذلك ليكون عضو  
 .(6)معهد البحوث والدراسات الثقافية إبيران حىت اليوم

                                                           

م يف مدينة مخني إبيران، يعترب من أبرز مراجع الدين عند الشيعة، أسقط 1902عامل دين شيعي وسياسي ابرز ولد يف عام  1))
م( له مؤلفات كثرية منها: كشف األسرار، 1989 -1979الشاه رضا هبلوي عندما قاد الثورة اإليرانية، مث حكم إيران يف عام )

 18-10، ص 1، طميين، سرية ومسريةاخل اإلمامم. انظر 1989اآلداب املعنوية للصالة ومصباح اهلداية..إخل وتويف عام 
(2),oxford university press 1982 ,p311  Islam in Transition: Muslim Perspectives John J. 

Donohue, John L. Esposito, 
 من الرسالة. 2-1انظر ترمجته يف صفحة ( 3)
 من الرسالة. 1انظر ترمجته يف صفحة  (4)
(5)Cecilie Holtan, Iran-Forman Islamic state to an Islamic democracy? A study of the 

thoughts of Abdlkarim Soroush on religion and state, University of Oslo, 2005 p55 

 137، ص1ط اخلربة اإليرانية: االنتقال من الثورة إىل الدولة( انظر محادة، 6)
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وأعرب عن  (1) سروش ينقد النظام اإليراين ومبدأ والية الفقيهويف بداية التسعينات، بدأ عبد الكرمي
 (2)فكره ومشروعه يف جتديد الفكر الديين وتطبيق املناهج اإلنسانية يف فهم الدين من خالل جملة كيان

متس الدولة والدين والعقيدة وآليات الفهم الديين وغري ذلك، ونتيجة لذلك فيها مواضيع  وقد طرح
 .(3)للهجرة إىل أورواب ام واضطر هو أيض  1998ة اإليرانية إلغالق اجمللة يف عام اضطرت اجلمهوري

م، وتنقل 2000واصل الدكتور عبد الكرمي سروش نشاطه الفكري والسياسي يف اخلارج عام 
يف العديد من الدول وألقى املئات من احملاضرات وأقام العديد من احلوارات واملقابالت وشارك يف 

يف جامعة هارفارد يف أمريكا يف جمال الدراسات اإلسالمية  ازائر   اؤمترات وعني أستاذ  العديد من امل
كباحث مقيم   اوفلسفة التشريع يف نفس اجلامعة، وعمل أيض  الدميوقراطيةيف جمال  اأيض   اوالقرآنية وابحث  

 .(4)م2200من الفلسفة السياسية يف جامعة برينستون عام  ايف جامعة ييل، كما أنه درس شطر  

أل ف سروش العديد من الكتب ابللغة الفارسية وقد ترمجت إىل اإلجنليزية والعربية منها كتاب: 
تدين، العقل واحلرية، السياسة وال العلمانية،و  الرتاث نبوية، القبض والبسط يف الشريعة،بسط التجربة ال

 قراء وغري ذلك.يدولوجيا، الصراطات املستقيمة، نقد األسس املنطقية لالستأرحب من األ

 

 

 

 
                                                           

(1)Kathleen Foody, Contesting the Jurists’ Authority: Muslim Critique and  Counter 

Traditions in the Islamic Republic of Iran, 2009 p14 
سالمي واحلكومة اإليرانية مما ( هي جملة شهرية ابللغة الفارسية أسسها سروش، ونشر فيها أفكاره ورؤاه ونقده الصريح للفكر اإل2)

 Roy Jackson, What is Islamic Philosophy?, Rutledge Taylor and Francisابألخرية إىل إغالقها.  احد

Group 2014, P73 
(3 )Roy Jackson,P73   
( انظر السرية الذاتية للدكتور سروش مبوقع أكسفورد 4)

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-

9780195390155-0034.xml 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0034.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0034.xml
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 لدكتور سروش:لاملبحث الثاين: النشأة العلمية 

 سروش:عبد الكرمي املطلب األول: النشأة العلمية للدكتور 

يعد عبد الكرمي سروش من أكثر املفكرين الذين أحدثوا ضجة يف احلراك الثقايف والفكري الشيعي يف 
ه ة إىل عصرنة الفهم الديين فقد كانت مقاالتالساحة اإليرانية والعربية عرب مقارابته الفكرية والدعو 

 -مفعمة ابحلداثة واملعاصرة وغنية ابلتأمالت الفلسفية والفكرية  -هيعند مؤيد –ومؤلفاته وحماضراته 
سواء تلك اليت استلهمت من أحباث  - (1)فيما يتعلق مبا يسمى علم الكالم اجلديد اوخصوص  

 تلك اليت اقتبست من الفلسفة األوروبية احلديثة.  الفلسفة اإلسالمية واملعرفة الدينية، أو

تنتمي إىل احلداثة  هيوبقدر ما ينسب سروش مقوالته وأطروحاته إىل الفكر اإلسالمي، 
وإن مل يصرح هو بذلك يف مجلة من األفكار اليت يروج  ،اأيض   الغربية والفلسفة األوروبية املعاصرة

 .(2)هلا

روا بشكل  ة للدكتور سروش جند أن هناك عدة ابحثني ومفكرين أثَّ وعند احلفر يف البنية املعرفي  
 (5)وعلي شريعيت (4)، ومرتضى مطهري(3)كبري يف صياغة وبلورة آراء سروش كجالل الدين الرومي

له  امنهج  و  -إن صح التعبري –ميثل مدرسة فكرية وغريهم، وكان كل واحد منهم(1)وغادمري (6)وبوبر
 أهدافه ومشاريعه. 

                                                           

اإليرانية ويراد منه العلم الذي يعتمد على أكثر من من منهج  ا( مصطلح جديد برز يف الكتاابت الكالمية املعاصرة خصوص  1)
اهلدف واملنهج، وقد حصل حوله جدل كبري حول مدعياته. انظر شقري، معريف يف تقرير العقيدة الدينية وفيه جتديد يف املبادئ و 

  22-13، ص 1طدراسات يف الفكر الديين: فلسفة الدين والكالم اجلديد 
( أعاب غري واحد من الباحثني على سروش أنه ال ينسب األفكار والنظرايت إىل أصحاهبا يف مقاالته وكتبه وحواراته. انظر 2)

 11، ص1، ترمجة: حممد شقري طالدينية يف نقد نظرية د. سروشاملعرفة الرجياين، 
بن عريب، متتاز كتاابته لوم اإلسالمية وأتثر مبحي الدين هـ، درس الكثري من الع604ولد عام  كبري،  ( متصوف وشاعر إيراين3)

املثنوي: موالان جالل الدين ي، انظر مثنو  .  هــ672تويف عام قد و  ومن أبرز كتبه كتاب املثنوي، ومؤلفاته وأشعاره ابلرمزية
 30-8،  ص1، جالرومي

 من الرسالة. 1انظر ترمجته يف صفحة  (4)
 من الرسالة. 2-1( انظر ترمجته يف صفحة 5)
  من الرسالة. 6( انظر ترمجته يف صفحة 6)
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 نت فكر الدكتور سروش:املدارس الفكرية اليت كو  طلب الثاين: امل

 :(3)وشريعيت (2): املدرسة التجديدية: مطهريأواًل 

التجديدي، فقد كان شريعيت يدعو إىل جتديد  هلفكر شريعيت دور يف منو فكر  يذكر الدكتور سروش أن
قياد عرب طرح األسئلة اجلريئة الفكر الديين من خالل إخراج الناس من حالة التسليم والتعبد واالن

على  -واحلساسة يف الفكر الديين وقد أشعل انر الشك والسؤال يف فكر املثقفني واملفكرين اإليرانيني
، وهي دون مبالغة معلمة لنا اجيدة جد   اولذا " فإن الدكتور شريعيت امتلك أفكار   -حد تعبري سروش 

ينهج هنجه  اله ومعلم   احىت أضحى ملهم   اثر به كثري  ولقد أت (4)مجيعها وحنن اليوم حمتاجون إليها"
 .(5)ويواصل طريق التوفيق بني العلوم اإلسالمية واملناهج الغربية

ولذا فهو يعتقد أبنه "ما من شك أن مطهري أراد أن أييت  بفكر مطهري اكما أنه أتثر كثري  
مع علم املعرفة وعلم  اكثر تالؤم  بفهم جديد لعدد من املعارف اإلسالمية، وهذا الفهم اجلديد كان أ

 فتح بوابة عقله الطبيعة اجلديدين... إن الشهيد مطهري مل يتوصل إىل ذلك الفهم اجلديد إال حني
ة املتجددة واملعاصرة، وعرف الرؤية اجلديدة للكون، وتعرف على علم اإلانسة اجلديد، دللمعارف املولَّ 

  (6)".استنباطه هلاومتعن يف الفلسفة، فتغري إدراكه للشريعة و 
                                                                                                                                                                                     

ولد يف مدينة ماربوغ عام  -اهلرمنيوطيقا  –( هانس غيورغ غادمري، فيلسوف أملاين شهري  يعد من أقطاب الفلسفة التأويليلة 1)
للفلسفة يف جامعات كثرية كجامعة ماربورغ وفرانكفورت والعديد من اجلامعات األمريكية وأول كتاب  ام، عمل أستاذ  1900

 2ترمجة: حممد شوقي الزين، ط فلسفة التأويل: األصول واملبادئ واألهدافأصدره امسه احلقيقة واملنهج. انظر غادمري، 
 11و10ص

 من الرسالة. 1ظر ترمجته يف صفحة ( ان2)
 من الرسالة. 2-1( انظر ترمجته يف صفحة 3)
  106: ص  9+8، اإلسالم والتنوير: جملة الوعي املعاصر عدد شريعيت وجتديد الفكر الديين ( سروش، 4)
(5)Ruben den Hertog, Three theological attempts to relate Islam to modernity: 

Comparing the views of Soroush, Ramadan and An-Na‘im, Utrecht University, 
2010 p16   

 94، 93، ص 1، ترمجة: د. دالل عباس طالقبض والبسط  يف الشريعة( سروش، 6)
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جعلته ف ،النزعة التجديدية لديه يدعي سروش أن هذه اللحظة كانت بداية لنشوءومن هنا 
، اديني   اعد تنوير  ن منهج شريعيت ومطهري "ميكن أن يُ يعتقد أ ذلك ألنهيتبىن منهج التنوير الديين 

وقد  (1) جغرافية املعرفة األوسع"يف بدليل أهنما نظرا إىل الدين من اخلارج، وأرادا أن يفسحا له مكاان  
جعله هذا التأثر يؤمن مبشروع والية الفقيه املتمثل يف نظام اجلمهورية اإليرانية، مع ثباته على العقيدة 

فكر الفلسفة املاركسية آنذاك، وبقدر ما  أنه ختصص يف نقد ة. كما اإلمامالشيعية املتعلقة ابلنبوة و 
رتة قام ببيان بتأكيد مشروعية اجلهاد يف سبيل هللا والشهادة  كان ينقد أفكار ماركس يف تلك الف

 كوسيلة ملواجهة ومقارعة احلكام املستبدين.

 :(2)ي: املدرسة الصوفية: جالل الدين الرومااثنيً 

ما يستشهد يف كتبه ومقاالته وحماضراته أبشعار  امبدرسة العرفان والتصوف وكان كثري   اأتثر سروش كثري  
الشريازي اليت تتسم ابلرمزية عندما يريد إثبات معرفة دينية تتسم ابلتعقيد وحافظ ومي جالل الدين الر 

من الشعر الصويف للرومي أو من غزليات  اكبري    ا  وتدعيمها حبججه ولذا جيد املتتبع لبحوث سروش كم  
املتصوف حافظ الشريازي، ولعل السبب يف أنه أطلق على نظريته اسم القبض والبسط هو كثرة 

  .(3)داوهلما يف األدبيات الصوفيةت

على الذهاب إىل  ام عندما كنت عازم  1972عن نفسه: "يف عام  يقول سروش متحداث  
األسفار األربعة لصدر الدين  كتاب  بريطانيا إلكمال الدراسة اصطحبت مع أربعة كتب وهي

الدين الرومي وديوان املثنوي جلالل كتاب احملجة البيضاء للمال حمسن الكاشاين و كتاب الشريازي و 
حافظ الشريازي، الكتاب األول كان غذاء  لعقلي، واألخرايت كن غذاء  لروحي، مع أنين كنت 

أايم إقاميت يف بريطانيا مبطالعة الكتب اجلديدة يف الكيمياء والفلسفة، ومئات الكتب احلديثة  منشغال  
اخلصوص لقاءايت وحوارايت مع جالل  األخرى، لكن عالقيت مل تنقطع مع هؤالء العرفاء واحلكماء على

                                                           

 108ص  القبض والبسط  يف الشريعة( سروش، عبد الكرمي، 1)
 من الرسالة 9انظر ترمجته يف صفحة ( 2)
، وال خيفى لدى القارئ أن 21( ص 2010)بريوت، دار اإلنتشار العريب  1ترمجة أمحد القباجني ط: العقل واحلرية( سروش، 3)

ك اجملال.  املتصوفة والعرفاء هلم اصطالحتهم وخمتصاهتم ا ليت يصعب إدراكها إال بعد اخلوض العملي والعلمي يف ذايَّ
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يف حق كتاب جالل الدين  نه قالإحىت  (1)بعد يوم..."  االدين الرومي، كانت عالقيت تزداد معه يوم  
"إن ديوان املثنوي كتاب ملهم بال أدىن شك، حيث ُيستشم من بعض موارده رائحة الوحي :الرومي

أحبث عن إله رمحن ورحيم، له قلب واسع، ال  " كنت ولذا كان يقول عن نفسه: (2)والكشف اإلهلي"
 (3)حدود له... وجدُت هذا اإلله عند مولوي"

فكر سروش، قدم األخري عدة أحباث عنه سامهت يف فتح آفاق  على ولكثرة استحواذ الرومي
يقول إن  هجعلتوالتجديدية  املعرفيةفكره ومتخض عنها نقطة حتول كبرية يف حياته  لصياغةجديدة 
عتمد يف هذا الباب على الدينية( يف املقام، وأان بدوري أملولوي هنا حجة )إثبات التعددية "كالم ا

: إن بيانه ميثل أحلى وأمجل ا: أرى أنه خامت العرفاء، واثني  أعمال جالل الدين املولوي ألنين أوال  
القداسة مقام أستاذه ويذهب إىل إعطاء نصوصه مساحة كبرية من يف يعتربه  ولذا كان (4)بيان"

 واحلجية.

 (5)كاْنت: املدرسة الفلسفية: إمانويل  ااثلثً 

لقبض والبسط يف اصياغة معرفية يف جتديد الفكر الديين أطلق عليها   عبد الكرمي سروش قدم الدكتور
يف املعرفة القائم على الفصل املنهجي بني الشيء لذاته  كاْنتالشريعة استلهمها من منهج الفيلسوف  

، فذهب سروش إىل التمييز بني الدين كحقيقة اثبتة وبني الفكر الديين كظاهرة نسبية والشيء لذاتنا
يف نظريته  اأساسي   اواعترب التمييز بينهما ركن   هلا قراءة تتسم ابلتعدد والتغري حبكم طبيعتها البشرية

                                                           

 24-21، ص1ط قصة أرابب معرفتسروش،  1))
 67، ص1، ترمجة: أمحد القباجني طبويةبسط التجربة الن( سروش، 2)
 25، صقصة أرابب معرفتسروش،  3))
 اوانظر أيض   28، ص1، ترمجة: أمحد القباجني طالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية سروش، 4))

عني بكالم املولوي يف هذا تعريفه للدين من خالل شعر مولوي، يقول الدكتور سروش: " ومن أجل توضيح هذا املوضوع أست
 85ص احلرية والعقلاجملال" 

  يف عاشم( يتبىن املذهب العقالين واملذهب التجرييب يف الفلسفة النظرية،  1804-1724، فيلسوف أملاين )كانت  إميانويل 5))
. انظر التنوير عصر فالسفة رآخاملعاصرة، و  األوروبية الثقافة يف الذين أثَّروا الفالسفة أحد أبرز ، كان يعدروسياب كونيغسربغ
 514-513ص 3ط معجم الفالسفةطرابيشي، 
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لدينية فهو عبارة عن وأما الفكر الديين أو املعرفة ا ثوابت، فالوحي والدين والشريعة يف نظره (1)املعرفية
إىل لماء والفقهاء وهي ختتلف من عصر الفهم والتفسري ومجيع االستنباطات والقراءات اليت قدمها الع

 آخر وحتتوي على الصحيح والسقيم.

 (2): املدرسة التجريبية: كارل بوبرارابعً 

املعرفة  ةنظريب اكثري  ثر  أتولقد لسروش أثناء دراسته يف كلية تشيلي يف بريطانيا  اكان كارل بوبر أستاذ  
 وصريورة (3)نسبية الفهم الديين اسروش لتبين نسبية املعرفة وخصوص  لديه، فذهب  العلوم وفلسفة

يف مقاربته للتعددية الدينية فيما يتعلق وكذلك  هنائية معرفة   توليس احتماال األفهام البشرية أبهنا متثل
ال تتعارض مع مفاهيم الدين اإلسالمي كما  أهنا وشسر  يعتقد فيه –والدعوة إىل الليربالية بنحو 

ن سروش  يرى أن التجربة الدينية إيدعي ، وقد أاثرت الكثري من اجلدل يف الساحة اإليرانية، حىت 
 .(4)اليت يعيشها املؤمن ال ختتلف يف بنيتها وحقيقتها مع التجربة العلمية املختربية

األسس املنطقية  ينقد فيه كتااب    سروشأتليف  ميكن مالحظة التأثري الكبري لبوبر يفكما 
عن إثبات  انتائج االستقراء واعتربه عاجز  سروش رفض فيه حيث  (5)لالستقراء حملمد ابقر الصدر

إذ قال: "إن  العلمي الكشفكما رفض كارل بوبر االستقراء يف كتابه منطق ،  (6)املعرفة وإنتاج اليقني
وابت املتعددة للمنطق االستقرائي ال ميكن ختطيها، كذلك وجهة نظري اخلاصة تتمثل يف أن الصع

                                                           

((1 Banafsheh Madaninejad , New Theology in the Islamic Republic of Iran: A 
Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar, Doctor 

of Philosophy,  The University of Texas at Austin, , 2011 P117, 122-123 
 من الرسالة. 6انظر ترمجته يف صفحة ( 2)
(3 )Ruben den Hertog, Three theological attempts to relate Islam to modernity: 

Comparing the views of Soroush, Ramadan and An-Na‘im,  p20 
 257، ص1جني ط، ترمجة: أمحد القباأرحب من اإليديولوجياانظر سروش،  4))
شهد له  ابلعراق، الدعوة حزب مؤسس، يعترب  هـ1353 عامكبري، ولد يف العراق   شيعي ديين مرجع الصدر، ابقر مدحم 5))

اجلميع ابلنبوغ والعبقرية، له العديد من املؤلفات مثل كتاب اقتصادان وفلسفتنا وكتاب احللقات الثالث يف أصول الفقه وغريها، 
 وما بعدها 31ص 1ط حممد ابقر الصدر: حياة حافلة وفكر خالقانظر احلسيين،  م.1980أعدم يف عام 

-76، ص1، ترمجة وتعليق: السيد عمار أبو رغيف طاألسس املنطقية لالستقراء يف ضوء دراسة الدكتور سروش سروش، 6))
77 
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الصعوابت املتضمنة يف املذهب السائد هذه األايم والقائل أبن االستدالل االستقرائي ميكن أن  اأيض  
يصل لدرجة ما من املوثوقية أو االحتمال، وتلك وجهة نظر ذائعة االنتشار هذه األايم، رغم أهنا 

هنا " إولذا تبىن نظرية جديدة تقابل نظرية االستقراء وتعارضها وقال:  ،(1) "اليست صحيحة متام  
ومل يقتصر  (2)تقف مباشرة كنظرية معارضة لكل احملاوالت اليت تعمل أبفكار املنطق االستقرائي"

  (3)يستخدم نفس مفاهيم كارل بوبر ما اسروش يف تبين أفكار بوبر يف أطروحاته وإمنا كان كثري  
 

 :(4)مريغاد: التأويليةدرسة : املاخامسً 

عند غادمري الذي يقول بنسبية الفهم البشري  (5)أتثر الدكتور عبد الكرمي سروش بفلسفة اهلرمنيوطيقا
لديه قبليات وأحكام مسبقة تعيقه عن الفهم املتكامل حبكم األفق  (6)وأن اإلنسان كائن اترخياين

 –رية اليت يشوهبا النقص واخلطأ، ولذلك ال ميكن البشري لديه، وأن الفهم ال ينفك عن الطبيعة البش
الوصول إىل يقني لدى تفسري وفهم النصوص، وهذا ما ذهب إليه سروش نفسه وكرره –حسب نظره 

هم النصوص نظرايت فأي  –، على الرغم من أنه ينكر أنه قد درس اهلرمنيوطيقا (7)يف مؤلفاته
ذلك  فهم النصوص مع نظرية غادمري وعزا يلية يفوأبدى اندهاشه من تقارب نظريته التأو  -ةالغربي

لكثرة اهتمامه حبقل التأويل يف القرآن الكرمي ومؤلفات حافظ الشريازي وجالل الدين الرومي مما 
 .(8)شكَّل لديه فن التأويل الذي يتطابق مع هرمنيوطيقا غادمري

                                                           

 66، ص1، ترمجة: الدكتور ماهر عبد القاهر طمنطق الكشف العلميبوبر، كارل،  1))
 67، صمنطق الكشف العلمي، وبرب 2))
 264صأرحب من اإليديولوجيا مثل مصطلح قابلية القضااي الدينية لالختبار ، انظر سروش،  3))
 من الرسالة. 9انظر ترمجته يف صفحة ( 4)
ل: اللغة والتأويهي نظرية تعىن بعملية فهم وتفسري النصوص أو هي عبارة عن فن فهم النص وأتويله. انظر، عمارة،  5))

 19، ص1ط مقارابت يف اهلرمنيوطيقا العربية والتأويل العريب اإلسالمي
( عرفها غادمري بقوله: "التارخييانية هي الوجه األخري للوضعية اليت تشكلت فلسفتها وصرامتها مع أوغست كونت يف القرن 6)

 19، ص2: ترمجة حممد شوقي الزين طفلسفة التأويلالتاسع عشر" غادمري، 
 295-294،  ص2ط الفكر اإلسالمي املعاصر يف إيران: جدليات التقليد والتجديد( وصفي، 7)
((8  Soroush, Reason, Freedom, and Democracy in Islam, translated: Mahmoud 

Sadri and Ahmad Sadri, Oxford University Press, 2002 P 7 
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جتاوز ذلك إىل أن بل كتفي يف هذه املرحلة بنسبية املعرفة الدينية، ن الدكتور سروش ال يإ
من قبيل: الذايت والعرضي يف األداين، والدين يف  همقوالت نفسه يتسم ابلنسبية من خالل جعل الدين 

 . (1)وغري ذلكعليه الصالة والسالم خامتية النيب مسألة و وحده األدىن حده األعلى 

 : املذهب العقالين االنتقادي:اسادسً 

ومؤلفاته أنه استطاع أن يرسم العالقة بني العقل والدين، وأنه صرح الدكتور سروش يف طيات أحباثه 
متكن من صياغة تعريف العقل وكشف دوره يف تشكيل املعرفة الدينية وكان ذلك من خالل تبين  

بذلك:" ومن خالل املعطيات والنتائج  ا، يقول الدكتور سروش مصرح  (2)الفلسفة العقالنية االنتقادية
وأن هذه "العقالنية   (3)بصورة أفضل وتوصلنا إىل مقولة العقالنية االنتقادية" العقالنية عرفنا العقل

 .(4)كانت يف السابق بعيدة عن النسبية واليوم تعيش معىن النسبية"

وكأنَّ الدكتور سروش يريد أن يقول إن القول بنسبية فهم العقل وعجزه عن فهم النصوص 
ألستنري به وهذا املعىن هو ما  ابه وأجعله مصباح  وحتصيل اليقني هو من مسات العقل الذي أؤمن 

ال ميكنه من إقامة دولة  -بنظر الدكتور سروش  -ن اجملتمع يدعو إليه املذهب العقالين، حىت إ
 . (5)دميقراطية دينية إال من خالل االعتماد على العقل مبعناه العقالين االنتقادي

 

 

 

 
                                                           

 175، ص125، ص55ص بسط التجربة النبوية( سروش، 1)
ف الدكتور سروش املذهب العقالين االنتقادي أبنه "عبارة عن تعقل وتفسري وفهم للواقع كظاهرة مستمرة ليست هلا هناية ( عرَّ 2)

 97، ص الصراطات املستقيمةوأمر مجعي وسيال"، وهذا التفسري ال ميكنه أن يصل لليقني. سروش، 
 98(  املرجع السابق، ص 3)
 34ص احلرية والعقل( سروش، 4)
 149، ص 1، ترمجة: أمحد القباجني طالرتاث والعلمانيةش، ( سرو 5)
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 ين عند الدكتور سروش:ملبحث الثالث: دوافع جتديد الفكر الديا

 : الدافع الفكري واملعريف:األولاالجتاه 

يرى الدكتور عبد الكرمي سروش أن ثنائية الرتاث والتجديد يف الفكر اإلسالمي من املسائل املعقدة 
 عنها ونتغافل حملولة املشكلة هذه أن حنسب أن ينبغي ال"تاج إىل معاجلة فكرية جادة ولذا اليت حت

 العامل بني أو واحلداثة الرتاث بني واملهم املوجود التقاطع" وذلك ألن ؛ (1)"النسيان ةزاوي يف ونضعها
 وإقصاء إلغاء إىل والدعوة املعادلة طريف أحد من صارم موقف اختاذ إىل البعض دعا واجلديد القدمي
 (2).." احلداثة أو الرتاث

"هـذه ج سـروش ومقاالتـه ألن نتـا يف  هلا حضور قوي  جتديد الفكر الديين ولذا جند أن مسائل
ينبغــي العمــل فيــه منــذ ســنني مديــدة لكــي يتســىن لنــا أن نصــل إىل آفــاق للحـــل  ااملســألة متثــل مشــروع  

وعلى صعيد تناول ثنائية الرتاث والتجديـد يف السـياق الفكـري الغـريب يعتقـد سـروش  (3).بشكل نسيب"
ذه املســــألة، وال شــــك يف أنكــــم مسعــــتم " الغــــربيني تصــــوروا يف يــــوم مــــن األايم أهنــــم وجــــدوا احلــــل هلــــأن 

ابملدرســة الوضــعية، وأحــد املــزاعم النرجســية هلــذه املدرســة هــو أهنــا حســبت أهنــا اســتطاعت حســم هــذه 
املسألة وإلغاء كل أشكال النزاع امليتافيزيقي يف أذهان البشر وعقوهلم إىل األبد، ولكـن مل ميـض عقـد أو 

