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  يدةالعق االستدالل على قضايا
  )م1846/هـ1262ت( ن أبي نبهان الخروصيّ بناصر  عند

 سلطان بن عبيد الحجريّ 

ومـازال الواقـع اإلسـالمي ال يسـتغني عنـه،  ،ممّيـز فـي عصـره عقـديّ بخطـاب  ابن أبـي نبهـان ظهر 
بمبحـث  أ مقالنـاونبـد .وكـذلك فـي منحـاه االجتهـاديّ  استدالالته إلثبـات قضـايا العقيـدة نستكشفه في

  . ّتعّرف على مالمح خطابهاالستدالل: نقًال وعقًال، لل

  استدالله بالّنقل والعقل -أ
ــا أن ال يكــونباالســتدالل تظهــر شخصــّية العــالِ  إال  م، فإّمــا أْن يكــوَن ِمــْن الّراســخين فــي العلــم، وٕاّم

ـــن العلمـــاء الراســـخين ـــره ِم ـــدًا غي ـــّم إّن . مقّل ـــوم اث ـــريعة اإلســـالمّية كـــلّ االســـتدالل يعتمـــد فـــي عل  لّش
، والنقـــل يشـــمل القـــرآن بدأ بالّنقـــل، إْذ هـــو رســـالة الخـــالق لعبـــادهاالعتمـــاد علـــى الّنقـــل والعقـــل، وســـن

  الكريم، واألحاديث النبوّية، ويلحق بهما اإلجماع.
  القرآن والسّنة واإلجماع  النقل: -1

رتيـب؟ ومـا المقـّدُم بـين األدلّـة لديـه كيف كان اسـتدالل ابـن أبـي نبهـان بالّنقـل، السـيَّما مـن حيـث التّ 
العقل أو الّنقل؟ وعند ّتعارض األدّلة الّنقليَّة نفسها، مـا منهجـه فـي الّتعـارض؟ أيجمـع بـين األدلّـة أم 

  يرّجح دليًال على دليل؟ 
  نلتمس اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها من كالم ابن أبي نبهان نفسه. 

  القرآن الكريم
ِبـْدعًا ِمـْن  ابـن أبـي نبهـان. ومـا كـان ُن مصدُره في إثبات مسـائل الـّدين والقرآم إالما ِمْن عالٍم ُمسلِ 

ُح  . أو أْن◌ْ 1«الكتــاب التّنزيلــّي هــو األصــل لمنبــع جميــع العلــوم الّدينّيــة»العلمــاء، إذ يقــول:  يصــحِّ
اْلِحْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتـَي َخْيـرًا َكِثيـرًا ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيـْؤَت { :في اآلية قوَل َمْن يفسِّر الحكمةَ 

وهذا يصحُّ في التّأويـل؛ ألّن جميـع العلـوم »أّنها علم القرآن. فيقول: . 2}َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ 
ــة، 3«التــي هــي علــوم حــق داخلــة فــي معــاني القــرآن . ثــّم يؤّكــد هيمنــة القــرآن علــى غيــره مــن األدّل

  .4« يكون حكيمًا، وهو كامل في نفسه، مكمل لغيرهفيقول: وكيف ال
ــه يعتمــد عليــه وحــده فــي  ــيًال ومرجعــًا لعلــوم الّشــريعة عمومــًا. فإّن فــإذا كانــت هــذه نظرتــه للقــرآن دل

ففـي  الّتوحيـد، والوعـد والوعيـد، واألخبـار،» دون الحاجة إلى السّنة، فيقـول:ِمْن العقيدة خصوصًا، 
  .5«ه، فال يحتاج فيه إلى معرفته بالّسّنةالتّنزيل بياُن علِم ذلك كلِّ 

                                                 
  ُعمانيباحث . 
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مـن القـرآن نفسـه؛ فالعقيـدة تخـتّص  -فيمـا يظهـر- أخـذهاابـن أبـي نبهـان هذه القاعدة التي قّررها و 
ويتأّكــــد ،   6}َوِعْنـــَدُه َمَفــــاِتُح اْلَغْيـــِب ال َيْعَلُمَهــــا ِإالَّ ُهـــوَ { الّلــــه: وال يعلــــم الغيـــب إال الغيـــب،بمســـائل 

َأَلــْم َيْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَه َيْعَلــُم ِســرَُّهْم َوَنْجــَواُهْم َوَأنَّ { ده بالغيــب، فــي اســتفهام إنكــارّي:اختصــاص الّلــه وحــ
ُم اْلُغُيوبِ    .7}اللََّه َعالَّ

بعـد  للّرجوع إلى األصـل بي نبهان، معليًا من شأن القرآن مهّمٌة جّداً ابن أ وهذه القاعدة التي قّررها
ت مبـادئ من بلبلة هـزّ  الكثيرة المنسوبة إلى الّنبيّ  ما أحدثته الّروايات خاّصةً  ،أن اختلطت األمور

  . القرآن هزًا في قلوب المؤمنين
إّبـان عهـٍد عصـيب، حينئـذ كانـت الـّدعوة الّسـلفّية  هو مصـدر العقيـدة، -وحده–ولقد أكََّد أّن القرآن 

  .اهرّيتهاتعبر األقطار بمبادئها المبنّية على إحياء مدرسة أهل الحديث في ظ
الذين نبذوا الّتقليـد  -غير اإلباضّية- اليوَم طائفٌة ِمْن أهل العلم ذهب ابن أبي نبهان هذاميذهُب و 

  وراء ظهورهم. فمن أقوالهم:
  .8«يتبّين لنا أّن الّطريق الوحيد، لثبوت العقائد هو القرآن الكريم» -
حمــة الّلــه بعبــاده، أّن القــرآن قــد حســم مــن ر  -التــي ُأمرنــا باعتقادهــا-ســائر القضــايا االعتقادّيــة » -

  .9«أمرها
يتعـــّين علـــى المســـلمين أن يعـــودوا إلـــى الّنســـخة األصـــليَّة لإلســـالم، المتمثِّلـــة فـــي القـــرآن. كّلمـــا » -

  .                                    10«حدث خلٌل في عقيدة المسلمين؛ لكي يعودوا إلى صافي العقيدة
راّدًا ما خالفه ِمْن الّروايات  في هيمنته على ما سواه، ّكد مكانة القرآنن أبي نبهان يؤ ثّم إّن اب

  . 11«ما خالف القرآَن العظيَم من اختالف األّمة فهو باطٌل على كلِّ حالٍ » واآلراء، فيرى أنّ 
أّما عمُله الّتطبيقّي فيتجّلى في اعتصامه بالقرآن في المسائل المختلف فيها كمسألة و  هذا نظُره،

صحيٌح أّن شفاعته حقٌّ، ولكن ألهل التَّقوى؛ فإّنه يشفع لمن »اعة ألهل الكبائر، إذ يقول: ّشفال
. وهذا االعتقاد مستنٌد إلى أدّلٍة قرآنيٍَّة 12«ى، كاستغفار المالئكة للتَّائبينارتضى، ال لمن عص

اُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقنَ { :-تعالى–قوله  منها:
  .13}ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ 

علـى الّروايـات  ابـن أبـي نبهـانال يعـوِّل و  عمومًا، والخطاب فيهـا للمـؤمنين، الّشفاعةَ  نفت اآليةُ فقد 
كرؤيـة اللّـه، وكذلك شأنه في مسائل أخرى:  على نفيها. التي تثبت الّشفاعة، مادام القرآن قد نّص 

  . وخروج مرتكب الكبيرة ِمْن نار جهّنم
. فـي رّده إّياهـا معتمـدًا علـى القـرآن -منسـوبًة إلـى الرسـول- يـردُّ روايـاٍت كثيـرة بن أبي نبهـاناوٕاّن 
ك المســألة، معتمــدًا ال يثبــت تلــ ائل االعتقــاد، فإّنــهفــي القــرآن مــا يثبــت مســألة مــن مســ ا لــم يُكــنْ فــإذ

ــ علــى نفيهــا؛علــى أّن عــدم ورودهــا فــي القــرآن دليــل  ــْن أثبتهــاف  بالروايــات، ال يقبلهــا ولــو أثبتهــا َم
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المعراج، وطلوع الّشمس من مغربها قبيـل قيـام الّسـاعة، وظهـور الـّدّجال، ونـزول عيسـى،  مثالها:و 
  إْذ لم تِرْد في القرآن لم يترّدْد في نفيها.  وظهور المهدّي،
المـذاهب فـال جـرَم أّن القـرآن هـو المصـدر الـذي تتّفـق  هجه في االستدالل بـالقرآن،فإذا كان هذا من

لكـــّن االفتـــراق يكـــون فـــي األخـــذ و . إنَّـــه محفـــوظ بعنايـــة الّلـــه الحفـــيظ إذْ  اإلســـالمّية علـــى األخـــذ بـــه،
ه نحــاول اإلجابــة عنــ ؟ هــذا مــالســّنةلمــا اعتراهــا ِمــْن تغييــٍر وتبــديٍل. فكيــف يســتدّل بــا أكثــر، بالســّنة
 اآلن.

  الّنبوّية السّنة
الروايــات المنســوبة ول، ولكــّن بالســّنة الثّابتــة عــن الّرســ فــي مســائل االعتقــاد يحــتج ابــن أبــي نبهــان

؛ مــا خالفــه حتّــى يعرضــها علــى كتــاب الّلــه؛ فيقبــل منهــا مــا وافقــه، ويــردّ  -عنــده– للّرســول ال تثبــت
ــــده: ــــويُّ ال يكــــو » فعن ــــًا إالُن اإليجــــاُب الّنب ــــّي ال ُيخــــالُف  دين ــــّي؛ ألّن الّنب ــــة اإليجــــاب التنزيل بموافق
  . 14«التّنزيل

وال يكــاد يفــرِّق بــين آحــاٍد ومتــواتر فــي األحاديــث، فيقبــل المتــواتر فــي االعتقــاد، وال َيقبــل اآلحــاد إال 
فـــي العمـــل. وهـــذا التّفريـــق مبنـــيٌّ علـــى تقســـيم األحاديـــث بحســـب عـــدد رواتهـــا؛ فمـــا زاد عـــدد رواتـــه 

ــًا يثبــت بــه االعتقــاد. ومــا قــلَّ عــدُد رواتــه لــم يقطعــوا بثبوتــه، وال يبنــون عليــه ُصــ َح وجعلــوه قطعّي حِّ
وٕاْن لـْم -أئّمـتهم ثابتـًا بطريـق التـواتر  اعتقادًا. وهذه القاعدُة َجعلْت أتباَع كلِّ مذهٍب يعّدون مـا قالـه

  مّما يبعث على الشّك فيما ُيَعدُّ متواترًا.  -يتواتر حقيقةً 
ِمـن حيـث كثـرة الـرواة أو لّما كاَن مداُر الحكم على الحديث فـي التـواتر واآلحـاد قائمـا علـى السـند و 

موضـع  لـْم يـَر ابـُن أبـي نبهـان االعتمـاد عليـه، ولـم يكـن -ْن دوَن إمعان الّنظر في المـتنمِ -قّلتهم 
قــدها نقــَد العــالم بكتــاب الّلــه ، ينوه عينــاه مولِّيــا شــطَر مــْتِن الّروايــةدُ ْعــبــل تَ ثقتــه بــه واطمئنانــه إليــه، 

 مـا خــالَف القـرآَن العظــيم»: عرضـه علــى القـرآن الكــريم، فيـرى أنَّ ويشــّدد فـي  المستحضـر هداياتـه،
ــد. «واألصــحُّ أْن ال فائــدة فــي بقــاء القــرآن فينــا فهــو باطــٌل، )...( االحتــراز منهــا الســّيما مــا  ثــّم يؤكِّ

وايـــات ليســـت بحّجـــٍة، مـــع تخـــالف أهــــل » :؛ فـــــ، أو مـــا خـــالف العقـــل15اختلفـــت فيـــه المـــذاهب الرِّ
وهـو ال يستسـلم أمـام مروّيـات  .16«المذاهب فيها، ومع مخالفة أحكام التنزيل، وأحكام العقول غالباً 

أصحابه اإلباضّية، بل ينقد متنها أيضًا، فيرّدها إذا عارضت محكـم القـرآن، كمسـألة عـذاب القبـر؛ 
  .17موجودة في مسند الّربيع -تُثِبُت في القبِر عذاباً  التي-ت الروايا نفاه رغَم أّن بعَض  إذْ 
وايــة المنســوبة للّنبــيِّ أثنــاء نظــره  فــي يستحضــر ابــن أبــي نبهــانجــَرَم أّن  ال طبيعــَة المرحلــة  فــي الرِّ

ــة، التــي كانــ ــان  ت تــدوَّن فيهــا تلــك الروايــات،التاريخّي ال ســّيما االخــتالف المــذهبّي، الــذي ظهــر إّب
يحتــرزون مــن  جعلــت أئّمــة المــذهب اإلباضــي الّســابقين األّولــين هــي التــيظــرة التّــدوين. وهــذه النّ 

 ّنهم كــانوا أكثـــرولكــعلـــى أّن احتــرازهم ال يعنــي أّنهـــا ال يمكــن أن تصــل إلـــيهم.  ،18الروايــات كثيــراً 
ــْن غيــرهم، ــاته احتياطــًا ِم ــة مروّي ــًة فــي مســند742م؛ فهــي ليســت إال (بــدليل قّل ، وكــّل الّربيــع ) رواي
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ـــا . بينمـــا تضـــاعفت عنـــد غيـــرهم ســـّنًة وشـــيعة 19) روايـــة1200ت اإلباضـــّية ال تكـــاد تجـــاوز (مروّي
  أضعافًا مضاعفة.

واية- اشتراطه نلحظ فيوكذلك  التـي ه يحتـرس مـن دخـول الّروايـات موافقـة العقـول، أّنـ -لتصّح الرِّ
هــا؛ فلــم يحــتّج علــى تنقيــة ســّنة الّرســول الواجــب اتّباع ص.  لــذا حــرَ ، كيفمــا اتّفــقتخــرق ســنن الكــون

   بالّرواية في ثالث حاالت:
  ،إذا خالفت القرآن الكريم -
  وٕاذا اختلفت المذاهب فيها، -
  ٕاذا خالفت أحكام العقول غالبًا.و  -

وايـات المنسـوبة إلـى الّنبـّي من كالمه أّنه يتحّفظ من أْن يطلق على ال ويظهر أّنهـا (سـّنة)، حتّـى  رِّ
  .20عتمدهايتحّقَق مْنها حسب الّشروط التي ا
  :شروَط ابن أبي نبهان الحديثّية ومن أمثلة ما خالفْت فيه الّروايةُ 

شـيئًا، تك، أّنـه مـن مـات ال يشـِرك باللّـه أتاني جبريل، فقال: بشِّر أمّ »كرواية:  ،خالف القرآنما  -
، دخل الجّنة. قلت: يا جبريل، وٕان زنى وٕان سَرق؟ قال: نعم. قلت: وٕان سَرَق وٕاْن زنى؟ قـال: نعـم

  .21«وٕان  شرب الخمر

ٌل عليــه »ابــن أبــي نبهــان:  قــال ــه عليــه وســّلم-فهــذا حــديٌث متقــوَّ راوي ( وعلــى أبــي ذرٍّ  -صــّلى الّل
ــه يخــالف التّنزيــل: ــَق َأثَامــاً { الحــديث)؛ ألّن ــَك َيْل ــْل َذِل ــْن َيْفَع ــوَن َوَم ــْوَم  َوال َيْزُن ــَذاُب َي ــُه اْلَع ُيَضــاَعْف َل

والّنبيُّ جاء مصـدِّقًا لمـا أنـزل إليـه، ال مكـذِّبًا لـه؛ فيكـون الحـقُّ بخـالف ، 22}ِه ُمَهاناً اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفي
دق دُق بغير الصِّ   .23«ما في التّنزيل، فيختلط الصِّ

 فهــو مــا صــّح مــن روايــات لــدى بعــض المــذاهب دون بعضــها. ،مــا اختلفــت فيــه المــذاهبأّمــا  -
  .24«يشفاعتي ألهل الكبائر من أّمت»: رواية مثالهو 

علــى رأي أهــل المــذاهب األربعــة، أّن هــذه أّمــة مرحومــة، ال عقــاب علــى »: ابــن أبــي نبهــان قــال
دا عصــاة الّلــه ورســوله، بعتــوِّهم عــن الحكــم بمــا أنــزل الّلــه فــي كتابــه، وبارتكــابهم الكبــائر  علــى تمــرُّ

صـّلى -يروونهـا عنـه  ايـةٍ رك الجحـود؛ برو أّنه مغفوٌر لهم ما دون الشِّرك بالّله تعالى ش )...(الّله، 
 . 25«لما صّرح به التّنزيل خالفاً  ،«(...) شفاعتي»أّنه قال:  -الّله عليه وسّلم

 

إّنـي » عنـه:يل، فيما يحكيـه اللّـه قال في الخ ليمان الّنبيّ رواية: أّن س ،ما يخالف العقولومثال  -
ـــوْ الْ ًا بِ حَ ْســـَطِفـــَق مَ ا َعَلـــّي فَ دُّوَهـــ، رُ ابِ َجـــحِ لْ ابِ  تْ ارَ وَ تّـــى تَـــبِّـــي، حَ رَ  رِ ْكـــذِ  نْ َعـــ رِ ْيـــخَ ُت ُحـــبَّ الْ ْبـــبَ حْ أَ   قِ سُّ
 قيل: إّنه أراد بذلك الّشمس أن ُتَرّد عليه.  .26«اقِ نَ عْ األَ وَ 
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. وال نـرى لـه وجهـا يـرّد بـه الروايـة عـدا العقـل. فالّشـمس 27«يِصحُّ  هذا ال» أنّ  ابن أبي نبهان فعند
ــْمُس َتْجــِري ِلُمْســَتَقرٍّ َلَهــا َذِلــَك َتْقــِديُر { :-نهســبحا–ال يمكــن أن ترجــع القهقــرى. مصــداقًا لقولــه  َوالشَّ

 .28}اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ 

وعند التّأّمل يظهر أّن ابن أبي نبهان يعتمد في قبول الّرواية أْن يعرَضها علـى القـرآن الكـريم، فـي 
    المقام األول.

ــه قــد وعلــى ذلــك   وايــة  فإّن مــا دامــت توافــق  -لمحــدِّثون لســندهافها اوٕان ضــعِّ -ويصــّححها يقبــل الرِّ
ـــّدّيوث»القـــرآن. كروايـــة:  ـــة: مـــدمن خمـــٍر، والعـــاقُّ لوالديـــه، وال ـــيهم الجّن ـــه عل ـــٌة قـــد حـــّرم الّل  . «ثالث

ــه يوافــق  هــذا حــديٌث صــحيٌح معنــاه،»فيقــول:  وال يرضــونه اعتقــادًا، وٕان كــان معهــم صــحيحًا؛ ألّن
ثين ال يبــالون فــي روايــاتهم وافقــت كتــاب الّلــه أم لــم : أّن المحــدِّ ومفــاد قولــه هــذا .29«أخبــار التّنزيــل

  .30توافقه
فهــو ينتمــي إلــى المــذهب اإلباضــّي الــذي قــّرر أئّمتــه أّن  وال غــرَو أْن يخــالف قواعــد أهــل الحــديث؛

. نجُد هذا المنهج في القواعد كما نجـده 31الحديث ال يمكن أْن يصّح حتى يعرض على كتاب الّله
  .32ئل التي كانوا يذهبون إليها في بحوثهم وتحقيقاتهمفي التطبيقات أي في المسا

 فِمْن القواعد:

ــاس، عــن الّنبــّي قــال: روايــة  - ــْن بعــدي فــم »اإلمــام جــابر بــن زيــد عــن ابــن عّب إّنكــم ســتختلفون ِم
 .33«جاءكم عّني فاعرضوه على كتاب الّله، فما وافقه فعّني وما خالفه فليس عّني

) يستشهد للعرض على كتاب الّله عند االختالف  بقولـه 7/ 1(ق وفي رسالِة عبدالّله بن إباضٍ  -
. 34}َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّـِه َذِلُكـُم اللَّـُه َربِّـي َعَلْيـِه َتَوكَّْلـُت َوإَِلْيـِه ُأِنيـبُ { :-تعالى–

  .35«كاَن قبلنا والقرآن هو الّسبيل الواضح، الذي هدى الّله به َمنْ »ثّم يقول: 
مــا  إال -صــّلى الّلــه عليــه وســّلم- ال نقــول عــْن الّنبــيّ » :36)2/8(ق وقــول أبــي أّيــوب الحضــرميّ  -

  .37«اب الّلهوافق كت
ــا مــنهج ابــن أبــي نبهــان وبعــد أنْ  ــْن االســتدالل رأين  فــي االســتدالل بالســّنة. ننتقــل لنتنــاول موقفــه ِم
  .على قضايا العقيدة باإلجماع
  اإلجماع
ــة، بــل يقــول: بــن أبــي نبهــاناال يــرى  ــًة تثبــت بهــا المســائل العقدّي ــه ال يجــوز أْن » اإلجمــاَع حّج إنَّ

ينعقَد إجماٌع في التوحيد؛ بسـبب اجتمـاع العلمـاء، علـى رأٍي رأوه. أصـُله رأي؛ ألّن الـرأي ال يجـوز 
  أي استقالًال. ،38«في الّتوحيد
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اب اإلجمـاعّي ال اإليجـ»حينئـٍذ حّجـًة؛ فــ لى قـرآن أو سـّنة صـحيحة، فيصـحّ إ أّما إذا استند اإلجماعُ 
 -عنـده–ى أّن اإليجـاب الّنبـوّي ال يصـّح علـ ،39«إذا وافق اإليجاب التّنزيلّي والّنبويّ  يكون دينًا، إال

  حتى يعرضه على كتاب الّله.
 مــن أجــل ذلــك لــم يلتفــت ابــن أبــي نبهــان إلــى كثيــٍر مّمــا يحكــي العلمــاُء فيــه اإلجمــاَع، مــادام غيــرو 

لـو كانـت مسـألُة رأي، »وال يعدو إجماع علـى رأي أن يكـون رأيـًا. كتاب الّله وسّنة رسوله. و  موافق
أقــرب اوات واألرض. ورأى أحــٌد أّن غيــر ذلــك أقــوى و واّتفقــت علــى رأي مــن آرائهــا جميــُع أهــل الســم

ـــه أن يحكـــم إال ـــه الحـــق للحـــق مـــا جـــاز ل ـــه أّن ـــالمعراج40«بمـــا أراه الّل ـــْل ب ـــْم يُق هم رغـــم حكـــايت- . فل
، ونحوهــــا مــــن المســــائل ، كمــــا تقــــّدم بياُنــــه، ناهيــــك عــــن رؤيــــة الّلــــهوال بنبــــّوة آدم -عليــــه اإلجمــــاعَ 
  .41المذهبّية

، مبيِّنًا أّنه لـيس كـّل مـا اّدعـي فيـه اإلجمـاع 42«اإلجماع العدل»ولقد كان يقيِّد اإلجماع بقيٍد نحو: 
بهـان، فـي ذلـك العصـر، مـا يـزال فـي كان حجًة، ال يجوز خالفه. وهذا الّنقد الذي وّجهه ابن أبي ن

 المعاصــرين، ولــم مــا كــان مــن بعــض العلمــاء إال األصــولّي، غياهــب الّنســيان، بمنــأى عــْن الــّدرس
علــى أّنهــم لــم ينفــوا  .43، فــي تصــويب رأيهــم واعتمــادهابــن أبــي نبهــانأفضــل مــن حــّظ يكــن حظُّهــم 
  .44اإلجماع رأساً 

ـــ ـــا علـــى منهجـــه فـــي االســـتدالل بالّنق ـــين  نْنظـــر اســـتدالله بالعقـــل كيـــف يكـــون؟ ،لوبعـــد تعّرفن معنّي
بالتأويــل، إْذ هــو المظهــر الــذي تتجّلــى فيــه قــدرات العلمــاء وتســتبين مَلكــاتهم العقلّيــة، لنــرى نصــيب 

  ابن أبي نبهان ِمْنها.
  استدالله بالعقل -2

ن خـالف أهـل  يبـيِّ  . ثمّ «وٌة عاقلة يعقل بها ما خطر ببالههو ق»بقوله: يعرِّف ابن أبي نبهان العقل 
فـي  ءجعلها الّله تعـالى فـي رأس المـر »جسم اإلنسان: أين يكون؟ فيقول: العلم في محّل العقل من 

روف، قــَوٌة ال أّنــه فــي القلــب الجســمّي المعــ -مــع كثيــٍر مــن العلمــاء-قــول بعــض العلمــاء. واألصــحُّ 
َوَلِكـْن َتْعَمـى { :يشـير إلـى اآليـة ولعلّـه. 45«الّله تعالى. وهي الّروح والقلب الّشرعيّ  يعلم ماهّيتها إال

ُدورِ    .46 }اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
ــ ويقــول ــة ديــن الّل ــه أن تجــوز الّدينونــة»ه: مبيِّنــا أدّل  بغيــر تنزيــل منــه فــي كتابــه، وال )...( يــأبى الّل

حّجة تجـوز لهـم أن يـدينوا  على )...( وال إجماٍع من المسلمين )...( صّحة تواتر أخباٍر من الّنبيّ 
وبغيـر هـذه األصـول ال تجـوز  .حّجة من العقل، ال يجوز في العقـل خالفـهبه فيظهروها، وال بقيام 
  .47«الّدينونة في شيٍء جزماً 

ــه،  هــوف ــة األساســّية، لمعرفــة ديــن الّل ــه مــدخل اإليمــان، يــرى العقــَل أحــد األدّل والســّيما الّتوحيــد، ألّن
 بـٍد للّـه شـيٌء، َمـْن لـم يعـرْف اللّـه تعـالى. ومـن عـرف اهللا وجبـت عليـهال يمكن أن يجَب على ع»و
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ِ◌ شيٍء منه، بمجّرد العقـل الّسـليم )...( طاعته ، متـى والّتوحيد كّله مّما تقوم به الحّجة بوجوب كلِّ
  .48«خطَر بباله معرفُته

ــ لكّنــه نتج هــذه القاعــدة مــن نســتو الســّيما القــرآن. و دليــل الّنقــل  ة العقــل ال تنفــك تســتند إلــىيــرى حّجّي
؛ إْذ ذهــب بعضــهم إلــى أّن الّلــه مهمــا فعــل بعبــاده، لــم )؟أيمكــن أن يثــاب الكــافر(موقفــه فــي مســألة 

. فأجــابهم ابــن أبــي يكــْن ظلمــًا. فلــو عــّذب الّطــائع، وأثــاب العاصــي، لــم يكــْن ذلــك منــه ظلمــًا لعبــاده
ا أّنـــه ال يعاقـــب المطيـــَع وال يثيـــُب لـــو فعـــل)... و لكّنـــه لّمـــا أخبرنـــ( ال معنـــى لقولنـــا:»نبهـــان: إّنـــه 

الكافَر، وأّن حكمه أجراه فـي خلقـه: َمـْن أطاعـه فلـه الثّـواب، ومـن كفـر بـه فعليـه العقـاب، كـان مـن 
  .49«، فاعرف ذلكالمستحيل في وصِفه أن يختلف ذلك، وأن ال يكون ما أخبرنا به أّنه سيكون

وَمْن كان في شيٍء غير متمسٍِّك فيه بما جاء »هو عاصُم العقِل من التّناقض:  أّن الّشرعوقد بّيَن 
ال يهتدي العقول  ألنَّ الدِّين حكمٌة بالغٌة، ومعجزٌة باهرٌة،ِمْن وجود التّناقض فيه، الّشارع؛ فال بّد 

إلى تحقيق أحكامها. ولوال مجيء الوحي بها؛ لعَجَز َمْن في الّسماوات واألرض أْن يأتوا بمثلها، 
  . وٕاّنما يتعانق العقل مع الّنقل في الّتأويل.50«ظهيرا ولو كان بعُضهم لبعضٍ 

  التأويل
ألّن » كثيـرًا، متوّسـعًا  فـي تأويـل القـرآن ي بحوثه واجتهاداته العقدّيةالّتعّقل ف ابُن أبي نبهانماَرَس 

ألّن جميـع العلـوم داخلـة وخارجـة منـه بالتّأويـل، وبتأويـل »، وكـذلك «معاني آيات الّله ال نهاية لهـا
لـو »إذ يقـول:  وكذلك لـدى ابـن بركـة  .52وهذه الّنظرة موجودٌة لدى أبي سعيد الكدميّ  .51«أويلالتّ 

كان القرآن ُمحَكمًا ال يحتمل التأويل وال يمكن االختالف فيه، لسقطت المحنة ِمنه وتبّلدت العقـول 
ب فـي حكمتـه وبطل التفاُضل واستوت منازل العباد، واهللا تعالى لن يفعل ما هـذا سـبيله، بـل الواجـ

ورحمتــه مــا صــنع وقــّدر فيــه، إذ جعــل بعضــه ُمحَكمــًا ليكــون أصــًال يرجــع إليــه، وبعضــه متشــابهًا 
يحتــاج فيــه إلــى االســتخراج واالســتنباط ورّده إلــى الُمحَكــم وٕاعمــال العقــول والِفكــر، ليســتحّق بــذلك 

  .53«الثواب والعقاب الذي هو الِعَوض
 الّراســخين فــي العلــم هــذه ميــزتهم مــْن أنّ  ل الكتــاب العزيــزينطلــق فــي تّأويــابــن أبــي نبهــان  ثــّم إّن 

فلشّدة ما ينكشف لهم من معانيـه بالتّأويـل، ويـرون أّن معانَيـه ال نهايـة لهـا، يعلمـون بحـقِّ اليقـين »
ال يصـحُّ أن ؛ ألنَّـه )...( أنَّه عن الّله المبين، إيمانًا ال بـاإلقرار والّتصـديق، بـل بالكشـف والّتحقيـق

  .54«لماء ال يعلمون تأويلهيكون الع
  آليات القرآن الكريم: ومن أمثلة تأويالت ابن أبي نبهان

 .55 }َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ { :تأويله اآلية -

  .56«غفران رفع الّسيف عنهم، ال غفران الرِّضى»بأّن المعنى الذي يراه  في تأويله إّياها: 
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َوإِْذ ُقْلَنـا ِلْلَمالِئَكـِة اْسـُجُدوا ِآلَدَم َفَسـَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلـيَس َأَبـى { في اآلية: جود المالئكة آلدم،وتأويله س -
اســــــجدوا آلدم مــــــؤتمِّين بــــــه؛ إذ ال يجــــــوز الّســــــجود »أي:  ،   57}َواْســــــَتْكَبَر َوَكــــــاَن ِمــــــَن اْلَكــــــاِفِرينَ 

 .58«لمخلوق

ــه يــؤوِّل األحاديــث ــة كمــا أّن ــْن خال  النبوّي لــه الوصــول إلــى جمــٍع بينهــا وبــين آيــات تــأويًال يمكــن ِم
  القرآن في الموضوع نفسه. ومثال ذلك:

ســـترون رّبكـــم يـــوم القيامـــة مثـــل البـــدر، ال »: أّنـــه يـــرى أّن رؤيـــة اهللا الـــوارد ذكرهـــا فـــي حـــديث -
رؤيـة بـالعين علـى ظـاهر لفـظ الحـديث، بـل يـذهب إلـى تأولهـا تـأويال  ليسـت .«تضامون في رؤيتـه
  .59ترون تحّقق وعده ووعيده تعني ّتسق مع اآليات القرآنّيةيجعل معنى الرؤية ي

 .60«مْن صّور صورًة في الدُّنيا، يقال له يوم القيامة: أحِي ما خلقت» ورواية: -

لها    .61«المراد به األصنام، التي ُتعَبد» التصوير بأنَّ  يؤوِّ
فنا على استدالل ناصر بن أبي نبهان بالقرآ عالقة كلِّ دليـل اع والعقل، و ن والسّنة واإلجموبعد تعرُّ

  تعرَّف على اجتهاد ابن أبي نبهان.يقودنا هذا المبحث إلى ال منها باآلخر

 اجتهاده -ب

. 62«لألنبيــاء لــيس فــي الــدِّين تقليــٌد إال»فـــ االجتهــاد فــي فهــم ديــن الّلــه هــو األصــل لــدى اإلباضــّية؛
ي مـن آرائهـا جميـع أهـل السـماوات لـو كانـت مسـألُة رأٍي، واّتفقـت علـى رأ»ابـن أبـي نبهـان: ويقول 

بمــا أراه اللّــه أّنــه  أقــرب للحــق مــا جــاز لــه أن يحكــم إالواألرض. ورأى أحــٌد أّن غيــر ذلــك أقــوى و 
  .63«الحق

أَماَرة على أنَّه يشقُّ مهَيَعه الِعْلِمّي بنفسه. وكم يأتي  «َمعي»ُيْكِثُر ابُن أبي نبهان ِمْن ِذْكِر َكِلَمة: و 
إّن جميـع مـا نظرتـه ِمـْن تفسـير أهـل »ًة كما في مسألة هـاروت ومـاروت: تار  يقولو  .64نسيَج وحده

َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم َأَلْسـُت { . وفي معنى آية الفطرة:65«لم َيِبْن لي صّحة ما قالوه )...( التّفسير
) ...( وال يهلـك فـي خطئـهوكـّل عـالٍم تـأّول القـرآن علـى مـا يـراه عقلـه، »يقول:  .66}ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى

خّطـئ َمـْن قـال بخـالف ذلـك، ومـن لـم يـَر أصّح وأقوى، مـن غيـر أن أُ  وأنا مّمن يرى رأي المعتزليّ 
األصّح في ذلك فغير متعّبد بمعرفة األصح في ذلك؛ ألّنه مّما ال يلزم معرفة معنى هذه اآليـة مـن 

  .67«لم يعرفه
علـن أّن الّتقليـد . ويُ 68«أقول من غير خـالف منـي لهـمولكّني »خالف علماء اإلباضّية، قائًال: يقد و 

، لـيس عبـد اللّـه بـن إبـا»اللّـه بـن إبـاض: فــ هـو عبـدقلَّد يجوز، ويتبرأ منه و لو كان المُ ال  ٍض بنبـيٍّ
وذلــك هــو معنــا، أّننــا ال نقلِّــد ديننــا أحــدًا ِمــْن  -فيمــا يجــوز فيــه االخــتالف-حّتــى ال يجــوز خالفــه 

  .69«المسلمين
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 ،مسـألًة فـي الـدِّين فَ يريـد أْن يعـرِ  والـذي عليـه المعـّول لديـه فـي َمـنْ  .70ليد أصَل االفتراقويرى التّق
أن يجتهد بنفسه أّوًال؛ ليعرف حكمها. فإن لم يستطع، فيسأل أهل العلم، فإن لم يجد فإّنه يعتقـد أْن 

  .71يسأل العلماء إذا وجدهم
يتبـّيُن لنـا  ناصـر بـن أبـي نبهـانلدى  لعقديّ ااالستداللي تقّدم ِمْن خصائص المنهج  وبناًء على ما

ّن ما قّدمه ما كان له أْن يتقادم. فهـو تأصـيل وتقعيـد، وتفعيـل لألصـول والقواعـد. ومـا كـان علـى أ
ــْن الضــرورة  : يتقــادم. ومــن أهــّم مرتكــزات منهجــهال ينتهــي والفــهــذا الّنحــو  قــرآِن الــدليل القــاطع ِم

نقـدا يتوّجـه للمـتن،  لبنقـد الروايـات المنسـوبة إلـى الّرسـو  ايتهوعن شيٍء ِمْن الغيب،ب صّح اإليمانُ لي
ِمـْن شـأن  ، فيقبل ما وافقـه ويـرّد مـا خالفـه، وتأكيـده علـى االجتهـاد وٕاعـالؤهيعرضه على كتاب الّله

  العقل.
 

                                                 
ام  دَ ناصر ُولِ و .307ابن أبي نبهان، اإلخـالص، ص -  1 ي خروص ع ) وعاَش في 1192/1778( في وادي بن

ابين مسقط 10) عاماً. بينما قضى (70) عاماً، من عمره الّذي بلغ (60عمان نحو( ه م رة من حيات ) األعوام األخي

ار.1273/1856 (ت وزنجبار. في معيّة السيّد سعيد بن سلطان البوسعيدي أ في  ) حتّى أدركته المنيّة في زنجب نش

م  ماكان لھ  اسةئور بيت علمٍ  اخ المالئ ة المن وراثي، أو تھيئ يٌّن في شخصيّته، سواء من حيث االستعداد ال دوٌر ب

تفاد  للعلم والريادة آالف الكتب.. اس ة عامرة ب ه مكتب (الكاريزما). فأبوه كان أكبر عالم في عصره ومصره، ولدي

ة.  ة واالجتماعيّ رينمنھا ناصٌر كثيراً، ظھر في شخصيّته العلميّ ان من المكث أليف، فك ّرغ للتّ ه، ومن أشھر  تف من

م ان يؤلّف رجاالً مؤلّفاته: الحق المبين، وھو في ستة مجلّدات، واإلخالص بنور العلم والخالص من الظل ا ك . كم

يّ  يحملون العلم  من بعده ان الخليل ن خلف ة،  .أشھرھم سعيد اب ق، الصحيفة القحطانيّ ن رزي . 239-3/238ينظر اب

  سن النابودة.تحقيق ح

  .2/269البقرة،  -  2

  .245ابن أبي نبھان، م. ن، ص -  3

  .245ابن أبي نبھان، م. ن، ص -  4

  .41ابن أبي نبھان، تنوير العقول، ص -  5

  .6/59األنعام،  -  6

  .9/78التوبة،  -  7

  .57شلتوت، اإلسالم، ص -  8

  .24طه العلواني، ابن تيميّة وإسالميّة المعرفة، ص -  9

  .47ابن قرناس، سنّة األّولين، ص -10

  .230ابن أبي نبھان، التّوحيد، و -11

  .326ابن أبي نبھان، لطائف المنن، و -12

  .2/254البقرة،  -13

  .306ابن أبي نبھان، اإلخالص، ص -14

ل من  إّما إباضيّة فھم معروفون بالعدل واألمانة، وإّما غير إباضيّة السيّما في االعتقاد. فال -عنده–الّرواة  -15 يقب

ا»باضيّة حديثاً؛ أّما اإلباضيّة غير اإل كون بھ م المتمّس ريعة؛ إذ ھ ة في الّش اد، «فھم الحجَّ ان، اإلرش ي نبھ ن أب . اب

  . على أنّه يرّد رواية اإلباضيّة، إذا خالفت القرآن، وال يبالي برّدھا.1و
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  .230ابن أبي نبھان، التّوحيد، و -16

ث -17 ع األحادي ند الّربي ي مس ر ف م: ( ينظ د 487)، (484رق و معتم ع ھ ند الربي ذكر أّن مس دير بال ن الج ). وم

  اإلباضيّة في الحديث.

امع،  -18 ع، الج ثالً: الّربي ه1/62ينظر م ه: (. رق310-309/ 3), 123( . رقم ه: (4/365). 824م ). 945. رقم

ة،  انم، المدّون و غ نھج العق608-605، 465، 165-1/160أب دوّي، الم يس الع ذلك: خم  ؛37ـ32دّي، ص. وك

  .5-4سلطان الحجرّي، خطاب جابر، ص 

  . 135ـ 126، 111للتّوّسع: ينظر: صالح البوسعيدّي، رواية الحديث عند اإلباضيّة، ص -19

  .7/275الّسعدّي، قاموس الّشريعة،  -20

). وكيف يستقيم 153، رقمه: (1/94)؛ مسلم، الصحيح، 2258( ، رقمه5/2367البخاري، الجامع الصحيح،  -21

  أْن يقال أّن ما اتفق على روايته البخاري ومسلم أصح الحديث.

  .69ـ68: 25 سورة الفرقان: -22

نن، و -23 ان، لطائف الم ي نبھ رآن، ينظر أيضاً: و22ـ 21ابن أب ا رّده لمعارضته الق د مّم ة المزي ، 13. ولمعرف

  .223، 221، 188، 99، 98. وكذلك التّوحيد، و611، 273، 244، 100، 99

  ). 2435( )؛ الترمذّي، الّسنن، رقمھا6468( ، رقمھا14/387اية أخرجھا ابن حبّان، الصحيح، الرو -24

ول، ص -25 وير العق ان، تن ي نبھ ة؛ 33ابن أب ان الّرواي ي نبھ ن أب ا اب اذج أخرى رّد فيھ ة نم ع في معرف . وللتّوّس

  .230، 223، 213، 207، 206الختالف المذاھب فيھا، ينظر: ابن أبي نبھان، التّوحيد، و

  .33ـ 38/32ص،  -26

ن 160ابن رزيق، الفتح المبين، ص -27 ده، ينظر: اب . ولمعرة المزيد من النّماذج للتعرف على اطراد القاعدة عن

ر، التّفسير، . والقول الذي يرّده ابن أبي نبھان حكاه أھل التّفسير. ينظ229أبي نبھان، التّوحيد، و ن كثي ثالً: اب ر م

3/243.  

  .36/38ياسين،  -28

  ).5372( ، رقمه2/69. والرواية في: أحمد بن حنبل، المسند، 288ابن أبي نبھان، لطائف المنن، و -29

ديث، ينظ -30 ات الح دوين رواي ان ظروف ومالبسات ت ي بي ع ف الم، صللتّوّس ين، فجر اإلس د أم  -216ر: أحم

ل، صال ؛ لؤّي صافي، إعمال291-235ياسين، السلطة في اإلسالم، ص؛ عبد الجواد 228 ا 162-128عق ؛ زكريّ

  .77-23لمحرمّي، جدليّة الّرواية، ص ا

د اإلباضيّة، صللتّوّسع في بيان معياريّة القرآن عند اإلباضيّة، ينظر: مسلّم الوھيبّي، الف -31 دّي عن -268كر العق

272.  

ع،  -32 ثالً: الربي م3الجامع، لمعرفة أمثلة على تطبيقات اإلباضيّة في عرض الروايات على القرآن، ينظر م  / رق

  .1/125؛ الشقصّي، منج الطالبين، 243، 193؛ األصّم، النّور، ص1/52)؛ الكدمّي، المعتبر، 805(

  ).40/ رقمه: (1م. س،  الربيع، -33

  .42/10الشورى،  -34

نھج  -35 د ناصر، م اب: محّم ة بكت روان، ملحق ن م ك ب د المل ى عب ن إباض إل عبد ّهللا بن إباض، رسالة عبد ّهللا ب

  .335عوة، صالدّ 

دة2/8ھو وائل بن أيّوب الحضرمّي (  -36 ي عبي ) 150/767( ) عالٌم إباضّي قدَم البصرة ِمْن اليمن، ِمْن تالميذ أب

و  ذه أب ن تالمي ان. ِم ى عم ع إل د رجوع الربي ع في رئاسة اإلباضيّة بالبصرة، بع اَم الربي البارزين؛ فقد خلَف اإلم

و صفرة، و ل، وأب ن الرحي وب ب ة في كتب اإلباضيّة سفيان محب ه المبثوث ر آرائ ان، غي ه سيرتان علميّت ھاشم.  ل

ب الحق ام طال ايعوا اإلم ذين ب ْن ال ان ِم انم. وك ي غ ة أب يّما مدّون ّدرجينّي، 131/748( الس يمن. ينظر: ال ي ال ) ف

  .315؛ فھد السعدّي، العمانيّون، ص2/278طبقات المشايخ، 
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تاقيّة في عصره. ). ترك مؤلّفات منھا: الموا4/12(ق زنة، والتّعارف، والجامع، والتقييد. وھو إمام المدرسة الرس
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  .264ابن أبي نبھان، اإلخالص، ص -54

  .4/116النّساء،  -55

  .610(المخطوط)، و )، ضمن اإلخالص2( ابن أبي نبھان، الّسيرة -56

  .2/34البقرة،  -57

  .212ان، اإلخالص، صابن أبي نبھ -58
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را بعٍض ظھي ھم ل ان بعض ان،  م. س، و«ك ي نبھ ن أب حيح، 156. اب ارّي، الص ديث رواه البخ  203/ 1. والح

  .633، رقم: 1/439؛ مسلم، الصحيح، 529رقم:

  ).2110( رقم 3/1680)؛ مسلم، م. س، 5618( رقم 2223/ 5البخاري، م. س،  -60
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  اإلسالميفي المفھوم  اإلنسانيةالكرامة 

  محمد السماك

ً ضوءاً  اإلسالمفي  اإلنسانيةقسمين .. في القسم األول سوف أتحدث عن مفھوم الكرامة  إلىقسمت بحثي  ملقيا

في ظل  اإلنسانيةمن تحديات الكرامة  إسالميوفي القسم الثاني سوف أتحدث عن موقف ، على أسسھا الشرعية

 . ي تلقي بظلھا على الثقافات والعقائد واألديان المختلفةالعولمة الت

 إسالميا اإلنسانية: في مفھوم الكرامة أوالً 

بعد الوقوع في الغواية . حياة في الجنة تتسم نظرياً بالنعيم المقيم لإلنساننه في البدء كانت أتعلّمنا األدبيات الدينية 

حياة في الدنيا تقوم على قواعد يمكن استخالصھا من القرآن  لإلنسان أصبحت، وارتكاب فعل المعصية ثم التوبة

 : الكريم على النحو التالي

ً بل يولد على الفطرة. ال يؤثم على ذنب لم يقترفه اإلنسان إن :أوالً  انه يخلق  أي. وبالتالي فانه ال يولد مذنبا

األنعام/ (}أخرىازرة وزر زر وت وال تكسب نفس اال عليھا وال{. مبرمجاً للبحث عن هللا وااليمان به

  .) 15/ اإلسراء(}أخرىّل عليھا وال تزر وازرة وزر يض فإنماومن ضّل {)164

 ً  . لإلنسانوخالفة هللا مھمة تعكس أعلى مراتب التكريم االلھي . األرضھو خليفة هللا على  اإلنسان: ان ثانيا

ا من يفسد فيھا ويسفك الدماء ونحن نسبح خليفة قالوا أتجعل فيھ األرضقال ربك للمالئكة اني جاعل في  وإذ{

 .) 30البقرة/ (}س لك  قال اني اعلم ما ال تعلمونبحمدك ونقد

هللا الذي خلق {) 20(لقمان/  األرضفقد سخر هللا له ما في السماوات وما في ، ھو خليفة هللا اإلنسانألن  ثالثاً:

ً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر  السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا

بأمره وسخر لكم االنھار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنھار وآتاكم من كل ما سألتموه 

  .)34-31/ إبراھيم(}لظلوم كفار اإلنسانان ، وان تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا

من  أنشأكم ھو{. ليقوم بمھمة خالفة هللا في إعمارھا لإلنسانرة ھذا يعني ان هللا خلق قوانين الطبيعة لتكون مسخ

وليس  لإلنسانذلك ان من مقومات خالفة هللا عمارة الكون وبنائه خدمة . )61(ھود/ }واستعمركم فيھا األرض

 . وتدميره إفساده

. أمانةفي الطبيعة (البيئة) وخالفة هللا . أمانةان خالفة هللا في الناس (الحكم)  أي. أمانةخالفة هللا  إن رابعاً:

على السماوات واألرض والجبال فأبين ان يحملنھا وأشفقن منھا  األمانةإنا عرضنا {. مسؤولية كبرى واألمانة

 .)72(األحزاب/ }انه كان ظلوماً جھوالً  اإلنسانوحملھا 

                                                 
  . كاتب وباحث من لبنان  
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 األسماءوعلم آدم {. ابحيث يقدر على استجالء وعلى استيعاب علوم الدنيا كلھ اإلنسانان هللا خلق  خامساً:

حتى يدرك ، يتفكر في خلقه وفي نفسه وفي الكون من حوله أنعلى  اإلنسانولذلك حّث هللا . )31(البقرة/ }كلھا

يجب ان يعمل  من معادالت المعرفة فثمة مزيد اإلنسانسقف العلم مرتفع وان آفاقه واسعة وانه مھما اكتشف  إن

 76(يوسف/ }فوق كل ذي علم عليم{و. )85/ اإلسراء(}من العلم اال قليالً  تيتموما أو{. عقله وفكره على اكتشافه

(.  

)  من الخلية 3(التغابن/ }صّوره في أحسن صوره{)  و4(التين/ }في أحسن تقويم{ اإلنسانخلق هللا  سادساً:

ة والقدرة العقل المفكر وما يستطيع ان يصل اليه من آفاق المعرف إلىالحية بما تحمله من موّرثات ووظائف، 

  ) .70/ اإلسراء(}ملناھم في البّر والبحر ورزقناھمولقد كرمنا بني آدم وح{. على اإلبداع واالستدالل

 اإلنسانولقد فضل هللا {. وتكريم لدوره (خالفة هللا) اإلنسانيةھو تكريم لذاته  اإلسالمفي  لإلنسانان تكريم هللا 

ه حتى على المالئكة الذين ال عمل لھم سوى عبادة هللا والذين فّضل. )40/ اإلسراء(}على كثير ممن خلق تفضيالً 

وبرزت مقومات التفضيل التكريمي من . اإلنسانخلقھم من نار وخلقه من طين وذلك عندما أمرھم بالسجود آلدم 

 اءاألسموعلم آدم {. ما لم يشأ ان يودعه عقل المالئكة اإلنسانخالل المعرفة التي شاء هللا ان يودع منھا عقل 

قالوا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا . كلھا ثم عرضھم على المالئكة فقال انبئوني بأسماء ھوالء ان كنتم صادقين

قال يا آدم انبئھم بأسمائھم فلما انبأھم قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات واألرض . العليم الحكيم أنتانك 

 .)33- 31/ (البقرة}نوأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمو

ان يقوم  اإلنسانبعض مفاتيح المعرفة وھي في ذاتھا صفات الھية من دونھا ال يستطيع  اإلنسانأودع هللا في 

ً على نفسه ممسكاً بناصيتھا قيّماً عليھا على  اإلنسانالمفاتيح / الصفات ان يكون  من ھذه. بمھمة خالفة هللا رقيبا

ً على ، «إحياء علوم الدين»م.) في كتابه 1111النحو الذي شرحه ابو حامد الغزالي (توفي  وان يكون قاضيا

عّز -وعلى قاعدة قوله ، «بالنيّات األعمال إنما» -صلى هللا عليه وسلم- أعماله وعلى نواياه  على قاعدة قوله 

 .)7(طه/ }فإنه يعلم السّر وأخفى{ - وجلّ 

 . لقوم يتفكرون. لقوم يعلمون. نكثيرة جداً ھي المخاطبات االلھية في القرآن الكريم لقوم يعقلو

 .)8/ (الروم}وما بينھما اال بالحق وأجل مسمى ما خلق هللا السماوات واألرض. أولم يتفكروا في أنفسھم{

 .)4 /(الطارق}مما خلق اإلنسانفلينظر {

 .)101 /(يونس}السماوات واألرض وما تغني اآلياتقل انظروا ماذا في {

 .)46 (الحج/}لھم قلوب يعقلون بھافتكون  األرضأفلم يسيروا في {

 .)185 /األعراف(}أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا{

كيف  األرضاإلبل كيف ُخلقت والى السماء كيف ُرفعت والى الجبال كيف نُصبت والى  إلىأفال ينظرون {
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 .)20- 16 /(الغاشية}ُسطحت

 .)6 (آل عمران/}وما يّذكُر اال أولو األلباب{

من  أھم اإلنسانفان معنى ذلك ان ، )20(لقمان/}األرضما في السماوات وما في  لإلنسانيسخر هللا {عندما 

وأعظم من القمر . حّد العبادة إلى) من الشمس التي ذھب في تعظيمه لھا (مثالً  أعظمُ  اإلنسان إن أي. الطبيعة

وعندما ، به عالقة مباشرة اإلنسانعل هللا عالقة وعندما يج. ومن النار ومن الرياح وغيرھا من الظواھر اآلفلة

ً مھمة الھية فقطيجعل حساب تبعات خياراته وأعماله في الدنيا وينصبه  اإلنسانوعندما يحّمل هللا  ،ه ثواباً وعقابا

 . نه بذلك يرفع من قدره ويكّرمه ويصطفيه على كثير ممن خلقإف ،ماً على نفسه وقاضياً على نواياهحك

، الطاعة المطلقة  من خالل العقل والعلم والفكر إلىوتسمو به ، عن التبعية العمياء اإلنسانتجرد  ھذه الصفات

 . وفوق ذلك من خالل حريته في االختيار

 .)39 (الزمر/}ي الذين يعلمون والذين ال يعلمونھل يستو{

 .)28(فاطر/ }يخشى هللا من عباده العلماء إنما{

 إجرائياً وال يكون ، ال يكون وراثياً من بطن ام مثالً  اإلسالمبا في  اإليمانفان  سانيةاإلنوزيادة في تكريم الذات 

 .)29(الكھف/ }شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن{. ولكنه يكون بفعل ارادة فردية، بطقوس رمزية

 أيالال ھنا ليست ناھية و. )256(البقرة/ }ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي{ .ال يكون باإلكراه واإليمان

 . ولكنھا نافية بمعنى ال يكون ايمان باإلكراه، ال تُكرھوا الناس حتى يؤمنوا

ه اال هللا أشھد أن ال ال»فعبارة . اإلسالمتتبلور في األنا من خالل صياغة الركن االول في  اإلنسانيةان الذاتية 

. من وأشھد ان ال اله اال هللا وان محمدا رسول هللاأؤ أننيأقّرر  اإلنسانتعني أنا ، «وأن محمداً رسول هللا

) 35 (النور/}ه من يشاءيھدي هللا لنور{ھداية من هللا  اإليمان. ھنا ليس إرثاً وال منّة وال أمراً مفروضاً  فاإليمان

 . وتفتحه على معرفة هللا وااليمان به اإلنسانيوھي ھداية تضيء العقل 

ترد في القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر النبي بحدود مھمته  لإلنسانلتكريمية ا اإلنسانيةوللتأكيد على الحرية 

 . رسوالً من عند هللا

الينا ايابھم ثم ان إال من تولّى وكفر فيعذبه هللا العذاب االكبر ان  مذّكر لست عليھم  بـمصيطر أنت إنمافذكر {

 .)26- 20(الغاشية/ }علينا حسابھم

رسول فان تولوا فانما عليه ما ُحّمل وعليكم ما ُحّملتم وان تطيعوه تھتدوا وما على هللا وأطيعوا ال أطيعواقل {

 .)54(النور/ }الرسول اال البالغ المبين

 .)99(يونس/ }نت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينأفأ، كلھم جميعاً  األرضولو شاء ربك آلمن من في {

ً  من يطع الرسول فقد اطاع هللا ومن تولى فما ارسلناك{  .)80(النساء/ }عليھم حفيظا
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 .)104 /األنعام(}فلنفسه ومن عمي فعليھا وما انا عليكم بحفيظ أبصرفمن {

عليھم  أنتعليك الكتاب للناس بالحق فمن اھتدى فلنفسه ومن ضّل فانما يضّل عليھا وما  أنزلنا إنا{

 .)41(الزمر/ }بوكيل

 إلى اإلنسانيةم وكالته عن نفسه امام هللا  تأكيداً لكرامته وفي احترا اإلنسانفي احترام حرية  اإلسالمولقد ذھب 

فال سلطة ألي مرجعية على ايمان الفرد سوى سلطته على نفسه في الدنيا . واإلنسانوساطة بين هللا  أي إلغاءحد 

ً  أوثواباً ، اآلخرةفي  عليه في الدنيا و وسلطة هللا  . عقابا

ً آخر ال برھان له{ انه ال يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم . به فانما حسابه عند ربه ومن يدع مع هللا الھا

 .)118- 117 (المؤمنون/}وانت خير الراحمين

 .)29(الكھف/ }قل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر{

د عن الشيخ محمود شلتوت إمام األزھر الشريف عن المرت رحمه هللا يتحدث «عقيدة وشريعة اإلسالم»في كتابه 

يا أيھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وھو كافر فأولئك {: في ضوء اآلية القرآنية الكريمة اإلسالم

). فيالحظ الشيخ شلتوت 217(البقرة/}النار ھم فيھا خالدون أصحابحبطت اعمالھم في الدنيا واآلخرة وأولئك 

 اآلخرة. وعقوبة في «حبطت أعمالھم»في الدنيا  عقوبة: ان اآلية الكريمة ال تتضمن سوى عقوبتين اثنتين

 .«النار أصحاب»

من اختالفات. اوالً في المرحلة  بين المرحلتينمبدأ العقوبة  في مرحلتيه التأسيسيتين على ما  اإلسالمأقّر 

حلة المدنية وثانيا في المر، المكية التي تميزت باستقواء الكفار على المسلمين الذين كانوا مجرد أقلية مستضعفة

ومع االلتزام بمبدأ العقوبة  وحده . وعندما أقاموا النواة األولى للدولة، قوة حاكمة إلىعندما تحّول المسلمون 

ً بمبدأ الجدال مع غير المؤمنين  بالتي ھي أحسن من غير ان تؤثر وقائع ، تمسك المسلمون في المرحلتين ايضا

 . لى التمسك بالثوابت المبدأيةاالستقواء ع إلىاالنتقال من االستضعاف 

. ولم تقل فيُقتل }من يرتد منكم عن دينه فيمت{: وھي ان اآلية القرآنية قالت. إضافيةثمة مالحظة توضيحية 

الموت ھو . بالعقاب أوبارئھا بصورة طبيعية اما القتل فانه موت بالعدوان  إلىفالموت ھو عملية انتقال الروح 

  والقتل ھو انتزاع للنفس بالقوة.، مرضية ربھا راضية إلىرجعة النفس 

ان حكم . أعدائھمصف  إلىوھنا ال بد من توضيح الفارق بين االرتداد عن الدين والخروج من صف المسلمين 

الخروج من  أما. النار ھم فيھا خالدون) أصحاب(أولئك  اآلخرةالردة حكم الھي في الدنيا (حبطت اعمالھم) وفي 

دائھم فتلك خيانة في الدنيا وعقوبتھا دنيوية تحددھا القوانين وتُصدر احكامھا ھيئات صف أع إلىصف المسلمين 

 . باإلعدامكانت ولم تزل في معظم قوانين العالم عقوبة ، قضائية مختصة

ً كما ھو معروف على القرآن الكريم  اإلسالمييقوم التشريع  وعلى المعقول ، وعلى السنة النبوية الشريفة، أساسا
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الشريعة على امور  أكدت. والقياس واالستصحاب واالستصالح واالستحسان باإلجماع، لروح المنقولالموافق 

وال تقتلوا النفس {وحماية حق الحياة ، ومن ابرز ھذه االمور المساواة بين الناس اإلنسانيةعديدة تصون الكرامة 

 أوومن قتل نفساً بغير نفس {. انية واحدةوحماية البشرية كأسرة انس، )151 (آل عمران/}التي حرم هللا اال بالحق

ً  األرضي فساد ف ان »عام من اعالن جان جاك روسو  ألفوقبل . )32(المائدة/ } فكأنما قتل الناس جميعا

متى استعبدتم الناس »: قال عمر بن الخطاب في رسالة لعمرو بن العاص عبارته الشھيرة. «يولد حراً  اإلنسان

 .«أحراراً  أمھاتھموقد ولدتھم 

في ممارسة حرية الفكر والرأي  اإلنسانيةواالجتھاد الفقھي ھو في ذاته َمعلم من ابرز معالم احترام الكرامة 

لقد دعا النبي عليه السالم . والبحث عن الحقيقة واحترام االختالف في طرق الوصول اليھا وحتى في توصيفھا 

وھي قاعدة عامة مفتوحة لكل مجتمع في كل زمان  ،«اجتھدوا فكل ميسر لما خلق له»االجتھاد على قاعدة  إلى

 اإلماممالك العمل باقتراح ھارون الرشيد بفرض مذھبه على الناس. وبرر  اإلمامولذلك رفض . وفي كل مكان

وقصة الخليفة عمر بن الخطاب في قضية المھور معروفة . مالك رفضه بحرصه على عدم تقييد حرية االجتھاد

عن اجتھاد خاطئ له مردداً بأعلى ، راض امرأة كانت بين المصلّين في المسجد عندما تراجع في ضوء اعت

 . «أصابت امرأة وأخطأ عمر»: صوت

االختالف في تفسير آيات  حدّ  إلىالتباين  حّد االعتراف بشرعية اإلسالمفي  اإلنسانيةولقد بلغ احترام الحرية 

بل انه اختالف انساني على الفھم غير المقدس ، ص المقدسواالختالف ھنا ليس كامناً في الن. القرآن الكريم نفسه

. انه اختالف بين المفسرين والمجتھدين حول اشراقات اكثر من معنى في عقول مختلفة حول نص واحد. للنصّ 

ً مع النص ومن ھنا نشأت المذاھب والمدارس الدينية المتعددة التي تشكل . انه اختالف بين اراء وليس اختالفا

وكرامته وحقه في استنباط االحكام ضمن االطر العلمية  اإلنسانوعافية في مجتمع يحترم عقل  ظاھرة صحة

 . والدينية الرصينة

فالرسول محمد عليه السالم . األعمالالقلوب والعقول بالخوارق من  إلىنفسه ولم يشق طريقه  اإلسالملم يفرض 

 أو، حية تسعى باذن هللا إلىبتحويل العصا  أو. هللا لم يقم بمعجزات من نوع شفاء المرضى واحياء الموتى بإذن

 األرضاألھم والمستمر حتى يرث هللا  اإلعجاز. سوى ذلك مما يفوق قدرة البشر الطبيعية أوبمخاطبة الحيوان 

ومن عليھا الذي جاء به محمد عليه السالم ھو القرآن الكريم من حيث انه نّص الھي يحمل في المحدود من 

في كل زمان  اإلنسانيالالمتناھي من المعاني التي يمكن استخالصھا لتتناسب مع طبيعة التطور ، وأحرفهكلماته 

 . ومكان

ً  له واعتمد على المنطق وعلى مقارعة الحجة لتسفيه عقيدة الشرك اإلنسانيالعقل  اإلسالمخاطب  ، احتراما
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ً إلنسانيتهوتكريم أيضاً له  احتراماً ، والمستحدثمن عبادة األوثان  القديم منھا  اإلنسانولتحرير  بعبادة هللا  ا

  . الواحد األحد

الوارد في القرآن الكريم ھو تكريم   لإلنسانمن خالل ذلك يجدر التوقف امام امر اساسي وھو ان التكريم االلھي 

ً  . كافراً به أومؤمناً با  اإلنسانسواء كان . بالمطلق التالي فان التكريم ليس وب. جاحداً له أوسواء كان مسلما

ً على فئة دون اخرى من الناس المستمدة من ارادة هللا وفضله كرامة تشمل الناس  اإلنسانيةفالكرامة . وقفا

، فا ليس رب اليھود وحدھم. ھم وآرائ لغتھم وبصرف النظر عن معتقداتھم أولونھم  أوجميعھم اياً يكن جنسھم 

 . انه رب العالمين. ين وحدھمرب المسلم أو. رب النصارى وحدھم أو

 ً    اإلنسانيةأمام تحديات الكرمة  اإلسالم : ثانيا

 : تحدد عالقة المسلمين بالعالم المعاصر العوامل الرئيسة التالية

ومن  ، اإلسالميةمما قد تحمله في طياتھا من إلغائية للثقافة  وللقيم وللھوية  اإلسالميوالتخّوف ، العولمة - 1

  .اإلسالمياقتصادية على العالم ھيمنة سياسية و

ر والتي ازدادت حدة بمعنى كراھية المسلمين التي تنتشر كالنار في الھشيم في العالم المعاص، االسالموفوبيا - 2

 .في نيويورك وواشنطن م11/9/2001بعد جريمة 

عظم المجتمعات الذي ترزح تحته م، عن مواكبة التقدم العلمي واالقتصادي واالنمائي العالميالتخلّف  -  3

 . واإلنتاجيةوالبطالة ، األميةوالذي يترافق مع ارتفاع في نسبة ، اإلسالمية

كتلة متراصة تحتل موقعاً  إلىوالتي تحول دون تحّوله  اإلسالميالخالفات التي تعصف بين دول العالم  - 4

ن غثاء كغثاء السيل في مجرى محترماً في لعبة االمم وفي صناعة القرارات الدولية. األمر الذي يجعل المسلمي

 . من قلة في الثروات الطبيعية أومن دون ان يشكو من قلة في العدد ، العالم المعاصر

الجامع المشترك  أما. األخرىمنھا بمعزل عن العوامل  أيوتتداخل ھذه العوامل وتتشابك بحيث يتعذر معالجة 

 : بينھا فيتمثل في المبادئ االساسية التالية

قضايا عالمية  إلىتحّول القضايا الوطنية (مثل حقوق االقليات وحتى االفراد وحرية العبادة وسواھا)  ولالمبدأ اال

العالمية (مثل السالم والتنمية وكذلك تحّول القضايا . )م16/11/2005( مؤتمر األقباط في الكونغرس بتاريخ 

 . ضايا وطنيةق إلىواالستثمارات والخدمات وتبادل السلع)  األموالحركة رؤوس و

ولكن عملية . وقفاً عليھم فقط  أوھو ان القرار الوطني في دولة ما لم يعد ملكاً مطلقاً الصحابه فقط  المبدأ الثاني

وبالتالي فان الممثلين . أساسيااتخاذه باتت جزءاً من عملية اوسع تلعب فيھا عناصر ما وراء الحدود دوراً 

رھينة نظام عالمي له قوانينه الخاصة  أصبحوا، دولة ما أو ور شعب ماالمنتخبين المكلفين بتسييس وادارة ام

 . والتي كثيراً ما تتناقض معھا ايضاً ، التي ال تلتقي  دائماً وبالضرورة مع القوانين المحلية
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لكل  األساسيبل المكّون ، أساسيھو انحسار فرص التنوع الثقافي الوطني علماً بأن الدين مكّون  المبدأ الثالث

انفالش ثقافة واحدة على العالم والى  إلىان الشعور باالختناق الذي بدأت تعاني منه ثقافات متعددة يعود . قافةث

 . للتحّضر أومحاولة فرض قيمھا وتعميد ھذه القيم مقياساً وحيداً للتخلّف 

ھذه  أصبحت، رفةفبعد دخول عامل المعرفة و الالمع، شمال غني وجنوب فقير إلىلم يعد العالم منقسماً فقط 

 .  ) المعادلة أشد خطراً ( مؤتمر قمة المعلوماتية في تونس

و بين الفقر والالمعرفة من جھة ثانية، يكّون حالة انشطارية في ، أولىان الجمع بين الغنى والمعرفة من جھة 

والجنوب منذ  شمالتحمل في طياتھا مضامين اشد خطورة من االنقسام  التقليدي القائم بين ال اإلنسانيالمجتمع 

. واحد في الستينات من القرن الماضي إلى 30فنسبة الفجوة في الثروة بين اثرياء العالم وفقرائه كانت . عقود 

 أصبحتوفي اقل من عقد من الزمن . واحد إلى 60ولكن بعد عشر سنوات تضاعفت ھذه النسبة واصبحت 

سبة في مطلع القرن الواحد والعشرين عشية االنيھار لتتجاوز ھذه الن،  واحد إلى 74، م1997النسبة في عام 

 واق المالية العالمية.الكبير في األس

وعلى صعيد . بالمئة من سكان العالم 41بليونيراً فقط يملكون اكثر مما يملكه  200ان كفعلى صعيد الملكية 

الذين يملكون  المليارات أصحابمليون انسان في الدول الفقيرة ينتجون اقل من ثالثة من  600فان  اإلنتاج

شركة متعددة الجنسية تملك كل واحدة منھا اكثر مما  40وفي العالم . مالية دولية كبرى أومؤسسات صناعية 

 .تملكه مائة دولة من الدول الفقيرة

ذلك ان عشر شركات كبرى فقط من شركات االتصال تسيطر على . اما نسبة الفجوة المعرفية فانھا اشد خطورة

ذلك ان . بالمئة من براءات االختراع واالكتشاف في العالم 95وان عشر دول فقط تقدم . ئة من السوقبالم 86

 . والعكس صحيح. المزيد من الغنى والثروة إلىالمعرفة وبالتالي  المزيد من إلىالمعرفة تقود 

األكثر ثراء في العالم في المائة  20زاد نصيب الـ  م1989و  1960والدليل على ذلك انه في الفترة بين عامي 

في المائة من الدخل العالمي. اما العشرون في المائة األكثر فقراً فقد انخفض نصيبھم  38 إلىفي المائة  70من 

 . وأكثريتھم الساحقة من المسلمين، في المائة 15أقل من  إلى

دة يسيطر واحد  في المائة من ففي الواليات المتح، ھذا االستقطاب للثروة يزداد ايضا داخل الدول االكثر ثراء

  . )International Herald Tribune, 19/4/1995(  في المائة من الثروة القومية 40االكثر ثراء على 

في المائة من الموارد الطبيعية  80ھناك أقلية غنية من البشر ال تتعدى خمس سكان العالم تسيطر على وتستھلك 

بسبب ( اإلسالميةوھو في معظمه من الشعوب  ث،لتنمية يكلف العالم الثالل «النموذج الغربي»و. في ھذا العالم

مليون طفل  15مليون شخص سنوياً من بينھم  45) حياة والجوع واألمراض البسيطة العالج الفقر وسوء التغذية

 .دون سّن الخامسة
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االجتماعية لصالح منظور تأخذ شكل انھيار العالقات  «الحداثة»مرادفة لـ  أصبحتالتي  «وحدانية السوق»ان 

 . وھي الحرية الممنوحة لألقوى اللتھام األضعف «سبنسر»اجتماعي كما كان يتصورھا  «دارويني»

ھذا الواقع يجد المسلمون أنفسھم امام تحديات ال سابق لھا تضعھم  في جبھة  ضد عولمة الفقر من حيث انه  أمام

ً فالدين . اإلنسانيةامتھان للكرامة   الكثير اإلسالميةوفي العقيدة الدينية . وليس العكس اإلنساناجل   ھو من أساسا

يحترم الملكية الفردية ولكنه في الوقت  اإلسالم إن ؛على التكافل االجتماعي بين الناسمن التعاليم التي تحّض 

 . عرقلة تداولھا بين الناس أوبمعنى انه يحرم منع ، األموالنفسه يحّرم خزن 

ھب والفضة (األموال) وال ينفقونھا في سبيل هللا (في سبيل الجماعة) فبّشرھم بعذاب والذين يكنزون الذ{

 .)35 /}(التوبةأليم

 . على ضرورة توظيف المال فيما ينفع الناس واستثماره في االنتاج وفي تشغيل اليد العاملة  اإلسالمويّشدد 

وقد سّن التشريعات . ية متداولة بين الناسفي نظرته االقتصادية على ان تكون الثروة المال  اإلسالمويحرص 

 .)7}(الحشر/ منكم األغنياءدولة بين {ان ال يكون المال  إلىالتي يؤدي اعتمادھا 

الحضارة »تحت عنوان  اإلسالمولقد كان ابن خلدون سباقاً عندما عالج  في مقدمته قضايا التنمية االقتصادية في 

ً التقدم الحضار«وكيفية تحقيقھا (الخراج) (توفي  يوسف أبي اإلمامكما ان كتاب . ي بالتنمية االقتصادية. رابطا

ومن قبله كتاب ابي عبيد . اإلسالميعتبر عن جدارة قمة علمية في دراسات التنمية االقتصادية في  .)ھـ182

ة واالقتصاد والثرو، القاسم بن سالّم (األموال) الذي جمع أصول نصوص الشريعة المتعلقة بالمال وحركته

 . وشرحھا وبيّن كيف طبّقت في الصدر األول لالسالم

ھيمنة  إلىفمن المالحظ ان العولمة تتجاوز الخصوصيات الثقافية المختلفة بما يؤدي  ، اما على المستوى الثقافي

  اإلسالميةتختلف بل تتناقض عن كثير من المقومات القيمية واألخالقية  لھا مقومات قيمية وأخالقية، ثقافة واحدة

 ً وھذا يعني . ونمت وتطّورت بتناغم اساسي مع الدين اإلسالميةتكّونت عناصر الثقافة والتقاليد الثقافية  ،إسالميا

وعلى . يجرد ھذه الثقافة من ھويتھا ويقتلعھا من جذورھا الروحية اإلسالميةان فك االرتباط بين الدين والثقافة 

تكّونت خارج الدين وفي احيان كثيرة قامت على تحّديه  -لمعولمةوا- العكس من ذلك فان الثقافة الغربية الحديثة 

تطّورھا يتطلب دائماً اإلبقاء على الحالة التمّردية و االنقالبية للثقافة  أووھذا يعني ان نمّوھا . وعلى التناقض معه

واسعة بين الدين قيام الھوة ال إلىذلك  أدى .التأثير في مسيرتھا أووالعمل على عزله عن التدخل ، على الدين

حيث الھيمنة في ثقافة العلمنة ، بين ما ھو مقدس وما ھو دنيوي، بين ما ھو إلھي وما ھو بشري أي، والعلمانية

 .  المعولمة ھي دائماً وبالضرورة للدنيوي

 . اإلنسانيةفي تحديد مفھوم الكرامة  اإلسالميةالثقافة الغربية والثقافة  من ھنا التناقض بين

ً على ھذا التناقض. فالغرب يعزو تأخر المجتمعات  اإلسالميالغربي لواقع العالم  ان التشخيص يقوم أساسا
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وھو يرى ان ھذه المجتمعات تقصر عن مواكبة المسيرة . تمنّعھا عن فك ارتباطھا الثقافي بالدين إلى اإلسالمية

 .الحضارية النھا غير قادرة على ان تحذو حذوه بصناعة ثقافة ال دينية

من ھنا فان الثقافة الغربية ال ترفض  . والتمسك بالدين ھو ارتداد عن المستقبل. لثقافة الغربية الدين ماضٍ في ا

ً ، ولكنھا ترفض الدين، كإسالم اإلسالم ً  أوكان  إسالميا وتعتبر . من حيث ھو مكّون لثقافة عصرية، مسيحيا

 . على المبادرة الفردية  القائمة اإلنسانيةالتمسك به حجر عثرة في وجه انتشار الحضارة 

 إلىالغرب وليس  إلىوالثقافة الغربية (أرجو ان تالحظوا انني ھنا أشير  اإلسالميةويصل التباين بين الثقافة 

نقطة الالالتقاء عندما  إلى)  ة تماماً عن ثقافة الغرب وحضارتهالمسيحية ألن التعاليم والقيم المسيحية منفصل

وعندما يعتبر في الوقت نفسه ان فشل ، ه ھو ثمرة اخذه بالرأسمالية وبالعلمنةالغرب ان نجاحه وتفوق يعتبر

 ، )98 – 97ص  «اإلسالميالماركسية والعالم »( كما يقول المستشرق ارنست رينان، وسقوطَه اإلسالميالعالم 

والى امتھان  النھبيممارسة االستعمار  إلىفانه يعزو تفوق الغرب  اإلسالميالعالم  أما. ھو ثمرة التزامه بالدين

ما تعرضت له من  إلى اإلسالميةتأخر الشعوب  بالتالي  ويعزو، في المجتمعات غير الغربية اإلنسانكرامة 

استعمار وابتزاز والى ما واجھته من محاوالت استھدفت ولم تزل تستھدف مسخ شخصيتھا وثقافتھا  الدينية في 

 . محاولة الضعافھا ومن ثم تدجينھا واستتباعھا

يوحنا بولس الثاني وھو عالِم في الفلسفة والالھوت قبل ان يعتلي سدة البابوية انه لوال السابق قرأُت للبابا  

 . ديكارت لكانت المسيحية في حال افضل

فالعلماء الثالثة يطرحون فرضيات . ان نظريات ديكارت وآدم سميث ومارلووي تشكل االسس الفكرية للعولمة

  : وھذه االفتراضات ھي. واإلنسانوالطبيعة  القات بين هللاجون منھا صيغة العينس

  .«يتعين علينا ان نصبح سادة ومالكين للطبيعة»: افتراض ديكارت القائل -

تحقيق مصلحته الشخصية فإن ذلك سيؤدي في نھاية  إلىاذا سعى كل منا »: افتراض آدم سميث القائل -

 . «تحقق ھذا التناغم «يدا خفية» اذ ان ھناك، تحقيق المصلحة العامة إلىالمطاف 

قدرة بدالً ان يصبح قديراً تمام الم اإلنسانعلى »: الذي يقول «فاوست»افتراض مارلووي الذي تضمنه كتابه  -

 .«تسيير العالم من هللا حتى يتمكن من

 : نتائج سلبية مدمرة ھي إلىأدت ھذه األولويات 

 . تلوث الطبيعة وتلفھا -

ھو منطق  إنمايتضمنه من منافسات  فقد بات واضحا ان منطق السوق بما: نف البشريتزايد كبير في الع -

داخل الشعب الواحد  باينات متزايدةحرب يخلق نوعا من عدم التوازن المتزايد بين الشمال والجنوب كما يخلق ت

 .بسبب تراكم الثروات لدى احد قطبي المجتمع وتراكم الفقر لدى  القطب اآلخر



 10

مركزاً  الفرد اإلنسان بالقيم السماوية المطلقة وجعل اإليمانتسيير العالم بدال من هللا واستبعاد ان ادعاء  -

 أخالقي أورادع قيمي  أيالطموحات الفردية دون  ناحرخلق نوعا من شريعة الغاب حيث تت، ومقياساً لكل شيء

ية تولّد فوضى العنف في المدن كما أسس لمبادئ تنمية االفراد والجماعات بكيف. لتحقيق السلطة والمتعة

 . واختالل التوازن  في العالم

ً واقعياً بعد  اإلسالميال يستطيع العالم  ان يقف في وجه ھذا المّد اإللغائي بمجرد الرفض. فالرفض لم يعد ممكنا

كن العالم ول. ان انتجت ھذه الحضارة كل الوسائل التي تمّكنھا من تعميم ثقافتھا وقيمھا واذواقھا على اآلخرين

 وبالمساھمة في ابداعاتھا ان، وبالمشاركة في صناعتھا، اإلنسانيةيستطيع باالنفتاح على الحضارة  اإلسالمي

ان يضفي عمقاً ، مع المسيحية، بل انه يستطيع. يقف في وجه المّد االلغائي الذي تتعّرض له ثقافته المميزة

  .اإلنسانيةاحتراماً للكرامة اكثر  روحياً على ھذه الحضارة وان يھذب سلوكھا بحيث تكون
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  المذهب الَذّري الكالمي
 أبي بكر الكندي العماني عند

  عبداهللا المعمري
تسعى هذه القراءة إىل شد بقعة الضوء إىل زاوية ما زالت مسترتة يف الرتاث العماين، وإىل 

يف هذا احلقل البكر من خالل رسم تأمالت حول ظاهرة  التجميعمكانات إاستكشاف 
 ود عند الفقيه املتكلم أيب بكر أمحد بن موسى الكنديالوجب الوعيالنفصال أو التقطع يف ا

  .هـ) 557(ت 
بالغ األمهية،  أثراً  1يرتك لنا الكندي احلق ما اعتربه جزءا من العقيدةيف حماولته للدفاع ع

باضي املشرقي، وهو مبحث دقيق جانب مهم من جوانب علم الكالم األيكشف لنا عن 
ثبات حقائق إل ةكطريق،التصور الذري للوجود ىنيتب وباألخص ذلك اجلانب الذي ،الكالم

   .2التوحيد، ذلك األثر هو كتاب اجلوهر املقتصر
نقسام املطرد إىل اليقوم التصور الذري اإلسالمي على النظر إىل أشياء العامل باعتبارها قابلة ل

م سانقسام، أطلقوا عليه ن تصل التجزئة إىل جزء غري قابل لالأإىل  ،فأصغر أجزاء أصغر
، وأن هذه اجلواهر تدخل عليها «اجلوهر الفرد»أو  «اجلوهر»أو  «اجلزء الذي ال يتجزأ»
 القائلون باجلوهر والعرضو كالطول والعرض واحلركة والسكون واللون والطعم،   «األعراض»

هذه الفكرة  إليه تتشعبمث تتشعب رؤاهم فيما ميكن أن ، العامني على هذين املبدأين يتفقون
  من رؤى.

السؤال عن قدرة اهللا على »شغل كتاب اجلوهر املقتصر باإلجابة على سؤالني، أوهلما يف ين
الكتاب ، 3)17 ص«(باضيألقسمة اجلوهر، والثاين يف الشهادة ملن مات على الدين ا

  الكتاب.  معظمباألحرى إجابة على هذين السؤالني غري أن السؤال األول هو ما يشغل 
الكالم من خالل سلف  دقيقل يؤصل ألنه :األول :ما لسببنيهعتبار هذا األثر مُ اميكن 

ويدعم ذلك بآراء مجاعة من علماء  ،4باضي مهم هو أبو املنذر بشري بن حممد بن حمبوبأ
، وهو بذلك يكشف لنا عن متظهرات التصور الذري يف الرتاث األباضي باضية السالفنيألا

                                                 
  باحث ُعماني.  
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، ال وانب قضية اجلوهر والعرضا جبتفصلي اكشفألن الكتاب يقدم   :الثانيو ،املشرقي األول
  .نعلم أن له مثيال فيما بني أيدينا من تراث عماين

كل ما يلزم لتعزيز   - الذي تفصله عنه مائيت سنة هجرية تقريبا -جيد الكندي يف أيب املنذر 
وهو من جهة  ،موقفه الكالمي، فأبو املنذر من جهة يتبىن املوقف الذري من العامل بصراحة

الذي يسمح باكتناه وافرتاض املعاين  الثرّ  يتمتع بأسلوب بالغي مييل إىل اإلجيازأخرى 
  املختلفة واملتضادة أحيانا، وبالتايل حماولة ترسيم معناه مبا يتفق مع توجهات املؤول.

 هةمنزّ  القدرة اإلهلية وأعراضه، وأنه ال ينقسم، وأن ينشغل الكندي باحلديث عن اجلوهر
لكنه يف خضم ذلك كله يكشف  ؛بامتناع اجلوهر عن االنقسام صفة العجز متعالية ال تطاهلا

لنا عن وعي يقرأ الوجود باعتباره قطعًا صغرية متفاعلة، ال تصبح بعدها اجلواهر هي الوحيدة 
أجزاء ال  أيضاً بل يتسرب ذلك إىل األعراض لتصبح هي  ؛املوسومة بالتجزئة واالنفصال
ية لتصبح هي أيضا كينونة تعمل بالطريقة اليت تتناسب وهذه تتجزأ، وإىل عمل القدرة اإلهل

  فعله. قراءةالرؤية، والكشف عن مفردات هذه الرؤية هو ما حتاول هذه ال
 من عنصرين فقط مها: اجلوهر والعرض، يقول : اعتباره مكوناً ينظر الكندي إىل العامل ب

، وعندما يأيت )37 ص(«العاَمل يقسم قسمني ال ثالث هلما وهي اجلواهر واألعراض»
ألن ما عدا هذين اجلنسني هو القدمي » ؛اهللا فال ثالث هلما إالكليًة احلديث عن الوجود  

  : اهللا واجلوهر والعرض.هي ،، فالوجود بالنسبة للكندي ثالثة)37 ص(«سبحانه وصفاته
أن  يصبح لزاما على من حيمل هذا التصوروإذا كان الوجود عاريًا إال من ثالثة موجودات، 

ناك نطالقا من هذه املوجودات الثالثة، وذلك ما فعله الكندي، إن هايفسر العامل من حولنا 
وبني اجلوهر والعرض من جهة أخرى، فاهللا هو الفاعل حالة انفصال بني اهللا من جهة، 

األوحد، الذي له كل صفات اجلالل والكمال، أما اجلوهر والعرض فهي األجزاء املنفعلة 
فتقرة إىل الفعل إال من خالل املشيئة اإلهلية، لكن ما هو اجلوهر؟ وما هو العرض؟ التابعة وامل

وكيف يظهر التغري واالختالف بني أشياء الوجود؟ ما إجابة كل ذلك يف أفق هذه الرؤية 
  اجملزأة للوجود.

  الجوهر الذي ال يتجزأ
  يعرف الكندي اجلوهر باعتبارات عّدة، هي كالتايل:
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األصول.....بيان ذلك أن جوهر ثياب  :واجلواهر يف كالم العرب»: للغةباعتبار ا اجلوهر -
القطن هو القطن نفسه..... وجوهر السيوف وما أشبهه من السالح وغري ذلك من 

  .)40، 39 ص(«آالت احلديد هو احلديد نفسه
ويتغري به من حال إىل حال  ،وقيل اجلوهر ما يعرض فيه العرض»: اجلوهر باعتبار العرض -

  .)40 ص(«صحيح وهذا

وقيل اجلوهر ما كان أقل قليل وأصغر صغري حجما..... وهذا » :اجلوهر باعتبار األبعاد -
ال يكون »، )61 ص(«فالذي عندنا أن اجلزء الواحد ال طول له»، )40 ص(«حسن

وال عمق إال بعد طول »، )70 ص(«عْرض إال مع طول، فعرض بال طول حمال
  .)73 ص(«وعْرض

..... إن اجلسم قد يقع على أقل طويل عريض عميق فهو من » :سماجلوهر باعتبار اجل -
  .)41 ص(«حيث اجلسمية شيء ومن حيث اجلوهرية أشياء

  .)41 ص(«وهذا عندي هو الصحيح ،هو اجلزء الذي ال يتجزأ» :اجلوهر -
وهي متماثلة  ،حيىي بن سعيد حسب ما وجده الكندي عن القاضي أيب زكريا متماثلة اجلواهر
وألن السكون ال يتحقق إال بشرط الكثافة  ،)108و  42 (ص«اجلرم واألصلية» يف حتديدا

ا دائمة احلركة ألننا  ؛بعضيف تداخل يف بعضها ي، واجلواهر ال 5اليت هي لألجسام فقط فإ
ا  ،عندما نلقي حجرا أو نضيف ماء يف آنية يرتفع املاء دفع بعضها يوذلك يدل على أ

وعددها  ،ال تنقسماجلواهر ، و )52(ص  يرتفع املاءمل تولو تداخل ،إىل أعلى ؛البعض
منها ما يشاء ويعدم ما يشاء، وألن الطول والعرض والعمق خيلق حمدود يف العامل إال أن اهللا 

أعراض فإن اجلوهر مبفرده ال ميتلك هذه اخلصائص فهو بال أبعاد، فاألبعاد تنشأ من خالل 
 متماثلةاجلواهر بالنسبة للكندي إذا ر هذه األبعاد، احتاد هذه اجلواهر يف هيئة يتفق هلا ظهو 

  .6يف العامل ومتناهية العدد ،وهي بال أبعاد ،وال تنقسم ،ال تتداخل ،دائمة احلركة
  الَعَرُض الذي ال يتجزأ

فإىل أي  - كل جوهر عبارة عن نسخة مكررة عن اآلخر  أن مبعىن -إذا كانت اجلواهر متماثلة
ض، فهي متنح األشياء األعرا مرد ذلك إىليف بني األشياء؟ شيء يرجع هذا التنوع الكث

ا.   اختالفا



 4

البصر والسمع واللمس والتذوق والشم، مثل اللون والرائحة،   األعراض من خاللنصل إىل
ا واحلركة والسكون، واحلرارة واخلشونة، كل ما يدركه التغري   - بصورة أوسع وأدق - إ

احلياة واملوت، والعلم واجلهل، واحلركة  :هذا الكون والتحول، وذلك مسة كل ما نعايشه يف
، )75 ص( والشهوة ،والنوم ،واملرض والقوة ،وظالم الليل وضوء النهار ،والسكون،والظل

وال توجد  ،ما تطرأ على اجلوهر مغرية إياه مجيعها أعراض تظهر وتزول، العرض بالتايل خاصيةٌ 
  مستقلة أبدا.

ما ال يوجد إال بوجود اجلوهر، إنه أشبه شيء مبا ندعوه الَعَرض هو ما يتصل باجلوهر و 
عتبار االختالف البنيوي بني علوم الاخلاصية الفيزيائية أو الكيميائية، مع الوضع بعني ا

إذ ال جيب أن نقع حتت طائل املقارنة الساذجة بني منظومتني  ؛الطبيعة املعاصرة وعلم الكالم
حذيرية أستطيع استخدام املثال التوضيحي التايل: شديديت االختالف، بعد هذه اجلملة الت

إذا فرضنا أن جسما فيزيائيا متحركا هو اجلوهر فإن حركته تلك هي العرض، أو إذا افرتضنا 
من لون وطعم وطول وعْرض  -أن جسما مكونا من جواهر فإن خصائص هذا اجلسم

  هي أعراض هذا اجلسم. - وارتفاع وحركة وسكون
 ص(نقال عن أسالفه إىل ثالثة أقسام: املتماثل واملختلف واملتضاد يقسم الكندي األعراض

وناب منابه يف  ،املثالن ما سد أحدمها مسد صاحبه»: عن املتماثل يقول الكندي ،)44
مثاله ، ما جاز على أحدمها مجيع ما جيوز على اآلخر :وقيل، مجيع الصفات واألحكام

فهناك أكثر من سواد، هناك سواد  ،)44 ص(«ملان والقدرتانان والبياضان والْع◌ِ السواد
ما خالف أحدمها اآلخر يف »األعراض املختلفة هي و و أقل، أسودادًا اوهناك سواد أكثر 

 ص(«العلم والقدرة واحلياة واإلرادة والسمع والبصر وما أشبه ذلك»ـ، ك)44 ص(«وصف ما
فال ميكن هلما ذلك،  ين املتضادوهذه جيوز هلا االجتماع يف حمل واحد، أما العرضْني  ،)45

ما من اجلواهر معىن  انالضد»يقول الكندي:  مها اللذان ليس يف نفي أحدمها مما يتصف 
ما من اجلواهر معىن زائدُ ، على إثبات اآلخر فيه ،زائدُ   ،وال يف إثبات أحدمها فيما يتصف 

إثبات أحدمها يقتضي نفي (و)  إذ نفي أحدمها يقتضي اآلخر ؛على نفي اآلخر
زيد ) :قولناو زيد حي، وهو  :إنا مىت قلنا» :، يشرح الكندي ذلك هكذا)45ص(«اآلخر
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 نه ليسإ :فصار قولنا ،إن اختلف اللفظ يف النفي واإلثباتو ، سواء يف املعىن (ليس مبيت
  .)45ص(«ليس بساكن أي أنه متحرك :وقولنا ،ميت أي أنه حي

فهناك عدد من  زئة األعراض،إن فكرة األعراض املتماثلة تكشف لنا بصراحة عن جت
يف  أو عرضي بياض وال يقبل الكندي اجتماع عرضي سوادالسوادات وعدد من البياضات، 

فعندما يتغري جسم ليصبح أكثر حلكة يف لونه، فإن ذلك عائد إىل إختفاء  حمل واحد،
لى سواده وظهور سواد جديد أكثر قتامة، وعندما يزيد طول جسم ما، فإن التغري ال يطرأ ع

وإمنا ينعدم الطول ليستبدل بطول أطول، وهذا يعين أن األعراض املتماثلة هي  ،َعَرض الطول
ولعل الصورة تكون أكثر  أيضا ختضع لنفس الفكرة التجزيئية، وخيرتمها الوعي املنفصل ذاته،

  جالء عندما نقدم تصور الكندي للقدرة اإلهلية.
  قوانين وعالقات الجوهر بالعرض 

ـــة، هنـــاك قـــواننيال يـــدخل العـــ ـــ -رض علـــى اجلـــوهر بطريقـــة اعتباطي  -مراتـــب حمـــددة :لْ أو لنُق
يســمح فيهــا للعــرض بــالظهور علــى أســاس مراتــب اجلــواهر الــيت تبــدأ بــاجلوهر الواحــد وتنتهــي 
باألجســـام، ال ميكـــن للجـــوهر الواحـــد أن يكـــون ذا طـــول أو لـــون أو أن يكـــون حيـــا أو عاملـــا، 

وهـي خمتصـة بـاجلوهر الواحـد فصـاعدا، اجلـوهر  ،رتبـة احلركـة :هناك أربع مراتـب لألعـراض أوهلـا
، إىل مكـان إن حد احلركـة االنتقـال مـن مكـان»إذ  ؛ا واحدا فقط هو احلركةضً رَ يقبل عَ  الواحد

هـي املختصـة  :والرتبـة الثانيـة، )48ص(«لطافتـهلولـزوم احلركـة  ،واجلوهر ال خيلو قط من مكان
ألن حقيقــــة االجتمــــاع » ؛فــــرتاقالعــــرض اإلجتمــــاع واجبــــوهرين فصــــاعدا، واملثــــال عليهــــا هــــو 

فبـــان وصـــح أن ، إال بـــاجلوهروالعـــرض ال يقـــوم  ،واالنضـــمام عـــرض، انضـــمام شـــيء إىل شـــيء
واجلــوهر الواحــد ال ينضــم إىل نفســه، ، هرااالجتمــاع هــو انضــمام جــوهر إىل جــوهر أو إىل جــو 

، إذ التجـزؤ هـو االنقسـام ؛وهرفيجوز أن يفارقه، ومن هاهنا استحال التجزؤ واالنقسام يف اجل
ألنــه مــن  ؛وال اجتمــاع يف الواحــد ،وال يكونــان إال بعــد االجتمــاع ،واالنقســام واالفــرتاق مبعــىن

واحــــداً فلــــيس  يومــــن حيــــث مســــ، أشــــياءبــــل ، جمتمعــــاً فلــــيس هــــو شــــيئاً واحــــداً  يحيــــث مســــ
 ألن مـــن» ؛يـــاة، والرتبـــة الثالثـــة هـــي  املختصـــة باألجســـام، واملثـــال عليهـــا احل)49ص(«اً جمتمعـــ

ــذا املثابــة إال األجســامويــف للـــروح والجالتخلخــل والت ،شــرط احليــاة والــروح ولـــيس  ؛ تكــون 
ويف وجودنـا  ،جد جسم مـا إال وهـو حـيإذ لو صح ذلك ملا وُ  ؛اجلسم احلي حياًًّ◌ ألنه جسم
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 هــذا املعــىن فــرق بــني العلــة يفو  ،فيــه حيــاة بــل ألن ؛جســام مــا لــيس حبــي بطــالن ذلــكمــن األ
، واجلســـمية شـــرط يف وجـــود احليـــاة، احليـــاة يف تســـمية احلـــي حيـــاًّ  دفالشـــرط هـــو وجـــو ، لشـــرطوا

، والرتبـة الرابعـة هـي )49ص(«ث ال حيـاة لـه حمـالٌ حمـدَ  وحـيّ ، حمـالٌ  ث لـيس حبسـمٍ حمـدَ  فحيّ 
أن حقيقـــة العلـــم  ليل علـــى ذلـــكدالـــ»ومثالـــه العلـــم واجلهـــل، و املختصـــة باجلســـم احلـــي العاقـــل

واجلهــل  ،فــالعلم إثبــات املعلــوم علــى مــا هــو بــه عنــد اهللا، يء علــى وجــه مــاواجلهــل إثبــات الشــ
 مع ثبت عاقل وال عقل إالواإلثبات ال يكون إال من مُ  ،إثباته على خالف ما هو به عند اهللا

واحليــاة ، فاجلســمية شــرط احليــاة علــى مــا قــدمنا يف الرتبــة الثالثــة ،وال حيــاة إال يف جســم، حيــاة
لــيس  فاســتحالة عاقــلٍ  ،إذا ثبــت أن حيــاًّ لــيس جبســم حمــالٌ ، رط العلــموالعقــل شــ شــرط العقــل

  .)50ص(«درُ جْ ليس بعاقل أَ  أو عاملٍ  حبيّ 
خمطط هرمي يبدأ من اجلوهر الواحد وبإضافة جوهر ثان وثالث ورابع تبـدأ األعـراض  هناك إذاً 

ــذا يظهــر االخــتالف بــني األشــياء، وهــو بــذلك  ميهــد بالــدخول عليهــا حســب رتــب حمــددة، و
  لرؤيته يف تّكون األجسام، فما هي األجسام يف واقع هذا الوعي املنفصل بالعامل.

  تكّون األجسام
 :فأول اجلواهر» :تأمل هذا الشاهديلجأ الكندي إىل رؤية هندسية صرحية لبناء اجلسم، ولن

ذا اجلوهر الواحد، وهو عند العلماء مبنزلة النقطة اليت ال طول هلا وال عرض وال عمق، فإ
انضاف إليها جوهر ثان حدث هلما طول ومسي خطا، ومن ها هنا أول رتبة االجتماع فإن 

أيت يوس ،جمتمع وال مفرتق :ال يقال لهيكون يف أقل من اثنني، والواحد  حمال أن ،االجتماع
، بيان ذلك إن شاء اهللا، فإذا انضاف إىل اجلوهرين جوهران صار على قول بعضهم خطني

فإذا اتصل بالسطح سطح  ،ال فهما سطح هلما طول وعرض وال عمق هلماواخلطان إذا اتص
التصال سطح بسطح، وهذا  من أعاله صار طويال للخط األول عريضا للخط الثاين عميقا

  ).47 ص(«هو اجلسم
الطول(اخلط) والعْرض(السطح) والعمق  :سم من مثانية جواهر وثالثة أعراضيتكون اجل

كندي إن وجدت هذه اجلواهر الثمانية على خط واحد مل (سطحني متعامدين)، وحبسب ال
  تكن جسما (مثانية جواهر وعَرض واحد فقط).
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أعراض وستة أو أربعة جواهر، يقبل الكندي أيضا طرحا أو شكال آخرا للجسم من ثالثة 
وهذا قول قد يسوغ يف النفس من حيث انضمام جوهر إىل جوهر حيدث به الطول » :يقول
ما  مث إن انضم. فقط ما احمليطة   -سوى جهيت الطول- إليهما جوهر ثالث يف أحد جها

ق، وال عمق إال بعد مْ ض وإما عُ رْ فلن خيلو من زيادة عرض حادث فيه آخر غري الطول إما عَ 
حلصوله يف غري جهيت الطول، فإن للطول جهتني  ؛ض على ما بينا بالباب املنقضيرْ طول وعَ 

فلما . ومها ميني ومشال، وللعمق جهتني أعلى وأسفلومها خلف وأمام، وللعرض جهتني 
ومل حتصل يف جهيت الطول فتكون زيادة يف الطول،  ،ضل رتبة العرْ بْ استحال حصول عمق قَـ 

مل يبق إال العرض، فإذا صح كون سطح من ثالثة جواهر صح وجود جسم من ستة جواهر، 
 إذ حمال أن ؛ض حادثغري أن هذا القول إن استقام هلذه العلة وهي وجوب حصول عر 

حلصوله يف غري جهيت الطول  ؛أو يكون طوال ،ض على العمقلتقدم رتبة العرْ  ؛عمقا يكون
لزم أن يكون بانضمام جوهر رابع إىل الثالثة من جهة أعلى وأسفل بتجسم، إذ ليس هو يف 
أحد جهيت الطول فتكون زيادة يف الطول، وال يف إحدى جهيت العرض فتكون زيادة يف 

 ،ومل يبق إال العمق ،من حدوث عرض مستفاد بانضمامه إىل الثالثة دّ رض، ومل يبق بُ الع
  ).73، 72 ص(«حصل اجلسم من أربعة، واهللا أعلم فمىت صح بذلك العمق

 ها األعراضَ ما حقق اجتماعُ مىت  - بغض النظر عن عددها-ن اجلواهر إ :نستطيع القول هنا
ن أقل إن أعاله، و ا، ذلك ما يفهم من الشاهديْ الطول والعرض والعمق صارت جسم :الثالثة

واجلسم عبارة عن جواهر جمتمعة اجتماعا يوجد فيه الطول » :عدد هو أربعة، يقول الكندي
  ).69 ص(«والعرض والعمق

فزيادة اجلواهر يف اجلسم » ،كلما زاد عدد اجلواهر يف اجلسم زاد حجمه، ذلك هو القانونو 
، كما أنه ال )69ص( «إذ مل يكن اجلسم جسما إال بتآلفه من اجلواهر... ؛زيادة جبسمه

وجود لعْرض من جوهرين، ال بد من ظهور عَرض الطول حىت يظهر عَرض العْرض، وعليه 
تكون مجيعها على خط واحد، فإذا انتزعنا جدال أّال فثالثة جواهر شرط العْرض شريطة 

طول، انقلب العْرض إىل طول، وبالعْرض والطول اجلوهر الذي نتج عن اجتماعه بالثاين ال
  والسطح ليس جسما. ،يكون السطح
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: املاء والنار والرياح والرماد والسحاب صلح أن يكون مثاال على اجلسم فهوأما ما الذي ي
والنجوم والشمس والقمر والسماء واألرض واجلبال والنجاسات واهلواء، وأما ما ليس جبسم 

وضوء النهار، واحلركات من اإلنسان  ،وظالم الليل ،والظل ،لوالعق ،ض) فالعلم(عرَ 
 ،واملوت ،واألعمال، واخلدمة ،والنوم ،والضعف ،والقوة ،والفعل ،واملرض ،والشجر

  ).75 صوالشهوة(
  القدرة وما ال يتجزأ

ا قطع منفصلة، ومبا أنه  العامل ِخلٌو إال من اجلواهر واألعراض، واجلواهر واألعراض تتصف بأ
فأما الشيء »:  تقع عليها القدرة، يقول الكنديشيء سوامها يف العامل فهي وحدها اليت ال

لم شيئا : ومها اجلوهر والعرض، وال نعضربني ال يعدومها إىل ثالث البتةاملقدور فإنه على 
لكن اجلوهر غري قابل للتجزئة واالنقسام، واألعراض ، )81ص(«مقدورا غري هذين الشيئني

  نفسها، فبأي معىن تؤثر فيهما القدرة؟حتمل الطبيعة 
عرض، ومتارس القدرة وهو يتعلق بكل جوهر و  ،اعتبار عام :يفهم الكندي القدرة باعتبارين

: إجياد قدرة يف املقدور ال يعدو معنينيالقول يف تأثري ال»ـف، : إما إجياد أو إعدامعليهما فعلني
)، وعليه 81 ص(«ة يف غري هذين املعنينيمعدوم أو إعدام موجود، ال نعلم ثالثا تؤثره القدر 

فإن فعل القدرة يتأثر بطبيعة املقدور، فاملقدور يف التجريد إما أن يكون موجودا أو معدوما، 
فإن كان معدوما اقتضت القدرة إجياده ال غري ذلك، وإن كان موجودا مل تقتض القدرة إال »

  ).81 ص(«إعدامه
 ؛نا املباشرسُّ زيادة الطول تدرجييا كما يشهده حِ م بعندما يطول جسم ما فإن القدرة ال تقو 

فإما إجياد أو  :إذ القدرة متارس فعلني فقط ؛مث توجد الطول الثاين ،بل تُعدم الطول األول
إعدام، ومبا أن العرضني املتماثلني ال يشرتكان يف حمل واحد فإعدام األول ضروري إلجياد 

ري، فهو إما أن يوجد أو أن خيتفي، وهكذا يتحول وهكذا فالعرض ال يطرأ عليه التغ، الثاين
نبثاق إىل الوجود أو الزوال إىل العدم، ال ميكننا بالطبع عْرض هذا الالعامل إىل حركة دائبة من ا

ألنه من الواضح أن ما حيكم طرح الكندي ليس العقل  ؛التصور بأكمله على مبدأ التناقض
  أيضا. بل ما تركه األسالف من آراء ؛املنطقي وحده
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الذي يَلمُّ أقطاب العامل يف رؤية نفسه وعي املنفصل للندرك بالتايل أن عمل القدرة خيضع 
ا تتسم بتلك الطبيعة اليت تتناسب مع طبيعة اجلواهر واألعراض، إن طبيعة  الكندي، وأ
عملها أشبه شيء من حيث الشكل بالدالة الرياضية اليت حتول اإلجياب إىل سلب والسلب 

  اب.إىل إجي
أما االعتبار الثاين فهو االعتبار اخلاص، وذلك عند اإلشارة إىل معني، فهذا املعني ينقسم إىل 

، واألول ما كان 7هي: الواجب واملمكن واحملال -اقتفاء آلثار املتكلمني-ثالثة أقسام 
 ملا قامت الداللة عليه بأنه كائن من العقل أو السمع من الكتاب أو السنة هطوعًا بكونقم»

فقد مسى املتكلمون ما  ، كيوم البعث واحلساب والثواب والعقاب وما أشبه ذلك،  أو اإلمجاع
ذه الصفة واجباً  ، )82ص(«أي مقطوعًا بكون ال يدخل اإلمكان على غري كونه، كان 

إذ مل تقض  ؛ون أو ال يكونكأن يكون جمهوال فقد خفي علينا أنه ي»وأما املمكن فهو 
نه مع إمكان كو ، السنة وال من اإلمجاع بأنه يكون أو ال يكون من الداللة من الكتاب وال

، وأما احملال فهو املقطوع )82ص(«فهذا ضرب يسميه املتكلمون ممكناً ، من طريق العقل
كخروج أهل جتماع األضداد، وحمال مسعي  احمال عقلي ك انوهو نوع ،بأنه ال يكون البتة
  .8اجلنة أو النار منها

  فتح أفق
وبســـرده ألقـــوال عـــدد ال بـــأس بـــه مـــن ، بتقـــدمي نفســـه شـــارحا أليب املنـــذر ال أكثـــر إن الكنـــدي

والشـيخ  9العلماء املتقدمني مبـا خيـدم توجهـه الكالمـي، فهـو حييـل إىل القاضـي جنـاد بـن موسـى
، راويـــا آراء مباشـــرة هلـــم يف هـــذا 11والشـــيخ أيب زكريـــا حيـــىي بـــن ســـعيد 10أيب احلســـن البســـيوي

ذ املبحث من دقيق الكالم، ميهد لبقاء التصور الـذري كعنصـر مـن  ا االتكاء على أسالفهإنه 
العناصــــر املقبولــــة أمــــام الشــــريعة فيمــــا يلــــي مــــن عصــــور، وهكــــذا جنــــد الحقــــا إشــــارات خمتلفــــة 

يف مــــــنهج  12للجــــــواهر واألعــــــراض عنــــــد عــــــدد مــــــن علمــــــاء اإلباضــــــية املشــــــارقة، كالشقصــــــي
جنـد تصـورات اجلـوهر والعـرض مبثوثـة يف  كما   ،15يف ديوانه 14، وأيب مسلم الرواحي13الطالبني

مبحث حيتـاج إىل  بالعموم ، وذلك16كتاب النور للمتكلم اإلباضي أيب عبداهللا عثمان األصم
 التصـور الـذريهتمـام بال، غري أن املراقب يدرك أن ادراسة أكثر توسعا ليست هي غايتنا اآلن

جنــد عنــد العالمــة نــور الــدين بــدأ خيفــت تــدرجييا، إىل مــا ميكــن أن يكــون اختفــاء كليــا، فــنحن 
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فهـو يقـول:  ،تعريفا للجوهر والعرض أقـرب إىل الفهـم اللغـوي منـه إىل الفهـم الـذري 17الساملي
، 18اجلــوهر عبــارة عــن الشــيء القــائم بنفســه كاحلصــى واجلــدار والنخلــة واملــاء والظلمــة والنــور»

اء والنـور والظلمـة، فالبسيط هو ما مل جيتمـع مـن مجلـة أشـياء كاملـ بسيط ومركب، :وهو نوعان
وكاجلــدار فإنــه مــن حصــى  ،واملركــب مــا اجتمــع مــن أشــياء كــاحليوان فإنــه مــن حلــم ودم وعظــم

فاألفعال كلهـا  ،احلركة والسكون :وهو جمتمع يف شيئني ،ض فهو ما قام بغريهوأما العرَ  وصلن.
  .19«عراض أيضاً أوأنواع الكف داخلة حتت السكون وهي  ،عراضأداخلة حتت احلركة وهي 

ولعل اضمحالل هذه التصور الذري يعود على األرجح إىل غياب أسباب النشأة األوىل 
، كما لدقيق الكالم، وهو االتصال حبضارات وملل مباينة لإلسالم يف العصر العباسي األول

ن التصورات الذرية ر العلمي للطبيعة قد سحب البساط عأنه من اجللّي راهنا أن التصو 
، ومل يعد احلديث عنها إال من قبيل التأريخ للماضي ،إلغريقي واالسالميبأنواعها اهلندي وا

نسانية، لعل أمجلها هو االنكشاف على االتصاالت إلريخ فوائده املعرفية واذا التالكن هل
  .املعريف للتسامح مما يفتح أبوابا واسعة العلمية املؤثرة يف اجملتمع العماين، للرموز ضاريةاحل
  
  

                                                 
وجي، من سمد » -  1 دي األفل داد الكن ھو العالم المجتھد الفقيه أبو بكر أحمد بن عبدهللا بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدهللا بن المق

ان نزوى. تلقى العلم على يد الفقيه أبي بكر النزواني و أحمد بن محمد بن صالح الغالفقي.وقد ترك ل ون، ك وم والفن نا آثارا في شتى العل
اب  «المصنف»أھمھا: كتاب  ه كت اب  «التخصيص»في األديان واألحكام يقع في اثنين وأربعين جزءا، ول ه كت راءة، ول ة والب في الوالي

داء» اب  «االھت تاقية، وكت ة ورس ى نزواني ان إل ل عم راق أھ ي افت ھيل»ف اب  «التس راث، وكت ي المي ير»ف ي النح «التيس اب ف و، وكت
ى من اعترض «الذخيرة»، وكتاب «الجوھر المقتصر»، وكتاب «سيرة البررة»في اللغة، وكتاب  «التقريب» ا عل رد فيھ ه سيرة ي ، ول

ان  اب بي واب كت ام بترتيب أب ذي ق ه. وھو ال ه أشعار في األدب والفق زوى، ول ر بن ي غسان ألھل العق ن أب على محاربة اإلمام محمد ب
ين  اه بھذا االسم. ويعتبر خاتمة العلماء الفطاحل في القرن السادس.الشرع، وھو الذي سم ية االثن ه هللا عش وفي رحم ع اآلخر  15وت ربي

ذا557 ا ھ ى يومن ره موجود إل ة موسعة 67، 56، ص قسم المشرق معجم أعالم اإلباضية .«ھـ، ودفن بموضع المض، وقب ، ولترجم
راءة)الراشدي، حمود بن عبدهللا، بحث مقدم لنيينظر:  ة والب ي بكر  ل رسالة الماجستير بعنوان التخصيص (في الوالي ة الشيخ أب للعالم

  م.2008-2007أحمد بن عبدهللا الكندي، دراسة وتحقيق، إشراف: رضوان السيد ، جامعة الدول العربية، السنة الدراسية 
يدة إسم -  2 ح س ة، سلطنة الكندي أبو بكر أحمد بن عبدهللا بن موسى، الجوھر المقتصر، ت ومي والثقاف راث الق اعيل كاشف، وزارة الت

 .م1983عمان، 
  أينما وردت ھكذا فھي تشير إلى رقم الصفحة من كتاب الجوھر المقتصر. -  3
د هللا 273بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو المنذر(حي في:  -  4 ه عب ى جانب أخي ھـ): من أجلة علماء عمان في عھده، كان إل

ي ي عل ه: المح وأب ن كتب نة، م يرتھم الحس م وس دھم لعلمھ ي عھ ان ف زع أھل عم ي الحواري مف ر، وأب دار األزھ ماء ال اب أس ة وكت ارب
 (بتصرف) 70معجم أعالم االباضية قسم المشرق، ص  . وأحكامھا

 .إال إذا دخل عليھا عرض السكون الذي ال يكون إال بالجسم -  5
ي، سفر من أجل تفاصيل أوسع كتاب ينظر -  6 ن إحيث  م،2008، 1ط المنظومات، عبدهللا المعمري، بيروت، مؤسسة االنتشار العرب

  ھذه الورقة تعتمد بصورة أساس عليه.
ين ھل ھو واجب أو ممكن أو محال» -  7 ان النظر في المع ه ك درة علي ، الجوھر المقتصر، «وأما إذا عنيت المراد بعينه فأوقعت الق

  .82ص
  .82ر، ص ينظر الجوھر المقتص -  8
ھـ، من 450ھـ) ھو أبو محمد نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراھيم المنحي. عالم قاض، ولد سنة 513نجاد بن موسى أبو محمد (ت:  -  9

اب  بلدة منح. ه كت ابرة. ول أموال الجب ق ب ة»كان معاصرا ألبي علي الھجاري..من مؤلفاته: سيرة تتضمن جوابا عن سؤال يتعل ، «اإلمام
  (بتصرف) 481،  480معجم أعالم اإلباضية قسم المشرق، ص ، على إيضاح أبي زكريا يحيى بن سعيد وله زيادات
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ياني.363علي بن محمد البسيوي، أبو الحسن (حي في:  -10 ه البس ال ل ار  ھـ)  البسيوي نسبة إلى قرية بسيا من أعمال بھال، ويق أحد كب

ك الشيخ محمد بن أبي الحسن، وھم من مشايخ المدرسة الرستاقية، حتى أن الشيخ من مشايخه، والده، وكذل علماء القرن الرابع الھجري.
اب  ي: كت ات الشيخ عل ك غسان الصالني..من مؤلف ي مال د الشيخ أب ى ي م عل ا، وتلقى العل د من أشد المتحمسين لھ ا بع علي أصبح فيم

ي الحسن»ماه المعروف بجامع أبي الحسن، في أربعة مجلدات (مطبوع). وله مختصر س «الجامع» ه  «مختصر أب د واحد. ول في مجل
معجم أعالم اإلباضية ، التي كتب فيھا قضايا عصره، وحكم اإلمامة، وآراءه السياسية والفقھية «سيرة البسياني»و «سبوغ النعم»كتاب 

  (بتصرف) .319قسم المشرق، ص
ن س472يحيى بن سعيد القرشي، أبو زكرياء (ت:  -11 اء يحيى ب و زكري ه، ھـ) ھو أب الم فقي زوى، ع ر بن ريش، من أھل العق ن ق عيد ب

ام والقضاء».من أھم آثاره: كتاب وع، وكان من أجل الفقھاء في عصرهعارف باألصول والفر ة  «اإليضاح في األحك وع في أربع مطب
ه ا يالقون ه  أجزاء.ورسالته إلى بعض أھل حضر موت، من أھل الدعوة اإلباضية، يواسيھم فيھا ويرفع معنوياتھم لم م. ول من جور وظل

ه هللا ه رحم ه وال سبب قتل م يعرف قاتل وال ول اء مقت و زكري وفي أب معجم أعالم ، سيرة إلى الشيخ محمد بن طالوت النخلي جوابا له. وت
  (بتصرف) . 500،  499إلباضية قسم المشرق ، ص 

ي الشقصي -12 ن عل ين:  خميس بن سعيد ب م والسياس1090-1059(ت، ب ـ) أحد أقطاب العل رن العاشر ھ اني من الق ة في النصف الث
اة  والنصف األول من القرن الحادي عشر. د وف ن مرشد بع ام ناصر ب زوج من أم اإلم ا، وت أ فيھ ى الرستاق ونش ولد بنزوى ثم انتقل إل

راغبين»له مؤلفات جليلة أشھرھا:  زوجھا، فتربى اإلمام ناصر في حجره وتحت رعايته. الغ ال د موسوعة وھو  «منھج الطالبين وب يع
ين  علمية إذ يقع في عشرين جزءا، وله كتاب اإلمامة العظمى. ا ب ن سيف األول أي م ام سلطان ب ة اإلم ام دول وفي الشيخ الشقصي أي ت

 (بتصرف) 134، صمعجم أعالم إلباضية قسم المشرق ھـ.1090و 1059
ه، مستمر فيجب على كل عاقل سلم عقله من اآلفات؛ أن يعتقد أن هللا سبحانه إله و» -13 ديم ال أول ل ه، ق احد ال شريك له، متفرد ال ند ل

واھر واألعراض ه الج ام، وال تحل ه األقس ام، وال يجزئ ل األجس در، وال يماث م مصور، وال يجوھر مق يس بجس ه، ل ود ال آخر ل  «الوج
لطنة عمان، وزارة التراث القومي الشقصي، خميس بن سعيد بن على، منھج الطالبين وبالغ الراغبين،  تحقيق سالم بن حمد الحارثي، س

  .312، ص 1م، ج1979والثقافة، 
ار، وأسس  ھـ)1329ناصر بن سالم بن عديم، أبو مسلم الرواحي (ت:  -14 ولى القضاء في زنجب لقب بشاعر العلماء وعالم الشعراء، ت

 .471-469معجم أعالم اإلباضية قسم المشرق، ص  :ينظر ،، أشھر كتبه نثار الجوھرجريدة النجاح
  كما كان قبل القبل واألزلية          ويا واحد الباقي بوحدة ذاته -15

  تؤول إلى التحديد والجزئية           تعاليت ليست وحدة الذات وحدة
  تعالت عن األعراض والجوھرية           وال وحدة األوصاف وحدة فطرة
  ةمجاز إليه نسبة الواحدي          وأنت إلھي واحد الحق والسوى
  وما يقبل التركيب ليس بوحدة          وجودك قبل الجوھر الفرد ثابت

  م.1980ديوان أبي مسلم البھالني، القسم األول، تحقيق علي النجدي ناصف، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 
د ھـ)الشيخ الفقيه، أبو عبد هللا631عثمان بن أبي عبد هللا األصم، أبو عبد هللا (ت:  -16 ن أحم د هللا ب ي عب ن أب ان ب د عثم و محم ، وقيل أب

كنا. زوي مس ه:  العزري نسبا، األصم لقبا، العقري الن اج»من مؤلفات دا األول والسادس  «الت ا ع ود م ه، في خمسين جزءا، مفق في الفق
اب  ان. و كت ومي بعم راث الق ة وزارة الت د»والعشرين، موجود بمكتب م التوحي ور في عل اب وھو مختصر ك «الن وتبي  «الضياء»ت للع

اإلبانة في ». و كتاب «األنوار في األصول»، وھو كتاب في العبادات والمعامالت، في جزأين. و كتاب «البصيرة»الصحاري. و كتاب 
 . (بتصرف)303، صمعجم أعالم إلباضية قسم المشرق .«العقود»، مفقود. كتاب «أصول الديانة

  ھـ، ببلدة الحوقين، وھي من أعمال الرستاق.1286ولد اإلمام السالمي سنة  ھـ)1332ين)(ت: عبد هللا بن حميد السالمي (نور الد -17
د مصلحا  و ال يع ة واإلصالحية في عصره، فھ يرة النھضة العلمي ه ايعد اإلمام السالمي علما بارزا في مس ى مستوى وطن ا عل جتماعي

اره ابع عشر الھجري.عمان فحسب، بل على مستوى العالم اإلسالمي في بداية القرن الر ان، في  :من آث يرة أھل عم ان بس ة األعي تحف
ة  طلعة الشمس على األلفية، في علم أصول الفقه. ج).2التاريخ ( ت، شرح بعضھا في ثماني ى ألف بي مدارج الكمال، أرجوزة تنيف عل

  مي األديان واألحكام (منظومة في الفقه).جوھر النظام في عل الحجج المقنعة في أحكام صالة الجمعة. .«معارج األمال»أجزاء، سماھا 
وافي. ي العروض والق ي الحديث. المنھل الصافي ف ع) ف ام الربي ند اإلم امع الصحيح (مس ه  شرح الج وار، شرح أرجوزت ارق األن مش

 . (بتصرف)273-271 ، صمعجم أعالم إلباضية قسم المشرق .«أنوار العقول في علم الكالم»المسماة 
ك  الجواھر في كالم العرب األصول ومنه يقال جوھر حسن أي أصله حسن.»الكندي في الجوھر المقتصر: قابل ذلك بكالم  -18 ان ذل بي

  .39, ص «أن جوھر ثياب القطن ھو القطن نفسه، وجوھر ثياب الكتان ھو الكتان نفسه
  .347، 346، ص6م، ج1996، 1طجوابات االمام السالمي، تنسيق ومتابعة عبدالستار أبو رغدة، إشراف: عبدهللا السالمي،  -19
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  : قراءة في جذور العالقاتباو المسلمون وأور 
  حاتم الطحاوي

 اإلسالمي، حتى الفتح اإلسالممنذ ظهور  باو ن تاريخ العالقات بين المسلمين وأور إ
خاصة وأن  بالغة،بأهمية  يحتفظللقسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر للميالد 

ثارا التي تركت آ ,التاريخية الضخمة ثمن الحواد لةلجم امسرحا كبيرً  لتْ ثَّ تلك الفترة مَ 
كبرى انصهرت فيها  تقةكما مثلت أيضا بو  ن،يْ العالمَ على سطح العالقة بين  ندوباو 

عصرنا  إلىعي التي انتقلت بشكل طبوخرجت عن ذلك مجموعة من المفاهيم  ,ثقافتهما
  خر. رف باآلطلعالقة كل  فكريةومثلث محددات ومنطلقات  الحديث،
 يونب اإلسالمتجاه  األوروبيرازات الفكر فقريبة بعض إ جميعا منذ فترة حظناولعلنا ال

 المعاصر،وليدة واقع المسلمين  األفكارولم تكن تلك  –صلى اهللا عليه وسلم–المسلمين 
ع استعياب يستطلم  الذي) اإليمانعصر األوروبي الوسيط (بقدر ما كانت وليدة للعصر 

  المسلمين ودينهم.
فقد  التالية، األفعالود دكافة ر  لإلسالم األولىالمسيحية  إلسالميةالقد حكمت الرؤى 

   .تجاهه األوروبيةورسمت ووجهت السياسات  لإلسالمطغت تلك الرؤى السلبية 
صاغت تلك الرؤى جاءت من رجال  التي األوروبية لنخبةومن نافلة القول أن نذكر أن ا

 ا بقدر الوْ ظَ الذين حَ  حيدينوالو  ي،المسيح األوروبيالقادة الروحيين للشعب  الكنيسة:
وهو ما جعل  العلماني، األوروبي ات الشعبقباقي طب ةبأس به من التعليم في مواجه

  .اإلسالمون شيئا عن فر عآنذاك ال ي أوروبامعظم الناس في 
ذكر  إلىالبد لنا من العودة  ،لإلسالم األولى األوروبيةعرف على تلك الرؤى نت ولكي

   :هاولأالحكاية من 
كان من الطبيعي أن  ،الميالديبالجزيرة العربية في القرن السابع  اإلسالمنور  عندما بزغ

دولة الروم بحسب ( البيزنطيةالدولة  إلى اإلسالم نبيوأخبار  الجديدتنتقل أخبار الدين 
الشرقيين من العرب ن يالمسيحيوذلك عبر أتباعها من  ,)اإلسالميةالمصادر التاريخية 

وعلى حين كانت رؤى  ,الشامد رمن في بالفضال عن السريان واأل وغيرهم, ةغساسنكال

                                                 
  . باحث وأكاديمي من مصر  
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صاغها  التي األولىرمن يحيين األن رؤية المس؛ فإاإلسالمحيين العرب حادة تجاه يالمس
 -وأرمينيةن لبالد الشام المعاصر لفتوح المسلمي- م 675عام  Sebeosوس يسيب األسقف

للعالِمين, وأنه مكلف  صفه صاحب رسالةذ تحدث عن الرسول بو حدة؛ إكانت أقل 
 اهللا،أتباعة للفتح والشهادة في سبيل  اإلسالم عَ فْ ر دَ كَ كما ذَ  البشر،لجميع  يصالهابإ

ينصركم اهللا  إن{ :عمرانمن سورة آل  160 اآلية هفي مصنف دأن سيببوس أور  لدرجة
  .فال غالب لكم}

ج ضسيبيوس قد جاء بسبب ن سقفاألل بَ زن نوعا ما من قِ توربما كان هذا الموقف الم
المذهبية والسياسية مع الدولة  األرمنات ففضال عن خال ،األول لإلسالمالنظرة 

  نية.يرمالديني بالقوة على الكنيسة األ مذهبها ضالبيزنطية التي حاولت دوما فر 
 ,لإلسالمالعرب المناهضين  المسيحيندبجت العديد من كتابات  األمويالعصر  وٕابان

 من الرسائل )، الذي كتب العديدم947-576/ـه131- 55نا الدمشقي (حيو  سهمرأوعلى 
وصل الذي  «ة اإلسماعيليينهرطق» هكتاب اههم, وأاإلسالميةالكتب في مهاجمة العقيدة و 

؛ اإلسالمضد   لهجماتهم العقائديةومنطلقا فكريا  ،عاية طيبةد هفي ووجدوا البيزنطيين إلى
 اءتهالنبوة بعد قر  ادعى قد –صلى اهللا عليه وسلم–ول ن الرسأ فيهن زعم خاصة بعد أ

يحية على يد راهب المس مبادئ هِ مِ لُّ عَ ، وتَ (العهدين القديم والجديد) للكتاب المقدس
 الكنيسةواعتمدت عليه ، الالتينية اللغة إلىفيما بعد  الكتاب، كما ترجم هذا أريوسى

  .المسلمينو  اإلسالمالهجوم على ساسية في أ كيزةوجعلت منه ر ، الكاثوليكية في روما
فيه م) بكتابة حوار يهاجم 10- ـه4الكندي (ق  حعبدالمسي العربي المسيحيكما قام 
 ؛طليطلةسقف الالتينية فيما بعد بواسطة بطرس أ إلىيضا رجم هذا العمل أوتُ  ،اإلسالم

ي م الكندخاصة بعد زعْ  باألندلس،جل استخدامه في الدعاية ضد المسلمين وذلك من أ
عبر  انيةلحرب والعدو لميل لتتصف با التيمن شريعة الشيطان  اإلسالمشريعة  أن
المسيحية العربية  توكان الهدف الحقيقي من وراء تلك الكتابا .السيفبحد  نتشاراال

لولة دون اعتتاق العديد من مسيحي الشام يرجال الدين الح ولةهو محا لإلسالم المضادة
 اإلسالمح منتيجة لتسا اإلسالمزايد دخول العديد منهم في خاصة بعد ت ،اإلسالميللدين 
 .، خاصة إبان العهدين األموي والعباسيهورحابت
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 م)724- 270) هـ105- 10الملك (األموي يزيد بن عبد وفيما بعد، وبعد أن أمر الخليفة
كنائس بالد الشام باعتبارها مؤشرا على الوثنية أصدر في  األيقوناتطيم كافة حبت

 األيقوناتا مماثال بتحطيم وتحريم عبادة ) أمر Leo III( الثالث االيسوري طور ليواإلمبرا
مبراطور اإل اتهمواالذين ، رجال الكنيسةو  في دولة الروم وسط معارضة قوية من الرهبان

اعتبرها فيه  الذيفي الوقت  ،قوناتياهضة للتماثيل واألنالم اإلسالميةأثره بالمؤثرات بت
ال يستطيع القراءة في  الذي «الجاهل إنجيل المسيحي» بمثابة نطييالبيزن الدينرجال 

  الكتاب المقدس.
من أشد أعداء اإلمبراطور وهو – Germanusجرمانوس  البيزنطيوكان رجل الدين 

 رليو بالتأثر بقرااإلمبراطور  اتهمواعلى رأس الذين  - نيةيقو والحركة الالأ البيزنطي
قام بكتابة  هذاومن أجل  ،األيقوناتتقديس وعبادة  ع عنفاالد إلى ودعا ،األمويالخليفة 

حجريا يدعى خوبار  إلهاً  باعتبارهم يعبدون ن،وثنيو رسالة زعم فيها أن المسلمين قوم 
Chobar الجزيرة العربية. في شبه  

يعد أول من  م)9- 8-هـ  3ق ( Theophanesين البيزنطي ثيوفانس على أن رجل الد
ربما يدهش المرء لتأخر الرد ، و اإلسالمتجاه  األولىالرسمية  طيةالرؤية البيزنر عن بَّ عَ 

غير أن ذلك يمكن تفسيره بفقدان  الجديدة؛ اإلسالميةعلى العقيدة  الرسمي البيزنطي
في  األيقوناتبان فترة الصراع على ر التاريخية والدينية البيزنطية إالعديد من المصاد

ارسي التاريخ البيزنطي ما يشكل صعوبة عامة لد، وهو قرن الثامن الميالديبيزنطة في ال
  يسورية.في عصر األسرة األ
 ؛األولىشرقية المسيحية ال تبالكتابا لإلسالمفانس يو ثأن تتأثر رؤية  كان من الطبيعي

 نبيوزعم أن ، حيةيمجرد هرطقة مس الما هو إ اإلسالمعلى أن  التأكيد حيث أعاد
كما زعم نفس ، - اهللا عنها رضي- لسيدة خديجة الء على ثروة اينجح في االست اإلسالم

 رَ بَ قد خَ  –اهللا عليه وسلمصلى –حيون الشرقيون من أن الرسول يما زعمه الكتاب المس
  الجزيزة العربية. إلىتم نفيه  الذي يريوس, وتعلمه على يد الراهب األالعهد القديم

يوفانس؛ ثة رجل الدين بواسط لإلسالم األولىعلى أن أخطر ما أوردته الرؤية البيزنطية 
، يدخل الجنة وهيقتل عد الذيوأن المسلم ، بالقتل واالعتداء كانت أن تعاليم محمد تقضي
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غفال بعض فإنه لم يستطع إ، والمسلمين اإلسالمتحامله الشديد على  من وعلى الرغم
  بالمساكين وعيادة المرضى. الهتمام كاالمزايا الطيبة 

، التاسع حية في القرن الثالث الهجرييوالمس سالماإلبين  وفي خضم الجدل الديني
 إسالميةبكتابة رد على مؤلفات  Nicetasنيكيتاس  قام رجل الدين البيزنطي، لميالدىا

ثنا و نهم يعبدون أو  ,وثنيةفزعم أن المسلمين أصحاب ديانة  أنكرت أن المسيح ابن اهللا,
القرآن الكريم بأنها  رَ وَ ا سُ واصف، وأن رسولهم هو واضع الكتاب المقدس لديهم، في مكة
  .«أساطير محمدية»مجرد 

 إلىالمسلمين  اإلسالمالرؤى البيزنطية عن و خبار ل تلك األتنتقوكان من الطبيعي أن 
عبر محور جديد يمكن  اإلسالمت له الفرصة للتعرف على نحالذي س ،األوروبيالغرب 

الثامن /الهجري الثاني القرن في لألندلس اإلسالميالفتح سميته بالمحور الغربي، إبان ت
حيث  ارين من وجه المسلمين باألندلس؛فوذلك عبر حكايات القوط الغربيين ال ،الميالدي

  ن واحد.آحشية في و نية والوثبالتناقلوا وصفهم 
أخبار الفتوحات  إليهقد انتقلت  Bedaالمعاصر بيده  اإلنجليزي خكما أن المؤر 

كتب مؤيدا و ، وأعداء للمسيح وبرابرةبأنهم كفار  المسلمين فوصف، باألندلس اإلسالمية
بعد هزيمتهم في ن بالمسلمين ينزلها رب المسيحيأ التي اإللهيةالعقوبة  - من وجهة نظره- 

  .م732 - معركة بالط الشهداء
 ,وة شديدةقسورسوله ب اإلسالمم هاجمت 9- 8خ مجهول ق ر لمؤ  ةيوخرجت مقالة أسبان

قتل  الذيارس روالن فخاصة ملحمة ال المالحم،بشعر  األوروبيةكما استعانت المخيلة 
حي بالشجاعة يارس المسفوذلك من أجل وصف ال م؛9مع المسلمين ق  هحرب إبان

 :لهةاآلن العديد من يعبدو  ألنهم ؛بالوثنيةالمسلمين  وصمو  والنبالة،والشهامة والفروسية 
  .وغيرهم... وأبوللو انمحمد والشيط

الم آ»كتابا عن  األلمانالراهبات  إحدى فألفت ،ألمانيا لىإحيى يووصل التأثير المس
حيث أخذ  ؛ء قرطبةادسمى بحركة شه د مامجيوذلك في محاولة لت ,«الجيوسيس بيالقد

ن أنفسهم عتبريم القتل،بعقوبة  ، مبتهجيناإلسالم نبيو  اإلسالمي سب ة فو المدينيمسيح
ن المسلمين كتابها التذكير بأت الراهبة في دوأعا المسيحية، ةاء في سبيل نصر دشه
  .والرخاما من الذهب يعبدون أصنام ونوثني
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األموي عبد الرحمن الخليفة  دعه إبان-  Paul Alvarusكما كتب بول الفاروس 
، فة المسلم بالصبر تجاه ذلكيواستعان الخل، اإلسالمضد  لياكتابا جد -م851وسط األ

اء قرطبة من دواستنكر حركة شه ،استنكر ما كتب، في قرطبة دينيوطلب عقد مجمع 
يلوجيوس او حيث  ها؛قغير أن حركة االحتجاجات المسيحية واصلت طري أساسها؛

 «للشهداء»ومؤيدا  اإلسالم تقريرا عنكتب م بعد أن 859مطران طليطلة عام 
  يحيين.المس

 ساليبباعتبارها أدوات وأ لإلسالم ئةسبانية المناو األ ويمكن ببساطة فهم تلك الكتابات
 ؛المسلمينندلس في مواجهة الفاتحين فاعية عن المسيحية وعن الهوية األسبانية لألد

 :لتينيمكن متابعها عبر مرح اإلسالمتجاه  سباناألغير أنه من المالحظ أن ردة فعل 
م في نهاية الوجود ث، لميالديمرحلة العداء الشديد طوال القرن التاسع ا هي األولى

فهم ذلك عبر مرحلة  ويمكن، مس عشر والسادس عشرالخا نينفي القر  اإلسالمي
وأيضا مرحلة نجاح ما يسمى ، األندلسلي للفتح اإلسالمي في األوَّ  التصدي الفكري
صف تفت. أما المرحلة الثانية األندلسالمسلمين من  ة في طردية المسيحمبحركات المقاو 

بداية القرن الخامس  لىإ الميالديوتمتد من نهاية القرن التاسع  ,بالعقالتية نوعا ما
سبان في حيين األيالمس واندماج، المسلمين لِ بَ وذلك بسبب المعاملة الطيبة من قِ ، عشر

الطيب -  الفونسودكتبه بطرس  والمثال على ذلك ما، ندلسباأل اإلسالميالمجتمع 
حيث كتب سيرة للنبي  -ة في القرن الثاني عشر الميالديالمسيحي عتنقا الذي، يدهو يال

نسان يمكن لإل ةباعتباره عقيد اإلسالمكما أنه تصور ، صف بالروح العلميةتت سالمواإل
  ليها.حي أن يتجه إيغير المس

  Saracenusباسم  األوروبيةحية يرف المسلمون في الكتابات المسوبشكل عام عُ 

 ، أم عبيد سارة,وهل عنيت أبناء سارة، وهناك اختالف حول معنى الكلمة ,)السراكنة(
من نسل السيدة سارة.  او سلي حاللن المسلمين بطبيعة ا؛ ألاألخير هو األرجحمال االحتو 

على أنه يجب أن نالحظ أن تلك التسمية كانت موجودة لدى الرومان في الكتابات 
كانوا يطلقونها على العرب في بالد الشام  ؛ إذْ اإلسالمواليونانية قبل ظهور  تينيةالال

حية في العصور يالمس األدبيات إلىها ئطخأنها انتقلت بوبيدو ، زة العربيةوشبه الجزي
  .الوسطى
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 فها هو ؛التي أدركت الحقيقة آنذاك األوروبيةعلى أن هناك بعض المصادر التاريخية 
نسل  من يذكر أن العرب المسلمين بيده في القرن الثامن الميالدي اإلنجليزيالمؤخ  ذا

ة ام الحملة الصليبية الرابعة لمدينتحقا بانوإ -  بعدننا نجد فيما هاجر, كما أالسيدة 
 كونياتس نيكيتاس-  زنطي المعاصر للحدثخ البير أن المؤ  -م1204م عا ةالقسطنطيني

Nicetas Choniates -  اإلسالمي عن العرب المسلمين المقيمين بالحييتحدت 
  .Agarentesمستخدما اسم أبناء هاجر  مدينةبال

في روما  البابويأمين مكتبة البالط  Anustasiusستاسيوس كتابات ن أسهمتكما 
 اإلسالمحية الشرقية والبيزنطية تجاه يقام بتجميع كافة الرؤى المس الذيم 9، هـ3ق

 راهب الكارولنجى باسكاسيوس رادبيرتوسذلك كتابات الوك، يحيةبوصفة هرطقة مس
Pascasius Radbertus ح بكذب االسم دينية وأن المسي حيث زعم ؛في القرن التاسع

 جميعا في إذكاء روح التعصب ضد أسهمت، اإلسالميف يأتي من الجانب جال سو الد
  آنذاك. األوروبيرب في الغ اإلسالم

السلبية تجاه  األوروبيةصورات والرؤى تال من على أن المساهمة الكبرى التي زادت
   .عشر الميالدي أواخر القرن الحاديكية في وليثجاءت من قبل البابوية الكا اإلسالم
 التيطالق دعوته ة من أجل إيالمبررات المنطق قختلياربان الثاني أن  االباب دفقد أرا

فقد أراد أن يمنح  وهكذا، عرفت بالحركة الصليبية ضد المسلمين والعرب في بالد الشام
حيث  والمسلمين؛ اإلسالمورسائله على  مر في خطبهدعوته شرعية عبر الهجوم المست

بجنوب  كليرمون ة المحرضة على الحرب الصليبية في مدينةسهم في خطبته الرئيوصف
حيين بالسيف ي... أخضعوا المس ونشمتوح، رةابسيس بر خجنس »نهم م بأ1095فرنسا 
 نجستها التيح الكنائس بمذاوا رض .. دمر ا الكنائس باألو رائق.. وسو حوال ميروالتد

  .«لخإ.المسيحي..أعداء للرب  ثنيونممارساتهم الخرقاء ... كفار و 
 .ورسائله البابا خطبةعبر  أوروبالمسلمين في غرب اعن  وهكذا شاعت تلك الصورة

 وكبير؛لبابوية من وراء الحركة الصليبية بشكل واسع لهداف الحقيقية بدرجة غطت األ
سيال  - ل الكنيسةغلبهم من رجاكان أ نالذي-ن يبييكتابات المؤرخين الصلفي حيث نرى 

طفحت كتابات المؤرخين  خاص،بشكل و  والمسلمين اإلسالم من االتهامات ضد
 –يبود دبطرس تو  –ري وشية الشارتف –ل و المؤرخ المجه( األوائل ين األربعةالصليبي
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بفخر  وكتبوا ،األولىن الذين شهدوا وشاركوا في الحمله الصليبية ) الوحيديريموندا جيل
 ينلشديدا لحقد والتشفيباوامتألت كتاباتهم  ,م1099لمدينة القدس  اقتحامهمشديد عن 

 يثح المروعة؛بان وصفهم التفصيلي لمذبحة القدس إ خاصة ،واإلسالمالمسلمين  ضد
  .آنذاك ةبالمغتص ةبالمدين ةتباهوا بأنهم لم يتركوا مسلما على قيد الحيا

؛ حتى تصلهم الثاني عشرن ينتظروا حتى بدايات القرن درا لألوربيين أنه كان مقويبدو أ
د استطاع أخيرًا جيبرت النوجنتى أن فق ونبي المسلمين؛ اإلسالمتدلة عن شارة معأول إ

 ياً دعا بل لكونه رجالً  ون رسولهم باعتباره إلها؛لُّ جِ ن المسلمين ال يُ يكتب معترفا بأ
  .اصطفته السماء

دراك تلك في إ بيينور فقد بدأ بعض المؤرخين األ، اقعيةسم بالو تولكون هذه الرؤية ت
 بأن المسلمين ال واوتو الفريزي لمسبوريافاعترف كل من وليم الم، الماإلسالحقيقة عن 
، وخاصة العهد القديم، نهم يعرفون الكتب المقدسةم، وأنبيهصنام وال يعبدون يعبدون األ
يضلون في نقطة واحدة »لكنهم  الرسل؛ون المسيح أو كما أنهم ال يسبُّ  ان,توعملية الخ

واعتباره خاتم  بمحمد، إيمانهم اهللا، فضال عننه ابن وأالمسيح،  أللوهية فقط هي إنكارهم
  .«المرسلين
توالت بعض  الميالدي،عشر وحتى القرن السادس عشر القرن الثاني من ترة لفوطوال ا

 ،اإلسالمتجاه  األولى األوروبيةعن الرؤى  تالتي اختلف نوعا ما،راء العقالنية اآل
جل رئيس بأمر بها بطرس الم التيلكريم للقرآن ا األولىية نالالتن وأسهمت الترجمة

 «الهراطقة»عبر محاولته هداية  امتسامح اكما انتهج بطرس موقف ذلك،في يركلونى) د(
  جادة الصواب. إلىالمسلمين 

في القرن  ىكما ذكر كل من وليم من روبروك وروجر بيكون والراهب وليم الطرابلس
  الناحية الفكرية بالمسيحية.الثالث عشر أن المسلمين أصحاب عقيدة قريبة من 

في القرن الخامس عشر -  Pious IIوس الثاني اعتمادا على ذلك، وجدنا البابا بيو 
ن في فتح يالكبير المتمثل في نجاح العثماني اإلسالميصر يحاول احتواء الن - للميالد

 المسيحية،على اعتناق السلطان محمد الفاتح يحثه  إلى م، فيرسل1453القسطنطينية 
اياه بأن الفارق الوحيد بين  ار مذكِّ  ،أوروباعلى شرق  إمبراطوراً ف به ار عتبل االقام
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. وأن هذه مسألة يمكن تجاوزها بعد الرب..فقط في طبيعة  إنما يكمن واإلسالميحية المس
  اعتناق السلطان الفاتح للمسيحية.

مرت والمسلمين قد  اإلسالمجاه ت األوروبيةحية يضح مما سبق أن الرؤى المسيت
, وكانت تحض على منذ القرن الثامن وحتى القرن الحادي عشر األولى بمرحلتين:

في الكتاب  قامت بالتنقيب، محكم دفاع عقدي إلى جأتل ولكي، اإلسالمة وحرب كراهي
ال داني عبر رؤيا  ضالتها ووجدت، عن أولئك المسلمينتحدث  قد يكون هُ المقدس علَّ 

 كافة الوحوش السابقة, يفترسرابع  ن وجود وحشيتحدث ع الذي ,)السابع صحاح(اإل
شوريون اآل :همربعة يعتبر أن الوحوش األ األول يل المسيحيوعلى حين كان التأو 

لجديدة ذلك في أسلوب حية ايرات المسيفقد استبدلت التفس والرومان، اإلغريقو والفرس 
ن المسلمين هم بحيث بدا أ ؛رمبأن أعادت ترتيب األ ،اإلسالمعن نفسها تجاه  دفاعي
  يعجل بقدوم يوم القيامة. مما سوف خرى،األهم كافة الوحوش سلب الذيرابع ال الوحش

خرة مبررا روية عن اقتراب نهاية العالم واآلخانتشار الرؤى األ كان فضال عن ذلك
 اإلسالمن انتصار إفيم رات العهد القدذ حسب تفسيكبير؛ إبشكل  اإلسالمى للهجوم عل

والتفاسير كانت قد توقعت أن خاصة وأن العديد من الرؤى  العالم، ايةسوف يعنى نه
دت المعرفة بينما امت ؛لفيةفيما عرف بالرؤى األميالدية  1000العالم في عام  ينتهي

حيث سادتها  الوسطى؛عشر وحتى نهاية العصور  ثانيمن القرن ال اإلسالم الثانية عن
على أن أهم  بعثات التبشير، وعسلمين وذييات بامكانية احتواء الموتمن مسيحية،أوهام 

له إ من مرتبة - سالموالعليه الصالة - نزال شخصية النبي إكان أن تم  بهاما جاء 
  ة النبي المرسل.مرتب إلىالمسلمين 

 العالقات السياسية والعسكرية بين المسلمين وأوربا أسهمتوطوال فترة العصورة الوسطى 
حدث هذا منذ  ,اإلسالمة حالة االحتقان والعداء ضد ربي في زيادبجناحيها الشرقي والغ

الشام  تطاع والياتاقلمسلمون في حيث نجح ا الميالدي؛وقت مبكر في القرن السابع 
غزو  في بعد أن بدأ المسلمون حدث هذاو  البيزنطية، اإلمبراطوريةوفلسطين ومصر من 

فتح شمال  فيتمرار فضال عن االس ،الصغرىسيا وم البيزنطية في شمال الشام وآالتخ
  .فريقياإ
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القسطنطينية عاصمة دولة الروم في النصف  لفتح مويون بمحاوالت مبكرةألا كما قام
ة ة أرواد القريبحدى الحمالت في فتح جزير إ ونجحت الميالدي،الثاني من القرن السابع 

  حيث استقر المسلمون بها لسبع سنوات. ؛القسطنطينيةمن 
ة أخيه مسلمة لفتح مان بن عبدالملك حملة كبرى بقيادرسل الخليفة سليوبعد ذلك أ
باب أهمها بسالة لكنها فشلت لعدة أس ؛لعام كامل هااصرتمحب قامت القسطنطينية،

فضال عن  الحملة،ل ابين رج ضمراوتفشي األ القارس،وبرد الشتاء  البيزنطية،القوات 
قبل - نجحت ن الحملة غير أ والقسطنطينية،مدادات ما بين دمشق طول خط اإل

 إجبار اإلمبراطور البيزنطي يف -عبدالعزيزأوامر الخليفة عمر بن  علىسحاب بناء ناال
من  القسطنطينية، سوارلى بناء مسجد للمسلمين داخل أعلى الموافقة ع يسورياألليو 

وهو ما  ,يضا تيمنا بفتحها ذات يوموربما أ المدينة،أجل التجار المسلمين الوافدين على 
 ,للميالدين في ذلك في منتصف القرن الخامس عشر يالعثمانخر حدوثه حتى نجاح تأ

سيا آ أراضيوفي اجتياح  نيكما استمرت الدولة العباسية في حروبها مع البيزنطي
 Ireneمبراطورة ايرين دفعت اإل حيث والشواتي؛ما عرف بالصوائف  عبر الصغرى

المسلمون في فتح نجح خالله  الذيوقت وفي ال ,الجزية للخليفة المسلم هارون الرشيد
غالبة في تونس فضال عن عبر األ اإلسالمي المد نفإ الميالدي،بالقرن الثاني  األندلس
  في فتح صقلية في القرن التاسع الميالدي. البحرية قد أسهم ندلسييناألمشاركة 

جقة على األتراك السالهور ن ظفإ، واجهات العسكرية في الشرقهة المبج إلىذا عدنا وإ 
ة ن السالجقأسهم في حماية الخالفة العباسية؛ بل إحداث في القرن العاشر قد مسرح األ

في  نيزنطييببالنزال هزيمة مروعة وعية لدرجة إطوروا من عملياتهم العسكرية الن
  .Romanus IV الرابع االمبراطور دومانوسونجحوا في أسر ، م1071 دمالذكر 

والعسكرية، مما ساعد النواحي السياسية  منة ًا على بيزنطر كبي دكان تأثير كارثة مالذكر 
غير  ؛هم بالوحشيةالذين تم وصف ,المسلمين واألتراك اإلسالمعلى زيادة إفراز دعاية ضد 

مبراطور ا في إيقاع هزيمة كبرى باإلونجحو  كامل،بعد قرن  ةَ رَّ وا الكَ أن السالجقة أعاد
  م.1176الوم فمانويل في ميرياكي

ضد  اإلسالمي دوسالجقة قونية راية الجها نديونمانشتراك الداألحمل  نفسه توفي الوق
قبل أن يظهر  .عشركسية في القرن الثاني عشر والثالث ذرثو اإلمبراطورية البيزنطية األ
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خذوا أ رويداً  ورويدا األناضول، هضبةقليمية كبرى في مسلمين كقوة إن الينجم العثماني
رخان أن نجح السلطان العثماني أو  إلى ،الصغرىسيا في آ البيزنطية قضم الممتلكاتفي 

؛ حيث استولى أوروبا إلى في العبور بقواتة -البيزنطيالضعف غال حالة مست-  م1354
 اإلسالم بينفي تاريخ الصراع -  األولىالمرة  على مدينة غاليبولي, وكانت تلك هي

 إلى من الوصول سالميةاإلالجيوش  هاتمكنت في التي - حية في العصور الوسطىيوالمس
ر عب إليهاد نجحوا قبل ذلك بعدة قرون في النفاذ بعد أن كانوا ق ,الشرق عبر أوروبا

  .األندلسفي  اإلسالميةالمتمثل في الفتوحات  الغربي،المحور 
ضتهم على حكموا قب, وأانداح العثمانيون في البلقان وبالد اليونان ية حالعلى أ

 القسطنطينية فقط في القرن الخامس مدينة ت لتحويتقلص يالتالبيزنطية  اإلمبراطورية
المسيحي كان بمثابة تابع إقطاعي  البيزنطيمبراطور الميالدي, لدرجة أن اإل عشر

ويل مبراطور ما نالصاعقة) يخاطب اإل( السلطان بايزيد ذا ، وها هوللسلطان العثماني
  .«لي كٌ لْ مِ ، فَ اء األسوارما ور  سوار مدينتك. أماداخل أ - فقط–... احكم »قائال : 

، 1396عوام ار مدينة القسطنطينية في األبحص األول ام السلطان بايزيد والسلطان مرادق
 الذي- قاومت حتى نجح السلطان محمد الثاني  التي المدينة،م دون أن تسقط 1401
  م.1453امها عام تحقسوار المدينة واأ في تقويض - اتح بعد ذلكبالف لقب

العاصمة - القسطنطينية إلىن لبيزنطة ودخول خيولهم يتياح العثمانيوهكذا ساعد اج
وتجاه الدين  العثمانيين،تراك في ترسيخ صورة عدائية نحو األ - األرثوذكسيةالمسيحية 
ط و ن لحدث سقالمعاصرو  قام المؤرخون البيزنطيون والالتينو  الحال،بطبيعة  اإلسالمي
على السلطان هم بوا جام غضبكما ص الوثنية،و بالوحشية  نينية بوصم العثمانيالقسطنطي

الحواري  و المسيح،عد ه بـ التركي الكافر، الثعبان، الشيطان،و المسلم محمد الفاتح فوصف
 وصفهممسلمين كافة، بوصاف على الكما تم سحب نفس األ، ان ...للشيط الحقيقي
صورة  كيلوتشفي تكوين  أيضا. كل ذلك أسهم انينو . وشهوثنيين.. وحشيين .. كذلك

  .األوروبيةخيلة مال المسلمين فيو  لإلسالمسلبية 
دي بين فقط في الحروب والجدال العق صرتنح المسلمين وأوربا ت بينولم تكن العالقا

حيان المصلحة المشتركة في كثير من األ ومنطق الجوار،فقد حتمت عالقات  الجانبين،
قت مبكر منذ و  ل التجار العربوصفقد  ,امالعالقات االقتصادية بينهوجود العديد من 
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فقد كان هناك الكثير منهم في بريطانيا الرومانية، كما  ,األوروبيأقصى الغرب  إلى
في مدن  ؛التجار العرب في القرنين السادس والسابع الميالديين في دولة الفرنجة انتشر

 إلى والغرب قادمين رقشليث كانوا يمارسون تجارتهم بين اح ؛باريس ومارسيليا وتور
  . األوروبيةعبر الطرق البرية والموانئ  األوروبيالغرب 

التجار العرب والمسلمين المشارقة؛ إال أن وال تتحدث مصادر دولة الفرنجة بعد ذلك عن 
) 814 - 771وجودهم، خصوصًا في ظل العالقات الجيدة بين شارلمان ( ذلك ال ينفي

خير حيث حملت سفارة األ ؛) بحسب المصادر الفرنجية809- 786وهارون الرشيد (
ثر التجار بحاالت العطور, ونظرًا لعدم تأو دايا الشرقية الفاخرة، كالتوابل الكثير من اله

وجود  ن ذلك يسمح باستنتاجوشارلمان، فإ األندلسالعداء المتبادلة بين المسلمين في 
نين الثامن سواق الفرنجة في القر من التجار المسلمين المغاربة واألندلسيين في أالكثير 

في دولة  اإلسالميةوالتاسع الميالدين. وهناك دليل يثبت انتشار التجار والنقود العربية 
ن العملة الذهبية م) أ798؛ حيث ذكر تودولف أسقف أورليانز (الفرنجة زمن شارلمان

يضًا على بداية سيطرة العملة ية، ويدل هذا أالعربية كانت تنافس العملة الالتينية الفض
ونقاء عيارها قياسًا , بفضل قيمتها العالية أوروباية على سوق النقد في غرب العرب

جوار العملة  إلى- مما جعلها تتصدر  الوسطى،في العصور  األوروبيةبالعمالت 
، ومن ذلك العمالت التي أوروبا أرجاءفي كل معامالت التجارية عرش ال -البيزنطية

الفترة ما بين القرنين السابع  إلىوكانت تعود  ,اكتشفت في أقاليم بحر البلطيق في روسيا
والحادي عشر الميالدي. ...... كما انتشر التجار المسلمون في أسواق القسطنطينية 

باإلشارة  «كتاب الوالي»ث اهتم حي ,في شكل متزايد وبخاصة في القرن العاشر الميالدي
والعطور والمالبس  توابلوكانوا يحملون معهم الحرير وال ,ليهم في فصول عدة منهإ

يجب  كان جانب في القسطنطينيةالمدة القانونية لبقاء التجار األن الكتانية, وعلى رغم أ
يتحدث عن وجود تجار عرب شوام بلغت  «كتاب الوالي»ن فإشهر، تتجاوز ثالثة أ الأ
  سنوات متصلة. القسطنطينية عشرقامتهم في إ
سواق السنوية البيزنطية طوال العصور ون بكثافة في أشهر األسلمما ظهر التجار المك

القرن  إلىدبي يعود ق مدينة سالونيك في بالد اليونان, وهناك نص أالوسطى، وهو سو 
ويذكر الكثير من التجار المسلمين  ,الثاني عشر الميالدي يصف طوبوغرافيا السوق



 12

ا التجار السلع والبضائع التي جلبه إلىضافة األندلس، هذا إالقادمين من مصر والشام و 
  السوق. إلى

اإليطالية كأسواق البندقية  ن في أسواق المدن التجاريةو كذلك انتشر التجار المسلم
 أسواق مدينة بيزا في القرن الحادي عشر الميالدي، وكان المسلمون إلى، إضافة ةوجنو 

  .)1011- 1004قد نجحوا في غزو المدينة األخيرة مرتين (
ة والمدن التجارية اإليطالية واضحًا ت التجارية في بيزنطفي الممارسا كان التأثير العربي

 األوروبيةالذين حملوا عبء الثورة التجارية –حيث تعلم التجار اإليطاليون  ؛بدرجة كبيرة
ار الضفة الشرقية للبحر من تج األولدرسهم التجاري  –عشر منذ بداية القرن الثاني

منهم استخدام الكثير من  األوروبيونلم فقد تع المتوسط, وهم التجار العرب والمسلمون؛
، Sansalمثل: السمسار  األوروبيةاللغات  إلىالتي دخلت ، مفردات التعامل التجاري

  .وغيرها ,Douane، ديوان الجمرك Tariffaة الجمارك ، تعريفGalegaالحلقة 
رب إدارة األسواق من الع فنالتجار البيزنطيون واإليطاليون  فضًال عن ذلك فقد تعلم

وكان  ,اإلسالميفاستحدثوا وظيفة المحتسب المعروفة في المجتمع العربي  ,والمسلمين
سواق المدينة، وتنظيم عمليات تولى أعمال المحتسب في أي والي القسطنطينية هو الذي

البيع والشراء وتوقيع العقوبات ومراقبة التجار وحوانيتهم، ومراجعة السلع والبضائع التي 
. كما كانت للمحتسب في القسطنطينية منذ القرن العاشر الميالدي، تباع في األسواق

والمنسوجات الكتانية، وتجار العطور والروائح وصناع الشمع والصابون والجلود وباعة 
  صحاب الحانات.م الخنازير واألسماك والخبازين وأالمواد الغذائية، والجزارين وباعة لحو 

في مناطق جغرافية  أوروبا يف اإلسالميبي ثير الفكر االقتصادي العر كما تجلى تأ
ملكة الشرق العربي، ونجحوا في تأسيس م إلىمن ذلك عندما وصل الصليبيون  خرى،أ

جدوا بدًا من كونتية طرابلس، ولم ي إلىنطاكية، إضافة بيت المقدس وٕامارات الرها وأ
موا هذه الصليبية ومراقبتها، فاستخد األسواق إدارةفي  «سبتحالم»االعتماد على 

وكان يساعد الفيكونت في اإلشراف على عمليات البيع  ,Methesepالوظيفة تحت لقب 
 ,والشراء في األسواق، ومراقبة السلع الفاسدة، وتقديم تقرير عن التجارالجشعين للفيكونت

ث داو ح تالفيًا لوقوع أي ؛بيينسواق الصليسب مراقبة أتذلك كان على المح إلىإضافة 
  .المشترينبين البائعين و 



 13

مجال النقود والعمالت,  األوروبيةقتصادي العربي في التجارة االثير الفكر كذلك طال تأ
 اإلسالميةعبدالملك بن مروان قام بضرب الدنانير الذهبية  األموين الخليفة وعلى رغم أ

اكاة للنقود الذهبية البيزنطية، إال أن تلك المحاكاة لم م) في مح693هـ/74( األولىللمرة 
قوشها أوًال وبقيمتها العالية األبد، فكانت للمسلمين عمالتهم الذهبية المتفردة بن إلىستمر ت
  يًا.نثا
للنقود العربية واإلسالمية كان في بالد الشام، إبان السيطرة  بيرأن التأثير الك ىعل

إقامة مؤسساتهم في  لصليبيون في الشرق العربي وبدءوافحينما استقر ا ؛ةالصليبي
ونظرًا لالنتشار الساحق  والحكومية، واجهتهم مسألة إيجاد النظام المالي المالئم, يةاإلدار 

فضية الغربية من نقود  أوروبافي الشام، في مقابل ما عرفوه في  اإلسالميةللنقود الذهبية 
، فقد حاول الصليبيون التوافق مع النظام األوروبيالعماد الرئيس للنظام النقدي  تمثل

كان عليهم اتخاذ قرار حاسم، وهو استمرار العمل بالعملة  ا، وهكذمياإلسالالمالي 
  الذهبية على حساب العمالت الفضية التي تعودوا عليها في بالدهم.