 هذه املدرسة وتبـني أن كـل هـذه األحـالم الطوابويـة ال عقدان من الزمان حىت تبينت نقاط الضعف يف
  (4)تقوم على أساس متني"

ملواكبة احلداثة  اوعلى هذا األساس فإن جتديد الفكر الديين يف نظر الدكتور سروش يعترب شرط  
 اقعيالو  ابملعىن" ألهنا  ؛وعلم الكالم اجلديداستعان ابلعلوم االجتماعية  ولذاوبناء احلضارة اإلسالمية 

يف عامل املعارف الدينية  وقد فتح له ذلك " أبوااب    (5)"العامل هذا يف اجلديدة الظواهر من تعترب للكلمة
                                                           

 16، ص الرتاث والعلمانيةسروش،  (1)
 15( املرجع السابق، ص 2)
 16( املرجع السابق، ص3)
 16-15، صاملرجع السابق( 4)
 24،  ص الصراطات املستقيمة( سروش، 5)
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من خالل إدخال عنصر البشرية والتارخيية يف الدين وحياة أولياء الدين وأدى ذلك إىل إجياد نوع من 
  (1)ة"يف األزمنة السابق االتوازن يف معرفتنا الدينية مل يكن موجود  

 هــذا يف" وهــذا التجديــد جيــب أن يشــمل مجيــع املعــارف اإلســالمية بنظــر الــدكتور ســروش ألن 
 الذهنيـة آفـاق يف التعقيـدات وفـتح القلـوب وإقنـاع املشـكالت حلـل جتربـة التـدين يكـون أن جيب العصر

 يف لتأخـــذ الواقــع أرض علـــى خلقــت الدينيـــة التجربــة وكـــأن جديــد، مـــن يبعــث الـــوحي وكــأن املســلمة،
 كتجربــة  الــدين عــرض ولــذا ينبغــي علــى املفكــرين واملثقفــني اإلســالميني " (2) "الســائدة األفهــام االعتبــار
 وال ،اسـلف   وحمـددة ومعينـة مغلقـة ولوجيـةيأيد قبيـل مـن ال مسـتمر وتوالد وتفاعل حتول حال يف متحركة
 مــا خــالل ومــن اتم    ابختيــار نتحــرك بــل الطــاعنني، طعــن مــن اخلــوف أو االضــطرار بــدافع ذلــك يكــون
 والتجــــارب املعــــارف مجيــــع مســــتوى علــــى بــــل الفقــــه مســــتوى علــــى فقــــط ال الكشــــفية، التجربــــة تفــــرزه

 .(3)"الدينية

 السياسي: اإلصالح: الثايناالجتاه 

الدكتور سروش يف جتديد الفكر الديين ونقد  مشروع -يف كتابه تعدد القراءات-حممد اليزدي رجع يُ 
ة اإليرانية بقيادة اخلميين ثور اليف إيران بعد احلراك السياسي  أفرزها امل سياسيةعو  إىل الرتاث اإلسالمي

ن فكر سروش ومن كان ولذا قالوا إىل إعلى املستوى السياسي،  والية الفقيهنظرية بصة فيما يتعلق خا
 ة لرواج الثقافةمتهد األرضي ف املعتقدات الدينية اإلسالمية كيعلى شاكلته جاء من أجل "إضعا

–"ألنه مادام اآلخرون  (4)سالمية"داخل البلدان اإل –أي األمريكية  –ة العاملية الغربية والثقاف
 .(5)يتمسكون حبقانية عقيدهتم فلن تتمهد األرضية لعوملة الثقافة األمريكية" – املسلمون مثال  

وص جع سبب تبين هذا القول هو اعتقادهم أن مشروع تعدد القراءات ونسبية فهم النصومر 
والركون إىل املناهج األلسنية احلديثة يف فهم الدين إمنا نشأ حتت ظروف تناقض الكتاب املقدس لدى 

                                                           

 10، ص بسط التجربة النبوية( سروش، 1)
 50( املرجع السابق، ص2)
 50( املرجع السابق ص3)
 20-19،ص 1، ترمجة: ماجد اخلاقاين طتعدد القراءات( اليزدي، 4)
 19( املرجع السابق، ص 5)
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املسيحيني وتعارض نصوصه مع العقل ومع العلوم التجريبية األمر الذي أنتج صراعات اجتماعية 
ود لتعارض القرآن فال وجخلٌو من ذلك كل نه  الدين اإلسالميو دامية بني املذاهب املسيحية،  وحرواب  
بني  اأشر   دامية وقتاال   حرواب  مع العقل و احلقائق العلمية، ومل تنتج النصوص اإلسالمية  والسنة

املسلمني أنفسهم، ومن هنا رجحوا الدافع السياسي ملشروع الدكتور سروش على الدافع الفكري 
 والديين.

اربة احلكومة الدينية يف ينكر أن يكون هدفه األساس من مشروعه الفكري حمبينما سروش 
بل يصرح أبنه مل يؤمن هبا قط وال يعرتف هبا كنظام سياسي قادر على إدارة الدولة وتنمية ، إيران 

ولذا كان يدعو إىل دولة علمانية ليربالية قادرة على قيادة األمة مبنتهى الدميوقراطية اجملتمع وإرساء 
 . (1)الدميوقراطية والعدالة

الذي يدعو له الدكتور سروش هو نتيجة طبيعية  الديين والسياسيإلصالح الباحث أن ا ويرى
يف التغيري فمن الواضح أن  املناهج احلديثة يف فهم الدين، هتطبيقلآيل خللفيته الفكرية واملعرفية، ونتاج 

ع دين يؤدي إىل التغيري يف النتائج، ومن هنا يتأكد هذا املعىن لدى الباحث يف أن مشرو فهم ال مباين
لعموم الفكر اإلسالمي بشىت مذاهبه هو الدكتور سروش ليس موجه ا ملذهب معني أو تيار  ما، وإمنا 

الفكر  هي الطريق إىل حتديثعون أن نظرايهتم وأفكارهم وغريمها الذين يدَّ على غرار احلداثيني العرب 
 .املعايل وبلوغهاإلسالمي 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 76-73ص الدين العلماين( سروش، 1)
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 عند الدكتور سروش العقل اإلسالمينقد  :الثاينالفصل 

 مفهومه، عند سروشو  املبحث األول: العقل: ماهيته

 املطلب األول: ماهية العقل وفلسفته:

ينطلق الدكتور عبد الكرمي سروش يف تناوله ملاهية العقل على أساس" كونه قوة مفكرة وموجود له 
خصائص ذاتية ال تنفك عنه تتمثل يف وأن العقل ذو  (1)قدرة على اإلدراك واحلركة وطلب احلقيقة"

ينهما لك ألن "العقل واحلرية يرتبطان باحلرية وذ وخيصُّ مسة؛ (2)"احلركة والنشاط والغربلة والفعالية"
بوشائج قوية حبيث إن النسبة بينهما أن عدم أحدمها ميثل إفراغ اآلخر من مضمونه ومعناه. فاحلرية ال 

 (3)عقل يستدعي احلرية ويتصل معها برابطة طبيعية وثيقة"ميكن تصورها إال بني العقالء، وال

وقوى نفسيه قد تفرغه من مضمونه وجتعله  عوائقوالعقل يف نظر الدكتور سروش قد يواجه 
نفسية مسبقة وينطلق منها ومن مث ُيستعبد العقل وينحرف عن  خلفياتعلى  أفكارههبا فيبين  امتأثر  

ه جهاد النفس ه يشرتط لنقاء العقل ودميومة عطائا فإنمساره وكل ذلك حتت وطأة النفس، ولذ
الشرط اآلخر لتصفية العقل وتطهريه من الشوائب والتلوث، هو جهاد "ولذا قال: إنَّ  ،وهتذيبها

وال ريب عند الباحث أن  (4)النفس وهتذيبها من النوازغ الدنيوية ومن إفرازات قوة الشهوة والغضب"
العقل ال يبعد عن الصواب، فالعقل كأداة إدراك رئيسة متتلك مجلة  ما أورده سروش يف حتليل ماهية

ختتلف عن احلرية املطلقة لكنها تفكري المن اخلصائص والوظائف إلدراك احلقيقة، وتقوم على حرية 
اليت أعطاها سروش لعمل العقل فإهنا بنظر الباحث ليست من خصائص عقل املسلم وهذا ما سوف 

 .ايتم مناقشته تباع  

على صحة كالمه سوى أنه يرى ذلك  اأو شاهد   دليال   يعطن الرغم من أن سروش مل لى وع
ابلوجدان، يرى الباحث ما ذكره الدكتور سروش يف أن العقل يتأثر ويتشوش يف الفهم بسبب قوة 

                                                           

 35ص  العقل واحلرية(  سروش، 1)
 36( املرجع السابق ص2)
 35( املرجع السابق ص3)
 55( املرجع السابق ص4)
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نيب صلى هللا عليه إىل ما ورد عن ال االشهوة والغضب يقارب ما فهمه مجلة من األصوليني استناد  
هـ( أن علماء األصول 790الشاطيب ) اإلمام، فقد ذكر (1)القاضي وهو غضبان( ال يقضن وسلم: )

لفساد حكم القاضي أو احلاكم الشرعي إذا  ااستفادوا من احلديث الشريف أن الغضب يعُد سبب  
صدر يف حالة الغضب، والعلة يف ذلك التشويش احلاصل لدى العقل بفعل الغضب، مبعىن أن حلظة 

، وهذا ما ذهب إليه الدكتور (2)يف العقل وتعطل قدرته على الفهم والتفسري وإدراك احلقالغضب تؤثر 
 سروش من أن العقل حيتاج إىل نقاء وتطهري من صفيت الغضب والشهوة حىت يقوم بدوره.

سليمان اخلراشي يف كتابه نقض أصول العقالنيني، إذ قال الشيخ  اوقد فهم هذا املعىن أيض  
 خري غضبان وهو حيكم أن للقاضي - وسلم عليه هللا صلى - النيب هني يث: "ويفعلى احلد امعقب  
 مما الصواب جيانب مبا سيقضي احلالة تلك يف فهو لإلنسان النفسية ابحلاالت العقل أتثر على دليل
 من كثري  وحمدوديته العقل بقصور اعرتف وقد األحوال مطلق يف مهمته أداء عن العقل قصور يؤكد

 (3)املسلمني" وغري سلمنيامل علماء

 املطلب الثاين: مفهوم العقل عند سروش: 

يستخلص الدكتور سروش رؤية حديثة ملفهوم العقل من خالل عقد مقارنة بني تعريفني للعقل فيقول: 
العقل مبثابة  "إن العقل على حنوين، أحدمها: العقل مبثابة القصد، واآلخر مبثابة الطريق. فاألول يرى

 امليئ   د أبن عمل العقل يتلخص يف مجع احلقائق وحفظها. فالعقل هنا ميثل خمزان  ق ويعتقخمزن للحقائ
وأداة لفهم احلقيقة لكون  امتحرك   اعن األكاذيب واألابطيل، واآلخر يرى العقل موجود   اابحلقائق وجمرد  

  (4)مسريته زاخرة ابلتخبط بني الصواب واخلطأ، فحاله حال الفلسفة."
                                                           

(  7158رقم /65ص 9يف صحيحه، كتاب األحكام، ابب هل يقضي احلاكم أو يفيت وهو غضبان ، ج اريالبخ( أخرجه 1)
ونصه: "حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد امللك بن عمري مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة قال كتب أبو بكرة  إىل ابنه وكان 

ى هللا عليه وسلم يقول ال يقضني حكم بني اثنني وهو بني اثنني وأنت غضبان فإين مسعت النيب صل بسجستان أبن ال تقضن 
 غضبان(.

 132، ص1، ج 1، ضبط نصه وقدم له وعليه عليه وأخرج أحاديثه: أبو عبيدة آل سلمان، طاملوافقات( الشاطيب، 2)
 43ص، 2جط، د.، نقض أصول العقالنيني ( اخلراشي،3)
 36ص  العقل واحلرية( سروش، 4)
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سروش على املعىن األول للعقل مصطلح العقل الفردي وهو بنظره هو الذي يفهم  ويطلق الدكتور
الدين والشريعة من خالل ضوابط وآليات الفهم املنهجية، وابلتايل هو عرضٌة ألسر الشهوة 

، بينما يطلق سروش على املعىن الثاين للعقل مصطلح العقل اجلمعي وهو بنظره ذلك العقل (1)والنفس
عدد يف اآلراء املختلفة وُيستمد من اجلميع من خالل آليات الفهم املختلفة، ويتصف الذي يقبل الت

ابلتحرر من أسر الشهوة والنفس، وهو العقل الذي يشكل املعيار واحلكم يف سريورة احلياة 
 ه اليوم حلل مجيع املشكالت اليت تواجه البشرية.استخدامواستمراريتها ألنه العقل املعاصر الذي ميكن 

للتعريفني بشكل أعمق، فريى أن التعريف األول للعقل يذهب إىل اعتبار  هحتليل سروش دأيب
ملعلومات، ولكونه ينطلق من أفق البحث عن احلق واحلقيقة فإنَّ هذا العقل جلمع ا العقل الفردي خمزان  

جلواب ألن البحث " يف احلق املفروض ال جمال )فيه( للسؤال وا ؛جامد وواقع حتت سياج االنغالق
، وأن العقل هبذا املعىن جمرب وميكن أن (2)واحملاورة، وهذا عني مخود العقل وتعطيله يف واقع احلياة"

، كما أن هذا العقل ال يؤدي وظيفته املناطة به وال ق واملعلومات ابلفرض والقسرتدخل إليه احلقائ
 (3)ك حىت حيس حباجته للحرية".غري مهمة ابلنسبة إليه و"ال يتحر  ؛ينطلق من احلرية وذلك ألن احلرية

ويف املقابل يفكك الدكتور سروش العقل اجلمعي ويرجحه فريى أن العقل عبارة عن أداة 
  -متحركة للفهم، تستمد قوهتا وموضوعيتها من احلرية وال تنفك عنها، وليس هدفه الوصول إىل احلق 

الفهم أو وقع يف اخلطأ املنهجي  وإمنا البحث والتحري حىت وإن تعثر يف  -كما يف التعريف األول 
شرط لضمان دميومة الفكر والوعي لدى البشر   -بنظر سروش  –أثناء التقصي والتحليل ألن ذلك 

 وهو الذي جيدد معىن احلياة.

يقول الدكتور سروش يف هذا الصدد:"عندما أنخذ ابلصياغة األوىل للعقل فإن املطلوب 
لى الصياغة الثانية للعقل فإن اخلطأ املنهجي سيكون احلق املفروض على العقل، ولكن ع

                                                           

 49ص   حلريةالعقل واسروش، انظر  (1)
 38-37ص ( املرجع السابق 2)
 38-37( انظر املرجع السابق ص3)
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ألن اخلطأ املنهجي ميثل حركة يف عمق  ؛اوالسيستماتيكي أفضل من احلق املفروض وأحلى مذاق  
 (1)الوعي مما يتضمن احلياة والبقاء للعقل".

 استخداموهي أن الغرض من  عامة بصفة سروش عند العقل خصائص أهم إحدى تربز وهنا
كما يُفهم من كالم -احلق ومعرفة دين هللا كما أراده جل وعال  ليس هو طلبالعقل يف نظر 

  للجمود مدعاة احلق طلب يف العقل استخداممنه ففي  الغاية هي البحث نفسها عملية وإمنا-سروش
إاتحة اجملال لالستنتاجات البشرية بشىت  تلو متما على عكس  مضر يف نظره حتصيل احلق ألن

 فاعال   ااستخدام  و  للحرية إشاعة ألن يف ذلك ؛ف القواعد اليت اعتمدت عليهاأنواعها على اختال
ألنه يرى أننا  (2)ضار لديه ذلك غري العقول للخطأ أو االحنراف يف النتائج فإن وصلت لو حىت للعقل

إذا "اخرتان الصياغة الثانية للعقل، ففي هذه الصورة ليس فقط ال خناف من الوقوع يف اخلطأ وال نرى 
أن شيوع  الباطل ميثل آفة العقل واحلرية، بل ننطلق يف حركة احلياة من موقع الرتحيب هبذه األمور وال 

 (3)نرفض تضارب اآلراء بسبب حرية الفكر".

أداة عن وخيلص الباحث إىل أن مفهوم العقل عند سروش يراد منه العقل اجلمعي وهو عبارة 
 ،ل التعدد يف الفهم والتفسري كبنية جوهرية يف تكوينهمتحركة ومنفتحة مستمدة من مجيع العقول تقب

أمسى من طلب احلق  يقع أثناء عملية التعقل والبحث هوأن اخلطأ املنهجي الذي ويتسم ابحلرية كما 
 نفسه.

 

 

 

 
                                                           

 37ص العقل واحلرية سروش،  1))
 39ص( انظر املرجع السابق 2)
 41ص املرجع السابق ( 3)
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 املطلب الثالث: حتليل ومراجعة ملفهوم العقل عند سروش:

 الفن أهل دأب كما  امانع   اجامع   اتعريف   لالعق بتعريف يهتم مل سروش الدكتور أن املالحظ من :أواًل 
 العقل أن فإن سروش يرى ولذا نفسه، التعقل فعل على امرتكز   للعقل تعريفه قدم وإمنا ذلك، يف

 والفاعلية واحلركة والنسبية للتعدد والقابلية كاحلرية  الرئيسة والوظائف البنيوية اخلصائص من مجلة ميتلك
حث أمسى من قيمة البحث عن احلق نفسه. يقول الدكتور يف ذلك:" وكون اخلطأ املنهجي أثناء الب

وال ندخل هنا يف إطار التعاريف الفلسفية واملنطقية للعقل وإمنا نكتفي ابلقول فيما يتصل مبوضوع 
 . (1)البحث"

إن تركيز الدكتور سروش على دور العقل نفسه يف احلصول على املعرفة ينسجم مع الرؤية 
عن العقل كقوة يف  ابحلديث االنبوية يف نظر الباحث، فالقرآن الكرمي مل يعنتن كثري  القرآنية والسنة 
غريزة، بقدر ما اهتم بعملية التعقل نفسها وحث اإلنسان يف ما يقارب ثالمثائة آية  النفس أو كونه

نسان ال ، ولذا فإن كل قدرة أو قوة لدى اإل(2)على التفكر والتعقل والتدبر والتأمل ليصل إىل احلقيقة
تكتسب قيمتها وأمهيتها إال إذا أوصلت اإلنسان إىل الغاية املطلوبة، وإذا جانبت الصواب واحنرفت 

 فقدت قيمتها ومل تعد هلا أي قدسية أو أي قيمة عليمة.

وإذا أردان أن نعرف العقل ونعقد مقارنة ملا ذكره أهل االختصاص يف العقائد وبني ما ذكره 
ناك عدة اجتاهات لدى العلماء يف تعريف العقل وبيان مفهومه، فقد عرفه الدكتور سروش جند أن ه

هــ( أبنه "غريزة وضعها هللا سبحانه يف أكثر خلقه مل يطلع عليها العباد بعضهم من 243احملاسيب )
بعض، وال اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية، وال حبس، وال ذوق، وال طعم، وإمنا عرفهم هللا إايها 

                                                           

  36ص احلرية والعقل( سروش، 1)
سورة آل عمران،  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱتعاىل ( منها قوله 2)

 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ:وقوله تعاىل ،191و190اآلية 
، ومل يكتفن القرآن ابلدعوة 4سورة الرعد، اآلية  َّ  مح جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعلى الذين ال يستخدمون عقوهلم، قال تعاىل:  اإىل التفكر وإعمال العقل وإمنا أعاب أيض  

 170سورة البقرة، اآلية  َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم
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 أن أحدٌ  يقدر ال واجلوارح، القلب يف بفعاله إال يعرف ال غريزة فهو: "اوقال أيض   (1)."ابلعقل منه
 .(2)"أفعاله بغري غريه يف وال نفسه يف يصف ه

 ابستحالة العلم مثل وهو الضرورية، العلوم من ضرب (: "العقل458أبو يعلى ) اإلمام وقال
  (3)االثنني." عن حدالوا ونقصان مكانني، يف اجلسم وكون الضدين، اجتماع

 ثبتت إذا صفة أنه ذكره اجملموع هذا حيتمل الذي هـ(: "القدر478اجلويين ) اإلماموقال فيه 
وأما  (4)النظرايت." مستند هي اليت الضرورايت من ومقدماهتا النظرية العلوم إىل التوصل هبا أتيت

 يعرف أن إىل الغريزة هذه قوَّة تنتهي هـ( فقد عرفه بعدة تعريفات منها: "أن505الغزايل ) اإلمام
 مس ني القوَّة هذه حصلت فإذا ويقهرها، العاجلة اللذَّة إىل الداعية الشهوة ويقمع األمور، عواقب

 الشهوة حبكم ال العواقب، يف النظر يقتضيه ما حبسب وإحجامه، إقدامه حيث من عاقال   صاحُبها
 (5)"احليوان. سائر عن يتميز هبا اليت اإلنسان خواص ن  من أيض ا وهذه العاجلة،

 الغريزية اْلُقوَّة بنهن  يـُر اد أمحد يف تعريفه للعقل أبنه " اإلمامهـ(  728ابن تيمية ) الشيخ وقد وافق
  (6)و يعلم." ويعي يعقل أن نفس بنهن  يـُر اد و قد يعقل هب ا الَّيتن  اإلنسان يفن 

طلب  يف متحركة للعقل كأداة شسرو  الدكتور عقد مقاربة جزئية بني مفهوم يرى الباحث أن
املعرفة والتوصل للعلوم النظرية يتسم ابلتعدد وميتنع فيه الوقوع يف أسر الشهوة والنفس وبني مفهوم 

أورده  العقل لدى العقائديني يف بعض مسات العقل ال خيلو من وجه، فتعريف سروش يتفق مع ما
جهة وخيتلف عنهما من جهة أخرى، فهو من هـ( من 505الغزايل ) اإلمامهـ( و 478اجلويين ) اإلمام

جهة يتفق مع اجلويين يف أنه أداة للوصول للمعرفة وطريق لتحصيل العلوم النظرية، ويتفق مع الغزايل 
                                                           

 202-201،  ص 1، قدم له وحقق نصوصه د.حسني القوتلي، طالعقل وفهم القرآناحملاسيب،  1))
  203املرجع السابق، ص 2))
 83،  ص 2، ج2، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أمحد بن علي بن سري املباركي طالعدة يف أصول الفقه( أبو يعلى، 3)
 19، ص 1، حتقيق: صالح بن حممد بن عويضة طهان يف أصول الفقهالرب اجلويين،  4))
 88، ص1ط إحياء علوم الدينالغزايل،  5))
 162-161، ص 2،  ج 1، حتقيق: د.حممد رشاد سامل طاالستقامةابن تيمية،  6))
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بلزوم خلوه وحترره من أسر الشهوة والنفس حىت يؤدي دوره، ولكنه خيتلف عنهما بشكل جوهري يف 
 . بقية خصائص العقل اليت ذكرها الدكتور سروش

يرى الدكتور سروش أن الغرض واهلدف األمسى للعقل ليس الوصول إىل احلق وإمنا الوقوع يف : ااثنيً 
اخلطأ املنهجي حىت إن مل يصل اإلنسان إىل احلق، وهذا يف نظر الباحث يعيد لنا جتربة الغزايل مع 

 الشك املنهجي الذي وقع فيه من أجل الوصول إىل احلقيقة.

حبقانية الدين ووجود احلقيقة ولكنه مل يسلم هبا كما  اهـ( مؤمن  505زايل )الغ اإلمام لقد كان 
هو احلال عند العوام وذلك ألن أكثر إمياهنم قائم على التقليد والتلقني، وإمنا أراد أن حيلل إميانه 

ع وعقيدته ومجيع أسسه الدينية وأركاهنا ويشيد بنياهنا من جديد يف عقله وفكره ولذا سعى إلثبات مجي
معارفه من البداية وهلذا اتبع سبيل الشك للوصول إىل احلقيقة واعتمد يف ذلك وسائل وأدوات معرفية 

 .(1)تنقله إىل اإلميان ابحلق، وملا الح له اإلميان مل يتوان  يف االقتناع والتسليم واخلضوع له

ت مغايرة عن يف اقتفاء الشك املنهجي يف الوصول للمعرفة كانن حماولة الدكتور سروش إال أ
هـ(، فاألخري يقدس احلقيقة ويسعى للوصول هلا بينما الدكتور سروش 505الغزايل ) اإلمام جتربة

يقدس نفس اخلطأ املعريف أو اخلطأ السيستماتيكي الذي يعرتي الباحث أثناء عملية البحث أو من 
جتريد يف النهاية إىل  خالل نفس عملية التعقل، وهذا يلزم منه االبتعاد عن حمورية طلب احلق ويؤول

احلقيقة، وهذا الالزم وإن كان سروش الوصول إىل القيمة العليا له وهي العقل وسلبه غايته املتمثلة يف 
ة مرتتبة على األخذ برؤية سروش القائلة بتقديس نفس عملية التعقل يال يصرح به ولكنه نتيجة طبيبع

إلغاء قيمة العقل ودوره الفاعل  يف هبذا النحو يسهم مفهوم العقلمن طلب احلقيقة، وبقدر ما  بدال  
، وهذا خيالف يعيق أي نظام معريف يسعى للوصول إىل احلقيقة املعرفية اثل حاجز  مي إنهيف فهم الدين ف

 يف إعمال العقل يف تقرير املعرفة واالستدالل عليها. العلماءما سلكه 

صياغة مفهوم تور سروش يف حماولة الدك وكمقاربة بلسان سروش نفسه، ميكن القول إن
مل تنطلق من رؤية الوحي نفسه قد نبعت من خالل الفلسفة العقالنية النقدية، فهي  حديث للعقل

                                                           

يا والدكتور كامل عياد ، حققه وقدم له: الدكتور مجيل صليباملنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي احلجة واجلالل( الغزايل، 1)
 25-24، ص7ط
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رمستها النصوص الدينية اليت ، وإمنا نتجت وفق رؤية ختتلف عن تلك العلماءومل تستند ملا ذكره  للعقل
 بلورة مفهوم العقل من الفلسفة العقالنية أنه استفاد يفله، والدكتور سروش ال خيفي ذلك وقد صرَّح 

فقال: " ومن خالل املعطيات والنتائج العقالنية عرفنا العقل بصورة أفضل وتوصلنا إىل مقولة  النقدية
 (1)العقالنية االنتقادية."