وجود الكيان الصليبي وسط مجتمع نقدي متقدم، وحينما لم تكن للصليبيين  إلىنظرًا و 
ية الخاصة بالخليفة الفاطمي عملتهم الخاصة بهم، قاموا بتقليد النقود الذهبية والنحاس

م )، وكذلك نقود أخرى للخليفة اآلمر 1094- 1035هـ/487 - 427المستنصر باهللا (
 األولغازي  لظاهر)، كما قاموا بتقليد نقود األمير ا1130- 1102هـ /524- 495باهللا (

)1186-1316.(  
ود الفاطمية وكانت هذه النقود الصليبية تنقش عليها الكتابات نفسها المسجلة على النق

وأسماء الخلفاء ودور  ,- صلى اهللا عليه وسلم- «محمد», واسم النبي «اهللا»للفظ الجاللة 
  كما كان ينقش على النقود العربية. ,والتواريخ الهجرية تماماً  اإلسالميالسك 
كان ال بد  - نفسها اإلسالميةبنقوشها - صليبيين للنقود العربية في الشامن تقليد العلى أ

الصطدام بتعليمات الكنيسة الغربية، وهو األمر الذي يفسر التغير الكبير في له من ا
البابوي وصدمته من وجود م، بسبب فزع الرسول 1250العمالت الصليبية منذ العام 

صلى اهللا عليه - ونقش عليها اسم النبي  ,نقود صليبية تم ضربها في عكا وطرابلس
) م1245-1241بابا انوسنت الرابع (بال التاريخ الهجري، مما حدا إلىإضافة  - وسلم
ما دعا م ،اإلسالميةإصدار قرار بتحريم التعامل بالنقود الصليبية ذان النقوش  إلى
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ن طريق سك عمالت جديدة ع سيالسلطات الصليبية لاللتفاف حول قرار الحرمان الكن
عملة، مع مع إضافة بعض النقوش المسيحية لل ,السابقة نفسها اإلسالميةتحتفظ بالنقوش 

  األب واالبن والروح القدس. دتجسيم)، 1251( «ضرب بعكا»كتابة 
من التجار العرب والمسلمين الشوام  األولونظرًا لتلقي التجار اإليطاليين درسهم التجاري 

على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، كان من الضروري ألشهر العقود التجارية التي 
، اإلسالميةالتأثر بالمؤثرات من  - Commenda وهو عقد-  األوروبيوناستخدمها 
الذي يتكون من  اإلسالميو المضاربة شابه كبير بينه وبين عقد القراض أوهناك ت

س للثاني رأ األولطرفين: تاجر مستثمر وآخر مسافر أو جوال، بحيث يدفع الطرف 
ألرباح يحصل ضاربة، وعند اليكون أمانة في يده، وال يقوم بالتدخل في عملية الم ؛المال

  و الثلث أو الثلثين بحسب بنود العقد.صاحب رأس المال على النصف أ
س المال محل كانت خسارة التاجر الجوال أو المسافر لرأ اإلسالميةوفي المضاربة 

س أول عن ضياع ر أن المضارب مسؤ  يخس ففي حين يذكر السر ؛ف بين الفقهاءخال
فيان مسؤولية والسيوطي عكس ذلك وين ألنه أمانة في يده، يذكر الشيباني ؛المال

  س المال.المضارب عن خسارة رأ
على  Commendaفي عقد  اإلسالميو المضاربة وهكذا يظهر تأثر عقد القراض أ
 على نطاق ن عقد المضاربة كان يستخدملك أمن ذ ,رغم وجود فوارق شكلية بينهما

طاق واسع في التجارة نى واسع في التجارة البرية، في حين كان هذا العقد يستخدم عل
يتكون من النقود أو المعادن الثمينة  Commendaكذلك كان رأس المال في  ,البحرية

  بينما كان رأس المال في عقد القراض من النقود فقط. والبضائع؛و السلع أ
ية الكبرى عبر في العصور الوسطى مكانتها السام اإلسالميةلقد بلغت الحضارة 
وحضارات الشعوب التي دخلت في الدين الجديد. كان  اإلسالم االعتماد على مبادئ

 التياعتمد على التراث الثقافي لحضارات كافة الشعوب  ذ؛ إصف بالرحابةتي اإلسالم
ية نروافد عربية وفارسية ومسيحية شرقية ويونا أسهمت، وهكذا اها اهللا باإلسالمده

 من لكونها لم تستنكف لمية؛صف بالعاتت اإلسالمبل وهندية في جعل حضارة  وأندلسية
 اإلسالمُ , ولقد احتضن لإلسالميانات مغايرة داالعتماد على ترات أقوام وأصحاب 

جوار الديانة  إلىل ثَّ مَ  الذي، نياليونا العلميَّ والفلسفي التراثَ  اإلسالمية والحضارةُ 
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، الوسيط روبياألو قام عليها التاريخ  التيعمدة الثالثة ية األنالمسيحية والغزوات الجرما
ة على رفض التراث فقد حرضت الكنيس، لعالم الرومانيا إلىحية يونتيجة لدخول المس

حية. وهكذا يتطويعه لكي يحمل مضامين مس ت. وحاولبوثنيتهالكالسيكي الذي تميز 
ها. في د(الرهبان ورجال الدين ) بتراث أجدا أوروباالطبقة الوحيدة المتعلمة في  اقتض

من أجل تلقف هذا ، وخاصة في العصر العباسي، سلمون أذرعتهمالمفتح فيه وقت 
ث جرى ترجمة حي كبرى، بغداد مكانةواكتست أعمال الترجمة في  ,يكيالتراث الكالس

 ميةفي رفع سقف المعرفة العل مما أسهم والهندي،الفارسي و  معظم التراث اليوناني
فيما - الذين سمعوا  الوسطى،في العصور  والثقافية لدى المسلمين مقارنة باألوروبيين

اعتبره  إذا عليه؛ة زادفي ترجمة التراث اليوناني واإل المسلمينعن نجاح العرب  - بعد
وبزغت  المسلمون, نالعلماء والمفكرو  هامنالمسلمون بمثابة أرضية علمية وفكرية انطلق 

، 8قيمياء والعالمية أسماء مثل جابر بن حيان في الك اإلسالميةفي سماء الحضارة 
 الهيثم فيوابن ، 10في الطب ق والرازي، 9ق والفلك في الرياضيات والخوارزمي

وابن ، م12لك والرياضيات قوعمر الخيام في الف، 11الطب ق  في وابن سيناء، الطبيعة
  م.12ق  ةرشد في الفلسف

نجازات العلماء بفضل إ، العربية ذات طابع عالمي واللغة اإلسالميةالحضارة  حتوأصب
من الهند امتدت جغرافية  ا أعمالهم بالعربية ضمن رقعةكتبو المسلمين الذين  كرينالمفو 
 أوروبادركت أ - خالل القرن الحادي عشر- وفيما بعد .غربا األندلسالصين شرقا حتى و 

ادح في رفض كافة لفهم اأة خطرك رجاالت الكنيسدوأ، المسلمين بينها وبينعمق الهوة 
أعمال  بنقل , قامتللترجمة عكسية بيةو حركة أور  حدثتو ، تي من جانب المسلمينأيما 

 فريقيوبدا ذلك على يد قسطنطين اإل، الالتينية إلىالمسلمين  مفكرينالعلماء وال
ا لمانيفي أ حالراهب هيرمان الكسي أبد بينما، اإلسالميةحيث ترجم كتب الطب  م؛1087

  .تينيةالال إلىوالفلك  ترجمة بعض المؤلفات حول الرياضيات
) أحد أهم المعابر الثالثة النتقال األندلسكون أسبانيا (بالد توكان من الطبيعي أن  - 

تتميز  األندلس. غير أن لية وبالد الشامقص رجوا إلى، أوروبا إلى اإلسالميةالحضارة 
داخل القارة عالوة على وجودها ، كثر من سبعة قرونالمسلمين بها أ وثلمك باألفضلية
  ندلس.األدبي باألالعلمي و رة التراث فو  فضال عن ,األوروبية
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ن يحييوكان ذلك بعد نجاح المس ندلس،باأل اإلسالمية فائدة نقل الثرات يسالكن وباركت
خر بالكتب والمكتبات خالل ز كانت ت التي م،Toledo 1085 طليطلةإسقاط مدينة في 
بين قنالم ييناألوربحثين من المعرفه للبا كنزابعد ذلك  تحيث مثل ،اإلسالمية قبةالح

  . اإلسالمي والمعترفين بفضل التراث العربي
 – بولونياالتي قامت في القرن الثاني عشر (-  األوروبيةوفيما بعد تأثرت الجامعات  - 

عرفت  التي-نو ر جامعة سال عتمدتفا، اإلسالميبالتراث الحضاري  - نو)ر سال –باريس 
فضال عن تأثر تلك الجامعات  على التراث الطبي لدى المسلمين, -بيةبدراساتها الط

وغيرهما من المساجد  واألزهر، القيروانلدى المسلمين في  دبنظام التدريس الموجو 
 ستاذأوربيون مسألة (األ استقى ومنه ,شيخ العامود وجودمن  ،اإلسالميةوالمدارس 

  .الدرس على الطالب عادةيقوم بإ الذيكذلك دور المعيد ، )الكرسي
في القرن  أوروبارجاالت  كبرعلى أ اإلسالميةالمسلمين والحضارة مدى تاثير  ولبيان - 

م) 1250-1194يدريك الثاني (فر مبراطور اإل إلىالثالث عشر للميالد يجب أن نشير 
 ,لية داخل أجواء إسالميةفي صق هتربيتو بفصل مولده  اإلسالميةعشق الحضارة  الذي

من  بر قالت إلىدفعه  الذيمر األ وهو ،اإلنسانيائدتها على المستوى ففأدراك سموها و 
 األوروبيةذكر المصادر تبا ديكان عالما وأ هألن ؛اإلسالميمن التراث  النهلالمسلمين و 

ذان لدى اآلب سماع صوت حوكان ي العربية، نهاأنه كان يجيد ست لغات من بي
  المسلمين.

 وإلدراكه نذاك،آريدريك بفضل المسلمين على الحضارة العالمية فمبراطور اإل منيمانا وإ 
دعوة  غٍ بالِ  صرارفقد ماطل ورفض عدة مرات بإ والمسلمين، لإلسالم الحقيقيللوجه 

فقد  والشام،يوبيين في مصر ررة له للقيام بحرب صليبية ضد األة المتكيسوات الكنببا
في صقليه والبالط  لبالط اإلمبراطوريوكان ا يوبي،األطان الكامل لسكان صديقا ل

الن العلماء والنظريات الرياضية والفلكية بتشجيع من العاهل دقاهرة يتباالسلطاني في ال
ى احتضان وهو ما شجعه عل الشديد للعلم والعلماء المسلمين, بحبهرف عُ  الذيحي يالمس

  .البيزي ردئيل سكوت وليوناأمثال ميخا هحيين في بالطين المسيبيو ور العلماء األ
ريك فريد مبراطورجعل اإل - ضدهرته البابوية أصد الذي- كنسي غير أن قرار الحرمان ال

 نزهة مجردفي الحقيقة كانت  صليبية،في حملة  - ةيعن رغباته الحقيق رغما- يخرج 
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يرد  الكامل؛ لكي السلطانالمسلم  من صديقهالقدس  ل مدينةسويتو  بحرية لكي يستجدي
  .المسيحي األوروبيولدى المجتمع  الكاثوليكية،اعتباره لدى الكنيسة 

تحدى المشاعر على  - مصادجراء في إ- جأة أن وافق سلطان المسلمين اانت المفوك
.. .الثانيفريدريك  المسيحي اإلمبراطور هصديق إلىوعلى تسليم مدينة القدس  ،اإلسالمية
  قصة أخرى.لكن تلك 
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  النوازل الفقھية والتأسيس للقانون البحري

  -كراء السفن نموذجا–في الغرب اإلسالمي
  الطاھر قدوري

دوابلما كانت الحاجة تفرض على اإلنسان تأمين تحركاته اليومية بين نقط ب اذ ال ى اتخ أ إل ه لج دة، فإن يلة  عي وس

روتنقالته والزيادة في السرعة، فكانت اإلبل ل ا اإلنسان  الخيل والبغال والحمي ي تعامل معھ ل الت م وسائل النق أھ

م–في العالم القديم، ولما كان التجار وأصحاب التنقالت الطويلة  ة العل اج -الحجاج وطلب دة يمحت ى تقليص م ن إل

ة اءِ رَ إلى كِ  عمدونالسفر، فإنھم كانوا ي التنقالت البحري ق ب ا ال  ،ھذه الوسائل في تنقالتھم البرية، أما فيما يتعل فإنن

ى ىالوسطاإلسالمي خالل العصور عدم نصوصا تشير صراحة إلى شيوع ھذه الظاھرة في الغرب ن ، سواء عل

  أم على مستوى األفراد. -الدولة–المستوى الرسمي 

دول  روفي كثي تئجار السفن من ال ى اس أ إل اب تلج ة العق د معرك ة الوسيطية بع من األحيان كانت الدولة المغربي

ع  3و-2، فقد نص البند 1لجمھوريات اإليطاليةالمسيحية خاصة أركون وا ي الربي ين أب ي وقعت ب من االتفاقية الت

ـ /709محرم  25الحمر) والمؤرخة في  ملك أركون ضد ملك غرناطة (ابن «دون خايمي»سليمان و و  5ھ يولي

مدة أربعة أشھر، م أن الملك أبا الربيع يتولى دفع ألفي مثقال عن كل مركب بمعداته وذخائره ويمتد الدفع ل1309

ات ىوبعد انتھاء ھذه المدة فإنه يتولى دفع ألف مثقال فقط عن األربعة األشھر األخر ع مرتب ذا فضال عن دف ، ھ

  .2اجنود أمكانوا الجند المرتزقة العاملين في المراكب بحارة 

ة ق  فن النصارى طيل راء دول الغرب اإلسالمي لس ة ك ـ/ 8و7وستتواصل عملي د دف14و  13ھ م م، وق عت بھ

الحاجة إلى التعامل مع السفن الراسية في موانئھم بطريقة خاصة من قبيل حجز بعض ھذه السفن الستعمالھا في 

ر  ،مصلحة عامة ة»أو لنقل الضرائب المحصلة عينيا من السفن النصرانية إلى مق اء آخر،  ،«الديوان ى مين أو إل

را عت األط د س ة  فوق رانية–المعني ة والنص ى  -المغربي ع»إل ي  «تطبي ه ف يص علي راء والتنص ذا اإلج ھ

م تكن  ،3المعاھدات هلكن اختيار ھذه السفن ل ة  ،ترجع للسلطان أو لممثلي ة المعني ا قنصل الدول ا يتكلف بھ وإنم

ي  دات أن السفن الت ان، ونصت بعض المعاھ ددھما الرب ان يح راء فك دة الك ا ثمن وم رب، أم ي المغ ة ف والممثل

  .4ابل أجرة معينة تكون معفاة من ضريبة الخمستأخذھا السلطة المركزية مق

اجر 1306ھـ/ 705دأبوا على كراء سفن النصارى، ففي عام  -خاصة التجار–وبالمقابل فإن األفراد  م استأجر ت

ابس ة ق ى مدين ار إل ة آالف دين ، ولعل شيوع 5تونسي جفنا في ملكية أحد القطالنيين لنقل طعام قدر بحوالي ثماني

بالد المغربھذه الظاھرة ھو  ا ب ي ربطتھ ات الت  ،الذي جعل مختلف الدول تضمن ھذا األمر في مختلف االتفاقي

  .6أم مكترين نوذلك حرصا منھا على حماية وحفظ رعاياھا سواء أكانوا مكريي

ى إشارات صريحة  وفر عل ا ال نت ة رھن السفن، ورغم أنن وفضال عن عملية كراء السفن، انتشرت كذلك عملي

اتفيد انتشار ھ ا بھ ي إشارات أفادن الد المغرب، فف ذي  «Alarcon» ذا النوع من التعامل في ب زاع ال حول الن

ان  ي طرابلس ك ونس أن المركب المنكسر ف اء طرابلس، وأوضح صاحب ت ي مين ين تجار نصارى ف ظھر ب

ار ذھب -حسب بعض التجار المسلمين-، وأن قيمة الرھن «لبرناط مركيت»مرتھنا  ً كان تسعمائة دين في حين  ،ا

                                                 
 . باحث من المغرب  
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در  اط ق شھد تاجران جنويان باالعتماد على شھادة التجار النصارى المتعاملين معھم أن المبلغ الذي رھن به برن

ون 7امصري اذھب ابستمائة واثنين وثمانين دينارً  ارھم-، وقد طالب الجنوي الكين للمركب باعتب تعويضھم عن  -م

  .8مائة دينار كبيرة الضربدينار وستحطام المركب الذي قدرت كلفة إنشائه بألف 

ول عن  ا أن نق اذا يمكنن رة الوسيطية، فم ة الفت د مغارب وبالجملة فإذا كانت مسألة كراء السفن شيئا معموال به عن

اوى،  بعض الفت ا ب ق منھ ا تعل أجرة الكراء أو ثمنه ؟ من خالل تصفحنا للعديد من اإلشارات المصدرية خاصة م

ه قَ  رد الحديث عن األَملَّ فإن ذيا ي راء ال اه  جرة أو ثمن الك ر اتج ة حول تغيي ه، وتتمحور النازل اق حول م االتف ت

ى النقطة  ه إل اه المركب وأعادت الرحلة فھل يلزم أصحاب البضاعة كراء أم ال؟ أو أدت الرياح إلى انحراف اتج

  ؟التي انطلق منھا، أو اضطرار أھل المركب إلى التخفيف من حمولة المركب فھل عليھم كراء أم ال

الباحث في  نُ يْ به عَ  رَّ قَ كما أن االتفاقيات التي كانت بين دول الغرب اإلسالمي والنصارى لم تمدنا بما يمكن أن تَ 

ي المحفوظة في األرشيف األوروبيألة، لھذا سنحاول التعويل على ما جادت به بعض الوثائق مثل ھذه المس ، فف

ثمن  مركبا نقله من »Jaime de Montjuich «م اكترى السفير 1257ھـ/655سنة برشلونة إلى تونس وقدر ال

ـ فير  " besonts d’argents 300"  ب ان الس اتبوك خاص والحيوان ن األش ر م دد كبي ة ع . 9رفق

ـ/671وفي ارس "1273ھ افر الف ـن مركب  Guillem de villanoraم س ـى مت ـس عل ى تون لونة إل " من برش

ـراه ب د و، d’argents besant  450"10 " ـاكت ى بع ة إل ن العاصمة القطالني ي م فير القطالن ك  رحل الس ذل

راء "  ان ثمن الك ا فك ين فرس  Sous de 7200العاصمة الحفصية برفقة واحد وعشرين شخصا وأزيد من ثالث

Bercelone 2400" أي ما يعادل حوالي Besants رى  «ديفورك». ويعلق 11أو أقل بقليل على ھذه األرقام في

ين المدة المتراوحة ب في besants 2000و  300ة بين برشلونة وتونس قدر ثمنھا بـحرأن ثمن كراء السفن المب

نتي ـ/ 672و 655س نةم1274و  1257ھ ي س ـ/ 672، وف راء السفن بشكل ملحوظ، 1274ھ ة ك م ارتفعت أثمن

  .sous12 40.000 إلىبل وصل في بعض األحيان  Besants 2000فكان ثمن كرائھا يتجاوز 

احثينومن خالل االحتكار  د الحظ أحد الب ه، فق ل من المغرب وإلي أن  13المتزايد للبحرية اإليطالية لعمليات النق

وة وأول  ين جن لعھم ب ويين لس أثمنة نقل الجنويين لسلعھم بين موانئ المغرب كانت أكبر بكثير من أثمنة نقل الجن

ة تس ارا فضيا عن ميناء ترسو فيه سفنھم، فقد تطلب  نقل خمسة آالف جرة من سبتة إلى بجاي ة عين دين كل مائ

ى 1291ھـ/690ليرة. وفي سنة ةعشر وھو ما يعادل ثماني جرة م نقل أحد تجار جنوة القطن من بونة (عنابة) إل

ين  ، لكن ما ھي األسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار14تونس بقيمة ثمان فلسات عن كل قنطار نقل البضائع ب

ى أن ھل يرجع إلى ارتفاع اموانئ المغرب؟  انوا حرصين عل م أن التجار ك لرسوم الجمركية؟ خاصة ونحن نعل

يعلم  15يحملوا معھم ما اصطلح عليه حينئذ بالبراءة التي يكفي تقديمھا عند الوصول إلى الميناء الثاني أو الثالث ل

اء األول ة في المين وق الديوان ا ،موظفو الميناء أن صاحب السفينة قد أدى حق م يعفى من أدائھ اقي  ومن ث في ب

  .الموانئ

ا سواء في  وانئ الغرب اإلسالمي بأكملھ ة تراقب م ة الموحدي دما كانت الدول ا عن ذا األمر واقع لكن إذا كان ھ

د سنة  ـ/610البحر المتوسط أم المحيط، فال نعتقد أن األمر ذاته كان يسري على الغرب اإلسالمي بع  م،1212ھ

وادي  التي اقتسمت وخصوصا عندما ظھرت الدول األربع د ال و عب ونس وبن اإلرث الموحدي: الحفصيون في ت

ارات كانت  ذه اإلم ين ھ بتلمسان وبنو مرين في فاس وبنو األحمر في غرناطة، ونعتقد كذلك أن كل إمارة من ب
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ا ا إدارة جماركھ وا في تصريف  ،لھا قوانين تخضع لھ ا إذا رغب ى احترامھ م يضطر التجار األجانب إل ومن ث

  ا نعتقد أن ارتفاع ثمن نقل البضائع بين موانئ المغرب يعود أساسا إلى التجزئة السياسية.، ومن ھنمنتجاتھم

ا من جھة أخرى فإن اختالف ھذه األرقام (أثمنة كراء السفن) كان مردُّ  تم فيھ ي كانت ت ه إلى الظروف العامة الت

راء، عملية الكراء ان كانت تحدد ثمن الك ة في الفصل فالظروف الطبيعية في كثير من األحي ة التجاري ، فالرحل

ة  ديسمبرمع نھاية شھر مارس ويستمر إلى شھر  منالمعتدل الذي يتزا ا محيث تكون ظروف اإلبحار مواتي م

نخفضد الرحاليشجع على تعد راء السفن ت بين ضفتي البحر المتوسط في ذي ، ثمن ك تاء ال ة بفصل الش مقارن

ى  ،واشتداد الرياح ءمع فترات اضطراب البحر وكثرة األنواوافق يت دم عل ذرة، والمق دو شروط اإلبحار متع فتغ

دة مُ  ذه الم ى  مٌ دِ ْقاإلبحار في ھ ة عل ا وخيم ا تكون نتائجھ ا م ائج، وغالب ر مضمونة النت ة غي امرة حقيقي ى مغ عل

ؤدي  الركاب والمركب، لھذا ال نعجب إذا وجدنا أن عدد الرحالت في ھذا الفصل كانت قليلة جدا، الشيء الذي ي

راء سواء للمركب ككل أم إ اع ثمن الك ى ارتف ة يراعون  للبضاعةل الكو السفن الجنوي ان م ذا ك ة، ولھ المحمول

اختالف الفصول والظروف الطبيعية، فعندما تستورد البضائع من بالد المغرب صيفا تفرض على التجار تسعة 

  .16يتضاعف ھذا الرقم في فصل الشتاء دراھم فضية كسعر للنقل في حين

ذا  كراء يراعي كذلك المادة المحمولة؛كان ثمن الكما  فنقل األصواف أو الجلود اللتين اعتبرتا مادتين خفيفتين، ھ

يس  ة، ل ا طائل ة وتحقق أرباح ذه المرحل ل كباإلضافة للتوابل التي كانت بضاعة رائجة في ھ ة مث واد ثقيل ل م نق

  .17الحيوانات والحبوب

ةوعموما، فإن عملية كراء السفن لم تكن د اب السفن والبحارة من جھ ين أرب دة ب ين  ،ائما تتم في ظروف جي وب

أن  ة، ك ة البحري دة طوارئ للرحل ت تعرض ع ا كان را م ة أخرى، فكثي ن جھ افرين م أصحاب البضائع والمس

ار  ة لإلبح روف العام اح-تضطرھا الظ ة -خاصة الري ار الرحل ر مس ى تغيي ر  ،إل ى غي ي المرس ف ف أو التوق

ين المرغوب فيه، فماذا اء مع ه  ؟كان البحارة يصنعون إذا رغب بعض من ركب معھم أن ينزل في مين فھل علي

ى  اح إل فينة واضطرتھا الري ا أقلعت الس فينة؟ وإذا م ه الس ذي أبحرت ب در ال امال أم بالق راء ك أن يؤدي ثمن الك

  ثمن الكراء مجزيا أم غير مجز؟ العودة إلى مكان االنطالق فھل يكون

اب المراكب إن ھذه الحاالت وغ ين أرب ربط ب يرھا تطرقت لھا العديد من الفتاوى والعقود التجارية التي كانت ت

وة يفضلون  ان بعض التجار في جن د ك ين الطرفين. لق ى نزاعات ب ؤدي إل والتجار، وذلك تفاديا لما يمكن أن ي

ائق بما  اتفق عليه، وھ ليھا إذا لم يلتزم أصحاب السفينةليعودوا إ ؛الضمانات المادية ذا األمر تكشف عنه عدة وث

ى  ," لنقلھم من مدينة مالقة إلى مدينة سبتة Dentutoجنوية، توضح إحداھا أن تاجرا استأجر سفينة دنتوتو " عل

ه فرضوا  ا اتفق علي فينة بم أن تقوم السفينة بنقل بضائعھم من سبتة إلى بجاية وإلى تونس، وحتى يلتزم رب الس

ه مع عليه أن يودع خمسمائة ليرة ب بنك التجار بجنوة ضمانة يعودوا إليھا إذا لم يف صاحب المركب بما التزم ب

  .18التجار

ين  ة ب ة متبادل والسؤال الذي يطرح بحدة لماذا كان يلجأ التجار إلى ھذا النوع من التعامل؟ ثم ألم تكن عوامل الثق

تنتج  ابقة نس ارات الس ي اإلش دقيق ف رفين؟ بالت ة»الط وم المخالف فن قَ أن أ «بمفھ اب الس ون َملَّ رب انوا يلتزم ا ك

باالتفاقات التي تربطھم بالتجار، مما يؤدي إلى ابتزاز التجار الذين يكونون أمام األمر الواقع، إما أن يزيدوا في 

ى د وا عل ا، فيرغم د ال تسعفھم الظروف للحصول عليھ فينة أخرى ق راء س ى ك ع أجرة الكراء أو يضطروا إل ف
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اتھم وال ومن ھذا المنطلق فإن التجار كانوا دائما حريصين ع السفن, المبلغ الذي طلبه أرباب وا تحرك لى أن يقنن

  ھا للمزايدات أو الحسابات الضيقة لبعض أرباب السفن.يخضعو

ك التجار أن  د ذل ان المرغوب وأراد بع ى المك ه مع التجار، وأوصلھم إل أما إذا التزم رب السفينة بما اتفق علي

اء آ ى مين اتھميسافروا إل ة استكمال عملي ذه خر بغي ة تخضع في ھ إن العملي ة، ف دأ التصويت  التجاري ة لمب الحال

بتة  ى س م إل ة ث ى مالق وة إل ون من جن باألغلبية، وھذا األمر تكشف عنه الرحلة التجارية التي قام بھا تجار جنوي

ة أو ت ى بجاي ك في التوجه إل د ذل ة، لكن بعض التجار رغب بع ذه الرحل ى حسم نقطة نھاية ھ اتفق عل ونس، ف

ة»تخضع  «األقلية»الخالف بإخضاع العملية للتصويت، وحيثما كان العدد األكبر من األصوات فإن   ،«لألغلبي

وھذا السلوك التجاري ھو  ،19فتستأنف الرحلة من جديد إلى الميناء الذي رغب أكبر عدد من التجار التوجه إليه

  .«سيادة جو من الديمقراطية»ـبإلى التعليق عليه  20الذي دفع أحد الباحثين

ة وا مسار الرحل ي سيضعھا صاحب المركب إذا رغب أصحاب التجارة أن يحول وال  ،لكن ما ھي الشروط الت

ل بضائعھم دون ، يعودوا مباشرة من سبتة إلى جنوة؟ لقد فرض عليھم أن يدفعوا له مبالغ عن نق ذين يري ى ال فعل

ة 21«كنتريوم»دينارا فضيا عن كل االنسحاب من الرحلة ببجاية أداء ثمانين  ذين ينسحبون من الرحل ى ال ، وعل

وة  ى جن ة إل ه رحل ذين سيواصلون مع ا ال ارا فضيا عن كل قنطار، أم ونس أداء تسعين دين بعد الوصول إلى ت

اب  %80أو   %100أن يضيفوا نسبة »فعليھم  ة اإلي إلى سعر نقل السلع مما يعني أن سعر نقل السلع في مرحل

  .22«ريبا بالنسبة لسعره في مرحلة الذھابتضاعف تق

ى  وفر عل ة، نت باإلضافة إلى ھذه الوثائق التي تشير إلى االحتياطات التي كان يتخذھا التجار في عملياتھم البحري

العديد من الفتاوى التي حاولت من جانبھا حل النزاع الذي قد يظھر بين أرباب السفن والتجار، وتجدر اإلشارة 

ا إلى أن الفقھا ى م ء في تعاملھم مع النوازل التي وردت عليھم في شأن السفر بحرا، كانوا كثيرا ما يقيسونھا عل

ا يلحق الرواحل  و نفس م فن ھ ا يلحق الس روا أن م إنھم اعتب ا ف ن ھن ري، وم فر الب ي الس اكل ف ن مش يطرأ م

ي23عموما ة » :، وقد أورد صاحب أكرية السفن الحكم اآلت ياء من أكري ذه األش ر ولكن ھ الرواحل والسفن وغي

ك سأذكره من السالمة واالستقامة،ذلك إنما يقع على ما  م في ذل ، فإذا عاق عائق أو عرض عارض نظر الحك

ه السفر الر ى وقت ال يجب في تجاج وإن كان شيء يدخل عليھم من ضرر، مثل أن يتراخى أمر أھل السفينة إل

  .24«عدو، فسخ العقد بينھم البحر وكلف الشتاء، أو لخوف

أن  ،وطرأ طارئ، على تحديد مدة الكراء في أيام محددة -رب السفينة وأصحاب البضاعة–وإذا اتفق الطرفان  ك

انوا ال  وتزيد المدة الزمنية ،تتغير أحوال البحر اء ك إن بعض الفقھ عن السقف الذي اتفق عليه، ففي ھذه الحالة ف

  .25ال ما ليس فيه كبير ضرر على أحدھمايرون فسخ العقد بين الطرفين وإنما يلزمون الصبر إلى زو

ذي  ،للتحايل ؛ حتى ال يتركوا منفذال فيه الفقھاءأما بخصوص ثمن الكراء فقد فصَّ  د ال ا بالعق ك مرتبط وجعلوا ذل

ه في  الكراء الفقھاء أخذ هَ رِ كَ يجمع المتعاقدين، فَ  ك منصوصا علي عن كل  مرحلة تقطعھا السفينة إال أن يكون ذل

راء،  ,، ويرى ابن حبيب أن الكراء ھنا يؤدي نقدا26دى نقداوأن يؤ ,العقد ويراعي في ذلك تعجيل قبض ثمن الك

ك ن ذل أس م ال ب ثمن ف بض ال أخير ق ى ت ان عل ق الطرف ن إذا اتف وق 27لك ي ضمان حق ة ف ان رغب ذا ك ل ھ ، وك

فن ام  ؛أصحاب الس يع أم ى ال تض ةحت ا مماطل أخير األداء إم ب ت ى طل ؤون إل ذين يلج رين ال ع  المكت دم بي لع

  أو ألنھم لم يستلموا األموال التي بقيت في ذمة الذين اشتروا منھم البضاعة. ,بضائعھم
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دفع  ,لكن، إذا  مضى العقد بين الطرفين دون أن يأخذ صاحب المركب أجرته ولم يشترط صاحب البضاعة أن ي

ى ال ,الثمن فإن ابن القاسم يرى أن العقد فاسد د يطرأ عل د وذلك احتياطا مما ق إذا مضى العق فينة في البحر، ف س

ان  راء بالمك ع ثمن الك بھذا التراضي وغرقت السفينة في البحر، وادعى المدعيان، فأكد صاحب البضاعة أنه دف

ك ه البضاعة، ونفى صاحب المركب ذل ى  ,الذي شحنت من د الوصول إل غ ال يكون إال بع د أن قبضه للمبل وأك

ليه، فيرى ابن القاسم أن القول في ھذه الحالة قول صاحب البضاعة مع المكان الذي يرغب التاجر في الوصول إ

ا ادعى ه الحجة فيم فينة فعلي ا صاحب الس م، أم ه للقس و ضامن لبضاعة  ,أدائ ة فھ ان بالبين وإذا عجز عن اإلتي

  .28التاجر

فينة،  وھي ال تخرج وباإلضافة لھذا تسجل كتب النوازل العديد من المستجدات التي تطرأ على البضاعة في الس

ل أصحاب المراكب وتحميلھا فوق الطاقة، ففي نازلة أوردھا ابن بَ من قِ  في مجموعھا عن إطار ضمان البضاعة

ال» ،رشد ة أخرى، فق ه في قري أخ ل فينتك  أفي أخي :سئل عن رجل حمل طعاما من الريف في سفينة فمر ب س

خمسمائة إردب، فألقى قمحه فوق طعام صاحبه قال: نعم، وقد كان األول حمل فيھا  ؟فضل تحمل لي مائة إردب

ام الرجل  ,فانخرق المركب فدخل الماء من أسفله فأصاب منه نحو خمسين إردبا ى طع م يصل إل وھو يعلم أنه ل

د حماله  الذي كان حمله فوق طعامه األول، فقال أراھما في ذلك شريكين، قلت إنه لم يصل إال إلى األول، قال ق

ا .29«اهعلى وجه الشركة وخلط ان مع ه الطرف ا فسد من البضاعة يشترك في وإن  ،فمن ھذه النازلة يتضح أن م

اني  ،كان الماء لم يصل إال إلى الجزء الذي فيه بضاعة األول ان الطرف الث ا إن ك –إال أن النازلة لم توضح م

د يكون  قد دفع أجرة الكراء أم ال ؟ لكن  من خالل النازلة نفسھا فإن صاحب -30صاحب المائة إردب المركب ق

  ل المائة إردب من باب الصداقة واألخوة.مَ حَ 

وفي حالة أخرى، إذا قامت السفينة بنقل التجار وبضاعتھم إلى منازلھم التي قد ال تكون مجتمعة بل متفرقة على 

فينة  طول الساحل أو الوادي، فإذا رغب أول من وصل إلى منزله أن ينزل بضاعته فله ذلك، لكن إذا غرقت الس

فينة  ا حدث للس اء أن م د الفقھ ة يؤك بعد ذلك أو أصابھا شيء أدى إلى تلف ما تبقى من البضاعة، ففي ھذه الحال

مشتركا مع باقي التجار في الخسارة التي لحقت بضاعتھم، أما إذا  كان قبل أن ينزل التاجر، يكون إن وللبضاعة

ه شيءكان ما حدث للسفينة وللبضاعة قد طرأ عليھما بعد أن نزل ا ا ال يكون علي د  .31لتاجر فھن انوا ق ا إذا ك أم

شحنوا بضاعتھم على وجه الشركة قصد التجارة في بلد ما، ففي ھذه الظروف ال يمكن ألحد الشركاء أن يأخذ 

ل  ا حدث حادث للبضاعة أو المركب سواء قب إذا م نصيبه من البضاعة إال إذا أذن له في ذلك باقي الشركاء، ف

دا أو »م بعدھا البضاعة أ ذِ خْ أَ  وه فاس ة إن ألف ه تابع م علي م يكن لھ ق برضا أصحابه ل فإنه أخذ طعامه في الطري

  .32«ضية الثاني من سماع أشھب من كتاب الشركةقنقص كيله على ما قال في رسم األ

ي كانت يجدروقبل أن نغادر ھذه النقطة  ات الت ة والخالف ة البحري ر مسار الرحل ألة تغي ى مس ا أن نتطرق إل  بن

دة  ؛تظھر بين أرباب السفن والتجار حول أداء ثمن الكراء، وقد يحدث أن تنطلق الرحلة البحرية في ظروف جي

ده التجار أو الركاب ذي يري ان ال ا  ،لكن سرعان ما يعرض لھا عارض يحول دون وصول المركب إلى المك إم

ه فھل يبق -قراصنة-تداد الرياح أو لظھور خطر العدوالضطراب البحر أو الش ى التزام ى صاحب المركب عل

دول عن مواصلة  اول الع ار؟ أم يح ذي يربطه بالتج د ال ه بالعق ه يجازف بالتزام م أن و يعل ة وھ ويواصل الرحل

ود إل بحر؟ أم يعدل عن الرحلة أصالالرحلة والبحث عن ميناء قريب ليرسو فيه إلى حين ھدوء ال اء  ىويع المين

  األول الذي انطلق منه؟
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ألن الغرر يغلب على السالمة لھذا ال  ؛من النوازل أن استئناف الرحلة في ھذه الظروف غير ممكنتفيدنا العديد 

ى  ب أن يأخذ برأي الركاب الذين معه؛بد لصاحب المرك لبا عل ا أو س ا إيجاب ه سيؤثر إم ينتھي إلي ألن أي حل س

ان  اب أم أصحاب المركب؟الرك مْ ُھمن رغب تحديدا في العودة أَ الكراء، لھذا فصل بعض الفقھاء فيثمن  إن ك ف

ى حساب  ع عل الكراء يق وا، ف العودة من حيث انطلق البوا ب الركاب ھم الذين رغبوا في عدم مواصلة الرحلة وط

ة،  تئناف الرحل ى اس درتھم عل دم ق راه أصحاب المركب لع ع تحت إك د وق الركاب، أما إذا كان طلب الرجوع ق

ى الركاب شيء من  ,مل أصحاب السفينة تبعات الرحلةفاألمر ھنا يكون نقيضا لألمر األول، فيتح وال يكون عل

  .33الكراء

ر  ينَ جِ جَّ لَ أما إذا كانوا مُ  ه من غي وا من ذي انطلق في البحر لعدة أيام فاضطرتھم الرياح إلى العودة إلى الموضع ال

راء م يَ  ،حول منھم وال قوة، فإن الركاب ال يلزمھم شيء من الك ة من ل م بمنزل يئ رْ ِسفھ زم ھؤالء »ا ش يس يل فل

  .34«كراء ألنھم لم ينتفعوا بشيء وال بلغوا مكانا انتفعوا بركوبھم إليه فيلزمھم لذلك الكراء على ذلك الموضع

ا  -انطالقا من نص الفتوى-نالحظ وھكذا  وا بموضع م م ينزل أن ل وبھم ك أن الركاب إذا لم ينتفعوا بشيء من رك

را زمھم ك ة، فال يل دة معين ه م هويقيموا في اموا ب ا وأق ان م وا بمك ا إذا نزل اع ،ء، أم م االنتف زمھم وحصل لھ ، فيل

ى المركب ومندوحة» ؛ولكن بحسب الموضع الذي نزلوا فيه ،الكراء م سعة عل انوا ألنھم قد كان لھ ادرين  وك ق

اءوا ث ش ذھاب حي زول وال ى الن ك  ،عل ن ذل اعة م وب الس دأوا الرك أنھم ابت ك الموضع، فك ن ذل وا م ا رفع فلم

  .35«لكراء فيقدر ذلك بقدر ما انتفعواوضع، فيجب عليھم منه االم

ى لكن إذا انتھت إليھم أخبار تنبئ م يرجعون إل ن عمر اإلسكندراني أنھ د ب رى محم ا ي ھم باضطراب البحر، فھن

دأ البحر ،بعض سواحل المسلمين ى يھ تأنفونوينتظرون ھناك حت م يس تھم، ومن رغب من الركاب أال  ، ث رحل

، 36وأنزل سلعته في الساحل الذي رسوا فيه، فله ما أراد مع أداء واجب الكراء لصاحب السفينة ،لةيستأنف الرح

ين الطرفين غ  ،أما إذا انعقد الكراء ب ل مبل ة مقاب ة الفالني ى المدين ه صاحب المركب إل اجر أن يحمل واشترط الت

ك د  معين، ففي ھذه النازلة يرى محمد بن عمر اإلسكندراني في رواية عن مال ن القاسم أن النق ا واب راء م في ك

روه؛ اء  يحمل في المركب مك ه إال أن فقھ د في ره النق ك ك بالغ، فمن أجل ذل د ال راء إال بع ه الك ه ال يجب في ألن

  .38وقالوا بجواز النقد ،خالفوا ھذا الرأي 37مالكية آخرين

ب أن  ا صاحب المرك تطع معھ م يس ا ول اح قوي وب الري ان ھب م»وإذا ك فينة «يلج رعتھا الس ي س تحكم ف  ،أو ي

ى موضع آخر زل شحنته في  ،فتجاوز المدينة المتفق عليھا إل ا أن ين رين إم ين أم ار ب ه أن يخت ري ل إن المكت ف

ه الس ه،المكان الذي وصلت إلي ا تجاوزت ه فيم راء علي ه  فينة وال ك د ب ا انعق ا حسب م راء األول ملزم ويبقى الك

ى أن وأما الخيار الثاني فھو أن يطلب م، العقد ا عل ي اتفق ة الت ى المدين ن صاحب المركب إرجاعه وبضاعته إل

  .39تكون نقطة الوصول

ائل  يھم من مس ا عرض عل اء فيم و موقف الفقھ ا ھ ي البحر، لكن م زم طرأت بسبب عطب المركب ف ھل يل

رأي اإل ة أخذوا ب وغ شرطاالركاب كراء أم ال؟ وعموما فإن المالكي دما جعل البل ك عن ام مال يا ال م  يصح أساس

يمكن لصاحبه أن يطالب الركاب  العقد بين الكاري والمكتري إال به، بمعنى أن المركب إذا عطب في البحر ال

الكراء ه ؛ب ان المرغوب في ى المك و الوصول إل ق وھ م يتحق د ل ن العق زءا م د 40ألن ج ذا الخالف عن رد ھ ، وم

ة ر معروف ر غي ي البح ا المركب ف ي قطعھ افة الت ة أن المس ھاو ,المالكي افات   ,يصعب قياس ذا بخالف المس وھ
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ذا  ة، لھ ا الداب ي توقفت فيھ البرية التي يمكن قياسھا بناء على ما قطعته الدابة، فتقدر أجرة الكراء عند النقطة الت

  .41رأى مالك أن أجر الكراء يكون بالبلوغ إلى المكان المقصود

احل دة عن الس فينة بعي ت الس وال إذا كان ون مقب ر يك ة  ،إال أن األم وم بعملي فينة تق ت الس ر إذا كان ف األم ويختل

افة» :ففي الحالة األخيرة يقول أصبغ -المساحلة–اإلبحار الساحلي  ر المس فينة في البحر أكث م  ،إذا سافرت الس ث

ألن البحر مجھول ال يدري كم ھو من المسافة، أما إذا  ؛فال كراء لصاحب السفينة ،ردتھا الريح وعطبت السفينة

نه وافق في ذلك قول سحنون وأشھب وابن نافع أن له بحساب ما سارت بجانب البر (الساحل) فإ فينةسافرت الس

  .42«السفينة

ى  ,أما إذا توقف المركب في مرسى ما وانشغل أصحاب البضاعة بأمور مختلفة وتماطلوا في تفريغ المركب حت

راء ر ؛ھال البحر، فعطب المركب، فيلزمھم ھنا الك م يكن من ألن التقصير والتف ان من جانب الركاب ول يط ك

  .43جانب صاحب المركب

د كل من أراد ه عن ارف علي أن يركب البحر في  ويجمل أن نذكر أن كراء السفن لم يكن األسلوب الوحيد المتع

  فقد وجدت إلى جانبه عدة أساليب  كالشركة والقراض في السفن. -وإن كان ھو الشائع-بالد المغرب 

ائعا في 44النوازل لقد أشارت العديد من ان ش ذا األسلوب ك ي أن ھ ا يعن فينة مم الد  إلى قضية الشركة في الس ب

ى في المشرق، انوا  المغرب بل وحت ذين ك دى سكان السواحل ال ة ل ة البحري ى تجدر الثقاف دل عل ذي ي األمر ال

ذ زاعم أولئك ال ذي ينفي م ر، الشيء ال فينة أو أكث تالك س ى يعمدون إلى االنخراط في شركة الم روا عل ين أنك

  المغاربة أية صلة لھم بالبحر وشؤونه.

ولعل اللجوء إلى الشركة في السفن كان يعكس حقيقة واضحة ھي غالء ثمن اقتناء المركب أو صنعه، وھو أمر 

لم يكن متيسرا لفئات عريضة من المغاربة في الفترة الوسيطية، لھذا كان يتم تجميع الجھود المادية لشخصين أو 

ر الق هأكث ل علي اء مركب والعم م ,تن تمرار عملھ ه وضمانا الس ا علي ده بالصيانة الضرورية حفاظ ه  ؛وتعھ ألن

المغربية واألندلسية، ولم  :تينوَ دْ فيتولون نقل البضائع إما بين المدن المغربية الساحلية أو بين العَ  ،زقھمرمصدر 

ذين  وإنما ,يعد أمر بناء السفن الشغل الشاغل للدولة المغربية وحدھا د ال ان البل ار وأعي تعداھا ليشمل التجار الكب

احثين رى أحد الب امھم. وي دة أم تح أسواق جدي ارتھم وف ق  45كانوا يرغبون في توسيع تج م يل ذا اإلجراء ل أن ھ

ة  ة»الدعم الكافي من قبل المخزن المغربي الذي سعى في كثير من األحيان إلى عرقلة نمو ھذه الفئ  «البرجوازي

  في السوق أو اللجوء إلى تصفية أموالھا وممتلكاتھا. بمضايقتھا إما

ه  -وإن كانت أمرا واقعا-إال أن ھذه الشركة في السفن  دخل الفق كانت تثير العديد من المشاكل بين الشريكين، فيت

ان نوعه سواء ،اإلسالمي لينظر في القضية ا ك ى أي ضرر كيفم ان ويرسل أحكامه بالشكل الذي ال يؤدي إل  أك

اء  «معنويا»أم  «ماديا» يمكن أن يلحق أحد الشريكين، ويضمن من جھة أخرى استمرار عمل السفينة سواء ببق

يلة رزق ألن ا ضھا؛بفالشركة أم  فينة كانت وس دٍ لس ي  لعدي ا يعن من األطراف فضال عن أصحابھا، وأن توقفھ

  توقف العمل وسبل االرتزاق.

فينة نفسھا،  فإذا ظھر الخالف بين شريكين وجد أحدھما ما يشحنه ه في الس ا يحمل اني م م يجد الث فينة ول في الس

ة  ا األمر، حيث طالب الذي ليس له أنفتنازع ذه النازل ي ھ ه، فف راء ل فينة ك يعطيه صاحبه مقابل حصته من الس

أفتى سحنون أن الشريك إما أن يحمل ما حمل صاحبه من البضاعة، وإذا لم يجد ما يحمله واستمر النزاع بينھما 
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ع» ب بي ا المرك ب ،46«عليھم ع المرك ون ببي ركة يك إن فض الش ذا ف ه  ؛وھك تفيد من ى معطال فيس ى ال يبق حت

  غيرھما.

ه إال بشق  وا بالغي م يكون د ل ومثلما كان يتولى أصحاب الدواب رعاية دوابھم حتى تعينھم على نقل أثقالھم إلى بل

ا  ات اإلصالح والصيانة المتوالية؛لياألنفس، فإن أصحاب المركب كان عليھم أن يتعھدوا السفينة بعم فيصلحوا م

م لخطر الغرق  ذين معھ ك أمال في أال يعرضوا أنفسھم والركاب ال ا، وذل ا خرب منھ عطب منھا، ويجددوا م

  .فيتحملوا بذلك مسؤولية  تحطم المركب ووفاة من به

يھم ي عرضت عل وازل الت د من الن واو ،والفقھاء في ھذه الحالة  نظروا في العدي ذي  أفت ا بحسب الخراب ال فيھ

يلحق السفينة، فإذا كان خراب السفينة قد أصاب جزءھا األسفل فأضحى اإلبحار بھا متعذرا إال إذا تم إصالحه، 

ام بإصالح المركب أن  ذي ق ا أراد ال ذلك، فلم ا ب ى إصالحه دون أن يحيط شريكه علم وأقدم أحد الشريكين عل

ه وال يأخذ أجر ما أصلح به المركب مناصفة مع  ر إذن شريكه، احتج ھذا األخير بكون عملية اإلصالح تمت بغي

ال د فق ي زي ن أب ه » :علمه فامتنع عن أداء نصيبه في اإلصالح، فأفتى أبو محمد ب ا أن يعطي ار إم الشريك بالخي

ه:فيه من النفقة العادلة أنفقنصف ما  ال ل ه نصف قيم ، ويكون المركب بينھما، أو يق ر معمولخذ من ة غي  إن ت

يكون  ذلك فھا ھناة خرابا، فأبى شريكه تفإن أبى الشريك من ھذين الوجھين أو طلب نصف قيم ،شاء أن يعطيك

ة  ا مائ ه خراب ل أن يكون قيمت ه مث ه في ا زادت نفقت ر(المركب بينھما، يكون للذي أصلح فيه بقدر م وتكون  *)دي

  .47«قيمته اآلن مائتين فيكون للذي عمله ثالثة أرباع ولشريكه الربع

ل  ذلك مشاكل أخرى من قبي ة إصالح المركب، طرحت ك ا عملي ي كانت تطرحھ اكل الت ى المش وباإلضافة إل

ه في نصيبه ،مركب بين شريكين ا يحمل اني  ،وجد أحدھما ما يحمله في نصيبه ولم يجد الثاني م فھل يطالب الث

اأم يلزمه االنتظار حتى يجد ما يح ،األول بأجرة الكراء في نصيبه الفارغ ه في نصيبه؟ وم و استمر  مل العمل ل

  النزاع بين الطرفين؟

راء »فأجاب أحد الفقھاء على ھذه النازلة فقال:  للذي لم يجد ما يحمل في نصيبه أن يأخذ شريكه بحصته من الك

وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك أو ينفصال من المركب ببيعه وقسمة ثمنه، قيل والدواب والعير حكمھا 

  .48«المركب حكم

ان نَ  ه اإلسالمي ك اوى أن الفق وازل والفت ذه الن ا يمكن استخالصه من ھ ي اًعزَّ لعل م ة الت ى المصلحة العام ا إل

  وال يجب أن يترك خربا دون إصالح. ،تقضي بضرورة إصالح المركب قصد االنتفاع به

امالن في المركب ع ،ر من أوجه التعامل البحريوفي الوجه اآلخ راضأن يكون المتع ى سبيل الق ى  ،49ل ال عل

د تلحق  ،سبيل الشركة، وقد ناقش الفقھاء القراض في السفن ي ق ووقفوا عنده طويال مبينين مختلف األضرار الت

اآلخر باالشتغال عليھا على أن يكون  وقامالسفينة أو الدابة  «وسيلة اإلنتاج»المتقارضين، فإذا قدم أحد الطرفين 

ة أو لكل واحد منھما نصف الكسب، ف ى الداب د اشتغل عل اني ق م يكن الشريك الث ا ل ذا األمر م ره ھ ا ك إن مالك

فينة  ا، وال يكون لصاحب الس ه للحامل عليھ السفينة، فإن عمل فيھا فإن ما خلفته ھذه السفينة من كسب يكون كل

  .50إال أجرة الكراء

ا، ال أن  وإذا قام صاحب السفينة بدفع السفينة والمال إلى جماعة ما قراضا بينھم فاشترط صاحب المركب والم

د ، يكون له الثلثان مما كسبت السفينة والثلث اآلخر يكون للمشتغلين عليھا ففي ھذه النازلة أفتى أشھب بفسخ العق



 9

دا وا ادةبين الطرفين واعتبره قراضا فاس ه،  شترط زي ا حمل في مركب راء م ه أجرة وك ر يكون ل والعامل أجي

  .51ليكون كسب يوم ألحدھما وكسب اليوم الثاني للطرف اآلخر يوم العمل؛ والخسارة بينھما بحسب والربح

ذه الحاالت  د استعراضنا لھ فن  ةتعلقالموبع راء الس أجرة ك ا ب ي طرحتھ اكل الت ل والمش ا، فھ اء فيھ ورأي الفقھ

ا ي املين في البحر؟ رغم م ة المتع مكن أن يمكننا أن نتحدث عن قانون بحري أوجده الفقه اإلسالمي يتولى حماي

م يظھر بشكل واضح إال في « القانون البحري»تثيره عبارة  انون البحري ل من تحفظ، وذلك بالنظر إلى أن الق

ة  ،عندما ظھرت العديد من اإلجراءات التي تنظم عمليات اإلبحار ،العصور الحديثة وتتولى فك النزاعات الدولي

نئ ومطاردة القراصنة، ومع ذلك يمكن أن نرجع أصول واستعمال الموا ،حول مناطق اإلبحار اإلقليمية والدولية

واء اإلسالمية من ابقة س وانين الس ى الق ديث إل انون البحري الح الفة؛الق م الس ا األم ي عرفتھ ا أم الت ة  ھ إذ التجرب

ى الموروث وانين تتكيف مع 52اإلنسانية ال تنطلق من فراغ وإنما تستند إل ه  لتأسيس ق مستجدات العصر، والفق

راء   اإلسالمي ة وثمن الك عندما تعرض لفك النزاعات التي كانت تظھر بين أرباب السفن والتجار حول الحمول

راض ب والق ي المراك ركة ف ة والش ف الحمول ا ، وتخفي زم بھ وانين يلت ياغة ق ة ص ى بداي ا عل ا انطباع يعطين

 المشتغلون في البحر.

 
 

                                                 
راء السفن من  -  1 ى ك لم نعثر في المصادر التي أمكن االطالع عليھا أن الدولتين المرابطية والموحدية لجأتا إل
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P.H.F.1966, p 541-542.  

ْت مختلف المعاھدات التي وقعت  -  3 ـدة بيَنصَّ و  1236ن ـبين السلطة الحفصية بتونس وجنوة طيلة المدة الممت
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Rona Dearucon, Madrid. 1940. p267.   
8  - Ibid  
9  -op.cit p171  ,L'Espagne  

10-  Ibid  
11- 172-117Ibid, p  
12- Ibid  
  .205طفى نشاط، م.س، ص مص -13
  نفسه. -14
ه من  -15 ا علي ذا المرسى، وأدى م ه بھ البراءة وثيقة تسلمھا إدارة المرسى للتاجر تدل على أنه استوفى معامالت

ع  راءة، يرج ة الب ه وثيق لمت ل ي س ة الت ة للجھ ي التابع ل المراس ي ك ارة ف ي التج ق ف ه الح ون ل وق، ويك حق
  . Dufourcq, op.cit, p592لـ:
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  .206صطفى نشاط، م.س، ص م -16
17- Espagne.., p539 Dufourcq, L   

  .204مصطفى نشاط، م.س، ص  -18
  .مصطفى نشاط، الصفحة والمكان نفسه -19
  نفسه. -20
  .206-205، مصطفى نشاط، ص kg 31,5كنتريوم يساوي  -21
  .206-205مصطفى نشاط، م.س، ص  -22
د زھود، ورد في ، تحقيقأكرية السفن وأحكام النوتيابن أبي فراس،  -23 انون البحري: محم ، 1، ط.أصول الق

  .35م، ص1993
  ، الصفحة نفسھا.أكرية السفن -24
  .38-37-36نفسه، ص -25
  .35نفسه، ص -26
  .نفسه -27
  نفسه. -28
د،  -29 ن رش ائل مستخرجةاب ي مس ل ف ه والتعلي ان والتحصيل والشرح والتوجي اعي، ط ،البي ق جم ، دار 1تحقي

  .85، ص9م، ج1984الغرب اإلسالمي، 
د بشير  -30 ات، محم م يساوي من الكيلوغرام أورد أحد الباحثين أن اإلردب يساوي طن بحري، لكن لم يحدد ك

  .9م، ص1981، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طقاموس المصطلحات البحريةالكافي، 
  .78-77، ص 9ابن رشد، م.س، ج  -31
  .78، ص9نفسه، ج  -32
  .42ابن أبي فارس، م.س، ص -33
  .151-149-148، ص9.س، جمابن رشد،  -34
  .148ص ،9نفسه، ج  -35
  .41، صأكرية السفن -36
  .42-41-40-39، صأكرية السفن، نافع وأصبغ وأشھب  بنمثل عبد هللا -37
  .40و39نفسه، ص -38
  .40و39، صأكرية السفن -39
  .48-43، صنفسه -40
  .48نفسه، ص -41
  نفسه. -42
  .49، م.س، صأكرية السفن -43
فنأك -44 ة الس اوى ،24 ،71-70-69، صم.س ،ري د، فت ن رش ي، ط اب ار التليل ق مخت د، تحقي ن رش ، دار 1اب

اس، 847-846-836، ص2م، سفر 1987الغرب اإلسالمي،  و العب ار المغرب..،. الونشريسي أب أخرجه  المعي
ة، د.ت. -224، ص8ج جماعة بإشراف محمد حجي، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. المملكة المغربي

  .418-111، ص9و ج 225-309-312-314
ل،  -45 د الطوي يط، لالنقمحم ر الوس الل العص رب خ ي المغ ل ف اط، ص ةكلي والتنق  .240-239اآلداب الرب

ى  ا المخزن إل ويستثنى الباحث الفترة األولى من الحكم الدولة الموحدية، التي يرى فيھا أنھا كانت فترة سعى فيھ
  ة ومحاولة التخلص أو تجاوز دور الوساطة التجارية إلى غزو أسواق جديدة. حماية التجارة المغربي

  .69، م.س، صأكرية السفن -46
  .312ص ،8ج لم ترد ھذه النقطة، ذكر فقط أن تكون قيمة الخراب مائة ومصلوحا مائتين في المعيار - *

  .314-313-312ص، 8، ج لمعيارا. 69م.س، ص ،أكرية السفن -47
ارال -48 ھا في ج 418، ص9..، جمعي ذلك  308، ص 8والمعلومات نفس ن رشدوك اوى اب  836، ص2ّ، سفرفت

  .847-846وص
من أوجه الشركة، لھذا كثيرا ما نجده مصنفا ضمن  ااھتمت مختلف كتب الفقه بقضية القراض، وجعلته وجھ -49

القراض، ويعرف عن ة ب د أھل العراق باب الشركة، وكان ھذا النوع من المعامالت يعرف عند أھل المدين
ي ا ف ان معروف أقره اإلسالم، وھو أن بالمضاربة، والقراض ك ة ف درا من  الجاھلي دفع شخص لشخص ق ي

ا النصف أو الثلث أو  د، إم المال للتجار به على أن يكون الربح بينھما مناصفة أو بحسب ما نص عليه العق
را ى الق ال عل ه الربع، واجمع الفقھاء أن ال ضمان على المتعامل بالم ول قول ين مقب ارض  أم ض؛ ألن المق

دا  روه عق د، واعتب من ضياع المال أو تلفه ما لم يثبت كذبه، وكرھوا كذلك التنصيص على الضمان في العق
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د من التفاصيل حول  ه غرر. لمزي فاسدا؛ ألن فيه مزيدا من الضرر، فھذا فضال عن أن القراض أصال في

ن رشد القرطبالقراض يرجع ألبي الوليد محمد بن أحمد بن  د..،يعبد هللا بن محمد ب ة المجتھ  ، شرح بداي
د 1تحقيق عبد هللا العبادي، ط و عمر يوسف 1836-1835-1829م، ص1995 –. 4، دار السالم مجل . أب

ي ري القرطب ر الفھ د الب ن عب د  ب ن محم د هللا ب الكيعب ة الم ل المدين ه أھ ي فق افي ف روت، 1، ط، الك ، بي
ر385–384م، ص1987 د ال ري، ، عب ةحمن الجزي ذاھب األربع ى الم ه عل اب الفق روت كت م، 1999، بي
  .303، ص2مجلد 

  .71-70-69، م.س، صأكرية السفن -50
  .71-70نفسه، ص -51
حاك،  -52 س الض ـ: إدري ع ل ألة يرج ذه المس ول ھ انون ح المغربق اص ب ة الخ ة البحري اط، 1ط ،المالح ، الرب

  .1، ھامش9م، ص1989



  1

  القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحضاري المعاصر
  الحسان شھيد

  
رة مست الجوانب  ة خطي ة واقتصادية وثقافي رات اجتماعي إن الواقع اإلنساني المعاصر وما حدث فيه من تغيي
ا من  آالت تصرفاتھا وتوجس تقبل البشرية وم اه مس القيمية واألخالقية، خلق لدى العقل اإلنساني قلقا عميقا تج

  نتائج اختياراتھا الثقافية.
انية في إنسان  يم اإلنس لقد تمكنت عناصر القوة والسلطة والتملك والسيطرة في النفس البشرية من اكتساح الق

  . الحضارة المعاصرة، إلى درجة استوعبت فيھا ذاته ووجوده

ا إشكالية  «القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحضاري المعاصر»ھذه الموضوعة  تعالج يم وحفظھ ة الق رعاي
في ظل التمايز القيمي القائم، الذي يشھد تفتق مفاھيم جديدة، وأبعاد متغيرة لمنظومة القيم اإلنسانية، خاصة مع 

  اقتصادية ومادية، وكذا إعالمية.مي وما يستتبعه من أشكال تقنية والتطور العل
في النظر  ةومنحه األولوي بالغة لموضوع القيم،ء األھمية اللذلك، فإنه جدير بالدراسات الفكرية المعاصرة إيال

والتأمل، كما ھو حقيق باإلنسانية إعادة االعتبار للقيم النبيلة المشتركة على الحد األدنى لالستئناف الحضاري، 
  للخبيث من الطيب في التصرفات البشرية. تمييزاو رورات التدافع الثقافي،وحفاظا على ض

  :اآلتيةنظر في العناصر قترح الأ ولبحث ھذا الموضوعة
  دراسة مفھومية، القيم، التدافع أوال:
  القيم واإلنسان ثانيا:
  تاريخ القيم اإلنسانية ثالثا:

 القيم اإلنسانية وموقعھا من التدافع الحضاري رابعا:
  القيم اإلنسانية بين الخصوصية والعولمة خامسا:

  .القيم والعلم، أو القيم بين الخصوصية والتقنية -
 .والمال، أو القيم بين المجتمع والخصحصة القيم -
 .الصورةو ، أو القيم بين الھوية واإلعالمالقيم  -
 .القيم والسلطة، أو القيم بين الحرية والسلطة -

  القيم اإلنسانية ومقاصد الشريعة سادسا:
  القيم اإلنسانية والشھود الحضاري سابعا :

  خاتمة -

  دراسة مفھوميةأوال: 
  في معنى القيم: - أ

ة وقفت القيم ى الشيء إذا ثبت 1جمع قيمة، وقوم الشيء فھو قويم أي مستقيم وقامت الداب الن عل ام ف ال ق ، ويق
دين 113 (سورة آل عمران آية}من أھل الكتاب أمة قائمة: {-تعالى–عليه قوله و عليه ى الت ة عل )، أي مواظب
ة ر2ثابت ة للخي ل أي عامل او 3، وقي ول تق التقويم، نق يء ب ن الش ة ثم يء والقيم اد الش نھم، وإذا انق ا بي موه فيم

  .5وما له قيمة إذا لم يدم على شيء. 4واستمرت طريقته فقد استقام لوجھه
ه  ه قول وم وعلي ريم أق رآن الك واردة في الق ة ال ة القيم ة لكلم الى–ومن االشتقاقات اللغوي رآن : {-تع ذا الق إن ھ

  . 6ھي أقوم الحاالت وأسدھا للملة والطريقة أي للحالة التي )،9}(سورة اإلسراء، آية يھدي للتي ھي أقوم
وة  افرتتظ ي الق تمرار وتعن ات واالس ي الثب ة فتعن ي اللغ ة ف داللي للقيم وم ال ال المفھ ى اكتم دة عل اني ع مع

وم االصطالحي و والوقوف، وتعني الخير والرشاد ى المفھ ق عل ة تنطب االستقامة، وھي كلھا خصائص معنوي
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يم للقيمة، وإن تعذر علينا العث الم، ألن دراسة الق وم واضح ومحدد المع ا إال في »ور على مفھ م تعرف عملي ل
دم  موضوعات  ذ الق القرن التاسع عشر كواحد من المواضيع الفلسفية األصيلة، صحيح أن الفالسفة ناقشوا من

ي الفلس ح إال ف م يتض يم ل ور الق ادق، إال أن تص ل والص ة والجمي يلة والعدال ق والفض ر والح ل الخي فة مث
انيوعليه  يمكن القول:  .7«المعاصرة ى كل المع ق عل ا ينطب ة التي تنسجم مع روح الفطرة  إن مفھومھ النبيل

  البشرية ويطمئن إليھا جمال النفس ويتلقاھا العقل بالقبول ويحيا بھا اإلنسان السعادة.
  لذلك، فالقيمة بما ھي معاني إنسانية، فإنھا تتأصل فيھا أربعة عناصر أساسية:

انية ألن ال يم اإلنس دة»فطرة التي تتفتق عنھا شرارات الق ة الحمي األخالق اإليجابي ق ب ة التخل دى اإلنسان قابلي  ل
ا في النفوس و ر رسوخا وأصالة ورجحان دون شك أسبق وأكث بأضدادھا معا، غير أن األخالق الحميدة ھي ب

ة وإن الفطرة ھي الم ول إن األخالق فطري ن الق ا يمك ع األول لألخالقالبشرية...ومن ھن ال حيث ، 8«نب لجم
رام  ا سلطة االحت ذي يمنحھ ول الحق ال ا وتصدقه العق ان فيھ ره األدي ذي تق تميل إليھا النفس البشرية للحسن ال
ا من  يم وتمثلھ تالك الق ذر ام ه ين د ألن اس الجھ ين الن والتمثل اإلنساني وثباتا في االستمرار على سبيل الجادة ب

  دھا، واعتبار للمشاق في النفس البشرية.دون تكلف، ومدافعة ألضدا

 في معنى التدافع: - ب
ه  ه قول ع بعضھم بعضا ومن وم أي دف دافع الق الى–الدفع اإلزالة بقوة، وت اس بعضھم : {-تع ع هللا الن وال دف ول

دت األرض بعض لفس ه  }ب الى–وقول ع : {-تع وامع وبي دمت ص بعض لھ ھم ب اس بعض ع هللا الن وال دف ول
  .)40 ,الحج}(ھا اسم هللاوصلوات مساجد يذكر في

ة  ذه الورق دافع الحضاري في ھ فالتدافع من تفاعل أي تبادل الدفع من جھتين أو جھات متعددة، والمقصود بالت
تى  افي بش ا الثق رض وجودھ انية، وف ة إنس ل ثقاف ن ك اري  م ل الحض اركة والفع ور والمش و إرادة الحض ھ

  الوسائل واآلليات المتاحة.
الى وفي ھذا السياق ال يس ه تع ى وھو يفسر قول عني إال أن أنقل كالما جميال وقويا للزمخشري في نفس المعن

ادھم لغلب » :األولىفي اآليتين السابقتين حيث قال في  م فس بعض ويكف بھ اس ب دفع بعض الن وال أن هللا ي ول
ا يعمر األ ائر م رض، المفسدون وفسدت األرض، وبطلت منافعھا وتعطلت مصالحھا من الحرث والنسل وس

م  و ل لمين، أو ل ل المس ا وقت ار فيھ ث الكف دت األرض بعي ار لفس ى الكف لمين عل وال أن هللا ينصر المس ل ل وقي

ا 9«ونزلت السخطة واستؤصل أھل األرض يدفعھم بھم لعم الكفر ا كم ديانات وأھلھ ى ال . بل إن ذلك خطر عل

ى أھل المل»: الثانيةقال في اآلية  داھم ولوال ذلك الستولى المشركون عل ى متعب تھم وعل ة في أزمن ل المختلف
  .10«فھدموھا، ولم يتركوا للنصارى بيعا وال لرھبانھم صوامع، وال لليھود صلوات وال للمسلمين مساجد،..

  القيم واإلنسان ثانيا:
ة؛  ة والمادي ه الروحي ه؛ بمكونات مھما توالت األزمنة الحضارية وتتابعت الحقب التاريخية يبقى اإلنسان ھو ذات

اةوإ ذات والحي ون وال ة للك ه الرؤي رت في ق ، ن تغي ة الخل ي معياري يم ف ات الق رار بثب ى اإلق دفعنا إل ا ي ذا م وھ
انية ال ينبغي فصله عن ضرورة  يم اإلنس اإلنساني واستمرارھا الوجودي المتأصل. لذلك فإن الحديث عن الق

  التمثل التاريخي لإلنسان وذلك ألمرين:
ود األول يم تمس الوج رى : أن الق ة لخصائصه الكب ي ترجم ه الخصوص فھ ى وج ه عل ق ب اني، وتتعل اإلنس

  المؤھلة له للسيادة الكونية.
إذا تحددت األسس الثاني ه ف ا ومشروعية وجوده، وعلي : أن بحث موضوع القيم ھو بحث في اإلنسان أساس

ك األسس إن لتل تمثالت واضحة  الموضوعية للقيمة المحصورة في جوانب الفطرة والحق والجمال والجھد، ف
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نفس  ل وال روح والعق دو في جوانب ال ق  يب اط عضوي وروحي وثي على جغرافية الخلق اإلنساني، ولھا ارتب
  والجسد، ويمكن بيانھا وفق المرسومة اآلتية:

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ه فالروح ال تنفك في إيحاءاتھا عن جانب الفطرة في اإلنسان، لكونھا مبعث الصفات الجبلي ة التي تتمتع من عقل
  ونفسه بالرضى والقبول.

ات اإلنسان مع الخالق ريح في عالق ال الم الحس المرھف والجم ا ب ة في تعلقھ مع و والنفس تجد قوتھا القيمي
  المخلوق ومع الكون.

جام  ق االنس ى يتصرف وف ة حت ي تصوراته القيمي ره ف ن غي ق م ى إدراك الح ان إل ه اإلنس دي ب ل يھت والعق
  ن الناس.المطلوب بي
ا غ قوته في صور الجھد أو المجاھدةوالجسد يفر يم بقصد حفظھ ل الق ا و والمشقة المستصحبة في تمث اعتبارھ
  في الحياة.

  ثالثا: القيم والتاريخ
اھيم  ي للمف تمرار الفعل ه االس تتبع مع ه يس اني وتوالي ود اإلنس ة الوج ي بداي ل ف يم المتأص ور الق إن حض

ك التفسيراوالتفسيرات للقيم كما بدأت أ م تل ا ارتباطات  تول مرة، ما دامت تحك اھيم أسس وجوانب لھ والمف
  . لصيقة باإلنسان عبر التاريخ

ير  ات التفس توى آلي ى مس يرات وتحوالت عل ع تفس د تق ه ق و أن ذا الصدد ھ ي ھ ه ف ارة إلي ا ينبغي اإلش ن م لك
ة و ب التاريخي ب الحق يم، حس ك الق ل لتل ات التفعي م، ومنطلق ردات الفھ ات ومف رية والمجموع اس البش األجن

تركا،  اني مش اريخي اإلنس م الت ق الفھ ا وف ى النظر إليھ يم يبق ك الق و أن تل ك ھ ي ذل د ف انية، إال أن األكي اإلنس
  باألمثلة اآلتية: والمادية فيه، ولبيان ذلك نستعينالنسجامه مع األبعاد الروحية 

  :قيمة العدل -أ
م يطرأ عل دأ ل ا فقيمة العدل من حيث المب وني، ألن لھ وم اإلنساني أو الك ل من حيث المفھ ر أو تحوي ا تغيي يھ

ا  ءمتحققات نفسية وعقلية على السواء، استوعبھا الفكر البشري منذ نشأته، ثم ألن وضع األشيا ر محلھ في غي
ذھما  م نب دل، ت ابالن للع اني، وإن مورو وھو ما يسمى الظلم أو الجور المق ل اإلنس ل العق ا من قب ا احتقارھم س

  على صورة غير مقبولة، وبالقدر الزائد عبر التاريخ البشري.

  قيمة الحرية:  -ب
ا  ا اعتباراتھ انية لھ ا اإلنس إن قيمتھ ات والشعوب، ف ين الثقاف ه ب اده واتجاھات إن الحرية وإن تباين مفھومھا بأبع

ه الحرية في الوجدان، إلى الوجود تخرج مع نالوجودية المشتركة في النفس البشرية، إذ بمجرد خروج اإلنسا

  

  اإلنسان     القيم

  

الروح      الفطرة     
  

  النفس      الجمال  

  

  العقل     الحق  
  

  الجسد     الجھد  
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اتھ» وذلك ما تقدره المقوله الشھيرة لعمر بن الخطاب: دتھم أمھ د ول اس وق ة «أحرارا ممتى استعبدتم الن ، فقيم
  الحرية أصل في الوجود اإلنساني وقيمتھا ثابتة ما ثبت حضور الذات اإلنسانية.

  قيمة الحب: -ج
ة ذ بداي اني من دان اإلنس ا الوج د عرفھ ة الحب ق اريخ وإن  إن قيم ر الت ه عب ري، ترسخت معاني ود البش الوج

ان  انية، ك اده اإلنس ا بأبع ا؛ أو بشخص م أمر م نفس البشرية ب ق ال تنوعت أساليبه وأشكاله، فالحب كما ھو تعل
  وال يزال؛ وال يمكن توجيھه وجھة أخرى ال تقبلھا الفطرة اإلنسانية، وإال تغيرت األسماء والمسميات.

ة في النظر  اتخلقت في رحم النفس اإلنسانية، ويبدأ تاريخھ إن ھذه القيم وغيرھا ا ثابت مع تاريخ اإلنساني ألنھ
نفس  ا أو تشويھا من حيث األصل وإال انحرفت ال ا أن تشھد تحريف ومستقرة في النفس اإلنسانية، ال يمكن لھ

  وتاه العقل اإلنسانيين.

  رابعا: القيم اإلنسانية وموقعھا من التدافع الحضاري
ا روح إن  انية؛ باعتبارھ يم اإلنس ة الق اريخ البشري ھو رعاي ر الت اقف الحضاري عب األصل في مناطات التث

ا  اني، ومھم ثقافة المجتمعات، التي تقصد بھا كليات الوجود من توحيد إلھي، واستخالف أرضي، وشھود إنس
إن معادھ ة، اختلف ھذا التثاقف وتعددت أشكاله ومظاھره؛ سلمية كانت أو حربية، ف اد القيمي د األبع ا ينتھي عن

  ألن اإلنسان يبقى في األخير أحد القائمين على تلك القيم خالل الدورات الحضارية المتوالية.
ات أو  ين الثقاف اك ب ردات التواصل واالحتك ك من مف ر ذل اقف، أو غي لذلك، فإن مفاھيم الصراع والتدافع والتث

دافع حضاري يتح ا في ت يم الحضارات، يمكن اختزالھ ات الق د إثب اده عن دافع قيمي تنتھي إبع قق مناطه في ت
  اإلنسانية؛ أو إلغائھا بين الناس.

ه في خاصية جوھره؛  ارة أخرى، إال أن ا أو اقتصاديا أو عسكريا ت يا أحيان ا سياس وقد يلبس ذلك التدافع لبوس
السعادة، وذلك ما تلخصه و لحريةوخلفية مظھره؛ له امتدادات قيمية إما ترسيخا؛ أو إعادة اعتبار لقيم العدل وا

القولة الشھيرة للصحابي الجليل ربعي بن عامر ذلك الجندي البسيط في جيش الخليفة عمر ابن الخطاب خالل 
ارس ه بكل عزةو معركة القادسية، حينما دخل على رستم ملك ف م، فأجاب ذي جاء بك ا ال أله م ة : و س ا »ثق جئن

ى عدل و ادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتھالنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عب ان إل من جور األدي
  . 11«اإلسالم

رى للصراع  ة الكب ا ربعي بشكل مباشر، وھي المقاصد الكلي د أفصح عنھ ة والسعادة ق إن قيم العدل والحري
ا د تمنحھ ة التي ق وم المختلف ذا بغض النظر عن الفھ ات والحضارات، ھ ات  والحوار والتدافع بين الثقاف الثقاف

انية اللصيقة بالتفسير الروحي  اھيم اإلنس والحضارات لھذه القيم، إال أن ھذه المفردات القيمية ال تنفك عن المف
  والعقلي والجمالي لإلنسان.

مى  ا يس ع م وم م ي صراعه الي رب ف ى الغ اب»وحت عادة، «باإلرھ دل والس ة والع م الحري إن و يخوضه باس
  مفاھيم.اختلفت اآلليات والتفسيرات وال

روب  ي الح دو ف ة تب ور بدائي ة وص كال تقليدي ن أش رج ع م يخ ات ل ين الثقاف ي ب دافع القيم رات الت إن تمظھ
د المستجدات  دافع بتعق ه أوجه الصراع والت دت في والغارات على وجه الخصوص، لكن الوقت المعاصر تعق

ذا اال ي ھ ك. وف ر ذل م، وغي ة وعل الم وتقني ن إع ات التواصل م ارية وآلي وش:الحض يرج الت ول س اه يق  تج
ة ھي » ى الطبيع ة والسيطرة عل ة واالقتصاد والتنمي م والتقني يم العل والواقع أن عمليات إدخال القيم الغربية، ق

ى تحول  دعائم محو الثقافة، إن األمر يتعلق بتحويل عقيدي حقيقي، والحقيقة أن العنف يدمر أكثر مما يؤدي إل
والم األخرى، ويفترض عقيدي حقا، ويعني الغزو الروحي أن ين الغرب التوسعي والع ة اتصال ب ه يمكن إقام
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ردات االقتصادية،  ذه المف ن، وال ينبغي أن تخدعنا ھ ادل ممك دة لتب ا كحاجات مشتركة كقاع يئا م االتصال ش
  .12«فالمسألة ھي قبل كل شيء مسألة قيم ال ترتدي شكل سلع إال بصفة عارضة

  صية والعولمةخامسا: القيم اإلنسانية بين الخصو
ة  ى الصور التاريخي ة  أجل دافع الحضاري بمثاب افي والت إن مشروع العولمة باعتباره أحد أشكال التعارف الثق
ك الخطر المستوى  الخطيرة في تھديد األسس اإلنسانية للمنظومة القيمية لدى الثقافات المتعددة، سواء طال ذل

يس فقط كل أشكال الن العولمة تعني  مركزة السلط، إ»الفردي أو األسري أو المجتمع أو العالم ككل،  سلط، ول
ريكيتين، ا  السلطة السياسية، ھكذا فإن شركتين أم م Exxonو General motorsوھم ان لوحدھما رق ، تحقق
ة  ،13«معامالت يفوق مداخيل الھند ذات المليار نسمة د أربع ذا التھدي ة في ھ رى للعولم داخل الكب ومن أھم الم

  مداخل:
م: األول: المدخل داه البحث العلمي الالمحدود من خدمات لإلنسان في  جانب العل ا أس ك في م ويتشخص ذل

ة  ى المساس بالجوانب الروحي ك إل اتجاه االستخالف والشھود بقطع النظر عن أبعادھما الثقافية، قد يتجاوز ذل
  وما يتعلق بھا من قيم إنسانية نبيلة خصوصية أو عالمية.

ومن أدق تجلياته ما أضحى يعرف بالخوصصة أو الخصخصة، وھي من أشد  :ب المالجان المدخل الثاني:
ل  ة المشتركة، ب الخصوم المفترضين لمنظومة القيم، لكونھا لم تعد مبدأ تھديد للمخيال الجمعي للخدمات المادي

ى أصبحت م ة. حت ك الجوانب الروحي ا في ذل جموعة أصبحت مخاطرھا تطول األبعاد القيمية في اإلنسان بم
  من قيمنا اإلنسانية تنقض عروة عروة بتأثير من التشييئ المادي لمضامينھا.

ه من رموز  :جانب اإلعالم المدخل الثالث: ا يحمل انية، لم يم اإلنس ى الق ر خطورة عل داخل األكث وھو من  الم
يم النفسية ى المستوى الق ة للحضارات، إن عل ات وخارق ابرة للثقاف أو األسرية أو  متعينة وسميائيات فكرية ع

  االجتماعية أو حتى العالمية.
ا  «الفوعلة»إن دالالت السلطة المتضمنة في أوجه العولمة بصياغتھا القسرية  جانب القوة: المدخل الرابع: بم

ة  ردات القيمي ة المف ر حضاري ستطول ال محال تحمله من فھومات اإلكراه في التغيير، من تحويل ثقافي وتغيي
ذا لدى اإلنسان، وأول دفع في ھ ى أن ال ذا مؤشر عل ر، وھ ھا مفھوم الحرية أو الالإكراه في المعتقد، أو في الفك

  االتجاه يمنح األولوية للمظاھر على الجواھر وذاك من أسرار فشل ھذا المشروع.
اح  ي ظل االكتس ة ف اھيم القيمي دق بالمف ي تح ار الت ديا األخط راد مب ى انف ب عل ل جان ي ك أحاول النظر ف وس

  ألسلوب العولمة لما تبقى من قيم إنسانية مشتركة في خضم التدافع الحضاري المعاصر. القھري
يم  ة للق ات ناعم ة اختراق ى خلفي ا عل إن مما تتميز به العولمة في ھذا التدافع الحضاري المعاصر ھو انطواؤھ

  اإلنسانية ويبدو ذلك في أمرين:
ا تتس األول: ا وتجلياتھ ة المعاصرة بمظاھرھ ى أن أن العولم ة، إل يم الروحي ي الق ة ف اطق الحساس ى المن لل إل

  يستأنس اإلنسان مع أشكال تطبيعية إلى درجة العادة واألمر الواقع.
العولمية التي تمس الجوانب القيمية في اإلنسان، يصعب  لأن مبلغ التطبيع والتعاقد النفسي مع األشكا الثاني:

ا معھا التخلص من تلك األشكال وإعادة االعتبار  ع. مم ك التطبي ة من مراحل ذل ة معين يم خالل مرحل ك الق لتل
  يتطلب جھدا ضافيا ومدروسا في تغيير الوضع القائم.

لذلك فإن ھذه الورقة تجتھد في دق ناقوس الخطر الذي بات يھدد بعض القيم اإلنسانية في التعامل مع اإلنسان 
   .المعاصر مع بعض ھذه األشكال دون شعور ودون إعارة اھتمام

  أو القيم بين الخصوصية والتقنيةالقيم والعلم،  -1
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اعي  د أي مجال إنساني  اقتصادي أم اجتم م يع إن البحث العلمي رأس سنام الحضارة الغربية المعاصرة، إذ ل
اھرة  أو ثقافي في منأى عن التدخل السافر للنزعة العلمية، وذلك من بواكير المشاريع المرافقة لخط العولمة الق

ال البطيء والمستتر  لكل ما ك االنتق ه ھو ذل ھو في غنى عن استعارة العلوم، إال أن خطورة األمر المشار إلي
ة  آلليات العلم وتقنياته المادية إلى ما ھو روحي ووجداني وقيمي في حياة اإلنسان، قد يفقده خصوصياته الثقافي

  بعض األمثلة توضح المقصود: أحيانا، ويفرغه من مضمونه الوجداني أحيانا أخرى، ولبيان ذلك ھذه
ة من  كراء األرحام: -أ رة نوعي ة طف رة خاصة في المجتمعات الغربي ة األخي دخل البحث العلمي في المرحل

ر  تتبعھا من تغيي ا يس ئحيث اقترابه أكثر من الحياة البشرية، فظھرت تقنيات الھندسة الوراثية وم ق  وتھي للخل
ام با راء األرح اء البشري، وعلى رأس ذلك ك تخلص من أتعاب الحمل وأعب ات في ال لنسبة للزوجات الراغب

يم  واستخدمت في ذلك تقنيات علمية دقيقة ألجل صياغة أمومة مفترضة األمومة، ـ األمر الذي ال ينسجم مع ق
ة، وھل تستطيع لمنذ نشأتھا، فھل يمكن لذ ةإنسانية تنضج في الكينونة البشري ة الحقيقي ة األموم ك تعويض قيم

وداألم  ة؟و الحاملة التخلص من قيمة األمومة بعد حمل ووضع المول ى المكتري ليمه إل ك  تس نعكس ذل وكيف ي
يم؟على مستقبل البشرية، وخاصة على القيم اإلنسانية باألسر والمجت ك الق ا بتل ر ارتباط ه  معات األكث ذلك فإن ل

ع الع تعلم من األھمية بمكان بالنسبة إلى العلم والمجتمع على السواء أن يتب ة للسلوك، وأن ي ايير مالئم اء مع لم
ه جزء و العلماء كيف يدركون الحيثيات األخالقية في العلم، ى أن أن يفكروا فيھا وأن ينظر العلماء إلى العلم عل

  .14من سياق اجتماعي، واسع ويثمر نتائج مھمة للجنس البشري
رة: -ب ع البك ى ا ترقي د عل ر تتجس د البك ة عن ي الشرف والكرام ا خدش إن قيمت ا، وأيم ي بكرتھ لخصوص ف

ع  ة ترقي م الحديث من محاول د تمكن العل ة الشريفة، وق يم األنوث لحقھا أو فظ تعرضت له فقدت ما تملكه من ق
ك من  ر ذل ا أو اغتصابا أو غي البكرة كلما تعرضت للدمار، فلم يعد للتي افتظ غشاء بكرتھا سواء سفاحا أو زن

كل نق رج أو مش روعة ح ر المش رق غي رف الط ي الش تعادة قيمت ا اس ن لھ د أم العلم ق ا، ف ن كرامتھ ان م ص
ة التي  يم النبيل ى الق ة إل انية التواق والكرامة، وفي ذلك تشجيع عظيم على الفساد والسفاح في المجتمعات اإلنس

  تنشد العفاف والطھر، كما سيكون لذلك انعكاسات سلبية وخطيرة على تماسك المجتمعات.
ة في مجاالت شتى، ال أ الھاتف النقال: -ج انية جليل حد يشك فيما قدمه اختراع الھاتف النقال من خدمات إنس

آل،  ا يحدث في الم ك في الحال، وم لكن ذلك ال ينبغي أن يعمينا عن بعض المفاسد واآلثام التي ترتبت عن ذل
ى ذكر بعض من ذل م خاصة في عالقته مع بعض القيم المطلوب رعايتھا وحفظھا ويمكن االقتصار عل ك، أل

ارة  ازي وزي ديم التع ى تق ال عل ام واإلقب ام بصلة األرح ل القي ان مح ن األحي ر م ي كثي ال ف اتف النق ل الھ يح
م  ن بخس دراھ ر ثم ه غي ة ال تكلف ة ھاتفي رء بمكالم ي الم بات، فيكتف راح والمناس وة األف ة دع ريض وتلبي الم

ى معدودة رغم أن عددا من تلك القيم ال تعوضھا تلك البدائل المتوھ دعو عل مة، فصلة الرحم تدعو لواصلھا وت
  قاطعھا، وزيارة المريض من واجبات المسلم على المسلم، وإجابة الدعوة من حقوق المرء على المرء.

ذكرھا  ال ل ع المج ر ال يتس ا كثي راء األعضاء وغيرھ اخ وش ك موضوعات أخرى كاالستنس ى ذل وأضف إل
ة » ،بالتفصيل. وفي ھذا السياق يقول مصطفى المرابط ة ال يعترف إال بحيواني ه العدمي تند إلي إن العلم الذي تس

د ال نجد أوضح  اإلنسان، البعد المادي، ومن ھنا إصراره على تدمير أعز ما يملك اإلنسان، البعد المتسامي، ق
ذي  ة ال ه يمكن أن نلخص فعل العدمي تعارتنا ل املة، وباس اد اإلنسان الش اموس القرآني في وصف أبع من الق

  .15«ى في فصلھا نفخة الروح عن قبضة الطين، وفي كونھا ألغت األولى وتصدرت الثانية مسرح الحياةيتجل
  ، أو القيم بين الھوية والصورةالقيم واإلعالم -2

ذ بداي رى من ة كب ا ةعرف التطور اإلعالمي محطات علمي أة اإلنس ا  ننش ان الكالم والسماع وأحيان دما ك فبع
المعلومة والخبر انتقل ذلك إلى العين في تظافر مع الوسائل المتطورة مشخصا  الخيال مصادر للمعرفة وتلقي
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ة االنضباط  في الصوت والصورة والتفاصيل، بل إن الوقت المعاصر لم تتجاوز الصناعة اإلعالمية فيه مرحل
شروط إلى الصورة فحسب بل إلى صناعة الصورة نفسھا أو الحكاية ومنحھا أبعادا جديدة رمزية ومستوعبة ل

  التأثير، وقضية تشكيل األذواق إلى خلق قيم والعمل على خرم أخرى.
عند المتلقي أو  اإلنسانإن ھذه الثورة العلمية في صناعة اإلعالم ستتقلب معھا خصوصيات النظر القيمي عند 

ة المستقبل بناء على درجات إدراكه ووعيه بالفكرة المقصودة حتى أصبحت لإلعالم سلطة جامحة في صناع
  قرارات قوية وتھيئة ألجواء بناء منظومة قيمية جديدة. وھذه بعض األمثلة لبيان ذلك:

إن الرسوم المتحركة أو ما يسمى باألفالم الكرتونية من أشد األشكال اإلعالمية خطورة  الرسوم المتحركة: -أ
ادة في ترسيخ بعض القيم أو على األقل في تغيير بعض المفردات القيمية وخاصة على ذاك ة التي ع رة الطفول

د  نفس عن رآة ال ي م كيلھا ف ا أو تش راد توجيھھ ة الم ة والصور القيمي ة الرمزي تقبال الثقاف ة الس ون مھيئ ا تك م
  الطفل، وھنا يجدر التنبيه على بعض األمثلة:

ك بتصوير ط، وذل ه صورة القط: في كثير من األحيان تخلق الرسوم المتحركة عداوة ...مع الحيوان األليف الق
تم تصوير « توم وتجيري»رمزا للعداء أحيانا، وللغباء تارة والغدر تارة أخرى، كأفالم  المشھورة، في حين ي

ة  القط في الثقاف ل، ف ا للطف يم التي ينبغي تلقينھ بعض الق ك قلب ل ة، وفي ذل ذكاء واأللف الفأر رمزا للظرافة وال
الطوافين  إنما ھي من إنھا ليست بنجس،» -وسلمصلى هللا عليه -اإلسالمية له اعتباره الخاص لحديث النبي 

ه16«الطوافات عليكم أو ذي شربت من أر فصنفه 17، وحتى سؤرھا طاھر وال ينجس ماء الوضوء ال ا الف ، وأم
ؤر ة الس ات النجس اء ضمن الحيوان رمو العلم ي الح ا ف أمور بقتلھ د 18الم ر عب ول المفك ذا الصدد يق ي ھ ، وف

يري: اب المس اس» الوھ ثال– فالن ى  -م رون إل ري»ينظ وم وجي المعنى  «ت رام ب الل أو ح ه ح ور أن ن منظ م
ا ة ب ل وال إباحي ه تقبي د في ادام ال يوج الل م ه ح طحي..فيقولون أن ر.الس   لمعنى المباش

يفعالن ذلك، إنھم يعريان  «توم جيري»معرفية تعري اإلنسان من كل أخالقياته، و -أخرى- ولكن ھناك إباحية
ذا.اإلنسان من أي ق ديم، وھك راق وأعتق ذا األمر إن  -..- .فھناك اخت ا ھ د المعرفي يمكن أن يكشف لن أن البع

  .19«ركزنا عليه
بح وسوء  ى الق ة إشارة إل اللحية: عادة ما يتم بيان الشخصية العدائية وغير المرغوب فيھا مرسومة بلحية كثيف

ا،ألن األخالق، وتلك صورة ال ينبغي تقديمھا للطفل حتى ال يربط بين القيم المذك راد إبالغھ ورة والصورة الم
  . اللحية داللة على قيم االلتزام والوقار في ثقافتنا

اس  التبرج: بح وسوء بلب ذكيات والنبيھات المتحررات من كل ق ات ال ة الفتي الم الكرتوني ا تصور األف عادة م
خادمات أو الشريرات متبرج سافر، أما الكاسيات منھن في أحسن األحوال يقدمن على أحوال يمثلن بھا دور ال

  أو ما شابه ذلك فتتركز في ذاكرة الطفولة تلك الصور النفسية لتترجم إلى تمثالت واقعية ومعيشة.
ا  قضايا األسرة: -ب ا، ونظرا الرتباطاتھ ى معالجتھ ة عل ة اإلعالمي كثيرة ھي القضايا األسرية التي تعمل اآلل

  .موقع تھديد خطيرالدقيقة بمجموعة من القيم الثقافية، باتت األسرة 
ة شديدتي اللھجة وبشكل  - ا مع إجراء محاورة ومجادل برامج أسرية: يتم فيھا عرض مشاكل زوجة وزوجھ

فاضح، كل يدافع عن نفسه أمام الكاميرا مباشرة ھاتكة لقيم الستر واألدب في الكالم، واإلحسان للوالدين، وفي 
ا د هللا المحي ن عب وطن العربي دراسة علمية خلص الباحث مساعد ب ة في ال ى أن بعض األشكال اإلعالمي  إل

ذه » ث سعت بعض ھ لمة بحي ة المس ات العربي ي المجتمع لمة ف رأة المس ى أوضاع الم ا الحرب عل ن فيھ تعل
رأة ينبغي أن تتخذھا ھي دون الرجوع  المسلسالت إلى أن توحي إلى جميع المشاھدات بأن جميع قرارات الم

  .20« مسؤولية القيام عليھا زوجة أو بنتاإلى ولي أمرھا أو الذي واله هللا
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وء - اتھن وس ديث عن معان ع الح ات م ارير ووثائقي ك بعرض تق ة: ذل ي الرذيل ات ف دفاع عن الواقع رامج ال ب
أنه أن  معاملتھن كأنھن مظلومات، محاولين بيان الظلم يسلط عليھن في المجتمع بما اقترفته أيديھن وھذا من ش

  يشيع الرذيلة والزنا.
ع  لفقط عينة من األشكا تلك د ال تغيب عن المرء المتتب رة ق اإلعالمية الخاصة بقضايا األسرة، وإال فھي كثي

  للمعروضات اإلعالمية.
وم: -ج ذلك روح  قضايا العل اوزة ب ة متج يم النبيل دد من الق ة من خرق ع ة الموجھ وة اإلعالمي استطاعت الق

ة المتلقي وضعف اآلخر، األمانة العلمية أحيانا وقيمة العدل في أحيانا  ك سلطتھا وغفل أخرى، مستعملة في ذل
اف  م أوص اء لھ ى علم ة إل راع التاريخي راءة االخت ة أو بب ة األدبي بة الملكي ك بنس ى ذل دليل عل ن الت ويمك

م و واستثناءات خاصة، مع إغفال ة أو حضارية، كنسبة عل ا ألسباب ثقافي تھميش صاحبھا األول وإقصائه إم
ل د اع إلمي دون.االجتم ن خل دل اب ايم الفرنسي ب زي أو و ورك ارفي اإلنجلي ة بھ دورة الدموي إلحاق اكتشاف ال

ثم  ن الھي ل اب ل دب انز كي سيرفيتوس اإلسباني بدل ابن النفيس، وكذا نسبة اكتشاف قوانين الضوء باأللماني يوھ
  محمد بن الحسن، وقد استكملت اآللة اإلعالمية ھذا الدور بشكل الفت.

اط خاصة إضافة إلى ما  ذكر فإن سلطة اإلعالم استطاعت في عصرنا تشكيل أذواق جديدة وآراء مغايرة وأنم
ر، ي التفكي دم » ف ي تق ي–فھ ية  -للمتلق نس ورومانس ف وج ة وعن لية، رياض رامج التس ن ب ة م ة ھائل كمي
ة او وكوميديا..، نفس الطريق ام ب ار، وقضايا الشأن الع ي يشاھد وتحوله إلى متفرج سلبي يشاھد نشرة األخب لت

  .21«بھا األشرطة السينمائية..
  أو القيم بين المجتمع والخصخصة  ،القيم والمال -3

ين الشركات  ة ب ة الشرس ادئ المنافس وي لمب الي، المحرك الق ة المعاصرة األساس الم ة العولمي د الھيمن معتم
ة توزيع الخيرات المنتجة، ولم تعد السياسة ھي السلطة التي تحدد عملي»والمؤسسات الكبرى العابرة للقارات، 

دت  ذا النحو فق أمر السوق، بھ ل ب ا، يمتث بل أصبح الفصل بشأنھا  بيد السوق، السياسة أمست إذن خادما مطيع
ة والجوانب 22«السياسة أولويتھا، أي سلطانھا على االقتصاد ى القطاعات المادي ة عل ذه الھيمن م تقتصر ھ ، ول
ات االستھالكية في حياة اإلنسان، بل مست ك م تجلي الم، ومن أھ رد والمجتمع والع ة للف ثيرا من الجوانب القيمي

ة في وجدان  اطق القيمي ك المن ر من تل ذي اقترب أكث ذلك ما يعرف بالخصخصة أو الخوصصة، المشروع ال
ى »الحياة اإلنسانية المعاصرة حيث يھدف إلى  ة عل يم السوق المبني ة تسليع العالقات اإلنسانية وإشاعة ق النفعي

ارودي،  ميه غ ا يس ا، وھوم ى تثبيتھ ل عل ليع والعم افس، والتس ة والتن وق»والمادي ة الس  «بوحداني
monotheisme du marche"" أو التسليع المطلق والكلي حسب ال توش "omni-marchondisation "

ا 23«وھي مفردات مستوحات من القاموس الديني وتعكس ھذا النزوع التأليھي المطلق لقيم السوق ، فأصبح فيھ
  المال ينافس قيما عظمى ويغري بإقصائھا من عالقات اإلنسان، وھذه بعض األمثلة:

انة: -أ االت ال  دور الحض ي ح ائف األب واألم ف ر بوظ ت المعاص ي الوق انة ف ات دور الحض وم مؤسس تق
وة واألم يم األب ة، فق ا تستدعي الضرورة ذلك، لتعطي مساحة إنسانية في حياة الطفل القيمي ق بھم ا يتعل ة وم وم

ك  ذه المؤسسات، وفي ذل ؤدى لھ ال ي غ من الم ل مبل ة خاصة، مقاب ة وعناي ة ورعاي ان وعطف وتربي من حن
د،  ا بع ه يستحيل تعويضھا فيم رد في طفولت ا الف ة يحتاجھ يم تربوي ى ق خطورة على بناء أسري متماسك وعل

  و ما يمكن نعته بالخصخصة القيمية.وھذا التوجه ال يبعد عن تفويت قيم نبيلة إلى مؤسسات خاصة وھ
زة: -ب ة  دور العج ن الخاص ار الس ة كب ات رعاي ن مؤسس ال ع ى يق انة األول ات الحض ن مؤسس ل ع ا قي م

رة  ا، وكث اة المعاصرة وتزاحمھ بالعجزة، وقد ظھر ھذا الشكل من المؤسسات خصوصا مع سرعة وتيرة الحي
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تمس  رء يل ة أصبح الم ى درج ا، إل غاالتھا ومفاتنھ ى انش ان إل ة؛ كاإلحس يم النبيل ن الق تخلص م لكا لل ا مس فيھ
  الوالدين مقابل أداء راتب شھري يقدمه لتلك المؤسسات.

ا  وارتباطا بھذين المثالين فقد بدأ التأصيل القيمي لبعض المفردات األخالقية المتعلقة بالطفولة والعجز وغيرھم
أخالق العن تالمسؤوليامن  ا يسمى ب تم تطوير م ة األسرية، ف ة لمسؤولية »اي وة األخالقي ى الق دد عل ي تش الت

بعض  ى اآلخرين ل دا عل االستجابة الحتياجات من يعتمدون علينا كثير من الناس سوف يمرض ويصبح معتم
ة، سوف  دين بصورة دائم يھم ذوو الشيخوخة الھشة، وبعض المقع الوقت في سنوات حياتھم المتقدمة، بمن ف

  .24«يحتاجون إلى العناية طول حياتھم
ة  دوافع رياضية أو علمي يس التي شاعت ب ألة التجن رة مس التجنيس: من القضايا الملفتة للنظر في اآلونة األخي
ة  ة الوطني يته، فأصبحت قيم تقمص جنس ده الرياضي ألجل وطن آخر، ي ذل جھ ثال يب أحيانا، فنجد الالعب م

ة مقاب ك القيم ن تل ى ع ب يتخل ب، فالالع د والالع ب البل ن جان ة م ام مبتذل ر ق د اآلخ ة والبل ات مادي ل مغري
وى  ذه البل د ابتليت ھي األخرى بھ داننا ق ر أن بل بخصخصة الوطنية إلى أفراد أو مؤسسات رياضية، والخطي

  . وھي تدرك قيمة ذلك
ود  ل إن حضارة النق ة لإلنسان، ب ة القيمي ادي في الثقاف ين مدى تغلغل الحس الم ر يب ا كثي ھذه األمثلة وغيرھ

وق اع» المعاصرة دات وحق اة والعواطف، والمعتق واء والحي اء والھ ل األرض والم لعة مث رت كل شيء س تب
  .25«اإلنسان، والحرية والحب والثقافة

  أو القيم بين السلطة والحرية ،القيم والسلطة -4
ر اإلكراه في تغيي  يحمل مصطلح العولمة إشارات قوية في اشتقاقه اللغوي لدالالت القوة والسلطة، كلھا تشي ب

اد سلط ، العالم قھرا وقسرا وفق نمط متعين ومحفوظ، ويظھر ذلك االتجاه إلى جانب السلط المذكورة في اعتم
ى  ةقانوني دوس عل ة وت ة للشعوب المختلف وسياسية تروم فرض واقع جديد قد يصطدم مع الخصوصيات الثقافي

  مجموعة من القيم األساسية الممانعة الدالالت المبشر بھا.
انة العسكرية الحتالل  قيم الحرية: ة والترس اتھا المختلف ة بمؤسس ات القانوني لقد أصبح الغرب يسخر كل اآللي

ا من  أراضي الغير واإليغال فيھا دمارا وخرابا  باسم الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان، والعدالة وغيرھ
تعارة ال م اس د ت يم، فق ك الق ذا االستغالل البشع لتل ة القيم باإلضافة إلى ھ ل منظمات أھلي ي من قب دخل األجنب ت

ا حدث  دول كم ك ال ازات موعودة لتل ل امتي مدنية للتخلص من الحكم السائد طلبا للحريات والديموقراطية مقاب
  في العراق مثال وأفغانستان وما يحدث ابتزازا اليوم في السودان.

دولي قيم الحقوق اإلنسانية: يوظف الغرب في بسط مشروعه كل المؤسسات الدولي د ال ة القانونية كصندوق النق
وانين  ة من الق ى رزنام ك بالتواضع عل ة األخرى، وذل اقي المنظمات الدولي ومجلس األمن واألمم المتحدة وب

ارة تكااللتزاما د عم ول محم ذا الشأن يق ك،وفي ھ وإذا نحن » الخاصة بحقوق الطفل وحقوق المرأة وغير ذل
وجزة ارات م ي إش ال ف ئنا أن نضرب األمث ة، ش ة العربي ة، والثقاف يم الغربي ة الق ة منظوم اذج لعولم ى نم ، عل

ر يونمط الحياة األمريك م المتحدة وعب ا باسم األم تم عولمتھ ق ي ة في مواثي ذه المنظوم ، من خالل صياغة ھ
ة  ة-مؤتمرات دولية تعقد تحت علم المنظمة الدولية..فإن وثيق ؤتمر السكان والتنمي امج عمل م د  -برن ذي عق ال

ى م1994سبتمبر سنة 15-5ھرة في ابالق يم وفرضھا عل ة الق ى عولم يد معن ادة، لتجس ة وزي ذه الوثيق ، تكفي ھ
را  ،26«الشعوب والدول والحضارات والمعتقدات والثقافاتو مختلف األمم وقد أحدثت ھذه المواثيق شرخا كبي

ة ة  في النسيج  االجتماعي لبعض الدول مثل ما وقع في المغرب بسبب الخطة الوطني رأة في التنمي اج الم إلدم
  التي كادت أن تؤدي إلى حرب أھلية، لتعارضھا الصريح مع مجموعة من القيم الثقافية والدينية بالمغرب.

  سادسا: القيم اإلنسانية ومقاصد الشريعة
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دين  رى ال ات الضرورية الكب ى تأصيل المقاصد الشرعية وحصرھا في الكلي اء الشريعة عل لقد تواضع علم
ذه  ى، وذلك بناء عل27والنسل والعقل والمالوالنفس  ول أن ھ نھم الق ا حفظ ع استقراء النصوص الشرعية، كم

ول  اة والصالح. يق ة في الحي ا قائم وم لھ الضروريات ھي التي باختاللھا وخرمھا تختل الحياة اإلنسانية وال تق
دين و» الشاطبي: ام مصالح ال ا في قي د منھ ا ال ب ا أنھ ا الضرورية فمعناھ دنيا، بحفأم م تجر ال دت ل يث إذا فق

يم مصالح الدنيا اة والنع والرجوع ، على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حيات، وفي األخرى فوت النج
ين ا  ،28«بالخسران المب ة األخرى كلھ ية مجموعة من المقاصد الشرعية الفرعي ات األساس ذه الكلي ع ھ وتجم

ذه ات، وأغلب ھ ذه الكلي ة ھ اه خدم ة  تصب في اتج دل والحري ة كالع درج ضمن األوصاف القيمي المقاصد تن
  والصدق والوفاء والحب واإلحسان والكرم...

ات  ة وحفظ الكلي ومن ھنا ينبغي التنبيه إلى أن حفظ ھذه القيم ورعايتھا باالعتبار والحفظ ھو من صلب رعاي
انيةالنفس الضرورية خدمة لھا وإقامة لھا،نظرا ألھميتھا وقيمتھا في الوفاء بحاجات  اء والوجود  اإلنس في البق

  ولتالزمھا اإلنساني والروحي.
اد في  لھا مواصفات مادية وذات خصوصيات فإذا كانت ھذه الكليات الضرورية المحددة علميا عضوية أو تك

ة  ا مواصفات أخالقي ل لھ ام والتنزي ة من حيث االحتك الوجود اإلنساني فإن القيم اإلنسانية بمثابة مقاصد فرعي
  خصوصيات روحية قيمية. بتظافر القيام باعتبارھا ورعايتھا وتمثلھا على حفظ تلك الكليات والضروريات.و

ل  يإال أنه في ظل التدافع الحضاري المعاصر وخصوصا مع مشاريع التنميط المختلفة الت ا من قب تم إنجازھ ي
يم ا توى خصوصيات الق ى مس ك عل ن ذل ة ع اطر الناتج ديات والمخ رب، والتح انية الغ ف اإلنس ة لمختل لثقافي

ذا الزحف  ه ھ ي وج وف ف ه الوق يم وتداعيات ك الق اس بتل ن المس ة م ين خيف ن المتوجس ب م المعاصرة، يتطل
ك  ادة تل دافع والحضور المشارك في قي الحضاري والخرق المستمر لسفينة الحياة اإلنسانية، وذلك من باب الت

ة لحفظ الضروريات الشرعية السفينة إلى شاطئ األمان. وذلك من أھم السبل ال ة حقيقي مثلى التي تضمن بداي
ام  المقيمة ألفضل حياة إنسانية. وإن حفظ القول بمراعاة الكليات الضرورية في كل ملة عند العلماء ومنھم اإلم

ة من و وتحريم تفويت ھذه األصول الخمسة» :الغزالي الذي يقول ه مل الزجر عنھا، يستحيل أن ال تشتمل علي
ر واالملل، و م تختلف الشرائع في تحريم الكف ذلك ل ق ول ا إصالح الخل د بھ ل شريعة من الشرائع التي أري لقت

  .29«والزنا والسرقة وشرب المسكر

ة  ة المقاصد العام ى خدم ين إل ه المكلف إن مراعاة القيم اإلنسانية في المجتمع تتحدد ضرورتھا من خالل توجي
ة للتكليف اإلنساني تأسسا على العرض اإللھي  ال {لألمان ى السماوات واألرض والجب ة عل ا عرضنا األمان إن

ا جھوال ة  سورة األحزاب،}(فأبين أن يحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنه كان ظلوم ل و ،)72آي تتمث
  المقاصد في التوحيد الرباني، واالستخالف األرضي ثم الشھود الثقافي. ھذه

ى ضرورة وفي ھذا السياق الحضاري المخيف تعظم مھ اس إل اد الن ام العلماء وموجھي األمة في توجيه وإرش
دافع  روط الت تجيبوا للش ى يس اني، وحت المي واإلنس ا الوضع الع ي آل إليھ ورة الت توى الخط ى مس ه عل التنبي

  االيجابي والفاعل وذلك باعتماد استراتيجيات المدافعة الحضارية الشاملة.
قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء {ة إلى توحيد الخالق بالربوبية التوحيد الرباني: وتقصده الدعوة اإللھي

وا  وا فقول إن تول ا من دون هللا، ف بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أرباب
ھدو لمون ااش ا مس ران}بأن ا م» ).73(آل عم ة وغيرھ وة والحري دل واألخ يم الع اط لق د من يم فالتوحي ن الق

  .«المتأصلة في توحيد المعبود سبحانه
اء االستخالف في األرض: إن االستخالف اإلنساني في األرض وعد اإللھي في السنن الحضارية  ه الوف تحقيق

ان ل اإلنس ا تمث ين  كلم ي األرض، وب يم الصالحة ف تتبعھا من لواحق العمل ذو الق ا يس ة، وم الشروط اإليماني
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وا { ى من الحضور القيمي لإلنسان في الوجود.وھو المقصد األسم ،الناس نكم وعمل وا م ذين آمن وعد هللا ال

م  ذي ارتضى لھ نھم ال م دي نن لھ بلھم وليمك ن ق ذين م تخلف ال ا اس ي األرض كم تخلفنھم ف الحات ليس الص
  .)54 آية النور،(}وليبدلنھم من بعد خوفھم أمنا

افي: ھود الثق ف ا الش ة التكلي افي نھاي ھود الثق ى الش ة يبق اء باألمان تحقاقات الوف ة اس ان وغاي ي لإلنس إللھ
تلزمات  م مقتضيات الوسطية ومس ون بحك ود والك ي الوج تأمنة ف ا ھي مس ة بم م إن األم ه، ث المعروضة علي

ا النبيين لما آتيتهللا ميثاق وإذ أخذ : {-تعالى–الخيرية لقوله  كم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لم
(آل }وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشھدوا وأنا معكم من الشاھدين أأقررتمرنه قال منن به ولتنصؤمعكم  لت
ران، ة عم أخوذ )80 آي ي الم اق اإللھ ال بالميث رى عم م األخ ان لألم بالغ والي ى ال تأمنة عل ا  مس ي أيض ، فھ

ة وسطا لتك{ ومقتضيات الشھادة اإلنسانية المتعينة. سيرا على الھدي القرآني اكم أم ذلك جعلن وا شھداء وك ون
  .)142البقرة، آية }(على الناس ويكون الرسول عليكم شھيدا

ر تمثالت  رى من الوجود البشري ال تمر إال عب ات الكب ذه الغاي دائر حول ھ إن التقصيد اإلنساني التكليفي ال
ا ال محو واقعية درھا ألنھ ام بق ا واالھتم ة بھ وب العناي انية المطل يم اإلنس ةتشخيصية للق دور ال ھا حفظ تخدم ب

  الكليات الضرورية في استمرار الحياة وقيامھا.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سابعا: القيم اإلنسانية والشھود الحضاري
البعض  الم المعاصر، ف ين شعوب الع ازج الحضاري ب افي والتم داخل الثق ذلك الت ر ب رء إال أن يق ال يمكن للم

اقص خص لبيةأصبح يعيش اآلخر ويسكنه إما على الوجه األكمل أو الن ة الس داعيات العولم ذا ، وصا مع ت وھ
التوجه الذي آل إليه الوضع الحالي بقدر ما يصعب معه التدافع الحضاري والصراع من حفظ الخصوصيات 

راق أو تحقيق الشھود الحضاري. أثير في » والتعدد الثقافي تسھل معه أساليب التأثير واالخت ن يستطيع الت ول
تمكن غير أولئك ا -ھذا- مسار العولمة ن ن ا وراء االقتصاد، ول ع في م ة ورؤى تق لذين يملكون تصورات قيمي

ة واالقتصادية  ات الثقافي راف باالختالف ول واالعت ة للقب يم تعددي ا ق الم إال إذا قادتن ذا الع ي ھ ا ف يش مع ن الع م
  .30«والسياسية

ة للشعوب لذلك فإن بعد القصد الحضاري لألمم لم يعد منتھاه عند حفظ الخصوصيات الثقافية ا لمفردة والمتعين
ي خرق  راغبين ف دي ال ذ بأي ل، واألخ الم كك فينة الع اد س ى إنق اوزه إل ب ضرورة تج ل أصبح يتطل فحسب ب

ه  ذي أصبحت في ات والبشرية، في الوقت ال يم والثقاف ى الق ة عل البشرية »النصيب، ألنه يشكل أخطارا حقيقي
ه اإلنسان تشھد وألول مرة في تاريخھا، إمكانية انقراضھا بما  ا يخلف ة بم كسبت أيديھا، إن الطبيعة ليست ملوث
  .31«فقط، بل ھي ملوثة أساسا باإلنسان (مصدر التلوث)

  الكليات الضرورية   
  الدين، النفس، النسل،العقل،المال

  المقاصد العظمى
د تخالف، ، التوحي االس
 الشھود

الحرية .  .  . السعادة    .   .    
الم   ل. الس دل . .  التكاف الع

  األمن .   .  .  الوفاء.   .   .

  الصدق   . الكرامة.. األمومة  
  الحب.  الكرم .

     .     .. .   . .  
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ا ذي فم ي الوقت ال ا ف ن أمتن وب م ة  المطل ا المختلف ة بمفاھيمھ ة الغربي يم الثقافي احا للق الم اكتس ه الع يعرف في
  والمنافية للوجود اإلنساني ككل؟

اني و ق غايات الوفاء بالعرض اإللھيإن حاجة األمة إلى تحقي د رب ة من توحي زام بمقتضيات حمل األمان االلت
ا  ك الحاجة الضرورية تقتضي منھ في التدين واستخالف إنساني في األرض وشھود ثقافي على العالم، ألن تل

  العمل على ثالث مستويات أساسية لكسب رھانات التدافع الحضاري المعاصر.

  ءة الراشدةالمستوى األول: القرا
ه الغموض، الم يلف ة و لقد أصبحت المجتمعات البشرية المعاصرة تعيش في ظل ع ة بالغ ه أوضاع ثقافي تحف

دافع والحوار والصراع إال بدراسة  ات الت ا آلي وم عليھ التعقيد، بحيث ال يمكن فقه األسس والمرتكزات التي تق
اغ أھل الذكر وسعھم كل في مجال اختصاصه في علمية وقراءة راشدة مدركة، وأقصد بالقراءة الراشدة استفر

ة  ذا دراس ه، وك ع بتجليات خيص الواق ي تش ا ف دون بھ ة يسترش ة دقيق الم معرف ة والع ع األم ال وواق ة ح معرف
ام الرشد من و األوضاع القيمية وكذا التحديات التي تواجه مدى ثباتھا تبيان أحك قيامھا في العالم، ثم أيضا الس

  تمثالتھا اإلنسانية.و ت والقيممظان الغي في التصرفا
كما أن ھذه القراءة ستمكن من الوقوف عند أسس التثاقف المعاصر والتدافع الحضاري وإمكانيات خوضه في 
افي  دد الثق ن التم ر تضررا م انية األكث يم اإلنس ي الق ات النظر ف ى إدراك آلي ل، إضافة إل ن المراح ة م مرحل

  الواجب صيانتھا وحفظھا في مجاالت التواصل القيمي بين الناس.للحضارات المعتدية على جملة من القيم 

  المستوى الثاني: الممانعة القاصدة
ة لإلنسان من  واعي بالسمات الثقافي ع القيمي المعاصر والتشخيص المجالي ال بعد مھام القراءة الراشدة للواق

ة القاصدة  أتي دورات الممانع ا، ت يم وتنقيحھ ا الق ة حيث جوانب تحقيق مناط ات المجتمعي ي تسخير الطاق وتعن
باتھا من  كلھا لمنع التمكين الحضاري لكل األشكال الثقافية بما فيھا القيمية للھيمنة على إرادات البشرية ومكتس

د  ر قاص ى فك اد عل الل االعتم ي »خ دخل ف اياه وي تح قض ل أن يف دوى مقصوده قب در ج دد مقصوده ويق يح
ه، معاركه، فتحديد المقصد ومدى أولويته  ومالءمته ومدى جدواه ومشروعيته، ھو الذي يحدد المضي أو عدم

ا ال يستحق ه وم ز علي ى 32«وھو الذي يحدد ما يجب التركي املة تھدف إل ة حضارية ش ك وفق رؤي ، وكل ذل
  رفض كل أساليب التطبيع والتماھي مع القيم السائدة مع استحضار األبعاد المقاصدية في ذلك.

  ل ثالث:وتمر ھذه الممانعة بمراح
ى: دافع الحضاري  األول م خصوصيات الت ى فھ اس عل ة الن الل تربي ن خ ة م وعي الحضاري لألم كيل ال تش

ة والتحديات التي  ات المرحل ة من متطلب ى بين رد عل ى يكون الف اليبه وشروطه ومقتضياته حت المعاصر وأس
  تواجه ثقافة األمة وقيمھا اإلنسانية.

ة: وعي  الثاني ى ال ة التحصين: إضافة إل راد األم ة أف اتھاوالتربي ة  ومؤسس ة قيمي ا بعث ثقافي ة وغيرھ العلمي
  تحصينا للناس من أي اختراق قيمي للثقافات الدخيلة.

اد المنجسة  الثالثة: ة ذات األبع اھي مع األشكال الثقافي الممانعة: وتقتضي تفعيل مھام الرفض بكل صور التم
شأنه المساس ه األمة وكل اإلنسانية إلى القطيعة مع كل ما من للقيم اإلنسانية، ومنع التواصل معھا، وكذا توجي

ة التي تخدم المشاريع  بقيمھا النبيلة وإلى ة واالقتصادية أو االجتماعي اليب المادي ى الوسائل واألس مقاطعة حت
  المنافية لفطرة القيم.

  المستوى الثالث: المدافعة الشاھدة
ى ال ائم عل اء الق ة أسس البن ة لما تستوفي األم ة الثقافي انية األصيلة والممانع ادئ اإلنس ة وبالمب حصانة التربوي

ات  اھزة إلمكان ون ج ة، تك رى الدخيل ات األخ ع الثقاف واعي م اقف ال ليم والتث روط التواصل الس بة لش المكتس
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ذا المدافعة الشاھدة، والمقصود بھا امتالك األمة القدرة على المشاركة الحضارية الفعالة واإلسھام اإليجابي أ خ
ا و واعيا ى يتحقق فيھ دي حت ى األي ان واألخذ عل الم، بالبي واستيعابا شامال، وخدمة إنسانية في عالقتھا مع الع

م ألن  ھود. ث ي الش ة ف درة المھيمن اس، والق ى الن ھادة عل ي الش دل ف ة الع ن »ضوابط األم م م المقصد األعظ
ك يحصل بإصالح حال اإل اد وذل ان ھو الشريعة ھو جلب الصالح ودرء الفس ا ك ه لم اده، فإن ع فس نسان ودف

  .33«المھيمن على ھذا العالم كان في صالحه صالح العالم وأحواله
وتبدأ ھذه المدافعة الحضارية بمھمة البالغ والبيان وتستمر بواجب األخذ على األيدي، وتنتھي بنتيجة الشھود 

  والشھادة.
ي :: البيان والبالغأوال ة بواجب أما البيان والبالغ فإن من أساس ام األم ات المشاركة الحضارية المعاصرة قي

وا : {-تعالى–وذلك لقوله ، البالغ والبيان ذكر أول ه واحد ولي ا ھو إل وا أنم ه وليعلم ذروا ب اس ولين ھذا بالغ للن
ذا األمر يقتضي )54، سورة إبراھيم}(األلباب اس، وھ ين الن ا ب ا وتمثلھ ى قيامھ اج إل ، تبشيرا بكل القيم المحت
  كل جھود األمة واستثمار كل الوسائل اإلعالمية والثقافية وغيرھا في ذلك البالغ.تسخير 
وھذه المھمة الحضارية تقتضي بلوغ األمة درجة من التمكين الثقافي والقدرة العلمية  على األيدي: األخذثانيا: 

ا تضعف الستثمارھا في التحسيس بالمخاطر الكبرى التي تحدق القيم اإلنسانية، والتي بزوالھ ا أو المساس بھ
دي سيضعھا  العالقات القيمية في العالم، وإن غياب األمة عن الفعل الحضاري من جانب مھمة األخذ على األي
ا أن  اكله، كم ه ومش أى عن أزمات د أحد في من م يع الم ل ه ع أمام مسؤوليات جسام في مستقبل مجھول يتجه إلي

اذ الواجب الوجودي ال يمنع من التعاون والتالقي  مع حنفاء ھذه الحضارة المعاصرة وشرفائھا التواقين إلى إنق
  شروط استمرارھا وتشكيل جبھة إنسانية تراكم الجھود في ھذا االتجاه. و القيم اإلنسانية

ذا ليكون : {-جل وعال-يقول  ثالثا: الشھادة العالمية: ملة أبيكم إبراھيم ھو سماكم المسلمين من قبل وفي ھ
يك ھيدا عل اسالرسول ش ى الن ھداء عل وا ش ج،}(م وتكون ة ضرورية )76 الح ھادة الحضارية نتيج ، إن الش

ذه  ا أن ھ اذ، كم الغ وإصالح وإنق ان وب ات، من بي رادا ومؤسسات ومجتمع ة أف للمھام التكليفية المنوطة باألم
ف، ووصول الشھادة من حيث ھي إقامة الحجة الثقافية على الناس وإبراء للذمة الحضارية وبيان لحقيقة التك لي

ة » الشرع، ستكون ترجمة وعنوانا للھيمنة اإلنسانية والتصديق العالمي، ذه المرجعي ا ھ أتي بھ ألن القيم التي ت
ى الھالك  وده إل ھي القيم التي تحقق لإلنسان كل ما يصبو إليه من ھدي وخير، وتبتعد به عن المتاھات التي تق

   .34«والدمار

  خاتمة
ه الغ خر في ذي يس ت ال ي الوق د ف افي والتأحي يط الثق ات التنم ي عملي ة المعاصرة ف ات العلمي ل اإلمكان رب ك

ات ، الحضاري بناء على األسس المادية ك اإلمكان حري باألمة اإلسالمية أمة الشھادة توظيف المناسب من تل
انية المشترك، واآلليات يم اإلنس ل الق ة في التي ال تتعارض مع منظومة قيمنا، واستثمارھا مع استصحاب جمي

ي ار للق ين  مالدخول على العالم من أبواب متفرقة، وذلك من أجل فتح قيمي جديد يعيد االعتب ا ب انية وثباتھ اإلنس
  الناس.

وا ل من األم فينتھا المبحرة وسط كت ة  جفالبشرية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى من ينقذ مسار س المغري
ر سبيل والمتالطمة، حتى تستوي ناجية على شاطئ الجودي، وي ون غي ذين ال يعرف دي ال ى أي تأھب لألخذ عل

  الخرق في النصيب لضمان بقائھم على سلم السيادة والعلو االستكبار.
ة  ك إال بمدافع إن عقلية الخرق ھذه ال بد لھا من دافع وكابح يوقف تسللھا إلى باقي النفوس البشرية، ولن يتم ذل

اء ھذه القوى بكل الصور وتدافع يعتمد كل الوسائل  اھم مع حنف ارف والتف المتاحة، وعلى رأسھا الحوار والتع
  الحضارة المعاصرة وشرفاء الثقافات المتنوعة الحاملين لنفس الھموم والتواقين إلى عالم حر وقيم.
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وم، ذي نعيشه الي المي ال ه ولنا في حديث السفينة الرائع خير تصوير لھذا المشھد الع د جاء في ام » فق روى اإلم
يِّ محمد بن إسم ِن النَّبِ ا َع ُ َعْنھَُم يٍر َرِضي هللاَّ لَّى -اعيل البخاري رحمه هللا في صحيحه: عن النُّْعَماَن ْبِن بَِش َص
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فِينٍَة، فَأََص قَاَل: -هللاَّ ى َس تَھَُموا َعلَ ْوٍم اْس ِل قَ ا، َكَمثَ ِع فِيھَ ِ َواْلَواقِ ھُْم َمثَُل اْلقَائِِم َعلَى ُحُدوِد هللاَّ اَب بَْعُض

وا َعلَى َمْن فَْوقَھُْم، فَقَو أَْعالھَا ا بَْعُضھُْم أَْسفَلَھَا، فََكاَن الَِّذيَن فِي أَْسفَلِھَا إَِذا اْستَقَْوا ِمَن اْلَماِء، َمرُّ ا َخَرْقنَ ْو أَنَّ الُوا: لَ
وھُْم  إِْن يَْتُرُك ا، فَ ْن فَْوقَنَ ْؤِذ َم ْم نُ ا، َولَ يبِنَا َخْرقً ي نَِص ْوا فِ ِديِھْم نََج ى أَْي ُذوا َعلَ اً، َوإِْن أََخ وا َجِميع ا أََراُدوا ھَلَُك َوَم

  .«َونََجْوا َجِميًعا
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  ونسيج الفكر الغربي المعاصر األخالقية القيم
  يمجدي الجزير

إذا جــاز لنــا أن نعــرف اإلنســان، فــإن التعريــف المناســب علــى نحــو مــا إنــه حيــوان  -1
، ه معــاأخالقــي. ولعــل هــذا التعريــف يتضــمن التعريــف التقليــدي المتعــارف عليــه ويتجــاوز 

ــهنــأعنــى تعريفــه بأنــه حيــوان عاقــل. ذلــك أ العقــل اإلنســاني ل مســارات كــ ه يحتــوى داخل
وتجلياتـــه وتطلعاتـــه، ولعلنـــي ال أبـــالغ إذا رأيـــت أنـــه يصـــلح أن يكـــون مقدمـــة أو مـــدخًال 

الليته وكرامتــه لتــاريخ الفلســفة، فمــا الــذي تعنيــه الفلســفة غيــر إعمــال العقــل وتأكيــد اســتق
جتهـاد وانطالقاته اإلبداعية في كل المجاالت المتاحة له، إعمـال العقـل يعنـي اال وحريته

والتسامح والحوار واالعتـراف بـاآلخر ونبـذ العنـف والرقـي والتقـدم وتأكيـد حـق النقـد وروح 
اإلبداع، وربما كان هيجل محقًا عندما ذهب إلى القول بأن وجود الفلسفة يسـتلزم الـوعي 
بالحرية، أو بعبارة أخرى الوعي بقيمة الحرية كقيمة أخالقية، ومن هنا كانت نظرته إلـى 

اإلنساني باعتبـاره وعيـًا بالحريـة. وال شـك أن الفلسـفة بطبيعتهـا وجوهرهـا أخالقيـة  التاريخ
متى أدركناها في ضوء معناها الشامل الذي يعني تجـاوز العـالم الطبيعـي ومفارقتـه بكـل 

 واإلذعــانواستســالم وخضــوع مطلــق لمنطــق الضــرورة  العــالم مــن رضــوخ مــا يعنيــه هــذا
مــن إعــالء وتقــدير للــوعي اإلنســاني فــي كــل  مــا تعنيــهميــة إلــى عــالم الثقافــة بكــل والحت

فــي عــالم  ،انبثاقاتــه وتجلياتــه ومســاراته الحــرة التــي ال تحــدها أو تكبلهــا عوائــق أو حــدود
الفلســفة ال نتحــرك فــي عــالم الطبيعــي أو المــادي، وٕانمــا نتحــرك فــي عــالم الممكــن وهــو 

يميـز اإلنسـان ويحـدد مكانتـه  ، أهم مانالعالم األخالقي الجدير باإلنسان وحده. والحق أ
 يــز بــين الحقيقــي والممكــن وهــي تفرقــة نبــهفــي سلســلة الوجــود العامــة هــو قدرتــه علــى التم

و فــي تفرقتــه م، ويمكــن أن نجــدها أيضــًا عنــد ارســطنقــد ملكــة الحكــ إليهــا كــانط فــي كتابــه

                                           
 . أكاديمي من مصر 



 2

دنـى مـن بين الوجود الفعلي والوجود بالقوة. ومثل هذه التفرقة ال نجدها لدى الكائنـات األ
محصــورة فــي عــالم مــدركاتها واحتياجاتهــا الحســية والماديــة فحســب تتلقــى  ، فهــياإلنســان

ردود فعـــل، لكنهـــا تعجـــز عـــن تكـــوين فكـــرة عـــن بـــالـــدوافع الواقعـــة عليهـــا وتجيـــب عليهـــا 
األشــياء الممكنــة والســلوك األخالقــي. أمــا بالنســبة للعقــل اإللهــي، فالحــدود الفاصــلة بــين 

ـــار أن اهللا عقـــل خـــالص، وكـــل مـــا فـــي تصـــوره الحقيقـــي والممكـــن ال  ـــة لهـــا، باعتب أهمي
يتكـون ويخلـق  ءالشـيحقيقة، والعقل اإللهي كمال مطلق وهو ال يفكر في شئ إال وهـذا 

  بالتفكير نفسه.
فــي عــالم الممكــن تتكشــف كــل الخبــرات اإلنســانية وأهمهــا الخبــرة األخالقيــة، يقــول ميرلــو 

واآلخــرين والتــاريخ البشــري والحقيقــة والحضــارة  بــونتي عنــدما نتفلســف، نفكــر فــي العــالم
وكل شئ، وبعبارة أخرى عندما نفكر نخرج من حـدودنا الماديـة البيولوجيـة والسـيكولوجية 

الثقافـــة التـــي تحاصـــرنا وتكـــرس فرديتنـــا إلـــى عـــالم أرحـــب وأوســـع، عـــالم الغيـــر واآلخـــر و 
اصـــل معـــه، وهكـــذا فـــي مواجهـــة عـــالم الغيـــر، تتالقـــى وتتو  والحضـــارة، هنـــا تصـــبح األنـــا

عنـــدما نفكـــر تنبثـــق األخالقيـــة وتنبثـــق الثقافـــة والحضـــارة معـــًا، وبالتـــالي يصـــعب حصـــر 
المســألة األخالقيــة فــي نطــاق محــدد مــن نطاقــات الفلســفة، أو التعامــل التعســفي النظــري 

مجـــرد فـــرع مـــن تـــاريخ الفلســـفة، وبالتـــالي فالبحـــث الفلســـفي التـــأملي فـــي معهـــا باعتبارهـــا 
قــي، مــع التســليم بــأن ســقراط كــان أول مــن أهــتم بدراســة الســلوك اإلنســاني المجــال األخال

بدًال من دراسة الوجود الخارجي، ومع األخذ في الحسبان فضل حكمة الشرق القديم فـي 
هـا، قـديم قـدم اإلنسـانية ذات األخالقـيالتفكيـر فـي األخـالق، ال يتعـارض مـع كـون الـوعي 

وية التـــي قـــدمت المنطلقـــات األخالقيـــة فـــي الســـما كمـــا ال يجـــب أن نبعـــده عـــن الـــديانات
بعــدها الــديني، أو نقصــره علــى نظريــات فالســفة األخــالق وحــدهم، بــل مــن حقنــا النظــر 

أشــــمل وأرحــــب تتجــــاوز النظــــرة البحثيــــة إليــــه فــــي ضــــوء طابعهــــا التجريــــدي  ةإليــــه نظــــر 
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مـع الخالص، وبالتالي فمن حقنا القـول بـأن فلسـفة األخـالق فـي العصـر الهلينـي لـم تبـدأ 
األولـى مـع الفالسـفة الطبيعيـين األوائـل الـذين سـبقوا سـقراط  إرهاصـاتهاسقراط، بل بدأت 

وٕان تركزت اهتماماتهم في موضـوعات البحـث الطبيعـي، بـدأت معهـم عنـدما أكـدوا قيمـة 
دراسة المسـألة األخالقيـة  متطلباتنا الحياتية، ذلك أنه أغالل لحر ال تكبلالفكر التأملي ا
تفــي بدراســة ورصــد النظريــات األخالقيــة علــى نحــو تفصــيلي مســتقل عــن ال ينبغــي أن تك

بقية مجاالت وفعاليات وتجليات البشـر التـي تشـتبك وتلـتحم وتمتـزج بالمجـال األخالقـي، 
تســتهدف المعرفــة والفهــم واإلدراك هــي تــؤثر فيــه وتتــأثر بــه، وبالتــالي فــإن كــل محاولــة 
البحـث العلمـي، مهمـا قيـل بشـأن بعـض بمعنى ما محاولة أخالقية، وكل تقدم في مجال 

نتائجه السلبية يصعب تجريدها مـن منحاهـا األخالقـي، وكـل فكـر سياسـي مهمـا بـدا فـي 
موقع العداء مع المبادئ األخالقية، يجد نفسه في حاجة إلى غطاء ودعم أخالقي يبـرر 

بمعـزل  المعاصـر يصـعب تناولهـا لسـفىفوتيارات الفكر ال ،ةالالأخالقيبه مواقفه ونظراته 
بصــورة  أن نحصــرها فــي بعــد واحــد منهــا نصــنفه التوجهــات األخالقيــة، كمــا يصــعب عــن

تعسفية تحـت مجـال فلسـفة األخـالق المتعـارف عليهـا فـي الدراسـات الفلسـفية، خصوصـًا 
إذا وضعنا في اعتبارنا أن من أبرز سماتها نزعتها اإلنسانية التي تمثلـت فـي اهتمامـات 

نســاني مــن جهــة، ونزعتهــا العلميــة فــي ضــوء محاولــة بعــض أغلــب تياراتهــا بــالوجود اإل
كـان ال يمكـن تنـاول النزعـة  ، وٕاذاتياراتها تقديم فلسفة تلتزم بمنطق العلم من جهة أخـرى

مطلقــة يــبن  فإنــه ال يمكــن أيضــًا افتــراض قطيعــة اإلنســانية بمعــزل عــن بعــدها األخالقــي
أهميـة  النزعة اإلنسانية انبثقتومن خالل  بذلك، العلم واألخالق، حتى لو نادى البعض
قيمــة خلقيــة تغلغلــت فــي تيــارات خلفيــة متنوعــة مــع الفعــل أو النشــاط اإلنســاني الخــالق ك

اخــتالف النظــرة إلــى داللــة وأهميــة الفعــل. فالوجوديــة نظــرت إلــى الفعــل باعتبــاره طريــق 
لموضــوعي اإلنســان إلــى الحريــة واإلبــداع الفرديــة والذاتيــة والتمــرد علــى العــالم النمطــي ا
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نظـرت إلـى الفعـل  لبرجماتيـةعموميـة وجمـود وثبـات وركـود. وا المألوف بما يتسـم بـه مـن
مـن التعامـل  العالقـة ه تلـكطلبـتتتطبيـق، بمـا في ضوء العالقة العضوية بين النظريـة وال

مـــع الفكـــر باعتبـــاره أداة أو وســـيلة اإلنســـان فـــي مواجهـــة مشـــكالت وتحـــديات ومخـــاطر 
بـدورها  كسـيةوالمار مـن تغييـره بـدًال مـن االكتفـاء بتأملـه وتنظيـره. يمكنـه  نحـو الواقع على

 إنتـاجيالثالثية، كنشـاط  أبعادهأكدت على دور الفعل أو البراكسيس اإلنساني في ضوء 
يحــــول الطبيعــــة واإلنســــان معــــًا، وكنشــــاط ثــــوري يســــتهدف تغييــــر العالقــــات اإلنتاجيــــة، 

  معرفة. وكممارسة اجتماعية باعتباره أساس اإلدراك وال
وال شــك أنــه يصــعب أن نتعامــل مــع مفهــوم الفعــل أو النشــاط اإلنســاني باعتبــاره معــزوًال 

م يكن منذ البدايـة ل نتصور اإلنسان ما أن ومستقًال عن المسألة األخالقية، وكيف يمكن
مل مسئوليتها وتشـارك مشـاركة حع الواقع تؤكد وجودها اإلنساني وتتفعالية حرة تشتبك م

يـر وال تكتفـي بالتصـورات والتـأمالت الحالمـة بـل ييره وتتحمـل مسـئولية التغة في تغيخالق
ومهمــــا بــــدت تيــــارات الفكــــر الفلســــفي المعاصــــر  ،تحولهــــا إلــــى برنــــامج للعمــــل والســــلوك

متباعدة، فإنها في حقيقة األمر تلتقي في نهاية المطـاف فـي تقـديرها وتمجيـدها لإلنسـان 
  .توجهاتها من خالل ممارساته وأنشطته مهما اختلفت

وٕاذا انتقلنـــا إلـــى النزعـــة العلميـــة لوجـــدنا أن العالقـــة بينهـــا وبـــين النزعـــة اإلنســـانية ليســـت 
تكامــل وتواصــل واشــتباك، علــى نحــو قــد يصــعب معــه  بضــده، بــل عالقــة ءالشــيعالقــة 

وضـــع الحـــدود الفاصـــلة بينهمـــا، خصوصـــًا إذا وضـــعنا فـــي االعتبـــار مـــا يســـمى بالنزعـــة 
ي اتخــذت مــن أهميــة العلــم فــي الحيــاة اإلنســانية دعامــة لهــا، ولعــل اإلنســانية العلميــة التــ

هذا ما يفسر لنا انتخاب الفرد أير وهو قطب مـن أهـم أقطـاب الوضـعية المنطقيـة رئيسـًا 
لدراسـة التـي الهامـة التـي اسـتهل بهـا ا المقدمـة في وقت ما، ومن هنا كانت استشاريًا لها

 ،«وجهـة نظـر النزعـة اإلنسـانية»ميـة بعنـوان كتبها أعضـاء مجلـس النزعـة اإلنسـانية العل
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ولعلنا لو القينا نظرة عابرة على بيان أصـحاب النزعـة اإلنسـانية لوجـدنا أنهـم منـذ البدايـة 
يؤكـــدون تمســـكهم بالتكامـــل بـــين العلـــم واألخـــالق مـــن خـــالل الثقـــة الكاملـــة بـــأن الموجـــود 

كالته بنجـاح وسـيبله إلـى شـالبشري له من القـوة واإلمكانيـات مـا يجعلـه قـادرًا علـى حـل م
ق معرفتـه بـالكون، مـع يـالعلمي الذي يعمل على توسيع وتعم ومنهجه ذلك عقله ومنطقه

ه التطلع إلى أخالقية تحتوي كل القيم اإلنسانية وتستهدف سـعادة اإلنسـان وحريتـه وتقدمـ
والفلســـفة الشخصـــانية  ،القتصـــادي بصـــرف النظـــر عـــن فـــروق الـــوطن والجـــنس والـــدينا

العلم علــى نحــو مطلــق، بــ النزعــة اإلنســانية ال تصــطدمتــرتبط بالدرجــة األولــى ب باعتبارهــا
ــــق والقيمــــة  ــــوجي المطل ــــدأ االنطول ــــى أن الشــــخص هــــو وحــــدة المب فهــــي فــــي دعوتهــــا إل
األساسية لم تر أي تعارض بين األخـالق والعلـم، مـن الناحيـة األخالقيـة تـؤمن بالحريـة، 

ناحيـة العلميـة اتفقـت مـع آخـر تطـورات بدون حرية الشـخص ال مجـال لألخـالق. ومـن ال
العلــــم، فــــالعلم فــــي انفصــــاله عــــن النظريــــات الميكانيكيــــة الماديــــة التــــي أنكرهــــا العلمــــاء، 
والشخصانية في رفضها النظر إلى التطور كنتيجة ميكانيكيـة لعمـل قـوي خارجيـة ولـيس 

  فق.ال يوجد أي تعارض بينهما بل تكامل وتوا –غائية  ةكوظيفتحوًال من الداخل 
ومثــل هــذه النظــرة للمســألة األخالقيــة قــد تســاعدنا علــى وصــل المســألة األخالقيــة بنســيج 
الفكـــر الغربـــي المعاصـــر، كمـــا تســـاعدنا بصـــورة أدق فـــي تفهـــم مـــا يطلـــق عليـــه الـــبعض 

ســميها أيضــًا بــاألخالق العينيــة، خصوصــًا إذا لح األخــالق التطبيقيــة، ويمكــن أن نمصــط
ل بمـــا يســـمى األخــالق االجتماعيـــة حيــث تنـــاول فيهـــا وضــعنا فـــي اعتبارنــا اهتمـــام هيجــ

النظـــام األخالقـــي الـــذي يتـــألف مـــن األســـرة والمجتمـــع المـــدني بعناصـــره نظـــام الحاجـــات 
والهيئـــة القضـــائية والشـــرطة والنقابـــات كمـــا تنـــاول الدولـــة وعناصـــرها الدســـتور أو النظـــام 

تجاوز األخالق الكانطية فـي الداخلي للحكم والقانون الدولي العام وتاريخ العالم. أي أنه 
فــي مقابــل  ضــوء طابعهــا الصــوري المســتمد مــن مبــدأ الواجــب، والتــي وضــعت القــانون



 6

أي علــى مــا هــو كلــي، لكــن الكلــي  كــان كــانط قــد أقــام األخــالق علــى العقــل الحيــاة، فــإذا
كمــا تناولــه هيجــل لــيس هــو الكلــي المجــرد الفــارغ الخــاص بــالفهم، ولكنــه الكلــي العينــي، 

الخالص، بـل تـدخل  االتساقي فاألخالق الهيجلية ال تؤدي إلى الهوية الفارغة أو وبالتال
فــي اعتبارهــا القــوام العينــي للمنظمــات التــي تشــكل مضــمون األخــالق، كــالتنظيم الخــاص 

لخ أي أن اصــــة، والــــزواج، وقــــانون الجــــرائم...إبالعقــــد أو الوعــــد وتنظيمــــات الملكيــــة الخ
وسواء اتفقنـا معـه أو  ،، وٕانما هي أسم مفعم بالمضمونفارغاً  اسمااألخالق عنده لم تعد 

ـــا، فـــإن تـــأثير هيجـــل العميـــق علـــى الفكـــر الفلســـفي المعاصـــر ال يمكـــن تجاهلـــه،  اختلفن
خصوصًا في تأكيده صعوبة الفصل بين الفكر والواقـع، ورفضـه المطلـق مفارقـة الفلسـفة 

ــــوع م ــــه واخــــتالف للواقــــع، وال شــــك أن الفكــــر الفلســــفي المعاصــــر، مــــع تعــــدد وتن نطلقات
اهتماماته، لكنه في نهاية المطاف أكثر التصاقًا بالواقع فيما مضى. وانطالقًا ممـا سـبق 
فــإن تنــاول المســألة األخالقيــة فــي عالمنــا المعاصــر ينبغــي أن ينطلــق مــن نســيج الواقــع 
الذي تشتبك به توجهـات الفلسـفة الغربيـة المعاصـرة بالفعـل. وهكـذا فـإن مـنهج التنـاول ال 

ســــنى بغيــــر وصــــل المســــألة األخالقيــــة بــــأبرز القضــــايا المعاصــــرة ولعــــل أهمهــــا العلــــم يت
  والتكنولوجيا والحرية والثقافة والحضارة والسياسة.

لتزامــه قــد يبــدو العلــم ال شــأن لــه بأحكــام القيمــة وكافــة القضــايا المعياريــة فــي ضــوء ا -2
سـتلزمه التقـدم العلمـي مـن ها، ومـع ذلـك ال يمكننـا تجاهـل مـا يوتقيده بأحكـام الواقـع وحـد

متطلبــات وشــروط أخالقيــة ال غنــى عنهــا لكــل مجتمــع لعــل أهمهــا حريــة البحــث العلمــي 
ورعايته وتشجيع العاملين به وتحريره من كل العوائق التي تعوق انطالقاتـه، وال شـك أن 
التقدم العلمي يكرس مجموعة من القيم األخالقية ال غنـى عنهـا لكـل مجتمـع لعـل أهمهـا 

 ريــــة واالســــتقالل والكرامــــة وٕاطــــالق الطاقــــات اإلبداعيــــة اإلنســــانية وتحقيــــق الرفاهيــــةالح
أخــرى علــيهم التحلــي  ناحيــة والســالم والمشــاركة الفعالــة فــي بنــاء الحضــارة، والعلمــاء مــن
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بمجموعـــة مـــن الخصـــائص األخالقيـــة لعـــل أهمهـــا التســـامح والشـــجاعة البحثيـــة وتفـــرض 
ــــه قيودهــــا أو توجهاتهــــا أو شــــروطه ا، مــــع اإلحســــاس بالمســــئولية المجتمعيــــة تجــــاه علي

المجتمع اإلنساني الذي يعمل به.. وٕاذا كان البحث العلمي يبدو على مثـل هـذه الصـورة 
فــي توافــق وتــآخي مــع حياتنــا األخالقيــة بمعناهــا الشــمولي فإننــا متــى توجهنــا إلــى الفكــر 

لقــة بــين العلــم ة المطيعــالعربــي المعاصــر وجــدنا بعــض تياراتــه تنطلــق مــن فرضــية القط
والفلسفة، وبين العلم واألخالق، ولعـل أبرزهـا تيـار الفلسـفة التحليليـة وأصـحاب الوضـعية 
المنطقيـــة الـــذي حـــدد مهمـــة الفلســـفة فـــي التحليـــل المنطقـــي للقضـــايا والعبـــارات وحـــدها. 

ـــم وحـــدها  يمكـــن التحقـــق مـــن صـــدقها أو كـــذبها بينمـــا قضـــايا الفـــن باعتبـــار قضـــايا العل
واألخــالق ال يمكــن البرهنــة عليهــا، إنهــا قضــايا تخــرج مــن نطــاق العلــم وال  الميتافيزيقــاو 

تدعي شيئًا يمكن نقده أو إثباته، وهي أقرب إلى كونها مجرد تعبيرات عن مشاعر ذاتية 
إن العمـــل األخالقـــي لســـبينوزا علـــى ســـبيل »خالصـــة، ومـــن هنـــا ذهـــب رســـل إلـــى القـــول 

قيمــة هــذا العمــل ال تكمــن أيــة نظريــة  المثــال ليبــدو لــي علــى مســتوى هــام ورفيــع، لكــن
شــيئًا  هيــفميتافيزيقيــة يمكــن أن تنشــأ عنــه عــن طبيعــة العــالم كمــا ال تكمــن فــي إثباتــه أو ن

عـــن طريـــق البرهـــان، وٕانمـــا يتجلـــى فــــي كونـــه مجـــرد طريـــق جديـــد للشـــعور إزاء العــــالم 
 والحيـــاة. كمـــا قـــال فنجشـــتين أن معظـــم القضـــايا واألســـئلة التـــي كتبـــت عـــن موضـــوعات

ليست كاذبة فحسب ولكنها أيضًا عديمة المعنى.. ومن نفس المنطلـق يـرفض  –فلسفية 
الفرد أير النظر إلى الفلسفة باعتبارها دراسة معيارية تـرتبط بتحديـد المعـايير التـي تحكـم 

للسلوك ومناهجها في التفكير, مؤكدا في ضوء  ااستخدمها للمفاهيم والتصورات وتقييماتن
المحســـوس ابتغـــاء معرفـــة واقـــع  لفلســـفة ال يمكنهـــا أن تتجـــاوز نطـــاقانظرتـــه العلميـــة أن 

التحليـل  علىالفلسفة تقتصر  ةهممالفطري. وبذلك ف تآخر يتجاوز نطاق العلم واإليرادا
  مجال لبحث المسألة األخالقية. فال المنطقي للمفاهيم والرموز العلمية, وبالتالي
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فـي  ةهو صاحب الكلمـة األولـي واألخيـر  أن العلم وحده رلدي أصحاب هذا التيار باعتبا
كـــل شـــئ وهـــو القيمـــة العليـــا التـــي ال يتطـــرق إليهـــا أدنـــي شـــك, ورغـــم اســـتبعاد المســـألة 
األخالقية من نطاق البحث الفلسفي عنـد أصـحاب الفلسـفة التحليليـة والوصـفية المنطقيـة 

ذا المنطلـق واتخاذ منطلقًا علميًا خالصًا في نظرتهم للفلسفة, فأنـه يصـعب الحكـم هلـي هـ
أن يحققـه فـي العلـم نظـره أشـمل تتنـاول مـا يمكـن  إلـىباال أخالقية, خصوصـا إذا نظرنـا 

تقــدم ورقــي, وهــو مــا تبــدي لنــا فــي تناولنــا للنزعــة اإلنســانية العلميــة الحيــاة اإلنســانية مــن 
التــي ينتمــي إليهــا الفــرد إيــر وهــو مــن أقطــاب هــذه النزعــة. ولعــل مواقــف رســل السياســية 

األخالقيـــة مـــن مجـــال اهتمـــام  أن اســـتبعاد المســـألة علـــىليـــل د خيـــر ألخالقيـــةونظراتـــه ا
نحــــو مــــا, ال يعنــــي تخلــــي الفيلســــوف عــــن واجباتــــه األخالقيــــة  علــــىالفلســــفة التحليليــــة 

  والسياسية باعتباره ضميرًا صادقًا لعصره.
والحـــق أن التقـــدم العلمـــي المعاصـــر قـــد فـــرض مواجهـــات أخالقيـــة مـــع المتغيـــرات التـــي 

بهــا الســاحة العلميــة, ولــم يعــد مــن الميســور إســقاط المواقــف األخالقيــة والــدعم خلصــت 
األخالقــــي بــــل والــــديني تجــــاه المنجــــزات العلميــــة فــــي عالمنــــا المعاصــــر. ولعــــل قضــــايا 
اإلجهاض والتناسخ ونقـل وزراعـة األعضـاء ومـا يسـمي بإشـكالية القتـل الـرحيم مثـل قتـل 

هـا بعـد إخفـاق الطـب فـي عالجهـم أو منانون المرضي تربصًا من األمم المبرحة التي يع
كـــل هـــذه القضـــايا التـــي تثـــار بـــين الوقـــت قتـــل األطفـــال المشـــوهين أو المختلـــين عقليـــًا, 

الـــــرغم مـــــن بعـــــدها العلمـــــي, لكـــــن بعـــــدها الـــــديني واألخالقـــــي ال يمكـــــن   علـــــىواآلخـــــر, 
ة فـي تنـاول دي  داللـة المناقشـات والمـؤتمرات والنـدوات البحثيـتتباالستعانة به, ومن هنا 

المتغيرات التي اتسمت بها الحيـاة العلميـة, وهـي  المشروعية األخالقية والدينية لمثل هذه
متغيــــرات مــــن شــــأنها أن تهــــم مــــن تواجــــه وحضــــور المســــألة األخالقيــــة فــــي حضــــارتنا 

  نحو أكثر وضوحًا وداللة مع كل تقدم جديد في مجال البحث العلمي. علىالمعاصر 
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العلم كنشـاط إنسـاني خـالق بعيـدًا عـن داللتـه األخالقيـة, مهمـا وٕاذا كان يصعب مناقشة 
اختلفنـــا حولهـــا, فـــإن التكنولوجيـــا بـــدورها يصـــعب تناولهـــا بمعـــزل عـــن بعـــدها األخالقـــي, 
القيمــي فــي حياتنــا, وهنــا رأينــا مــا يســمي اليــوم بفلســفة التكنولوجيــا, وقــد تبــدو التفرقــة بــين 

تكوين النظريات العلمية, واتجاه التكنولوجيـا  إلىالعلم والتكنولوجيا من خالل اتجاه العلم 
  استخدام العلمي لتلك النظريات. إلى

فـي مشـكالت البحـث األساسـية,  التزاوج بـين المجـالين خصوصـاً  وهناك من يري إمكانية
يز بين معنيـين للتكنولوجيـا, معنـي ضـيق وآخـر متسـع, فالتكنولوجيـا بمعناهـا يويمكن التم

نظـــم هندســـية,  قلعينيـــة الماديـــة التـــي تنـــتج وتســـتعمل بتضـــييالضـــيق تشـــمل المنتجـــات ا
وبذلك فهي تعبر عن كل شيء يصنعه اإلنسان بنشـاطه اإلبـداعي ويعـد بعـدًا مـن أبعـاد 

التكنولوجيـــا بمعناهـــا المتســـع لوجـــدنا أنهـــا ال تحـــدد  إلـــىعي, إمـــا اتجهنـــا و عالمـــه الموضـــ
المطلقـــة فـــي كـــل مجـــال مـــن بميـــدان الهندســـة, بـــل تمتـــد بطريقـــة عقليـــة تتســـم بالكفـــاءة 

النحــو التــالي: التكنولوجيــا كموضــوع  علــىمجــاالت النشــاط اإلنســاني, ويعرفهــا الــبعض 
, التكنولوجيـــــــا كمعرفـــــــة تشـــــــمل المهـــــــارات والقواعـــــــد واآلالتيشـــــــمل األجهـــــــزة واألدوات 

 التكنولوجيــــــا كعمليــــــة تشــــــمل االختــــــراع والتصــــــميم والصــــــنع واالســــــتعمال, والنظريــــــات,
دي العنصـــر األخيـــر يتبـــتشـــمل اإلدارة والواقـــع والحاجـــة والقصـــد, و  رختيـــاكاالتكنولوجيـــا 

  المتعلق باالختيار باعتباره العنصر الذي يربط التكنولوجيا بمجال التقييمات الثقافية.
 ةالتقليديـ ةوفي مجال التنـاول الفلسـفي للتكنولوجيـا وجـدنا مـن يـري أن المشـكالت الفلسـفي

ال تفق مع طبيعـة التكنولوجيـا. وجـدنا مـن يـري العكـس,  يةالميتافيزيق كاألخالق والمعرفة
الميتافيزيقيــة أي إمكانيــة مناقشــة التكنولوجيــا والعقــل اآللــي صــورة جديــدة مــن المشــكالت 

التكنولوجيـــة والنزعـــة المســـتقبلية  والمعرفيـــة, فـــإن التســـاؤالت المرتبطـــة بالتقـــدم والنهضـــة
, ومن هنا أتجـه اظرات األخالقية والسياسيةأو سلبيات التكنولوجيا تتعلق بالمن توٕايجابيا
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مجـــال المشـــكالت االكســـيولوجية أو اآلفـــاق القيمـــة للتكنولوجيـــا كـــالمواقف  إلـــى ماالهتمـــا
المشــــــكالت  القيمــــــة التكنولوجيــــــة, لتكنولوجيــــــة ومعــــــايير أو مؤشــــــراتاالقيمــــــي للمعرفــــــة 

كنولوجيـا والمشـكالت األخالقية للتكنولوجيا كتحديد المبادئ األخالقيـة للعـاملين تجعـل الت
لقـــة بتطبيـــق التكنولوجيـــا كتحديـــد معـــايير النجـــاح والكفـــاءة. والحـــق أنـــه منـــذ ظهـــور تعالم

 م1966مصطلح فلسفة التكنولوجيا للمرة األولـي كعنـوان لمجموعـة آراء نشـرت فـي عـام 
فــــي عــــدد مــــن أعــــداد مجلــــة التكنولوجيــــا والحضــــارة واالهتمــــام بدراســــة البعــــد األخالقــــي 

تقـديم نظريـة  إلـىالدرجـة التـي دفعتـه  إلـىا لـم ينقطـع, بـل تحمـس الـبعض لهـا للتكنولوجي
 ناولتـهاتـه الـذي تالشيء في ذ المها باعتبارها الموطن الحقيقي لععن المعني األخالقي ل

حـــددت نفســـها  فلســـفة كـــانط, مـــن منطلـــق أنـــه إذا كانـــت معظـــم النظريـــات األخالقيـــة قـــد
نتــــائج الملموســــة للتكنولوجيــــا فــــي مجــــال أعــــاده ة وحــــدها, فــــإن المليــــبمجــــال المنــــافع الع

يـــــة متعاليـــــة, فاإلنســـــان يبـــــدع قوجـــــود قيمـــــة خل علـــــىلم هـــــي خيـــــر دليـــــل صـــــياغة العـــــا
وســـــطوتها تفـــــوق كـــــل توقعـــــات اإلنســـــان, وبالتـــــالي  لتكنولوجيـــــا, لكـــــن قـــــوة التكنولوجيـــــاا

ـــا المعاصـــرة ال يمكـــن تصـــورها باعتبارهـــ مجـــرد مظهـــر مـــن مظـــاهر القـــدرة  افالتكنولوجي
اإلنسانية, بل إنها تشارك في اإلبداع, وهـي أعظـم تجربـة دنيويـة تجـاه الخلـود. وٕاذا كـان 

, فإننــا هابالدرجــة األولــي مــن العــاملين فــي ميــدانلتكنولوجيــا قــد انطلــق مناقشــة اباالهتمــام 
, لتكنولوجيـــامـــع ذلـــك ال يمكننـــا أن نتجاهـــل دور الدراســـات اإلنســـانية فـــي تنـــاول قضـــية ا

 إلـــىلتكنولوجيـــا او  بيكـــون اســـتثمار الطاقـــة اإلنســانية فـــي مجـــال العلـــمومحاولــة فرنســـيس 
البحـث العلمـي والتكنولوجيـا  ديم يوتوبيا تشـغل اهتمامـات قضـاياتق إلىدفعته  إلىالدرجة 

مثـل هـذه المحاولـة وجـدت التعبيـر المناسـب لهــا  ,بـدًال مـن المنازعـات الحربيـة والسياسـية
لوجــدناه يــري أن الصــناعة ال تشــكل  أرســطو إلــىفــي مجــال الفلســفة واألدب. ولــو عــدنا 

غايـــة فـــي ذاتهـــا بـــل لقـــد أخضـــعها لتصـــورات أخـــري عـــن الخيـــر كمـــا أخضـــعها للنظـــام 
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محاولــة بيكــون فــي مواجهــة النظــرة التقليديــة  إلــىالسياســي الــذي تــرتبط بــه. وباإلضــافة 
لوجيــا يمكــن ن مناقشــة البعــد اإلنســاني واألخالقــي للتكنو أللعلــم والصــناعة والتنفيــذ، نجــد 

ويـــــة البعـــــد أول علـــــىالنظـــــر إليـــــه باعتبـــــاره حلقـــــة فـــــي سلســـــلة مـــــن المحـــــاوالت للبرهنـــــة 
يمكن مالحظـة أن الحركـة الرومانيتكيـة قـد نشـأت اإلنسانية و  حضارةالالتكنولوجي من ال

تمثلت في نقد جان جاك روسو الفكرة اإلنسـانية  والتيرد فعل لعقالنية عصر التنوير، ك
اإلســهام بصــورة ذاتيــة فــي  علــىلعصــر التنــوير القائلــة بقــدرة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي 

 عـن حـدثونتتحقيق الرفاهية للجنس البشري، وبعد أن كان رجال السياسة في الماضـي ي
أصــــحاب الحركــــة  عــــن التجــــارة والنقــــود وٕاذا كــــان يتحــــدثون الفضــــيلة، فــــإنهم أصــــبحوا

ق اهتمـام لمن منط فإنهالتقدم التكنولوجي،  طغيانالرومانتيكية قد اتخذوا موقفا نقديا من 
الفكــر الوجــودي المعاصــر بتحليــل األبعــاد المتنوعــة للتجربــة الوجوديــة كــان اتجــاه العديــد 
مــن أقطابـــه بتنــاول تلـــك العالقــة المتـــوترة بــين اإلنســـان واآللــة. ويمكـــن تلمــس مثـــل هـــذا 

الهتمام المكثف عند اورتيجا أي جاسـيت وكـارل ياسـبرز وبيـرد يـائف وجابريـل مارسـيل ا
ذاتيــة  علــىوهيــدجر، فعنــد هــؤالء وغيــرهم يتبــدي اإلحســاس العميــق والقلــق تجــاه الحفــاظ 

اإلنســان واســتقالله فــي مواجهــة التكنولوجيــا وٕاذا كانــت الوجوديــة قــد تناولــت التكنولوجيــا 
الوجــود  علــىز ســمات الحضــارة الغربيــة المعاصــرة تــأثيرا ر إبــ مــن باعتبارهــا تشــكل ســمة

جوديـة وحـدها، بـل امتـد أيضـا التحلـيالت الو  علىهذا االهتمام لم يقتصر  فإناإلنساني، 
ت العـدد مـن علمـاء االجتمـاع واالنتروبولوجيـا وفالسـفة الحضـارة الغربيـة، وهـم تابـاك إلى
تـــي أنطلـــق منهـــا أصـــحاب الفكـــر الـــرغم مـــن تبـــاين منطلقـــاتهم الفكريـــة عـــن تلـــك ال علـــى

بـــين اإلنســــان  ة المـــؤثرةقــــالوجـــودي، لكـــنهم فــــي نهايـــة المطـــاف لــــم يتجـــاهلوا تلـــك العال
 أصــيل، د بــدت بعــض تحلــيالتهم وكأنهــا تنطلــق مــع منطلــق وجــوديلقــوالتكنولوجيــا، بــل 

اإلنســـــاني العميـــــق مـــــن تحـــــول  والتخـــــوف ك القلـــــق األصـــــيلفـــــنحن نلـــــتمس عنـــــدهم ذلـــــ
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 رةكيــان موضــوعي مســتقل عــن اإلنســان، ومصــدر خطــو  إلــىجــرد أداة التكنولوجيــا مــن م
طـــابع مصـــدر أساســـي لالغتـــراب والضـــياع وســـلب ال إلـــىوســـلطان عليـــه، بـــل تحويلهـــا 

  المعاصرة. حضارةاإلنساني األخالقي من ال
ومــــــن هــــــذا المنطــــــق نــــــري العــــــالم األنثروبولــــــوجي كلــــــود ليفــــــي شــــــتراوس قــــــد رد نشــــــأة 

تـاريخي لوضـعنا الـذي ال يحتمـل، أي مـن  نقـيضالبحث عن وبولوجيا الحديثة أي االنثر 
خــــالل البحــــث فــــي المجتمــــع البــــدائي، كتعبيــــر عــــن النــــدم لغــــزو الكــــرة األرضــــية فكريــــا 

أخذت حياتهم تتسم بالقلق  نوتكنولوجيا، ذلك الغزو الذي قام به األوربيون الغربيون الذي
وبولوجيـــا الحـــديث أال مجـــرد فـــي ثقافـــة اعتـــادوا أن يســـتعملوها ســـالحا، فلـــيس علـــم األنثر 

البحث عن اإلنسـان فـي التـاريخ فـي مجتمـع مهـدد باسـتبداد النزعـة اآلليـة، أي أن الـدافع 
  في نشأته وقيامه هو دافع أخالقي حضاري في المقام األول.

الحضارة مهما اختلفنا في تعريفها وتفسيرها وتحديد مدلولها، ولكنها تمثل  إنواعتقد  -3
اإلنســانية وتتطلــع إليهــا ويحــدثنا فردينــان شــيلر عــن الحضــارة فــإذا بــه  قيمــة عليــا تنشــدها

بحضـارة جديـدة هـي حضـارة  –بشيلر متأثرا–وينادي ماركوز  يحدثنا عن القيمة الجمالية
ت أو قهــر، ويجــد فيهــا المــرء تلبيــة بــمــن كــل ك سيــروس أو الحــب، يتحــرر فيهــا الجــناأل

ــــة  ــــه الجوهري ــــىالحتياجات ــــيم بالقيمــــة الســــالم والهــــدوء وا إل ــــذلك كــــل الق ــــرتبط ب ــــق لت لتواف
الجمالية، وتوافقا مع هذا الموقـف نـراه يتنـاول التكنولوجيـا مـن زاويـة آثارهـا السـلبية، وهـو 

 إلـىالذين نادوا بالعودة ين الرغم من رفضه أن يكون واحدا من المفكرين الرومانسي على
 لكنـهبـين اإلنسـان والطبيعـة، مباشـرة عصر ما قبل التكنولوجيـا ابتغـاء اسـتعادة العالقـة ال

مـــــن ناحيـــــة أخـــــري رأي ضـــــرورة توظيـــــف التكنولوجيـــــا فـــــي خدمـــــة الغايـــــات واألهـــــداف 
واإلنســانية التــي ينشــدها فــي مجتمــع المســتقبل مــن منطلــق أخالقــي. فــالمجتمع اإلنســاني 

مــــن القــــدرة اإلنتاجيــــة ومــــن التقــــدم  حــــد أبعــــد إلــــىالــــذي ينشــــده يفتــــرض مســــتوي عــــال 
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العلــــم والتكنولوجيــــا لكــــي يصــــبحا عــــاملين مــــن عوامــــل  علــــىيجــــب لكــــن  ،التكنولــــوجي
ا الحاليـة كمـا ينبغـي أن تعـاد صـياغتهما وفقـا ما وأهـدافهمالتحرير، أن يعدال عن اتجاهه

يمكــــن التحــــدث عــــن  فقــــا لمقتضــــيات غرائــــز الحيــــاة. وعندئــــذ فقــــطو لحساســــية جديــــدة و 
الل اإلنســان، وعلــي كــل كــدح وعبوديــة واســتغ علــىر وعــن علــم يقضــي تكنولوجيــا التحــر 

ليســت التكنولوجيــا غايــة فــي ذاتهــا بــل أنهــا مجــرد وســيلة لتحقيــق المزيــد مــن  هــذا النحــو
  مظاهر القهر في المجتمع اإلنساني. علىالتحرير، وال يتسنى ذلك بغير الثورة 

ة أســطورة اآللــة نالحــظ أن المقولــة فكــر األمريكــي لــويس ممفــورد المســماوفــي دراســة الم
اإلنســـان مســـتغرق مـــن البدايـــة فـــي  أن الـــرغم مـــن علـــىتبناهـــا هـــي أنـــه  الجوهريـــة التـــي

النـوع اإلنسـاني بوصـفة نوعـا صـانعا بـل ينبغـي  إلىأنشطة دنيوية، ولكن يصعب النظر 
النظر إليه بوصفه نوعا بيولوجيا. فما يتفق مع اإلنسانية بحـق هـو مـا يتجلـى فـي مجـال 

ألدوات. وعلــي ســبيل المثــال فالتوســع التفكيــر والعقــل معــا، ولــيس فــي مجــال الصــناعة وا
ثـــر أهميـــة فـــي التطـــور فـــي مجـــال الحضـــارة الرمزيـــة مـــن خـــالل اللغـــة هـــو فـــي رأيـــه أك

وعلــي أســاس مــن  ،ل، فاإلنســان قبــل أن يكــون صــانعا فهــو عقــلبــلــق جفاإلنســاني مــن 
األنثروبولوجيــــا يفــــرق ممفــــورد بــــين نــــوعين مــــن التكنولوجيــــا، النــــوع األول تمثلــــه العلــــوم 

النـــوع الثـــاني فتمثلـــه التكنولوجيـــا األحاديـــة، النـــوع  ايقيـــة أو التكنولوجيـــا الحيويـــة، أمـــالتطب
األول يتوافق مع احتياجاتنا المتنوعة المتعددة األشكال وتطلعاتنـا وطموحاتنـا وهـو يعمـل 
ــــا الســــلطوية أو  بشــــكل ديمقراطــــي لتحقيــــق تنــــوع اإلمكانيــــات اإلنســــانية، أمــــا التكنولوجي

الـــذكاء العلمـــي واإلنتـــاج الكمـــي وتتجـــه ناحيـــة  علـــىيـــة، فهـــي تعتمـــد األحاديـــة االحتكار 
ة وحــدها، التوســع االقتصــادي والتســلط المــادي والتفــوق العســكري تســتهدف امــتالك القــو 

ة واألســلحة التكنولوجيــة المعقــدة يمكــن أن تخلــق نظامــا بــين ضــخموٕاذا كانــت اآلالت ال
 إلىتلف األنشطة كاللعب والموسيقا أنصارها من جنود وقادة يخضع الحياة العائلية ومخ
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أهداف وأغـراض عسـكرية خالصـة، فالنتيجـة الحتميـة لكـل ذلـك تتمثـل فـي أسـطورة اآللـة 
  الحضارة اإلنسانية المعاصرة. علىبذاتها الالأخالقية التي يمكن أن تحقق لها السيطرة 

لســفته فيتزر فــي ففــي المجتمــع المعاصــر رأي البــرت شــ ومــن منطلــق تحجــيم التكنولوجيــا
الحضارة، فاألعمال المبتكرة والفنية والعقلية  إلىالحضارية ضرورة اتخاذ نظرية أخالقية 
 إلــىونمائهــا  حقيقــة أال إذا اســتندت فــي بقائهــاوالماديــة ال تكشــف عــن آثارهــا الكاملــة ال
الوحيــدة التــي يمكــن  د يــري الفيلســوف أن القيمــةاســتعداد نفســي يكــون أخالقيــا حقــا. وقــ

القيمـة بكـل  ذهوحـدها، وبالتـالي تـرتبط هـرة من خاللها تكمن القيمـة الدينيـة تناول الحضا
ــتفهم القيمــة الدينيــة. و  الــدالالت األخالقيــة التــي  إلــى وايتهــد تجــه الفــرد نــورثيال غنــي ل

أســاس كونهــا تــرتبط بمجموعــة مــن  علــىاألفكــار  تتعريــف الحضــارة فــي مؤلفــة مغــامرا
مــن التقــدير العميــق الســالم والفــن، وعلــي الــرغم القــيم وهــي الصــق والجمــال والمغــامرة و 

للعلــــم والتكنولوجيــــا، والتحلــــيالت العميقــــة التــــي قــــدمها لكشــــف آثــــار التقــــدم  الــــذي يوليــــه
للحضـارة كـان واضـحا كـل  هلشـعوب والمجتمعـات، لكنـه فـي تعريفـالتكنولوجي في حيـاة ا

را ضـروريا مـن األخالقي. فالعلم ال يمثل عنصـالجانب  علىفي جعلها تقتصر الوضوح 
عناصر الحضارة، فقد تحقق الكثير من التقدم نحو الحضارة في الصين، ومـع هـذا فـإن 

الهنــد وفــارس،  علــىينطبــق  وهــذاإنجازاتهــا فــي حقــل التقــدم العلمــي لــم تكــن ذات أهمية،
ـــة الدقيقـــة ونصـــيب  كمـــا اإلغريـــق أحـــرزوا القليـــل مـــن التقـــدم فـــي مجـــال المعرفـــة العلمي

لعلم الغربي الحديث لم يحرز تقدما ملموسا فـي العلـم أال منـذ القـرن ا ىالرومان أقل، حت
ربــط  علــى وايتهــد ذا التعريــف ليكشــف لنــا مــدي حــرصالســابع عشــر. والشــك أن مثــل هــ

الحضارة بالمثل العليا والقيم المؤثرة أكثر من ربطها باإلنجازات المادية العلمية المتحققة 
  بالفعل.
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ارة بعيــدا عــن عــالم القــيم، فإنــه يصــعب أيضــا تفهــم وٕاذا كــان يصــعب مناقشــة الحضــ -4
عـــن المســـألة األخالقيـــة، ويقصـــد باإليكولوجيـــا  بمعـــزلســـة اإليكولوجيـــا أو علـــم البيئـــة درا

العلم الـذي يـدرس العالقـات المتبادلـة بـين الكائنـات الحيـة والبيئـة التـي تعـيش فـي. وكمـا 
م الفلسـفة البيئيـة ثالثـة كن تقسيممن أساتذة الدراسات البيئية، ي يري مايكل زيمرمان وهو

م فــي التــي تؤكــد أنــه يمكــن أن يحصــل تقــد ة: الحقــل األول األخــالق البيئيــةســيحقــول رئ
إنهــــاء األزمــــة البيئيــــة عنــــد مــــا نتحــــدى المعــــايير األخالقيــــة للمركزيــــة البشــــرية ونوســــع 

ن ر كثيـــرون مـــن األخالقيـــيتصـــو ياالعتبـــارات الخلقيـــة لتشـــمل الكائنـــات غيـــر البشـــرية. و 
ــا باإلحجــام عــن إيــذاء أو قتــل الكثيــر مــن  البيئيــين أن اإلنســان اليــوم ملــزم خلقيــا وقانوني

نواع الكائنات الحية. أال بالطبع ألسباب غير مبتذلة وينتقد بعض األخالقيـين المركزيـة أ
  الطبيعة. –البشرية وثنائية البشرية 

ويتضــــمن االيكولوجيــــا  ،االيكولوجيــــا الجذريــــة، وهــــو الحقــــل الثــــاني مــــن الفلســــفة البيئيــــة
وااليكولوجيــا االجتماعيــة، ويعتبــر الفالســفة االيكولوجيــوف  ســوية االيكولوجيــةنالعميقــة وال

شــف هم تكاألقــل. أوال ألنهــم يزعمــون أن تحلــيالت علــىالجــذريون أنفســهم جــذريين لســببين 
انيـا ألنهـم ية والموقفية لألزمة البيئة. ثو افية والسياسة االجتماعية والمفهعن األصول الثق

يعتقــدون بأنــه عــن طريــق ثــورة أو انزيــاح ثقــافي فــي النمــوذج اإلرشــادي يمكــن أن ينقــذ 
كوكــب األرض مــن الخــراب البيئــي، وعلــي الــرغم مــن اعتراضــهم بــأن إصــالح ممارســتنا 
الحالية قد يساعد في المدى القصير، يعتقدون أن مثل هذه اإلصالحات لن تكون كافية 

  تتوجه نحو أعراض، ال نحو جذور األزمة البيئية.في المدى الطويل ألنها 
ــــة هــــو اإلصــــالحية الممركــــزة بشــــريا وهــــي تــــري أن جــــذر  ــــث للفلســــفة البيئي الحقــــل الثال

في المركزية البشـرية وال فـي المؤسسـات والممارسـات المجسـدة  يكمنمشكالتنا البيئية ال 
يـــة أو القيمـــة قالخل ي الـــذي يمنـــع النـــاس مـــن تميـــز االعتبـــاراتقـــلهـــا، وال فـــي الـــوهن الخل
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غير البشرية. بل أن تلوث المـاء والهـواء واالسـتخدام المسـرف للمـوارد  ئناتللكااألصلية 
الطبيعيـــة والممارســـات األخـــرى المؤديـــة بيئيـــا يتبـــع مـــن الســـلوك الجاهـــل والجشـــع وغيـــر 

ويمكــن كــبح مثــل هــذه الممارســات الحمقــاء المالمــة خلقيــا عبــر  ةالشــرعي والقليــل البصــير 
شــريعات وتغيــر السياســة العامــة، وزيــادة التعلــيم وتغيــر القــوانين الضــريبية، وٕاعــادة ســن ت

اإللزامــات الخلقيــة نحــو األجيــال  علــىمالكيهــا الخالصــين، والتأكيــد  إلــىاألراضــي العامــة 
المســـتقبلية، وبحســـب هـــؤالء اإلصـــالحيين، فـــإن هنـــا الغابـــات معقـــدة وكثيـــرة، وتمتـــد مـــن 

المتعـــة الجماليـــة التـــي تثيرهـــا  إلـــىيوانـــات والنباتـــات وصـــوال الغـــذاء الـــذي تزودنـــا بـــه الح
 إلـــىالمنـــاظر الطبيعيـــة البريـــة، ولـــذا يـــري هـــؤالء اإلصـــالحيون أن لـــيس ثمـــة حاجـــة ال 

  تبدالت في النظرية الخلقية المتمركزة بشريا. إلىالثقافة الثورية والتغيرات السياسية وال 
 إلــىلفان (روتلــي) بعنــوان هــل هنــاك حاجــة ولعــل المقالــة الهامــة التــي كتبهــا ريتشــارد ســي

شــف لنــا بوضــوح الحاجــة مثــل هــذه األخالقيــة، فالحضــارة الغربيــة ة تكيــأخــالق جديــدة بيئ
أي أخـالق تبحـث فـي عالقـة  ،جديدة تـنظم عالقـات النـاس بالبيئـةأخالق  إلىحاجة  يف

خـالق القديمـة اإلنسان باألرض والحيوان والنباتات التي تنمو عليهـا وال يعنـي هـذا أن األ
فــي النظــرة  نوالســائدة ال تبحــث فــي عالقــة اإلنســان الطبيعــة, أنهــا تقــوم بــذلك, فاإلنســا

 علـى, ةالسائدة حر في أن يتعامل مع الطبيعة كما يريد, وهذا يعني أن عالقاته بالطبيعـ
األقـــل بقـــدر, ال تـــؤثر فـــي اآلخـــرين, ليســـت موضـــوعًا لالســـتهجان الخلقـــي. لـــذلك فـــإن 

زيـد إال يقطـع تلـك األشـجار ذات مغـزى ومحـددة خلقيــًا,  علـىقبيـل يجـب التوكيـدات مـن 
ن اآلخــــرين فإنهــــا التهــــم, وبالتــــالي فــــإلكــــن إذا كانــــت أفعــــال زيــــد ال تتــــدخل فــــي شــــئون 

األشجار ليسـت موضـوعات خلقيـة بـالمعني األصـيل, ومـن هنـا تصـبح األخـالق السـائدة 
يـــة, هنيـــة التتســـجم مـــع أخـــالق بيئمجـــال االعتـــراض للنقـــد الخلقـــي, فـــالنظرة الغربيـــة والم

اإلنسان, وهو حر في أن يتعامل معها كما يشاء, فهي  ةريفالطبيعة وفقًا لها ملكية حص
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ما في أخالق بيئيـة قل تبعًا للتيار الرواقي األوغسطيني, بيناأل علىتوجد ألجله وحسب, 
ئــة األفعــال هــذا الحــد كــي يفعــل مــا يشــاء, ويمكــن القــول أن ف إلــىال يكــون اإلنســان حــرًا 

البيئــة أكثــر ضــيقًا عنــد مــا يــتم تعينهــا بوســاطة األخــالق  علــىالمباحــة التــي ترتــد آثارهــا 
  البيئية, ما لو تم تعينها عن طريق األخالق العليا الغربية

سب حقوق الحيوان أهمية كبيرة لدي المدافعين عـن أخـالق البيئـة, تالمنطلق تكومن هذا 
كـــون الحيوانـــات ال تســـتطيع بـــذاتها التعبيـــر عـــن وعلـــي حـــد قـــول تـــوم ريغـــان إن حقيقـــة 

جزهـــا مصـــلحتها الخاصـــة ال تضـــعف مـــا علينـــا مـــن إلـــزام للعمـــل لمصـــلحتها, بـــل إن ع
  ا.ليجعل هذا اإللزام أعظم شأن

, مراعـاة حقـوق ضـرورة مراعـاة حقـوق الحيوانـات الفلسفة البيئيـة أكدت الحد هذا إلى -5
, خصوصــًا أن خالقــي ال يمكــن االســتهانة بــهالحيوانــات, ومــن المؤكــد أننــا أمــام واجــب أ

احتــــرام حقــــوق اإلنســــان باعتبــــاره نقطــــة البدايــــة فــــي كــــل  ضــــمنياهــــذا الواجــــب يفتــــرض 
ـــالي فـــإن أخالقيـــات ت ـــاره فكـــرة  نقـــدنشـــدها اإلنســـانية, وبالت ـــة مركزيـــة اإلنســـان باعتب مقول

سـتوي م علـىاألشـياء, يتطلـب تحيـد معـايير واضـحة لحقـوق اإلنسـان  إلىمضللة للنظر 
ة, طالمـا أن بيـر غالالعالم, وبالتالي فال مجال للقول بمقولة المركزية األوربية أو المركزيـة 

التفرقـة بـين الحضـارات والشـعوب, وهـو مـا يتعـارض مـع  إلـىهذه المقولة تؤدي بالتبعيـة 
مبـــدأ احتـــرام حقـــوق اإلنســـان بـــدون تمييـــز. وعلـــي حـــد قـــول إلفـــا أو مـــا كونـــاري رئـــيس 

ســابق الـــذي ورد بتقريــر اللجنـــة العالميــة للثقافـــة والتنميــة تحـــت عنـــوان ال ىجمهوريــة مـــال
 علىالتنوع البشري الخالق ما دام أن هناك حضارة تمارس قهرًا سياسيًا وفكريًا وأخالقيا 

ا مــن آمــل ها بميــزات. فمــاوالتــاريخ قــد اختصــ هــا مــن الحضــارات بــدعوى أن الطبيعــةتميز 
الخصـائص الثقافيـة لشـعب مـن الشـعوب يعـد نفيـا البشرية فإنكـار  علىسالم الفي حلول 

لكرامـــة. وهنـــا نقتـــرب مـــن صـــعوبة اإلطاحـــة العلنيـــة الصـــريحة بالمبـــادئ األخالقيـــة فـــي 
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ما هو ال أخالقـي وهنـا  يرر بالمجال السياسي، وٕان كان يتم توظيفها بصورة أو بأخرى لت
ا وال شــك أن هيتاإليــديولوجيا تــدعمها وتعمــق شــرع تصــبح المبــادئ األخالقيــة فــي خدمــة

الحـروب  نهايـةلـه وعلـي سـبيل المثـال ب اقلطم عالمي جديد يتخذ من األخالق منكل نظا
رســم خريطــة أوروبــا  إلعــادةم 1835النابليونيــة وســقوط نــابليون اجتمــع الحلفــاء فــي فينــا 

مجموعــة مــن  حديــدوت صــياغة إلــىوانتهــوا  منحــو جديــد يحقــق مصــالحه علــىالسياســية 
ات عــل أهمهــا: التخلـي عــن مبــدأ القــوة كقاعـدة للتملــك خضــوع العالقــالمبـادئ األخالقيــة ل

وانتهــت الحــرب العاميــة ألول بنظــام عــالمي جديــد يؤكــد  ،الدوليــة لقواعــد العقــل والمنطــق
عصـبة األمـة المتحـدة  سـيسادة فيما بينها. ومن ثم كان تأالمعاملة العادلة للشعوب والس

من االحترام المتبادل بين جميـع  ساسأ ىه علديدة لتنظيم العالم وحكمبغية وجود أداة ج
 ،االجتماعية في العالقات الدوليـة الدول العالم بال استثناء من خالل إدخال مبدأ العدالة

يم نظـام جديـد أقـوي مـن عصـبة تقـد إلـىوبعد نهايـة الحـرب العالمـة الثانيـة اتجـه التفكيـر 
متطلبـــات  علـــىم متفـــق للســـال األمـــم المتحـــدة كنظـــام جديـــد ظهـــور ، ومـــن ثـــم كـــاناألمـــم

ميثاق المنظمة الجديد بتسوية الخالفات بالطرق السليمة  علىالمرحلة، وتعهد الموقعون 
بحقـــوق اإلنســـان ومســـاواة حقـــوق الرجـــال والنســـاء ويعلنـــون إيمـــانهم ونبـــذ اســـتخدام القـــوة 
ومناصرة الحرب األساسية. وهكـذا نجـد أن الشـعارات والـدعاوى  ىواألمم الكبرى والصغر 

السياسـية التاريخيـة تكـاد تكـون واحـدة مـع تغيـر تشـكيل  التخالقية التي اتخذتها التحو األ
ــًا لمصــالح الــدول المنتصــرة، فــا لفريق المنتصــر يــدعم خريطــة العــالم فــي كــل مرحلــة وفق

سـابقة،  مرحلةالفريق المنتصر في  هاعلي الشعارات األخالقية التي اعتمد انتصاره بنفس
مــن اليونســكو لمواجهــة المتغيــرات  بثقــةلميــة للثقافــة والتنميــة المنعاوأتــي تقريــر اللجنــة ال

ريـر التق يتصـدرأو الكوكبة ومن ثـم  ةظاهرة العولم هاالجديدة في العالم المعاصر، وأبرز 
أخالقيات جديدة متوافقة مع طبيعـة المرحلـة الحديثـة، فالتنميـة مسـألة معقـدة  إلىالحاجة 
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 لكـل البشـر فـي كـل أرجـاء العـالم بحيـاة كريمـة،وطموحة، ولتـوفير الظـروف التـي تسـمح 
فإن األمر يتطلب طاقات بشرية هائلة، وتغيرات بعيدة المدى في السياسـات وهـي مهمـة 
صــعبة فــي ظــل مــا يواجــه العــالم مــن مشــكالت أخــري عديــدة، يتصــل يكــل منهــا بالتنميــة 

يصـبح أمـرا  ينـهالمتباوالتعاون بين مختلف الشعوب ذات االهتمامات المختلفة والثقافـات 
أنفسهم  يروا هو مقبول إذا ما استطاع المشاركون أنحدود ما والصراع مقيدا في  انكمم

ن البحــــث عــــن قــــيم وأخالقيــــات ومبــــادئ البــــد مــــن بالتزامــــات مشــــتركة ومــــن ثــــم فمقيــــدي
فـــي  ينكر كـــل المشـــا علـــىوبالتـــالي البـــد مـــن إيجـــاد أخالقيـــات عالميـــة تطبـــق  .مشـــتركة

المصـالح  عـنالترفع  علىقدرة الناس والحكومات  علىف كفاءتها الشئون العالمية وتتوق
أن مصــالح البشــرية ككــل، تكمــن فــي قبــول مجموعــة مــن  علــىومواقفهــا  ,الذاتيــة الضــيقة

الحقــوق والمســئوليات المشــتركة والــدور الــذي يمكــن للثقافــات أن تلعبــه فــي البحــث عــن 
تقـدم انسـاقا موحـدة مـن األفكـار  لـه باعتبـار أن الثقافـاتهيمكـن تجا أخالقيـات عالميـة ال

حقــــوق  :النحــــو التــــالي علــــىوالعقائــــد وتتبــــدل العناصــــر الرئيســــة لألخالقيــــات العالميــــة 
وااللتـــزام بحـــل الصـــراعات ســـلميا  حمايـــة األقليـــاتو اإلنســـان وعناصـــر المجتمـــع المـــدني 

دالــــة التفــــاوض والمســــاواة بــــين األجيــــال، ويؤكــــد التقريــــر أن الحكومــــات وقادتهــــا هــــم عو 
لمكلفون بتطبيـق مبـادئ األخالقيـات العالميـة ومفاهيمهـا وهنـاك عـدد مـن الطـرق متاحـة ا

االعتبـارات األخالقيـة  علـىفيمكن للحكومات أن تضفي وزنا أكبـر  أمامهم لتحقيق ذلك.
دعـم الـدور الـدولي  إلـىاألسـس الشـرعية للمجتمـع الـدولي. وقـد يـؤدي هـذا  علـىبإقامتها 

ايـــة القـــيم ليـــات قانونيـــة جديـــدة بهـــدف حمآلحاليـــة واتخـــاذ للقـــانون وتطـــوير اإلجـــراءات ا
ليه المبـادئ األخالقيـة س تقوم عاأس إلى ةل المجتمعات في حاجكاألخالقية األساسية و 

أيــة  إلــىمــثال االجتماعيــة وعالقاتهــا الدوليــة، فــإذا نظرنــا  وســيطرتها الــذاتي، نظامهــافــي 
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مبـــادئ أخالقيـــة  غةصـــيا إلـــىن أن كـــال الطـــرفين يســـعيا ة، نجـــدنائيـــمفاوضـــات دوليـــة ث
  .مقبولة لدي الطرفين
ــــا المعاصــــر  ــــد، بعالمن ــــهنســــيجه المعق ــــا  وٕاشــــكالياته بمتغيرات ــــه وقضــــاياه، عالمن وتحديات

 وميره هــضــالمعاصــر ربمــا كــان المــدخل المقتــرح لتفهمــه ودراســته واالقتــراب مــن روحــه و 
  .المدخل األخالقي
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بيـروت  –المكتبـة العصـرية  ،عبد الرحمن الياغيترجمة  ،في الحضارة وايتهدأ.هـ جونسون فلسفة  -
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  .م2006اللبنانية 
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  رؤية إسالمية  :القيم الحضارية وتقاطعاتھا المعرفية

  مصطفى عطية جمعة
هـي تـرتبط جبذورها يف الرتاث اللغـوي والفكـري يف الثقافـة العربيـة، و  «الحضارة»تضرب لفظة 

ـــا املعجميـــة  احلضـــور وهـــو : أولهـــا، بأبعـــاد عـــدة -«حضـــر»وفـــق جـــذرها اللغـــوي -يف دالال
احلضــري وهــو ســاكن املــدن والقــرى يف مقابــل البــدوي قــاطن : وثانيهــا، نقــيض الغيبــة واملغيــب

عـــن داللـــة  )(التواجـــد، وال تغيـــب داللـــة احلضـــور 1فاحلضـــارة تعـــين اإلقامـــة يف احلضـــر، الباديـــة
ــا قــرار واســتقرار، لــذا ، فهــؤالء حضــروا األمصــار ومســاكن الــديار، ســاكين املــدن والقــرى الــيت 

أي تطـــورت الداللـــة مـــن ، 2يم يف املـــدن والقـــرىاملقـــ: واحلضـــري، هـــو خـــالف البـــداوة والباديـــة
بدميومـــة مكانيـــة ، اإلقامـــةويف زمـــن مـــا، إىل احلضـــور الدائم/، احلضـــور الشخصـــي يف مكـــان مـــا

: وهنـــاك داللـــة ثالثـــة ذات وشـــيجة بالـــداللتني الســـابقتني، فاَحلُضـــُر هــــو. وزمانيـــة لألشـــخاص
وهو ، يف احلضور الفردي للرجل ، وتبدو الصلة3الرجل ذو البيان والفقه الستحضار مسائلهما

: ومنهــا أيضــا. والفقــه وعلــوم الشــريعة، البالغــة واألدبور مــرتبط بنبوغــه يف قضــايا البيان/حضــ
  .4أي يف حضورة ومشهده، حضرة فالن يف «احلضرة»

ــا تعــين -لغويــا- الِقــَيمأمــا  ــا إىل حبثنــا أ ِقــواُم األمــر أي ِمالُكــُه : فلهــا دالالت كثــرية ولعــل أقر
. 5وهـــو املســـتقيم الـــذي ال زيـــغ فيـــه، أي مســـتقيم حســـن، قـــّيم: وهـــي أيضـــا ي يقـــوم بـــه.الـــذ

ـا مـن االسـتقامة، ولكنهـا ذات داللـة إجيابيـة يف اللغـة، فالقيمة هنا أسـاس الشـيء فعنـدما ، أل
  . وتعين أيضا سبل استقامة احلضارة، «أسس احلضارة»فهي تعين ، تضاف إىل احلضارة

وتعــــين دالالت كثــــرية يف جمملهــــا ، يف القــــرآن الكــــرمي بتشــــديد اليــــاءوقــــد وردت لفظــــة الِقــــَيم 
، فهـي تعـين: َهـَذا ُهـَو 6}َذلِـَك الـدِّين اْلَقـيِّم{: -تعـاىل-كمـا يف  قولـه ،  االستقامة وعدم الزيـغ

اللَّه َوِإْخَالص اْلَعَمـل  ، َهَذا الَِّذي أَْدُعوُكْم ِإلَْيِه ِمْن تـَْوِحيد7ال أَْمر اللَّهالشَّرْع اْلُمْسَتِقيم ِمْن ِاْمِتثَ 
ـة َواْلبـُْرَهـ وتعـين  8ان الـَِّذي حيُِبّـُه َويـَْرَضـاهُ َلُه ُهَو الدِّين اْلُمْسَتِقيم الَِّذي أََمَر اللَّـه بِـِه َوأَنـْـَزَل بِـِه احلُْجَّ

: -تعـاىل-وويف قولـه  9ِقيمالدِّين اْلَقيِّم اْلُمْستَ التََّمسُّك بِالشَّرِيَعِة َواْلِفْطَرة السَِّليَمة ُهَو : أيضا أن
يِن اْلَقيِّم ِمْن قـَْبل َأْن يَْأِيت يـَْوم َال َمَرّد َلُه ِمـْن اللَّـه { ، ويف 10يـَْومئِـٍذ َيصَّـدَُّعوَن}َفَأِقْم َوْجهك لِلدِّ

                                                 
 . باحث من مصر  
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ـرَات، إِ آِمرًا ِعَباده بِاْلُمَباَدرَِة ِإَىل اِالْسِتَقاَمة ِيف طَاَعتـه َواْلُمبَـاَدرَة  -تعاىل-يـَُقول : تفسريها َىل اْخلَيـْ
  . 11يـَْوم اْلِقَياَمة استعدادا لـ)(

 -عنـدما تضـاف إىل احلضـارة-وهذا مـا يعطـي داللتـه ، فاآليات القرآنية تشري إىل عظم اللفظ
  . معىن الفضل واالستقامة

ي يــؤثر يف أفكــار الــدافع اإليــديولوجي الــذ»هــي  «القيمــة» فــإن ، ويف التعريــف االصــطالحي
 -ص بفـــرد أو مجاعـــةخـــا، واضـــح أو ضـــمين-تصـــور معـــني »وهـــي أيضـــا  ،«اإلنســـان وأفعالـــه
  . 12«للشيء املرغوب

إىل القــيم الروحيــة، ومــن  -مــن جهــة-حيــث يشــري ، إن عالقــة القــيم باحلضــارة عالقــة مزدوجــة
ومت االتفـاق علـى مشـول املفهـوم هـذه القـيم علـى مـرحلتني؛ ، جهة أخرى يشري إىل القيم املادية

فسرين بني املاديـات والروحانيـات علـى اخـتالف األمـم واحلضـارات بـل لقـد إذ ميّيز كثري من امل
وهـذا منطقـي الخـتالف  13وقع التناقض يف التفسري بني أفراد اجملتمع الواحـد يف حقـب خمتلفـة

  . ومستوى املعارف واملعلومات يف كل حقبة تارخيية، والتخصص العلمي، املنطلقات الفكرية
ـــا ذات داللتـــني فـــالتعريف الســـابق ينظـــر للقـــيم فقـــد تكـــون القـــيم ، إجيابيـــة أو ســـلبية: علـــى أ

فكثــرية هــي التقاليــد االجتماعيــة ذات األثــر ، الفرديــة أو اجلماعيــة ذات منحــي ســليب أو إجيــايب
وهي مرتسخة يف الذات الفردية بوصفها قيمة يصعب تغيريها لدى الفرد البسـيط. إال ، السليب

ألن احلضـارة تعـين ، يف إضـافتها إىل احلضـارة، البعـد اإلجيـايب أن داللة القـيم يف حبثنـا تنحـو إىل
فهـــي تعـــين األبعـــاد النفســـية واالجتماعيـــة واخللقيـــة ، وعنـــدما تـــرتبط بـــالقيم، تقـــدما ومســـوا ورقيـــا

  . وأيضا توّلدها احلضارة، اإلجيابية اليت تتولد عنها احلضارة
الــيت حيكــم مبقتضــاها علــى ، «مقــاييس احلضــارة»لــذكر أن القــيم ختتلــف عمــا يســمى بـــجيــدر با

  اإلنسان أو اجملتمع يف مستوى حضارته. 
ألن الغايــة مــن ، التحســن املعنــوي وهــو مقــدم علــى التحســن املــادي: فمــن أبــرز هــذه املقــاييس

شــــعور اإلنســــان باألمــــان واالطمئنــــان والكفايــــة وقيــــام جمتمعــــه علــــى التفــــاهم : التحســــني هــــي
وهــي تتوقــف علــى العقــل ، يــات فــال حــدود للمطــامح فيهــاأمــا بالنســبة للماد. والتعــاون واحملبــة

وقـــد تكـــون املخرتعـــات كماليـــات وأعبـــاء علـــى ، الـــراجح الـــذي يســـتطيع كـــبح الطمـــوح املـــادي
  . 14اإلنسان وقيودا عليه حتد من حريته
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ومـن جمتمـع آلخـر داخـل ، ختتلف من حضارة ألخرى، وتظل هذه املقاييس نسبية يف حكمها
) (مـــواطن احلضـــارةوالشـــك أن إحســـاس اإلنســـان ، عصـــر إىل عصـــرومـــن ، احلضـــارة الواحـــدة

أما وجهـة النظـر الـيت تـدعو . هلي غاية عظمى؛ وتنمية قدراته، بالسعادة والسكينة وحتقيق ذاته
فــال يعــين رفــع شــأن اجلانــب النظــري ، إىل عــدم االهتمــام باملســتوى املــادي يف مقــاييس احلضــارة

ميـــة يف حقـــول االخرتاعـــات العل( ال اإلبـــداع التطبيقـــي) وإمهـــ(قضـــايا الفلســـفة والفنـــون وغريهـــا
 إىل؛ ضــبط مؤشــر احلضــارات مــن الــرتف والرفاهيــة املاديــة: وإمنــا تعــين، )العلــوم والطــب وغريهــا

وقضــايا ، والفقــر، وتقلبــات الطبيعــة، حلــل مشــكالت النــاس توجيــه جهــود العلمــاء واملخرتعــني
  . واألمراض وغريها، البيئة

ــا املعرفيــة والفكريــة اســتعراض احلضــارة يفوسيســعى الباحــث إىل  ويف  ، -ومــا أكثرهــا- تقاطعا
  . سنجد قيما راسخة أو متولدة، كل تقاطع

  : الحضارة والمكان
هـــو ابـــن »: فيقـــال للرجـــل العـــامل بـــاألمر الفطـــن، يوجـــد تـــرابط معجمـــي بـــني املدينـــة واحلضـــارة

ا وابــن مــدينتها نــد ع-تمييز بــني احلضــارة والبــداوة ال. فــ15«وابــن مدينــة أي العــامل بأمرهــا، جبــد
(شـــعر فأهــل البــداوة هــم: أهــل الــوبر ، ارتــبط مبعطيــات ماديــة ومكانيــة بينهمــا -العــرب قــدميا

)، أمـا أهـل احلضـارة فهـم أو املتمددة اليت ال يبىن عليهـا األرض املنبسطة(وأهل احلدر ، )اإلبل
مــة عال(وهــم أهــل احلجــر ، )كتــل الطــني املتماســك الشــائع اســتخدامها يف القــرى(أهــل املــدر 

  . 16)على التمدن والعلو يف البنيان
مـــن خـــالل مقابلتهـــا بالبـــداوة والباديـــة والبـــدو،  «احلضـــارة»وقـــد تطرقـــت املعـــاجم إىل مفهـــوم 

ومظـــاهر الرقـــي العلمـــي والفـــين واألديب ، ســـامية مـــن مراحـــل التطـــور اإلنســـاين فاحلضـــارة مرحلـــة
  . 17واالجتماعي يف احلضر

بــل تكــاد تكــون املدينــة هــي البقعــة املكانيــة ، يين لــه دور مهــم يف بنــاء احلضــاراتإن البعــد املــد
وال ( Civilityفأهـــل املـــدن ميتـــازون بالســـلوك املهـــذب ورقـــة املعاملـــة ، األوىل لقيـــام احلضـــارة

)، ففـي املدينـة يتجمـع مـا Civilityوكلمـة  Civilisationتغيب عنا الصلة بني كلمـيت 
وأيضــــا نبغــــاء العقــــول الــــذين يــــؤثرون ، ة مــــن حماصــــيل وصــــناعاتيقدمــــه أهــــل الريــــف والباديــــ

وتالقـي ، حيـث تعمـل الصـناعات وتتـوافر املنتجـات ورغـد العـيش النسـيب، االستقرار يف املدينـة
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ويعكــف أنــاس ، وتســتثار عمليــة اإلبــداع، ويُرَهــف الــذكاء، فتــتالقح العقــول، التّجــار والتجــارة
  . 18على إنتاج العلم واألدب والفنون

: وحيـــدده أكثـــر، «االجتمـــاع اإلنســـاين ضـــروري»د أشـــار إىل ذلـــك ابـــن خلـــدون مقـــررا أن وقـــ
أي البد لـه مـن االجتمـاع الـذي هـو ، اإلنسان مدين بالطبع، ويعرب احلكماء عن هذا بقوهلم»

  .19«نة يف اصطالحهم وهو معىن العمراناملدي
د هنـا بالطــابع املــديين ال والعمـران حمــد، يـرى ابــن خلـدون أن االجتمــاع اإلنسـاين ينشــئ عمرانــا

ضـمن مدينـة ، بأحياء متقاربة، حيث يستقر الناس يف بيوت ثابتة متجاورة، الريفي وال البدوي
وازع يــــدفع بعضــــهم عــــن بعــــض؛ ملــــا يف طبــــاعهم احليوانيــــة مــــن » وهــــذا يســــتلزم وجــــود، ةكبـــري 

ه علــيهم يكــون لــ، )(يقصــد حاكمــا أو ملكــافيكــون الــوازع واحــدا مــنهم ، العــدوان والظلــم ..
  .20«حىت ال يصل أحد إىل غريه بعدوان؛ الغلبة والسلطان واليد القاهرة

فقــد جعــل ابــن خلــدون وجــود نظــام سياســي أو ملــك أساســا يف جنــاح االجتمــاع البشــري وإال 
  . أي أن وجود احلاكم أساس يف احلياة املدنية وليس فرعا، فإن نقيضه البغي

ـا نشـأت يف رقعـة جغرافيـة فيهـا  -أو كربت صغرت-لراصد لتاريخ احلضارات العريقة وا يرى أ
وقــد قامــت جــل هــذه احلضــارات علــى ، مــن امليــزات مــا يؤهلهــا إىل قيــام احلضــارة واســتمرارها

ــار ــَىن الدولــة، حيــث االســتقرار للزراعــة فتتكــّون القــرى، شــواطئ األ مثــل ، مث تُنَشــأ املــدن، وتـُبـْ
ـر الفـرات، )صـني القدميـة(حضـارة الالنهـر األصـفر : احلضارات على شواطئ (حضـارة بابـل  و

ر النيل ، )وآشور   . 21)احلضارة الفرعونية(و
أبـــرز مســـات احلضـــارة وهـــو ناشـــئ مـــن اإلقامـــة يف املـــدن  الســـلوك المهـــذبويـــرى الـــبعض أن 

أن معـــىن  «بروديـــل»حيـــث يـــرى ، حيـــث رغـــد العـــيش الـــيت تـــنعكس إجيابـــا يف ســـلوك األفـــراد
وأن هنــاك شـــعوبا حضــارية كمــا أن هنـــاك ، تامــة لفـــظ مهجيــةإمنــا يعـــارض معارضــة »احلضــارة 
بل إن بعـض هـذه الشـعوب املتوحشـة رمبـا تتسـم بـه ، ) أخرى متوحشة بدائية أو مهجية(شعوبا

  . 22«ق على تسميتها بالشعوب احلضاريةمل يُتفَ ، من طبيعة طيبة
السلوك املهـذب  وهي :أن عدة قيمميكن أن تربز ، يف ضوء حبث العالقة بني احلضارة واملكان

وأن االســـتقرار املكـــاين قيمـــة حضـــارية أساســـية تتبعهـــا  إقامـــة أحيـــاء ، طـــابع أهـــل احلضـــارات
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يتبعهــا وجــود نظــام يســّري ، وأن االســتقرار السياســي قيمــة حضــارية ثالثــة، وعالقــات اجتماعيــة
  . وينظم العالقات املالية والسياسية بني األفراد، العمل يف الدولة
        : ةالحضارة والثقاف

حيــث ، -ســريد ذكرهـا بعدئـذ-عاصــر للحضـارة إىل أبعـاد كثـرية يشـري التعريـف االصـطالحي امل
جممــوع احليــاة الــيت حيياهــا جمتمــع مــن اجملتمعــات مبــا : للداللــة علــى -بدايــة-يســتخدم اللفــظ 

ومعرفـة ، ووسـائل حتصـيل املعـاش وعالقـات اجتماعيـة، تتضمنه هذه احلياة مـن نظـم يف احلكـم
ا تلك احلياة، وعلمية، وقواعد سلوكية نظرية   . 23وغريها من املقومات اليت تتمثل 

 &  Cultureومهـا:، ففي اللغات األوربيـة ُيسـتخَدم لفظـان رئيسـان للداللـة علـى احلضـارة

Civilsution ، فلفظةCulture وهـي مـأخوذة مـن األصـل الالتيـين مبعـىن ، تعـين الثقافـة
وابتـــداء مـــن القـــرن . وتعـــين الزراعـــة Agriculture وجـــاءت منهـــا لفظـــة، حيـــرث أو ينمـــي

فهــي عنــد ، علــى املكاســب العقليــة واألدبيــة والذوقيــة Cultureالثــامن عشــر أطلقــت لفظــة 
  . 24األوروبيني معربة عن جمموع عناصر احلياة وأشكاهلا ومظاهرها املختلفة

 املـواطن وتعـين Civisفهي مشتقة من أصـل التيـين وهـي كلمـة  Civilisationأما لفظة 
وتـدل علـى ، وهـو نفـس املعـىن يف األصـل اللغـوي العـريب، وتعين أيضا ساكن املدينة، يف املدينة

، مث صــــارت تعــــين احلضــــارة بصــــورة مطلقــــة، حالــــة الرقــــي والتقــــدم عنــــد األفــــراد ويف اجملتمعــــات
  . Culture25أكثر استعماال من لفظة -هذه الكلمة-وصارت 

فرنســـا إىل أحنـــاء أوروبـــا بســـرعة بالغـــة مشـــتبكا مـــع لفـــظ  وقـــد انتقـــل تفســـري لفـــظ احلضـــارة مـــن
بـــال اكـــرتاث أو ، ثقافة بداللـــة واحـــدةحضـــارة/: اللفظـــني «هيجـــل»حيـــث اســـتخدم  «ثقافـــة»

تعــين:  -عنــد بروديــل-فالثقافــة ، ومبــرور الــزمن متيــز تعريــف الثقافــة عــن احلضــارة 26متييــز بينهمــا
وهــــو  27«مـــن كلمــــة الــــروح أو الـــذهن أو العقــــلاملبـــادئ املعياريــــة والقـــيم واملثاليــــات املشــــتقة »

  تعريف مبسط للثقافة يضعها يف دائرة القيم االجتماعية والعقلية.
ــا ، رمبــا يكــون التعريــف األثنولــوجي أكثــر مشــوال وأرحــب رؤيــة جممــوع الفــروض »حيــث يقــرر أ

اعــــة اإليديولوجيــــة والســــلوك املكتســــب والســــمات العقليــــة واالجتماعيــــة واملاديــــة الــــيت متيــــز مج
ـــا  -أيضـــا-ويقـــرر ، 28«اجتماعيـــة بشـــرية ثقافـــة معقـــدة وعـــادة مـــا تكـــون واســـعة االنتشـــار »أ

  .29«ازات روحية متقنة يف العلم والفنوإجن، تتميز مبصادر تكنولوجية متقدمة
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ا   فالتعريف األول يطوي حتته كثريا من اجلماعات واجملتمعات البشـرية علـى اخـتالف مسـتويا
ــا العقائديــة  ،احلضــارية والبدائيــة وثنيــة أو مساويــة) الــيت تشــكل (فكــل مجاعــة بشــرية هلــا منطلقا

أمـا التعريـف الثـاين فهـو ميـزج بـني . وتنبـع سـلوكيات وقـيم هـذه اجلماعـة مـن هـذه الـرؤى، رؤاها
أو هــي نتــاج احلالــة اجلمعيــة يف ، احلضــارة والثقافــة بوصــف احلضــارة درجــة متقدمــة مــن الثقافــة

     . اجملتمع املتحضر
فهـــي تعـــين  «الذاتيـــة المشـــتركة»والـــيت تنـــدرج حتتهـــا  «الـــروح االجتماعيـــة»وهـــذا مـــا يســـمى 

وإن بعـــض هـــذا ، النـــزوع الفطـــري لـــدى البشـــر للتعاهـــد املتبـــادل والنـــزوع لالســـتجابة املتبادلـــة»
ولكـن الطبيعـة البشـرية والشخصـية والبشـرية ، وبعضه وجـداين، النزوع الفطري عرفاين أو فكري

  . 30«س وبعضهم البعضلى أي حال إال داخل ومن خالل العالقات بني الناال توجدان ع
فاحلضــارة يف املقــام األول مجعيــة ، االجتماعيــة للحضــارةعــزز علــم االجتمــاع النظــرة اجلمعية/وي

، فاملعتـاد أن يسـاهم فيهـا عـدة شـعوب وأجنـاس، ممّيزة وهي ليست مقصورة على شـعب معـني
وهـي قبـل أي شـيء تتسـم بالتقدميـة وهلـذا السـبب تنتشـر ، يـةلذا فهي تتسم باملنطقيـة والعموم

أو  –كمــا نتــوهم   –وقــد ال حتقــق الســعادة الفرديــة ، بشــكل ال ميكــن مقاومتــه عــرب العــامل كلــه
فكــل األمــم واحلضــارات ، ولكــن رأس مــال اإلنســانية يــزداد يف كــل األحــوال، املصــلحة العامــة

  . 31ومنطقية تتجه يف الواقع لتصبح أكثر قوة وأكثر عمومية
ثــل اجلــدل بــني األملــان م-التنــازع الفكــري بــني بعــض األمــم  يقــال هــذا نظــرا لوجــود حالــة مــن

الكوين يف جمايل القـيم ون مفهوم احلضارة يف بعده األممي/فعلى حني يعزز الفرنسي -والفرنسيني
إىل مـــا وهـــذا عائـــد ، يـــرى األملـــان أن هـــذا مصـــدر للخطـــر علـــى الثقافـــة احملليـــة املميـــزة، والفكـــر

الحظه األملان من تأثر النخبة احلاكمـة والصـفوة لـديهم بالثقافـة الفرنسـية، وتبـاهيهم باحلـديث 
وهــي ، غــري أمميــة وال كونيــة، فــرأى املفكــرون األملــان أن هــذه حضــارة مســتعارة، باللغــة الفرنســية

ئمـــة نابعـــة مـــن اهلـــاجس األملـــاين الـــذي يـــرى أن الثقافـــة تعكـــس الـــوعي الـــذايت ألمـــتهم وهـــي دا
  . 32سياسيا وروحيا، البحث عن حدودها وإعادة ترسيم هذه احلدود

خوفــا مــن طغيــان احلضــارة األجنبيــة علــى الثقافــة ؛ فقضــية تنــازع احلضــارة والثقافــة هــاجس دائــم
وأن األمم املنهزمة حضاريا ، وهذا طبيعي وفق منطق سيادة ثقافة الغالب على املغلوب، احمللية

) حالـة تنـازع ثقـايف (فرنسا وأملانياولكن احلالة اليت أمامنا . ثقافة املنتصرلديها الرغبة يف التأثر ب
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ـا بـدأت عقـب الثـورة الفرنسـية يف القـرن الثـامن عشـر ا نزاعـا حضـاريا خاصـة أ ، أكثر من كو
وهــذا بــاد مــن خــالل حتفظــات ، )(احلضــارة الغربيــةفكلتــا األمتــني تنتميــان إىل حضــارة واحــدة 

وباطنهــا ، ى الثقافــة الفرنســية وهــي حتفظــات ظاهرهــا ســيطرة اللغــة الفرنســيةاملثقفــني األملــان علــ
ــا، االعــرتاض علــى انتشــار قــيم الثــورة ممــا قــد يــذيب اجلــنس ، وتــأثر الــبالط األملــاين السياســي 

  /األملاين يف دائرة األممية .اآلري
ملانيـة) املتحدثـة األ( حضارة الصـفوة»وقد تأكد األمر مبا طرحه املفكرون األملان حيث رأوا أن 

، مل تكــــن داخليــــة بــــل جمــــرد صــــيغ شــــكلية واســــتعراض خــــارجي، بالفرنســــية حضــــارة مســــتعارة
دعــوى التكامــل ؛ واشــتقت املبــادئ األخالقيــة للطبقــة األرســتقراطية مــن قواعــد شــرف مصــطنعة

نـة ووضع اإلجناز الفردي يف النمو الروحي يف منزلـة تفـوق املكا، الفردي واإلجناز العلمي والفين
  . 33«وزخرف البالط املصطنعاملوروثة 

وإمنـا يكـون األمـر نزاعـا ، متوحدي احلضـارة، فاألمر هناك نزاع ثقايف بني جمتمعني خمتلفي اللغة
وذات رصـــيد ثقـــايف بســـيط مغلـــق، وتعـــارض ، حضـــاريا عنـــدما تكـــون األمـــة متخلفـــة حضـــاريا
وهـذا تصـرف ، م بـدافع األحـوطفتغلق بابا للتقـد، التحضري خوفا من الذوبان يف ثقافة املنتصر

ـــد ، فلـــيس هنـــاك انغـــالق حمكـــم كمـــا يظـــن الـــبعض، فيـــه بعـــض احلمـــق وأن هـــذا االنغـــالق يوّل
  . تكون حمصلته هوسا حبضارة املنتصر وتقدمه وأيضا ثقافته؛ انفجارا

ومـا تسـعى إليـه احلضـارة احلديثـة مـن ، الصـراع الثقـايف يف عاملنـا «إليـوت. إس. ت»يدين ، لذا
حيـث ، أو باألدق تذويب ثقافة الشعوب األقـل حضـارة، افية على الشعوب األخرىهيمنة ثق
أو ، مهمــا بــدت أدىن مــن ثقافتنــا، ميكننــا أن نــتعلم احــرتام كــل ثقافــة ككــل متكامــل»: يقــول

ا هلـو خطـأ ، إن اهلدم املتعمد لثقافة أخـرى ككـل. مهما كنا حمقني يف أن نستهجن بعض مسا
      . 34«معاملة البشر كحيوانات؛ من شرورعلى الدرجة نفسها وتقريبا ، ال ميكن إصالحه

أن احلضـــارة تعتمـــد علـــى الـــتالقح املعـــريف  :أولهـــا، تـــربز قـــيم أربـــع، يف عالقـــة احلضـــارة بالثقافـــة
الســابقة أو املعاصــرة وتكــون : وأيضــا مــن احلضــارات األخــرى، والفكــري مــن الثقافــة اجملتمعيــة

أن االســــــتعالء احلضــــــاري ال يعــــــين ذوبــــــان : انيهــــــاث. معطــــــاءة للحضــــــارات الالحقــــــة عليهــــــا
، بقــدر مــا حتــافظ علــى هــذه الــذوات، اخلصوصــيات الثقافيــة للمجتمــع أو اجملتمعــات األخــرى

أن االنغــــالق الثقــــايف ويعــــين اجلمــــود  :ثالثهــــا. وتكــــون الثقافــــة اجملتمعيــــة هــــي صــــبغة احلضــــارة
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ن أكـــــرب أســـــباب التخلـــــف مـــــ، والتبـــــادل املعـــــريف، رفـــــض الـــــتالقح الفكـــــري: والتحجـــــر وأيضـــــا
أن  :رابعهـــا ي يظهـــر يف تقليـــد احلضـــارة األقـــوى.وســـبب أيضـــا يف االنفجـــار الـــذ، احلضـــاري

وحتـرتم ، وتأخـذ بأيـديها، حتـرتم الشـعوب األخـرى، احلضارة احلقيقية تكون ذات صـبغة إنسـانية
  . ثقافتها

  : الحضارة والمجتمع والجماعة
حبكـم ، فالثقافة سابقة على احلضارة، )ارة والثقافة(احلضوهي عالقة ذات صلة باحملور السابق 

وهــذا يقودنــا إىل حبــث ، بغــض النظــر عــن تقدمــه احلضــاري، أن كــل جمتمــع لــه ثقافتــه اخلاصــة
فالعالقـــة بـــني احلضـــارة واجملتمـــع أكثـــر رحابـــة مـــن ، «والجماعـــة المجتمـــع»بــــعالقـــة احلضـــارة 

رية أو القرية الصـغرية، وتسـمى اجلماعـة فاجلماعة قد تكون القبيلة أو العش، بالجماعةعالقتها 
واملصــاحل والســلوك ، وتكــون مركــزا مســتقال للحيــاة، الــيت يشــارك فيهــا الفــرد»وهــي: ، الداخليــة
، 35«ة الداخليــة والتمركــز حــول الســاللةوتتميــز هــذه اجلماعــة بوجــود شــعور اجلماعــ، البشــري

أمــا اجملتمــع فهــو . لصــغريةوهــي بالتــايل أبســط أشــكال التجمــع البشــري الــذي يتجــاوز األســرة ا
، العــائالت الكبــرية، األســرة: التجمــع األكــرب الــذي يشــمل خمتلــف أشــكال اجلماعــات البشــرية

يف منـــأى عـــن احلضـــارة، ، وقـــد يكـــون هـــذا اجملتمـــع متـــأخرا، املـــدن، القـــرى، القبائـــل، العشـــائر
الــذي يتميــز وهــو مــا يســمى اجملتمــع اإلقليمــي الشــعيب ، ولكنــه يظــل جمتمعــا لــه ثقافتــه اخلاصــة

  . 36«) وبطء التغيري وسيطرة التخلف الثقايف(التقاليدبالعادات الشعبية والسنن »
ذو املســتوى »: الــذي يعــّرف بأنــه Urban Societyالمجتمــع الحضــري وهــذا يقابــل 

وهو بذلك جمتمع مثايل يتميز بكل تلك السمات الـيت ، التنظيمي املتقدم يف مدن احلضارة ..
وارتفـــــاع املســـــتوى ، وتقســـــيم العمـــــل، والتبـــــاين، التعقـــــد: ع الشـــــعيب وهـــــيال جنـــــدها يف اجملتمـــــ

وطبقـا لـذلك فـإن ، والتقـدم العلمـي، وتقـدم التنظـيم االجتمـاعي، وتباين السـلوك، التكنولوجي
هي انعكاس جملتمعهـا  -أيا كانت-فاحلضارة ، 37«احلضري هو نفسه اجملتمع املتحضر اجملتمع

ذا ما جعل احلضارات على مر التاريخ متتاز عن بعضها، رغم وه، يف قيمه وتصوراته وإبداعاته
  . التالقح الفكري واإلبداعي فيما بينها

ـــا  وهـــي أن احلضـــارات عصـــارة فكـــر مجـــاعي ، إىل نقطـــة جوهريـــة أخـــرى -هـــذا الطـــرح-يقودن
والفكـر اجلمـاعي يصـهر نفـوس الشـعب ويشـكل عقـول املبـدعني، فيـأيت ، وليست جهود فردية



 9

وهـو توجـه نـابع مـن العقائـد والقـيم والسـلوكيات ، هـذا التوجـه اجلمعـي العـامنتاجهم يف سـياق 
مما يلقي الضوء علـى متيـز بعـض املبـدعني مـن أبنـاء منـاطق ؛ املشرتكة بني أبناء اجملتمع احلضري

فـإن هـؤالء املبـدعني ، أخرى غري حضارية أو من األقليات اليت تعيش يف خضـم حضـارة كـربى
ــم يقبلــون االنضــواء حتــت احلضــارة الــيت ، وجــه احلضــاري العــاميــأتون بإبــداعهم ضــمن الت أي أ

ا ولغتهـــا، يعيشـــون يف كنفهـــا وهـــذا دليـــل علـــى أن احلضـــارة هـــي ، شـــاربني مـــن قيمهـــا وتصـــورا
  . مشارب عامة تؤطّر اإلبداعات الفردية

ا من اإلسالم دينا وعق، واملثال جلّي على ذلك يف احلضارة اإلسالمية ، يـدةفقد نبعت تصورا
وفـق ، ) متسـعا ملبـدعيها(اليهود والنصـارى والفـرس وغـريهمومع ذلك َوجَدْت األقليات الدينية 

الــذين ، وكــان هــذا جنبــا إىل جنــب مــع إبــداع العلمــاء املســلمني. الســياق العــام هلــذه احلضــارة
  . احململة باإلشارات الدينية والثقافية، وهي لغة القرآن، أّلفوا بالعربية

غـــة العربيـــة أداة العلـــم اإلســـالمي الرئيســـية وقامـــت يف املشـــرق بالـــدور الـــذي فقـــد أضـــحت الل»
ا ولكـن ، قامت به اللغة الالتينية يف الغرب ..، ومل حتتـل اللغـة العربيـة هـذه املكانـة الرفيعـة بـذا
هـا لـتالئم املوقع املركزي للعربية بوصفها لغة الدين اإلسالمي واإلدارة هـو الـذي أدى إىل تطويع

  . 38«بات العلميةاملتطل
والـــدليل علـــى ذلـــك أن األعمـــال العلميـــة العربيـــة ميكـــن أن تفهـــم جيـــدا دون حاجـــة إىل معرفـــة 

، كما مل يقتصـر االشـتغال بـالعلوم اإلسـالمية علـى املسـلمني،  عميقة بالشعر القدمي أو النثر ..
لدرجـة ، اإذ استمر النصارى واليهـود يسـهمون يف هـذه العلـوم إسـهاما نشـط، حىت بعد تعريبها

البن جربول كان يظن حـىت القـرن التاسـع عشـر أنـه مـن تـأليف عـامل  «ينبوع احلياة»أن كتاب 
كــذلك فــإن املؤلفــات ،  حــىت كشــف ســالومون مونــك عــن هويــة هــذا املؤلــف اليهــودي، مســلم

الطبية اليت وضعها إسـحاق بـن سـليمان اإلسـرائيلي وموسـى بـن ميمـون ال ختتلـف عـن أعمـال 
  . 39نياملؤلفني املسلم

حضـارة »ورأى أن ، للشـعوب «احلالـة احليوانيـة»عن  «فرويد»وقد حتدث عامل النفس الشهري 
ـــا لتصـــبح أعلـــى مـــن احلالـــة  –اإلنســـان  الـــيت تعـــين كـــل األوجـــه الـــيت رفعـــت احليـــاة البشـــرية ذا

والتعبري عن احليوانيـة ال يعـين التسـليم أن كـل مـن هـو ، 40«يوانية وخمتلفة عن حياة الوحوشاحل
يف مواجهـة اهلمجيـة الـيت  «السـلوك احلضـاري املهـذب»وإمنـا تعـين ،  متحضر فهو كاحليوانغري
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رغـــم -الشـــوفينية حينمـــا ال يكـــون البشـــر وأيضـــا اجملتمعـــات ، تكـــون عليهـــا اجملتمعـــات البدائيـــة
الســـلوك املهذب.وقـــد حـــدث هـــذا مـــع متحلـــني ب -هلم علـــى قـــدر مـــن التعلـــيم واحلضـــارةحصـــو 

، الشــعوب األوروبيــة أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة حــني كانــت دعــاوى الفاشــية والنازيــة يف أوجهــا
م ، وأيضا يف حرب البوسنة واهلرسك حيـث أسـفرت مجهوريـة الصـرب  واجلبـل األسـود يف حـر

صـــة مـــن الـــدول خا() عـــن تعصـــب عرقـــي وديـــين وســـط ختـــاذل دويل (املســـلمنيمـــع البوســـنيني 
وهــذا يــدل علــى أن احلضــارة مل تتجــذر يف ، 41) وصــل إىل درجــة التواطــؤ املكشــوفاألوروبيــة

ا جم، نفوس هؤالء   .رد مظاهر مادية وعمرانية وتقنيةوأ
ــدأ وتتحلــى بســلوكيات طيبــة مــاداموا حيصــلون علــى خــدمات ، وهـذا يُفّســر بــأن اجلمــاهري قــد 

ــــزة ــــةويعيشــــون يف مســــتويات معيشــــية ، متمي ــــة خســــارة هــــذه األشــــياء، عالي ، ولكــــنهم يف حال
ـم ، فسيصبحون أشبه باألمم غري املتحضرة كسـاىل وغـري أذكيـاء ولـيس »اليت يصـفها فرويـد أ

بينمـا منـو ، ويعلل ذلك بأن  منـو الثقافـة عضـوي «ة يف التخلي عن الدوافع الغريزيةلديهم الرغب
) واحلضـارة إىل الصـراع مـع ابتعـاد روثات(خمتلف املو وستميل كل من الثقافة ، احلضارة مصطنع

ويف النهايـة تصـبح احلضـارة قشـرة ماديـة فارغـة وجمـردة مـن ، أنساق منومها كل منهما عن اآلخر
  .42ومن مث تنهار، الروح احملركة

أن احلضـارة نتـاج جمتمعـي : أبرزهـا، تـربز قـيم أساسـية، يف التقاطع املعريف بـني احلضـارة واجملتمـع
، أن احلضـــارة ذات الطـــابع اإلنســـاين املتســـامح: وأيضـــا .خنبـــة وشـــعبا: دهـــاوحمصـــلة جهـــود أفرا

ـــة املختلفـــة ـــا العـــام، تقبـــل األقليـــات الدينيـــة والعرقي م، ضـــمن بنيا وتقـــدر ، وتعـــرتف بإبـــداعا
م ) وإمنـا قـيم خلقيـة (مستوى معيشي رفيعفإن احلضارة ليست مظاهر مادية : كذلك.  عطاءا

  . بع يف األفرادتنط، ونفسية وسلوكيات مهذبة
  : الحضارة والتاريخ

مثـرة كـل جهـد يقـوم بـه اإلنسـان لتحسـني ظـروف »: ينظر بعض املؤرخني إىل احلضارة بوصفها
وســواء  ، ســواء أكــان اجملهــود املبــذول للوصــول إىل تلــك الثمــرة مقصــودا أو غــري مقصــود، حياتــه

  . 43«يةكانت الثمرة مادية أو معنو 
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يتقــدم باإلنســان مــن ، حيــث يــرى التــاريخ صــاعدا، نظــور زمــينوهــذا التعريــف ينظــر للحضــارة مب
فكثري منها ينتقـل بـني اجملتمعـات احلضـارية سـواء يف ، خالل ما يراكمه من معرفة وعلوم وفنون

  . طور النشأة أو القوة أو األفول
فمــثال هنــاك حضــارات أعلــت مــن شــأن ، إن التــاريخ يفيــدنا يف إقامــة املقارنــة بــني احلضــارات

عبـادة »مثـل احلضـارة اهللينيـة القدميـة الـيت جعلـت ، -حاشا هللا تعـاىل–وجعلت منه إهلا ، الفرد
كمــــــا عــــــرب عنهــــــا الفيلســــــوف اهلليــــــين ،  أو مــــــذهب اإلميــــــان باإلنســــــان ســــــبيال هلــــــا «اإلنســــــان

إن اإلنســـــان هـــــو »: يف القـــــرن اخلـــــامس قبـــــل املـــــيالد بقولتـــــه املشـــــهورة Protagorasبروتـــــاجوراس 
م علــى أنقــاض ، أمــر غــري مســتغرب وهــذا، 44«مقيــاس كــل شــيء ألن اهللينيــني أقــاموا حضــار

ا طبـــاعهم ، احلضـــارة املينويـــة الـــيت ســـقطت حتـــت أقـــدام الربابـــرة الـــذين غزوهـــا ونشـــروا يف بلـــدا
ومل يســـتطع اهللينيـــون أن يتخلصـــوا مـــن هـــذا املـــرياث املتمثـــل يف عبـــادة اإلنســـان الـــيت ، الرببريـــة

مث تطورت أكثر لعبادة ، عية للمجتمع اهلليين يف مدنه الصغريةجتلت أوال يف عبادة الروح اجلما
وظلــوا ، فــرد مت تأليهــه وكــان أمــامهم الطاغيــة الصــقلي أو امللــك املقــدوين أو االمرباطــور الرومــاين

، حــىت استســلموا لــديانتني: البوذيــة يف اهلنــد، وامللــك، واجلماعــة، يتــأرجحون بــني عبــادة الفــرد
ــــم شــــعروا أنــــه لــــيس باســــتطاعة اإلنســــان أن يؤلــــه ، املتوســــطوالنصــــرانية يف حــــوض البحــــر  أل

     . 45نفسه
وقـد يشـمل ، فلـيس هنـاك حضـارة دون تـاريخ، إن العالقة بني التاريخ واحلضارة عالقـة تالزميـة

أمــــا احلضــــارة فهــــي تعتــــين ، التــــاريخ ســــري األمــــم وامللــــوك والنزاعــــات واحلــــروب والقحــــط واخلــــري
، فاحلضـارة نـاتج مـن نـواتج دراسـة التـاريخ، ويف مكان ما، ية مامبنجزات اإلنسان يف حقبة زمن

  . ومثرة من مثراته، فهي األخص والتاريخ األعم
ومستوى ، فإن اآلثار والشواهد احلضارية تنهض قائمة على حوادث التاريخ، ومن زاوية أخرى

ثلمــا م، وميكــن مــن خــالل هــذه اآلثــار معرفــة تــاريخ شــعوب وحضــارات بكاملهــا، تقــدم األمــم
عـرب فـك إشـارات لغتهـا مـن قبـل ، فقـد مت معرفـة تارخيهـا، حدث مع حضارة املصـريني القـدماء

  العامل الفرنسي شامبليون.
مــــع األخــــذ يف ، فــــإن احلضــــارات أيضــــا سلســــلة، وإذا كــــان التــــاريخ سلســــلة متصــــلة احللقــــات

رة تبـــين وكـــل حضـــا، وأن احلضـــارات تـــتالقح، احلســـبان أن التواصـــل احلضـــاري بـــني األمـــم قـــائم
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ان يف ، وهكـــذا، علـــى نالتـــه ممـــا وصـــلها مـــن احلضـــارات الســـابقة فـــإن التـــاريخ واحلضـــارة يتشـــا
، ويف أمهيــة االســتفادة مــن جتــارب وخــربات الشــعوب التارخييــة، التتــابع الــزمين املتسلســل املــرتاكم

ألن »؛ وهذا دور علماء احلضارات، أن حيولوا أحداث التاريخ وأخبـاره إىل جتـارب تفيـد البشـر
، ، والتجــــارب تبقــــى حيــــةاألخبــــار ليســــت جمــــرد كــــالم مــــدون يف الكتــــب إىل بــــل هــــي جتــــارب

ا   . 46«بثمرا
فالقيمة املسـتفادة مـن عالقـة احلضـارة بالتـاريخ تظهـر يف قـدرة احلضـارات ومفكروهـا وعلماؤهـا 

وبـــدال مـــن أن تعـــاد وتتكـــرر نفـــس ، وخـــربات الشـــعوب، علـــى االســـتفادة مـــن أحـــداث التـــاريخ
يتم ، وبدال من أن يعيد التاريخ نفسه أو تتشابه أحداثه، يتم تالفيها، ء يف حياة األمماألخطا

، ودروس علـــــى دروس، مثــــرات علـــــى مثــــرات: لتكــــون احملصـــــلة يف النهايــــة، تــــدارك هــــذا األمـــــر
حيمل معـه ، ومن حسن احلظ أن انتقال مشاعل احلضارة من أمة إىل أخرى. وخربات مرتاكمة

  . أو على األقل حتفظه من الضياع، لتضيف عليه، م السابقةالكثري من تراث األم
  : الحضارة والدولة

فــالبعض يــرى احلضــارة هــي الدولــة، فــإذا ســقطت ، هنــاك التبــاس بــني مفهــوم احلضــارة والدولــة
، وقد انتبه ابن خلدون إىل هذا األمر، وهذا مفهوم قاصر. رابطا بينهما، الدولة زالت احلضارة

ألن اجليل األول مل يزالـوا علـى ؛ لدولة ال يعدو يف الغالب ثالثة أجيالإن عمر ا»: حيث ذكر
، خلــق البــداوة وخشــونتها وتوحشــها مــن شــظف العــيش والبســالة واالفــرتاس واالشــرتاك يف اجملــد

ومــن الشــظف إىل الــرتف ، واجليــل الثــاين حتــّول حــاهلم بامللــك والــرتف مــن البــداوة إىل احلضــارة
مـن عـز ، اجملد إىل انفراد الواحد به، وكسل الباقني عن السعي فيهومن االشرتاك يف ، واخلصب

وتـــؤنس مـــنهم املهانـــة ، فتنكســـر ســـودة العصـــبية بعـــض الشـــيء، االســـتطالة إىل ذل االســـتكانة
ويفقــدون حــالوة ، فينســون عهــد البــداوة واخلشــونة كــأن مل تكــن، أمــا اجليــل الثالــث. واخلضــوع

هــر، ويبلــغ فـــيهم الــرتف غايتـــه مبــا تفنقـــوه مــن النعـــيم العــز والعصــبية مبـــا هــم فيـــه مــن ملكـــة الق
ومــن مجلــة النســاء والولــدان احملتــاجني للمدافعــة ، فيصــريون عيــاال علــى الدولــة، ونضــارة العــيش

  .47«عنهم وتسقط العصبية باجلملة
، مـن خـالل معيـار واضـح بـني األمـم، يرصـد ابـن خلـدون عمـر الدولـة زمنيـا، يف النص السـابق

مــن دول إســالمية قامــت وســقطت يف املغــرب العــريب ويف مصــر ويف العــراق  وهــو معيــار مــأخوذ
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وهــذا يســتتبعه حتمـــل ، ويعـــين الفتــوة والقــوة والرغبــة يف بنـــاء اجملــد: إنــه معيــار العصــبية، والشــام
وهــذه حتــدث للقبائــل الــيت تــأيت مــن ، وحتمــل أهــوال املعــارك، شــظف العــيش يف حيــاة البــداوة
وهــذا هــو ، وجيعلــه يف ذريتــه، ومــن مث يقــيم ملكــه، وح للمجــدالباديــة متوحــدة خلــف زعــيم طمــ

، أمــا اجليــل الثــاين فهــو يوطــد دعــائم امللــك، وهــو جيــل جِلــد ثابــت كــاره للدعــة، اجليــل األول
يف حــني خيلــد اجليــل الثالــث إىل ، ومييــل قلــيال إىل الدعــة، ويتوســع يف البنيــان ومظــاهر احلضــارة

حيـث تكـون مجاعـة ، وحيتاج إىل مـن يـدافع عنـه، والقوةويفتقر احلماسة ، الرتف والدعة مطلقا
وتبــدأ معهــا دولــة ، لتتقــدم وتســتوىل علــى امللــك الضــعيف بســهولة، طموحــة أخــرى قــد تكونــت

ووفق معياره الـزمين فـإن عمـر الدولـة قـد يكـون مـا بـني تسـعني إىل مئـة ، وملك جديد، جديدة
  . ألن زمن اجليل ثالثون سنة، عام

، خلــدون عنــد جمــرد تغلــب اجلماعــات البدويــة كمــا يبــدو مــن ظــاهر كالمــهال تتوقــف رؤيــة ابــن 
، وهــو إن كــان قــد رّكــز علــى تغلــب العنصــر البــدوي، وإمنــا تشــري إىل حــاالت الدولــة املختلفــة

ولكــن تبقــى هنــاك شــواهد ختــالف مــا ، ويف األزمنــة الســابقة عليــه، فــألن هــذا شــائع يف زمانــه
ويســتطيع مــن خــالل شخصــيته ، علــى الدولــة -عشــرية دون قبيلــة أو-فقــد يتغلــب فــرد ، ذكــره

كمــا ميكــن أن يســتمر ملــك الدولــة .  الكاريزميــة أن جيمــع النــاس خمتلفــي القبــول علــى شخصــه
واخلالفـــة ، كمـــا يف الدولـــة البيزنطيـــة،  وتبقـــى الدولـــة بـــنفس مســـماها، وتتبـــدل ســـالالت امللـــوك

مث ، عاوية بن أيب سـفيان إىل ابنـه يزيـدمن م: األموية اليت تبدل اخللفاء فيها بني بيوت بين أمية
ونفـس األمـر يف ، والوليـد بـن عبـد امللـك ..، وابنـه عبـد امللـك بـن مـروان، إىل مروان بن احلكـم

ويف اخلالفـــة العثمانيـــة وهـــذا انقـــالب أبـــيض أو تغيـــري يف ، اخلالفـــة العباســـية يف بعـــض عصـــورها
فـــإذا ضـــعفت تســـلمت ، كـــموإنشـــاء ســـاللة جديـــدة يف احل، الطبقـــة احلاكمـــة بشـــكل ســـلمي

  . ضمن الدولة نفسها، ساللة أخرى
إىل أن مــدخل فســاد األمــة إمنــا يكــون مــن  -منــذ القــدم-تنبــه فقهــاء الشــريعة اإلســالمية  وقــد

وقد افرتض اإلسالم أن ، ألن السياسة تنازع على األرض والناس والسلطان، الناحية السياسية
وقـد بـدأ أهـل العلـم ، الضمري اخللقي الـيقظ الـواعيو ، مجاعته ُحتَكم بالقانون العقدي والشرعي

برتسـيخ ، والدين يف صيانة األمة من عواصـف السياسـة وتقلبـات االقتصـاد وأهـواء أهـل احلكـم
ومــن هنــا نشــأ االنفصــال الكبــري بــني الدولــة ، الشــريعة يف النظــام القــانوين يف البلــدان اإلســالمية
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وتناهـب السـالطني ، فقامـت دول وسـقطت، لمة) وبني األمـة املسـ(متغرية احلكام واحلكومات
رغـــم ، وبقيـــت األمـــة اإلســـالمية ســـليمة حمتفظـــة بنفســـها وأخالقهـــا وعلومهـــا، وامللـــوك وحتـــاربوا

، الكوارث الكربى اليت عصفت بالدول ولكنها مل تعصـف حبضـارة األمـة إال يف حـاالت نـادرة
لشعوب اإلسـالمية تعـاملوا فيمـا ورغم تقاسم رجال السياسة بالد اإلسالم إال أن أهل العلم وا

، والتجـــارة، يف قوافـــل احلـــج -مـــثال–يمات أو حـــدود أو ســـدود، كمـــا كـــان بيـــنهم بـــدون تقســـ
  . 48والتشابه امللحوظ يف املسكن وامللبس واملسجد وغري ذلك

هل هناك عالقة ترابطية بـني الدولـة واحلضـارة ؟ فـإذا ازدهـرت الدولـة ازدهـرت : ويكون السؤال
  . احلضارة

نالحظ أن مفهوم احلضارة يف فكر ابن خلـدون يـرتبط باملظـاهر ، ل اإلجابة عن هذا السؤالقب
مث إذا حصل امللك تبعه الرتف واتسـاع »: حيث يقول، وانتعاش حالة الرتف والدعة، العمرانية
واحلضــارة إمنــا هــي تفــنن يف الــرتف وإحكــام الصــنائع املســتعملة يف وجوهــه ومذاهبــه . األحــوال

فصــار طــور احلضــارة يف امللــك يتبــع طــور ، واملالبــس واملبــاين والفــرش واألبنيــة ... مــن املطــابخ
  . 49«لضرورة تبعية الرفه للملك؛ رورةالبداوة ض

يف مظـاهر الـرتف والعمـران  –حسب السياق السابق–ابن خلدون داللة لفظة احلضارة  حيصر
  . الناشئني عن رغبة امللك

فهـذا تغيـري علـى ، ويأيت بعدها ملـك آخـر، وقد تسقط ،والواقع أن الدولة قد تضعف وترتاجع
يف حني تظل مستويات احلضارة كامنـة يف الشـعب، وهـذا مـا حـدث ، مستوى النخبة احلاكمة

فكــم تبــدلت الــدول واخلالفــات، ولكــن يظــل العلــم ، مــع احلضــارة اإلســالمية يف كافــة عصــورها
قـــد . يف منـــأى عـــن هـــذا التبـــدل، الفنيـــة والعلميـــة والشـــرعية: والعلمـــاء واملؤسســـات احلضـــارية

وقـد تضـعف إذا ، حسـب رعايـة امللـك هلـا، ومؤسسـات العلـم وهيئاتـه، تنتعش مظـاهر العمـران
إال يف حاالت االحنسار احلضاري الكبري كما يف ، ولكنها ال تسقط وال تنزوي، رفع يده عنها

  . الفرعونية والفينيقية واآلشورية: احلضارات القدمية
ارخيية اليت تعارض ما ذهب إليه ابن خلدون يف تعميمه على حاالت الـدول، ومن الشواهد الت

اخلالفـــة األمويـــة يف األنـــدلس الـــيت أقيمـــت جبهـــود فـــرد اســـتطاع أن جيمـــع  : وانـــزواء احلضـــارات
فقــد أقــام عبــد . القلــوب حولــه يف بــالد األنــدلس بعــدما تشــتت ودبــت فيهــا الفوضــى ســنوات
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وأقـام خالفـة ، )لعباسـية يف بغـدادبـالتوازي مـع اخلالفـة ا(أمية الرمحن الناصر ملكا جديدا  لبين 
) الــذي م976 -961(وانتقلـت اخلالفــة بعـده إىل ابنــه احلكـم املستنصــر ، م929زاهـرة عــام 

شهدت األندلس على عهده أعظم ازدهار عرفته البالد يف خمتلف النواحي ويكفي أن مكتبتـه 
الفـــة األمويـــة يف األنـــدلس ظـــل إشـــعاعها ، وعنـــدما أفـــل جنـــم اخل50ضـــمت ســـتمائة ألـــف جملـــد

إال أن ، وحـــىت بعـــد رحيـــل العـــرب عنهـــا، يف الـــدول اإلســـالمية املتتابعـــة فيهـــا، احلضـــاري باقيـــا
فاملعـامالت بـني السـكان جتـرى ، فقـد ظلـت طليطلـة حمافظـة علـى وجههـا العـريب، تأثريهم بقي

بعـــدما أدركـــوا ، علـــوم املســـلمني وأقبـــل الفرجنـــة يف القـــرن التاســـع املـــيالدي ينهلـــون مـــن، بالعربيـــة
ــــة املســــلمني ــــون الشاســــع بــــني ثقــــافتهم وثقاف وكــــان يف طليعــــة الفرجنــــة رجــــال اإلكلــــريوس ، الب

ـــم ببســـاطة يعرفـــون القـــراءة والكتابـــة أمـــا عامـــة الفرجنـــة ، القـــادرون علـــى تلقـــي هـــذه الثقافـــة أل
  . 51وأشرافهم فهم أميون

، ديث بشـكل أوضـح عمـا طرحـه ابـن خلـدونمفهوم الدولـة يف الفكـر السياسـي احلـ وقد حتدد
. وضــمان االســتفادة منهــا مــن ســائر األمــم، مبــا جيعلهــا حمافظــة أكثــر علــى املنجــزات احلضــارية

مث ، األفراد واألسـر والقبائـل: الشعب بكافة تشكيالته :أولها: فاألركان األساسية للدولة ثالثة
. ية إن وجــدت، واجلماعــات الفكريــةواألحــزاب والقــوى السياســ، التجمعــات املهنيــة والعماليــة

اإلقلــــيم وهــــو مســــاحة األرض اجلغرافيــــة حيــــث يعــــيش أفــــراد الشــــعب يف بيئــــة مكانيــــة  :ثانيهــــا
ويتكفــل باســتغالهلا وتنميتهــا ، ميتلــك خــريات اإلقلــيم -ولــيس نظــام احلكــم-والدولــة ، واحــدة

قــوم علــى شــؤون اإلقلــيم الســلطة السياســية وهــي اهليئــة احلاكمــة الــيت ت :ثالثهــا. واحملافظــة عليهــا
وحســـب ، واســـتقالله، وحتـــافظ علـــى الوحـــدة السياســـية للشـــعب، والبشـــر الـــذين يقطنـــون فيـــه

-قوة العسـكرية والثـورات املسـلحة فإن انتقال السلطة ال يستلزم التغلب بـال، الدساتري احلديثة
ل فهنـــاك طـــرق حمـــددة تضـــمن انتقـــا، علـــى نظـــام احلكـــم -إال يف حـــاالت االحـــتالل األجنـــيب

وهـذا واضـح يف . 52حيفظ الدماء ومقـدرات األمـة واملنجـزات احلضـارية، السلطة بشكل هادئ
ــــة ــــة احلديث ــــدة ، وظــــائف الدول ــــة العو (حــــىت يف ضــــوء املتغــــريات اجلدي ملــــة وتراجــــع مفهــــوم الدول

فمن وظائف الدولة: احلفاظ على األمن واالستقرار الـداخلي ومحايـة امللكيـة اخلاصـة ، )القومية
ودعــم العلمــاء ، وفــرض الضــرائب واجلمــارك، امللكيــات الفكريــة واإلبداعيــة والعلميــةو ، والعامــة

وتشـمل تطـوير مؤسسـات ، كما ظهرت الوظيفـة التطويريـة للدولـة.  ومؤسسات البحث العلمي
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ــا، وإدارة األزمــات مثــل أزمــات البطالــة وتقــدمي إعانــات اجتماعيــة للفئــات الضــعيفة  الدولــة ذا
تــــأميين نــــاجح يضــــمن تــــوفري االحتياجــــات األساســــية لفئــــات الشــــعب والفقــــرية وإقامــــة نظــــام 

 53مبـا مينـع الثـورات واالنقالبـات الدمويـة، وأيضا تطوير املؤسسات السياسـية واملدنيـة، املختلفة
.  

ميكـن اسـتنباط عـدد مـن القـيم ، حول العالقة بـني احلضـارة والدولـة، من خالل العرض السابق
االسـتقرار السياسـي الـذي يعطـي األمـان : هـذه القـيمأول و، ةاألساسية يف هذه العالقة الالزم

. وهــــذا حيفــــز العلمــــاء علــــى اإلبــــداع والتطــــوير واإلضــــافة، النفســــي واالجتمــــاعي واالقتصــــادي
وهـذه ال تتحقـق يف ظـل ، احلفـاظ علـى املنجـزات احلضـارية يف العلـوم والفنـون واآلداب: ثانيها

والشـــــعوب كفيلـــــة ، ارة يف خدمـــــة الشـــــعوبأن منجـــــزات احلضـــــ: ثالثهـــــا. الفوضـــــى واهلمجيـــــة
مثــل حالــة الدولــة األملانيــة الــيت خرجــت مــن احلــرب . حــىت لــو ســقطت الدولــة، باحلفــاظ عليهــا

ا ومرافقهــــا، منقســــمة ولكــــن إرادة الشــــعب والنظــــام ، مفككــــة املصــــانع، حمطمــــة أغلــــب مــــد
العلميــة والفكريــة ومــن مث البنــاء، مســتفيدين مــن الطاقــات ، السياســي كانتــا ســببا يف مل الشــمل

ون املغالبـــــة أو الثـــــورات د-إن ضـــــمان االنتقـــــال الســـــلمي للســـــلطة : رابعهـــــا. ألبنـــــاء الشـــــعب
ــا احلضــارية.  -املســلحة مــن مقــاييس : خامســهايضــمن احلفــاظ علــى مقــدرات األمــة ومنجزا

  . وتقديرهم، وقدرته على رعاية علمائه ومفكريه، احلضارة مستوى وعي الشعب
 

                                                 
. قــــال 485، ص2م، مـــج2003هــــ، 1423لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، دار احلـــديث، القـــاهرة، دون طبعـــة،  -  1

  القطامي: فمن تكن احلضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا.
، 431م، ص2000هــ، 1421، 1طاملعجم الكبري، جممع اللغة العربية، القـاهرة، اجلـزء اخلـامس: حـرف احلـاء،  -  2

  .486وأيضا: املصدر السابق، ص
  .431املعجم الكبري، م س، ص -  3
هـــــ، 1408، 2معجــــم لغــــة الفقهــــاء، حممــــد رواســــي قلــــق جــــي، حامــــد صــــادق قنيــــيب، دار النفــــائس، بــــريوت، ط -  4

 .181م، ص1988
  لسان العرب، مادة قيم.  -  5
  . 30)، وسورة الروم، اآلية 40، اآلية ()، وسورة يوسف36سورة التوبة، اآلية ( -  6
ــــري، منشــــورات: املكتــــب اجلــــامعي احلــــديث،  -  7 ــــن كث تفســــري القــــرآن العظــــيم، لإلمــــام احلــــافظ أيب الفــــداء إمساعيــــل ب

 من سورة التوبة.  36. تفسري اآلية 403اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، اجمللد الثاين، ص 
  . 541، ص2من سورة يوسف، مج  40ة تفسري ابن كثري، تفسري اآلي -  8
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 .489، ص3من سورة الروم، مج  30تفسري ابن كثري، تفسري اآلية  -  9

 . 43سورة الروم، اآلية  -10
 .493، ص3من سورة الروم، مج  43تفسري ابن كثري، اآلية  -11

ن الشــامي، سلســلة قــاموس مصــطلحات األنثولوجيــا والفولكلــور، إيكــه هــولتكرانس، ترمجــة: حممــد اجلــوهري، حســ -12
  . 295م، ص1999ذاكرة الكتابة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

ترمجــــة: حســــني شــــريف، اهليئــــة املصــــرية العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، نــــد بروديــــل، تــــاريخ وقواعــــد احلضــــارات، فرناد -13
  . 5صم، 1999

، 2ؤنس، سلســلة عــامل املعرفــة، الكويــت، طانظــر: احلضــارة: دراســة يف أصــول وعوامــل قيامهــا وتطورهــا، حســني مــ  -14
  . 59-57م، ص 1998سبتمرب 

  . 233، ص8لسان العرب، م س، مادة حضر، مج  -15
احلضـــارة اإلســـالمية، الســـيد عبـــد العزيـــز ســـامل، حممـــد عبـــد املـــنعم اجلمـــل، دار املعرفـــة اجلامعيـــة، اإلســـكندرية، د ط،  -16

 .5م، ص 2002

، وأيضـا املعجـم الكبــري، 181، ص1بيـة، دار الــدعوة، اسـتانبول، تركيـا، د ت، جاملعجـم الوسـيط، جممـع اللغـة العر  -17
   .426ص

نشـــأة احلضـــارة، ول ديورانـــت، تعريـــب: زكـــي جنيـــب حممـــود، سلســـلة مكتبـــة األســـرة، اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب،  -18
  . 5ص، 2، 1، جملد 2001القاهرة ،

ضـــة مصـــر للطبـــع والنشـــر، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرمحن بـــن خلـــدون، حتقيـــق -19 : علـــي عبـــد الواحـــد وايف، دار 
  . 337، ص1، ج3القاهرة، ط

  . 338، م س، ص1مقدمة ابن خلدون، ج -20
  . 9، 8م س، ص، تاريخ وقواعد احلضارات -21

  . 4تاريخ وقواعد احلضارات، فرناند بروديل، م س، ص -22
  . 5صانظر: احلضارة اإلسالمية، السيد عبد العزيز سامل، م س،  -23
  . 10، ص9م، ص1985احلضارة اإلسالمية، عطية القوصي، دار الثقافة العربية، القاهرة، د ط،  -24
 . 10السابق، ص -25
  . 5تاريخ وقواعد احلضارات، م س، ص -26
  .6السابق، ص -27
  . 143قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، م س، ص -28
 . 178السابق، ص -29
ا وتنوعها)، مايكـل كاريـذرس، ترمجـة: شـوقي جـالل، سلسـلة ملاذا ينفرد اإلنسان با -30 لثقافة؟ (الثقافات البشرية: نشأ

 .90، 89م، ص1998عامل املعرفة، الكويت، يناير 
م، 2008الثقافة: التفسري األنثروبولوجي، آدم كـوبر، ترمجـة: تراجـي فتحـي، سلسـلة عـامل املعرفـة، الكويـت، مـارس  -31
 . 42، 41ص
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  . 45ق، صاملرجع الساب -32
  . 45الثقافة: التفسري األنثروبولوجي، م س، ص -33
 . 52السابق، ص -34

اجلماعة اخلارجية فهي املفهوم املضاد للجماعة ». أما 172قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلور، م س، ص -35
  . 172ص «الداخلية وهي اليت ال ينتمي إليها الفرد وال يشاركها مثلها العليا دائما

  . 309سابق، صال -36
  . 309السابق، ص -37
تــراث اإلســالم، جوزيــف شــاخت، كليفــورد بــوزورث، ترمجــة: حســني مــؤنس، إحســان صــدقي العمــد، اجلــزء الثــاين،  -38

  . 141م، ص1998سلسلة عامل املعرفة، الكويت، يونيو 
  .142السابق، ص -39
  . 47الثقافة: التفسري األنثروبولوجي، م س، ص -40

ثانيـــة، زكريـــا علـــى أفســـكي، جـــامسني كانتـــاروفيتش، منشـــورات جلنـــة العـــامل اإلســـالمي، الكويـــت، انظـــر: األنـــدلس ال -41
ومـــا بعـــدها. يـــذكر أن الفظـــائع الـــيت ارتكبهـــا الصـــرب مـــع املســـلمني فاقـــت كـــل مـــا هـــو  46م، ص 1993هــــ، 1413

علــين مــن بريطانيــا،  متصــور، يف ظــل حتــالف مــن قــوى غربيــة علــى رأســها روســيا، وســلبية مفتعلــة مــن: فرنســا، ودعــم غــري
 300وكلمات بدون أفعال من الواليات املتحدة، وكانت احملصلة: مخسون ألف امـرأة مسـلمة مغتصـبة، مقتـل أكثـر مـن 

  من دولة البوسنة.  %70ألف مسلم، تدمري 
  .47الثقافة: التفسري األنثروبولوجي، م س، ص -42

  .15احلضارة، م س ، ص -43
ولد توينيب، ترمجة: رمزي جرجس، مكتبـة األسـرة، اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، تاريخ احلضارة اهللينية، أرن -44

 . 29م، ص2003
  . 37-36انظر تفصيال: املرجع السابق، ص -45
 .131احلضارة، حسني مؤنس، م س، ص -46
  .546، ص2مقدمة ابن خلدون، ج -47
مس عشـر اهلجـري)، حسـني مـؤنس، نشـر: اهليئـة املصـرية راجع: دراسات يف احلضارة اإلسالمية (مبناسبة القـرن اخلـا -48

 .9، 8، 7م، اجمللد األول، ص1985العامة للكتاب، 

  . 548، م س، ص2مقدمة ابن خلدون، ج -49
م، 1987تعرّبت .. وتغرّبت أو نقل احلضارة العربية إىل الغرب، سيمون احلايك، املطبعة البولسـّية، جونيـه، لبنـان،  -50
 . 5ص
 .7السابق، ص -51

الدولــــة يف الفكــــر السياســــي، أمحــــد عبــــد احلفــــيظ، حبــــث يف جملــــة الدميقراطيــــة، مركــــز األهــــرام للدراســــات السياســــية  -52
. هــذه األركـــان تتنـــاول األركــان األساســـية لقيـــام 47-45م، ص2001واإلســرتاتيجية، القـــاهرة، العــدد الثالـــث، صـــيف 

  ية، الكونفيدرالية، االحتاد، الكومنولث وغريها.الدولة يف العصر احلديث، بعيدا عن أشكال الدول: الفيدرال
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الوظــائف اجلديــدة للدولــة، حممــد ســعد أبــو عــامود، حبــث يف جملــة الدميقراطيــة، مركــز األهــرام للدراســات السياســية  -53

  .75-72م، ص2001واإلسرتاتيجية، القاهرة، العدد الثالث، صيف 



  القيم واألخالق في الفلسفة المعاصرة
  حسن علىحسين 

ُتسـلِّم  التـيالعـادة مجموعـة القواعـد السـلوكية  فـيفإننا نعنـى ، «األخالق»حينما نتحدث عن 
حقبــة مــا مــن الحقــب التاريخيــة. ولكــن الفالســفة لــم يوافقــوا علــى  فــيبهــا جماعــة مــن النــاس 

يسـلك اإلنسـان  التـيا هـو تحديـد القواعـد النظرة الوصفية إلى األخالق باعتبار أن موضوعه
ينبغـــى أن  التـــيالواقـــع، بـــل ذهبـــوا إلـــى أن موضـــوعها هـــو فـــرض القواعـــد  فـــيبمقتضـــاها 

مجــرد  «األخــالق»سـلوكه. ومــن هنــا فقـد أبــى الفالســفة أن يجعلـوا مــن  فــييحتـذيها اإلنســان 
هـــم رأوا أن مهمـــة دراســـة تقريريـــة للعـــادات والســـنن والطبـــاع الخلقيـــة الســـائدة بـــين النـــاس، ألن

، وتشـريع «األخالقـيالكمـال »، وبيـان «المثـل األعلـى»وضـع  فـيإنما تنحصر  «األخالق»
نظريـــة المثـــل » هـــينظـــر الفالســـفة  فـــي «األخـــالق». وهكـــذا أصـــبحت «الخلقـــيالقـــانون »

  .1الدراسة المعيارية للخير والشر هي، أو «األعلى
ـــىتتعـــارض وجهـــات النظـــر وتســـود الخالفـــات  ســـع فيمـــا يتعلـــق بالحـــديث عـــن نطـــاق وا عل

النظريــــات األخالقيــــة. إذ توجــــد مــــذاهب ونظريــــات شــــتي؛ كمــــذهب المنفعــــة بكافــــة صــــوره، 
   the Categorical Imperativeكنظريــة األمــر الجــازم( والنظريــات القائلــة بفكــرة الواجــب

)، ونظريـــات الحقـــوق الطبيعيـــة (كنظريـــة الحقـــوق الفرديـــة عنـــد جـــون لـــوك Kantعنـــد كـــانط 
ckLo(،  الفضـــــائل (عنـــــد أرســـــطو وغيـــــره)، ونظريـــــات العقـــــد االجتمـــــاعى  منـــــذ ونظريـــــات
. كــل هــؤالء الفالســفة لهــم أنصــار ومؤيــدون. وهنــاك العديــد مــن الحجــج والبــراهين «هــوبز»

التي قُـِدَمت تأييدًا أو معارضًة لهذه النظريات، والنتيجة التي توصل إليها الكثيـرون هـي أنـه 
  .2قية مقبولة من الجميعليست هناك نظرية أخال

  :األحكام التقويمية
ولقد قام فالسفة األخالق عبر السنين بوضع العديـد مـن النظريـات األخالقيـة المتباينـة. كـل 
واحدة منها تتضمن نوعـًا محـددًا مـن المعـايير األخالقيـة. كمـا تكمـن قـوة أى منهـا فـي  أنهـا 

د االحتيـــاج حـــين ُيواجـــه بحـــاالت معيـــار أخالقـــي شـــرعى يحتـــاج إليـــه المـــرء أشـــ إلـــىتســـتند 
واقعيــة. ولكــن الصــعوبة التــي تنطــوي عليهــا تلــك النظريــات هــي صــعوبة مزدوجــة: الجانــب 
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األول منهــا داخلــي، يتمثــل فــي إخفاقهــا فــي أن توضــح بمــا فيــه الكفايــة المعــايير األخالقيــة 
تلـــك التـــي تســـتند إليهـــا. والجانـــب اآلخـــر واألكثـــر أهميـــة وصـــعوبة هـــو أن كـــل نظريـــة مـــن 

نفســها وغيــر قــادرة علــى تفســير األمثلــة المعاكســة والمســتندة صــراحًة  علــىالنظريــات منكفئــة 
معـــايير أخالقيـــة مختلفـــة. إن األمثلـــة المعاكســـة هـــي التحـــدي الـــذي يواجـــه النفعيـــين  علـــى

Utilitarians  ألن معيــار احتــرام حقــوق اإلنســان كمثــال معــاكس قــد ينــتج خيــرًا عظيمــًا. كمــا
معاكسة، التي تضع فـي اعتبارهـا نتـائج األفعـال أو الحقـوق الفرديـة، إنمـا تمثـل أن األمثلة ال

النظريــات التقليديــة  إلــىتحــديًا أيضــًا لنظريــات الفضــائل. االعتراضــات التــي عــادًة مــا توجــه 
النحــو التـــالي: النظريــات األخالقيــة تكــون غيــر صــحيحة بســـبب  علــىيمكــن التعبيــر عنهــا 

  .3خالقية األخري في اعتبارهاير األإخفاقها في وضع المعاي
إلــى عهــد قريــب مبحثــًا فلســفيًا يتداولــه الفالســفة ويخــوض فيــه علمــاء  «األخــالق»وقــد بقيــت 

يقــوم علــى األحكــام التقويميــة. وقــد قــام الفالســفة  «علمــًا معياريــاً »األخــالق التقليديــة بوصــفه 
ـــم الج «األخـــالق»بإدخـــال  ـــة األخـــرى (المنطـــق وعل ـــومهم المعياري مـــال). وكانـــت ضـــمن عل
يــــدرس مــــا ينبغــــى أن يكــــون، وأن المشــــكلة  عقلــــيعلــــم  «األخــــالق»ذلــــك أن  فــــيحجــــتهم 

األخالقية بطبيعتها مشـكلة نقديـة تتصـل بأحكـام القيمـة ال بأحكـام الواقـع. ولمـا كانـت أحكـام 
بصـبغة فلسـفية شخصـية، وأصـبح  «األخالق»، فقد اصطبغت «الذاتية»القيمة ال تخلو من 
جديــدًا يعــارض بــه األخــالق القائمــة،  «مــذهبًا أخالقيــاً »أن يتبنــى لنفســه هــدف كــل فيلســوف 

ويحاول من ورائه أن ُيشرِّع لغيره من الناس. ولم يلبث الفالسفة أن نسوا أو تناسوا أن هنـاك 
تتمثـــل  «الحقيقــة»اســتقالل عــن أحكــامهم التقويميـــة، وأن هــذه  فـــيتوجــد  «حقيقــة أخالقيــة»

سـلوكهم العـادى، دون أن يحفلـوا بـآراء  فـيذ بها النـاس أنفسـهم يأخ التيالقواعد  فيبوضوح 
  .4الفالسفة النظرية ومذاهبهم األخالقية

    معني القيم اإلنسانية:
ُمثُـٌل معينـة نقـدرها حـق قـدرها،  هـيولكن مـاذا نعنـى بـالقيم اإلنسـانية؟ أوًال وقبـل كـل شـىء، 

ظــر إليهــا بوصــفها أهــدافًا ثابتــة ونــود امتالكهــا ونســعى إلــى تحقيقهــا بوصــفها خيــرًا، كمــا نن
لحياتنا. ثانيًا: إننا ال ندرج احتياجاتنا الطبيعية ضمن تصورنا للقيم، مهمـا كـان تقـديرنا لهـذه 
االحتياجات، واضطرارنا الدائم إلشـباعها مـن أجـل اسـتمرارنا أحيـاًء. ومـن اإلنصـاف القـول: 

ال يرمـى مباشـرًة إلـى بقائنـا علـى إن مفهوم القيم إنمـا يتعلـق بـذلك الجانـب مـن أهـدافنا الـذى 
على عكس ، Life Spiritual «الحياة الروحية»قيد الحياة. إننا نطلق على هذا الجانب اسم 
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  .5الجانب اآلخر الذى ال يمكن وصفه إال بأنه طبيعى أو بيولوجى

  النظريات األخالقية المعاصرة:
فإنه من المفيد أن نقـدم المفـاهيم  ولكي نفهم جيدًا النظريات األخالقية المعاصرة وتطبيقاتها،

ـــــه حـــــس مشـــــترك  ـــــة. فكـــــل شـــــخص فـــــي المجتمـــــع لدي ـــــل مفتاحـــــًا للفلســـــفة الخلقي التـــــي تمث
commonsense  بــالخلق العــام. وهــذا الخلــق العــام يتــألف بــدوره مــن معــايير للســلوك متباينــة

 مـــن مصـــادر قريبـــة منـــا مثـــل األبـــوين –بـــدورها–وواجبـــات والتزامـــات وقـــيم ومبـــادىء تـــأتي 
والمدرسين ورجال الدين واألدب والموسيقى، ووسائل اإلعالم وهكذا. يطلق فالسفة األخالق 
على هذه المعايير خلق الحس المشترك العام، وذلك ألنها بمنزلة المعايير التي فـي ضـوئها 
يتعلم معظم الناس، ويمارسونها مـن دون تنظيـر واضـح أو تحليـل عميـق. والواقـع أن بعضـًا 

، «عامـل اآلخـرين كمـا تحـب أنـت أن يعـاملوك»يتضمن مبادىء مهمـة مثـل  من هذا الخلق
...إلـخ. «دائمًا أدِّ عملك على أفضـل وجـه تسـتطيعه»، «كن عادالً »، «حافظ على وعودك»

كمـــا أن بعضـــًا مـــن القـــيم الخاصـــة بـــالحس المشـــترك تتضـــمن الســـعادة، واألمانـــة، والعدالـــة 
  .6فة والحريةوالمعر  واإلحسان والشجاعة والحب والتآلف،

تحـــاول أن تقـــدم تبريـــرًا أو أساســـًا لخلقيـــات  –علـــى الجانـــب اآلخـــر–إن نظريـــة الخلـــق العـــام 
الحـــس المشـــترك. والســـبب فـــي ذلـــك أن نظريـــات الخلـــق العـــام غالبـــًا مـــا تصـــف، وتؤســـس، 
ـــدأ هـــذه النظريـــات  ـــين النـــاس جميعـــًا. تب ـــق العـــام المتوافـــق والمشـــترك ب ـــد الخل وتوضـــح وتنق

قناعات الخلقية للحس المشترك، لكنها تستطيع أن تتجـاوز الحـس المشـترك بمعطيات عن ال
ــــوجي  ــــنفس واالجتمــــاع والبيول ــــوم ال ــــى نتــــائج االكتشــــافات فــــي عل عــــن طريــــق االعتمــــاد عل

  واالقتصاد والعلوم األخرى. 
وبعد استخدامنا لنظريات الخلق العام لتغيير خلقيات الحس المشـترك، يمكننـا أن نعـدل هـذه 

بحيـــث تنســـجم مـــع قاعـــدة المعطيـــات الجديـــدة هـــذه. والعمليـــة المتمثلـــة فـــي تغييـــر النظريـــات 
أخـــالق الحـــس المشـــترك فـــي ضـــوء النظريـــة الخلقيـــة العاملـــة، والعكـــس بـــالعكس، يمكـــن أن 
تســتمر بــال نهايــة وتعــرف بوصــفها منهجــًا للتــوازن االنعكاســي واســع المــدى. ومعظــم فالســفة 

  .7يقدم أسلوبًا أمثل لتبرير النظريات الخلقية العامة األخالق يرون أن هذا المنهج يمكن أن

   ؟  جديدة  يةنظرية أخالق إلىهل نحن في حاجة 
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ت التـــي للمســـتجدا-البحـــث عـــن نظريـــة أخالقيـــة مالئمـــة ســـنحاول اآلن معرفـــة مـــا إذا كـــان 
تمكننــا مــن اتخــاذ القــرارات هــو بحــث ضــروري أم ال؟ رأي  -حياتنــا المعاصــرة علــىطــرأت 

ليس ثمـَّة ضرورة للبحـث عـن نظريـة أخالقيـة مالئمـة. وذكـر الـبعض اآلخـر أن البعض أنه 
هذا الشأن لن ينجح ألن نظريات األخالق لن تستطيع أداء المهام التي حـددتها.  فيالبحث 

وســوف نســرد هنــا أربــع حــاالت  حــدة. علــىولســوف نفحــص كــل واحــد مــن هــذه االدعــاءات 
ل الطــب مــثًال تقتضــى منــا التوقــف أمامهــا مجــا فــيتوضــيحية لبيــان كيــف اســتجدت حــاالت 

نظرياتنا األخالقية السائدة من أجل بناء نظرية جديدة تطبيقيـة تـتالءم مـع  فيإلعادة النظر 
  : هي 8المستجدات، وهذه الحاالت األربع

ــة األولــى:  التــي تبلــغ مــن العمــر أربعــة  Aالســيدة حالــة أم تتمنــى المــوت. وهــي  هــيالحال
قصـبة السـاق إثـر  فـيدخلت المستشفى بعد إصـابتها بكسـر مضـاعف  وثمانين عامًا، والتي

حادث أتوبيس أثناء خروجهـا لشـراء حاجاتهـا اليوميـة. مـا إن دخلـت المستشـفى حتـى وقعـت 
فريســة االكتئــاب إذ توقفــت تمامــًا عــن األكــل ونــادرًا مــا كانــت تــتكلم، وٕاذا تكلمــت فإنهــا تــردد 

سـوف »، «وحـديسـتعدة للمـوت إذا مـا ُتِركـت أنـا م»، «عجـوز ومتعبـة إننـي»عبارات مثـل: 
. إن طقـم األطبـاء والممرضـين «مستعدة للقاء ربى إنني»، «أمتنع عن تناول الطعام وأموت

حيـــرة بـــين أمـــرين  فـــيتســـببها لهـــم، كـــانوا  التـــيكـــانوا يحبـــون هـــذه الســـيدة رغـــم كـــل المعانـــاة 
هم أن يجبروهــا علــى أحالهمــا مــر: هــل يحترمــون رغبتهــا ويتركونهــا تمــوت؟ أم ينبغــى علــي

بنات شعرن بالحيرة نفسها فهن يحببن األم حبـًا جمـًا  Aاألكل؟ وفى الوقت ذاته كان للسيدة 
الوقـت نفسـه ال تتمنـى  فـيويحترمنها احترامًا بالغًا وليست لديهن النية لمقاومة رغبتها، لكـن 

تهــا وتعــود إلــى أيــة واحــدة مــنهن المــوت ألمهــا، وتعتقــد أن األم إذا أكلــت فســوف تســترد عافي
   عن األكل؟ Aبيتها. والسؤال اآلن: ما الذى يمكن عمله إزاء امتناع السيدة 

 فـيوهى أصعب وأسوأ مـن الحالـة السـابقة. فسـنجدها شـابة  Tإلى حالة اآلنسة وٕاذا انتقلنا 
الثامنــة والعشــرين مــن عمرهــا وكانــت نزيلــة المستشــفى، ولكــن منــذ عــامين ونصــف ُوِضــَعت 

مـــن عمرهـــا عنـــدما أصـــيب  الخامســـة والعشـــرين فـــيصـــحية بمنزلهـــا. كانـــت تحـــت الرعايـــة ال
غيبوبـة  فـيحادث دراجة بخارية (موتوسكل)، ومنذ ذلك الحين وهى  فيرأسها إصابة بالغة 

كاملــة وعــدم حــراك. وال تســتطيع التــنفس إال بمســاعدة األجهــزة االصــطناعية، وهنــاك دالئــل 
المـخ، ممـا يعنـى أن مخهـا لـم يمـت. ومـع على وجود بعض االستجابات الصادرة عن جذع 

ذلك فقد اتضح خالل العامين والنصف الماضيين أن بعض الوظائف العليا للمخ قد توقفت 
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على عناية الممرضات بها، ويتم بين الحـين  شيءكل   فيتعتمد  Tعن العمل. إن اآلنسة 
ا تتغـذى بواسـطة واآلخر تغيير موضعها على السرير تجنبًا إلصابة جسـمها بالتقرحـات. إنهـ

األسـاس، لمـا تتعـرض لـه مـن تلـوث متكـرر يتطلـب  فـياألنابيب. إنها تحتـاج لعـالج طبـى، 
   بواسطة مضادات حيوية واسعة المفعول. –دائمين–عناية وعالجًا 

قلــب أبويهــا فقــد كانــت ابنتهمــا الوحيــدة وكانــا يعتــزان  Tوقعــت لآلنســة  التــيحطمــت الحادثــة 
تقبــل حقيقــة أن ابنتهمــا لــن تــتمكن مــن العــودة لممارســة حياتهــا بهــا أيمــا اعتــزاز وعجــزا عــن 

المعتادة مرًة أخرى. إنهما على يقين بأنه لو ُأْحِسـنت رعايتهـا صـحيًا لبقيـت علـى قيـد الحيـاة 
مجـــال الطـــب تـــؤدى إلـــى شـــفاء  فـــيأن تحـــدث طفـــرة  فـــيمـــدة طويلـــة. إن األمـــل يحـــدوهما 

قناعهمــا بعــدم جــدوى التعلــق بمثــل هــذه اآلمــال، ابنتهمــا. وقــد ُبــِذلت العديــد مــن المحــاوالت إل
تحـدث مـرة أخـرى إلـى  Tوباءت هذه المحاوالت جميعها بالفشل. إن الفريق المعـالج لآلنسـة 

أن يـــتم  فـــيأســـرتها، وأخبـــرهم بضـــرورة نقلهـــا إلـــى المستشـــفى، وقـــد كـــرر الوالـــدان رغبتهمـــا 
لج لهـذه الرغبـة المحمومـة المعـا معالجة التلوث الذى أصـاب ابنتهمـا. كيـف يسـتجيب الفريـق

  من جانب الوالدين؟.   -غير الواقعية-

الطفـل أما المشكلة اآلتية فهى تتعلق بحالة طفل حديث الوالدة يعانى من مشـكالت قاسـية. 
D  السادسة عشرة من عمرها. كانت فتـرة حمـل األم لهـذا الطفـل طبيعيـة. وكـان  فيُوِلَد ألم

بحالــة  D مصاب ذلـك، اكتشـف األطبـاء أن الطفـل الطفـل عنـد والدتـه يبـدو عاديـًا. ومـع
وهو عيب خلقى يصيب نصف الدماغ. ولقـد تـم شـرح  Hydranencephalyاستسقاء الدماغ 

ذلــك بالتفصــيل لــألم ولجــدة الطفــل ليطلعــا علــى الحالــة. إن الطــاقم الطبــى يــود ببســاطة عــدم 
جراحــى ســيمنح بــأى غــذاء إلــى أن يمــوت. وشــعر األطبــاء بــأن أى تــدخل  Dتزويــد الطفــل 

الطفل وقتًا أطول يعانى فيه المزيد من اآلالم. في حـين أن أمـه المسـكينة تطالـب بـأن تعـود 
مـــن  التـــيإلـــى المنـــزل مـــع طفلهـــا (الـــذى ُيَعـــد مـــن وجهـــة نظـــر الطـــب ميتـــًا). إن جـــدة األم 

المتوقــع أن تتحمــل الجانــب األعظــم مــن مســئولية رعايــة الطفــل، وافقــت علــى مــا أوصــى بــه 
حــين أن أم الطفــل رفضــت ذلــك، وأكــدت أنــه مــازال حيــًا، وأنهــا  فــيلطبــى المعــالج، الطــاقم ا
العــودة بــه إلــى المنــزل كــى تمنحــه كــل مــا لــديها مــن حــب وحنــان. والســؤال اآلن:  فــيترغــب 

  نحقق رغبة من: الجدة أم األم؟ 

الثانيــة عشــرة  فــيالــذى تبــين إصــابته بســرطان الحلــق وهــو  Kالمراهــق  أخيــرًا نعــرض حالــة
ن عمــره. وتــم عالجــه عــن طريــق األشــعة الموضــعية والعــالج الكيميــائى. اســتجاب للعــالج مــ
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ســـاءت حالتـــه  –خـــالل عـــام–األمـــر. غيـــر أنـــه  بـــادئ فـــيوتحســـنت حالتـــه بصـــورة واضـــحة 
 التــيالرقبــة أعقبهــا عــالج كيميــائى. بعــد العمليــة الجراحيــة  فــيوتطلــب األمــر إجــراء جراحــة 

ى حتى حلَّ عيد ميالده الخامس عشـر، حـين شـعر بـآالم أجريت له لم ُتجر له عمليات أخر 
الـــرأس ودوار ودالئـــل واضـــحة علـــى أن مـــرض الســـرطان عـــاوده مـــن جديـــد. عنـــد هـــذه  فـــي

المرحلة كان االختيار الوحيد المتاح هـو إجـراء عـدة اختبـارات مـن العـالج الكيميـائى. وكـان 
ه لوالديه، طالب الوالـدان ببـذل قائمة انتظار العالج. بعد شرح حالت فيالبد من إدراج اسمه 

 Kحــين أن الفتــى  فــيكــل الجهــود للحفــاظ علــى حيــاة ابنهمــا وٕاطالــة عمــره بقــدر المســتطاع، 
سـالم، وكفـاه مـا عانـاه مـن  فيأن يبقى وحيدًا ليموت  فيكان على النقيض من ذلك يرغب 

إزاء هــــذه آالم. والســــؤال اآلن : مــــا الــــذى ينبغــــى علــــى الطــــاقم الطبــــى المعــــالج أن يفعلــــه بــــ
  الرغبات المتعارضة؟ 

لقد اضطررنا فجأة لمواجهة أسئلة أساسية ومحورية، مثل: متى نقرر إيقاف أجهزة اإلنعاش 
والتـــنفس الصـــناعى ونزعهـــا عـــن المـــريض الميئـــوس مـــن شـــفائه؟ أى متـــى يحـــق لنـــا إيقـــاف 

؟ وَمْن هـو العالج أو االستمرار فيه؟ وعند أية لحظة بالضبط يحق لنا اتخاذ مثل هذا القرار
الشــخص األجــدر واألقــدر علــى اتخــاذه؟ هــل هــو الطبيــب؟ أم أقــارب المــريض؟ أم المحــاكم؟ 

على أساسـها يـتم اتخـاذه؟ علينـا أن نالحـظ أن مثـل  التيالخلفية  هيأم كل هؤالء معًا؟ وما 
. إن 9منظومــة القــيم والمعــايير األخالقيــة القديمــة والتقليديــة فــيهــذه األســئلة لــم تكــن مدرجــة 

 the sanctity of «قدسية الحياة»يل األسئلة لم ينقطع بعد، فهناك أسئلة مثل: ماذا تعنى س

life  رفاهيــة المــريض»؟ وكيــف تتحقــق» welfare of the patient  ؟ وهــل هنــاك لحظــات
أكثـر –معينة تتعارض فيها رفاهية المريض مع الحفاظ على حياتـه؟ لقـد أصـبح متاحـًا اآلن 

فقــط الحفــاظ علــى الحيــاة، بــل أيضــًا القــدرة علــى التنبــؤ بمــا إذا لــيس  –مــن أي وقــت مضــى
كان المولود القادم سـوف يخـرج إلـى الحيـاة سـليمًا أم مصـابًا بتشـوهات وعيـوب خلقيـة، وهنـا 
نتســاءل: إذا تــوافرت لــدينا مثــل هــذه المعلومــات، مــاذا نفعــل بهــا؟ هــل هنــاك ضــرورة لوجــود 

لوالـــدان الستشـــارته فيمـــا يريـــدان اتخـــاذه مـــن استشـــارى مورثـــات (جينـــات) كـــى يرجـــع إليـــه ا
إجراءات؟ هل ُيَحــرَّم اإلنجـاب علـى َمـْن ُيحتمـل أن ينجـب أطفـاًال مصـابين بـأمراض وراثيـة؟ 

ظــروف معينــة ووفقــًا لشــروط محــددة؟ ومــاذا عــن َمــْن لــم يولــدوا  فــيهــل ُيســـَْمح باإلجهــاض 
لية ما فكيف يتم تحديـد وتقـدير بعد؟ هل نتحمل أية مسؤولية تجاههم؟ وٕاذا كنا نتحمل مسؤو 

هذه المسؤولية؟ أسئلة مثل هذه تقتحم حياتنا، وربما ينتابنا شعور بأننا غير مهيئـين لإلجابـة 
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  .10عليها
األخـالق تمكننـا مـن اإلجابـة عـن  فـيهل يمكن أن نقول بإمكان التوصل إلى نظرية شـاملة 

وقـد يكـون مـن ، مـن الصـعوبات مثل هذه األسـئلة؟ الواقـع أن المسـألة مازالـت محاطـة بكثيـر
  السـابق ألوانه أن نتفاءل فنقول إن مثل هذه النظريات ممكنة.

  فضيلة النظرية التعددية:
وٕان وجــدت  حتــىألنــه ، نظريــة جديــدة فــي األخــالق إلــىيــدعى الــبعض أننــا لســنا فــي حاجــة 

تم بـدون مثل هذه النظرية فال يمكـن تطبيقهـا، واالهتمـام بحـل المشـكالت العمليـة يجـب أن يـ
 goodكـل مـا نحتـاج إليـه هـو بشـر أخيـار نظرية أخالقية. ويري أصـحاب هـذا االدعـاء أن 

people كـل حالـة تصـادفهم  فيما هو صواب  إلى. إن مثل هؤالء البشر الخيرين سيهتدون
صـلة  علـىولن يكونوا في حاجة إلى معونة أية نظرية أخالقيـة. وهنـاك وجهـة نظـر أخـري، 

ن األمــر يتطلــب مــا هــو أكثــر مــن مجــرد أن يكــون النــاس خيــرين، حيــث بهــذا الــزعم، تقــر بــأ
خبرة عملية فـي معالجـة  -خلق علىكونهم  إلىباإلضافة - البد أن يكون لدي هؤالء الناس

هذه القضايا وطرق حلها، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات لمواجهة هذه الحـاالت دون حاجـة 
  لنظرية أخالقية ما. 
ذكرناهــا، لألربــع حــاالت التــي ســبق أن عرضــناها فــي موضــع  التــيثلــة إننــي أعتقــد أن األم

نظريـة أخالقيـة. ففـى كـل حالـة  إلـىسابق، إنما تكشف عن خطأ الزعم بأننا لسنا في حاجـة 
مــن تلــك الحــاالت، نجــد أن كــل واحــد مــن النــاس الخيــرين لــه وجهــة نظــر، تختلــف أقصــي 

ن، فيمـا يتعلـق بمـا ينبغـي القيـام بـه. غايات االخـتالف عـن غيـره مـن النـاس الخيـرين اآلخـري
خلــق. كمــا كــان،  علــىكــان والــداها والفريــق الطبــى المعــالج لهــا أناســًا  Tففــي حالــة اآلنســة 

خلق. إن مثـل هـذه األمثلـة توضـح أن النـاس الخيـرين قـد  علىووالداه أناسًا K أيضًا، الفتي 
االسـتثنائية أو تلـك. وهـذا هـو هـذه الحالـة  فـيال يتفقون فيما بينهم أبدًا حول ما يجب عملـه 
  بالضبط سبب حاجتنا الماسة لنظرية أخالقية.

خلـق  علـىخطأ القول بأن كـل مـا نحـن فـي حاجـة إليـه هـو أنـاس  األمثلة نفسها كشفتهذه 
لــديهم خبــرة عمليــة فــي معالجــة مثــل هــذه المشــكالت وحلهــا. وعلينــا أن نتــذكر، أنــه فــي مثــل 

األطبـــاء، ان أفـــراد الطـــاقم الطبـــي المعـــالج (هة، كـــتلـــك الحـــاالت، وفـــي حـــاالت أخـــري مشـــاب
ــو الصــحة اآلخــرون) قــد انقســموا  أنفســهم حــول مــا ينبغــي عملــه.  علــىوالممرضــات، ومهنّي

فرغم كون أفراد الطاقم هم أناس خيرون ومتمرسـون، إذ تـم تـدريبهم عمليـًا مـن خـالل نمـاذج 
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مواجهــة  علــىًا لمســاعدتهم راقيــة يســعى المــرء للحصــول عليهــا. إال أن هــذا وحــده لــيس كافيــ
خلـق، وأيـًا مـا كـان لديـه مـن تـدريب عملـي راقـى  علـىالحاالت الصعبة. مهما كان اإلنسان 

نموذجى، فإنه قد يجد نفسه غير متيقن أو مختلفًا مع اآلخـرين فيمـا يجـب عملـه. إن الخبـرة 
فســنا فـــي والتــدريب إذا أضــفنا إليهمـــا رقــي األخــالق، فـــإن كــل هـــذا ال يكفــي. وهكــذا نجـــد أن

ـــا حـــل مثـــل هـــذه dilemmas  مواجهـــة معضـــالت ـــا إلـــى مســـاعدة إذا مـــا أردن تثبـــت حاجتن
  .11نحو يفي بالغرض علىالمشكالت 

فحـص مـا يسـتند إليـه مـن ادعـاءات، فأصـحاب هـذا  إلـىومع ذلك فـإن هنـاك انتقـادًا يحتـاج 
ــا االحتيــاج   إلــىاالحتيــاج أي  شــئ مــا، إلــىاالنتقــاد واالدعــاءات يقولــون بأنــه بينمــا تبــين لن

فـإن هـذه النظريـة لـن يكـون فـي مقـدورها  –األقـل هـذا مـا ُيْفــَهم تقليـدياً  علـى- نظرية أخالقيـة
لوجهــة مــن النظــر المالحظــة تزويــدنا بالنصــح الســديد. وغالبــًا مــا يقــدم المــدافعون عــن هــذه ا

  :12التالية
لمتنوعــة حينمــا قــد تبــدو النظريــات األخالقيــة كمحــاوالت لتفســير صــواب أو خطــأ األفعــال ا»

نكـون متيقنــين بالفعـل ممــا هـو صــواب أو خطــأ. أى أن البحـث عــن الصـواب أو الخطــأ هــو 
مهمــة نظريــة جذابــة. ولكــن النظريــات األخالقيــة لــم تكــن يومــًا معنيــة بالتصــدي لمثــل تلــك 

 . «الحاالت التي تمثل معضالت مثيرة لالرتباك، كما أنها لن تكون ذات فائدة في حلها

فــي المالحظــة الســابقة صــحيح، إذ إن بعــض الفالســفة قــاموا بصــياغة نظريــات إن مــا جــاء 
أخالقيــة تتســم بدرجــة مــن التجريــد، وٕانــه مــن غيــر الواضــح تمامــًا كيــف اعتقــد هــؤالء بإمكــان 

الحاالت الخاصة. ومع ذلك فإنه من الخطأ افتـراض أن  فيتطبيق نظرياتهم األخالقية تلك 
كـــل نظريـــات األخـــالق. إذ علينـــا أن نتـــذكر أن  علـــىهـــذه ســـمة ضـــرورية أو حتـــى غالبـــة 

، فـي محاولتـه تأسـيس مبـادئ مجـردة )kant )1724 – 1804 «كـانط»الفيلسوف األلماني 
ذهــب إلــى أنــه يجــب علــى المــرء أن يعامــل الكائنــات العاقلــة علــى أنهــا  لميتافيزيقــا األخــالق

مـــــة خارجيـــــة. ذات قيمـــــة أو جـــــدارة داخليـــــة، وليســـــت مجـــــرد أدوات أو موضـــــوعات ذات قي
وتتضــمن النزعــة الكانطيــة أنــه يجــب عــدم التضــحية بــاألفراد مــن أجــل الخيــر العــام، ذلــك أن 

إلـى نتـائج أفعالنـا، وأن تكـون الـدوافع هـي التـي ، لدينا واجبات خلقية عامة ال تستند، بـدورها
   .13تعيننا في الحكم على أخالقية السلوك البشري

علـــى أهميـــة الحقـــوق  -مثـــل النزعـــة الكانطيـــة– الحقـــوق الطبيعية:فقـــد حرصـــتأمـــا نظريـــة 
الفردية والحريات. وطبقًا لهذه الرؤية، فإن كل الناس لهـم حقـوق طبيعيـة فـي الحيـاة والحريـة 
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والملكيـــة، كمـــا أن كـــل إنســـان مســـموح لـــه فـــي حـــدود الخلـــق العـــام عمـــل أي شـــىء يرغبـــه، 
يمكـن أن  –من هذا المنظور–. الحقوق الخلقية العامة يطة أال تنتهك أفعاله حقوق الغيرشر 

تشبه األوراق الرابحة من حيث إن دعوى الحقوق المشروعة من الممكن أن ُتْسَتخدم في نقد 
أي أفعــال تنتهـــك هـــذه الحقـــوق. والواقــع أن هـــذه الحقـــوق غالبـــًا مــا تســـتخدم بطريقـــة ســـلبية: 

وق يمتلكــون فالــذين لــديهم حقــوق ال يمتلكــون األشــياء المقــدرة لهــم، لكــن الــذين لــيس لهــم حقــ
أشياء قدرت لهم. هكذا نجد الحق في الحياة يتضـمن حقـًا فـي القتـل ولـيس حقـًا فـي الحمايـة 

والسـبب فـي ذلـك  «خلـق الحـد األدنـى»من الموت. لذا، فإن هذه الرؤية أحيانًا مـا توصـف بــ
أنه بصدد هذا النوع ال يكون لدينا واجبـات خلقيـة عامـة ألن نسـاعد اآلخـرين؛ نحـن نكتسـب 

امات بمساعدة اآلخرين من خالل اتفاقات أو بواسطة وجود عالقات ابتدائية معينـة مثـل التز 
  .14الطفل –قة الوالدينالزوجة أو عال–عالقة الزوج 

، أمثـــــال Utilitarianismوعلـــــي غـــــرار ذلـــــك، حرصـــــت كتابـــــات أصـــــحاب مـــــذهب المنفعـــــة 
أن مـا تقدمـه علـى التأكيـد بصـرامة  )Mill )1773 – 1836 «مـل»و  entham B«بنتـام»

مــن آراء وأفكــار إنمــا يســاهم فــي صــياغة القــرارات األخالقيــة والسياســات االجتماعيــة. ويــرى 
ق أكبـــر تـــوازن بـــين أصـــحاب هـــذا المـــذهب أننـــا يجـــب أن نعمـــل بالطريقـــة التـــي تجعلنـــا نحقـــ

الشــريرة (أو المنفعــة) لكــل النــاس. وهنــاك نمطــان أساســيان للنزعــة النفعيــة: العواقــب الخيرة/
فعية الفعل التي ترى أن األفعـال يجـب أن تقـوم علـى أسـاس نسـق مـن المعـايير يحقـق هما ن

الحــد األقصــى مــن المنفعــة. وطبقــًا للصــورة الكاريكاتوريــة الشــائعة للنزعــة النفعيــة، فــإن هــذه 
الرؤية ترى أن الغايات تبرر الوسائل، وأن الخير الذي يعود على الكثيرين يفوق وزنًا وقيمة 

ود علـــى األقليـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الصـــورة المتطـــورة المعقـــدة لهـــذه النظريـــة الخيـــر الـــذي يعـــ
يمكنهــا التصــدي لهــذه التضــمنات. وبالتــالي فإنــه لــم تكــن بغيــة العديــد مــن الفالســفة الــذين 
نجحــوا فــي إقامــة نظريــات أخالقيــة كبــري، تكــون نظريــاتهم تصــميمات مجــردة تفســر لنــا مــا 

احـدة مـن هـذه النظريـات القـول إنـه سـهل جـدًا (أو نحن نعرفه من قبـل. لـيس فـي وسـع أيـة و 
حتى محتمل) تأكيد الزعم القوى لنظريات األخالق المختلفة. إن كل ما يمكـن قولـه، هـو أن 
واضــعي هــذه النظريــات األخالقيــة كــان هــدفهم منــذ البدايــة تطبيقهــا بطريقــة مــا والتــى ســوف 

مجــردة مــن النظريــات األخالقيــة،  تأخــذهم إلــى نتــائج مبهمــة. وحتــى لــو اتبعنــا نظريــة تقليديــة
إنجـاز مهمتهـا  علـىفسنجد أمامنـا سـؤاًال مطروحـًا يتعلـق بمـا إذا كانـت تلـك النظريـات قـادرة 

  هة الحاالت الصعبة وحلها، أم ال.مواج علىفي مساعدتنا 
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ثمَّـة مسألة أخري البد من أن نشير إليها، وهي أن أية نظرية فـي األخـالق ينبغـي أال  -1
جــردة مبهمــة المضــامين والنتــائج، بــل عليهــا أن تأخــذ عنصــرًا مــن كــل تكــون نظريــة م

عناصـــر النظريـــات  إلـــىنظريـــة مـــن النظريـــات األخالقيـــة التقليديـــة المجـــردة لتضـــمها 
الحــــاالت  فــــياألخــــرى بطريقــــة تعطــــى أنموذجــــًا لصــــنع القــــرار والــــذى يمكــــن تطبيقــــه 

  .15الصعبة
الذين يزعمون بأننا لسـنا فـي حاجـة  وبإيجاز، فإن الرد التالى يمكن وضعه أمام هؤالء -2

تطوير نظرية في األخالق للتعامل مع تلك الحاالت. القول بـأن هـذه الحـاالت ال  إلى
تتطلب وجود نظريات لحلها إنما يتنـاقض مـع وجـود تعـارض فـي آراء النـاس الخيـرين 

 يجب أن تقـوم عليهـا األخـالق هـي نظريـة التيإن النظرية فيما يتعلق بهذه الحاالت. 
وعلـي المـرء تقبـل شـرعية االخـتالف البـيَّن ، pluralistic moral theoryأخالقيـة تعدديـة 

القائم بين النظريات األخالقية شديدة التنوع. وهي تختلف عن تلك النظريات التقليديـة 
وبالتـــالي فـــإن  نظريـــات أخالقيـــة معينـــة. علـــىفحســـب  تضـــفي شـــرعية التـــيالواحديـــة 

عن السؤال المتعلق بالنظرية التـي علينـا اتباعهـا يجعلنـا إجابة  علىالفشل في العثور 
مواجهــة الحــاالت  فــيغيــر قــادرين أن نسترشــد بنظريــة أخالقيــة معينــة لكيفيــة التعامــل 

  .16الصعبة
ولما كانت هناك نظريات شتى في الخلق العام، وتثمر نتائج متشابهة. فإن أدنـى المقاربـات 

هـي النظريـة التعدديـة، وطبقـًا  –هـي كمـا أشـرنا تـواً – إلى المعقولية في التنظيـر للخلـق العـام
لهذه النظرية فإن هناك عدة معايير خلقية عامة أساسية (أو مبادىء أولية) مـن الممكـن أن 
تتصــارع معــًا. كــل مــن هــذه المعــايير لهــا تبريــر أولــي مــن أخالقيــة الحــس المشــترك، كمــا أن 

خلقيــة عامــة مختلفــة. هكــذا، فــإن معظــم هــذه المعــايير يمكــن تأييــدها عــن طريــق نظريــات 
النفعيين والكانطيين وأصحاب العقد االجتمـاعي متفقـون علـى أنـه يجـب أال نـؤذي اآلخـرين، 
وأال نكذب...إلخ. ولما كانت هذه المبادىء ذات أساس رحب األفق من التأييـد، كانـت، فـي 

  .17العادة، أقل إثارة للجدل من نظريات الخلق العام المعينة التي تدعمها

  المبادئ العامة للنظرية الجديدة:
والواقــع أن معظــم الفالســفة الــذين يدرســون األخالقيــات التطبيقيــة يفضــلون العمــل بالمبــادىء 
العامــة لألخالقيــات النظريــة أكثــر مــن نظريــات الخلــق العــام. والســبب أنــه مــن الممكــن ألحــد 
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دون أن يــدافع عــن  أن يســتخدم المبــادىء لتــدعيم قــرار أخالقــي نظــري أو سياســة اجتماعيــة
نظريــــة فــــي الخلــــق العــــام (يمكــــن أن تكــــون موضــــع جــــدال). وهنــــاك ســــبب آخــــر لتوظيــــف 

تكون أسهل في الفهم عند تدريسها أو تعلمها  –أي هذه المبادئ–المبادىء العامة وهو أنها 
من نظريات الخلـق العـام. وأخيـرًا، ولمـا كـان مـن السـهولة بمكـان التعبيـر عـن المبـادىء فـي 

مــة، فإنــه مــن الممكــن تطبيقهــا فــي حــاالت متباينــة وتأويلهــا بطــرق مختلفــة. وهــذا حــدود عا
النــوع مــن المرونــة يــدعو، فــي واقــع األمــر، إلــى تطبيــق المبــادىء فــي حــاالت متنوعــة دون 

خلقيــة العامــة يمكــن تجاهــل التفاصــيل المهمــة بصــددها. وهنــاك بعــض مــن هــذه المبــادىء ال
  عرضها كاآلتي:

  : ال تؤذ نفسك وال تؤذ اآلخرين.  Nonmalificenceالمسالمة 
  : ساعد نفسك وساعد اآلخرين.  Beneficenceاإلحسان 

حرة القائمـة علـى المعرفـة : دع العقالء يمارسوا الخيارات ال Autonomyاالستقالل الذاتي 
  باألمر.
  : عامل الناس بالقسطاط، شرط اإلنصاف والمساواة.  Justiceالعدالة 
اعمـل علــى تحقيـق أعلـى نســبة مـن المنـافع مقابــل المضـار لتفيـد النــاس  : Utilityالمنفعـة 

  .جميعاً 
  : حافظ على وعودك واتفاقاتك.  Fidelityاإلخالص 

  : ال تكذب، ال تْحَتْل، ال تخدع أو تضلل.  Honestyاألمانة 
  : احترم الخصوصيات الشخصية والثقة في عدم إفشائها.  Privacyالخصوصية 

معظم فالسفة األخالق قد حاولوا تأويل وتنقيح هـذه المبـادىء، وذلـك عـن وجدير بالذكر أن 
 «العقالنيـــــــة»و «العـــــــدل»و «الفائـــــــدة»و «األذى»طريـــــــق استكشـــــــاف كنـــــــه مفـــــــاهيم مثـــــــل 

، إن هـــذه المبـــادىء الخلقيـــة العامـــة مـــن الممكـــن تطبيقهـــا فـــي اختيـــارات خلقيـــة «الخـــداع»و
ع األمـــر، يجـــب أن تؤخـــذ علـــى أنهـــا عامـــة متعـــددة واســـعة المـــدى. هـــذه المبـــادىء فـــي واقـــ

خطــوط إرشــاد للســلوك أكثــر مــن كونهــا معــايير صــلبة. هــذا معنــاه أنــه ينبغــي علينــا أن نتبــع 
هــذه المبــادىء فــي ســلوكنا، أمــا االســتثناءات فمــن الممكــن أن تحــدث عنــدما تتصــادم هــذه 

نقـرر  المبادىء بعضها مع بعض، أو مع معـايير أخـرى. وعنـدما يتصـادم مبـدآن، علينـا أن
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ــا فــي مهــارة  اتبــاع أحــدهما دون اآلخــر. علــى ســبيل المثــال، عنــدما يطلــب منــا وجهــة نظرن
الطهــو لشــخص مــا، هنــا ربمــا نقــرر بشــىء أقــل مــن الصــدق أو نحيــد عــن الصــدق الكامــل، 
وذلــك تجنبــًا إليــذاء ذلــك الشــخص. ولمــا كــان مــن الممكــن أن تنشــأ صــراعات بــين مختلــف 

ا فعلـه. ولكــي نقــوم بهــذا، فــنحن فـي حاجــة إلــى فهــم المالمــح المعـايير والمبــادىء، كــان علينــ
الخاصة بالمواقف المعطـاة. هكـذا، يمكننـا مالحظـة أن هنـاك معنـى مهمـًا يمكـن وجـوده هـو 
أن األخــالق تــرتبط بــالموقف: فعلــى الــرغم مــن أن بعــض المبــادىء األخالقيــة العامــة ينبغــي 

نـا وأفعالنـا علـى أسـاس وقـائع وقـيم مفطـورة تقـويم قراراتترشد سلوكنا، فإننا في حاجة إلـى  أن
 .18في المواقف المعينة

تحليــل  علــىالفيلســوف أن يعكــف  علــىوهنــاك اتجــاه فلســفي معاصــر هــام يــري أنــه ينبغــي 
 إلـىمفاهيم اللغـة األخالقيـة ومبادئهـا تحلـيًال منطقيـًا. لكـن االعتـراض الـذي أحيانـًا مـا ُيوجـه 

اهيم والمبـــادئ ال يـــوفر لنـــا أيـــة إرشـــادات تجـــاه أصـــحاب هـــذا االتجـــاه هـــو أن تحليـــل المفـــ
ــــد مــــن  ــــة ومفاهيمهــــا الب ــــادئ األخالقي ــــد المب ــــة. ولفهــــم تعق المســــائل ذات الصــــبغة األخالقي
ـــَهم األطبــاء أحيانــًا  االســتعانة بوجهــة النظــر األخالقيــة ألحــد النــاس. فعلــي ســبيل المثــال، ُيَت

ــًا بــأن لهــم  علــىبــأنهم متســلطون فــي تعــاملهم مــع مرضــاهم، وهــم يــردون  هــذا االتهــام أحيان
الحــق فــي ذلــك ألنهــم خبــراء فــي هــذا المجــال ويعرفــون جيــدًا مصــلحة مرضــاهم. إن عمليــة 
تحليـــل المفـــاهيم قـــد تكـــون إحـــدي األدوات المســـاعدة فـــي هـــذا المجـــال لبيـــان المفـــاهيم غيـــر 

 «المتسـلط»أي  «صـاحب السـلطة»و، authority «السلطة»، مثل: 19الواضحة أو الملتبسة
authoritarian ،الخاضع للسلطة»و» authoritativeالحقوق»، و» rights.  

-يعتــري بعــض اتجاهــات الفلســفة األخالقيــة المعاصــرة عيــب، يتمثــل ال فــي كونهــا تحليليــة 
وٕانمـا فـي أنهـا أغفلـت الوظيفـة  –إحدي وظيفتي الفلسفة منـذ أفالطـونحيث إن التحليل كان 

فـي أدائـه لهـذه المهمـة التقليديـة إنمـا يتصـرف بوصـفه األخري وهـي التركيـب. إن الفيلسـوف 
ــ كــل األزمنــة واألمكنــة. علــىشــاهدًا  ي ذلــك أنــه يقــوم بتقــديم رؤيــة شــاملة عــن الطبيعــة معن

اإلنســانية فــي مكانهــا المحــدد مقارنــًة باألشــياء. وبعبــارة أخــري، لــم ينظــر كبــار الفالســفة فــي 
ــــىالماضــــي  ــــو كانــــت منقســــمة إل ــــى الطبيعــــة البشــــرية كمــــا ل ــــي، مــــا هــــو جســــدي إل ، وعقل
وجمالي ...إلخ. ولم يقسـموا أبحـاثهم بمثـل هـذا ، واقتصادي، وسياسي، وأخالقي، واجتماعي
هـذا  التخصـص الـدقيق أو ذاك. بـل بـاألحري، قـدموا  إلى –الذي نحن عليه اآلن–الحرص 

ي نظــرة كليــة وشــاملة لإلنســان؛ مجتمعــه ومغــزي حياتــه. كانــت الرؤيــة التركيبيــة متأصــلة فــ
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ألفالطــــــون،  Republic «الجمهوريــــــة»الماضــــــي فــــــي األعمــــــال الفلســــــفية الرائعــــــة، مثــــــل: 
ــــ Leviathan «التنـــين»ألرســـطو، و Ethics «األخـــالق»و  Ethics «األخـــالق», و«هـــوبز»ل

  .20إلسبينوزا، إن كل هؤالء قدموا رؤيتهم الشاملة عن اإلنسان والمجتمع وهي مقبولة عقلياً 
خــــالق عبــــر الســــنين بوضــــع العديــــد مــــن النظريــــات األخالقيــــة وباختصــــار، قــــام فالســــفة األ

المتباينــة. كــل واحــدة منهــا تتضــمن نوعــًا محــددًا مــن المعــايير األخالقيــة. كمــا تكمــن قــوة أى 
معيار أخالقي شرعى يحتاج إليه المـرء أشـد االحتيـاج حـين ُيواجـه  إلىمنها في  أنها تستند 

عليهــا تلــك النظريــات هــي صــعوبة مزدوجــة: بحــاالت واقعيــة. ولكــن الصــعوبة التــي تنطــوي 
الجانــب األول منهــا داخلــي، يتمثــل فــي إخفــاقهم فــي أن يوضــحوا بمــا فيــه الكفايــة المعــايير 
األخالقيــة التــي يســتندون إليهــا. ولكــن الجانــب اآلخــر واألكثــر أهميــة وصــعوبة هــو أن كــل 

مثلــة المعاكســة نفســها وغيــر قــادرة علــى تفســير األ علــىنظريــة مــن تلــك النظريــات منكفئــة 
معــايير أخالقيــة مختلفــة. إن األمثلــة المعاكســة هــي التحــدي الــذي  علــىوالمســتندة صــراحًة 

يواجه النفعيين ألن معيار احترام حقوق اإلنسـان كمثـال معـاكس قـد ينـتج خيـرًا عظيمـًا. كمـا 
تمثـل  أن األمثلة المعاكسة، التي تضع فـي اعتبارهـا نتـائج األفعـال أو الحقـوق الفرديـة، إنمـا

النظريــات التقليديــة  إلــىتحــديًا أيضــًا لنظريــات الفضائل.االعتراضــات التــي عــادًة مــا توجــه 
النحــو التـــالي: النظريــات األخالقيــة تكــون غيــر صــحيحة بســـبب  علــىيمكــن التعبيــر عنهــا 

. ومـن ثـمَّ علينـا أال نحـاول أخـذ 21إخفاقها في وضع المعايير األخالقية األخري في اعتبارها
القــي واحــد مــن نظريــة مــا واســتخدامه كأســاس لكــل ســلوك أخالقــي، إن اســتخدام معيــار أخ

معايير أخالقية أخرى يمكن استخالصها طالما كانـت مبنيـة علـى معـايير أخالقيـة أساسـية. 
صـواب  علـىكل نظريـة مـن هـذه النظريـات بوصـفها  إلىوباألحرى، فإنه يجب علينا النظر 

امه اســـتخدامًا مشـــروعًا، ولكنـــه محـــدود. وهكـــذا حـــين تـــدافع عـــن معيـــار أخالقـــى يـــتم اســـتخد
حاجة إلى إدراج كل تلك المعايير األخالقية، كل منهما كمعيار مستقل ال تتوقف  فيفنحن 

 .استخالصه من  معيار أخالقى آخر، إلى نظرية أخالقية تعددية علىصحته 

  
                                                           

  .3م، ص 1966راهيم، األخالق والمجتمع، مكتبة مصر، القاهرة، زكريا إب -1
   األمــرImperative أمــر جــازم يقضــي بــه الواجــب  «كــانط»عنــد  يعبــر عــن فعــل واجــب األداء. ومنــه

  اد بلوغها، ومقيدًا بظروف معينة.علي وجه الضرورة، وأمر مشروط ، إذا كان وسيلة لغاية ير 
  . )22، ص م1979فلسفي، الهيئة العامة للمطابع األميرية، القاهرة، مجمع اللغة العربية، المعجم ال(
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  توماس هوبزThomas Hobbes )1588–1679 فيلسوف إنجليزى. أّيَد الحكم الملكـى المطلـق وقـال (

عقـــد اجتمـــاعي تعهـــدوا بموجبـــه بطاعـــة  فـــيبـــأن النـــاس أنـــانيون بطـــبعهم وأنهـــم، تالفيـــًا للفوضـــى، دخلـــوا 
 فـي»)، و1655عـام ( «الجسـد فـي»)، و1642( عـام «المـوطن في»ثالثيته الشهيرة:  السلطان. من آثاره

بـــــالقرب مـــــن مدينـــــة  Westportقريـــــة وســـــتبورت  فـــــي «تومـــــاس هـــــوبز»).  ُوِلـــــَد 1658عـــــام (« اإلنســـــان
الخـــامس مـــن أبريـــل عـــام  فـــيجنـــوبى إنجلتـــرا  Wiltshireمقاطعـــة ولتشـــير  فـــي Malmesburyمالمســـبرى 

المدرسـة الملحقـة بكنيسـة القريـة حتـى بلـغ السـابعة مـن عمـره، وعنـدما  فـيتعليمـه  «هـوبز». تلقى م1588
، التحـق بكليـة Robert Latimerالثامنة، كان يجيد القراءة، ثم التحق بمدرسة روبرت اليتمـر  «هوبز»بلغ 

وتخــرج  م1603بأكســفورد عــام « هــوبز»جامعــة أكســفورد، وقــد التحــق  فــي Magdalen College ماجــدلين
، «عقيمـــة مجدبـــة»والمناقشـــات  «كريهـــة قاحلـــة»، وهـــو يحمـــل أســـوأ انطبـــاع: الـــدروس م1608ا عـــام منهـــ

 «هــوبز»والمنــاهج أرســطية أو إســكوالئية مــن بقايــا الفلســفة المدرســية التــى ســادت العصــر الوســيط. وكــان 
الكليـة  ، ونـال درجتـه الجامعيـة، رشـحه عميـدم1608فترة أكسفورد، وعنـدما تخـرج عـام  فيواسع االطالع 

  .W. Cavendishليكون معلمًا خصوصيًا البن وليم كافنديش  Sir James Hasseeسير جيمس هس 
سـلك  فـيفـانخرط  «فرانسـيس بيكـون»من الناحيـة الميتافيزيقـة فيلسـوفًا ماديـًا تتلمـذ علـى يـد  «هوبز»وُيَعـد 

الملــك عنــدما احتــدم صــف  فــيوقــف  «ملكــي متطــرف»التجــريبيين اإلنجليــز، وهــو مــن الناحيــة السياســية 
الرابعــة والثمــانين كتــب ســيرة حياتــه بالالتينيــة شــعرًا، ثــم  «هــوبز»الصــراع بينــه وبــين البرلمــان. عنــدما بلــغ 
الرابـع مـن ديسـمبر  فـيالخامسـة والثمـانين مـن عمـره. وتـوفى  فـيترجم اإللياذة واألوديسة لهوميروس وهو 

  عن واحد وتسعين عامًا.م 1679عام 
للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، فيلســوف العقالنيــة، دار الثقافــة  -الفتــاح إمــام، تومــاس هــوبز إمــام عبــد(انظــر: 

1985.(  
2-        Brody, Baruch A., Life and Death - Decision Making, Oxford University Press, 

1988, P. 7.  