لقد ساق الدكتور سروش انتقادات ملفهوم العقل املقابل ملا ذهب إليه، فقد ذكر أنه عقل  :ااثلثً  
الفهم، يقصي اآلخر لكونه يبحث عن احلق، ولكونه يريد الوصول إىل احلق فإنه عقل يف نظر  أحادي

سروش جامد غري فاعل، غري أن الدكتور سروش مل يقم أدلة على مدعاه كما أنه مل يسق أي دليل 
إلثبات صحة تفسريه للعقل، وميكن القول يف دعوى سروش أن طلب احلق يساوق مجوده وتعطيله ال 

فال معىن مع الواقع  متطابقةٌ أهنا و  حقٌ  املعرفة الدينيةأن توصل إىل احلقيقة وعرف د هلا، فالعقل إذا مور 
فالعقل الباحث عن احلقيقة سيؤمن  وال ينشأ من ذلك صدام مع اآلخر، لقسر واجلرب حينها،ا لورود

بعد نظر  -دينية صحيحة  ، ولذا ال جيد الباحث أيَّ ربط  بني اإلميان واالعتقاد بقضية اهبا تلقائي  
للجمود كما يُفهم ذلك من كالم الدكتور  أهنا حنو من تعطيل العقل ومدعاةٌ  وبني -العقل فيها
 سروش.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  98ص  الصراطات املستقيمة ( سروش،1)
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 املبحث الثاين: مساحة العقل وحدوده يف نظر الدكتور سروش:

 املطلب األول: حدود نطاق العقل يف فهم الدين:

ل العقل ال حدود هلا، فالعقل يتسم ابحلرية املطلقة يف يذهب الدكتور سروش إىل أن مساحة عم
دود االعتماد على العقل حالسؤال والبحث وطرق املواضيع اجلريئة وال حيده شيء وذلك ألن 

"الذي  (1) نكتسبها من العقل نفسه، فليس لدينا رأس مال يكشف لنا الطريق سوى هذا العقل"
، "ومن هنا كان عدم (2)للدين واملعارف األخرى" حيدد ويعني شكل العالقة والنسبة بني فهمه

االهتمام ابألحكام العقلية بشكل مطلق وعدم العناية إبجياد التناسب بني الفهم الديين واألحكام 
 (3)العقلية يتناىف مع االلتزام الديين"

وحسب إطالق سروش فإن الدين نفسه واألنبياء والرسل ليست لديهم صالحية حتديد 
، ألن األخري وحده الذي يشخص حدود ومساحة ذاته يف إثبات أو نفي املعرفة ولذا مساحة العقل

ال يوجد أحد إبمكانه تشخيص هذه احلدود "؛ ألنه (4)"جيب أن نستعني ابلعقل إلصالح العقل"
ال يتدخل العقل يف ذلك. إن العقل نفسه يقول لنا  اويقول: إىل هنا حدود العقل ومن هنا فصاعد  

  (5)ذلك".

ه يف هذا الباب يرفض الدكتور سروش وجهة النظر القائلة بضرورة طرح املسائل يف سياق آرائو 
لعدم امتالكهم مقدمات  اواخلالفية التخصصية على أهلها خشية احنراف عوام الناس نظر   العقائدية

األشخاص الذين يتحركون ضد احلرية من " ، فهو يرى أن هؤالء(6)العلم الشرعي وعدم ختصصهم
قع الشفقة على الناس ويتحرقون على احلق واحلقيقة من أعماق قلوهبم هؤالء يعتقدون يف مضمون  مو 

                                                           

 106، صالقبض والبسط يف الشريعةسروش،  اوانظر أيض   213ص العقل واحلرية  ( سروش،1)
 148ص الرتاث والعلمانية( سروش، 2)
 147( املرجع السابق ص 3)
 61ص العقل واحلرية( سروش، 4)
 213( املرجع السابق ص5)
 أرحب من اإليديولوجيا( ابلرغم من أنه يف مورد آخر أكد على ضرورة احملافظة على دين العوام وعقائدهم، انظر سروش، 6)

 31-30ص
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كالمهم وأساس رؤيتهم أن احلرية يف دائرة الفكر تتسبب يف نشر األفكار الباطلة وشيوع التيارات 
وية العقل ال ولذا فهو يشدد على أن "تق  (1)املنحرفة وابلتايل ستكون للباطل اليد العليا على احلق"

من خالل طرح األسئلة وإاثرة املواضيع اجلريئة يف  (2)تتيسر إال بتهيئة احمليط احلر لتفعيل عملية التعقل"
الفكر اإلسالمي وإعادة النظر يف املسلمات والضرورات الدينية كالتوحيد والنبوة وغريها من أصول 

مقتضى حرية العقل ومتطلب من  ألن ذلك هو (4)وأصول ومباين االجتهاد الفقهي( 3)العقائد
 متطلبات جتديد الفكر الديين. 

 املطلب الثاين: حتليل ومراجعة حلدود دور العقل يف فهم الدين عند سروش:

يرى الباحث إن دعوى الدكتور سروش يف أن حتديد مساحة العقل وحدوده يف إثبات وفهم الدين 
مناقشة ومراجعة رأي الدكتور سروش يف  اإلسالمي يرجع إىل نفس العقل هي دعوى خاطئة، وميكن

 حدود العقل البشري ومساحة عمله يف حمورين:

ن دعوى سروش يف أن مساحة العقل مطلقة وأن حدود االعتماد عليه يرجع إىل يرى الباحث إ :أواًل 
العقل نفسه وأن الدين نفسه ليس من صالحيته تقييد حرية العقل قد جانبت الصواب، فالقرآن 

ذي حوى العديد من الرباهني واالستدالالت العقلية ودعا البشر يف أكثر من ثالمثائة آية إىل الكرمي ال
 التعقل والتدبر والتفكر، مل يعطن العقل هذه املساحة وال العقل نفسه ادعى لنفسه ذلك. 

على   اإن اخلطأ الذي وقع فيه الدكتور سروش هو أنه منح سلطة مطلقة للعقل وجعله حاكم  
وعات الدينية واملعارف البشرية، مبعىن أن سروش جعل العقل هو األساس، وهو الفيصل يف كل املوض

فهم الدين ونصوصه وهو املرجع عند االحتكام، وهذا خيالف منهج أهل السنة واجلماعة يف التعاطي 
، ومل مل يذهبوا إىل إعطاء العقل هذا القدر من االستقاللية واحلريةإذ أن علماء اإلسالم مع العقل، 

مينحوه سلطة مطلقة وإمنا كانت عالقة العقل والدين عالقة تكاملية ألن "العقل لن يهتدي إال 
                                                           

  38ص العقل واحلرية( سروش، 1)
 49( املرجع السابق ص 2)
 158، ص1، تعريب: أمحد القباجني طالفكر الديين وحتدايت احلداثة ( انظر سروش، وآخرون،3)
 103، ص1تعريب: أمحد القباجني ط الدين العلماينظر سروش، ( ان4)
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ابلشرع، والشرع لن يتبني إال ابلعقل، فالعقل كاألس والشرع كالبناء ولن يغين أس ما مل يكن بناء، ولن 
بني العقل وفهم الدين،  فال تعارض بني العقل والدين وال تعارض (1)يثبت بناء ما مل يكن هناك أس"

اإلمام هلا، قال  افهو املعني يف املعرفة الدينية، وهو املقرر ألوامر الشريعة، املتعقل لقضاايها وليس شارع  
ألدلة العقلية إذا استعملت يف هذا العلم فإمنا تستعمل مركبة على األدلة هـ( : " ا790الشاطيب )

ناطها، أو ما أشبه ذلك، ال مستقلة ابلداللة، ألن النظر السمعية، أو معينة يف طريقها، أو حمققة مل
  .(2)"فيها نظر يف أمر شرعي، والعقل ليس بشارع

تحديد أطر العالقة بني العقل والنص ألن العقل عاجز لعلماء أن الشرع هو املتويل اللقد بني 
مساحته   خصصتو  العقل وجهت يف كثري من املوارد عن معرفة تفاصيل الدين والشريعة، فالشريعة

 فال العقول، مبجاراة بل العقول مبجاالت خيربون ال الرسل أن نعلم ابن تيمية: " وحنن الشيخ قال
 ابألدلة مهتد   هو بل" (3)معرفته" عن العقل يعجز مبا خيربون بل انتفاءه، العقل يعلم مبا خيربون

الشاطيب، ولذا جند اإلمام لك كما أفاد بذ  (4)"وقفته. حيث ويقف أجرته، ما مبقدار جيري الشرعية،
بني التفريط يف العقل واإلفراط  ارمسوا معامل العقل وقعدوا حدوده، فكانوا أمة وسط   االسالمأن علماء 

 حمدود نفسه العقل أن كما.  النصوص هذه إليه حناكم الذي الكامل املطلق العقل "هناك فليس فيه،
 به حييط الذي احملدود بغري حييط أن يستطيع وال ،وظيفته وحبدود والكيفية، واملكان الزمان حبدود
 (5)."الوحي أو الشرع

إن إعطاء الدكتور سروش العقل هذه املساحة املطلقة املهيمنة على النص، وذهابه إىل أنه ال  :ااثنيً 
يوجد أحد ميتلك صالحية تشخيص حدود العقل ومساحته إال العقل نفسه يُفهم منه أن الدكتور 

 على قضااي االستدالل نإقالوا ا يذهب إليه العدلية من القبح واحلسن العقليني، إذ أتثره مبسروش 
                                                           

 57، ص 2ط معارج القدس يف مدراج معرفة النفس( الغزايل، 1)
 27ص 1ج  املوافقات( الشاطيب، 2)
 147ص  1، جزء درء تعارض العقل والنقل( ابن تيمية، 3)
 133ص 1ج  املوافقات( الشاطيب، 4)
 195، ص2، طاإلسالميةمدخل لدراسة العقيدة ( ضمريية، 5)
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 عليه تبىن الذي األصل ولذا جندهم قد جعلوا العقل هو ،أوال   العقل على يقوم العقيدة ومسائلها
 له. اعداه ميثل فرع   وما ،(1)عقائد املسلمني

: هللا نبياء فهو أهنم قالوا للناس، أوال  سروش " وأما اكتشاف األالدكتور وابلتأمل يف قول 
ن ما حيكم به وافق مع حسن األشياء وقبحها، أي أ: قالوا إن رضا هللا وسخطه يتاموجود... واثني  

عقل اإلنسان أبنه حسن، فإن هللا تعاىل حيبه ويريده، وما حيكم به عقل اإلنسان أبنه قبيح فإن هللا 
 املعتزلة يف قوهلم ابلتقبيح والتحسني العقليني.إليه الشيعة و مبا ذهب يتبني أتثر سروش  (2)يبغضه"

على خطأ رأي سروش، إن العقل الذي يعجز عن تشخيص املصاحل  الواضحةمن األدلة  :ااثلثً 
من القوانني من أجل تنظيم حياته حىت أنه مل يتوصل لآلن إىل  االدنيوية من مفاسدها وجيرب كثري  

ليس بقادر  على  فمن األوىل أن يكون ،اوانقص   اجود وذلك لكونه حمدود  مجيع قوانني وأسرار عامل الو 
 عن خصوصياهتا. أن حييط ويدرك مجيع حقائق ومعارف عامل الغيب، فضال  

والشرع  الشرعيات تفاصيل إنىل يهدي ال فالعقل هـ( :" وعلى اجلملة505الغزايل ) اإلمامقال 
 و اتر ة اْلمعرف ة حلقائق يتـ نـ بَّه ح ىتَّ  الدَّلنيل وإظهار الغافل بتنبيه اتر ةو   عليه العقل اْست قر م ا بتقرير اترة أييت

ولذا فإن العقل حباجة إىل الوحي ملعرفة حدوده يف املعرفة  (3)ف قده." م ا يت ذ كَّر ح ىتَّ  اْلع اقنل بتذكري
و ترك اإلنسان وعقله الدينية وأن جتاوزه ملساحته يعين خروجه عن الصواب، ولذا جند ابلوجدان أنه ل

 .(4)فال ميكنه أن يصل إىل املعارف الدينية واألحكام الشرعية والعقائد اليت أمر هبا

وعلى هذا األساس نفهم طبيعة حدود العقل ومساحته يف الدين، فإن الدين بني لنا الطريق   
يدلنا على ذلك   اللوصول إىل حتقيق الكمال ونيل رضا هللا، أما العقل فقد جعله هللا عز وجل نور  

 الطريق الذي رمسه هللا وذلك الصراط املستقيم الذي أمران هللا أن نسري فيه. 
                                                           

عن منهج املعتزلة  نقال   139ط، صد.، حتقيق: فؤاد سيد، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة( انظر البلخي و عبد اجلبار، 1)
 79ص

  100ص الرتاث والعلمانية( سروش، 2)
 58، صمعارج القدس يف مدراج معرفة النفس( الغزايل، 3)
 19، ص 1ط فلسفة الدين ( انظر العبادي،4)
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فالعقل البشري كاملصباح الذي يكشف لنا ظلمات الطريق ويوصلنا إىل اهلدف، أما الوحي فهو 
جود إىل اهلدف، ال بد من و الطريق املستقيم نفسه املوصل إىل اجلنة. ولذا فلكي يصل اإلنسان 

ابن تيمية: "إن ما جاء الشيخ ، قال (1)املصباح وهو العقل ىالطريق وهو الدين واآلخر  اأحدمه ركيزاتن
به الكتاب والسنة هو احلق احملض الذي تدل عليه املعقوالت الصرحية وأن صريح املعقول موافق 

ن يتعارض دليالن قطعيان أنه ميتنع تعارض األدلة القطعية فال جيوز أ  لصحيح املنقول. وقد بينا أوال  
... فالعقل يدل على صحة السمع اواآلخر مسعي   اسواء كاان عقليني أو مسعيني أو كان أحدمها عقلي  

                       (2) والسمع يبني صحة العقل وأن من سلك أحدمها أفضى به إىل اآلخر."

على عوام  العقائديةاالت الفكرية و إن دعوة الدكتور سروش إىل طرح الشبهات وإاثرة اإلشك: ارابعً 
الناس بدعوى حرية الفكر وحرية النظر  وأهنا السبيل األمثل للنهوض الفكري واحلضاري ابجملتمع غري 

على الرفق بعوام الناس واحلفاظ على سالمة عقائدهم،  علماء اإلسالمصائبة، فقد جرت سرية 
إىل أنه  يؤدي إىل حدوث موجة  الفني، فضال  والتقريع واالستنكار على من يبالغ يف نشر شبه املخ

من اإلشكاالت وجيلب الريب والشك يف قلوب العوام نتيجة بساطة املعرفة لديهم وغياب الرأي 
 اآلخر املتخصص يف الرد على مثل هذه اإلشكاالت واجلدليات الفكرية.

 يف تصنيفه (،هـ243) احملاسيب احلارث قد أنكر على هـ(241حنبل ) بن "أمحد اإلمام فهذا
 حكيت ولكن ، نعم: أمحد فقال فرض، البدعة على الرد :احلارث فقال عقائد املعتزلة؛ على الرد

 إىل يلتفت وال ، بفهمه ذلك يعلق من الشبهة يطالع أن أتمن فبم   ؛ عنها أجبت مث أوال   شبهتهم
 (3)كنهه؟"  يفهم وال اجلواب يف ينظر أو ، اجلواب

هبذا املدعى ال ينشر العلم وال يؤدي إىل الكمال وال خيدم الدين، ويعتقد الباحث أن العمل 
حيصنه عن  اكافي    اإذا علمنا أن املتلقي ال ميتلك بناء  معرفي   اوإمنا يؤول إىل حرف العوام، خصوص  

 االجنراف وراء الشبهات ويبعده عن الدين وعن روح التدين.
                                                           

،  1ط فلسفة الرتبية اإلسالمية: دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية اإلسالمية والفلسفات الرتبوية املعاصرة( انظر الكيالين، 1)
 248ص

  245ص  6ج  درء تعارض العقل والنقل، ( ابن تيمية ،2)
  92، صاملنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي احلجة واجلالل( انظر الغزايل، 3)
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 :ث الثالث: نسبية العقل  عند سروشاملبح

 ألول: نسبية العقل يف فهم النصوص:املطلب ا

يرى الدكتور سروش أن معطيات العقل البشري ونتائج عملية الفهم هي نسبية وتؤدي إىل الظن وال 
ترقى لليقني، فالعقل عاجز عن إنتاج اليقني وتوليد القطع يف فهم الدين وإثبات املعرفة الدينية. 

ة العقلية من املذهب العقالين االنتقادي، يقول سروش نه استفاد نسبية املعرفأبوُيصر ح الدكتور سروش 
يف هذا الشأن: "إن موقفي يف الواقع هو موقف العقالنية املعقدة أو االنتقادية مبعىن أن عامل الواقع 
سواء  يف الدين أو الفلسفة أو الطبيعة أعقد من أن تفرض األحكام العقلية البسيطة حكمها عليه أو 

وهذه "العقالنية كانت يف السابق بعيدة عن النسبية   (1)ا الواقع مبنطق اجلزمية"يتعامل اإلنسان مع هذ
  (2)واليوم تعيش معىن النسبية."

ويعلل الدكتور سروش تبنيه لنسبية العقل أبن االعتقاد أبن العقل قادر على التوصل للجزم يف 
كرية، يقول سروش يف هذا املعرفة  فإن ذلك يؤدي إىل تعطله وجتميده وتقييد حرية اإلنسان الف

الشأن: إن "هدف العلم والفكر ليس التوصل إىل اجلزم ألن اجلزم نوع من إغالق ابب العقل 
 (3)والتعقل."

وكأن الدكتور سروش يريد أن يقول إن الرؤية املعاصرة للعقل تقتضي أن تكون نتائج العقل 
قع والدين كظاهرة مستمرة ليست هلا هناية نسبية بعيد كل البعد عن اجلزم واليقني تقوم على تفسري الوا

وهذا ينسحب  (4)ألن اجلزم واليقني من أشد أعداء العقل ؛ال  اعوف امما جيعل العقل البشري متحرك  
 .العقائديةيف رأي الدكتور سروش ميكن التوصل له يف فهم املسائل  اعلى القضااي الدينية فال رأي هنائي  

 

 
                                                           

 96ص الصراطات املستقيمة، ( سروش، 1)
 34ص  العقل واحلرية،  ( سروش، عبد الكرمي،2)
 143ص الدين العلماين،  ( انظر سروش،3)
 231ص أرحب من اإليديولوجيا ( انظر سروش، 4)
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 ملوقف سروش من نسبية العقل:املطلب الثاين: حتليل ومراجعة 

ني أنه يذهب إىل تقديس العقل ومنحه السلطة املطلقة والقدرة يرى الباحث أن الدكتور سروش يف ح
واإلبداع يف ما يتصل إبدراك الواقع وحتصيل املعرفة واهليمنة على الدين بتوليه حتديد أطر العالقة بينه 

اجلزم بل ال ينبغي له ذلك عند إدراكه للمعرفة، وهذان وبني الوحي إال أنه يرى أن العقل ال يصل إىل 
طرفان متناقضان يف رؤية سروش للعقل، إضافة إىل أنه يلزم منه حماذير عديدة  -يف نظر الباحث  –

 ال تتوافق مع الدين اإلسالمي، وميكن لنا حتليل ومراجعة موقف سروش من خالل املالحظات التالية:

ذكره سروش من أن العقل يف ذاته وسيلة حمدودة وقاصرة عن حتصيل اليقني ما  أنَّ يرى الباحث : أواًل 
إىل  العلماءال سيما يف املسائل غري احملسوسة أو يعرب عنه بنسبية العقل ال خيلو من صحة فقد ذهب 

القول بتقييد مساحة العقل لضعفه عن إدراك كثري من املسائل منها األمور الغيبية، فهم يؤمنون 
 تها ألن العقل عاجز عن إدراك كنهها.يجاء به الوحي لكنهم ال يتعرضون إىل كيف ويصدقون ما

املمنوع أن من شأن العقل ومل يلغوه أو يعطلوه إمنا أكدوا أن " ايف ذلك انتقاص   العلماءومل ير  
يستخدم العقل يف غري موضعه، أو أن خيضع يف االستدالل ملنهجن خيالف املنهج الذي جاء يف القرآن 

فهم ال يُعُلون  من شأن العقل، وال يُغالون يف أحكامه، وال حيكمون ابستقالله وكفايته، وإنمنا  السنة.و 
او ات يضعونه يف موضعه الالئق به، ف يست عملون ه يف نطاق ُقد رتنه وإنمكاانته يف النظر يف ملكوت السمَّ 

 املاد نيَّة، اليت هتدُف إنىل ترقية اجملتمع القضااي العملية، ويف اكتشافن العلومن  واألر ض، ويف االجتهاد يف
  (1)."وتطويرنه، وهذا من متام علمهم، وبـُْعد نظرنهم، وسالمةن تفكريهم، ولو كان العقل يفسَُّر بواسطته  

 العقل يف بقادح ذلك ليس"هـ( أن تقييد العقل ابلشرع 808ابن خلدون )العالمة ولذلك يرى 
 أمور به تزن أن تطمع ال أن ك غري .فيها كذب  ال يقيني ة حكامهفأ صحيح ميزان العقل بل ومداركه
 يف طمع ذلك فإن   طوره وراء ما وكل   اإلهلي ة الص فات وحقائق الن بوة وحقيقة واآلخرة الت وحيد
 (2)حمال."

إال أن ما يدعو إىل الرتيث والتدبر هو املنحى التجديدي الذي يتخذه سروش يف تفعيل مبدأ نسبية 
طلقة يف تشكيل املعرفة الدينية وليس ابلنحو الذي ذهب إليه السلف، فسروش يرفض تقبل العقل امل

                                                           

 141، ص 2، طجممل اعتقاد أئمة السلف( انظر الرتكي، 1)
 582، ص2، طومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر( ابن خلدون، 2)
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أي معىن جزمي ويقيين مستقى من الدين، ويشجع على حالة الشك واالهتزاز يف العقيدة ابعتبارها 
ل ، باوال أن صاحبه يستحق مالمة وذم   وعالمة على اإلنسان املعاصر، وال يرى يف ذلك خلال   دليال  

ة ضرورية بدوهنا يُعطل العقل، يقول الدكتور سروش: " هذه كلها من ميميثل يف نظره حالة عقلية سل
أدلة االنسان املعاصر الذي يعيش عدم اليقني واالهتزاز يف العقيدة، وهذا اجلو من عدم اليقني ال 

  (1)يستحق اللوم والتوبيخ."

ليت تثبت حقانية وعدالة الدين أبمجعها ويف السياق ذاته، يرى الدكتور سروش "إن األدلة ا
، وكأن الدكتور (2)عقالنية وبشرية وغري وحيانية، وهذه األمور كلها دخيلة ومؤثرة يف فهمنا للدين"

سروش قام بعمل قياس منطقي مؤلف من مقدمتني ونتيجة، فاملقدمة الصغرى أن األدلة على الدين 
ة، وخلص بنتيجة وهي أن األدلة على الدين نسبية، ولذا عقلية، واملقدمة الكربى أن نتائج العقل نسبي

ذهب إىل إمكان التشكيك ومراجعة أدلة وجود اخلالق عز وجل وصعوبة إثبات وجود هللا ابألدلة 
اجلزمية القطعية، يقول سروش يف هذا الشأن: "ميكن القول جبرأة إن النصف الثاين من القرن العشرين 

على إثبات وجود هللا ابلدليل يستطيع جبرأة  -إال ما ندر-لم مل يكن هناك فيلسوف أو متك
سروش يلزم منها امتناع إثبات الدكتور ن القول برؤية إوفساد ذلك واضح ابلضرورة، إذ  (3)القطعي."

 الدين والعقيدة والدخول يف عامل السفسطة واإلنكار. 

قل املطلقة على حنو اجلزم واليقني يف لعل الدكتور سروش مل ينتبه إىل أنه عرض مسألة نسبية الع :ااثنيً 
يطرح سروش  ، فكيف إذ  (4)حني أكد أن حالة الالجزم أضحت مهيمنة على مجيع جماالت املعرفة

هذه القضية بكل قطع وجزم؟ أال تنطوي هذه الدعوى على مفارقة واضحة تؤدي إىل نقض النظرية 
السؤال التايل: هل يشمل هذا االدعاء نفسها؟!، ابإلضافة إىل ذلك، ينبغي على سروش اإلجابة عن 

                                                           

 310ص أرحب من اإليديولوجيا( سروش، 1)
 147ص  الرتاث والعلمانية( سروش، 2)
 256ص  أرحب من اإليديولوجيا ( سروش،3)
 90-89صالرتاث والعلمانية ( انظر سروش، 4)
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وهذا دليل  (1)احلقائق الرايضية واهلندسية، وبعض احلقائق الفلسفية كاستحالة اجتماع النقيضني أم ال؟
 نقضي واضح يثبت خطأ رأي سروش.

اقتفاؤه منهج الفلسفة هو يرى الباحث أن منشأ تبين سروش ملقولة نسبية العقل املطلقة : ااثلثً 
، ولذا فإهنم ال االنقدية اليت تنظر إىل قدرات العقل على أهنا حمدودة وضيقة وأكثر تواضع   العقالنية

هنائية وحامسة حول احلقيقة واملعرفة وقيمة األشياء، ويشددون على ضرورة الرتحيب  ايصدرون أحكام  
 ئهم. ألهنم يرون امتناع حتقيق أية ضمانة عقلية ترجح صواب آرا ؛ابآلراء املختلفة والتعدد

ه( يف تبين نسبية العقل املطلقة بقدر ما  505الغزايل ) إلماموال يرى الباحث أتثر سروش اب
كان سروش حياول البحث عن أدلة وشواهد يف النصوص الدينية و الرتاث اإلسالمي ليثبت صحة 

لة ه( خري وسي505الغزايل ) اإلمامموقفه ويقرب وجهة نظره، وقد وجد يف قصة الفيل اليت ذكرها 
ليستدل ويستعني هبا ولُيقر نب من خالهلا نظريته يف نسبية العقل وحتمية التعدد وقصور اإلدراك 
البشري، يقول الدكتور سروش بعد أن عرض قصة الفيل يف كتابه الصراطات املستقيمة:" إن الرؤية 

غرفة مظلمة،  احلسية والتجريبية قاصرة عن اإلحاطة بتمام املعلوم، كما يف قصة الفيل املوجود يف
فعندما جاء بعض األشخاص ليتحققوا عن حقيقة هذا املوجود يف الغرفة مل يتمكنوا من اإلحاطة 

العقلية  تصر على الرؤاي احلسية، بل الرؤيةجبميع املعلوم وخرجوا بنتائج متفاوتة، وهذه احلالة ال تق
 (2)حلكم".احملضة كذلك، فما دام اإلنسان يعيش يف قفص البشرية فحكمه هو هذا ا

يستخدمه  اهبذه اخلصائص ال ميكن أن يكون نور   -إن صح التعبري– إن العقل السروشي
الناس من أجل إثبات دينهم وعقيدهتم ألنه قائم على النسبية املطلقة فالعقل البشري مهما اجتهد 

يقينية  اواعتمد على قواعد اللغة وآليات فهم النصوص الدينية فإنه ال يقدر على أن ينتج أحكام  
سروش هذا هو احلقيقة تعطيل  الدكتور موقف قطعية بسبب القصور يف بنية عمل العقل نفسه، إن

، ويلزم منه التشكيك يف اإلميان واستحالة إثبات العقيدة اإلسالمية، وهذا خمالف للقرآن كلي اللعقل  
 .علماء املسلمنيوالسنة وخمالف ملا ذهب إليه 

 

                                                           

 113-112، ص1، تعريب: حيدر جنف طالعقل والدين يف تصورات املستنريين الدينني املعاصرين( انظر جعفري، 1)
 230ص القبض والبسط يف الشريعةكتابه   اوانظر أيض   30صالصراطات املستقيمة ( سروش، 2)
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سروش الدكتور عند واملعرفةالدين جدلية : الثالث الفصل  

 الدين واملعرفة الدينية عند الدكتور سروش:األول:  املبحث

 املطلب األول: مفهوم الدين عند سروش:

يذهب الدكتور سروس إىل أن الدين هو "عبارة عن جمموعة األصول والفروع املنزلة على النيب حممد 
عبارة أخرى هو القرآن والسنة ومن ب، أو (1)صلى هللا عليه وسلم، إضافة إىل سري األولياء وسننهم"

 مسات هذا الدين أنه صامت ينتظر من يسأله، وبقدر ما نسأله فإنه جييب علينا.

ويوضح علي حرب مفهوم الدين عند الدكتور سروش بقوله " أما الدين فهو يف نظره إهلي 
، وخالد وأزيل، اتم وكامل، ولذا ال  جمال فيه للخطأ وفطري، مطلق واثبت، مقدس ومتعال 

 (2)والتعارض."

 املطلب الثاين: املعرفة الدينية عند سروش:

يرى سروش أن املعرفة الدينية هي عبارة عن جهد بشري لفهم الدين حيتوي على الصواب واخلطأ 
حبكم األفق البشري الذي صدر منه، وهي معرفة متحولة ومتغرية ال تتسم ابلقداسة وختضع للنقد 

 (3)كغريها من املعارف البشرية األخرى.  والسؤال والتمحيص

 املطلب الثالث: ضرورة التمييز بني الدين واملعرفة الدينية:

يعترب التفكيك بني الدين واملعرفة الدينية من أهم معامل جتديد الفكر الديين لدى الدكتور سروش، وقد 
، يقول الدكتور سروش (1)بسطيف نظريته املسماة ابلقبض وال اأكَّد ذلك يف أكثر كتبه حىت جعله ركن  

                                                           

 29ص  القبض والبسط يف الشريعة( سروش، 1)
المي ، جملة قضااي إسالمية معاصرة : التباسات املفاهيم يف الفكر اإلسعبد الكرمي سروش ونقد املعرفة الدينية( حرب، 2)

 288ص 1424-2003صيف وخريف  25-24( ، العددان 1املعاصر )
 289( املرجع السابق ص3)
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ابعتقاد  (2)"اخلالصة أن الشريعةالفرق بني الدين واملعرفة الدينية أو الشريعة وفهم الشريعة:  املخص  
اخلطأ والتناقض إىل داخلها، وهي اثبتة  بوإهلية املصدر واملنشأ، ال يتسر  املؤمنني قدسية، وكاملة

فهم  -وألف أما –يني، وال يناهلا إال املطهرون. أما وخالدة، ال تستعني ابلعقل وال املعرفة البشر 
وال  اوال اثبت   الشريعة فال يتصف أبي من هذه الصفات، ومل يكن يف أي عصر من العصور كامال  

  (3)".عن اخلطأ والزلل ا، وال بعيد  انقي  

لدين سروش على ضرورة التمييز بني الدين واملعرفة الدينية أبن اخللط بني ا ويستدل الدكتور
 .(4)واملعرفة الدينية يلزم منه أن ينزل هللا شرائع متعددة بعدد فهم البشر للشريعة وهذا ابطل ابلوجدان

وكأنَّ الدكتور يريد أن يقول إن الدين هو حقيقة مساوية مقدسة وكاملة وخالدة، وال تناقض 
هلذا الدين معرفة انقصة فيها وال اختالف وقد نزل إىل البشر وتلوث بغبار بشريتهم، وأضحت املعرفة 

وحتمل يف داخلها التناقض واخلطأ، فهي خليط من احلق والباطل، وهي معرفة بشرية وليست  متغريةو 
معرفة إهلية مقدسة، وميكن  تقريب وعرض رؤية سروش هذه من خالل مقارنة خصائص الدين 

 واملعرفة الدينية يف نظره مبا يلي:

ه حق وصدق ومطابق ملا أراده هللا أما خصائص عديدة، منها أن حيتوي على اإلهلي الدين: إن أواًل 
فالقدر املتيقن  ااملعرفة الدينية فإننا نرى ابلوجدان أن معارفنا الدينية بعضها صواب وبعضها خطأ، إذ  

                                                                                                                                                                                     

( ويراد منها على وجه االختصار: إن الشريعة تنقبض وتنبسط حبسب املعطيات البشرية والفهم البشري هلا، فتارة ينحسر دور 1)
وهذا املد واجلزر يف الشريعة يراد منه القبض والبسط يف أدبيات  الدين إذا بطلت االستدالالت العلمية، واترة يتسع دوره إذا ثبتت،

، جملة قضااي إسالمية معاصرة: إشكالية التأويل، العدد نظرية القبض والبسط على ضوء الرتمجة العربيةسروش. انظر النعماين، 
 292م ص2002-ه1423التاسع عشر 

به الدين. انظر على سبيل املثال قوله " إن أركان الدين وأصوله  يف كثري من املوارد يذكر سروش مصطلح الشريعة ويريد 2))
 122ص  القبض والبسط يف الشريعةوفروعه املوحاة إىل األنبياء هي الشريعة عينها، وهي مقدسة ومساوية" سروش، 

  121و102و 33و31و30و29وللمزيد انظر الكتاب نفسه ص 31انظر املرجع السابق ص  3))
 30سابق ص( انظر املرجع ال4)
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ليست مطابقة للواقع، وعندها إذن تفرتق  -ابجلملة -منه أن معارفنا الدينية وفهمنا للشريعة 
 لدين عن املعرفة الدينية.اخلصوصية األوىل ل

: إن الدين اإلسالمي دين اتم وكامل وال نقص فيه وال قصور أما املعرفة الدينية، فلم يدعن أحد  ااثنيً 
كماهلا واكتماهلا، فهي انقصة وغري اتمة، ولذا فإننا جند ابلوجدان أن العلماء ال زالوا يبحثون 

 وينشدون احلقيقة.

ي مزيج الباطل، أما املعرفة الدينية فه من ااتم   ااحلق، فهو خالص خلوص   : إن الدين ال يشوبه غريااثلثً 
، ابني احلق والباطل ومشوبة ابخللل واخلطأ، وإال ملا وقع االختالف بني العلماء، فاحلق ال يناقض حق  

وإذا وقع التناقض والتعارض فهذا دليل على أن املعرفة الدينية حتتوي على الباطل، وهذا متحقق 
 .(1)يانابلع

وبناء  على ما سبق فإنه ملا خلت املعرفة الدينية من اخلصوصيات الثالث اليت يتسم هبا الدين 
ذهب سروش إىل القول أبن املعرفة الدينية هي غري الدين وغري الشريعة وابلتايل فهي غري مقدسة وال 

 (2)وكثرية األخطاء" ا" وهي انقصة حتم  تتسم ابلثبات فهي متغرية وحتمل يف داخلها احلق والباطل 
سوى جمموعة هذه فاملعرفة الدينة ال تعين " (3)".فال وجود هلا إال لدى الشارع عز وجلأما الشريعة و"

هذا هو مقتضى ماهية  ،فهام للنص  حنن نسبح يف حبر من التفاسري واألالتفاسري السقيمة والصحيحة و 
 (4)"من جهة أخرى الدين من جهة ومقتضى بشريتنا وبناء أجهزتنا اإلدراكية

 

 
                                                           

 31-30ص  القبض والبسط يف الشريعة سروش،(  1)
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 املطلب الرابع: حتليل ومراجعة ملفهوم سروش للدين واملعرفة الدينية:

يرى الباحث أن الدكتور سروش أصاب حينما ميز بني الدين واملعرفة الدينية وبني الشريعة وفهم 
الشريعة، وال خيفى أن اخللط بني الدين وبني فهم الدين من خالل الصعود بكل فهم للدين إىل 
مستوى الوحي أو اهلبوط ابحلقائق اإلهلية لتكون يف مستوى املعارف البشرية النسبية له حماذير كثرية، 

منه، ويف  اففي الصورة األوىل يؤدي إىل إدخال التفسريات واألفهام اخلاطئة إىل الدين وصريورهتا جزء  
اسة عنه وقابليته للنقد والرفض القول ببشرية الدين ونسبيته ونزع القدمر إىل الصورة الثانية يؤول األ

 وابلتايل إىل إسقاطه.

وقد اعترب الدكتور ماجد عرسان أن اخللط بني الدين واملعرفة الدينية من أسباب اجلمود 
من االجتهاد يف الفكر اإلسالمي وكان  والتخلف يف اجملتمعات اإلسالمية اليت نزعت إىل التقليد بدال  

أعطوها  بوعي أو بدون  -اليت-شرية إىل مستوى احلقائق اإلهلية وذلك بسبب"رفع الناس احلقائق الب
وعي صفة الدوام واإللزام. وقلبوا النسيب إىل مطلق، واجلزئي إىل كلي، واحلادث املوقوت إىل أبدي 
خالد. وابإلمجال رفعوا فهم البشر للكتاب والسنة إىل مستوى الكتاب والسنة فكان من مثار ذلك 

  (1)واجلمود."املذهبية والتقليد 

تكون بعض املعارف املستوحاة من النصوص الدينية ابطلة إذا كانت النصوص نفسها  قدنعم 
أن اجملتهد اعتمد على مناهج للفهم واالستنباط  ، أويف النصوص ذاهتاتغيري أو تبديل  حمرفة أو حدث

معاجلتها ميكن خرى و مسألة أتعد ، ولكن هذه ملا ثبت يف أصول الفقه وقواعد الفهم السليم مغايرة
 ذاك التعميمالدكتور سروش  ، أما إطالقوالدليل لربهانابتحريف اخلطأ أو ال منشأإثبات  من خالل

هي معارف نسبية خليط من احلق والباطل  مجيع املعارف الدينية املستوحاة من النصوصوالقول أبن 
من بشر فهو رأي خاطئ يف نظر ما أنزله هللا حبكم أهنا صدرت مع ال تتسم ابلقداسة وال تتطابق 

حماذير كثرية على مستوى النظرية والتطبيق، وهو يفضي إىل استحالة فهم الدين حىت  الباحث ويستتبع
                                                           

 281ص فلسفة الرتبية اإلسالمية( الكيالين، 1)
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لو كان بواسطة مناهج االستدالل الشرعي، ويرى الباحث أن الدكتور سروش قد وقع يف أخطاء عند 
صائص كل منهما، وميكن مناقشة رؤية سروش تضخيمه للفرق بني الدين واملعرفة الدينية واستعراضه خل

 فيما يلي:  

يلزم من رؤية سروش للدين واملعرفة الدينية التشكيك يف صحة فهم وتفسري الصحابة للسنة : أواًل 
يف حني أن الرسول األكرم عليه الصالة والسالم أمضى يف  النبوية والقرآن الكرمي بطريق غري مباشر،

للواقع. فعلى سبيل  اومطابق   اصحيح   اكالم هللا عز وجل، واعتربمها فهم  فهم الصحابة لكالمه و  حياته
عن  ااملثال ميكن سؤال الدكتور سروش هذا السؤال: عندما يسمع ابن عباس رضي هللا عنه حديث  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويعمل به وينقله للناس أمام مرأى من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
فيه احلق والباطل ليس ابلضرورة أن يطابق الواقع  بشراي   اأم يعد فهم   اخالص   اديني   اهذا فهم  هل يعترب 

على نظرية سروش فإنه سيختار الثاين ومن الطبيعي أن مآل ذلك لن خيرج عن  اإلهلي للدين؟ فبناء  
 .(1)إسقاط اإلسالم حىت لو مل يقصد سروش ذلك

أن يعترب الدين اإلسالمي يلتزم أبحد أمرين: إما أن عليه  فإن الدكتور سروش وعلى كل   
 القرآن ومفاهيمه مقتصرة على تعاليم القرآن الكرمي فقط، وإما أن يلتزم أنه جمموع حقائق ومفاهيم

 .الشريف واحلديث الكرمي

فقط فقد أسقط السنة، وهذا خمالف  القرآن الدين يتمثل يف تعاليمأن سروش فإذا التزم 
أن ما فهمه  اأن يلتزم أيض  له ، فال بد والسنة خذ من القرآنذا التزم أبن الدين يؤ ت الدين وإلضروراي

ألن رسول هللا عليه الصالة  اأيض  مطابق للواقع عليه السالم من كالم رسول هللا حٌق و  أصحاب النيب
عند  ملا غري مطابقة مها الصحابةفه الدينية اليت املعارففإذا كانت ، كان على مرأى منهم  والسالم

 .(2)أنه مل يبني أن خمالف للواقع ثبت أنه حق ومطابق للواقع ومبا كان عليه أن يبني عليه السالم،هللا  
                                                           

 65، ص 1ط نيةالثابت واملتغري يف املعرفة الدي( العلي، 1)
 65( املرجع السابق ص2)
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من احملاذير اليت وقع فيها سروش عند تضخيمه للفرق بني املعرفة الدينية والدين ذهابه إىل اعتبار  :ااثنيً 
نية ته حبكم الطبيعة البشرية وحبكم بن معرفجعل الدين والشريعة مما ال يدركه البشر وال سبيل لنيله و 

ال يوجد إال يف اللوح  الدين املعرفة الدينية ذاهتا أو بعبارة أخرى كأن الدكتور سروش يريد القول أبن
سروش: " دين كل واحد هو عني فهمه للشريعة أما الشريعة اخلالصة فال وجود الدكتور احملفوظ، قال 

وهذه العبارة يلزم منها عدة حماذير، منها: استحالة فهم الدين  (1)هلا إال لدى الشارع عز وجل"
على فهم غري عبثية إنزاله الدين للبشرية لكون البشر قادرين  اوالشريعة ومنها أنه يرتتب عليها أيض  

ملا أراده جل وعال، ويلزم منها كذلك أن أمر الرسول األكرم عليه الصالة  امطابق   امراد هللا فهم  
جود له إال يف  ال و  قاحل على هذا املبىن فإن الدين بناء  ألنه ال معىن له،  اليغها إليهم لغو  والسالم بتب

،  لدى إنسان ايصح أن يكون حق  و  ال ميكن إدراكه وفهمه نسيب، وأما يف الواقع فهو كمفهوم ذهين

 زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ: يقول تعاىل!، وهللا سبحانه و آخر عند ابطال  و 

ولنسأل الدكتور (2).َّ يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت
فهم الدين مما  إذا كانتباعه صراط املستقيم الذي أمران هللا ابسروش: كيف ميكن للمسلم أن يتبع ال

 ؟!.(3)ل إدراكه لكون الفهم البشري يتسم ابلنسبية املطلقةيستحي

ىل فصــل وبعبــارة أخــرى يــؤدي التمييــز بــني الــدين واملعرفــة الدينيــة ابلنحــو الــذي بينــه ســروش إ

مـن دعـوى حمدوديـة الفهـم البشـري  االدين عن مصدره املطلق املتعـايل وربطـه ابلقـارئ اإلنسـاين، انطالقـ 
وعجزه عن إدراك كالم هللا املطلق املتعـايل ممـا يـؤدي إىل ضـياع املقاصـد اإلهليـة وغياهبـا، فكـل مـا ميكـن 

                                                           

 30صالقبض والبسط يف الشريعة ( سروش، 1)
 153سورة األنعام، اآلية:  (2)

 46، ص 1، طقراءة يف التعددية الدينية: هل هي دعوة إىل الالدينية، العاملي( 3)
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واالجتماعيــة، فــال تكــون املفــاهيم  أن يســتنطقه القــارئ مــن الــدين هــو نتــاج حصــيلته الثقافيــة واملعرفيــة
 .(1)الدينية اليت توصل إليها اإلنسان إال مضامني بشرية ال تتصل ابلوحي والدين

من كالم الدكتور سروش دعوى تكليف هللا للعباد مبا ال يطاق لكون العبد  اكما يلزم أيض    
أن يصل لليقني وحتقيق التكليف  املسلم مبقتضى بشريته ال ميكنه فهم الدين كما أرداه هللا وال ميكن له

تعدد األداين وتعدد القراءات والقول بصحتها بقدر أفهام الناس ألنه اعترب   ااإلهلي. ويلزم منها أيض  
 كل فهم هو فهم للشريعة وهو دين يدين به العبد.

إىل اجملتمعات  –إىل آاثرها  احىت لو مل يكن ملتفت   –يرى الباحث إن مقولة سروش هذه تعيد 
إل سالمية مذهب الشك والسفسطة؛ وهو مذهب قدمي له عدة اجتاهات، وقد رد عليه علماء السلف ا

هـ( 456ابن حزم )اإلمام كر ة على الدين واإلميان، وممن أشار إىل هذا الفه اخلطر وبينوا فساده ولوازم
ّللَّن  و يـُق الصل يف امللل واألهواء والنحل وقال:" يف كتابه الف ي   ق ال   ملن يقالتـَّْوفن  و ابن

ي   من عنْند حق هن
 هن

طنل و هني حق عنْنده ي   من عنْند اب 
طنل عنْنده هن  حق أ نه اْعتقد من ابعتقاد ح ق ا يكون ال   الشَّْيء أ ن اب 

طنل أ نه اْعتقد من ابعتقاد يبطل ال   أ نه ك م ا بتا م ْوُجودا بنك ْوننهن  ح ق ا الشَّْيء يكون و إنمنَّ ا اب   اْعتقد س و اء اث 
طنل أ نه اْعتقد أ و حق أ نه  (2)."اب 

مبذهب العندية، ويقولون بتبعية العقيدة واحلكم على  اويسمى أصحاب هذا الفكر قدمي  
 هـ( وصف هذه املذاهب ابلعندية620ابن قدامة )الشيخ األشياء إىل فهم واعتقاد الناس، ويعلل 

 كما  احلقيقة يف فهو شيئ ا اعتقد من فكل لناس،ا العتقادات اتبعة األشياء أحكام إن: يقولون ألهنم"
 .(3)وهكذا" حادث أنه يعتقد من عند وحادث قدمي، أنه يعتقد من عند قدمي فالعامل اعتقد،

                                                           

روح ثة الغربية، انظر عبد الرمحن، ( وقد اعترب الدكتور طه عبد الرمحن أن القول بذلك يستبطن خطة لتمرير مشروح احلدا1)
 181، ص 1ط احلداثة: املدخل إىل أتسيس احلداثة اإلسالمية 

 15-14ص 1ط، ج.ب الفصل يف امللل األهواء وامللل،( ابن حزم، 2)
 290ص 1، ج2ط أمحد بن حنبل اإلمامروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب ( ابن قدامة، 3)
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 مج نيع   ج ع ل   أ نَّهُ  السوفسطائية بـ ْعضن  ع نْ  ف ُحكني  " هـ(:728ابن تيمية ) الشيخ وقال فيه
ي   اْلع ق ائندن 

بنت ة   ح ق ائنق   لنْْل ْشي اءن  جي ْع لْ  و مل ْ  ْعتنق اد اتن االن  يفن  اْلُمؤ ث نر ةُ  هن ه ا يفن  اث  ا نـ ْفسن ْعتنق ادُ  يـُو افنُقه  ر ة   االن  ات 
هُ  م ا ش ْيء   ُكل ن   يفن  احلْ قُّ  ُجعنل   ب لْ  ُأْخر ى و خُي النُفه ا بنع ة   احلْ ق ائنق   و ج ع ل   اْلُمْعت قندُ  اْعتـ ق د   او ه ذ   لنْلع ق ائندن  ات 

قنهن  ع ل ى اْلق ْولُ  ْنسن  مننْ  ُهو   و إنمنَّ ا اْلع ْقلن  س لنيمُ  ع اقنلٌ  يـ ُقولُهُ  ال   و ُعُمومنهن  إْطال   السوفسطائية أ نَّ  حُيْك ى م ا جن
 (1)."حبن قنيق ةن  عنْلم ا و ال   ح قنيق ة   يـُْثبنُتوا و مل ْ  احلْ ق ائنق   أ ْنك ُروا

 أبن يستثين مبدأ نسبية املعرفة الدينية عمومختصيص  ن يعمد إىلكان األوىل للدكتور سروش أ  :ااثلثً 
 كل ما كان قطعي الصدور وقطعي الداللة حيث أن تبين مقولة، و وضرورايته الدين أصول إطالقهمن 

فيه  وفيما يشرع والتفسري والتنوع يف الفهم تمل التأويلحت اليت ةعيات الشر يف ظنيَّ نسبية املعرفة الدينية 
 اإلمامقد أقرها مجلة من علماء السلف ولعل مقولة ، العلماءختلف فيه مما ا واالستنباط االجتهاد
تعين  "أ، وقوُل غريي خطٌأ حيتمل الصواب: " قويل صواٌب حيتمل اخلطهـ( املشهورة204) الشافعي

 . هذا األمر
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 :الذايت والعرضي يف الدين عند سروشنظرية : الثاين املبحث

 :عند سروش الدين ذاتيات املطلب األول:

متثل ذاتيات الدين يف نظرية سروش لب الدين وحقيقته اليت تعكس مقاصده وهي اثبتة ال تتغري 
حمصورة يف ثالثة أمور فقط، يقول الدكتور سروش: " قسمنا التعليمات الدينية إىل قسمني: تعليمات 

 (1)بشكل آخر، بعكس الذاتيات."ذاتية وتعليمات عرضية، والعرضيات هي اليت إبمكاهنا أن تكون 
فالذاتيات يف نظر الدكتور سروش هي ثالثة: االعرتاف أبن اإلنسان عبٌد وليس إبله، وأن السعادة 
األخروية تعد أهم هدف لإلنسان يف هذه احلياة، وأن حفظ الدين والعقل والنسل واملال يعد أهم 

 (2)مقاصد الشارع يف هذه احلياة.

 ت الدين عند سروش:املطلب الثاين: عرضيا

املفاهيم الدينية املتغرية اليت  ال تدخل يف يراد من العرضيات يف نظر الدكتور سروش تلك املتغريات و 
أو بعبارة أخرى متلك قشر الدين  ،وثقايف معني اترخييتشكلت يف سياق جوهر الدين وروحه واليت 

 يف قبال الذايت الذي ميثل لب الدين كما يصف ذلك سروش.

واسعة بسط  أمثلةوضرب عليها  وأسهب فيها مطوال   اف ص ل سروش يف العرضيات كثري  وقد 
 فيها القول يف كتابه بسط التجربة النبوية، وقد ذكر أن من عرضيات الدين:

من القداسة واخلصوصية، مبعىن أنه كان  ا: يرى سروش أن اللغة العربية ال حتمل شيئ  اللغة العربية :أواًل 
 اأو رومي   أو هنداي   ازل القرآن بلغة أخرى، فلو كان النيب حممد صلى هللا وسلم إيراني  ابإلمكان أن ين

، ولو   (3)نسكريتيةغة الفارسية أو الالتينية أو السفإن خطابه وكالمه وكذلك النص القرآين سيكون ابلل
                                                           

 55ص بسط التجربة النبوية( انظر سروش، 1)
 119( املرجع السابق، هامش ص2)
 83ص  بسط التجربة النبوية( انظر سروش، 3)
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يرى سروش أن "بعض ولذا  (1)فصالته وصالة مجيع املسلمني ستكون ابللغة األملانية، اكان النيب أملاني  
خصائص اخلطاب الديين اإلسالمي اتبعة خلصائص تلك اللغة بشكل عام وقسم منها اتبع 

 (2)خلصوصيات األدب العريب من احملكم واملتشابه، واجملاز واحلقيقة، والنص والظاهر وأمثال ذلك."