3- Ibid., P. 9.   
  .4زكريا إبراهيم، األخالق والمجتمع، ص -4
5- Hall, Everett W., Modern Science and Human Value – A Study in the History of 

Ideas, Dell Publishing Co., Inc., New York, 1966, p. 102.    
يمنـــي بـــدالنور عبـــد المـــنعم، مراجعـــة عمـــدخل، ترجمـــة  –أخالقيـــات العلـــم رزنيـــك (ديفيـــد ب)،  -6

 .37ص ، م2005، الكويت، ) يونيه316عالم المعرفة العدد ( طريف الخولي،

 .8 - 37المرجع السابق، ص -7

8- Brody, Baruch A., Life and Death Decision Making, Oxford University Press, 
1988, pp. 4 – 6.  

9-    R.s. Downie and Elizabeth Telfer, Caring and Curing – A Philosophy of 
Medicine and Social Work, Methuen, Lond and New York, 1980, p. 2.  

10- Robert Hunt and John Arras: Ethical theory in the Medical Context, p.2.  
11- Brody, Baruch A., Life and Death Decision Making, P. 7  

12- Ibid., P.7.  

  .40- 39ديفيد ب. رزنيك، أخالقيات العلم، ص  -13
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 .40المرجع السابق، ص  -14

   (جرمـى) بنتـامJeremy Bentham   هب المنفعـة فــي ومشـّرع إنجليـزي، ومــن دعـاة مـذفيلسـوف أخـالق
  األخالق والقانون.

ــَد   «بنثــام»، ويقــوم مــذهب المنفعــة عنــد م1832يونيــو ســنة  6 فــيوتــوفى  م1748فبرايــر ســنة  15 فــيُوِل
إن »على أساس نفسي وثيق، هو أن اإلنسان بطبعه يسعى إلى تحصيل اللذة وتجنـب األلـم. يقـول بنثـام: 

 فــي: األلــم واللــذة... وهمــا يحكماننــا تحــت ســيطرة حــاكمين ذوى ســيادة همــا إلنســانالطبيعــة وضــعت بنــي ا
كل ما نفعل، وفى كل ما نقول، وفى كـل مـا نفكـر فيـه: وكـل محاولـة يمكـن أن نبـذلها مـن أجـل الـتخلص 

إثبــات هــذه الحقيقــة، وتوكيــدها، وربمــا زعــم اإلنســان، بــالقول، رفــض  فــيمــن اســتعبادهما لنــا لــن تفلــح إال 
  «.انهما، أما بالفعل وفى الواقع فإنه سيبقى خاضعًا لهما دائماً سلط

شــر، الجــزء األول، بيــروت، عبــد الــرحمن بــدوى، موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربيــة للدراســات والن(انظــر: 
  ).4 – 362ص م، 1984
15- Brody, Baruch A., Life and Death Decision Making, p. 8.  

16- Veatch, Robert M., Case Studies in Medical Ethics, Harvard University Press 
Cambridge,   Massachusetts and London, England, 1979, p. 12. 

 .43ديفيد ب. رزنيك، أخالقيات العلم، ص  -17

 .44 – 43ص المرجع السابق،  -18

19- R. S. Downie and Elizabeth Telfer, Caring and Curing – A Philosophy of Medicine 
and Social Work, P 2.  

20- Ibid., P. 3.   
Brody, Baruch A., Life and Death Decision Making, P. 8. 21-  
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  القيم واألخالقيات المشتركة
  في المجتمعات اإلسالمية والمسيحية في عصر العولمة

  
  دوغالس براون

األسواق ظھور  لمنا: بما في ذلكفي عا السريع للعولمة في تحقيق مجموعة من التطورات نتشارساھم اال

حفظ لرة متطوأنظمة  بروزو وفعالية اإلنتاج, ولة الحصول على منتوجات متنوعة,ھوس الحرة,

وھذه ليست  .معرفة شاملة باألحداث العالميةو ,السريعةو آليات التواصل العالمية المتطورةو السجالت,

عدم وجود  :نذكر منھابعض النتائج الثانوية الغير المتوقعة في المقابل واكبتھا و إال بعض ھذه التطورات.

 استغاللإلعالم الشيء الذي يحول دون ووسائل ا نترنيتلإلالمتزايد  ستعمالواال حدود وطنية ثابتة,

 االستھالكيةوالتوجه نحو  والقبول المتزايد على صور العنف,, المحلي الوقت بالنسبة لألسرة والمجتمع

وسأشرح كيف أن ھذه النتائج الثانوية الغير المتوقعة  تعريف العولمة, سأحول وفي ھذا المقال, الفردية.

تماسك األنظمة لرتباطي للمجتمع اإلنساني, كما شكلت تھديدا اء اإلوتفكيك الفض ,تجاوز الزمانھددت ب

 ,بينھما ةالمسيحية فيما يخص مجموعة من القيم المشتركو وبعد ذلك سأتحدث عن اإلسالم .األسرية

  سأقدم طريقة للحفاظ على الترابط والھوية المجتمعية.و السريعة تھذه التحوالبفضلھا التي سأقيم و

  تعريف العولمة
مصطلح الرأسمالية العالمية لوصف لة ثلاا يستعمل بطريقة ممجديد اعتبر مصطلح العولمة مصطلحي

وقد تمت صياغة المصطلح في  والمنتوجات والخدمات. التبادل العالمي للمصادر,و شبكة تجارية عالمية,

 نيربط بعض النظريو لكن أصبح له صيت واسع في التسعينيات.و ,أواخر منتصف القرن العشرين

وقد  الرأسمالية.وظھور  ,االشتراكية وانھيار تحاد السوفياتي,اإل بانھيارالمصطلح  استعمال نالسياسيي

 كثيرا بتأثير الحداثة يرتبط «العولمة»مصطلح و .ي نحو الرأسماليةموصف ھذا التوجه العال حاولت

  العالمية. تصالاالو المتزايد لوسائل اإلعالم االرتباطو

تبادلھا للمعلومات موجودة لماليين السنين. و ط العالمي شيئا جديدا. فاألسواق العالميةال يعتبر االرتبا

المنتوجات, وعن الشبكة العالمية و تاريخي حول التبادل عبر القارات للمواشيو وھناك دليل أركيولوجي

الغربي وحدود الشمال  عبر الشرق األوسط, ووسط إفريقيا من أقصى شرق أسيا امتدتالتجارية التي 

    قبل الميالد. 6,000  ھذه الشبكات التجارية العالمية ترجع إلىو روبا.وأل

 6,000و4,000  األليفة من أسيا مابين تكانت القبائل ما قبل التاريخية في الصحراء تستورد الحيوانا

ل قب 6,000 سنةاألغنام من الجنوب الغربي ألسيا و يشترون الماعزكان المصريون و قبل الميالد.

بعد   3,000الدليل االركيولوجي يؤرخ مساھمة عمان في األسواق العالمية على األقل إلى سنةو .الميالد

ن األشياء القديمة أالصين. وھناك تخمينات تقول بو المنتوجات العمانية وصلت أقصى أوروباف. الميالد
                                                 

  . كاتب وقسيس من أميركا  
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نه كانت ھناك تجارة مع على أدليل التي تم جلبھا إلى أمريكا الوسطى و  Olmec peopleالتي صنعھا

 إفريقيا. لھذا, فعالمنا إرتبط بشبكة عالمية تجارية آلالف السنين.

صلى هللا عليه – محمدفالرسول  الدينية. قيممع الالعالمي عبر التجارة شيئا مناقضا  االرتباطيعتبر  ال

طريق وھي  ورية,سمن الصحراء إلى  القديمة,تاجرا ناجحا عبر الطريق التجارية  كان ھو نفسه -وسلم

 ال شيءيجابيات العولمة إالمشاركة في و تجارية تزود األسواق التي توجد على الحدود القومية بالسلع.

  .ةبراھيمياإلارض بالضرورة مع قيم الديانات عيت

فالعولمة  جديد قادم من الغرب كما يدعي البعض. أو شيء, ظاھرة جديدة, بذلك, تعتبر العولمة ال

من نتائج  و .خاصة خالل العشرين سنة األخيرةو القرن األخير, خاللكثيفة و سريعة ةبوثير انتشرت

شبكات و الھواتف النقالة, بفضليربط العالم  ور سريع للنظام التواصلي العالميتوسع التجارة العالمية تط

ربط ت أن اإلعالم التي يمكن سائلو المتسع على المعلومات بفضلو اإلقبال المتواصلو, اإلنترنيت

أصبحت الحدود و مذھل.و السريع غير العالم بشكل سريع رتباطاالھذا و الباليين من الناس في آن واحد.

من قبل الكل  اإلثنية شيئا يمكن معرفتهو, ينيةالدو, الثقافيةو, اللغويةو, المحليةو, الوطنيةو, االجتماعية

  على خالف ما كان عليه الحال سابقا.

من جامعة بيلور في موضوع تأثير العولمة على المجتمعات  ليون لريو درسكل بطمان روبين قترحأ

سائل و مجتمع» تمت السيطرة عليھا في الواليات المتحدة األمريكية من قبل ھذه األخيرةأن  ,المحلية

 الشيء طبقي,و أثنيخال من أي تقسيم و منسجمو سائل اإلعالم ھو مجتمع موحد,و فمجتمع». «اإلعالم

سائل ووبسبب  .محلي ثانويو من أي تنوع جھوي أيضا خالو بالنسبة للمجتمع, ا جدامھم ذي يعتبرال

تم التصرفات في المجتمع و تنوع القيمو الحركية السكانية,و الموحدة, االجتماعيةوالتربية  ,اإلعالم

 في مجتمعفالحدود المجتمعية ليست لھا أھمية علمية بالغة  لھذا,. بطريقة نوعية التقليص من حدة العولمة

أكثر  األشياءسيقتسمون الكثير من  )732(الساكنة,  تكساسو فسكان نيويورك...ونيوديل,. سائل اإلعالمو

 يقرأون نفس المجالتو األفالم التلفزية,و يختلفون فيھا. فھم يتفرجون في نفس البرامج من التي

أمام مثل ھذه و ل حرية.يقرأون نفس الكتب المدرسية, ويسافرون من مدينة إلى أخرى بكو الصحف,و

ليس المجتمع و البحث العالمي ھو المجتمع الوطني, اھتمامالمنطقي الذي ينال  الظروف, فالشيء

  .«المحلي

أثرت على  ظاھرة نتاجن المجتمعات المحلية يالذي وقع في الواليات المتحدة األمريكية ب سيعتبر التجان

  العالم. عبق طريقة عمل المجتمعات المحلية في كل بقعة من

الطريقة التي تم بھا » العولمة على أنھا ھي مقال التواصل الدولي والعولمة,كاتب  يعرف محمد علي,

يل العالقات إعادة تشكو مكان,الو زمانبما في ذلك ضغوطات ال التواصل عبر العالم,و توسيع عالقة القوة

  .«االجتماعية
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التفاعل  سيأخذھاھي األشكال التي  ماف فيما بعد.ستتجلى  االرتباطيرات المرتبطة بھذا ثمازالت التأ

  ؟العالقات المحلية ىھو مصير المجتمعات التي ترتكز عل ؟ ماحينذاك البشري

  سائل اإلعالم المتزايدة /المتكاثرةو على أسس محلية  وتأثيرات يالمجتمع المبن أھمية
لى تدعو إ ةاإلبراھيميفالديانات  عائلي.الالتماسك و تمعيالمج االرتباطالمسلمون قيمة و يتقاسم المسيحيون

 أي قيمة في القيم الجوھريةأيضا يشتركون و ,مبنية على التعاون المتبادل جتماعيةانسج عالقات 

للمحافظة على تماسك المجتمع. والمشاركة ھي القيم الجوھرية الضرورية و, فةحسن الضياو المصالحة

 اجتماعيھو عالم و, تمز دونكانقد الحظ و اإلنساني.للتطور  يضرور شيءفي تنمية المجتمع المحلي 

التفاعل  نالھوية الفردية تنتج غالبا ع»المجتمع المحلي أن و على تشكيل الھوية اإلنترنيتدرس تأثيرات 

من خالل التخيل الذاتي و العالقات مع اآلخرينو لوجه من خالل عكس صورة الذات اوجھ اإلنساني

 ليس ھناك ما يمكن أن يعوض المشاركة في نظام أسري واسعو .تماالتقييو للتصورات المجتمعية

المجتمعات تقوم بدور و المجتمع المحلي األولي لتشكيل الھوية. باإلضافة إلى تشكيل الھوية, فاألسرو

  .«بعض األحيان بعض سلوكات األفراد تمنع  فيو تصححو اإلرشاد,

 تدم نوع من اإلرشاد االجتماعي إن كانقتسو يةالتي ستتدخل في تشكيل الھوية الفرد األشياءھي  ما

 مجتمع»/«المجتمع اإلعالمي»األنظمة األسرية أصبحت تتقلص بفعل ظھور و المجتمع المحلي ةمھم

 ,مكانالو زمانأن المجتمع تحول من مجتمع مقنن بال االجتماعيينيرى بعض العلماء  ؟.«سائل اإلعالمو

كلما  ,لإلنترنيتستعمال الفرد إزدادت حدة إكلما و ة األخرى.ح على األنماط المجتمعينفتإلى مجتمع م

ورغم ذلك,  .اإلنترنيت/الجماعات المترابطة مباشرة عبر في شبكة المجتمعاتزدادت نسبة المشاركة إ

المبني على  مالقيام بوظائف  المجتمع األ ىنه قادر علأال يبدو  اإلنترنيتالمترابط مباشرة عبر  عفالمجتم

 كشفتو. االجتماعيةفي نفس الوقت منع السلوكات و, التصحيحو, اإلرشاد ةوظيف :محلية  أسس

نع للتواصل بين األجناس خالل امنه ليس ھناك أعلى  اإلنترنيتالتواصل عبر المھتمة ب دراسات ال

 ,من مختلف األطراف ارضةعكذلك لألجوبة المتال مانع و ,اإلنترنيتلعالقة عبر لالمراحل األولى 

  .اإلنترنيتالتواصالت عبر في  االجتماعيةغياب القيود  كما يالحظ, المتطرفة اآلراءو

يمكن  اإلنترنيتذين يستعملون لال نإالمحلي, فيتم إضعاف المجتمع أن ھناك دليل مقابل يقول بأنه دون 

ز ترتك اإلنترنيتن أيمكن القول بو المحلية. االجتماعيةبشبكة من المجموعات  لالرتباطيستعملوھا  أن

ال يمكن  ذلك,رغم  المتزايد,ھذا التفاعل و لجه.و اوجھ اللقاءأي  المرئي, االتصالبطريقة متزايدة على 

من قبل مختارة و لكن في عدة مجتمعات معزولةو التصديق,و بالدعميكون داخل مجتمع وحيد جدير  أن

 مجتمعات متعددة بالعضوية داخل االعضوية داخل مجتمع ابتدائي محلي يتم تعويضھو .الفرد نفسه

 االنتماءفعوض » .«ةالفردانيبشبكة »ھذا  ولمان االجتماع ميسمي عالو منتشرة عبر الزمان والمكان.و

مجتمعاته »لھا كل فرد له/ ,التي ينتمي إليھا األفراد الذين يعيشون في نفس الوسطنفس المجموعة  إلى



 4

  نه من الممكن أن يكون الناسإف ذه الطريقة,بھ االجتماعيةيجابية توسيع الفرد لشبكاته إورغم  .«الخاصة

بناء و شخصية الفرد , أن تكون الوظائف الضرورية لتشكيل العضوية في عدة مجتمعات ارھمباختي

رة  بأقلية. فعندما فمتو -الفردي السلوك تأطيرو تقيم المجتمع المتخيل,و عكس شخصية الفرد,-المجتمع 

 االنتماءو من مجتمع االنسحابفي فالفرد سيكون حرا  بول,غير مق اجتماعييسعى مجتمع لمنع تصرف 

  . مجتمعات أخرى إلىذلك  ضعو

 ,المجتمعات  المحليةو على األسر نترنتاإلو التلفزة ستعمالاتأثير  تربر ميشيل االجتماعدرس عالم 

بغض  تلفزية,اإلدمان على مشاھدة البرامج ال الجوھري للتلفزة على الثقافة يتمثل في التأثير» أنالحظ و

 يتواصلون مع بعضھم اليومي...وتجعل أفراد األسرة ال من الروتينتصبح جزء و ,الجودة نالنظر ع

يساھمون و  لألسرةالنمط المعيشي  إلىيتسربون  اإلنترنيت ستعمالوا التلفاز فمشاھدة. «البعض بكثرة

  .ھاتواصل بين أفرادال أزمةفي تفاقم 

المشاركة األمريكية في أمريكا إلى تراجع ملحوظ في  اإلنترنيت استعمالو أدى تزايد نسبة مشاھدة التلفاز

    , تصل  م1998 سنة  في حول التلفزة, نيلسنحسب تقرير و. في المجتمع المحلي

لكل   %11 نسبة إلىبزيادة تصل , ساعات كل يوم أربعة إلىللتلفاز  األمريكيين ساعات مشاھدة عدد

 .تقريبا في بيوت األمريكيين خالل الستينات %100لفزة متوفرة بنسبة عشرة سنوات منذ أن أصبحت الت

 أضعافستة إلى سبعة و من ذلك في مشاھدة التلفاز, أضعاف أربعةالزوجات و األزواجيجتاز  اليوم»

 ينسبة عدد الساعات التي يجتازھا مستعملو .«خارج البيت االجتماعية األنشطةفي المشاركة في 

 دقيقة في أربعونو خمسة إلىبنسبة زيادة تصل  ساعتين في اليوم, إلىلم تصل تقريبا عبر العا اإلنترنيت

 من أخدقت و في البيت ھو اإلعالمسائل و ستعمالالفالوقت الذي يتم تخصيصه  .م2000اليوم منذ سنة 

الم المتزايد لو سائل اإلع االستعمال. وھذا الدليل يدعم خالصة كون االجتماعيةاألنشطة و وقت األسر

 األنظمة األسرية الممتدة.و إلى إضعاف المجتمعات المحلية يؤدي

ال تختصر  اإلعالمسائل و باستعمالوالمرتبطة  في الظھور بدأتالتي  االجتماعيةن ھذه المشاكل أب أقول

 التلفزة استعمالبقعة من العالم تشھد زيادة في  أيةتتواجد في  أنلكن يمكن و ,أمريكافقط على شمال 

ثر زيادة أكو تزايد بطريقة ملفتة لإلنتباه خالل العصور الماضية اإلنترنيتفاإلقبال على . رنيتاالنتو

   وجدت في الشرق األوسط.

 : اإلعالمووسائل  اإلنترنيترتباط المتزايد الذي يشھده عالمنا بفضل جابيات عديدة لإلإيھناك بالطبع 

وفعالية  المعرفة,و حظي على المعلومات المتزايدةلالالمباشر و اإلقبالو, العالم حداثألالمعرفة اللحظية 

 اإلقبالو والتنظيم الفعال في المساھمة المحلية ,األصدقاءرتباط بشبكة واسعة من واإل ,اإلعالموسائل 

لھما انتداب لتحليل التوجھات   اإلسالمو فالمسيحية ,لھذا وھذه تطورات رائعة. على المؤسسات الكبيرة.
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حول طريقة جلب  اتاإلرشادحول العالم وتقديم  تنبؤيةبشاھدة  واإلدالء اب عليھا,الجوو ,االجتماعية

   .أديانناالحكمة والنعمة التي تتميز بھا  ةزحياتنا بطريقة تتكيف  مع مي إلى أخرىتوجھات 

 على المجتمع وتأثيرھا اإلعالمالخوف الذي ساھمت فيه وسائل 

في  اإلعالمسائل و ستعمالإو بين دول العالم تباط المتزايدرلإلير المتوقعة غال األخرىالنتيجة  تتمثل
من  ھلت ميشيلو لبسولتز جريميالخوف الذي يخلقه ھذا الوعي. وھذا على حسب و الوعي بالجريمة

 .«الجريمة إلخبارالتلفزية المحلية  التغطيةو العرق» في مقال لھم تحت عنوان : بأماھانبراسكا جامعة 
أن تتكاثر قلقون من  األمريكيينمجموعة من  أن التسعيناتالعامة خالل  اءاألرمجموعة من  أبانت»

رغم كون الجريمة الوطنية تقلصت , %600 نسبة الجريمة بحوالي ...وإزدادت)2000 الجريمة (كلوب,

 تناقضت الجريمة الشنيعة بنسبة  لكنهو ,)1998وكر و وستفلدتم (1990-1998مابين  %20  بنسبة

على إمتداد أربعين سنة يرى و ).2000لماضية (الصحيفة المھتمة بالجريمة, منذ السنة ا10.4%

  .«أن الجريمة تعتبر المشكل األول أو الثاني الذي يواجه مجتمعھم المحلي األمريكيين

 العلم المتزايد بالجرائم التي تقع في ن كول األمريكية,نخفاض في الواليات المتحدة إتعتبر الجريمة في 

 أكثرالجريمة  نطباع كونايخلق  القليل عشرون سنة قبل اليوم,إال  يعرفھا  ائم التي كان الالجرالعالم, 

ن أب أقول أنيمكن و ,أمريكاثقافة الخوف في  تلذلك, ظھركنتيجة و على خالف ما كانت عليه. انتشارا

سائل و تعمالسامتزايد على ال قبالاإلمنطقة من العالم حيث  يتزايد في أي أنيمكن  الخوف العامھذا 

   .اإلعالم

الخوف من الجريمة يمكن »الشمال الغربي أن ھو أستاذ العلوم السياسية بجامعة و ,نوكاكس وسلييرى 

فعندما يتجدر الخوف من  .«للبلدان المتجاورةبالنسبة البعيد  ىخيمة على المدو أن تكون له نتائج

 االجتماعيةھو أستاذ العلوم و ,وار ماركالحظ  و»ينسحبون غالبا من الحياة الجماعية.  فاألفرادالجريمة, 

لحماية أنفسھم ضد الجريمة يسمى  الناس إليهالسائد الذي يلتجأ  االحتياط «بجامعة تكساس بأوستين أن

ھناك طريقة لخلق تعاون ايجابي بين و , أو تجنب األماكن التي يعتقد أنھا خطيرة.«االجتناب الفضائي»

  الخوف المتزايد الذي يحول دون تطور المجتمع.و عالماإلاالستھالك المتزايد لوسائل 

ضرورة تصديق و ,اإللھيةسيادة لبا اإليماننظرة مشتركة عن الخوف:  اإلسالمو تقتسم كل من المسيحية

رسالة الكتاب و المقدس. اإلنجيلستون مرة في و وردت خمسة «ال تخافوا»فعبارة . اإللھيةالعناية 

 اآليةتقول و الخوف. إلىمقاومة كل ما يدعوا و با اإليمانسيحيين على المقدس تشجع المؤمنين الم

في و ,«ھو الذي يجب أن أخاف منهو خالصي,و هللا نوري»العشرين و األولى من الترنيمة السابعة

رغم أني أتمشى في حاضرة خيال هللا, فاني ال أخاف »الرابعة نجد :  اآليةالعشرون, و الترنيمة الثالثة

 اآليةحسب جون, الفصل الرابع عشر,  اإلنجيلفي و .«ھيبتك يطمئننيو سلطتكو نك معـيٍٍ◌؛أي شر أل

السالم الذي تركته بينكم, سالمي الذي »العشرون, طمئن عيسى, سالم هللا عليه, أتباعه بقوله و السابغة
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 القرانفي  ھناك سورة جميلةو .«ال تخافواو ال أعطيكم كما تعطيكم الدنيا. فال تنزعجواو أعطيتكم,

صلى هللا عليه – األربعون عندما ھاجر الرسول محمد اآليةھي السورة التاسعة, و تتحدث عن ذلك,

بعد ذلك و .«ال تخف ألن هللا معنا»قال الرسول محمد لصاحبه و المدينة. إلىأبو بكر من مكة و ,-وسلم

جعل كلمة و ھي السفلى, كافروذين جعل كلمة الو بجيوش ال يمكن له رؤيتھا, أيدهو أنزل هللا سكينته عليه

لتصديقھم هللا ولد  ةالمسيحيين بالطمأنينو المسلمين إحساسو»هللا علي قدير. إنالذين أمنوا ھي العليا. 

   .تأسيس المجتمع اإلنسانيو األساسية لبناءي العوامل ھو التخلص من الخوف,و لديھم الشعور بالسالم

  المجتمع تأثيرھما علىو االستھالكيةو الفردانية

الميول و بما يواكبھا من أخالق االستھالكيةو الحرة, الرأسماليةترتبط العولمة غالبا بالسوق 

االستھالكي, يھددان التماسك و كال التوجھين, الفردانيو .يالفردانتشجيع السلوك  إلى

 المسيحية.و اإلسالميتعارضان مع األخالق المجتمعية المشتركة بين و االجتماعي

 المسلمين لھم الفرصة في ظل ظھور ھذا التوجه العالمي لتحقيق تماسك ثقافيو المسيحيينو

 يواجه في األن نفسه الفردانيةو تشكيل نمط أخالقي بديل, نمط يجمع بين ايجابيات العولمةو

 ھوية الفرد المسيحيو العالمي.و االستھالكية بنمط أخالقي منبعث من المجتمع المحليو

شيء في جود ألي وال يجب تأسيسھا على أساس متطلبات السوق. فال  الفرد المسلمو

لكن ليس و ,المسيحية يمنع استھالك الفرد للسلع الضرورية لهو اإلسالميةاألنظمة الدينية 

يمكن لرأسمالية السوق الحر أن تكون وسيلة لتبادل و االستھالك ھو ما يقنن ھده األنظمة.

المسيحيين ال يجب أن تصل إلى درجة التقديس. و مسلمينلكن بالنسبة للو الخدمات,و السلع

  له.إففي الثقافة العلمانية, حتى بعد األزمة االقتصادية, أصبح اقتصاد السوق الحر بمثابة 

يشتركون المسيحيين لكونھم و تم القيام بالعديد من المجھودات من أجل الجمع بين المسلمين

الشيء األخر المشترك و كيل تراث ديني مشترك.ساللة إبراھيم بغية تش في ميزة كونھم من

الذي ھو شيء ضروري في و الذي يمكن مالمسته في حياة إبراھيم, سالم هللا عليه,و بينھم,

 يؤكد المسلمينو الطاعة له وحده.و اإلسالمي, ھو اإليمان باو علم الالھوت المسيحي

, فھم أبناء اله واحد. نكآدمييالمسيحيين على أنه كانت لديھم ھوية أولى مشتركة و

واحد فقط, خالق كل شيء  إللهاليھود تقتضي الخضوع و والممارسة الروحية للمسلمين

ال أحد من المخلوقات أو األنظمة يستحق و كل ما ال يرى. فا ھو الجدير بالعبادة.و يرى

 ھدا اإلخالص يجعل المرء يحسو واحد, إللهيكون  اإلخالصالعبادة من غير هللا ألن 
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األنظمة الموجودة في العالم, األنظمة التي يمكن أن  نتقادايحس بأنه حر في و بالحرية,

الديانات اإلبراھيمية تلتقي في عقيدة مشتركة تقدم الحقيقة على و تصبح أشياء تعبد/مقدسة.

  القوة.

ل سائكشف عنھا  وقيم االستھالكية الفردية كما تو في الحين الذي تعتبر فيه العولمة عموما,

ھو فان العولمة حقيقة ليست منتشرة كنتاج إنساني كما , تحوالت كونية اإلعالم بالخصوص

الوحدات التي تعتبر فيھا الديانات اإلبراھيمية مصدر و ,يةدولالحال المنظمات السياسية 

بأن  تربر ميشيليذكرنا و ذات تأثير في األخالق الثقافية المتعارضة معھا.و الحقيقة,

 ليس كنتاج إنساني مھم في الخدمة االقتصاديةو إليھا كقانون طبيعي العولمة ينظر»

 ووسائل اإلعالم تعتبر عرضة لتمحيص أخالقي شخصي أو جماعي. التماسك الثقافي.و

رتباط بين م الكشف عنھا من خالل اإلتالمسيحية المشتركة, التي و يمكن للقيم اإلسالميةو

دور التصحيحي الذي تحدث عنه اليكون لھا و يالديانتين, أن تلعب دور التمحيص األخالق

  .تربر

 في العالم من المسلمين رمليا %1.5لماذا يجب أن يتكلم اإلنسان بلسان مشترك؟. ففي حوالي 

حول القيم  اتفقوا ذاإو المسيحيين أكثر من نصف سكان العالم.و من المسيحيين, يشكل المسلمين نملياريو

  يؤثر على الثقافة العالمية بشكل ملموس.المشتركة بينھما, فذلك يمكن أن 

  السبيل إلى األمام:

, في موقع يخول لھا تقديم على األرض جتماعيا, ربما أكثر من أي تنظيم اإلسالمو تعتبر المسيحية

ن من الحفاظ على األنظمة كفي نفس الوقت تمو رتباط العالميمن تطورات اإل االستفادةطريقة تمكن من 

نتائجھا المتمثلة في و المكان المحليين. فالعولمةو رتباط المجتمعات بالزمانإن مو األسرية الممتدة

أصبحتا المسيحية, الديانتين اللتان و بالنسبة لإلسالماالرتباط بين الثقافات ليست تصورات جديدة 

 لكن يجسدان فيو نية, أو ثقافية أو لغوية,إثال ينبنيان على ھوية  عالميتين بمجرد ظھورھما. فھما

 يتعايش اليوم كل من المسيحيينو جوھرھما مبدأ العضوية العالمية التي يتجاوز الھوية الوطنية.

المسلمين غالبا في كل دولة في العالم. ورغم كون القرآن الكريم منزل باللغة العربية, لغة الرسول و

لمسيحية على متكلمي , فاإلسالم ال يقتصر فقط على العرب, كما ال تقتصر ا-صلى هللا عليه وسلم– محمد

, - صلى هللا عليه وسلم– منذ البداية جاء الرسول محمدو اإلغريقية, لغات اإلنجيل المقدس.و العبرية

 اإللهقد تحدث عيسى سالم هللا عليه, عن مملكة و كدين لكل المسلمين, لكل األمة, أمة المؤمنين. باإلسالم
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سيجلسون و الجنوب,و من الشمالو من الغرب,و و الناس سيأتون من الشرق»كأمة تضم كل العالمين 

  .«اإللهعلى الطاولة في مملكة 

يتم تطبيقھما في وسط أسري  اإلسالمو نتماء, فالمسيحيةاإلو باإلضافة إلى ميزة العالمية في العضوية

رتباطه إو نتماء الفرد األسريإيمارس حسب  اإلسالميالصداقة. فالدين و جماعة محلية للعبادةو متماسك

 أنشطة الكنيسة.و مشاركته في عاداتو األسرينتماء الفرد إالدين المسيحي يمارس حسب و لمسجد.با

في نفس الوقت تضل مرتبطة بنوع من العولمة تجعل المجتمع و أديان عالمية اإلسالمو المسيحيةو

 مسيحيينيمكن للمواطنين الو أھم إنشغالتھا. اإلنسانيةتوجيه العالقات و الروابط األسريةو المحلي,

 في نشر المعلومة,و يشاركون في نمط إقتصادي عالمي معينو المسلمين أن يضلوا مرتبطين بالعالم,و

  مجتمعھم المحلي.و يظلون في األن نفسه محتفظين بإلتزامتھم مع أسرھمو

وسائل  استعمالالمسيحيون أكثر مما ھو مكشوف بالنسبة لھم. فھم يقتسمون رغبة في و يقتسم المسلمون

المجتمع و يقتسمون اإللتزام بحفظ األنظمة األسرية الممتدةو عالم كوسيلة في ظل حدود محترمة.اإل

التخلص من الخوف الناتج عن التھديدات التي يطرحھا و يقتسمون رغبة في اإليمان با وحده,و المحلي.

 مستھلكين تجب خدمتھم. ليسواو يقتسمون قناعة بأن ھويتھم الدينية تتمثل في كونھم خادمي هللا,و العالم.

الحاالت, وھم عازمون على تكثيف الجھود المشتركة من خالل نسج عالقات و اآلراءيقتسمون بعض و

  التعاون.

قد الحظت و أمام الوقوف في وجه العولمة.و ھناك بديل يطرح بعض المشاكل أمام التعاون بين األديان

ھذا البديل و يقة بين بعض األقليات المسلمة.الحظته حقو أخواتي المسيحيين,و ھذا بين بعض إخواني

نحو عصامية دينية تسعى إلى إعادة تأسيس الحدود بغية عزل و مغر جدا. فھو توجه نحو اإلنعزالية,

بعد ذلك و ھو يسعى إلى رسم حدود لخلوص الممارسة الالھوتيةو أفراد المجتمع عن تأثيرات العولمة.

عكس و منع تحول المؤمنين إلى أفراد مستھلكين,و د المجتمع,لمصلحة أفراو العمل مع أفراد المجتمع

كل األشياء التي تھدد و منع اإلقبال على صور الدعارة,و الخصوصية الثقافية,و تحول المجتمع المحلي

 رفض غير مرغوب لألصدقاء المتدينين بنفس الدينھذه العصامية يمكن أن تؤدي إلى و القيم الجوھرية.

  ة مواجھة النتائج السلبية للعولمة.الذين يقتسمون رغبو

فعالة تحتم عولمة تھتم بالديانات األخرى و تتمثل الطريقة األخرى للتقدم إلى األمام في طريقة مفضلة

الديانات و الغير المرغوبة للعولمة.و كأساس يمكن أن يحمل رؤية تنبؤية عن التأثيرات السلبية المرغوبة

بدائل تمكن من تصحيح بعض تجليات العولمة التي تھدد القيم  تقدمو اإلبراھيمية يمكن أن تتعاون

  المشتركة بينھا.

مؤسسين و أومن بأن هللا أرادنا أن نتعاون كأصدقاءو ذلك بطريقة حكيمة,و متعددةو جعلنا هللا أمما مختلفة

بعين, األية األرو في القرآن الكريم نقرأ في السورة التاسعةو ألنظمة إنسانية تعود بالنفع على اإلنسان.
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يقول و «وقبائل لتتعارفو جعلناكم شعوباو أنثى,و يأيھا الناس, إن خلقناكم من ذكر»الثالثة عشر 

تعني كل بني البشر على  «قبائلو شعوبا»عبد هللا أغا أن عبارة و المفسرين للقرآن علي عبد هللا يوسف

  الغير المسلمين. و األرض, المسلمين

إحياء و  لتنظيم إسالمي يسعى إلى إحياء القيم التقليدية على العمومتعتبر جماعة الوسط بمصر مثاال

ھي جماعة تحولت من موقع اإلقتصار إلى موقع  و الجماعة اإلسالمية أو األمة على الخصوص,

 الوسط قد تشكلت جماعةو المسلمين بعدما إنشقت الجماعة عن جماعة إخوانالعضوية الشاملة 

المؤيدين العلمانيين للمجتمع و فتح مجال عام بين المسلمين»دافھا في تحدد الجماعة أھو .م 1996سنة

الجماعة المسيحية  تضم جماعة الوسطو .«التعاونو خلق صيغ جديدة للحوارو الديمقراطي,و المدني

في الحين الذي لم يتمكنوا فيه بعد من الحصول على موقع فالقبطية المصرية حسب فھمھم لمفھوم األمة. 

بفضل صداقتھم مع المسيحيين و ليس في اإلنعزال,و ة, فقد حققوا نجاحا كبيرا في التعاونكجماعة شرعي

 القبطيين حول األھداف المشتركة.

 اإلقبال على المعلومة سيتزايدو .سيستمر العالم في اإلرتباط بطريقة متزايدة خالل العقود القادمة

سيستمر المجتمع العالمي في و ألرض.ستصبح المعلومة موجودة حتى في أبعد المناطق على وجه او

 اإلنسانية ستبقى على وعي باإلرتباط اإلقتصادي,و اإلثنية.و اللغوية,و تجاوز الحدود الوطنية,و التشكل

جعلھم قادرين على ربط عالقات عبر و هللا خفق بني البشرو بين األمم. واالجتماعي البيئي,و السياسي,و

ال  ,مجتمعاتھم المحلية. لھذاو اخلھم حاجة ماسة للعيش مع أسرھمھم يحملون بدو كذلك خلقھمو الحدود,

يما فجعلھا تتعاون تو الديانات اإلبراھيمية تتشرف بموقع يجب تقديم رغبة معينة على حساب األخرى.

ضاء فبال متشبثينطريقة تجعلنا مرتبطين بالعالم وفي نفس الوقت و أخوات لتقديم منھجو ا كإخواننبين

  معي.المجتو األسري

 اآلراءمن الثقافات بما في ذلك المجتمعات المدنية العلمانية و تستفيد فيه كل المناطقتخيل عالم مستقبلي 

 من العولمة نيستفيدو/طريقة تجعل بني البشر يقدمون للعالم منھج نالذي ,نالمسيحييو لمسلمينلمة يحكال

 ييشاركون بحيوية في خلق نظام عالمو طريقة تجعل بني البشر يقدمون تقييمات نقدية دون تقديسھا,و

 نشئةتعلى  ينبنيابتدائي في مجتمع  باآلخرينيقر على ضرورة اإلرتباط و يسھل اإلرتباط بين األمم

  دعم محليين.و

بين الصداقة و اإلحساس العظيم بالعيش مع الجماعة يؤكدبنا المقدس افي الختام سأقدم مقطع من كت

كب زيت  وذلك يشبه .في وحدةجميل أن يعيش اإلخوة و م ھو جيدتذكروا ك» : 133األديان الترنيمة

  .«يتقاطر على طوف ثوبةو, ھارون ثمين فوق الرأس, تم يتقاطر على اللحية, على لحية
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  الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر

  وٕاعادة بناء العالقة بين الدين والسياسة نحو مأسسة القيم
  اللوز الحكيم أبوعبد

عتبر إعادة التوظيف اإليجابي للقيم األخالقية والتربوية وتحويلها إلى مؤسسات سياسية ي
هدف تاصر، و مضبوطة وهادفة ومسؤولة تحديا حاسما أمام الفكر السياسي اإلسالمي المع

 في الفكر السياسي اإلسالمي «البعد المؤسساتي»مدى وجود التساؤل حول إلى ه الدراسة هذ
اسية، الحموالت ، وأيضا ما يترتب عن ذلك من أسئلة ترتبط بالمضامين السيالمعاصر

بين المضامين السياسية والدينية والعالقات الجديدة المفترضة داخل هذا  مةاألخالقية والمالء
  فكر بين الدين والسياسة.ال

مفهوم المأسسة بمعناه الكالسيكي، حسب مونتسكيو، فإن مأسسة شعب هذا البحث يوظف 
تحركهم الميول والغرائز الذاتية، إلى حالة اجتماعية  ما، تعني نقل مجموعة من األفراد

واحدة  بهذا المعنى، هي . فالمأسسةيعترفون فيها بسلطة تكون خارج مصلحياتهم وأفضالياتهم
من أهم معايير االنتماء إلى العصور الحديثة، فالمجتمع الممأسس هو الذي ينجح في تحويل 
مؤسساته القائمة على الوالء الشخصي والعائلي والتضامني والساللي، أي من عالقات تفتقد 

ممأسسة تقوم على مبدأ تساوي المواطنين إلى الطابع الموضوعي والمؤسساتي، إلى عالقات 
وع لها، وتخول لهم التعرف على الحقوق والواجبات التي تلزمهم إزاء بعضهم البعض، بالخض

  .1المساواة من حيث المشاركة في التنظيم المؤسساتي الذي يحكمهم
فال شك أن هناك سمتين مميزتين للمؤسسة كما تم تعريفها، وهما القاعدة القانونية التي 

ية مؤسساتية، ولربما كان هذا الجانب حسب تضمن لها االستقرار، وشعور المجتمع بفعال
موريس هوريو، هو الحاسم في تحديد مؤسسات المجتمع، بدليل فشل الكثير من محاوالت 
االستبدال في تغيير نظام المصالح والمنافع السائدة في مجتمع ما، النشداد الناس إلى 

ح بناء مؤسسات خارج اإليمان واالعتقاد بشرعية معينة في عالقات السلطة، مما يعيق نجا
  .2هذه الشرعية أو متعارضة معها

من جهة أخرى، فبالرغم من أن الدين يشكل نسق القيم والمعتقدات في المجتمعات 
اإلسالمية، فأن استلهام الفكر اإلسالمي للقيم الدينية وفهمه لها كان دائما مشروطا بظروف 
                                                 

  . باحث من المغرب  



 2

واجهها، واالحتكاكات والتواصالت  تاريخية خاصة، وحسب القضايا والظواهر والمفاهيم التي
. لكن ما ظل يميز هذا الفكر في استعماله للقيم الدينية، أنه 3واالنفتاحات التي تداخل معها

ظل بعيدا عن التعبير عنها بمضمون مؤسساتي مكتفيا بفهمها وتوظيفها داخل إطارها 
  األخالقي والديني. 

بحث ويدور حول ما يعتبر تحديا في وجه من هنا تبرز أهمية التساؤل الذي يعالجه هذا ال
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر، وهو إعادة توظيف القيم إيجابيا، أي تحويلها من مجرد 
معان أخالقية وتربوية إلى مؤسسات سياسية لها ضوابط وأهداف ومسؤوليات، وخاضعة 

لتي تناول بها هذا الفكر لقواعد الرقابة والمحاسبة. فإلى أي حد يمكن اعتبار الصيغ الجديدة ا
  ساتي في الفكر السياسي اإلسالمي؟هذا الموضوع عالمة على انبثاق بعد مؤس

وعلى فرض أن هناك مؤسسة لهذه القيم، فهل يعني ذلك التخلي عن حمولتها األخالقية؟ أم 
أن هناك احتفاظ بهذه األبعاد، في نفس الوقت الذي يتم تطعيمها بمضامين سياسية؟ وكيف 

التوفيق بين المضامين الدينية لهذه القيم وأبعادها السياسية؟ وما هو تأثير ذلك على  أمكن
  العالقة  الجديدة التي يقيمها هذا الفكر بين الدين والسياسة؟

لإلجابة على هذه األسئلة سنحاول، في نقطة أولى، أن نكتشف التصور النظري الذي تنطلق 
سة القيم الدينية. كما سنقوم في نقطة ثانية باكتشاف منه المشاريع الفكرية الهادفة إلى مأس
  األبعاد التي تفتح عليها هذه المحاوالت.

  أوال: من اإلصالح إلى إعادة البناء
، إال «الصحوة»رغم أن بعض القوى اإلسالمية المعاصرة تعتبر امتدادا زمانيا ومكانيا لتيار 

حية، عبر خطاب تملكه نزعة التوفيق أنها هدفت إلى إعادة وصل عالقاتها مع الفكرة اإلصال
بين الفكرتين اإلصالحية والصحوية، من خالل مشروع يجمع منطلقات كال االتجاهين، اتجاه 
التعبير الجذري للصحوة، بما يتطلبه من بلورة مشروع إسالمي على أساس اإلمكانيات الذاتية 

دائرة، والمنفتح على المرجعية للمرجعية اإلسالمية، واتجاه اإلصالح المنطلق من داخل هذه ال
 الغربية، عن طريق الجمع بين أساسيات اإلسالم، وما اقتنعت به من أفكار حديثة.

من جهة أخرى، تكشف هذه المحاوالت عن حركة نقد كبيرة لطروحات الفكر السياسي 
اإلسالمي الكالسيكي، وذلك من خالل اعترافها الصريح بأن التراث العربي في السياسة، 

دى نفرا شديدا من تجسيد فكرتي األمير والشورى وغيرهما من القيم التي توحي بالسلطة أب
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وبممارستها بمفاهيم المؤسسات التي من شأنها بناء ممارسة وسلوكيات سياسية مستقرة 
فقد ظلت هذه القيم تؤلف مفاهيم دينية تحث على التربية األخالقية للمسلمين،  4ومنظمة،

با أخالقيا وتوجيها تربويا محضا، ينطبق على الفرد والمجموعة، كما بمعنى أنها كانت مطل
ينطبق على رئيس القوم أو الدولة. دون تمييز أثناء المعالجة بين المجالين العام والخاص 

  الذي يعتبر حجر الزاوية في مفهوم السياسة الحديث.
ن الخطاب اإلسالمي انطالقا من هذين الموقفين من الفكر اإلسالمي قديمه وحديثه يبدو أ

المعاصر يمثل مشروعا إلعادة بناء الفكر اإلسالمي أكثر منه محاولة إلصالح هذا األخير. 
وتمثلت باكورة هذا المشروع في ممارسة نقد موضوعي لمختلف مشاريع اإلصالح المنبثقة 

  من داخل الدائرة اإلسالمية بأجيالها األربعة.
سليم  -طارق البشري -الترابي -هذا المشروع (الغنوشيفإذا كان الجيل الرابع الحامل لواء 

رضوان السيد...) امتدادا وتواصال مع كل هذه األجيال، فإنه تحمل بهذه الصفة  -العوى
مسؤولية التجديد وتجاوز سلبيات األجيال الثالثة السابقة، التي تمثلت في رأيه بشكل عام في 

في التعبير عن األفكار اإلسالمية عند الحدود ..انطباع فكرها بالصيغة المثالية، والوقوف »
األخالقية والدينية الصرفة، وعدم تطويرها باالنتقال بها من موضع الهامشية إلى قلب 
الصراع الثقافي واالجتماعي والسياسي، ومن ثم التأصيل لمعاني التعددية والديمقراطية وحق 

  .5«االختالف
..وقوفه عند »(ابن تيمية، ابن القيم..) في  لقد تمثلت هذه السلبيات عند الجيل األول

القراءات المتسرعة لعهد التشريع، والمفضية غالبا إلى البحث عن أسانيد دينية لتبرير الواقع 
بدل السيطرة عليه، الشيء الذي أدى بكتب السياسة الشرعية أن تنشأ وهي معزولة عن 

ر الواقع، مما أدى إلى إضفاء الواقع التطبيقي، ومشلولة عن االرتفاع والتحرير من أس
الشرعية الدينية على عصرها، من خالل أفكار الحكمة والوارثة واالستخالف. والنتيجة، 

  .6«غياب الرؤية الدستورية القائمة على المنظور غير التسليمي مع السلطة
بين  بالمثل، يعاب على الجيل الثاني (محمد عبده واألفغاني...) توفيقيته المباشرة والسطحية

القيم اإلسالمية وما يقابلها من مبادئ دستورية غربية، الشيء الذي جعل حديثه عن الخالفة 
والشورى وأهل الحل والعقد مجرد إسقاط للبنيات اإلسالمية على المفاهيم الحديثة، مما أبقى 

  .7النزعة المثالية طاغية عليها
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لوحظ عليه فهمه الخاطئ لمفهوم المدودي..)، ف–أما فيما يتعلق بالجيل الثالث (سيد قطب 
الشمول، أي اعتبار أن اإلسالم دينا شامال يعني رفض التدرج في اإلصالح فهذا الفهم، أدى 
إلى طغيان الطابع اإلطالقي في الخطاب اإلسالمي على حساب الرؤية النسبية على نحو 

ة التآمرية في أصبحت تصاغ منه القضايا في صيغة إما... وأما، باإلضافة إلى غلبة النزع
تفسير األحداث، أي كل ما يجري على أنه يجري للقضاء على اإلسالميين، في حين أن 

  .8األمر ليس كذلك
ويخلص أحد المفكرين البارزين من حاملي مشروع إعادة البناء بعد هذا التقييم إلى التأكيد 

لتناسب بين أن نقطة الضعف الخطيرة في الفكر اإلسالمي قديمه وحديثه هي عدم ا»على 
الوسائل والغايات، مما أضفى على مقوالته مسحة مثالية، فلم تجد طريقها إلى العمل وتوجيه 
التاريخ.. والنتيجة أن المعاني الكبرى في الجهاز السياسي اإلسالمي كالبيعة واألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والشورى وقوامة األمة.. ظلت معاني مجردة ال حظ لها من 

  .9«بيق إال بشكل جزئي وشكلي في كثير من األحيانالتط
لتجاوز هذه السلبيات، رفع المفكرون اإلسالميون المعاصرون مشروع إعادة بناء الفكر 
اإلسالمي بأجياله الثالثة. فبصدد الصيغ الكالسيكية، اقترح المشروع إيقاظ الوعي بأهمية 

اب داخل عموم الفكر اإلسالمي لإلهتمام التمثل المؤسساتي للقيم الدينية، بما يمكن من فتح ب
بمبحث السياسة خصوصا مبحث الدولة، حيث يمكن التساؤل عن كيفية نشوئها وطبيعة 

.  مما سيكفل تطعيم النظرة األخالقية والغائية 10مؤسساتها وتنظيم السلطة داخل هياكلها
  المؤطرة لهذا المبحث بنظرة وسائلية وٕاجرائية.

ة إعادة البناء مع أفكار اإلصالحيين، وٕانما تريد إعادة وصل العالقة بالمثل، ال تقطع محاول
من الناحية الفكرية،  يمعها من خالل االستناد إلى جوهر الفكرة المستندة إلى النهج التثقيف

والنهج االعتدالي في جانب الدعوة، إضافة إلى الرغبة في اللحاق بالمدينة الحديثة، واالنفتاح 
رية والتعامل معها تأثيرا وتأثرا، لكن مع إنضاج محاوالتها التوفيقية عن المؤثرات الحضا

أكثر، عن طريق تأصيل أساليب التنظيم المؤسساتي واإلداري الغربي، مع التسلح بالنظرة 
 الفاحصة إزاء مكوناتها المتناقضة مع أساسيات المرجعية اإلسالمية.

ي بأهمية العامل الفكري بضرورة االرتقاء وٕازاء تيار الصحوة، يقترح المشروع المزيد من الوع
به بإعطائه أولوية أساسية، والعمل على بلورة خطاب إسالمي يواكب تحوالت العصر 
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وقضاياه، بإعادة بناء منظومة األفكار والمفاهيم، ومراجعة مناهج التفكير وطرائق البحث، 
لسياسي والنقد الذاتي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا السلطة والحكم والمؤسسات، وفي الفكر ا

  أي منطقة الفراغ في منظومة الفكر اإلسالمي.
نستنتج إذن وعيا متزايدا لدى الفكر اإلسالمي المعاصر بأزمة الفكر السياسي المنطلق داخل 
المرجعية اإلسالمية وبضرورة تطويره، عن طريق االنتقال من مرحلة الدفاع عن الثوابت التي 

د تعرضت لهجمة االتجاهات العلمانية، ولالزدراء من طرف تصورها الخطاب اإلسالمي ق
الدولة الوطنية، إلى مرحلة أخرى، يتم فيها التنظير لصيغ سياسية جديدة تتعايش مع 

  الظروف المستجدة، أي بنظرية للدولة والسلطة تتسم بخصوصيتها وحداثتها معا. 
اإلسالم دين »جرد رفع شعار وقد كانت مثل هذه النظرية تحتاج إلى اجتهاد جديد يتجاوز م

، اجتهاد يقطع مع األشكال التقليدية للدولة مثل الخالفة، ويحتفظ بالمبادئ التي من «ودولة
دونها ال تتحقق إسالمي الدولة، مع االنفتاح على فلسفة وآليات ونظم الفكر السياسي الحديث 

  لجديد؟بعد والدة الدولة القومية في الغرب. فما هي نتيجة هذا البناء ا
  ثانيا: مأسسة القيم الدينية وٕاعادة بناء العالقة بين اإلسالم والسياسة

الواقع أن المفكرين اإلسالميين الفاعلين اليوم على الساحة الثقافية والسياسية، يؤكدون على 
غرار سابقيهم على أن طبيعة اإلسالم ال تقبل أي فصل بين الدين والسياسة، فالعالقة بينهما 

  صلب التعاليم اإلسالمية، وليست مجرد للتجربة السياسية اإلسالمية فقط. متضمنة في
لكن، وتحت هذا الجذر المشترك بين الخطابات اإلسالمية، ينبع االختالف على مستوى 

. فبالنسبة ألغلب هذه «السياسة»و  «الدين»تحديد درجة التناغم الحاصل بين عنصرين، 
هي عالقة دمج وانصهار، أي انصهار الدولة في  الخطابات، فإن العالقة بين العنصرين

الدين، بحيث يكون اإلسالم هو دين الدولة وأساسا لشرعية السلطة، وتكون الدولة أداة لخدمة 
  الشريعة.

أما بالنسبة للمفكرين المعاصرين فإن العالقة بدأت تتخذ طابعا جديدا، فبدون السقوط في 
فرضية الدمج الشامل أو الفصل التام، نجد عندهم رغبة في إعادة بناء وتركيب العالقة بين 
الدين والسياسة، وهو مشروع يستنتج من انطالقا من التغيرات والتطورات التي حدثت على 

، وفي اكتشافهم ألبعاد جديدة في عالقته بمفهوم «السياسة»هم الجديدة لمفهوم صعيد تمثالت
  .«الدين»
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فالبنسبة لمفهوم السياسة، اقترب الفكر اإلسالمي المعاصر مما يعنيه هذا المفهوم في الفكر 
الحديث، حيث أصبح ينظر إلى هذا المفهوم من زاويتين، زاوية المقصد والباعث والغاية، 

ن هذه الزاوية عمل ديني من حيث إنها مجموعة من الوسائل التي توظف لتحقيق فالسياسة م
توجيهات الدين وغاياته الكبرى، وتحقيق رسالته في الهداية على مستوى الفرد والعدل على 

  المستوى المجتمعي، ونشر الدعوى عن طريق الجهاد.
بي للسياسة، بشكل من جهة ثانية، تكشف معالجات أخرى عن منظور واقعي وعملي وتجري

يجعل هذا المفهوم يحيل أكثر إلى مجال سياسي تتنافس فيه المصالح بين األفراد 
  والمجموعات، بما يعرفه من ضغط وتبادل وصراع وتنازل حسب ميزان القوى.

يترجم هذا التعريف نظرة جديدة إلى السياسة، فإذا كانت النظرة األولى تركز على جوهر 
ا يجعل منها مجرد وسائل لتحقيق الدين وسياسة الدنيا به، فإنها حسب السياسة وغاياتها، مم

النظرة الثانية مجال للصراع والتنافس المتبادل، مما يحتم على أية قوة تريد االنخراط في هذا 
  المجال امتالك برامج وتكييف إمكانياتها واستراتجياتها وفق وضعيتها في ميزان القوى.

ناء العالقة بين الدين والسياسة من رغبة الخطاب في إضفاء هكذا تتضح محاولة إعادة ب
، حيث Valorisation de la politiqueالطابع القيمي والمعياري على السياسة لتقويمها 

يبقى الدين دائما المصدر القمين بمد السياسة بهذا المبدأ األخالقي، فتخليق السياسة وٕاضفاء 
ا اندرجت في نطاق الدين لتستمد منه المشروعية والباعث القيمية عليها ال يمكن أن يتم إال إذ

والغاية، في حين أن الفصل بين الدين والسياسة إفراغ لها من محتوياتها العقائدية والروحية 
 .11واألخالقية

هكذا، فبعد االعتراف بحقيقة السياسة باعتبارها مجاال للصراع والتنافس بين المصالح، فإن 
بما يحول التنافس على السلطة من مجرد تنافس على »الصراع،  الخطاب يهدف إلى تخليق

القوة والنفوذ والسيطرة والثورة، إلى مستوى من السمو الروحي والخلقي، مما يجعل السياسة 
  .12«في خدمة الفضيلة

فإذا كانت المشكلة في الخطاب اإلسالمي الحديث أنه يكتفي بربط اإلسالم بالسياسة دون أن 
رؤيته للعمل السياسي وأهدافه واإلطار الشرعي له. فإن االهتمام المعاصر يوضح تصوراته و 

بالسياسة، سواء كأساليب لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة، أو كمجال لتنافس المصالح 
كمجال للصراع والتوافق، حاضرا وقائم الذات في  Le politiqueوتنازعها، يجعل السياسي 
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سالمي شيئا عارضا وظرفيا قياسيا على األخالق المستقاة الخطاب بعد أن كان في الفكر اإل
من النص. صحيح أنه ليس مستقال بما أنه يستمد بواعثه وغاياته من الدين، ولكن أصبحت  
عالقته مع الدين عالقة تكامل وتوازن، إذ أن امتداد هذا األخير إلى السياسة ليس إال امتدادا 

اختصاصا وتداخال مباشرا بالتنظيم وتقديما للحلول عناية ورعاية وتوجيه، وليس بالضرورة 
النهائية، بما هي مستوى آخر من التدخل لحل النزاعات والمشاكل التي تعترض بناء 

  .13المجتمعات وتنظيمها
بهذا المعنى الجديد، أصبح الخطاب اإلسالمي يتحدث عن الدين، باعتباره مصدر تربية 

عنها، فإذا كانت الدولة هي محرك السلطة فالدين ذاتية وجماعية ال غنى للنظام السياسي 
هو روحها، والخطر أن ينفصل الروح عن الجسد، وفي هذه الحالة يزول العقد الجمعي 

  وينهار النظام االجتماعي.
لكن بين االتصال واالنفصال درجات كبيرة هي محل اشتغال الخطاب اإلسالمي المعاصر، 

ط البديهي بين الدين والسياسة، إلى إعادة ترتيب التشديد على االرتبا حيث تجاوز مجرد
العالقة بينهما عن طريق إعادة بناء معاني القيم الدينية وتوظيفها في الوعي الجديد، على 
ضوء إضافات الفكر والتنظيم السياسي الحديث، وتطعيم مدلوالتها التربوية واألخالقية 

تية تستقيم بها العالقة بين السلطة بمضامين سياسية، تجعل منها ضمانات قانونية ومؤسسا
  والمواطنين وبين الدولة والمجتمع، وتتم بها المحافظة على الحريات العامة.

إن تحديد القيم اإلسالمية، بالشكل الذي يمكن من إعادة بناء العالقة بين الدين والسياسة، 
جهود المعتبر من ال زالت في مرحلة البناء ولم تتبلور بالشكل الكامل رغم الممهمة كبرى 

يتطلب تراكما  لدن الخطاب اإلسالمي المعاصر، لذلك نرى أن تماسك هذا المشروع
لالجتهادات من مختلف الناطقين باسم هذا الخطاب خصوصا في التفاوت المالحظ سواء 

تطعيم الفكر اإلسالمي بها، أو على صعيد الجرأة على مستوى تمثل األبعاد المؤسسية المراد 
 طروحات اإلسالمية السابقة المتصلة بالموضوع.في نقد ال

  أما موضوع هذه االجتهادات فيمكن تحديده في المحاور التالية:
نقد التجربة المساهمة في تقديم مشروع مجتمعي تتعايش فيه وتتوافق القوى السياسية  -

أكثر السياسية التاريخية اإلسالمية، حيث كانت السلطة تعيش على الدين وتنمو على حسابه، 
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مما تخدمه وترعاه، فكانت بذلك إسالمية من حيث هوية الجماعة واالنتماء التاريخي وليس 
  من حيث المبدأ أو الغاية.

نقد الفكر السياسي اإلسالمي ومختلف النظريات الكالسيكية في السياسة، التي  -
في  اضطرت تحت وطأة الخشية من الفتنة وانفراط عقد الجماعة إلى اختصار مهام السلطة

اتية واستعمالية، بدون تزويدها بشريعة ذاتية، ذتطبيق الشريعة، فكانت نظريتها بالنسبة للدولة أ
 ومن تم بناء عالقة مباشرة معها.

السياسية القيام بتقييم موضوعي لتجارب اآلخرين، خصوصا بالنسبة للتجربة  -
سي، وتالفي أوجه صعيد التنظيم السيا ستفادة من التطورات الحاصلة علىاألوروبية، لال

 النقص في هذه التجربة.

واإليديولوجيات المختلفة، وتقديم مسوغات نظرية للتحالف معها، بما يتطلبه ذلك من  -
 تجاوز للنظرة العقائدية والمعيارية لآلخر وللواقع.

هكذا البد لمحاولة تجديد القيم الدينية،بما يعيد بناء العالقة بين الدين والسياسة، أن تمر من 
وات توفيقية متعددة، فمن جهة على الخطاب اإلسالمي أن يتوافق مع تراثه بإعادة تقييم قن

خالصته. من جهة ثانية، عليه أن يتوافق مع ماضيه بمراجعة تجربته السياسية التاريخية. 
ومن ناحية ثالثة البد أن يتوافق مع اآلخر المختلف معه بأن يعتبره فضاء يمكن النهل منه 

ن تطوره الفكري والمادي. وأخيرا، كان على الخطاب اإلسالمي أن يتوافق مع واالستفادة م
  واقعه بقبول معطياته، والتعامل مع ممكناته، واستبعاد النظرة المعيارية في تقيمه.

ويتضح أن مشروعا من هذا النوع إن تحقق، لن يشكل فقط تطورا للخطاب اإلسالمي، بل 
اب العلماني، فإذا كان هذا األخير يفصل بين الدين سيمثل تضييقا للهوة بينه وبين الخط

والسياسة، ويعتبر أن لهذه األخيرة أسس أخالقية وغايات محددة (الخير العام) مستقلة عن 
الدين وخاضعة لتوازنات القوى السياسية المتغيرة، ويرى أن هذا الفصل مدخل ضروري لعقلنة 

ية والدستورية، فإن المشروع اإلسالمي المأمول العالقات السياسية، وتزويدها بالنظرة التنظيم
يحاول أن يصل إلى هذا المسعى دون السقوط في مقولة الفصل بين الدين والسياسة، بل 

لتصاق بين الديني والسياسي، أنه عبر اإلبقاء على الترابط واالبإعادة بناء العالقة بينهما أي 
الدينية، بشكل يضمن وجود  القيم نضمن وجود الحريات، عن طريق مأسسةيمكن أن 

مؤسسات فاعلة وقوية تستقيم بها العالقة بين المجتمع والدولة، فاإلشكال الذي يشكل هاجس 
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الخطاب اإلسالمي ليس هو االكتفاء بتأكيد االرتباط بين الدين والسياسة، ولكن إعادة بناء 
  العالقة بينهما عبر المرور من المحطات التوفيقية السابق ذكرها.

ا المعنى فإن الفكر اإلسالمي لن يكون نقيضا للفكر العلماني بشكل مطلق وفي كل بهذ
لما حاول العلماني أن يحقق بدون نجاح ثوري،  -بطريقة أخرى–األحوال، وٕانما هو تكملة 

إنه محاولة إيجاد الصلة التي ظلت مفقودة بين األصولية اإلسالمية والعلمانية، باالشتغال في 
  تي تتداخل وتتالقى فيها الدائرتان اإلسالمية والعلمانية.مساحة مشتركة ال

بمـا  يـة ممانعـة للحداثـة السياسـيةبهذا المعنى أيضا، لن تكون في طروحات الفكر اإلسـالمي أ
خلق لمجال سياسي يمارس فيه الحوار بالنقد واالعتراض واألخذ والعطاء بواسطة فاعلين  هي

ان هــذا المجــال قــد كســب اســتقاللية عــن المجــاالت يتولــون وظــائف الوســاطة والتمثيــل. فــإن كــ
األخــرى داخلــة التجربــة الغربيــة، فإنــه ســيبقى غيــر مســتقل عــن المجــال الــديني داخــل الخطــاب 

بشــكل  «الــديني»المحــل للدراســة، لكنــه أصــبح، مــع ذلــك، مجــاال قــائم الــذات حيــث تــم تأويــل 
مـــن الفهـــم الجديـــد للقـــيم  نوعـــا يجعـــل مقوماتـــه مـــن مختلـــف أشـــكال التنظـــيم السياســـي الحـــديث

  .«الديني»دون فصله عن  «السياسي»الدينية، فالخطاب إذن طريقة أخرى للتفكير 
  

                                                 
ات والنشر ر. بودون، ف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، ترجمة سليم حداد (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراس -  1

. وقد تضمنت الثورة الفرنسية، باعتبارھا حاملة لمشروع مجتمعي جديد، قيم ومبادئ ھذا 479)، ص1986والتوزيع، 
التفكير المؤسساتي، منھا: التمييز بين مصالح الملك ومصالح األمة، فصل السلط، تكسير الھرمية االجتماعية التقليدية 

واإلنتاجية واالستحقاق وتكافؤ الفرص.. امحمد مالكي، القانون الدستوري  وبنائھا من جديد على معايير الفعالية،
-177) ص1667والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، النظم السياسية المعاصرة (دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش 

183.  
2   - Queronne (JL). Les politiques institionnelles. In, Traité de science politique, Les 
politiques public, publié sous la direction de Grawitiz (M) et Leca (J). 

  . 24ھاملتون جب، بنية الدين في اإلسالم، تعريب عادل العوا (دمشق مطبعة جامعة دمشق، د ت)، ص -  3
  .22)، ص1994، 1أوليفيه روا، تجربة اإلسالم السياسي (بيروت: دار الساقي، ط  -  4
  ).1992غشت  27، 211لتأسيسھا (جريدة الراية، عدد  15المصدر، بيان أصدرته النھضة في الذكرى  -  5
  .150)، ص1995راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية  -  6
  .150المرجع نفسه، ص -  7
لقوي الديني (بيروت، أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي مركز راشد الغنوشي، مداخلة على ھامش الحوار ا -  8

  .291)، ص1989دراسات الوحدة العربية 
  .187راشد الغنوشي، الحريات العامة... مرجع سابق، ص -  9

لغربي يظھر ذلك واضحا من خالل المدخل الذي تناول من خالله الفكر اإلسالمي قضية الدولة والسلطة. فخالفا للفكر ا -10
الحديث الذي تساءل عن دمج الدين في الحياة االجتماعية وفي تكوين الدولة، تساءل الفكر اإلسالمي عن ضرورة الدولة 
للدين وھو مدخل له منطلق خاص من حيث إنه يوجب االنطالق من تصورات دينية، كما يتطلب استنطاقا لما يقوله الدين 

ئل في السياسة كعلم منفصل عن سائر العلوم والمعارف اإلسالمية، وإنما كانت عن الدولة، لھذا لم يفكر المسلمون األوا
  تناقش كجزء يتناول الفقه وعلم الكالم، أي أنھا كانت واردة في نطاق العلوم الشرعية وفي حرمھا.

  .135)، م.س، ص1992راشد الغنوشي، من الفكر اإلسالمي في تونس (الخرطوم، دار القلم، الطبعة األولى،  -11
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  .1996دجنبر  31)، 229حوار مع الغنوشي. (جريدة الراية، عدد  -12
) م.س. 1993برھان غليون: نقد السياسة والدولة (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية،  -13
  .193ص



  الفلسفة األخالقية بين عثمان أمين وزكريا إبراھيم
  عصمت نصار

لم ُتطرح قضايا فلسفة األخالق في الفكر العربي الحديث والمعاصر إال في سياق نقد بعض العادات 
والتقاليد المرذولة خالل دعوة بعض المصلحين لوضع ضوابط لألخالقيات المهنية، وحملتهم على فساد القيم 

ضعف الوازع الديني، وتقويمهم المناهج التربوية، وٕادراجهم مادة األخالق في المناهج الدراسية،  االجتماعية ،
ووضعهم مصنفات فلسفية لها. وال نكاد نلمح في القرن التاسع عشر مصنًفا فلسفٌيً◌ا عربٌيً◌ا عن القيم الخلقية، 

ي، والغزالي، ومسكويه، ووصايا  لقمان، بل نجد أبحاثًا متفرقة مقتبسة من كتابات الجاحظ، وأبي حيان التوحيد
وتعاليم الصوفية.  فلم يخصص رفاعة الطهطاوي، وال أحمد فارس الشدياق، وال خير الدين التونسي،  وال عبد 
القادر الجزائري، وال بطرس البستاني، وال على مبارك، وال جمال الدين األفغاني، وال  محمد عبده، جانًبا من 

  -بحث فلسفة القيم"، ويرجع ذلك إلى سببين:مصنفاتهم لمناقشة "م
وكانت الحلقات الخاصة  التي  -آنذاك  –أولهما: أن دراسة الفلسفة كانت من األمور المحظورة في دور العلم 

تدور حول بعض المسائل العقدية الكالمية، والالهوتية  -من قادة الفكر -ُتعقد لها في بيوت المصلحين 
  ق بين الدين والفلسفة والعلم، وعالقة اهللا بالعالم،  والحكم على أهل التصوف. المسيحية، وقضايا التوفي

وثانيهما: يتمثل في اعتقاد العقل الجمعي بأن األمور األخالقية ال تخرج عن األوامر والنواهي الشرعية في 
هطاوي ( المرشد المسيحية واإلسالم، التي تحل وتحرم وتحسن وتقبح.  ويبدو ذلك بوضوح في كتاب  رفاعة الط

، الذي حاول خالله تقويم الفاسد من العادات والتقاليد استناًدا إلي ما جاء في الشرع، وكذا في مقاالت )1(األمين)
، وعلة انحطاط الذوق العام في مجلة: (الجوائب)، ونصائح لويس )2(أحمد فارس الشدياق عن الفضائل الخلقية

حية في مجلة: (المشرق) ، وحديث جمال الدين األفغاني عن آفة التعصب المعلوف عن األمانة والعفة والقيم الرو 
وغيبة التسامح في حياتنا األخالقية على صفحات مجلة: ( العروة الوثقى)، وتحليالت محمد عبده لقضية التحسين 

توحيد) ، وقد ساد والتقبيح، وقدرة العقل على الفصل بين الخير والشر، واإلرادة الحرة للفعل األخالقي في (رسالة ال
  حتى مطلع القرن العشرين. -في مناقشة القضايا األخالقية  -هذا المنحى 

وقد أسهم انتشار التعليم الجامعي في مصر وبالد الشام واالتصال المباشر بالغرب عن طريق اإلرساليات   
العديد من الكتب الفلسفية والبعثات العلمية في بعث الدراسات  الفلسفية ثانية في الثقافة العربية، ُفترجمت 

األخالقية، ثم وضعت المؤلفات في فلسفة األخالق، نذكر منها : كتاب( مجموعة األخالق والحكم والمواعظ) 
م صمويل سميلز، ترجمة محمد الصادق حسين. وكتاب: 1910م جمع حامد شواربي، وكتاب، (األخالق) 1907

م محمد رضا 1918مد رمضان.وكتاب: (األخالق للبنات) م جيل سيمون، ترجمة: طه حسين و مح1915(الواجب) 
م محمد مختار يونس. وكتاب: (أطفالنا وكيف نسوسهم) 1918ومحمد حمدي. وكتاب: (كلمات في األخالق) 

م جوستاف ليبون، ترجمة: طه حسين. وقصة: (الفضيلة) 1921م يعقوب فام. وكتاب: (روح التربية) 1921
ترجمة: مصطفى لطفي المنفلوطي. وكتاب(علم األخالق إلى نيقوماخوس) م برنار دين دي سان بير، 1923
م زكي مبارك. وكتاب(أصول 1924م أرسطو، ترجمة أحمد لطفي السيد، وكتاب(األخالق عند الغزالي) 1924

م احمد أمين. وكتاب: (فلسفة العقوبة) 1930م ي. دني، ترجمة: إبراهيم رمزي. وكتاب: (األخالق) 1925األخالق) 
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م أمين الخولي. وكتابي(تاريخ 1933م محمد مهدي عالم. وكتاب: (كناش في الفلسفة وتاريخها) 1932
م محمد يوسف موسى.وكتاب: 1942م، و(فلسفة األخالق في اإلسالم وصالتها بالفلسفة اإلغريقية)1940األخالق)

ب(األخالق في الفلسفة الحديثة) م محمد عطية االبراشي. وكتا1945(جان جاك روسو وأراؤوه في التربية والتعليم) 
م أندريه كرسون، ترجمة: عبد الحليم محمود وأبو بكر زكري. وكتاب: (المجمل في تاريخ علم األخالق) 1948
م على عبد الواحد وافي. وبحث  1949م سدجويك، ترجمة توفيق الطويل وكتاب(المسئولية والجزاء) 1949

م توفيق الطويل. وكتاب: (األخالق 1954) في كتاب: (مشكالت فلسفية) (المشكلة الخلقية، اإللزام الخلقي ومصدره
م توفيق الطويل وعبده 1955م عبد العزيز عزت، وكتاب(مسائل فلسفية) 1953بين فلسفة النفس وعلم االجتماع) 

) م ليفي بريل ترجمة: محمود قاسم. وكتاب: ( المذاهب األخالقية1956فراج، وكتاب(األخالق وعلم العادات) 
م توفيق الطويل، وكتاب(القيم الروحية في 1960م عادل العوا، وكتاب(الفلسفة الخلقية؛ نشأتها وتطورها) 1959
  م احمد فؤاد األهواني.1962االسم) 

م مساهمة جادة 1976 – 1924م والدكتور زكريا إبراهيم 1978 -1908وقد أسهم الدكتور عثمان أمين 
ي الرأي العام المصري ، وسوف نتناول في الصفحات التالية خطابيهما بالنقد لنشر الثقافة األخالقية الفلسفية ف

والتحليل، موضحين األبعاد الثقافية والتاريخية للخطابين، والبنية الفلسفية التي انطلقا منها، وأسلوبهما في صياغة 
  ي حياتنا الثقافية المعاصرة. اآلراء، ونهجهما في عرض األفكار ومناقشة القضايا، ومضمونهما وغايتهما، وأثرهما ف

وقد اجتهدنا في جمع شتات خطابيهما من بين مصنفاتهما، واستنبطنا نسق كل منهما، وعبرنا عنه تبًعا 
لألفكار السائدة لكل منهما، وأدركنا أن كليهما يسير في درب واحد ، األمر الذي جعلنا نرغب عن المنهج المقارن 

ما يميز أحدهما عن اآلخر، إال أن كثرة أوجه التشابه بينهما تجعل منهما  في تناولهما، فعلى الرغم من وجود
  خطابًا واحًدا في المضمون والغاية، ذلك فضًال عن األسلوب ومعالجة الكثير من األفكار.

                ***  
  البعد الثقافي والتاريخي للخطابين 

جامعون في ثقافتهم بــين نفــائس التــراث العربــي لقد أدرك شبيبة المثقفين المعنيون بالدراسات الفلسفية وال  
ومباهج اآلداب والفلسفات الغربية، أن رسالة اإلصالح التي اضــطلعوا بحملهــا فــي مصــر خلفــًا للشــيخ محمــد عبــده، 
وتلميذه الشيخ مصطفى عبد الرازق ال يمكن تفعيلها إال بإعادة تربية الرأي العام وجمــع كلمتــه فــي منظومــة واحــدة، 

أولى الخطوات إلى ذلك هي: بعث المعارف األخالقية في دور التعليم، وفي الصحف والمجالت، والكشف ووجدوا أن 
عن المناهج والمذاهب التي تناولت قضايا األخالق في الفلسفة األوربية، وذلك بعد إخفاق الخطاب الديني الرجعي، 

صابت المجتمع المصري من جراء ضعف الوازع وكذا الخطاب العلماني المتطرف في معالجة اآلفات األخالقية التي أ
الــديني، وتــردي األوضــاع االقتصــادية، والظلــم السياســي واالجتمــاعي، والتقليــد األعمــى لألجانــب، وقمــع المســتعمر 

و  1948للحريــات، ثــم التغيــرات الفجائيــة مــن النظــام الليبرالــي إلــى النظــام االشــتراكي، والهــزائم الحربيــة فــي عــام 
عليهما مــن الشــك فــي مصــداقية المــوروث، واليــأس فــي اإلصــالح، والشــعور بالضــآلة واالغتــراب  م وما ترتب1967

  داخل الوطن، وتغليب المنفعة الخاصة على المصلحة العامة، واالستخفاف بالثوابت العقدية واألخالقية 
فتنــاول  وقــد حــاول صــاحبا الخطــابين مناقشــة الكثيــر مــن القضــايا األخالقيــة الفلســفية فــي مؤلفاتهمــا،

الفيلسوف الجواني عثمان أمين آراء فالسفة اليونان وفالسفة اإلسالم وفالسفة الغرب المحدثين في مبحث األخالق 
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برؤية نقدية تتسم بقوة الوازع الديني من جهة، والمسحة االنتقائية الفلسفية من جهة ثانية، والمعالجة الموضوعية 
ل كتاباته الفلسفية المتعددة وترجماتــه لــبعض األعمــال الغربيــة، فقــد للتصورات المطروحة من جهة ثالثة، وذلك خال 

فــي الســربون.  )3(م1936ناقش  نظرية القيمة في الفلسفة البرجماتية،  وذلك خالل بحثه:عن فلســفة (شــيلر) عــام 
وهــي  -)4(م)1937ومسألة الخير والشر وٕاصالح األخالق في دراسته عن (رائد الفكــر المصــري الشــيخ محمــد عبــده 

ــدكتوراه بالســربون ــه ( ديكارت)عــام -رســالته لل ــة فــي كتاب وفلســفة الحــب واألخــالق  )5(م1942. واألخــالق العقالني
م. واألخالق السقراطية، وعالقة الفضــائل بــالنظر والعمــل، وفلســفة 1944اإلنسانية في كتابه (الفلسفة الرواقية)عام 

لسعادة ونهجهما فــي التوفيــق بــين الــدين والفلســفة فــي األخــالق ونظريتهما في ا )6(األخالق عند الفارابي وابن سينا
وكيفيــة قيــام أخــالق علميــة  فــي مقالــه: (بــين العلــم  )7(م 1945فــي كتابــه: (شخصــيات ومــذاهب فلســفية) عــام 

م وطبيعة العالقة بــين الفلســفة والعلــم واألخــالق ومســتقبل اإلنســانية 1946واألخالق) بمجلة الكاتب المصري يونيه 
م. وقيمــة الحريــة والعدالــة وتقــويم الــذات وٕاصــالح المجتمــع عنــد الكــواكبي 1953تابه: (محاوالت فلسفية) عام في ك

م. ومقاله: (المثــل األعلــى 1961ومحمد إقبال وذلك خالل كتابه،( رواد الوعي اإلنساني في الشرق اإلسالمي) عام 
(القــيم اإلنســانية فــي دعــوة الرســول) بمجلــة منبــر  م. ومقالــه:1961لألخالق العربية) بمجلة منبر اإلسالم ديسمبر 

م . 1964م. ومقالـــه: (الـــدين هـــو البعـــد الجـــواني لإلنســـان) بمجلـــة منبـــر اإلســـالم أكتـــوبر 1962اإلســـالم مـــارس 
واألخالق الجوانية اإلسالمية المستمدة من األصول الشرعية، وعالقة األخالق بالتصــوف عنــد الغزالــي، ودور الــدين 

ة الخلقية في الفرد والمجتمع، واألخالق المثالية الجوانية؛ وذلك فــي كتابــه: (الجوانيــة أصــول عقيــدة في بناء الحاس
م وهو الكتاب العمدة في آرائه األخالقية. والمثاليــة النقديــة 1965: 1963وفلسفة ثورة) الذي كتبه فيما بين عامي 

لك فــي كتابــه: (رواد المثاليــة فــي الفلســفة الغربيــة) عــام الكانطية والمثالية العملية وتربية الرأي العام عند فيشته وذ
  م. 1967

وعلى الرغم من خلو مؤلفات الفيلسوف الجواني من كتاب خــاص للفلســفة الخلقيــة ، إال إننــا نجــد أن هــذا   
الشــتات مــن األبحــاث يرشــح خطابــه لالنضــواء ضــمن المشــروعات المهمــة لإلصــالح األخالقــي فــي الثقافــة العربيــة 

  ة. وسوف يتكشف لنا ذلك عند الحديث عن مضمون ذلك الخطاب.                        اإلسالمي
أما الدكتور زكريا إبراهيم فقد ناقش جل القضايا الخلقية في العديد من مصنفاته نذكر منها على سبيل المثال ال    

م. واألخــالق 1949دل) عــام قضــية الفعــل األخالقــي فــي رســالته للماجســتير ( الفعــل عنــد مــوريس بلونــ -الحصــر :
م. والعالقــة بــين الــدين واألخــالق فــي رســالته 1950الميتافيزيقيــة فــي رســالته للــدكتوراه: ( ميتافيزيقــا هوكنج)عــام 

ــد وايتهــد) عــام  ــة عن ــة: ( المســألة الديني ــدكتوراه الفرعي ــانط أو الفلســفة 1954لل ــه: ( ك ــدأ الواجــب فــي كتاب م. ومب
م. ومقالتــه: " عــود إلــى 1966االجتماعيــة فــي كتابــه: (األخــالق والمجتمــع) عــام  م. واألخــالق1963النقديــة) عــام 

م. والقيم اإلنســانية بــين الشــعور البــاطني والنرجســية فــي 1967مشكالت األخالق" في مجلة الفكر المعاصر أكتوبر 
م 1969خلقية) عــام م. ثم جمع  خالصة أفكاره  السابقة في كتابه: (المشكلة ال1967كتابه: (مشكلة اإلنسان)عام 

الــذي اعتــرف فيــه بأنــه ثمــرة أبحاثــه فــي فلســفة األخــالق. وقضــية المحبــة والغيريــة والتعــاطف فــي كتابــه: (مشــكلة 
م. وقضــايا األخــالق الفلســفية 1971م. ومبحــث األخــالق فــي كتابــه: (مشــكلة الفلســفة) عــام 1970الحــب) عــام 

م. وقضــية حريــة 1972تابه: (مبادئ الفلسفة واألخــالق) عــام والضمير والخير والشر والواجب واإللزام الخلقي في ك
  م.   1972اإلرادة والفعل األخالقي وذلك في كتابه: (مشكلة الحرية) عام 
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معظمها حول قضايا القيم اإلنسانية، وقد برز فيها  يدورإذ وفد تميزت جل هذه الدراسات بالوحدة الموضوعية 
تماؤه للفلسفة الروحانية المسيحية ووجهته الفلسفية العقالنية الواعية. أيضا الوازع الديني القوي لكاتبها وان

  وسوف نوضح ذلك  بعد قليل عند حديثنا عن مضمون خطابه.
وال غرو في أن العرض التاريخي السابق للمؤلفات التي حوت الخطابين سوف يؤكد ما أشرنا إليه في   

المجتمع المصري والعربي خالل هذه الحقبة من آفة  يقد عانبداية حديثنا عن البعد الثقافي لهذين الخطابين، ف
تزعزع القيم، وخيبة األمل، والصراع الطبقي، وغيبة المخّلص، وقد حاول هذان الخطابان جنبا إلى جنب مع 
الخطابات األخالقية التي أشرنا إليها في مقدمة هذه الدراسة لدرأ الصدع وتثقيف المعوج وٕاصالح ما فسد، ولن 

  في الحكم مرجئين ذلك إلى خاتمة هذه الدراسة.      نتعجل
               ***  

  الخطابين البنية الفلسفية ومصادر أفكار  

إذا ما شرعنا في تحليل بنية الخطــابين ســوف يتبــين لنــا المســحة الفلســفية الواضــحة والســائدة فــي تكــوين   
تحليل اآلراء،  ونقد النظريــات، وبنــاء األنســاق، األفكار، وتحديد الرؤى، ومناقشة التصورات والقضايا والمشكالت، و 

وطرح التساؤالت. وبرجع ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى ثقافــة صــاحبي الخطــابين، وطبيعــة عملهمــا فــي تــدريس الفلســفة، 
  وحسهما النقدي. 

ويمكننــا مالحظــة تــأثير الخطــابين بالمــذاهب الفلســفية الكبــرى، وال ســيما، المثاليــة الكانطيــة التــي حاولــت 
مع بين التصورات العقلية المجردة، والواقع اإلنساني في دراستها لألخالق. وفلســفة هيجــل، وفيشــته، وهوســرل، الج

ــود  ــة الفــرد وقي ــة، وحري ــة والغيري ــة، واألناني ــة والجماعي ــين النظــر والعمــل، والفردي ــي حاولــت جميعهــا التــأليف ب الت
  المجتمع، في سياق جدلي تأليفي. 

عقالنية الشخصانية أو الجوانية بتعبير أستاذنا عثمان أمين المناهضة لألخــالق الوضــعية، والنزعات الروحانية أو ال
والمذاهب النفعية، واللذات المادية، ويبدو ذلك فــي ميــل صــاحب الجوانيــة إلــى الفضــائل الســقراطية التــي تــربط  بــين 

لممارسة الفضيلة، ونهجا الستقامة الحياة  العلم والتعقل والفعل األخالقي. واألخالق الرواقية  التي تعد الفلسفة دربا
ــتحكم فــي  ــى ال ــدرة اإلنســان عل ــا بق ــة واإلرادة الحــرة ، وتجعــل تحقــق الســعادة مرهون ــا للطبيعــة العاقل اإلنســانية وفق
انفعاالته ورغباته المادية، وتدعو إلى اإلخاء اإلنساني والحب بين البشر والسالم العــالمي. والديكارتيــة التــي تــوازن 

لعقل الجمعي وحرية الفرد في ممارسة األخالق، وقد وصف صاحب الخطاب هــذا المبــدأ بالجوانيــة، ألنــه يعبــر بين ا
عن الفعل األخالقي الحر لوقوفه موقفا وسطا بين األنانية والغيرية، والخير النسبي والخيــر المطلــق، واللــذة الماديــة 

ية برجسون التي تجعل األخالق الروحانية هــي الجــوهر والسعادة الروحية، والصالح الخاص والصالح العام. وروحان
األول والمبدأ الملهم لكل الفلسفات اإلنسانية الساعية للتحرر من سجن المادة وقيود الشهوة. ومجه لفلسفة سارتر 
ة الوجودية الملحدة، والفلسفة الوضعية االجتماعية، وفلسفة شوبنهور التشاؤمية، ويرجع ذلك إلى إيمانه بأن الحري

الفرديــة ال تعنــي التقوقــع فــي األنــا، والتعويــل علــى الشــعور الــداخلي وحــده فــي الخبــرة واالختيــار، وال التضــحية فــي 
الوقت نفسه بشخصية األنا ووعيها الــذاتي مــن اجــل األغيــار، وال جعــل الخــوف مــن المجهــول، واليــأس عنــد إحبــاط 

ــاالغتراب مبــر  را للتشــاؤم واالنتحــار، ومــن أقوالــه فــي نقــد هــذه اآلمــال، والعجــز عــن تحقيــق الرغبــات، والشــعور ب
ــا فــي الســنوات األخيــرة مــن فرنســا وٕانجلتــرا وأمريكــا،  الفلســفات: ( أمــا الموضــة المذهبيــة الجديــدة التــي وردت إلين
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متشحة بوشاح الوجودية تارة، والوضعية تارة أخرى. فما هي إال بدعة ماجنة، ال صلة بينها وبــين مــذاهب الفلســفة 
وقــد  ،)8()ومن ثم فهي ال تلقي رواجا إال في مجتمعات حائرة، وال يطيب لها عيش إال فــي بيئــات متعفنــة... الخالدة،

صرح كذلك بأنه قد ضاق ذرعا بالفلسفات األخالقيــة التجريديــة الجافــة، ونفــر مــن الفلســفات المطلقــة الدوجماطيقيــة 
ين فــي تربيــة الشــعور، وتقويــة الحــس األخالقــي. ذلــك مــع المتعالية، والقيم الوضعية المنكرة لمبدأ "الواجب" وأثر الد

عدم إنكاره إمكانية االستفادة من األخــالق التجريبيــة فــي ميــدان األخــالق التطبيقيــة، وذلــك لرصــد التغيــرات القيميــة، 
في المجتمع، وكذا في وضع لوائح الشــرف ، وصــياغة األقســام  ةوتطور السلوك اإلنساني، وعلة الظواهر الالأخالقي

  )9(التي يحلف بها لضمان أخالقيات المهنة، وحماية البيئة. 
مهمــة توضــيح الفــارق بــين العلــم كقيمــة وبعــض تطبيقاتــه  -علــي عاتقــه  -وأخــذ أســتاذنا عثمــان أمــين 

الضارة باإلنسان والكون، والمنافية لألعراف والتقاليد. مبينا أن العلــم بوصــفه حقــائق تجريبيــة، أو نظريــات وقــوانين 
لها بميدان التطبيق الذي يرد إلى السلوك اإلنساني، وعليه، ال ينبغي وصــف العلــم بأنــه منــاهض لألخــالق، ال دخل 

أو عدو للدين، بل الواجب على الفلسفة وضع أخالقيات للمشتغلين به تتناسب مع قيم الخير والحرية والشرف التي 
لــى ومــذهبا أخالقيــا رفيعــا، لــو اهتــدينا إليهمــا، يحملها في ذاته : (الحق أن العلم الصحيح يحمل فــي نفســه مــثال أع

، ويبــدو تــأثر صــاحب الجوانيــة بأســتاذه الفيلســوف الفرنســي ألبيــر )10(واستوحيناهما في حياتنا ألوتينا نبال وســعادة)
  م.  1946باييه في كتابه: ( دفاع عن العلم) الذي قام بترجمته إلى العربية عام 

لســفية فــي تعريفــه لألخــالق الجوانيــة بأنهــا هــي المحــرك األول وقــد أعــرب عثمــان أمــين عــن وجهتــه الف
لألفكــار، وهــي التــي تفســح المكــان للمثــل األعلــى إلصــالح وتقــويم الفاســد فــي الواقــع، وهــي ديكارتيــة فــي تعقلهــا، 

الحريــة  ، وأن)11(وكانطية في نقدها، وفيشتوية في اعتزازها بالذات المتأملة لألنا الحر الواعي بداخلها ألهمية الفعل
األخالقية الجوانية هي التي تجد قانونها في نفسها، وهي تعبيرا عن إخالص المرء لعقله، وهي أيضا تربية وٕاصالح 
لألغيار، فاإلنسان ال يكون كذلك إال بمقدار تواؤمه مــع اآلخــر، والجوانيــة، عنــده، هــي فلســفة علــى األصــالة تســعى 

عل منبثقا عن الفكر انبثاقــا عفويــا طبيعيــا ال قســر فيــه وال عنــت، وان إلى التوحيد بين النظر والعمل، حين تجعل الف
الفالسفة هم رافعو لواء القيم الروحية، وهم بناة الحضارة بمعناها اإلنساني الصــحيح، وهــم المصــلحون الحقيقيــون، 

هــو وليــد  -عنــده  –وكل إصالح تم في الماضي، أو ســيتم فــي المســتقبل، إنمــا هــو أثــر لهــم. فالفيلســوف الجــواني 
المجتمع ويعيش ويفكر من أجله، كمــا أكــد علــى أن جوانيتــه هــي ثــورة إصــالحية فــي الحيــاة والمعتقــدات واألخــالق، 
ونقض لكل زائف وضيع من القيم السائدة، وتعلي في الوقت نفسه من شأن القيم الروحية التــي تســعى إلــى ترســيخ 

  مكارم األخالق في العقل الجمعي وسلوك األفراد.
بنا أن نؤكد أن البنايات الفلسفية السابقة لم تشكل وحدها جوهر فلسفة عثمان أمين األخالقية، بــل وحري 

كانت هناك دوائر أعظم أثرا أال وهي: نزعته الدينية، وٕايمانه برســالة األســتاذ اإلمــام محمــد عبــده اإلصــالحية، وتــأثره 
فــي جعلــه اإلصــالح األخالقــي الخطــوة األولــى  وذلــك -كمــا ذكرنــا آنفــا -بنهج أســتاذه الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق 

  صوب النهوض والتقدم والتمدن.
مــن تأمــل روح الــدين  –عنــدي  –ويقــول عــن مبلــغ تــأثر فلســفته بالــدائرة األولــى: ( فقــد نبتــت الفلســفة الجوانيــة  

اإلســالمية تحمــل  وبــّين أن التعــاليم األخالقيــة ،)21(واألخالق عامة، ومن تأمل آيات القرآن وأحاديث الرسول خاصــة)
بين طّياتها فلسفة جوانية تجمع بين المثال والواقع، والنظر والعمل، ومتطلبات الجسد وتطلعات الروح، وتعمل علــى 



  7

سعادة الجنس البشري قي الدنيا واآلخرة، وتحرص على حرية اإلرادة اإلنسانية مع إيمانهــا بالقضــاء والقــدر، وتعلــي 
جدانــه لتأهيلــه ليكــون خليفــة اهللا علــى األرض، وجعلــت معيــار تفضــيل المــؤمن من كرامة اإلنسان مخاطبه عقلــه وو 

بشرعتها عن سائر البشر هو األمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وبــذلهم قــدر الطاقــة فــي خدمــة األغيــار، فخيــر 
ــه فــي ذلــك:  ( النــاس أنفعهــم للنــاس، وحرصــت علــى إقامــة العــدل، ونشــر الحــب والســالم بــين البشــر، ومــن أقوال

واألخالق اإلسالمية هي أخالق السعي والجد واإلقبال على الحيــاة فــي ثقــة واطمئنــان، وبــذل الجهــد لتحقيــق الكرامــة 
واالستقالل، بالنسبة إلى الفرد وٕالى الجماعة، أداة ال غنى عنها للحياة األخالقية في نظر اإلسالم، والقرآن والحديث 

. ونزع صاحب الجوانية إلى أن هاتيك السمات التي )31(الدعة والتراخي)حافالن بالدعوة إلى  العمل والتشمير، ونبذ 
اتسمت بها  األخالق اإلسالمية هي التي يسرت على فالسفة اإلســالم مــن أمثــال الفــارابي وابــن ســينا والغزالــي وابــن 

ــأليف بــين الثوابــت األخالقيــة المســتمدة مــن الشــرع والفضــائل التــي  دعــا إليهــا طفيــل وابــن رشــد محــاولتهم فــي الت
   .الفالسفة

كما اعترف فيلسوفنا  بتأثره بمحمد عبــده فــي توحيــده بــين الحــق والخيــر والجمــال، فــي حكمــه علــى الفعــل   
األخالقي الحر، بأنه خير في مقصده، وجميل في أثره ونتائجه، وحق فــي أصــله وانصــياعه وطاعتــه لألمــر اإللهــي. 

اني الذي تقــوده فطرتــه الســليمة فــي اســتطاعته التوصــل للفضــائل وكذا في تأكيده مع ابن رشد على أن العقل اإلنس
، كمــا -كمــا هــو الحــال عنــد ابــن تيميــة – ال يتعارض مع صحيح المنقــول)التي يستحسنها الشرع( صريح المعقول 

عبرت كتابات صاحب الجوانية عن مبلــغ حبــه وتقــديره ألســتاذه الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق ، وصــرح بــأن فلســفته 
ال تعدو أن تكون قبسا من نور أستاذه الــذي لقبــه بالفيلســوف الكامــل خــالل مقالــه: بــدائرة معــارف الشــعب الجوانية 

         )14( م.1960عام 
وٕاذا ما انتقلنا إلى الخطاب األخالقي زكريا إبراهيم األخالقي للوقوف على البنية العقدية التي انطلق منها،   

بناء أفكاره، فنجده يصرح بإيمانه بتعاليم السيد المسيح، وفلسفة القديس واألنساق الفلسفية التي استعان بها في 
التي تنظر إلي الفعل األخالقي على انه استجابة طبيعية من النفس البشرية إلى أصولها الروحية وان  - أوغسطين 

للمثل العليا  سعيها للتحرر من المادة، والخالص من دنس الخطايا ليس سوى فعل إرادي حر يقوده العقل الطامح
  . - والسعادة األبدية في الملكوت السماوي

وقد أعرب مفكرنا أيضا عن انتصاره للنزعة المثالية الكانطية تلك التي تجمع بين النظر والعمل، والمطلق 
 والنسبي، والكلي والفردي، والعقل الجمعي واإلرادة الشخصية، في معالجتها للقيم األخالقية والضمير والواجب، وبين

أن كانط كان محقا في اعتقاده بأن اإلله الكامن في ذواتنا هو وحده المعيار الذي نستطيع عن طريقه أن نحكم 
على كل ما يتمثل لنا من أمور أما الكتابات المقدسة بما تحويه من أقاصيص ونصائح وٕارشادات وتعاليم يجب أن 

فالواجب العقالني الذي نؤمن به هو من تشريع  نؤمن بها على إنها رموز يجب تأويلها وفهمها في ضوء العقل،
  اهللا. 
صاحب الروحانية الفاعلة زكريا إبراهيم قد خالف كانط في بعض المسائل، أولها: نظرة كانط لإلله باعتباره  أنغير 

ة في . بينما يري مفكرنا وجوب اإليمان باهللا على اعتباره حقيق)15(مجرد "مسلمة أخالقية" من مسلمات العقل العملي
ذاتها ال يمكن الشك في وجودها. وثانيها:  نظرة كانط للنصوص الدينية على أنها من نتاج الثقافة التي نشأت 

فيها. فمثل ذلك الزعم في رأي مفكرنا يفقد ثقة المؤمن بدينه، وينزع صفة القداسة عن أقوال المسيح. وثالثها: تلك  
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وأداء الواجب، مؤكدا أن غيبة البعد الديني الذي يجعل الخالص  المسحة البرجماتية التي سادت حديثه عن السعادة
والسعادة األبدية هو الجزاء لمن خلصوا أنفسهم من دنس الخطيئة، هو الذي أوقع كانط في االضطراب النسقي 
المتأرجح بين اإليمان بالحقائق الدينية من جهة، والتسليم بها كأوهام صالحة لفعل الخير من جهة أخرى. 

تعبر بطقوسها وتعاليمها عن حقائق الدين السامية التي قد تعلو على مستوى فهم  -عند مفكرنا  –سيحية فالم
  اإلنسان باعتباره موجودا حسيا يحيا في عالم التجربة. 

والجدير باإلشارة في هذا السياق أن مفكرنا  لم يستعن بكانط وحده في بناء  خطابه األخالقي الذي جمع 
ة الروحية والوجودية الواقعية، بل نألفه يعول على فلسفة كل من اندريه جيد وهيجل وفيشته فيه بين المثالي

، وال سيما في محاولته التأليف بين األنانية، والغيرية. والعقل الجمعي، والنزعة )16(وبرجسون وهوسرل وبردائيف
عن روية ووعي، والسلوك العشوائي الصوفية. والواقع المحسوس، والتصورات المجردة. والفعل األخالقي الناتج 

والشهوات الحسية. والقيم المتعالية المفارقة للواقع، واألخالق التي يلفظها المجتمع  تالمتعجل الذي تولده االنفعاال
. وكذا في تأكيده على أن للمثل -وغير ذلك من الثنائيات التي تعرض لها  -ويقيمها منطق السوق والمنفعة. 

يا يمكن إدراكه بالبصيرة الحدسية، والوعي العقلي، والحس الروحاني، وتوضيحه أن ضعف هذه العليا وجودا حقيق
اآلليات أو عطبها هو العلة الحقيقية وراء عدم تسليم الجمهور بوجودها، وذلك ألن سوء النشأة، وانحطاط التربية 

ي إلى فالسفة األخالق إلصالح ما هما اللذان يضعفان هذه الملكات، األمر الذي يبرر احتياج المجتمع اإلنسان
فسد، وٕاعادة بناء ما هدم. وكذا في حملته على جل النزعات األخالقية المادية مثل: الوضعية المنطقية، 

وكذا النظريات النفعية وعلى رأسها البرجماتية، والفردية، وسيما، الوجودية الملحدة  )17(والماركسية، والنيتشاوية،
من نظرته إلى الحرية على اعتبارها قيمة في ذاتها ومنحة إلهية إال انه يخالف الوجوديين عند سارتر. فعلى الرغم 

الذين اعتقدوا بان التسليم بوجود اهللا واإليمان بالكتب المقدسة واالنصياع لما فيها من أوامر ونواه يضعف من هذه 
على هذه النزعة بأنها درٌب من دروب الحرية وبالتالي يعتدي على وجودهم، األمر الذي دفع مفكرنا إلى الحكم 

الصخب الفلسفي، وان مصيرها هو الزوال ومن أقواله في ذلك: ( لم نساير الوجوديين حتى النهاية، في فهمنا 
لمعنى تلك الحرية الوجودية، بل سننتهي في خاتمة المطاف إلى أن تقرير الحرية ال يعنى إثبات شيء قد منح لنا، 

نا أن نعمل على تحقيقها، فليست الحرية واقعة نتقبلها على الرغم منا، أو حقيقة ضرورية بل هو تقرير لمهمة علي
  . )18(ال نتملك إال أن نخضع لها، بل هي "عملية روحية" تعبر عن مقدرتنا على تحرير ذواتنا )

شد وعلى النقيض من ذلك نجد مفكرنا يوافق جبرييل مارسل في جعله التجربة الباطنة في الذات هي مر 
األنا للفعل األخالقي، والسبيل للوقوف على الداللة الروحية لشتى عواطفنا واتجاهاتنا ونوازعنا النفسية، وكذا في 
إعالئه من فضيلتي الحب والوفاء على سائر الفضائل، ودفاعه عن الحرية كقيمة القيم، ونزعته الروحية الصوفية 

، ومع اهللا من جهة أخرى. وعلي نفس المنحى الروحي نجده يؤيد المؤمنة بإمكانية حوار األنا مع األغيار من جهة
فلسفة برجسون، ويعترف بتأثره بها، مؤكدا على أن روحانيته ليست دربا من السلبية أو التقوقع أو الرهبنة، بل 

لق هي روحية فاعلة خالقة ، فيقول: ( فنحن هنا بازاء أخالق إنسانية تدعونا إلى تجاوز حدود الجماعة، والتع
بواجبات سامية تجهلها األخالق االجتماعية، كالمحبة والتضحية وبذل الذات وما إلى ذلك) ، وراح مفكرنا يؤكد 
على أن األخالق المفتوحة التي يدعو إليها برجسون في فلسفته الروحية قريبة الشبه بما كان يدعو إليه 

الحدس والعقل معا، فان المتعبد في المسيحية  القديسون في المسيحية، وٕاذا كان البطل عند برجسون يعتمد على
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يعتمد على الحدس القلبي فقط، ألنه ليس في حاجة إلى التعقل ما دام يستطيع االتصال المباشر بالعقل المطلق: ( 
فاألخالق اإلنسانية هي أخالق النفس المتفتحة التي تتداعى أمام ناظريها سائر العوائق المادية، والتي تشعر بأن 

هو األخالق المسيحية  -في نظر برجسون –ة الروحية قد أخذت بمجامع قلبها، وخير مثال لتلك األخالق الغبط
  التي تعبر أحسن تعبير عن النفس المتفتحة)

)91(      
وال ريب في أن مفكرنا قد اجتهد في تقديم نسق أخالقي يجمع بين السمو الروحي في اعتناق المبادئ، 

والقناعة الذاتية في تطبيقها، ويتضح ذلك في تعريفه للرجل الخلوق الفاضل بأنه هو: والحس الديني في تقبلها، 
ذلك اإلنسان الواعي الذي يتمتع ب"قوة نفاذه" تعينه على تذوق قيم الحياة بكل ما فيها من وفرة وامتالء، وهي 

أعماق القيم الباطنة في الحساسية األخالقية التي تتفتح لشتى ضروب الثراء الكامنة في الحياة، وتنفذ إلى 
الوجود، فتحيل اللذات المادية إلى مشاعر روحية تقود النفس إلى السعادة األبدية. ويتضح ذلك في قوله: ( أن 

  . )20(الوجود البشري ليس مجرد انتقال من "الحيوان" إلى "اإلنسان"، وٕانما هو أيضا انتقال من "اإلنسان" إلى "اهللا")
ية التحليلية للبنية الفلسفية ومصادر األفكار للخطابين أن كليهما قد اتخذ من ويتضح من قراءتنا الوصف

النقد واالنتقاء سبيال لمصادرة جل القيم المثالية والعملية لصالح الثابت العقدي (اإلسالم أو المسيحية)، األمر الذي 
فة والمتفلسفون في الثقافتين يجعل منهما امتدادا للمنحى التوفيقي  بين الفلسفة والدين الذي سلكه الفالس

نالحظ أيضا الطابع العملي التطبيقي الذي كان ينشده الخطابان لتقويم الواقع  أنالمسيحية واإلسالم. ويمكننا 
المعيش، وال سيما خالل النصف الثاني من القرن الماضي حيث ظهور الجماعات الراديكالية الدينية والتوكيالت 

، الوجودية، الفوضوية، الوضعية ) ، وتفشي الشعور باليأس واالنهزامية بين المثقفين الفكرية الغربية: (الشيوعية
م العسكرية وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، والتحول المفاجئ 1967وٕاحباط اآلمال وغيبة البطل، وخاصة بعد نكسة 

  التصحيح.االقتصادي والسياسي من االشتراكية إلى الرأسمالية من خالل ما أطلق عليه بثورة 
وسوف نحاول في السطور التالية إثبات أمرين، أولهما: أن الخطابين كانا موجهين إلى الطبقة الوسطى، وسوف 
يتبين ذلك من تحليلنا ألسلوب الخطابين. وثانيهما: أن مضمون الخطابين ال يعدو أن يكون دعوة إصالحية تستمد 

  انية النقدية، أو الروحانية الفاعلة).          أصولها من صلب العقيدة وان بدت في ثوب فلسفي (الجو 
  لغة الخطابين ونھجھما.   

لقد انعكست ثقافة الكاتبين الفلسفية وقوة وازعهما الديني ومسحتهما العملية على أسلوبهما ونهجهما في 
ا، والطــابع عرض األفكار ومعالجة المشكالت ومناقشة القضايا، وقد غلب الروح الفرنســي فــي الســرد علــى أســلوبهم

المدرسي في االستشهاد باألقوال الفلسفية، والنصوص الدينية، ذلك فضــال عــن التزامهمــا بالفصــيح مــن األلفــاظ فــي 
  في الطبقة الوسطى المثقفة دون غيرها. -آنذاك –تركيب العبارات قاصدين من ذلك مخاطبة الرأي العام المتمثل 

البســاطة فــي الســرد والوضــوح فــي المعــاني ، ودقــة فقــد اتســم أســلوب صــاحب الجوانيــة د.عثمــان أمــين ب
التمحــيص فــي اآلراء المتشــعبة حــول مســألة مــا، ولــم يلجــأ إلــي النقــد إال ليعضــد الفكــرة األساســية التــي تبناهــا. أمــا 

كما بينــا ســلفا  –نهجه الجواني فيبدوا في رفضه للمذاهب المغلقة، والمفرطة في التجريد والتعالي والبعد عن الواقع 
هو يجمع في أسلوبه بين والتحليل والنقد في المعالجة، ووضوح الفكرة وعمق النظرة في مقابلة اآلراء والموازنــة ف -

 -بينها، والحيدة والموضوعية في إصدار األحكام. فجوانية عثمان أمين نابعة من جوهر العقيدة اإلسالمية وصلبها 
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و الفلسفات التي تنشد القيم الروحية، ما هو إال ميل إلى الشبيه، وأن ميلها إلى المثالية المحدثة أ –كما بّينا أيضا 
  أو المناسب لمزاجه ونزعته وليس تأثرا أو اتباعا غير واع.     

ــد تميــزت  ــراهيم فســوف نجــدها ق ــا إب ــدكتور/ زكري ــة ال ــة الفاعل ــى لغــة  صــاحب الروحاني ــا إل ــا انتقلن وٕاذا م
فلسف في الصياغة، ومحاكــاة أســلوب المحــاورات فــي الحكــي أثنــاء باإلسهاب في عرض الفكرة، والطابع األدبي المت

مخاطبته لذاته واآلخر الذي يفترضه في الحوار، والنهج السردي المباشر فــي المعالجــة، واالرتكــان إلــى التلمــيح فــي 
تنــاظر. النقد، واستخدام عالمات الترقيم كدرب من دروب التعليق أثناء العرض، والعزوف عن القدح في التساجل وال

أضف إلى ذلك تذييل حديثه بتلخيص مــا أســهب فــي شــرحه، والتعقيــب عليــه بمســحة نقديــة راقيــة ترمــي إلــى إثبــات 
  وجهة النظر، مع عدم الحط من شأن المخالفين، وانتحاله أسلوب النصح والتوجيه خالل دعوته إلي تغير الواقع.

ي ســاقها للتبســيط والتوضــيح، ذلــك فضــال عــن حاســته كما يمكننا مالحظة سعة ثقافتــه، ويبــدو ذلــك فــي األمثلــة التــ
الدينية القوية التي تطل من بين ســطور كتبــه أثنــاء العــرض تــارة، وتــأتي واضــحة جليــة خــالل النقــود التــي يوجههــا 

  لمخالفيه من المنكرين ألصالة األخالق المسيحية تارة أخرى.   
الهما في جل مؤلفاتهمــا مــن حيــث األمانــة فــي وال يفوتنا اإلشارة إلى الطابع المدرسي الذي حرص عليه ك

توثيق اآلراء، وتأصيل النظريات، والجمــع بــين الترجمــة والتصــنيف، وٕايــراد المصــطلحات الفنيــة واالستشــهاد بــاألقوال 
  في حديثهما عن المذاهب األخالقية الفلسفية المعاصرة.

ا قــد أغفــال المــنهج التــاريخي فــي الكثيــر وعلى الرغم من التزامهما بالمنهج التحليلي في المعالجة إال انهمــ
من مصنفاتهما، ولم يحرصا كذلك على إيجاد سياج يربط بين فصول مؤلفاتهما، وكان يكتفيا بالتنــاغم الــذي حرصــا 
عليــه فــي وضــعهما للعنــاوين الفرعيــة داخــل الفصــل الواحــد، وكــذا االســتهالالت والخــواتيم التــي كانــت أشــبه بقوســين 

  ا.يحويان مضمون خطابهم
  المضمون القيمي للخطابين. 

لم يسع كال الخطابين إلى تقديم نظرية فلسفية متكاملة في مبحث فلسفة األخالق، بل قدما مجرد تــأمالت   
نقدية ورؤى إصالحية بعيدة كل البعد عن الديجماطيقية النظرية، والراديكالية المذهبية. وســوف نــوجز فــي الســطور 

تشــهاد بــبعض األقــوال التــي تؤكــد طابعهمــا العملــي اإلصــالحي، إلثبــات وحــدة التاليــة مضــمون الخطــابين مــع االس
  مضمون الخطابين، وأصالة منطلقاتهما، وصدق إيمانهما بأهمية الرسالة التي اضطلعا بها.

  -إلى:    فذهب صاحب الجوانية د.عثمان أمين
والحياة اإلنسانية المثلــى ال تتحقــق فــي * أن الدعوة إلى المثل العليا األخالقية هي صميم الدين اإلسالمي وروحه، 

نظر اإلسالم إال إذا اتسمت بالسمة األخالقية األصيلة؛ وهي " األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر"، وأن العبــادات 
اإلسالمية في حقيقتها تنتهي إلى تأكيد القيم الخلقية، وكل متأمل فــي األديــان ال بــد أن يالحــظ أن الفــرائض الدينيــة 

عها اإلسالم ذات وشائج قوية تربطها بالمبادئ األخالقية التــي تحقــق كرامــة اإلنســان. ويقــول: ( تبــين ممــا التي شر 
قــدمنا أن األخــالق اإلســالمية مثاليــة وواقعيــة معــا، ففضــال عــن أنهــا أخــالق "إنســانية" بــالمعنى الــدقيق، ال تعــرف 

 العمل الصالح). تفضيال إلنسان على إنسان إال بالتقوى الحقيقية التي يعبر عنها
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* أن الدين في كل مجتمع مصدر الترابط الروحي، والتماسك النفسي بين األفراد وهو الذي يكون وحدتهم الداخلية، 
ومن ثم ال يمكن االعتماد على الفلسفة أو العلم وحدهما في إصالح األخــالق أو تقــويم العــادات أو تثقيــف التقاليــد، 

 ة أن ال يحاول رجالته إغفال دور الفلسفة والعلم في هذا الميدان.    بل الدين أجدر منهما على ذلك شريط

* أن الروحانية حاجة من حاجات النفس اإلنسانية قبــل أن تكــون مــذهبا مرســوما، فالفلســفة الروحانيــة هــي الفكــرة 
ينشــب جزافــا  الذاهبة إلى أن الخالئق العاقلة ال يمكن أن يكون مصيرها خاضعا خضوعا مطلقا لنتائج الصراع الــذي

بين قوى الطبيعة الغاشمة، بل تقول بالعكس أن المــادة خاضــعة للــروح، وأن الوقــائع واألشــياء المحسوســة تحكمهــا 
المعاني والمثل، وأن فوق القوانين الطبيعية قانون أخر هو قــانون العدالــة والمحبــة الــذي ال يغلبــه شــيء فــي العــالم 

ن المطلق واألسمى. وقد أكدت كتابات الدكتور. زكريا إبراهيم على أصالة الطبيعي، ولو برهة واحدة، ألنه هو القانو
 هذه القيمة.

يدعوننا دائما إلى االعتقاد بأن للكــون إلهــا ال متناهيــًا   –وهم هداة اإلنسانية الحقيقيون  -* أن الفالسفة الروحيين
يسير كــل شــيء فيــه إلــى أحســن ممــا كــان،  واسع العلم والقدرة والرحمة، وأن العالم ال يتحرك مصادفة واعتباطا، بل

وال يمكن أن تكــون خاتمــة اإلنســانية إال اســتكمال الســعادة مــع تحقيــق الســالم. والفالســفة بهــذه النظريــات المشــرقة 
  المتفائلة يدعوننا إلى أن نمد البصر إلى معاني الحرية والحق والكمال.

يهمــا، فــاألخالق بــال ضــوابط علميــة فريســة للخرافــة * أن فصــل دائــرة العلــم عــن القــيم األخالقيــة خطــأ فــي حــق كل
والعادات والتقاليد البالية، والعلم بال أخالق أداة لتدمير العالم. ويرفض د. عثمان أمين الزعم القائل أن العلــم منــاف 

واآلالت لألخالق، مبينا أنه إذا كان العلم هو الذي ينتج آالت الحرب والدمار فهو الذي ينــتج أيضــا الــدواء والنســيج 
الزراعية وغير ذلك من مظاهر المدنية، وعليه، فليس الخطأ في العلم، بل في تطبيقه، ومن ثم يجب علــى الفلســفة 
ــالعلم ال يخلــو جــوهره مــن القــيم  ــة، ف ــادئ قيميــة تحكــم ســلوك العلمــاء المطبقــين للمعــارف العلمي وضــع قواعــد ومب

لحريــة هــي المبــادئ الثالثــة التــي تقــوم عليهــا أخالقيــات العلــم، اإلنسانية، فيقول في ذلك: ( فكرامة الفكر والوئــام وا
ولو أنصتت اإلنسانية لهذه المبادئ لذهبت الحروب، والمظالم االجتماعية، واســتغالل اإلنســان، ولقضــي علــى عهــد 
البؤس والجهل، والنتهت جميع ضروب الطغيان التــي تزهــق حيــاة األفــراد وحيــاة الشــعوب). ويضــيف أن فــي مقــدور 

سفة األخالق والمصلحين االستفادة من العلم في تقويم العادات، وتجديد البرامج التربوية، والتعــرف علــى أســباب فال
االنحدار الخلقي، وتفسير الظواهر غير األخالقية الشاذة، وسن القوانين التــي  تحــافظ علــى البيئــة، وتضــمن حســن 

 إبراهيم.      األداء المهني. وقد سار على دربه في ذلك الدكتور. زكريا

وقد سار صاحب الروحانية الفاعلة الدكتور. زكريا إبراهيم على نفس المنحى األخالقي نفسه فها هو يؤكد مع 
  -صاحب الجوانية على :

* أن األخــالق فلســفة علميــة تفــتح أمــام اإلنســان ملكــوت القــيم الدينيــة والروحيــة، وأنهــا ســوف تظــل القــوة الدافعــة 
تفاؤل الذي يعينه على معايشــة الحيــاة بكــل مــا فيهــا مــن إخفاقــات ونجاحــات، فــال أمــل بــال لإلنسان صوب الخير وال

إيمان وال إيمان بدون حس خلقي نــابع مــن روح طــاهرة وعقــل واعــي وٕارادة خيــرة بفطرتهــا. وهــو يتفــق فــي ذلــك مــع 
  صاحب الجوانية تمام االتفاق.

بعض الصيغ الميتة الجامدة، بل تدفعه إلى آفاق الحريــة * أن األخالق الفلسفية ال تريد أن تحتبس اإلنسان داخل 
فــي التفكيــر الختيــار المبــادئ والمثــل العليــا التــي تعيينــه علــى توجيــه ذاتــه وتخليصــها مــن ســجن الشــهوات وقيــود 
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هو الكفيل بتحرير اإلنسان، والسمو به إلى مرتبة الشريك الحقيقي هللا في  -وحده –الغرائز: ( أن التفكير األخالقي 
عملية إبداع الكون ... فاإلنسان بوصفه كائنا أخالقيا إنمــا هــو حامــل القــيم الــذي يأخــذ علــى عاتقــه مهمــة تحقيــق 
الغائية اإللهية علــى األرض... وأن رســالة األخــالق الحقيقيــة هــي تحويــل العــالم مــن المرتبــة الطبيعيــة الصــرفة إلــى 

 المرتبة األكسيولوجية الحقيقية ).

ليس هو الخالق للقيم وال واضع معايير  الخير والشر أو الصالح والضار بل هو همزة الوصل * أن اإلنسان  عنده 
بــين الواقــع والمثــل الروحيــة ومــن ثــم فمهمــة فيلســوف األخــالق هــي تهيئــة الــنفس اإلنســانية لالطــالع بهــذا الــدور 

الوجــود،  وأن الرســالة األولــى  وشفاء العميان الذين عجزت أبصارهم عن أبصار الحكمة اإللهية الخّيــرة الكامنــة فــي
للمربيين هي العمل على تفتيح األذهان الستيعاب القيم الخلقية وهــم فــي رأيــه الحكمــاء الحقيقيــون بتعبيــر أفالطــون 

 أو ملح األرض بتعبير السيد المسيح.

ضوح في غيبــة * أن المشكلة الخلقية ال تبدو في صعوبة التعبير عن خطابها وال في صياغة نظرياتها، بل تبدو بو 
المتلقي الذي يدرك أن المبادئ الخلقية هي مشروع للعمل وخطوات للتطبيق في الحياة التي يعيشها، ومن ثم يجــب 
عليــه تخطــي حــاجز األلفــاظ للنفــوذ إلــى المعــاني الروحيــة الكامنــة فــي الفعــل األخالقــي الــذي ينبغــي عليــه اســتيعابه 

رادة المتأني الواعي بتوابع اختياره، وذلــك العجــول غيــر العــابئ بشــيء والسير على دربه بإرادته الحرة، وشتان بين إ
 وال المدرك لشيء أيضا سوى تلك اللحظة التي فعل فيها الفعل الذي دفعته إليه طبيعته المادية.

سب * أن جميع أفعالنا اإلنسانية يجب أن ننظر إليها على اعتبارها معايير قيمية، وذلك ألنها ال تأثر في واقعنا فح
بل تؤثر كذلك في وجداننا وملكاتنا اإلبداعية وأساليبنا في تربية النشء، وكذا في بناء الموروث الثقافي الذي يــؤثر 

 في األجيال التالية باعتباره ثوابت وقوانين من األعراف والعادات والتقاليد.

وتهــذيب الــدوافع واالنفعــاالت لكــي * أن المبدأ الروحي المفطور في اإلنسان هو المسئول األول عن تنظــيم الغرائــز 
تتواءم مع الطابع اإلنساني الذي يجمع بين الطبيعة الحيوانية والعقل المجــرد، ( فالمبــدأ الروحــي لإلنســان هــو هــذه 
المقدرة العقلية على التطلع إلى األمام من أجل تحقيق أي فكرة من األفكار، أو من أجل العمــل علــى بلــوغ أي غايــة 

ن الموجود البشري هو الكائن األوحد بين سائر الكائنات الحية الذي يملك القدرة علــى التطلــع إلــى من الغايات... فا
أن العقل هو المسئول عن المستقبل، والنزوع نحو حالة مقبلة تصبح فيها ذاته أفضل مما هو عليه اآلن، ويضيف 

 مام االتفاق مع صاحب الجوانية.إدراك المثل األعلى وتبصير الوعي اإلنساني بوجوده. وهو يتفق في ذلك ت

* أن المقللــين مــن شــأن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اإلرادة اإلنســانية الحــرة فــي الكــون هــم أجهــل النــاس بســر هــذا 
الوجود وحكمة اهللا في خلقه، فالفعل اإلنساني إذا ما انتفى منه الحس الخلقي الستطاع تدمير العالم وقلب نواميس 

فيها من موجودات بما في ذلك اإلنسان نفسه. وقد ألقى مفكرنا ،بذلك، الضوء على مبحث  الطبيعة بل إفناء كل ما
أيضــا  –أخالقيات البيئة التي تنظر إلي الفعل األخالقي باعتباره الضامن األوحد لسالمة هذا الكون. ونألفه في ذلك 

   -كما أشرنا  -مسايرا للدكتور. عثمان أمين  -
ليد اإلرادة الحرة الواعية وهي ثمرة الخبرة المعايشة للواقع من جهة، والقادرة على نصرة * وأن الفعل األخالقي هو و 

الخير الكامن في الفطرة من جهة أخرى. ويوضح الدكتور. زكريا إبراهيم أن اإلرادة الحــرة الحقيقيــة  للفعــل األخالقــي 
ازل الــذات طواعيــة عــن رغبتهــا فــي هي تلك التي تحدث عنها القــديس أوغســطين وفيشــته تلــك  التــي تتمثــل فــي تنــ
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ارتكــاب الخطيئــة إلــي درجــة عجزهــا عــن فعــل الشــر، وهــي التــي تحــرر ذاتهــا مــن ســجن إرادة الشــهوات إلــي آفــاق 
 الفضائل اإللهية السابحة في ملكوت السماوات.

العقــل علــى * أن الحكمة األخالقية هي نقطة تالقي النظر بالعمل فهي التي توجه الســلوك تجــاه فــن الحيــاة وتحــث 
عن طريــق تدريبــه علــى التــروي فــي اختيــار األفعــال والتســامي فــي انتخــاب الغايــات  هتهذيب شهوات البدن وانفعاالت

واالنطالق صوب األفضل في أداء األعمال ( فليس عند الحكيم نظر بدون عمل أو عمل بدون نظر، بل هناك حيــاة 
اركة فــي مــالء الحيــاة والمســاهمة فــي بنــاء شخصــية الغيــر).  متكاملة قوامها معرفة الــذات واإلحســاس بــالقيم والمشــ

الفصل بين األثرة واإليثار أو األنانية والغيرية، الن الفعل األخالقي الذي يقوم به -أيضا -ورفض صاحبا الخطابين 
ن أجــل الفرد استجابة إلرادته الحرة ال يتعارض مع تنازله عن بعــض نزعاتــه أو رغباتــه الجانحــة وميولــه الجامحــة مــ

احترام نظم المجتمع الذي يعيش فيه، الن هذا التنازل الظاهري من أجل األغيار ما هو إال إضافة لوجود األنا الذي 
ال يمكن تحققه إال بتفاعل ثنائية "األنا واآلخر"، فال بد لكل فــرد مــن أن يقــيم ضــربا مــن التــوازن بــين مطلــب تحقيــق 

ر الحياة الخلقية بدون ذلــك التــوازن، وعليــه،  فــان مهمــة المصــلحين الذات ومطلب التضحية بالذات وال يمكن تصو 
هي التأليف بين ثقافة اإلبداع والتفرد واالتباع واحترام العقل الجمعــي، والتوفيــق  -في رأيهما –من فالسفة األخالق 

لبشــر" األخــالق كذلك بين الخصوصية األخالقية للشــعوب والجماعــات واألديــان وبــين األخــالق العامــة الســائدة بــين ا
أي التناغم بين المشخصات الثقافية والكوكبة اإلنسانية.  -على حد تعبير برجسون  -المغلقة واألخالق المفتوحة" 

والتماس األعذار للمتفردين واألبطال وأصحاب القدرات الخارقة والمواهب الفائقة فــي عــزوفهم عــن األخــالق المغلقــة 
هم على االتصال المباشر بعالم الحقائق وملكوت المعاني المجردة، ويقول في والمفتوحة معا ، ويرجع ذلك إلي قدرت

ذلــك الــدكتور. زكريــا إبــراهيم: ( وٕاذا كــان مــن شــأن المصــلحين والصــوفيين والقديســين واألبطــال أن يصــدروا فــي 
الحيــاة الخــالق  أعمالهم ومبادئهم عن تلك االنفعاالت الحية، فذلك الن لــديهم شــعورا باالتحــاد أو التطــابق مــع جهــد

نفسه، وهذا هو السبب في أن هــؤالء العبــاقرة كثيــرا مــا يبــدون لنــا قــريبين كــل القــرب مــن حالــة الروحانيــة الخالصــة 
التي يتم فيها تفتح النفس فال تعود تشعر بثقل المادة أو أسر المجتمع أو قسر الضغط االجتماعي، والواقع إننا لــو 

بهــا أمثــال هــؤالء األبطــال لوجــدنا إنهــا تعبــر عــن اتحــادهم بالمصــدر األصــلي تعمقنــا األخــالق الجديــدة التــي يجــيء 
 .)21(للحياة، وهذا االتحاد هو األصل في شعورهم بالتحرر من ربقة الطبيعة وأسر المدنية) 

* أن معيــار المنفعــة ال يصــلح لضــبط القــيم الخلقيــة أو تســييس الفعــل األخالقــي، فلــيس هنــاك منفعــة فــي ذاتهــا، 
صبح المعيار مجرد غايــة نســبية تختلــف بــاختالف األفــراد والجماعــات األمــر الــذي يصــعب معــه ضــبطها أو وعليه، ي

 تقويمها والتحكم فيها.

* أن الشــر مــرادف للمــرض أو الخلــل النفســي الــذي يصــيب اإلنســان ، فاألصــل، عنــد كليهمــا، هــو التســليم بخيريــة 
مجــرد عــرض يــرد إلــي عجــز النشــأة والتربيــة عــن التوجيــه الفطــرة اإلنســانية، وعليــه، يصــبح االنحــراف فــي الســلوك 

الصحيح الذي ينسجم مع نقاء الجبلة، فليس من العسير على المصلحين وفالسفة األخالق بتر األدران الكامنة في 
            األنفس المريضة شأن أطباء الجراحة الذين يستأصلون الخبائث حتى ال تسيطر على البدن بأثره ثم تزهق الروح.        

  
  غاية الخطابين وأثرھما. 
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وحــري بنــا أن نوضــح فــي خاتمــة قراءتنــا لهــذين الخطــابين أمــرين،: أولهمــا: مــدى وعــي صــاحب الجوانيــة 
الناقــدة والروحانيــة الفاعلــة بمقاصــد خطابهمــا، وطبيعــة الــدور الــذي اضــطلع بــه كــل منهمــا. وثانيهمــا: أثــر هــذين 

لحــق أن كليهمــا كــان واعيــا بالرســالة اإلصــالحية التــي حمــل لوائهــا تواصــال لــدرب الخطابين بين المثقفين والنقــاد. وا
األستاذ اإلمام محمد عبده والشيخ مصــطفى عبــد الــرازق ومدرســته الفلســفية. فهــا هــو د. عثمــان أمــين يصــرح بــأن 

نظــره هــي  علوم اإلنسان من أخالق وسياسة واجتمــاع لــم تســتقر قواعــدها بعــد فــي المجتمــع العربــي، والفلســفة فــي
الكفيلة بسد هذا النقص، الن الفالسفة هم رافعو لواء القيم الروحية، وهم بناة الحضارة بمعناها اإلنساني الصحيح، 

يحيــا فــي قلــب هــذا  –وهــو ابــن زمانــه  -وهم المصلحون الحقيقيون. ويقول عن نفسه: ( ألــيس يكفــي أن المؤلــف 
ياته، ومتخاصما تارة أخرى مع بعضها اآلخر، قــد رأى أن ســبيله المجتمع، متعاطفا تارة مع بعض مذاهبه وأيديولوج

إلى القيام بواجبه نحو هــذا المجتمــع التقــدمي هــو أن يشــارك فــي التنــوير والتحريــر)، ( أننــا نريــد فلســفة تــوقظ فينــا 
  الوعي القومي العالي، وتبث في شبابنا روح الكفاح إلجالء الغاصبين عن بالدنا..     

ا إبراهيم عن غاية مصــنفاته أيضــا فــي ميــدان األخــالق بقولــه : ( نحــاول اليــوم أن نعــاود ولقد أعـرب زكري
النظر إلى المشكلة الخلقية في ضوء ما استجد من أبحاث فلسفية في هذا المضمار، آملين أن يجد القارئ في هذه 

ع األســف الشــديد أن مــادة " المحاولة الجديدة دراسة جدية تسد فراغا في صــميم ثقافتنــا الفلســفية، ونحــن نالحــظ مــ
األخالق" قد أصبحت في السنوات األخيرة أقل مادة فلسفية تحظى باهتمام الباحثين، لدرجة أن عــدد الدراســات التــي 
ظهـــرت فـــي المجـــال األخالقـــي قـــد كـــان ضـــئيال إلـــى أقصـــى حـــد، بينمـــا ظفـــرت المســـائل السياســـية واأليديولوجيـــة 

تفســح لمــادة  –حتــى الماضــي القريــب  –م، وقد كانــت منــاهج التعلــيم عنــدنا واالجتماعية بالقسط األوفر من االهتما
"األخالق" مجاال غير قليل، جنبا إلى جنب مع مادة " التربية الوطنية" ولكن الظاهر أن هذا المجال قــد أخــذ يضــيق، 

لخلقية مجرد حديث مادة " األخالق" من برامجنا التعليمية، وأصبح االهتمام بالمشكالت ا –أو كادت  -حتى اختفت 
يتجاذبه رجــاالت التعلــيم والتربيــة، دون أن يحــاولوا  إثــارة القضــية علــى الصــعيد الفكــري البحــت. ولــم يكــن مــن قبيــل 

إذ قــد  -فــي األعــوام األخيــرة –الصدفة أن تكون " األخالق" هي آخــر مــادة فلســفية تناولتهــا أقــالم المفكــرين العــرب 
بحــل " المشــكلة الخلقيــة "،  –وحــده  –كلة االقتصــادية" ســيكون هــو الكفيــل وقر في نفوس الكثيرين أن حــل " المشــ

وكــأن التفكيــر فــي "األخــالق" مجــرد شــرف فكــري ال موضــع لــه فــي عهــد األزمــات! وأمــا الــذين ارتــأوا أن المهــم فــي 
"، بحجــة إنهــا "األخالق" هو القدوة والمثال، ال األحاديــث واألقــوال، فقــد راحــوا يعلنــون عــدم جــدوى "األخــالق النظريــة

مبحث عقيم ال غناء فيه وال طائل تحته، خصوصا وأن أهل النظر الفلسفي لم يكونــوا يومــا أفضــل النــاس أو أكثــرهم 
تخلقا ! وهكذا قذف بمادة "األخالق" إلى زوايا النسيان، وأصبح الكثيرون يظنون أنه لم يعد هناك موضع إلثارة تلك 

   )22(الق" )المشكلة الفلسفية العتيقة" مشكلة األخ
ويؤكد مفكرنا على أن الغاية من خطابه الفلسفي األخالقــي هــو بعــث الحيــاة الفاضــلة فــي واقعنــا المعاصــر 

مهمــة  أنالذي طمست فيه المثل العليا والقيم الروحية والمبادئ السامية تحت عجالت قطار التمــدن الزائــف، ويــرى 
 –القيــة ويقــول فــي ذلــك: ( ليســت مهمــة الفيلســوف الفيلســوف هــي مســاعدة اإلنســان علــى اســترداد حاســته األخ

سوى أن يؤخذ بيد اإلنسان الحديث لمســاعدته علــى اســترداد تلــك الحاســة األخالقيــة حتــى يعــاود النظــر مــن  -اليوم
جديد إلى عالم األشياء واألشخاص بعــين نفــاذة تــرى القــيم وتــدرك المعــاني وبــذلك يتفــتح أمامــه ذلــك العــالم الروحــي 

، ويقول من فوق منبر المصلحين المعنيين بواقــع بالدهــم ناصــحا : ( أمــا )23(و نفسه في وجه نفسه)الذي أغلقه ه
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قد تناسوا دورهم الخطير  -في مجتمعنا العربي المعاصر –بعد فان أخشى ما أخشاه ... أن يكون فالسفة األخالق 
أو االجتماع أو السياســة، وكــأن "الدولــة" ، فتنازلوا عن كل شئ لرجل االقتصاد -في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا 

( فأن كاتــب هــذه الســطور مقتنــع تمــام االقتنــاع بــأن المشــكلة الخلقيــة  ،)24(تتكفل وحدها بحل كل " مشكلة خلقية" )
تمثل في الحقيقة جوهر التساؤل الفلسفي، وليس السبب في ذلك هو أن "األخالق" ملتقى النظر والعمل فحسب، أو 

كــل مــن الفكــر واإلرادة، فحســب، بــل ألن الحقيقــة األخالقيــة هــي بمثابــة همــزة الوصــل بــين العــالم  إنهــا نقطــة تالقــي
واإلنســان أو بــين الواقــع والقيمــة ... فــاألخالق مطلــب يفــرض علينــا بالضــرورة شــيئا هــو فــي حكمــا " مــا ينبغــي أن 

واأللم، فال قيام لألخالق بدون إرادة التــي يكون"...وقد رأينا أن الفضيلة والقيمة الخلقية تتطلب دائما الفائق والجهد 
تعبئ كل ما لديه مــن طاقــات حتــى تســتطيع أن تحقــق مــا تريــد لنفســها أن تكــون... وأن الضــمير هــو الــذي يســمح 
للكائن البشري بأن يظل على وعي بأهدافه في الحيــاة، وأن يقــف علــى المعــايير الالزمــة لبلــوغ هــذه األهــداف... وال 

   )25(ها فن الحياة إنما هي التي تأخذ بيدنا على درب الحياة كي تعلمنا كيف نحيا!)شك أن األخالق بوصف
أما عن أثر الخطابين فيبدو في هاتيك التعليقات والتعقيبات التي قام بها نخبة مــن المثقفــين للكشــف عــن 

ر إلــى أن صــاحب الجوانيــة األبعــاد الفلســفية والقيميــة للجوانيــة الناقــدة والروحانيــة الفاعلــة. فــذهب د. إبــراهيم مــدكو 
فيلســوف علــى األصــالة، وان كتاباتــه األخالقيــة قــد جمعــت بــين المثــال والواقــع، والــوعي الفــردي والــوعي الجمــاعي، 
وجعلــت مــن الحريــة قيمــة القــيم، وأنــه قــد عبــر بــذلك عــن صــدق إيمانــه بمشخصــاته اإلســالمية وخالصــه رســالته 

جوانيــة عثمــان أمــين تعــد امتــدادًا للمشــروع اإلصــالحي الــذي بــدأه ويضيف تلميذها حسن حنفــي أن  .)26(ةاإلصالحي
األستاذ اإلمام محمد عبده والشيخ مصطفى عبد الرازق، وٕانها تحوي بين طياتها فلســفة روحيــة مســتمدة مــن تراثنــا 

شــيخ . وكتــب الــدكتور. ســامي ال)27(اإلســالمي والفلســفات المثاليــة الحديثــة، وأن أثرهــا كــان عظيمــا فــي كــل تالميــذه
محمد أن جوانية عثمان أمين األخالقية فلسفة تجديد تريد تشييد مذهب فلسفي قائم على أساس إسالمي إصــالحي 

  .)28(يستمد جذوره من أصول العقيدة اإلسالمية، وأخالق الصوفية وفلسفة الغزالي
  

  

ا عــة وذهب الدكتور أحمد عبد الحليم في مقال له بعنوان: ( زكريــا إبــراهيم واألخــالق المبد ي أن مفكرن فيلســوف ) إل
علي األصالة، وأن مجمــل آرائــه يقتــرب مــن األخــالق الوجوديــة، ويســتند فــي ذلــك علــي نقــوده لألخــالق االجتماعيــة 

نجــد أســتاذنا الــدكتور   -وعلي مقربة مــن ذلــك الــرأي - )29.(ودفاعه عن مبدأ الحرية الفردية ووعي األنا المتشخص
فــي مصــاف الفالســفة والمفكــرين العــرب المعاصــرين الــذين جمعــوا بــين سالســة  مصطفي النشار يضع زكريا إبــراهيم

  .)30( األسلوب وعمق األفكار والنزعة الوجودية التي تعلي من شأن الحرية الفردية
  

  -لنا سوي  التساؤل : يبقتلك كانت قراءتنا لخطابُي المفكرين الكبيرين عثمان آمين وذكريا إبراهيم ولم 
هذين الخطابين من التأمالت الفلسفية التي كانت تعكس همــوم البرجــوازيين فــي مصــر فــي الفتــرة  يمكننا اعتبار هل

م، أم نعتبرها مشروعات عملية معطلة عقب الفصل الجائر بين النظــر والعمــل فــي حياتنــا 1970إلي  1950الممتدة من 
  ؟  الثقافية بوجه عام والتربوية واألخالقية واالجتماعية والفلسفية بوجه خاص
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وهل نحن  اآلن في حاجة  لمثل هذه الخطابات ذات المسحة اإلصالحية والرؤية الفلسفية، أم سنظل جالسين علــي 
ــا عشــرات المســرحيات العبثيــة والمواقــف الماجنــة والمشــاهد  مقاعــد المتفــرجين لمشــاهدة الواقــع  الــذي يشــخص لن

نهاية المحتومة ؟ أم سوف نكتفــي بالشــجب والتنديــد المتدنية ؟. وهل في مقدورنا التدخل في نص الرواية وتعديل ال
  والبكاء علي الماضي التليد لنبرر عجزنا عن التغيير والتجديد ؟ 

وهل فالسفتنا وأمراء منابرنا وقادة مؤسساتنا التربوية والتعليمية قادرون علي حمل مصباح ديوجين في هــذا الظــالم 
صــدق وبقايــا ميــزان الحــق تحــت أطــالل قبلــة القــيم وجمــع شــتات الحالك للبحــث عــن رفــات النبــل والشــرف والعفــة وال

حرفي الحاء والباء اللذان دونسا في مخدع أفروديت وفالنتينوس، أم سوف نظل ننتظر المخلــص فــي عــالم الجحــيم 
  واألشباح الذي ما برحنا نموت فيه بعد أن كفرنا بالبعث وقتلنا األمل وانتهكنا حرمة اإليمان؟.
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  التنوع في الممارسة الفكرية
  مشتاق بن موسى اللواتي

دب-ومعناه ، تصريفات النوع أحد ھوو ،التنوع على وزن التفعل  : -حسب المنج
وع الش ا  يءن ا أيتنويع ه أنواع يو، جعل وع الش ا ءتن ار أنواع وع ، ص والن

ة و ،1ھو أخص من الجنسو ءوأنواع كل صنف من كل شي ه المناطق يعرف
ي مھو الو، المشتركة من الجزئيات المتكثرة بالعدد فقطبتمام الحقيقة  وم الكل فھ

ة واحد ات ذات حقيق د ، ةالذي ينطبق على جزئي ى زي ق عل ل اإلنسان ينطب مث
رو و روعم ي الو ،بك وع ف ق الن هيتف ه إلي نس النتمائ ع الج ز و، صفات م يتمي

يضم مجموعة من و ،بصفات تفصله عن األنواع األخرى الداخلة تحت الجنس
راداأل نس مج ؛ف م الج ا يض واعمبينم ن األن ة م ن ؛ وع م م الجنس أع ذا ف ولھ

وع التنوع، الن ه ف و ا وعلي دةھ ة واح واع ذات حقيق ى أن ر إل ز2لتكث د مي  . وق
ن اال نفين م ين ص ول ب اء األص تالفعلم الوا، خ ةفق وع  : إن ثم تالف تن اخ

اد تالف تض الفة، واخ اھيم الس ض المف ين بع اب ب ض الكت ط بع  دّ فيع، ويخل
اقضا ن التن ربا م تالف ض ل و ،الخ ا خصوصأيغف ل ، اوعموم ان بينھم فك

وع  تناقض يس كل اختالف أو تن ط ، اأو تضاد اتناقض اختالف ول ذا الخل وھ
ديدة  ذ مواقف ش اس يتخ وع في المفاھيم يجعل بعض الن من الحديث عن التن

  .لتباسات الفكريةويقع في بعض اال ،هما شابھواالختالف و
و ر فھ ا الفك ليباب- أم في لص م الفلس ب المعج ل -حس ال العق ي األ إعم ياء ف ش

اإللوصول  ى معرفتھ واھر ، ل ن ظ اھرة م ل ظ ى ك ام عل المعنى الع ق ب ويطل
ة اة العقلي ن  ،3الحي د م ة ويقص ة الفكري ـتأمل و الممارس ة ال رمزاول  التفكي

ا و ،العقل ملكات إعمالو من ثم فإن التنوع في الممارسة الفكرية ھو تعبير عم
ل و مزاولة  د عليه الناس مناعتا لالتفكير والتأمل والتحلي ا من و التعلي غيرھ

ي  أوضاع و يواجھھم من ظواھرو ،قضايا فيما يھمھم من ،العمليات الفكرية ف
اة دارك والحي اوت الم را لتف ام. ونظ اس  األفھ ين الن ات وب اين اإلمكاني تب

                                                 
  . باحث من ُعمان  
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نھم ھتماماتاالو اد و بي دد األبع ا في القضايا الوتع االزواي إن من ، مفكر فيھ ف
   .تتنوع األفكار بين بني البشرو ،تكثر اآلراءن أالطبيعي 

ية حاسمة داح اقفبعض الباحثين مو يتخذ  ،في مقابل ذلكو القضايا بعض  ف
ة ة النظري تنادا؛ الفكري ى تصورھم س أنا إل ن  ب ه م ا توصلوا إلي ادات م اجتھ

ا يال و تالفااخقبل يمن الوضوح بحيث ال  وھ في تلكم القضايا فكرية حتمل رأي
ر الغ و. آخ رون يب اة  ون بفينّصآخ ھم قض ي أنفس ار» ف ة األفك ال و ،«محكم
ق و ،نقدھامناقشتھا وو واآلراء بمحاكمة األفكار ون يكتف م التواف ا أو من ث معھ
ا أو  ابصحتھ أو الحكم، ردھا ان  خطئھا وبطالنھ انيدالحجج ومع بي ل ؛ األس ب

ھلون  اميستس دار أحك ى إص ر عل اتاد وأف دائرة  جماع ذه ال ن ھ الخروج م ب
ابلھم اآلخر، بالمروق من تلكوالفكرية  ا ق زداد األمر سوء إذا م ذي - وقد ي ال

 تنفلتمما قد  ،أو أشد بردود فعل مشابھة -اإللغاءو النفيقصاء وحكم عليه باإل
ه  ور و مع بطھااألم ي ض ة يستعص ى فكري ى فوض ي إل اوز ، تنتھ د يتج وق

الف و ُ الخ زاع أ ة وا رَ ُطالن رى اجتماعي ادين أخ ى مي ر إل ون لفك ية فتك سياس
  !!الطامة الكبرى

  الفكر البشري طبيعة التنوع في
روف  ن المع ة ون أم ر مختلف ايا الفك ةقض ت كو ،متنوع ة ليس ا ذات طبيع لھ

دة يسو، واح ل ل ر  ك ايا الفك ل الخضوع قض اھج تقب ية لمن دة  رياض  أوجام
ابية أو ألن تقاس  صلحال كل األفكار تو ،صارمة منطقية موازين بمقاييس حس

ى و، حصائية صماءإ نھج العلمي الطبيعي عل ق الم لقد جرت محاوالت لتطبي
ارة جدل فكانت عرضة للنقد و، اإلنسانيةجتماعية وعدد من العلوم اال ببا إلث س

اء المختصينو ى حسم. األمردون أن ينتھي  أخذ ورد بين العلم اكوإل من  ھن
االقضايا  ة م وع الفكري ا تتن ل و حيالھ اق التأم داخل آف أنھاتت ر بش اد النظ  ،أبع

ددو ا تتع ارب التفك فيھ د يت ،ريمس جفق ب واش ع القل ل م دانو العق ع  يتعاض م
ة و ة والتربي ئة الثقافي ة االالتنش ة والبيئ ائدةجتماعي ة الس ع  ،الثقافي والوض

كلَّ ، السياسيقتصادي واال ا ينمش تصورات اإلنسان   ةمتمازج بصورة جميع
ه الوورؤاه  ةفمفاھيم يم، كري ا للتقي ة بطبيعتھ ر قابل دو غي ث تغ اس و بحي القي

ا رياضية جامدة أو الخضوع لمقاييس ،بمعايير نمطية صماء من  .أو ما يماثلھ
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يس  ة أخرى ل تم جھ ن المح ق  أنم ائج البحثتتف رو نت ين التفكي ر  ب ل الفك أھ
مو ة - العل ول العلمي ر الحق ي غي ذات ف ةبال و  -التجريبي ى ل واتبحت اھج  اع المن
يس أكما  نفسھا،األساليب و ه ل اداتھم أن تتطابق  بالضرورةن يالتھم واجتھ  تحل

ع  ع الواق رم ائقوتعب ا، عن الحق ا يخالفھ ون م ث يك ار بحي ن أفك  امحكوم م
البطالن و ادب ادة و ،الفس ي الع ا ف را م ى كثي اس عل ع الن دديجم ادئ ع  من المب

ق و ،الفطريةوالقضايا البديھية من قبيل العامة  األولية   مجموعة بشريةقد تتف
على ، - مرجعيات عقدية أوتنتظم تحت نظم اجتماعية أو قواسم فكرية - معينة

د بعض  اتالقواع يم والعمومي ى بعض الق تركة أو عل ةو المش اھيم العام  ، المف
او رعان م ن س اوت لك ا وتتف ار مفكريھ اين أفك دين  تتب ادات المجتھ اجتھ

بين  االمنتس ض ال إليھ ي بع ةف احات الفكري الم ، مس ي ع م و ف ير الفھ التفس
  .اتجاھات شتىت عدة وإلى مسارا التطبيق و التفصيلو
ان يخضع و ،النص أو العقل من مصدر كانأ سواء البشري الفكر نإ سواء أك

نھج اال تنباطي  أو االللم تقرائي س رس نھج آخ ه ،أو أي م ان  فإن ا ك طالم
وعا  انموض اطي اإلنس ادي ( لتع ر المعصالع يرا ، )ومغي ا وتفس ا وفھم تلقي

استنتاجا وتعميما واو ايين، تطبيق ر من األح ه يكون في كثي أو في بعضھا  فإن
قأو التنوع في التفسير أختالف في الفھم مسرحا لال دد في التطبي ا و التع ، كم

تالف  ون موضع اخ ن أن يك ي يمك ضف توياته بع ر ومس ل التفكي ال و ،مراح
د وج المناھ فقدانيعني ذلك بالضرورة  ر القواع ه التفكي ى توجي ين عل ي تع  الت

هو ع  إعانت ي وض دمات ف اتو ،المق ع البيان روضو ،تجمي رض الف  ،ف
يد القو  ،اختبارھاو دالالتوراءات ترش د ال اھيمو ،تحدي توضيح و ،ضبط المف

تنباط واالستدالل وتاالالتعليل والتحليل و  طرائق تنتاجاالس ابھو ،س ا ش من  ام
اليبهومناھج البحث وأصوله و المنطق علم دةأمور يعنى بھا في العا ة  أس العام

ل ؛ فن على حدةو بكل علم المختصة  أو ذه و ب ل ھ رغم من وجود مث ى ال عل
اھج ھامھا و المن ر إس رالكبي ات التفكي بط عملي ي ض ف و ف ي مختل ث ف البح
ل ا، المراح وع اال فإنھ ول دون وق تالفال تح ر  خ ل الفك ين أھ موب ن  العل م
ه و ظربصرف الن، البشر ه كّمًمساحته وعن حجم ً ا وطبيعت ا م .نوع ذه  إن ث ھ

اھج و ةالمن ا أيضاھي  األصول البحثي ارة عن  إم انية عب ة إنس ات فكري نتاج



 4

اداتال حصيلةو يلة و أو، بشرية جتھ م فھي و، للتعامل البشري أداة وس  من ث
ھا ن اال بنفس لم م ي تفاصيلھا وأيضا ال تس اختالف ف واھد و، تطبيقاتھ ن الش م

ريناختالف الن اإلشارة إليھا في ھذا المضمار ي يمكالت ة المنطق  مفك في قيم
هالصوري و دىو ،أھميت ر و م د الفك ى تولي ه عل ةقدرت اج المعرف دة إنت . الجدي

نھج  اال كذلك درة م د حول مدى ق ديم الجدي اقص الجدل العلمي الق تقراء الن س
ة ة اليقيني اج المعرف ى إنت ةو .4عل دى حتمي ي م تالف ف دةقا االخ ة ع  العلي

ببيةو ة أمو ،الس ا بديھي ا كونھ تدل عليھ ة مس دة عقلي رد قاع ف ، مج ي تعري وف
ل و ده والعق ي تحدي ى ف لمين عل اء المس ن فقھ وليين م تالف األص ض اخ بع

اس اناالو ،األصول كالقي ة شرعيتھا والمصلحة و ،ستحس ن جھ يتھا صالحم
ة ام الفقھي تنباط األحك ي اس م. ف رإن  ث وم  اكثي ن العل واوم ي أب ة الت ب المعرف

اد ونعرف اع واقتص ة واجتم ن تربي ا م انون ھ ةوق وم و- سياس ى بعض العل حت
ة يرات و -التطبيقي ا التفس دد فيھ اتتتع دلو النظري ا الج ور فيھ اه  يث بعض تج

ات و خلق اإلنسانو كأصل نشأة الكون، الطبيعيةالظواھر الكونية و ة الكائن بقي
ة ل  ؛الحي ذلك وب ة التجري ك اھج العقلي ذھب المن ي ي ة الت اأصحابھا دي ى أنھ  إل

ة والبديھيات و تستند على ادئ األولي يالمب ل القطع أثر  ،قواعد العق م يت ذي ل ال
ة اال وائب البيئ ة وبش ة وجتماعي االثقافي ا أو، تراكماتھ د نھ ى تعتم اليبعل  أس

ةو ة دقيق تداللية منطقي ق اس ذ ،طرائ ات ھ ى نتاج ن حت لم م م تس اھج ل ه المن
تاال وعالف وخ ا ، التن تج مم دارس و أن ددة م فية متع ات فلس ذھبي إتجاھ كم

ارابي والمشاء واإلشراق وحسبالحكيمين  ل  ؛ غيرھاب الف ا ب ال كانت و لعلھ
اني ر اإلنس يرة التفكي ت مس ي رافق دليات الت احة للج كل س زال تش دم  ت ذ أق من

  .5العصور
  التنوع في الفكر اإلسالمي

ولو ن الق ي ع اريخيو- غن ث الت ور البح ن منظ ر -م المي أن الفك - اإلس
ه و هبإبداعات ه نتاجات ة -واجتھادات ذه الطبيع ذ عن ھ ي و، ال يش   امحتاجال أظنن

ة األدلة على وقوع االد الشواھد ورْ سَ ل ول المختلف ختالفات غير القليلة في الحق
ة اإلسالميو ،من الفكر اإلسالمي ارات الفكري ة ة وھل نشأة التي ذاھب الفقھي الم

ذه ة ؟ و إال بعض إفرازات ھ ى ان االالطبيع وتني أن أشير إل ختالف في ال يف



 5

ه و قضايا الفكر اإلسالمي ى ملم يقتصر على تيار فكري بعين دون  ذھبال عل
ر دارس و؛ آخ ة الم مل كاف ل ش ذاھب وب ي تغلِّالم واء الت اھج س ب المن ب جان

ا التي ركنت سوو، أو التي تمزج بينھما، المنقول أو التي تقدم المعقول اء منھ
ى رأي و إل و ال ت نح ي مال ار أو الت ار واآلث اساألخب ذه و. القي ي ھ رق ف ال ف

فية ة أو فلس ا إذا كانت كالمي ين م ة أ، الناحية ب ة وعقدي لم من ؛ فقھي م تس ل ل ب
ى االاال تالف حت الكخ لكت مس ي س ات الت لوك و تجاھ ير والس فةالس  المكاش
  .الشھود القلبيو
رىو ة أخ ن جھ م يقتصر اال، م تالف ول وع خ ى عالتن دارس ول ذاھب الم الم

ددة ل تع؛ المتع د وب ذھب الواح ي الم ر ف ك ليظھ ار الفكري الواحددى ذل  ،التي
و و، مشارب متنوعةداخله خطوطا واتجاھات ومسالك ومكونا في  اد يخل ال يك

م  المي ل ر اإلس واب الفك ن أب اب م ي اآلراء وب تالف ف ه اخ ع في ي يق وع ف تن
ين بل ال نكاد نجد باحثْ ؛ حجمهو ختالفبصرف النظر عن مساحة اال، األنظار
يْ  رين  نأو فقيھ ا و أو مفس ي أفھامھم ان ف اقناال يختلف ن ، عاتھم ا م ا انطلق مھم
ات مشتركةمبادئ و ي بعض - ھو أمر يتسقو، عمومي هجف ة  -وانب مع طبيع
اعسنة االالبشر و ة؛ جتم ل وطبيع اد واال ب ة.جتھ يشكل في و الممارسة الفكري
ى موا هنفس الوقت افزا عل ق النظرو صلة البحثح ى و ،تعمي الي إل ؤدي بالت ي

ةتوسع الفكر و دد المعرف ة كاشف الغطاء و. تم ول العالم ذا السياق يق ي ھ  :ف
بل ھو ضروري في طبيعة ھذا ؛ ختالف ليس ضروريا في البشر فقط اال إن»

ا ون أيض ون، الك الم الك ي ع ادو أعن ار، الفس ل ونھ وارم وظَلو ،لي  رّ َحو ،أن
ردو يف وو ،ب تص حو ،اءش يم ص را، غ م ج ن أدق . ووھل تالف اآلراء م اخ

ون واميس الك وى  ،ن الم أق ام الع ظ نظ دة لحف ينو»قاع ون مختلف  ،«ال يزال
ذاھبو الوحدة التي ندب إليھا القرآن الكريم ليست ھي الوحدة في اآلراءو ، الم

ر و ة البش ب طبيع تحيل بحس ذلك مس ل ألكف بمعط ر المواھ ة أي موو، ب ھب
ذكاءأشرف من موھبة حرية اآلراء وعدم الحجر على العقول و  إخماد جذوة ال

ز، التنقيبو البحثو الفھمو رآن العزي  إنما المراد بالوحدة المندوب إليھا في الق
امتي اإلسالم و ي ھي إحدى دع د-الت دة والتوحي دة األ -الوح ة ھي الوح خالقي
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أالّ ذو؛ المودةو وحدة اإلخاءو ،والوحدة اإليمانية ك ب ذاھب  ل يكون اختالف الم
  .6«العداءالتقاطع والجفاء وغض وسببا للتبا اآلرءو

ة ا المكتب و الحظن وم و  ول المية الي رون اإلس ي الق ه ف ت علي ا كان ا بم قارناھ
ابقة ي و، الس ع الكم دى التوس ا م ى لن ف لتجل ي مختل ل ف ذي حص وعي ال الن

المي ر اإلس ط الفك ى ، مناش ذا ال أعل ين ھ ود ينف اقاال احةسم وج ى  تف عل
انو من األصول مجموعة اتجالمرو األرك ائل التفصيليةو عي ر من المس  كثي

دة أ ي العقي واء ف ه أ مس يم  مالفق ة الق الميمنظوم ر اإلس دارس الفك ين م  ب
  .المذھب الواحدالمدرسة الواحدة و فضال عن، مذاھبهو

  تميز الفكر اإلسالمي 
ار في  ميالن الفكر اإلسأإلى  ھنا ال بد من التنويهو ره من األفك يمتاز عن غي

السنة في القرآن الكريم و المتمثل- الوحي دّ عيُ و ،كونه يستند على مصادر إلھية
م -المعصومة الثابتة ة  أھ ى ، اإلسالميةمصادر المعرف اده عل ى جانب اعتم إل

ة ل البديھي ادئ العق يةو، مب ذه المصادر التأسيس ن ھ دين ا م تمدت أصول ال س
ره ومن ھنا و، وعه العمليةقيمه العليا وفرو ر األصولي الفقھي تبري جد التنظي

ة ادر اإللھي ى المص ة إل ات الفقھي بة النتاج ي نس ار  ،ف ى اعتب كل أعل ا تش نھ
العالمة  قد اعتبربل و ؛7سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مرجعيتھا النھائية

  .8لمينعن رب العاموقعين نوابا عن هللا تعالى و المفتين الجوزية  ابن قيم
ةو إن ، مع التسليم بھذه المرجعي اد اإلسالمي واالف ي جتھ ة الت النتاجات الفكري

ا اء و يتوصل إليھ رونالعلم ة  المفك ى محتفظ ابع تبق ي  بالط  بعضالبشري ف
  :التالية المعطيات كما يتضح من ، تفاصيلھا

د من البشر  -1 ر األ-ال أح اءغي ره -نبي ة دون غي ة الديني تأثر بالحقيق  الو ،يس
د  زعم أح ن أن ي ى أيحس ل إل ه توص ائق ن ةالحق ي كاف ة ف ها النھائي  جتھادات

واب  ن ادعاءً إ، التفسيريةوالفقھية والفكرية  معارفهو كھذا من شأنه أن يغلق أب
ي ود ويشل الحركو ،البحث العلم ى الجم ا إل ة ويقودھ داراالة الفكري إن و، نح

ة  طمئناناالوحالة القطع  ائج الفكري يعلى النت ا الباحث أود يتوصل ق الت  إليھ
د أو اء المفكر المجتھ ه أثن ته وبحث ايادراس ن القض ية م ة تال  لقض ي نھاي عن

انيةالفكري يرة المس ي و ،ة اإلنس رھ زم غي احبھ ال تل نو اص ره م ع بفك  يقتن
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م يتوصلوا غيره من المفكرين و على ت حجة ليسو ،هيلتزم بو ذين ل اء ال الفقھ
. إن في تلك القضية نفسھا لور لديھم القناعةلم تتبو نفسه مستوى الوضوحإلى 

ولي ر األص راتب- الفك ب بعض التنظي ة  -حس ث التخطئ ي مبح ى ف د انتھ ق
ى و هأالتصويب إل ر ن الفقي اء - أو المفك ه وأثن ةبحث ه اإلجتھادي ه ملكات  -إعمال

ائق و ام الواليس بالضرورة أن يصيب الحق ى األحك ةقيتوصل إل ل ؛ عي اب  ربم
ذور و، اقد يخطئھيصيبھا و د ھو مع ذلك مع ذل الجھ رغ الوسع في ب ا أف طالم

اد وھذا ھو حال االو ،9البحثو ة البشريةجتھ وم الممارسة الفكري ذه و، عم ھ
ذا الصدد دما أھي و ،المسألة تقودنا إلى قضية مھمة في ھ ا عن  نتحدث عن نن

ين  رينمشروعية التنوع الفكري ب ك ، المفك إن ذل ع ف ال يستبطن تصحيح جمي
كانت قائمة  أو ،واقف الفكرية المستنبطة حتى لو كانت متضاربةمالات والنتاج

حيحة و ر ص س غي ى أس ةعل ر دقيق حيح؛ غي ن تص ادات  إذ ال يمك المتض
ول اال، المتناقضاتو ين بعض األطراف الفكري ختالف كما أن قب ي ب ال يعن

يمصادرة  د ف ه حق أح ع ب ذي يقتن ر ال ي الفك ارو ،تبن ة األفك اآلراء و مناقش
ا نقد و ،إبطال حججھاردھا وو ،مخالفة لقناعاتهال فال ، المناھج المستخدمة فيھ

افٍ  ة تن رين يوجد ثم ين األم ة ، أو تعارض ب ك بطرق مھني تم ذل شريطة أن ي
  .علمية معروفةو
رآن إلىجتھادي ن استناد الفكر اإلسالمي االإ -2 نة  و المصادر اإللھية من ق س

وفكري في تلقي  محصلة لمجھود عقلي -موبالنسبة لغير المعص-ال يلغي كونه 
يره و ه وتفس هالنص وفھم مو ،تأويل ة من ث ائج العام وين النت او في تك  ،تطبيقھ

رأيو تالفخلالفھو قابل بذلك و تثناء  ،التنوع في ال ي تشتمل المساحة باس الت
ى األصول  ت ووعل ائل الثواب ة المس ة و ،الواضحة  العقدي الضرورات الديني

ي و، اما أشبھو، الداللةو طعية في الصدورقالنصوص الو ،األحكام الثابتةو الت
ردد و ل الت اساالال تحتم ذه و، لتب ع ھ ي الواق احة ف مولة ضمن المس ر مش غي

ا ووضوحھا ؛ جتھادي البشريالفكر اال دينيبل تحتفظ بحقيقتھ ه فمع و، ال  علي
إنالثوابت اإلسالمية المشتركة  وجود المصادر واألصول و اك مساحة  ف ھن

ك  خالل جتھاد الفكري البشري لال ي و الضوابط و األصولادر والمص تل الت
ة  االت المعرف ف مج ي مختل الميا ف را إس ة فك لة النھائي ي المحص تج ف تن
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المية ر اإلسالمي اال، اإلس ات الفك ن نتاج ل م ذي يجع ر ال ادي األم ة جتھ قابل
المتخصص المتأھل من الطبيعي أن الذي يمكنه القيام بذلك ھو و، الردلألخذ و

  .الالزمة المھنية اآللياتو العلمية  األدواتيمتلك  الذي 

ا أسلفت-مي سالن مصادر الفكر اإلأعلى الرغم من  -3 الوحي  -كم رتبط ب ت
ة البشريةف، العصمةو ال الملكات الفكري ة إلعم ر قليل اء - ھناك مساحات غي بن

ة ايير علمي اھج ومع ى من ة عل ري -معروف اب الك م دالالت الكت ي فھ نة و مف الس
متحديد الو، المطھرة الثابتة د والمحك ق والمقي ام والخاص والمطل ابه و ع المتش

خ و وخوالناس ذلك ، المنس زك ح ال التميي نص الواض ين  ال ريحب اھر و ص الظ
نة و ،أيضا لتحديد عالقة الكتاب بالسنةو، المجملالمظنون الراجح و د الس تحدي

ة دور الثابت ة الص ن جھ توىو، م ى مس ى إل ي ترق رعية  الت ة الش ن الحج ع
  .الخارجي المعروفةعبر تطبيق مناھج النقد الداخلي وذلك و، سواھا

ير و -4 ة والتفس وم اللغ ه وإن عل الم وأصول الفق ا أو الك وم أنتجھ فة عل الفلس
اأ ي إنتاجھ ھم ف ا و س لم تطويرھ ل المس ا ، العق ال وأكم وم الرج ات ن عل طبق

وم ابتكر مصطلح الحديث اة والدراية والرو لمعل ل المس ا العق يھ بشكل - ، فھ
ام وم  -ع ةاعل و بو، جتھادي ةل وع  ،درجات متفاوت ي خاضعة للتن الي فھ وبالت
ه فنت ينھا مما تباأ :سواء قيلو، األولى هئمبادالعقل و مأما التعدد في اآلراءو ي

ل  ،العقول ا إأو قي ة نھ ة بدھي ام واقعي انيأحك ل اإلنس دركھا العق ا و، ي دأ منھ يب
التين ال تب ؛ه المعرفيطريق اني فھي في كال الح ل اإلنس ات العق د عن فعالي تع
  .مناشطه الذھنيةو
ى  -5 ذا نخلص إل رأبھ ادياال ن الفك ي المصدر جتھ المي إلھ ريّ ، اإلس  بش
تنباط واال تنتاجاالس قو س احات، التطبي تثناء بعض المس ة باس ة الديني . القطعي
ادي فالفكر اال، عليهو وع في مناھجه ومعرض جتھ ختالف في نتائجه االللتن
ي و دد ف اربهالتع الكهو مش ا إذ ؛ مس ةحيثم ة فكري اك ممارس ن ھن اد او تك جتھ

ةفكري و ة فكري وع  ؛حرك اك التن ر وويكن ھن ارالتكث اير في األفك ھو و ،التغ
يح اآلراء و حراك  فكري يقود إلى ى تنق ؤدي إل بطني را ل ا ظھ ويسھم  ،تقليبھ

ةيتوسفي تنمية الفكر و ة شاب إال إذا، ع المعرف ذه الممارسة الفكري الھوى  ھ
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ا الموضوعيةورافقتھا العصبية و ،الفئويةالبستھا المصالح الفردية وو  ،جانبتھ
  .مبتكرات العلمنتائج الفكر و حال بعضكما ھو ، اتوظيفھ  يءأسو
اد البشريمع وجود مساحات في الفكر اإلسالمي خاضعة لالو ك ، جتھ إن ذل ف

ل المعرفيص العلمي عال ينفي طابع التخص ذا الحق ى اعو، ن ھ ك عل ار ذل تب
ررات و وم ومق ة وعل د بحثي اھج وقواع ود من نوج د م ات ال ب وافر  نظري  الت

ا و ام بھ ا واإللم لعليھ توى التأھي ى مس وال إل ا وص ي مزاولتھ رس ف  التم
  .جتھاد فيھااالو
ه و إعلي احة الفكف تباحة س ه ون اس أھلين في ر المت المي لغي ر ر اإلس ام غي إقح

االمجتھدي اسو ن المتمرسين أنفسھم في مجال الفتي ى الن ام عل  ،إصدار األحك
ه التخصصية و ر  كذا في سائر مجاالت اغأمر غي او مستس رر علمي ل ؛ ال مب ب

ةمن المشكالت وكثير ل  ھو سبب ي تشھدھا  السياسيةو الصراعات الفكري الت
ايير ال، الساحة العربية اإلسالمية في ھذه األيام اة مع د من مراع تخصص فالب

ذا ي ھ ة و، المجال العلمي ف ول العلمي ائر المجاالت والحق وة بس انيةأس  .اإلنس
ف االو ح توظي رى ال يص ة أخ ن جھ اء ختصاص وم ة إلقص ـتأھيل ذريع ال

ة مسو ،مفكرين مصلحين ي نتاجات فكري ةو ،نيرةتنف ة واعي ودات عقلي  ؛مجھ
ائدالمجرد عدم  ألوفو ،لتقائھا مع ما ھو س ا ھو م ا لم و لتعارضھا أ ،مخالفتھ

وروث ع الم ري و م افيالفك ايير الثق ي مع رورة تبن تلزم بالض ر يس . إن األم
ة؛ مقاييس واضحة محددةو ،علمية موضوعية  للحد من األحكام الذاتية المتعجل
ا و «ختصاصدمغات اال»وضع حد لعمليات منح و، في ھذا الشأن قبضھا ھن

    .على أسس فردية شخصية، ھناك
رورة  إن اك ض ة ھن يم مرلملح ادة تقي رية وإع ة البش ات الفكري ة النتاج اجع

ا، ممارساتوما انبنى عليھا من أعراف و تقويم األفكارالمناھج و اك أ كم ن ھن
ف اال ين مختل وار الموضوعي ب ة لتواصل الح ة ماس ةحاج ات الفكري ، تجاھ

 .في مجاالت فكرية متنوعة مشتركة وصوال إلى مقاربات
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األخالق والقيم في الفكر اإلسالمي القديم: 

  العقل األخالقي العربي

 صقر إبراھيم

من المعروف أن فالسفة اإلسالم لم يتركوا لنا مؤلفات خاصة باألخالق. بل 

ة ومختلطة  اتھم المختلف اثرة فى مؤلف جميعا تركوا لنا آراؤھم األخالقية متن

ن ا الكثير م ت ب س الوق ى نف ة ف ات الطبيعي ةلنظري تثناء والميتافيزيقي ، باس

اب  ا كت رك لن د ت كويه فق راق»مس ر األع الق وتطھي ذيب األخ ل  «تھ أكم

  . دراسة علمية فى مجال األخالق

يس  ه ل ةوقد أدى ذلك إلى اإلدعاء بأن ذاھب أخالقي ، فى الفكر اإلسالمى م

ر  زمن وتغي ا لتطور ال وھذا ما نرفضه إذ اإلدعاء بذلك يتضمن تجاھال تام

يةمقتضيات ا ة صادفت المشكالت السياس ى بيئ اة ف ا و لحي ة وم االجتماعي

ن ن ا م زم عنھم ىيل ر أخالق زت ظ ى مي ة الت ك أن الخاص ى ذل ، أضف إل

ول  ا ح ا ادارت رحاھ ائر الحضارات ھى أنھ المية عن س الحضارة اإلس

ان . وأن األخالق بطبيعتھا أقرب العلوم إلى الدين. األخالق فلقد اقترن اإليم

انالو فى الكتاب ين اإليم األخالق من و سنة بالعمل الصالح داللة على ما ب

  . األخالقو صالت وإشارة إلى ضرورة اقتران اإليمان

فة  ى الفلس الق ف ى األخ ات ف ود دراس ن وج د م ه الب ا إن ه ھن د قول ا أري م

أثرت ان اإلسالمية وإن ت ابقين من فالسفة اليون ه الس ا  ب أو اختلطت بغيرھ

ة أو ات الطبيعي ة من النظري دھا . الميتافيزيقي أثر واالختالط ال يفق ذا الت وھ

  . عمقو وجودھا وقوتھا بل على العكس يزيدھا قوة

وحقيقته أنه وصف ، مروءة والدينالخلق بمعنى السجية والطبع والوحقيقة 

امختوأوصافھا ال هصورة اإلنسان الباطنة وھى نفسل دل . صة بھ الخلق ي ف

                                                 
 . باحث وأكاديمي من مصر  
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ق  تقيمة أوالً على الصفات الطبيعية فى خل ة مس ى ھيئ ة عل اإلنسان الفطري

وثانياً تدل على الصفات التى اكتسبت وأصبحت عادة فى السلوك . متناسقة

دين ا خلقت ، كعادة الت م تصبح وكأنھ ه  معومن ث ه أو تصبح طبيعت طبيعت

ة اً أن . الثاني القوثالث انبين لألخ لوكياً : ج اً س اً وجانب ياً باطني اً نفس جانب

  ظاھرياً.