تشكلت يف البيئة العربية ت اليت : إن مجيع العادات والتقاليد والتصورات واملفرداثقافة العرب :ااثنيً 
ن فرتة صدر اإلسالم تعد يف نظر الدكتور سروش من األمور العرضية، ويضرب سروش أمثلة كثرية ابَّ إ

، (4)، والتأمل يف خلق اجلمل ابعتباره وسيلة النقل املعروفة لدى العرب(3)على ذلك، منها: احلور العني
، واالستفادة من (5)كالنخل والعنب والرمان والزيتونالثمار املوجودة يف املناطق االستوائية واحلارة  

التقومي القمري يف الصيام واحلج وحترمي القتال يف األشهر احلرم، واحلديث عن قصة أيب هلب وزوجته، 
واحلديث عن  (6)اجلنة، ومسألة وأد البنات عند العرب يفواحلديث عن الفرش واألكواب واألابريق 

ى العرب، البغال واحلمري والفيل واخلنزير وغري ذلك، وكذلك املعادن احليواانت اليت املعروفة لد
                                                           

 108ص أرحب من اإليديولوجيا( انظر سروش، 1)
 -على سبيل املثال-للغة العربية تصاغ بصعوبة اتمة يف اللغة العربية ولذلك خلت ( بل يرى سروش أن املفاهيم اجلديدة يف  ا2)

 84ص  بسط التجربة النبويةاجلمل العربية من مفرديت الوجود والكينونة. انظر سروش، 
 خن حن جن  يم ٱُّٱ( فالقرآن أشار إىل احلور العني يف اجلنة أبهنن ذوات عيون سود يسكن يف اخليام يف قوله: 3)
  72 :ورة الرمحن، اآليةس َّمن

سورة الغاشية،  َّ مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ، قال تعاىل:القرآن الكرمي عن عظمة خلق اجلمل( إنشارة إىل حديث 4)
 17اآلية

سورة الرمحن،  َّ حم جم هل مل خل ُّٱ: وقوله 29:سورة الواقعة، اآلية َّ يق ىق يف ُّٱ :( إنشارة لقوله تعاىل5)
سورة  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ:وقوله 29 -28 :سورة عبس، اآلية َّ  مض خض حض  جع مظ حط ُّٱتعاىل: وقوله 68 :اآلية

 1 :التني، اآلية
 9-8 :سورة التكوير، اآلية َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ ُّٱ( إشارة لقوله تعاىل: 6)
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والصوف والقطن والكثري من املفردات غري العربية اليت استخدمها الشارع كلها انجتة عن أتثره ابلثقافة 
 .(1)العربية

هتذيبها  املفاهيم والتصورات: إن أكثر مفاهيم الدين اإلسالمي يف تصور الدكتور سروش قد مت :ااثلثً 
ونسبتها للدين وليست من إنشاء الدين نفسه، وحىت لو كانت من إبداع الدين فإهنا تبقى أسرية 
التصورات والبيئة العربية ولذا فإن الدين اإلسالمي قام بتعديلها وتصفيتها حىت أصبحت أكثر نقاء  

استبدل عبارة هللا غري  مأن االسال يدعي سروش ابملنظومة اإلسالمية، فعلى سبيل املثال اوأكثر ربط  
 . (2)موجود إىل عبارة هللا موجود، واستبدل القرابن الذي يقدم لْلصنام ليكون يف سبيل هللا وغري ذلك

من األدوات واآلجر  اوبعبارة أخرى يوجز سروش القول: "إن نيب اإلسالم شيد بناء  جديد  
 (3)يف الثقافة العربية." اومرسوم   الذي كان متداوال  

لعرب اجلاهليني مل يستخدموا هذه اجملموعة من املعاين واملفاهيم يف جمال الدين ومل "إن ا
يتحركوا يف كلماهتم وخماطباهتم على مستوى تغيري تصوراهتم املعنوية واملعرفية، ولكن الوحي احملمدي 

 (4)جديدة على أساس حمورية هللا" اهو والذي نفخ يف هذه املفردات روح  

سئلة واحلوادث اليت ذكرت يف القرآن والسنة: يرى الدكتور سروش أن مجيع ما ورد القصص واأل :ارابعً 
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من حوادث وقصص واألسئلة وأجوبتها من قبيل الغزوات واحلروب، 
االعرتاضات والعداوات، النفاق، الشكاوى والطعون، السؤال عن الروح واألهلة وذي القرنني والساعة 

األنفال وغري ذلك، وكذلك ذكر مواقف األشخاص كأيب هلب وزوجته وزيد. يرى سروش أن كل ما و 
                                                           

( يذكر سروش أن القرآن الكرمي والنيب عليه صلى هللا عليه وسلم استخدما مفردات غري عربية كاملفردات العربية واحلبشية 1)
ارسية واليواننية وغري ذلك من قبيل: مرجان، ايقوت، إبليس، صراط، سندس، استربق، أساطري...إخل مما أحصاه مبا يزيد عن والف

 87-84ص بسط التجربة النبويةمائيت مفردة. انظر سروش، 
 89-88( املرجع السابق ص2)
 89( املرجع السابق ص3)
 91( املرجع السابق ص4)
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ذكر وما كان على شاكلته ومنطه هو عرضي كان ابإلمكان أن أييت على صورة خمتلفة. ويوضح 
ملا كانت هناك سورة  اسروش ذلك ابلقول أبنه لو مل يكن هناك أبو هلب وزوجته أو كان مسلم  

 .(1)و اختلفت نتائج غزويت األحزاب وبدر لتغري ذكرمها يف القرآن الكرمي وقس على ذلكاملسد، ول

األحكام الفقهية والشرائع الدينية: يعترب سروش أن بعض األحكام الفقهية والشرائع الدينية  :اخامسً 
ومتثل يف ومن ضمنها الشريعة اإلسالمية من العرضيات وهي وليدة األسئلة االعتباطية وغري الضرورية 
عرضية  انظره حصيلة تساؤالت املسلمني كان إبمكاهنا أن ال ترد يف الشريعة، "ومن هنا نفهم جيد  

بعض املسائل السرطانية اليت أدت إىل تضخم الفقه بشكل غري متوازن وغري معقول..فما أكثر 
لناس، وهذه األحكام األسئلة املمنوعة واملنهي عنها اليت وردت يف الفقه وأدت إىل تضييق األمر على ا

 (2)يف األصل مل تكن مطلوبة لصاحب الشريعة."

احلوادث التارخيية يف اإلسالم: يرى سروش أن مجيع احلوادث اليت وقعت يف عصر النيب صلى  :اسادسً 
هللا عليه وسلم تعترب من القضااي العرضية وال تعترب من أصول العقائد وال من ذاتيات الدين، ويذكر 

 اإلمامهكذا انتخاب ومن هذا القبيل انتخاب أيب بكر وعمر وعثمان للخالفة، و  سروش عليها "
 (3)فهذه كلها من األمور العرضية للدين." علي للخالفة...

نتيجة وهي أن اإلسالم العقائدي ميثل عني الذايت،  ويف اخلتام يصل الدكتور سروش إىل
إذا التزم العقائد اليت متثل الذات  اكون مسلم  واإلسالم التارخيي ميثل عني العرضيات، واملسلم إمنا ي

  (4)للدين."

 
                                                           

 102 ة النبويةبسط التجرب( انظر سروش، 1)
 ، وهذا ال ينسجم مع دعوته حلرية الفكر اليت تستبع حرية السؤال؟!106( املرجع السابق ص2)
 118( املرجع السابق ص3)
 121ص بسط التجربة النبوية( سروش، 4)
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 املطلب الثالث: مراجعة وحتليل لنظرية الذايت والعرضي يف الدين:

الدكتور سروش يثبت صحة نظرية الذايت والعرضي  عند البد من اإلشارة إىل أن الباحث مل جيد دليال   
، ويرى الباحث أن نظرية سروش يقات نظريتهيف الدين من أجل عصرنة فهم الدين عندما ساق تطب

يف  تنطلق دعوىال ذلك أن هذه، وال تنسجم مع العقيدة اإلسالمية الصحيحة دعوى ال تصح هي
وتؤول يف النهاية إىل التنصل من سلطة   بشراي   ااترخيي   امن اعتبار النص القرآين والنبوي نص   جوهرها

لكل  اليكون صاحل   يتهصالح املرهتن به، وابلتايل عدم النص الديين ورفع القداسة عنه حبكم األفق
 ، وميكن بيان بطالن هذه النظرية من أوجه:(1)زمان ومكان

عبد الكرمي سروش يف نظريته هذه مل يبني املعيار والضابطة يف التمييز  الدكتور يرى الباحث أن: أواًل 
 انقص   إمنا اكتفى يف املقام بذكر تعريف  للخلط بني مصاديقهما، و  ابني الذايت والعرضي يف الدين جتنب  

املفاهيم الثابتة اليت ال تتغري يف الدين، وأما العرضي فذكر أن الذايت ميثل  والعرضي، الذايت عن وخاطئ
. إن جتاهل وضع معايري من أجل التمييز بني فيمثل املفاهيم الدينية املتغرية ال تدخل يف جوهر الدين

ملقتضيات  اجعل النص القرآين والنبوي "جمرد نص مت إنتاجه وفق   ؤدي إىلالذايت والعرضي يف الدين ي
الثقافة اليت تنتمي إليها لغته، وال ميكن أن يفهم أو يفسر إال ابلرجوع إىل هذا اجملال الثقايف اخلاص، 

 ( 2)حبيث ينزل من مرتبة التعلق ابملطلق إىل رتبة التعلق النسيب."

على أهنا  -مما ذكرها سروش -يعة والقصص الواردة يف القرآن وغري ذلك إن اعتبار أحكام الشر  :ااثنيً 
أمور عرضية يف الدين اثنوية وهامشية ال متثل صلب اإلميان والعقيدة يتعارض مع األصل الثابت الذي 

هلي ومساوي املصدر والنشأة، فالدين اإلسالمي مون من كون الدين والنص القرآين إأمجع عليه املسل
يف نشأته وتكوينه، بل ميثل حقيقة إهلية مطلقة يف روحه ونصه تسمو عن الفعل  بشراي   اليس نتاج  

البشري من حيث النشأة واإلبداع، وال جمال إلعمال اإلرادة البشرية يف تشكيله أو التأثري عليه أو 
                                                           

 333، ص رسالة دكتوراه، العلمانيون والقرآن الكرمي: اترخيية النص( انظر الطعان، 1)
 180ص روح احلداثة ( انظر، عبد الرمحن،2)
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 مع جعمظ حط مض  خض حض جض مص خص حص ُّٱ: التغيري يف أنظمته، قال تعاىل

 (1).َّ حق مف خف  حف جف مغ جغ

يبدو للباحث أن الدكتور سروش قد خلط بشكل غري مباشر بني النص الديين املطلق املتسامي  :ااثلثً 
حوالت عن االنفعال والتأثر والتقيد ابلزمان واملكان وبني الرتاث اإلنساين الذي خيتزن يف بنيته كل الت

نية واحلوادث ه وتكوينه وجتسيده كأثر وانعكاس للخارج، فالقصص القرآوالتطلعات البشرية يف إنشائ
التارخيية وثقافة العرب وغري ذلك من األمور اليت عدها سروش على أهنا عرضية وزائدة يف الدين مل 

الذي ال اإلبداع املعجز هلل املطلق ينفعل هبا الدين اإلسالمي وال القرآن الكرمي عندما ذكرها؛ وإمنا هو 
مبا أحاطه من سياقات اجتماعية وبيئة  ان متأثر  ميكن تصور انفعاله أبية مفردة بشرية ليأيت الدين والقرآ

شروطه  أحكمثقافية ومن هنا فاألمور العرضية اليت ذكرها سروش هي صادرة من عامل الغيب الذي 
  .(2) َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:ضمن أنظمة الوجود، قال تعاىل

نشأة إن مفاهيم الدين اإلسالمي وتعاليمه عاملية تصلح لكل وزمان ومكان من حيث ال
والتكوين، والقرآن الكرمي متحرر من كل ما يقيد تعاليمه وأحكامه يف زمان ومكان معني، خبالف 

يف زمان ومكان معني. فكل ما صدر عن هللا جل وعال  اطر  مؤ  بشراي   االرتاث اإلنساين ابعتباره جهد  
أمر وهني وغري ذلك هو متجرد ومطلق من قيود الزمان واملكان اليت هي من من مفهوم وتشريع و 

خصائص الرتاث اإلنساين ال من خصائص املطلق املقدس الذي أبدعها وأنزهلا للوجود، ومن هنا 
ينبغي التأكيد على حقيقة أن الزمان واملكان ليس سوى حاضن حلقائق الوحي والقرآن والسنة ال 

ين أن يكون الزمان واملكان وعاء  له ليحمل حقائقه ومفاهيمه وأحكامه أكثر، بل ال يضر الد
                                                           

 71( سورة املؤمنون، آية: 1)
 50( سورة القمر، آية: 2)
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ومطلقة وجمردة بذاهتا وقصصه وإرشاداته، وذلك ألن احلقائق الدينية والتشريعات اإلهلية عاملية 
 .(1)وخالدة

كد الدعوى الباطلة اليت ا الدكتور سروش من خالل نظريته تؤ إن هذه النتائج اليت استنتجه :ارابعً 
ذهب إىل أن القرآن الكرمي نص اترخيي قد تشكل نتيجة أتثره بثقافة اجملتمع وبيئته وظروفه التارخيية ت

لتلك التارخيية،  ايرتتب عليها قابلية القرآن والسنة للنقد والدراسة والرفض واألخذ وفق  واالجتماعية، 
مات العقائدية الثابتة والتشكيك وابلتايل ينتج عنه شرعية الدعوى إىل إعادة النظر يف الكثري من املسل

 . (2)فيها

الدين اقتصر على بيان البعد السليب لذايت يف سروش يف عرضه لالدكتور من امللفت أن  :اخامسً 
 إىل يتعرضيف حني مل الذاتيات،  مث عده من (3)..."ليس إلهعبٌد و  اإلنسانحني قال: " أن  وحسب
إمنا أكمل تعداده للذاتيات كيم وما إىل ذلك، و احلواحد الالصانع ، وأنه اأبد   وجود هللاإثبات مسألة 

 ال يوضح أي دين مع هذا ، ولكنهين والعقل والنسل واملال والروححفظ الدأن منها  وأكد على
 يقصد.

من  اكثري    ذفحن بصحة نظرية سروش فإننا سوف سلمنا جدال  لو ذكر، فإننا  على ماوبناء  
بل  ات وغري ذلك،والنبو  ومسائل عامل اآلخرة واحلساباإلهلية  الصفاتو  التوحيدالعقيدة ك مفاهيم

 من يتبقىماذا سوف  اعرضية، إذ   ابعتبارها أمور امجيع فروع الدين واألخالق والعبادات واملعامالت و 
 العرضيات تلك كل  نزعو  -اليت متثل واحد ابملائة من العقيدة  – الذاتيات على االقتصار بعد الدين

 ها سروش؟!اليت أشار إلي

دي عندما ال يراعي ما هو احملذور املوضوعي والعقمل يبني يرى الباحث أن الدكتور سروش  :اسادسً  
األخذ يف االعتبار مجيع املتغريات االجتماعية والثقافية، الوحي اإلهلي خصوصية الزمان واملكان دون 

                                                           

 43-41ص ،1طحرب املصطلحات ( انظر العاديل، حسني درويش، 1)
 185ص روح احلداثة( انظر عبد الرمحن، 2)
 119ص العقل واحلرية( انظر، سروش، 3)



 

51 
 

، غاية األمر ازة ومعدة سلف  وكأن الدكتور سروش يريد أن يقول إن الوحي اإلهلي مل يكن صيغة جاه
أنه كان ينتظر حلول الواقعة نفسها لريى حكمه النور، "واآلن علينا أن نتصور، كيف سيكون احلال 
عندما يتجاوز النيب األطر االجتماعية واألحداث الزمانية واملكانية، وأي انقالب اجتماعي إىل حد 

ول األمر أن أاب هلب يف جهنم، وأن عائشة الفوضى سيصاب به اجملتمع الفيت عندما يذكر له ومن أ
بريئة من اإلفك الذي سرتمى به، وأنكم ستطرحون أسئلة يف املستقبل هذا جواهبا حىت قبل أوان 

هذه وصفة جاهزة  طرحها، وأن األحداث السياسية واالجتماعية والعسكرية اليت ستواجهنا مستقبال  
 (1)أبحكامها!!."

ال ينسجم مع طبيعة اإلصالح والتغيري االجتماعي واملعريف الذي  أن هذا األمر جلي اإننا نرى 
 عن الذي يدعو له الدين اإلسالمي. يدعو له العقالء فضال  

، يقول ايصاغ فيه الدين اعتباط   اأما بشأن اللغة العربية، فلم يكن منشأ اختيارها لتكون قالب   :اسابعً 
لعرب لينزل هبا آخر كتب هللا تعاىل لإلنسان، على أستاذان الدكتور عدانن زرزور " إن اختيار لغة ا

تعدد لغات البشر واختالف ألسنتهم، يشري إىل فضيلة بيانية جامعة امتاز هبا اللسان العريب على كل 
لسان، وخباصة إذا ذكران أن إعجاز القرآن أو معجزة النيب الكربى جاءت متعلقة هبذا البيان ومتصلة 

ابلتحدي  الكرمي مقروان  ر من جنسه، ألن اإلعجاز الذي جاء يف القرآن به، بل كانت يف حقيقة األم
 (2)".، على الراجح من أقوال العلماء والباحثنياصرف   اأو مثرة له ... كان بياني  

 واستعمال اإلسالم، يف العربية فإن اللغة اإلسالم يف والعرضي الذايت وجود سلمنا و"لو
 من عد ها ميكن وال القرآين، اإلعجاز عليها قام اليت اتياتالذ من القرآن، يف العربية األلفاظ

                                                           

 243-242، ص1ط دعوى بشرية القرآن، عرض ونقد وحتليل( انظر، الربيعي، 1)
 13، ص1ط علوم القرآن وإعجازه واتريخ توثيقهانظر، زرزور، 2) )
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 ستتغري بدورها واملفاهيم املضامني فإن والرواايت القرآن ثقافة من العربية حذفنا أننا ولو العرضيات،
 .(1)الدين" يف ذايت من هناك يبقى ولن عقب، على ارأس   وتنقلب

الدين، وهو البعد الروحي الذي دعاءات وغريها تطمس أهم بعد من أبعاد إن تلك اال
يستطيع الدين الصمود أمام توايل احلقب والعصور، بل به يتجدد فعل التدين نفسه ويكتسب مناعة 

من  اتأثر ال يقلل مطلق  ال هذاخبالف نظرية سروش هذه، على أن  جديدة ويكتسح مدارات كثرية
 ناس مبا يفهمون.قيمة القرآن الكرمي بقدر ما يؤكد حكمة الشارع يف خماطبة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ترمجة: السيد حسن مطر اهلامشي، العـددان  إعصار يف وجه سروش دراسة نقدية يف نظرايته حول القرآن والنبّوةمهدب،  (1)
 117هـ، ص1431م، 2010السابع والثامن عشر، السـنة اخلامسة، شتاء وربيع 
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 : توقعات اإلنسان من الدين يف فكر سروش:الثالثاملبحث 

 املطلب األول: دعوى أن الدين ال يعدان ابلكثري عند سروش:

ملا تلوثت أبغربة الفهم البشري من  –بل ومجيع األداين  –عي الدكتور سروش أن الدين اإلسالمي يدَّ 
دات أو الرواايت املدسوسة، أصبح من الطبيعي أن يكون هذا خالل التحريف أو النسيان أو الزاي

الدين يقدم للبشرية احلد األدىن من اهلداية واإلرشاد، ومن هنا ال ميكن أن نقوم أبعمال كثرية حتت 
هو  –أي ضيق دائرة الدين  –فيه، وهذا األمر  وان الدين اإلسالمي ألن ذلك حيم نل الدين ما ليسعن

 باب للبشرية لكي تنعم ابلتعددية.السر الذي يفتح ال

، كما وال ميكنه اكبري    ال ميكن حتميل دين كهذا محال  "ويشري الدكتور سروش إىل ذلك بقوله: 
أن يعدان ابلكثري، وال ميكن ابمسه القيام ابلكثري من األعمال، هذا التواضع وقل ة االدعاء جيعل 

 (1)".ام التعد دية اإلنسانية والدينية، ويفتح الباب أماوميس ر   ااخلطاب واحلوار مألوف  

أمل يتكامل القرآن يف رفاقة احلوادث الزمنية؟ إن ذلك كل ه "ل الدكتور سروش بقوله: ويتساء
يرشدان إىل املدى الذي يدخل فيه الدين حي ز التارخيية والبشرية عندما يلج املرحلة التارخيية، ومن مث   

لبشر، وكم تلصق به الكثري من األغربة واحلجب، وكم كيف خيضع للتصرفات الذهنية والعملية ل
تقتطع منه العديد من القطع أو تضاف إليه؟ والشيء الذي يبقى مما يعرض على البشر ويعطى إليهم 
هو احلد  األقل الالزم من املعنوية واهلداية، وهذا هو ابلضبط املعىن الدقيق لتنزيل الكتاب، والذي 

ن الكرمي، وهذا هو مصري كل  دين وكل  مسلك، ال بل هو مصري كل  جاءت اإلشارة إليه يف القرآ
 .(2)"موجود يضع قدمه يف مسري اخلراب التارخيي والطبيعي، ويتلب س بلباس املادية والبشرية

                                                           

، ترمجة: حيدر حب بني الطريق املستقيم والطرق املستقيمة: وجهات فلسفية يف التعددية الدينيةوسروش وقائمي،  ( اليزدي1)
 51، ص1هللا، ط

، ترمجة حيدر حب هللا، جملة نصوص معاصرة: ملف العدد: اجتاهات الطرق املستقيمة: قراءة يف التعددية الدينية( سروش، 2)
 176هـ( ص1426م، 2006(، )العـدد اخلامس، السـنة الثانية، شتاء 2)العقالنية يف الكالم اإلسالمي 
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ومن هنا فإن سروش يصل إىل نتيجة مفادها أن  "اقتباس كل شيء من دائرة الدين وتلوينه 
حل يف فكران الديين  امن حاوية الدين، يعترب كله بالء مربم   يءلون الدين والسعي الستخراج كل شب

 على حد قوله. (1)وأصابه يف الصميم"

 املطلب الثاين: مناقشة ومراجعة موقف سروش من حد دائرة األخذ من الدين:

يرى الباحث أن الدين اإلسالمي يعدان ابلكثري يف مقابل ما يذهب إليه سروش، ألننا ابلوجدان جند 
 عز وجل قد خص شريعة اإلسالم من بني مجيع الشرائع السماوية السابقة أبن ختم هبا أن هللا

استوعبت يف  فقدالرساالت، وما ذلك إال لكوهنا كاملة ال نقص فيها، وشاملة ال قصور يعرتيها، 
 مت زت رت  يب ىب نب مب زبُّ : تعاىل قالتشريعاهتا مجيع ما حيتاجه الناس، 

وليس جيوز أن خيرب هللا ، " (3) َّ رثيت ىت نت مت زت رتُّ: تعاىل وقال (2) َّيت ىت نت
 عاملي أنه بل إن مقتضى( 4) "عز وجل عن إكماله الدين مع احلاجة إىل غري ما أكمل هلم الدين به

 البشر جلميع فهو أنه وشريعته أصبحا صاحلني لكل زمان ومكان ال تبديل فيهما وال تعديل، وشامل
بشكل طبيعي  اأيض   تنطبقهذه العاملية والشمولية األبدية ، و أعراقهماختلفت و  ألواهنم تنوعت مهما

 يل ىل مل خل ُّٱ: قوله تعاىل على سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وذلك يفهم من

 (6) .َّ مل  يك ىك مك لك اك ٱٱُّٱٱو(5) َّ حم جم

إن  دعوى سروش قد جانبت الصواب، فقد حسرت الدين عن كل  ومن هنا يرى الباحث
يف أمور ضيقة كما تذهب لذلك بعض املذاهب الفكرية كالعلمانية املتطرفة، تفاصيل احلياة وحصرته 

                                                           

 84ص السياسة والتدين: دقائق نظرية ومآزق عملية( سروش، 1)
 3( سورة املائدة، اآلية: 2)
 38( سورة األنعام، اآلية: 3)
 113، ص1، حتقيق: عبد هللا اجلنيدي، طرسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب( األشعري، 4)
 56سورة الفرقان، اآلية:  (5)
 107سورة األنبياء، اآلية: ( 6)
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ه( إىل هذه الدعوى اليت سار عليها بعض من أخطأ الطريق، فقال: 790الشاطيب )اإلمام وقد أشار 
نـْه ا" ن   أ نَّ  و من هُ  الشَّرْعُ  ي ُكون   أ نْ  ع اد ة   يـ ْلز ُمهُ  لنْلبند عن  اْلُمْست ْحسن : تـ ع اىل   لنق ْولنهن  ي ُكونُ  ف ال   بـ ْعُد، ْكُملْ ي   مل ْ  عنْند 
ُهْم، بنهن  يـُْعت رب ُ  م ْعىن   (1) َّىب نب مب زبُّ نُ  عنْند  ُهمْ  الظَّن ن  و حُمْسن نـْ  ع نْ  خُيْرنج ه ا ح ىتَّ  يـ ت أ وَّهلُ ا من

 .(2)"ظ اهنرنه ا

 :: نظرية الصراطات املستقيمة )التعددية الدينية( عند سروشالرابعملبحث ا

 طلب األول: جذور مسألة التعددية الدينية يف نظر الدكتور سروش.امل

ودعا هلا من خالل أنبياءه  التعددية يدعي الدكتور سروش أن هللا عز وجل هو أول من أسس لنشأة 
ورسله الذين بعثهم إىل األمصار واجملتمعات املتباينة يف عاداهتم الثقافية واالجتماعية والسياسية وغري 

 شريعة خمتلفة تتناسب وتلك اجملتمعات، فكان منها شرائعفأنزل هللا  نوا خيتلفون فيما بينهمذلك إذ كا
 لبذور واضع أو ل إنموسى وعيسى وحممد عليهم السالم، يقول الدكتور سروش يف هذا الشأن:"

 وبعثه منهم واحد   كل  على فتجل ى متعد دين أنبياء أرسل حني ذلك تعاىل؛ هللا هو العامل يف التعددية
 .(3)"معني جمتمع إىل

مي فتح ابب أن الدين اإلسال يثبت دعواه تلك بتقريب مفادهالدكتور سروش يريد أن  وكأنَّ 
على استنطاق الشرع، ومل حيتكر فهم الدين  ويقدرميتلك آليات فهم الدين  االجتهاد والتفسري ملن

ا ولذا فإن مسألة التعددية الدينية وعملية االستنباط على فئة معينة أوجب على اآلخرين تقليدهم فيه
 .(4)به يف الدين اإلسالمي امصرح   اقد أخذت طابع  

                                                           

 107سورة األنبياء، اآلية:  (1)

 197ص 1، جاملوافقاتالشاطيب،  (2)
 34، صبني الطريق املستقيم والطرق املستقيمة: وجهات فلسفية يف التعددية الدينية( اليزدي وسروش وقائمي، 3)
  17-16، ص : هل هي دعوة إىل الالدينية؟قراءة يف التعددية الدينية، العاملي( 4)
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 متتد أهنا إال   اللفظ، حيث من جديدة تبدو التعددية أو البلورالية فكرة أن ورغمقال الدكتور سروش: "
 رهاجذو  متتد بل فحسب اإلسالمي الفكر اتريخ مستوى على ليس البشري، الفكر اتريخ أعماق يف
 ابلنسبة األطروحة هذه يف اإلسالمي الطابع حيظى أن الطبيعي ومن ،اأيض   للبشرية الفكري التاريخ يف
 .(1)"الزاوية هذه على الكالم تركيز إىل أسعى ولذلك أكرب، جباذبية لنا

هذا النص من كالم الدكتور سروش يُفهم منه أنه يريد أن يربز قضية التعددية الدينية على أهنا 
حديثة العهد يف التاريخ اإلسالمي وإمنا احلداثة فيها اختالف املصطلح، فالتعددية السياسية  ليست

واالجتماعية من أجل التعايش كانت قدمية يف التاريخ البشري وعاصرها اجملتمع اإلسالمي من قبيل 
رية تنظم أهل الكتاب الذين مُسح هلم ابلتواجد يف اجملتمع اإلسالمي وجعلت هلم حقوق وواجبات كث

 .(2)التعايش وتقرر االعرتاف هبم كمواطنني يف ظل احلكم اإلسالمي

يتعارض مع موقف  -كما قد ُيستفاد من كالمه-إال أن إطالق الدكتور لتحقيق التعددية 
فإنه يكاد يكون حتقيق التعددية والتعايش فيما بينهم  اإلسالم من املشركني واملالحدة والكفار مثال  

يُعرتف هلم كمعتقد ومل ُيسمح هلم ابلتواجد يف اجملتمع اإلسالمي إال بعد أن يدخلوا يف إذ مل  امعدوم  
 .(3)دين هللا عز وجل

 املطلب الثاين: مفهوم التعددية الدينية عند الدكتور سروش.