اً فالسلوك اإل ةنسانى ال يكون خلقاً إال إذا صار طبع ى أن يكون ، وجبل بمعن

تصدر عنھا األفعال بدون مشقة وتكلف بل بسھولة  راسخة فى النفس صفة

ال تعتبر خلقاً، كوقوع الغضب  ويسر، فإذا لم تكن الصفة راسخة فى النفس

 ً ا يم أحيان ن الحل ن ال، م ىوصدور المعصية م ل تق ذلك الصفة أو الفع ، وك

ً الذ قوإنما ھو تخ، ى يصدر من النفس بتكلف وعسر ال يعتبر خلقا ك ل ، وذل

ك ال ، والبخيل بالكرم فى بعض المواقف، كتظاھر الجبان بالشجاعة إن ذل ف

  .ألحواليصدر عنھما إال بمعاناة ومشقة تفرضھا عليھما الظروف وا

و ومعنى ھذا أن السلوك أو الفعل ال يكون خلقا إال إذا صار عادة لصاحبه أ

ادراً  ه إال ن ه ال يفارق اً ل ه ومالزم يطراً علي يالً مس ھم . م رف بعض د ع وق

ا ھى  ، يعنى أن اإلرادة إذا اعتادتاإلرادةبأنه عادة  الخلق فعالً  شيئاً فعادتھ

رالمسماة بالخلق، فإذا اعتادت اإلرادة اإلعط ق الك م اء سميت ھذه العادة خل

ه ا عرف ال عل كم ن األمي ل م ب مي ه تغل بعض بأن تمرار ال ان باس ى اإلنس

ى اإلعط فالكريم ھو ل إل ه المي ذى يتغلب علي ل ال ذا المي ده ھ اء ويوجد عن

  . ما وجدت الظروف الداعية إليه إال فى أحوال نادرةلك

د رة نومن ھنا عرفت األخالق ل ات كثي ا ى فالسفة اإلسالم تعريف ذكر منھ

ر»مسكويه تعريف  ال من غي ى أفع ا إل ة لھ فكر وال  بأنھا حال للنفس داعي

ة مين، روي ى قس م إل ال تنقس ذه الح اً : وھ ون طبيعي ا يك ا م ن أمنھ ل صم

دريب جالمزا ى تعريف «ومنھا ما يكون مستقادا بالعادة والت ام الغزال : اإلم

نفس » ى ال ة ف اره عن ھيئ ق عب ھولة  راسخةالخل ال بس ا تصدر األفع عنھ

ة بحيث تصد إن كانت الھيئ ا ويسر من غير حاجة إلى فكر ورؤية ف ر عنھ
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ً األفعال الجميلة المحمودة عقالً وشرعاً  نا اً حس ة خلق ك الھيئ ، وإن سميت تل

ً كان الصادر األفعال القبيحة سميت ال   .«ھيئة التى ھى المصدر خلقاً سيئا

تشمل الخلق الحسن والخلق  «الخلق»ولعلنا نفھم من كالم الغزالى أن كلمة 

ؤدى القبيح ومن ثم البد من وصفه إذا أريد التميي الخلق الحسن ي ا ف ز بينھم

ه  إلى صفاء القلب وطھارته فإذا صفا وطھر عظم النور وانشرح الصدر ب

دين كك أسرار ادرإفكان ھو الجزاء األعظم فى  ام ال اة أحك ا يوجب النج م

اشوالتأ د ملف والتوافق وبه يتم نظام المع ه نه هللا سبحانه ب دح. وق صلى بي

 صلى هللا عليه وسلموقال أيضاً  على خلق عظيم}: {وإنك لإذ قال  هللا عليه وسلم

ق حسنأ» زان خل واب  «ثقل ما يوضع فى المي ة ھى األب األخالق الجميل ف

د  نعيم الجنان وجوارالمفتوحة من القلب إلى  الرحمن فإن من أتصف بھا فق

يھم رب إل ة وق ابه المالئك ة مقر، ش ب والمالئك ب القري د هللا وقري ون عن ب

ئة بحيث السيئة فھى األفعال الردية التي تصدر عن الھيألخالق , أما اقريب

ة لصاحبھاالعقل و ينكرھا ة مغ، والمھلكات الداالشرع، وھى السموم القاتل

ا  اة معھ ال حي ا »ف وس ألنھ قام النف وب وأس راض القل ة أم الق الخبيث األخ

ن مرض فى م نحلبمنزلة السمومات ومن زوال السمومات واستعملھا لم ي

  .«فى النفس القلب أو سقم

لخلق ألن الخلق صفه وينبغى أن ننبه ھنا إلى أن السلوك ليس ھو بالضبط ا

ه، أنفسيه داخلية و المظھر الخارجى ل ق ما السلوك فھ ل الخل . فالسلوك دلي

ذا ومظھره فإن رأينا  ان ھ معطياً يعطى باستمرار فى الظروف المتشابھة ك

  دليال وتعبيراً عن وجود خلق الكرم عنده.

ه، ھارابى كفيلسوف محب للفضيلة وداعى لوالفا ر من ، ومبغض للشر ومنف

ى فعل  وة نفسه فى أن يتحرك إل ى أن تكون ق يرى أن اإلنسان مفطور عل

، أن اإلنسان أسھل عليه من حركته إلى فعل ضدھافضيلة ما من الفضائل 

ى فعل فعله من االستعداد الطبيعى نحو أ ه إل ة وأن حركت ال فضيلة أو رذيل

يالف ادھاض ا يض ل م ن فع ه م ھل علي ة  .لة أس ى ھيئ ر عل ان فط أن إنس ف
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ى أن يخالف  ه. ولكنستعداد نحو أفعال فضيلة أو رذيلةوا ادر عل ك ق مع ذل

ه وي تعدادما فطر علي ك االس ه ضد ذل ائن عن ات أو فعل الك ذه الھيئ . ألن ھ

زال االستعدادات سواء كانت نحو فضيلة أو  ا يمكن أن ي ا م إن منھ ة ف رذيل

دويتغ نفس ب ى ال تمكن ف اً وت ر زواالً تام اي ات مضادة لھ ا لھا ھيئ ا م . ومنھ

ً كسر ويضعف وتنقص قي ا يمكنوته من غير أن يزول زواالً تاما  . ومنھا م

. وكذلك األخالق فإنھا تنقسم ھذه القسمة أن يزال ويغير وال أن تنقص قوته

ذى يمكن وال يكون التغير والتبديل إال بالعادة والعادة ھى السبيل الو د ال حي

ى  رة وف راراً كثي د م ل الواح ام بالعم ديل بالقي ر والتب ذا التغي اإلنسان من ھ

زمن طويل وفى أوقات متقاربة حتى ما ال يمكن أن يزول فبالصبر وضبط 

داً  ان أب ل اإلنس ى يفع ة حت ة والمدافع ا المجازي ن أفعالھ نفس ع دادال  اض

ا فاألخالق ليست بالطبيعة على الحقيقة  أفعالھا. ا ال يمكن زوالھ وليست مم

ق . صحيح أن زوالھا من األمور الصعبة ولكن ليس باألمر الممتنع فكل خل

ه ين م أن اً عل ه مطلق ر إلي رتإذا نظ و بعس ر ول ل ويتغي ن ق ىء م يس ش ، ول

  . األخالق ممتنعاً عن التغير والتنقل

ود  ق المحم ه الخل تمس ل ذى يل و ال ا ھ ودات كلھ ين الموج ن ب ان م واإلنس

ال المرضية ال يشاركه فواألف ا سائر الموجوداتع ائر يھ ين س و من ب . فھ

ه  ا صدر عن قوت الموجودات له فعل خاص به ال يشاركه فيه غيره وھو م

يزه أصبح ورويته أصدق واختياره أفضل يالمميزة المروية فكل من كان تم

  . كان أكمل فى إنسانيته

ه أعنى أن ت ق ل ه أما إذا نقص أفعاله أو قصرت عما خل ه وأفعال كون رويت

ه ن رويت ه وع در عن ى تص ة الت ن مرتب ط ع أن يح رى ب ة أح ر كامل  غي

  . بھيميةاإلنسانية إلى مرتبة ال

ةأعنى الشرور التى تكون بال –ت أفعاله بقدر ما أعد له رأما إذا صو  روي

ة أو ل بھا عن جھتھا ألجل الشھوة الوالناقصة والعد ا البھيمي تى يشارك فيھ

ة نفسه التى  تشغلهر الحسية التى باألمو االعتزاز ه من تزكي عما عرض ل
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ين التى  رة الع تنتھى به إلى الملك الرفيع والسرور الحقيقى وتوصيله إلى ق

وتبلغه إلى جوار  }فال تعلم نفس ما أخفى لھم من قرة أعين{: قال هللا تعالى

ا عين وال  م ترھ ذات التى ل يم والل ذن سمعتھا أرب العالمين فى النعيم المق

ق وال خطرت على قلب بشر و حقي ق  بالمقت. فھ ه عز وجل خلي من خالق

  . بتعجيل العقوبة له وإراحه العباد والبالد منه

ه ل ذات ه ، واإلنسان من بين جميع الحيوان ال يكتفى بنفسه فى تكمي د ل والب

دد حت رى الع وم كثي ة ق ن معاون ةم ه طيب تم حيات ى ى ت ره عل ، ويجرى أم

تم  نى بالطبع أى ھو محتاج إلى مدينةدفاإلنسان م .السداد ر لت ق كثي فيھا خل

ره فكل إنسان. له السعادة اإلنسانية و بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غي ، فھ

تھم  ة ومحب رة الجميل رتھم العش اس ومعاش افاة الن ى مص ذلك مضطر إل ل

م ملون ذاته ويتممون إنسانيتهالمحبة الصادقة ألنھم يك ، وھو أيضاً يفعل بھ

  . كمثل ذل

فمسكويه يرفض موقف الذين رأوا الفضيلة فى الزھد وترك مخالطة الناس 

ال وتفردوا عنھم اءإما بمالزمة المغارات فى الجب ا ببن الصوامع فى  ، وإم

اور يالمغ ا بالس ى الب، وإم داناحة ف ائل ل ن الفض ىء م م ش ل لھ ، ال يحص

دن ال تنسانيةاإل اكنھم فى الم اس ويس م يخالط الن ه . وذلك إن من ل ظھر من

، بل تصير قواه وملكاته التى ركبت النجدة وال السخاء وال العدالة العفة وال

وة والشوقفيه باطلة ألنھا  دأ من الق ذة ال تتوجه المب ذلك متى كانت الل . ول

وة استحسن  ا بق اإلنسان حسية قبيحة ثم مال الطبع إليھا بافراط وانفعل منھ

ي يح وھون عل ا كل صع فيھا كل قب م يرنفسه منھ ط وب ول ال موضع الغل

ا وضعت من أجل  .مكان القبيح حتى تبصره الحكمة ة إنم فالفضائل الخلقي

ى ا المعامالت والمعاشرات الت تم الوجود اإلنسانى إال بھ ا ال ي دل إنم ، فالع

جور الذى ھو رذيلة عن احتيج إليه لتصحيح المعامالت وليزول به معنى ال

املين عالمتع ا وض اً إنم ة أيض ى . والعف ى تجن ة الت ذات الرديئ ل الل ت ألج

ذلك الشجاعة وضعت فضيلة من  الجنايات العظيمة على النفس والبدن وك



 6

م اإلنسان عليھا فى بعض األوقات وال ل األمور الھائلة التى يجب أن يقدأج

  . يھرب منھا

، وتوسم بتعد عنھم وسكن الجبال والمغاراتفاإلنسان إذا تفرد عن الناس وا

ع الفضائل الخلقي قد الزھد فھو دال من انسلخ عن جمي وحش ب ار الت ة واخت

ً المدنية   . . وھو إما جماداً أو ميتا

ة الراھب،  ا تظھر فى مجتمع وال تظھر فى عزل وعلى ھذا فالفضائل إنم

ى  اً ف ون خلقي ديناً ولكن ال يك ون الراھب الناسك مت د يك م ق و نع ه وھ أفعال

ه ، ألن األخالقية شرطھا أن تكون ثمة منفرد ين اآلخرينصلة بين و وب . ول

اً  ذھباً خلقي ت م حيحاً لكان اً ص ريعة فھم ت الش هفھم ان  أساس ب اإلنس ح

ان ين لإلنس ائدة ب ة س ون المحب ر أن تك ع بغي ن أن يتصور مجتم ال يمك . ف

ى ذل رات بالتساوىأفراده بحيث يترتب عل يم الخي ا أن ك الرضا بتقس . كم

ام فى إدام رات بالتساوى عامل ھ راد ة فضيلتقسيم الخي ين األف ة ب ة المحب

 ً ق الفضيلة ھو وجود المجتمع ألن اإلنسان جميعا . فالشرط الرئيسى لتحقي

ا  وفضائلهحيوان مدنى وال يمكنه بلوغ الكمال وممارسة وظائفه  المختلفة م

ا تجاوز . لم يوجد فى مجتمع دار م فالفضائل ليست فضائل فى ذاتھا إال بمق

ى المتحلى بھا إلى أبناء جنسه أ ى إال بعد وصول آثارھا إلى من حوله أو إل

راد . المجتمع فالسخاء والشجاعة والعفة مثالً ال تظھر إال فى التعامل مع أف

مالمجتمع فيظھر بذلك  اس وفضائلھم أو رذائلھ ادن الن المجتمع شرط مع . ف

  .أساسى لتحقيق الفضيلة أو الرذيلة

ين مصالح الف رد ومصالح المجموع فالفارابى يسعى إلى تحقيق االتساق ب

ث  نفعھم بحي ق ال ي اط وثي وع برب عادة المجم ية بس عادة الشخص ربط الس ب

ة ال تكون قط مع تعارض مع سلوكه من  يكون واضحاً أن مصلحة الذاتي

  .ه على تنمية الخير العامأجل الصالح العام بل يبدو عنده داع شخصى يحمل

ا السعادة فكل ال بھ ة المدينة يمكن أن ين ا . فالمدين اع فيھ تى يقصد باالجتم

، ة فى الحقيقة ھى المدينة الفاضلةالتعاون على األشياء التى تنال بھا السعاد
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اع الفاضل واالجتماع الذى به يتعاون على ة نيل السعادة ھو االجتم . واألم

ة الفاضلةاالتى تتع ذلك . ون مدنھا كلھا على ما تنال به السعادة ھى األم وك

وغ المعمورة الفاضلة إنما  ى بل اونون عل ا يتع تكون إذا كانت األمم التى فيھ

  . السعادة

ه ذوا ى الخدم وس عل ه رياضة للنف دين كل ول فال بيل اآلخرين يق ى س ا ف تھ

اس بعضھم بعضاً، ألن كل واح»مسكويه  د وألجل ذلك وجب أن يحب الن

 ، فيكون إذن كليرى كمال نفسه عند اآلخر، ولوال ذلك ما تمت لھذا سعادة

  ,«وقوام اإلنسان بتمام أعضاء بدنه ،زله عضو من أعضاء البدنواحد بمن

ؤمنين  ين الم آخى ب اب أو الت رتبط بالتح المى الم ابع اإلس ر الط ذا يظھ وھ

ى  ى النقصانات ومضطرون إل ون عل اس مطبوع دة فالن ة الواح اء األم أبن

رادھم  بيل ألف ا وال س ه  تحصيلتماماتھ هبتمام ك وجب أن نفس ، وألجل ذل

 بعضھم بعضاً ألن كل واحد يرى كمال نفسه عند اآلخر، ولواليحب الناس 

ذا اإلنسان سعادة لذلك ما تمت لھ ة عضو من  . فيكون إذن ك واحد بمنزل

دن اء الب ادقة أعض ة ص ه فالحاج اء بدن ام أعض ان بتم وام اإلنس . وق

ين أشتات األشخاص ليصيروا  والضرورة داعية إلى حال تجمع وتؤلف ب

ى الفعل باألتفاق واألئتالف ك الشخص الواحد الذى يجتمع أعضاؤه كلھا عل

  الواحد النافع له.

ة اإلنسان الواحد فالخيرات كثيرة ، وملكاتھا فى النفس كثيرة وليس فى كاف

ةيجمام بالقي ا جماع وم بجميعھ ذلك وجب أن يق ا ل نھم عھ رة م ذلك كثي . ول

اس وجب أن تكون أشخاص ى  الن ان واحد عل وا فى زم رة وأن يجتمع كثي

ةحصيل ھذه السعادات المت ه شتركة ليكمل كل واحد منھم بمعاون اقين ل ، الب

وم كل  ا حتى يق نھم فيتوزعونھ فتكون الخيرات مشتركة والسعادة فوض بي

  . واحد بجزء منھا ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال اإلنسي

يلة وال  الطبع ذا فض ره ب ن أول أم ان م ر اإلنس ن أن يفط ان ال يمك فاإلنس

يفطر اإلنسان بالطبع حائكاً وال كاتباً. ولكن يمكن أن  أنة كما ال يمكن رذيل
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ك أسھل  ،رذيلة أويفطر بالطبع  معدا نحو أفعال فضيلة  ال تل بأن تكون أفع

الطبع أسھل . عليه من أفعال غيرھا فيتحرك من أول امره إلى فعل ما ھو ب

ى ضده  افزعليه متى لم يحفزه من الخارج إل ك االسح داد الطبيعي تع. وذل

ه ليس يقال له فضيلة ال ل يس يق ، كما ان االستعداد الطبيعي نحو الصناعة ل

ك ، صناعة ال فضيلة وكررت تل تعداد طبيعي نحو أفع ان اس ولكن متى ك

ة في  ا األفعال واعتيدت وتمكنت بالعادة حتى تصير ھيئ نفس تصدر عنھ ال

ال بأعيان اتلك األفع ادةھ ة عن الع ة المتمكن ا  ، كانت الھيئ ال لھ ي يق ھي الت

ن كان يصدر عنھا وإ، وال تسمى الھيئة الطبيعية فضيلة وال نقيصة. فضيلة

دة بأعيان ال واح اأفع ا. ھ م لھ ة ال اس ون الطبيع ادة ھي ، وتك التي ھي بالع ف

ا وال  د اإلنسان عليھ التي يحمد اإلنسان عليھا أو يذم وأما األخرى فال يحم

إن  ويهق ويقفكل من ينشأ على خلق من األخال يذم. حتى يتمكن من نفسه ف

ع فمزوال ذلك  ر ممتن ة الخلق مما يعسر ولكنه غي نفس المتخلق ا كانت ال ھم

ا  ي معھ ت األخالق الت د كان ق جدي اب خل ت اكتس م تكلف بعض األخالق ث ب

بة ال ذه المكتس ا وھ ة لھ ياء الطبيعي دةكاألش ة جدي ن اعتيادي األخالق يمك . ف

رة ا متغي ا أي أنھ ا زوالھ ه طبيعفاإلنس بح ل بھا وتص ادة ن يكتس ة بالع

  . والتكرار

ال  رار األفع نفس بتك تمكن من ال فالفضائل والرذائل الخلقية إنما تحصل وت

ك الف اد تل ا واعتي ان م ي زم رة ف راراً كثي ق م ك الخل ن ذل ة ع ال الكائن ع

  . كانت الھيئة المتمكنة من العادة ھي التي يقال لھا فضيلةبأعيانھا، 

األخالق إذا كا ك أنف ى ذل إن معن ؤالء ف زعم ھ ا ي ر كم ل التغيي ت ال تقب  ن

ة ه وسلم. إن الرسول المواعظ والتأديبات ستكون باطل ا  صلى هللا علي ول لن يق

ي أن ا «حسنوا أخالقكم» ر  أنخالق يمكن ألوھذا القول من جانبه يعن تتغي

ا سلوك الحمن حال إلى حال ا راقبن ك واضح إذا م ه من . وذل وان وانتقال ي

ات نس، ومن الجماح إلى السالسةش إلى التأالتوح ذه الحيوان . وإذا كانت ھ

ك الفعل فوغيرھا يتعدل سلوكھا من حالة إ ا ال تمل األولى لى حالة رغم أنھ
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ة إن اإلنسان الذي وھب العقل يمكنه أن يغير أخ: إذن أن نقول ه من حال الق

ا ة أحسن منھ ا جاء الحديث الشريف إلى حال ا بعثت أل»، ومن ھن م إنم تم

  .«مكارم األخالق

رة وا األخالق متغي ونف ر مختلف ذا التغي ول ھ ي قب اس ف ريع لن البعض س ، ف

ول  ولالقب بعض اآلخر بطيء القب ر وال ى للتغي تالف إل ذا االخ ع ھ . ويرج

ا ببين ھم زة: األول: س عب أن الغري ا أص ان تغييرھ دم ك ت أق ا كان . كم

ن أص ان ولك ي اإلنس ودة ف ر موج ب والتكب ھوة والغض راً فالش عبھا أم

ى اھا عل دم وأعص ا أق ھوة ألنھ وة الش ر ق رى التغيي ا ي بي فيم . إذ أن الص

الغزالي تخلق له الشھوة في مبدأ الفطرة ثم بعد سبع سنين يخلق له الغضب 

أن األخالق تتغير بسرعة إذا : وبعد ذلك يخلق له قوة التمييز والسبب الثاني

ك باس ى ذل ا عل ا وعزمن ل نحو تغييرھ ا العم دناكررن ذا  تمرار واعتق أن ھ

ى التغيير يعد حسنا ومرضيا . ومعنى ذلك إننا لو عودنا أنفسنا باستمرار عل

ة شيء ما فإن ھذا التعود والتكرار  عمل ر من حال دما نحو التغيي سيدفعنا ق

راً . إلى حالة د تغيي ويساعدنا على ذلك أكثر اعتقادنا أن التغيير المطلوب يع

 ً هأھمية شيء في حياته وكرس نففالمرء إذا اعتقد ب. حسنا ، سه للوصول إلي

  فإنه سيصل إليه. 

بويقس ة مرات ى أربع ا أصعب في م الغزالي الناس إل ة منھ د كل مرتب ، تع

بقھا ا أسھل من ، تغييرھا من المرتبة التي تس ثالً عالجھ ى م ة األول فالمرتب

ة ة الثاني ى آخر المرا، المرتب ذا إل ة وھك ن الثالث ة أسھل م ذه المرتب تب وھ

  . األربعة

ين الحق والباطل  المرتبة األولى: - ز ب ذي ال يمي مرتبة اإلنسان الغفل ال

ادات وھي  ع االعتق ا من جمي ى الفطرة خالي ل يظل عل يح ب ل والقب والجمي

ى باعث  إذ، راتب في العالجأسھل الم م ومرشد أو إل ى معل ال يحتاج إال إل

  صر وقت. من نفسه يدفعه إلى المجاھدة بحيث يحسن خلقه في أق
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ود ، مرتبة اإلنسان الذي عرف قبح القبيح :المرتبة الثانية - م يتع ه ل ولكن

وھذا الشخص . على العمل الصالح بل زين له سوء عمله وانقاد إلى شھوته

ذا  إنسانأصعب من  المرتبة األولى في عالجه ولكنه يمكن عالجه إذ أن ھ

ه ا ، الشخص يعلم أنه مقصر في عمل ع عم ه ان يقل ه من وأن علي ود علي تع

نة، كثرة الفساد ى األمور الصالحة الحس . وعليه بعد ذلك أن يعود نفسه عل

فھو إنسان قابل للرياضة الروحية إذا عزم على ذلك بكل قوته وساعدته مع 

 . ذلك العناية اإللھية

ة: - ة الثالث د  المرتب ذي يعتق ان ال ة اإلنس الق  أنمرتب ي األخ يح ھ القب

نة ا، الواجبة المستحس ل، حق وأنھ ك، وجمي ى ذل ذا اإلنسان . وتربى عل فھ

اعف  ك لتض دور وذل ى الن ى صالح إال عل ه وال يرج ع معالجت اد تمتن تك

 . أسباب الضالل

ة واأل - رةالمرتبة الرابع د أن الفضيلة في  :خي ذي يعتق ة اإلنسان ال مرتب

ذا جاھدة بذلك والظن بأنه يرفع قدرهكثرة الشر واستھالك النفوس والم . وھ

 . المراتبھو أصعب 

ة  ع أسماً محدداً فالمرتب ة من المراتب األرب ويطلق الغزالي على كل مرتب

ة ھي ، األولى ھي مرتبة الجاھل والثانية ھي مرتبة الجاھل الضال، والثالث

. والفاسق والشرير والرابعة ھي الجاھل والضال، الجاھل والضال والفاسق

لثالث . واو باعثاً من نفسهالمرشد شيخاً أ واألول والثاني يرشدان سواء كان

اً من والرابع ال يقبالن اإلرشاد اً ھام د جانب ر األخالق يع . فالقول إذن بتغيي

جوانب الفلسفة الخلقية وبدونه تصبح الدعوة إلى قيم أخالقية دعوة ال معنى 

يستقيم معه إصالح. إذ أن القول بأخالق ال يمكن تغييرھا ال لھا بل ھو قول 

اإلضافة إلى ما يترتب عليه من انھيار للقيم والقضاء قول يصعب تصديقه ب

ةعليھا بحيث يصبح ا ادئ أخالقي اك مب أن ھن ول ب اك مصلحين وأ، لق ن ھن

  . ودعاة لألخالق قول بال معنى
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ودوا  أن يع ة ب ة والصناعات العملي فالناس ال بد وأن يعلموا الفضائل العملي

  -أفعالھا وذلك بطريقتين :

ائر األ: باألقاويل االأحدھما - ة وس ل االنفعالي ة واألقاوي ل التي قناعي قاوي

ذه األ نفس ھ ي ال ن ف ى يتمك ا حت ا تام ات تمكين ال والملك وض  صيرفع نھ

  عزائمھم نحو أفعالھا طوعا.

ك تستعمل مع المتوأما الطريق الثاني - راه وتل رد: فھو طريق اإلك ين م

 ً ا من  المتعاصين من أھل المدن واألمم الذي ليسو ينھضون للصواب طوع

ل ھم وال باألقاوي اء أنفس ى تتلق نھم عل ن تعاصى م ذلك م وم ، وك ى العل لق

 .النظرية التي تعاطاھا

ينا وإذا سأل ا  عن أي األفعال التي يجب أن نغرسھا ف ا عليھ نا ونعودھ أنفس

اً شراً  ، ألجابنا بأنھا األفعال المعتدلةباالعتياد . المتوسطة بين طرفين جميع

ل فاألفعال متى كانت متوسطة ل . حصلت الخلق الجمي ق الجمي فضيلة الخل

ةقائمة إذن على ملكة الو ا رذيل راط ونقص وكالھم ين إف ة سط ب ل العف . مث

ذة فأح د وھو الشره فإنھا متوسطة بين الشره وعدم اإلحساس بالل دھما أزي

لشجاعة متوسطة ، واسخاء متوسط بين التقطير والتبذير. والواآلخر أنقص

راط البين التھور والجبن ين إف م متوسط ب ين أال يغضب ، والحل غضب وب

ين الوقاحة والخجل، وعلى شيء أصالً  اء متوسط ب ودد متوسط الحي ، والت

  . بين التمقت وبين التملق وكذلك سائر الفضائل

ال ع دل يق ى نحوينوالتوسط والمعت ، واآلخر : أحدھما متوسط في نفسهل

توسط الستة  في نفسه مثل متوسط بالقياس واإلضافة إلى غيره...فالمتوسط

ين دبين العشرة واالثن نقص في وقتٍ  ، والعشرة ال تزي ات وال ت . من األوق

ا المتوسط باإلضافة وھو المتوسط لحسابيوھذا ما يسمى بالمتوسط ا . أم

ه ياألخالق تالف  فإن ب اخ ة، وبحس ات المختلف ي األوق نقص ف د وي يزي

ا يضاف داألشياء، التي إليھ ذاء المعت ل الغ دل للرجل . مث ل للصبي والمعت

. فالمتوسط في أحدھما ه يختلف بحسب اختالف حال بدينھماالتام الكدود فإن
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ه  ه وثقل ه غير التوسط في اآلخر في مقدار وعدده وفي غلظه وإمالق وخفت

. فاألفعال في األخالق ينبغي أن تقدر كميتھا في وبالجملة في كميته وكيفيته

ي الش ا ف دار وكيفيتھ دد والمق ى دة والضالع افة إل ك بحسب اإلض عف وذل

ل، والالفاعل ه الفع ذي ألجل ل وال ه الفع ان، وبحسب الزذي إلي ان والمك  .م

ال إن المعت «الغضب»: مث هف ن يغضب علي ال م ب ح و بحس ه ھ ، دل في

ه الغضب وب ذي ألجل ذي ھو وبحسب الشيء ال ان ال حسب الوقت أو المك

وكيفيتھا بحسب الضارب ا . وكذلك الضرب والعقوبات مقدرة في كميتھفيه

ا ، الجناية التي عليھا الضرببحسب، ووالمضروب ، وبحسب اآللة التي بھ

ي ذلك ف ال الضرب وك ائر األفع ول مسكويه .س ل فضيلة » يق يعلم أن لك فل

اوأ، طرفين محدودين يمكن اإلشارة إليھما ة لھ ، وساطا بينھما كثيرة ال نھاي

ذي سميناه ، إال أن الوسط الوال يمكن اإلشارة إليھا حقيقي ھو واحد وھو ال

  . «فضيلة

س فضيلة من ، أقصد أن لكل قوة من قوى النفوقوى النفس يقابلھا الفضائل

، والقوة الغضبية يقابلھا فضيلة لقوة الشھوية يقبلھا فضيلة العفة، فاالفضائل

جاعة والق ةالش يلة الحكم ا فض ة يقابلھ ائل وة العاقل ك الفض دال تل ، وباعت

  . ضيلة أخرى رابعة وھي فضيلة العدللى بعض يحدث فونسب بعضھا إ

لطرافوالفضائل ھي أوساط بين أ ك األطراف ھي الرذائ اس ، وتل ، وأجن

ل  عالرذائ ائل األرب ا ضعف الفض ة ألنھ ور والثماني ي التھ ذه ھ بن ، وھ ج

لخمود طرفان للوسط الذي ھو ، والشره واطرفان للوسط الذي ھو الشجاعة

ة دھاء، والجھل والالعفة ة، الجور والمھان ذي ھو الحكم ، طرفان للوسط ال

م و المأي الظل ذي ھاالنظ ط ال ان للوس ة، طرف اس و العدال ذه أجن . فھ

نفس ل الفضائل التي ھي صحة ال ذه . األمراض العالية التي تقاب وتحت ھ

ذا ال. األجناس أنواع ال نھاية لھا ، والتمسك وسطولھذا صعب جدا وجود ھ

ال ، وذلبه بعد وجوده أصعب ل من األفع ك ألن األطراف التي تسمى رذائ

ر من  ذلك دواعي الشر أكث واألجور والزمان وسائر الجھات كثيرة جداً ول
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ة حدھاوال يسمى العف دواعي الخير. ا إال إذا وفى العف ا يف عفيف ، واختارھ

اول كل واحدة من  م تن لنفسھا ال لغرض آخر غيرھا وآثرھا ألنھا فضيلة ث

ذي ينبغيدار الحشھواته بمق ذي ينبغي اجة ومن الوجه ال ، وفي الوقت ال

  . وعل الحال الذي ينبغي

، وال الشجاع شجاعا إال إذا وفى كل واحدة مثل ال يسمى العادل عادالً وبال

اول كل ا، واختارھا لنفسھا ال لغرض آخرمنھما على حدھ م تن ا ث ، وأثرھم

لوقت الذي ينبغي واحدة منھما بمقدار الحاجة ومن الوجه الذي ينبغي وفي ا

  . وعلى الحال الذي ينبغي

زد بعضھا  وأحوالهفالعادل بالحقيقة ھو الذي يعدل قواه وأفعاله  كلھا حتى ي

امالت والكرامات  ه من المع ا ھو خارج عن ك فيم روم ذل م ي على بعض ث

  . ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة نفسھا ال غرضا آخرا سواھا

ي طاً ب ة توس ت العدال ا كان د ولم ى رد الزائ ا عل در بھ ة يقت راف وھيئ ن أط

ه صارت أتوال اقص إلي دةم الفضائل وأن بھھا بالوح ادة والنقصان ش . فالزي

ا  ةوالكثر م يكن بينھ ياء إذا ل اوالقلة ھى التى تفسد األش  مناسبة تحفظ عليھ

ا  وھو األعتدال بوجه ما واالعتدال ھو الذى يرد عليھا ظل الوحدة ومعناھ

رف ھا ش ذى يلبس اوت  ال رة والتف ة الكث ا رذيل ل عنھ دة ويزي الوح

ةواالضطراب الذى ال يحد  ى ھى خليق اواة والت بالوحدة  وال يضبط بالمس

  .فى جميع الكثرات

اواة ھى أ اواة، والمس ن المس تق م دل مش ى والع ذكورة ف شرف النسب الم

اصناعة الموسيقى وغيرھا واع . ولذلك ال تنقسم وال يوجد لھ ا أن ھى  وإنم

ى دة ف دة وح ل للوح ا أو ظ ل معناھ ى المث ى ھ اواة الت د المس م نج إذا ل . ف

ذكورة الت ى النسب الم دلنا إل رة ع ى بالحقيقة فى الكث ود إل ا وتع ى نمل إليھ

  . حقيقتھا

من واحد فالشريعة ھى التى ترسم فى كل ، واالعتدال ھنا ترسمه الشريعة

اواة . والمتمسك بالشريعة يعمل بطھذه األشياء التوسط واألعتدال بيعة المس
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داالتفيكتسب  ر والسعادة من وجوه الع ياء ، ألن االخي أمر باألش لشريعة ت

أ )ألنھا من عند هللا عز وجلالمحمودة ( ة وت رواءات البدني مر وتنھى عن ال

ة وتنھى ، فى مصاف الجھاد بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات أمر بالعف وت

ن ر ع تم والھج راء والش وق واالفت ةالفس ائل  . وبالجمل ع الفض أمر بجمي ت

  .وتنھى جميع الرذائل

ة ، وأن ھا كلھاكلھا اعتداالت وأن العدالة اسم يشملھا ويعموالفضائل   العدال

ريعة ك بالش ب للمتمس تعمل الق ادل يس ركائه ، وأن الع ه وش ى ذات ة ف لعدال

ل تجد المدنيين ل ھى الفضيلة والمقاب ، فالعدالة ليست جزءاً من الفضيلة ب

، نالمدنييه اته وفى أصدقائه ثم فى جميع شركائل الجور فى ذالجائر يستعم

ا ة كلھ ولكن ھل – وأن الجور مثل العدالة ليس جزء من الرذيلة لكن الرذيل

ل ا بفع م لھ ه والظل ل اإلضرار بنفس ان العاق وتحصيل  الجور يقصد اإلنس

ة ان : الرذيلة ؟ يرد على ذلك مسكويه بقول ا ك رة إن اإلنسان لم وى كثي ذا ق

داً ليس اناً واح ا إنس ةمى بمجموعھ ال مختلف ه أفع در عن ر أن تص  –م ينك

بحسب تلك القوى فصاحب الغضب إذا استشاط يختار أفعاالً مخالفة ألفعاله 

 ً ا اكناً وادع ان س ذلك ، إذا ك وة وك احب النش ة وص ھوة الھائج احب الش ص

ه فى الطروب ى ارتكاب فعل يظن دعوه إل ه ت ، وذلك ألن القوة التى تھيج ب

عنھا ورجع إلى عقله رأى قبح  أما إذا سكن، الحاً له جميالً بهلك الحالة صت

ال ك : ذلك الفعل وفساده فتعجب من نفسه وق ليت شعرى كيف اخترت تل

  . األفعال القبيحة فيلحقه الندم

ى أن تكون سيرته ولھذا السبب يرى مسكويه إنه البد من تعود اإل نسان عل

ى شىءن ال يقفاضلة وأ ن  دم عل ل الصريح م ة العق د مطالع ه إال بع أفعال

ة وبعد مراعاة الشريعة القويمة لتصبح بذلك أفعاله كلھا منتظمة غي ر مختلف

  .وال خارجه عن سنن العدل

أثرھم  طو إال أن ت أثروا بأرس د ت ط ق ف الوس وتھم لموق ى دع فة ف والفالس

ة  صدر اإلسالمى الذى يتمثل فى اآليات القرآنيةمبال ر واألحاديث النبوي أكث
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الى من تأثرھم ال تع وا : {بأرسطو ق زان وأقيم وا فى المي وزن أن ال تطغ ال

  }.بالقسط وال تخسروا الميزان

يزيل شھوة النكاح أو ترك النكاح مع المقدرة واألمن من لفمن خصى نفسه 

رك األك ات أو ت راآلف ذكر والفك ادة وال عف العب ى ض ر ل حت د أخس ، فق

ا طن والفرج فقد طغى فى الميزانالبفى شھوته  أنھمك. ومن يزانالم . وإنم

ان وا ن الطغي ديره ع ه وتق و وزن دل أن يخل ا الع ه كفت دل ب ران فتعت لخس

  . الميزان

الىفى األخالق ھو الوسط دون الطرفينفالمطلوب  ال تع ذين إذا { :. ق وال

ً أنفقوا ولم يسرفوا و   . }لم يقتروا وكان بين ذلك قواما

رھ ود ش خاء محم ين وھ افالس ط ب رو وس ذير والتقتي ى التب ذلك طرف . وك

ام  ھوة الطع ى ش وب ف ربوا و»المطل وا واش ب كل ه ال يح رفوا إن ال تس

ول الرسول  «المسرفين ه وسلم-ويق ر األمور أوسطھا» -صلى هللا علي  «خي

اد  ة ھو تكلف الضد حتى يعت والطريق إلى إصابه الوسط ومعالجة الرذيل

ى  ذلك إل طويصل ب وب الوس النظر المطل ك ب ه. وذل ى طبع ود إلإل ى ، يع

ادة ». يقول الفارابى االعتدال أو ما يقرب منه ى الزي نا عل متى صادفنا أنفس

ى الوخالق ردوالنقصان فى األ ا إل ق الحاصل دناھ أن ننظر فى الخل سط ب

  . ، فإن كان من جھة الزيادةلنا

ى ضده  ة عل ال الكائن نا األفع ذى عودنا أنفس نال ه النقصان ھو م . وإن جھ

ى ضده  من جھة دفناه عليهما صاكان  ة عل ال الكائن اه األفع النقصان عودن

ق  الذى ھو من جھة  م نتأمل وننظر أى خل اً ث ك زمان الزيادة ونديم على ذل

  .«قاربهن حصل وال نزل نفعل ذلك إلى أن نبلغ الوسط أو

ى  ذاأى إ ود إل انى حتى يع ريط عالجة بالث راط أو التف غلب أحد طرفى اإلف

الىعلى حد االعتدال شديالتوسط والوقوف  ا أمرت} :د قال تع تقم كم  {فاس

ى تقيم ف ى الصراط المس داد عل إن االمت ذه األطراف  ف ين ھ طلب الوسط ب
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. وھو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما وصف من حال الصراط شديد

  . اآلخرةفى الدار 

ل يكون استقام عليه فى اآلخرة، الدنيا ومن استقام على الصراط فى ى، ب  ف

 ً ا مات  عاشما إذ يموت المرء على  .اآلخرة مستقيما ى م ه ويحشر عل علي

ى عليه تملة عل ة من الصالة سورة الفاتحة المش . ولذلك يجب فى كل ركع

ه ت الى: قول تقيم{ع دنا الصراط المس ى  }إھ ه أعز األمور وأعصاھا عل فإن

 ذلك ، فكيف وقد كلفنا، لطال العناء فيه. ولو كان ذلك فى خلق واحدالطالب

  . صرجميع األخالق مع خروجھا عن الح فى

. وسلم عليه صلى هللال سيدنا رسول هللا ولم يبلغ كمال االعتدال فى ھذه األربع إ

اوتون فى ده متف ذه الق والناس بع ه فى ھ ه فكل من قرب من د من رب والبع

ه وسلمصلى هللا األخالق فھو قريب من هللا تعالى بقدر قربه من رسول هللا   .علي

ق مل ين الخل ون ب تحق أن يك ذه األخالق اس ال ھ ن كم ع م ن جم ل م اً وك ك

عن  انفك، ويقتدون به فى جميع األفعال ومن مطاعاً يرجع الخلق كلھم إليه

تح ادھا اس ا واتصف بتض الق كلھ ذه األخ بالد ھ ين ال ن ب رج م ق أن يخ

  . ، فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعدوالعباد

اس أووالمتوسط في األفعال  رھم  قد يكون منھا ما ھو متوسط لجميع الن أكث

ه ان أو جميع ر الزم ي أكث ون منف د يك ة دون ، وق دل لطائف و معت ا ھ ا م ھ

دلطائفة ا ھو معت ا م لإلنسان في نفسه في  ، وفي زمان ما وقد يكون منھ

رأل. فالمتوسط في اوقت دون وقت ر ثابت حتى للف د فعال دائما متغير وغي

د ون ھالواح د يك واء ، فق رفين س د ط ون أح د يك ت، وق ي وق و المتوسط ف

بالزيادة أو النقصان في وقت آخر. وھذا الوسط فيما يرى الفارابي ليس في 

تنبط في تنبطه أو يستخرجهمتناول أي فرد أن يس دير ، فالمس الخالق ھو م

ة أو المدينة أو الملك . والصناعة التي بھا يستخرج ذلك ھي الصناعة المدني

  ية. المھنة الملك



 17

ي  ط ف تنباط المتوس ى اس ان عل درة اإلنس تنكر ق ر أو يس ارابي ال ينك والف

 اذلك لن يجعل منه مقياسا عام ألناألفعال ولكنه لم يتركه في يد كل إنسان 

ه ك ينبغي توخي اختالف األشخاص وذل ى اختالف الوسط ب ؤدي إل ا ي ، كم

رك ا ت ل والفوضى إذا م ى الخل ؤدي إل دد الوسط ح ي رد أن يح ل ف سب لك

  .ھواه

دير  ي ي فالملك ھو في الحقيقة ھو الذي غرضه ومقصوده من صناعته الت

ة بھا المدن أن يفيد نفسه وسائر أھل المدينة السعادة الحقيقية وھذه ھي  الغاي

دن الفاضلة والغرض من المھنة الملكية ك الم . ويلزم ضرورة أن يكون مل

. فمدير المدينة ھو ينةالسبب في أن يسعد أھل المد أكملھم سعادة إذ كان ھو

يالصان ن الوسط األخالق ذه الصورة م ة ع لھ ي للمدين اء الھرم أن البن . فك

  . للناس أجمعين األعلىيستفي أصوله من الرئيس الذي ھو النموذج 

ا السياسي واألخالقي حيث جعل  ة الوسط في قالبھ فالفارابي وضع نظري

ذلك حارب الف. الملك ھو المحدد والمستنبط للوسط بية التي وب وضى والنس

م يصبح . تجعل من الصعب االتفاق بين الناس على وسط واحد فالمتوسط ل

تنبط  في متناول أي فرد أن يستنبطه أو يستخرجه حتى وإن استطاع فالمس

ك ة أو المل دير المدين و م ه ھ تخرج ل ون . والمس د أن يك ارابي ال يري فالف

ط اس الوس و مقي ان ھ دد الوسط ، اإلنس ذي يح و ال للفضائل ويصبح أي ھ

ا ذھب ، بالتالي مقياس خيرية األفعال وشريتھا ة كم مقياس الفضيلة والرذيل

و  بح ھ ان وأص ي اإلنس ھم ف عوا مقاييس ين وض طائيين ح ك السفس ى ذل إل

مقياس كل شيء خير وشر وصواب وخطأ وأصبح الحديث عن شيء ثابت 

رد في مجال المعرفة أو األخالق وھم كاذب فكل شيء يتغير ويختلف م ن ف

ة  يم ثابت اك ق م تكن ھن الي ل راد وبالت رد من األف إلى آخر حسب رؤية كل ف

ى  اق عل راد والظروف وأصبح االتف اختالف األف رة ال تختلف ب ر متغي غي

  . مر واحد ثابت أمر عسير بل مستحيلأ
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د الحاك م وھذا الموقف ھو الذي جعل الفارابي إلى جعل معيار الوسط في ي

ه سقراط وأفالطون وأرسطو من إلى ما حذأو الملك حتى ال يؤدي  رنا من

ذا  ن ھ ئت م طائي أو إن ش دأ السفس امن وراء المب ى الك ل والفوض الخل

ى الفوضى واالضطرابالمقياس األخالقي النسبي ا ا إل ذلك لمؤدي حتم . ل

 ً   . كان حرص الفارابي إلى وجود مقياس عام للناس جميعا

ه وف ك نفس ارابي أن مصلحة المل ا أوضح الف ه ليست منفصلة عن كم ائدت

ك وشعبه بحيث أصبح  ين مصلحة المل ل ربط ب ه ب مصلحة الشعب وفائدت

. خوفا من قيق لمصلحة الملكتحقيق مصلحة الشعب ھي في نفس الوقت تح

الحه  أن ة مص ك برعاي ام المل ى قي لحتين إل ين المص ارض ب ؤدي التع ي

ب عبه فأص ى الضرر بش ؤدي إل ا ي عبه مم لحة ش ط دون مص ح الخاصة فق

ا  دير بھ ي ي ذي غرضه ومقصوده من صناعته الت ة ال الملك ھو في الحقيق

وھذا ھو الغرض والغاية من المھنة . المدن أن يفيد نفسه وسائر أھل المدينة

  . الملكية

وف  وبز الفيلس اس ھ د توم ة عن ك اآلراء الفارابي دى لتل د ص ا نج ولعلن

د أساس الخلقية عند ارته فلسفته وآرائه من ردوذي اعتبر ما أثاإلنجليزي ال

اكم . اإلنجليز بصفة خاصة ر شعبه والح ر الحاكم وخي ين خي فھو قد ربط ب

ر ال  و خي عبه وھ ر لش ق الخي عيه لتحقي ي س ة ف انون الطبيع داً بق ه مقي نفس

اص ره الخ ن خي ل ع ذا . ينفص ن أداء ھ ده ع ام هللا وح ئول أم و مس وھ

أ في سلوك ين الصواب واوأوامره ھي المقياس الذي يميز ب ،الواجب لخط

م يلحق تى نھض بومن واجب كل فرد أن يقوم بطاعته م. رعاياه حمايته ول

ره موضع البشخصه أذى خطيرا ة  جدل. ألن وضع أوام أول خطوة مؤدي

وھذا ھو الخطر الوحيد الفادح الذي يفوق كل ما في التشريع . إلى الفوضى

ضى بل أكبر . فنداء الضمير الفردي في أصله مدعاة للفوزئيةمن نقائص ج

ة  ى الدول ة والشرية إل ك رد الخيري ر الجماعة ،من أجل ذل خطر يتھدد خي

  .   ممثلة في حاكمھا المستبد الذي جمع في يده كل السلطات
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ة ة االختياري ال اإلرادي ى األفع ق إال عل ة ال تنطب ة و والفضيلة األخالقي قيم

دند الفارابى فى حريتھااإلرادة ع ا يري فعل أى أن فى يو ، فاإلنسان حر فيم

دة  ل مقي ة ب ة ليست مطلق ذه الحري ر متى أراد ولكن ھ وسعه أن يفعل الخي

درهو قوانينه. فكل كائن بقضائهو بسنن الكون ر وشر ق ائن من خي . فكل ك

  . يستند إلى األسباب المنبعثة عن اإلرادة اإللھية

ار اإلن ةواالختي ة العقلي ى الروي وم عل انى يق ا س ا وفق ين يحي ان ح ، واإلنس

ياء أى  ا لمجموع األش ل يكون موافق ا لنفسه فحسب ب للعقل ال يكون موافق

ده ان وح تص باإلنس ل ال يخ ره ألن العق ون بأس ن ، للك ا م و أيض ل ھ ب

يس إال . خصائص الوجود الكلى أى من خصائص الكون والعقل اإلنسانى ل

ناالكلى الشاملجزءا من العقل  ام مع أنفس ا ، . فبالعقل نحيا على وئ ا نحي كم

  . على وئام مع العالم

ا يكون ، لذات نفسيةو ويقسم الفارابى اللذات إلى لذات بدنية وكل واحد منھ

ذات ا بال العرض إم و . أو ب ذات ھ ذ بال ق»فالمل ىء المواف دان الش  «وج

وجدان الشىء »ذات فھو والمؤذى بال «فقدان المؤذى المخالف»وبالعرض 

  . «فقدان الملذ الموافق»بالعرض  «المنافى

ى إدرافا ذة ھ ملل افىِ األذى إدراك الُ و ك المالئ الو ،من ل إدراك كم  ك

ذة ال ل ذةوحصول الكم م ل ان إدراك المالئ ذلك ك المالئم . ، ول ذة حس ب فالل

افى  الءم أو تن وكل حس فھو بالقوة الحاسة ويكون االحساس بانفعالھا فإذا ت

ً كان لذة أو ألم لإلحساس وكما أن الشعور باللذة أو األلم عنصر مصاحب . ا

اطن الظاھر فھو م إأيضا عنصر مصاحب لإلحساس الب ذة الب نّ . ث ة الل اطن

يةأشد وأقوى من اللذة الظاھرة ذة الحس وى من الل ة أشد وأق ذة العقلي . ، والل

دننا  ا حجاب الحس والشھوة وانغماس ب م يمنعن فنحن فى عالم المادة المظل

ا وتفى الرذائل من بل ا حنوغ المثل العليا التى تطلبھ ا . إليھ إذا نحن خلعن ف

ذ ربقة الشھوة والغضب من أعناقنا وطالعنا شيئا من تلك اللذة السامية فحينئ

ا ذتھا القصوى ھو تخيلنا منھا خياال طفيفا خفيف ة ول نفس المطمئن ال ال . فكم
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، ألن كل مدرك متشبه من جھة ما يدركه تشبه دراكھاعرفان األول الحق با

ال ل واالتص إذا زال غ. التقب ا ف أل عم ال تس اب ف دن وكشف الحج اء الب ط

كتباشره فإن المت فويل لك دنك تكون . ، وإن سلمت فطوبى ل وأنت فى ب

ا ال عين رأت وال و كأنك لست فى بدنك رى م كأنك فى صقيع الملكوت فت

ه أذن سمعت وال خطر على قلب بشر فاتخذ لك  عند الحق عھدا إلى أن تأتي

  . م حديد. فإذا كشف الغطاء فبصرك اليوفردا

انحة واإلنسان كثيرا ما يفضل ذة الس ذة األلم الفادح على الل م أن الل إذا عل . ف

ا ستسوقه إلى فاضل ال . فاإلنسان الافتضاح أو خجل أو شوق أعرض عنھ

ليتبع شھواته ولذاته كلھا ام العق ذلك . ، بل ينتقى منھا ما ھو موافق ألحك ول

فس من الشھوات الخسيسة التى كانت الغايات العقلية السامية أكرم على الن

يم ذه . يحتقرھا ويستخف بھا الحك تھم فى إصابة ھ ون رغب اء اإللھي فالحكم

ةالسعادة أعظم من  ون رغبتھم فى إصابة السعادة البدني أنھم ال يلتفت ل ك ، ب

ك و ى تل اإل ذه الإن اعطوھ ب ھ ى جن تعظموھا ف ال يس ى ، ف ى ھ عادة الت س

ق األول ة الح وس الخس .مقارب ا النف ب وال أم درك إال القري ا ال ت ة فإنھ يس

ذات  ن الل ة م ور العالي ى األم ا ف ى م ع إل وس وال تتطل تھج إال بالمحس تب

دة رھم . الخال ات وأكث قى المخلوق دون شك أش م ب وس ھ ذه النف فأصحاب ھ

ينا. بؤسا واسؤھم حاال ن س ول اب أصحاب النفوس المغموسة »: فھم كما يق

  .«مفاصل لرقابھا المنكوسةالتى ال  المنحوسة، فى عالم الطبيعة

ين  النفس وب ة ب ين الفضائل المتعلق ربط ب ى ال وقد أجمع معظم الفالسفة عل

دن ائل الب ى فض ا إل ر معھ عادة دون النظ ذات . الس ى الل ت ف عادة ليس فالس

، إذ اليخلو أى واحد منھما من نقائص ومعلوم الرياسات الدنيويةالحسية أو 

يس  أن من خالطته النقائص فليس بمطلوب ه فل وب لذات لذاته وما ليس بمطل

  . بالسعادة الحقيقية

الم الحسى ى الع ر محصلة ف ة غي عادة الحقيقي تطيع أن ، فالس النفس ال تس ف

صيلھا فى معنى ذلك أنه البد من تح. تصل إلى أفضل أحوالھا فى ھذا العالم
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ذتھا الدار أخرى غير ھذه الدار الم ، فسعادة النفس ول نعم فى ع ة أن ت حقيقي

ةا ة الفائق ذة الدائم ا لربوبية، بالل نعم بھ ه ت ة ملكوتي ة روحاني ذة إلھي ، وھى ل

هال ا ورحمت الم الحس من نفس بالقرب من نور باريھ ه فى ع ا تعرف ا م . أم

ا  ا بم ى بلوغھ لذات حسية فھى دنسه يعقبھا األذى. ولكنھا مع ذلك قادرة عل

الروحانية  المبادىءفيھا من استعداد وشوق إليھا وذلك بالتأمل والتفكير فى 

  . عن الدنيا وعدم التفكير فى أوھامھا األعراض، مع واالشتياق إلى الخلود

ا الين جميع عادة إال بتحصيل الح ه الس تم ل يس ت انا فل ادام إنس ان م . فاإلنس

رتبتين ى إحدى م ون ف اس يك ن الن عيد إذن م ة : فالس ى رتب ون ف ا أن يك إم

ا الس ااألشياء الجسمانية متعلقا بأحوالھ ك يطالع ، فلى سعيدا بھ وھو مع ذل

ا مغتبطا ا نحوھ ا متحرك تاقا إليھ ا مش ا عنھ ور الشريفة باحث ا أن . األم وأم

، وھو مع سعيدا بھا يكون فى رتبة األشياء الروحانية متعلقا بأحوالھا العليا

ا ن را بھ ة معتب ور الدنيئ الع األم ك يط ة ذل درة اإللھي ات الق ى عالم اظرا ف

ة البو ل الحكم ائقا دالئ ا س رات عليھ ا مفيضا للخي اظرا لھ ا ن ديا بھ ة مقت الغ

تطاعتھا و اس ى نح ا وعل و األفضل بحسب قبولھ ؤالء . نح ول –فھ ا يق كم

انواا للدنيا بل الدينما كانوا يأخذون الدني –اإلمام الغزالي ا ك ون  . وم يترھب

ريط وال إويھجرون الدنيا بالكلية ان ، وما كان لھم في األمور تف ل ك راط ب ف

اأ ك قوام ين ذل ين الطرفين، وھو أحب . مرھم ب دل الوسط ب ك ھو الع وذل

الى ال تع الى. ق ى هللا تع ور إل ال { :األم رة ف م من ق ى لھ ا أخف م نفس م تعل

ين ى  }ع ول النب ق ق لمووف ه وس ين رأت وال أذن » صلى هللا علي ا ال ع اك م ھن

   .«سمعت وال خطر على قلب بشر
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 رحلة دومينجو باديا إلى منطقة الحجاز (القرن التاسع عشر)

  انمّ الحفيظ حَ عبد

زيارة العديد من الرحالة من مختلف  - منذ فترة العصور الحديثة-  عرفت البالد اإلسالمية
قصد تحقيق أھداف محددة ومختلفة في آن واحد، ما بين التبشير  ؛األوروبيةالدول 

ال المجتمعات اإلسالمية التي ظلت عبر عصور طويلة والتجسس والبحث الدقيق في أحو
-  والمعرفة. وكانت الجزيرة العربيةمشعل الحضارة وقبلة كل راغب في التزود بالعلم 

من األقطار اإلسالمية التي استقطبت أنظار ھؤالء الرحالة من  - وباألخص منطقة الحجاز
لدينية واالجتماعية أجل سبر أغوارھا وتجميع معلومات تھم باألساس الميادين ا

  واالقتصادية.

قد وجھت اھتمامھا إلى الجزيرة العربية، ولم  أوروباوإلى حدود القرن الثامن عشر لم تكن 
تتوافر لديھا معلومات حول منطقة الحجاز إال من خالل كتب الجغرافيين المسلمين 

خالل كتب وكذلك الرحالة العربي الشھير ابن بطوطة، أو من  ,كاإلدريسي وأبي الفدا
م 1604) الذي نشر سنة Wildبعض الرحالة األوربيين الذين نذكر منھم النمساوي فيلد (

ً حول مك كما نجد الكتاب الذي ألفه جوزيف بيتس  ,ة والمدينة لم يكن ذا أھمية تذكركتابا
)Joseph Pitts) غير أنه من بين ھذه التآليف يظل كتاب فارطيما .(Varthema األكثر أھمية (

فقد تجاوز منطقة الحجاز ليكشف للجغرافيين والمھتمين معطيات  ؛ناحية شموليتهمن 
. وعالوة على ھذه 1جديدة تھم ميدان الجغرافية الطبيعية لبعض مناطق الجزيرة العربية

ً حول  الرحالت، نجد بعض الرحالة األوربيين قاموا بزيارة الجزيرة العربية وتركوا كتبا
  .2المناطق التي زاروھا

طيلة القرن الثامن عشر ال تتوفر إال على معلومات بسيطة وشذرات  أوروباذلك ظلت وب
 أوروباانصب اھتمام  غير أنه بحلـول القرن التاسع عشرقليلـة حول الجزيـرة العربية. 

على ھذه المنطقة بعد ظھور المذھب الوھابي الذي أحدث رّجة وتغييرات على المستوى 
 األوروبيةأحداث عسكرية كان لھا صدى في المجتمعات وواكبته  ,الديني والسياسي

ليتوافدوا عليھا  ؛ودولھا. من ھنا أخذت منطقة الحجاز تلفت أنظار الرحالة األوربيين
ويقوموا بجمع معلومات تھم جميع المستويات الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

الرحالة اإلسباني دومينجو باديا إي  ةء الرحالة نجد أكثرھم أھميوغيرھا. وفي طليعة ھؤال
)، الذي دخل منطقة الحجاز عبر مدينة جدة تحت اسم: Domingo Badia y Leblichليبليش (

 .علي باي العباسي

                                                            

  . باحث من المغرب  



  2

 التعريف بالرحالة ومصدر رحلته

تكاد تنعدم المعلومات حول ھذا الرحالة وحياته، إال ما كان من شذرات قليلة متناثرة ھنا 
  .3المراجع، وباألخص األجنبية منھا وھناك في بعض

م، من أم ذات أصل بلجيكي وأب كان يعمل 1766مينجو باديا في برشلونة سنة فقد ولد دو
لكي يعين  هُ لَ ھَّ ملّماً بقسط وافر من المعرفة أَ  «بَاْديا» وكان ,لي للمدينةأميناً في الجھاز الما

ً باإلدارة المالية في غرناطة وھو في الرابعة  وبعد بلوغه سّن  ,4عشرة من عمرهموظفا
خلف والده في وظيفته التي كان يشغلھا في البيرة في مقاطعة ألمريا  التاسعة عشرة

)Alméria.(  

وكان لھذه المدينة  ,ل مدير االحتكارات الملكية للتبغليشغ ؛نقل إلى قرطبة وبعد زواجه
استكشافية كانت موجھة تأثير كبير عليه دفعه إلى التأمل وحب المعرفة للقيام برحالت 

  أساساً نحو البلدان اإلسالمية.

كانت طموحات دومينجو باديا ورغبته في إنجاح مشروعه حافزاً له في تعلم الرياضيات 
وكل العلوم الضرورية التي يمكن أن تساعده في  ,والفيزياء وعلم الفلك والتاريخ الطبيعي

ركز  وإلى جانب ذلك ,بالمالحظات مع المعلومات والقيامويستفيد منھا خالل ج ,رحلته
  اھتمامه على تعلم اللغات الشرقية، وخصوصاً العربية.

ً لرحلته1801أبريل  7وفي   م قدم باديا مذكرة إلى الحكومة اإلسبانية تحمل مخططا
وأشار في ھذه المذكرة إلى أن رحلته ال يمكن أن تكلل  ,االستكشافية والعلمية والسياسية

اإلسالمية وأنه ال يستطيع تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترض  بالنجاح في البلدان
ً إسالميّاً،  طريقه عند الشعوب اإلسالمية إال إذا تقدم لديھم في صورة مسلم، يحمل اسما

ل باديا يسترس- وبناء على ذلك » وينحدر من عائلة مسلمة تنتمي إلى شجرة األشراف:
صول إسالمية حتى تحوز على الحظوة والمكانة ينبغي أن تكون ذا أ - موضحاً في مذكرته

لدى المسلم اآلخر... ومن أجل مشروع كھذا، ال ينبغي أن تلبس الزي اإلسالمي، وترسل 
بل يجب باألساس أن تثبت أنك عربي  ؛م العربية، وتعتنق دين محمد فقطلحيتك، وتتكل

  .5«المولد والمنشأ، وھذا ھو المفتاح لكل أبواب إفريقيا

قرر دومينجو باديا تقمص شخصية أمير عربي من أصل سوري ولد  فيذ ذلكوبغية تن
بمدينة حلب، وينتمي إلى ساللة العباسيين، ولقب نفسه باسم: علي باي العباسي، الذي 

  سيتجول تحت ستاره داخل األقطار اإلسالمية.

) Charles IVتحت ھذا الغطاء العلمي والسياسي، وافق الملك اإلسباني شارل الرابع (
سافر  إجراءاته «باديا»ولكي يستكمل  ,بانية على مشروع الرحلة وتمويلھاوالحكومة اإلس
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كما قام في العاصمة  ,ليه من وسائل في رحلته واقتنائھاإلى لندن لصنع ما يحتاج إ
  .6اإلنجليزية بعملية الختان عند طبيب يھودي

دم إلى المعھد العلمي حيث تق ؛وبعد مغادرته إنجلترا زار العاصمة الفرنسية باريس
ووزارة الخارجية مختفياً في زيِّه اإلسالمي ومقدماً نفسه تحت اسم علي باي. وفي المعھد 
وضع مشاريعه االستشكافية العلمية واستطاع حيازة الثقة حتى من طرف وزير العالقات 

  ).Talleyrandالخارجية طاليران (

األوروبية ليبدأ  ة قبل مغادرته القارةكانت العاصمة اإلسبانية مدريد ھي محطته األخير
م التي قادته في البداية إلى المغرب، ومنه سافر إلى طرابلس فقبرص 1803رحلته سنة 
ليعود أخيراً إلى وطنه  ؛يضة الحج، ففلسطين فسوريا فتركياألداء فر ؛إلى مكة فمصر، ثم
الشرقي لألردن  م ودفن في حصن البلقاء (الجنوب1818م. وقد توفي سنة 1808في مايو 

حالياً)، وكان بصدد إنجاز رحلة استكشافية ثانية إلى بلدان المشرق اإلسالمي لحساب 
  فرنسا.

ً بعنوان  أفريقيا وآسيا رحالت علي باي العباسي إلى »وقد ترك عن رحلته األولى كتابا
م في ثالثة أجزاء 1814صدر ألول مرة في باريس سنة ، «1807ـ1803خالل األعوام 

ة الفرنسية، وأصدر معه ملحقاً يضم خرائط ومجموعة من الرسوم تبلغ ثالثة وثمانين باللغ
 ً   .7رسما

  محتوى الرحلة

وإذا رجعنا إلى مضمون رحلة علي باي الخاص بمنطقة الحجاز، وجدنا أن النصيب الذي 
حظيت به ھذه المنطقة في كتاب الرحلة يتجلى في عشرة فصول، ثمانية منھا في الجزء 

  .في الجزء الثالث نالكتاب وفصالمن الثاني 

 وصف المرافق الدينية لمكة:ـ 1

والتي  ,اھتم الفصل السادس عشر من كتاب باديا بكل المرافق الدينية الموجودة في بيت هللا
بداية من الكعبة ومقام إبراھيم ونھاية بالصفا  ,تشكل األماكن األساسية ألداء مناسك الحج

 ً ً من ناحية الموقع والشكل والمقاييس والمروة، وأعطى لھا وصفا والتفسيرات الدينية دقيقا
كما تطرق للكالم عن أبواب الحرم، وخصوصاً باب السالم، ووصف ساحة  ,المرتبطة بھا

ولم يغفل  ,ناديل الموجودة في المسجدالكعبة ومنبر خطبة الجمعة واألعمدة النحاسية والق
  الكعبة. ءسماحتى الحديث عن طيور الحمام التي تمأل 
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إلى الوصف الدقيق للمظھر الخارجي تطرق باديا في معرض حديثه عن الكعبة الكعبة:  - 
الكعبة أو بيت هللا ھي عبارة عن صرح »لھا. فعن الوصف الخارجي يقول:  والداخلي

رباعي الشكل غير متساو في أضالعه وزواياه؛ بحيث إن تصميمه يعطي شكل مربع 
ه والنسيج األسود الذي يغطيه يخفيان ھذا التفاوت ويمنحانه منحرف. غير أن ارتفاع مبنا

  ).345، ص. 2(ج «ھيأة مربع حقيقي

كما حاول التدقيق في مقاييس الكعبة  ,عية الصخور المكونة لبناء الكعبةثم انتقل إلى وصف نو
ثم تطرق إلى وصف الحجر األسود ونوعه  ,ية أضالعھا وارتفاعھا واتجاھاتھامن ناح

  .غير غافل عن التفسير الديني المرتبط بھذا الحجرومقاييسه 

في الجزء »وبخصوص المظھر الداخلي للكعبة، تطرق إلى الوصف الدقيق لھا فقال: 
 65ما يناھز (الداخلي للكعبة، نجد قاعة واحدة، في وسطھا عمودان قطر كل منھما قدمان 

نسيج رفيع يغطي الجدران ألنه مغطى ب ؛السقف الذي لم أستطع معاينة شكلهيحمالن  )سنتم
ويسترسل في وصف الكسوة  ,«واألعمدة من فوقھا إلى علّو خمسة أقدام من األرض

ھذا النسيج ھو من الحرير الوردي مرصع بورود منسوجة من »الداخلية للكعبة قائالً: 
وال يمكن تبديل ھذا النسيج إال بعد وصول خليفة عثماني  ,ومبطّن بنسيج آخر أبيض الفضة
  ).349، ص. 2(ج «إلى الحكم، وھو الذي يقوم بتغييره وإرسال نسيج جديد بديل له جديد

إن بيت هللا مغطى بأكمله من الخارج بنسيج » أما عن الكسوة الخارجية للكعبة، فيقول باديا:
، معلق في السطح ومثبت في األسفل بواسطة حبال مربوطة «ثوب الكعبة»أسود يسمى 

إذ يؤتى به من  ؛وفي كل سنة يجدد ھذا الثوب ,ول القاعدةخواتم نحاسية موضوعة حفي 
والفضة والمخصص ومن ھذه المدينة كذلك يرسل الستار الرفيع المطرز بالذھب  ,القاھرة

ً وعند ثلثي ارتفاع ثوب الك ,لغطاء باب الكعبة مطرزاً  يدعى الحزام ,عبة نجد رباطا
تم تغيير الثوب الجديد في كل وي ,بات تتكرر في كل الجوانب األربعةوعليه كتا ,بالذھب
ً  ,سنة (ج «ويظل معلقاً بالسطح ,بل يرفع أسفله في احتفال موكبي ؛وأثناء ذلك ال يرسل كليا

  ).351، ص. 2

ثم ينتقل الرحالة باديا إلى وصف مقام إبراھيم وموضعه وشكله ومقاييسه،  مقام إبراھيم: - 
مھد متوازي األضالع أمام وسط مقام إبراھيم ھو عبارة عن صورة » فيقول في ذلك:

 ً متراً  11ما يعادل (الحائط الموجود فيه باب الكعبة، ويبعد عنه بنحو أربعة وثالثين قدما
ً وتسع بوصات )سنتمتر 22و ، )سنتم 20أمتار و 4 ادلما يع(. طوله اثنا عشر قدما

ة ، وسقفه مدعم بست)سنتم 52مترين و ما يعادل(بعة أقدام وثمان بوصات وعرضه س
  ).355، ص. 2(ج «أعمدة تكاد تفوق قامة الرجل
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وحدد موقعه،  ,أما بئر زمزم، فقد وصف شكله وكيفية جلب الماء من البئر بئر زمزم: - 
يقع بئر »وبصفة عامة رسم لنا لوحة عن شكله في مطلع القرن التاسع عشر، فقال فيھا: 

ً ونصف القدم  من الجھة  )سنتم 67ومتراً  16ما يعادل: (زمزم على بعد خمسين قدما
الشرقية للحجر األسود. قطره يناھز سبعة أقدام وثمان بوصات وعمقه ستة وخمسون قدماً 

، مثابته من الرخام األبيض الرفيع )سنتم 48متراً و 18ما يعادل: (حتى سطح الماء 
  ).35، ص. 2(ج «الجيد

كل ا ويصف الشوعند حديثه عن الصفا والمروة، يحدد موقع كل منھ الصفا والمروة: - 
تقع الصفا في الجھة الجنوبية الشرقية » فعن الصفا يقول: ,الذي كانت عليه في ھذه الفترة

وفي قدم الجبل المسمى جبل أبو قبيس...  ,من المسجد أمام الباب الذي يحمل االسم نفسه
وعند نھاية طريق قصيرة وواسعة تصل إلى تل الصفا يوجد رواق مكون من ثالثة أقواس 

وھو الموضع الذي يرتل فيه  ,بثالثة أعمدة ضخمة، نصعد إليه عبر أربع درجات مدعم
  ).355، ص. 2(ج «الحاج الدعوات الخاصة بالصفا

ً » أما المروة، فيقول عنھا: وعند نھاية الطريق  ,ما عن المسجد من الجھة الشمالية تبعد شيئا
ً ى ثالثالتي تصل إلى المروة، يوجد رصيف يبلغ خمسة وعشرين إل ً مربعا ما (ين قدما

يحيط به من ثالث جھات حائط كبير، وھو الموضع الذي يقرأ فيه الحاج  )أمتار 8 يعادل
  ).373، ص. 2(ج «دعوات المروة

وكما ذكرنا سالفاً، فإن الرحالة باديا وصف جميع المرافق الدينية الموجودة في الحرم المكي. 
اب الحرم من جميع الجھات الشمالية من كتابه نجد جرداً كامالً ألبو 371وفي صفحة 

فوصف شكله  ,نه خص بالحديث والوصف باب السالموالشرقية والجنوبية والغربية؛ غير أ
  ).361، ص. 2وحدد موقعه ومقاييسه (ج 

  الحياة الدينية في مكة: ـ2

الحج في مكة أكثر  الصفحات التي خّصصھا باديا في كتابه للحديث عن مناسك تُعدّ 
ً من الطواف حول الكعبة والسعي بين  ؛رةالصفحات إثا فقد وصف جميع المناسك انطالقا

الصفا والمروة، ومروراً بوصف الطريق إلى منى ومزدلفة ومناسك الحج في عرفات 
  ورجم الشيطان.

 ,لرحالة وركز عليھما في متن رحلتهومن ھذه الصفحات نستخرج موضوعين تطرق لھما ا
بھا باديا لدى األوساط الحاكمة في مكة مكنته من الولوج إلى يعبر األول عن الثقة التي اكتس

ه وھو ويعبر الموضوع الثاني عن مشاعر ,ة والمشاركة في تطھيرھا وإحرامھاداخل الكعب
ندرجھما بتفاصيلھما كما عبر  ونظراً ألھمية الموضوعين ؛يؤدي مناسك الحج في عرفات

  :باديا عنھما
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 20م/ 1807يناير  29- في يوم االثنين » :اآلتية بقولهفعن غسل الكعبة يرسم لنا اللوحة 
بعد ساعتين من  :غسل الكعبة حسب المراسيم التاليةتّم  - ھـ1221من شھر ذي القعدة 

ً بث روق الشمسش الثين شخصية واثني عشر وصل الشريف (غالب) إلى الكعبة مصحوبا
وأحاط به  ,فتح من قبل وكان باب الكعبة قد ,قسم من الزنوج وقسم من العرب ,من الحراس

  .«حشد كبير من الناس؛ إال أن الساللم لم يتم وضعھا بعد

وبعد أن تسلق الشريف أكتاف البعض ورؤوس اآلخرين، ولج إلى داخل الكعبة مع رؤساء 
القبائل الرئيسين؛ وأراد اآلخرون القيام بالشيء نفسه؛ إال أن الحراس الزنوج منعوھم من 

القصب. أما أنا، فقد مكثت بعيداً عن الباب حتى أتجنب ھذا الدخول بضربھم بالعصي و
الحشد الھائل. غير أن رئيس الزمازمة، بعدما تلقى أوامر الشريف، أشار إلي لكي أتقدم، 

  ولكن كيف أستطيع اختراق آالف األشخاص الموجودين أمامي؟

أخرى حتى  كل الزمازمة في مكة تقدموا بقربھم المملوءة وأخذوا يمررونھا من يد إلى
تصل إلى حراس باب الكعبة الزنوج، كما فعلوا الشيء نفسه بعدد كبير من المكانس 

  الصغيرة المكونة من أوراق النخيل.

فيسيل ھذا  ,المبلطة بالرخام وكذلك ماء الوردفأخذ الزنوج يلقون الماء على أرض الحجرة 
ة؛ ونظراً لعدم كفاية الماء الماء من ثقب موجود في عتبة الباب، فيجمعه المؤمنون بكل لھف

أمام ھذه اللھفة الكبيرة، باإلضافة إلى أن الحشود األخرى كانت ترفع صوتھا طالبة قدراً 
من ھذا الماء للشرب أو االستحمام، فقد أخذ الحراس الزنوج يلقون الماء بوفرة على ھذه 

ً  ,ع إما بواسطة األقداح أو بأيديھمالجمو ا فشربت م ,وأوصلوا إلّي جّرة صغيرة وقدحا
فيه نعمة  - بالرغم من أنه وسخ جداً -  ألن ھذا الماء ؛استطعت وأفرغت الباقي على بدني

بذلت جھداً لالقتراب، فحملني عدة  لى أنه معطر بماء الورد. بعد ذلكباإلضافة إ ,ربانية
  لزنوج على الدخول.فساعدني الحراس ا ,ص على رؤوسھم حتى وصلت إلى البابأشخا

خلع لي الحراس  وفور دخولي ,ف (غالب) يكنس بنفسه الحجرةفي الداخل وجدت الشري
في اللحظة  ,س الصغيرة؛ فأخذت بعضھا في كل يدعباءتي وقدموا لي رزمة من المكان

نفسھا ألقوا كثيراً من الماء على البالط وبدأت أكنس األرض بكل إيمان بالرغم من أنھا 
انتھائه من تلمع كالمرآة. وأثناء ھذه العملية كان الشريف يؤدي الصالة بعد  كانت نظيفة

  الكنس وتطييب الكعبة.

ً مملوءاً بعجينة مصنوعة بنُشا ً فضيّا رة خشب الصندل ومدلكة بعد ذلك، سلموا لي طاسا
نشرت ھذه العجينة على القسم األسفل من الحائط المغشى بالرخام، ثم أعطوا  ,بعطر الورد

بعدھا  ,ه في موقد كبير حتى تتعطر الحجرةبعد ذلك قطعة من خشب العود الذي أحرقتلي 
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ص. ، 2(ج  التھاني من كل الحاضرين ، وتلقيت«خادم بيت هللا الحرام»ناداني الشريف بـ
  ).318ـ  316

أما عن النقطة الثانية التي يتحدث فيھا عن مناسك الحج بجبل عرفات، فقد ترك الحماسة 
ذا الوصف وفاضت مشاعره وتجاوز الدور الذي يمثله، فوصف ھذه المناسك تغزوه في ھ

ال يمكن أن تتصور فكرة المشھد العظيم الذي يقدمه الحج للمسلمين إالّ على جبل » بقوله:
 عرفات: جماھير غفيرة من كل الشعوب واألمم واأللوان، جاءوا من أقصى أنحاء

 لكي يعبدوا هللا ؛ال حد لھا والمعاناة التيوالمتاعب  المعمورة متجاوزين آالف المخاطر
 ً سكان القوقاز يمدون يد الصداقة إلى الحبشي أو الزنجي من غينيا، والھندي  ,الواحد جميعا

جميعاً كأنھم إخوة، أو أفراد من العائلة  نَ وْ يتالقَ  ,رسي يتآخيان مع البربري والمغربيوالفا
ا، باللغة نفسھ - أو يتفاھمون على األقل- يتھم رابطة الدين، وتتحدث أغلب نفسھا، توحد بينھم

وليست ھناك عبادة مثل الحج  تقدم للحواس مشھداً أكثر  ,وھي اللغة العربية المقدسة
روعة، وأقوى تأثيراً، وأسمى جالالً... وھنا ال توجد طبقة وسيطة بين العبد وخالقه وال 

والكل يدرك أن عملھم ھو الذي  طبقة متميزة عن األخرى، الناس جميعاً سواسية أمام هللا،
أن تغير ھذه السنّة  - مھما كانت-  يبعدھم عنه، ولن تستطيع أّي قوة يقربھم إلى الخالق أو

  ).332ـ  330، ص. 2(ج  «اإللھية

، في مكة قبل إنھاء ھذا العنصر الخاص بالحياة الدينية التجديد لدى الحركة الوھابية:
 ,في كتابه للحديث عن الوھابيين ومبادئھم الدينيةتجدر اإلشارة إلى أن باديا قد تعرض 

- لتي جاءوا بھا؛ معتمداً في ذلك واإلصالحات الدينية ا ,والحمالت العسكرية التي قاموا بھا
بيين على مصدرين ھما: أوالً الرواية الشفوية من طرف بعض الوھا - كما صرح بنفسه

ً المالحظات التي ,أنفسھم ومن بعض سكان البالد أدرجھا من خالل األحداث التي  وثانيا
  كان شاھداً عليھا.

فعند باديا أن تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوھاب وأتباعه قضت على الزنادقة والسحرة 
والوھابيون ال  ,ياً في رفاھية سكان مكة والمدينةوالمھرجانات الدينية التي كانت تسھم ماد

بل ھدموا المقابر  ؛اء فحسبة والتدخين وزيارة األولييرفضون استخدام المسبح
ً تقديس شخص النبي (ج  ,واألضرحة والمساجد التي أقيمت تشريفاً لھم ، 2ويمنعون أيضا

  ).444ص. 

من الوھابيين للقيام بفريضة وعندما كان يؤدي مناسك الحج في مكة، صادف مجيء طائفة 
جين ب ,الحج  ,رعب في السكانالسالح، فأحدثوا الوكانوا حليقي الرؤوس، شبه عراة، مدجَّ

حتى اكتشف فيھم  عليھم,ويتعرف  ,ولكن ما إن أتيحت الفرصة لباديا كي يتصل بھم
ونتركه يسجل  ,بة أعظم مما وجده عند بقية العربمجموعة من الفضائل والصفات الطي

ال يسرقون أبداً، سواء بالقوة أو عن طريق الخديعة، أوفياء لرؤسائھم، »ذلك بنفسه قائالً: 
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ويتبعون قادتھم ولو إلى آخر الدنيا، ال يتراجعون أمام أي خطر  ,كل ألوان المعاناةيتحملون 
  ).324، ص. 2(ج «أو صعوبة

أن مثلھم األعلى الديني واالجتماعي  - أن تأمل مواقفھم وعقيدتھم جيداً  بعد-  ولكنه يرى
ً سوف يجد معارضة قوية تحول دون انتشار ه لتشدد ؛ه في المناطق األكثر غنى وتقدما

 ,ت عليھا الشعوب اإلسالمية األخرىوصرامته واصطدامه مع العادات والتقاليد التي دأب
إذا لم يخفف الوھابيون قليالً من تشدُّدھم في المبادئ التي » ويقول في ھذا الصدد ما يلي:

يؤمنون بھا، فيبدو لي أن من المستحيل أن تنتشر الوھابية في بالد أخرى أبعد من ھذه 
  ).440، ص. 2(ج «الصحراء

 المدينة المنورة

سن لباديا الدخول إليھا تظل المدينة المنورة ھي المدينة الوحيدة من مدن الحجاز التي لم يت
 م. ومن ھناك1807مارس  3مكة، رجع إلى جدة في ذلك بأنه بعد مغادرته  ؛وزيارتھا

النبوي وكانت له رغبة أكيدة في زيارة المسجد  ,مارس 30أبحر إلى مدينة ينبع في 
ن الحجاج من القيام كانوا يمنعو - كما جاء في كالمه- الوھابيين بالمدينة، بالرغم من أن 

 واستطاع أن يتفق مع قافلة تضم حجاجاً أتراكاً ومغاربة لزيارة قبر الرسول ,بھذه الزيارة
إال أنھم في طريقھم إلى المدينة المنورة اعترضھم عدد من  ,- صلى هللا عليه وسلم–

وبذلك لم  ,غموھم على الرجوع إلى مدينة ينبعوأر ,ين ومنعوھم من ھذه الزيارةالوھابي
  .يستطع دومينجو باديا الدخول إلى المدينة المنورة وزيارتھا

 خالصة واستنتاجات

 علي باييتضح لنا أن رحلة دومينجو باديا/بعد ھذا العرض حول الرحلة وصاحبھا، 
ً بھا ً خاصا  ,رجالً أوربيا تقمص شخصية أمير عربي مسلم لكونه ؛العباسي تكتسب طابعا

فاختار  ,المضمون مسواء من ناحية الشكل أ ,وذھب في تمثيل ھذا الدور إلى أبعد الحدود
وتعلم اللغة  ,وأجريت له عمليّة الختان ,وارتدى الزي الشرقي ,لنفسه شجرة نسب عربية

في أن يظھر في ثوب مسلم واجتھد طوال رحلته  ,وواظب على الشعائر اإلسالمية ,العربية
يكسب ثقة ويقوم بتأدية مناسك الحج و ,تقّي، مما أھله ألن يزور األماكن اإلسالمية المقدسة

لوحة مفصلة  األوروبيوقّدم للجمھور  ,فوصف مدن الحجاز ,جميع الفعاليات الحاكمة
دية لمنطقة الحجاز على مختلف المستويات: الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصا

  .وغيرھا

وإذا رجعنا إلى متن الرحلة، وجدنا أن باديا اعتمد في تجميع ھذه المعلومات على مصدر 
ً على الرواية الشفوية لبعض األشخاص. وھذان المصدران  المالحظة باألساس، وأحيانا
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في كتاباتھم في القرن ھما الركيزة األساسية التي اعتمد عليھا بعض الرحالة األوربيين 
تفتقد  - في أغلب أطوارھا-  نتيجة لھذه المنھجية كانت ھذه الكتاباتو ,عشرالتاسع 

الموضوعية والنزاھة العلمية، إضافة إلى  بعض األخطاء في المعلومات المتعلقة بكثير 
  (التاريخية، الدينية، االجتماعية...). :من النواحي

- ادر إذا علمنا أن باديا ذه المصإن الموضوعية التاريخية والنزاھة العلمية مفقودتان في ھ
أّوالً  األوروبيليقدمھا للقارئ  ؛كان يؤلِّف مصادره ويكتبھا - يينكغيره من الرحالة األورب

 األوروبيوقبل كل شيء، وبالتالي يرسم الصورة السائدة نفسھا في تلك الفترة: تَقَدُّم الغرب 
ألة منعت الرحالة وھذه المس ,لف الفطري والمزمن للمشرق العربيوتفوقه مقابل التخ

  اآلخر معرفة موضوعية. معرفةبيين من واألور

 ,عندما نحدد طريقة لبناء المعلومات التي ساقھا باديا ؛مالحظة أخرى يمكن تسجيلھا
وندمجھا في وحدة متناسقة ومتكاملة تسھل علينا معرفة المعلومات التي ساقھا حول منطقة 

  الحجاز.

 ,علومات حول مرافقھا ووصف معالمھات بتسجيل المفكل المدن التي زارھا الرحالة حظي
إذ  ؛ى المكانة الدينية التي تحظى بھاوھذا يرجع إل ,ير أن النصيب األوفر حظيت به مكةغ

وما كانت تبثه ھذه المدينة  ,كانت كذلك ھي المستھدفة من طرف باديا لتأدية مناسك الحج
قصد التعرف جتھدون لزيارتھا آنذاك من فضول في نفوس األوربيين تجعلھم يتوقون وي

م إلى 1807يناير  23يا بمدينة مكة (من كما أن المدة التي مكثھا باد ,وسبر أغوارھا عليھا
وقد  ,َدد التي قضاھا في المدن األخرىم) كانت أطول من غيرھا من المُ 1807مارس  2

  يات.وفرت له الوقت لتجميع المعلومات وتسجيل المالحظات التي شملت جميع المستو

ولكن بالرغم من الشطط والمبالغة التي وقع فيھا الرحالة باديا في بعض معلوماته ومالحظاته، 
ً حول ,فإن رحلته ال تخلو من فوائد أوضاع منطقة الحجاز في بداية  وتظل مصدراً تاريخيّا

  وال يمكن دحض كل ما تحتوي عليه ونفيُه. ,القرن التاسع عشر

، وھذا ما دفع األوروبييستھدف إسداء خدمة للجانب صحيح أن باديا في رحلته كان 
 ,أرسله لدراسة الحركة الوھابية ,بالبعض إلى االعتقاد أنه عميل سري لنابليون بونابرت

وكيفية تسخيرھا لخدمة أغراض اإلمبراطور الفرنسي في مصر وسوريا؛ ودفع بالبعض 
لرحالة في البحر األحمر ھي اآلخر إلى رؤية أن ھذه المالحظات الفلكية التي يقوم بھا ا

تحرر من االھتمام  غير أنه في رحلته إلى الشرق ,)[21]1(لحساب الوزارة البحرية الفرنسية
سباني كودوى في األكبر بالسياسة وخطط المؤامرات التي كلفه بھا رئيس الوزراء اإل
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نھا لمي مم، وبدأت رحلته تتخذ وجھة جديدة، بحيث أصبح الھدف الع1803المغرب سنة 
ولم تكن رحلته إلى مكة ذات أغراض سياسية خفية أو أھداف تبشيرية،  ,يجيء في المقدمة
فقدم في مصدره لوحة اجتماعية عن  ,ل باألساس في مجال األنثربولوجياوإنما كانت تدخ

منطقة الحجاز والعادات والتقاليد بھا، وسلسلة من األحداث التاريخية وصورة حول الحياة 
 - وفي دقة متناھية-  فقد نسخ للمرة األولى ,ق ذلك برسوم ذات أھمية كبيرةوأرفالدينية، 

وإليه يرجع الفضل في أننا نملك أقدم رسم وأدقه لموقع مكة  ,اآلثار اإلسالمية في مكة
 ,تحديد المواقع الفلكية لجدة ومكةوھو األول الذي استطاع  ,8الجغرافي تصويراً باليد

 - وباألخص المرافق الدينية في مكة-  دن الحجاز ومرافقھاقدمه لموبذلك كان الوصف الذي 
  .9يعطينا صورة عن وضعيتھا على جميع المستويات في مطلع القرن التاسع عشر

لته ورجوعه تجدر اإلشارة إلى أن دومينجو باديا، بعد انتھاء رح وقبل إنھاء ھذا العرض
 لة استكشافية أخرى إلى الحجم برحم واستقراره بفرنسا، حاول القيا1808إلى إسبانيا سنة 

م، غادر العاصمة 1817يناير  18 وفي ,سا، تحت اسم الحاج علي أبو عثمانلحساب فرن
ألن المرض اشتد به وتوفي  ؛غير أنه لم يبلغ مراده ,فرنسية قاصداً دمشق عن طريق البرال

شرقي من ودفن على الطريقة اإلسالمية في قلعة البلقاء في الجنوب ال ,في صحراء األردن
 .10األردن

                                                            
وإيران والھند  العربية): إيطالي له رحالت في مصر وسوريا والجزيرة Ludovico di Varthemaلودوفيكو دي فارطيما ( ـ  1

 1518البنـدقية سنة  م، وفي1517م و1510بروما سنة تابه في إيطـاليا طبع ك ,م1503وإثيوبيا. زار مكة والمدينة ابتداء من سنة 
) تحت عنوان: Luis Temporalم، نشرھا لويس طونبرال (1556لترجمة الفرنسية األولى سنة م. ونشرت ا1563و 1535و

Voyages de Loys Bartheme م. (انظر: 1577ـ1576اإلنجليزية، فظھرت سنة . أما الترجمةR.H. Kieman, 
Traduit de l’anglais par Ch. , nos  joursl’Arabie depuis les temps anciens jusqu’à  L’exploration de

Mourey, éd. Payot, Paris, 1938, p103..( 
) الذي كان أول أنجليزي يزور الحرمين. نشر كتابه في القرن الثامن عشر تحت عنوان: Joseph Pittsنذكر منھم: جوزيف بيتس ( ـ  2

A Faithful Account of the Religion and Manners of the Mahometans أرسل ملك الدانمرك 17. وفي منتصف القرن ،
  ). خلَّف كتاباً تحت عنوان:Karsten Niebuhrفريديريك الخامس بعثة إلى الجزيرة العربية تضم سبعة أفراد، من بينھم: كارستن نيبور (

 Les voyages à travers l’Arabieوباإلنجليزية سنة م، 1780و 1724نسية في أمستردام سنة م، وبالفر1772انية سنة ، نشر باأللم
 ).Kieman, ibid., p. 82-83, 117م. (انظر: 1792

 ,à Alexandrie d’Egypte Quatre voyageurs espagnolsGarcia de Herros ,حول حياته راجع: ـ  3
Castries, , Paris, éd. L.A.P, 1969; H. de mNapoléon et l’IslaAlexandrie, 1923; G. Spillmann, 

, n° 16, 8 avril 1908Hebdomadaire Revue», dans  Maroc Napoléon et le «  

  ,p275op. citSpillmann ,.). انظر بالخصوص: Valenciaھناك مراجع تؤكد أنه أنھى دراساته في جامعة بلنسية ( ـ  4

  ,pop. citH. de Castries ,..4 ـ  5

ھم ذلك سمعت كالماً يقال للنصارى مفاده أن بعضھم ممن زاروا البالد اإلسالمية، وسافروا في أمان، تّم ل»يقول في كتابه عن عملية الختان:  ـ  6
 ا يستعلم عنه بمجردألن ھذه المسألة ھي أول م ؛تانولكني أرى أن ھذا مستحيل لو لم تُْجَر لھم عملية الخ ؛بفضل ارتدائھم زّي السكان

ً  ؛رؤية األجنبي  ,Voyages d’Ali Bay el Ali Bay el Abbassi. («إذ بمجرد وصولي إلى طنجة استفسروني شخصيا
, Paris, 1814, T. 1, p. 181807-Abbassi en Afrique et en Asie pendant les annés 1803.( 

 ذي اعتمدناه في ھذا البحث.؛ وھو ال6اسم الكتاب بالفرنسية ھو المشار إليه آنفاً في الھامش رقم  ـ  7
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، يونيو 51العدد  ،الفكر العربيمجلة ، «أول رحالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن التاسع عشر»الطاھر أحمد المكي،  ـ  8

 .188، ص1988

)، الذي جاء بعده بنصف Burtonبورتون (ريتشارد  اإلنجليزيوالرحالة  ,ا إال أخطاء قليلةالرحالة األوربيون الذين جاءوا بعده لم يكتشفو ـ  9
 ,Kiemanقرن من الزمان، نسخ عدداً من الصور والرسومات لموقع مكة، وأشار كثيراً إلى رحلة علي باي. (انظر: 

117., pop. cit L’exploration....( 

 .192ھر أحمد المكي، المقال السابق، صالطا ـ10
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  مسألة الحرب العادلة في النقاشات المعاصرة

  قراءة: أمين فرشوخ

  جون كلسي

، م2009 عام األولى طبعته في لبنان، بيروت، في لألبحاث، العربية الشبكة عن صادر بالعربية، ،الكتاب

 بالعربية يومنشور الكترون جامعية وأطروحة ودورية كتاب بين 160 ومراجعه مصادره صفحة، 287 في
  .كليزيةواالن

 حزيران 18 في ألقاه، اإلبن بوش جورج الرئيس خطاب من عبارات باستعادة، يبدأ كما الكتاب، ينتھي

 الدول بين رحاھا تدور شاملة كونية حربا يخوضون وحلفاءھا األميركية المتحدة الواليات إن: منھا ،م2005
 التصدي على العزم عاقدة وحركات ة،جھ من الحرية، ونشر لحماية نفسھا تكرس التي الديمقراطية األمم –

 للديمقراطية المؤيدين بين والنزاع. عقائديا بعدا للحرب فإن وبالتالي أخرى، جھة من الجھود، لتلك
 الذي السؤال إن: المؤلف ويتابع. اإلنسانية إلى بالنسبة حاسمة لحظة يشكل إنما اإلسالميين والمجاھدين

 ما في العسكرية للقوة المالئم االستخدام ھو وما اإلرھاب على حربال بشأن الديمقراطيون المسلمون يطرحه
 المواضيع نقاش بدأ كلما باالعتبار، يؤخذ أن وجدير جيد سؤال ھو إنما الشرعية، السياسية باألھداف يتصل

  . فيه المشاركون كان وأيا والحرب بالعدالة المتصلة

 الشريعة منطق ممارسة كيفية وصف ھو -المؤلف مقد كما- الكتاب ھذا إليه يتطلع ما أرقى فإن وھكذا،
 واألخالقيات المسلحة القوة حول الدائر النقاش إلى بالنسبة وبخاصة المعاصرين، المسلمين بين اإلسالمية
 الحجج ھذه فھم أن ويرى. اإلسالميون الناشطون يسوقھا التي والحيثيات الحجج من المستوحاة السياسية
 متحدھم نشوء تاريخ المسلمون بھا يروي التي بالطرق المعرفة من كبيرا كما يتطلب العادلة الحرب حول

 كيفية لشرح فكانا والثالث، الثاني الفصالن أما. الكتاب من األول الفصل به عني غني، تاريخ وھو وتطوره
 تسوس التي القواعد وحول، أحكامھا وتبرير المالئمة المناھل سلسلة حول إجماع إلى المسلمين توصل

 النفوذ فيھا بلغ التي الفترة أي ميالدية، 1400و 750 بين الفترة في بخاصة عليھا المتوافق النصوص
 أو المراجع من بسلسة المعاصرين المسلمين زودت التي «الجھاد أحكام» فكانت أوجه، السياسي اإلسالمي

 باالستخدامات تتعلق مقوالت في بھا، واألباطيل الحقائق قياس إلى يسعون التي «عليھا المجتمع السوابق»
 آلت التي والنتائج المعاصرة الحجج المؤلف يناقش والخامس، الرابع الفصلين وفي. العسكرية للقوة السياسية

 بھا يدلي التي التسويغات حول والجدل الخالف أن على والبراھين الدالئل الخامس، الفصل في ويقيم،. إليھا
 ،اإلسالمي الفكر في المشروعية أو الشرعية تطال أزمة إلى يؤشران ماإن المسلحة، المقاومة بشأن النشطاء
 ؟ الصائب أو الصحيح ھو الجھات من أي في الجزم أيمكن التنافسية، الرؤى من الكم ھذا ظل في: ليتساءل
 من مجموعات تعتمدھا التي الطرق على يتوقف الكثير إن: بالقول واألخير السادس الفصل في ويختم

                                                            
  . أستاذ أخالقيات الدين, جامعة والية فلوريدا  
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 التي الحجج نجاح إمكانيات في التفكر إن إلى اإلشارة من بد ال لذا، السياسي حيزھا دراكإل المسلمين
   كيفية عن أھمية يقل ال لھا، والمؤيدون الديمقراطية الفكرة عن المدافعون المسلمون يطرحھا

 على لحرببا يتعلق ما في وحلفائھا، المتحدة الواليات من كل تعتمده الذي للنھج المسلمين إدراك كيفية
  .اإلرھاب

   األصول في: األول الفصل

 اإلسالم إن أي، والطاعة واالنقياد االستسالم: أنھا فيرى «إسالم» للفظة الجذرية المعاني المؤلف يتفحص
 بوش الرئيس جزم يكتسي السياق ھذا وفي» وتوقيره، هللا إطاعة بنية المؤمن يتوالھا العيش في طريقة ھو
 أو، هللا لمشيئة االنقياد ماھية عن المؤلف يتساءل ثم. «والشرعية الصحة من بعضا مالسال يعني اإلسالم بأن
 تبدأ دينية حركة اإلسالم إن أوال،:  عليھا الضوء يسلط ثالثة المتعددة األجوبة في ليرى ؟«اإلسالم ھو ما»

 الفطرية أو بيعيةالط الديانة ھو اإلسالم ثانيا، ،-صلى هللا عليه وسلم- محمد يدعى رجل وأعمال بحياة
   . عظيمة عالمية حضارة وراء الكامنة المحركة القوة ھو اإلسالم ثالثا، لإلنسان،

 وفاقا ،-صلى هللا عليه وسلم-  محمد النبي سيرة بعرض الكتاب، مؤلف كلسي، نيبدأ جو أوال، وھكذا
 التي اليمنية لحبشيةا الغزوة صد إلى إشارة في ذلك، وداللة الفيل عام في والدته عند متوقفا للسنة،

 الثقافة في اإلسالم حوله ما عند ليقف المروءة، وأھمھا القبلية الفضائل مستعرضا ثم، الفيلة فيھا استخدمت
 ال بأن اإليمان إلى الدعوة لآللھة الجامع الھيكل ومحل التقوى» مفھوم «الرجولة» محل أحل  حين الجاھلية،

 ضربه الذي الدرب ومحل األخير، اليوم أو الحساب يوم تمثل صورا «االستذكار» محل و هللا، إال إله
صلى هللا عليه - النبي فتاريخ. القبلية للثقافة تحديا مثل ما وھو ،«بالقرآن الحكم» االحتكام إلى األسالف
، اإلسالم حركة بفعل تحولت قد الثقافة ھذه أن بالزعم وينتھي قبلية، عربية ثقافة سياق في يبدأ -وسلم

 نزول يذكر ثم. -صلى هللا عليه وسلم- النبي لقدوم الجزيرة شبه أعد قد هللا أن اإلسالمية السير وتفترض
 أنزل فما واألمل، الكفاح بين جدل  بأنھا -صلى هللا عليه وسلم- النبي سيرة ليصف، األولى واآليات الوحي
 أسالفھم، يخطئ فھو، وجھه في مكة سكان وضعھا بتحديات ارتبط -صلى هللا عليه وسلم-النبي على

 شكلت التي المنورة المدينة إلى الھجرة كانت ثم ،«... وأخيه المرء وبين  وأبيه المرء بين يفرق وسحره»
 وحين. المعاھدات ويعقد القيادة، يمارس، دولة رجل صار إذ النبوية، السيرة في نوعيا وتطورا مفصليا حدثا
 بمعيته، المكيين وقتال -صلى هللا عليه وسلم-  النبي أوامر لتزامبا عھدا أنفسھم على  المدينة قبائل ممثلو قطع

 القرآن إذن تفيد التي النبوية السيرة صفحات على الجواب ويجد القتال؟ على التشديد لماذا: المؤلف تساءل
ه صلى هللا علي-النبي النتقال المنطلق كان ھنا من، الظلم مقاومة أجل من مجاز فالقتال) 40-39 الحج( بذلك
 من يتضمنه بما الملفت «المدينة دستور» تأسيس حتى القبلية للعالقات مقاربته في السياسة، ناحية -وسلم
 يستمر لم التكافؤ ھذا لكن. اآلخر جنب إلى القتال منھما كل ويتعھد واليھود المسلمون فيھا يتساوى بنود

 المكيين، إلى العون بتقديم اليھود ماتھا على الضوء الروايات معظم سلطت العالقات تدھورت فحين طويال،
ً  عد - صلى هللا عليه وسلم-  النبي بأمر مؤتمرا قاتل فمن: والمكيين المدينة أھل بين القتال فدار ً  مسلما  حقيقيا

 عن أحجموا الذين أما ،)75 النساء( ليقاتلوا التشجيع نالوا تحفظوا الذين واآلخرون ،)171- 169 عمران آل(
  . والشرك والجحود بالخبث موصفون فإنھم النداء تلبية
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 الطابع عسكرية ليست المكيين ضد -صلى هللا عليه وسلم- النبي حملة قصة أن باستنتاج المؤلف ويختم
   . واضح دبلوماسي دور له وإنما فحسب، والمحتوى

ً  ويتابع - النبي سيرة أن ىإل فيشير ،لإلنسانية الفطرية الطبيعية الديانة ھو اإلسالم بأن الثانية، النقطة شارحا
 دور على شددوا األوائل السنة فكتبة . إليه أوكلت التي المھمة من أبعد إلى ترقى - صلى هللا عليه وسلم

 رسالة أن تؤكد قرآنية نصوص عن تحدثوا كما فيھا، السير له قدر التي للدرب اإلعداد في اإللھية اإلرادة
 الديانة ترتكز وفقھيا،. وإبراھيم وعيسى موسى من لك لرسالة استمرار  ھي -صلى هللا عليه وسلم- محمد
 – ذلك ومرجع، أنثى أو كان ذكرا مسلما، يولد طفل فكل، والفطرية الطبيعية الديانة يعتنقون البشر أن على
 األحزاب( و) 30 الروم(و) 173- 172 األعراف( منھا آيات، من القرآن في ما – النبوي الحديث غير

 له يجد لإلنسانية كدين اإلسالم ومفھوم. فطرية طبيعة ھو وطاعته، هللا لمشيئة تسالماالس أن تؤكد التي، )72
  ووالؤه إيمانه يظھر إبراھيم قصة ففي، با االعتراف على مقدرة البشرية للكائنات إن القول في الزمة
 إلى يشير نص )67-65( عمران بسورة فإذا ذلك، إلى وصوله كيفية عن نتساءل ولكننا مثالي، تصرف في

 ففي. ذلك بعد نزلت فقد القرآنية اآليات أما النصارى، أو اليھود كتب من يأخذه لم ، كان إبراھيم إسالم إن
 اآلية تبدأ، المنشودة الدينية إبراھيم ضالة يكون أن يمكن ما عن) 82- 74( مقتضبة رواية نقرأ األنعام سورة
 القول القمر عن يقول ثم يأفل، ما سرعان ولكن ،)ربي ھذا( فيقول  كوكب على نظره يقع عندما الليل في

 يكون أن من وأكبر أعظم ربه بأن اإلدراك إلى ذلك  دفعه، ضياءه وخسفت الشمس أشرقت وحين نفسه،
 إال يتم ال إبراھيم إدراك ولكن كلھا، العملية إدارة يتولى من ھو هللا فإن آخر، وبكالم. منيرا قرصا أو نجما
 التي القدرة ممارسة عن قاصرون فھم ذلك يدركون ال الذين الناس أما. التفكير على لطاقته ممارسته عبر

 عن المرء يحجم مما والمنافسة الجھد يستتبعه فالتكاثر يلھيم، ما ھو) التكاثر( يكون وقد عليھا، فطروا
   . التفكير

 سيئاتھم، على حسناتھم القيامة يوم رجحلت به، هللا أمرھم بما ليأتوا خلقوا إذ شاق، وضع في يبدون البشر لكن
 قد الدنيوي بالتكاثر انشغالھم أن إال، إليه مدعوون ھم لما نبھھم هللا أن مع أعمالھم عن مسؤولون بالتالي فھم

 رحمة عن تعبيرا األنبياء أرسل هللا أن وھو جوابا القرآن يقدم نعم، دواء؟ من لھم فھل بصيرتھم، أعمى
 على القرآن مثابرة أسباب من وھو عنھم، يحجبه ال أنه إال للبشر العون بتقديم طالبم غير أنه فمع إلھية،
 الدعوة ھي النبوة تكون ھنا، من. بحالھا الكائنات لتذكير األنبياء يرسل إذ) الرحيم الرحمن( بـ هللا وصف
 البشرية الكائنات ربتذكي هللا محاوالت تاريخ إال ھو ما اإلنسانية تاريخ أن: نقول كأن ،اإلنسانية لدين

 لمفھوم أكثر تحديد وفي. به يوصيھا لما تنبھھا قلة من تنتج قد التي العواقب من وبتحذيرھا الحالية، بطبيعتھا
 والقرآن بالعربية، ناطق فھو ،-صلى هللا عليه وسلم- محمد رسالة تمييز صيغة إلى نتطرق للنبوة القرآن

 من كل أداھا التي نفسھا المھمة أداء على أمته حمل ھي -وسلم صلى هللا عليه- النبي ورسالة) عربي كتاب(
 شأن من وكان عينه، باإلنجيل عيسى إليھم وأتى إسرائيل لبني بالتوراة أتى فموسى أمته، في وعيسى موسى
 إن لو وكما المسيح، وأمة إسرائيل، بني أمة: أمتين إلى انقسامھم إلى أدى أن لرسالته اليھود رفض

 حديثة بإضافة أيضا فزودھم العرب، إلى القرآن -صلى هللا عليه وسلم- محمد حمل تكفيان، ال الرسالتين
، اإليمان إلى والنصارى اليھود من كال دعا إذ الحنيف، الطبيعي للدين العھد  ،باإلسالم التدين إلى أي با
 أتباعه - هللا عليه وسلمصلى -محمد وأوصى. والباطل الحق بين فرق ألنه) الفرقان( أنه نفسه لبقرآن وقدم
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 وجب صدى، القوا فإن ،اإلسالم بحقيقة وغيرھم والنصارى اليھود تذكير منھم تقتضي  مستدامة مھمة بأداء
 دعت وإن السياسي بالعمل أي( باليد الباطل إصالح معتمدين المنكر عن وينھوا بالمعروف يأمروا أن عليھم
 على يقوى ال ما بقلبه المؤمن رفض عبر( وبالقلب) رشادواإل الوعظ( وباللسان) العسكري بالعمل الحاجة
  . )له والتصدي مواجھته إلى سبيل ال وما به القبول

 وفاة عام من المؤلف  فيبدأھا ،عالمية لحضارة الحافزة القوة: بأنه «اإلسالم» تعريفه في الثالثة النقطة أما
 على يبعث ما» إلى يشير ثم، اضطراب من اإلسالمية الجماعة أصاب وما -صلى هللا عليه وسلم-  النبي

- النبي دور استمرارية من بد ال ،اإلسالمية بالحركة المضي: وھو عليه الجماعة حافظت مما «الذھول
 على تعمل أن القيادة ھذه على وينبغي البارزين، أصحابه عھدة في تكون وأن بالخالفة -صلى هللا عليه وسلم

 المنكر عن والنھي بالمعروف باألمر والقاضية إليھا الموكولة المھمة في المسلمين أمة خطى ومؤازرة تسديد
  .والقلب واللسان باليد

 شبه في الديني التكافل عمر مع وأنجز) الردة حرب( بالقوة، الضرائب دفع أبوبكر فرض عمليا، وھكذا،
 على المسلمين نفوذ دسا ثم وإيران، العراق أرض من تبقى ما دان وعلي عثمان عھد وفي العربية، الجزيرة

 االتساع وھذا ،األوروبية القارة ووسط جنوب من وأجزاء واألناضول الھندية القارة وشبه إفريقيا شرق كل
 قيما لكن والسياسي، الديني السلوك في تركه الذي األثر تقويم في التعميم يحظر اإلسالم لنفوذ الجغرافي

  :  منھا، لشرعيتھا ابھ يقتدى ةنموذجي تعد إغفالھا، يمكن ال معينة

 إلى أمالما التي الرسائل عن تروي ،-صلى هللا عليه وسلم-  النبي أيام بأواخر والمتعلقة المعتمدة الروايات
 عالقة في يدخلوا أن عليھم فينبغي وإال ،اإلسالم إلى فيھا يدعوھم زمانه في العظيمة اإلمبراطوريات حكام

 عليھم فإن ذلك، أبوا إذا أما حنيف، كدين وتفوقه اإلسالم يادةبس فيھا يعترفون طريقة وھي للجزية خاضعة
 كل مستعمال نشرھا في يتأخر لن إلھية برسالة مكلف ھو إنما -صلى هللا عليه وسلم- محمدا أن يدركوا أن

 قدر فعل اإلسالم توسع  أن المسلمون رأى لقد. السيف وأعطاه الكتاب عليه هللا أنزل فلھذا المالئمة، الوسائل
 مان أنظمة محل وحلت ،لإلنسانية وفطريا وطبيعيا حقا دينا باإلسالم اعترفت سياسية ألنظمة أسس لھي،إ

 تعايش فرص من االتساع ھذا زاد لقد. االستبدادية صفة عليھا جرت أن األخالقية وشوائبھا الدينية ألخطائھا
 المتحررة للشعوب أعطى فاإلسالم، حاانفتا انعكس ما . العدالة من معينة درجة مع، بسالم البشر من العديد
 مسألة طارحا مفيدة، أبوية بطريقة البالد  إدارة فكرة إلى يؤشر ما وھو دينھم، على باإلبقاء الخيار حق
 صميم في دينا البالد تلك إلى يحملون إنما أنھم المسلمين اعتقاد ألن ،«احتاللھا» عوض البالد «فتح»

  . أبدا باغري معتقدا وليس البشرية، الفطرة

 القتال مفاھيم تطورت فلقد، المسلم لجھد رمزا فيه «الجھاد» يكون، منظما برنامجا التوسع استلزم وھكذا
 سبيل في والشھادة التضحية مثل أخرى مفاھيم فعلت كما تماما، المعتقد بھذا ارتباطھا إلى نظرا، المشرف

 البد ثوابت، ثمة فإن االستبدادية، األنظمة حلم ،اإلسالمي بالقانون أي بالشريعة، الحكم يحل وحين. هللا
 واجبات غير إسالمية دولة ظل في المقيمين «المواطنين واجبات»فـ. والمحكومون الحكام لھا يخضع منھا،

 وھوما معيوش، واقع إلى نص من تحولت وكيف «الشريعة ماھية» عن ھو والسؤال ،«الكتاب أھل»
 الذي ھو اإلسالم بأن يسلم بأنه سنرى -صلى هللا عليه وسلم- النبي ةسير إلى عدنا إذا لكن الحقا، سنعالجه



 

5 | P a g e  
 

 لم ما تجسيدا لھا تجد ال كلمات وھي العدالة، إحقاق بل فحسب، النزاع غياب فيه يرى ال الذي بالسالم يعد
  . شرعي توصيف لھا بطرق المجتمعات شؤون تنظم

صلى هللا عليه - محمد والية خالل فمن النضال،و الكفاح بمعنى «جھاد» دين اإلسالم فإن مماثل، نحو على
 دين اإلسالم بأن الزعم أما المنكر، عن والنھي بالمعروف لألمر مكرسة أمة هللا خلق القرآن، وتنزيل -وسلم
 إذا ما فنسأل السؤال، لنغير والسوسيولوجي، التاريخي التوصيف إلى جيدا يحتكم ال نقاش فھو الشرور ملؤه
 فالنصارى النفي، وھو واضح والجواب األخرى؟ العالم أديان تقدمه عما مختلفا شيئا يقدم اإلسالم كان

 ودوافع الفقه وفي -صلى هللا عليه وسلم- محمد سيرة في للغاية، مألوفة عناصر فيه سيجدون واليھود
 في اولةالمتد األفكار من مجموعة على مبني اإلسالم أن واقع عن ناجم االعتياد وھذا. اإلسالمية الحضارة

 الديانات ھذه يجعل مما ،األديان بين المھمة الفوارق إنكار يعني ال وھذا. وعرضه القديم األدنى الشرق طول
 عن فصله يعني الشرور ملؤه بدين اإلسالم وصف فإن لذا واحدا، دينا تمثل أن دون وثيقة بعالقات مرتبطة
   . والسيرة القرآن في الجلية للبينات ونكران السابقة األديان سياق

   أحكامھا وتسوبغ اإلسالمية الشريعة منطق في:  الثاني الفصل

 الراشدية الخالفة عھد منذ الشريعة، كنه إدراك فيھا مر التي المراحل المؤلف فيه يفند طويل فصل وھو
 درس فأدبھم والضالل، الصواب قضايا مختلفة طرق في عالجوا المسلمين أن من منطلقا اليوم، حتى

. وأحكامھا الشريعة مضمون عالجت بفرادتھا، تميزت فكرية أعمال إلى باإلضافة واألخالقيات اتالسلوكي
 مفھوم تعكس ألنھا، هللا يرتضيھا صالحة حياة بموجبھا يحيا أن للمرء يمكن التي الطريقة ھي الشريعة وألن

 بدايات منذ طلوالبا الصواب عن يتحرون المسلمين نرى أن غرابة ال فطري، طبيعي كدين اإلسالم
 من فئة انبثقت وقد. والسنة بالقرآن ربطھما إلى اإلسالمي التقليد انتھى لمصدرين بالطاعة منقادين ،اإلسالم

 مصدرا العلماء صار وھكذا النبوية، األحاديث وتفسير قراءة في كما، القرآن وتفسير قراءة في المختصين
 فمساھمة المسلمين، كل على واجب الشريعة كنه إدراك وألن. بالشريعة يتعلق لما األمة أبناء منه ينھل مھما
 وتسويغ اإلسالمية الشريعة منطق تاريخ في التطورات أھم من كواحدة فيھا النظر من بد ال ھؤالء مثل

  . أحكامھا

 اعتمد وقد تتقدم، اإلسالمي التوسع موجة كانت، الخطاب بن عمر توفي عندما:    األولى التطورات:  أوال
 سيطرة على بالشھادة كفيلة جديدة إدارة تأسست إقليم كل ففي ،اإلدارة في نظامه عفان بن ثمانع خلفه

 لحقھا وما الصلوات إدارة إلى الحماية، بتأمين المولجين المقاتلين مع بالتعاون األقاليم حكام وعمد ،اإلسالم
   . القرآن بقراءة مختصين معلمين تطلب ديني، تعليم من

 القرآن آيات جمع عثمان إلى تعزو التي التقليدية الرواية صحة من التحقق يصعب» أنه ىإل المؤلف ويشير
 في فشله بتھمة حكمه استھدفت التي المعارضة  أن الزعم  يصبح» يتابع تحقق، قد كان إذا وھو ،«وسوره
 ما أو «لىاألو الفتنة» أحداث سرد ويتابع. «السخرية ضروب من ضربا هللا كتاب يمليه لما وفقا الحكم
 انحرافا وبالتالي الصائبة، للقيادة رفضا شكل الذي معاوية، بانتصار انتھت والتي ،«األھلية الحرب» يسميه
 القرآن يحتله كان ما في ولعل . تعالى هللا من بإمالء -صلى هللا عليه وسلم-  النبي أقامه الذي األنموذج عن

 بيننا» القائل فالشعار االھتمام، يثير ما والضالل، الصواب حول الجداالت في واضحة أولوية من الكريم
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 في الوسطاء دور يبرز مما. باإلرشاد للنص الوثيقة بالصلة المسلمين اعتراف إلى يشير «هللا كتاب وبينكم
 تعزز الطبقة ھذه. تجويده وحسن القرآني النص على بالحفاظ عنيت المختصين من طبقة وأھمية النزاع،
 مع المتسقة الدعائية الحملة وأمنوا نظامھم، على الخالفة تسمية إطالق فضلوا الذين ين،األموي يد على شأنھا
   . البصري حسن ومنھم المستقلين، المرتلين بعض بقي ذلك، ومع االدعاء، ھذا

 من نوعا تشكل المعرفة بأن القائل المفھوم تقدم بطريقة األموية، المزاعم لبعض ناقدا عمل الحسن أن ويبدو
 في لمخلوق طاعة ال: االفتراض سبيل على قال االھية بالشرعية األمويين مزاعم عن سئل فعندما. ةالسلط
   . الخالق معصية

 ورد« األوزاعي» اسم حمل بارز وجه عن نقل ما سوى قليل، دمشق في الفقھاء أعمال عن وصلنا ما لكن
 مستشھدين البحاثة بعض عنده فوق وقد» .اإلسالمية الشريعة منطق به قارب مميز لمذھب مؤسسا ذكره
 اليھود وربما والنصارى، المسلمين بين مستداما جواريا تواصال عرفت) الشام ساحل( منطقة في بآرائه
   .«أيضا

 عن كمثال «الموطأ» أعماله وأعظم أنس، بن مالك فكان، آنذاك علما وأكثرھم والمدينة مكة وجوه أبرز أما
 لحكم «تقية معارضة» احتضن فكريا جناحا شكلوا ھناك األئمة بأن شك ال العراق، وفي فكره، منھج

  . بعد فيما العباسية الثورة نجاح في أسھم مما األمويين،

 القدرة ادعت األئمة من طبقة العراق في نشأت العباسيين، إلى الخالفة انتقال مع : التكوينية التطورات: ثانيا
 وإذ . القرآني بالنص السلطة رابطين الدينية لمعرفةا أساس على وذلك، الضالل من الصواب تمييز على
 وتحكم هللا بكتاب تلتزم حكومة» بإنشاء واعدين قضيتھم، تعزيز على عملوا، الواقع بھذا علما العباسيون أخذ

 عرفت ،«الكالم علم» لمنھج بناء األئمة، أولئك بعض بين «فقھية مناظرات» حصلت وحين. «بموجبه
 بإرشاد العباسيين الخلفاء أسعف واضح، سياسي مكنون فيه بمنطق أتوا الذين ليوناالنفصا أو المعتزلة،
 حلقة إلى نتحول أن فعلينا ،اإلسالمية الشريعة أحكام تسوغ أمثلة على الحصول أردنا إذا أما. ديني وتوجيه
 صاحب يوسف وأبو، اسمه حملت التي المدرسة مؤسس حنيفة، أبو رأسھا على العراقيين، األئمة من مختلفة
 اعتمدھا التي المقاربة على شاھدان ھما األخيران واالثنان السير، كتاب صاحب والشيباني الخراج، كتاب
  . مذھبه في حنيفة أبو

 فتحھا التي المناطق حكومة حول المستمر النقاش عاكسا ،باألراضي المتعلقة القضايا يعالج الخراج فكتاب
 في أحكام حول الخالفي النقاش عاكسا األقاليم، بين العالقات جيعال السير وكتاب. حررھا أو اإلسالم

 من مستقل أسلوب نشوء نرى والشيباني، يوسف أبي أعمال وفي. المھمة والسياسية العسكرية المواضيع
 التي األولى الغاية أن فيه، شك ال ومما .الفقھاء أو الدينيين المختصين من طبقة تأسيس في أسھم التفكير،
 القرآن من استشھادات نصوصھم ففي ،«التعليم» ھي والشيباني، يوسف أبي مصاف من العلماء، اإليھ سعى

 الحق بين الفصل مسائل في بالثقة جديرة بآراء مدلين، المصدرين ھذين من الفتاوى أخرجوا وقد والسنة،
 شرعية كأرضية «االستحسان أو الرأي» عن تحدث قد الحنفي المذھب يكون أن االھتمام ويثير والباطل،
  . والتقوى العلم بين مزاوجا والحساب، للحكم
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 الذي، «اإلجماع»بـ يطالبون علماء نجد أن غرابة ال لذا، مستمرا، بقي الفقھي الرأي في التضارب لكن
 الشريعة منطق أي العملي، اإلسالمي الفكر إلقامة المختلفة، المذاھب به أتت ما بأفضل األخذ يعني

 الكبير، الشافعي ھؤالء من. النظرية اعتماد في وانتظاما تماسكا أكثر أسس على.أحكامھا وتسويغ اإلسالمية
 كاملة تامة نظرية بوضعه التشريع لفلسفة المؤرخة مؤلفاته تعترف واالذي وغيرھا، «الرسالة» صاحب
 فلنمعن. والسنة نالقرآ ھما مصدرين إلى تستند آرائه فكل الدقة، إلى يفتقر الزعم ھذا لكن. اإلسالمي للقانون
  : حجة من الشافعي إليه يلجأ بما النظر

صلى هللا عليه -النبي بإرساله اإلنسانية الحاجة ھذه لبى هللا أن وحجته، منه الھداية وطلب هللا بحمد كتابه يبدأ
، أصناف «البيان» لكن، )خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي( «المبين الكتاب» حامال -وسلم
 نصوص عن الحديث يمكن كما الصالة، إلى المؤمنين تدعو التي األوامر مثل واضحة، صريحة آيات فمنه

 إن لقلنا الواقعية شئنا وإن. -صلى هللا عليه وسلم- النبي أحاديث إلى بالعودة إال تطبيقھا يتضح ال محددة،
- للنبي المثالية بالممارسة المتعلقة الموثوقة الروايات والى، القرآن:  إلى يعودون الھدى طلب إلى الساعين

 يعزز بما بھا المؤمنين هللا يزود التي اإلشارات وتطبيق لتفسير «المنطق» والى ،-صلى هللا عليه وسلم
 نجد أن ينبغي فإنه غيرھا، تبطل أن الموثوقة الروايات لبعض كان إذا الصدد، ھذا وفي. بالطاعة اھتمامھم
 العلماء مبادرة للشافعي التالي القرن وسيشھد ،«الحديث متن نقد» لشافعيا سماه ما وھو قواعد، أو طريقة
 وتسويغ اإلسالمية الشريعة سياق في فائدتھا ثبتت النبوية، األحاديث من مجموعات ست اصطفاء إلى

  . أحكامھا

 الرأي» خذاأل إلى فتاويھم في العراق علماء  عمد فقد، ھكذا الحقيقة في فألنه التعقيد كثير ذلك بدا وإذا
 محاولة في الجھد بذل بمعنى، «االجتھاد» التزموا جميعا لكنھم ذلك، آخرون عليھم أنكر فيما «واالستحسان

 ھو يتخذه أن الجھد لھذا يمكن شكل أفضل أن الشافعي رأي وفي هللا، سنة من وتجربة اختبارا التحقق
 لذا وضوحھا، يضمن ما  طياتھا في تحمل ال أحكام بقيت ذلك ورغم. مثاله على الشيء تقدير أي «القياس»

   . مثال أي الشافعي عليه يعطي ال الحدوث، نادر وھو ،«اإلجماع» عن الشافعي، بحسب البحث، ينبغي

 التي الديني التشدد موجة ركبوا السلطة إلى العباسيون وصل حين:  التقليدية الكالسيكية النظرية: ثالثا
 إلى يسعون الحكام فإن السياسي، االقتصاد دراسته في فيبر ماكس ينهب لما وبناء، األمويون إليھا سبقھم

 ال أسباب بوجود الرعايا يؤمن أن يقتضي المطلوب فالحزم القسر، تعتمد التي السيطرة كلفة لتفادي الشرعية
 إلى العباسيون تطلع لذا. الحاكم توجيھات بإتباع تلزمھم الخوف، عليھم يمليھا التي تلك إلى بصلة تمت

 الحلفاء عن بحثه وقاده. كبيرة أھمية المناقشات المأمون فأولى المختلفة، الدينية األحزاب مع التحالف
 الكالم، علم بممارستھم عرفوا الذين، بالمعتزلة فارتبط السابق، في به معموال كان عما الخروج إلى الدينيين

 المنكر، عن والنھي بالمعروف األمرو والوعيد، والوعد والعدل، التوحيد،: ھي أصول بخمسة والتزامھم
 عند عنى ألنه مھم، التوحيد مبدأ عند التوقف ولعل. المنزلتين بين المنزلة أو المواقف في الوسطية وأخيرا
 لھم سوغت التي األسباب ومن ،«هللا خلقه خطاب» القرآن إن وقالوا للوصف، قابل غبر هللا أن  المعتزلة

 بين الفوارق تجاھل إلى التفسير في الشعبية الطرق تؤدي أن من يتھمخش النحو، ھذا على التوحيد فھم
   . لإللوھية المتمثلة النصرانية وتلك اإلسالمية الصور
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 في الكامنة للعقيدة والئھم إثبات من العلماء يمكن) محنة( الختبار المأمون أسس المعتزلة وصاية ظل وفي
 الراوي حنبل، بن أحمد ھو المأمون لمشيئة اإلذعان نع األساسي المعرض وكان. هللا خلقه الذي الخطاب
 ولما الكتاب، لخصائص -صلى هللا عليه وسلم- النبي بتوصيف الملتزم وھو به، والمختص للحديث والحافظ

 أمر من بافتقار عنه إحجامه معلال، الخليفة لطلب االستجابة ورفض المعتزلة يؤيد لم فھو القدر بھذا وفيا كان
 الثورة افتقار على الحجة أقاموا ممن واحدا فبدا العلماء، على وإلقاءه السؤال وضع تؤھله التي ءةالكفا إلى به
  . السياسي السلوك عليه يكون أن ينبغي عما ساحر آسر بمثل مقاومته وتزودنا، التسويغ إلى كليا

 صلب قد حنبل اينو الشافعي إليه أشار الذي النظام كان عشر، والثاني عشر الحادي القرنين حلول ومع
 الفقه أصول في اشتغلوا وقد رشد، وابن عقيل وابن والسرخسي الماوردي مثل علماء مساھمة مع تموضعه

 مالحظات عليھا، ومثال. الفتاوى لسن العلماء يتوسلھا التي النصوص منظومة وھي، التشريع مصادر أي
 عند الشريعة لمنطق الذھبي لعصرا رشد ابن عصر كان وقد ،«المجتھد بداية» :بعنوان وھي رشد ابن

  . السنة المسلمين

 ذھبي عصر إلى اإلشارة المفيد ومن، الفترة ھذه في بالموضوع الصلة وثيقتا، وشيعة سنة:  والمفردتان
 الموقع ھذا وفي وبغداد، الكوفة بين الحلة في عاش الذي والطوسي الحارثي، المفيد:  أمثال فيه عمل أيضا
. أيضا مھما مركزا إيران أصبحت كما وشرقه، العراق جنوب في الشريعة لمنطق يزةمم شيعية مقاربة نمت
 أن ذلك وعنى لجماعته  -صلى هللا عليه وسلم- النبي خطه لما رفضا األولى الفتنة شكلت الشيعية الوجھة فمن

 وجه وعلى ارتياب، موضع لتصبح كانت أحكامھا وتسويغ اإلسالمية الشريعة مشروع من مھمة أجزاء
 المجال ھذا وغي، دقيق لتفحص -صلى هللا عليه وسلم-  النبي سنة عن الروايات استعمال احتاج الخصوص

 عندھما الروايات صدقية تكن ولم ،بأبويه وابن الرازي الكليني ھما فقيھين أعمال على الشيعة العلماء اعتمد
 لالھتمام، مثير نحو وعلى. المختارين القادة أو األئمة من واحد اسم االستشھاد تضمين حاالت في إال لتحسم
 التمييز لكن. اإلنسانية المسائل في العقل لسلطة تشھد الشيعية التصنيفات في المقبولة الروايات من بعضا فإن
  . للنقاش موضعا يشكل زال ما الشريعة، منطق ممارسة في والشيعي السني التقليدين بين

 سمح، الشريعة منطق ھيكلية تحديد في والشيعة السنة منھم أفاد علماء، وجود مع : الحديث األنموذج رابعا،
. البشرية المسلكيات في والضالل الصواب حول لألجيال عابر نقاش في فاعلين مشاركين أنفسھم اعتبار لھم
 نفسه سمى) 1428 ت( تيمية فابن. واإلبداع االستمرارية بين مستمر توازن إيجاد اقتضت الممارسة وھذه

 تيمية ابن من وكل أنس، بن لمالك بع يدين عما عبر) 1508 ت( والونشريسي حنبل، بن دألحم تابعا
 «مستقل حكم»بـ االشتغال من تمكنھم بآلية ذلك، رغم الفقھاء، زودا وھما. يحتذى أنموذجا والونشريسي

 من للتحرر عة،الشري منطق وھيكلية بمناھل التبصر على المرتكزين االبتكار أو االبتداع على القدرة فأعطيا
 مقاربة كثيرة حاالت في شكل «العامة المصلحة إنقاذ يضمن ما بمعنى» المصلحة إلى فاالحتكام التقليد، ثقل

   . وأفضل أصدق

 إننا مع، جديدة أحكاما أو مقاربات إمكانية الجديدة العصور تحمل أن أمكانية تتضح تقدم، ما ضوء في
 اإلبداع أما السلف، خط احترام دائما يستلزم أنه بمعنى «محافظة ممارسة» بأنه الشريعة منطق نوصف
   . فقط للقلة مفرد فھو الحقيقي
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 سلطة اضمحالل مع، الھند في التغيرات، لھذه المستجيبين أول من كان)  1763 ت( هللا ولي فشاه
 ارسةمم على الشباب العلماء لتدريب مركز بتأسيس السلطة عروق في مجددا الحياة نفخ إذ المسلمين،
 نمو مع المشروع تحقيق صعوبة برزت ما سرعان ولكن, المنكر عن والنھي بالمعروف األمر القيادة،عبر

 بعد إسالمية أرضا الھند اعتبار عدم لزوم عن أعلن أن إال هللا ولي أبناء أحد من كان فما البريطانية السلطة
 الوضع أن عن هللا ولي ابن يعلن لم كما ة،إسالمي سياسة بتنفيذ يلزم سياسي كيان أو حاكم وجود اعدم اآلن

 الساعية التبليغية الجماعة ھما جماعتين وجود اليوم استتبع مما .مسلحة مقاومة يتطلب 1820 بعد الجديد
 بين أفغانستان في حكموا الذين طالبان وجماعة الروحية، بالقيم المتعلق اإلسالمي التأثير إحياء إعادة إلى

  . م2001و1990

 حلفا شكل الوھابية،الذي الحركة مؤسس) 1791 ت( الوھاب عبد بن محمد ھو، بارز ثان وجه دعن ونقف
 التوبة إلى المسلمين دعوة بين واالتحاد التالزم  أن المشتركة القيادة ھذه فھمت ما وسرعان، سعود آل مع

 للمسؤولية الشريعة رؤية مع يتسقان الدعوة ھذه إلى االذعان رفض نفسه له تسول من كل ومعاقبة
  .اإلسالمية

 القوة استعمال على القاجار حكام فيھا يستحثون فتوى إيجاد ضرورة الشيعة العلماء وجد إيران وفي
   . اإليرانية األراضي داخل الروسي للتوغل والتصدي الغزوات مقاومة بھدف العسكرية

 يقدمون «ديوباند» علماء ثحي الھند، على الضوء فلنسلط. متحفظة غير مباحة ممارسة الشريعة منطق إن
 برنامج حازه ما ذلك إلى أضف، والعسكرية السياسية الطالبان حملة يدعمون كما التبليغية، للجماعة الدعم
 فدعم عظمى، دولة ضد المسلح الكفاح استنھاض الممكن غير من انه أعلن أن بعد التربوي، خان احمد سيد

 نفسه الوقت في يمسك بالمعرفة يتحكم من ألن والتقني، العلمي يمبالتعل التقليدي التعليم فيه يأتلف برنامجا
 فالقائد العلماء، أو القادة من المختصين لتدريب  اإلسالمية أليغار جامعة أحمد سيد أسس ثم. األمور بزمام
)  1897 ت( األفغاني الدين جمال وانتقد . الشريعة منطق بمناھل ملم «علماني» شخص مفھومھا في المسلم

 األفغاني دافع .البريطانية السيطرة من أنفسھم تحرير أوال المسلمين على بأن محتجا خان احمد سيد سوةبق
 وبخاصة مؤثرة، كتبا صنف باريس وفي ومصر تركيا في حل، أينما الجماھير سحر الشامل، اإلصالح عن
 ت( عبده محمد مع ألفغانيا شراكة وكانت. والدين العلم بين المحتومة ةالمنافس عن رينان ارنست على رده

 السياسي، االستقالل إلى مصر فيه احتاجت وقت في مصر في األكبر المفتي وعبده، تماسكا، األكثر) 1905
   . السياسية الرؤية وبين بينھا الطريق عبدت الشريعة منطق بأسلوب اتسمت فتاوي أصدر

 البالد في األمد الطويلة الكبرى يةالسياس التسويات زوال عكست لإلسالم أزمة األولى الحرب طرحت ثم
 ولكنھا. الكونية وخالفتھا القديمة اإلسالم لدار لترمز العثمانية اإلمبراطورية إال يبق لم وھكذا كلھا، العربية

 ھوية ليعلن) أتانتورك( كمال مصطفى جاء العشرينات أوائل وفي. تركيا ھي واحدة دولة على اقتصرت
 دار في تشريعية أزمة العثمانية السلطنة إبطال فأثار، علمانية جمھورية لنھاأع م1924 وعام, لتركيا جديدة

 وكان) 1932 ت( إقبال محمد الفيلسوف الشاعر يشرحھا كما الھند من االحتجاج صرخة فجاءت.  اإلسالم
 لقب يستحق لم السالطين من أيا أن إال سيئة، كلھا تكن لم ولو السلطنة إن إذ ذلك، في آخر رأي للمصريين

 بالمواصفات قائمة بوضع األزھر فقاك. الخالفة استعادة في للنقاش فرصة السلطنة زوال وكان. خليفة
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 وال القرآن ال» انه ليكتب سنا، العلماء أصغر الرازق، عبد علي برز وھنا خليفة، لقب سيحمل لمن ةالالزم
 النبي صحابة بوصفھم شرعا لحكمبا لھم أقر فالراشدون «الخالفة في به يحتذى خاصا نموذجا وضعا السنة

 ويجب عسكرية، أو سياسية بمھارات امتازوا فقد الخالفة، وادعوا جدوا الذين أما -صلى هللا عليه وسلم-
   . الخالفة بإحياء يطالب ال فالدين ـ السياسة في والنفوذ الدين في النفوذ بين الخلط عدم

 ،األزھر علماء من أكثر المناھل أغوار سبر في ذھب قد فھو احتجاجية، بعاصفة الرازق عبد طرح واستقبل
 كما الفاعلية، مذھب اعتماد إلى الساعين برنامج مع رسالته تطابقت وقد. مختلفان والدين السياسة أن وزعم
 يحصل أن كله ذلك عنى مصر، وفي الخالفة، موضوع نقاش في مھما شوطا قطع قد كان عبده محمد أن

 عبد على أنكر فقد رضا رشيد أما. كمواطنين وإسھاماتھم تتالءم بفرص ايحظو وان حقوق على األقباط
 وافقه لكنه قاله، مما اتساعا أكثر أخالقا تتطلب السياسة ألن تماما السياسة عن الدين فصل اقتراحه الرازق
 بعد السلطة، الناصر عبد جمال تولى م1952 عام وفي. مواطنيھا لكل بحاجة الحديثة الدولة أن  طرحه على

 وھي لرسالته، الرازق عبد إعالن مع تأسست قد المسلمين األخوان حركة وكانت بقليل، البنا حسن اغتيال
 مفتقد تعبير السياسية طروحاته ،اإلسالم تاريخ في شعبوية مقاربة أي إليھا تدعو التي الفضائل من مزيج

 أراده ما بفضل ھو البشري فالمخلوق الشريعة تمليه ما ھو الحكم بأن تؤمن رضا، رشيد أفكار عن للبراعة
 بعد المصرية النخب استعداد عدم أثبت البنا لاغتيا لكن ضخمة قوة األخوان وشكل اجتماعي، كائن هللا