أسس الدكتور سروش نظريته يف التعددية الدينية أو ما تسمى ابلصراطات املستقيمة على أساس أهنا 
على أن الكثرة  -يف نظره  –فية تدخل يف حقل حقانية األداين واملذاهب وقد كشفت نظرية معر 

غري قابل  اطبيعي   اويعد إفراز   (4)والتنوع املوجود بني األداين واملذاهب ميثل ظاهرة واقعية وحقيقية
                                                           

 16، صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية( سروش، 1)
  17-16، ص قراءة يف التعددية الدينية: هل هي دعوة إىل الالدينية؟ ،العاملي( 2)
 17( املرجع السابق ص3)
 29، ص1ط لورايلالتعددية الدينية: نظرة يف املذهب الب( حب هللا، 4)
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ي لالجتناب مبقتضى جهاز اإلدراك البشري املختلف من إنسان آلخر، وهي أمر ال بد منه لتشكيل أ
بناء الهويت ومعريف بل إن روح التعددية الدينية هو الذي يضفي على األشياء قيمتها وأمهيتها 

ولذا فإنه يرى أن من اخلطأ أن حيصر احلق يف فئة أو دين أو مذهب وإمنا مجيع  (1)ومصداقيتها
اعتقادات الناس تعترب حمقة وصحيحة " إذ ليس هناك حق واحد بل هناك الكثري من أشكال 

 .(2)ق"احل

فالتعددية الدينية أو البلورالية الدينية عند الدكتور سروش "تعين عدم وجود قراءة رمسية للدين 
يف الفضاء الذي تعيش فيه آراء خمتلفة وقراءات متعددة كلها حتظى مبقدار معني من الصدقية والرمسية، 

فسرين لنصوصه وال ميكن أن ولذلك ال توجد يف هذا اخلطاب فئة أو طبقة رمسية من رجال الدين وامل
 (3)يقبل هذا اخلطاب بوجود هذه الطبقة"

يقول الدكتور سروش: "هذه النظرية تقف يف مقابل االحنصارية الدينية اليت ترى أن احلقانية 
واهلداية والسعادة تكمن يف اتباع دين معني وأن املخالفني واملنكرين هلذا الدين يتسمون ابلعناد عن 

 (4)تضعفني واملعذورين."احلق أو من املس

وكأنَّ الدكتور سروش يرى أن من اخلطأ القول أبن احلقيقة واخلالص وكذلك النجاة والسعادة 
الدنيوية واألخروية موجوداتن يف دين واحد فقط، بل على العكس من ذلك فإن النجاة تتحقق يف 

بينهم ال تعدو سوى تعارضات  ذلك أن االختالفات الواقعة فيما ؛الدارين يف مجيع األداين واملذاهب
                                                           

  48،  ص1، طالفكر العلماين يف إيران اإلسالمية( اهلاليل، 1)
  8صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية ( سروش، 2)
 81-80صالسياسة والتدين: دقائق نظرية ومآزق عملية ( سروش، 3)
 8ص ية الدينيةاملستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعدد الصراطات، سروش (4)
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سطحية ال متس صلب العقيدة والدين، وبعبارة أخرى فإنَّ مجيع األداين منصهرة يف طريق واحد مهما 
 .(1)اختلفت يف فروعها وقشورها

ولعل الدكتور سروش يف تعريفه للتعددية يريد أن يبني أن نظرية التعددية هي عبارة عن 
يف األداين أو يف املذاهب أو يف اللغات أو يف التجارب العلمية خيارات مجيلة وخمتلفة، فالتعدد 

تعين  طروحة البلوراليةوالطبيعية يفسدها القول ابحنصار احلق، يقول الدكتور سروش: إنَّ التعددية أو أ
االعرتاف برمسية التعدد والتنوع يف الثقافات واألداين واللغات والتجارب البشرية، والبلورالية، أي "

: ة اجلديدة وتبحث يف جمالني مهمنيتعد من نتاجات احلضار  ادية، ابلشكل املوجود حالي  التعد
يف جمال األداين والثقافات، واآلخر يف اجملال االجتماعي. فهناك بلورالية يف املعرفة الدينية  اأحدمه

 (2)."وبلورالية يف اجملتمع، أي الدين البلورايل واجملتمع البلورايل

 مباين وأصول التعددية  الدينية عند الدكتور سروش:املطلب الثالث: 

تشكل يف جمموعها  متنوعة وقواعد مبان   من مثانيةالتعددية الدينية  الدكتور سروش يف نظرية تتألف
يف يشكل خلال واألسس س املباين هتاون  ألي مبىن  من هذهأي  فإنوابلتايل  أركان هذه النظرية،

 .مهايهذه املباين وتقي عرضهللا تعاىل إبذن  وسيحاول الباحث, ريةهذه النظاملرتتبة على  ةالنتيج

ترتكز نظرية التعددية عند الدكتور سروش على مبنيني رئيسني يشكالن عماد هذه النظرية 
  النص  ذلك ألن  الدينية؛ تجاربال تفسري يف التنوعكذلك و  الدينية، النصوص فهم تعددويتمثالن يف 

 الدينية النصوص إلدراك وفهم بشكل متواصل سعىي لعقل البشريوا ،وساكن صامتاإلسالمي 
املعلومات واملبادئ والقواعد املسبقة اليت يستخدمها عند قراءة النص  خالل من وبيان مراد هللا منها

 الدينية التعد دية ترتكزة، يقول الدكتور سروش: "وخمتلف متنوعةالدينية  التفسريات تكون وهلذا ، الديين
                                                           

  27-26ص ،1ط التعددية الدينية: نظرة يف املذهب البلورايل، ( حب هللا1)
 15، صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية، سروش (2)
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 تفاسريان تنوع والثانية ،أمناط فهمنا للنص تنو ع مهااحدإ: دعامتني رئيسيتني على أساسي    كل  بش اليوم
 (1)."الدينية للتجارب

 ر فهم وتفسري الدين:ع وتكث  تنو   املبىن األول:

ميثل تعدد االستنتاجات يف فهم النصوص الدينية املبىن األول الذي يعتمد عليه سروش يف تصحيح 
إلثبات هذا املبىن يف كتابه القبض والبسط النظري يف  االتعددية الدينية، وقد توسع كثري   القول بنظرية

يف -النقاب عن سر التعددية الدينية الذي يكمن  إماطةل من خالله إىل توصَّ  الشريعة وجعله أصال  
أمرين،  يف تفسري عملية الفهم ذاهتا، مبعىن أن االختالفات بني البشر يف الدين ترجع إىل -نظره
هلا أتثري   -ال ميكن جتاوزها -ىن على توقعات وفرضيات مسبقة دمها عملية الفهم نفسها واليت تبأح

هم فكبري يف تنوع فهم الدين وتعدده، والثاين أن الدين ذاته صامت واملتدينني يسعون ابستمرار ل
 وإدراك خطاابت الشارع وتفسريها.

النصوص القبض والبسط هو أن فهمنا ملتون ة كان حديثنا يف نظرييقول الدكتور سروش: "
الدينية متنوع ومتعدد ابلضرورة, وهذا التنوع والتعدد ال يقبل االختزال إىل فهم واحد وليس هذا الفهم 

والسر يف ذلك أن النص صامت وحنن نسعى ابستمرار لفهم  اأيض   متنوعا ومتعددا فحسب بل سياال  
ن من خالل االستعانة مبسبوقاتنا الفكرية آفقه أو احلديث أو القر سواء يف الالنصوص الدينية وتفسريها 

 (2)."وتوقعاتنا من النص واألسئلة اليت تدور يف أذهاننا يف مرحلة سابقة

ويقرب الدكتور سروش على دعواه أبن القرآن الكرمي حيتوي على املتشابه وأنه محال أوجه وذو 
كن اجتماعها وميكن حتقق التضاد فيما بينها، لبعض، ميمتعددة تقع يف عرض وطول بعضها بطون 

وكذلك األحاديث املروية عن الرسول عليه الصالة والسالم، فهي حتتمل معاين وتفسريات خمتلفة 
                                                           

واالختالف: جملة قضااي إسالمية معاصرة: التعددية  ،الصراطات املستقيمة: التعددية الدينية بني النفي واإلثبات، سروش (1)
 134م، ص2002-21/1432-20جتليات التعايش بني األداين والثقافات، ، العدد

 17-16، صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية، ( سروش2)
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ومتعددة وذات مراتب، فاخلطاب اإلهلي يف نظر الدكتور سروش يتألف من ظاهر وابطن، أو بعبارة 
 ن املعاين كأننا أزحنا قشرة من لب الدين وهكذا.أخرى يتشكل من قشور ولب، فكلما عرفنا معىن م

ويكتفي الدكتور سروش ابإلنشارة إىل وجود طائفة من اآلايت والرواايت تدل على أن القرآن 
ال ميكنك إنكار أن والسنة ليس له فهم واحد وإمنا حيتمل تفاسري واحتماالت متعددة، فيقول: " 

متعددة وكما ورد يف الرواايت أن الكالم اإلهلي ذو بطون  ن الكرمي وأحاديث النيب حتتمل تفاسريآالقر 
 (1)".حبيث إننا إذا كشفنا الطبقة أو القشرة األوىل يف معىن النص لظهرت لنا طبقة أخرى من املعىن

ك رواايت وهنا (2)ن سبعا أو سبعني بطناآك رواايت عديدة تشري إىل أن للقر وهنا : "ويضيف قائال  
" بل إن الدكتور سروش (3).خر الزمانآنزلت ألقوام متعمقني سيأتون يف  نآر تشري إىل بعض آايت الق

املعىن ال خيتص ابلكالم اإلهلي فعندما نقرأ يف مكتوابت " فيقول: إن هذايذهب إىل أكثر من ذلك 
عظماء األدابء والشخصيات العلمية واألدبية فإننا سوف نصطدم بنفس هذه الظاهرة وسنجد أن  

 ( 4)".وحيتمل وجوها متعددةكالمهم ذو بطون 
                                                           

 19-18، ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية، سروش (1)
يشري إىل مجلة من األحاديث الشيعية، منها على سبيل املثال ما ورد يف أصول الكايف للكليين  ( لعل الدكتور سروش يريد أن2)

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱالكاظم عليه السالم عن قول هللا عز  وجل :  اإلمامعن حمم د بن منصور قال: سألت 

ح وتعليق : علي أكرب الغفاري، كتاب احلج ة، ، تصحياألصول من الكايف، الكليينفقال: )إن  القرآن له ظهٌر وبطن(.  َّ...نث
 374ص 1ج  5، ط 10ة وليس هلا أبهل، احلديث: اإلمامابب من اد عى 

فأجابين جبواب  اوما ورد عن جابر قال: سألت أاب جعفر الباقر عليه السالم عن شيء يف تفسري القرآن، فأجابين، مث  سألته اثني   
، اهذه املسألة جبواب غري هذا قبل اليوم؟ فقال عليه السالم يل: ايجابر إن  للقرآن بطن  آخر، فقلت: ُجعلت فداك كنت أجبت يف 

، 87ص 1تفسري العياشي: ج .وللبطن بطن، وله ظهر وللظهر ظهر، ايجابر وليس شيٌء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن
 12ص 1ج، ط، د.39احلديث:  :تفسري العياشي، العياشي .39احلديث: 

السجاد: " إننَّ هللا  عز  وجل  ع لنم  أ نَُّه ي كوُن يف  اإلمامية، قال اإلماملعل الدكتور سروش يشري إىل هذا احلديث عند الشيعة  ( 3)
رن الزَّمانن أ قواٌم يـ تـ ع مَّقون  ، ف أ نز ل  هللُا ت عاىل    ىق يف ىف ُّٱواآلايتن منن سور ةن احل ديدن إنىل ق ولنهن :  َّجم يل ىل مل خل ُّٱآخن

 1ط ،، حتقيق : مركز حبوث دار احلديثموسوعة العقائد اإلسالمية، الريشهري ، ف م ن رام  و راء  ذلنك  ه ل ك  " َّ اك يق
 331ص 3ج
 18-17ص ة جديدة لنظرية التعددية الدينيةالصراطات املستقيمة: قراء، ( سروش4)
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وبعبارة أخرى إنَّ الدكتور سروش يريد أن يبني أبن مسة التعدد يف النصوص الدينية ليست 
، وأن ذلك العمق والتعدد اها لغيبيتها وإمنا هي أمر طبيعي حيصل للشخصيات الكبرية أيض  منحصرة  في

 غري ذلك عرب طبقات كالمهم يتجلى يف نصوص جالل الدين الرومي و أشعار حافظ الشريازي ويف
 . (1)ونصوصهم

 املبىن الثاين: تنوع التجارب الدينية عند البشر:

لنظرية التعددية الدينية لدى الدكتور سروش، فهو يرى أن تفسري الدين  ايشكل هذا املبىن أساس  
ددة، خمتلفة ومتع اوفهمه يندمج يف مشاعر وقلب اإلنسان فيتفاعل اإلنسان معه ويتخذ ذلك صور  

تشعر التدين يف النفس من ، واثلثة يسامعين   فتارة يكون عبارة عن رؤاي يراها املتدين، واترة يسمع صوات  
 حساس العميق يف النفس واتصاهلا ابخلالق جل وعال.خالل اإل

الذي  (2)إن التجربة الدينية يفسرها الدكتور سروش على أهنا "مواجهة األمر املطلق واملتعايل"
لناقص والكامل، وبني الفاين والباقي، وهذه جتربة ختتلف من إنسان آلخر ومدى ارتباطه يكون بني ا

وعالقته ابهلل عز وجل، وذلك ينطبق على مجيع البشر مبا فيهم األنبياء والرسل، مبعىن أن ال وحدة 
ن اجتنابه ال ميك احتمي   اواتفاق يف التجارب الدينية لدى الناس وهذا ما جيعل التعددية الدينية أمر  

 على حد تصور سروش.

وكأنَّ الدكتور سروش يريد أن يقول إن  "االختالف بني األداين ليس يف واقع التجربة 
وصدقها، فالكل يتجه حنو مقصد واحد ويتعلق بشيء فارد، وهو تلك القدرة أو ذلك اجلمال، وإمنا 

 (3)."ايئ  االختالف يف تفسريها، واالختالف يف التفسري ال يغري من احلقائق ش
                                                           

، جملة ، قضااي إسالمية معاصرة، التعددية واالختالف: تالصراطات املستقيمة: التعددية الدينية بني النفي واإلثباسروش،  (1)
  135م  ص2002-21/1432-20جتليات التعايش بني األداين والثقافات العدد

 21، صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية( سروش، 2)
 56ص التعددية الدينية: هل هي دعوة إىل الالدينية، العاملي( 3)
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 للوصول إىل هللا عز وجل.لثالث: الصراعات الدينية طريق املبىن ا

 جالل أبيات من استلهمه وقد سروش، الدكتور نظر يف الدينية التعددية ألنصار دعامة املبىن هذا ميثل
 يتمثل املبىن هذا ومفاد ،(1)فرعون مع ونزاعه السالم عليه موسى عن الصوفية أشعاره يف مثنوي الدين

 ذلك حقيقي، نزاع على تقوم ال شكلية تناقضات هي الوجود عامل يف والتعارضات التنازعات أن يف
 ويسعى احلقيقة اإلنسان يستكشف أن أجل من القلوب يف احلرية جيعل أن أراد وجل عز هللا ألن

 .تعبريه حد على الكنز إىل ليصل عنها للبحث

 اللعبة أحناء من حنو" هي الديين الصراع لأشكا أن يقول أن يريد سروش فإن أخرى وبعبارة
 ينبغي العابثون فيها عبث اليت السماوية والكتب اإلسالمية املذاهب أن مبعىن (2)"الديكة حرب ومبثابة

 يصلوا أن أجل من والنزاع ابلصراع الناس لينشغل إهلي تدبري أهنا على وتناقضاهتا اختالفاهتا تفسر أن
 .وعال جل احلق إىل

 :تراكم احلقائق عند املذاهب واألداينلرابع: املبىن ا

 حتليله خالل من -املبىن هذا يف- الدينية التعددية مبسلك متسكه سروش عبدالكرمي الدكتور يعلل
 أحزاب إىل املسلمني تفرق يف األساسي العامل يكون أن دعبفيست الدينية، واملذاهب الفرق لنشأة

 االحنراف إىل أدى مما والكافرين املنافقني ودسائس امراتواملؤ  التحريف منشؤه كان  متعددة ومذاهب
 وبعبارة نفسها، اإلهلية احلقائق تراكم بفعل ذلك كان  وإمنا بعضها، على وتراكهما الضاللة وتناقض

 يرى سروش فإن هنا ومن. (3)"اومذهب   فرقة سبعني جيادإ يف السبب هو احلقائق تراكم"  إنَّ  أخرى
 كان  اواحد   اصراط   وليس خمتلفة وطرق خطوط أهنا على إليها يُنظر أن بجي والرسل األنبياء دعوة
 اخلطوط جمموعة إىل ننظر أن جيب"  الصدد هذا يف سروش الدكتور يقول فيه، يسريون األنبياء مجيع

                                                           

 39ص بني الطريق املستقيم والطرق املستقيمة، وقائميزدي، عبد الكرمي سروش الي (1)
 39، صالصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية ،سروش( 2)
  40( املرجع السابق ص3)
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 ما هو هذا أليس. احلقائق تراكم ميدان فهنا تتوافق، أو بينها فيما تتقاطع قد مستقيمة خطوط أهنا
 واحد كل    أن مبعىن (1) َّ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱ أبهنم األنبياء صراط عن الكرمي آنالقر  ذكره
 (2)".واحد؟ مستقيم صراط املقصود أن   ال املستقيمة واخلطوط الطرق هذه أحد يف يتحرك منهم

 الظاهر يف واملتعارضة بل واملتباينة ةاملختلف واآلراء املذاهب أبن رأيه سروش الدكتور وحيلل
 هو الظاهر يف واختالفها تعددها يف السر وإمنا والضاللة، االحنراف يف قابعة األمر حقيقة يف  ليست

 اجلذبة عامل ويعيشون احلقائق هذه بني متحريين بقوا ولذلك اجد   كثرية  هلم املكشوفة احلقائق أن  "
 (3)."احلقائق اختيار يف والتعدد الكثرة وأجواء

 للفهم قابلة ليست الدينية والتعاليم اإلهلية حلقائقاإنَّ  يقول نأ يريد سروش الدكتور وكأنَّ 
 بطون ذو احلق وإمنا -بسهولة والباطل احلق بني التمييز السهل من لكان وإال- بسهولة والبيان
 صراط يف تسري كلها  متنوعة آراء من املذاهب إليه توصلت فما متفاوتة، وأبعاد مراتب من ومؤلف
 -نظره يف – حمله يف ثبت ملا مراتبها يف متفاوتة ولكنها متعددة خيارات هي اليت احلقيقة عن البحث

 جيادإل ابلضرورة اجملال فسح واختالطها احلقائق كثرة" وأن والرموز ابألسرار زاخرٌ  اإلهلي الدين أن
 واحلقائق األسرار وجود نفي الكثرة لنفي الوحيد والسبيل واملذاهب، الفرق ظاهرة يف الكثرة هذه

 .(1)"والسطحية السذاجة عني ميثل بدوره وهذا الواقع، وتسطيح موراأل وتبسيط اخلفية

 قائمة سروش الدكتور عند الدينية التعددية مقولة أن   على يتأسس املبىن هذا إن موجزة وبعبارة
 واحد وهنج واحد صراط يف اختزاهلا وإن ومتعددة متكثرة بطبيعتها هي الدينية احلقائق أن على

 التعدد يوجبان اإلهلي والقضاء اإلهلية الغرية" ىتضمق إن بل وصاحبه ابلشرع فواستخفا هلا تقويض
 آخر طريق لنا وليس القبول موقع من األداين تنوع مع وتعاملنا ابلكثرة رضينا هنا فمن والتخاصم،

                                                           

 4( سورة يس، اآلية: 1)
 41-40ص  الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية ،سروش (2)
 41ص قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية: الصراطات املستقيمة، سروش( 3)
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 ومشكورين، مقتدرين بل ومعذورين مستضعفني املخالف الفكر أصحاب نرى فال الطريق، هذا سوى
 قضاء من اجزء   ذلك ونعترب املنطقي واجلدال العقالين والنقد احلوار يف حق ه العقل مننح حنفن وابلطبع

 .(2)"وغريته هللا

 اليد الغيبية ستأخذ مجيع السالكني: املبىن اخلامس:

حياول الدكتور سروش يف هذا املبىن االستعانة حباالت الكشف والشهود وما يسبقها من جتارب 
ق منهم وبني من شطح عن الطريق املتصوفة ليعقد مقاربة بني من وصل إىل الطريحتدث لدى العرفاء و 

 أن هذا االحنراف عن اجلادة لدى األخري ال يعود إىل االحنراف يف الدين واملذهب وال ينتمي إىل ليبني
الصراعات الدينية بصلة وإمنا هو من نوع من طلب احلق واحلقيقة وأن هذا الصنف من الناس سيصل 

هر األمر على غري هناية املطاف ال حمالة إىل مقصوده احلقيقي وهو هللا عز وجل وإن كان يف ظايف 
ا يكون مستور   والسر يف ذلك "تعاليم اإلسالم،  اُخرى،  أحياان   اوظاهر   أحياان   اأن  هذا اهلادي رمب 

 (3)".اواُخرى بعيد   ايكون قريب   وأحياان  

بل حىت  الكاذبني "لصادقني من طالب احلق  لليس فقط  هومن هنا فإن سروش يرى أن
املقلدين هلم نصيب وحظ  من اهلداية، وهكذا نرى أن  الكثرات املتباعدة يف الظاهر تت جه حنو 

وحىت  أن   اواحد   االتقارب، والسالكون يتحركون يف مسريهتم املعنوية ابجتاه هدف واحد ويطلبون شيئ  
على ضالتهما، فالشرط الوحيد يف هذا الطريق التحرك طالب اجلمل الصادق والكاذب سيحصالن 

بعزم وحرارة واالنطالق بقوة ال أن يرضى الطالب ابجللوس يف زاوية ويقنع بدراسة التعاليم الكالمية 
 (4)".والفقهية اجلامدة ويتصور لنفسه اهلداية وأنه من أهل النجاة والسعادة

                                                                                                                                                                                     

 42-41ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية ،سروش (1)
 42( املرجع السابق ص2)
 43ص املرجع السابق (3)
 45( املرجع السابق ص4)
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هنم يبحرون يف سفن متعددة ولكن هدفهم أمن أهل النجاة و  يف نظر الدكتور سروش فاجلميع
بل مجيع األداين واملذاهب  -واحد وسيصلون إليه، وبعبارة أخرى فإن سروش يرى أن مجيع املسلمني 

ش على صحة ذلك، ويستدل سرو  شعرونستطريق احلق  وإن كانوا ال ي هم يف -السماوية والوضعية
الفيسلوف  ضد كالمه مبا ذهب إليه، ويع( 1) نبَّمب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱمبناه هذا بقوله تعاىل:

أن مجيع السالكني يف خط احلق  واإلميان هم من املسيحيني يف هناية الذي يرى " كارل رانراملسيحي  
 .(2)"األمر أو ميكن اطالق عنوان املسيحيني اجملهولني عليهم

 اسم هللا "اهلادي" يؤسس للتعددية الدينية:: السادس املبىن

 رفض أن إىل سروش الدكتور ويذهب وجل، عز هلل اهلادي اسم وفهم فسريت على املبىن هذا يقوم
 سروش الدكتور ويتساءل وجل، عز هلل اهلادي اسم وداللة وتفسري فهم مع يتعارض  الدينية التعددية
 وهدايته هللا برمحة املشمولون وأهنم فقط املهتدون هم الشيعية الطائفة أبن قلنا لو: مفاده بتساؤل
 فضال   وغريهم واإلابضية والصوفية واجلماعة السنة كأهل  اإلسالمية املذاهب من غريهم وأن ولطفه،

 يستحقون األفراد وماليني مليارات عددهم يصل واليت واملسيحية كاليهودية  األخرى األداين عن
 هورمحت هللا هداية مع يتعارض ذلك دعوى فإنَّ  والضالل واالحنراف الكفر طريق يف ألهنم النار دخول

 يف اخللق وأكثر هداية فأيُّ  تعاىل، هلل اهلادي اسم حتقق مع اأيض   تنسجم وال شيء كل  مشلت اليت
 وم ن ؟ الواقع أرض على متجسدة اإلهلية اهلداية معامل نتصور كيف  الصورة هذه يف" ألننا (3)!النار؟

 عليه يعتمد الذي» ىلتعا هللا لطف وينالون العامة اإلهلية النعمة هبذه ونحيظ الذين األشخاص منن
                                                           

 19( سورة آل عمران، اآلية: 1)
  46ص جديدة لنظرية التعددية الدينية قراءة: اطات املستقيمةالصر  ،سروش( 2)
 82-81ص الالدينية؟ التعددية الدينية: هل هي دعوة إىلقراءة يف  ،العاملي( 3)
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 لآلخرين جنعل مل إذا (1)"؟ اخلارج مستوى على اهلادي اسم يتجل ى وأين ،«النبوة ثباتإ يف املتكلمون
 .اإلهلية اهلداية من انصيب  

 لْلنبياء اجلبارة اجلهود مجيع نسف يعين احلق ابحنصار القول أن يرى سروش الدكتور إن بل
 تصور يف ألننا  - هللا معاذ – األنبياء رسالة وفشل بل اخللقية بدء ذمن تعاىل هللا بعثهم الذين والرسل
 العصاة فإن   الوفاة وسادة على رأسه وضع أن مبجرد اإلسالم نيب أن   نصد ق أن ميكن"  ال سروش

 هدرواوأ اإلهلية اهلداية فيض من املسلمني عامة وحرموا الناس من دينه سرقة يف جنحوا والغاصبني
 .(2)"وآله؟ عليه هللا صلى األكرم النيب ابتعأ مجيع بذلك

 حتت البشرية جيعل الدينية التعددية رفض منطلق أن سروش الدكتور يرى نفسه السياق ويف
 األخيار من أقلية وأن الفرض هذا على منحرفني األرض يف من أكثر أن ذلك وسيطرته إبليس سطوة

 ورد كما  للبشر اإلهلية اهلداية نسف لىع قادر وغري ضعيف الشيطان كيد  أن حني يف مهتدية، هي
 . الكرمي القرآن يف ذلك

 إبليس سيطرة حتت البشرية عامل من األغلبية ستعيش املنطق هبذا: " سروش الدكتور يقول
 أكثر واملنحرفون فالضالون اإلهلية، اهلداية أجواء يف اجد   وحقرية صغرية منطقة تقف بينما وسلطانه،