   . م1954 عام عليھم انقلب ثم األخوان دعم الناصر عبد طلب ،اإلسالم رسالة إلى لإلصغاء

 على أبو مثلھا كما العشرين، القرن إسالم تميز يالت الشعبية النزعة على مثال أبلغ كانت البنا رؤية
 تكون أن لھا ضمنت حملة استھل حيث باكستان إلى الھند من انتقل والمودودي. آسيا جنوب في المودودي

 ان على تشدد التي أحمديات باسم عرفت لحركة القانوني الوضع نقاش في شارك وھناك، حقا اسالمية دولة
 انتھى وحين ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي خالل من هللا بكلمة للوعظ مكرسة رسولية ديانة اإلسالم يكون
 باكستان سياسة في مھما العبا المودودي جماعة أصبحت إسالمية، غير حركة حمدياتأ إعالن إلى النقاش
   . الحين ذلك منذ

 العلماء آلراء ھارهإظ على العاديون المسلمون اعتاد الذي االحترام أخذ العشرين، القرن منتصف وبحلول
 بعد خصوصا ،إيران في المتنامي بروزھم سياق في الشيعة بين كمن االستثناء ولعل والتالشي، بالذبول
 تثير كانت التي الخميني هللا آية خطب نالحظ إذ جزئيا، حال مثل ولو السلطة، على بھلوي رضا استيالء
 على والمحافظة الديني التقليد «حراسة» حس عندھم الشيعة فالعلماء ،األجنبية القوى مع بالتعاطي االرتياب
  . إليران الشيعية الھوية

 الحركات ھذه احتفظت فقد، الزوال إلى طريقھا في كانت السني بالفقه المرتبطة المؤسسات أن يعني ال وھذا
 شھيد في منه أقساما نرى ،اإلسالمية الشريعة منطق تاريخ من جديد فصل استھل وھكذا نفسھا، بحكم بحقھا
 السادات، الرئيس باغتيال ارتبطت الجماعة من ءأعضا يسوقھا التي الحجج وفي قطب، سيد االخوان قضية
 الدن بن أسامة ھو منھم لواحد المھنية السير وفي عزام، هللا بعبد ارتباطھم بعد «األفغان العرب» نشاط وفي
  . يدةالجد النزعة ھذه عن مثال أھم اليوم تصريحاته تعد التي

     الكالسيكي اإلسالم في والحرب واألخالق السياسة في:  الثالث الفصل
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 عالج التي الطرق عن مثاال فيه لنجد العراق، إلى نلتفت أحكامھا، وتسويغ الشريعة منطق تاريخ إلى بالنظر
 عن اياتالرو بعض كما العسكرية، القوة تسوغ مقاطع يحوي فالقرآن الحرب، مسائل المسلمون العلماء بھا

 كتاب كذلك جدا، بليغا الجھاد عن فصال يعقد أنس بن مالك وموطأ. - صلى هللا عليه وسلم- النبي سيرة
 «السير» الشيباني كتاب لكن ،اإلسالم فتحھا التي األراضي إدارة مسألة يعالج الذي يوسف ألبي الخراج
  . معمقة تحليلية بدراسة جديرة فصوال يضم

 وسيلة فھي الحرب أما. الحرب ودار اإلسالم دار: كيانين بين تتم التي أي تنقالت،ال أو التحركات ھي السير
 ارتقاء يشكل مما ،اإلسالم يحكمه إقليمي سياسي اتحاد وإدارة إنشاء في سياسي غرض تحقيق منھا يراد

 في ليس أنهب توحي أن المقاربة ھذه شأن ومن ،باإلسالم التدين إلى اإلنسانية بدعوة القاضي الديني بالھدف
  . سيء أو جيد ھو ما الحرب

 الفتاوى الستصدار يستلھم الذي المرجع يعدھا -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن برواية نصه الشيباني يبدأ
، كفر من قاتلوا هللا، سبيل في هللا، باسم اغزوا...» : فيھا التي وھي الحرب بخصوص  تغلوا وال اغزوا با

   .«... تغدروا وال

 عادال سببا يتطلب كمل، إصداره شرعية سلطة تتولى أمرا أوال، تستوجب، الحرب أن فيه صن وھو
 آلھته، تعددت من أو الكافرين ضد تكون الحرب أن النص ومن. أخالقية دوافع عن ناشئة ونية يسوغه،
 عن روايعب أن إلى أو/لم ما الدعوة إليھم توجه أن ينبغي لكن منھم، ليسوا واليھود النصارى أن يعني

   . ذمة أھل فيصيروا لھا واحترامھم بھا إعجابھم

 النص لكن، العادلة الحرب لمعايير مرادفا وضعت الشريعة منطق عليھا يرتكز التي السنة أن لنا يتضح
 نجد الشيباني تحليل دراسة وفي ،اإلسالمية الدولة حمى في يعيشون ال الذين على اھتمامه صب السابق
 الحرب إعالن قبل البغاة استرضاء يمكن كما الطرق، قطاع ضد أو نكثوا، إن لذمةا أھل ضد مسوغ القتال
 في واعتبارات القتال، يستھدف فيمن قيودا تضع -صلى هللا عليه وسلم-النبي رواية أن نتناسى ولن .عليھم
 الواقعية» توصيف إلى ميل عن الطويل النص تكشف وقد. االتفاقات في والتبصر، المغانم توزيع

 ھامشا القادة إلعطاء استعداد على فالشيباني .لبيت قد العادلة الحرب متطلبات إن افتراض على «عسكريةال
 إلى واستنادا والخداع، بالغش يتعلق ما في واضح - صلى هللا عليه وسلم-  النبي فنص التصرف، حرية من

 سلسلة الشيباني عند نقرأ العسكرية؟ والواقعية النص بين المالئمة تتم فكيف) تعتدوا وال( أيضا الكريم القرآن
 الكبير والشيخ والنساء العباد وفيھا بالنار تحرق أو مدينة على الماء نرسل ھل:  مثل واألجوبة األسئلة من

. متعمدة غير القتالية الوسائل كانت إذا مطلقة، غير لكنھا حصانة، لھم فالمدنيون. نعم:  والجواب والصبيان؟
، بھم يتتترسون المسلمين من أطفال ومعھم سورھا على العدو فقام مدينة مسلمونال حاصر إذا: سؤال وعن
 قتل وإذا. األطفال ال الحرب أھل ليتعمدوا ولكن. نعم: والجواب والمنجنيق؟ بالنبل رميھم للمسلمين أيحل
   . عليھم دية وال كفارة ال منھم شيخ أو طفل

 الجھاد في الفقھاء اختالف:  كتابه يعنون العظيم لطبريا ھو وھا الشيباني مواقف كلھم الفقھاء يوافق لم
 ما بين توازن إيجاد يقتضب مما، يضعفه وآخر، السلف مفھوم يؤثر واحد: فريقان دائما فھناك. والجزية
  . االجتھاد إلى والحاجة الفقيه ذاك أصدره
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 للسلطة العليا البنية معالجة إلى انتقل قد الشريعة منطق أن يبدو) 1058 ت( الماوردي عصر حلول ومع
 سلطاتھم، وتحديد الوزراء، وتعيين لألمراء، الخليفة تأمير في تبحث التي النصوص مثل في الشرعية،
 على تعليقاته معرض وفي...  المناصب يتولى من على فيسطوا البالط في للمستشارين المھام وغيكال
 للسياسة» خالصا مثاال باإلكراه المتغلب الحاكم يفھم يقرأه فمن مبتكرا، خالقا الماوردي منطق يصبح الحكام
 الحاكمية عن حديثه «السلطانية الحكام» في الماوردي ويتابع .وعملية مادية عوامل على المبنية «الواقعية

، بالدراسة جديرة الماوردي وتعليقات. الواجبات أيضا تفرض بأنھا الحرب، إعالن في وصالحيتھا
 الدفاعية الحرب في فيه بحث «الجھاد» كتاب بإصدار) 1106 ت( الدمشقي سلميال بعده قام وقد .والمتابعة

 أكد إذ مختلف، حيز في مميزة فكرة وھي األولى، الصليبية الحملة على الردة بحرب ممثال «المفروضة»
  الفرنجة لھجموم مدينة تعرضت فإذا كان، أينما فرد كل على ھو) الغزو كلمة استعمل( القتال واجب أن
   . والغزالي الشافعي من أقوال إلى استند وقد لمساعدتھا، تھب أن المدن كل على بوج

 واجب القتال إن إلى اإلشارة حيث) 1328 ت( تيمية ابن أعمال على، بعد فيما االطالع، له تيسر ولمن

 مسلم كل على بأنه، والسنة بالقرآن تيمية ابن ويستشھد، يسيرا األمر ھذا يجد، الطارئة الظروف في فردي
 عن بالتخلي ألحد هللا يأذن فلم» الخندق وقعة في وقع ما والمثال، جنديا يكن لم ولو حتى العون تقديم
 مسؤولية المحاربين غير يتحمل أن تيمية ابن يقترح كما . الدين عن للدفاع جھاد المدينة عن فالدفاع «الجھاد
 قتال عن وتحدث. بالعدو الخاص ربيالح المجھود في طريقة بأي شاركوا إن شرعا المحمي وضعھم
 مع المتناغم موقفه في ثبات على فكان ،اإلسالمية الدولة لحماية القوة إلى باللجوء سامحا والبغاة، المرتدين
 الوالة بين للعالقات تأويله في أسالفه وبين بينه البسيط االختالف ويكمن الفقھي باالجتھاد المشتغلين أسالفه

 منطق أحكام من واحد وھذا بالطاعة له يدينون وھم يقود فھو تبادلية، العالقات ھذه إليه فبالنسبة ورعاياھم،
   . المعتمدة المعيارية الشريعة

 أنه فيقول والحرب السياسة لمسائل والشيعة السنة مقاربة بين القائم االختالف ليناقش المؤلف يتوقف وھنا
 عشرية االثني الشيعة جعل ما اإلمام، أو  القائد إلى تعود إنما الشرعية القيادة إن على الشيعة إللحاح كان
 شكل وقد. الغائب اإلمام مقام القيام إلى والتقوى بالمعرفة لھم المشھود األمة قادة من صغير جمع عند تنھي
 في العادل الحاكم» بعنوان واسعة، دراسة موضوع الغائب اإلمام عن نواب ما بمعنى ھم الذين العلماء دور

 األھلية ھذه وبموجب للحكام مرشدين أنفسھم في يرون والعلماء. ساشدينا العزيز لعبد «الشيعي ماإلسال
 السياسية السلطة ممارسة تقصر التي القيود وضع إلى اي «والعقد الحل» إلى الھادفة الفتاوى أصدروا

   . تشرغھا مسوغات من يلزمھا ما تأمين مع النفوذ ألصحاب معين بمدى والعسكرية

 بالحرب االلتزام قواعد بتوصيف) 1277 ت( الحلي يوجز استعرضناھا التي السنية السوابق سياق يوف
 الحرب تكون متى يعرف وھو معصية، ارتكاب ضد محصنا يكون الذي المبايع، للقائد القتال قيادة مسوغا
 بل اإلسالم دار وسيعت له يجوز فال المبايع غير القائد أما الدولة شؤون وإدارة بالحكم لالضطالع وسيلة
  . إسالمية غير سلطة غزو ضد الدفاع على نفوذه يقتصر

   اإلسالمي والتقليد المسلحة المقاومة في:  الرابع الفصل
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، ذلك من أكثر تستلزم العملية أن علما السابقة حول نقاشا أحكامھا وتسويغ اإلسالمية الشريعة منطق يقتضي
 الشرور من وغيره هللا على الخروج تفشي من الحد أمن ما والقادة ءالعلما بين الشورى، توفرت السابق ففي
 بالسيطرة المسلمين الدعاء تحديا األميركية المتحدة والواليات أوروبا نفوذ شكل أن وبعد. اإلسالم دار داخل
 عن كتب فقد، تيمية ابن نصوص في وجدوھا وقد سوابق، عن البحث بالشريعة المشتغلين منطق اقتضى
 إليه استند الرأي وھذا، دفعه من اليمان بعد أوجب شيء وال والدين الدنيا يفسد الذي الصائل العدو

  . وسواھما الدن وابن الظواھري

 للطليعة فيحق، بالفضيلة تتظاھر منافقة العثمانية السلطة أن الوھاب عبد بن محمد ألھم ما أيضا آرائه ومن
 أن أعلن الذي العزيز عبد شاه ومثله. ھذه الكفر مظاھر ضد حالمسل الجھاد في طاالنخرا بالشرع تھتدي التي
 وھو ملزم فرض والقتال غزاة فالبريطانيون، المسلحة المقاومة للبعض أجاز وكأنه، إسالم دار تعد لم الھند

 ثورة» يملي أو يلھم ال الفردي الواجب مصطلح لكن، القتال سوغتا حالتان. فرد كل على الواجب «الدفع»
  . تسويغ إلى بحاجة يبدو المقاومة مفھوم فإن وبالتالي ،«شعبية

 و)  1988(« حماس ميثاق» و) 1979( «الغائية الفريضة» : في نجدھا منھا نتعلم التي الجھادية والحجج

 . المسلحة الشعبية المقاومة تسويغ تحاول واحدة وكل ،)1998(« والصليبيين اليھود مقاتلة جبھة عن البيان»

 رسالة ظھرت السادات، الرئيس باغتيال المتھمين ومحاكمة اعتقال أعقاب في:  مقاومةال حجج:  أوال
 كان من عقاب من أشد سيلقى المرتد أن مفادھا السادات، قتلة وصية بأنھا ووصف «الغائبة الفريضة»

 لكنيست،ا منبر على من خطابا وألقى القدس وزار إسرائيل، مع رسمية عالقات أقام قد السادات وكان. كافرا
 حاز اولھذ. مصر القتصاد مساعدتھا ليضمن األميركية المتحدة الواليات مع حسنة بعالقات رحب كما

 فالردة الغائبة، الفريضة صاحب إليه وجھھا التي التھم ھي ھذه. وبيغن كارتر من كل مع للسالم نوبل جائزة
  . ضده الجھاد سوغ يتب لم فإذا هللا، مع المسلم لعھد نقض ھي

 لتشكل «اسمه إال منه يحملون ال وھم...  اإلسالم عن ردة في العصر ھذا حكام ويقف» : الرسالة بعوتتا
 التي واللغة المرتدين عقاب بشأن الحجة بين دمج ذلك وفي والعصيان، بالثورة المسلمين لحق دعما الحجة
 مسوغ إذا، السلطة، على االستيالء في نجح ،اإلسالم دار وسط يعيش فالعدو غازية، قوة ضد القتال تملي

 بل مباشرة الحجة ضد ليس الرسالة منتقدا األزھر شيخ وقام. فردي واجب وھو ضده، السالح امتشاق
 وإن الرسالة فكتبة ،«المفرطة الحماسة»بـ المسمى النموذج بالخوارج، مذكرا. منھا الحكمة عن متسائال
  . متھورون فھم النية، صادقي كانوا

 اإلسرائيلية فالدولة، الصليبية بالحروب مذكرة مفروضة، حربا قضيتھا باعتبار ھاميثاق حماس قدمت ثم
 بھا ابتليت التي اآلفات لكل الحل ھو اإلسالم  وألن، التاريخية، اإلسالم دار عقر في الصليبية بالقاعدة شبيھة

 حركة عن ثاقالمي ويتحدث. إلزامي ھو بل، مسوغ فالقتال إسالمي وقف فلسطين أرض وطالما السياسة،
 ويبدو. المسلح للكفاح مسوغا أوجدا اإلسالم دار داخل وتوغلھا اإلسالمية غير القوات فغزوة شعبية، مقاومة

 اليھود لجھاد العالمية اإلسالمية الجبھة ألصدرته الذب «البيان» زود ما الطارئ أة «الضرورة منطق» أن
 ردا تأسست التي للقاعدة، الممثل الدن، بن سامةأ قادتھا أھم، مجموعات خمس وقعته والنص، والصليبيين

 مفھمو البيان ويستحضر. العربية الجزيرة شبه في أميركي عسكري بوجود بالسماح المالة العائلة قرار على
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 هللا ضد األميركيون ارتكبھا التي اآلثام ھي االتھام ركيزة تشكل التي والوقائع الدفع، أو المفروضة الحرب
 مؤھال نفسه يعتبر البيان وقع ومن المسلمين، بالد العدو ھدم إذا عين فرض فالجھاد ين،والمسلم ورسوله،
 . المقاومة تنظيم يستطيع من إلى تؤول والسلطة الدفاع، واجب ترسي فالضرورة الشرعية، الفتوى إلصدار
 خاطفة باتضر تضرب مسلحة مقاومة لتنظيم العون تقديم إلى الصالحين القادة دعوة في الدن بن ويمضي
 القاعدة بين االئتالف تشكل م1998 فبراير/شباط وفي. العربية الجزيرة شبه في أميركية أھدافا كالبرق

 من عشر الحادي ت ھجما بعد الدن البن الحقة تصريحات وفي المصرية، اإلسالمية والجماعة
 بواجب المتعلق البيان دقةومصا ملبية تقاتل هللا اصطفاھا طليعة امتياز إلى أشار ،م2001 سبتمبر/أيلول

   . هللا دعوة يلبون إنما ألنھم السياسية، والسلطات الدينية المرجعيات إلى يحتاجون ال وھم، المسلمين

 الشريعة بانتھاك تتھمھا الدينية المرجعيات نسمع أن المنتظر فمن الدعوات، ھذه راديكالية إلى وبالنظر
 السلطة في إشكالية من تطرحه ما على ركز مما أكثر لمستعملةا الوسائل على النقد ركز وقد:  اإلسالمية
 من سيراق وكم القتال؟ سيتوقف أين:  الغائبة الفرضة على رده معرض في األزھر شيخ سأل إذ الشرعية،
 في المتورطين إن: يقول وكأنه المقاومة، تستھدفه الذي والشر الضرر من القلق عن تنبئ واالئبة الماء؟

   . سلوكه وقواعد المشرف القتال مبادئ ترسي التي الشريعة سوابق سينتھكون لحةالمس المقاومة

 ألنھا عملياتھا على فيه احتجوا بيانا م2005 يونيو/حزيران في فلسطينيا قياديا 55 أصدر حماس، حالة وفي

 الشھر في دامضا رأيا آخرين قياديا 150 أصدر ثم. اإلسرائيلي العام الرأي في تصلبا األكثر الجناح يساعد
 يكونوا لم اإلسرائيلي االضطھاد تستھدف ھجمات في حياتھم بذلوا الذين بأن القرضاوي وعقب. نفسه

 ھذا على كثيرون وفق وقد. شھداء فھم، العدالة سبيل في يضحون كانوا وإنما أنفسھم بحق االنتحار ليرتكبوا
 التي المفاھيم أسلوب يعتمد لقرضاويا أن الواضح ومن. فحسب العدو جنود قتل القصد كان إذا الموقف
 في مسموح ھو مما االختيار حرية ھؤالء المقاتلين أعطى وھو المشرف، القتال لتوصيف الشريعة صاغتھا
   . الطارئة الظروف

 الواليات سفارتي استھدفت التي للتفجيرات القاعدة رعاية تدين فتاوى أصدرا األزھر وشيخ القرضاوي لكن
 بين الفرق فما أبرياء، قتل إلى أدت التفجيرات ألن، م1998 عام وتنزانيا كينيا من كل في األميركية المتحدة
  ؟ حماس يرعاھا التي وتلك القاعدة أنشطة

 ن مؤھلو اإلسرائيليين وكل راھنا، خطرا تشكل اإلسرائيلية فالقوات بعيد، وآخر قريب عدو بين ھو الفرق
 اإلسالمية الجبھة بيان يؤكد بينما. العالمي التجارة مركز ضحايا عن مختلف ھو مما العسكرية، للخدمة
 بن أسامة وعلق. عسكرية أو مدنية أھداف بين تمييز دون وإلزامي مجاز ناألميركيي ضرب إن العالمية
  :  اعتبارين ضوء في مسوغة الككيزة غير االحترابية التقنيات أن مفاده بما الدن

 جانبا، األوغاد طرح، حكوماتھم تعتمده لما خالفا للمواطنين، تجيز تيال الديمقراطي التعبير حرية ھو األول
 لمقتل الثأر للمقاتلين يجيز بالمثل المعاملة فقانون «قدمتم ما عواقب اذوقو» وھو بسيط والثاني باالقتراع،
   . األبرياء المسلمين
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 يلفت ما وھو ،بمبادئ ليؤمن اللذات عن يمتنع وكرامة، شرف رجل بوصفه الدن ابن إلى ينظر إجماال
 الدين رجال يتھم فھو: ثالثة مآخذ عليه يأخذون لكنھم. ذلك غير األثرياء وأبناء زاھد فھو السعوديين،
 العسكرية، للعمليات ميدانا اإلسالمية الدول من يجعل وھو عليه، عنده دليل ال وقت في بالكفر والحكام
  . المناطق كل وفي ھملون أو دينھم كان أيا األبرياء يستھدف ھو وأخيرا

 في الجزيرة قناة على له مقابلة في غيرھا من أكثر العواجي الشيخ انتباه استرعت الثالثة النقطة وھذه
 عليه فرد المشرف، القتال مفھوم ينتھك ألنه السعوديين دعم يفقد الدن بن إن قال إذ م2002 يوليو/تموز
 من إن ومضيفا ـ حججه مكررا بالمثل، المعاملة ھو الدن بن مبدأ بأن القاعدة باسم الناطق الغيث أبو سليمان
 ملجأ في العراق في سقط بمن منصفة مقايضة من أكثر يكونوا لم العالمي  التجارة مركز في حتفھم لقوا

 عمر الشيخ ھو، بريطانيا من اإلسالمية المقاومة في قيادي بادر م2002 سبتمبر/أيلول أواخر وفي. العامرية
 الحكم إلقامة شرعية وسيلة المسلح الكفاخ ھل: مسألة فيھا عالج قصيرة رسالة بنشر  محمد، بكري

 ان قوله فيھا لفتنا. النصية السوابق من حججه صياغة في المألوفة الطرق رسالته في يعتمد وھو ؟اإلسالمي
 لكن. الجھاد أو والقتال والدبلوماسية بالوعظ إال يتحقق ولن المسلمين، مطلب ھو عادل سياسي نظام إقامة
   . «جھاد» لقب يستحق بقتال تنخرط أن يمكن سلطة من فما النوع ھذا من دولة وجود لعدم

 «اميركا إلى رسالة» الدن بن كتب م2002 نوفمبر/الثاني تشرين شھر في المسلحة المقاومة جدلية: ثانيا
  . به يقوم ما مسوغا دائما يعلنه كان ما فيھا كرر المسلمين، وغير المسلمون بھاطال التي االنتقادات على ردا

 فمبھمة اإلسالمية الجبھة عن الصادر البيان حجج أما الفلسطينية، القضية بتفرد حجته للقرضاوي ونقرأ
 الحجة يوفر لم الكاتب ألن إشكالية، طرح الدن بن رسالة وفي ظاھر، فيھا والتكلف الشفافية، إلى تفتقر

 ال الثأر قانون وان، الديمقراطية الدولة في المواطنين كل فيه يتشارك إلثما إن في( السابقة لتجاھل المالئمة
 بان يقول من نجد المسلحة المقاومة تشرع التي الحجج بعض وفي). عسكرية وأخرى مدنية أھداف بين يميز
 االعتيادية المسالك مسار من تعدل الطارئة الظروف إن أو جماعية، منھا أكثر فردية فريضة الردة حرب
 من كل على وجب بالخطر المسلمين أرزاق أو حياة يتھدد أن ما لعدو قدر فإذا المرجعية، تتوسلھا التي

 موجه ھذا النداء إن ليقول السوابق إلى مستندا المنطق ھذا البعض ويمط ذلك، يفعل أن المساعدة يستطيع
 يقول ؟ أحد النداء ھذا يلب لم إذا يحصل ماذا لكن المستھدفة، الدائرة خارج كانوا ولو المسلمين الحكام إلى

 لمثل آخرون وينبه ،)الحقوق( والملكية والحرية الحياة عن للدفاع بضرورتھا المسلحة للمقاومة المؤيدون
 أن ھي، السؤال ھذا عن إجابة المسلحة للمقاومة تسويغات قدموا مسامين أن بيد وعواقبھا، النتائج ھذه
   . ذلك يتول يمكنھا «بالشرع تسترشد طليعة»

 لجوء بأن الخميني هللا آية دروس بعض توحي إذ البغاة، مقاتلة قواعد طورت فقد الشيعية المصادر أما
 لطبقة يجوز ذاك وإذ بغاة، أنفسھم الحكام يجعل عنفيه ال شعبية مقاومة لقمع العسكرية القوات إلى الحكام
  . وجھھم في السالح شاقامت إلى يدعوا أن الشعب حقوق على األوصياء بوصفھم العلماء،

 لالضطالع تؤھلھا رشيدة قيادة توفران الدينية وال السياسية الطبقة فال مستمرة، واألسئلة الحجج تبقى وھكذا
  . التاريخية برسالتھا
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   السياسية والسلطة العسكري العمل في:  الخامس الفصل

 فالمؤيدون، الواسع السياسي السلوك يمبمفاھ تتعلق بل، فقط العسكرية الوسائل فلك في  تلك الحجج تدور ال
  . «اإلسالمي الحكم» ذات الدولة تقيم أن لھا سيقدر حركة طليعة أنفسھم يرون للمقاومة

 التي التفجيرات على الظواھري أيمن علق م2005 أغسطس/ آب من الرابع في:   المجاھدين برنامج: أوال
 عن ترحلوا ولم ،،، المسلمين به استھدفتم الذي نالعدوا لوقف فرصة عليكم عرضنا: قائال لندن في وقعت
 القاعدة عمل برنامج بين تربط أن اإلشارات ھذه شأن من. نفطنا سرقة عن تكفوا ولم...  اإلسالم دار

 اإلسالمي الحكم وإقامة وقف، فاألرض احكانھا، وتسويغ اإلسالمية الشريعة منطق بتطبيق السابقة ومفھوم
 إرساء ھدفھم اإلسالم طليعة أنھم يزعمون حماس وميثاق الغائبة الفريضة أصحاب كذلك. هللا ورغبات يتفق

 إلى اإلسالمي الحكم ھداية تقديم إلى المجاھدين كفاح ويتطلع. وبركاته هللا نعمة العالم يعرف لكي الشريعة
  . منه ترجى غاية ال عبثيا تدميرا ليست فالمسألة جمعاء، اإلنسانية

 أمة وحرية ،اإلسالم دار أراضي وحرية الشريعة، بموجب الحكم:  ثالثة ادئمب على اإلصالح ويرتكز
 ال: تصريحه في الظواھري يتابع لذا بالواقعية، يتحلوا أن المؤمنين على ولكن. شؤونھم إدارة في المسلمين

 عليه الحكمف. القيادة يتسلم بأن تقضي التي السياسية رؤيته ويعرض هللا، سبيل في بالجھاد الغزاة طرد من بد
 الرؤية ففي المواطنين، بين المساواة إلى الداعي بمفھومھا الديمقراطية يرفض لذا هللا، بشرع يھتدي أن

 مرضية غير الراھنة السياسية الترتيبات إن عن يتحدث فحين. تفسر مما أكثر السابقة األحكام تطبق الجھادية
 معضالت من المسلمون يعانيه وما القائمة األنظمة بين منعدمة فالصلة ويصدقونه، بانتباه، الناس إليه يستمع
  . واقتصادية سياسية

 فبرنامجھم ومفھومة، معقولة الجھاديين من وسواه الظواھري مزاعم تبدو:  للجھاد المسلمين تقويم: ثانيا
 استھداف عند تتوف واضحة، إشكالية على تنطوي «البيان» حجة إن صواب؟ على ھم فھل، واضح
 امة كل من األبرياء باستھداف الدن بن يتھم والعواجي. مسلم كل على عين فرض القتال اعتبارو المدنيين
 الحق خدمة صدقا تزعم كانت إذا ما «الغائبة الفرضة» وتسأل. البسيطة وجه على وعرق دين وكل

 واستخدامه حالسال حمل مسلم لكل أجيز فإذا أذى؟ من يسببه ما مع العدالة يخدم به تقوم ما وھل والعدالة،
   ؟ الطارئ ويزول الضرورة تنتفي متى سيحدد الذي فمن الطارئ سياق في

 الدن بن أمثال على يلح ال فلم، المقاومة لحركات جوھري انتقاد عن اإلفصاح عن عجزا ھناك أن يبدو
 عتادة؟الم السياسية القنوات عبر اإلصالح بمسألة واالكتفاء العسكرية، العمليات عن الكف بضرورة وسواه

 الخبراء آراء نستدعي وھنا الشريعة، منطق مزاولة في الرفيعة، والثقافة الحنكة تنقصھم ھؤالء فالجھاديون
   .اإلسالمي الحكم نھاية يعني ال العثمانية الخالفة زوال بأن البنا وحسن رضا رشيد أمثال التقليديين

 المسلمون ھم اإلسالمية للسنة مختلفة اءةقر عن يدافعون مسلمون وثمة : الديمقراطيون المسلمون: ثالثا
 تفسير تقتضي فعندھم. اإلسالمية الخالفة مفھوم بل االحترابية التقنيات ليست عندھم فالمسألة، الديمقراطيون

 اإلسالم تساوق الرازق عبد على مثل مثقفون مسلمون أكد لقد. والمعتقد الضمير حرية تؤكد بطرق الفقه
 عام الصادر «اإلسالم روح» علي أمير سيد كتاب إلى العودة ويمكننا، راطيةالديمق القيم مع وتناغمه
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 أعمال وسنستعرض. الديمقراطية للسياسات تسويغ لتطوير فقھي تعليل مناھج إلى فيه أشار الذي ،م1891
 كتابه في التراثي، اإلسالم عالم في مرجعية وھو ساشدينا العزيز عبد أولھم ھؤالء، وجوه من ثالثة

 لحقوق الدولية والمعايير الكالسيكي اإلسالم بين العالقة يناقش «الديمقراطية للتعددية اإلسالمية ذورالج»
 فقد هللا، من ھبة اإليمان وألن السياسي، النظام في الحماية المعتقد حرية تلقى أن مطالبة القرآن ففي ،اإلنسان
 وھو «هللا إال إله ال» يقولون قد عظمى بقوة ووجھوا متى الناس إن -صلى هللا عليه وسلم-  النبي عرف
 ھنا من وقبولھا، هللا كلمة سماع ھي فالحرية، اقتناع عن يأتي الصحيح اإليكان لذلك، خوف شھادة تكون
 يملكون ال الذمة فأھل ضمائرھم، عليھم تمليه بما والعيش ورفضھا هللا كلمة سماع لآلخرين يتاح أن يجب
 مثل أن الظواھري ويعتقد أعلنوھا، إن هللا على بالتجديف يتھموا وقد مين،المسل أمام شھادتھم إعالن حرية
 تشريع المجاھدين بعض ينبري وحين. بھا مغالى ديمقراطية ھو فرضھا الذي والمنطق فاسد، الحجج ھذه

 حاالت في للمسلمين حق هللا سبيل في المسلح الكفاح بأن م1990 عام ساشدينا يكتب للقتل اآلخرين تعرض
 ،األمن يرتبط ألنه القتال فيسوغ ،إلسالمل الناس دعوتھم من الحد مثل للعدو، العدائية الطبيعة تقتضيھا نةمعي
   . البشر من غيرھم على نفوذھم فرض وال األخرى األديان على اإلسالم سيطرة بسط إلى أبدا يھدف وال

 اعتمد حين ،اإلصالحي المحامي طه محمد محمود إعدام عقب السودان موطنه ترك الذي النعيم هللا عبد أما
 من ذلك وشرح طه محمود فاعترض السوابق، على بناء الحرفي «الشريعة تطبيق» النميري جعفر نظام
 أكبر أھمية القديمة النصوص حرفية إبالء عدم فيجب محسوما، ليس الشريعة في الحكم بأن ليقول ،القرآن
 فحكمت وردة تجديفا ھذا النميري حكومة اعتبرت وقد لفھا،خ المحتجبة التقدمية للروح توليھا التي تلك من
 والردة بالتجديف الرؤى أصحاب يتھم القادة من بالسلطة الممسك أن النعيم فأكد. م1985 عام باإلعدام عليه
 بين مالئمة إيجاد الشريعة على ليس بأنه قائال، النقطة بھذه النعيم توسع وقد. نفوذه تحت قائما الوضع ليبقي
 التراثية للنماذج يضمن بما المعاصرة الحياة بنية تغيير تقتضي مسألة ھي بل المعاصرة، والحياة ابقةالس

. والحيوية بالدينامية زاخرة -صلى هللا عليه وسلم- النبي فسنة شؤونھا، وتدبر سياساتھا حسن والتاريخية
 من وليس طوعا بأحكامھا سلمينالم التزام في يكون إنما الشريعة مستقبل أن تأكيده النعيم كتب وجوھر
 نموذج من أكثر ھناك أن على والعمل ،«الدين تجاه الدولة حياد» ھو فالمطلوب القسري، التطبيق خالل

   . والدينية السياسية بمسؤولياتھم الوفاء إلى الساعين للمسلمين

 ،اإلسالمية الدولة في الذمة أھل لموقع عارضا «اإلسالم في التسامح مكانة» في الفضل أبو خالد ويكتب
 العلماء احترام الفقيه على إن فصحيح، للسوابق العمياء بالمواالة الفقھاء تطالب ال الشريعة إن مستنتجا
 يأمر لم -صلى هللا عليه وسلم-فالنبي، تفحصه عليه الذي الوحيد المصدر يجعلھم ال ذلك لكن القدماء،
 المؤلفة» وھي لھا فيدفع لإلسالم عداؤھا يشتد التي من بعضھا يكرم كان ألنھى القبائل، كل من بالجزية
 «هللا باسم التحدث» كتابه وفي. وظيفي حل ھي وإنما، فقھيا مفوضة ممارسة ليست فالجزية، «قلوبھم
 التمرد» اآلخر كتابه وفي وحيدة، وسفرھا المرأة حول معاصرة عديدة لفتاوى بنقد الفضل أبو يزودنا
 القادة تفھم إلى تشير التاريخ، من أمثلة فيورد البغاة، أحكام عن يتحدث «اإلسالمي الشرع في والعنف

 يتجلى أزمنة ثمة لكن ،اإلسالمية للمصالح ضروري أمر عدة، اعتبارات بين بموازنة فاألخذ وتسامحھم،
 حكومة وجه في جماعة ثارت فإذا  المألوف عن خارجة إجراءات العدالة فتطلب القمع ويشتد االستبداد، فيھا

 حل لتقديم ضروري الشكوى إلى اإلصغاء لكن العدالة، لخدمة النظام أعادة فرض عليھا فإنه إسالمية
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 ما إال واالختيار العمل في الحرية من ھامشا الباغية للقوات تعطي البغاة أحكام إن فيه شك ال ومما للمشكلة،
 المقاومة الجماعات وضع على املبالك ينطبق ال األحكام ھذه إطار إن إال. به القبول الشريعة يسع ال

 الفريضة أصحاب به يعتقد ال األخالقي االلتزام في يشتركون النظام وأھل البغاة إن فاالفتراض المعاصرة،
 ميثاق واضعي على ينسحب نفسه واألمر. خائنا عد الحكام من فشل أو قصر من إليھم فبالنسبة الغائبة،
 كما ،األميركية المتحدة والواليات المقاتلين بين معياري لتماثل فيه ودوج فال العالمية الجبھة بيان أما حماس،

 أولئك فالناشطون ،اإلسالمية الدول في الحاكمة والسلطات البيان أصحاب بين بشأنه يناقش ما يوجد ال
  . فيھا تمييز التي الحرب سياسة عن يعلنون

، النشطاء يستخدمھا التي االحترازية آللياتا بموضوع منشغلون الديمقراطيين المسلمين أن فيه شك ال مما
 في السائد االتجاه خارج اليوم وھم. فيھا حق ال جائرة وھي الحكمة، إلى تفتقر دعوتھم إن أكدوا أن بعد
 إرث لديھا أيضا فالمسيحية، فقط المسلمين بين  موجودة ليست ھذه والمشكلة. اإلسالمي السياسي الفكر
   . سنتھم من المشكلة ھذه إلخراج يجھدون الديمقراطيونو. اآلخرون به يؤمن ما يرفض

   اإلرھاب على والحرب اإلسالمية الحجة في:  السادس الفصل

 يشير كما فالسنة،. الحق اإلسالم تمثيل من النشطاء يدعيه ما في أھمية الضعف مواطن أكثر يكمن
 في التفكر إلى ترشدھم وإنما ياسي،الس النظام أشكال من واحد شكل إلى المسلمين توثق ال ،الديمقراطيون

 يتوجب لذلك ،ديمقراطية األكثر ھو األفضل السياسي النظام إن للمسلمين ويبدو. وعبره التاريخ دروس
 المسلمين غلبة فرص ھي ما:   األساسي والسؤال، اإلكراه على المرتكزة القتالية الجھادية رفض عليھم

 ومثال  بالقرآن االعتراف ھو عليه والمتفق األفكار عرض طقمن على فيتوقف الجواب أما ؟الديمقراطيين
 إلى الداعين بين الصراع لكن. أحكامھا وتسويغ الشريعة منطق ينتفي وبدونھما -صلى هللا عليه وسلم-  النبي
 به نالمساھمي بأھلية بل فحسب، بالبيانات يكمن ال الديمقراطيين والمسلمين األرض على هللا شرع تمكين
   . اآلخرين إقناع على ھمقدرت وفي

 الشماليون األفارقة يعانيه صعب موقف فھناك، باالستعمار ارتباطھم منھا بتحديات الديمقراطيون ووجه وقد
 مؤشران وھما ،األوروبي االتحاد إلى لالنضمام طلب تقديم في صعوبات القت تركيا أن كما فرنسا، في
 من الموقف تغير المتحدة الواليات وفي. بالندية تنضح طرقب المسلمين مع بالتعامل الديمقراطية إخفاق على

  . «اإلرھاب على الحرب» بإعالن سبتمبر،/ أيلول من عشر الحادي بعد المسلمين

 الھجمات ھذه بأن أيلول/سبتمبر11 بعد النعيمي هللا عبد نشر ما في الديمقراطيين المسلمين مخاوف :أوال
 يحترم أن يجب المرتكبين سيقاتل من إن أكد ،اإلنسان حقوق إليھا تحتكم التي الدولية للمعايير انتھاكا تشكل
 تجھزت ،أفغانستان ضد العسكري العمل بإجازة المتحدة األمم عن صادران قراران فشل وإذ المعايير، ھذه

 في الديمقراطية السياسات عن ھزيل مثل وھو الدولية، المنظمة إذن دون من ونفذت المتحدة الواليات
  . العالمي لالمجا

 إن مثيرا، «واألميركي اإلسالمي الجھاد مواجھة في الدولية الشرعية دعم» بعنوان مقالة النعيم ونشر
 في الداخلية العقبات ضد يعملون الديمقراطيين المسلمين ألن قضيته، تؤذي اإلرھاب ضد الحرب سلوكيات
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 الديمقراطية قضية تقوض ولكنھا واطنيھام عن تدافع األميركية الحكومة أن وصحيح ،اإلسالمية المجتمعات
 بالقوة وليس لبالفع رياء تظھر إنما المتحدة فالواليات قلقه، عن النعيم أفصح وقد. التاريخية اإلسالم دار في
 في الظلم رأوا ھم إذا الديمقراطية بشرعية المسلمون سيؤمن ھل:  ويسأل. دارھا عقر في مستشر ھو مما

  ؟ الديمقراطية الدول تصرف

 منقطعة فرصة منحتھم اإلرھاب على الحرب إن المجاھدون عتقدي اإلرھاب على والحرب المجاھدون : ثانيا
 بالغة أكثر نص وثمة. بالعنف عليه يرد فالعنف العسكرية، بأھدافھم كما السياسية بمراميھم للدفع النظير
 نجاد وسيرة. م2006 مايو/يارأ في بوش الرئيس إلى رسالته في نجاد، احمدي محمود من يأتينا ومھارة

 اجل من البثورة في نسھم لم نحن: القائل وھو فرئيسا لطھران عمدة ثم الثوري الحرس في ضابطا معروفة
 الجذري الدور عن نجاد أفصح االنتشار، عالمي حكم إلى الوصول إلى سعي ھي بل بالتداول حكومة
 وان صھيونية، بال العالم يتصور وھو ،إلھية عنايةب تمت فالثورة العالم إلى نظرته في اإلسالمي لإليمان
 نظر في كانت وقد إيران في الثورة نجاح من ذلك مستخلصا ،قالتحقي ممكنة أھداف وإسرائيل أميركا انھيار
  . مستحيلة كثيرين

 يف قيادي لموقع وعمله النووية إيران لقوة تطويره ذلك ومن القوة، وسياسة إيمانه بين تناقضا يرى ال وھو
 دول بضع مع المتحدة األمم في مقعد مسلم ونصف لمليار يكون ال لم ويسأل ،اإلسالمي العالم من بدءا العالم

 وھي ومواقفه قراراته وراء كلھا الدولة ولكن عالما ليس نجاد إن صحيح. العالم قرارات رفض تستطيع
  . منھا أرقى اإلسالمي لنظاما إن على الليبرالية الديمقراطية إلى ونظرته الشريعة، التزامه تعكس

 عظيم، رسول وھو المسيح يتبع لمن أيمكن:  فيسأله، الوثيقة مقام تقنو بوش الرئيس إلى المفتوحة رسالته
 ويدمر الناس أرواحا يزھق أن... العالم إلى الليبرالية ويقدم اإلرھاب ويحارب نساناإل حقوق ويحترم

 يسوغ أن العليا للمثل نفسه كرس لمن كيف يتساءل يھا؟ف مجرم احتمال وجد إن قرى ويحرق الممتلكات
  . شامل دمار أسلحة حكومتھا بحيازة متذرعا العراق في الحرب

 الكون يترك لم هللا إن... ؟ للتاريخ يبقى فماذا زائلة الحكومات بأن بعدھا يتابع مھمة، محددة أسئلة ھي
 إلى يقودھم الديمقراطية يدعي من أن مبينا مينالمسل باسم كناطق يتكلم ويروح ،غاريھما على واإلنسانية
ً  تسجل كثيرة أخرى وأسئلة العدالة؟ قيم مع سلوكه يتناقض من تصرف سيصدق فمن. الضالل  بشأن قلقا
  .األميركية النوايا

 أمام أكد الذي وھو نجاد، أحمدي طرحھا التي األسئلة بعد ترددت التي األصداء ھو إلينا بالنسبة المھم
ً  ثمة أن له المستمعين  قضية تقويض إلى يسعى أنه وأظھر. واألنبياء الرسل طرق ھي أمامھم واحدةً  طريقا
 ھذه آرائه في خضع نجار أحمدي. صراحة األقل ھم شعبيةً  مناصريھا معظم أن إظھاره عبر الديمقراطية

 الذي الخميني، هللا يةبآ فتأثره والحرب الثورة في خبرته وإلى إيران في اإلسالمية الجمھورية تاريخ لتأثير
  .هللا أمام المسؤولية عن الطوعي التخلي من نوع بأنھا الحديثة الديمقراطية يصف

 يسمح ال الذي اآللھي القانون مع باالتساق يعمل الذي اإلسالمي الحكم الخميني يضع الديمقراطية وبمقابلة
 الذي المسلكي المثال إلى التوق على اسالن يشجع انه بل الخاصة، رغباتھا في باالنغماس البشرية للكائنات
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 وأميركا أوروبا من بكل المرتبطة الديمقراطية نماذج إن. با االتحاد وھو أال والعارفون األنبياء يجسده
 أبداً  تكن لم الديمقراطية إن نخبويين لقادةٍ  فبالنسبة تاريخياً، اإلسالمية المجتمعات لتالءم تكن لم الشمالية
 اإلسالم دور من الحد إلى وصوالً  السياسية تلك عن الدينية المؤسسات فصلت فھي اإلسالمية ةللرسال مالئمةً 
ً  مھم سؤال وھناك. السلوك في التأثير على اإلسالمية األمة قدرة الديمقراطية فكبحت العامة الحياة في :  أيضا
 المسلمين، على فلمَ  لديمقراطية؟ا الدول أخالقيات في نقٍص  إلى األولى العالمية الحرب في السلوك يؤشر ألم

  .الغرب طرق في يسيروا أن ھذه، والحالة

 ً   األميركية والسياسة الديمقراطيون المسلمون: ثالثا

 المناصرين تدفع أن نجاد أحمدي أسئلة شأن فمن لآلمال، مخيب اإلرھاب على المسلمين النقاد خطاب إن
 المسلمين إن. صحيحة إجابات بالديمقراطية تطالب التي األسئلة ستلقى متى التساؤل إلى للديمقراطية
 في الديمقراطية تجد أن إمكانية إظھارھم عبر وذلك الطريق، إلى االھتداء على يساعدون الديمقراطيين

  .يشرعھا ما أحكامھا وتسويغه اإلسالمية الشريعة منطق ممارسة

 تلك ففي. اإلرھاب على الحرب سلكياتبم يرتبط أن الديمقراطيين المسلمين ھؤالء لقدر يمكن النھاية وفي
 للديمقراطية المؤيدين بين النزاع بأن حق على بوش جورج كان م2005 يونيو/حزيران من العشية

 بين والرد األخذ اليوم، ويشكل، اإلنسانية إلى بالنسبة حاسمة لحظة يشكل إنما اإلسالميين والمجاھدين
ً  اإلرھاب على بالحرب يتعلق ما في المسلمين وغير المسلمين ً  وجھا  الديمقراطية ممارسة وجوه من حاسما
 واإلتحاد المتحدة للواليات السياسي المستقبل في يؤثروا أن الديمقراطيين المسلمين ھؤالء قدر كذلك وسيكون
 .والعالم األوروبي
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  امكتبة اإلسكندرية قديًما وحديثً 
  علي عفيفي علي غازي

حتـــى يلهـــم الحـــق  ؟يعجـــز اللســـان، ويظـــل القلـــم حـــائًرا مـــاذا يكتـــب المـــرء الكـــالملـــب مـــن إذا مـــا طُ 
ســنحاول توضــيح أهميــة  البحــثســبحانه وتعــالى وحــده اإلنســان ليعبــر عــن موضــوع مــا، وفــي هــذا 

لتصــبح أول مكتبــة  لهــا مــن قبــل اإلســكندر األكبــر مكتبــة اإلســكندرية القديمــة، وكيــف تــم التخطــيط
، مــن بعـده فــي النهـوض بهــا بطليمــوس األول والثـاني ودور كــل مـن، عالميـة فـي التــاريخ اإلنسـاني

جـــًدا وهـــي اتهـــام  هامـــةقضـــية  ج علـــىوبعـــد ذلـــك نعـــرُ وكـــم كانـــت تحتـــوي مـــن الكتـــب والمجلـــدات، 
/الثــــاني عشــــر رن الســــابع الهجريوهــــو مــــؤرخ عــــاش فــــي القــــرن الســــادس وأوائــــل القــــ-البغــــدادي 
واســتخدامه مــا تضــمنته مــن لفافــات ومجلــدات فــي  ,لعمــرو بــن العــاص بحــرق المكتبــة -المــيالدي

ـــاه  ـــة المي عـــدد مـــن المـــؤرخين القـــدامى  وانســـياق، لمـــدة ســـتة أشـــهر فـــي حمامـــات اإلســـكندريةتدفئ
وبعــد ذلــك جهــود تلفيــق تلــك الروايــة، و  دحــض األدلــة علــى نوضــحثــم  ،وراء روايتــه والمعاصــرين

 وحــق اليقــين؛ يــة، إلــى أن تحولــت إلــى عــين اليقــينجامعــة اإلســكندرية فــي إحيــاء المكتبــة مــرة ثان
 لتباشر دورها الريادي التنويري والثقافي لكافة أرجاء المعمورة.

ق.م كمدينــة يونانيــة فــي  331ينــاير  21أســس اإلســكندر األكبــر مدينــة اإلســكندرية بمصــر فــي 
المتوســط، فــوق شــريط ســاحلي شــمال غربــي دلتــا نهــر النيــل، بجــوار قريــة  حــوض البحــر األبــيض

 دينــــوقراطيس»، ووضــــع تخطيطهــــا المهنــــدس اإلغريقــــي «راقــــودة»صــــغيرة للصــــيادين تســــمى 

Deinocrates»،  علــى هيئــة رقعــة الشــطرنج، وقســمت إلــى خمســة أحيــاء أهمهــا الحــي الملكــي
كانـــت تتســـم عنـــد تأسيســـها و  ارة العظيمـــة،الـــذي يضـــم المجمـــع العلمـــي ومكتبـــة اإلســـكندرية والمنـــ

سرعان ما اكتسبت شهرة واسـعة فـي العـالم القـديم لكنها  ة العسكرية كمدينة للجند اإلغريق؛بالصبغ
ًزا ثقافًيـــا وسياســـًيا واقتصـــادًيا، الســـيما بعـــدما أضـــحت عاصـــمة للبطالمـــة فـــي بعـــدما أصـــبحت مركـــ

رخاميــة البيضــاء وشــوارعها المتســعة، تها ال، فأولوهــا عنايــة خاصــة بعمرانهــا وحــدائقها وأعمــدمصــر
وظلــت عاصــمة لمصــر إبــان عهــود اإلغريــق والرومــان والبيــزنطيين حتــى دخلهــا العــرب، وانتقلــت 

  م.641هـ/21ي أسسها عمرو بن العاص عام العاصمة منها لمدينة الفسطاط الت

، «Moseion الموســــيون»شــــهرتها مــــن جامعتهــــا، ومجمعهــــا العلمــــي  اإلســــكندرية وقــــد اكتســــبت
، ومـن ثـم أصـبحت عاصـمة ثقافيـة وفكريـة ل معهد أبحاث حقيقي فـي التـاريخومكتبتها التي تعد أو 

ة فــي عهــد بطليمــوس ، وخاصــلتضــم بــين جنباتهــا كــل ثقافــات عــالم البحــر المتوســط للعــالم أجمــع
 مكتبــة اإلســكندرية، وجمــعب فــاهتمم) الــذي كــان شــغوًفا بــالعلم والمعرفــة ق. 240-285الثــاني (

الكتــب مــن اليونــان وســورية وبابــل وبــالد فــارس والهنــد، وصــار الطلبــة يقصــدونها مــن جميــع  الهــ
                                                 

 . أكاديمي من مصر  
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، «العصـر الـذهبي لإلســكندرية»أمـور العلــم والفلسـفة والرياضـيات، فـي  ليتعلمـوا فيهـا ؛أنحـاء العـالم
 The Glory of the Hellenicمفخـرة العـالم الهلينـي»اسـتحقت بـأن توصـف بأنهـا ومـن ثـم 

 World»1.   
ويعــود إنشــاء مكتبــة اإلســكندرية القديمــة إلــى القــرن الرابــع قبــل المــيالد، واختلــف المؤرخــون حــول 

 –50ى بطليمــــوس األول مثــــل بلوتــــارك (المؤســــس الحقيقــــي للمكتبــــة، فمــــنهم مــــن نســــب ذلــــك إلــــ
مــنهم مـــن أرجعهـــا لبطليمــوس الثـــاني كيوزيـــب م)، و 220-160م)، وكلمنــت الســـكندري (125

رأي يؤيــــده أغلبيــــة البــــاحثين وعلمــــاء المكتبــــات أن البدايــــة كانــــت مــــن هنــــاك و م)، 340–265(
وأكبـر وحـرص فـي تخطيطـه لهـا أن تضـم أشـمل  ,اإلسكندر األكبر الذي خطط لمدينـة اإلسـكندرية

مكتبة في التـاريخ تليـق بالمدينـة التـي تحمـل اسـمه، وتليـق أيًضـا بإمبراطوريتـه، فقـد كـان اإلسـكندر 
تاب والمكتبة في حياة األمم، فهو تلميذ أرسطو الفيلسوف صاحب المدرسـة عليًما ومدرًكا لقيمة الك

، وصـــاحب واحـــدة مـــن أكبـــر وأقـــدم المكتبـــات الخاصـــة التـــي تـــأثر بهـــا اإلســـكندر الشـــهيرة الفكريـــة
–323قام بتنفيـذها بطليمـوس األول (واستفاد منها، فاإلسكندر هو المخطط للمكتبة، ولكن الذي 

  كندر األكبر مؤسس األسرة البطلمية. ق. م) أحد قادة اإلس 285

وقد حرص بطليموس األول على أن يجمع حوله العلماء واألدباء والفالسفة من كل مكـان، وراسـل 
، وكان ببالطه نخبة من العلمـاء واألدبـاء، رك معهم في محاوراتهم ومبارزاتهمفالسفة اليونان، واشت

مـــن الكتـــب للمكتبـــة،  اف عـــددً لَّـــوأَ  ,والهندســـية أشـــهرهم إقليـــدس البـــارع فـــي الفلـــك والعلـــوم الرياضـــية
وأيًضا ديمتريوس الفـاليري واضـع نـواة المكتبـة بجمـع الكتـب مـن المكتبـات المصـرية القديمـة، ومـن 

اشــتراها بمبلــغ  ن ديمتريــوسفة خاصــة مكتبــة أرســطو، التــي يقــال: إومنهــا بصــالمكتبــات اليونانيــة، 
رية، وبهـذا اشـتملت مكتبـة اإلسـكندرية علـى مـا أبدعـه نقلها بنفسه مـن أثينـا إلـى اإلسـكندو  ،2ضخم

الفكــر المصــري متمــثًال فــي لفــائف البــردي التــي تــم جمعهــا مــن المكتبــات المصــرية، إضــافة إلــى 
إبــداع الفكــر اليونــاني، وٕانتــاج ســائر األمــم األخــرى التــي كانــت معروفــة فــي ذلــك الزمــان، وبــذلك 

  قافة العالمية.كانت مكتبة اإلسكندرية مستودًعا للفكر والث

وســعًيا وراء تركيــز األضــواء علــى عاصــمة البطالمــة كمركــز للثقافــة العالميــة عهــد البطالمــة بأمانــة 
المكتبة إلى سلسلة من األمناء كانوا من أبرز العلماء كٌل في ميدانه، وقد تعهد هـؤالء األمنـاء بـأن 

هل عملية استعمال هـذه الكتـب يقوموا بتنظيم المكتبة، وتصنيف الكتب، وفهرستها، األمر الذي يس
بالنســـبة للدارســـين فيهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت، كـــذلك عمـــل البطالمـــة علـــى تضـــييق الخنـــاق علـــى 

وذلــك إلضــعاف هــذه المكتبــات، وخاصــة  لمكتبــة اإلســكندرية فــي ذلــك الوقــت؛ المكتبــات المنافســة
، وهـذا يـدل علـى مـدى 3المنـافس األكبـر لمكتبـة اإلسـكندرية القديمـة تعـدّ مكتبة برجامة التـي كانـت 

  ة منارة العالم اليوناني القديم.حرص الملوك البطالمة على أن تكون مكتبة اإلسكندري
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 حـــــوت كتـــــب وعلـــــوم الحضـــــارتين الفرعونيـــــة لكونهـــــاالقديمـــــة  اإلســـــكندريةمكتبـــــة  عظمـــــةترجـــــع و 
فهـي  ,الغـربوعلوم  الشرقعلوم ين وبها حدث المزج العلمي وااللتقاء الثقافي الفكري ب ,واإلغريقية
ــــي أنتجــــت الحضــــارة  للعولمــــةنمــــوذج  ــــة القديمــــة الت ــــث تزاوجــــت  ؛الهلينســــتيةالثقافي  الفرعونيــــةحي
حيث فرض على كل عالم يـدرس بهـا  ؛ا من عظمة القائمين عليهاعظمتها أيضً  وتستمد ،والهلينية

وأدوات الكتابـة  البـرديا كانـت فـي معقـل العلـم ومعقـل وألنها أيضً  ،دع بها نسخة من مؤلفاتهو أن ي
ومـن أسـباب  ،حيث جمع بها ما كان في مكتبات المعابد المصرية وما حـوت مـن علـم ،مصرفي 

فـالعلم فيهـا كـان  ،ةوالعرق والتفرق والجنس والدين السياسة تئها من تابو ر علماتحرُّ  عظمتها أيضا
عـن دينـه  , فهـو ال ُيسـألل إال عـن علمـهسأَ فالعالم الزائر لها أو الدارس بها ال يُ  ،من أجل البشرية

  وال قوميته.

ن عــدد كتبهــا بلــغ : إواتسـعت المكتبــة ونمــت فـي عهــد كــل مــن بطليمـوس الثــاني والثالــث حتــى قيـل
شـملت جميـع  كل علوم البشر آنـذاك،، مدون عليها 4من ورق البردي مخطوط مجلدألف  سبعمائة

وألول  ,الدراسات القديمة األدبية والفكرية والفلسفية والرياضية والطبيـة والنباتـات والحيوانـات وغيرهـا
والكتب القديمة تخبرنـا أن الهـدف مـن ذلـك  عى التراث العالمي في كل مجاالته,مرة توجد مكتبة تر 

  ير بالعناية والدراسة. هو جمع كل ما أفرزه عقل اإلنسان مما هو جد

وكانــت مكتبــة عالميــة فتحــت أبوابهــا لكــل العلمــاء والبــاحثين مــن جميــع بقــاع األرض، وكانــت أول 
مكتبــة عامــة تمتلكهــا الدولــة فــي العــالم القــديم، حيــث بــرزت كمنشــأة عامــة ال يملــك أحــد بعينــه أن 

أنـه يسـتطيع أن يفيـد منهـا، يتصرف فيها، إنما تنفق عليها الدولـة ليسـتخدمها مـن يـرى أولـو األمـر 
قـاة توحقيقة لم تكن المكتبة مفتوحة بدون حدود لكل غاد ورائح، وٕانما كانت مقصورة على طبقـة من

مـن المثقفـين، ولكنهـا فـي ضـوء الفكـرة السـائدة فـي العصـر الـذي قامـت فيـه كانـت تمثـل أول وأجــرأ 
  م الدولة على نشر الثقافة والتثقيف.اخطوة نحو قي

كتبــة اإلســكندرية لغــًزا فــي قيامهــا وظهورهــا، كانــت لغــًزا فــي اختفائهــا وانــدثارها، وال وكمــا كانــت م
وروايــات  لــيس إال اســتنتاجات وأقــواالً  قيــليعــرف أحــد مصــيرها، وال نعلــم كيــف اختفــت، وكــل مــا 

متضاربة، والوثيقة الوحيدة التي وصلتنا وتدل على وجود تلك المكتبة بيـان بـبعض مـديري المكتبـة 
صيات األساسية بمدينة اإلسكندرية، ويرجـع هـذا اللغـز إلـى سـكوت ان أوسع بأسماء الشخضمن بي

  طويًال عن واقعة إحراق المكتبة.مؤرخي الرومان 

أثنــاء الصــراع بــين يوليــوس ألول مــرة وذهــب بعــض المــؤرخين إلــى أن مكتبــة اإلســكندرية أحرقــت 
 30–51بعة (عانت كليــوبترا الســااســت عنــدما ،5م.ق 48فــي عــام قيصــر وبطليمــوس الثالــث عشــر

ــــة فــــي أواخــــر عهــــدها بســــبب الصــــراعات علــــى الحكــــم داخــــل- ق. م) ــــد   -األســــرة البطلمي بالقائ
يوليـــوس قـــام و  للـــتخلص مـــن أخويهـــا بســـبب صـــراعهم علـــى الحكـــم، «يوليـــوس قيصـــر»الرومـــاني 
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 ,أمــام مكتبــة اإلســكندريةالبحــر المتوســط ســفينة كانــت موجــودة علــي شــاطئ  101بحــرق  قيصــر
بعــدما شــعر أن يوليــوس قيصــر  ،الصــغيركليــوبترا شــقيق  الثالــث عشــربطليمــوس بعــدما حاصــره 

ث يعتقــد حيــ ،يناصــر كليوبــاترا عليــه، وامتــدت نيــران حــرق الســفن إلــي مكتبــة اإلســكندرية فأحرقتهــا
بالمكتبة أضرار فادحـة عـام لحق في حين يذكر التاريخ كذلك أنه قد  ،لمؤرخون أنها دمرتبعض ا

 ، وبعــد ذلــكبتــدميرها) م395–379( ثيودوســيوس األولم عنــدما أمــر اإلمبراطــور الرومــاني 391
  تدهورت المكتبة تدهوًرا تاًما. 

كانت توجد مكتبتان: األولى عند المينـاء الشـرقي، وحـين ضـاقت بالكتـب وهناك رأي آخر يرى أنه 
حسـب التقاليـد المصـرية كـانوا بنشأت مكتبة ابنة عند عامود السواري حيـث كـان معبـد السـرابيوم، و 

أثنـــاء حـــرب وقعـــت بـــين  ق. م, 48بـــة الكبـــرى احترقـــت فـــي ســـنة يلحقـــون مكتبـــة بالمعابـــد. المكت
يوليوس قيصر وكليوبترا في جانب والملك بطليموس في جانـب آخـر. ففـي حـوادث الحـرب احتـرق 
األســطول، وامتــدت النيــران إلــى الشــاطئ فالتهمــت المكتبــة. أمــا المكتبــة االبنــة فبقيــت حتــى قامــت 

  دمرت المكتبة مع تدمير المعبد.نية فالمسيحية وتقرر القضاء على المعابد الوث

بســبعة  أي بعــد الفــتح عشــر المــيالدي الثالــثولــم يــأت أي ذكــر للمكتبــة فــي أي مؤلــف إلــى القــرن 
أقـدم هـذه إلـى القائـد الفـاتح عمـرو بـن العـاص حـرق المكتبـة،  سـبُ نْ ، حيث انتشرت قصص تَ قرون

، «فـــادة واالعتبـــاراإل»فـــي كتابـــه  م)1231-1162( عبـــد اللطيـــف البغـــداديقصـــة  القصـــص
أيــد هــذه ، و «مختصــر تــاريخ الحكمــاء»فــي كتــاب  م)1248 –1167( ونقلهــا عنــه ابــن القفطــي

والتـي تـزعم  ،«تـاريخ مختصـر الـدول»م) في كتابـه 1286 –1226أبو الفرج الملطي (الرواية 
 عليـه وذلك بعـد أن دخـل ,أن عمرو بن العاص استأذن الخليفة عمر بن الخطاب في أمر المكتبة

 ، وبعــد أن ســمعالملكيــة الخــزائن مــنلــب كتــب الحكمــة ، وطالمصــري اإلســكندراني يحيــى النحــوي
، وألفاظــه الفلســفية، المــه فــي إبطــال عقيــدة التثليــث، وشــاهد حججــه المنطقيــةعمــرو بــن العــاص ك
أمـا الكتـب » :بكتـاب يقـول فيـهأميـر المـؤمنين  ، فـرد عليـهعمر بن الخطـاب كتب لخليفة المسلمين

رتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب اهللا ففـي كتـاب اهللا غنـى عنـه، وٕان كـان فيهـا مـا يخـالف التي ذك
، وتــزعم القصــة أن عمــرو بــن العــاص قــد وزع الكتــب علــى حمامــات «كتــاب اهللا فــال حاجــة إليهــا
  دها واستنفذ استهالكها ستة أشهر.اإلسكندرية وأحرقها في مواق

القـــريبين مـــن وقـــائع الفـــتح العربـــي أمثـــال حنـــا النقيـــومي،  األوائـــلوممـــا يلفـــت النظـــر أن المـــؤرخين 
لـم يـذكروا شـيًئا عـن مثـل هـذا  والطبـري وسعيد بن بطريق، وابن عبد الحكـم، والـبالذري واليعقـوبي،

ألنـه يتنـاقض  د العرب افتراء وخرافة؛الحريق، األمر الذي يؤكد أن حريق مكتبة اإلسكندرية على ي
القصـة خياليـة تـواترت فـي المصـادر يتفـق أغلـب النقـاد علـى أن هـذه مع تقاليد اإلسـالم ومبادئـه، و 

فيحيى النحوي الـذي تـدور حولـه الروايـة لـم يكـن علـى  ؛دون أن يقوم على صحتها دليل ماديمن 
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ــا لكــان عمــره وقــت ذلــك يقــرب مــن 642قيــد الحيــاة عــام   ،ســنة 120م، ولــو صــح أنــه كــان حًي
م، ولهــذا فمــن 527اصــًرا لســفيريوس األنطــاكي عــام فالمصــادر التاريخيــة تشــير إلــى أنــه كــان مع

  ا على األقل.المؤكد أنه مات قبل مجيء عمرو بن العاص بثالثين عامً 

كما أن الصمت العميق والطويل الذي ساد مؤلفات المؤرخين العـرب واإلغريـق طـوال السـتة قـرون 
ولـيس أدل علـى ذلـك مـن  علـى تفنيـد هـذه الروايـة، اقويـ التي تلـت الفـتح العربـي لمصـر يقـوم دلـيال

ولـم  ،ورود روايات شبيهة عن مكتبات الفرس بحجة أن المسـلمين كـانوا يـرون القـرآن صـفوة العلـوم
بـأن العـرب  ع الرواة الـذين أرادوا أن يفتخـروايجدوا حاجة لسواه، فليس ببعيد أن يكون ذلك من صن

  كانوا بالمرصاد لكل مظاهر الكفر والوثنية.

لى العلم وتكريم أهله، والحفاظ علـى أدواتـه، وقـد حـرص الحكـام المسـلمون ثم إن اإلسالم يحض ع
متـرجمين بـوزن أعمـالهم على إنشاء المكتبات وتشجيع حركة النشر والترجمـة، ومكافـأة المـؤلفين وال

أيـدي المسـلمين العـرب  تـدنسحرق الكتب والمكتبات ضد مبادئ اإلسـالم وتعاليمـه، فكيـف ذهًبا، و 
، : {اقرأ باسم ربك الـذي خلـق...}-سبحانه وتعالى-بدأت رسالتها بقول الحق  ةٌ وهم أمبهذا العمل 

بل إن النصـارى هـم  الهمجية التي تأباها عادات المسلمين؛فإحراق مكتبة اإلسكندرية من األعمال 
هــدموا بهــا  بالِهّمــة نفســها التــي اإلســالميفــي اإلســكندرية قبــل الفــتح  الــوثنيينالــذين أحرقــوا كتــب 

  لضاع أكثر الكتب الرائعة القديمة. المسلمونل، ولوال التماثي

أدحضــت مســئولية العــرب عــن هــذا الحريــق منهــا: الــدكتور عبــد  التــي وتوجــد الكثيــر مــن المصــادر
الدكتور أحمـد شـلبي فـي كتابـه  ،«التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية»الرحمن بدوي في كتابه 

فــتح العــرب »، والــدكتور ألفريــد بتلــر فــي كتابــه «ســالميةموســوعة التــاريخ اإلســالمي والحضــارة اإل»
، «مكتبــة اإلســكندرية القديمــة ســيرتها وتطورهــا»، والــدكتور مصــطفى العبــادي فــي كتابــه «لمصــر

تـاريخ »، والـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن فـي كتابـه «عبقريـة عمـر»وعباس محمود العقاد فـي كتابـه 
ســـي فـــي كتابـــه الهجر ، والـــدكتور محمـــد «المكتبـــاتتـــاريخ »، وألفريـــد هيســـيل فـــي كتابـــه «اإلســـالم

لمحــات مــن تــاريخ الكتــب »، والــدكتور عبــد الســتار الحلــوجي فــي كتابــه «المكتبــات والمعلومــات»
  .6«والمكتبات

بسـبب  قد تعرضت لالضمحالل عقب الفتح العربي لمصر؛ اإلسكندريةومما ال شك فيه أن مدينة 
هـذه  االضـمحاللموجـة  للـديار المصـرية، واسـتمرت ا عاصمةعدول العرب المسلمين عن اختياره

 ،م1798سائدة طوال العصر المملوكي والعثماني، ثم احتل األسطول الفرنسـي اإلسـكندرية عـام 
تـولى حكـم وظلت تعاني المزيد مـن التـأخر حتـى وأدى ذلك إلى زيادة ضعف واضمحالل المدينة، 

واالهتمــام  تجديــد المدينــة ىفعمــل علــم) 1848–1805باشــا والــي مصــر ( محمــد علــي مصــر
األمــر  ،بفضــل المشــروعات العمرانيــة التــي أقيمــت بهــا جديــدةمعماريــة شــهدت نهضــة بموانيهــا، ف
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للمدينـــة الحيـــاة، وفـــي عـــام  عـــادتحيـــث  بـــالغ األثـــر فـــي نمـــو المدينـــة وتطورهـــا،الـــذي كـــان لـــه 
ن لـه الفضـل فـي انتهى من حفر ترعة المحمودية لـربط اإلسـكندرية بنهـر النيـل، ممـا كـا م1820

بمعالمهــا وآثارهــا وجوهــا المعتــدل، ثــم  إنعــاش اقتصــاد اإلســكندرية، وتحولــت إلــى مــزار لكــل العــالم
  ًنا كبيًرا في النمو واالزدهار.بلغت مدينة اإلسكندرية في القرن العشرين شأ

ية فـي فكـرة إحيـاء مكتبـة اإلسـكندر  اجديـدً  اً منعطفـ م1942وكانت نشأة الجامعة الحديثة في عـام 
لتتخـذ  امعـة؛القديمة على خريطة البحث العلمـي والنشـاط الثقـافي للج ةالبطلمية، وفي وضع المكتب

حيـث بـدأت  الجامعة من مكتبة وموسيون اإلسكندرية القديمة نموذًجا يحتذى به وهدًفا تسعى إليـه،
 ك القـرون،باتهـا الطويـل عبـر كـل تلـسلسلة من المحاضرات تنادي ببعث مكتبة العـالم القـديم مـن ثُ 

إذ  ؛وكانــت خمســينيات القــرن العشــرين نقطــة تحــول فارقــة فــي تــاريخ بعــث فكــرة مكتبــة اإلســكندرية
دائرة الحوار بين األكاديميين إلى دائرة التثقيف العام، ومن دائرة الريادة األجنبيـة إلـى »خرجت من 

يونانيـة والرومانيـة دائرة تتولى فيها عناصر مصرية شـابة مسـؤوليات االضـطالع بـأمر الدراسـات ال
  .7«في جامعة اإلسكندرية

فـي إعـادة طـرح سـيرة المكتبـة القديمـة علـى  أسـهمتمطلع السبعينيات حـدثت تطـورات جديـدة  وفي
الساحة العلمية والثقافية على مستوى الجامعة، والمدينة، وعلى المستوى القومي، حيث بدأ الجميـع 

إلسـكندرية القديمـة مـا يضـيء مسـتقبل اإلسـكندرية يلتفت إلى الوراء ليلـتمس مـن إشـعاعات مكتبـة ا
فقد أيقن الكل أن الوقت قد حان لتنشأ في اإلسكندرية مكتبة عالمية تليـق بمسـتوى الحيـاة  الحديثة،

الحضارية التي يعيشها العالم، وتعيد لمدينة اإلسكندرية وجامعتها الـدور الخطيـر الـذي كانـت تقـوم 
لبحــث العلمــي مدرســتها ومكتبتهــا مركــزين ل يخ القــديم، حــين كانــتريقــة فــي التــار بــه هــذه المدينــة الع

  والدراسات اإلنسانية.

ــا علــى المنظمــة الدوليــة اليونســكو فــي محاولــة  ونشــطت جامعــة اإلســكندرية فــي طــرح الفكــرة عالمًي
ـــ ـــة ةللخـــروج مـــن المحليـــة أو اإلقليمي ـــل المشـــروع ؛إلـــى العالمي ـــدافع البحـــث عـــن مصـــادر لتموي  ،ب

اط المتوقـع مـن المكتبـة، وهـو نشـاط عـالمي الطـابع يرعـى التـراث اإلنسـاني فـي كافـة ولطبيعة النشـ
، وأثمـرت ثمـرات 8«إحيـاء فكـرة العطـاء اإلنسـاني»مجاالته، وهكذا تحولت فكرة إنشاء المكتبـة إلـى 

بوضـــع  م1988يونيـــو  26 مشـــروع إحيـــاء مكتبـــة اإلســـكندرية فـــيقـــرار إ إيجابيـــة ترتـــب عليهـــا
مبــارك رئــيس جمهوريــة مصـر العربيــة ومــدير عــام اليونســكو الســيد فيــديريكو الـرئيس محمــد حســني 

تحولـــت فكـــرة المكتبـــة مـــن مجـــرد إطـــار نظـــري إلـــى و  ،9مـــايور حجـــر األســـاس لمكتبـــة اإلســـكندرية
ديســمبر  14فــي  م1988لســنة  523وخاصــة بعــد صــدور القــانون رقــم  مشــروع قابــل للتنفيــذ،

افتتحــــت عــــام و  ،جديــــدةالمكتبــــة ال تُبنيــــو  ســــكندرية،بإنشــــاء الهيئــــة العامــــة لمكتبــــة اإل م1988
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، ولتصــبح الصــرح ، لتواصــل إشــعاعها فــي العــالم المعاصــر كمركــز إشــعاع ثقــافي هــامم2001
  الثقافي الشامخ الذي أيقظ التاريخ من ثباته.

فــي احتفــال  هاتــم تدشــينو  مكتبــة اإلســكندرية هــي أحــد الصــروح الثقافيــة العمالقــة التــي تــم إنشــاؤها,و 
علــى  مصــرلتكــون منــارة للثقافــة ونافــذة  ؛ر حضــره ملــوك ورؤســاء وملكــات ووفــود دوليــة رفيعــةكبيــ

التـراث فـي القـرن الواحـد والعشـرين وتضـم  رقميـةوهـي أول مكتبـة ، مصـرالعالم ونافذة للعالم علـى 
مركــًزا للدراســة والحــوار والتســامح، ويضــم هــذا الصــرح الثقــافي تعــد المصــري الثقــافي واإلنســاني، و 

وسـبعة ، حفوسـت مكتبـات متخصصـة، وثالثـة متـامكتبة تتسـع ألكثـر مـن ثمانيـة ماليـين كتـاب، 
قاعـــة و ، ســـماوية قبـــةو ، وســـت قاعـــات لمعـــارض فنيـــة متنوعـــة، ومعرضـــين دائمـــين، مراكـــز بحثيـــة
، ونقطـــة الضـــوء فـــي عـــالم 10لتصـــبح الشـــعلة التـــي تبـــدد الظـــالم ا للمـــؤتمرات؛ومركـــزً  ،استكشـــاف
افــــة العالميــــة فــــي القــــديم ، وكــــأن اإلســــكندر األكبــــر قــــد أسســــها لتبقــــى عاصــــمة للثق11مضــــطرب
  والحديث.

  

  
                                                 

، مـــارس 103العـــدد  مجلـــة تـــراث،، «كيـــف ولـــدت فكـــرة إحيـــاء مكتبـــة اإلســـكندرية» جمـــال محمـــود حجـــر, -  1
  .128، ص م2008

ـــي العصـــر الهللينســـتي فاديـــة محمـــد أبـــو بكـــر, -  2  ،م1998اإلســـكندرية، دار المعرفـــة الجامعيـــة، ، دراســـات ف
  . 313ص

  .315، ص المرجع السابق فادية محمد أبو بكر, -  3
، 521، العـددمجلـة العربـي، «مكتبة اإلسكندرية اعتذار عالمي عن حرائق القمح والكتـب» مخزنجي,محمد ال -  4

  .101ص، م2002أبريل 
كليـة السـياحة  مجلـة، «مشروع إحياء مكتبـة اإلسـكندرية .. اآلمـال والتطلعـات» محمد راغب رضوان السيد, -  5

  .243، م2003، العدد األول ديسمبر والفنادق جامعة اإلسكندرية
ي: أبـو ظبـ، أضواء على مكتبة اإلسـكندرية مـن خـالل إطاللـة علـى التـاريخ القـديم عمر عباس العيدروس, -  6

  .420-334، ص م1995وزارة اإلعالم والثقافة، 
  .130، ص المرجع السابق جمال محمود حجر، -  7
، مركــز بحــوث الشــرق مجلــة لقــاء القمــم ،«تأصــيل فكــرة إحيــاء مكتبــة اإلســكندرية» جمــال محمــود حجــر، -  8

 .95ص  ،م2004األوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، 
 .438، ص المرجع السابق عمر عباس العيدروس، -  9

(اإلســكندرية: مكتبــة اإلســكندرية،  ،األرشــيف الصــحفي ... مكتبــة اإلســكندرية افتتــاح إســماعيل ســراج الــدين, -10
  . 3)، ص م2002
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عن وقائع حفل افتتاح مكتبة اإلسكندرية، والرؤساء والوفود التي شـاركت بـه، نشـرت مجلـة المصـور المصـرية  -11

 . م2002أكتوبر  18، بتاريخ 3071، العدد مجلة المصور، راجع: اً تذكاري اً خاص اعددً 



 1

  منظومة القيم والحياة األخالقية
  اإلسالمية الرؤيةفي 

  رضوان السيد
احتفى المعنيون بالدراسات اإلسالمية احتفاًء كبيرًا بكتاب الشيخ محمد عبد اهللا دراز: 

). ويرجُع ذلك لعدة أسباب. إذ ما اهتّم 1949أو  1947( «دستور األخالق في القرآن»
وٕانما بالمسائل المتعلقة بالتمدن والتقدم.  قية،النهضويون المسلمون بالمسألة األخال

 وصحيٌح أنهم اعتبروا أّن للتمدُّن ُسَننًا وأسبابًا وشروطًا من ضمنها االنضباط األخالقي،
مخالفة بعض أحكام ( الفساد في األرض)، والشرعيوالُبعد عن الفساَدين: الكبير (

ن المؤدية إلى التقدم الدنيوي يمكن أن الشريعة)، لكنهم ذهبوا في الواقع إلى أّن تلك الُسنَ 
تتحّقق لدى غير المسلمين، وفي ظّل تعاليم غير تعاليم دينهم، إلى حّد أنهم عندما عرفوا 
الغرب (الفرنسي على الخصوص)، نسبوا إلى محمد عبده القول إنه رأى هنا مسلمين وال 

ظهرت  رب العالمية الثانيةأنه بعد الحإسالم، وهناك إسالمًا وال مسلمين! واألمر الثاني 
بحوٌث وفلسفاٌت أخالقية أو أنها انتشرت، وصارت مقررات في الجامعات العربية وفي 
مقّدمتها مصر، بحيث ساد وْعٌي أّن الفلسفات األخالقية الغربية يواجهها لدى المسلمين 

و نمزج بينهما. أو ُيناِظُرها الديُن نفُسه، فإما أن نأخذ بالدين أو نأخذ بأخالقيات الغرب، أ
ولذلك فقد ظهرت كتٌب عن الفلسفة األخالقية مترجمة عن الفرنسية، ظهر كتاب 

الغربي)، ( األخالق ألرسطو أيضًا مترجمًا عن الفرنسية، وانتشرت حكايُة المادي
(اإلسالمي)، وصاغ عثمان أمين فلسفته الجوانية، وتوفيق الطويل جوانيته  والروحي

هور كتاب دراز َمثََّل مرحلًة جديدًة ناجمة عن وعٍي جديٍد، يقول المعتدلة. وهكذا فإّن ظ
بوجود نظاٍم أخالقٍي مستقّل وقائم على الوْحي، وٕان استرشد في ذلك بكتاب برغسون: 

  منبعا الدين واألخالق.

                                                 
  . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  
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مع كتاب محمد عبد اهللا دراز ُطرح إذن موضوٌع شديد األهمية: أّن الدين (واإلسالم 
مًة أخالقيًة شاملًة للنظر والعمل أو السلوك. واألهمُّ من ذلك أنه بالذات) يملُك منظو 

أساٍس دينيٍّ لكّل سلوٍك أخالقي.  ليست هناك أخالٌق عقليٌة وُأخرى دينية، وٕانما ال ُبدَّ من
وفي السلوك الرديء والحميد، هل ُيعتبُر  لكْن ما يعرُضُه القرآُن في مسائل الخير والشّر،

أنها جميعًا ُتعنى باألخالق العملية، وبالتالي فهي ُتعتبر تعاليم وأحكامًا قيمًا أخالقيًة، أو 
في الحالل والحرام والمكروه والمندوب، وال ُتعنى بالقيم المجرَّدة التي تبحث مسائل الخير 

أن يكون له هل ينبغي أن يتغيَّا ( «نسانيَّ الفعل اإل»في ذاته، والشّر في ذاته. ثم إّن 
لكي يّتسم  «يار الذاتيتاالخ»أم يكفي فيه أن ينُبَع من  ،القياً أخيكوَن  هدٌف وغاية) لكي
هي أسئلٌة حديثٌة أوُمعاصرٌة إذا صحَّ  ؟ وال شكَّ أّن كلَّ هذه األسئلةةبالِسمة األخالقي

لكْن يمكن ردُّها وبالطرائق التأويلية المعروفة إلى األزمنة التاريخية الفكرية،  ،التعبير
أو في الشرق. وألننا معاصرون أو ينبغي أن نكوَن كذلك لكي تكوَن لنا سواء في الغرب 

خالقية كلَّها بالمناهج ؛ فإننا سنستعرُض هذه المسائل األحياة، وتكون حياًة أفضل
لقيمية ل االسائدة، لوضع ُصوى وأعالم من أجل متابعة البحث والنظر في المسائ

  لم الُمعاصرة.عواالالوسيط، و  سالماإلخالقية في عالم األ وقضايا الحياة الكبرى،
القيمة الكبرى والمتفردة بحسب الرؤية القرآنية هي  إنّ  :أحكام القيمة في القرآن: أوالً 

الوجود اإللهي والوحدانية. وتترتُب على الوحدانية خمُس قيٍم أساسية لها متفرعاٌت كثيرة 
العدل، والخير العام، ووقوع ذات أبعاد عملية وسلوكية؛ وهي: وحدُة الَخْلق، والرحمة، و 

  الفعل اإلنساني بين النية والعاقبة أو الغاية.
أّما وحدُة الَخْلق، باعتبارها قيمًة ناجمًة عن وحدة الخالق، فتترتُب عليها عدُة أمور: 
الُمساواُة بين البشر، أمام الخالق، وفيما بينهم. ووحدة البشرية بهذا االعتبار أو وحدة 

خلقكم من نفٍس واحدٍة وَخَلق منها زوجها وبثَّ جاء في القرآن الكريم: { نساني.العالم اإل
كان الناُس ُأمًة واحدًة فبعث وجاء فيه: { ).1...}(سورة النساء:منهما رجاًال كثيرًا ونساء

 الواحدُة واألمُة الواحدة، وهذا هو ). فهناك إذن النفُس 213البقرة: اهللا النبيين}(سورة
لذي ترتبْت عليه القيمُة األولى التي يمكُن وْضُعها في االعتبار، ، ا«الوضُع األصلي»
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وما ينُجُم عن  وهي الوحدُة اإلنسانيُة أو الُمساواة لهذه الجهة في الَخْلق والطبيعة والوجود
سورة إلنساني: {وال يزالون مختلفين}(ذلك من إمكانياٍت وُقُدرات. فاالختالُف البشريُّ أو ا

 صلي، بل بسبببسبب تغيُّر أو اختالف الوْضع األٌل ليس ) طارٌئ وحاص18هود:
الوحدة نفِسها، أي الُمساواة، ألّن االختالف ناجٌم عن اختالف الخيارات التي يتساوى 
الناُس في القدرة على اّتخاذها. وهكذا فإّن المرّتب الثاني على وحدة الَخْلق بعد الُمساواة 

بار الحرية ضمن بني اإلنسان قسيمًة لقيمة وواقع هو الحرية. ولذا فقد يكوُن جائزًا اعت
  الُمساواة ذاِتها.

لرحمن، والرحيم)، . وهي اسٌم من أسماء اهللا تعالى (االرحمةأّما القيمُة الثانيُة فهي 
َتِرُد الرحمُة إذا تعّلقت  ). وكما12(سورة االنعام:وصفٌة لفعله: {كتب على نفِسه الرحمة}

َخْلق الكون وتنظيمه  مًة وباعتبارها صفًة للفعل علىبه عزَّ وجّل باعتبارها قي
نسان، باعتباره اإل) َتِرُد على 156عراف:{ورحمتي وسِعت كلَّ شيئ}(سورة األوكائناته:
وجوده  يمن ِقِ◌َيمه ف وباعتبار أّن تلك الِهَبة اإللهية هي قيمةٌ  للرحمة اإللهية، موضوعاً 

 واقتضاًء. وهكذا وواجباً  البشر حقاً  قوَم بينت غي أنات التي ينبوأفعاِله. أي في العالق
 القيمة البشر: أنهم متساوون في تجاُوُزُهما في العالئق بين أمران ال يمكنُ  لدينايصبح 
ُم بينهم الثانيُة التي تحكم العالقات التي تقو  قيمةُ الالرحمة هي  والواجبات، وأنّ ق والحقو 

القبائل والشعوب ( الوسطى والكبرى اُألَسر)، ومجتمعاتهمفي مجتمعاتهم الُصغرى (
  واُألمم).

وتأتي القيمُة الثالثُة التي تحكم عالقة اهللا عّز وجّل بعباده، وعالئق العباد فيما بينهم، 
، وَتِرُد بعد الُمساواة و العدل هيو  بعد . فالعدُل أيضًا صفٌة من ِصفات اهللا عزَّ وجلَّ

خيارات  مستقّلًة هي إحدى تبارها قيمةً باعتبارها مترتبًة عليهما، بل باع سالرحمة لي
، وواجَب أن ماً رحي اإلنسان يملُك حرية أن يكونَ  ة من الُمساواة. بمعنى أنّ قالحرية المنبث

الرحمة في حاالٍت كثيرٍة وليس بديًال لها أو  سيمُ عادًال، ألّن العدَل المستقلَّ هو ق يكونَ 
  عنها.
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، ومقتضى المعنى العاّم. الخيرأّما القيمُة الرابعُة فهي  العميق  وهي صفٌة له عزَّ وجلَّ
 للنفس اإلنسانية وللفعل اإلنساني، وبدء معنى الغائية في أفعال اإلنسان. وَيِرُد مفردُ 

متباعدًة أو  تمئات المرات في القرآن الكريم، وبمعاٍن مخلتفة لكنها ليس «الخير»
ر ولجهة ما ينبغي أن يسوَد بين البش متباينة. والنصُّ القرآنيُّ صريٌح لجهة أبعاد المعنى،

  ).148فاستبقوا الخيرات}(سورةالبقرة:في مجال معنى الفعل ومقاصده: {
ائي، أي غأّما القيمُة الخامسُة فهي معياريٌة أو مقياسيٌة، هذا هو معنى أّن فعل اإلنسان 

مقاصُده أّن الحكم عليه من حيث أصُلُه؛ أي اإليمان (لتعلُّقه بالوحدانية)، ومن حيث 
، وهي: الُمساواة والرحمُة والعدُل والخيُر العاّم. وقد أخبرتنا (القيُم األربعُة السالفُة الذكر)

النصوص في الكتاب والسنة أّن الحكم على الفعل من جانبه عزَّ وجلَّ يحُصُل بعلمه 
بالقيم بالنية، ولكْن أيضًا بما يترتب على النية أو على الفعل من أموٍر تتعّلُق جميعًا 

ألّن ذلك هو  ى الفعل اإلنساني قيمًة من القيم؛األربع. ولذلك فقد اعتبرُت الُحْكَم عل
مقتضى الظاهر في عالئق البشر بعضهم ببعض، وما استقرَّ في أخالدهم وِفَطِرهْم من 

  َمَلكاٍت للتقدير والتصرف.
أخالق رسول اهللا  عنن : عندما ُسئلت عائشة أمُّ المؤمنيالقيم والتجربة اإلسالمية: ثانياً 

صلواُت اهللا وسالمه عليه، أجابت: كان ُخُلقه القرآن. وتغلُب على االستعماالت اللغوية 
أنها السجيُة أو السجايا التي تترّتُب عليها األفعال. والسجايا ذاُت شقَّين،  «الُخُلق»لمفرد 

التي أودعها اهللا فيها، منها الِشقُّ المتعّلق بالفطرة اإلنسانية بقيمها السالفة الذكر، و 
تصرٍُّف وسلوك: اإليمان. والشقُّ الثاني متعّلٌق  جلُعها قابلًة للتحول إلىيويفعُِّلها أي 

والعام. وهما يؤّثران بالتعلُّم والتأْقُلم مع السائد في اُألسرة  بالمحيط اإلنساني الذاتي
لتي تملُك ُبْعَدين، يتعلُق ا «الرؤيَة للعالم»والميحط القريب والمجتمع. والحقُّ أّن هذه 

أحُدُهما بالسلوك في المحيط القريب، ويتعلق الُبعد اآلخر بالمفاهيم والتصورات الكلية 
المجالين: مجال التأمل ومجال  تتمثل فيللخير والشر وترتيبات العالم اإلنساني، 

ُمنَكُر أمران السلوك، وُيعّبر عنهما القرآن الكريم بالمعروف والُمْنكر. فهل المعروُف وال
فطريًة وذهنيًة ودينيًة، تستنُد إلى  أبعاداً  لهمااجتماعيان ُيكتسبان بالتعلُّم والتالؤم أم أّن 
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 وليات غيري تصوراته الكلية ذات األؤّثر فياإلنسان و  اإلحساس الُخُلقي الذي يتملكُ 
ًة أو بلغتنا غريز  هـ) العقل البشري:243- ( ث بن أسد المحاسبيار التعلمية. لقد سمَّى الح

تعميق التواُصل بين الكون  ق، من طري «العقل عن اهللا»الحديثة دافعًا، ودعا إلى 
(= اإلنسان والعالم)، والكون المسطور (= القرآن الكريم). وهكذا يكون األمر  المنظور

بهذا التواُصل االسترشادي  نظره أمراً وجهة  بالمعروف والنهي عن المنكر من
  لوقِت نفِسه.واالستكشافي في  ا

وما كان فهُم المحاسبي هذا هو الفهم السائد أو الوحيد لعالقة اإلنسان بالكون والقرآن. 
فقد اعتبر كثيٌر من الَعَقديين في القرنين األول والثاني أّن العالقة بين اإليمان والعمل 

بإيمان صاحبه.  هي عالقٌة ميكانيكيٌة بحتٌة، ولذلك رَأوا أّن الذنب أو الفعل الُمخالف ُيِخلُّ 
وهكذا دار جدٌل طويٌل طوال حوالي القرن بشأن مسألة اإليمان وعالقته بالعمل، إلى 
جانب مسألٍة ُأخرى هي مسألُة الَقَدر المتعلقة بحرية الفعل اإلنساني؛ لكْن إزاء اهللا 

  سبحانه، وليس بداخل العاَلم اإلنساني ذاته!
بحوث المتكلمين وجداالتهم فيما بينهم أو مع  : ُتهمُّنا منالمتكلمون والقيمة والعمل - 

اُألمم والديانات اُألخرى أربع مسائل. المسألُة األولى المتعلقة بالوحدانية والنبوة، وهي 
ُتعنى بتصحيح مفهوم الوحدانية وبالتالي عالقة اإلنسان باهللا، وقد دار الجداُل في نطاقها 

عديم العقل  ئناً انسان ليس إلهًا، كما أنه ليس ك. فاإلييناُألخر  مع الديانتين اإلبراهيميتين
في العالم  نحوٍ  خير على آَخُر بداباحث القيم مجاٌل  حرية. ولهذا الجدل وتأثيراته علىالو 

وار اإلسالمي/المسيحي، وليس هنا مقامه. فتبقى ثالث مسائل حلُعرف با فيماالحديث 
 بالقيم ُق جميعاً علها، وهي تتأنهم بشبين وتجادلوا فيما ،لجها المتكلمون المسلمونعا مهمة

ومباحث الُحْسن  قدر،القضاء و ال وهي: عالقة اإليمان بالعمل، ومباحثما،  على نحوٍ 
كانت هناك ثالث وجهات  - كما قدَّْمنا-  ولاألوفي المبحث  نساني.ُقبح في الفعل اإلالو 

التعبُّدي  لخّير أوتقول بالتالزم الكامل بين اإليمان والعمل الفاضل أو ا األولىنظر: 
مثل  «المعصية» موٌر مختلفة)؛ ولذلك فإّن أصحاب وجهة النظر هذه اعتبرواأ(وهي 

ود شبه جترى و  الثانيةاإليمان. و إهمال الفرائض مثل الصالة، خروجًا من القتل، أو
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القيم والفضائل األصلية  مرين، باعتبارها اإليمان تصديقًا (متضمناً األ انفكاٍك بين
الشرير عليه. وكانت هناك وجهة أو مؤثِّرة للعمل الفاضل  ة للتوحيد)، وال عالقةالمستند
عالقًة في توتٍُّر دائٍم إذا صحَّ التعبير.  ملوالع اإليمان ر العالقة بينعتبت ثالثةنظٍر 

 كامٌل. كاكٌ انفأن يكوَن هناك  وال يمكن عمل،الاإليمان و  فليس هناك انتظاٌم كامٌل بين
تزيُد في  «الطاعات»كما أّن  ،دون أن ُتزيَل َأْصَلهُ  عصية إنما تُنقص اإليمانولذا فإّن الم

وليس غير). وهذا  (دون تفصيٍل في كيف يحُصُل ذلك إذا كان اإليماُن تصديقاً  اإليمان
نه يتناوُل مسائل تتمُّ أهميٍة بالغٍة، أل َعَقدية البحتة التي اّتخذها ذوالالمبحث رغم الوجهة 

: للوعي فةتلاألشكال المخيق في السلوك من طر  رُ ، وتؤثّ «الوعي اإلنساني» مجالي ف
الذي يترتب عليه  «الوعي» معنى واعية، بل وما اُن بطريقةٍ اإلنسفإلى أي حٍد يتصرف 

وما هي حدود المسؤولية ُعرفية، ال الدينية أو ذاك ، وكم تؤّثر فيه القيمُ  هذا التصرف أو
ريف أّن هذا المبحث بالذات هوالذي ُدرَسْت في نطاقه طالاألخالقية في كّل حالة؟ و 
ُقبح. الالفعل اإلنساني، وليس مبحث الُحْسن و  راتها علىيمسائُل القيم واّتجاهاتها وتأث

نظرالتماميين الثورة. لكّن الثورَة  الطغيان، تُبيح بحسب وجهة الُظْلم أو ةفارتكاُب معصي
السوُء الذي يحُصُل أو  ضاُف لذلك الشرّ ويُ  قد تعني سفك الدم، وهي معصيٌة ُأخرى.

أجل تسويغ الحكم القاطع الذي  االّتهام باالبتداع من كفير أوللتاميون تمال أُ جيل دماعن
اإليمان؛ يصبُح أو ممارسة اإليمان،  عن الصادرةقيم وهكذا فإّن االلتزام بال َنه.و ُيصدر 

  ساني.نالفعل اإل على راتهايوتأث وعالئقها محكًا لفهم القيم
حوَث اإليمان في األهمية. وكال األمرين يتعلق بالفعل أو العمل. الَقَدر ب وضاهت بحوثُ 

اَه من؟ وهذه هي م يكن حرًا. إنما الحرية كيف وُتجوالحقُّ أّن الفعل ال يكوُن إنسانيًا إن ل
لخالُق مشكلُة البحوث الالهوتية والكالمية. فالحريُة هنا ُتجاه اهللا عّز وجّل. إذ ما دام ا

واحدًا ُكّلّي العلم والقدرة، فأيُّ مساحٍة تبقى لالختيار اإلنساني؟ كان هناك َمْن ذهب منذ 
َسُب اأفَعاله، وٕاّال فكيف تكوُن أفعاًال له، وكيف ُيح «خالقُ »البداية، إلى أن اإلنساَن هو 

 صدى عليها؟ وكان هناك من قال بل إّن الفعل اإلنساني، واإلنسان نفسه، ليس أكثر من
وأداة في عملية َخْلق الكون وتنظيمه، والفرق بين اإلنسان والكائنات اُألخرى إنما هو 
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فرٌق في تجليات التقدير اإللهي والفعل اإللهي. وكان هناك أخيرًامن ذهب إلى أّن وحدة 
أفعاَلُه وال  يكسباإلنسانية. فاإلنساُن  «الحرية»ال تتنافى مع  والَخْلق والتقدير، القالخ
ُلُقها، ألنها مستندٌة إلى قيٍم ونماذج وأعراف، ما شارك هو كفرد في ُصْنعها او يخ

قول إنه يكسُب هذا الفعل أو ذاك، فهذا يعني أنه يحُصُل عليه أو نوْضعها. ولذا فعندما 
العميق. وال شّك أّن هذا المبحث فائق األهمية  ُينجزُه أو يجنيه باالختيار الداخلي

مر إلى توتٍُّر بين ه ُيخطُئ هدُفُه عندما ُيحّول األيةاإلنسان. لكنالّتصاله بالفعل بحر 
في  حصلخالقه، شأن ما ي من «حريته» الخالق والمخلوق الذي ُيناضل للحصول على

كانت خالقًة  ما «اآللهة»هل هناك، ألّن كان األمر أس اليونانية القديمة. إنما راألساطي
 لةُ أالحديثة عندما ما عادت مس زمنةأبعادًا ُأخرى في األالمبحُث  اّتخذ هذا وقد وال ُمقدِّرة.

 وتعالى سبحانه القيم. فاهللا خالق، وٕانما مشكلةُ أوساط علماء األالَخْلق مجاًال للبحث في 
 «الحرية»عنى فإّن يمان. وبهذا الماإلانية و جدالو  من الكبرى النابعة القيم هو مصدرُ 

 تعلُق كماتتتعلُق باإليجاد، بل  ٌأخرى، ال لياتٍ الالزمة للفعل اإلنساني ُتصبُح ذات فعا
  واألحَسن. الحسن بينالقول باالختيار  قسب

وهذا االختياُر بين الَحَسن واألحَسن أو بين الَحَسن والقبيح، هو المبحُث الذي ُيعنى به 
لَحَسن الذي ُيحدُِّد ا واألفعال اإلنسانية لدى المتكلمين. فمنمجاُل الُحْسن والُقبح في القيم 

دينيان يتحددان و والقبيح؟ أو بُلغة المتكلمين: هل الُحْسن والُقَبح عقليان أم شرعيان 
بالوْحي؟ إذا كانت النماذج أو القيم حاضرًة أو ُمْسَبقة فإنه ال يعوُد لهذا المبحث معّنى 

حسن. كبير، إّال إذا اعتبرنا أّن االختيار يقُع في نطاق القيم أو الفضائل بين الَحَسن واأل
لكْن حّتى القائلين بأّن الُحْسن والُقَبح شرعيان أو دينيان، يعتبرون أّن ذلك يحُصُل في 
العاقبة أو الغاية أو ما حدَّد له الشرُع مكافأًة أو عقوبة. فيظّل االختياُر العقليُّ أو الذي 

ئج في الحكم يؤّثر فيه الوْعُي في مجال الُمباحات أو المسائل والقيم التي تترتب عليها نتا
، وليس في مجاالت العقوبة والمثوبة، وهذه في توالتصرف في المجال اإلنساني البح

الغالب أموٌر نظريٌة وتقديريٌة َأدَخل في مجاالت القيم بالفعل. لكْن حّتى لو اعتبرنا أّن 
األمر يقُع بين الَحَسن واألحَسن؛ فإّن االختالف ال ينتهي بين المتكلمين، لكنه يصبُح 



 8

األساسية الخمس التي  العالم ضمن القيمالفعل، ألنه يتصُل بالفعل برؤية ختالفًا ُمثمرًا با
عنها في مطلع المقال انطالقًا من القرآن. فهناك بين المتكلمين تياٌر يعتبر أّن  تحدثنا

ُة العدالة. وهناك بينهم من يمأنُفسهم هي ق القيمة األساسية بين اهللا وعباده، وبين العباد
بتر القيمة األساسية بين اهللا وعباده، وبين العباد أنُفسهم قيمة الرحمة. والذين يقولون يع

بالعدالة، هم الذين ُيغلِّبون النظر إلى الُحْسن والقبح باعتبارهما أمرين عقليين. في حين 
ينية. د يذهُب أنصاُر الرحمة والعناية إلى اعتبار مسائل القيم مسائل شرعية أو

تقُع في نظرهم في النطاق المباشر للعناية ين البشر والقائمة على الحرية، بفالعالقاُت 
الشاملة  «رؤية العالم»تقُع بالفعل في نطاق  هية والرحمة اإللهية. وهذه مسائلاإلل
، وعلى أّي أساٍس ينبغي أن بينهمبين اهللا والمخلوقين، وعالئق المخلوقين فيما الئق للع

وفعاليًة في األزمنة هذا المبحث يبقى األكثر إثمارًا ً  أنّ تقوَم أو هي قائمة. وأحسُب 
الحاضرة، وفي النقاشات بين أهل الرؤية العلمية والعلمانية، والرؤية القيمية الروحية 

الدينية. ألنه ُمّتصٌل بأمرين: َأْمر عالقة القيم الكبرى باألديان، وأمر اُألُسس التي ينبغي و 
 - صحَّ التعبيرإذا -  البشر. ففي القرآن بالفعل اختيارانأن تقوَم عليها العالقاُت بين 

تعدلوا. إعدلوا هو : {وال يجرمّنكم شنآُن قوٍم على أّال العدلللعالقات بين البشر: خياُر 
{إّنا خلْقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم  :التعاُرف)، وخياُر 8(سورة المائدة:أقرب للتقوى}

والملحوظ في  ).13م عند اهللا أتقاكم}(سورة الحجرات:عارفوا. إّن أكرمكلتوقبائل  شعوباً 
هي  - إذا صحَّ التعبير أيضاً -  الحالتين أّن العدل والتعاُرف متفرعان على قيمٍة أعلى

 قيمُة التقوى، التي ينبغي إفراُدها بالبحث والدراسة.

المتكلمين ْسن والُقبح لدى مبحُث الحُ  : وٕاذا كانالفقهاء والقيمُة بين الدوافع والغايات - 
أساس  الناس على بين القاتاألبعاد الشاسعة للع لُّ على هذهطالوسيطة، يُ  زمنةفي األ
أو الَحَسن واألحسن؛ فإّن المقاربَة اُألخرى الرئيسية في المجالين  التفاُضلية القيم

النّص  اإلسالميين الوسيط والحديث، هي المقاربُة الفقهية. والفقهاُء الذين ينطلقون من
ني، ُيْعَنون بالدرجة األولى بتنظيم العالقات بين البشر. ومباحُثُهم تتناول أمرين الدي

حياة مختلفين، لكنهما غير متبايَنين: أمر التطبيق المباشر لألحكام القرآنية والنبوية في 
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وأمر الغايات العامة للتشريع  -  اإلنسان، لكي تكوَن أخالقيًة ومنتظمًة ومحّققًة للمصالح
في األمر األول يحكمون على األفعال اإلنسانية في والُمستقرأة من تلك األحكام. اإللهي، 
ي النّص واالجتهاد في تأويله إن لم يكن (= الطاعات) من منطلقَ  والمعامالت العبادات

واضحًا لجهتي مؤداه اللُّغوي ومقتضياته بسبب تجدد الوقائع، فتكون في نظرهم من 
إليه. وفي هذا المجال يتماسُّون  رع أو حرَّمه أو َكِرَهُه أو َنَدبالُمباحات أو مما أحلَّه الش

نوعًا ما مع المتكلمين في مسائل الُحْسن والُقبح، لكنهم يهتمون أكثر للمقتضيات المباشرة 
للنّص، وما يفيده أو يسمُح به من خياراٍت في مجاالت تحقيق المصالح، والتي يلعُب 

  ح بعضها على بعض.دورًا بارزًا في ترجي «الُعرف»
بيد أّن الفقهاء المعنيين بفلسفة التشريع، والذين ُيسمَّون بعلماء ُأصول الفقه؛ فإنهم 
يصلون إلى تحديد أموٍر أو غاياٍت أو مصالح أساسية خمس للتشريع اإللهي، وهي: 

نه هو ألالنفُس والعقُل والديُن والنْسل والِمْلك. ويقّدُم الفقهاُء الدين في هذه الُخماسّية، 
الذي حدَّد هذه اَالولويات من خالل استقراء نصوصه. فبحسب القرآن؛ فإّن الشرع اإللهيَّ 
له َأولوياٌت يرمي لتحقيقها َصونًا للحياة البشرية، وهي: النفُس، أي حفظ الحياة 

فالطفولة والشباب، وٕالى الوفاة وما بعدها. وللشرع  الزواج فالحمل اإلنسانية، منذ عقد
أو توجيهاٌت في كّل مرحلة من أجل الهدف الباقي: حفظ الحياة اإلنسانية. أّما أحكاٌم 

العقل، فالمقصوُد بوظائفه في حماية الحياة اإلنسانية عدة ُأمور: فهومناُط التكليف، وهو 
الذي ُيدبُِّر حياة اإلنسان في الوعي والتصرف. وتتعلُق الذي يقوُم على فهم الشرع، وهو 

ْلك) بالسياق أو البيئة التي تقوُم فيها الحياُة اإلنسانيُة النْسل والم( يانلمصلحتان اُألخر ا
(الزواج واُألْسرة والتناُسل) أن تتوافر لها الشروُط الشرعيُة  والتي ينبغي ،وتزدهرُ 

  الملكية والحقوق والواجبات ضمن المجتمع)، لكي تكوَن حياًة إنسانيًة حّقة.( واالجتماعية
االستقراُء التنظيمي هو  اء هذا استقراٌء تنظيميٌّ أم استقراٌء قيمي؟هل استقراُء الفقه

المصالح » حالل وحرام ومندوب ومكروه)، أّما تحديد( المتعّلق بالحكم على الفعل
فهو مسألٌة قيميٌة تتعّلُق بَصون الحياة اإلنسانية من ضمن  «الحقوق» وأ «الضرورية

إنسانيته، وعمله. والواقُع أّن القيم الكبرى  حديث الشارع عن استخالف اإلنسان، وكرامة
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التي يتحدث عنها القرآن (المساواة والرحمة والعدل والخير العاّم)، إنما هي قيٌم ورموٌز 
ومرجعياٌت العطاء الحياة اإلنسانية معناها في نطاق حرية االختيار اإلنساني. وهذا ال 

ه قيٌم وليست تنظيمات، وقد تلتحُق بها ، لكّن هذالتدبير وجوهيقّلل من أهمية التنظيمات و 
مسائل فرعية، أي تتفرع على هذه القيمة أو تلك، وتظلُّ الرؤيُة هي هي، أي يبقى هناك 

  فرٌق بين القيمة والتنظيم أو التدبير.
***  

... وليست مقاربتا المتكلمين والفقهاء لمسألة القيم في اإلسالم الوسيط، أو ما سميناه 
، هما المقاربتان الوحيدتان. فهناك مقارباٌت ُأخرى أشهرها ية اإلسالميةبالتجربة التاريخ

مقاربة الفالسفة، ومقاربة الصوفية. فلدى الفالسفة القيمة الكبرى في الحياة اإلنسانية أو 
دة. ولدى الصوفية هي الِعْرفاُن الذي تنتظم عاالتي تتغيَّاها تلك الحياة الواعية، هي الس

إلنسانيُة في ظّل اهللا. وٕاذا كان الفالسفُة يستندون في ذلك إلى في سياقه الحياُة ا
النصوَص القرآنية؛ الموروثات اإلغريقية والهيللينيستية، ويؤولون من ضمن مرجعياتهم 

فإّن الصوفية ينتصرون لباطن النّص على ظاهره. إنما في كّل األحوال، ال ينبغي إنكار 
للقيم على سائر العائشين والفاعلين في الحياة  التأثيرات المباشرة للمنظومة القرآنية

  األخالقية اإلسالمية في  األزمنة الوسيطة.
وكما سبق في التقديم؛ فإّن األزمنة الحديثة شهدت تغيراٍت كبرى في تأمُّل مسائل القيم 

ية ؤ واألخالق في الحياة اإلنسانية. وقد تقدمت القيم والُمُثل العقالنية والعلمانية في ر 
األخالقيات  المواثيق الدولية التي نظرت إلى لم والحياة اإلنسانية. وظهر ذلك فيالعا

يرة لالختالفات بين األديان واُألمم. بيد أّن ثالدينية باعتبارها شخصيًة وخاّصة أو مُ 
ت وتشهد عودًة غامرًة وقويًة لألخالقيات الدينية، باعتبارها دالعقود األربعة األخيرة شه

ال يمكُن تجاُهُل ففي التجربة اإلنسانية، وباعتبارها تملُك مشتركاٍت كبرى جزًءا أساسيًا 
شموليتها. وقد صار هذا األمر في وعي المسلمين، وبدأوا بالمشاركة فيه من المنطلقات 

  القرآنية والتاريخية واالجتهادات الحاضرة.
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  نظرية العدالة في الفكر الغربي المعاصر
  قراءٌة في ُأطروحة جون رولز وآثارها

  إعداد رضوان السيد
اهتمامًا  م1971: نظرية العدالة، الصادر عام John Rawlsأثار كتاب جون رولز 

وعلماء السياسة والالهوت والقانون  أساتذة القانون والحقوقواسعًا في أوساط الفالسفة 
 الذي ظهر فيه الكتاب، وهو سياقٌ  السياق األميركي: أسباب ثةال لثجع ذلك الدولي. وير 

ات على حقوق السود أو على ذو شعبتين: الصراع المحتدم في الخمسينات والستين
ز ونضاالت المجتمع المدني من ضمن النظام السياسي إلقرار قوانين المساواة التميي

رجي من ضمن الحرب الباردة، والذي َأدخل والعدالة ومنع التمييز، والصراع اآلخر الخا
دامًا هي ) في حرٍب ُأخرى أكثر احت1953-1950( الكوريةب الواليات المتحدة بعد الحر 

ي عميقة لدى الشباب األميركي ف وظهور شكوك )،1975-1965( حرب فيتنام
وتظاُهراٍت  ترّتب على ذلك من اعتصاماٍت  الجامعات بشأن عدالة تلك الحرب، وما

، والخدمة كاديميةي نواٍح شّتى من الحياة األظاهر َشَغٍب وعدم تعاُون فمراباٍت و وٕاض
التحدي  ثانيالب بالسالمدنية. واألمر أو جتماعية/االسياسية و الالعسكرية، ووجوه القلق 

وقد  نسان.مساواة والحرية وٕانسانية اإلالكسية لمفاهيم ار الُمقاربات الم الذي كانت تطرُحهُ 
الصين ينات لتبّني االتحاد السوفياتي و بعـسالة ذروة نجاحها في الستينات و سياركبلغت الم

في ذلك دواخل الغربين األميركي واألوروبي،  م بماالعال رعلى مستوىحركات التحر 
(الخارجي)، واالغتراب (الداخلي)، بحيـث شّكل ذلك  وانتشار مفاهيم مكافحة االستعمار

الُمحاِفظة في الواليات ت القائمة على الليبرالية الديمقراطية والسياساتحديًا كبيرًا للمفاهيم 
النظرية والدستورية  المشكالت تطور :السبب الثالثأو مر األالمتحدة على الخصوص. و 

ديات، بحيث صارت الثُنائية القديمة: والتح وطأة السياقاتتحت  العقل األميركي يف
                                                 

 ومايكــل سانـــدل: 2001إعــادة صــياغة ( )، والعدالــة باعتبارهــا إنصــافًا،1971رولــز: نظريــة العدالــة ( لكتــب التاليــة؛ جــونءة ومراجعــة لقـــرا ،(
باإلضـــافة إلـــى مالحظـــات عـــن أصـــول النظريـــات، وأهـــّم  -) 2009)، وأمارتــــيا ِســـن: فكــــرة العدالـــة (1982،1998الليبــــرالية وحـــدود العــــدالة (
  بر أربعة عقود.التدخالت في هذا النقاش ع
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جاوُز قدرة العقل النفعي األميركي على تما يوب وانطراحًا،ِحدًَّة  رفردانية/جماعاتية أكث
  والتوسط واالستثمار. االستيعاب
) ُمحاوًال العودة لتأسيٍس جديٍد 1971( العدالةنظرية جواء ظهر كتاب رولز: في هذه األ

توزيعية تخرج  للنظام الفكري الذي تقوم عليه الليبرالية، وما يترتب عليه من قوٍل بعدالةٍ 
بالدرجة الثانية. وطوال ثالثين الجماعية الصاعدة وعلى  ة األولى،بالدرج النفعيةعلى 
والى على الكتاب الجاّد والُمهّم، بحيث اضُطّر رولز ظّلت الردوُد والمالحظات تت عاماً 

)، 1993( سياسيةالاالستكمال: الليبرالية و يضاح اإلجابة و لالست لوضع ثالثة كتٍب أخرى
 م2002وعندما توّفي عام  ).1999، وقانون اُألمم ()2001( والعدالة باعتبارها إنصافاً 

يرضى التي  خيران من كتابه الثاني هذا قد بلغا الصياغة النهائيةاأل ما كان الفصالن
  مته.ومقدعنوانه ي إعادة صياغٍة كما قال ف عنها، رغم أّن الكتاب كلَّه كان

دًاً◌ اجتماعيًا بمعنى أنها : تمّثل العدالُة عقالخطوط العامة لنظرية رولز وتعديالتها - أ
البنية األساسية في مجتمع  يقوم علىفاٌق مشترٌك على مفهوٍم سياسٍي لإلنصاف اتّ 

ديمقراطي حديث. وبذلك فهي فهٌم سياسيٌّ نابٌع من تعقُّل عاٍم وتطور عميق الَغور وبعيد 
 المدى، ومنصّب على المجال السياسي بالذات، دون أن يشّكل نظريًة عامًة لقيام

فراُد العقالُء إلى درجة تطوٍر يحترمون وتطوره. ويظهُر ذلك عندما يصل األالمجتمع 
 َل ذلك الجميع.عهم الخاصة شرَط أن يفعحساب مناف معها المبادئ حّتى لو كانت على

ٍم سياسٍي و مجتمع َحَسن التنظيم، يستطيع وبكفاءة بلورَة مفه ودجويفترُض هذا الوصول و 
 ضمَُّن قانونًا أساسياً تتأساسيًة  لَحَسُن التنظيم هو الذي يملُك بنيةً والمجتمُع ا للعدالة.

وُأْسرًة تشّكل اإلطار  ،للملكيةقانونيًا  دستورًا) يشترع قضاًء مستقًال، ومفهوماً =(
العدالة بهذا المعنى هي عدالٌة إّن وهكذا ف العدالة. مفهوم والُعرف لمعنىال االجتماعي أو

ُة األساسية بنيال وبذلك تكونُ  المحلية.أو العالمية  يست العدالةَ ول ُأَسرية، هليٌة أوأ
في  كانطرولز الفيلسوف األلماني  ول. ويوافقموضوع العدالة األالمحلي هي للمجتمع 

الحكومة العالمّية ستكون حكومَة طغياٍن »أّن  Weltfriedenم الدائم ال: في السسالتهر 
قإمبراطورية هشّ  وأعالمي قمعي   والتَة محاجية المستمرة نتياخلب الدحر ة بالة ممزَّ
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إلى البنية  دة. وبالعو «تكسب استقاللها السياسيفات المنفصلة أن قاالمناطق والث
 يحّدد الشروط المنصفة للتعاون «الوضع األصلي» في فاقاألساسية؛ فإّن االت

 رة إلىسبُب في الصيرو ال وهذا هو الُمتساوين،و  بين المواطنين األحراراالجتماعي 
راٌض افتصلي؟ إنه الوضع األما ماهّيُة هذا  :لكنْ  ، Fairnessاعتبار العدالة إنصافاً 
مثيل أو إنه للتولذا فاألحرى القول إنه ، متحققًا في البدء خيًا أواريت وحْسب، وليس وضعاً 

 المشاركين ُنَظراء في الوضع طرافَ األ يفترُض أيضًا أنّ ار يباالختقوُل الفكري. و  ارياخت
 قيتين ناجمتين عنود قوتين أخالجصليُّ المفَتَرُض هذا ُيراعي و األوضع الو ، األصلي
 اُألولىي القوة وف فهوٍم للخير.ل معلى تحصي وْعُيها، والقدرة : حسُّ العدالة أوالتعاُون

ي المجتمعات ول فتزاُل الهمَّ األ(وعي العدالة) تجري مكافحة ظواهر الالُمساواة، التي ما 
تحصيل مفهوم للخير العاّم) تكمن دوافع إقامة النظام العادل ( ثانيةلا. وفي القوة الحديثة

 معند بنتا دييولذلك يرفض رولز مبدأ المنفعة التقل المّتجة لتحقيق اإلنصاف.
 ُمْنِصٌف من  المجتمع نظامٌ  يفترض أنّ  ألنهحصص، ال  عدالة توزيع يجويك، أوسيد

باقية الو نظاٌم يظلُّ كذلك عبر الزمن. فتكون الفروق ساس، وهاأل يالجتماعي فا التعاون
ائمة تحقيقًا لشرط انتفاع اآلَخرين وأنُفسنا، مهما َعُظم مستوى القعدم الُمساواة  التحا أو

فّضل رولز المفهوم تباُدليًا بصورٍة جوهرية. وي إذ يبقى النظام أو تضاءل. الثروة أو
فمجتمع العدالة عند  عَظم.ُدُه تسميته مبدأ العدالة األاقّ تسميته: مبدأ الَفْرق، بينما يريد نُ 

أفراده على الحقوق  من شروط: حقُّ حصول كل فردٍ  يستوفي ثالثة رولز يكون عليه أن
ى لع السياسية. وحقُّ كّل فرٍد في الحصول قٍل ُمَتساٍو بما في ذلك الحقو شكاألساسية ب

 شرطالو  مزّينات.الأهيل وتوّلي المناصب و التعليم والت ساويٍة ِلُفَرص اآلخرين فيمُ  فرصةٍ 
طّلبات الشرط الثاني يمكن تمفي بعض تحصل  يمكن أنُمساواة التي  إّن الال الثالث:

مثل فرض -  سوأ وضعاً األ األقّل حظًا أو إفادة تسويُغها إذا كان المقصوُد بها خدمة أو
على الِحراك  ، على أن ال يؤّدي ذلك إلى تأثيٍر سلبيٍّ - على األغنياء الضرائب

 «الئحةً » طرافسائَر األبذلك م ويذهب رولز إلى أنه إنما َسلَّ  االجتماعي، والنمّو والتقدم.
الفلسفة السياسية  اليدتق يفجودة سية المو ياة نظره أهمَّ مفاهيم العدالة السجهو  تتضمن من
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ص. فحالو  عدا ذلك هناك خياراٌت ُأخرى عديدة يقترحها الفيلسوف للبحث وفيما الغربية.
إذًا، »ئحة: موجود في الال ٍد مما هوخياٍر واح دين الموافقُة علىاقوواجُب الناظرين والن

 من الئحة بل هي منتقاةٌ  صلي،األ حوال الوضعأألة مبادئ العدالة مستَدّلًة من سمليست 
 ٌف منُمْنصِ  رة المجتمع أنه نظامٌ فك. وإلعادة التركيز والتأكيد، تقول النظرية إّن «مقدَّمة

صاغها تقليد العقد عتبرين أحرارًا ومتساوين هي فكرٌة مواطنين م بينالتعاُون االجتماعي 
) صياغة مفهوم بديل للعدالة إنصافاً  باعتبارها العدالة(=النظرية  هدفُ و . االجتماعي
قِت نفِسه إيجاد أساس الو ي وف»: مذهب المنفعة يوٌد فجمو  هو عوضًا عما ،السياسية

ا يهعلويترتب حديث.  مجتمع ديمقراطي ِسواه لمؤسسات ُمالءمًة من رأخالقي أكث
 الذي ُيحقُِّق جميع القيم نظامُ ال الِمْلكية، بمعنى أنها راطيُة ِمْلكيةقديم أمران: أنها

 الية.سمالرأ عن رها رولز بديالً بتويع العدالة، تي ُيعبُِّر عنها مبدأُ ال سية األساسيةياالس
إدارة االقتصاد  المجتمع من ُيمنع قسٌم صغيٌر من يمقراطيالنظام الدمقتضى هذا بو 

 السياسية القْمع عندما ُغ استعماَل السلطةُيسوِّ  ثانية جهةٍ  أنه من والسيطرة عليه. كما
ضوء العقل العام. فالنظريُة إذن ي خطر وذلك في تكون المبادئ الجوهريُة للدستور ف

راضي= مفهوم سياسي= صورة تفاالاعي االجتم فترض أو تؤسُِّس اإلنصاف على العقدت
نها ألتسويًة مؤقتًة،  يستل نهاكتصنع تسويًة لأنها لمذهب الليبرالي السياسي= ا عن
  شديد التراُبط. إجماعٍ  مٌة عنجنا
: استند رولز في نظريته إلى مبادئ عامة وٕانسانية وُأخرى مصادر نظرية رولز - ب

ة الغربية أو األوروبية. وسنرّكُز هنا على خاصة في نطاق الفلسفة األخالقية والسياسي
كلٍّ من هوبز  ىلإ وعمانوئيل كانط، مع اإلشارة أهّم مصادره وهما: جان جاك روسو،

ول خاص بالعقد هنا إّن النظرية قسمان، القسم األقول ال وال بد من .وهيوم ولوك
  .الخير إرادة العام أو ري خاّص بالخيالثان قسمالو  االجتماعي،

) إّن اإلنسان ولد ُحّرًا، وهو اليوم 1757( االجتماعي وّسو في مطلع كتابه: العقدر يقول 
يمكن القياُم به  في األغالل في كل مكان.. كيف حصل  هذا التغيير، وما الذي

إلصالح الوْضع وشرعنته؟ لقد تخلَّى اإلنساُن عن حريته الطبيعية وأصبح مقيَّدًا بواجباٍت 
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مًة واضحًة بأنه راغٌب في ذلك، وبعمٍل هو صادٌر عن تفكيٍر بمجرد إعطائه طوعيًا عال
وروّية؛ وذلك ألّن العقد جوهُرُه واجباُت الطاعة. ففي األساس القبول بالتعاُقد مع السلطة 

واطن من أّي أذّية، ألّن الحكومة التي اختارها المواطن وحدها لها حقُّ للمحمايٌة  فيه
حكومٍة  طاعةإلحكومة منذ والدته أو أنه لن ُيلَزَم ب اإلمرة عليه، فهو لن يكوَن خاضعاً 

 عقٍد يقدر أن ُيْدِخَل اإلنساَن في فئة هناك منس إنه لي كانطمنه. وُيتابع  معرفةٍ  دون من
لكل إنساٍن  ألنّ الخدمة،  من إلرادتنا ألي نوعٍ  وفقاً  ستخدُمهانالحيوانات األليفة التي 

ُل وال يقدر أن يتخلَّ  حقوقاً   تاريخية ى عنها حتى لو أراد. فالعقد االجتماعي حقيقةال ُتحوَّ
عية رو شالموالدولة أداٌة لخدمة مصالح المواطنين بمقتضى ذلك العقد.  عند روسو،

نظريات العقد االجتماعي أن تستنُد  ها لدى أصحابعلتُ  إذن ياسيسلا حكممتجددة للال
جهة  : منتينجه من نتقاداٍت تعرضْت تلك النظريُة ال وقد لمحكومين.ا قبول ىلأساسًا إ

العقد  جهة تغيير الحكومات الطغيانية في ومن ساس،األ للعقد منقبول البعض عدم 
في المسألة اُألولى اضُطّر أصحاب نظرية العقد االجتماعي  .ومقتضياته بعد قيامه

ية أنه رعالغالبية، فاكتفوا للقول بالعقد الُمْكِسب للش لالنتقال من اإلجماع إلى األكثرية أو
كثرية. إنما ظلَّ هناك َمْن يشّككون في تاريخية العقد، ما دام ينبغي أن يحظى بموافقة األ

 إنساني اصطالحي وسياسي وموضوع. بل هو أنه ليس إلهياً  أو تهاألساس القول بوضعي
رأى أنه بعد حصول العقد فإنه  Thomas  Hobbesلجهة الثانية فإّن هوبز في اأّما 

نهم ألالظروف،  ّدوا سلطة الحاكم تحت أي ظرٍف منيتح لرعايا أنليس من حّق ا
ّن أى لجانب بعضهم الذهاب إ يصحُّ من جانبهم أو ه فالتوامر الحاكم وشرعيألالمؤّلفون 

ل! وال يرى هوبز و ال يؤذي نفَسه باعتبار ذلك أمرًا غير معق نَّ المرءَ ألهم، يالسلطة تؤذ
خل في يرى مْنَعها من التدالتي  مؤسَّسة الدينيةالى ته حتلطالحاكم في س أن يشارك أحدٌ 

ينية! لها أيضًا الكلمة األخيرة في شؤون العقيدة الد السياسية ةلطلسا شؤون الحكم؛ بل إنّ 
له (واقعيًا)   قة أنه سبجعتراض، بحاال َمْنع المحكوم من - روسو لمث-  ويريد البعُض 
التي تحكمها تلك السلطة،  األرض قى علىيب حين رضي أناكمة الح ةلطالقبول بالس

 في الفكر نظريته رولز وُأصول نتحدث عن ما ُدمنا عني الَقبول الضمني. لكنْ تنى فالُسك



 6

قبول مأخوذة الالقائُم على الرضا و  عقدال وهو عنده، رة العقدفكربي؛ فينبغي القول إّن لغا
 ية هوبزنه، ألّن نظر ر هوبز فإنه لم يأُخْذ عبفإنه وٕان اعت لك،روسو. وفيما عدا ذعن 

ضروريًا  «العادل المستبدّ » التي قد يكون وجودُ  قاليةتتتعلق بالمراحل االجتماعية االن
أكثر عن القول إنه أخذ  ولىنما ينّظُر لمجتمٍع ديمقراطيٍّ حديث. ولذلك فاألَ اورولز  فيها،

الق وأخ العقل المتعاليكانط في نوئيل ، وعن عما«ْكم المدنيالحُ »جون لوك في 
التي أراد  شكاليةاإل أنّ  هذا الصدد . إنما الذي ال ينبغي تجاُوُزه فيجبالوا

كما يبدو  شديدًا،نًا يماإ التي آمن بها الُمساواةالية شكمعالجتها هي إ  Rousseauروسو
جوهر  )، ولذلك فإنّ 1755( البشر تفاُوت وفي ُأُسسه بينال لفي رسالته: خطاب في أص

الفرد المّتحد  ومعنى ذلك أنّ  الطاعة.و  الحرية في اتحاد وّسو هوسياسي عند ر الالكيان 
كما كان. ألّن الطاعة ليست  ِسواه ويظلُّ حراً  ال يطيُع أحداً  مع اآلخرينفي الوقت نفِسه 

رادة اإلخالل  بعضهم ببعض من رادلٌة بعالقة االفتصمحكوم؛ بل هي مالبين الحاكم و 
   الجماعية المطلقة.
أّن العقد االجتماعي افتراضي. فالحرية  - بخالف روّسو– Kant  كانطويرى عمانوئيل  
 ألنها تكوُن حريًة وحشية، فال يصحُّ اعتباُرها مبدأً  «ُمرعب شيءٌ » المطلقُة في نظره

يجب أن تُنظََّم أعماُلنا » :«الحرية المنظَّمة»لَألخالق. وٕانما األصل األخالقي يكمن في 
. ويقوم التنظيُم على مبدأ «ظيُمها يحّقُقُه القانون األخالقيإذا أرْدنا لها االنسجام، وتن

 منسجمًة داخليًا، ومع إرادات اإلنسانيُة ال بد أن تكونَ  ةُ دات. فاإلراداالنسجام بين اإلرا
شاملًة أو  إنسانيةً  اآلخرين. وهذا يعني عند كانط أّن أفعاَلنا يجب أن تكونَ األفراد 

هو القانوُن األخالقي. وألّن  Universal Lawعالمي عالمية، أي تنطبُق على قانوٍن 
عالميتها، وهو  لذََّتها تأتي من األخالَق بالمعنى التفصيلي ليست مما َيُسرُّ كثيرًا؛ فإنّ 

ّكل قوًة دافعًة لألخالق بين البشر. إنما ما هو معنى الحرية المنظَّمة شاألمر الذي ي
حرية المدنية السامية والمنظَّمة لا أنّ  - اً بخالف روّسو هنا أيضو – بالتحديد؟ يرى كانط
 والرغائبدية لإلنسان التي تعّج باالنفعاالت ـعية الجسالطبياألخالق  هي التي تبتعد عن

 اتيةذال أخالق اهللا»وتقارُب  ح موضوعيةً ـلكي ُتصب ،آلَخر ن فردٍ ـالمتضاربة المتغّيرة م
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د جميعها خيِّرًة مثل أعمال اهللا، كان ال . ولما لم تكن تصرفات الفر «أو المقدَّسةالُعْلوية 
بد لإلنسان من الخضوع للواجب في ميدان األخالق. وهما واجبان: واجب خارجي، 
وواجب داخلي، وكالهما له صورُة األمر، واألول مصدُرُه أرداُة اآلخرين، والثاني مصدُرُه 

زام. وهذه التمييزات ذكرها إرادُة الفرد ذاته. فالفرُق بين الواجبين هو فرٌق في مصدر االلت
ات في األخالق، ثم عاد إليها في كتابه: ميتافيزيقيا األخالق. اضر رسالته: محكانط في 

وكال الواجبين مناقبيان، والواجب الكامُل (الخارجي؟) عنده يسّميه شرعيًا، أّما الواجُب 
فصيلية ويسميه ت وتتوافر له عدة خيارات وجزئياآلخر (الداخلي أو الذاتي؟) فهو ناقٌص 

الواجب بلغة  ارسين من يعتبر أّن كانط تحدث عنكانط ناقصًا وجائزًا وذاتيًا. ومن الد
السياسة واالجتماع. فالواجُب األخالقيُّ هو واجٌب سياسيٌّ من نوٍع خاّص. والدليُل على 

مثل األمر السياسي يقتضي الطاعَة والخضوع. ثم إّن عنده ذلك أّن األمر االخالقيَّ 
ر كانط تبالخامسة يع انط وضع ِصَيغًا خمسًا لألمر األخالقي القطعي، وفي الصيغةك

تصرف ي على كل كائٍن عاقٍل أن»مشّرعًا في مملكة الغايات:  خالقيَّ عضوًا◌َ الفاعل األ
 وقات، عضٌو ُمشرٌِّع في مملكة الغاياتاأل روفي سائ ،بقوانينه الذاتيةكما لو أنه 

تشريع الذاتي األخالقي ليس إّال تعميمًا لكالم ال كانط عن كالم رًا فإنّ أخيو  .«العالمية
خالق. ويقال الذاتية التشريعية بحيث تشمُل األالحرية  االجتماعي عن عقدهو في روسّ 
مؤدَّاها أنه مرَّ عليه زماٌن كان يحتقر خالله  رةً فق م1765كانط كتب حوالي العام  إنّ 

فاختفى من عقله ذلك التحيز، وتعّلم أن يحترم أه الجماهير الجاهلة، لكّن روّسو هدّ 
  الناس!

السياسية صول الفكرية و هذ االستعراض السريع لألُ  : بعددوهاقون رولز وتطوراته - ج
قيام بتلخيص نهائي لتعديالت الو وكانط، يحُسُن هنا ى روسّ لنظرية رولز وبخاصٍة لد

كتب رولز مقالًة  م1964ففي عام له.  ، ثم أهّم وجوه النقداألخيركتابه ي رولز وأفكاره ف
ك به إلى ًا مبدأ اإلنصاف الذي تمسَّ فرِّ ُمعَ  «اإللزام القانوني وواجب اإلنصاف»بعنوان: 

 مشاركون،الوأّن المنافع التي حصل عليها  تعاونياً روعًا النهاية: لنفرض أّن هناك مش
ندها يكوُن على الموكول إليه أو بنصيبه من العمل، عالعمل ب رهٌن بقيام كلٍّ منهم
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غلَّ ستال ي وأن قوَم بدوره،ي نصاف أنالشخص الذي تقبََّل فوائد المشروع ومن َقبيل اإل
وعدالة  مؤسسة،ال ثالثة أركان: تعاونية عدم تعاُونه. فللنظرية قالمجانّية عن طري الفوائد

كاسب فيها. بمعنى أنَّ الحقَّ في الم المشاركةأو المؤسسة  لية منافعالمؤسسة، وتباد
وبذلك يبدو واجُب الطاعة  ُيقابُلُه إنصافًا واجب إطاعة قوانينها. لمؤسسةا يف الحاصلة

ل مترتبًا على المنافع التي يحُصُل عليها المشارك أوالُمْسهم. لكن ماذا لو لم يحص
 على ولى لرولز ال يكونُ ؤية اُأل◌ً لُمْسهُم في المشروع على أي فائدة؟ بمقتضى الر ا

عندما اّتضح  . إنماقوانينمرار في تعاُونه، ويسُقُط عنه حقُّ الطاعة للاالست المتعاون أوالً 
ما قاله ينطبق  أنّ  عدَّل ذلك بالذهاب إلى نظريته،  له أنه ستكون لذلك نتائج سيئة على

مؤسَّسات فيها الالغربية التي قامت  طيةار الديمقو  المجتمعات الليبرالية فقط على
 تحدث عن خير فقداألوواجباُتها. أّما في كتابه  وق المواطنةحق ونضجت فيها الدستورية،

الذي يربط كل عضٍو في المجتمع بواجب دعم وتطوير  ،الطبيعي واجب العدالة
المؤسسات السياسية لبالده إن كانت موجودة، ووجوب المساعدة على تأسيس تلك 

ة قراءة أفكار خاتم فيالقول، المؤسسات العادلة في حال عدم وجودها. وبذلك يمكن 
الذي يتمتع في الطبيعة بثالثة حقوق هي الحياة والحرية ( رة الفرد الُحرّ فكأخذ رولز إنه 

جتماعي عن روّسو، لكنه اال العقد وكذلك كانط. وأخذ فكرة ك،والِمْلكية) عن جون لو 
 حقيقيًا أو تاريخيًا. وأخذ فكرة الطاعة عن هوبز وروّسو وكانط: إذا عنده افتراضي وليس

فيجُب عليك إطاعُة  كنَت قد قبلَت أيها المواطن العقد االجتماعيَّ واقعيًا أو افتراضياً 
 مدنيٍة وحكم سياسي، فيجب طاعُتُهما. دولةٍ  االجتماعية حديٌث عن وفي العقود بنوده.

   وماُت فاسدة.حكال مهما كانت ،على الدولة فإنها جريمٌة فادحةٌ  ثورةُ الما أ
ة أنواٍع من النقد: الثالغربية لث العقد ومقتضياته في الليبراليةية رولز في ر تعرضت نظ

ًة خادعًة هميو واعتبرها فكرًة  ،المفترض الحقيقي أو االجتماعي عقدال هناك من انتقد فكرة
اعتبر أّن نظرية و  سياسية،ال خالقيةانتقد األ وكان هناك من لتبرير الطاعة للنظام.

صر تطبيق قتعندما ي . إذ كيف يكون األمر أخالقياً العدالة ليست أخالقيًة وال سياسية
خالق األ هي ثم أين األكثر تطورًا.باعتبار أنه  الي،الغرب الرأسم العدالة على مفهوم
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الشعوب سود و الالحمر و  ودوروبيون بالهناأليون و فعله األميرك والسياسة العادلة فيما
تعرضْت لنقٍد شديٍد من جانب  فقد الخير العام، يرولز فالمستعمَرة؟! أّما نظرية 

وماكنتاير في كتابيه: ما بعد ، A. Macintyreوأالسدير ماكنتاَير  M. Walzerولزر
) فيلسوٌف أخالقيٌّ واجتماعي، لكنه 1988( )، وعدالُة َمْن وأيُّ عقالنية؟1982( الفضيلة

و َبَطَلُه كتابه األول كان أرسط يَسَب على أصحاب النزعة الجماعية. وفال يريد أن ُيحْ 
 هي الحياةُ  الجيدة عند أرسطو الجماعيين، فالحياة نُّب حسبانه علىجلنقد الفردانيين وت

وقد فشلت في ذلك األيديولوجيات  العيش بغائيٍة هي الحياُة وفقًا للفضيلة. وأالفاضلُة 
عد لسفة ما بفشلت الليبرالية وف . كمايوالتحليل النفسالماركسية و  مسيحيةال لثة مثو المور 

ولذلك  مستقلة عن المجتمع، وجود لعقلنة أخالقية خالق الحديثة. فالواأل رعصر التنوي
ختالف الممارسات اسة. ورغم ار مؤسَّس على الممللعدالة سعى ماكنتاير لوضع مفهوم 

    اإلجماع على خيٌط ناظٌم بينها هو فهناك
حد بطريقٍة أمعاملة عطاء كل شخٍص ما يستحّق، وعدم نزوٌع إل العدالة»: «االستحقاق»

ثالث  خالقية تتضمنتاير األالنهاية فإّن فلسفة ماكن وفي. «ال تتفُق مع ما يستحقّ 
  المجتمع. راتخيو  الفرد، حياة راتخيها، و تلممارسة أو ذاتيداخلية ات: خيرا

) فيعتبر أّن المساواة ليست بسيطة بل 1983( أّما مايكل ولزر في كتابه: آفاق العدالة
تتجلى على المستوى  «الخيرات»ومعقدة، ولذلك يرى أنه ال بد من نظريٍة في هي مركبٌة 

، وتبقى مع ذلك نْسبية، ألّن االحتكام فيها إلى الحاجة «عدالة التوزيع»في  مليالع
  أحيانًا (توزيع الرعاية الصحية مَثًال)، وٕالى الكفاءة أحيانًا ُأخرى (القيادة السياسية).

لنقد نظرية رولز وتطويرها أو تعديلها وهما محاولة لتين األحَدث ولنتأمل فيما يلي المحاو 
  :Amartia Sen، ومحاولة أمارتيا ِسن Sandelمايكل ساندل 

جاء  : يعتبر ساندل أّن كتاب رولز إنماالليبرالية وحدود العدالة: ساندل مايكل ج. -د
كتاَبُه هذا  دَأ◌َ قد ب. و «ريدجالت من إلى مستوى أعلى بنظرية العقد االجتماعي ييرتق»لـ 

اٌب في كت ينات عندما كان هناك اهتمام واسع بالفلسفة السياسية، فهوتفي أواخر الس
فردية دورًا لنصاف والحريات ااإلمفاهيم العدالة و  تحتلُّ فيها الليبرالية، وهي ليبراليةٌ 
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ضًة جاءت معار  ٌة لكانط بمعظم ُأُسِسها الفلسفية. ثم إّن هذه الليبراليةين، وهي َمدمركزياً 
على الخير؛ ولذلك  )مَّ العدالةمن ثَ (و  قية الحقّ بها بأسللتصورات النفعية من حيث قولُ 

مدى صحة المقولة ي ! ُيناقش ساندل رولز فبساندل: ليبرالية أخالق الواج يسّميها
يقة معيَّنة في عدم إمالء أي طر  مجتمٌع يحرص على المجتمع الليبرالي هو المفيدة بأنّ 

: سيرها للجماعةتفلية المعاصرة فّرطت في برااللي ر ساندل أنّ راده. ويعتبعلى أف ةالحيا
تعلق بمعرفة ما إذا يإليه ال  الليبرالية عند رولز وما أذهبُ  بينفما هومحلُّ اختالٍف »

ُق لطها على نحٍو ال ينالحقوق وتبرير  كانت الحقوُق مهمة، وٕانما بمدى إمكانية تحديد هذه
، بقدر ما هو اضًا قيمياً . فاالعتراض هنا ليس اعتر «ٍن ُمْسَبٍق للخير..يَّ مع من تصورٍ 

ل القيم الفردية. يجتماعية في تشكالتنبيُه إلى الشروط اال ُفهُ اعتراض سوسيولوجي هد
نسان إلا طبيعة لية وهٌم مطَلق ما دامترادث عنها الليبالتي تتحية الفردية الفاالستق

بة. المجتمع والتجر ى الكانطي) خارج المعنات متعالية (ب، وال وجود لذأصالً  اجتماعيةً 
ِعُدنا به الليبرالية حين تالذي  - كما يقول-  كاذبلهكذا يريد ساندل أن يدحض الوعي ا

من الشروط االجتماعية التي  فرد في اختيار قيمه وغاياته بعيداً تفترُض استقاللية ال
حّق في الو  الحرية الدينية،ي وهو يضرُب مثًال على ذلك بالحق ف يعيش في حضنها.

 ال ينبثق من للحرية الدينيةتأكيد الليبراليين  هنا في رْأيه أنّ  مشكلةالير. و عبالت حرية
ة جنتي» المعتقدات الدينية خليقٌة بأن ُتحترم بحكم محتواها، بل بحكم كونها ارهم أنّ بتاع

 على «حّق في االختيار الُحرّ ال» للفرد. أّما ساندل فال يريد تقديم «طوعيالالخيار الُحّر و 
لحرية في اختيار هذا ا لالدينية مث تصبح الحرية أو «االجتماعية الفضائلالخير و »

وكذلك  شكلية.ال  الناحية من «استحقاق»و «حق»أو ذاك؛ من حيث إنهما المأَكل 
ذن اإلأميركية، و مدينٍة ٍ   يف رالتظاهُ بزي لتنظيم نا التعبير مثل اإلذن حرية  ياألمر ف

يتناول ساندل  ثانيال لالفصوفي  .يمييز العنصر الت ضدّ  ظاهرلمارتن لوثر كنغ بالت
كانت  إذا ما لكي نرى» العدالة ونظريته في رولز في الفرد أو الشخص، نظرية
تفاُوت الو  وبالالُمساواةالفروق ب. إذ ال يصحُّ أن نعتبر العدالة أولية، ثم ُنقّر «ينتمتفق

دولة »ألنه يقوُل بـمن غيره من الليبراليين المحافظين يظلُّ أفَضل  لكّن رولز .االجتماعي
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الدولة جانب  إّن التدخُّالت من Nozickيقول المحافظون مثل  ؛ في حين«الرفاه العامّ 
 ريَّ الفردي) الُحّر! لكن رولز يمّيز بين فكتنُبُع من االختيار ( ال ُتعتبر شرعية، ألنها

شة مدى أهلية الَفْرد لما يحوز: هل هو مالٌك أم حارٌس أم االستحقاق والتخويل عند مناق
بما في ذلك الطبيعية منها،  «ازاتيالح»ب؟ وهكذا فهو يذهب إلى أّن جميع مؤَتَمٌن وحس

مشتركة، في سياق الوْضع األصلي الُمْفضي إلى العقد  هي من حيث الجوهر: حيازات
الذي أقام عليه رولز نظريته.  العقديتحدث ساندل عن  الفصل الثالثاالجتماعي. في 

 الأهميَتُه افتراضي، وليس حقيقيًا أو تاريخيًا وبذلك فإّن  دويالحظ ساندل أّن هذا العق
أي مبادئ العدالة في هذه الحالة). وهكذا فإّن ما يجري تكُمُن في بنوده، بل في فكرته (

لدى الكائن  أو جرى ليس عقدًا بالمعنى المتعاَرف عليه، بل هو بروز وعٍي ذاتيٍّ 
بعنوان: العدالة والخير، يعود  الفصل الرابعاإلنساني من حيث عالقاُتُه بغيره. وفي 

ساندل لمواجهة رولز في هذه النقطة الحّساسة، مستعمًال في ذلك هذه المرة ُحجَّة 
. كان Affirmative Action الـ أو «التمييز اإليجابي»في  Dworkinْدوركين 

بل مسألة الغائية في الفعل اإلنساني عند رولز والليبراليين. وهؤالء ساندل قد ناقش من ق
يرون أنه ال عالقة بين الفعل وغاياته، بل المهم فيه حرية االختيار. وأبى ساندل هناك 

العامة والخير أن ال تكوَن للفعل ارتباطات اجتماعية، وغايات أو أهداف تتعلق بالقيم 
استخدم ساندل ممارسة التمييز اإليجابي التي  - ولكما سبق الق–هذه المرة و العام. 
 أقّل حظاً ر قانوٌن ُيميُِّز َمْن هم دخيريتها. فقد ص بها دوركين، مؤكِّدًا على داستشه

وقد أضاف  الخصوص) بتمكينهم من دخول جامعات النخبة. المواطنون السود على(
 جهة، والعدالةق من ستحقااالساندل َمَثلين عن عبثية الُمصادفة، وَتَعقُّد الرْبط بين 

الطب، قيل له إنه ال  خول كليةدد الطالب المتفوق الذي يريفجهٍة ثانية.  خير منوال
. الماضيةالسنوات قبال الكثيف في اإلب بطباء بسأل القادمةالعشر   في السنوات حاجة

ننا ، قيل له إّن درجاتك ليست جيدة، لكالمتفوق الذي تقدم لكلية الحقوق طالب غيرالو 
الخالصة ينتهي ي عداد المتقدمين. وفألضآلة  ،حقوقالكلية ي محتاجون لطالب ف

نا وغايتها األ مسافة الفاصلة بينالّن سْعي الليبراليين المفرط الحترام أى لساندل إ
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قف إغفال روح الوّد في ا المو هذشأن ومن  سياسة.الُلها خارج نطاق عتج ازاتهايوح
  كانياٍت جّمة.إم سة وما تُتيُحُه منياالس

كتابه في  م1993. بيد أّن رولز عاد فأصدر عام م1982نشر ساندل كتاَبُه هذا عام 
 وولزر الليبرالية السياسية، الذي راعى فيه نَقَدات الكثيرين، وبينها مالحظات ماكنتاير

 وساندل ودوركين وتايلور. ولذلك؛ فإّن ساندل أضاف فصًال للطبعة الثانية للكتاب، أورد
نظرية تقييمًا أخيرًا لمآالت نظرية رولز وتعديالتها. وقد ذكر ساندل أّن كتاب رولز:  فيه

الجدال  الذي أثاره هو النقاش األول، ما أثار نقاشًا واحدًا بل ثالثة نقاشات. في العدالة
 تقوم على أن النفعيين والليبراليين القائلين بنظرية الحقوق: فهل ينبغي للعدالة  القائم بين

 هو الفردية، كما قالحقو  زعم بنتام وجون ستيوارت مل، أم على احترام منفعة مثلماال
كتاب رولز، ثم مالت الكفة، ل قب سائداً  عيالتصور النف عند كانط ورولز؟ وكاناُل الح

فقد كان بشأن  النقاش الثانيأما  الحقوق. على قائمةال ةالليبرالي ىلإ ،بعد نشر الكتاب
المطلقة  الليبرالية النظرية الفردية ومفهوم الخير العام. أما أصحاببين الحقوق  العالقة

السياسية  الحريات احترام رورةض لىإ مثل روبرت نوزيك وفريدريك هايك، فيذهبون
 السوق، بحيث تكونُ  اقتصاد في االنتفاع من ثمار عملنا كماي نية والحق فوالمد

 !للحقوق خرقاً  ،ئب لمساعدة الفقيرار الغني ض التوزيع، التي تفرض على إعادة سياساتُ 
َس حرياتنا ار فال يمكن أن ُنم ويرى ساندل أّن رولز من أنصار الليبرالية المشروطة.

ساسية. ولهذا األ االجتماعية والسياسية الحاجات دون تلبية حقيقًة من السياسية والمدنية
الرفاه العام.  دولة ةسوق، والمدافعين عن فكر ال األقدم حول اقتصاد شالنقاش صلة بالنقا

الفكرة التي  ، تمحور حولهنظرية في العدالة في ظهور  الذي أسهم كتاب النقاش الثالثو
تي يرى أصحاُبها أّن الالفكرة لية المطلقة والمشروطة معًا، وهي يشترك فيها أنصار الليبرا

ن الحياة أفي مجال التصورات المتنافسة بش ُمحايداً  يكونَ  سياسيَّ ينبغي أنالالنظام 
التي تحدُِّد حقوَقنا، ينبغي  مبادئ العدالة الخيِّرة. فأنصاُر ليبرالية الحقوق يتفقون على أنّ 

فكرٌة مركزيٌة في ٍن ومستهَدٍف للخير العام. وهذه أن ال تكوَن تابعًة أليِّ تصوٍر معيَّ 
الزْعم ي ف هاوتجد تعبيرًا فاقعًا عن رالية كانط ورولز والكثير من الليبراليين اليوم،بلي
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الغائية ال يمكن أن تغيب  اعتراضان: أنّ  كوعلى ذل لوية الحّق على الخير.بأو القاضي 
أن راُض اآلَخُر تعاالالخيار الحّر. و الفعل، دون أن يعني ذلك إلغاء  بالمطلق عن

أمٌر جيٌد إذا  ى تواُفق، هيلأجل تجنُّب الخالف والوصول إ ، منالحيادية في السياسة
 ادالذي ُير  أّن األمرماذا لو كان أحُد الطرفين يعتقد  أيضًا، لكنْ يدين ان ُمحاكان الطرف

ُته؟! ويضرب ساندل المثل لذلك بمسألة افحنبغي مكيالفظاعة و  تجنُُّبُه هو منكٌر شديدُ 
يريد تجنب النقاش خوفًا  دوغالس كان فقد، م1858عام  النقاشات األميركيةي الرق ف

ال  ، ألنه يعتبرها منكراً ألة الرقمس لنكولن يريد مناقشة اهامبر أ هلية، وكانب األمن الحر 
  عواقب!يمكن السكوُت عليه، مهما كانت ال

تصاد االق جائزة نوبل في : يذكر أمارتيا ِسن، الحائز علىفكرة العدالة: أمارتيا ِسن - هـ
م العدالة تعود للعا أّن المقالة األولى التي قرأها لرولز في موضوع ،م2008عام 

وهو منذ ذلك الحين ما ينفكُّ ُمْعَجبًا  وكان عنوانها: العدالة بوصفها إنصافًا. ،م1958
عام  مخطوطاً  نظرية العدالةوقد عرف كتابه:  لنظريته وتقدمه فيها. هبرولز وبإتقان

للتعقيب عليه  سارع م1971بهارفرد، وعندما صدر عام  عندما كان أستاذًا زائراً  م1969
يزال يعتقد أّن في نظرية رولز خلًال خطيرًا. ولنبدأ بتلخيص  ًا، لكنه ماُمقرِّظًا وناقد

تطويره لمبادئ العدالة،  على ابقٌ كمبدأ س نصاف. فاإلبحسب أمارتيا سن النظرية
فما هو هذا اإلنصاف؟ النقطُة المركزيُة فيه  رتبط بذلك المبدأ.ي سْعي للعدالة ال بد أنالو 

وأن  االعتبار، وأن نأخذ مصالح وشواغل اآلخرين في وجوب أال ننحاز في تقييماتنا،
، «الوضع األصلي» ىلرولز إ يذهبنصاف اإلالحياد و  نتجنب التأثر بمصالحنا. ومن

بسبب حجاب -  طراف المعنيوناأل مساواة األولية، لم يكن فيهال وهو وضٌع متخيٌَّل من
 يار مبادئ العدالة.عالمين بذواتهم أو مصالحهم الشخصية، فأجمعوا على اخت - الجهل

 )1993( الليبرالية السياسية كتابه عن في ياألصل مسائل الوضع لوقد عاد رولز لتفصي
سياسي من البداية.  مفهومٌ  العدالة هو نظرية العدالة. فمفهوم وكتاب ،المقاالت بعد

انية، يرغم إيمانهم بمذاهب كلّ  بينهم في مجتمٍع ما وكيف للناس أن يتعاونوا فيما
عندما يتشاطر المواطنون مفهومًا » ضة بُعمق فيما بينها. يعتبر رولز ذلك ممكناً متناق
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النقاُش العامُّ للمسائل  عليه قومَ ي أن ؛ يعطيهم أساسًا يمكن«ًا معقوًال للعدالةيسياس
 أغلبطبع في كل الحاالت؛ بل في بالالسياسية األساسية والبّت العقالني فيها، وليس 

ساسية فإّن اختيار المبادئ األوهكذا  ولية.العدالة األ لومسائ ساسيةاأل المسائل الدستورية
وتقود مراحل.  االجتماعية على العدالة إقامة ولى في سلسلةاألُ  المرحلةُ  هو للعدالة

الفعلية  مؤسَّساتُ الالمرحلة األولى إلى الثانية، وهي المرحلة الدستورية التي ُتختاُر فيها 
 المرحلة وبعد أْخذ ظروف كل مجتمع في االعتبار. المختار، معيتفق ومبدأ العدالة  بما

ة فتزداد التواُفقات وتتناسق وتنضبط، بحيث تظهر يالتشريع الدستورية تأتي المرحلة
َزْعمُه  األول  بعد وف أّن رولز خّفف فيماعر الم ومن .مجتمعيٌة عادلٌة تماماً  ترتيباتٌ 
 ،في الوضع األصليو  .صليالوْضع األ يفريدٍة من مبادئ العدالة ف مجموعةٍ  وربظه

  الجميع، سيظهر مبدآ العدالة:  وبموافقة
الحقوق  من رتيٍب واٍف تماماً خرين) في تلكل شخٍص حقٌّ ُمتساٍو (مع حقوق اآل - 

  الحريات للجميع. األساسية المتساوية يتوافُق مع تدبيٍر ُمشابه يضمنُ 
أن تكون مرتبطًة بوظائف  ولاأل طين؛ شر  أن تلبي التفاُوتات االجتماعية واالقتصادية - 

للجميع في ظروٍف من الُمساواة التامة في الُفَرص. والثاني أن تكوَن أعَظم  ُمتاحة ومواقع
ِسن أّن فكرة قيام الناس تلقائيًا بما  فائدًة ألقّل أفراد المجتمع حظًا. ويعتبر أمارتيا

ار رولز وحده. فكمن بنات أع األصلي على القيام به، هي فكرٌة في الوضْ  تواضعوا
 ربعة مبادئ: أن اإلنصاف ذو أهميةٍ أوبذلك تتأسَُّس النظرية كما يفهمها ِسن على 

وأّن البشر يملكون  ن تسوَد في التفكير العملي،أالموضوعية ينبغي  مركزيٍة للعدالة، وأنّ 
قًة ولويًة مطلأشخصية ال على اإلحساس بالعدل، وأّن للحرية قادرة «قوى أخالقية»
منفصًال وفي كثيٍر من األحوال  شخصية شاغالً ال لها الراديكالي العتبار الحريةشكب

ترتيبات االجتماعية، واإللحاح على الحاجة إلى اإلنصاف ال تقييم عدالة في ُمهيمناً 
معروف فإّن طريقة رولز  . وكما هوةوأهمية الُمساواة في الترتيبات االجتماعي اإلجرائي،

خالقية كبيٌر في الفلسفة السياسية واأل ية الكانطية، وقد كان لها تأثيرٌ دعاقتقوم على الت
النقاط  كل نقطٍة من يرّكز علىأمارتيا ِسّن جون رولز. والواقع أّن ل الُمعاِصرة، بفض
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تجعُل من الوضوح  اً خرى وأوضاعأُ  احتماالٍت ى الكتاب على مد هااألربع، فيذكر ل
  َثرًا بعد عين.والتبسُّط الذي يسعى إليه رولز أَ 

يَّ تحليٍل أّن أ وسن يرى ة.االُمساو  تقوم نظرية رولز في نظر أمارتيا سن إذن على
اة بماذا؟ وبسبب االختالف المساواة؟ ومساو  أخالقي يستلزم سؤالين مترابطين: لماذا

باعتباره  األشياءواحٍد من األمور و  المصالح، ال بد من تحديدفاهيم و المالشاسع في 
ة والمالَحظ أّن المساواة اباقي الذي تتحدد فيه المساو المجال المقيم و ال الرئيسي أوالمتغير 

كما  «التوزيع عدالة» وكل نظريٍة في مجاٍل آخر.ي ف «اةال مساو » جال تترافُق معي مف
 ة األساسية،اأو ُمْضمَر للمساو  صريحٍ  نحوٍ  على اختيار صاحبها ، تحتوي علىذكر ولزر

 حالة رولز كاني وف ة.االذي ُيزيل الالمساو  يمتغير الرئيسال راختيا تحّددتي بدورها الو 
 المساواةبين ضًا عار ويرى ُكلٌّ من نوزيك وهايك ت. االفتراضية مساواةال ار هوتياالخ

ة ابالمساو  اهتماماً  روتاوني وميد أكث ُكلٌّ من دالتون ما يبدونيالحرية. ب ويقّدمان ،الحريةو 
والعمل  Capabilityسن فيستخدم مصطلحي القدرة أو التمكُّن . أّما حساب الحرية على

، وتعني القدرة عنده: حرية إنجاز عمل ذي قيمة، فهي ترتكز  Functioningوالفعالية
مباشرًة على مفهوم الحرية وليس على وسائل تحقيقها. وهكذا فمطالب األفراد ال تُقاُس 

اختيار الحياة التي يرون أنها ذات قيمة، بما يملكون من مواّد أساسية، وٕانما بحريتهم في 
العدالة التي تتخذ من القدرة أساسًا لها. فالقدرة تمّثل الحرية، في حين أّن  وبذلك تبرز

األساسية تختصُّ بالوسائل لتحقيقها. وبذلك فإّن نظرة أمارتيا سن تتناقض مع  اردالمو 
ّن األهّم ليس الخيرات في نظرة رولز. فالخيرات األساسية وتوزيعها أمران مهمان، لك

ذاتها بل القدرات اإلنسانية؛ في حين رأى رولز في التوزيع غير المتساوي للخيرات 
األساسية طلبًا للمساواة القدراتية إلنجاز الوظائف. فرؤية ِسن مبنية على الحاجة، وهي 

من يقرب  «المساواة المركَّبة»قريبٌة من وجهة نظر كارل ماركس، وتتضمن نوعًا من 
   رؤية ولزر.
، وهذا جوهُر الرأي عنده، على دور إّن أمارتيا النقاش العاّم في إقامة ما ِمْن  ِسّن ُيلحُّ

النقاش العامَّ للعدالة ال يتيح  نه أن يجعل المجتمعات أقّل ُظْلمًا وظالمية. بيد أنّ أش
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، بل معقولللسئلة ولو نظريًا. فليس هناك تعريٌف واحٌد األ كلّ  بطبيعته اإلجابَة على
فاُع عن كلٍّ الد وُمتنافسة، ال يمكن عدة مختلفةقف يفاٌت ُتحّتُم علينا االختيار ومواعر ت

تقليَصها  ُنحاولَ  ذه أوكه علينا أن ال نرفَض تعدديةً  قناع. إنّ اإلمن  رمنها بنفس القدْ 
اب  في العدالة تستطيع استيع . بل المطلوُب استخداُمها لبناء نظريةٍ وارخارج إطار الح

االهتماُم لمبادئ  أن يدفَعنانبغي اُعدها. وُيبيُن ِسن كذلك كيف يراء المتباعدة على تباآل
 ىل. ثم إنه ال ُيغفُل التطرُّق إقى أن نتجنَّب ضيَق األُفلالعالم المعاصر إي العدالة ف
)، وهنا 1999نون اُألمم (كتابه: قاي ، التي عالجها جون رولز فلعدالة العالميةا مسائل

الفكر  من عمالقةي، و هند أصلٍ  االستعمارية، باعتباره من اليةبرز لديه اإلشكت
  االقتصادي العالمي في الوقِت نفِسه.

والجدية، بحيث أثار هذه النقاشات  العدالة، من األصالة لقد كان كتاب رولز: نظرية
ّد والمستمّر أن الثرية والغزيرة والبّناءة على مدى أربعين عامًا. وحريٌّ بهذا النقاش الممت

باتجاٍه ذي ثالثة ُشَعب: قراءة مسألة العدالة ورؤيتها في القرآن، في مجالنا الثقافي يدفع 
اإلسالمية من وجهة النظر هذه، والدخول في مناقشة مسألة العدالة في  قيم الثقافةوقراءة 

  من مواقع اإلفادة واإلسهام والمشاركة. العالم الُمعاصر
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  معاصر) فقه استغراب إسالمي(نحو 
  مداخل نظرية

  محمد البنعيادي
  الحمد  الذي يقول:

ِ أَْتقَاُكْم يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكرَ { َمُكْم ِعنَد هللاَّ
َ عَ  لم–والصالة والسالم على رسول هللا  ,1}لِيٌم َخبِيرٌ إِنَّ هللاَّ ه وصحبه  -صلى هللا عليه وس ى آل وعل

  ومن اھتدى بھديه وسار على دربه إلى يوم الدين،
  دأما بع

  فقد مر االحتكاك الحضاري بين اإلسالم  والغرب بمراحل وجوالت أبرزھا: 
م 13ق-11ة مع الحروب الصليبية (قالجولة األولى مع الفتوحات اإلسالمية، ثم الجولة الثاني م)، ث

وأتت الجولة الرابعة،  الفتوحات العثمانية التي كانت بداية للتوغل اإلسالمي في أوروبا النصرانية،
  وھي استعمار العالم اإلسالمي.

، حضاري وثقافي شديد الوضوح واالستقطاب يمكن حصره في ھذه بُْعدٌ  وقد رافق عالقة االحتكاك
  ية:المراحل التال

  في أواخر الدولة األموية، ثم تطورھا في عھد الدولة العباسية. «حركة الترجمة» حصول -1
تفادة من  وقد كان تأثير الغرب ھنا نھم في االس ة م لمين ورغب تأثيرا اختياريا، تم بمبادرة من المس

  المنجز الغربي (الروماني والفارسي)، ولم يكن فعال ثقافيا مفروضا من (اآلخر).
افي والحضاري  -التفوق الحضاري والعسكريبفعل -ثير اإلسالم تأ -2 ى مراكز الضعف الثق عل

ا  في الغرب، كان من نتائجه ة فيم حدوث مايسمى باالستيقاظ الغربي، توج بعصر النھضة األروبي
  بعد. 

ام  «التغريب»وتتميز فيھا العالقة مع الغرب بـ -3 ابليون لمصر ع ذ غزو ن دأت جذوره من ذي ب ال
  ) المحطة المقبلة في التدافع اإلسالمي الغربي في بُْعِدِه الثقافي؟ ستغراباالفھل سيكون ( م،1798

ي  ي ف ه حسن حنف ا طرح تفيدة مم اء هللا، مس ا إن ش ة لواءھ ذه الدراس تحمل ھ ي س دعوة الت ا ال إنھ
تغراب» م االس ي عل ة ف ارية «مقدم ة والحض اده الديني ي أبع وم ف ذا المفھ ة ھ وة لتجلي ا دع ، إنھ

اء  ين اآلخر/الغرب، ودعوة إلنھ ا وب وازن بينن والثقافية، ودعوة لمحاولة تصحيح الوضع غيرالمت
 ، جديد يھتم بدراسة الغرب أو (علم االستغراب) «فـقـه»َعْبر قيام ، األشكال الجديدة للھيمنة الغربية

م منطل ه كما سماه الدكتور حسن حنفي، فقه تقوم عليه مراجع علمية تدرس الغرب وتفھ ه وأھداف قات
ة  ات ومرجعي ه منطلق ه ل ي، فق ي وعمل ى أساس علم وم عل ه يق ة، فق ة والفكري ه الثقافي م حيات ونظ

  واضحة، وله وسائل وأدوات ناجعة، وله أھداف وطموحات نافعة لھذه األمة في حالھا ومآلھا.
يس بھدف و(فقه االستغراب) الذي نعنيه ونقصد إليه ھنا، ھو تلك المحاولة الجادة لدراسة الغ رب ل

اھدة الترف الفكري والثقافي؛ بل لتحصين الھوية اإلسالمية، وتأسيس عال ليمة وش تقبلية س ات مس ق
  ).مع (اآلخر

رين  ل المفك ا ك ه، داعي ذا الفق ة لھ داخل النظري ن الم ة م ر مجموع ام أن أثي ذا المق ي ھ بي ف وحس
دعوة والمثقفين إلى  ذه ال ه االستغر-اإلسھام في النھوض بھ دا للوصول  -ابدعوة فق را وتقعي تنظي

  إلى مرحلة تأسيسية فعلية، عبر الدراسات والبحوث وإنشاء المراكز والمعاھد لذلك.
                                                           

 . باحث من املغرب  
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ري األول: دخل النظ ي  الم ارية ف ية الحض طلحات والخصوص اھيم والمص ة المف ي معرك ف
  أھمية دراسة المفاھيم والمصطلحات والخصوصية الحضارية

اھ كالية المف ة إش ة دراس ع أھمي ر تنب ي الفك تخداماتھا ف ة واس يغھا الحديث ي ص يم والمصطلحات ف
د، ادات والتقالي ات والع ع (اآلخر)، حيث تلتقي الثقاف ة م اج العالق ا نت ي اإلسالمي من كونھ  العرب

ى بعض  د يسيطر بعضھا عل ذوب بعضھا في بعض، وق وتتعانق الھويات والمرجعيات التي قد ي
بعض الثقاف ى كل مرجفتنمحي الخصوصيات والجذور ل ذلك وجب عل ة أو ات والحضارات، ل عي

ى -استعالءدون -ھوية أو حضارة أن تتميز  ا حتى تحافظ عل ا  عن غيرھ ا ومعانيھ أسسھا ومبانيھ
  وشعاراتھا، وإال كانت الثقافة الواحدة والمرجعية الواحدة ھي المسيطرة و...

ا الحضاري- فللمسألة المصطلحية ذات الحض -بمفھومھ ة بماضي ال م،  ارية؛عالق ة الفھ ا عالق إنھ
  ألسباب أھمھا: وضرورة ذلك بينة لذي عينين؛ فالتقويم، فالتوظيف،

ذي  -علميا-؛ إذ المستقبل غيب، والحاضر أن تراثنا ھو ذاتنا -1 ال وجود له،فلم يبق إال الماضي، ال
رف فكيف نع ھو مستودع الذات وخزان الممتلكات، بما لھا وما عليھا من ملحوظات ومالحظات،

  إذن الذات إذا لم نفقه التراث؟ 
م مصطلحاته -2  ؛ أن مفتاح التراث ھو المصطلحات،وإنما توتى البيوت من أبوابھا،وأبواب كل عل

ا  م، وفي تطورھ ي للعل بل إنھا خالصة البحث فيه في كل عصر ومصر، ببدايتھا يبدأ الوجود العلن
  يتلخص تطور العلم.

ر المعرف؛ لمصطلحية للمصطلحاتأن مفتاح المفتاح ھو الدراسة ا -3 وھو - ذلك بأنھا تعرف غي
ب رف -األغل ا ع ف م دقق تعري رف وت م يع ل-فل و األق رات  -وھ اء أصحاب النظ وتصحح أخط
  الملونة.

  كما أن المسألة المصطلحية لھا عالقة بحاضر الذات:
ك  تيعاب، فالتواصل، فالتوحد، ودون ذل ة االس ال–وھي عالق ا يق اد -كم ْرطُ القَتَ إذ االنصراف ؛ َخ

ر  تقبال مصطلحات غي ى اس ام إل راث، واالنصراف شبه ت شبه تام عن االستيعاب لمصطلحات الت
ام  الذات... ھذا فضال عن أن العجز شبه تام، عن التواصل الدقيق بين أجزاء الذات، والعجز شبه ت

ذ ا يجري في ال تيعاب م ات أو خارج عن إنتاج الخطاب الموحد للذات، والعجز شبه تام أيضا الس
  الذات...وھي كما تقدم أيضا استشراف آفاق مصطلح المستقبل، وتتلخص في ثالث:

  .اء ذات المستقبل أو مستقبل الذاتضرورة اإلبداع المصطلحي لبن -  أ
  ضرورة االستقالل المصطلحي؛ لحوار الذات لغير الذات. -ب
  .2ق للمصطلح بغير تفوق أھلهضرورة التفوق المصطلحي كيفا وكما؛ لشھود الذات، وال تفو - ج

وعليه، فإن المسألة المصطلحية مسألة حضارية يمكن أن تكون من قضايا فقه االستغراب الملحة، 
سأعرض عنھا، وحسبي إثارة السؤال في ھذا المقام، عسى أن يقيض هللا لھذا الموضوع من يحسن 

  ويجيد البحث فيه.
  اآلخـر)( فــي مـفـھـوم ن الكريـــم) فـي القــرآ(اآلخـر المدخل النظري الثاني:

ى  ار بمعن م ص أخرا، ث د ت اه أش أخر، فمعن ر أي ت ن أخ ل م له أَْفَع ر) وأص ى (الغي ر) بمعن (اآلخ
الى–وآخر: تأنيثه أخرى وجمعھا أَُخُر غير مصروف قال  ،3المغاير ام أخر{ :-تع دة من أي ,  4}فع
  .5فالن أثبت مع هللا إلھا آخر ونقول:
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ر ) االسم و(الغير من التغيير، وذھب اللحياني إلى أن الغير ليس بمصدر؛ إذ ليس له فعل ثالثي غي
  .6مزيد، وَغيََّر عليه األمر: حوله، وتغايرت األشياء

ه وجود  واآلخر مفھوم كلي يتسع مدلوله لغويا لكل ما ھو غير الذات، وغير الذات يشمل كل من ل
دءا من اإلنسان باستثناء الذات اإللھية، وعليه فإن اآلخر بالنس ه، ب ْن في بة لإلسالم ھو كل الكون بَِم

الذي يخالف اإلسالم، ومرورا بسائر المخلوقات كالحيوان وسائر األحياء والجمادات؛.بيد أن معنى 
يميل إلى حصره في اآلخر البشري لشخص معين، ويتيح مثل ھذا  «اآلخر»االستعمال الشائع للفظ 

د  ائع تحدي ات المعنى االستعمالي الش ارة أدق، فيكون اآلخر ھو اآلخر من مختلف فئ ى بعب المعن
لم. ر المس ر في اآلخر أي غي ذا  البشر، وربما اختزله البعض أكث ا في ھ ذي يھمن ـ(اآلخر) ال إذن ف

ه  ه كيان ا، ل المجال ھو(الغير) باعتباره طرفا مفارقا للذات االجتماعية والحضارية، متميزا عن األن
  .7والنفسية والشعورية والفكريائية نيته: الھيكليةالمستقل عنھا في جميع أب

وع ة التن ى حقيق اكم {البشري   ويؤكد اإلسالم عل اكم من ذكر وأنثى وجعلن ا خلقن اس إن ا الن ا أيھ ي
ى }وال يزالون مختلفين{والديني  }واختالف ألسنتكم{ والثقافي }شعوبا وقبائل ، ويبني اإلسالم عل

ا ھذا التنوع الواقعي ويدعمه شرعا  ام ديني دأ ع وع واالختالف كمب نكم {بسن الحق في التن م دي لك
ا  }ال إكراه في الدين{و }ولي دين نكم شرعة{وقانوني ا م يا  }لكل جعلن اكم هللا عن {وسياس ال ينھ

اركم م يخرجوكم من دي ا }الذين لم يقاتلوكم في الدين ول لنا من رسول إال بلسان { وثقافي ا أرس وم
  .}قومه

  فھم متنور لحرية  اإلسالمية: نحوفي فضاء ا(اآلخر) 
ة  وان من العبودي ى أل وم لتنتھي إل دأ من التحرر الي ة تب ي الحضارات الغربي ة ف ئن كانت الحري ل
 ؛ واألغالل، فإن الحرية الرحيبة في اإلسالم على العكس، فإنھا تبدأ من العبودية المخلصة  تعالى

  .8نةلتنتھي إلى التحرر من كل أشكال العبودية المھي
د  ة مع (اآلخر)، وتحدي د العالق ة في تحدي يم اإلسالمية المعياري إن ھذه الحرية الرحيبة من أھم الق

ة  ا -دوائرھا المختلفة والتي سنتعرض لھا الحقا، والمتأمل في فضاء الحري رآن فيم ه الق ذي أطلق ال
  يالحظ المستويات التالية: -يخص الرأي والتعبير لآلخر

  ير للوصول إلى تحديد معتقد ما وتبنيه.حرية النظر والتفك -1
  حرية التعبير عن المعتقد بالقول أوبالفعل. -2
  حرية الدفاع عن المعتقد والدعوة إليه وإقناع اآلخرين به. -3
  .9حرية نقد معتقدات اآلخرين المعارضة للمعتقد -4

  :-تعــالى-وتتظافر نصوص قرآنية كثيرة على إبراز ھذا المعنى مثل قوله 
اء فَلْ وَ { ن َش ْم فََم بُِّك ن رَّ قُّ ِم ِل اْلَح رْ قُ اء فَْليَْكفُ ن َش ْؤِمن َوَم ت{ ،10}يُ داً إَِذا  أرأي ى َعْب ذي ينھ ال

يِن قَد تَّ { ،11}َصلَّى ْشُد ِمَن اْلَغيّ الإِْكَراهَ فِي الدِّ   .12}بَيََّن الرُّ
نن م ى سلوك مق ان إذن، ففي إطار ھذه الحرية نزع اإلسالم إلى تربية أتباعه عل ا ك ع (اآلخر)، أي

اس سواسية  موقعه وإلى أي قبيلة ينتمي، فوضع مبادئ تحكم ھذه العالقة وتؤسس لھا، وھي أن الن
وع  ة أساسھا التن كأسنان المشط، ووضع قواعد تلتئم في ظلھا الجماعة البشرية، ورسخ دعوة كوني

ه  الى–في إطار الوحدة من خالل قول اكم م{ :-تع ا خلقن اس إن ا الن ا أيھ ـم ي ن ذكر وأنثى وجعلناك
ى  ،}إن أكرمكم عنـد اللــه أتـقـاكـمشعوبا وقبائل لتعارفـوا  فته عل رآن بنى فلس ويبدومن ذلك أن الق

  قاعدة نقيضة لفلسفات النفي والتفرد وعبادة الذات.
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ويري»من ھنا تتأتى أھمية الحاجة إلى ما سّماه أحدھم بـ ورين  13«الحلف التن ذي يجمع كل الغي ال
ى ھ امح عل ه التس د أساس م جدي ى فھ ود إل أنه أن يق ن ش ذي م ة، وال تقبل األم ى مس دين وعل ذا ال

واالعتراف باآلخر، واألھم القطيعة مع اتجاھات الغلو التي سادت بعض الخطابات اإلسالمية، وما 
ةفي العقد األخير من القرن ا- يلفت النظر، ويبشر بالخير ة الميالدي ة األلفي دة لمنصرم وبداي  -الجدي

  بروز عدة اتجاھات:
ويقوم بمراجعة جذرية لطروحات الغلو داخل الخطاب اإلسالمي، مراجعة مست الكثير من  األول:

  المفاھيم والمقوالت، كمفھوم الحاكمية والجاھلية، ومقولة إفالس الحضارة الغربية وتجھيل الغرب.
اني: وي الث دة من التسامح والتن ى قاع نھض عل ي ي د دين ى تجدي دعو إل ع اآلخر، وي ر والتواصل م

  .14وينھض على قاعدة من المصالحة بين الدين والدولة
  ) في القرآن الكريمموضوعة (اآلخر

ا لالختالف  ا الفت حمل اإلسالم نظرة دينية جديدة للعالم واإلنسان؛ إذ تضمن التصور القرآني إدراك
  مختلفين: -ؤية اإلسالميةوفق الر- ات واألديان. إذ خلق هللا البشربين الكائنات والناس واللغ

َكَر َواأْلُنثَى{جنسياً من ذكر وأنثى:  ْوَجْيِن الذَّ َماَواِت {ولغوياً:  15}َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ ُق السَّ َوِمْن آيَاتِِه َخْل
نُكْم { ودينياً: 16}لَِك آَليَاٍت لِّْلَعالِِمينَ َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَ  ْم فَِم ھُوالَِّذي َخلَقَُك

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  ْؤِمٌن َوهللاَّ   .17}َكافٌِر َوِمنُكم مُّ
ارف: ات التع ا { وأنشأ االجتماع البشري في وحدات مختلفة (شعوباً وقبائل) على قاعدة عالق ا أيھ ي

اكم إن هللا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ د هللا أتق رمكم عن ك
َولَْوالَ َدْفُع ّهللاِ النَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت األَْرُض َولَـِكنَّ ّهللاَ ُذوفَْضٍل َعلَى {، والتدافع }عليم خبير

واؤم  -حسب المصطلح القرآني-أوالتدافع،  «الدفع»، إن معنى 18}اْلَعالَِمينَ  ى التفاعل والت يشير إل
ع و ي الم ا ف ذين ھم وع واالختالف، الل ة التن ياقع ق اإللھ انون الخل ي ق اء ّهللاُ { منطق القرآن َولَوَش

ا ُكنتُْم تَْعَملُونَ    .19}لََجَعلَُكْم أُمَّةً َواِحَدةً َولِكن يُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْھِدي َمن يََشاُء َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ
ى قاعدة فالرؤية القرآنية لآلخر تتحّدد على أساس وح دة االنتماء اإلنساني والعقائدي من جھة، وعل

ذا  ى ھ د عل ة، وھي إذ تؤك ة ثاني التمايز واالختالف الديني والعرقي واأللسني واالجتماعي من جھ
اء  ذ التعصب، وإرادة إلغ ك من نب ا يفترضه ذل ارف، بكل م المبدأ، فإنھا تدعو إلى التواصل والتع

  الغير. 
يحية ب رآن المس د خص الق اطف خوق ا { اصتع الَُوْا إِنَّ ِذيَن قَ وْا الَّ ِذيَن آَمنُ َودَّةً لِّلَّ َربَھُْم مَّ َدنَّ أَْق َولَتَِج

اً  يَن َوُرْھبَان يِس ْنھُْم قِسِّ أَنَّ ِم َك بِ اَرى َذلِ تَْكبُِرونَ نََص ْم الَ يَْس نح المسيح 20}َوأَنَّھُ ه السالم–، وم  -علي
ُروِح َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت وَ {روح القدس ميزة غاية في األھمية؛ إذ جعله مؤيداً بال أَيَّْدنَاهُ بِ

  .21}اْلقُُدسِ 
ذا  ل أفسح لھ ه؛ ب ات والتنوعات داخل ى صھر االختالف ؤِد إل م ي اع السياسي اإلسالمي ل إن االجتم

ع التنوع مساحة للتعبير عن نفسه، لھذا نرى أن قيود االجتماع السياسي ھذه على أھل  الذمة، لم تمن
تح مراكز تبشير  النصرانية في العصر العباسي من أن يكون لھا من القوة والنشاط ما يمّكنھا من ف

  .22لھا في الھند والصين، انطالقاً من دار اإلسالم
قلنا في فقرة سابقة، إن موضوعة (اآلخر) أو مسألة (الغيرية) تعّد من أھم المباحث اليوم في العلوم 

اة الجماعات البشرية من اإلنسانية ال ة لحي ائل مھم تصالھا بميادين علمية عديدة، ولتأثيرھا في مس
خاصة مع المقاومة العنيفة التي بدأت تواجھھا قيم الغرب،  قبيل الھوية والحضارة والتبادل الثقافي،
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ذي ، وأؤكد أن (اآلخ23مما أدى إلى تخلخل البنى الثقافية والسياسية والقيمية للعالقات الدولية ر) ال
زا عن  ا، متمي ا لھ يس معانق ذات، ول ا لل ا مفارق يھمنا في ھذا المجال ھو ذلك (الغير) باعتباره طرف

  (األنا)، له كيانه المستقل عنھا في جميع مكوناته.
ظ  ي يالح نص القرآن ي ال ل ف اء-إن المتأم ة  -دون عن ل المعياري ي ظ ري ف اع البش يم االجتم تقس

ار؛  ؤمنين وكف ى م ه اإلسالمية إل اطع في ى فضاء أرحب وأوسع تتق دخلنا إل ة ت لكن النظرة العميق
ا في بعض  ا داخلي رآن آخر أيضا طرف ر الق د يعتب ر (اآلخرين)، حيث ق ه دوائ ر في الخطوط وتكث
ة أخرى  ة اإلسالمية، وبلغ ة والعقدي ا) الجغرافي رة (األن ى دائ الحاالت، برغم انتماء ھذا الطرف إل

ذ تج ال رآن كيف تن تمكن من تعريف حدود ھويتھاعرض لنا الق ا لت دما يتحدث 24ات آخرھ ، وعن
ى  ا إل ا. وإذا نظرن القرآن الكريم عن (اآلخر)، يجعل حديثه ممركزا حول فئة اإليمان والكفر عموم
المفھومين من منظور سياسي نكون أمام دار اإلسالم في مقابل دار الحرب، ورغم المبدئية الفكرية 

ة  في ھذا التقسيم، فإن القرآن دد خطوط الحرك ى تع الي إل اعي، وبالت ع االجتم د الواق ى تعق يشير إل
ذا المصطلح  ا، ومن خالل دراسة ھ دوائر التي تشق كل واحدة منھ رة ال بين ھذين القطبين، وكث

ددين اك آخرين متع ين أن ھن توياته المسطحة، نستطيع أن نتب دا- وتجاوز مس يس (آخر) واح ، -ول
ربھم أ ع بحسب ق ى (آخر) مختلفي المواق يس األمر مقصورا عل لمة ول دھم من الجماعة المس وبع

  .25واحدا
  :مفي القرآن الكري دوائر (اآلخر)

  :اآلخر) الداخلي(
ه، ورغم  ة عن ة المترتب في ھذا اإلطار تكون المرجعية لإليمان وللمسؤوليات السياسية واالجتماعي

ؤلفين للجماعة العقائ ؤمنين الم ين الم رق ب ا يف ا يخل بعضھم ذلك فقد يحصل م لمة، حينم ة المس دي
بشروط التعامل المنصوص عليه في عقد اإليمان، فتصبح فئات من بينھم (آخر)، والذي يعطي ھذا 

ا ھو هللا (اآلخر) ه ھن ذات حدود التعامل مع زم  -بكسر الخاء- اآلخر تشكله ويرسم لل ا الت أي كلم
لما تماھى المؤمن في ذات (اآلخر) تقلص المرء داخل دائرة اإليمان باألوامر والنواھي، وبالتالي ك
  .26الخطر من أن يصبح (آخر) يتعامل معه بشروط النفي

ة  ين األم وبرجوعنا إلى سورة التوبة نلمس ھذه المفاھيم؛ فھي تتضمن أحكاماً نھائية في العالقات ب
ه وأوضاع كل ط ه ومقامات د قيم ه وتحدي لم ذات م، وتصنيف المجتمع المس ة المسلمة وسائر األم ائف

  :-عز وجل-وكل طبقة من طبقاته.يقول 
ْنھُْم وَ { َي ّهللاُ َع ِض اٍن رَّ وھُم بِإِْحَس ِذيَن اتَّبَُع اِر َوالَّ اِجِريَن َواألَنَص لُوَن ِمَن اْلُمھَ ابِقُوَن األَوَّ وْا َوالسَّ َرُض

ا أَ  ِديَن فِيھَ اُر َخالِ ا األَْنھَ ِري تَْحتَھَ َن َعْنهُ َوأََعدَّ لَھُْم َجنَّاٍت تَْج ْولَُكم مِّ ْن َح يُم. َوِممَّ ْوُز اْلَعِظ َك اْلفَ داً َذلِ بَ
نَُعذِّ  ْم َس ُن نَْعلَُمھُ ْم نَْح اِق الَ تَْعلَُمھُ ى النِّفَ َرُدوْا َعلَ ِة َم مَّ األَْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْھِل اْلَمِدينَ تَْيِن ثُ رَّ بُھُم مَّ

وَن إِلَى َعَذاٍب َعِظيٍم، َوآَخُرونَ  يِّئاً َعَسى ّهللاُ أَن  يَُردُّ َر َس الِحاً َوآَخ الً َص وْا َعَم اْعتََرفُوْا بُِذنُوبِِھْم َخلَطُ
لِّ عَ  ا َوَص يِھم بِھَ َزكِّ ُرھُْم َوتُ َدقَةً تُطَھِّ َوالِِھْم َص ْن أَْم ْذ ِم يٌم ُخ ِح وٌر رَّ ْيِھْم إِنَّ ّهللاَ َغفُ وَب َعلَ ْيِھْم إِنَّ يَتُ لَ

َدقَاِت َوأَنَّ َصالَتََك َسَكٌن لَّھُْم وَ  ُذ الصَّ اِدِه َويَأُْخ  ّهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم. أَلَْم يَْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ ھُويَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَ
وَن إِ  ِحيُم. َوقُِل اْعَملُوْا فََسيََرى ّهللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ اُب الرَّ ى َعالِِم اْلَغْيِب لَ ّهللاَ ھُوالتَّوَّ

ا يَ  بُھُْم َوإِمَّ ا يَُعذِّ يٌم َوالشَّھَاَدِة فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر ّهللاِ إِمَّ تُوُب َعلَْيِھْم َوّهللاُ َعلِ
  .27}َحِكيمٌ 

  ويمكن تصنيف ھذه اآليات إلى خمسة مقاطع:
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  أحكام العالقات النھائية بين المسلمين والمشركين.وفيه بيان  المقطع األول: -
  وفيه بيان أحكام العالقات النھائية بين المسلمين وأھل الكتاب عامة. والمقطع الثاني: -
  وفيه معاتبة المتثاقلين عن القتال إبان غزوة تبوك. والمقطع الثالث: -
ع المسلم، ووصف أحوالھم النفسية وفيه فضح للمنافقين وأفاعيلھم داخل المجتم والمقطع الرابع: -

ي التخلف عن  اذيرھم ف يلھم ومع اھم وح ة نواي وك، وكشف حقيق واقفھم من غزوة تب ة وم والعملي
اد، ول  الجھ ذاء الرس ة وإي عف والفتن ث الض لم–وب ه وس لى هللا علي م  -ص ة معھ د العالق وتحدي

  والمفاضلة بين الفريقين.
  مته.وفيه تصنيف للمجتمع بر والمقطع الخامس: -

ه  ه وال بلغت ِه ولون دد بِعْرقِ ه ال يتح دي نفس ى الفصيل العق ذي ينتمي إل داخلي ال ذا (اآلخر) ال إن ھ
ه مع (اآلخر) وواقعه الطبقي ومكان وجوده الجغرافي، كما رأيت؛ بل يتحدد بم ه وتماھي دى التزام

  .28إلسالميعز وجل من خالل تجاوبه مع متطلبات العضوية الحقة في المجتمع ا -بكسر الخاء-
  :(اآلخر) الخارجي

  ماھية (اآلخر) الخارجي: -1
ول  ھوالنقيض العقدي والتكويني والسياسي وربما الجغرافي أيضا، ة-يق ْم {:- جل جالل اَن لَُك ْد َك قَ

ْثلَْيھِ  ِرِه آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيِل ّهللاِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَھُم مِّ ْم َرْأَي اْلَعْيِن َوّهللاُ يَُؤيُِّد بِنَْص
ُْولِي األَْبَصار ا 29}َمن يََشاُء إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرةً ألَّ ان ذوات ه جماعت ، إنه صراع تناقضي واضح تمثل

املة: جماعة الرسول  ى إعالن الحرب الش –برنامجين متناقضين، وصلت حدة التناقض بينھما إل
لم ه وس دي والسياسي  -صلى هللا علي ا العق ن برنامجھ ريم ع رآن الك ر الق ي يعب ذات) الت ي (ال وھ

واالجتماعي والفكري، وجماعة قريش (اآلخر المستقل بذاته خارج دائرة السيادة اإلسالمية)، ذات 
  .30-بكسر الحاء–المشروع الكفري النقيض والمناھض للمشروع الوليد الموحد 

ة مختصر مقاربة واقعية في منھج است -2 يعاب (اآلخر الخارجي): ( الغرب) جزء من أم
  الدعوة

للغرب من الخصوصية ما ليس لغيره، فجذوره ترجع في الجملة إلى أھل كتاب، وألھل الكتاب من 
م  الخصوصية ما ليس لغيرھم في االسالم، فقد أباحت الشريعة طعامھم، وأحلت نكاح نسائھم، بما ل

ى تُِجْزهُ مع فئة أخرى من غير المسلمين ، وعقدت ألھل الكتاب األمان في مجتمعاتھا، وأعطتھم عل
ال  دما ق ذلك ذمة هللا ورسوله، وللنصارى منھم اعتبار أخص ورد ذكره في كتاب هللا عز وجل عن

َدنَّ {: -تعالى– َرُكوْا َولَتَِج ِذيَن أَْش ِذيَن  لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِّلَِّذيَن آَمنُوْا اْليَھُوَد َوالَّ َودَّةً لِّلَّ َربَھُْم مَّ أَْق
يِسيَن َوُرْھبَاناً َوأَنَّھُْم الَ يَْستَْكبُِرونَ    .31}آَمنُوْا الَِّذيَن قَالَُوْا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك بِأَنَّ ِمْنھُْم قِسِّ

األم رب  -إذن- ف ن الغ ال م إن ك رق، ف واالة للش رب، وال خصوصية م داء للغ يس خصوصية ع ل
رق يتضمن  ي والش راء ف د والء وال ب افر، وال يعق لم والك لكه المس ي س تظم ف اجر، وين رَّ والف البَ

د هللا،  زل من عن ذي ن لم للحق ال ا محض اإلسالم والء المس ى غرب وال شرق، وإنم اإلسالم عل
ان  ْردا ًك لم، ف ر مس ان أوغي لما ك ل، مس ى باط دا عل لم ال ينصر أح ا، فالمس ون قوام ره أن يك وأم

ى فصائل  غربيا كان أوشرقيا؛ أوكيانا سياسيا، ام واألوصاف عل م األحك فالقرآن ال يسوي وال يعم
  .32}ليسوا  سواء{أھل الكتاب وتياراتھم وفرقھم، ثم يقعد لقاعدة (عدم التعميم) ھذه فيقول: 

ر الملحوق-كان ھذا ھوموقف اإلسالم  ر المسبوق وغي ذين  -غي راف بكل (اآلخرين) ال في االعت
م جزءا من  يتركونه ويجحدونه؛ ى حد جعلھ م، ووصل إل ول لھ م والقب راف بھ بل قد تجاوز االعت
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ة جحودھم  ة إقام نھم من حري (الذات) ذات الدين اإللھي الواحد وذات األمة الواحدة، بل جعل تمكي
  .33إلسالم وإسالمية دولة اإلسالمباإلسالم شرطا من شروط اكتمال عقيدة ا

  اإلسالمية في التعاطي معه) المزدوج ومنھج التجربة ماھية (اآلخر
زه عن  قد يكون (اآلخر) داخليا وخارجيا في الوقت نفسه، داخلي باعتبار الحيز الجغرافي الذي يمي
ا  ا تعيش معھ ؤمنين؛ ولكنھ ى جماعة الم األنا، ونقصد بذلك الجماعات التي ال تنتمي بالضرورة إل

  تحت سيادة الحكم السياسي اإلسالمي.
ة نفسھا التي ومن روائع القرآن في ت قنين العالقة مع (اآلخر) اعترافه لھذا (اآلخر) بالحقوق المدني

يَن { -عز وجل–يقرھا ألتباعه، يقول  ْوُت ِح َدُكُم اْلَم َر أََح نُِكْم إَِذا َحَض ھَاَدةُ بَْي وْا َش ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيُّھَ ي
ْن غَ  َراِن ِم نُكْم أَوآَخ ْدٍل مِّ اِن َذَوا َع يبَةُ اْلَوِصيَِّة اْثنَ ِص ابَْتُكم مُّ ي األَْرِض فَأََص َرْبتُْم فِ تُْم َض ِرُكْم إِْن أَن ْي

ـ34}اْلَمْوتِ  دئي بـ ا ، ھذا االعتراف المب ّد موقف ا يع ا وديني اير ثقافي ا والمغ داخلي) جغرافي (اآلخر ال
ا  ائم عليھ ق الق متقدما لمصلحة الجماعة اإلنسانية، ويندرج ضمن فلسفة متعارضة مع النفي المطل

  .35لمجتمع القبليا
  مـعيـاريـة السـنـة فـي تحـديـد (اآلخـر)

رز صور(اآلخر)،  -صلى هللا عليه وسلم–لقد أعطى الرسول  اب أب ة أھل الكت مثال عاليا في معامل
ود مرضاھم،  -صلى هللا عليه وسلم–فقد روي عنه  ائزھم، ويع أنه كان يحضر والئمھم، ويشيع جن

ه أ ى روي عن رمھم، حت زورھم ويك ى وي اھم إل ه، ودع م عباءت رش لھ ران ف د نج ا زاره وف ه لم ن
وفي  ه ت ى أن ه، حت رھنھم أمتعت ودا وي اب نق ان يقترض من أھل الكت ه ك ا، وروي أن الجلوس عليھ

ع السيرة العطرة للرسول 36ودرعه مرھونة عند بعض يھود المدينة في َديْن عليه ، ويتبين من تتب
ه الملحة أنه اھتم مبكرا بتق -صلى هللا عليه وسلم– نين العالقة مع (اآلخر)، ووضعھا ضمن أولويات

  التي ال تتحمل اإلبطاء، لذلك نجده يعجل بإنجاز ثالث قضايا مركزية فور وصوله إلى المدينة: 
  المؤاخاة بين المھاجرين واألنصار. -
  بناء المسجد؛ ليكون للدعوة والصالة واستقبال الوفود. -
ررت عقد معاھدة حسن جوار وتحالف د - ذلك تق ود والمشركين، وب ين اليھ لمين وب فاعي بين المس

  .37حرية العبادة والدعوة
  في الصحيفة دستور المدينة )اآلخر(موقع 

ة مع اآلخرين،  ة والدولي ق االجتماعي رام المعاھدات والمواثي ة إلب رة ومتقدم الصحيفة صيغة مبك
ذه ا ي ھ ة المنخرطين ف دد ماھي ر (أھل الصحيفة) ليح أتي تعبي ود وي َل بن ْن قَبِ م كل َم لصيغة، وھ

ة  ة والفكري ات االجتماعي وام والفئ ن األق ا م ن غيرھ ة أم م ل المدين ن أھ ان م واء أك حيفة س الص
ذا يكشف أن  لمين، وھ ر المس رب غي ن الع ود أم م ن اليھ انوا م واء أك ة، وس ية والعقائدي والسياس

ة الصحيفة قد وضعت تنظيما لعالقات الدولة واألمة فيما جاوز ال مدينة، وليست خاصة بأھل المدين
  .38وحدھم

د  ى المجتمع الجدي وقي لتضفيى عل انوني وحق والصحيفة جاءت في ھذه المرحلة المبكرة كإطار ق
اعي؛ ليتوجه الرسول  تقرار السياسي واالجتم لم–نوعا من االس ه وس ة  -صلى هللا علي اء الدول لبن

ا االقتصادية وخطاب اق وتقوية ھياكلھا اإلدارية وأذرعھ دعوة في آف ية؛ لتيسيير نشر ال ا السياس اتھ
أكثر رحابة، ثم لمزيد من ترسيخ العقيدة في النفوس بعد فترة غير يسيرة من الصراعات مع دوائر 
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دة  الكفر التي كانت تتربص بالجماعة المسلمة والحركة النبوية الجديدة الطموحة إلرساء فلسفة جدي
  عن الحياة والكون واإلنسان.

يومن خالل  وع ف ين أن المجتمع السياسي اإلسالمي المتن ة اإلسالمية يمكن أن  ما سبق يتب الدول
  من نسيج فكري وعقدي ولغوي...متنوع: يتكون

ة  -1 يج الدول ي نس ديني)، ف دي وال المعنى العق ة (ب م عصب األم ة، وھ كلون الغالبي لمون يش مس
  السياسي والتنظيمي.

ة مجوس أوغيرھم...ينتمون  يھود، نصارى، -2 رر إنشاء الدول ى األرض التي تق في األساس إل
  (المدينة). عليھا

ي  ة ف ة قانوني ام أول دول ا عن قي ات السريعة يظھر أن الصحيفة كانت إعالن ذه الوقف من خالل ھ
ة  -صلى هللا عليه وسلم–األرض نظم بھا الرسول  جميع شؤونھا ورسم سياستھا الداخلية والخارجي

لة الناشئة، إنه دستور فريد لم تحلم به البشرية في عمرھا الطويل إلى بصفته (الرئيس) األعلى للدو
ا  يومنا ھذا؛ اتزال البشرية تحوم حولھ ي م ادئ األساسية الت حيث تضمن الكثير من القواعد والمب

ات ال  مثل: ذه الحري إباحة الحريات، العقيدة واإلقامة والتنقل ومزاولة الحرف دون تقييد مادامت ھ
العالقات االجتماعية، مجموع، وتراعي المبادئ األخالقية في السلوك الفردي وفي تضر مصلحة ال

حيفة  ذلك-والص ين  -ب ا ب ات فيم ة العالق انية وحميمي ة اإلنس عور بالجماع دة الش ت لوح أسس
  .39أفرادھا

  :)األخرى(من واجبات الدولة اإلسالمية تجاه الدول 
المية ھي ا ة اإلس ن الدول ة م ات المطلوب ا، إن الواجب لمة منھ ر المس ة غي ا الدول ي تنالھ وق الت لحق

  وتتلخص في عدة أمور: 
  األول: واجب مراعاة دعائم العالقات اإلنسانية المستمدة من القرآن والسنة: 

دأ ا دأ التسامحويرتكز على: مبدأ التعاون اإلنساني، ومب انية، ومب ة االنس دأ  لكرام ذليل، ومب ر ال غي
  لم والحرب، ومبدأ المعاملة بالمثل، ومبدأ المودة والبر االنساني.العدالة اإلنسانية في حال الس

  واجب الوفاء بالعھدالثاني: 
   الثالث: واجب احترام العرف الصحيح في نطاق العالقات الدولية: 

ة  رة والتجرب ة العط نة النبوي ريم والس رآن الك ي الق ر) ف كالية (اآلخ ا إش د قاربن ون ق ذا نك ا بھ إنن
والمنھج اإلسالمية التار ى قناعة أن اإلسالم ھ ر المخل، ووصلنا إل ر من االختصار غي ة بكثي يخي

ة، وال  ديانات الكتابي لمين وأصحاب ال الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي ال عزلة فيه بين المس
حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي يمكن أن تظلھا راية اإلسالم. وبما أن (اآلخر) المقصود 

وببحثن ذا ھ وة  ا ھ ي خط ة الغرب) ف ة (ماھي والي مقارب ي المحور الم نحاول ف ا س (الغرب)، فإنن
  جوھر ھذا البحث بحول هللا تعالى.مدخلية نظرية رئيسة أخرى لولوج 

  رابفي التمييز بين التغـريب واالستغـ المدخل النظري الثالث:
ة ي اللغ رب، فھوغر-ر-غ :ف ول تغرب واغت راب، تق ة واالغت ب...ب: الغرب الن إذا  ي رب ف واغت

ب، وأغرب أيضا:  د، وأغرب: جاء بشيء غري تزوج إلى غير أقاربه... والتغريب النفي عن البل
وا:  .40وغرب: بَُعَد يقال: أغرب أي تباعد صار غريبا... وغرب القوم: ذھبوا في المغرب، وأغرب

رابوالغربة والغرب: النزوح عن ال أتوا الغرب، وتغرب: أتى من قبل الغرب..  .41موطن واالغت
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ما مغربون؟ قال: الذين يشترك فيھم الجن، سموا  قيل: -بكسر الراء-وفي الحديث: إن فيكم ُمْغربين 
  في ھذا السياق. «التغريب»مغربين: ألنه دخل فيھم عرق غريب، وتندرج عملية 

ي  ااالصطالحف ة م رب لغاي و الغ ع نح رب) أي التطل ن (الغ أخوذة م تغراب) م ب ؛ : (االس أي طل
  الغرب.

ة  دات اللغوي ن المول ى م ذا المعن اتھم، وھ رق ولغ وم الش ب عل رق: طل ى: استش ان معن وإذا ك
رية ه 42العص ه وآداب ه ولغات رق وأمم اريخ الش ربيين لت ة الغ وم دراس راق الي ان االستش ، وإذا ك

اطيره ه وأس ه ومعتقدات ه وعادات وم43وعلوم ب عل تغراب ھوطل إن االس ذلك، ف ر ك ان األم  ، إذا ك
ه  ه وعادات ه وعلوم ه وآداب ه ولغات رب وأمم اريخ الغ رقيين لت ة الش و دراس ه، وھ رب ولغات الغ

د  دات العصرية. فالب ذلك من المول ق في المصطلح  -إذن–ومعتقداته وأساطيره، وھوك من التفري
ا  رب، أم ة للغ ة وثقافي ة وفكري ات علمي و دراس تغراب ھ ب؛ إذ إن االس تغراب والتغري ين االس ب

ب ف ة التغري المي والثقاف ر اإلس اب الفك ى حس ه عل ه وآداب ي وثقافت ر الغرب و تقمص الفك ا ھ إنم
  .44اإلسالمية والعربية، وما نتج عنھا من آداب وفنون واجتماع واقتصاد وسياسة

ة،  واحي العقدي ع الن ام بدراسة الغرب من جمي فاالستغراب يمكن تعريفه إذن باختصار بأنه االھتم
ة ريعية، والتاريخي م والتش ال ل ذا المج ة..إلخ. وھ ية، والثقافي ادية، والسياس ة، واالقتص ، والجغرافي

ة  ام علمي دينا أقس ه ل أ في ذي تنش ى المستوى ال يصبح بعُد علماً مستقالً؛ ولكن ال بد أن نصل يوماً إل
ة  ة والتاريخي ة والفكري االت العقدي ي المج ية ف ة تخصص ة ميداني ة علمي رب دراس درس الغ ت

  .45ياسيةواالقتصادية والس
  راب؟مدخل النظري الرابع: لماذا فقه االستغـال

ان : . والفقه46والفھم له العلم بالشيء الفقه: وال ك ي، ق ا ظھر أو خف م لم فھم الشيء، والفقه ھو الفھ
ا {: -سبحانه وتعالى– ومن ذلك قوله أو غير قول، ا تَقُوُل َوإِنَّ مَّ َراَك قَالُوْا يَا ُشَعْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيراً مِّ لَنَ

ْبُع َواألَْرُض {، 47}َوَما أَنَت َعلَْينَا بَِعِزيزٍ فِينَا َضِعيفاً َولَْوالَ َرْھطَُك لََرَجْمنَاَك  َماَواُت السَّ تَُسبُِّح لَهُ السَّ
بِيَحھُْم إِ  وَن تَْس ـِكن الَّ تَْفقَھُ َدِه َولَ بُِّح بَِحْم ْيٍء إاِلَّ يَُس ن َش هُ َكَوَمن فِيِھنَّ َوإِن مِّ وراً نَّ اً َغفُ  ،48}اَن َحلِيم

و إسحاق الشيرازي: وقال القرافي في شرح ال الشيخ أب ه تنقيح الفصول: وق ة: إدراك  الفق في اللغ
  الخفية. األشياء

  وبإجمال: الفقه ھو الفھم الدقيق والعميق لألشياء. 
ترح مفھوم فإنني أق -وھو أخص من العلم- إذن: إذا كان الفقه ھو التوصل إلى علم غائب بعلم شاھد

  الفقه بدل مفھوم العلم، ليصاحب مفھوم االستغراب في ھذا البحث.
  فلماذا فقه االستغراب؟

من المسائل الشائكة في عالم األفكار في العالم االسالمي كيفية التعرف على الغرب ومعرفة أنساقه 
ات الحضارية. ن الكيان ره م زه عن غي ي تمي ه الحضارية وخصائصه الت ة وتجربت ذلك  الفكري ول

وفير  م الغرب، وت ة تسھم في فھ ة دقيق ات علمي ى إجاب اج إل تواجھنا مجموعة من األسئلة التي تحت
  آليات منھجية للتعامل معه.

ه  ع ب وھنا يُثار تساؤل عن كيفية ضبط العالقة مع الغرب؛ إذ إن اإلشعاع العالمي الشامل الذي تتمت
ى ثقافة الغرب، ھوالذي جعلنا في موقف ينبغي أن نحد د الصلة به، وخاصة أن ما يفيض علينا وعل

ة،  ه مشكلة عالمي ة جعل من غيرنا من األمم والشعوب من إنجازاته الحضارية ومن فوضاه الحالي
إننا نتوخى في  ينبغي أن نحللھا وأن نتفھمھا في صالتھا بالعالم كله وبالعالم اإلسالمي بوجه خاص.
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تعدادات الجيوسياس راز االس ذه إب ا ھ ام مقاربتن ت النظ ي مكن ة الت ة العام ادية والثقافي ية واالقتص
ه  الغربي من أن يبلور بواسطتھا صورة مشوھة لآلخر ان محاولت م تبي ه ث د ذات ك-لتأكي تقيم ذل  -ليس

ال»رسم  دا في معالجة  «مصير متع ا وحي ا عالمي ا تاريخي ل مرجع ه ليجعل من نفسه محورا؛ ب ل
ن  ك م ار، وذل ا وراء البح ات م ا قضايا مجتمع ن ورائھ ا م ة متوخي ات فكري اء منظوم خالل إنش

بين مواطنيه لكي يتسنى له تصديرھا من خالل  «التحضيرية»إجماعا نسبيا على رسالته التبشيرية 
ذه  إغواء وتنشئة نخب في المجتمعات  المفتوحة لتكون معابر لبسط سيطرته وترسيخھا في جسم ھ

ى والشك  في أن ھذا المسار قد تطلب  المجتمعات، ة إلضفاء المشروعية عل استخدام مفاھيم العقلن
كل ى ش دوده عل ن ح ة ع ات الخارج ل المجتمع ر تمثي ه عب ة» فتوحات د عائم ات  «زوائ ن مخلف م

  .49تاريخية متدنية محكومة آجال أو عاجال باالنقراض والفناء
ة در ه أھمي اول في م االستغراب، تن ة في عل وان: مقدم اسة كما أصدر حسن حنفي كتابا ضخما بعن

م  ة عل رب، فأوضح أن مھم تغراب»الغ ا  «االس ة األن ي عالق ة ف نقص التاريخي دة ال ك عق ي ف ھ
ـدروس،  ى موضوع م باآلخر، والقضاء على مركب العظمة لدى اآلخر بتحويله من ذات دارس إل
ه  ى ذات دارس، مھمت دروس إل ه من موضوع م ا، بتحويل دى األن نقص ل ى مركب ال والقضاء عل

ى اإلحس اء عل ات وآراءالقض ذاھب ونظري اً وم ة وعلم ة وثقاف رب لغ ام الغ النقص أم ، 50اس ب
افي  ى مستوى التحرر الثق الم الثالث عل واستكمال حركة التحرر العربي واإلسالمي، ولشعوب الع
م كي  ه مصدرا للعل ل الغرب من كون ة للتحرر السياسي واالقتصادي، وتحوي والحضاري، تكمل

اة العرب المعاصرة  «التغريب»القضاء على ظاھرة  يصبح موضوعا للعلم. ومن ثم يمكن في حي
ة من  ة األم ة ثقاف اذج، وحماي دد النم واالنبھار بالغرب كنموذج وحيد وأبدي لتقدم الشرق حتى تتع
ا يھدف  شقھا إلى نصفين: علمانية وسلفية، وتجاوز رد الفعل إلى الدراسة العلمية الموضوعية. كم

ة وذروة إلى رد الثقافة الغربية إلى حد ودھا الطبيعية، وإثبات تاريخيتھا، مصادرھا ومسارھا، بداي
دد  ى تع وم عل ارات يق ب للحض وار خص أ ح د ينش تقبلھا. وق رھا ومس يھا وحاض ة، ماض ونھاي
ة، وحضارات  دة َعظََم ديھا عق رى ل ة كب المسارات الحضارية وااللتقاء بينھا دون حضارة مركزي

ال ص. ف دة نق ديھا عق راف ل ي األط غرى ف ي أدب  ص دي، وال يكف م أب دي أو معل ذ أب د تلمي يوج
ذ  وى. حينئ وازين الق ر عن م ذي يعب ائع ال الرحالت بين الشرق والغرب، أو الخطاب السياسي الش
ان  ادل، وإذا ك راء المتب ل اإلث ن أج ات م وار الثقاف ى ح ارات إل دام الحض ن ص ول م ن التح يمك

ر عن  -ن في نھايتھاوھي اآل- االستشراق يعبر عن ذروة الحضارة الغربية د يعب فإن االستغراب ق
  .  51دورة جديدة للحضارة اإلسالمية، وھي في بدايتھا

م  ات أخرى لعل ى مھم ي مواضع أخرى إل ي ف ار حنف تغراب»وأش ى «االس ه يسعى إل ا أن ، ومنھ
ى  ـاء عل ـة »القض ة األوروبي ذ «Eurocentricity،Eurocentrismالمركزي ف أخ ان كي ، وبي
ي مركز الصدارة عبر التاريخ الحديث داخل بيئته الحضارية الخاصة... مھمة ھذا الـوعي األوروب

ه  ان عنفوان د أن انتشرت خارج حدودھا إب ة بع ى حدودھا الطبيعي ة الغرب إل العلم الجديد رد ثقاف
اء ودور النشر  االت األنب ى وك ه عل زة اإلعالم، وھيمنت االستعماري، من خالل سيطرته على أجھ

ة واالستخباراتالكبرى ومراك ى أن االستغراب ھو  ،52ز األبحاث العملي ذھب حسن حنفي إل وي
الوجه اآلخر والمقابل والنقيض من (االستشراق). فإذا كان االستشراق ھو رؤية األنا (الشرق) من 
ين  ة المزدوجة ب دة التاريخي ى فك العق خالل اآلخر (الغرب)، فإن (علم االستغراب) يھدف إذن إل

ه من ذات دارس،  خر)...(األنا) و(اآل ي بتحويل دى (اآلخر) الغرب ة ل ى مركب العظم والقضاء عل
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ى  إلى موضوع مدروس، والقضاء على مركب النقص لدى األنا بتحويله من موضوع مدروس إل
  .53ذات دارس مھمته القضاء على اإلحساس بالنقص أمام الغرب لغة وثقـافـة وعـلـما

ا تتباع منھج دمات االس اب مق دم كت ذاء في تأسيس  ويق م االستغراب»جديرا باالحت ى  «عل ام عل يق
أصول علمية تتجاوز الدعوات الدعائية، وتتعداه إلى أطر فكرية رصينة قادرة على استيعاب الفكر 

ا ا الحقيقة ومدركا أن شنآن القوم/الغربي، متوخيا قيم العدل ومبتغي الغرب ليس مدعاة للظلم، ومؤمن
النكرر منھج الغرب في التعامل  )حتى(م من االنتصار على الخصم، أن الوصول إلى الحقيقة أعظ

ة،  ران وتزكي د وعم ة من توحي يم الحاكم ى الق د عل ه استغراب يعتم مع الشرق، ولكن نؤسس لفق
ويلتزم القيم والمثل العليا للوجود البشري من عدل وصدق وأمانة وحب حقيقة وسعي للوصول إلى 

ود  ة الوج ق غاي ا لتحقي ا بعض نورھ رار بأنن د اإلق تالقح بع تفادة وال ارف واالس ي التع اني ف اإلنس
  .54مختلفون ولذلك ُخلِْقنا

إن الدعوة إلى قيام علم االستغراب يرجى أال تكون مجرد رد فعل لظاھرة االستشراق التي تكونت 
ه في حمال م الغرب ومنطلقات ه منذ أكثر من سبعمائة سنة على أقل تقدير،.. وبالتالي يعني ذلك فھ ت

ة  تويات أخرى ثقافي ى مس ى مستوى الحروب فحسب؛ ولكن عل يس عل ى الشرق، ل ررة عل المتك
   .55وسياسية واقتصادية

ه حدودا أو رسوما  وأنا حين أستدعي مصطلح فقه االستغراب ال أعَرفه ر -فقط أو أضع ل ا يعب كم
المصطلحات التي بل لمحاولة معالجة حقل معرفي يتصل بشكل أو بآخر بھذه المفاھيم و -األقدمون

ن  تمد حضورھا م ا»تس ة وجبروتھ لطة المعرف ول «س ر تح ي س ي يبحث ف ل معرف ة حق ، معالج
ه  ه وطموحات فية ومطامع ه وقواعده الفلس الغرب إلى مركز يھيمن على جميع األطراف عبر علوم

ه و ا لمركزيت ى اآلخر تكريس ة عل تتباع»كأسلحة فعالة وقوية ممھدة لفرض واستمرار الھيمن  «اس
مأ ارة باس ة ت دائل تنميطي ديم ب ة» طرافه بعد قھر ثقافتھم وتھميشھا وتق اقف والمثاقف ، وأخرى «التث

و.. كل ذلك من أجل تمرير شبكة واسعة  ،«الحرية والديموقراطية» وأخرى باسم ،«العقلنة» باسم
ة ة والجيوسياسية واأليديولوجي تطمس  وكبيرة بديلة من المعارف والمعطيات التاريخية والجغرافي

ل: الشرق  ا المركز من قبي ه تسميات يختارھ رز مع ة الغرب وتب رز مركزي ثقافات اآلخرين، وتب
أثير  ع الت األوسط واألدنى واألقصى، والعالم الثالث و... وكل ذلك توخيا لعزل األطراف عن مواق

ا ه، وكل م يحول دون  واالستفراد بالعالم وتنميطه وإبعاده عن كل ما يمكن أن ينبه إلى حقيقة ھويت
جعله مستعدا للتنكر لذاته الثقافية والدينية واالجتماعية؛ حتى يسھل استبدالھا بطريق التقليد والتبعية 

  .«بثقافة المركز»واالستتباع 
د أوال  دفع نحو السيطرة تعتم د من ل مركز أو بل ى اآلخرين من قب لقد كانت ممارسة السيطرة عل

ى العا كرية، وحت وة العس ى الق را عل ك وأخي يطرتھما بتل تا س د فرض ة ق ة والروماني ان الھليني لميت
ى الت-بل الحضارة األوروبية المعاصرة الوسائل العسكرية وحدھا، وما عرفت البشرية ق ي آلت إل

 و« العلموية» أية حضارة أسست وبنت ووضعت معارف أعطتھا صفة -حضارة غربية ثم عالمية
ى جزء لتوظيفھا في الھيمنة على اآلخري «العالمية» ة والسيطرة إل ن، ثم لتحويلھا بعد إحكام الھيمن

(استضباعه) من شعوب األرض لئال يكتشف حجم االستالب  من ثقافة ذلك الذي تم (استتباعه) أو
  . 56والخديعة التي تعرض لھا

فإذا ما أدرك العالم اإلسالمي أن الظاھرة الحضارية الغربية مسألة نسبية، فسيكون من السھل عليه 
الم أن يع ع الع ذا تصبح الصالت م ة، وبھ ا الحقيقي يعرف عظمتھ ا س ا، كم نقص فيھ ه ال رف أوج
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ا  ه فكرھ ا الخاص، تنسج علي ك نموذجھ الغربي أكثر خصوبة، ويسمح ذلك للنخبة المسلمة أن تمتل
ر  ق األم ا تعل ي االضطراب كلم وع ف دم الوق ة، وع يم العالق ة تنظ ق بكيفي األمر يتعل اطھا، ف ونش

  بالغرب.
الغرب- لم اإلسالمي منذ بداية الجھود التجديدية الحديثة يضطربفالعا ق األمر ب ر أن  -كلما تعل غي

أثير  ه من ت ع ب ان يتمت ا ك ه م د ل م يع اً، ول الغرب لم يعد بذلك البريق الذي كان عليه منذ قرن تقريب
اء ساحر، فالعالم الغربي صار حافالً بالفوضى، ولم يعد المسلم الباحث عن تنظيم نفسه وإ ادة بن ع

حضارته اإلسالمية يجد في الغرب نموذًجا يحتذيه، بقدر ما يجد فيه نتائج تجربة ھائلة ذات قيمة ال 
  ، على الرغم مما تحتوي من أخطاء.تقدر

ة  فالغرب تجربة حضارية تُعّد درًسا خطيًرا ومھماً لفھم مصائر الشعوب والحضارات، فھي تجرب
ى أسسه مفيدة إلعادة دراسة حركة البناء ال اء الفكر اإلسالمي عل اريخ، ولبن ة الت حضاري، وحرك

ذي  د ال ك البع اريخ، ذل ة الت وني لحرك د الك ذي ينسجم مع البع نني، ال األصيلة، وتحقيق الوعي الس
ه  رآن في قول ه الق ا أشار إلي ا أزليً ال الحضارة قانونً الى–يسبغ على حركة انتق اُم { :-تع َك األيَّ َوتِْل

   .57}النَّاسِ  نَُداِولُھَا بَْينَ 
فالتأمل في ھذه التجربة التي صادفت أعظم ما تصادفه عبقرية اإلنسان من نجاح، وأخطر ما باءت 
ه  الم اإلسالمي في وقفت ا، ضرورة ملحة للع وجھين كليھم اق، وإدراك األحداث من ال ه من إخف ب

ا الحالية؛ حتى يفھم مشكالته فھًما واقعيًا، يقّوم أسباب نھضته كما يقّوم أس باب فوضاه وتخلفه تقويًم
موضوعيًا. وحتى تُنظّم عالقاته مع ھذه التجربة، ويُستفاد من ھذه التجربة البشرية، ويُدرك مغزى 
ات  ه من إيجابي التاريخ، ال بد من فھم ھذا الغرب في عمقه، وتحديد خصائصه، ومعرفة ما يتميز ب

ة من اطالع وسلبيات، حتى ال تكون معرفتنا به سطحية مبتسرة، وأفكارن ر نابع ة، وغي ه عام ا عن
قيا. ا أوش ه مشوھًا أوجزئيً ا ب راً  متأمل، وبالتالي يكون وعين د أضاع المسلمون كثي من الوقت ولق

راً  ,58منبھرين بما حققه الغرب رى كثي دون أن يتأملوا ويدركوا سر حركة التاريخ في الغرب، فن
اءاتھم  ف انتم لمين بمختل رين المس احثين والمفك ن الب ة والحضارة م اة الغربي ة الحي ون حقيق يجھل

دون  ه ب اريخ حضارتھا، وأن ون ت وا يجھل ا زال الغربية بالرغم من أنھم يعرفونھا نظرياً، كما أنھم م
ا وال  درك سر قوتھ ن ن ا ل ا، فإنن ذي يحكمھ داخلي ال معرفة حركة تاريخ ھذه الحضارة والمنطق ال

ه مكامن ضعفھا، ولن نعرف كيف تكّونت، وكيف أنھا  ا اشتملت علي زوال لِم ل وال في طريق التحلّ
  من ألوان التناقض، وضروب التعارض مع القوانين اإلنسانية. 

واھر  بية الظ ب إدراك نس ات الحضارية يتطل ن الكيان ره م الغرب وبغي ة ب د الصلة العميق إن تحدي
ھم به في ترشيد الغربية، ومعرفة أوجه النقص فيھا وأوجه العظمة الحقيقية، وتحديد ما يمكن أن نس

د  ا، فمن المفي ا عالميً ا توجھً ا ويعطيھ ه ينضج ثقافتن الحضارة اإلنسانية وھدايتھا، وھذا في حد ذات
قطًعا أن ننظر إلى حركة التاريخ والواقع من زاوية عالمية؛ لنكتسب بذلك وعياً عالمياً، فإذا أدركنا 

رن حقيقة  -ال محالة-مشكالتنا في ھذا المستوى، فإننا سندرك  ا في حضارة الق اط بن الدور الذي يُن
دا  ة، بعي ة تكليف فكري وضرورة تاريخي ى الحضارة الغربي الواحد والعشرين. لذلك فالتعرف عل
ؤامرات  كري وردع الم زو العس ة الغ ي مواجھ ون إال ف ذي ال يك وة ال لوب الق ى أس وء إل عن اللج

ستخدم فيھا القوات العسكرية؛ ألن اللجوء السياسية ومخاطرھا، أما المواجھة الفكرية والثقافية فال ت
د م وة يزي ى الق د إل الف، فالب ر المخ ي  -إذن-ن اضطرام الفك واعي ف ى المنطق ال وء إل ن اللج م

ر  ر أشمل وأكث وى وفك راح منطق أق ن اقت دفع  الخطر المحدق م د ل افس، الب ر المن ة الفك مواجھ
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م نكن ذا الفكر والمنطق، جاذبية، وما ل ل ھ ل أي فع مجھزين بمث ى تحصيله قب زم عل د الع ا عق لين
  . 59شيء آخر، واإلسالم يمتلك ھذا الفكر والمنطق

  في منظور فقه االستغراب واالستغراب المقلوب (التغريب)
ي  ؛ إننا في ھذا المقام النسعى إلى اإلسھام في بناء منظور ومنھجية نھائية للتعامل مع اآلخر الغرب

ا ي بل نكتفي باإلشارة إلى أنه يجب بن ة معاصرة ومنفتحة للتعامل مع الفكر الغرب ة علمي ء منھجي
  بكل صوره ومستوياته، منھجية تمثل حلقة أساسية في بناء فقه االستغراب على دعائم أھمھا:

  ـ بناء منھجية معاصرة وفعالة للتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية.1
  ى السواء.لفكر الغربي علبناء منھجية جديدة للتعامل مع الفكر اإلسالمي وا ـ2
  بناء النظام المعرفي اإلسالمي على أسس المنھجية والمعرفة. ـ3

االت  بعض المق اروقي ب وقد بدأ ھذا المشروع أحد المسلمين الخبراء بالغرب المرحوم إسماعيل الف
  .«صياغة العلوم االجتماعية»و  «بنحن والغر»منھا 

  .«القيممن الدين »ـ صياغة خطاب عالمي كوني قيم 4
ى  ولكي يتم  بناء منھجية علمية في إطار فقه االستغراب البد من التركيز على رصد البواكير األول
الستراتيجية إلحاق العالم الشرقي بالعالم الغربي ودور المؤسسات العلمية في ذلك، وكيف اعتمدت 

ة  لم؛ لضمان تحقيق عملي ي المس د اإلنسان العرب تتباعا»على تغيير أجھزة الوعي عن ة  «س منھجي
  . 60دائمة تغذيھا دوافع التابع ورغباته أكثر من محفزات المتبوع ومغرياته

  ومن مظاھر ھذه المنھجية:
ا  ي ظھرت فيھ ة الت ة والفكري ـ تحليل األبنية االقتصادية والتاريخية واالجتماعية والسياسية والديني

  بواكير ومقومات االستتباع الغربي للشرق.
  الغربي.صول والمصادر األصلية للفكر ـ الرجوع إلى األ

في مواجھة Occidentalisation  -بتعبير حسن حنفي- وقد ظھرت الدعوة إلى (علم االستغراب)
ب  دد  Westernisationالتغري الم وھ وراتنا للع ة وتص اة الثقافي ى الحي ط إل يس فق د ل ذي امت ال

ة ونق اة اليومي اليب الحي ى أس د إل ل امت ن استقاللنا الحضاري؛ ب ة وف اة العام ة ومظاھر الحي اء اللغ
اء 61العمارة.. د الغرب ة عن ال مختلف ة ردود أفع ، فعندما تثير صدمة المواجھة مع الحضارة الغربي

م يجدھا إال في  ا ل دأ البحث عنھ ده نفسه، حتى إذا ب ار تفق ة من االنبھ عنھا، منھم من يصاب بحال
راب  62لتغريبالذوبان الكامل في تلك الحضارة، وھؤالء ھم دعاة ا وع من االغت ، فالتغريب إذن ن

Alienation (آخر) 63بالمعنى االشتقاقي للفظ، أي تحول (األنا) إلى.  
ة  اء األم ن أبن راً م ابت كثي ي أص ار الت ة االنبھ ة حال رب لمواجھ ة الغ ة دراس أتي أھمي ذلك ت ول

ه الحضارة  ذي أوجدت ا اإلسالمية، فيرى البعض أن النظام السياسي األمثل ھو ال د دع ة، وق الغربي
ة » مطبقاني إلى ھذه الدراسـة قائال: انظر كيـف يدرسوننا، وكم يبذلون من الجھود واألموال لمعرف

ا ؟ إن  ون عنّ ما يدور في بالدنا،وھل نحن ندرسھم بالمقابل؟ بل قبل ذلك ھل عرفنا أنفسنا كما يعرف
  .64«ھذا األمر يحتاج من مفكـرينا وعلمائنا وقفة متأنية

ول غريب)/ن فتح الباب واسعا أمام (التوكان أ ر من عق ل المساحة األكب وب؛ ليحت االستغراب المقل
رات  وارد وخي ا من م ا فيھ ى م المسلمين، كما احتلت جيوش الغزو بالدھم، وسيطرت شركاته عل
م  ام سيوفھا أوالً، ث زم المسلمون أم بالد اإلسالمية انھ وأسواق، فحين زحفت البالد الغربية نحو ال

م است فتھا، ول ه فلس يفھا إنجازه، أكملت سلموا بعد ذلك لثقافتھا وحضارتھا وفلسفتھا، فما لم يستطع س
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ات  ه عليه غزوھا الحضاري والفكري من البلي تَُجّر على العالم اإلسالمي سيطرتُھا السياسية ما َجرَّ
ة والفكرية فقد والمصائب، فالسيطرة السياسية كانت تتحكم في األجساد فقط، أما السيطرة الحضاري

 .65تحكمت في العقول واألذھان
أنور عبد  66-دراسة الغرب-طلح (االستغراب) بالمعنى األول ولقد كان من أوائل من استعمل مص

ة  الملك في مجموعة من كتاباته، ذين يدرسون المجتمعات الغربي ولقد أصبح على علماء الشرق ال
وا اإلنجليز ة أن يتقن ة القائم ذاھب العلمي ة أو الم ة واإليطالي ية واأللماني ية والروس ة والفرنس ي

أليس على علماء الشرق أن يتكلفوا تكاليف باھضة لالطالع على مختلف المعارف في  واإلسبانية،
ك أن نؤسس  ا من أجل ذل ا الشمالية خاصة؟، وھل سيكون علين الغرب، وفي أوروبا وفي أمريك

ا  ي أمريك ا وف ي أوروب انية ف وم اإلنس ؤتمرات للعل ذين م ى المختصين ال ق عل مالية، وأن نطل الش
  .67سيھتمون بھذه العلوم اسما جديدا ھو: المستغربون؟

  خاتمة
بقنا  ذي س الم ال ذا الع درس ھ وبعد ھذا، لعل سائالً يعيد السؤال: لماذا ندرس الغرب؟ وكيف لنا أن ن

د دراسة ا اته بمراحل عديدة أو بعدة قرون؟ األمر ليس صعباً أومستحيالً؛ فحين نري لغرب ومؤسس
  وھيئاته:

ا  - ريم م ا الك يس في كتابن ا، أل ة التي وصلوا إليھ وة المادي فألننا نحن في حاجة لألخذ بأسباب الق
بَاِط اْلَخْيِل تُْرِھبُوَن بِ { يؤكد ھذا؟! ٍة َوِمن رِّ ا اْستَطَْعتُم مِّن قُوَّ وْا لَھُم مَّ ُكمْ َوأَِعدُّ   .68}ِه َعْدوَّ ّهللاِ َوَعُدوَّ

اً استعماريينوألن - ان المسلمون يوم ا ك  ؛نا حين ندرس الغرب فليس لدينا تطلعات استعمارية، فم
ة  م طريق الحنا ونفھ ي مص د أن نحم ا نري يات ولكنن ددة الجنس ركات المتع ل الش ا -عم ي أبعادھ ف

التي ابتدعھا الغرب وأصبحت أقوى نفوذاً من كثير من  -الثقافية واالقتصادية والحضاريةالفكرية و
  حكومات.ال
يدنا - ل س اء قب ان األنبي إن ك دعوة والشھادة؛ ف ة ال ة ھي أم ذه األم د وألن ھ ه – محم صلى هللا علي

لم ف  -وس د كلّ ع، وق الم أجم ى الع ة إل دعوة اإلسالمية موجھ إن ال وامھم، ف دعوة أق ون ب انوا يَُكلّف ك
اس د ى الن ھد عل ا أن نش ف لن ھادة، فكي ة الش ن أم ا، ونح اً بحملھ لمون جميع رفھم المس ون أن نع

  المعرفة الحقيقية؟!
الم ه  ؛لذلك لن يكون فقه االستغراب لتشويه صورة الغرب في نظر الع ق من قول ا ننطل ك أنن –ذل

، ولنا أسوة في }وال يجرمنّكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا ھوأقرب للتقوى واتقوا هللا{ :-تعالى
ه–بن العاص  ذلك بما ورد عن عمرو ه:  في -رضي هللا عن روم بقول يھم لخصاالً »وصف ال إّن ف

رھم  ّرة، وخي د ف رة بع د مصيبة، وأوشكھم ك ة بع أربعاً: إنھم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعھم إفاق
  .«لمسكين ويتيم وخامسة حسنة جميلة: وأمنعھم من ظلم الملوك

الحضاري أصبحت ضرورة تمليھا تحديات الزمن  (فقه االستغراب) إن قراءة الغرب قراءة واعية
رآن  ن آي الق ة م ن خالل مجموع فھا م ي نستش رعية الت ا الضرورة الش ك تمليھ ل ذل الي، وقب الح

ار ة إال  ،الحاضة على التفكر والتأمل في سير األمم للمعرفة واالعتب راءة الواعي ذه الق وال تتحقق ھ
دا حة واألھ ات الواض ى المنطلق د عل ي تؤك ة الت ة والمنھجي ية العلمي ا ناص عة إذا امتلكن ف الناص

  والوسائل الناجعة.
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د، ال ر والتقعي اج وقد حاولت إرسال برقيات سريعة في الموضوع، ولم أذھب مذھب التنظي ذي يحت
م  ي العل ودا راسخة ف رادا ومؤسسات-جھ ة تعطي  -أف ة ميداني ة ودرب ة فكري ى حنك اج إل ا يحت كم

  لمعاصر والمستقبلي.سالمي اودفعة أكبر في مجال البحث المعرفي اإل ،للموضوع عمقا أكثر
د أثرت الموضوع، رات بحوث ودراسات  وحسبي أن أكون ق ا خي ذ تھب من خاللھ وفتحت نواف

ا  ؛قادمة يقوم بھا غيري من األساتذة والمفكرين حتى تستوي دعوة فقه االستغراب على سوقھا، وم
  ذلك على  أبناء ھذه األمة بعزيز.
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  في أزمنة ما بعد الحداثة والعقل اإليمانقيم 

  جون دي كابوتو

 ) وعوامل ضد التوجه الالھوتي (نيتشه) وراءKierkegaardھناك عوامل الھوتية ( توجد

 .ال يھم كيف يمكن التعبير عن ذلك أو وصفه ولكن. مرحلة ما بعد الحداثة هالتحول الذي شاھدت

ما »بـفترة الحداثة ھو التوجه العلماني، فإن ما يسمى  هشاھدتفإن كان التحول األساسي الذي 

وھي كلمة أصبح لھا  ,«ما بعد التوجه العلماني»بـشيئا جديد لما يسمى  ضيفسي «بعد الحداثة

نتشرت بشكل إ قد . وإن كانت األفكار الحديثة والعلمانية«ما بعد الحداثة»مثل مصطلح  صيت

رحلة ما بعد الحداثة؟ ما ھو علم الالھوت الذي تلى علم الالھوت في م تواسع, فما ھي إمكانيا

مرحلة الحداثة؟ وما ھي مكانة علم الالھوت في مرحلة ما بعد الحداثة؟ أال يوجد علم الالھوت 

كما كان وفترة ما بعد الحداثة، علم الالھوت في ، ةأو سيئ جيده ت، سواء كانحلةالمرفي نفس 

إبان  هكما كان حالو الغربية، أوروباوصل إلى يث بح, أرسطوفي القرن الثالث عشر مع  هحال

 في الزمان الغابر الذي عاش فيه؟ ولم يكن علم الالھوت قد وجد في فراغ، وال أوغسطينعيش 

الفلسفة التي تعتبر المجال المناسب ألولئك الالھوتيين الذين يلحون على الجمع بين علم  في علم

قد فالثقافة واللغة،  شأنظھر في وقت معروف،  الالھوت والثقافة المحيطة. فعلم الالھوت

الثقافة السائدة آنذاك. وعلماء الالھوت صدقوا الوحي وبفضل ذلك و ظھروا بفعل تأثير الفلسفة

  .ا من العالم الذي يعيشون فيهھكتسبوإكانت لھم حرية الكالم، وھذه الكلمات 

ه الكفاية، سأشير إلى ثالثة في بماأرى أني بسطت األمور و من أجل ھدف التوضيح والبساطة،

 «الكينونة والزمان»تصورات أساسية ميزت مرحلة ما بعد الحداثة. ففي كتاب  (Sein and 

Zeit)  يمكن مالمسة تأثير  أنه ھنا– والذي يرى فيه م1927سنة  رھيدغالذي كتبه

Kierkagaard- وحي مجرد إحساسنا بالوجود فإننا موجودين أصال/مسبقا. وھذا الحشو يب هأن

إلى الكثير من األشياء. ويعني أنه ال يمكن أبدا أن ننظر إلى أنفسنا ونحس بوجودنا، أو أنه ال 

ھو نوع األشخاص  «فالشيء الدائم القائم»من فوق.  دواتنايمكن أن ننسلخ عن جلدنا وننظر إلى 

ى ستنادا إلإفتراضھا إالذين ھم نحن، ودون محاولة خلق المستحيل, وإعادة بداية يصعب 

فتراضات ال تغلق اإل هفتراضات التي نرثھا. وھذديكارت، فيجب أن نعرف بأننا مسيرين باإل

الفھم قبل كل شيء، وتأطر طريقة بروز العالم بالنسبة لنا ھنا من  مكننااألفق أمامنا ولكنھا ت

                                                            
  . مفكر وفيلسوف أميركي، جامعة سيركوس  
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ثال وھناك. فاآلراء ال تھدم وتحطم: ولكنھا تفتح الطريق, وبدونھا، فإننا سنتيه، وذلك شبيه بم

شيئا  قرءوا ھل ويسألھمطلبة قدموا لمناقشة موضوع للبحث مع أستاذھم، وينظر إلى وجوھھم 

ھم يفتقدون لشيء ضروري ھو: الوجھة /الطريقة لموضوع (أنا ھنا أبدو سخيا)، ولكنعن ا

  لنســمي ذلك بالتحول التأويلي.

نلمس  ولكن يمكن أيضا أن .منهمنھمكا في الكتاب  كتاب التأمالتھو يكتب و ديكارت كانثانيا، 

التي لم  األوليةفتراضات نوع من الحشو الذي يحمل الكثير في طياته. وھذه تعتبر واحدة من اإل

ينتبه إليھا ديكارت عندما قرر الشك في كل شيء, وعندما حاول نسيان كل ما يعرف ويبدأ من 

 وباستعماله المستعملة؟ الصفر، فھل ھذه ھي الكتابات التي تعكس نوع من الشك من خالل اللغة

فقد حاول التعبير عن  .التأمالت ھي كلمةو ،بالمسيحن تأثروا يمن أساتذته الذ لكلمة سمعھا

ذاتھا. ولكن و مناجاة النفس للروح في داخلھا, وھو لقاء فردي, معزول، ومكشوف بين الروح

في الكلمات  ةتضمنصد كل شيء قاله، وكل كلمة أخيرة مما قاله, مد ققفقاله,  كل مابالطبع, 

أمه وأبيه عندما كبر، ومن الكتب  والديه ، والفالسفة قبلھم, ومنالمسيحالتي ورثھا عن أتباع 

الكينونة »ديكارت في كتابه  رھيدغنتقد إالتي قرأھا في المدرسة، وإلى غير ذلك. لھذا، فعندما 

ديكارت (أو مثل أي فقد رأى أنه من الضروري أن يعتمد على نفسه لكي يتكلم مثل  «والزمان

، «الوعي»مثل  الكلمات االصطالحيةشخص آخر تحدث عن ھذا األمر)، لكون 

وضمير المفرد، وإلى غير ذلك توجد كلھا في الذھن. فھذه الكلمات  «الشك»و «الموضوعية»و

المصطلحات و .ستعملتھاإسترسم لك طريقا مثل طريق الزورق في حالة التيار السريع إن 

(جمع قفل)، وھي أدوات صالحة فقط  األقفلح التي تعتبر صالحة فقط لفتح بعض شبيھة بالمفاتي

مية أو الثقافية، وھي لللقيام ببعض الوظائف، ولھا معاني كثيرة. فھي مجموعة من الوحدات الع

فتراضات السائدة واألحكام والتوجھات كما ھو الحال بالنسبة للمنتوج الحديث في متأصلة في اإل

 Ludwig لودقيغ قنغنشتاين ب ومبيدات الذباب والجرذان والطحالب. وكما قالمبيدات األعشا

Wittgenstein وھنا  - ليس ھناك ما يسمى باللغة الخاصة. وليس ھناك مجال صاف, خاص

محاولة إيجاد لغة معينة. ونحن نتعمق في التفكير وذلك ليس ومن جديد, من سوء فھم اللغة 

خلق الجديد/ وتطوير في، ولكن عن طريق مسايرةف, وخرالغة لتالقح مكشو إيجادبمحاولة 

وليس بالطريقة التي يفتخر بھا اآلباء  ,الجديد, ومصطلحات أكثر تعقيدا ويوجد بينھا فرق ضئيل

بفضل اللغة المقنعة التي أصبح يستعملھا أطفالھم كدليل على أنھم أذكياء أو الرجوع إلى المقارنة 

شيء »ده ھؤالء الطلبة الذين يبحثون عن مساعدة للقيام ببحثھم ھو السابقة التي قمت بھا: ما يفتق

  التحول اللساني.بلنسمي ھذا  «يقولونه
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: بنية الثورات العلمية ن بنشر كتابكو طوماسوقع التحول األخير عندما قام مؤرخ العلوم 

Structure of Scientific Revolutions   The والذي كشف عن شيء جديد م1962سنة ،

يجابية العلمية, فالعلماء ليسوا مالحظين يقومون بقبول أية نه مربك. بخالف معجزات اإلولك

بھا مثل أنظمة الحفظ المعلوماتي المبرمجة؛ فھم أناس من دم ولحم عندھم  واالحتفاظمعلومة 

حس باطني، وإلھامات، وأحاسيس قوية. فإنھم ال يقومون بحفظ األشياء دون تفحصھا. باإلضافة 

، فعندما يظھر شيء جديد في العلوم، فذلك ليس ألننا نقوم بإضافة معلومة جديدة إلى إلى ذلك

الالئحة القديمة. ولكنه يتم النظر في المعلومات بأكمالھا قديمة كانت أو جديدة. وقد قال ھذا من 

 خالل دراسته للثورة الكوبرنيكية, والتي تعتبر نموذجا لما كان يقصده. فالثورة الكوبرنيكية ال

تقدم إضافات جديدة ولكنھا ترتب من جديد نفس المعلومات كما ھي واردة في تقرير 

Ptalemaic وكل منبسطة ، ولكنھا تبسطھا، وتوضحھا، وتنظمھا. ويمكن أن تدعي بأن األرض

 بالنسبة للرياضيات فھذا يتطلب عمليات حسابية معقدة. المخلوقات السماوية تدور حولنا، ولكن

لم يصدق ھو  -بسبب بعض الضغوطات من طرف الكنيسة لكنو راھباكان  نفسه كوبرنيكوسو

قترحھا فقط كطريقة بسيطة لتوقع تحرك النجوم بالنسبة للبحار، ولكن ليس إنفسه نظريته. وقد 

 نكوقترح إقاعدة بسيطة ستؤدي إلى نفس النتائج مثل القاعدة األخرى. وقد  لتالمذتهكأستاذ يقدم 

التي تنظم التجارب التي  «األدلة اإلرشادية أو البراديغمات»ماه عمل العلماء في إطار س

ستعمال الصيغة إتفسيره بون خطأ فإنھم ال يستطيعون تحليله أو يقومون بھا. وعندما يكتشف

ھذا ستعملوھا وبذلك يمرون إلى صيغة أخرى. وإالنظر في الصيغة التي  ويعيدونالقديمة 

يغة الجديدة تعتبر عرضة للنقد قبل تطبيقھا، والطلبة فالص. كتشافات الجديدةاإل ينطبق على

من األساتذة المدرسين  القدامىولكن  يؤيدونھا,الشباب المتخرجين واألساتذة المساعدين 

 نقبلوي وأناعھم قإتم يال يمر وقت طويل حتى يحالوا على التقاعد, أو يموتون, أو و يكرھونھا,

 بينماتجربة,  أكتسبالذي و «الشخص المسن»مع  «لةاألد»بھا. ولكنه عند بداية الثورة, فكل 

. لھذا, فاألشياء تحدث في بالجديد الذي ھو في بداية الطريق يرتكز على اإللمام «الشاب»

كوھن العلمية بطريقة تشبه الثورات الفنية أو السياسية على غرار ما يعتقده أنصار  «ثورة»

  الموضوعية العلمية.

الذين ھو المتھم بنشر  فليس – كونتبدو األمور مختلفة مع ثوري وبالنظر إلى ھذا التحول ال

أصحاب  غضبسيھذا شيء و !ھم المتھمون افي, ولكن رسل الموضوعية العلميةالفكر الخر

، بالطبع, لم يأتي نكوو .هالنظرة االيجابية الذين عاشوا خالل القرن التاسع عشر لو سمعوا ب

ليست نوع من  «الموضوعية»د وصفھا. قال بأن ضد الموضوعية العلمية؛ ولكنه فقط يعي
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 م، في العلوأي، «العام»المعرفة األدبية؛ فھي فقط نموذج األشياء التي تحصل عليھا في العلم 

ھو الحال للعديد من العلوم. ولكنه في أوقات األزمات ما التي تمارس بصيغة معينة، مثل 

دا شياء صعبة المنال على غرار ما كان سائالعلمية، والتي ھي ويجب أن تكون ناذرة، تعتبر األ

، ولكنه أعاد وصف «الحجة»و«العقل»ن كذلك ضد في عصر األنوار. ولم يأتي كو

للتفكير في  «عقول سليمة»/«حجج جيدة»الحجة/العقل بشكل منطقي ينطلق من فكرة امتالك 

ستعداد ة أو اإلمتالك معرفة أبديدعاء إشيء وليس في شيء آخر، ولكن يجب القيام بذلك دون إ

  لتقديم خالصات جاھزة.

وكل ھذا يكشف عن مجموعة من األشياء التي واكبت األنوار لكي يتعلمھا اإلنسان ويتم التخلص 

مكان في ھذا العالم والمتميزة بنوع من األنانية،  االتخلص من فكرة المواضيع التي ليس لھ :منھا

 وال ترتكز على الوعي، والتفكير السليم. ,يةفرضيات قبلافتراضات أي والعلوم التي تنبني على 

, وأقل فوضويا, ونفالعالم يعتبر معقدا جدا أكثر مما يظن الحداثتيي !وتقدم لنا أفكار متجاوزة

الفوضى » جوسي جيمستنظيما, وأقل تقنينا, وعرضة لمجموعة من التحوالت. إنه كما سماه 

في الشارع، ولكن  فوضويدث والتي لم يقصد بھا فوضى بسيطة، مجرد ح «الكونية –

التنظيم  منھو تنظيم للكون مسير بطريقة ال تنظيمية، والذي ھو مزيج  «الكونية –الفوضى »

يرتب الكون من جديد وينظمه، ويؤدي إلى التطور، والتغيير، وخلق مجموعة من الصيغ،  الذي

ي والتي تم تناولھا في واللغات, والزوايا والتحول التأويلي، والتحول اللساني، والتحول الثور

أي، فكرة كون الفكر البشري يتحول بين مجموعة من التصورات،  –للعلوم  Kuhnianتحليل 

بالتحول ما بعد »يمكن تسميته تأسس ما  –والصيغ، والتي لم تأتي أية من فراغ  ,والمصطلحات

، اإليمانة، نور . فاألمور بدأت تتضح في العالم، مرحبة بمجموعة من اآلراء التنويري«ثيالحدا

مستحيلة خالل عصر  ووحياة الشكر، ولعبة الفن، وإمكانية تحقيق األشياء التي كانت تبد

  .وعلومه وفلسفتهممارسة الدين و ,األنوار

إلى الوجود، وذلك  «ما بعد الحداثة»إلخراج مصطلح  ليوطارد نسوارفلـحان األوان بالنسبة 

ما نوع »على انه  The Postmadern Conditionفي كتاب  م1977في سنة  صاغهعندما 

حيث  ,صدى في النظرية المعمارية ذوأخرج المصطلح إلى الوجود لكونه  دوق ,«بعد السرد

كان يوحي إلى أفضلية معمارية تغطي تشوھات المعمار الحديث وذلك بفضل المقوالت 

ط الكاتدرائية زجاج والفوالذ ولكن بني لكشف خطوالالتاريخية، وذلك شبيه ببناء حديث من 

 grandھي  «ما بعد السرد»وترجمت  ليوطاردستعملھا إالقوطية. والكلمة الفرنسية التي 
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décitالذي أدعى عدة  ھيجلوكان  .، أي، مجموعة من التقارير، أو مجموعة من القصص

ال شيء  ,أو ذاته «للروح المطلق»لكن إنما ھو تجاھل و كون التاريخ ال شيء»أشياء مثل 

أو الشيء وإنما صمود الضعيف أمام القوي، أو ال  ,«تجاھل لقوانين اإلمالءات المادية وإنما ھو

ال » اردليوطوعندما قال  «ھذا الالشيء وإنما»شيء وإنما ھذا أو ذاك. وھذا كاف حول 

والتي ستحتاج الكثير من الشرح, قصة  «تفنيد»فقد قام باختيار دقيق للكلمة ولم يقل  «تصديق

، ولكن لم يتم تقديم برھان حولھا ام إدعاءھتنيدھا. وكان يقول بأن ھذه األشياء يواحدة فقط لتف

تمعن المجرد بونحن ال نصدقھا بفعل ذلك. فقد أصبحت غير صحيحة ونحن لم نعد نصدقھا. و

وحي إلى قدوم بفضلھا تالتاريخ  معرفةفي طريقة تطبيق األشياء في العلوم أو الطريقة التي يتم 

النسبية أو مذھب ھذا فمرحلة ما بعد الحداثة ليست كالبسيطة والغنية جدا. ل مثل ھذه القصص

نتقادات الموجھة لھا، ولكن بالتمعن في التفاصيل، فھي تعبر عن تعقد وتنوع الشك كما تقول اإل

األشياء، وتقر على ضرورة التمعن في القراءة، ومعرفة تفاصيل القصص، واإلحساس 

د الحداثة يعتقدون أن الشر يوجد في التفاصيل، ولكنه لديھم الحجة في فالذين أتوا بع .ختالفباإل

أن أي شيء من ھذا لن يعادي هللا. وذلك ألنه ليس الذين ما بعد الحداثيين ھم الذين تحدثوا عن 

بنوع من السخرية،  Kierkekaardوإنما ھم الساميين كما سيقول  «النظام»برج بابل، عن 

فضل مجموعة من و تحطيمه للبرج عندتبعوا هللا إلحداثيين ھم الذين ليس الذين أتوا ما بعد اأ

فمن وجھة دينية أال يقول الذين أتوا ما  ت، والصيغ، والتصورات، والزوايا؟اللغات، واإلطارا

تعتبر عرضة للتفنيد بعد الحداثة بأن وجھة نظر اإلله محتفظ بھا لإلله، في حين أن آراء اإلنسان 

  ؟أو التأكيد

  ستعمال مصطلحات ما بعد الحداثةإب اإليمانر في التفكي

 مبادئھما في زمن ماالدين وعلم الالھوت اللذان يسعيان إلى كشف ب االھتمام ظھر تياراً يوجب

اللعبة »بفكرة  رتباطااو. مابعد الحداثة الجديد فأنت تعرف اآلن ما أوحي إليه

يقترح مجموعة من  وليوطارد فيتجنشتاين،ألول مرة  قترحهاوھو مصطلح « اللغوية

« اللغة المفضلةب» لما يسمى وجود ال فإنهھكذا و اللعب اللغوية كل واحدة بحقوقھا,

ولم يعني بمصطلح اللعبة شكل  ,وجد في اللغات األخرى إليھا يمكن ترجمة ما لكن

د أي نشاط مقنن بقواعد والتي يمكن أن اولكن نوع من العمل الج ,من أشكال الترفيه

 ـلحاحه على تعددية اللغة فوبإ القواعد. قبول إتباعو ھا فقط بالممارسةتتعلم
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Wittgenstein  ضد فكرة كون كل اللعب يمكن أن تترجم إلى لغة مفضلة شائعة

وتعلم كيف ھي األشياء مقننة في ھذه اللغة وذلك  يمكن أن تعرفھا فقط بتعلمك للغة,

تحول بين مجموعة من القواعد وال نتربولوجيين.كما يقول األ»بأن تصبح مواطنا

  من لعبة إلى أخرى. بتغيير في الصيغة, ممكن فقط بتحول طفيف,

سبانية الباللغات المتعددة اللغة الفرنسية واأللمانية وا Wittgensteinلم يعني 

(اللغات الطبيعية) ولكن اللعب اللغوية للعلوم والفن واألخالق والسياسة والدين »

يعتبر شيئا و .كل لعبة لغوية يجب أن تحترم هيستقاللاودة وحبأنھا  غير ذلك لىإو

القول بأن كل  مناقضا لفكرة اللعب اللغوية وكذلك شيئا مناقضا لفكرة اللغة نفسھا,

على  لنقل شيء يحدث في اللغات يمكن ترجمته إلى لغة واحدة من بين ھذه اللغات,

الرحمة اإلنسانية (األخالق)  ن قال المرء بأنإفلھذا  .العلوم الطبيعية ,سبيل المثال

ليست إال مجموعة من الميكانيزمات التي يجب مسايرتھا (البيولوجية) فھذه ستكون 

للمثال من مجال  ختيارالاوھذا . ونظرة إزدرائية إلى العلوم لعبة غير عادلة,

وذج للتھديد الذي تمثله الحداثة في ولكنه كشف نم ,اعتباطياليس  األخالق بالطبع,

السيطرة التي فرضتھا العلوم فبالطبع و ،اإلنسانية األدوات العلمية على القيمتمجيد 

والتي شكلت تھديدا في  اليوم تتماشى مع السيطرة التي مارسھا علم الالھوت سابقا,

  ).ل الحداثة (القوي يقف أمام القويفترة ماقب

الحداثة  أتوا بعد نفمجموعة من الفالسفة الذي .ھذا اليستدعي نوع من المبالغة

ولكن النموذج الذي يقتدون به في القرن التاسع عشر ليس  ,أصبحوا علمانيين

Kierkeegaard  وإنما ھو نيتشه. وھدفھم ھو الحد من قيمة العلوم الطبيعية

 .واالھتمام بأشكال التواصل األخرى بھدف االھتمام بالفن واألدب, وليس بالدين

علمانيين, ومغزى الشيء الذي أرى من ولكن نتيجة ماقام به ھؤالء المفكرين ال

 ,بالدين وعلم الالھوت -بعون هللا- ھو االھتمام , في تحقيقه اوجھة نظري أنھم نجحو

 .كما تزعج نقاد الدين الحداثيين الحداثيينوھي الفكرة التي تزعج علمانيين مابعد 

ن بين فھذا يجعلھم ال يميزو ,وعندما يسعى الفالسفة إلى تحقيق أھدافھم الشخصية
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فإن بعض الفالسفة  ,وعندما يتعلق األمر بالالھوت .ھو بعد الحداثة ماو ماھو حداثي

  ال يكترثون.

فترة مابعد الحداثة ھو تمكين الخطاب  هيمكن نفيه والذي شاھدت التحول الذي ال

والخطاب الديني  ,واألخالق ,لغة الفن فان ذلككالديني والالھوتي من الوجود.و

وھذا يعني أن بعض  .Wittgensteinي في الحياة,كما قال ن شيء أساسويعتبر

والتي  للدين, «والتي يمكن تحقيقھا بالعودة إلى اللعبة اللغوية األشياء البد منھا,

تعني فقط الحديث عن هللا ولكن أيضا  التي ال’مثل الصالة- ل خطابيةاتتضمن أشك

ة كون ذلك يشكل يمكن تجاھله بحج شيء ال «هللا»ومخاطبة  .الحديث إلى هللا

يمكن ربطھا  نظرية غير تجزيئية (النزوع العملي,الفلسفة الوضعية) وال

فمعنى إسم هللا موجود في حياة المجتمعات الدينية حيث يستعمل  .باألخالق(كانط)

ھو  «علم الالھوت»ومعنى  في حياة األفراد الذين يستعملون ھذا االسم. االسم

يحدث ھناك ومحاولة ربطھا بأشكال الحياة  ماوتفسير  تحليل ھذه الحياة, وكشف,

ولغة خاصة, وتصور  يمكن التقليل من قيمتھا, فالدين له صيغة خاصة ال األخرى.

  خاص.

فعلم الالھوت  فھو مرتبط أيضا بعلم الالھوت. إن كان ھذا يتعلق بالخطاب الديني,

ان قسيسا الذي ك اوغسطينوالمثال على ذلك ھو  الدين.يجب أن يستند دائما على 

ھتم بحياة الممارسين إوھو شخص  أي أنه كان أسقفا ومھتما بالدين,ا: الھوتي اوعالم

مما يعني  وتطور علمه الالھوتي في وسط يتسم بالحوار مع رعايا الكنيسة, ,ينللد

ا فھذه الصيغة لم يعد لھا وفي يومنا ھذ أن علمه الالھوتي مبني على تصور ديني.

ومھتمين بالمعامالت  بيروقراطيين, وااألساقفة أصبح أن ول,األ من جانبينوجود. 

 أي ال :وأخصائيين يتدخلون لرفع الضرر وأصبحوا إداريين, والميزانيات, المالية,

جانب أخر  منفي حين أن علماء الالھوت  أنھم علماء الالھوت. باستثناءشيء 

يستطيع أحد  وإصدار كتابات ال منشغلين بالمحاضرات في المؤسسات األكاديمية,

لھذا  وليس لھم عالقة بالممارسات الدينية في الكنيسة. ,قراءتھا ماعدا األكاديميين
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ھناك تقسيم مھم بين الدين وعلم الالھوت األكاديمي والذي ليس في صالح أي منھما 

  يجب أن نتجاوزه. وھذا ما

ن والعقل فترة مابعد الحداثة واإليما هيتضح اآلن أن الفرق بين التحول الذي شاھدت

 نكا لنظرة السائدة في فترة ماقبل الحداثة,احسب  يجب كشفه. ففي عصر اإليمان,

 م الحديث تم قلب كل شيء,الفي العوسيطر وتم فھمه بوضوح. ھو الماإليمان 

في حين أن اإليمان أصبح شيئا  وأصبح العقل ھو المتحكم في الممارسات اإلنسانية,

فالعالقة كانت  عن الطريق) وفي كلتا الحالتين,ستبعد إ(و باألفراد امرتبط خاصا,

والتصور السائد ھو أن اإليمان والعقل يختلفان كلية عن بعضھما  عالقة تراتبية,

 هتمعن قليال في األشياء التي حدثت بعد التحول الذي شاھدت نإولكن  البعض.

 ،تما بهيمان والعقل أصبح شيئا مھيتضح أن التمييز بين اإل مرحلة مابعد الحداثة,

فالمبدئيين الذين يقرؤون العلوم  ,بسيطةفي زمن العلوم الف أنظر إلى نموذج كوھن.

 لقول,النا  أو إن أمكن بتصور مشترك أو فرضية مشتركة, ايكتشفون عالما مقنن

فقد برھنت في الماضي بأنھا جديرة  بإيمان علمي مشترك في طريقة تقنين الصيغة.

 ,عدم جدوھا في المستقبلب, أي أنھم يؤمنون ,نواألخصائيين واثقي باالعتماد,

وتجربة وسلطة األخصائيين في المقابل تجعل المتعلمين يحسون بنوع من الثقة. 

زمة اإليمان يجب أن نجد حال أل في زمن الثورة العلمية, وفي نفس الوقت,

ى ن الصيغ التقليدية يمكن أن يبقأوب أن إيمانھم مؤكد, من والتيقنوأصحاب التجربة 

ولكن المبتدئين يرون أنھم  ,ن التصورات التقليدية مازال لھا تأثيرأوب, لھا وجود

 أن األدلة في الجرائد والكتب تؤيد االفتراضات التقليدية, بالرغم من على صواب,

وھذا يجعلنا نتحدث عن خلق دالئل علمية  .المستقبل بين أيديھم أن فإنھم واثقين من

ھنا ھي معركة بين  هنعاين ماو تلفة الدعاءاتھم,مختلفة ونبحث عن توكيدات مخ

  عتقادات متصارعة.إ

عتقادات المتصارعة مجرد مجاز أو مقارنة مرتبطة بالتحول يعتبر تصور اإل ال

لكن كلما  ,نحن نستقبل معطيات ,ھم ال يستلزم معاينة الشيء لفھمهالتأويلي. فالف
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فحتى التصور  .لالستقبالنستقبله بطريقة تناسب المستقبل الذي يجب أن يستعد 

نحن  فعندما نفتح الباب, أوال.- الواثق من حقيقته مبني على توقع يتم تأكيده بعد ذلك 

حفظ  وعندما نقوم بحمل كتيب نتوقع وجود منزل وليس مكان تضارب العاصفة,

فنحن نتوقع أن  وعندما نجلس فوق كرسي, فإننا سنحس بثقله, أرقام الھواتف,

فالعالم المتصور ھو مجموعة من  األرض. على الجلوس يساعدنا على تفادي

 ,«بمجموعة من البنيات النقدية» ھيدجروھذا ماسماه  التوقعات المھمة والمتماسكة,

وطرق التعامل مع  ,معينة والتي بفضلھا نعيش في العالم من  خالل تصورات

أو  و شربه,أو أكله أ ,استعماله أو ,أو حمله سواءا قمنا بتحويل شيء ما, األمور,

والسبب وراء  أوال يتم ذلك. ,أكيدھاتتنا يتم افإن توقع, تقديم تحية سالم لصديق

كأن  نزور ثقافة أجنبية على  إضطرابنا عندما نجد أنفسنا وسط أشياء غير معتادة,

 ونحن نتحول في العالم المتخيل, سيأتي من بعد. نعرف ما ھو أنه ال سبيل المثال,

أو مجموعة من التصورات  لي. أو إطار عمل يتم تصوره,وذلك بفضل الفھم القب

ونحن نؤمن بھذه البنيات  التي تميز العالم وبطرق تؤكدھا البحوث العلمية أو تفندھا.

كتشاف إويجب أن نثق فيھا ألنه يتوجب علينا  .حتى يتم إبطالھا ونتق فيھا, النقدية,

العلماء في مختبراتھم أو أشياء جديدة وھذه السالسة في الحياة إلى جانب تجارب 

حتم وجود بنيات للتوقع في الشيء الذي تالمؤرخين بعودتھم إلى أرشيفات قديمة, 

  أو رفضه., وإصالحه نثق فيه ونحن مجبرين على مراجعته,

اإليمان الذي كان دائما أصل الجدال و بين العقل يبمعنى أخر, في التمييز الكالسيك

 يساوم من جھته مقدار منزلة قوته, منھما تبار كلعإعلم الالھوت على و بين الفلسفة

 كذلك،أن اإليمان ليس و - رؤية واضحة-أن العقل نوع من الرؤية  فتراضاھو و

ال يھم أين تتموقع في و كما قال القديس بول.فقط رؤية جزئية غير واضحة  أنهب

قبل  النقاش الكالسيكي, ما إن كنت تقدم اإليمان على العقل كما ھو الحال مع ما

ھو المھم لكن و أن تخضع اإليمان للعقل كما ھو الحال مع الحداثيين,و ,الحداثيين

التحول  ھذاشيء أخر. لكن نتائج  عتقاداالو ن الرؤية شيءأعتقاد بالميل إلى اإل

المحدث من طرف الموقف الداللي اللساني التأويلي الذي قدم فكرة الرؤية التي 
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ن إ. واسعَّ ثنين جعل الفرق بين اإلو ,وز المعتادتشتغل كمفھوم ثالث يميل إلى تجا

 تضعف فكرة الرؤية الخالصة التي يدافع عليھا مناصري العقل «الرؤية المماثلة»

تعطي » تقوي فكرة الرؤية الجزئية التي يدافع عليھا المتدينين. إن الرؤية المماثلةو

ك ترسل طرفي كذلو اإليمان دورا كبيرا في ما كان سابقا يصطلح عليه بالعقل,

لھذا أنا خائف من  التفاوض في ھذا النقاش الكالسيكي إلى طاولة الحوار من جديد.

التي  «الواو»عتقد أن المفتاح يكمن في ھذه الكلمة البسيطة أتغيير التحالفات. أنا 

ھتم بكلمة أ وستدرجت اآلن ألرى أو أعتقد, ال ادري أي منھما, أإ. لقد تفيد اإلضافة

التي تحض بأھمية عند ھيدجر عندما نعتھا بالكاف و ,تفيد التشبيهالتي  «الكاف»

  التأويلية.

الفلسفة, البد أن و العلمنتھينا من وصف العقل, وإالرغم من أننا بأقول ھذا لسببين, 

الثقة في مجموع و اإليمان ستمراريةاتتضمن التي - نعترف بأنه ليس الرؤية وحدھا

بنيات القبلية المتوقعة التي مثل مجموعة من ال كافية لتشتغل -دعاءاتهإو فرضياتھا

قتصادي أم ثقافة إيف, قصيدة أم لغة قديمة, نظام ش, مختبر أم أرأمامنا تعبد الطريق

محكمة, أي و يا معناه أن تعرض األشياء بطريقة تمحيصيةنأجنبية.أن تكون عقال

قل يعني أن . إن دور الع«القراءة»عرضھا بطريقة مثبتة تجعل األشياء تحت مجھر 

نه ضوء يفتح إ. «ذاكو كھذا»تعرض األشياء بشكل واضح. أي أنت تاخد األشياء 

 ,ستعداد السترجاعه عندما يستمر رفعهإضوء يجعلنا على  ,كتشافمجاال ما لإل

  عتقاداتنا.إ خلق لدينا شك فييو

 اإليمان ببعض األشياء ال يعني الظالمية أو الالرؤية بشكل فإن ,السياق ذاتهفي و

مطلق. فعلى العكس سوف لن نستطيع الرؤية بالكامل دونما إيمان حقيقي إذا لم يكن 

أن  عتقاد به أو الثقة فيه., زاوية, تصور, أو مصطلح يمكنا اإل«مماثل»لدينا أخد 

نستمر في اإليمان بتصوراتنا حتى و ,نؤمن بھاو بعض األشياء نختارتعتقد معناه أن 

ليست أن ن الفكرة ھي إشيء ما الرؤية. يشبه عتقاد اإلالفھم. إذن و نتمكن من الرؤية

 فتراضات التي تساعد على الفھم,إيمان حر أو غياب بعض اإلأو  ,تكون عندك رؤية
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المصطلحات الدقيقة التي تضفي صبغة و دعاءاتاإلو لكن ھو أن نجد الفرضياتو

ا ما عتقد إذي فھم ما نھتمكننا من فھم ما يحدث. إذن الفكرة و صحيحة على األشياء

  أردنا أن نرى.

 يدفعني لتشكيل فرضية ثالثة ھذاإن كنت صادقا فيما أقول, و ا كان األمر ھكذا,ذإ

علم الالھوت ليس ھو ما كنا و ال ربما ھي األكثر مصداقية. الفرق بين الفلسفةو

العقل بحيث أن و نه ليس ذلك التمييز الكالسيكي بين اإليمانإ ,نفكر فيه من قبل

علم و اإليمان ال يمكن له ذلك. فعلى العكس إن الفرق بين الفلسفةو ىالعقل ير

الفرق و أعني نوعين من األشياء المماثلة.و الالھوت يتمثل في نوعين من اإليمان,

فتراضية التي تتجلى الفلسفي ھو شبكة معقدة من البنيات اإلو بين اإليمان العادي

ھناك و رفة أو ما يدعى بالفعل.بالمع ىحقيقة في كل مشروع إنساني, في ما يدع

أعني و نه بصفة خاصة اإليمان الديني,إحتمي, و معنى ثاني لإليمان, نوع جد خاص

الفرق بين و .ن المنكشف الذي يميز الكاثوليك عن البروتستانتبھذا ذلك اإليما

علم الالھوت ھو فرق بين نوعين من التأويالت المختلفة, نوعين من و الفلسفة

بھذا أصبح و .تكشف عنهداخليا بطبيعة اإليمان الذي  ھي مقننةتي التأويالت ال

ا بأن ما قبل الحداثيين ذقلت قبل ھ اإليمان يلعب دورا قويا من ھده الناحية. لذلك

نه إاإليمان شيء ضروري في حياة اإلنسان, فكانوا في طريقھم إلى الصواب. إذن 

ثبت أنه مطلب ال محيد أالدين و ضروري في محيطنا.و حاجة أساسية في جودنا

يختلفان عن بعضھما  أنھمعلم الالھوت على حد سواء, اللذان تبين و عنه للفلسفة

  .المبادئ التي يرتكز عليھا كل واحد منھما بفعل البعض
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  اإلحصاء العالمي للكنيسة الكاثوليكيةقراءة في 
 عزالّدين عناية

ا وأتباعها يف العامل حصرا ألنشطتهاالكنيسة الكاثوليكية جتري  ، تنشر ولتنامي رجاال
 ANNUARIUM-تقرير إحصائي بعنوان ، ضمن نتائجه مبعّدل مرّة كّل ثالث سنوات

1STATISTICUM ECCLESIAE-يف نسخة م2006خري سنة ، وقد صدر الّتقرير األ ،
حاولنا يف عرضنا تناول . فحةص 499باإلجنليزية والفرنسية والالّتينية، ضّم  موّحدة

عنصرين من خالل هذا املؤلَّف: عرض األرقام على املستوى القاري والعاملي, وأوجزنا 
 فحواها, الّتعليق على ذلك، إّال مبا دعت احلاجة إليه للتوضيح، وتركنا األرقام لتعّرب عن

مث عرضنا اإلحصائيات املتعّلقة بالعامل العريب، واليت استخلصناها من اجلداول العامة 
وأعدنا تنظيمها ضمن جداول خاّصة. والّتقرير هو عمل رمسي داخلي، يعّده املكتب 
ا  املركزي لإلحصاء، وقد بلغ عدد املؤّسسات اليت وافت مكتب اإلحصاء مبعلوما

، توّقف 3049هلا طقس شرقي) من مجلة  216طقس التيين و هلا 2687(منها  2903
  .م2004ديسمرب  31إدالؤها باملعلومات عند تاريخ 

  الكاثوليكية في العالم -1
من العدد  %17،2، ما يساوي 1.098.366.000يبلغ عدد الكاثوليك املعمَّدين يف العامل 

على الّساهرين على . وقد تعّذر 6.388.500.000اجلملي لسّكان املعمورة البالغ 
اإلحصاء إحلاق بعض البلدان، فلم تدخل ضمن عدد الكاثوليك العام، وقدِّر عددها 

، بتحّول %45مليون. وقد بلغ تزايد الكاثوليك احلثيث خالل الفرتة املذكورة  4،6بـ
مليونا. ويتوزّع عدد  341مليونا، أي بزيادة  98مليونا إىل مليار و 757العدد من 
  ).1سب القارات على النحو التايل: (انظر اجلدول رقم: الكاثوليك حب

  .م2004 – ومنهم الكاثوليكبحساب المليون عدد البشر  1الجدول رقم: 
                                                 

  ث من تونس .باح  
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  سبة المئويةالنّ   الكاثوليك  العدد الجملي  القارة
  %17.0  148.817  876.720  إفريقيا

  %39،5  278.736  704.912  أوروبا

  %62،3  548.756  880.321  أمريكا

  %2،9  113.489  3.893.898  اآسي

  %26،3  8.568  32.649  األوقيانوس

العدد الجملي 
  %17،2  1.098.366  6.388.500  العالمي  

  ).2وأما كربيات البلدان الكاثوليكية فهي كالتايل: (انظر اجلدول رقم: 
  .م2004 -كبريات البلدان الكاثوليكية  2الجدول رقم: 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

ين عدد املعمدّ فقد سّجل ثابتة تقريبا.  يف أوروباللكاثوليك غرافية بقيت األعداد الدمي
 كما شهدمليونا.   280 ، مبجموع يناهزم2003نسبيا مقارنة بـ تدحرجا م2004خالل 
أما بالّنسبة  .39.5إىل  40.5من   طفيفا،تنازالساكن  100د الكاثوليك على أيضا عد

يف العامل  األكثر ديناميكيةاالزدياد  وات، وهثالث مرّ  للعدد يف إفريقيا، فقد ارتفع
 149 م2004 مع حلولوقد بلغ  ،تقريبا مليونا 55 م1978. كان العدد خالل الكاثوليكي
اجملموع العام من  %12.4كانت   م1978أعداد الكاثوليك يف إفريقيا خالل نسبة مليونا. ف
 ا،تشهد استقرار  اعفاألوض . أّما يف القارة األمريكية%17 سنة بلغت 26، وبعد للقارة

 البلد
  عدد السّكان
 بحساب المليون

  دد الكاثوليكع
 بحساب المليون

 النسبة المئوية

  %85  153.440  181.590  الربازيل

  %90،4  94.964  106.302  املكسيك

  %22،5  66.668  295.414  الواليات املّتحدة

  %82،6  67.112  82.539  الفلّبني

  %97،2  56.036  58.170  إيطاليا

  %78،4  45.988  60.051  فرنسا
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 %2.5من  أعداد الكاثوليك تر تطوّ  هم كاثوليك. ويف آسيا انمن السكّ  %62حيث 

أكثر من نصف  حتوي  القارة األمريكيةتبقى ضمن هذه األعداد . م2004 مع %3إىل 
 ).3اجلدول:  نظراثوليك العامل. ملزيد التفاصيل (اك

التبّدالت بحسب  -لّتوزيغ الجغرافي على مئة ساكن: ام2004و 1988، 1978. الكاثوليك خالل 3الجدول: 
  الفترات.

  نسبة التبدل
 بين %الـ

1978-2004

دونالكاثوليك المعمّ   

نبالنسبة لمئة ساك يكالنسبة المئوية من العدد العام للكاثول   القارة بحساب األلف 
2004 1988 1978 2004 1988 1978 2004 1988 1978 

171.77 16.97 13.41 41.13  إفريقيا 54،759 81،883 148،817 7.24 9.13 13.55 
 أمريكا 366،614 444،422 548،756 48.46 49.55 48.96 63.50 63.50 62.34 49.68
 آسيا 63،183 84،302 113،489 8.35 9.40 10.33 2.78 2.78 2.91 79.62
روباأو  266،361 279،401 278،736 35.21 31.15 25.38 41.14 41.14 39.54 4.65  

األوقيانوس 5،616 6،870 8،588 0.74 0.77 0.78 26.83 26.83 26.24 52.56
45.18 17.19 17.77 17.77 100.00 100.00 100.00 1،098،366  العالم 756،533 896،878

  والمرّشحون للّرهبنةوالقساوسة األساقفة 
العدد من فيها ل ، حتوّ %28بنسبة تفوق  م2004إىل  1978 سنة ارتفع عدد األساقفة من

املالحظ أن االرتفاع الكبري يف إفريقيا سنة).  65أسقفا، مبعّدل عمر ( 4784إىل  3714
أمريكا مث قارة  ،)+31.4%آسيا ( ، مث)+34%ألوقياونوس (، تليها ا)+%45.8(
ز العدد تركّ  تلك التطّورات يبقىمع و +). 23.3%(بنسبة أوروبا  أخرياو  ،)+%27.2(

  .)4اجلدول:  (انظرأمريكا وأوروبا األكرب لألساقفة يف
  الت بحسب الفترات.: التوزيع الجغرافي والتبدّ م2004و 1988 ،1978. األساقفة خالل 4الجدول 

  األساقفة
  النسبة المئوية من المجموع العام  العدد

  2004-1978  2004  1988  1978  2004  1988  1978  القارة

 45.83 13.17 11.80 11.63 630 487 432  إفريقيا

 27.19 37.64 37.51 38.13 1,801 1,589 1,416  أمريكا
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 31.41 14.26 14.01 13.97 682 578 519  آسيا

 23.30 32.30 33.09 33.74 1,545 1,365 1,253  أوروبا

 34.04 2.63 2.59 2.53 126 107 94  األوقيانوس

 28.81 100.00 100.00 100.00 4,784 4,126 3,714  العالم

  الت بحسب الفترات.: التوزيع الجغرافي والتبدّ م2004و 1988 ،1978خالل ساوسة الق .5الجدول 

على كنائس األطراف، ولتفادي أي  عادة يف نطاق سعي الكنيسة الغربية للّسيطرة
، م1968كوملبيا سنة التجّمع األسقفي مبادلني يف  على منط ما حدث على إثر -متلمل 

تسعى كنيسة روما جاهدة  -وما نتج عنه من نشأة الهوت التحّرر بأمريكا الالّتينية
يلة األسقفّية احملّلية يف بلدان األطراف بوافدين غربيني أساسا، أو من املوالني ملزج التشك

مع  لكنيسة روما؛ إلحكام الّسيطرة. ومن هذا الباب جاءت أزمة الكنيسة الكاثوليكية
ا من أجانب.   الّصني، اليت رفضت هذه اهليمنة الّدينية على ترا

  ون . األساقفة في العالم: أهليون ووافد6الجدول 
  المجموع  وافدون من الخارج  أهالي البالد  القارة
  630  135  495  إفريقيا

  682  83  599  آسيا

  1.801  354  1.447  أمريكا

  126  42  84  األوقيانوس

  1.545  188  1.357  أوروبا

 القارة

 قساوسة

 2004 1988 1978 

مكلفون  متدينون لمجموعا
 باألبرشية

مكلفون  متدينون المجموع
 باألبرشية

مكلفون  متدينون المجموع
باألبرشية

مكلفون  متدينون المجموع
 باألبرشية

 5,507 11,419 16,926 9,184 10,085 19,269 20,358 10,901 31,259 269.67 4.54- 84.68 إفريقيا

 66,084 54,187 120,271 68,414 50,989 119,403 77,756 43,878 121,634 17.66 19.02- 1.13 أمريكا

 13,863 13,837 27,700 17,789 14,502 32,291 28,497 19,725 48,222 105.56 42.55 74.09 آسيا

 174,175 76,323 250,498 159,033 69,413 228,446 139,494 60,484 199,978 19.91- 20.75- 20.17- باأورو 

األوقيانوس -13.95 -23.90 -4.48 4,798 2,070 2,728 5,448 2,669 2,779 5,576 2,720 2,856 

 262,485 158,486 420,971 257,199 147,658 404,857 268,833 137,058 405,891 2.42 13.52- 3.58- العالم
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  4.784  802  3.982  المجموع العالمي

  هبنة في زمن الحداثةأزمة الرّ 

، ويف آسيا بلغت +85%بنسبة تقّدر بـ م2004و  1978تزايد عدد الّرهبان يف إفريقيا بني 
، وتبقى أوروبّا حمتفظة بعدد الّرهبان األكرب برغم الّرتاجع العددي فيها. +74% الّنسبة
يل هذه اإلحصاءات أّن تراجع عدد الكاثوليك يف الغرب على ل من خالل حتالبّني 

ة. املسألة عائدة مستوى الكوادر أيضا، وتناميهم خبالف ذلك يف القارات الفقري 
نة الذي تفرضه اء الّديين الغريب، أن منط الّرهبوعي ذايت داخل الفضتراكم باألساس إىل 

الكنيسة هو منط غري مّتسق مع العصر احلديث. برغم ذلك تصّر املؤّسسة الكنسية 
ا على تبين فلسفة الّرهبنة الكالسيكية بكافة شروطها  اجملحفة، من عزوبة وقطع وإلزاما

ر . مع التنكّ للكنيسة تامالتفرّغ ال ئلة األصل وانضمام لعائلة اإلكلريوس، بدعوىالعا مع
الكّلي للفطرة البشرية يف عيش الفرد ضمن جّو عائلي. ولكن يف حضور ذلك التعّنت 

ي يف االنضواء حتت سقف الكنيسة، اليت مل للمؤّسسة، حصل نفور من الرّاغب الّطوع
ضّد احلاجة والفاقة واجلهل. وباملوازاة صار رعاية اجملتمع  اآلمنةحلياة تعد الّضامن للفرد ا
حتضان الكنيسة. الوضع يف البلدان الفقرية خيتلف عن أوضاع العامل للفرد أقوى من أ

: الّدراسة ورغد املطيع والويفّ  الغريب، فال زالت الكنيسة يف إفريقيا وآسيا الّضامنة للفرد
ا االجتماعية العيش ونفوذ الّسلطة، وهي عناص ر ال تتوّفر للفرد من دولته ومؤّسسا

إىل منط العيش زرافات ة. لذلك جتد عديد األفارقة واآلسيويني ينضّمون كَ املنهَ 
ال فُتعِمل فيهم االنتقاء والفرز؛ لوعي الّساهرين على الكنيسة أن انتماءهم الكنسي، 

م االجتماعية، اليت ال ولكن هروبا من أوضاع مؤّسسات ب ؛رغبة يف الّرهبنةيعود ل لدا
  . )7(انظر اجلدول رقم:  تضمن للفرد احلّد األدىن من شروط العيش الكرمي
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 م2004 –المرّشحون للّرهبنة بحسب القارات . 7الجدول 

  هبنةالمرّشحون للرّ 
  على مئة كاهن  على مليون كاثوليكي النسبة % من العدد الجملي  العدد  القارة

 
1978  1988  2004  1978  1988  2004  

نسبة 
التبدل% بين  

1978-
2004  

1978  1988  2004  1978  1988  2004 

  72.91  65.58  33.30  153.15  102.92 304.38  304.38  20.16  13.42  8.82  22,791  12,636 5,636  إفريقيا

 30.16 18.30  66.94 69.78 60.04 66.65 66.65 32.45 32.94 34.45 36,681 31,010  22,011  أمريكا

 60.59 41.65 257.47 226.45 182.58 153.29 153.29 25.85 20.28 18.06 29,220 19,090 11,536  آسيا

 11.70 9.55 83.95 109.45 89.78 2.15- 2.15- 20.70 32.48 37.44 23,401 30,581 23,915  أوروبا

 19.82 14.06 110.99 120.96 139.60 21.30 21.30 0.84 0.88 1.23 951 831 784  األوقيانوس

 27.85 15.17 102.92 104.97 84.44 79.96 79.96 100.00 100.00 100.00 113,044 94,148 63,882  العالم

  : جيش الكنيسة الّنسويالّراهبات
العدد من  اهبات برغم شىت حماوالت إيقاف النزيف، فقد تراجعد الرّ يتواصل تقّلص عد

هذا االحندار ثالث ضرب قد سنة. و  26بعد ، 770،000إىل  م1978خالل  990،000
). يف حني يشهد باملئة 27أمريكا (باملئة)،  39أوروبا ()، باملئة 41( قارات (األوقيانوس

 العاملي نسبة اجملموعمن  %27إىل  %13إذ انتقل من  ؛را يف إفريقيا وآسياالعدد تطوّ 
  .)8(انظر اجلدول رقم: 

  .اهباتعدد الرّ . 8 الجدول رقم:
  لالتبدّ نسبة
 بين %
1978-2004

 نسوة راهبات

النسبة المئوية من العدد الجملي  القارة العدد
2004 1988 2004 2004 1988 1978

 إفريقيا 35.473 40.789 57.475 3.58 4.53 7.49 62.02

 أمريكا 300,489 269.967 219.274 30.33 30.01 28.57 -27.03

 ياآس 91.585 109.540 150.736 9.24 12.18 19.64 64.59

 أوروبا 546.029 465.273 329.898 55.11 51.72 42.99 -39.58

 األوقيانوس 17.192 14.075 10.076 1.074 1.56 1.31 -41.39

 العالم 990،768 899،644 764،459 100.00 100.00 100.00 -22.54
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 الكنيسة الكاثوليكية والعالم العربي -2

باستثناء ، م2001 مقارنة مبا ورد يف إحصاء ارتفعت أعداد الكاثوليك يف البالد العربّية
  .)9(انظر اجلدول رقم:  تراجعا ضئيالشهدت  ، اليتوقطرواملغرب تونس 

  .2م2004. أعداد الكاثوليك ومؤّسساتهم في البالد العربية خالل العام 9الجدول رقم:  
 عدد مؤّسسات الرعاية النسبة % من العدد الجملي العدد البلد

  913  11،73  4.047.000  الّسودان
  1.095  50،31  1.860.000  لبنان

  4  3،62  801.000  العربية السعودية

  222  2،32  417.000  سوريا

  12  10،23  356.000  اإلمارات العربية

  140  0،99  256.000  العراق

  385  0،42  311.000  مصر

  5  6،67  159.000  الكويت

  89  1،86  127.000  فلسطني

  35  1،84  104.000  ليبيا

  72  1،34  75.000  ألردنا

  4  2،20  60.000  عمان

  6  8،61  50.000  قطر

  4  4،35  30.000  البحرين

  40  0،07  22.000  املغرب

  11  0،20  20.000  تونس

  7  0،15  5.000  موريتانيا

  44  0،01  4.000  اجلزائر

  4  0،02  4.000  اليمن

  1  مل تبلغ النسبة املعتربة  -  الصومال

  6  0،98  7.000  جيبويت

الكنيسة يف العامل العرّيب، خصوصا يف البلدان اليت يسود يف خميال أهاليها أّن  لوّ تعو 
، وهم متعاونون ومتعاونات يف «اإلكلريوس العلماين»املسيحّي أجنّيب، على ما نسّميه 

العمل التبشريي واالجتماعي، ممن تعوزهم الّرتب الكهنوتية. ولكن يبدو هذا اجليش 
  .)9نظر اجلدول رقم: (ا مبعدا عن األعني هذا التقريراهلائل يف 
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  .م2004 سولية في البلدان العربية خالل العام. المكّلفون بالخدمة الرّ 9الجدول رقم: 

 قساوسة أساقفة البلد
  شمّاسون
 قاّرون

  رجال دين
  راهبات  ليسوا قساوسة

  أعضاء في مؤسسات
  الئكية

  عضوات في مؤسسات
  الئكية

  مبّشرون
  الئكيون

  مدّرسون
  ونديني

  3.562  11  -  -  311  70  4  379  14  ودانالسّ 

  491  2.014  -  -  2.539  176  9  1.425  46  لبنان

  ةالعربيّ 
  24  -  -  -  16  -  -  4  -  ةيّ دالسعو 

  1.025  -  -  -  354  12  11  265  22  سوريا

  اإلمارات
  311  -  -  -  42  -  1  20  2  العربية

  1.038  1  -  -  332  -  12  155  17  العراق

  1.986  -  2  -  1.308  66  3  501  20  مصر

  8  -  -  -  13  -  1  12  2  الكويت

  -  -  -  -  984  159  5  374  11  فلسطني

  12  4  -  -  95  -  -  14  3  ليبيا

  30  -  -  -  238  5  -  90  3  األردن

  77  -  -  -  -  -  -  9  -  عمان

  42  -  -  -  -  -  1  6  -  قطر

  31  -  -  -  15  -  -  4  -  البحرين

  13  4  8  -  234  15  -  41  4  املغرب

  -  -  -  -  130  7  -  35  1  تونس

  15  1  -  -  32  -  -  11  1  موريتانيا

  5  13  2  -  197  21  2  92  5  اجلزائر

  5  -  -  -  24  -  -  5  -  اليمن

  2  -  -  -  4  -  -  2  -  الصومال

  15  6  -  -  24  7  -  7  1  جيبويت

  8692  2054  12  -  6892  538  49  3451  152  المجموع

  379.656  3.926  481  47  57.475  7.791  376  31.259  630  إفريقيا

  2.940.798  186.467  28.270  672  767.459  55.30  32.324  405.891  4.784  العالم

  

  في العالم العربي شاط التعليمي للكنيسةالنّ  -3
تصّنف املدارس واملؤّسسات التعليمّية الّتابعة للكنيسة يف البلدان العربية ضمن 

، مقارنة باملؤّسسات املؤّسسات اخلاّصة، وهي عالية الّتنظيم واملستوى واحملتوى
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ر خمّصصة وليس كما يتصوّ  ,سات أبناء علية القومجتلب تلك املؤسّ  لذلكالعمومية. 
ف يف بعض ابع للكنيسة يتوقّ . وهذا التعليم التّ للفقراء واملعوزين من أبناء البالد العربية

نظر (ا يتواصل حىت املراحل العليا انوية، ويف أخرىالبلدان عند املرحلة األساسية والثّ 
  .)10اجلدول رقم: 

لكنيسة الكاثوليكية في البلدان العربية خالل العام سات افي مؤسّ  د التالميذ والطّالب. أعدا10 الجدول رقم:
  .م2004

  البلد
عدد 
  مدارس
  األمومة

  صبية في
  مدارس
  األمومة

عدد 
  المدارس
  األساسية

  تالميذ في
  المدارس
  األساسية

  عدد
  المعاهد

  انويةالثّ 

  يتالميذ ف
  المعاهد
  الثانوية

  طلبة في
المؤسسا
  ت
  العليا

  طلبة في
  مؤسسات
  الهوتية عليا

  طلبة في
  مؤسسات
  عليا أخرى

  9.893  349  -   8.769  28  107.676  275  25.208  255  ودانالسّ 

  26.749  801  1.246  139.737  197  124.994  357  40.696  279  لبنان

العربية 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   يةدعو السّ 

  -   -   22  2.318  7  6.881  19  3.426  28  سوريا

اإلمارات 
  -   -   -   3.035  1  9.272  3  2.438  1  العربية

  -   540  200  6.170  16  2.143  17  1.612  39  العراق

  -   170  4.710  17.154  68  78.820  176  23.662  183  مصر

  -   -   -   3.000  1  4.500  1  1.800  3  الكويت

  3.843  255  -   3.752  26  22.739  29  6.376  54  فلسطين

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   ليبيا

  -   -   -   2.000  20  19.370  29  4.352  39  األردن

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   عمان

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   قطر

  -   -   -   156  1  990  1  400  1  البحرين

  -   -   -   3.585  30  8.566  28  3.621  20  المغرب

  -   -   -   176  1  3.644  7  965  8  تونس

  -   -   -   -   -   -   -   384  2  موريتانيا

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   جزائرال

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   اليمن

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   الصومال
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  -   -   -   311  2  1.365  4  138  1  جيبوتي

المجموع 
  40.485  2.115  6.178  190.163  382  390.960  946  115.078  913  العام

  

  في العالم العربيالصّحي للكنيسة الّنشاط  -4
نيسة باخلدمة االجتماعية، ولذلك حترص على تقدمي إلجياد موضع قدم هلا، تتعّلل الك

 تقّربا من األهايل. رورية يف بعض البلدان؛عاية الضّ على مستوى الرّ  خدمات واسعة
 البطاقة الصحّية»وحتّول  ,فأمام تدهور القطاع الصّحي العمومي يف عديد البلدان

أمام  مشايف الكنيسة املالذ ، تبقىواملعوزين عديد املواطنني والعاطلنيإىل حلم ل «اجملانية
  .)11نظر اجلدول رقم: (ا الفقراء والعاطلني

  .م2004 –ول العربية في الدّ  التابعة للكنيسةالخدمات الصّحية والرعاية االجتماعية  مراكز. 11 الجدول رقم:

  مستشفياتمستوصفات مستشفيات  البلد
 الجذام

  دور
 العّجز

  دور
 األيتام

  روضات
 األطفال

  جيهالتو مراكز 
 العائلي

  مراكز التأهيل
 االجتماعي

  مؤسسات
 أخرى

المجموع 
  بحسب
 البلد

  336  156  53  11  22  5  5  13  61  10  ودانالسّ 

  436  53  36  12  9  53  42  -  178  43  لبنان

العربية 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  يةدالسعو 

  155  16  86  3  8  4  19  -  15  4  سوريا

اإلمارات 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  العربية

  53  18  2  -  3  13  6  -  6  5  عراقال

  270  12  38  3  28  25  28  -  127  9  مصر

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكويت

  48  1  3  -  11  -  9  -  14  10  فلسطين

  4  -  -  -  -  -  -  -  4  -  ليبيا

  6  -  3  1  -  -  -  -  1  1  األردن

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  عمان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  قطر

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  البحرين
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  21  -  2  -  8  1  2  -  6  2  المغرب

  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  تونس

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  موريتانيا

  19  8  2  6  -  -  2  -  -  1  الجزائر

  7  -  -  -  -  -  4  -  3  -  اليمن

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الصومال

  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  جيبوتي

  
متسارع، جتّلى ذلك ناهيك عن إفريقيا اليت تفقد وجهها اإلسالمي بشكل الفت و 

 مارس للحضارة العربية اإلسالمية فيباخلصوص يف تراجع احلرف العريب، حىت صار الّدا
 ال متتّ  ,ومنبّتا عن بيئته كمن يدرس حضارات منقرضة ,وراء الصحراء غريبا عن حميطه

  له وال لواقعه بصلة، على حّد توصيف عامل األديان الغاميب حسن سعيد جالو.

  
  
  
  
  
  

                                                 
1  - ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE 2004.  Libreria Editrice Vaticana  2006. 

  ) املوجودة يف بعض اجلداول املصاحبة، تشري إىل أحد أمرين:-( الشرطةنلفت انتباه القارئ أن  -  2
  كاثوليكية يف البلد املذكور.  عدم وجود مركز راعوي أو مؤّسسة -أ   
  وجود مؤّسسات للكنيسة مع عدم توفريها توضيحات أو إجابات متعّلقة مبحتويات اجلدول. -ب
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 عمارة المساجد في الصين 

   خالد عزب

  :وصل اإلسالم إىل الصني بطرق ثالث

  عن طريق الفتح بالنسبة ملقاطعة الرتكستان الصينية. -   أ

  عن طريق الدعوة يف املناطق الداخلية. - ب

  عن طريق الدعوة والتجارة يف املناطق الساحلية. - جـ

م يف عصـر أسـرة (تـانغ)، وأخـذ ينتشـر 651ة كانت بداية انتشار اإلسالم يف هـذه الـبالد سـن
شــيئاً فشــيئاً يف عصــر أســرة (ســونغ)، مث قــوى وازدهــر يف عصــر (يــوان) أو املغــول وعصــر منــغ، 

 ,لقــد هلــك فيــه الكثــريون ؛أمــا عصــر مانشــو فكــان عصــر املصــائب والكــوارث علــى املســلمني
بعــد ذلــك يف الصــني  والبــاقون كــانوا مثقلــني بقيــود ذلــك العصــر، لقــد ظــل املســلمون يعيشــون

فــرتات متقلبــة العالقــات مــع الســلطات احلاكمــة يف الصــني، ومنهــا مــا تعرضــوا لــه أثنــاء الثــورة 
الثقافية حيث أغلقت املساجد واضطهدوا، ولكن بعـد انتهـاء عهـد هـذه الثـورة حتسـنت نسـبياً 

  وأعيد فتح وبناء بعض املساجد. ,معاملة السلطات هلم

  عمارة المساجد بالصين

ـــة  جـــاءت عمـــارة املســـاجد األوىل بالصـــني بســـيطة علـــى غـــرار مســـاجد اإلســـالم األوىل باملدين
املنورة والكوفة والبصرة والفسطاط، مث تطورت بعد ذلك لتتخذ أشكاًال معمارية متميزة تأثرت 

  فيها من ناحية الشكل العام بثالثة عوامل نستطيع أن جنملها على النحو التايل:

  اإلسالمي التأثر بروح المعمار -1

                                                 
 . باحث من مصر 
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وهــو مــا نــراه يف العديــد مــن املســاجد  ,مثــل احلاجــة إىل وجــود حمــراب للصــالة يتميــز بالبســاطة
-وهـو أمـر حـث عليـه الـدين اإلسـالمي، وإن كانـت بعـض املسـاجد  ,اليت ختلو مـن الزخـارف

غنية بالثراء املعماري  -وبصفة خاصة كبرية املساحة أو اليت أنشئت من قبل كبار رجال الدولة
  لزخريف.وا

  التأثر بالطابع المعماري المحلي -2

وذلــك باســتخدام األســقف الصــينية ذات األشــكال املعروفــة، ونــتج عــن هــذا التــأثر يف بعــض 
املســاجد طغيــان للطــابع احمللــي مــع مراعــاة متطلبــات العقيــدة اإلســالمية، وأحيانــاً امتــزاج بـــني 

ـــ ,الطـــابع احمللـــي والطـــابع املعمـــاري للعمـــارة اإلســـالمية تج عـــن هـــذا الـــدمج طـــابع معمـــاري ون
  متميز.

  التأثر بعمارة المساجد في آسيا الوسطى -3

مــن اســتخدام املــداخل واملــآذن ذات  ,نــرى ذلــك بصــفة خاصــة يف املعاجلــات املعماريــة للمبــاين
  الكتل الضخمة اليت توحي بالثبات واالستقرار.

ـــــان عديـــــدة منهـــــا مـــــا خصـــــص كمك تبـــــات حلفـــــظ أحلقـــــت باملســـــاجد الكـــــربى يف الصـــــني مب
فصـول تعليميـة، ومسـاكن ما خصص كخزانات ألدوات املساجد، ومنهـا املخطوطات، ومنها 

  للطلبة، وهو ما نستطيع أن نطلق عليه جممعات معمارية إسالمية.

ومـن خـالل هـذه  ,مرت مساجد الصني خبمـس مراحـل منـذ وصـول اإلسـالم إىل تلـك الـبالد -
  يف هذه البالد وهي كما يلي: املراحل نستطيع أن نتتبع عمارة املساجد

  المرحلة األولى

  مسجد هوايتشنغ في مدينة قوانغشو

م)، حيــــث 907-618ية أوجهــــا يف عهــــد أســــرة تــــانغ (بلغــــت العالقــــات اإلســــالمية الصــــين
أصــــبحت قوانغشــــو مرفقــــاً لعــــدد كبــــري مــــن التجــــار املســــلمني، وقوانغشــــو هــــي إحــــدى املــــدن 
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ؤالء التجــــار مجاعــــة اســــتوطنوا هــــذه املدينــــة فبنــــوا الســــاحلية يف الصــــني وأبــــرز ثغورهــــا، ومــــن هــــ
م املتعلقـــــة بالـــــدين والعبــــادات، ويعتقـــــد بـــــأن مســـــجد  مســــاجد ألداء الصـــــالة ومعاجلـــــة شــــئو
 ؛هوايتشنغ (احلنني إىل النيب)، من املساجد الـيت بنيـت بواسـطة املسـلمني املهـاجرين إىل الصـني

يؤكـد هـذه الروايـة نقـش تـارخيي علـى لـوح ، و -صلى اهللا عليه وسـلم-لنشر اإلسالم بأمر النيب 
  رخامي باملسجد جاء فيه:

إذ دخــل هــذه الــدار  ؛-رضــي اهللا عنــه-ني بنــاه ســيدنا وقــاص هــذا هــو أول مســجد يف الصــ»
، مث جـدده املتـأخرون مـرة بعـد مـرة، -صـلى اهللا عليـه وسـلم-إلظهار اإلسـالم بـأمر رسـول اهللا 

آلفـات، وهـو يف الصـني مبـدأ اإلسـالم ومنبـع العلـوم، قد حفظه اهللا تعاىل إىل اآلن سليماً مـن ا
فينبغـــي ملســـلمي الصـــني أن يزينـــوا ظهـــره بإقامـــة اجلماعـــة، وعلـــى مســـلمي هـــذا البلـــد خصوصـــاً 

  إنشاء مدرسة، فاعتربوا يا أويل األبصار..

  .«التوقيع: الوصي سليمان عبد الكرمي

ى أن تســجيل هــذا الــنص قــد كلمــة جــدده املتــأخرون مــرة بعــد مــرة، الــواردة يف الــنص تــدل علــ
جـــاء متـــأخراً وهـــو مـــا يعـــين عـــدم صـــحة القصـــة املختلقـــة الـــيت ال تتطـــابق مـــع الواقـــع التـــارخيي، 
واملـــرجح أن وقـــاص الـــوارد ذكـــره يف الـــنص قـــد يكـــون أحـــد التجـــار أو الـــدعاة املســـلمني الـــذين 

ينخ يتشـــم يف عهـــد تش1343قـــدموا إىل الصـــني يف فـــرتة مبكـــرة. دمـــر هـــذا املســـجد يف ســـنة 
 م، وهو كبري املسـاحة, حسـن اإلضـاءة, مميـز1935(أسرة يوان)، وأعيد بناؤه مرة أخرى سنة 

خبصائص القصور التقليدية الصينية أيضاً، مث أعيد ترميم املباين احمليطة به، وأصـبح بـذلك هـذا 
ته ما املسجد ضمن قائمة اآلثار احملمية بالصني، وتتجلى قيمته اآلثارية يف أقدم أجزائه، فمئذن

ا  36زالــت حبالتهــا القدميــة، وهــي أســطوانية الشــكل، ترتفــع  مــرتاً عــن أدمي األرض، أمــا جــدرا
املبنية بالطوب فتتكون من طبقتـني داخليـة وخارجيـة، حشـر بينهمـا تـراب لتقويـة اجلـدران، ويف 

درجـــة،  154جـــوف املئذنـــة ســـلمان لولبيـــان، ال يتشـــابك أحـــدمها مـــع اآلخـــر، ولكـــل منهمـــا 
وهــي تتميــز  ,وجــود ســلمني باملئذنــة شــاهدناها أيضــاً يف مئذنــة الغــوري باجلــامع األزهــروظــاهرة 
النـــازل مـــن الســـلم اآلخـــر، ويف مئذنـــة هوايتشـــنغ  مســـلمني ال يـــرى الصـــاعد يف أحـــدمهابوجـــود 

ا لتسريب الضوء إىل الداخل.   نوافذ صغرية على جدرا
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  مسجد تشيغجينغ

كتـار  ة، هـي مكـان د، ويتكـون مـن ثالثـة مبـان رئيسـواحـمسجد كبري، يشغل مساحة تقـدر 
والبوابـــة، وقـــد بنيـــت مســـاحة الصـــالة بأحجـــار اجلرانيـــت البيضـــاء املختلفـــة  ,والـــدعوة ,الصـــالة

ا نقـــوش مـــن اآليـــات  600األحجـــام وهـــي تشـــغل مســـاحة  مـــرت مربـــع. وعلـــى قبتهـــا وجـــدرا
ــدمت القبــة بفعــل الــزالزل الشــديدة ســنة  ملســجد يبلــغ ارتفاعهــا م. وبوابــة ا1607القرآنيــة، و

أمتــار، وهــي مبنيــة مــن اجلرانيــت، وواجهتهــا معقــودة، والبوابــة  5عشــرين مــرتاً وعرضــها يقــارب 
مــــن الــــداخل تتميــــز مبمــــر ربــــاعي العقــــود تفصــــل بــــني ثــــالث فســــحات، وهــــذه البوابــــة بديعــــة 

ي، اهلندســة، متناســقة األجــزاء، مجيلــة النقــوش، وهــي جــديرة بــأن تعــد مــن روائــع الفــن اإلســالم
ويغلب على هذا املسجد بصفة عامة الطابع املعماري اإلسالمي. ومسجد تشيغجينغ عثر بـه 

م، 1349ســنة بنــاء املســجد إىل رجــع ويُ  ,أحــدمها بالصــينية :علــى نصــني تأسيســيني تــذكاريني
وقـــد جـــرى ترميمـــه بعـــد  ,م1010-1009املســـجد إىل ســـنة واآلخـــر بالعربيـــة ويرجـــع بنـــاء 

حممــد املقدســي، والــنقش العــريب يــذكر أن املســجد امســه مســجد  ســنة علــى يــد أمحــد بــن 400
ونقـل نصـه إىل مسـجد  ,م قد دمـر1349الصحابة، وأن مسجد تشيغجينغ الذي جدد سنة 

الصـحابة الــذي غلـب عليــه اسـم املســجد اآلخـر، والــرأي األخـري مت ترجيحــه بعـد مــا عثـر علــى 
حسبما جاء يف النص الصيين، ومـا زال بقايا مسجد تشيغجينغ يف الناحية اجلنوبية من املدينة 

ملسـجد ضـمن اوإن كنا نتفق مع الرأي السابق، وأدرج هذا  ,املؤرخون خمتلفني حول هذا األمر
  م.1961قائمة اآلثار احملمية بالصني سنة 

ــــة »ومــــن مســــاجد هــــذه املرحلــــة أيضــــاً بالصــــني:  مســــجد تشــــنجياو أو مســــجد العنقــــاء مبدين
  .«ة يا نغتشوهانفتشو، ومسجد شباخنه مبدين

ـا  عـن بعـضتلـف بعضـها واملساجد األربعة املـذكورة خي يف أسـلوب العمـارة وزمـن البنـاء، غـري أ
تشرتك يف نقطتني: إحدامها: ظهـور هـذه املسـاجد يف املراكـز التجاريـة بالصـني، وأن مؤسسـيها  

  كانوا من اجلاليات اليت وفدت على الصني من العامل اإلسالمي.

  مسجد نيوجيه ببكين



 5

م حســبما جــاء يف 996يعتــرب هــذا املســجد مــن أقــدم مســاجد مشــال الصــني، فقــد بــين ســنة 
 -ويــدعى الشــيخ قــوام الــدين-(تــاريخ قانغشــاتغ)، وتفيــدنا املصــادر التارخييــة أن أحــد العــرب 

جاء من بلده إىل الصني، وكان معه ثالثة أبناء أتقياء هم صـدر الـدين، وناصـر الـدين، وسـعد 
ـــالـــدين، وكـــانوا أذكيـــ اء اء وأكفـــاء رفضـــوا الوظـــائف يف الـــبالط الصـــيين، وقـــام ناصـــر الـــدين ببن

  .اإلمرباطوربأمر من  مسجد يف ضاحية بكني اجلنوبية؛ أي ناحية نيوجيه اليوم

هــذا املســجد يعــرف باســم مســجد نيوجيــه، وقــد كــان صــغري احلجــم يف بــادئ األمــر، مث أصــبح 
 -1368راراً يف عهــد أســريت مينــغ وتشــينغ (علــى الصــورة الــيت نراهــا اليــوم بعــد توســيع بنائــه مــ

  م).1411

أي دار الصـالة: وملـا مت ترميمـه  «يل باي سي»م أطلق اإلمرباطور عليه اسم 1474ويف سنة 
دار الصـــــالة »علـــــى حســـــاب الـــــبالط اإلمرباطـــــوري مـــــنح لوحـــــاً مكتوبـــــاً عليـــــه  1696ســـــنة 

ـــة ومـــع أن مبانيـــه ال  ربـــع,املســـجد حـــوايل ســـتة آالف مـــرت م تبلـــغ مســـاحة هـــذا .«اإلمرباطوري
ا مميزة بختتلف عن القصور الكالسيكية الصينية ش   زخارف إسالمية الطراز.كًال وتوزيعاً إال أ

وهي تغطـي مسـاحة قـدرها أكثـر مـن سـتمائة مـرت  ,أما قاعة الصالة يف املسجد فتواجه الشرق
ـًىن لوجدتـه  جت نظـرة علـى حـرم املسـجد مـن اخلـار مربع، وتتسع لقرابة ألف مصل، ولو ألقيـ   َمبـْ

الطــراز متامــاً، ويشــكل املصــلي مــع احلــرم  إســالميةكالســيكياً صــينياً، غــري أن زخارفــه الداخليــة 
ــــا املبــــاين مــــن  املقابــــل لــــه وجنــــاحي املســــجد اجلنــــويب والشــــمايل داراً مربعــــة، (أي داراً حتــــيط 

  اجلهات األربع وتتوسطها ساحة رحبة).

بـري، ووراءهـا بـرج ملشـاهدة الغـرب، وأمامهـا حـاجز طـويب كفهي مفتوحة إىل  وأما بوابة املسجد
سداسي األضالع مزدوج األفـاريز، وتبـدو مبـاين املسـجد منسـجمة ومتناسـقة وحمكمـة،  اهلالل

  فهي جمموعة كاملة من املباين الرائعة.

  المرحلة الثانية
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الصـني يف عهـد هاجر العديد من املسلمني من ديارهم على أثـر الغـزو املغـويل لـه، واسـتقروا يف 
وتـــزوج الكثـــريون مـــنهم مـــن صـــينيات وحتولـــوا بالتـــدريج إىل  ,م)1386-1217أســـرة يـــوان (

مـــواطنني صـــينيني، وعملــــوا بصـــفة خاصـــة يف استصــــالح وزراعـــة األراضـــي البــــور وفقـــاً للنظــــام 
العسكري السائد يف الصني آنذاك، وعمل بعضـهم يف التجـارة واحلـرف اليدويـة، وتقلـد القليـل 

ك كله تشييد مني يف عهد أسرة يوان مناصب عسكرية وحكومية هامة، ونتج عن ذلمن املسل
مت لــه أقــد  -أحــد السياســيني املســلمني-إن الســيد مشــس الــدين  :قيــلالعديــد مــن املســاجد، و 

بنــاء اثــىن عشــر مســجداً يف شانتشــان (كومنينــغ اليــوم) وحــدها، ومــن املســاجد الــيت ترجــع إىل 
  هذه املرحلة:

  مسجد دينفتشو

وهـــــي مـــــن املنـــــاطق املأهولـــــة  ,تقـــــع دينفتشـــــو (واليـــــة دينغشـــــيان اليـــــوم) وســـــط مقاطعـــــة خـــــيب
خون أنه مـن عهـد أسـرة يـوان، ذلـك ويتواجد داخل املدينة مسجد قدمي، يؤكد املؤر  ,باملسلمني

أن ثالثــة عشــر نصــاً كتابيــاً قائمــة أمــام املســجد تفيــدنا مبراحــل بنائــه وتوســعته يف ذلــك العهــد 
ـذا الـنص 1348والفرتات الالحقة به، من ذلك نص يعود إىل سنة  م، والكتابـات املوجـودة 

عــد مــرور أكثــر مــن مائــة ســنة مــن أقــدم كتابــات املســلمني الصــينيني الباقيــة حــىت اآلن، وب تـَُعــدُّ 
 ,م1512كتايب يعـود إىل سـنة   صٍّ على ذلك أعيد بناء املسجد مرة ثانية، ونعرف ذلك من نَ 

وذلك مبساعدة من اجلنرال تشن يو الـذي كـان يتـوىل رئاسـة الشـئون العسـكرية ببكـني آنـذاك، 
باملســجد ســنة أعيــد تــرميم املســجد مــرة ثالثــة حســبما جــاء بــنص كتــابلي  200وبعــد أكثــرمن 
  م.1731يعود إىل سنة 

قـد تكامـل إىل  -الـذي تطـور علـى أسـاس ثـالث قاعـات-وصفوة القول أن مسـجد دينفتشـو 
ما هو عليه اآلن بعد ترميمه ثالث مرات خالل أربعمائة سنة، ومما يستحق الـذكر أن تسـليط 

يــــوان ومينــــغ  عصــــر–لســــل يف ثــــالث فــــرتات تارخييــــة األضــــواء علــــى املســــاجد علــــى حنــــو متس
  منقطع النظري يف تاريخ الصني. رٌ مْ كما رأينا بالنسبة ملسجد دينفتشو أَ   –وتشينغ

  مسجد سونفجيانغ في شنغهاي
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 الــدفاع البحــري يف عهــد أســرة يــوان, كانــت ســونفجيانغ بلــدة ذات موقــع اســرتاتيجي هــام يف
م)، 1368–1341ناصـــر الـــدين يف عهـــد تشيتشـــنغ (وقـــد عـــني عليهـــا حـــاكم مســـلم امســـه 

ــــا، وبنـــــت حكومـــــة أســـــرة يـــــوان مســـــجداً  كمـــــاً,مــــل حا ليع ويف عهـــــده زاد تعـــــداد املســـــلمني 
  إمرباطورياً يف سونفجيانغ.

يقــع هــذا املســجد يف شــارع قانغينغهــاينغ مــن بلــدة ســونفجيانغ، وتشــتمل مبانيــه علــى مصــلى 
تـرميم هـذا املسـجد وتوسـيع بنائـه أربـع مـرات  وجرىومئذنة ودورة مياه للوضوء وقاعة للدعوة، 

و 1677و 1582و 1391ســــبما جــــاء يف التــــدوينات التارخييــــة املتــــوفرة هنــــاك، يف ســــنة ح
  م.1821

  م، وأدرج يف قائمة اآلثار التارخيية احملمية يف شنغهاي.1980ورمم آخر مرة يف سنة 

  المرحلة الثالثة

م)، ويف عهــــد هــــذه األســــرة أنشــــئت 1644–1368هــــذه املرحلــــة عهــــد أســــرة مينــــغ (متثــــل 
  منها:مساجد كثرية و 

  مسجد هواجيويه بمدينة شيآن

 -618كانــــت شــــيآن حتمــــل اســــم تشــــانغان، وهــــي عاصــــمة الصــــني يف عصــــر أســــرة تــــانغ (
بدايـــة طريـــق احلريـــر املعـــروف، وســـكنها العديـــد مـــن املســـلمني املهـــاجرين  كانـــتم) كمـــا  907

يف  إليهـــا، وتـــذكر املصـــادر العربيـــة أن إمرباطـــور الصـــني يل يـــو مـــن أســـرة تـــانغ قـــد بـــىن مســـجداً 
ولكـــــن جـــــامع  ة اليـــــوم بضـــــعة عشـــــر مســـــجداً وجامعـــــاً؛م، ويوجـــــد باملدينـــــ762املدينـــــة ســـــنة 

مع أغلب املؤرخني أن تارخيه يرجـع إىل وجيُ  لتوعية) هو األكرب من نوعه حجماً,(اهواجيويه) (
  أوائل عهد أسرة مينغ.