 تعاىل هللا أرسلها اليت واألداين حمضة، أقلي ة هم الناس من واألخيار املهتدين، من اوكيف   اكم    بكثري
 يعيشون الدنيا يف الناس فأكثر. الشياطني بواسطة جهد وأبدىن بسرعة مسخت قد اخللق هلداية
 رمحة من اآلخرة يف نصيب هلم ليس وابلتايل اطالق  إ واخلري اهلداية من نصيب هلم ليس أو حمرفة أبداين

 .(3)"!!هللا
                                                           

 47ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة يف التعددية الدينية( سروش، 1)
 47( املرجع السابق ص2)
 48( املرجع السابق ص3)



 

67 
 

 إىل البلورالية املدرسة ذهبت الشطيان كيد  وضعف اإلهلية ابهلداية االعتقاد مع اوانسجام   هنا ومن"
 املذاهب هذه من واحد كل  وأن األداين، لكل الدرجات من بدرجة اهلداية بشمول االعرتاف حتمية

 الرمحن هداية من افرالو  حظه انله قد.. وأرثوذكس وبورتستانت وكاثوليك وخوارج وسنة شيعة من
  (1)".وتعاىل تبارك

 عدم خلوص املذاهب اإلسالمية من الباطل: املبىن السابع:

يفرق الدكتور عبد الكرمي سروش يف هذا املبىن بني أصل األداين اإلهلية وبني املذاهب اإلسالمية، 
عز وجل إال أن  متثل عني احلق وهي نقية خالصة قد نزلت من هللا -يف نظره-فاألداين السماوية 

العقل البشري ملا استقبلها وحاول تفسريها امتزجت ببشرية اإلنسان فأضحت ملوثة بغبار الدنيا، ولذا 
فإن سروش ينفي أن تكون قراءات املذاهب اإلسالمية للدين نقية وخالصة كما أنُزلت، ذلك ألهنا 

يعين أن املذاهب برمتها حتتوي  متثل الفهم البشري للنصوص الدينية وهذا بطبعه يستلزم اخلطأ وهذا
و  (2)"وإال  فال يتحرك أي إنسان ابجتاه الباطل ويرتك احلق  على مقدار من احلق ومقدار من الباطل، "

 على حد قوله.  (3)"ال يوجد عاقل يرتدد يف متييز احلق  من الباطل ويف انتخاب املذهب احلق  "

 هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱ:ويستدل الدكتور سروش على صحة دعواه بقوله تعاىل

الدكتور يريد أن يقول من خالل استشهاده ابآلية الكرمية أن هللا عز وجل أشار  وكأنَّ  (4) َّمث
تفاوت من إنسان آلخر، وهذا تإىل حقيقة وهي أن أوعية البشر واستعدادهم لتلقي احلقائق اإلهلية 

 .التفاوت أوجد التعددية الدينية
                                                           

 85ص عددية الدينية: نظرة يف املذهب البلورايلالت، حب هللا( 1)
 51( املرجع السابق ص2)
 51( املرجع السابق ص3)
 17( سورة الرعد، اآلية: 4)
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ال  املذاهب اإلسالميةلتنظري وحسب وإمنا صرح جبرأة أن ومل يكتفن سروش يف هذا املبىن اب
يف  –، مما يعين ذلك ألنه حيتوي على احلق والباطلميثل اإلسالم اخلالص الذي أمر هللا الناس ابعتناقه 

عن  فضال   الدينيةابب التعددية أن اإلنسان املسلم أمام حقيقة واحدة وهي أن  -نظر سروش
دعياء احلصر واملغرورين مبقولة الوحدة يف حقانية الدين ا يروج لذلك "أكم،  ال ميكن غلقه اإلنسانية

 على حد وصفه.( 1)"واملتدثرين برداء األاننية والفردية

 املبىن الثامن: إميان الناس منشؤه التقليد:

يد يستند أنصار نظرية التعددية الدينية إىل دعوى مفادها أن إميان أكثر الناس املتدينني يقوم على التقل
وال يقوم على الدليل واحلجة، فهم يتبعون آابءهم واألداين واملذاهب اليت نشأت عليها جمتمعاهتم دون 

فليس مجيع املسيحيني على املقارنة والبحث والتمحيص ملعرفة احلق واتباعه، يقول الدكتور سروش: " 
أذعنوا حلقانية املسيحية من سبيل املثال اعتنقوا املسيحية من خالل املقارنة بني األداين واملذاهب و 

هو إميان وراثي وتقليدي، وهذا احلكم يستوي فيه الزرادشتيون  إمياهنمموقع الدليل، فالغالب يف 
  (2)."وابلعكس اواملسلمون واليهود وغريهم، فاملسيحي لو ولد يف جمتمع إسالمي لصار مسلم  

 مل خل  حل جل ُّٱ: اىلولعل الدكتور سروش يريد أن يبني أن الذم الوارد يف قوله تع

بسبب التقليد األعمى واتباع اآلابء دون دليل  (3) َّ خن حن جن مم خم حم جم هل
، سان حال مجيع املتديننيميثل واقع املسلمني وبل ومجيع األداين واملذاهب مصداق ابرز له بل هو "ل

 (4)."بل مجيع الناس يف العامل
                                                           

 55ص التعددية الدينية جديدة لنظرية الصراطات املستقيمة: قراءة سروش،( 1)
 61، صاملرجع السابق( 2)
 22( سورة الزخرف، اآلية: 3)
 61ص، ستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينيةالصراطات املسروش،  (4)



 

69 
 

، ذلك أنه يعتربهم خدمة اعلماء الدين أيض  وال يكتفن سروش يف نسبة العوام إىل التقليد وإمنا يدخل 
وا عليه من موقع ؤ لذلك الدين أو ذلك املذهب ينشرونه وحيافظون عليه ويتحركون يف إطاره الذي نش

س ؤس، ومن هنا فإن سروش يرى هذه املسألة ينبغي أن ت(1)التقليد ال من منطلق الربهان والدليل
تمثل يف احلصر، وأن على اإلنسان أن يتواضع للمعرفة وال للتعددية وليس للتكرب والغرور املعريف امل

 .(2)يدعي لنفسه احلقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 61ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينيةسروش،  (1)
 62( املرجع السابق ص2)
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 املطلب الرابع: مناقشة ومراجعة موقف سروش من نظرية الصراطات املستقيمة:

دعوى نظرية التعددية الدينية أو ما يسميها سروش  على قفي أن الباحث اولحي املطلب هذا يف
 كثري من  على التبست قد شبهة عقدية -يف نظر الباحث- واليت متثل بنظرية الصراطات املستقيمة،

الدين  على القضاء وتؤول يف هنايتها إىل منهم، نيصاملتخص غريال العوام وص اخص الناس، نأذها
 .برمته حىت وإن كان سروش ال يريد ذلك اإلسالمي

 زب رب ُّٱ:ه هذه قوله تعاىلأن الدكتور عبد الكرمي سروش خالف يف نظريتيرى الباحث  إنَّ  أواًل:

  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب

قد  اليت هي نص صريح أفرد فيها هللا سبحانه الصراط ومل جيمعه خبالف السبل اليت (1) َّىفيف
ولذا فإن الطريق إىل هللا واحد وقد نص عليه القرآن الكرمي  (2)،جترف ابإلنسان إىل اهلالك واالحنراف

 اليت تشكل يف جمموعهما الدين اإلسالمي.  والسنة النبوية الصحيحة

 متساوية -يف شكلها احلايل – السماوية األداين اليت جعلت سروش وذلك على خالف من دعوى
تتسع التعددية الدينية و بل  واليهودية واملسيحية اإلسالم فيتساوى حينئذ  وصحيحة يف الصحة والفساد 

بناء   ،اليت تنسب نفسها إىل الدايانت األخرى املذاهب الوضعية تصحيح إىلعند الدكتور سروش 
ليست ابلضرورة أن تكون األخرى  والنظرايت الدينية العقائد أن على يقني واجلزمال عدم على دعوى

 .يتهى رؤ بناء عل ابطلة

 خ ابستثناءالتاري ذف على مدىوالتبديل والتزييف واحل التحريف من تسلم مل األداين هذه نَّ إ :اثنًيا
 مم ام يلٱُّ :تعاىل يقولالذي جعله هللا آخر األداين وتكفل حبفظ كتابه،  ديننا اإلسالمي
 تعرض تمن املتسامل أهنا ف والصائيب واملسيحي اليهوديالدين  وأما (3)َّىن نن من زن رن

الكثري،  الكثري منها نقصواأو  ليهاإ ضافواأقد ف، القرون هذه طيلة واسعبشكل كبري و  تحريفلوا للتزوير
                                                           

 153( سورة األنعام: اآلية1)
 193ص 3ج ، ط ،االعتصامانظر الشاطيب، ( 2)
 9احلجر، اآلية: سورة  (3)
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 األساسية له ها الركيزةمن سلبو  ،ة واليهودية والصابئةاملسيحي نايداأل حبقيقة مما أدى إىل اإلخالل
 ىف يث ٱُّٱ:ابألقانيم الثالثة يقولون الذين عن متحداث   تعاىلهللا  يقول .توحيد هللا عز وجل وهي

  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف

 أو ديةاليهو  تكون أن يصلح الومن هنا يتضح جليا  أنه  (1)َّ يي ىي ني مي زي ري
 العصور التحريف والتبديل طيلة حلقها مابعد ،عز وجل هللا من للقرب طريقا   الصائبة أو املسيحية
 .املتقدمة

هـ(: 558)أبو احلسني الشافعي اإلمام قالسروش،  عييدفاحلق عند هللا واحد ال يتعدد كما 
 اآلخر أدى ما خالف ىلإ اجتهاده منهم واحد كل  فأدى حادثة، يف أكثر أو اثنان اجتهد إذا"

 وما األفعال، وخلق القرآن، وخلق الرؤية، مثل الدين؛ أصول يف ذلك كان  فإن: نظرت.. إليه اجتهاده
 اجملتهد كلف  عليها دليال نصب قد تعاىل هللا ألن األقوال؛ من واحد يف احلق فإن.. ذلك أشبه

 .(2)"العلم أهل عامة قال وبه هللا، عند مذموما كان..  أخطأه فإن إصابته،

 يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل:  إىل هذا املعىن عند تفسري هـ(774) ابن كثريالعالمة  وقد أشار

 مه جه  ين ىن من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم

ذلك أن هللا سبحانه أفرد النور ومجع الظلمات إشارة إىل أن صراطه عز وجل واحد  (3) َّيهىه
، و مج  ع   النُّورن، ل ْفظ   تـ ع اىل   و حَّد   او هلن ذ  "وسبل الظالم واالحنراف متعددة، قال ابن كثري:   ألن الظُُّلم اتن

طنل ٌة، ولكنها كثرية  أجناس والكفر واحد احلق  رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ ق ال   ك م ا  اب 

[ 153: اأْل نـْع امن ] َّ يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت
 َّىن نن منُّ: تـ ع اىل   و ق ال  [ 1: اأْل نـْع امن ] َّ يمىم  مم خمُّ:  تـ ع اىل   و ق ال  

                                                           

 73، اآلية: ئدةاملاسورة  (1)
 59ص ،13ج، 1ط الشافعي اإلمامالبيان يف مذهب ، ( الشافعي2)
 257( سورة البقرة، اآلية: 3)
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تن  منن   ذ لنك   غ رْين  إنىل  [ 48: النَّْحلن ]  و تـ ف رُّدنهن  اْلب اطنلن  و انْتنش ارن  احلْ ق ن  بنتـ ف رُّدن  إنْشع ارٌ  ل ْفظنه ا يفن  الَّيتن  اآْلاي 
 .(1)"و ت ش عُّبنهن 

 يت ىت نت  مت زت رت ٱُّٱقوله تعاىل:  ( يف تفسريهـ1225املالكي ) الشيخ وقال

 هوى؛ فقد القرآن سبيل أخطأ من فإن للهوى التابعة الضالة والطرق فةاملختل األداين: أي َّزثرث
 وهلذا املسالك متعددة وسبله، متعدد اهلوى ومقتضى، كذلك  حجته ومقتضى ،واحد احلق سبيل نأل

 . (2) ضده ومجع احلق سبيل وحد
يستحيل أن يكون اجلميع على حق، ألن احلق واحد  : "يف هذا الصدد السحيمالشيخ  وقال

ال يتعدد، ويستحيل أن تكون كل هذه األداين احملرفة وامللل البشرية من عند هللا وأهنا حق، وإذا 
  (3)" .فأيها احلق؟ -واحلق واحد  -تعددت 

 
 الرأي  هو احلقمن  عناصر حتتوي على مجيعها بل واملذاهب األداين أبن دعوى سروش إن :اثلثًا

 وشريعة عز وجل هللا دين نإ يصرح اإلسالم؛ ذلك ألن مسلم عاقل إنسان أي قبل من ابلتأييد حيظى
 ومتت الدينهذا  اكتمل وقد ة ال خلل فيهاوصحيح ةكاملعليه الصالة والسالم اتمة و  حممدالنيب 
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ٱُّ، قال تعاىل:اإلسالمنور  بظهور النعمة

 (4)َّ رثيت ىت

 
 كل  وجدان وإن الزيغ والتحرف، من املصونديننا احلنيف  مع تنسجم الإن هذه النظرية 

اليت تدعو  وتعاليمهاواملذاهب الوضعية  احملرفة األداين هذه بني واضح   تناقض  وجود  كشفي فمنص
 هلا.

                                                           

 524، ص 1، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثري، 1)
 195ص 1، طالدين أصول أحاديث شرح يف الثمني العقد( املالكي، 2)
 54، ص2، ج1، ط ومبادؤه أصوله اإلسالم( السحيم، 3)
 3، اآلية: ئدةاملاسورة  (4)
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وجواز التعبد هبا واالعتقاد هبا  ديةاملسائل العق صحيحتإن مآالت هذه الدعوى الفاسدة هي  رابعاً:
املسائل  العلمية  اخلربية  ال مُيكُن أْن يتعد د  احلقُّ فيها، " ألن ذلك مع أننا نرى فساد ذلك ابلوجدان،

 ! وإن فيكون  الصواُب مع كل   منهما؛ إْذ ال يقول عاقٌل إن هللا  موصوٌف بصفة الرمحة، وغري موصوف 
 .(1)"هللا  قد كتب السعادة  أو الشقاء  على اإلنسان، ومل يكتبها! لوجود التناُقض املمتنع عقال  

 

الليربالية املنسلخة واليت تتيح للفرد  التعددية الدينية اليت يدعو هلا سروش هلي نفسها ن  إ خامساً:
 إن هذه النظرية أتسس بوضوح إىل مبدأأو بعبارة أخرى الضوابط اإلهلية ء دون مراعاة اإلميان مبا يشا

لعدم ثبات الفكرة الغربية " ألهنا تروج إىل يةالدين يف والتعددية نفتاحاال عنوان حتت الدين يف لشكا
بنفي احلقيقة املطلقة، أو القول بتعددها، ينسجم مع تقريرهم يف [ لو ]واليت تق احلق واخلري والصواب،

بات احلق واخلري والصواب، وإثبات احلقائق املطلقة، إطالق الرأي، خبالف ما تقرر يف اإلسالم من ث
 .(2)"ونفي تعدد احلق؛ إلميان املؤمن بثبات ما دل عليه الكتاب والسنة

واليت يؤدي عدم تور سروش هو األدلة النقلية والعقلية الواضحة مما يؤكد فساد رأي الدك :سادساً 
 جم هل مل  خلحل جل مك لك ٱُّٱ:قوله تعاىلمن ذلك  ،سفسطةاتباعها إىل الضالل وال

وصحح العقائد اليت  جوز تعدد احلقمن ن أ، العقليالدليل ما وأ ،(3)َّ خن حن جن ممخم حم
من وهذا  املخالفةلعقائد اجوز تصحيح  نسخها اإلسالم أو أبطلها أو خالفت أصوله وضرورايته فقد

 ال شك فيه.ذي الكفر ال

والعلماين الذي  الليربايل وال خيفى لدى الباحث أن هذه النظرية ال تعدو امسا  آخر للمذهب
 الزاندقة من جمموعة مدارس متناقضة وحيوي بداخله مع يف ذاتهيتبجح بتعدديته وقبوله لآلخر، فهو جي

 بعضكما يروج له   ،األساسية ومبانيه اإلسالم أصول يناقضون ومجلة من املتأسلمني الذين واملالحدة
يؤيد قول  من فمنهم وختتلف مشارهبم يف الضالل، أفكارهم تتنوعالذين  الدين والعقيدة يف املخلطني

 من ومنهمة ابلنص، توالعقائد الغيبية الثاب والوحي، النبوة،حقيقة و  األلوهية، نفي يف الكفار واملالحدة
                                                           

 462، ص1، طأُصوُل ال فقه  الذي ال َيَسُع الَفق يه  َجهَلهُ  السلمي، (1)
 167، ص 1، طةمفهوم احلرية بني اإلسالم واجلاهلي ،الشحود( 2)
 32، اآلية: ونسيسورة  (3)
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 وغري ،القتصادتنمية ا الراب وحرية ،ةالوضعي حتكيم القوانني ضرورة ويرى والدولة، الدين بني يفصل
 .الشاذة واآلراء األفكار من ذلك

 تعدو يف نظر الباحث أكثر من ظنون إن املباين اليت ذكرها الدكتور سروش لتأسيس نظريته ال
 جتعل الدين اإلهلي عصي ا ذلك ألهنا ؛وهي خمالفة لصريح القرآن الكرمي اوإسالمي   اعلمي  هلا ال أساس 

وهذا يف حد  كما يذهب سروش،  من املذاهب واألداين املختلفة واملتباينة اعلى اإلدراك لكونه خليط  
 .به طاقة لهال مبا به تكليف اإلنسان ذاته خمالف لضرورايت الدين ويؤول إىل 

 ،الكرمي الصراط املستقيم الوارد يف القرآن مصطلح هو اإلسالمي تعبري عن الدين روعأولعل 
  (1)َّ يي ىي مي  خي ُّٱ: يف قوله تعاىل

يقع خط واحد عبارة عن فإن الصراط املستقيم  
الصراط  تغريأو ي ال ميكن أن يتعددابلتايل ، و هنالغاية مو ، سلمامل نطالقةاومها بداية بني نقطتني، 

 .ماملستقي
، "صراط"ة لمكمجعا  لمل تعرف اللغة العربية شارة إىل أن من الطريف اإللذلك فإن ضافة إ 
عز  ىل هللاإاملوصل هو الصراط املستقيم  ياإلسالمفالدين الطريق، مة أو كلالسبيل كملة خبالف  

 اإلنسان غري هذا الصراطميكن أن يوصل يف هذه املعمورة  رآخ صراط مستقيم هناك، وليس وجل
 .اإلهلي

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 6، اآلية: فاحتةالسورة  (1)
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 :اإلسالميعلى الفكر سروش  آلراء العقائديةاآلاثر : الرابعالفصل 

 :املذاهب اإلسالميةاألول: التشكيك يف  ثراأل

أن املذاهب على تنوعها ال متثل  إىل ترتب على دعاوى سروش وموقفه من العقل والدين أنه ذهب
يف -لإلسالم، وإمنا هي عبارة عن جتارب وقراءات خمتلفة للدين، فمذهب التشيع والتسنن  افروع  
، وقد نشأ مذهب التشيع  (1)آخر االمي وليس شيئ  عبارة عن قراءة هتدف إىل فهم الدين اإلس -نظره

من خالل فهم مجاعة قليلة من الصحابة لكالم النيب صلى هللا عليه وسلم بشكل  –يف تصوره  -
معني، ويف مقابل ذلك كان يوجد مجاعة كثرية من الصحابة قد فهمت كالم النيب صلى هللا عليه 

باين للدين نة واجلماعة. على أن هذا الفهم املترفت بعد ذلك أبهل السوسلم بصورة خمتلفة، وعُ 
ه تشكلت املذاهب يعتربه الدكتور سروش ظاهرة دينية بشرية تسعى لفهم ئاإلسالمي والذي يف ضو 

 .(2)الدين

يقول الدكتور سروش: "فال يوجد تشيع خالص يف احلقانية وال تسنن كذلك، أي أن التشيع 
ومعتقدات علماء الشيعة ال ميثل احلق اخلالص، ألن علماء املوجود الذي هو عبارة عن جمموعة آراء 

 (3)."االشيعة أبنفسهم خمتلفون يف الرأي كثري  

وعلى هذا األساس فإن الدكتور سروش يرى أن فهم علماء ومشايخ الشيعة كالطوسي 
 (3) م(1981) والطباطبائي (2) ه(1091والفيض الكاشاين ) (1)ه(1070واجمللسي )( 4)ه(385)

                                                           

 284ص أرحب من اإليديولوجيا، انظر، سروش 1))
 21،  العدد 6، ترمجة: السيد حسن مطر، جملة نصوص معاصرة، السنة التشيع وحتدايت الدميوقراطية الدينية، ( سروش2)

 17ص 1ط
 75ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية، ( سروش3)
كبار علماء ومتكلمي ه( ويلقب بشيخ الطائفة ويعد من  460-ه385مد بن احلسن بن علي )( وهو الشيخ أبو جعفر،  حم4)

ي ة قد س اّلل  روحه رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم املنزلة، اإلماممة احلل ي يف )اخلالصة(: "شيخ هم، قال عنه العال  ثيالشيعة وحمد
ل والكالم واألدب، ومجيع الفضائل تنسب إليه، صن ف يف كل  فنون ثقة، عني، صدوق، عارف ابألخبار والرجال والفقه واأُلصو 

خالصة األقوال يف معرفة اإلسالم، وهو املهذ ب للعقائد يف اأُلصول والفروع واجلامع لكماالت النفس يف العلم والعمل" احللي، 
 249ص  ، 1، حتقيق: جواد القيومي، طأحوال الرجال
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ألصول وعقائد مذهب التشيع متفاوت وخمتلف بدرجة كبرية فيما بينهم.  (4) م(1989يين )واخلم
وهذا االختالف موجود يف نظره عند مذهب أهل السنة واجلماعة كذلك، ولذا فإنه يرى أن السمات 

تساءل وابلتايل فاملذهبني يف نظره هبذا احلكم، ومن هنا ي االيت يتسم هبا التشيع يتسم هبا التسنن أيض  
ن عقائد اجمللسي وما فهمه ميثل التشيع اخلالص أو أن جهود العالمة الطباطبائي أسروش: هل 

ومؤلفاته اليت تتناول املذهب الشيعي متثل التشيع اخلالص؟ وكذلك ابلنسبة ألهل السنة واجلماعة فإن 
لص أو أن ه( ميثل التسنن اخلا728ابن تيمية )الشيخ سروش يطرح نفس السؤال فيما إذا كان 

من تعدد فهم علماء الشيعة للتشيع  ا؟. وانطالق   م(1905التسنن هو انعكاس لفكر حممد عبده )
وعلماء السنة للتسنن، يرى سروش أن علماء املذاهب الذين وضعوا معتقدات املذاهب ومنظومته 

افوا فرقة جديدة مل أيتوا بشيء جديد سوى أهنم أضو متثل التشيع أو التسنن اخلالص،  االفكرية على أهن
 .(5)للفرق املنتمية للمذهب الشيعي أو للمذهب السين

قوله تعاىل:  االحتجاج مبضمونالدكتور سروش يريد أن يثبت صحة دعواه من خالل  وكأنَّ 
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ:وبقوله تعاىل (6)َّ خي حي جي ٰه مه جه هن ُّٱٱ

من اآليتني الكرميتني الله مبا أسلفنا دب استأن يقر ن يريد سروش أن  مبعىن (7)  َّ َّ ٍّ ٌّ
                                                                                                                                                                                     

ه يف مدينة أصفهان، له مؤلفات كثرية.  1037ية. ولد يف عام اإلمامكبار علماء الشيعة ( هو حممد ابقر اجمللسي، يعد من  1)
 قال عنه احلر  العاملي: "موالان اجلليل حمم د ابقر بن موالان حمم د تقي اجمللسي، عامل، فاضل، ماهر، حمق ق، مدق ق، عال مة، فه امة،

أمل  ،ه. احلر العاملي111سنة  ئل، جليل القدر، عظيم الشأن" وتويففقيه، متكل م، حمد نث، ثقة ثقة، جامع للمحاسن والفضا
 248ص  ،2، ج1طيين، ، حتقيق: السيد أمحد احلساآلمل

 -هـ1007) الكاشاين الفيض بلقب املشهور حممود بن مرتضى بن حمسن مدوامسه حم الشيعة علماء من عامل وعارف (2)
 17، ص1ط الوايفانظر الفيض الكاشاين،  .هية واألخالقية، له مؤلفات كثريةالفق العلوم من بكثري حميطا   كان  وقد ،(هـ1091

 وما بعدها.
 بتفسريه اشتهر. العشرين القرن يف الشيعة عرفاء و فالسفة م(، يعد من أشهر1981-1904عامل ومفسر شيعي كبري ) (3)

 431، ص1، ج1، طتذكرة األعيانانظر السبحاين، احلكمة وغري ذلك.  وهناية احلكمة كبداية  الفلسفية وبكتبه ابمليزان املوسوم
 وما بعدها.

 من الرسالة. 7انظر ترمجته يف صفحة ( 4)
 76 ص الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية سروش، (5)
 103( سورة يوسف، اآلية: 6)
 106( سورة يوسف، اآلية: 7)
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ن هللا عز وجل قد أشار يف كتابه بشكل صريح أبن من السنن اإلهلية كراهية أكثر الناس لتأكيد أباب
للحق ورفضهم إايه وجنوح أكثر الناس إىل الباطل والضالل واالحنراف. يقول الدكتور سروش يف هذا 

ملوحدين هم مشركون وأن إمياهنم ملوث الشأن: "عندما ينادي القرآن الكرمي برفيع الصوت أن أكثر ا
ابلشرك، أييت هؤالء الغافلون الذين مل يتدبروا القرآن الكرمي ليصروا على حقانية أحد املذاهب وعدم 
قبول هذه احلقيقة وهي أن أكثر الشيعة أو السنة يعيشون حالة تلوث العقيدة وأن إسالمهم مشوب 

 ( 1)لإلسالم؟" دركنا وفهمناإابلباطل، أليس إسالمنا يعين 
ولعل الدكتور سروش يف كالمه هذا ينطلق من رؤية مفادها استحالة وجود حق انية مطلقة يف 
مذهب التشيع أو مذهب أهل السنة واجلماعة أو يف أي دين آخر لكون الفهم البشري مشوب 

  .ومعرض للخطأ والتلوث يف العقيدةابلباطل 

 :عند أهل السنة واجلماعة سائل الفقهيةالتعبد ابملواز فتاء جباإل: الثاين األثر 

من املذاهب  أن االختالف بني الشيعة وغريهم يرىلرؤية سروش للدين أنه  العقائديةمن اآلاثر 
ليس من ابب احلق والباطل وأنه ليس هناك أفضلية لآلراء الفقهية للشيعة على غريهم  سالميةاإل

سروش الدكتور ويوضح كثري من املسائل الفقهية، وذلك ألن الشيعة أنفسهم خملتفون فيما بينهم يف  
إن  "بقوله:  العقيدة واإلميانيف جوهر  والتشيع التسنناجلوهرية بني  االختالفاتوجهة نظره ابنعدام 

حمسن الفيض الكاشاين شيعيٌّ خالص ليست له أدىن عالقة أو قرابة مع الفكر غري الشيعي، ومل يُقْم 
زايل أبية جماملة ومراعاة أو مداهنة، ومع ذلك فقد بقي بعد عملية عند تنقيح كتاب أيب حامد الغ

التنقيح الشيعية هذه على يد الفيض الكاشاين ثالثة أرابع كتاب أيب حامد الغزايل من دون تغيري، ومل 
يتم  سوى تغيري بعض املواطن يف األبواب الفقهية والكالمية، اليت حلَّت حملها آراء واجتهادات الفيض 

دمها  الكاش اين يف الفقه والكالم. أما اجلزء األعظم الذي يشرتك فيه الفيض الكاشاين والغزايل، ويوح ن
كأخوين ألم واحدة، فهو ابب األخالقيات والعرفانيات، اليت متثل حبق  جوهر الدين، واهلدف النهائي 

                                                           

 77صلنظرية التعددية الدينية  الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة سروش، (1)
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ر الدين وذاتياته، بينما من رسالة سيد املرسلني. فهنا يتم االحتاد واالشرتاك بني الشيعة وغريهم يف جوه
 .(1)"يكون اخلالف بينهم يف األعراض والقشور

إىل جواز اتباع أي   اهلذا السبب أذهب شخصي  " يدعو إىل ذلك بقوله:سروش  وبناء  على ذلك فإن
، يف الشرعيات واألمور الفقهية، أي األمور القشرية اأو سني   اواحد من الفقهاء، سواٌء أكان شيعي  

 ومربئ   ليت تكون مطلوبة للشارع ابلعرض، ويكون العمل على طبق رأي ذلك الفقيه جمزاي  والعرضية، ا
 . (2)"للذمة

ويرى الباحث أن السبب األبرز يف تبين سروش مثل هذا الرأي لعله يرجع إىل عمل سروش 
ة بنظرية الذايت والعرضي يف الدين، ذلك أن املسائل الفقهية عدها سروش من العرضيات أو بعبار 

ثبات فيها، ويف النص األخري يلمح سروش إىل هذا ال و  هلا أخرى قشرايت الدين اليت ال قدسية
  املعىن.

 :وأحكامه من الدين التنصلالثالث:  األثر

من املخاطر اليت تعرتض اإلميان بنظرايت سروش يف العقل والدين هو عدم االطمئنان إىل حقانية 
وجعل  ذلك ألنه ذهب إىل ختطئة مجيع األداين واملذاهب ؛املسلمالدين اإلسالمي الذي يؤمن به 

نسان أن يعتنق من احلق والصواب، ومن هنا نتساءل: كيف ميكن لإل اجلميع املذاهب واألداين نصيب  
  !.؟ويشوب جزءه اآلخر كثري من الباطل من احلقيقة اميتلك جزء   اأو مذهب   ادين  

ددية أن مساحة الدين نفسه ضيقة وأنه ال وتتضاعف اخلطورة حينما يضاف إىل فكرة التع
 يعد املسلم ابلكثري، مبعىن أن اخللل نفسه يكمن يف الدين لقصوره عن تلبية احتياجات البشر فضال  

 .(3)عن املعرفة الدينية
                                                           

، ترمجة: حسن اهلامشي، جملة نصوص معاصرة  )السنة ة، اخلامتية، الدميوقراطيةاإلمامالتشيع واملعضل الثالثي: ( سروش، 1)
 53ه( ص 1432م ـ  2011السادسة ــ العدد الواحد والعشرون ــ شتاء 

، ترمجة: حسن اهلامشي، جملة نصوص معاصرة  )السنة الدميوقراطيةة، اخلامتية، اإلمامالتشيع واملعضل الثالثي: سروش،  (2)
 54-53ه( ص 1432م ـ  2011السادسة ــ العدد الواحد والعشرون ــ شتاء 

 378-377، ص 1، طقراءة يف تعدد القراءات: قراءة يف مبادئ التعددية يف كلمات الدكتور سروش( الكرابابدي، 3)
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وإسالم؟!  أال يؤدي تبين مثل هذا الرأي إىل عدم الوثوق مبا حنن عليه من عقيدة ومذهب
 جماال   ال ترتكفهي  تؤول يف النهاية إىل التحلل من الدين والتنصل منههذه  إن دعوى سروشوهلذا ف

 للثقة ابلدين أو الثقة التامة يف كل مذهب ودين؛ إذ أهنا مجيع ا ذات خطإ  وصواب.

 التشكيك يف املعارف الدينية وضرب ثباهتا: الرابع: األثر

عدم االعتماد على املعرفة الدينية  من اآلاثر اليت ميكن مالحظتها حني العمل آبراء سروش هذه هو
لكوهنا متغرية ومتثل قراءة للمفسر أو القارئ وحسب، واحلال أن الطريق العريف والعقالئي الذي يعتمد 

لغينا املعرفة الدينية املستوحاة من صريح النصوص الدينية واليت أعليه املسلم هو املعرفة الدينية، فإذا 
لقداسة عنها، فإننا سنكون قد سلبنا الثبات يف عقائد املسلمني وبذلك ثبتت ابألدلة القطعية ونزعنا ا

 لن تكون هناك عقيدة مهما صغرت أو كربت مبنأى عن التبديل والتغيري.

حرتام واالعرتاف ابلقراءات األخرى مهما كانت، وكذلك االوإذا أضفنا إىل ذلك وجوب 
سنفتح الباب أمام القراءات الشاذة واآلراء  قضية التعبد والتقديس للمعرفة الدينية الصرحية فإننا

 املنحرفة لتكتب ابسم اإلسالم وتضرب الشريعة وخالقها ورسوهلا.

 : التأصيل لطرائق معرفية تفتقر إىل العلميةاخلامس األثر

هو فتح اجملال  الديين للنص ال سيما يف جمال التعدديةمآل تبين آراء سروش يف العقل والدين إن 
كاليت يطبقها    يف فهم النصوص اإلسالمية -واليت مل تنقَّح –ناهج واآلليات املعاصرة امل ستخدامال

 .أصحاب الفكر احلداثي املعاصر من قبيل املناهج األلسنية والعقلية واهلرمنيوطيقة وغري ذلك

 : إجياد مناخ لنشوء البدع والضالالت:السادساألثر 

عقل والدين هو فتح الباب إىل البدع والضالالت، من األخطار اليت يؤول إليها موقف سروش من ال
لنشوء فرق وأحزاب  اشأن البدع أن متزق املسلمني وتوقع الناس يف شرك الشيطان وتفتح مناخ  ومن 

 نأ ك م ا  ابلفرقة مقرونة والبدعةابن تيمية يف قوله: " الشيخ وطرائق دينية كثرية وخمتلفة، وإىل ذلك أشار
جلْ م   مقرونة الس نة  (1)".والفرقة اْلبنْدع ة أهل يـُق ال ك م ا  و اجلْ م اع ة الس نة أهل فـ يـُق ال اع ةابن

                                                           

  42ص 1ابن تيمية، االستقامة ط( 1)
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 اخلامتة

الفكر اإلسالمي  تناول يفاحنراف ومتثالهتما إىل  واملعرفة الدينيةأدى تغري رؤية الدكتور سروش للعقل 
املعاصر، الذي مل يرتدد  ، فقد ماثل يف فكره التيار احلداثيسروش وآليات فهم الدين اليت ينطلق منها

حىت خرج  اوعقيدة وأخالق   ايف توظيف ترسانة من املناهج الغربية يف تفسري وفهم الدين اإلسالمي فقه  
 لنا بفكر غريب وبعيد عن ما ثبت بصريح النصوص الدينية.

إن موقف الدكتور سروش من العقل قد ألغى قيمته وأسقط من مكانته على الرغم من احلجم 
على  شامال   اإدراك   األشياءمجيع  يدرك هجعلمع  لهة الكبرية اليت جعله سروش خيرتقها إال أنه واملساح

 عنده وأقصى ما ميكن أن يصل ، قيقةاحل إىل عن الوصول  وقاصرٌ  عاجزٌ  -يف نظره-فإنه  حد دعواه
 اجلزم واليقني والقطع بصوابيتها وصحتها.  ميكن ال ومعارف حقائق من العقل

جعل و  املعرفة الدينية وبنيالدين بني فقد فصل سروش  الفكر اإلسالميه من وأما موقف
التغري والتبدل وسلخ  يف شيء، فنسب هلا –أي الدين  –مبثابة القشور اليت ال تضر اللب  األخرية

عنها القداسة فشطب أكثر املعارف الدينية املستوحاة من القرآن والسنة يف نظريته الذايت والعرضي يف 
 يف حياة املسلم.ن، وأدى ذلك إىل تضييق نطاق ودوره الدي

يدعي اإلسالمية يف  معاصر املالمح العامة لرؤية مفكر حتاول رسمقد كانت هذه الدراسة و 
الكثري من دعاة التجديد مثله سلكها كان قد   واملعرفة الدينية، لعقل والدينلتعاطيه فكره عند 

 واحنرف يف رؤيته عن الصواب. نه أخطأ الطريقولكواإلصالح اإلسالمي يف العصر الراهن، 

صراطه املستقيم، وأن يتقبل منا هذا القليل، وختام ا، نسأل هللا العلي القدير أن يثبتنا على 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 النتائج:

 كرفة ال سيما املتعلقة بعرفانيال و ةالصوفي لْلدبيات كبري  حبضور سروشأطروحة الدكتور  تيز مت :أواًل 
سيس أيهبا و يستشهد  يفتأمل هوف ،ةالشيعيابلنصوص واألحاديث  مقارنة الرومي الدين جالل

 النظرايت من خالهلا.

 العقلمفهوم  قدم الدكتور سروش قراءة جديدة للعقل أخرجته عنه مساره وسامهت يف تقويض :ااثنيً 
مبا أورده دعاة نسبية  ابه  صف ابلتفلت وانتفت حجيته متشفات ،فجعلته يف مصاف النسبية اإلسالمي

 جديد.شيعي بقالب  تكرار لدعوات احلداثة إن دعواه متثلولذا ف ؛العقل

 الثابت دليةجل آخر تعبري الدين اليت طرحها الدكتور سروش هيإنَّ نظرية الذايت والعرضي يف  :ااثلثً 
ال تتسم ابلثبات اليت  من العرضيات املتغرية كثر الدينأ جعلإال أن الدكتور سروش  واملتغري يف الدين،

إىل نفي أكثر اعتقاداته الثابتة يف القرآن والسنة، وهذا واضح  –لو تبناه املسلم  –والقداسة مما يؤدي 
 الفساد.

 -يف نظره – اجديد   فهم ا أو التعددية الدينية وجعل هلا البلورالية فهومالدكتور سروش مل أسس: ارابعً 
هذه قد سيقت من قبل، ، ولكن دعواه عن الفرق واألداين املختلفة األحادية النظرة نفيخالل من 

فهي تدعو إىل تعدد احلق ونفي احلقيقة وجعل اجلميع يف قارب النجاة حىت لو خالفوا ضرورايت 
 الدين، ومن الواضح فساد دعواه وعدم استقامتها مع بديهيات الفكر الديين.

جعلته  الشيعي اإلسالمي الفكرسات اليت أسقطها مشروع الدكتور سروش على إن االنعكا :اخامسً 
 اوقد واجه ردود   عضها مس أصول الدين وضرورايتهموضع شك وهتمة يف عقيدته وتشيعه ألن ب

 .احنرفوا عن هدف التجديدن انسلخوا من التشيع و صف الذيجعلته يف  كثرية إزاء ذلك  وانتقادت  

ا والفكر اإلسالمي وتطبيق متثالهت  االستناد إىل آراء سروش يف العقل والدينميكن القول إنَّ  :اسادسً 
إصالح الفكر اإلسالمي وحسب، بل سيسهم يف اخلروج عن عدم العقل املسلم لن يؤدي إىل  على

 اجلادة وضياع ونفي ضرورايت الدين اإلسالمي وبديهياته.
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 :التوصيات

 والدراسة وهو يستحق البحث ميثل مادة خصبةسروش  يرى الباحث أن مشروع الدكتور عبد الكرمي
 ويوصي الباحث ابألمور التالية:

وحتليلها يف الشريعة  والبسط القبضبـ املشهورة واملسماة سروش الكرمي عبد الدكتوردراسة نظرية  :أواًل 
 تبعاهتا على الفكر اإلسالمي.جتلية للوصول إىل األسس اليت تستند عليها و 

لنبوة والوحي وعالقتهما ابلكشف والشهود الدكتور سروش ملفهموم االتباسات  ىالرد عل :ااثنيً 
 والتجارب الروحية عند املتصوفة يف كتابه بسط التجربة النبوية.

من خالل  اإلصالح السياسي ونقد احلكومات اإلسالميةتناول مشروع الدكتور سروش يف : ااثلثً 
 .دراسة كتابه املوسوم ابلدين العلماين

التحقيق يف دعوى بعض نقاد الدكتور سروش يف أن مجيع أطروحات الدكتور سروش هي  :ارابعً 
 سروش لنفسه دون اإلحالة ألصحاهبا.الدكتور اقتباسات من كتاب غربيني وقد نسبها 

دراسة مجيع أبعاد التجديد واإلصالح يف الفكر اإلسالمي اليت يدعو إليها الدكتور سروش  خامًسا:
 ها ومعرفة أماكن الفساد والصالح فيها.لر اإلسالمي األصيل لتحليوعرضها على الفك
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 املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي 
  ،حتقيق: الدكتور حممد رشاد درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أمحد عبد احلليم احلراين ،

 م(.1991-ة حممد بن سعود اإلسالمي اإلمام)اململكة العربية السعودية: جامعة   2سامل، ط
 ،حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  جمموع الفتاوى ابن تيمية، أمحد عبد احلليم احلراين ،

 م(.1995 –ب ط )املدينة املنورة: جممع امللك فهد 
  ،املدينة املنورة:  1، حتقيق: د.حممد رشاد سامل طاالستقامةابن تيمية، أمحد عبد احلليم(

 هــ(.1403–حممد بن سعود  اإلمامجامعة 
    ،ب ط  ،والنحلاألهواء و الفصل يف امللل ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد الظاهري

 ب س(. –)القاهرة: مكتبة اخلاجني 
  ،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ابن خلدون، عبد الرمحن

 .م(1988 -هـ  1408)بريوت: دار الفكر،  2، طذوي الشأن األكرب
  ،روضة الناظر وجنة ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي احلنبلي

ن  2ط أمحد بن حنبل اإلماماملناظر يف أصول الفقه على مذهب  )بريوت: مؤسسة الراي 
 م(.2002 –للطباعة والنشر والتوزيع 

  ،يق: سامي بن حممد ، حتقتفسري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء إمساعيل الدمشقي
 م(.1999 –)الرايض: دار طيبة للنشر والتوزيع  2سالمة ط

  ،حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أمحد العدة يف أصول الفقهأبو يعلى، حممد بن احلسني ،
–حممد بن سعود اإلسالمية  اإلمام)الرايض: جامعة  2بن علي بن سري املباركي ط

 م(.1990
  حتقيق: عبد رسالة إىل أهل الثغر بباب األبوابمساعيل، األشعري، أبو احلسن علي بن إ ،

 هـ(.1413 -)املدينة املنورة: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية  1هللا اجلنيدي، ط

  م(.2006-اخلامنئي  اإلمام)سورية: مكتب  1ط  اخلميين، سرية ومسرية اإلمام 
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  حتقيق: حممد زهري بن انصر اريصحيح البخمساعيل، إالبخاري، أبو عبد هللا حممد بن ،
 هـ(.1422 -)بريوت: دار طوق النجاة  1الناصر ط

  ،حتقيق: فؤاد فضل االعتزال وطبقات املعتزلةالبلخي، أبو القاسم والقاضي، عبد اجلبار ،
 ب س(.  –سيد ب ط )تونس: الدار التونسية للنشر 

  ،بريوت: دار  1القاهر ط، ترمجة: الدكتور ماهر عبد منطق الكشف العلميبوبر، كارل(
 م(. 1986-النهضة العربية 

   ، اململكة العربية  2، طجممل اعتقاد أئمة السلفالرتكي، عبد هللا بن عبد احملسن(
 هـ(.1417 -السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  :بني سروش وبني الشيخ  ة، اخلامتية، الدميوقراطية: حواراإلمامالتشيع واملعضل الثالثي
)جملة نصوص معاصرة ــ السنة السادسة ــ  1، ترمجة: حسن اهلامشي طحممد سعيد هبمن

 م( 2011العدد الواحد والعشرون ــ شتاء 
  قضااي إسالمية معاصرة، التعددية واالختالف: جتليات التعايش بني األداين والثقافات ،

 م.2002-21/1432-20العدد
  بريوت: دار األمري الطبعة  1طعلي شريعيت وجتديد الفكر الديين، اق، اجلربان، عبد الرز(

 م(.2002األوىل 
   ،تعريب: حيدر  املعاصريننيالعقل والدين يف تصورات املستنريين الدينيجعفري، حممد ،

 م(.2010-احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمية )بريوت: مركز 1جنف ط
  ،حتقيق: صالح بن حممد بن ان يف أصول الفقهالربهاجلويين، عبد امللك بن عبد هللا ،

 م(.1997–)بريوت: دار الكتب العلمية 1عويضة ط
   ،بريوت: دار الغدير  1ط التعددية الدينية: نظرة يف املذهب البلورايلحب هللا، حيدر(–

 م(.2001
   ،إيران :دار 1، حتقيق: السيد أمحد احلسيين، طأمل اآلملاحلر العاملي، حممد بن احلسن( 

 ب س(. -الكتاب اإلسالمي
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   ،جملة قضااي إسالمية معاصرة : التباسات عبد الكرمي سروش ونقد املعرفة الدينيةحرب ،
-2003صيف وخريف  25-24( ، )العددان 1املفاهيم يف الفكر اإلسالمي املعاصر )

 هـ(.1424
 ،جة )بريوت: دار احمل 1ط خالق وفكر حافلة حياة: الصدر ابقر حممد حممد،احلسيين

 م(.2005-البيضاء 
  ،حتقيق: جواد القيومي، خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجالاحللي، احلسن بن يوسف ،

 ه(. 1417 -)إيران: مؤسسة النشر اإلسالمي1ط
  ،بريوت: الشبكة العربية  1ط اخلربة اإليرانية: االنتقال من الثورة إىل الدولةمحادة، أمل(

 م(. 2008–لْلحباث والنشر 
  ب ط ) دار علوم السنة ب س(.نقض أصول العقالنيني اشي، سليمان صاحل،اخلر ، 
  ،إيران: منشورات احملبني  1ط دعوى بشرية القرآن، عرض ونقد وحتليلالربيعي، حممد(–

 م(.2011

   ،1، حتقيق : مركز حبوث دار احلديث،  طموسوعة العقائد اإلسالميةالريشهري، حممد 
 ه(.1425 –)إيران: مركز دار احلديث 

   ،األردن: دار األعالم  1ط علوم القرآن وإعجازه واتريخ توثيقهزرزور، عدانن حممد(–
 م(.2005

  ،جملة قضااي إسالمية الصراطات املستقيمة: التعددية الدينية بني النفي واإلثباتسروش ،
-20معاصرة: التعددية واالختالف: جتليات التعايش بني األداين والثقافات، ، العدد

 م.21/1432-2002
  ،1، تعريب: أمحد القباجني طالفكر الديين وحتدايت احلداثةسروش، عبد الكرمي وآخرون (

 م(.2009–بريوت: دار االنتشار العريب 
  ،بريوت: دار  1، ترمجة: أمحد القباجني طأرحب من اإليديولوجياسروش، عبد الكرمي(

 م(.2014–االنتشار العريب 
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   ،ترمجة نطقية لالستقراء يف ضوء دراسة الدكتور سروشاألسس املسروش، عبد الكرمي ،
 هــ(.1409 -)إيران: جممع الفكر اإلسالمي  1وتعليق: السيد عمار أبو رغيف ط

   ،بريوت: دار االنتشار  1، ترمجة: أمحد القباجني طالرتاث والعلمانيةسروش، عبد الكرمي(
 م(.  2009-العريب 

  ،ترمجة: السيد حسن مطر، جملة دميوقراطية الدينيةالتشيع وحتدايت السروش، عبد الكرمي ،
  1ط 21،  العدد 6نصوص معاصرة، السنة 

  ،بريوت: دار االنتشار 1تعريب: أمحد القباجني ط الدين العلماين،سروش، عبد الكرمي (
 م(. 2009–العريب 

  سروش، عبد الكرمي، السرية الذاتيةhttp://drsoroush.com/en/biography/  
 م.6/1/2016تاريخ استعرض ب

   ،ترمجة: الصراطات املستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينيةسروش، عبد الكرمي ،
 م(.2009 –)بريوت: دار االنتشار العريب  1أمحد القباجني ط

  ،ترمجة حيدر حب هللا، الطرق املستقيمة: قراءة يف التعددية الدينيةسروش، عبد الكرمي ،
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  ، بريوت: دار  1ط دراسات يف الفكر الديين: فلسفة الدين والكالم اجلديدشقري، حممد(
 م(.2002-اهلادي 
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  ،الالهوتيون-املتكلمون -املناطقة -معجم الفالسفة: الفالسفةطرابيشي، جورج-
 م(.2006-)بريوت: دار الطبيعة 3ط الصوفيون(
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  ،حرب املصطلحات: دراسة تتناول ثالثة مصطلحات تفرتش العاديل، حسني درويش
)بريوت: دار  1، طالساحة املعرفية العربية: الدين تراث، أنسنة النص، نسبية القيم

 م(. 2003 –اهلادي 
  ،ية: هل هي دعوة إىل الالدينية؟ قراءة يف التعددية الدينالعاملي،  مالك مصطفى وهيب

 م(. 2007 –)بريوت: دار اهلادي  1ط
  ،م(.2009)بريوت: دار جواد،  1ط فلسفة الدينالعبادي، علي محود 
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 م(.2006 -الثقايف العريب، دار البيضاء 
  اإلسالم والتنوير: جملة الوعي املعاصر  شريعيت وجتديد الفكر الديينسروش،  عبد الكرمي ،

 م(.2002-: )بريوت: مؤسسة الفالح للنشر والتوزيع  9+8عدد 
  ،ب ت(.  –: ب ط )طهران: املكتبة العلمية تفسري العياشيالعياشي، حممد بن مسعود 
   ،ترمجة: حممد شوقي  واألهداف فلسفة التأويل: األصول واملبادئغادمري، هانس غريورغ
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  ،م(.2004–)بريوت: دار الكتب العلمية  1ط إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد 
  ،حققه وقدم له:  املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي احلجة واجلالل،الغزايل، أبو حامد

 م(.1967–)بريوت: دار األندلس  7ر كامل عياد طالدكتور مجيل صليبيا والدكتو 
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  ،بريوت: دار اآلفاق اجلديدة  2ط معارج القدس يف مدراج معرفة النفسالغزايل، أبو حامد(
 م(.1975–
  ،قراءة يف تعدد القراءات: مناقشة ملبادئ التعددية يف كلمات الكرابابدي، علي أمحد

 م(.2010 –فوة )بريوت: دار الص 1، طالدكتور عبد الكرمي سروش

  ،تصحيح وتعليق : علي أكرب الغفاري، األصول من الكايفالكليين، حممد بن يعقوب ،
 ش(. 1363 –)إيران: دار الكتب اإلسالمية  5ط:

  ،فلسفة الرتبية اإلسالمية: دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية الكيالين، ماجد عرسان
 -لكة العربية السعودية: مكتبة املنارة )املم 1طاإلسالمية والفلسفات الرتبوية املعاصرة 

 م(.1987
  ،1، ترمجة: حممد شقري،  طاملعرفة الدينية يف نقد نظرية د. سروشالرجياين، صادق 

 م(.2008 –)بريوت: دار اهلادي 
  ،حتقيق: حممد بن أصول الدينالعقد الثمني يف شرح أحاديث املالكي، حسني بن غن ام ،

 –لكة العربية السعودية: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية ) املم 1عبد هللا اهلبدان، ط
 م(.2003

 ،ترمجه وشرحه وقدم له: د. إبراهيم الدسوقي  الرومي، الدين جالل موالان: املثنوي مثنوي
 م(.1996 –شتا )القاهرة: اجمللس القومي للرتمجة 

  ،ني القوتلي، ، قدم له وحقق نصوصه د.حسالعقل وفهم القرآناحملاسيب، احلارث بن أسد
 م(. 1971–)بريوت: دار الفكر  1ط

 بني الطريق املستقيم والطرق ، مصباح اليزدي وعبد الكرمي سروش وعلي رضا قائمي
)بريوت: دار  1: ترمجة حيدر حب هللا، طاملستقيمة: وجهات فلسفية يف التعددية الدينية

 م(.2002 –اهلادي 
 ،مهدي وتصنيف مجع ،مطهري تضىمر  الشيخ عند الديين الفكر نقد مرتضى، مطهري 

 املعهد: األمريكي ة املتحدة الوالايت) 1ط الصادق، صاحب :ترمجة ابقري، وحممد جهرمي
 م(.2011-اإلسالمي للفكر العاملي
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  ،ترمجة: إعصار يف وجه سروش دراسة نقدية يف نظرايته حول القرآن والنبّوةمهدب ،
ثامن عشر، السـنة اخلامسة، شتاء وربيع السيد حسن مطر اهلامشي، )العـددان  السابع وال

 هـ(.1431م، 2010
   ،جملة قضااي إسالمية معاصرة: نظرية القبض والبسط على ضوء الرتمجة العربيةالنعماين ،

 م(.2002-ه1423إشكالية التأويل، )العدد التاسع عشر 
  ،ار العريب) بريوت: دار االنتش 1، طالفكر العلماين يف إيران اإلسالميةاهلاليل، عماد–

 م(.2012
   ،إيران: مركز  1، ترمجة: ماجد اخلاقاين طتعدد القراءاتاليزدي، حممد تقي مصباح(

 .هـ(1425 -ميين للتعليم والبحث  اخل اإلمامإصدرات مؤسسة 
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