  وقد وصفه فهمي هويدي عند زيارته له كما يلي:
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قرنــاً، ومنشــآته موزعــة علــى  12لصــيين، وعمــره أكثــر مــن هــذا املســجد مصــمم علــى الطــراز ا
 ؛لـــيس مكانـــاً للصـــالة فقـــط، وهـــو 60مـــرت مربـــع، وقاعاتـــه يبلـــغ عـــددها   ألـــف 13مســـاحة 

ولكنــه مصــمم حبيــث يــؤدي عــدة وظــائف دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة يف آن واحــد، وللمســجد 
كلـه موضـوع يف تصـميم قاعة للصالة ومئذنـة وقبـة وسـبيل يـروي عطـش العـابرين، ولكـن ذلـك  

صيين صرف، وموزع يف أبنية متتابعة، حبيث ال ميكن أن تعرف الوظيفة احلقيقية لكـل بنـاء إال 
ـــره إىل هـــذه الوظيفـــة، والغريـــب أن توزيـــع أبنيـــة املســـجد ميَُ  هَ بِّـــإذا نُـ  ـــزائ ن القـــادم مـــن أن يـــرى كِّ

طريقـه إىل قاعــة الصــالة،  د ألـف مــرت وأن يظــل متجهـاً حنــو القبلـة وهــو يفْعــاحملـراب مــن علـى بُـ 
ليجــد نفســه يف النهايــة واقفــاً أمــا احملــراب،  ؛حبيــث يســلك بابــاً مــن وراء بــاب وقوســاً وراء قــوس

  ومضبوطاً على الكعبة.

وعلى واجهات املباين املؤدية إىل قاعة الصالة نقشت آيـات مـن القـرآن الكـرمي، ولفـظ اجلاللـة 
يعــد حتفــة معماريــة حبــد ذاتــه، أمــا قاعــة الصــالة مــن باللغــة الصــينية، وكــل مبــىن مــن هــذه املبــاين 

 
ُ
ا امل اة باخلشـــب الـــذي حفـــرت عليـــه آيـــات مـــن كتـــاب اهللا، والنقـــوش طَّـــغَ الـــداخل فـــإن جـــدرا

ـــا اآل ـــة الـــيت حفـــرت علـــى جنبا ـــة البديعـــة الـــيت تكســـو الســـقف، واألعمـــدة املرمري يـــات القرآني
  اًال أخاذاً وهيبة ال مثيل هلا.هذه العناصر تضفي على املكان مج واألحاديث النبوية؛

وعلى جانيب فناء املسجد رصـت حجـرات عديـدة، تضـم بيـت اإلمـام ومكتبـة، وقاعـات كبـرية 
ويف ركــــن جنــــويب محــــام يقصــــده  ,ا لبيــــع العاديــــاتجــــرً تْ مليئــــة باألثــــاث الصــــيين الفــــاخر، مث مَ 

  الصالة. املسلمون يوم اجلمعة، حيث يغتسلون باملاء الساخن ويتعطرون ويتوجهون إىل

والطريف أنه قد أقيم خلف املصلى تل ترايب مرتفع، تكسوه احلشائش اخلضـراء، وقـد خصـص 
  يف التصميم األصلي ليصعد فوقه اإلمام أو من ميثله لرؤية اهلالل خاصة يف شهر رمضان.

  جامع عيدكاه بمدينة كاشغر

رك قتيبــة بـــن مســـلم تقــع مدينـــة كاشــغر يف غـــريب منطقـــة شــينجيانغ الويغوريـــة ذاتيــة احلكـــم، وتـــ
فأصـــــبحت مركـــــزا إســـــالمياً ذائـــــع الصـــــيت للـــــداين  ,م711قدميـــــه فيهـــــا ســـــنة  االبـــــاهلي آثـــــارً 

مكان اجتمـاع »وحتمل معىن  ,فهي كلمة مركبة من العربية والفارسية «عيدكاه»والقاصي، أما 
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ينـة  ، وتبلغ مساحة جامع عيدكاه الواقع يف مشايل غريب ميدان عيدكاه يف قلـب مد«يف األعياد
  كاشغر أكثر من سبعة عشر ألف مرت مربع، ويعترب بذلك أكرب مساجد الصني.

مسـجد صـغري  بُـِينَ  م1426كم كاشـغر سـنة وقد قيل: إنه ملا دفن جثمـان سكسـرب مـرزان حـا 
جبانــب قــربه، وأصـــبحت هــذه البقعـــة مقــربة عامـــة حلكــام كاشـــغر ويارقنــد فيمـــا بعــد، ويف ســـنة 

صــغري بتربعــات ســيدة مســلمة تــدعى قــولرييرا، وأطلــق عليــه م مت توســيع بنــاء املســجد ال1788
يدة مســلمة أخــرى فقــد كــان هنــاك ســ م1801, أمــا يف ســنة «عيــد كــاه»منــذ ذلــك الوقــت 
أعـــدت نفقـــات ســـفرها إىل مكـــة املكرمـــة ألداء فريضـــة احلـــج، ولكـــن نـــريان  تـــدعى بـــورو يربيـــار

عــت بنفقــات ســفرها احلــرب اعرتضــت طريقهــا، فاضــطرت إىل العــودة مــن حيــث أتــت، مث ترب 
إلعــادة بنــاء املســجد، كمــا وقفــت أربعــني هكتــاراً مــن األرض عليــه، وبعــد فــرتة مــن ذلــك قــام 

احمليطـة باجلـامع، ويف  املسلمون هناك حبفر حبرية اصـطناعية وشـق تـرع وغـرس شـجريات املنطقـة
أضـيفت إىل اجلـامع دورة ميـاه للوضـوء ومئذنـة وحجـرات للدراسـة والسـكن مـن  م1876سنة 

ا استيعاب أربعمائة دارس، كما بنيت قبة علـى سـطح مبـىن املصـلى، األمـر الـذي زاد مـن  شأ
م، تعـــرض جـــامع 1900روعـــة املســـجد إىل حـــد كبـــري، وحـــني ضـــربت الـــزالزل مدينـــة كاشـــغر 

عيــدكاه لـــدمار شـــديد، فلجــأ املســـلمون هنـــاك إىل مجــع التربعـــات إلعـــادة بنائــه، أمـــا املئـــذنتان 
انيب بوابة اجلامع حالياً، فقد مت بناؤمها يف أثناء ذلك بالضبط، وقـد رمـم اللتان ترتفعان على ج

  من أهم اآلثار احملمية بالصني. يـَُعدُّ املسجد يف عصرنا احلاضر، وهو 

  المرحلة الرابعة

هـــذه املرحلـــة تقـــع يف عهـــد أســـرة تشـــينغ الـــيت كانـــت تتبـــع سياســـات مناهضـــة لإلســـالم، وإن 
سياسية، ويف ظل حماباة املسلمني أنشـأت العديـد  سلمني لدواعٍ إىل استمالة املاضطرت أحياناً 

  من املساجد، ومن مساجد هذه املرحلة:

  جامع تونغشين

من جمموع  %80تقع والية تونغشني يف املنطقة اجلبلية اجلنوبية بنيغشيا، وميثل املسلمون فيها 
ا اليوم ثالمثائة مسجد، ويعتقد أن املسجد اجلامع ا، ويوجد  بتونغشني يرجع إىل عهد  سكا
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م، وتعـرض 1864 -1853أسرة تشينغ، وقد كان مقراً للثوار املسلمني وذلك يف الفرتة مـن 
 م بعـد احتالهلـا للمدينـة,1856سـنة  املسجد ألضرار عديدة وحرائق على يد القوات املعادية

م، األمـر ا لـذي جعلـه حيـتفظ وبعد أربعني سنة قام املسلمون بإعـادة بنائـه اعتمـاداً علـى تربعـا
م عن تأسـيس حكومـة واليـة يوهـاي ذاتيـة 1936بالكثري من مالحمه األصلية، وأعلن يف سنة 

  احلكم لقومية هوى.

  جامع هوهيهوت

ــا مثانيــة مســاجد، أقــدمها وأكربهــا هــو  هوهيهــوت عاصــمة منطقــة منغوليــا الداخليــة، ويوجــد 
م. عرفـــت مبـــاين 1789بـــين ســـنة جـــامع هيهـــوت خـــارج بوابـــة املدينـــة القدميـــة الشـــمالية وقـــد 

جامع هوهيهوت بفخامتها وروعة هندستها، أما مبىن املصلى فيه فمن طراز القصـور الصـينية، 
تعلوها مخـس مقصـورات مجيلـة، سداسـية الشـكل متفاوتـة االرتفـاع، ممـا جعلهـا تنفـرد بأسـلوب 

  معماري خاص.

  المرحلة الخامسة

وقــد بــىن يف هــذه املرحلــة العديــد مــن  ,احلاضــرم إىل وقتنــا 1912متتــد هــذه املرحلــة مــن ســنة 
  املساجد ومنها:

  مسجد دونغقوان في مدينة شينينغ

شـــينينغ هـــي عاصـــمة مقاطعـــة تشـــينغهاي، حيـــث يقطـــن املســـلمون بكثافـــة، وقـــد بـــين مســـجد 
 م) علــى يــد اجلنــرال املســلم موينــغ؛1644–1368نــاك يف مطلــع عهــد أســرة مينــغ (صــغري ه

م)، فقــام املســلمون بإعــادة بنائــه، مث 1911–1644شــينغ (ســلطة ت لكنــه دمــر علــى أيــدي
يـــأ للمســـلمني إعـــادة بنائـــه1911وبعـــد ســـنة  ,هـــدم ثانيـــة واســـتغرق هـــذا العمـــل ســـنتني،  ,م 

م بســبب احنــراف قاعــة صــالته عــن القبلــة، وملــا مت حتديــد القبلــة، 1916ولكــنهم فكــوه ســنة 
وأضــــيف إليــــه  ,م1947و  1946أعيــــد بنــــاء املســــجد علــــى نطــــاق واســــع، يف املــــدة بــــني 

  جناحان أحدمها جنويب واآلخر مشايل مكونان من طابقني.
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حـــىت أصـــبح جامعـــاً علـــى  ,كمـــا أضـــيف لـــه بوابتـــان ومئـــذنتان وأكثـــر مـــن مثـــانني غرفـــة إضـــافية
مـرت مربـع، تبلـغ  13.600الصورة اليت نراها اليوم. يشغل جامع دونغفـوان مسـاحة تربـو علـى 

مـرت مربـع، لـذلك ال يعتـرب أكـرب جـامع يف مقاطعـة  4.600رب مـن املساحة املبنية منها ما يق
بــل هـو يقـرب مــن جـامع عيــدكاه مبدينـة كاشـغر وجــامع هواجيويـه مبدينــة  فحسـب؛ تشـينغهاي

وهــو جيمــع يف عمارتــه بــني فــن العمــارة الصــيين التقليــدي وأســلوب العمــارة اإلســالمية،  ,شــيآن
ار وعرضــــه مخســــة عشــــر مــــرتاً وأعلــــى عقــــده  واملــــدخل األول للجــــامع يبلــــغ ارتفاعــــه عشــــرة أمتــــ

وبـــني املـــدخل األول واملـــدخل الثـــاين  ,«جـــامع دونغقـــوان يف شـــينينغ» كتابـــات مذهبـــة نصـــها:
الـــذي يليـــه ثالثـــون مـــرتاً، ولـــدى دخـــول الزائـــر مـــن هـــذا املـــدخل جيـــد نفســـه أمـــام صـــحن تبلـــغ 

يل مكونـان مـن أمتار مربع ونصف املرت، وعلـى جانبـه جناحـان جنـويب ومشـا 4.500مساحته 
طـــابقني، أمـــا اجلنـــاح الشـــمايل فمخصـــص لالســـتقبال وخـــزن الكتـــب واالجتمـــاع العـــام، بينمـــا 
اجلنــاح اجلنــويب خمصــص لســكن طــالب العلــم والبحــوث التعليميــة، وتنتصــب يف غــريب صــحن 

  مرتاً مربعاً. 136وهي تغطي مساحة قدرها  ,اجلامع قاعة الصالة

هـا املعماريـة وعصـور إنشـائها، وهـي مسـاجد مـا زلنـا تلك كانت حملة عن مسـاجد الصـني وطرز 
يف حاجــة إىل املزيــد مــن الدراســات للتعــرف عليهــا وعلــى الــرتاث اإلســالمي وتــاريخ املســلمني 

 ذه البالد.



  لفقهاب التاريختداخل 
  الفقهية الّنوازلنموذج 

  
  أحمد السعيدي

(التاريخ الديني واالجتماعي  لتاريخكتابة افي  نصوص النوازلأهمية  تبريز الدراسة نبتغي في هذه
ن بعض المتون المخطوطة سنضرب األمثلة على ذلك مصادي وتاريخ العقليات)، و واالقت

في الوقت هين ، منبّ أهمية هذه النصوص للمؤرخ المعاصرلى إ األنظار لفتوغايتنا  والمطبوعة.
ا عنها، في الوقت الذي ال التي تشهد ازورارً فَ غْ ز النصوص األَ إلى ضرورة خروجها من حيّ نفسه 

بل ننادي  مرادنا التنّقص من شيء؛ستثمر النصوص والوثائق األجنبية في كتابة تاريخنا. ليس في تُ 
 راح ما لغيرنا.هو لنا، وعدم اطّ  بما االهتمامالموازنة بين ب

  مفهوم النوازل الفقهية
القديمة، فهي تقتصر على داللة  لن يقف الباحث على داللة مفهوم النوازل في المعاجم العربّية

 والناِزلة .الناِزلة: الشديدة تنِزل بالقوم، وجمعها النَّواِزل.» اللفظ اللغوية، فمثال نقرأ في لسان العرب:
لكن النوازل من حيث هي مصطلح  (لسان العرب: نزل) .«شدائد الدهر تنزل بالناسالشدَّة من 

حيث  للمجال الفقهي خاصة،َتُمّت  - مع اللفظ في كونها طارئة وحادثة وٕان كانت تأتلف-فقهي 
مشكلة عقائدية أو أخالقية أو » وتعني: ،1«األحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية»تعني 

يم المجتمع بناء على دم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حًال يتالءم وقذوقية يصط
تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس، فيّتجهون » وفي تعريف آخر أنها: .2«قواعد شرعية

هاء، ح محّل اتفاق بين الفقصطالليس هذا االو  .3«هاء للبحث عن الحلول الشرعية لهاإلى الفق
بة واألجو  ٕانما تطلق اصطالحات أخرى كالفتاوىحيث ال يطلق على جميع ما ينزل بالناس، و 

  والمسائل واألسئلة واألحكام.
 :مجاالت النوازل

والطابع  بحياة المسلم، وكان من سماتها الواقعية والتجدد -في مختِلف أطوارها-  4ارتبطت النوازل
ما تعّوده من أسئلة (مسائل العبادات مستفتي فين الألن النوازلي كان مقصودا من لد ؛المحلي

(المستجدات التقنية والتجارية والعادات الطارئة..).  لم يتعودهوالعقيدة والمعامالت المعروفة) وما 
، حتى إذا واجهته مجرياتهالذلك كان على النوازلي مسايرة التطور العام للحياة اليومية، مطلعا على 

هو  -عوام السائلين وخاصتهمفي نظر -الجواب عنها. فالفقيه النوازلي  نيعجز عمسألة طارئة لم 

                                 
 . باحث من املغرب  
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ل بتنزيلها على الواقع، باستنباط وهو المخوّ  -وهذا غير كافٍ -الممتلك للمعرفة الدينية من وجه 
الحكم الشرعي فيها. ونرّكز هنا على النوازل الواقعية، أي التي لها ارتباط بالواقع المعيش، بناء 

بمسائل غيبية أو  ُتعنى، ال التي «اسأل عّما يكون، وَدْع ما ال يكون»ك مالِ اإلمام  على قاعدة
، كما هو شأن بعض كتب النوازل التي عالجت قضايا األلوهية وجوهرهاتبحث في عّلة األشياء 

  والخلق والوجود واألسماء والروح والنبوءة.. ونسوق هنا بعض األمثلة:
  نزول آدم من الجنة..

برني بكيفية نزول آدم من الجنة، هل رفعته الرياح أو تواله اهللا أو وّكل به المالئكة، وهل سيدي أخ»
متفرقين؟ (...) إن اهللا تبارك  رآه أحد في السماوات أم ال؟ وهل نزل دفعة واحدة مع حواء أو نزال

على معراج ناسب علمنا أنه هبط هو ومن معه بأنفسهم، و  }اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا{ :وتعالى لما قال
 .5«رة على حكم ذوات أصحاب الرياضاتذواتهم. فإن آدم هنالك له ذات خفيفة ني

 السّر في تالطم األمواج..

الحمد هللا. سيدي ما السر في تالطم أمواج البحر؟ هل ذلك عبادة منه أو ال؟ وأي خصوصية »
ن البحر : أ- الموفق للصوابواهللا - تمطر السماء به؟ والسالم. الجوابلمائه يرفعه السحاب منه ف

 وم مقام جريانه التي تزول رائحته؛لو سكن لمات من نتنه جميع حيوانات البحر، وتالطم أمواجه يق
جا، ألن شأن الماء الراكد التغيُّر كما هو مشاَهد، والقدرة اإللهية ال تستحيل أن يرفع السحاب لجا

رجع عذبا كذلك، واهللا ماء البحر حتى يألن الحكماء يعالجون  ويمطره على األرض عذبا فراتا؛
  .6«تعالى أعلم

كان مالك »وقد كان بعض الفقهاء يأتون بالمسائل من عندهم، ويجيبون عنها من دون حدوثها، و
وها كأنها ال يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحّبون أن يعلم

األحكام االعتقادية، وفي »لباحثين مجاالت النوازل في وقد حصر أحد ا .7«مسألة بلوى فبجيب فيها
  .8«حكام الفرعية التكليفية والوضعيةاألحكام األصولية، وفي األ

جريات الحياة اليومية، لنوازل الفقهية اإلحاطة بمختلف م، فقد استطاعت امن أمر مهما يكنو 
  وتعددت منظورات الفقهاء إزاءها. 
والعادات االجتماعية، والعالقة باآلخر  ،والمعامالت ،والمرأة ،سياسةمن ثم، اخترقت النوازل عالم ال

، بما خاصةنها جّلت خبيئة المجتمع اإلسالمي عامة، ومجتمع الغرب اإلسالمي أالنصراني.. أي 
ومن ثم تكون كتب النوازل منجمًا غنيا بمعلومات موازية يستفيد منها »رب، فيه األندلس والمغ

  .9«هماير المؤرخ واالجتماعي وغ
  وهذه بعض مجاالت النوازل الفقهية في الغرب اإلسالمي: 
 ما له عالقة بالمذهب والعقيدة، وهو كثير جدا.الديني المجال :  
 البيعة، والية العهد، الفوضى وعدم استخالف إمام، التحزب مع النصارى، السياسي المجال :
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  10 ع النصارى..االستنصار بالنصارى على المسلمين، فراغ الحكم، التعاهد م
 ع يْ بَ سعار، الغالء، البيوع مثل سك النقود، الموازين الكيلية، األ: العملة، االقتصادي المجال

، الزكاة، السلف، العقار، احتكار السلع، التدليس، الربا، ظهور العيب في المبيع، التعامل 11يانْ الثُّ 
والجبن والدجاج  ،والشمع ،والقهوة ،والشاي ،بالشيك البنكي، انتشار البضائع األجنبية كسكر القالب

وكاغد الروم والصابون والحرير والملف والمكانات المحالة بالذهب، ظهور التلغراف  ،الروميين
  13والطائرة والفونوغراف..  12والتلفون وطاموبيل

 الكّد والسعاية، النكاح وقضاياه، طعام المواسم واألعراس، اختالط الرجال االجتماعي المجال :
النصارى (البرنيطة)، االحتفال المولد النبوي، وضع  14اء، التشّبه بالنصارى، لبس قلنسوةوالنس

  .15اليهود، انتشار التبغ، ظهور بعض الطوائف الدينية
 اإلجارة على اإلمامة، اشتراط المعلم أجرته، تعليم الولد، قواعد القراءة التربوي المجال :

حباس المسجد، مراجعة ألواح الصبيان لتصحيح المعلم من أ وعلومها، تعليم األعزب، إعطاء
 .16م للصبيان..األخطاء، كتابة الُجُنب األلواح، ضرب المعلّ 

 حكم بعض الكتب والنصوص األدبية (قصائد، روايات، مقاالت، المجال األدبي والفني :
بوكيمون »خطب..) حكم الصور والمجّسمات، حكم بعض المسلسالت كمسلسل الكارتون الياباني 

kémonPo»17 والمسلسالت المكسيكية، حكم بعض األغاني «نور»، والمسلسل التركي ،
  المسموعة والمرئية واألفالم السنمائية..

 الّطواعين واألوبئة واألمراض، الحْجر الصّحي (الكرنتينة)، الحجامة، دواء الطبي المجال :
حاث على الخاليا الجذعية، ألب، التبرع باألعضاء، ا«الرحيم»النصارى، التداوي بالحرام، الموت 

االستنساخ في اإلنسان والحيوان والنبات، البصمة الوراثية في إثبات النسب والجرائم، العالج 
 ..م في نوع الجنين، التبرع باألعضاءالجيني، التحكّ 

 18المجاالت العلمية األخرى.  
 وسنتطرق إليه قريبا.التاريخي المجال : 

  :19العام لتاريخاالنوازل و 
روف أن التاريخ داخل في ِعداد العلوم اإلنسانية، بتخصصاته الدقيقة؛ نتحدث هنا عن المفهوم من المع

كتابة الوفيات والتراجم والطبقات والفهارس.. الحديث للتاريخ، على عكس المفهوم التقليدي الذي يعني 
ول تاريخ القارئ غير راض عّما يجده اليوم في السوق من الكتب ح إن» يقول عبد اهللا العروي:
 ورات والخرافات وأشعار المناسبات،وجدها مليئة بالحروب والث المؤلفات القديمةالمغرب. إذا رجع إلى 

تاَه في نظريات مبهمة عن المنهج أو في تحليالت دقيقة حول منطقة  الجامعية الرسائلٕاذا التفت إلى و 
تزخر بأحكام استعمارية تعّكر عليه رآها  األجانب كتبأو أسرة أو تنظيمة اجتماعية. وٕاذا التجأ إلى 

  .20«؟أين مؤرخونا؟ لماذا ال يعيدون كتابة تاريخناصفو يومه. فيسخط ويقول: 
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عاد تب هذا التاريخ أصال لكي يُ بمعنى أن إعادة كتابة هذا التاريخ صارت ملّحة جدا اليوم، لكن هل كُ 
ة. فالتفكير في البدء من دَ وَّ سَ ها مُ التفكير في تلك الصيغة الماضية التي تبدو للمؤرخ المعاصر وكأن

التي راجت ضمن الثقافة الشفوية بصفة عامة، أو »جديد يقتضي البحث عن النصوص األغفال 
ألم  .21«م انقطعت الصلة بينها وبين الناسث ،بصفة خاصة ضمن حلقات التدريس في مدة معينة

لية والقضائية والِحْسِبّية والمقيدات النوازل وغيرها من النصوص الدينية والعد -ومازالت كذلك–تغفل 
تكتسي في »؟ لقد تنّبه المؤرخ المعاصر لهذه النصوص التي ..والكنانيش ومستخلصات المراسي

ميدان الدراسات التاريخية ُبعدًا هامًا يتجلى في أنها تعكس من خالل السؤال والجواب أوضاعًا تاريخية 
ألنها لم تصدر من سلطة رسمية، ولم تتلّون  ؛ن جهة ثانيةدقيقة من جهة، وتتميز بعفويتها وبراءتها م

بلون إيديولوجي أو سياسي. فابتعاد المفتي عن السلطة الحاكمة وّفر مناخًا من الحرية لفكره دون تدخل 
أحيانًا قيمة النص التاريخي سافر من الجهات الرسمية، مما يجعل النازلة نصًا تاريخيًا محايدًا يفوق 

  .22«نفسه
شكال المنهجي المتعلق باستثمار هذه النصوص النوازلية من عدمه ُتُجوِوَز اليوم، مع إن اإل
لكن كيف يمكن  النوازل فيها ذو بال؛ بمعنى أن حظّ  تجدات في مجال الكتابة التاريخية؛المس

  و مبتورة أو مفقودة؟أاستثمار نصوص النوازل وغالبها مخطوط، وبعض نسخه نادرة 
راضيا أو –ونشرها، مما أدخل المؤرخ  23مغاربة إلى تحقيق هذه النصوصلجأ بعض المؤرخين ال

. وصارت 24«توسيع مفهوم الوثيقة» -يه العرويما يسمّ -إلى دائرة الفقه، ولعل الّرهان هو  -مرغما
دارس األولى هي مهمة ال»إذ إن  تخصصات العلمية؛ف النصوص نوازلية متاحة للباحثين من مختلِ 

  .25«ن فالبحث عن الوثائق نشاط متواصلمادام هناك تاريخ ومؤرخو و  البحث عن الوثائق،
 لتاريخية اليوم، وهذا تحصيل حاصل؛مهمة في الكتابة ا هنا إلى أن النوازل الفقهية خاصةنخلص 

  ؟ا التخصص الواقع ضمن العلوم اإلنسانيةلكن أين تتجلى خدمتها لهذ
من معطيات  «الفقه»الل ما تحتويه كتب اتجهت عناية الباحثين إلى استغ» يقول أحد المؤرخين:

في الدراسات التاريخية. تلك الكتب التي ظلت لمدة طويلة ال تحظى باهتمامهم، على  اعتبار أنها 
للتاريخ اإلسالمي، نظرا  «المصادر الدفينة»؛ بينما أصبحت تصنف حاليا ضمن «مصادر جافة»

قافي للمجتمعات اإلسالمية، وباعتبارها تعالج الرتباطها بالواقع االجتماعي والسياسي والديني والث
  .26«كس مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهمقضايا واقعية، وتع

بناء على ما سلف، انبنت الكتابة التاريخية اليوم على التخصص في داخلها، ال نعني هنا تلك 
تية قريبا، إذ التقسيمات المعروفة للتواريخ (قديم ووسيط وحديث ومعاصر)، ولكن نعني التواريخ اآل

لبحتة من المصادر األصلية تعد مصنفات النوازل والفتاوي الفقهية باإلضافة إلى قيمتها الفقهية ا»
، وسنحاول تبيان 27«لما تتضمنه من مادة غنية في مجال الدراسات التاريخية والحضارية القيمة؛

 رفد النوازل لكل تخصص تاريخي مع التمثيل لذلك:
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درجة التدين في الحواضر  ، ودراسةق الدينيةرَ شار المذاهب والفِ : انتالتاريخ الديني - 1
 ،والبوادي، حكم المرتد والزنديق، أخبار التصوف والمتصوفة واألولياء والصالحين

ونصوص الكرامات والمرائي والمنامات والبدع.. وتوجد أمثلة كثيرة على الممارسة الدينية 
وسنأتي بمثالين لتبيان قيمة المنجز النوازلي في  ع المغارب، واألسئلة الحاّفة بها،في مجتم

 هذا المجال:

 من ُينسب إلى الصالح: -

 : نرى جبريلسيدي ما ترون في رجل ينسب إلى الصالح ويزعم أمورا ال يدعيها عاقل، يقول»
ويقول لي ونسمع منه، ونرى ميكائيل حين يكيل الماء، ويقول للظَلمة من يشتري مني شياخته 

مضاده، ويتحدث في حمل الحوامل، ويقول فالنة يتزيد لها ذكر، وفالنة ذات نشيخه ونعزل 
صلى أنثى، ويقول لمن رآه مريضا خذ هذه العشبة تداوى بها، فإنها كما أعطانيها رسول اهللا 

  .28«اهللا عليه وسلم، إلى غير ذلك
  من أظهر اإلسالم وهو نصراني: -

سلم وأظهر اإلسالم، وكثر سماع ذلك وسئل ابن رشد عن رجل كان على دين النصرانية فأ»
لِفَي فيها بيت شبه عنه، ورفع إلى السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله. فُفتِّشت داره فأُ 

حنيَّة إلى جهة الشرق، وهي أشيق من سعة البيت، وفي الحنية دكان وسرير، وفيها الكنيسة فيه 
هد ممن يعرف أحوال النصارى وأمور قنديل معلق وآثار كثيرة ألصقت فيها شموع.. وشهد شا

ب بها النصارى ويهدونها إلى قسيسهم ليوقدوها في شرعهم بأن الشموع المذكورة ما يتقرَّ 
 .29«هم..دِ متعبَّ 

وٕاظهار النصراني  ،ه: يتعرض النّصان السالفان على التوالي لنازلتي الصالح المشتبَ تركيب
بالنازلة في حد ذاتها. حيث نخلص إلى المنظور  إلسالم، وال يهمنا هنا الجواب، بقدر ما نهتبلا

الشخصي والعملي للدين، األول مسلم يظهر الصالح ويدعي اإلتيان بالمغيبات والخوارق، فيما 
، تنزع النازلة إلى تبريز حكم معا ينظهرا إسالمه، وفي الحالالثاني نصراني يمارس دينه مُ 

ة النظر الشرعي هنا، ولوالهما لما ُعدَّ ذانك لّ بمعنى أن الضرورة والمخالفة هما ع ها،الشرع في
. من هنا يتبين تأريخ النازلتين لإلسالم في ممارسته فيه حكمطلب الالسلوكان مما ُيسأل عنه ويُ 

  اليومية، وانطواؤهما على مظهر من التاريخ الديني في فترة معينة.
 : االجتماعي التاريخ - 2

ال سبيل إلنكار موقع التاريخ االجتماعي في أي دراسة تطمح إلى » يقول إبراهيم القادري:
اإللمام بالعناصر الفاعلة في حركة التاريخ، وريادته في تأسيس تاريخ شمولي يتجاوز مستوى 

تابة التاريخية التاريخ التقريري الَحَدثين ويسعى إلى نسج خيوط منظور جديد يتوخى تحرير الك
  .30«من طابعها الرسمي
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ألن النوازل ألصق بحياة الناس  التاريخ في نوازل الغرب اإلسالمي؛مظاهر هذا  تددوقد تع
رتبط بالحياة اليومية وتفاصيلها. كما أن النوازل ألقت الضوء ااالجتماعية واالقتصادية، وأكثرها 

م ة والعواعلى الفئات المهّمشة والمهملة تاريخيا (المتنبئون والسحرة والزنادقة والبؤساء والسفل
ن والعبيد..) ولوالها لما قيِّض للمؤرخين مراكمة كتابة تاريخية اجتماعية. صحيح أن والمتسولو 

لكنه يسهم بقدر ذي بال في  ا، أي تبريز حكم الشرع في الحادث؛غاية النوازلي دينية أساس
  ما سلف بما يأتي:لتجلية الشروط المحيطة بالنازلة، ومنها الشروط االجتماعية. وسنمثل 

  قبيح. بلقبدعا رجال من  -
وكيف إن كان  جال بلقب غلب عليه، وهو لقب قبيح, وذلك اللقب هو الغالب عليه،من دعا ر »

  .31«ب قد أباح للناس؟ هل ذلك جرحة فيمن دعاه بذلك؟الملقَّ 
  الجنين: إسقاط -

جوازه، هل يسوغ ذلك أم ال؟ وٕاذا قلتم ب على إسقاط الجنين قبل أربعة أشهرإذا اتفق الزوج والزوجة »
هل يجوز للزوجة وٕان لم يوافق الزوج أم ال؟ وٕاذا قلتم بالمنع وفعلت ذلك المرأة وأسقطته، هل تلزمها 

  .32«أم ال؟ )الديةّ (الُغرة 
  الزواج بماشطة: -

ذلك  لبِ يمنعها من صنعتها وقَ  الّ واشترطت عليه عند عقد النكاح أ وسئل عمن تزوج ماشطة،»
  .33«منها، ثم أراد منعها من ذلك

اس يسألون على غيرها، بحكم أن الن ا: ما استلفت نظرنا هو كثرة النوازل االجتماعية وهيمنتهركيبت
لذلك نرى في النصوص الثالثة نزوعا إلى  شيء آخر؛أي أكثر من  عن حكم اليومي والمعيش

ا تحكيم النوازلي في أمور الزواج واإلنجاب وبعض العادات (التلقيب). نقف عند نازلة اإلجهاض بم
هي ممارسة قديمة ال حادثة، وكذا مطالبة الزوجة بحّقها في العمل، بما هي نازلة ملّحة اليوم، 

  وتبدو هذه النوازل وكأنها بنت ساعتها، وليست ماضية. 
  : االقتصادي التاريخ - 3

في هذا اخترقت النوازل عالم التجارة والمال واالقتصاد، وسيقف المؤرخ االقتصادي على نوازل كثيرة 
لكننا سنقتصر على ظاهرة انتشار البضائع األجنبية في المغرب خصوصا،  مما ذكرناه آنفا؛ جالالم

ر القالب والشاي والقهوة والشمع والجبن والدجاج الروميين وكاغد الروم والصابون والحرير كسكّ 
فوتوغراف.. ة بالذهب، ظهور التلغراف والتلفون وطاموبيل والفونوغراف والانات المحالّ لف والمكَ والمَ 

 وسنورد بعض النصوص النوازلية في ذلك:
  :حلّية الصابون -

فالصابون  أهل الذمة، فإن الصابون أحق حاال؛ إذ ليس مما يؤكل؛فإذا أجازوا تناول مأكوالت »
في ثوب ثم يغسل الثوب غسال ناعما حتى ال يبقى له أثر، والصابون يحتاج إليه الغني  لُ عَ جْ يُ 
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  .34«يروالفقير والصغير والكب
  الورق الرومي. -

ستها، وكل ما تناولته يد االورق الرومي مما أدخل الكافر يده فيه مبلولة حال كونها لم تعلم نج»
  .35«نجاستها مختلف في طهارته ونجاستهالكافر ولم تعلم 

  :«فونوغراف» ةماكينة الكالم المسما -
المتكلم شخص يميزه المستمع ولما في هذا السؤال من تشويق بواسطة األوصاف الميكانيكية، وأن »

ويعرفه باسمه، ويستغني بها عن سماع ذوي الطرب واأللحان لحكايتها الصوت بمده وقصره، 
اللهو المختلفة في  بآالت الماكينةوتكسيره وتطريبه، وٕاخفائه وغّنته.. فيكون الجواب بعد هذا: إلحاق 

اآللة لذاتها، إنما تنشأ العلة من اللهو  ألن العلة في حرمة آلة اللهو ال يعلق بسماع إباحة سماعها؛
  .36«النظر إليه والتلذذ بصور المطربوالنظر إلى ما ال يحّل 

ـــب ـــوغراف وغيرهـــا مـــن المســـتجدات االقتصـــادية فـــي المغـــرب تركي : الصـــابون والـــورق الرومـــي وفون
لــك أن ذ ّون الــديني آكــد؛المعاصــر، مجــّرد تمثيــل للعالقــة بــاآلخر التــي يكــون فيهــا استحضــار المكــ

المجتمــــع المغربــــي أصــــابته الثــــورة االقتصــــادية األوربيــــة بــــاختالل األحــــوال، خصوصــــا بــــين الفقهــــاء 
الء الفقهـاء لـم يحسـوا ؤ النوازليين الذين ترّجحوا بين اإلفتاء بالحلية أو الكراهـة أو الحرمـة. وربمـا أن هـ

ا يقـول النـوازلي محمـد بـن بقوة اآلخـر إال حـين التعـرض لهـذه المسـتجدات التقنيـة والتجاريـة، وفـي هـذ
ســالمية، وأقمنــا الوظــائف فإنــا هللا علــى ضــعف إيماننــا حتــى تركنــا الشــعائر اإل» عبــد الكبيــر الكتــاني:

فكيــف ال يغلبــون علينــا وقــد هجرنــا ُســنن نبّينــا، وعَمرنــا أوقاتنــا بســننهم وآالتهــم وبضــائعهم  الروميــة؛
فــي كمــا يكــون معاينتهــا والوقــوف عليهــا  ،37«وزخــارفهم ومحــدثاتهم التــي تشــغل القلــوب واألبصــار؟

الفقيــه النــوازلي إلصــدار فتــواه. مهمــا يكــن مــن أمــر، يبــدو التصــدي لقــوة أوربــا االقتصــادية مــن  عهــدة
لدن الفقهاء أمرا إلى إدبار في ظل غزوها للمجتمع من أعاليه إلى أسافله، وعموم البلوى بهـا عمومـا 

ة تـاريخ اقتصـادي لبلـد إذ ال يمكن كتابـ خطوطة في غالبها؛هذه النوازل المكبيرا. من هنا تتبين قيمة 
لكنـه بمعالجتـه تلـك أّرخ انتشـار األنمـاط  صحيح أن غاية النوازلي دينية صـرف؛من دون استثمارها، 

  البدئية للبضائع األجنبية في المجتمع، وهو أمر ذو بال.
 : العقليات تاريخ - 4

ليات، تاريخ العق»اريخ أكثر من غيره، نقصد فذلك في اتصال بالت «العقلية»حين نطلق اصطالح 
موقفا جماعيا لنخبة جلها أو بمعنى أننا نرى في الموقف الفقهي  .38«أي تاريخ المواقف الجماعية

واتفاقا تاما (القول بالحلية) أو جزئيا (القول  حداثة نظرا وعمال ومعاينة وٕافتاءً كانت متصلة بال كلها
تحقََّق تاريخيا، وٕان لم يكن متحققا فال داعي للتحدث عن تاريخ بالكراهة)، أي إن موقفا جماعيا 

عقلية في مجتمع ما أو نخبة ما أو عند جماعية بشرية ما. هذا يسّوغ لنا النظر إلى المستجدات 
اليومي  الج تاريخ العقليات مستوى أساسيايع»حيث  بية ومظاهرها من وجهة هذا التخصص؛األجن
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والقول بهذا ال  .39«شف عن المضمون الالشخصي لتفكيرهمفراد ويكواآللي، أي ما ينفلت من األ
يعني االنتقاص من هذه النخبة، فالنخبة العالمة بالمغرب كغيره تضم علماء الدين واللغة والعلوم 

لكن البد من وضعها  ؛«الحداثة»أو  «الرفاهية»العقلية التجريبية، فال يمكن بحال وسمها بمقاومة 
إلى ذات التعلق الوطيد بالتراث الفقهي والسياسي والمذهبي. من هنا كان النظر  «العقلية»في سياق 

كان المدخل »ز حكم الدين فيها قبل استعمالها، ومن ثم المستجدات من وجهة دينية صرفة تبر 
، والحرام الحاللهو مدخل  التهم حول البضائع التجاريةيالذي مارس فيه الفقهاء مناقشاتهم وتأو 

 .40«ما وجدوا إلى إثبات حرمتها سبياللمواد التجارية األجنبية تلقى معارضة العلماء كلفكانت جّل ا
ن المكلف ال يجوز له أن إ» - حسب أبي العباس القرافي–التي تقول القاعدة الفقهية  استدعاءأي 

 .«على فعل حتى يعلم حكم اهللا فيه مَ دِ قْ يُ 

  ؟«الكافر»في نظرهم لصنائع اآلخر  رى هل كان النوازليون متواضعين على عقلية موحدةتُ 
يمكن في النصوص السالفة الخلوص إلى انفتاح بعض النوازليين من نخبة العلماء على 

هم بحليتها، ورفع الحرج عن استعمالها (تجويز الصابون وفونوغراف وزيت ئالمستجدات وٕافتا
الناصري صاحب النصارى وسكر القالب..)، وكان بعضهم متأثرا بهذه المستجدات كالمؤرخ 

بإباحة  طرفة األدباء» رسالةومحمد العياشي سكيرج، الذي أّلف  ،41، ومحمد الحجوي«االستقصا»
  .«الكهرباءضوء 

 نخلص مما سلف إلى أمرين:

  .«دار الحرب»و  «دار اإلسالم»العالقة باآلخر وفق ثنائية  -أ  
لمية الفقهية المغربية سيادة موقف جماعي متحّفظ على الحداثة في أوساط النخبة الع -ب 

جماعية أخرى غير متحفظة في أوساط  «عقلية»الجماعية، كما تسود  «عقلية»يمكن وصفه بالـ
 ار والموظفين المخزنيين والعامة.الطبقة الوسطى والتجّ 
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  الضرورية الشريعة مقاصد من منظور فقه التحضّر
  

  نورالدين مختار الخادمي
  

قضيتين أساسيتين: قضية  1)من منظور مقاصد الشريعة الضروريةفقه التحضر يدرس موضوع (
التحضر باعتباره فعال إنسانيا مثمرا ومفيدا على صعد الحياة المختلفة، وقضية مقاصد الشريعة 

  .عاء فكريا ومرجعيا للتحضر ومسائله وعناصرهالضرورية باعتبارها و 
وهو يهدف إلى تقرير المشترك اإلنساني الضروري على مستوى المعرفة واإلنتاج والتنمية 

وٕالى تأسيس الفعل الحضاري الضروري المبني على الشريعة ومقاصدها ، والتعاون والتواصل
الشرعية الضرورية التي تحوي ما نظرا إلى حقيقة المقاصد ، بما يخدم هذا المشترك، السامية

  لتحقيق الخير اإلنساني المشترك. ؛يصلح أن يكون إطارا مضمونيا ومنهجيا
والحق أن معالجة التحضر من منظور مقاصدي ال يقتصر على الجانب الضروري لهذه 
المقاصد، والذي ُيعرف بالمقاصد الضرورية، وٕانما يشمل كل الجوانب والعناصر المقاصدية 

، ومن ذلك: المقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية، وقد آثرت االقتصار على هذا الجانب األخرى
العتبارات علمية ومنهجية وفنية. ويمكن أن نبين ذلك في مناسبات أخرى، وبه تكتمل صورة 

  الفعل الحضاري المبني على مراعاة المقاصد الشرعية بوجه عام.
أو ربما -ة ال يعني وقوع التطابق الكامل ضروريودراسة فعل التحضر من منظور المقاصد ال

بين هذه المقاصد وبين التحضر اإلنساني المختلف األبعاد والمظاهر، باعتباره  -التطابق األغلبي
إذ إن هذا التعدد في المنطلق يكون أحد  ات الفكرية والثقافية والمذهبية؛فعال إنسانيا متعدد المنطلق

قارب وسماته وأشكاله وآلياته، وٕانما يعني تقرير التوافق أو الت أسباب التعدد في طبيعة التحضر
خدمة للمشترك اإلنساني، وانطالقا من البعد المقاصدي  بين مختلف الصنائع الحضارية

يمكن أن يتحقق به هذا ، اإلسالمي الضروري الذي يشكل مساحة مرجعية مرنة ومتسعة وثرية
  .التوافق أو التقارب

اله المتنوعة وبأبعاده بمضمونه المتكامل وبأشك-جحا أن إحالة التحضر غالبا ورا وأظن طنا
على المنظور المقاصدي اإلسالمي الضروري، سيحقق الخير الكثير على مستوى  -المختلفة

االلتقاء على تعزيز المشترك اإلنساني في مجاالت اإلنتاج المعرفي والمادي والروحي والبيئي، 
  وغير ذلك.

  ّضرالمراد بفقه التح
  أمران اثنان:ُيراد بفقه التحّضر 

                                                 
 . أكاديمي من تونس  
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لفعل الحضاري اإلنساني، وهذه ويتعّلق بمجموع األحكام الشرعّية الفقهّية ل ،األمر األّول -
 األحكام هي بمثابة الموجه والمرشد إلى تأسيس هذا الفعل وتفعيل عملياته.

معرفيا ومنهجيا ضر، وُيشّكل هذا الفقه (فقه التحّضر) أحد المطالب الملّحة في العصر الحا
الوعي بالّذات وباآلخر، ورسم وتاريخيا وٕانسانيا، بما يحقق التخصص والتنوع واإلضافة واإلبداع و 

مسار من االّتفاق أو الوفاق والتعايش والتسامح والتثاقف، وفق أرضّية معرفّية وحضارّية مشتركة 
  محّددة المعالم والضوابط واآللّيات.

فعل الحضاري اإلنساني وبعملياته وآثاره بالمعرفة الدقيقة والواعية بال ق، ويتعلّ األمر الثاني -
 ومآالته.

  المراد بمقاصد الشريعة
أو  في الدنيا واآلخرة. ،للناسمقاصد الشريعة هي األهداف اّلتي تريد الشريعة اإلسالمّية تحقيقها 

ن، وتقرير عبادة اهللا عّز إصالح المخلوق في الّداري :أو أّنها هي: جلب المصالح ودرء المفاسد،
وعمارة األرض وٕاصالحها  ،األمن وٕاقامة الحياة على الحّق والعدل والحرّيةوتحقيق  ،وجلّ 

وتزيينها، وبناء الحضارة وتعمير الكون واإلعداد للّدار اآلخرة، وجلب المرضاة اإللهّية والسعادة 
  األبدّية.

وتفعيلها،  اانها وضبطها وتقعيدها وتفصيلهوهذه المقاصد يحويها علم كامل ُيعنى بدراستها وبي
  وغير ذلك مما يستوعبه علم ما أو نظرية ما.

  المراد بمقاصد الشريعة الضرورية
  المقاصد الضرورية:بيان حقيقة 

 ,والنفس ,حفظ الّدين :وهي ,ّيات الخمسة، أو بالكلّيات الخمسبالضرور هذه المقاصد ُتعرف 
  والمال. ,2والنسل ,والعقل
. وهذه «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق»: اإلمام الشاطبي قولهعن جاء 

  المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام:
  أن تكون ضرورّية. :)أحدها(
  أن تكون حاجّية.: )والثاني(
  أن تكون تحسينّية.: )والثالث(
 رِ جْ بحيث إذا فقدت لم تَ  ) فمعناها أّنها البّد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،فأّما الضرورّية(

بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي اآلخرة فوت النجاة والنعيم،  ؛مصالح الدنيا على استقامة
  والرجوع بالخسران المبين...

، وهي: حفظ الّدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا: مجموع الضرورّيات خمسةو
  .3«إّنها مراعاة في كّل أّمة»
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  موضع آخر ينّص على أهمّية هذه الضرورّيات، فيقول:وفي 
فلو عدم الّدين عدم ترّتب الجزاء المرتجى. ولو عدم المكّلف لعدم من يتدّين. ولو عدم العقل »

  .4«الرتفع التدّين. ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. ولو عدم المال لم يبق عيش
  وُيالحظ في هذه الضرورّيات أمور، منها:

العقدّية واألخالقّية واالجتماعّية شؤونها كافة الحياة و لجميع مناحي ُشمولها األمر األول:  -
  واالقتصادّية والبيئّية، فحفظ الّدين ُيراد به حفظ العقيدة والقيم اإليمانّية واألحكام الغيبّية.
ته ودوره في وحفظ النفس ُيراد به حفظ حياة اإلنسان وحقوقه وحرمة جسده وروحه وكرامته ومكان

  البناء الحياتي واإلعمار الحضاري.
وحفظ العقل ُيراد به حفظ مناط االستخالف والتكليف، واّلذي هو التفكير واإلدراك والتمييز والتدّبر 

  بما ُيحّقق عبادة الخالق وعمارة األرض. ،والتدبير
مع  ،كثاره (كّما ونوعا)وحفظ النسل (أو النسب أو العرض) ُيراد به حفظ النوع اإلنساني بإيجاده وإ 

  .سريةواحترام رابطته الدموّية واأل ,وصون ِعرضه ,مراعاة حفظ نسبه
المطالب الغذائّية وسّد  ,وتوفير األقوات ,وترويج البضائع ,وحفظ المال ُيراد به إقامة الصناعات

  االقتصادّية.
ع والتفصيل والتنويع، وَيقبل هذا الشمول الملحوظ في هذه الكلّيات ضروبا من إمكانيات التوسي

قد تدعو إليه  ،وتأكيد أمر معّين ،وٕابراز ميزة ما ،كزيادة كلّية معّينة من أجل اإلفراد بالذكر
ضرورة حياتّية معاصرة، ومن هذا القبيل زيادة كلية حفظ الحرّية أو الكرامة اإلنسانّية بموجب 

حاجة إليها بسبب كثرة المظالم وشيوع وبشّدة ال ،المقتضيات المعاصرة المتعّلقة بقيمة هذه الكلّية
  وازدياد ظاهرة انتهاك الحقوق اإلنسانّية والتعدي على الكرامة البشرّية. ،الكبت والقهر واالستبداد

ومن هذا القبيل كذلك: زيادة كلّية حفظ البيئة من مجمل ملّوثاتها ومفسداتها اّلتي تتهّدد سالمة 
  األرض وٕاعمارها وٕانمائها. وسنن استصالح ,ونقاوة األجواء ,المحيط

وٕادراج  ،وقد ال ُيصار إلى زيادة هذه الكلّيات وغيرها، وٕاّنما ُيكتفى فقط بتفصيل الكلّيات الخمس
بعض المفردات والعناصر ضمن أجناسها ومسّمياتها، مّما ُيحّقق انطباق هذه الكلّيات على ما 

ن عناصر حفظ النفس، أو حفظ موقع إدراجه فيها، ومثال ذلك: اعتبار حفظ الحرّية عنصرا 
إذ ال ُتعّد إنسانّية اإلنسان محفوظة ومحترمة إّال إذا كانت حّرة مختارة غير ُمجبرة وغير  ؛العقل
استعبّدتم الّناس وقد ولدتهم أّمهاتهم  مَ بِ » رة. جاء على لسان الفاروق عمر بن الخّطاب قوله:مقهو 
  .5«أحرارا

تكون شاملة لكّل شؤون الحياة، سواء  اصدّية الخمسإّن الضرورّيات المقوعلى أي حال، ف
بحسب بعض  ,مع إمكانّية التفصيل والتفريع والتوسيع- بقاء على عددها وترتيبها المعروفباإل

  أو بزيادة بعض الكلّيات وتغيير العدد المعروف. - العلمّية والمنهجّية والواقعّية االعتبارات
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ات اّلتي يّتخذها الباحثون والناظرون في تحديد ما يريدون وهذا كّله رهين بعض المنطلقات والحيثيّ 
  وضبط ما يطلبون.

، كما جاء على لسان الشاطبي األمر الثاني: مراعاة هذه الضرورّيات الخمسة في كّل أّمة ومّلة
 ؛تي تشترك فيها اإلنسانّية جمعاءوغيره، أي أّن هذه الضرورّيات ُتعّد من القواعد أو المطالب الّ 

واالعتقاد في األقوى واألعلى، وعلى فطرة حفظ نفوسهم  ,بلت الّنفوس على فطرة التدّينإذ جُ 
واإلدراك  ,والقيام بفعل التفّكر والتدّبر ,وحياتهم وصّحتهم وسالمتهم، وعلى فطرة حفظ عقولهم

واستيعاب المعارف والمعلومات، مع التفاوت في مراتب هذا  ,والتمييز وتعّقل األشياء والحقائق
تفاوت مراتب العقول ومقامات التجارب وفرض التعّلم والتثّقف، كما ُجبلت النفوس على فعل ب

والذّب عن العرض والشرف. وُجبلت النفوس كذلك على حّب المال والخير  ,وحّب الولد ,الّزواج
ت ومزاولة التجارات والصنائع والِحرف، وتناول األقوات واقتناء الطّيبات ومراعاة هذه الضرورّيا

من قبل جميع اإلنسانّية قد يتطّرق إليه بعض االختالف في بعض التفاصيل والكيفّيات، أو 
بحسب اختالف بعض الموارد المرجعّية والمصدرّية، أو اختالف األطوار واألعصار، فقد يكون 
مثال حفظ المال حاصال ببعض الوسائل غير المقبولة وغير المشروعة في بعض األديان أو 

لقوانين، كما هو الحال في منع المرأة من الميراث كلّيا عند بعض الطوائف أو الملل األعراف وا
  وغيرها. في الجاهلّية

اّلذي اعتبر تمكين المرأة من حّقها في الميراث وسيلة من وسائل حفظ  ،وهذا ال ُيعارض اإلسالم
  مالها وصونه بطرقه المشروعة والالزمة. 

  ارةعند علماء الحض مقولة الضرورّيات
ضمن كتاباتهم عن الفكر الحضاري أو  6ينّص أو يشير علماء الحضارة إلى عبارة الضرورّيات

  الفّن الحضاري.
ولعّل أظهر ما يتبادر إلى الذهن إزاء استعمال هذه العبارة عند هؤالء العلماء، هو اعتبار 

  نسان المتحّضر.اإل به الضرورّيات مطلبا مهّما وشأنا مرجوًّا من العقل الحضاري اّلذي يقوم
إذ يسعى هذا اإلنسان (فردا أو جماعة أو دولة أو أّمة أو مجموع اإلنسانّية) إلى مناحي حياته 

  الفكرّية والعقلّية والجسدّية والروحّية واألسرّية واالجتماعّية والبيئّية.
له وتعاونه وتحّقق حياته وغذاءه وصّحته وسالمته وأمنه، وتواص ,وهذه الضرورّيات تسّد متطّلباته

واستعانته بمحيطه ومّدخرات الطبيعة والكون، من أجل  ،وخدمته ألرضه ،مع اآلخر اإلنساني
  تحقيق ما يكون ضرورّيا في حياته وحضارته.

  ويجدر بيان أّن هذه الضرورّيات تُقّسم إلى قسمين:
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 ,والعالج ,الماءو  ,، كضرورة الغذاءأّوال: قسم يتعّلق بالضرورّيات اّلتي تشّكل مشتركا إنسانّيا
والصناعات التكنولوجّية  ،واالستثمار الزراعي والصناعي ,واإلعمار ,والبناء ,والّسكن ,واللباس

  والحيوّية...
وهذا القسم يظّل قاعدة مشتركة بين الّناس جميعا، الكّل يسعى إليه ويجتهد في تحقيق حياته وسّد 
 ,حاجّياته، وال ُيلغي هذا االشتراك بعض التنّوع أو االختالف في بعض تفاصيل هذه الضرورّيات

ي واقع ف اّلتي تعّبر عن تنّوع أو اختالف في المورد الديني أو الثقافي أو االجتماعي، كما هو
إذ يشترك الّناس في الطّيبات الُمباحة، ويختلفون في بعض أنواعها وفصولها،  ؛مجال الغذاء مثال

كتحريم الميتة والخنزير على المسلمين، وكما هو وارد في مجال الّلباس اّلذي تتعّدد أنماطه 
لضرورات  ؛بالثيابوأشكاله وكيفّياته، وٕان كانت تتّفق في معنى التسّتر والتغطية وٕاحاطة البدن 

أو الوازع  ،صحّية ونفسّية وأدبّية واجتماعّية، ولضرورات االمتثال واالستجابة للتوجيه الّديني
  .أو الطابع الشخصي والذوق الّعام ،أو العرف االجتماعي ،الفطري

، أو بمجتمع دون آخر، أو بفئة من ثانيا: قسم يتعّلق بالضرورّيات الخاّصة بأّمة دون أّمة
أو شريحة من شرائح المجتمع أو الدولة أو اإلقليم...وهذا القسم يّتصل بالمجال  ،ت اإلنسانّيةالفئا

من حيث التفصيل والتنويع، وهو يّتصل بمجال العقيدة الناس، اّلذي ال يكون أمًرا مشترًكا بين 
يخّية اّلتي تتسم والتدّين والفلسفة والفكر، وبمجال الظاهرة النفسّية واالجتماعّية والسياسّية والتار 

بالنسبّية واإلضافّية والتعددّية واالختالفّية، بحسب تعّدد األديان والعقائد، واختالف الجماعات 
والطوائف المذهبّية العرقّية والفكرّية، وتنّوع الُنظم الدستورّية والسياسّية والمنظومات الثقافّية 

  والحضارّية.
وفي اعتبارها محّققة لما يحتاجونه  ،الضرورّيات وعليه، فإّن الّناس يختلفون في تحديد هذه

  ويفتقرون إليه في المجال الحياتي أو الفكري أو العلمي اّلذي يعملون ويتحّركون فيه.
الني (كاعتماد االشتراكّية االقتصادّية الففقد ترى أّمة أو فئة من الّناس أّن اعتماد النظام الفكري 

.) هو الكفيل بسّد الضرورات الالزمة اّلتي تتحّقق بموجب اعتماد أو القومّية العربّية، أو العولمة..
هذا النظام في مختلف مناحي الحياة، ولذلك نجد القائمين على تطبيق هذا النظام يعملون على 
سريان هذا النظام في مختلف جوانب الحياة، وقبل ذلك ُيؤسسون له القواعد الدستورّية والتشريعّية 

له األنظمة والسياسات والصيغ والخطط واآللّيات الكثيرة من أجل نشره  والقانونّية، ويضعون
  وترسيخه وٕاشاعته في كّل مظاهر الحياة وأنشطة الّناس وعقولهم ونفوسهم وثقافاتهم وعوائدهم.

وهذا االعتقاد أو االعتماد صالح في نظر أصحابه، ويعتقدون صّحته وصالحّيته لتحقيق 
لفة، ومنها ضرورة قيام نظامهم الفكري والسياسي، وضرورة األمن ضرورّياتهم الحياتّية المخت

  االجتماعي واإلنساني المنبثق عن ذاك النظام الفكري والتوّجه الحضاري العام.
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ديولوجّية والمذهبّية والسياسّية والقانونّية...) مختلف بأّن هذا القسم من الضرورات (األ ولذلك قلت
  والبيئات والحضارات.فيه باختالف المدارس والمذاهب 

ولسنا هنا في حاجة كبيرة إلى الحكم على هذا القسم، والحكم على معتقدات اآلخر ورؤيته للكون 
والحياة واإلنسان، والحكم على نظامه السياسي ومنظومته االجتماعّية واألخالقّية.وٕان ُكّنا ُنقّر 

اهب والتّيارات الدينّية والفلسفّية بوقوع الخالف (وليس الصدام) بيننا وبين غيرنا من أصحاب المذ
اّلتي  ,اّلتي ال تتفق وال تتوافق مع الرؤية اإلسالمّية بخصوص مقولة الضرورّيات ،والفكرّية

ما جاله، وسوف أبّين شيئا من هذا فيتأّسست من منظور إسالمي معلوم في مظانه وبّين في م
  بعد:

ذكرت، وال ُيلغي اآلخر، كما ال ُيلغي الّذات،  ولكّن وقوع هذا الخالف ال ُيفيد وقوع التصادم كما
ي على التوّتر أو التواصل المذموم المبن ،وال ينبغي أن يكون سببا من أسباب التباعد الممقوت

والتعاون  ,والتواصل المثمر ,اءنَّ بل يجب أن يكون هذا الخالف وعاء للتنّوع البَ  ؛والتعّكر والتذّمر
  إنسانّيتنا وبناء نهضتنا العالمّية المشتركة. في خدمة أرضنا وتحقيق ،المشترك

ويمكن القول في هذا الّصدد بأّن في رصيدنا اإلنساني عبر التاريخ، وكنوزنا الحضارّية ومعالمنا 
 - 7)وآدم من تراب ، ... والناس بنو آدم(: جاء في الحديث النبوي الشريف-الدينّية واتحاد أصلنا 

أبعاده اإلنسانّية واالجتماعّية  فيمن المشترك الحياتي و  مصيرنا ووحدانّية خالقنا، واتحاد
ما يجعلنا نلتقي على كثير من الموافقات وكثير  في ذلك كله واألخالقّية والبيئّية والنفسّية والعقلّية،

من الُمقاربات اّلتي تجمع وال تفّرق، وتبني وال تهدم، وتنفع وال تضّر، وُتصلح وال تُفسد. وهذا كّله 
  تحرير والتنوير: تحرير اإلرادات واإلدارات، وتنوير النظرّيات والمسارات والمآالت.رهين ال

ما ذكرته قبل قليل يتعّلق بورود مقولة الضرورّيات في كالم العلماء اّلذين كتبوا عن الحضارة. 
 وقد أورّدته لبيان كون هذه المقوالت جارية على ألسنة هؤالء العلماء، كما هي جارية على ألسنة

  علماء المقاصد.
وأردت بهذا البيان أن أبّين مقولة الضرورّيات عند علماء المقاصد، بغرض الربط بين هذه المقولة 

للتحّضر المقاصدّية في استعمالها الحضاري واستعمالها المقاصدي، وتقرير مرجعّية هذه المقولة 
  في جانب تحقيق الضرورّيات الحضارّية والمطالب األساسّية.

  في المقاصد وفي الحضارة الضرورّياتبين مقارنة 
أو  ،الضرورات الحضارّية تشّكل المطلب األساس والغرض األّول من قيام العمران البشري

فإذن هذا االجتماع ضروري للنوع » لتعبير الخلدوني، قال ابن خلدون:االجتماع اإلنساني حسب ا
   .8«اإلنساني، وٕاّال لم يكمل وجودهم

بسبب عجز الفرد عن تحقيق مطالبه وضرورّياته اّلتي ال تحصل إّال مع  وتكون هذه الضرورة
ال تكمن حياة المنفرد من البشر، وال يتّم وجوده إّال مع أبناء » بني جنسه، قال ابن خلدون:
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عاونة في جنسه. وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى الم
  .9«جميع حاجاته أبدا بطبعه

  :ونجد ابن خلدون يعّبر بالضرورات العمرانّية اّلتي يبّينها
  بضرورة تحصيل القوت والغذاء الّلذين ال قوام للحياة إّال بهما. -
بطال النوع وتنذر بإ ,تهّدد حياة اإلنسانوضرورة الدفاع عن النفس وحمايتها من األخطار اّلتي  -

  البشري من أساسه.
ل عليه من لما ُجب-وذلك أّن اإلنسان »ودفع أذى الحّر والبرد عنها،  ,وضرورة حماية األبدان - 

  .10«ال بّد أن ُيفّكر فيما يدفع عنه األذى من الحّر والبرد -الفكر في عواقب أحواله
ويكبح ما في طباعهم الحيوانّية من العدوان  ,ضرورة الملك اّلذي يزع البشر بعضهم عن بعض -

  11والظلم.
  ثة أنواع: رفيقة وقاهرة وعقابّية.وضرورة الملك هذه ثال

  :اني الضرورّيات المقاصدّية الخمسوهكذا تلحظ كيف أّن ابن خلدون قد عّبر عن بعض مع
  = حفظ النفس. ضرورة تحصيل القوت والغذاء -
  حفظ النفس.  = ضرورة الدفاع عن الّنفس ... -
  = حفظ النسل. تنذر بإبطال النوع اإلنساني من األخطار -
  = حفظ العقل. ّد أن يفّكرال ب -
= وفيها نالحظ إمكان حفظ كّل الكلّيات عن طريق تدّخل الدولة أو سلطة  ضرورة الملك -

  الحاكم اّلتي تحفظ دين الرعّية ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ونسبهم وأعراضهم وأموالهم.
ارّية، وٕان كان ومن هنا يتوافق إلى حّد كبير مضمون الضرورّيات المقاصدّية والضرورّيات الحض

  األسلوب التعبيري يختلف أحيانا كثيرة.
ونجد عبارة الضرورات يذكرها المفّكر الفرنسي(جورج باستيد) عند تعريفه للحضارة بأّنها التدّخل 

، تجاوبا مع إرادة التمّرد في اإلنسان، وتحقيقا ضرورات الطبيعةاإلنساني اإليجابي، لمواجهة 
  .12، وإلنقاص العناء البشرياتهحاجلمزيد من اليسر في إرضاء 

ولعّل التعبير بالحاجات هنا ُيراد به الضرورات بحسب إطالق هذا المفّكر، وال ُيراد به الحاجات 
  بحسب التعبير المقاصدي المعروف.

ومن حيث شمول الضرورّيات لكّل مناحي الحياة وشؤونها، نجد تنصيصا على هذا الشمول من 
وهذه المجاالت هي المادّيات  ,ّلتي تشملها العملّية الحضارّيةاخالل التنصيص على المجاالت 

  .13والعقلّيات والروحانّيات
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وكأّن المادّيات ترمز إلى حفظ الجسد والصّحة والمال والولد في جانب وجوده المادي، والعقلّيات 
ضّية رْ وحفظ الروابط األسرّية والعِ  ,ترمز إلى حفظ العقل، والروحانّيات ترمز إلى حفظ الّدين

  والنسبّية.
ثّم إّن القول بأّن التحّضر هو قّمة التمّدن أو قّمة العمران، أو انتقال إلى الكمالّيات والترف 

إذ ال ُيصار  ؛لتحّضروالتحسينات، ُيفهم منه تقرير كون الضرورّيات مطلبا ابتدائّيا أّولّيا لعملّية ا
ورّيات واألساسّيات، فال ُيعقل أن يزاول إلى طور الكمالّيات والتحسينات إّال بعد تحقيق الضر 

  المرء متاعا تكميلّيا وهو مهّدد في حياته أو إحدى ضرورّياته الالزمة.
  

                                                 
نس خالل الفرتة موضوع مداخلة علمية بالندوة العلمية الدولية اليت نظمها املعهد األعلى ألصول الدين بتو  هو -  1

 /بنزل إفريقيا بتونس.2004فيفري  20-22
يُعرب أحيانا عن هذه الكلّية حبفظ النسب، وحبفظ العرض. وكّل هذه التعبريات تتكامل يف تقرير معىن حفظ  -  2

 األسرة، وحفظ النوع اإلنساين املعروف نسبته ألصله، واحملفوظ عرضه وعّفته.
 .10- 9 ص 2اجملّلدالشاطيب،  املوافقات يف أصول الشريعة، -  3
  .17 ص 2املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب، اجملّلد -  4
ذه الصيغة، خالفا  -  5 مقاصد الشريعة، ابن عاشور، حتقيق حممد الطاهر امليساوي. وقد وثق احملقق هذا األثر 

 للصيغة املعروفة اليت تذكر عبارة (مىت) يف بدايته.
 .371ون، املقدمة، ابن خلد -  6
 ، الكتب الستة وشروحها.735ص  5سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل الشام واليمن، ج  -  7
 .)2000 1ط، (دار الكتب العلمّية 71املقّدمة ص -  8
 .371املقّدمة ص -  9

  .320املقّدمة  -10
-338ص  بن توهامي مفتاح،مقاصد الشريعة أدوات لفهم الظواهر االجتماعية (رؤية خلدونية)، اجليالين  -11

339. 
 .12نقل عن املدنّية، ترمجة عادل العوامي، طبعة دمشق ص، وقد 1/63السامرائي:  حنن واحلضارة والشهود، -12
 .64 ، صالسامرائيحنن واحلضارة والشهود،  -13
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  حياء العقل في مدونة الغزالي العلميةإ
  

  زھير الخويلدي
  

اج  ذي ال يحت وم ال ن المعل ىم ا إل اٍن أن أب د بي ي مزي د الغزال وفي ( حام م 1111ت
ري 505و الم ) ھج ه والك ين الفق رددة ب ة ومت وار متناقض ة األط ية غريب شخص

ديث يرة والح فة والمنطق والتصوف ,والس ين الفلس ة ب ادى بإ ؛ومترحل د ن ام فق لج
الم م الك ن عل وام ع ع ؛الع ن األش ي الحس ة أب ن مدرس ان م ه ك ة ولكن ري الكالمي

م إوتلميذً  د كتب فضائح ا للجويني، ث ه ق ى الشيعة اإلن رد عل ة لل  ؛سماعليةالباطني
ان ى تصوراً  ,ولكنه نظر لإلشراق والعرف ً  وتبن ا وار  باطني ة في مشكاة األن للحقيق

على ذلك أنه درس الفلسفة واستفاض في  زد، ومعارج القدس والمنقذ من الضالل
زان العمل م ومحك النظر ومي ار العل  ؛شرحھا وتحليلھا في مقاصد الفالسفة ومعي

وكشف عن نقائضھا الداخلية في تھافت الفالسفة، بعد  ,ولكنه ھاجمھا وبين خورھا
نى ب المقصد األس ك كت ا ؛ذل ر أھلھ ى غي ا عل ب مضنون بھ ه كت ت ل ن كان ، ولك

ه بس ى أن ل ادع ل والتخيي اة والتمثي ة بالمحاك اني اإللھي ة والمع رار اللدني ط األس
الرموز والمجازات واللمحات ؛والتشبيه ة ب ر نصوصه مكتوب ع ولكن أكث , ال ينتف
-»نه ا لفھمھا وفائق الفطرة. إدًّ عَ وكان مُ  ,وقف عليھا ببصيرة نفسه نْ ال مَ بفائدتھا إ

ر بفي آخر ويحل ,يربط في موضوع -بحسب مخاطبته للجمھور ياء, ويكف م  ,أش ث
ا ائي ,1«ينتحلھ ل نھ أي ح ع ب ه ال يقن ا  ,كأن ف دائم أي موق لم ب ل وال يس مترح

ل ,يحقق ويدقق وممتحن ومختبر, ه  ,وينقد ويحل فية مع يقينيات ه الفلس د تأمالت تتعان
ة ة ,الديني ه الكالمي ع آرائ وفية م طحاته الص اين ش بعض أن  ,وتتب د رأى ال وق

ك ر متماس روعه غي ى ,مش تكم إل قً  ,منطق وال يح ن متناس م يك توى ول ى مس ا عل
ة؛ ھور البني ف المش ذا الموق ادر ھ دما نغ ن عن ي ,لك تنطق نصوص الغزال  ,ونس

ى وجود فكر موسوعي ة األول ذ الوھل تنتج من ره من كل جانب نس  ,ونتحوط بفك
فھو قد خاض في ، وامتالك ألسلوب سلس و للغة زاخرة بالمعاني ,ونظرة شمولية

ل الت اربك ارة ,ج واع العب ل أن م بك فة ،وتكل ن الفلس ل بط ع  ,ودخ الح م وتص
تح, وعبوكسر زجاجة التقليد ,الجمھور ة التجذر والتف م  ,ر عن جدلي ان من أھ وك

ذا النحو عرفتْ  ى ھ ي اإلسالمي. عل ل العرب ة العق ه بعض  المؤسسين لبني نظريت
ا لبثت أن توضحت وت ؛التعثرات واالرتباك في البداية ا م ذبتولكنھ  ,طورت وتھ

                                                 
   . باحث من تونس  
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ي  إلىوتحولت  ة. وإذ اتخذ الغزال نظرة كلية في المعرفة والوجود والقيم في النھاي
القول الفصل بخصوص  ؛ فإنلنفسه غاية البحث عن الحقيقة والعلم بحقائق األمور

ي الب م يكن ليتحدد ف اتھذا األمر ل ا يتوضح في النھاي در م اك  ،دايات بق فھل ھن
دينإليه الغزالي في إا وصل عند القول بأن م إذنحرج  ذ من  ,حياء علوم ال والمنق

م؟ كيف نفسر  صاته األولى في القسطاس المستقيمالضالل توجد إرھا ار العل ومعي
اد ر األجس ارھم لحش فة إلنك ره للفالس وس  ,تكفي اب للنف واب والعق اتھم الث وإلثب

زان ,خاصة ي المي ه ف م قول يوخ الصوفي : إنث اد ش و اعتق اد ھ ذا االعتق ى ھ ة عل
ا فلسفة , وإالقطع ن أمره ھو كاعتقادھم وقف عليه بعد طول بحث؟ لكن إذا اعتبرن

فكيف نفسر  ؛الغزالي نسقا معرفيا ووجوديا وقيميا واحدا أنتجته بنية ذھنية واحدة
ي الفيلسوف ه والغزال ي  ,التناقض بين الغزالي الفقي تكلم والغزال ي الم ين الغزال وب

ي الل ,المتصوف ين الغزال ي؟ أال يمكنوب ي المنطق ده  غوي والغزال أن نتحدث عن
ا اإلشكال  صوفية؟ ماالفلسفة  عن فقه الفلسفة أو فته؟ وم ل في فلس ة العق ھي منزل

ل  ل والنق ين العق اقض ب فته؟ أال يوجد تن الناتج عن البحث عن ھذه المنزلة في فلس
و  ر ھ ريعة؟ وأال ينتص ة والش ين الحكم لوب اب الع للنق ى حس ريعة عل ل والش ق

ة ر والحكم ف نعتب ة  إذن؟ فكي ي نظري ل ف ل؟ أي دور للعق يم العق ي حك الغزال
ة الوجود ؟  ه في نظري اھي منزلت نھج؟ وم ه م ة أم أن المعرفة؟ ھل ھو مجرد ملك

ي  ي؟ وھل يرجع الغزال ود الحقيق و الوج ول ھ ود المعق ىوھل الوج ي  إل ل ف العق
  المسألة؟تصنيفه للعلوم؟ وأي رھانات ناتجة عن التفكير في ھذه 

ه سبب االنحطاط و التزمت  إلىما نراھن عليه ھو تفادي النظر  ى أن ي عل الغزال
ة اإلسالمية ذي شھدته الحضارة العربي فة والتعامل  ,ال تعلم الفلس د معارضته ل بع

ة في  ,ومفكر عقالني ,معه على أنه استراتيجي كبير حاول أن يحدد أنظمة المعرف
  يد لھا الحركة والحياة والتجدد.وأن يع إليھاالثقافة التي انتمى 

 الموقف المشھور من العقل -1
ي  ه ف ا لنظريت ل وتعقب ن العق ه م ن موقف ا ع ي بحث ات الغزال تفحص مؤلف دما ن عن

ة ؤدي  ؛المعرف د ي بيل واح ى س ر عل ا ال نعث ىفإنن ين إل دة طرق  ؛اليق اك ع ل ھن ب
ة  ؛ووجھات نظر متشعبة ة القلبي ين المعرف أرجح ب ة ألن الرجل نفسه قد ت والمعرف

  وبين النظر واالستدالل من جھة والحدس واإللھام من جھة أخرى. ,العقلية
ائكةالأثار الغزالي  وقد  دة إشكاليات إعديد من القضايا الش ى ع ه , وتجرأ عل ال أن

و  ه-ھ د ذات ي ح ائكة -ف ية ش كالية وقض ين  ,إش راوح ب ف تت ا بمواق ل دائم قوب
تھجان ذ ,االستحسان واالس اء وال ين الثن ا ,موب ريظ والتبكيت. وم ين التق زز  وب يع
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ار  ؛ما نجده في نصوصه نفسھا القول بوقوعه في التناقض ه في معي ر علي إذ نعث
ا أف , ويعّدهالعلم والقسطاس المستقيم يثني على العقل ز بھ ي مي ضل الخصائص الت

ذي ال  ,ھي العقل يرى األشياء كما»ألن  ؛عن الحيوان هللا اإلنسان ار ال و المعي فھ
وھميم اوة ال زد  ,2«كن أن يخطئ في التمييز بين الحق والباطل إذا تجرد من غش

ك أن ى ذل وانين صادقة» :عل ة ق ات العقلي ذات والموضوع ,األولي ي ال ة ف  ؛وثابت
ا م فيھ ر الحك در أن يغي ه ال يق ى شرف ». 3«حتى أن هللا ذات ل عل ة العق ا دالل وأم

ياء؟  ,ال بهنال سعادة الدنيا واآلخرة إالعقل فھو ما ال يُ  فكيف ال يكون أشرف األش
ه تقرب  ,ة هللاإلنسان خليفوبالعقل صار  ه,وب ه إلي م دين ه ت ه ,وب ال علي ذلك ق  وب

ه»السالم:  ل ل ال:«ال دين لمن ال عق وا  ال يعجبكم إسالم امرئ» , وق ى تعرف حت
ل: ,«عقله ذا قي ه في » ولھ ان حتف ه ك ر علي ه أغلب خصال الخي م يكن عقل من ل

ب خصال ه أغل ر علي اه «الش ب وكف د ش رفا أن ق ال ھش النور فق بحانه ب –ه هللا س
الى ات { :-تع ن الظلم رجھم م وا يخ ذين آمن ى ال ىهللا ول ور إل ال و }الن ه-ق  علي
ذا تقرب الناس لخالقھم بأبواب البر فتقرب أنت إ» :-رضي هللا عنه-لعلي  -السالم
  .«في اآلخرةد هللا تتنعم بالدرجات الزلفى عند الناس في الدنيا وعن، بعقلك

وانتھى به األمر  ,غير أن الغزالي قام بتھفيت جميع النظريان الفلسفية التي درسھا
ى فة: ,التصوف إل ت الفالس ي تھاف ه ف ه بقول ل نفس دم العق دين أن » وھ إن المعتق

ين أن  ولھم زاعم األمور اإللھية تستولي على كنھھا القوى البشرية المغرورين بعق
ذين يستعملون  ,«قليد الرسل وأتباعھمفيھا مندوحة عن ت ى ال ه عل ويواصل ھجوم

دين م : ,عقولھم في أمور الغيب وال ول لھ اء من إ» ويق ه األنبي ا ورد ب ع م ن جمي
ه  ىأول ين إل ا» نوإ «آخره ھو من مجاري اليق ر األحك ة ھي خالف أكث م اإللھي

ا اإلدراك العقلي؛ ل مطلق ذا خالف العق ات  .4«لكن ليس ھ ر ومن المفارق ي تثي الت
لكه  اع مس تعماله وإتب ن اس ذر م ه يح ي أن ن الخلف المنطق ا م ل نوع ة وتمث الدھش

ه: د قول ة عن ى المعرف ديك » قصد الحصول عل ل أن يھ ة العق ىيكفيك من منفع  إل
اعزل ا ,ولفھمك موارد إشارته ,صدق النبي ك عن التصرف والزم ف د ذل ل بع لعق

دما غير أنه يناقض  ؛5«ال بهاالتباع وال تسلم إ ة عن ات العقلي نفسه ويثق في األولي
ة » يصرح: ل الثالث ل:ال ب ي قائ إني إذ علمت أن العشرة أكثر من الثالثة فلو قال ل

ا وشاھدت ذلك منه لم أشك بسببه في ھَ بَ لَ وقَ  ,أكبر بدليل أني أقلب ھذه العصا ثعبانا
ذلك أن  وآيته في 6«ال التعجب من كيفية قدرته عليه, ولم يحصل لي منه إمعرفتي

ون السحر  ؛األمور العقلية تخضع لمنطق الحجة ا تخضع الطلسمات وفن ىبينم  إل
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ه في ، منطق األحجية ى نظريت ام عل اقض في األحك فما تأثير ھذه التخبطات والتن
  المعرفة؟

  منظومة المعرفة -2
ة مقومات أساسية وھيتتحدد نظرية المعرفة عند الغزالي  : القلب من خالل أربع

زم تام؛ إذ تكمل كل وھي تشتغل وتتحرك في ترابط وتال ,والعقل والروح والنفس
ع والخدمات واحدة األخرى, ل والقلب ھو  ,وتتبادل المواق ين العق رابط ب ذا الت وھ

م  ؛من األمور البديھية في العلوم النقلية والعقلية عند الحكماء العرب ألن الغزالي ل
دة الع ى القاع ذ عل رى أن يش ي ت ة الت اظر ب»ام ه إال ن را والقلب ر إ ال مفك ال مفك

ھو جملة علوم مخصوصة تحصل  -لغة–ذلك أن العقل  إلىأضف ، «ناظرا بقلبه
ي قلب  انف وم أخرى اإلنس ارف وعل ى اكتساب مع ا عل در بھ ون  ,يق الي يك وبالت

دة  ,القلب ھو أداة المعرفة ه ع والعقل ليس سوى وظيفة له. كما أن النظر بالقلب ل
ي أسماء من جملتھا البح ذ يجعل الغزال ر عندئ ة والتفكي دبر والرؤي ث والتأمل والت

ة «البسيط والوسيط  والوجيز»في رسالته  ع  ؛القلب أداة المعرف ه المحل األرف ألن
ام  اوة أوھ ر صفوه غش دما ال تعك ادر عن وائب والق ل الش ن ك الي م اھر والخ الظ

ة ارف اللدني ى المع لة ل األنوتقّب ,الحواس والخياالت على الحصول عل وار المرس
ة ول المفارق ن العق ل. م نفس والعق ين ال ي ب د الغزال ق يوح ذا المنطل ن ھ , وم

نفس  ,ودليله في ذلك أن العقل قوة وجوھر ,ن لعملة واحدةويعتبرھما وجھي وأن ال
ون عرضا ن أن تك ذلك ال يمك ذا  ؛ك ي ھ دن. ف ة للب وت مفارق د الم ة بع ا باقي ألنھ

نفس وال» السياق يصرح الغزالي: ى إن ال ة لمعن اظ مختلف ل ألف روح والعق قلب وال
 .7«واحد ومظاھر متباينة لحقيقة متجانسة وھي تلك اللطيفة الربانية...

ة  إذنالمشاحة  ي ھو حقيق د الغزال ى اإلنسانأن العقل عن ا نفسه ,األول درك بھ  ,ي
ره تعداد فطري في نفس  ,ومن ثمة يدرك بھا غي ه اس إلدراك  اإلنسانخاصة وأن

ل  ؛يةالعلوم النظر ين العق والت  -بوصفه أداة-ولكن عنده يصعب الفصل ب والمعق
ه ار وموضوعات ل اطاته  ؛كآث ه ونش ن أفعال االنطالق م دد ب ل يتح را ألن العق نظ

ة », فعندما تتغير مجاالت إدراكاته تتبدل تسمية العقل, ومدركاته ك اللطيف فكونه تل
غ , ومن حيث إابًّ لُ  وكونه ينقش العلوم في الصدر يسمى ,سمى نفساالربانية ت ه يبل ن
ل  ,أوامر هللا يسمى مالكا اإلنسان وكونه يدرك الماھيات المجردة لألشياء فھو العق
  .8«وباعتباره يدرك حقائق الدين يسمى البصيرة الباطنة أو نور اإليمان ,النظري

رى تُ  ر أخ دة عناص ين ع ن ب ر م ل عنص ك أن العق ن ذل ب ع ة وِّ َكيترت ن نظري
ا  ,زاليالمعرفة عند الغ وھذا العنصر تختلف داللته باختالف الميادين التي يھتم بھ
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ا ,وطرق التعبير التي يمارسھا ه في  ,والحقائق التي يصل إليھ وھو أساس طريقت
ة الشك المنھجي وبحث عن  ي وضع طريق ان أن الغزال ي عن البي ر. وغن التفكي

و ، رقالعلم اليقيني الذي ال يزعزعه حتى اإلتيان بالمعجزات والخوا كما رفض أب
اد أي مذھب دون بحث وتعمق ,االجتھاد إلىودعا  ,حامد التقليد  ,ونھى عن اعتق

ياق: ذا الس ي ھ ال ف د ق ات  بْ اِنجَ » وق ىااللتف ذاھب إل ق  ,الم ب الحق بطري واطل
دا يرشدك  ,لتكون صاحب مذھب ؛النظر د قائ ىوال تكن في صورة أعمى تقل  إل

ق اد ,الطري دك ين ل قائ ف مث ك أل واء وحول ن س ك وأضلك ع ه أھلك ه بأن ون علي
دك فال خالص إ وستعلم في عاقبة أمرك ظلمَ  ,السبيل ا قائ ال في االستقالل. خذ م

ا يعْ  الع الشمس م ي ط ه. ف يئا سمعت ب راه ودع ش لت ك عن زح ان 9«ني ا ك . ولم
إنوك ا,رً عِ طريق الحق وَ  ي بحث عن  انت الحقائق منغمسة في الشبھات, ف الغزال
  ي البحوث النظرية فوجدھا منحصرة في أربعة:أسباب الخطأ ف

  .التسرع والعجلة في الحكم -1
 عدم االنطالق من مقدمات جلية ويقينية. -2
 غياب الترتيب والتنظيم في سير االستدالل. -3
 النتائج ال تكون الزمة لزوما منطقيا عن المقدمات الواضحة. -4

ر  ,رٌ ِعوَ  يهإلوالطريق  ,اعلم أن الحق عزيز» يقول الغزالي في محك النظر: وأكث
رة ,األبصار مظلمة ق الصارفة كثي ذا  ؛والمشوشات للنظر متظاھرة ,والعوائ ولھ

  فرقتين:  إلىوقد انقسموا  ,ترى الخلق يتالطمون تالطم العميان
ا  - ىفرقة سابقة بأذھانھ ى سرعة إل دات عل ا وتظن كل  ,المعتق دھا يقين فتعتق

  شبھة ودليل برھانا.
ي - ا الن ,نوطائفة تنبھوا لذوق اليق وا أن م ًى,وعلم ر عم ه في األكث م  اس في ث

بالدة في وك سبيل الحق ومعرفة شروط القياس؛ قصرت قوتھم عن سل إما ل
م تاذ مرشد ,الفھ د أس ا لفق ر منخدع بالمع السراب  وإم ائق غي بصير بالحق

 .«مطلع على جميع شروط البرھان
اء وإ ذه األخط ن ھ تخلص م ول إن ال ىن الوص ائق ا إل م بحق ب العل ور يتطل ألم

ىإذ الشكوك ھي الموصلة »اإلنسان تجربة الشك؛ خوض  م يشك  ,الحق إل فمن ل
  .10«ومن لم يبصر بقي في العمي والضالل ,ومن لم ينظر لم يبصر ,لم ينظر

د  ات بع ن الجلي كالت م اس المش ي اقتب ع ف يش والطم ي التفت ده يعن ك عن إن الش
ذلك بَ  ,حصول اليأس ان من الغ ثٌ ْحوھو ك ط في الضرورياتعن األم ال  ,ل وإقب

ب وھم ,وتأمل ومالحظة اليقين الذي ال يبقى معه ري ط وال ان الغل ه إمك ، وال يقارن
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ك  ر-والش ة تفكي وع  -كتجرب ن وق رورته م تمد ض انيس اليط  اإلنس ي األغ ف
ي: ؛واألخطاء ال » إذ يقول الغزال ارت من إھم ا ث ات كلھ اليط في النظري إن األغ

دھا  ما إلىثم تطرق منھا  ,رترِّ و أخذت الجليات وحُ ول ,الجليات والتسامح فيھا بع
ل ي قلي ى ال يخف دريجيا حت رب لطاحت  ت ى الق ه عل ا قبل يء بم يال فيتضح الش قل

ادة النُ  رة اإلشكالظَّالمغالطات ولكن ع ى غم وطلب األمر الخفي  ,ار الھجوم عل
د  ,رةالبعيد من األوائل الجلية بعد أن تخللت بينه وبين األوائل درجات كثي فال تمت

دام  ,عةفْ الذھن على الترقي في المراقي الكثيرة دُ  ال يقوىو ,شھادة الجلي فتزل األق
  .«.المطالب وتنحط العقول ولذلك ضل أكثر النظار وأضلوا.. عتاصُ تْ وَ 

ة وإ ا حقيق ياء لھ ا أن األش قوبم ا طري ى إدراكھ ك  ,ل لوك ذل ر س وام البش ي ق وف
ق هالطري وب ق ؛ فإن ا عظم المطل اعدمھم وي  ؛ل المس ي أن يق ذلك ينصح الغزال ل

ا ى جميعھ واء عل ه لالحت ردات  ,المرء ذھن ا وأن تكون مف وأن يحفظ الترتيب فيھ
ة وال مختلطة ر ملتف ة غي دمات  ,المعارف متمايزة منفصلة بالحقيق وأن تكون المق

جلية  نقطة البداية في االستدالل أوال ويجب أن تكون ,يقينية متمايزة منفصلة أيضا
 اإلنسانوينبغي أن يسير  ,واضحة أمام الذھن ومحررة ومحققة ومحددة في ذاتھا

ا  ,في تفكيره بالتدريج ة عم ا الزم ي ينتھي إليھ مراعيا أن تكون النتيجة البعيدة الت
  في ضوء الجليات التي كانت أساس االستدالل. ,قبلھا

ين م ي نظرنتب ل ف ور العق ى حض اطع عل ل س ك دلي ة الش بق أن تجرب ا س ة م ي
ا ھي التحرر من  ,لكونھا تجربة عقلية إرادية ھادفة ؛المعرفة طالما أن الغاية منھ
اليط ات ,األغ نفس إلدراك اليقيني فية ال ذات، ,وتص ي بال ة وع ا لحظ أن  دَ ْيبَ  وأنھ

ه ,ومصدره اإللھي اإلنساند وتجربة الشك قد تطال وج فھل  ,والعالم الذي يحيا في
ىأن تشمل أيضا وجوده المعقيمكن  ي  ول؟ وإل د الغزال ل عن أي مدى يستخدم العق

  لالستدالل على الوجود الحقيقي؟
  الوجود المعقول -3

ألن نفي الماھية ھو  ؛إن الوجود بال ماھية وال حقيقة ھو أمر معدوم وغير معقول
ة ه, وإإيذان بنفي الحقيق ة عقل ة الوجود انتفت قابلي ه ,ن انتفت حقيق دم إدراك  ,وانع

وال ال ذا المن ى ھ ن وجوعل د م ودوب ل موج ة لك ة  ؛ب الماھي ود والماھي ألن الوج
  إلى ثالثة أنماط:بينما الموجودات تنقسم  ؛والحقيقة شيء واحد

  موجودات ليس لھا ماھية وال وجود أو حقيقة. -
  موجودات وجودھا وحقيقتھا وماھيتھا صادرة عن واجب الوجود. -
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 ,ھو علة كل شيء بل ؛وال علة له ,موجود أول تكون ماھيته ھي عين وجوده -
 وحقيقته ال تستمد من حقيقة أخرى غير حقيقية.

نفس ا ال ي تحوز عليھ وى الت ى ,يتحدث الغزالي عن قوة التفكر بوصفھا أحد الق  إل
وة الغضب وة ,جانب قوة الشھوة وق ذه الق ل مركوز في ھ رى أن العق ول  ,وي ويق

ر: ذا األم ول ھ ي حص» ح ا ينبغ ر وأصلحت كم وة التفك ذبت ق ا ھ ا  لتْ ومھم بھ
دّ  ي تح ة الت ال:الحكم ث ق ا حي ن ُي» ث هللا عنھ را  تَ ؤْ وم ي خي د أوت ة فق الحكم

را ادات«كثي ي االعتق ين الحق والباطل ف رق ب ه الف ر ل ا أن يتيس ين  ,. وثمرتھ وب
ال ي المق ذب ف ال ,الصدق والك ي األفع يح ف ل والقب ين الجمي ه  ,وب بس علي وال يتل

 .11«ى أكثر الخلق...مع أنه األمر الملتبس عل ,شيء بعد ذلك
الي  :خمسة إلىعلى ھذا النحو يقسم الغزالي مراتب الوجود  الذاتي والحسي والخي

ل مجرد  ,روح وحقيقة ومعنى , وھو أن يكون للشيءوالشبھي والعقلي فيتلقى العق
د  الً ثَ ومَ  ,معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو حس أو خارج الوجود العقلي للي

ذا األمر: ھو معناھا وحقيقتھا ي حول ھ  التي ھي القدرة على البطش. يقول الغزال
ه» ة ل ة وآل م والحكم ة العل ه مظن ولكن نفس  ؛اعلم أن شرف العقل من حيث كون

القوة في أول الفطرة وھي مر ,معدن للعلم والحكمة ومنبع لھا اإلنسان كوزة فيھا ب
ل؛  ي الحَ ال بالفع ار ف ي األرض ,رِ َجكالن اء ف ي  ,والم واةوالنخل ف ن  ,الن د م والب

  .12«سعي في إبرازه بالفعل
ع من الوجود الشبھي والوجود  ي أرف د الغزال ي عن يتبين من ھذا أن الوجود العقل

الي ق ,الحسي والخي ذاتي ھو الوجود المطل ه الوجود الحقيقي  ؛وأن الوجود ال ألن
ل ذه  ؛الثابت خارج الحس والعق ه صورة فيسمى أخ ل عن ولكن يأخذ الحس والعق

اإدرا اھر ,ك و ظ ى  ؛وھ ود معن رون للوج ذي ال يعرف األكث روف ال و المع ل ھ ب
ى الظاھر ,سواه أول ,وھو الوجود المطلق الذي يجري عل اج  ,وال يت ىوال يحت  إل

ات وان والنب موات واألرض والحي ود الس ال كوج ن إ13مث ود ؛ لك ن الوج م يك ذا ل
  طة على النقل؟العقلي ھو الوجود المطلق فھل ھذا يعني أن العقل ليست له سل

  العقل والنقل: -4
الي: ى النحو الت ل عل ل بالنق ة العق ا من عالق ا أولي ي موقف اكم أن » يتخذ  الغزال إي

ا ا ورديف ول تابع ول أصال والمنق وا المعق إنتجعل نيع ومنفِّ ؛ ف ك ش دل , 14«رذل وي
اء ة ھي البن و، بذلك على أن الشريعة ھي األساس والحكم رآن ھ اللب والفكر  الق

رة و القش ة؛ ھ ين  الخارجي ق ب و التوفي ي ھ دئي للغزال ف الب ن أن الموق الرغم م ب
د  ؛الفلسفة والدين ة فق ة بالشريعة العربي ى انتظمت الفلسفة اليوناني ه مت حصل ألن
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ا؛ الن الوف فا وخ وان الص ول إخ ا يق ال كم ريعة  الكم ع ينتصر للش ي الواق ه ف لكن
ا حصل تصادم العربية على حساب الفلسفة  ة كلم اقض,اليوناني ا  وتن ين م سواء ب

ل ه النق نص علي ا ي ل وم ه العق رھن علي ن  ,يب ع م ه الواق ا يفترض ين م واء ب وس
  مستجدات تقتضي التدبر وبين ما يتضمنه الوحي من حدود وأحكام مطلقة. 

رى أن  ي ي ار العقالن ان التي إذا ك االت»ف ت بالجھ د دنس ريعة ق ت  ,الش واختلط
لھا وتطھيروال سبيل  ,بالضالالت ى غس ا إإل إن«ال بالفلسفةھ ي يتمسك  ؛ ف الغزال

نص يته ,بسلطة ال ى قدس ه حق ,ويحافظ عل ا جاء ب ر كل م ل  ,ويعتب ل التأوي ويقب
دة ودَ  ن العقي دفاع ع ة لل ة جدلي ه بطريق ذي وظف ل ال تعمال العق  عِ ْفوالتوضيح باس

المنقول  ،جميع التھم والمعاندات عنھا ول ب إنوحتى عندما زين المعق ه  ف ة من الغاي
و  ةھ ة جمھوري ة حقيق ة الديني ل الحقيق رع  ؛جع ا أس اس فيھ وب الن ون قل ىلتك  إل

  القبول والرضا.
ع أحوال: ه أرب با إن العلم عند الغزالي ل تفادة فيكون مكتس وحال ادخار  ,حال اس

ه  ,غنيا عن السؤال اإلنسانفيكون به  ى نفسه اإلنسانوحال انتفاع عندما ينفق  ,عل
ره,وحال سخاء عندما يتفضل به المرء  ذا  ,وھو أشرف األحوال على غي وفي ھ

ي: ول الغزال ال» يق ى الم ا يقتن ى كم م يقتن اب ,العل ب واكتس ال طل ه ح ال فل , وح
ه ,عن السؤال تحصيل يغني ع ب  ,وحال استبصار وھو التفكر في المحصل والتمت

ا م فھو الذي ُيلّ وعمل وعَ  مَ لِ عَ  نْ مَ فَ  ,وحال تبصير وھو أشرف األحوال دعى عظيم
  .15«كالشمس تضيء لغيرھا وھي مضيئة في نفسھا , فإنهفي ملكوت السماء

ه لوب التخييل والتمثيل والمحاكاة إرغم أن الغزالي يستعمل أحيانا في كتبه أس ال أن
ي األصول إلىلم يكن يھدف  ا ابتدعه في األسماء من  ؛إدخال الفلسفة ف ل إن م ب
ديل ر وتب ا  ,تغيي عوم ك وتلمي ل وتفكي ن تحلي اني م ي المع ه ف هاخترع ي  ؛ فإن لك

ى أسرار  ,ويذب عن الشرع ,لوحيلينتصر  ا عل دين يطلعن ك أن ال ه في ذل وحجت
وت الم الملك ب ,ع اتيح الغي ا مف ا  ,ويعطين ا حياتن دبر بھ ي ن ام الت ا األحك ن لن ويس

ة ,اليومية ع الدقيق ا  ,ويھتم بالجزئي والملموس وكل تفصيالت الواق و أم ل فھ العق
ين  ,وعن معرفته ,قاصر على إدراك عالم الغيب وكل ما يفعله معه ھو مجرد تخم

الم الملكوت ,وافتراض وتفكير ا يعرف ع وال يعرف  ,كما أنه فاقد الداللة التي بھ
ة األول ياء إحقيق ن األش درك م ھا, وال ي ا وأعراض ھا ولوازمھ ا  ,ال خواص أم

ا ا فيجھلھ ى حقيقتھ ة عل ردات  ,الفصول المقوم والت والمج رى سوى المعق وال ي
ا ن م ياء. لك واھر األش ات وج لوالكلي ي لمختلف  ھو دور العق ي تصنيف الغزال ف

  العلوم؟
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  منزلة العقل في تصنيف العلوم: -5
وم ه العل ذي تصنف ب ار ال ى المعي ي عل ين الجانب  ,يحافظ الغزال ا ب وھو اختالفھ

ي ات واإللرياضيات والمنطق والطبفا ؛النظري والجانب العمل ات ھي من يعي لھي
ويصفھا  ,أما السياسة واألخالق واالقتصاد فھي من العلوم العملية ,العلوم النظرية

بيل  ة ال س ور برھاني ا أم ى إبأنھ اإل ا ومعرفتھ د فھمھ ا بع مح  ؛نكارھ ه ال يس لكن
ك ؤدي  ؛بالخوض فيھا لكل من شاء ذل ا ت ىألنھ م الصحيح  إل ق وعدم الفھ المزال

  ا.لمن لم يتمكن منھ
ال أنه يعتبرھا مصدر آفتين حصلتا حق قدرھا إر ھذه العلوم ورغم أن الغزالي يقدِّ 

  في عالم المعرفة:
اآلفة األولى تتمثل في أن الناظر في ھذه العلوم المتعجب من دقتھا وظھور  -

فة ي الفلس ق ف ا يث وال  ,براھينھ وف ق ه الفيلس ا ينتج حة م ي ص د ف ويعتق
لوكا ف ,وس ب الفالس ان أغل ا ك اونين بالشرع ولم ين المتھ ن المعطل هة م  فإن

ؤدي فة ھذه العلوم بالنسبة للمقلدين تمعر فإنوبالتالي  ,يكفر بالتقليد المحض
  االنحالل من الدين والتقوى. إلىبھم 

ين اإلنسان للعلوم الفلسفية اآلفة الثانية التي يسببھا تعلم  - ة ب ھي إحداث قطيع
دين ال وبين قوانين الطبيعة ونو ,العلم والدين الرغم من أن ال اميس الشرع ب

ات النفي أو باإلثب وانين ب ذه الق رض لھ وم  ,يتع ذه العل ن أن ھ الرغم م وب
 الطبيعية ال تتعرض للدين ال بالمدح وال بالقدح.

ة  ور النقلي ة واألم وم الديني ل العل ي يجع نيف أن الغزال ذا التص ن ھ ب ع يترت
ة  ارف اإللھي ن-والمع يرة  ِم ير أو س انيحديث أو تفس ى  -أو تصوف روح عل

ة والموضوعية  ,ملّ رأس السُّ  دة الطبيعي وم المحاي ة -ويجعل العل المنطلق واللغ ك
يضعھا في أسفل  فإنهأما العلوم العقلية  ,في الوسط كعلوم وسائل -والرياضيات

ة,لھا مسؤولية فساد اإليمانويحمّ  ,الترتيب وم الديني ه  ؛ لتناقضھا مع العل ا أن كم
فة األ رفض الفلس ىي ك ,ول م الفل ى عل دعي  ؛ويحمل عل ات ت اده أن اإللھي العتق
دأ األول وإدراك الصور  ,معرفة عالم الغيب د المب وتعتقد في قدرتھا على تحدي

اقض مع الشرع ,الروحانية ائق تتن الم  ؛وألنھا تصرح بحق دم الع ول بق ل الق مث
  ت.وادعائھا أن هللا يعلم الكليات دون الجزئيا ,وإنكارھا بعث األجساد

زي  تسب:غريزي ومك إلىالعقل ينقسم » يقول الغزالي عن أنواع العقل: الغري
واة.  ي الن ود النخل ف ل كوج ي الطف وده ف م ووج ول العل تعدة لقب وة المس و الق ھ

ذي يحصَّو و ال تفاد ھ ب المس ومالمكتس ن العل ث ال ي, إل م ن حي ا م دري م
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م وإ, بعد التمييز من غير تعلم كفيضان العلوم الضرورية عليه ما من حيث يعل
  : بن أبي طالب مدركه وھو التعلم. يقول علي

  فمطبوع ومسموعن          يْ لَ قْ رأيت العقل عَ 
  ذا لم يكن مطبوعإ          مسموعٌ وال ينفع 

  وضوء العين ممنوعالشمس           كما ال تنفعُ 
ور الشمس ,يجري مجرى البصر للجسم األول اني يجري مجرى ن , وال والث
  وال يجدي البصر عند عدم النور.  ,البصر في النور عند عمى منفعة
اني اھر الث ن البصر الظ و أشرف م ل وھ و العق اطن وھ نفس  ؛بصر الب إذ ال

ذة ,كالفارس والبدن كالفرس ه  وبالجملة من لم يكن بصيرة عقله ناف ق ب فال تعل
  .«من الدين إال قسوره

ذا  الغزالي للعلوم العقلَ  إن أھمل تصنيفُ  ة فھل ھ ذه الملك ي أن ھ انيةيعن  اإلنس
  الشريفة ليس لھا أية اعتبار في ھذه العلوم نفسھا؟

  حياء العقلخاتمة نقدية: من أجل إ
ي  دعو الغزال ىي ع إل ا هللا  ,التواض رف بھ ي ش زة الت ل المي ار العق دم اعتب وع
هاإلنسان, ويرى أ ه وعقل ل بعلم ذا  ؛نه من العجائب أن يعجب العاق ول في ھ إذ يق

ه» ع:الموضو ه وعقل ل بعلم ره  ,من العجائب أن يعجب العاق ى يتعجب أن أفق حت
ى؟  عَ سَّ كيف وَ  ويقول: ,هللا تعالى وأغنى بعض الجھال النعمة على الجاھل وحرمن

ا  ه أفتجعلھ ة من ذه عطي ل؟ فھ ا الجاھ ل وحرمھ م والعق ك العل ه: كيف رزق ال ل فيق
ل وا ين العق ك ب و جمع ل ل ل ة أخرى؟ ب ى وحرم الجاھل سببا الستحقاق عطي لغن

  .16«ھما جميعا كان ذلك أولى بالتعجبمن
ة  ل حقيق اره العق ين اعتب ردده ب ي ت ي ھ ر الغزال ي فك دھا ف ي نج إن المعضلة الت

ان ة اإلنس ه المطلق ه بقدرت ة واعتراف ر  ,الجوھري ل خطي ذا العق راره أن ھ ين إق وب
ة ور الغيبي ي األم ن البحث ف دين وقاصر ع ى ال ي المعضلة ,عل ھا وھ ي  نفس الت

ى ر عل د  تظھر في المأثور عندما نعث صلى هللا –الحديث المنسوب للرسول محم
ديث ,من جھة «ال تفكروا في الخالق فتھلكوا» :-عليه وسلم ة ح ً ونجد من جھة ثاني  ا

ي فقال ,فأدبر ,أدبر :ثم قال له ,فأقبل ؛أقبل :خلق هللا العقل فقال له» آخر: :  وعزت
  فما مرد ھذا التناقض وما تفسيره؟ «منك... وجاللي ما خلقت خلقا أحب إلي

ود  اقض يع ذا التن ىھ ي  إل ة »أن الغزال ى العاطف ل عل وم العق رح مفھ د لش اعتم
ق ل والمنط ى العق د عل ا اعتم ر مم ال أكث ل  ,«والخي ك أن الرج ي ذل ا ف وحجتن

بة  دفاع عن الحق المعروف بالنس دليا من أجل ال تعماال ج ل اس تعمل العق هيس  إلي
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ة  م؛صوم وتھفيت آرائھوتبكيت الخ ة برھاني ل بطريق تعمال العق م باس م يق ا ل بينم
حرة من أجل البحث عن الحقيقة غير المعروفة والتعويل عليه في مستوى صنعھا 

ة  هوبنائھا، ومن يطلب العقل من جھة السفسطة والجدل والخطاب يسجنه داخل  فإن
  األلفاظ والتراكيب والحيل المستعملة في ھذه التجارب.

ي ول: ف ده يق ياق نج ذا الس اني أصال» ھ ل المع ائق يجع ه الحق ذي تنكشف ل  ,ال
ويضيف , 17«إذ يطلب الحقائق من األلفاظ ؛وأمر الضعيف بالعكس ,واأللفاظ تبعا

ي: ا يل اد م ي االقتصاد في االعتق ه ف اليط » في موضع آخر من كتاب ر األغ إن أكث
اظ اني من األلف ان من  ,نشأت من خالل طلب المع د ك اني ولق در المع ه أن يق حق

  .«ويعلم أنھا اصطالحات ال تتغير بھا المعقوالت ,ثم ينظر في األلفاظ ثانيا ,أوال
ي ھل ھو واحد أم ال؛ ل المعريبيد أنه يمكننا أن نتساءل عن سب إذا فة عند الغزال ف

ل  روح والعق نفس والقلب وال ى ال اد عل وم باالعتم ة تتق إنكانت المعرف ي  ف الغزال
  نوعين:  إلىكة وظيفة ويقسم الحكمة يسند لكل مل

ار  ,حكمة بحثية - تقراء واالعتب وتقوم على االستدالل والبحث والنظر واالس
ة ي  ,والتجرب ي والرياض ر العقل ي والتفكي ى اإلدراك الحس ز عل وترتك
  والمنطقي.

ة إ - راقيةحكم ام  ,ش دس واإللھ يرة والح نفس والبص ب وال ى القل وم عل وتق
راق ى ال ,واإلش ز عل اطني وترتك ول واإلدراك الب ي والحل يض الروح ف

 والتقمص المحايث.
ول وإ» على ذلك بقوله:يبرھن  م أن العق فليست المبصرات  ,ن كانت مبصرةاعل

دة ة واح ى مرتب ا عل دھا كلھ العلوم  ؛عن ا حاضرة ك دھا كأنھ ون عن ل بعضھا تك ب
ل في كل حال إومن الضرورية... ارن العق هھا ما ال يق ا ؛ذا عرض علي ل يحت ج ب

د , وإوينبه عليه بالتنبيه كالنظريات ,أن يھز أعطافه إلى نما ينبه كالم الحكماء. فعن
  .18«مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة اإلنسانإشراق نور الحكمة يصير 

م  ة ينقس نھج المعرف م أن م ىورغ ين إل ة :علم م المعامل ار  ,عل ق النظ و طري وھ
ين فة ,الطبيعي م المكاش ق ا ,وعل و طري وفية وھ ن الص اب م ين واألقط لمتحنك
ق األول ھو  ؛طريق واحد إلىالغزالي يردھما  فإن ؛المتوحدين تيفاء الطري ألن اس

دخول  ,شرط إمكان دخول الطريق الثاني ىكما أن نتيجة ال اني  إل ق الث أي -الطري
  عبر الطريق األول أي النظر العقلي. إليهل ما لم نتوصل تكمّ  -الحدس اإلشراقي

ىبرھن على ھذه الفكرة بالعودة يمكن أن ن ه: إل ول في ذي يق ي ال ا » نص الغزال أم
ة, :إلىفتنقسم قواھا  -من حيث ھي إنسانية- اإلنسانيةالنفس  وة عامل ة وق  قوة عالم
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ا عقال ى سبيل االسم المشترك ,وقد تسمى كل واحدة منھم ة  ؛ولكن عل إذ العامل
ا ؛سميت عقال ا فيم ؤتمرة لھ وة  ,ترسم لكونھا خادمة للعالمة م ة فھي ق ا العامل فأم

دن  ة ب دأ حرك نفس ھي مب ى لل انومعن ى اإلنس الفكر  إل ة ب ة الجزئي ال المعين األفع
  .19«والروية على ما تقتضيه القوة العالمة النظرية..

ل  رأس األمر أن الغزالي يضع حدودا على العقل النظري من أجل أن ينتصر للعق
ة شراقية تستكمل, ويجعل الحكمة اإلالعملي م بال »؛ ألن نقائص الحكمة البحثي العل

رآة القلب  ,20«والعمل بال علم جنون ,عمل ال يكون ة يصقل م ثم ألن علم المعامل
 تحصيل للمعرفة النظرية التي ُتعدّ وھو  ,والبصيرة بأعمال الزھد والتقوى والعبادة

  وحجة الغزالي أن القلب له بابان: ,المشھد األول للمرور لعلم المكاشفة
ا - ھادةب ك والش الم المل ى ع وح عل س  ,ب أول مفت الحواس الخم ك ب ويتمس

  والعقل كسبيل للمعرفة.
الم الغيب والملكوت ويتمسك بالقلب  - وظ وع وح المحف ى الل وح عل اب مفت ب

 والبصيرة والحدس.
واس ن الح ارة م ب ت ي القل الم تحصل ف ة الع وح  ,إن صورة حقيق ن الل ارة م وت

إن اإلنسان؛من صنع  امولئن كانت المعاملة عل ,المحفوظ م يحص ف ل المكاشفة عل
ا » إذ يقول في ھذا السياق: بنعمة من نعم هللا؛ ي لھ وة الت فھذه القوة العملية ھي الق

اس  ىبالقي ته إل دبيره وسياس دن لت ا وھي الب ي دونھ ة الت ة  ,الجنب وة العالم ا الق وأم
  .21«تفيد منھاالجنبة التي فوقھا لتنفعل وتس إلىالنظرية ...فھي لھا بالقياس 

نفس من الواضح أن مشروع الغزالي منصبٌّ  ك  ,حول بناء القوة العملية من ال وذل
ة وة العلمي ن الق اعدة م ب المس يّ  ,بطل ذا ب نص:وھ ذا ال ي ھ نفس » ن ف أن ال ن ش م

ة؛ولھا قوتان ,دراك المعلومات المغيبيةإ ا علمي ة وإم دأ  : إما عملي ة ھي مب فالعملي
ائق اإلنسانيةناعات الص إلى اإلنسانمحرك لبدن  ة لحق ة فھي المدرك ا العلمي . وأم

ل ي للعق ردة وھ ة المج ايا الكلي ي القض ادة والصورة وھ ن الم ردة ع وم مج  ,العل
وم ة العل وة تتلقف عن المالئك ذه الق ن  ,وبھ ه م ت ب ا وكل ة تصلح م القوة الثاني وب

ذا االنتصار  .22«األمور الجسمانية ىويمكن تفسير ھ ة أن إل وة العامل ي  الق الغزال
ام  إلىيميل  ة المجردة واالنطالق نحو االھتم الكف عن التأمل النظري والمعرف

وم الحِ  ار عل ي عصر شھد ازدھ ة حرف دَّ ل وِعَيبالتجريب والتصنيع واالبتكار ف
ه: ي نفس ل الغزال م يق ناعات. أل انية » وص ة والنفس نائع البدني ع الص ذلك جمي وك

روالبواقي  ,أوائلھا محصلة من التعليم اب الفكر , وإمستخرجة من التفك تح ب ذا انف
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ق التفكر ة طري نفس علمت كيفي ة الرجوع بالحدس  ,على ال ىوكيفي وب إل  ,المطل
  .23«الفعل؟ إلىفيخرج ما في نفسه من القوة  ,وتنفتح بصيرته ,فينشرح قلبه

ة وسطى ل حال ي يمث ين طرفين ال  ,يترتب عن ذلك أن العقل عند الغزال ويوجد ب
اھيين لأ :متن دھما دون طور العق د  ؛ح ه يرت ىولكن ل إل الم الحسي  ,العق و الع وھ

ل ,التجريبي الالمحدود وق طور العق د أيضا  ,والثاني ھو ف ه يرت ىولكن ل إل  ,العق
ور  ذا المنظ ن ھ دوره. وم دود ب ي الالمح راقي الغيب الم اإلش و الع إنوھ ل  ف العق

ات الم المحسوس ى ع رف عل ات ,يش الم المغيب ذا إذ يصر ؛ويتصل بع ول ھ ح ح
 ,فقالت المحسوسات بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات األمر:

ى  ,بنيوقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكذّ  ل لكنت تستمر عل اكم العق ولوال ح
هذا تجلى كذَّ لعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إف ,تصديقي ا  ,ب العقل في حكم كم

  .24«في حكمه... تجلى حاكم العقل فكذب الحس
علم المعاملة ھو طريق النظر واالستدالل يبدأ بانتزاع الصور  فإنعلى ھذا النحو 

ة  واھر المادي ن الظ ية اتصبح صورً لم ال تصبح صورا  ,حس ا بالخي م بمرورھ ث
وھم افصورً  ,خيالية ة الت ا بملك ادي بمرورھ ولكن  ؛مجردة مستقلة عن الوجود الم

ة في  ر مكتمل دھذه الصور تظل غي ى والتوحي اج  ,مستوى المعن ىفتحت ل إل  ؛العق
ذه  ,لكي تصبح كليات ومعقوالت د أن ھ ولتجد وحدتھا النھائية ونظامھا المحكم، بي

ى في  ة ھي انعطاف وتدشين لخطوة أول م المعامل اللحظة األخيرة في مستوى عل
ين  اء من درجة اليق ىعلم المكاشفة من أجل االرتق ين وعين  إل م اليق درجات عل

  قين.الي
هإ اھي علي ى م ياء عل ة األش ي معرف ة الغزال ت غاي م  ,ذا كان ه العل ان مطلوب وك

ور إن ,بحقائق األم ىالوصول  ف دة  إل م مفتاحه المجاھ ذا العل وغ ھ ة وبل ذه الغاي ھ
وائب ن الش رر م ر المتح ة الفك نفس ومالزم ة ال ور  ,ورياض ى أم ال عل واإلقب

رة ه خ ,اآلخ ه وخلوات ي عزلت ه ف ي أن ذكر الغزال ور ال وي فة أم ه مكاش طرت ببال
ة ,يمكن إحصاؤھا ا عن وتعجز اللغ ر عنھ ا , والتعبي ا عقلي وق بھ ا أمور موث منھ

 وواضحة مثل طلوع الشمس.
ين  ,الالفت للنظر أن الغزالي استمد نظريته من الوحي القرآني ه ب الذي تميز بتأليف

ةالمعرفة العقلية والمعرفة القلبية ة والحكم ه اإل , وبين الحكمة البحثي -شراقية لقول
وقنين وفي أنفسكم أفال تبصرون{ :-عز وجل ات للم ذاريات ( }وفي األرض آي ال

نفس)20/21 ي في ال ة الت ى المعرف ل كل شيء عل ي تمكّ  ,. ويعتمد قب ه من والت ن
رإ ان المباش ذوق أو العي ق ال ن طري ياء ع ام  ,دراك األش ن اإللھ رب م و ض وھ
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ه ا ذه والكشف الذي يأتي مؤيدا لما جاء ب وحي اإللھي. إن الموضوع األسمى لھ ل
ه ,المعرفة الصوفية ھو هللا ليم بوجوده ووحدانيت ع  ؛والتس ى لجمي ة األول ه العل ألن

ودات ع الموج ي ھي جمي والت الت ة  ,المعل م العل د أن عل ن رش ذ اب م من ونحن نعل
تكون المعرفة بالصانع  ,فكلما كانت المعرفة بالصنعة أتم ,أشرف من علم المعلول

ة  إلىتم. يدعو الغزالي أ ل والرفع الي والسمو بالعق التحرير والتنوير بواسطة التع
 ,«الحر من خرج عن الدنيا قبل أن يخرج منھا» وقد عبر عن ذلك بقوله: ,بالنفس

ق»وھو ما أكده معروف الكرخي:  دي العالئ ا في أي  ,«األخذ بالحقائق واليأس مم
ن وبين ضروب ا ,بالجمع بين الحضرة والفكرة د اب د أك لعبارة وأنواع اإلشارة. وق

ه اھو علي ى م ا عل ر م ب ألم و تحصيل القل م ھ ي أن العل ذلك درك  ,عرب و ك وھ
ه وفي نفسه اھو علي و إالمدرك على م ى العجز عن اإلدراك فھ د , وحت دراك. وق

ي المنحى ا الغزال ه نح ة بالكشف نفس ط المعرف دما رب أتي إعن ذي ال ي د , وال ال بع
ة مباشرةو ,الجد في الطلب نفس بطريق ة حاضرة في ال ات العقلي رى أن األولي  ,ي

ويستند إلثبات صحة  ,ونورھا الذي ال ينطفئ ,وتمثل كنز المعرفة ومادتھا األولى
ريف: ديث الش ه بالح ة» رأي ي ظلم ه ف ق خلق الى خل ألقإن هللا تع ن , ف يھم م ى عل

ذا النور ھو وھ ,«ل, ومن أخطأه ضفمن أصابه من ذلك النور يومئذ اھتدى ,نوره
ور  ,مفتاح أكثر المعارف ج الن د أن أثل اس. وبع دى الن ة ل وموجود بدرجات متفاوت

ي ب الغزال وخا ,قل كينة ورس ه س نفس  ,وزادت ادت ال ىع دال  إل حة واالعت الص
ا ا بھ ة موثوق ة مقبول وع ,ورجعت الضرورات العقلي ذا الرج تم ھ ف ي ن كي  ؟ولك

ن  ى ع د تخل ي ق ة والغزال ذه الثق ف تحصل ھ ل وفّضوكي ة العق ة القلبي ل المعرف
يمعتبرا الكشف ميزان العلم ومعيار الحقيقة؟ فھل يوجد  ى شك ف ي  أدن أن الغزال

ي ين العقل ة من الاليق ل  ,دخل في حال نفس أصبحت تمي ىوأن ال التصديق دون  إل
ك  ؤدي ذل تدالل؟ أال ي ر أو اس طة ودون نظ ىواس ي عوض  إل أن الغزال ول ب الق

ة  ,دة والقلب والشريعةالعقل والفلسفة باإلرا ان المعرف وى واألخالق مك وأحل التق
ىوالعلم؟ أال ينتھي الغزالي  ل إل تقالة العق ول باس  ,وبتحريم االشتغال بالفلسفة ,الق

اد في اإلرادة  ,وبانتفاء السببية في نظام الطبيعة إلنقاذ المعجزة والخوارق واالعتق
ا ة مغ د إرادة إلھي ل توج ن ھ ة؟ لك ة المطلق ه اإللھي ه؟ أال تقتضي إرادت يرة لحكمت

  فھم معجزاته؟ على اإلنسانوتكون أكبر معجزات خلقه عقال يقدر به  ,حكمته
وفكك المسار  ,ربما يكون الغزالي ھو الذي أحدث شرخا عميقا في أنظمة المعرفة

ارة ي للحض ي  ,الطبيع فة ف ا الفلس ي تعرضت لھ ذاتي الت يم ال ة التحط اد عملي وق
  !حضارة اقرأ
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َها ال تـَْبِديَل ِلَخْلِق اللَّ { يُن اْلَقيِّمُ ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليـْ   }ِه َذِلَك الدِّ
  

  عالي القيم والمسؤوليات المشتركةت
  عبدالرحمن السالمي

    
الــيت تــرد فيهــا آيــُة الفطــرة نظامــاً ْحمكمــاً لالســتدالل علــى الوجــود -تقــيم ســورة الــروم 

 أمـا والثـاين خـارجي أو كـوين، األول داخلي أو ذايت أو فطـري :ه ركنانل -والوحدانية
، وهـــو تعبـــُري جمـــازٌي عـــن }َفَأِقْم َوْجَهـــكَ تبـــدآن بــــ{ يف الســـورة فنـــرى آيتـــنييف الـــذايت 

ْهـــُت َوْجِهـــيَ {ســـتقامة الفكـــر ووضـــوح اهلـــدف، مثـــل ا وعنـــدمها ينفـــتح العقـــُل  },َوجَّ
ـــاً علـــى أعمـــاق الفطـــرة أو  ا مجيعـــاً، وكلهـــا والقلـــُب تلقائي اخلْلقـــة أو الـــروح ومقتضـــيا

وحبســـب هـــذا الـــنهج فـــإن األمـــر تشـــخُص إىل الوجـــود اإلهلـــي والوحدانيـــة الصـــمدية، 
العنكبــوت الســابقة كمــا جــاء يف آخــِر ســورة ،  للجهــاد الــداخلي أو بــذل اجلهــد حمتــاجٌ 

أما الركُن الثاين أو الـنهج  }.َناَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـلَ { :على سورة الروم
 -خارجيـاً وهـو لـيس كـذلك يف احلقيقـة والـذي مسيتـهُ - االنتظـامالثاين هلـذا النظـام أو 

ــــدعوة للســــري يف األرض ــــدأ بال ــــاْنظُُرواقُــــْل ِســــ{ :فيب ــــروم: }ريُوا ِيف اْألَْرِض َف أو  ٤٢ ال
َــاِيــي اْألَ َفــاْنظُْر ِإَىل آثَــاِر َرْمحَــِت اللَّــِه َكْيــَف حيُْ { أَوََملْ {أو  ٥٠الــروم:  }ْرَض بـَْعــَد َمْوِ

يف ســورة فصــلت لتجمــع الكرميــُة  اآليــةُ وتــأيت  9: الــروم }وا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُــُرواَيِســريُ 
َ َهلُــْم أَنـَّـُه اْحلَــقُّ َســُنرِيِهْم آيَاتِنَــا ِيف اْآلفَــاِق َوِيف أَنـُْفِســِهْم َحــىتَّ يـَتَ {: بــني املنهجــني  }بَـــنيَّ

ــج الفطــرة أو النــور  كمــا يف آيــة النــور ٥٣فصــلت:  فإنــه يضــيء حنايــا الــنفس ؛ أمــا 
الكـــون واخللـــق مـــن طريـــق النظـــر  ؛ يف حـــني يفيـــد التأمـــُل يفوالـــروح بـــالوجود اإلهلـــي

ويعين ذلك  ,عمًال أخالقياً وعملياً  -لطريقإضافًة لإلميان باخلالق من هذه ا-العقلي 
 وبالدرجـة الثانيـة جهـداً وعمـالً ، ذي أقامـه اخلـالقبالدرجة األوىل إدراكاً هلذا النظام ال

ـج النظـر يف داخـل الـنفسهل هذان النهجـان لالنتظام فيه. ، : الفطـري والكـوين أو 
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ج النظر يف الكون جان متكامالن، و يريُد اخلطاُب القـرآين مـن البشـر ، هل هذان 
أم أّن مــــنهج  ؟وىل بكـــل فئـــةقـــرب واألَ هـــو األَ اعتمادمهـــا معـــاً حبســـب أصـــنافهم ومــــا 

م ؛ يف حـني يُـدعى البشـُر لـتعلُّ )اغريـزة أو نـورً ة معطًى متـوافر لـدى سـائر البشـر (الفطر 
ون بالعقـل، والتصـرف مـن أجـل إدراك النظـام اإلهلـي للكـ، مـنهج النظـر :املنهج الثاين

  ؟على أساس منه
: شـــرين اليقـــني اإلميـــاين أثـــرين مباوأيـــاً يكـــن األمـــر فـــإن للـــنهج الفطـــري باإلضـــافة إىل

والتوجه األخالقي أو االنتظام األخالقي النظـري يف احلكـم علـى ، الطمأنينة الداخلية
ـــــُج النظـــــر الكـــــوين فإنـــــه معـــــينٌّ الظـــــواهر واألشـــــخاص بـــــاألخالق العمليـــــة أو  . أمـــــا 

ة لعـامل فالفطرُة إميـاٌن ورؤيـٌة أخالقيـ. ويدعو لالنتظام االجتماعي واإلنساين ,السلوكية
ولذا فقد اسـتقرَّ ؛ ةحبسب الرؤية الفطرية الكبري  لعقلي/الكوين عملٌ اإلنسان، والنظر ا

يتضـمن بالضـرورة  الرأُي لدى علماء الدين يف األزمنة املعاصرة على أّن مفهـوم الـدين
، والشعائر العباديـة ,والنظام األخالقي، الذات العليا أو الفكرة العليا العناصر التالية:
لكنهـا  ؛ريفـاُت وتـأثرياُت هـذه العناصـر مـن ديـن آلخـروتتفـاوُت تع .واملؤسسة الدينيـة

بـــــالقيم وتعاليهـــــا بـــــاملعىن الـــــذي قصـــــدُه  اآلنوألننـــــا معنيـــــون  .يف أي ديـــــن تفـــــيال خت
ـــا ؛ الغربيـــون مـــن وراء ذلـــك ـــا أن القـــرون الثالثـــة األخـــرية يف أوروب فينبغـــي أن نقـــرر هن

ظهـــور منظومـــات  نمـــ رية فيمـــا يتعلـــق بـــالقيم األخالقيـــةوالعـــامل أحـــدثت متغـــريات كبـــ
ودخــول  ,، وهــي حمايــدة أو ُمعاديــة للــدينأخالقيــة علمانيــة أو ذات أصــول غــري دينيــة

ختلفــة الــديانات والتقاليــد األســيوية علــى خــط النظــر األخالقــي والــدعوة األخالقيــة امل
وظهــور نزعــات شــوفينية ومركزيــة بــالغرب متــزج بــني الــديين  ,عــن الــديانات اإلبراهيميــة

مــن  انطالقــاً أو حمــاولتهم ذلــك  ,ري إبــان ســيطرة الغــربيني علــى العــاملوالقــومي والعنصــ
 يحلضــــارية حينــــاً آخــــر. ومنــــذ دراســــة دالقــــوة املاديــــة حينــــاً، ومــــن دعــــاوي الرســــالة ا

ــوض الدولــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحــىت  والدميقراطيــة توكفيــل عــن عناصــر 
كــان   -أمساليــة العامليــةة وظهــور الر يتيف دراســته عــن األخــالق الربوتســتن-مــاركس فيــرب 
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وفالســـفة أوروبـــا، وظلـــت هـــذه  لـــدى مفكـــري األول صـــاحبة االهتمـــاملقـــيم دائمـــاً ل
  املناقشات يف تواصل.

األســـيوي  :فـــإن النـــزوعني اآلخـــرين؛ أمـــراً مســـتنكراً وســـلبياً  التغـــرييبوإذا كـــان النـــزوع 
يســــتحقان النظــــر مــــن  -نفــــوذاً كبــــرياً يف القــــرن العشــــرين اكتســــباوالــــذين - والعلمــــاين

فعلـــى أســـاٍس مـــن النـــزوع العلمـــاين ظهـــرت مقولـــة   ,جانـــب أهـــل الـــديانات التوحيديـــة
ا مواثيق األمم املتحدة واإلعالن ، احلّق الطبيعي لإلنسان وصيغت من خالل فلسفا

إليهـا  سـبَ فإنـه نُ  أما ديانات وأخالقيات األسيويني ,العاملي حلقوق اإلنسان ولواحقه
أو منافســــة العــــامل الغــــريب األمريكــــي  ةمواجهــــفــــربز يف ، تصــــادي كبــــريصــــنع جنــــاح اق

لكــــّن ، الروســــي. وال عالقــــة بــــالطبع بــــني املنظــــومتني العلمانيــــة واألســــيويةو واألورويب 
ليابــــاين والصــــيين اوا بالنجــــاح االقتصــــادي األســــيوي (العلمــــانيني والربوتســــتانت تــــأثر 

ـــا  ، وذهـــب كثـــريٌ )واهلنـــدي مـــنهم يثـــين علـــى أخـــالق االنضـــباط والثقـــة الـــيت يـــرون أ
  أسهمت يف النهوض األسيوي الكبري.

يكـون علينـا أن نأخـذ يف االعتبـار مـرحلتني اثنتـني مـر  وعندما نذكر هذه األمور كلها
، ما النقـاش يف العقـود األربعـة األخـرية، فقـد بـدأت يف السـتينات مـن القـرن املاضـي

، ) موجـٌة للحـوار واالعـرتاف باإلسـالم1965-1962ين الثـاين (يف اجملمع الفاتيكـا
. وكـان لتلـك املوجـة املسـيحي/قولة احلـوار اإلسالميوشاعت على أساٍس من ذلك م

وتيـــار رفـــع أُطروحـــة  ,املاضـــي ونقـــد أُطروحـــات املواجهـــة: تيـــار مراجعـــة ثالثـــة تيـــارات
: الوحدانيــــــة، والقــــــيم ، وأهــــــمُّ املشــــــرتكاتبينهــــــا الــــــديانات اإلبراهيميــــــة واملشــــــرتكات

وتيــار حمــاورة املســلمني بشــأن املشــكالت املعاصــرة، وكيــف ميكــن حتويــل  ,األخالقيــة
املشرتكات االعتقادية واألخالقية إىل شراكٍة تؤثر يف حاضر العامل ومستقبله. كما أّن 

 ةالربوتســــــتانتييف األوســــــاط  نتصــــــاريةً اأحــــــدث نزعــــــة  الفــــــوز علــــــى العــــــامل الشــــــيوعي
ــــا  «صــــراع احلضــــارات»مقولــــة  فانتشــــرت، املتشــــددة والكاثوليكيــــة الــــيت اســــتهدف 

ـــة احلضـــارة كمـــا كانـــت هنـــاك عـــودة ٌ لإلنكـــار والتجاُهـــل ظ،  اإلســـالم هـــرت يف مقول
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وهـــذا باإلضــــافة إىل التـــوتر جتـــاه املســــلمني يف اجملتمعـــات الغربيــــة  ,املســـيحية/اليهودية
طـابع الصـراع احلضـاري مـن  ىكل هـذا أضـفوخباصة يف البلدان األوروبية الكاثوليكية  

الفكريـــة الرئيســـة يف الغـــرب ُحتـــاول  تاالجتاهـــا . والـــذي يبـــدو اآلن أنّ خـــالل الـــدين
 ,خرىأُ  لكن بعد احلرب الباردة تبعت املقولة السابقة نظريةٌ ؛ جتاوز املرحلة االنتصارية

الـــيت جعلــــت  «,ريخاايـــة التــــ»وهــــي  مهمـــةً والـــيت تعــــد يف نظـــر كثــــري مـــن املفكــــرين 
, أو االجتـاه هلـااالستسـالم بإمـا ، مع القيم الغربيـة مواجهةشرية يف صعيد واحد يف الب

 , واإلنســـانوية,نهـــوض والـــذي يتأســـس علـــى قـــيم الدميقراطيـــةوالاحلضـــاري  للتواُصـــل
اإلبراهيميـة بضـرورة  املقولـةللبنـاء علـى  ويصبُّ ذلـك لصـاحل العـودة .والعقالنية املادية

فحـــىت  .بنـــاء عـــامل اليـــوم يف إعـــادة الكـــربى يف األديـــان خالقيـــةاإلفـــادة مـــن القـــيم األ
يف حـــني  ,وضـــرورة اإلفـــادة منهـــا جهـــون لالعـــرتاف بأخالقيـــات األديـــانن يتو العلمـــاني

كمــا ،  ةاإلبراهيميــجيــري تبــادل أُطروحــات احلــوار والكلمــة الســواء بــني أهــل الــديانات 
ط القــول بأخالقيــاٍت وهــذا كلــُه يســُري يف خــ ,جيــري االنفتــاح علــى الــديانات األســيوية

 االقتنــــاعأو قــــيٍم أخالقيــــٍة عامليــــة يتالقــــى مــــن حوهلــــا أهــــل األديــــان وغــــريهم مبقتضــــى 
. فــالقيُم الكــربى يف عــامل اليــوم (مثــل العقــل واملصــاحل املشــرتكة واملســؤوليات املشــرتكة

، كمـــا تتعـــاىل عـــن نزعـــات ) تتعـــاىل علـــى احملليـــات واخلصوصـــياتوالعـــدل واألخـــالق
  . يف قلب املشهد كله «الكلمة السواء»حبيث تقع مقولة ، املاضية صق والرتبو التف

، دون تفرقــةن تتوجــه باإلرشــاد إىل بــين البشــر فــال شــك أن القــيم األخالقيــة يف األديــا
ودعـــــوى عـــــدم التفرقـــــة والتمييـــــز تســـــود أيضـــــاً يف املنظومـــــات العلمانيـــــة األوروبيـــــة يف 

ـــا ترمــي  ,األســاس  ،الفــردي والروحانيــة الفرديـــة صــالحلإلأمــا الــديانات األســيوية فإ
وإذا نظرنــا إىل األصــقاع الــيت ينتشــر فيهــا بنــو  ,والســمو باإلنســان إىل آفــاق خالصــية

وال  ,مـــنهم تتبـــع هـــذا الـــدين أو ذاك كـــاثرةً   اإلنســـان علـــى هـــذه األرض جنـــد أن كثـــرةً 
غـــري املتـــدينني هـــم أصـــحاب النصـــوص  كـــان  وحـــىت وقـــت قريـــب .تقبـــل التخلـــي عنـــه

تــأثري علــى لكــن مــع عــودة األديــان لل ؛الــيت تــؤثر يف حيــاة البشــر ومصــائرهم والقــدرات
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وللـــــديانات  ،الرؤيـــــة العامليـــــة لألخـــــالق -القـــــول كمـــــا ســـــبق-اجملـــــال العـــــام ظهـــــرت 
  .راهيمية بالذات إسهام كبٌري فيهااإلب

ال تنكـــــر وجـــــود ، ســـــة علـــــى الـــــدينؤسَّ املوهكـــــذا فـــــإن لـــــدينا اآلن عـــــودًة لألخـــــالق 
ــدف للمشــاركة واإلمــداد والتعــديل وإعطــاء روح  ، وإمنــاالقيــة املدنيــةاملنظومـات األخ

جديــد للمقـــوالت األخالقيــة الدينيـــة علــى مـــدى القــرن الواحـــد والعشــرين. واملشـــاركة 
ـا أهـل األديـان يف عـوامل القـيم ـم مسـتعدون لتحمُّـل املسـؤولية اليت يطالـب  ، تعـين أ

التعليق على قبل اخلتام أود و ذا اجملال ويف ه ,كات يف حيز التنفيذا يث تدخل الشر حب
اســـــتطاع حـــــني ) 1433-1371تشـــــينغ زيـــــنج هـــــي ( مـــــن أنّ  مـــــا ذكـــــره املؤرخـــــون

الصـاحل قبـل دوران فاسـكودي جامـا عـام  غرب أفريقيا مروراً برأس الرجاء الوصول إىل
ال يوجـد يف العــامل م. بيـد أن تشـينغ أغلـق البـاب علـى نفسـه حـني أعلـن أنـه 1498

جامــــا كــــان حيمــــل رســــالة القــــيم ي د لعظمــــة الصــــني، بينمــــا فاســــكو سآنــــذاك منــــاف
ففرض التفوق واالنغالق يتطلب اإلرغام  األوروبية املعاصرة وبداية النهوض األورويب.

والقــــوة. وهــــذا ال ميكــــن أن يســــتمّر. فكمــــا مل تســــتطع الصــــني االســــتقرار يف احملــــيط 
ـا أرادت التفـرد. ف كـذلك مل يسـتطع الربتغـال ذلـك اهلندي يف القرن الرابـع عشـر، أل

  فيما بعد، وحّىت اليوم.
واملــــأمول أن تكــــون  نفكــــر فيهــــا,القــــيم يف الصــــيغة اجلديــــدة الــــيت  تعــــايل موضــــوع إن

قـــد أدت الغـــرض مـــن حيـــث  جانـــب األســـاتذة والـــزمالء كـــل  وافرة مـــناإلســـهامات الـــ
 الكشف عن أمهية هذا امللف يف عاملي اليوم والغد.
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  نموذُج التصوُّف القيُم الروحيّة في اإلسالم:

  محمد حلمي عبد الوھاب

 فـي األسـاس. في جوھره عبارة عن نسـق قيمـيھو  ، أي دين،ينن الدّ ليس من قبيل المبالغة القول: إ

فمن المعلوم أّن التدين كقيمة له أثر عظيم في المجتمع بوجه عام، ألنه يعمل على توحيـد أفـراد األمـة 

  ھم إلى حياة روحية سامية، مع ما تقتضيه ھذه الحياة الروحية من نبل وتضحية وإيثار.  واألخذ ب

ــك، ــى ذل ــدليل عل ــي للت ــال نّ أ ويكف ــة منظوم ــن: ة العقائدي ــل م ــة بك ــواب»المتعلق ــاب»و ،«الث  ،«العق

لتـي يمكن النظر إليھا بوصـفھا البنيـة األساسـية ا، جوھر الخبرة الدينية والتي تعُد بمثابة ،«اآلخرة»و

الجبـار  «الشـريعة»جھـاز  أنّ عن  فضالً لي، منسق عوفق تتضمن المصوغات والمبررات اإلنسانية 

النسـق منظومـة ھـذا ھـو فـي جـوھره عبـارة عـن اسـتراتيجية لتنفيـذ  ين اإلسـالميّ الذي ينفرد به الدّ 

  القيمي.

عة االعتقادات التي مجمو أولھماومن المعلوم أيضا أّن كل دين عادة ما يشتمل على جانبين رئيسيين: 

مجموعة الشعائر أو الطقوس التي تمثل رسومه. وكال الجانبين ال ينفصل فـي  وثانيھماتشكل أصوله، 

الواقع عن اآلخر؛ فالشعائر والعبادات مجرد صور وأشكال يُقصد بھا التقرب إلى هللا تعالى، انطالقـا 

إذعان النفس إللھھا مع الخضـوع »سوى  من كون الدين، فيما يؤكد الشيخ اإلمام محمد عبده، ال يعني

  .1«له وامتثال أوامره فيما يطلب منھا

حتى و ،النظر إلى الدين من حيث ھو قيمة ملزمة ال يستطيع أحد أن يماري فيھا نّ أ، يتحصل مما سبق

 وكذلك ال ينكرون قوة الدين ھذه.فإنھم، على الرغم من ذلك، المناھجة الذين ينكرون العقائد األخالقية 

لقـوة اإللزاميـة والفعليـة والقيميـة التـي يمتكلھـا مـع اتفاعلت تاريخيا في طرح ثـري  التيماتية غالبرا

  وأفسحت المجال له في الحياة الواقعية.  ،الدين

الوظيفة الدينية في ثالثة عناصر رئيسية  إلىوبحسب البعض؛ فإنه يمكن من خالل ھذه الزاوية النظر 

  وھي: أال  ؛تصب جميعا في المنبع القيمي

  االلتزام القيمي. أوال:

  اإلشباع النفسي والتوازن السيكولوجي. ثانيا:

  .2قدرة الدين على تشكيل قوة تماسك أيديولوجي ثالثا:

المقصود باأليديولوجيا ھنا: شبكة القيم واألفكار والمصالح واألھـداف والمعـايير التـي تمثـل جمعيـة و

الفكريـة مـن المعتقـدات  ين مـن حيـث أنـه نسـقٌ األفراد. فالدّ الجماعة ، أي تجعل الناس أكثر من عدد 

ينجح في التوحيد األيديولوجي للجماعة عن طريق إرضاء حاجاتھم من ثم و ،يمتلك قوة قيمية بحد ذاته

المجتمـع  تحفيـزجاءت قدرته علـى التعبئـة و ھناومن  .النفسية والشعور بالتماسك والمصير المشترك

  .على الدوام اھاتوجه بمقتضالتي ين القيم الراسخة بوتقة م على االنخراط في
                                                 

 ديمي من مصر .باحث وأكا  
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محور الشخصية فإذا صلحت وطھرت كانت الشخصية  «القلب»أو  «النفس»والحال أّن الدين يعتبر 

مكينة قوية، وإذا فسدت أو خبثت ضعفت شخصيتھا وانحرفـت عـن جـادة الصـواب وفـي ذلـك يقـول 

ويقـول  }قد أفلح مـن زكاھـا وقـد خـاب مـن دسـاھا ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا{تعالى: 

أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسـد القلـب كلـه، »الرسول الكريم: 

  . 3«أال وھي القلب

نخلص مما سبق إلى أن القيم الروحية واألخالقية ترجـع إلـى عـدة أصـول عقديـة يـأتي علـى رأسـھا 

من المعلوم أن االلتزام بھذه القيم يحتاج إلى قوة روحية دافعة يشـعر بھـا . و«اإليمان باہلل وباآلخرة»

، وھـي مـا «الـنفس اللوامـة»اإلنسان في طواياه، تُحرضُه على فعـل الخيـر وتحـذره مـن فعـل الشـر 

، فيما أطلق عليھا متصـوفة اإلسـالم قـديما «الضمير»يتعارف عليھا الناس في العصور الحديثة باسم 

  .«محاسبة النفس»و  «مراقبة هللا» ألفاظا من مثل:

والواقع أّن استشعار الرقابة اإللھية وتمثلھا في الضمير اإلنسانّي تبدو أكثر ما تبدو في عبادة الصـوم. 

مھمـا اشـتد  -ذلك أّن تجربة الصوم تجعل من هللا حاضرا في ظل غياب البشر، وھنالك يمتنع الصائم 

طعام أو شراب يسد به رمقه أو يطفئ به ظمأه، ال خوفـا أو  عن أن يمد يده إلى -به الجوع أو العطش

، 4}يعلم خائنة األعـين ومـا تخفـي الصـدور{حياًء من رقيب ولكن خضوعا لرقابة المولى القدير الذي 

ما يكون {، 6}وما يخفى على هللا من شيء في األرض وال في السماء{،  5}إنه يعلم الجھر وما يخفى{

  .7}بعھم (...) إنه بكل شيء عليممن نجوى ثالثة إال ھو را

الدين بھذا المعنى يھب اإلنسـان كرامتـه الموفـورة حـين يـوقظ فيـه ضـميَره، بـل ويجعلـه حكمـا فيمـا 

يعرض له من أمور الناس. ومن ھنـا نسـتطيع أن نفھـم حـديث رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم): 

واطمأن إليه القلب واإلثم مـا حـاك فـي البر ما سكنت إليه النفس »وقوله:  «استفت قلبك وإن أفتوك»

ضـرب »وكذلك ما روي عنه (صلى هللا عليه وسلم) أنه قال:  «الصدر وكرھت أن يطلع عليه الناس

هللا مثال صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سـوران فيھمـا أبـواب مفتحـة وعلـى األبـواب سـتور 

الصـراط المسـتقيم جميعـا وال تتفرقـوا،  مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيھا الناس ھلم ادخلوا

وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شـيئا مـن تلـك األبـواب قـال لـه: ويحـك ال 

. وھو مـا فسـره الـبعض بـالقول: إن الصـراط ھـو اإلسـالم، والسـوران «تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه

اعي على رأس الصراط كتـاب هللا، والـداعي مـن حدود هللا، واألبواب المفتحة محارم هللا، وذلك الد

  جوف الصراط ھو واعظ هللا في قلب كل مؤمن.

لقد أدرك متصوفة اإلسالم أّن تحقق القيم الروحية يسـتلزم عـادة المـزج بـين تكـوين االعتقـاد السـليم 

يكـون  وتكوين الثقافة الروحية الواسعة. ذلك ألن غرس التدين، الذي ھو أسـاس القـيم الروحيـة، إنمـا

فلينظـر {عن طريق إعمال النظـر (التـدبر فـي ملكـوت هللا) والبحـث والتأمـل مصـداقا لقولـه تعـالى: 

  .}وفي أنفسكم أفال تبصرون{وقوله كذلك:  }وفي األرض آيات للموقنين{وقوله:  }اإلنسان مم خلق
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األخـالق أو دين فـي اإلنسان لن يصل إلى وضع ينعدم فيه تأثير ال من الحقائق الثابتة تاريخيا أنّ ھذا و

السياسة والعكس إال بانزواء الدين وانسـحابه كليـا مـن ھمـوم الـدنيا، أي مـن مسـرح الحيـاة والكيـان 

فالـدين قـوة روحيـة ثقافيـة اجتماعيـة » -أصـال إن لـم يكـن مسـتحيال -؛ وھو أمر بعيد المنالاإلنسانيّ 

حتى في الدول المستقلة  ،قيدة الدينيةوالسلطة الدينية سلطة روحية ثقافية اجتماعية. ولذلك تكتسب الع

  .8«يضارع الموقع الذي تحتله العقيدة األيديولوجية موقعا ،من الدين

  المطلب األول

  في ارتباط التصوف باألخالق والقيم

بداية يمكن القول إّن القيمة ليست شيئا مجردا مستقال في ذاته بعيدا عـن سـلوك اإلنسـان؛ وإنمـا ھـي 

سه، بحيث يمكن أن تتخذ من سلوك فرد ما دلـيال علـى القيمـة التـي يـؤمن بھـا. مندمجة في السلوك نف

إن الثـورة فـي القـيم »ولعل ذلك ما دفع البعض إلى القـول  «حامل قيمة»اإلنسان إذا، وفقا لما سبق، 

ــة واالقتصــادية  ــية واالجتماعي ــورة السياس ــا أســاس الث ــرى، ألنھ ــورة أخ ــن أي ث ــر ضــرورة م أكث

  .9«والثقافية

م الروحية بھذا المعنى تلھم العقل وتھديه سواء السبيل. خاصة وأّن العقل إنما يدرك األمـور علـى القي

ما ھي عليه، أما لماذا يؤثر العقل طريقا دون آخر، ولماذا تتحرك الـنفُس فـي اتجـاه دون آخـر، فمـرد 

  من خاللھا الحق من الباطل. ذلك إلى منظومة القيم التي تضيء له السبيل فيتعرف

تحصل مما سبق أّن القيمة إنسانية بطبيعتھا، بمعنى أن اإلنسان ھو الـذي يخلـع القيمـة علـى األشـياء ي

وبالتالي فإنھا تنبع من الذات وتصدر عنھا ال من شيء خارجي. وھو ما يترتب عليه أمران رئيسـيان: 

مرُء بذاته.ثانيھما: أّن أولھما: أّن القيمة تتدرج في وضوحھا وقوتھا وسلطان ھدايتھا بمقدار ما يشعُر ال

الوعي بالقيمة شرط أساسي في تطور األخالق وتھذيب المجتمع. وكال األمرين السابقين قـد أدركھمـا 

بثـوا فـي العبـادة ف على إحياء الـدين فـي النفـوس،جدا، منذ وقت مبكر  ،متصوفة اإلسالم الذين عملوا

مراسم الـدين حـين جعلـوا مـن م قد أحيوا اإلسال صوفةفمن الثابت تاريخيا متسورة الروح المتأججة. 

فكـان أثـرھم وإنما إلى المحبـة واإلخـاء لم يلجئوا يوما إلى العنت والعنف، وأنفسھم أنموذجا لالحتذاء 

  .الطويل عميقا في الحضارة العربية اإلسالمية عبر تاريخھا

نسان فـي اإلعـراب طراز من النظر إلى جھد اإل»وإذا كان ھناك من يعرف األخالق بأنھا عبارة عن 

عن ذاته في العالم. وأنھا رغبة تتطلع إلى النظام وإلـى االتسـاق، وتھـدف إلـى فھـم السـلوك البشـري 

. فإن القيمة تبدو دائما وأبدا حاضرة في سلوك اإلنسان، ألنھا ھي التي تحدد اتجاه ھذا 10«فھما باطنيا

كـن تعريـف القيمـة تعريفـا عامـا بأنھـا: السلوك مثلما ترسم مقوماته وتعين بنياته. ومـن ثـم، فمـن المم

بنية الواقع التي تالزم عملنا، أو أنھا طراز الشروع فـي العـالم ووسـمه بسـمات مطالبنـا الدائمـة أو »

  . 11«الموقوتة
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أما بالنسبة الرتباط التصوف بمنظومة القيم فمما ال شك فيه أن التصوف في األساس ھـو عبـارة عـن 

والـذي يجمـع مـا بـين القـوة واإلرادة  «اإلنسـان الكامـل»وذج رفيع من طابع من التربية يروم بناء نم

  والحركة في الحياة من جھة، وبين االستعالء على المطامع واألھواء والشھوات من جھة ثانية. 

لذا عني التصوف اإلسالمي كثيرا بالنفس اإلنسانية بحثـا ورياضـة وتھـذيبا ألخالقھـا وكشـفا آلفاتھـا. 

علـم آفـات الـنفس ومعرفتھـا »المتصـوفة أّن أول مـا يلـزم اإلنسـان فھمـه إنمـا ھـو ومن ثم كان تأكيد 

. حيــث قــام التصــوف علــى أســاس المثــل األخالقــي األعلــى وقوامــه: «ورياضــتھا وتھــذيب أخالقھــا

  ثم شاد صرحه الشامخ على أسس النظريات األخالقية القرآنية.  «تخلقوا بأخالق هللا»

ي معارفھم علـى عوامـل الكشـف والـذوق والعرفـان، أي علـى المعرفـة وتبعا لذلك استند المتصوفة ف

الروحية ال الحسية؛ والتي تمثل اإلدراك المباشر النـاتج عـن االتصـال المباشـر كـذلك مـا بـين القلـب 

وموضوع إدراكه (هللا). ومن ثم، كان تأكيد المتصوفة أيضا أّن العبادات فـي الفقـه وحـدھا قـد تكـون 

تقريــري، فيمــا ھــي لــدى المتصــوفة تجريبيــة ومطبوعــة بطــابع متحــرر مــن  جافــة ومطبوعــة بطــابع

  الضوابط الشكلية. 

وال أدل على انشغال التصوف بالجانب القيمي مـن تعريفـات التصـوف ذاتـه والتـي تعرفـه تـارة بأنـه 

الدخول في كل خلق سني والخروج مـن »وتارة أخرى بأنه  «تصفية القلب من غير هللا»عبارة عن: 

...إلخ. وفي كل األحوال، يقوم التصوف في مجملـه علـى خمسـة قواعـد رئيسـية ھـي: «دني كل خلق

محاسبة النفس، وقصد وجھه تعالى، والزھد في الدنيا، وتوطيد القلب على الرحمـة والمحبـة، وأخيـرا 

 التحلي بمكارم األخالق. 

   المطلب الثاني

  من القيم الروحية في اإلسالم
اإلسالم كدين جديد، إن صح التعبيـر، قـذفت تعاليمـه إلـى المجتمـع العربـّي  منذ الساعة األولى لوالدة

بقيم دينية واجتماعية وأخالقية جديدة، جاعال مـن الـوعي بھـذه القـيم عـن طريـق الحكمـة والموعظـة 

 «األعـراب»الحسنة سبيله إلى اعتناق اإلسالم ونشره. وبعد حقبة قليلة من الزمن سرعان ما أصـبح 

الجديدة التي أحدثت ثورة دينية واجتماعية، ليس فقط في محيط الجزيـرة العربيـة؛ وإنمـا حاملين للقيم 

في كافة أصقاع المعمورة التي طالھا نـور اإلسـالم فيمـا بعـد وقـيض لتعاليمـه السـمحة أن تـؤثر بـين 

  ساكنيھا.

فتوحـات ومن الثابت تاريخيا أن متصوفة اإلسالم قـد سـاھموا فـي نشـره بأمـاكن عديـدة لـم تصـلھا ال

العسكرية كشبه القارة الھندية وأواسط إفريقيا، وذلك من خالل التعامالت التجارية التي التزمـوا فيھـا 

بقيم الصدق واإلخالص واألمانة مما دفع مواطني تلك البالد إلى اإلعجاب بھذه القيم والدخول في ھذا 

حية في النفوس فقّدَر لھـا الغلبـة علـى الدين الجديد. ھذا وقد ظلت القيم الروحية التي جاء بھا اإلسالم 
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منظومة األعراف والتقاليد الجاھلية. وما إن استقرت تلك القيم فـي وجـدان المسـلمين بكافـة أعـراقھم 

ومختلف جنسياتھم حتى بدأت حركة االنفتاح على العالم تمتد رويـدا رويـدا، ومـن ثـم أخـذ المسـلمون 

  يدة التي توالت عليھم من بالد اليونان والفرس والھند.يفسرونھا في ضوء تلك المعارف الفلسفية الجد

وبحلول القرن الخامس الھجرّي بدأ طور الجمود والتقليد يغلُب على األصالة واإلبداع، وھـو مـا عبـر 

والذي نعى فيه علـى  «المنقذ من الضالل»عنه أفضل تعبير حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي في كتابه 

ومتـى جمـدت لـم تعـد لھـا »فجمدت بذلك القيم اإلسـالمية الروحيـة  12لتقليدالمسلمين اتباعھم لخطى ا

صفة القيمة الجوھرية ألنھا تحـددت مـع التجميـد، ومتـى مضـى النـاس مقلـدين فقـد أغلقـوا عقـولھم، 

  .13«واستناموا إلى تفكير غيرھم، وذھب عنھم الوعي بأنفسھم

نظـرا ألنھـا كانـت  «قيمـة التوحيـد»اإلسـالم  وبطبيعة الحال؛ فإن من أھم القيم الروحية التي جاء بھا

أعظم عامل في توحيد المسلمين على كلمة سواء. كان التوحيد إذا بمثابة الرابط العضوي الذي يجمـع 

بين المؤمنين صلة في هللا، واتصاال بين الناس عن طريق القيم الروحية المشتركة التي يؤمنـون بھـا. 

ال فضل لعربي على أعجمـي »معلنا على رؤوس األشھاد أنه  «اةالمساو»ثم قذف اإلسالم تاليا بقيمة 

، وقد كان لھذه القيمة الجديدة في المجتمعات القبلية أعظم أثـر فـي ذيـوع «إال بالتقوى والعمل الصالح

  وانتشار اإلسالم.

وفي كل األحوال، فـإن التمسـك بـالقيم الروحيـة يحتـاج إلـى جھـاد شـديد للـنفس؛ وھـو مـا فطـن إليـه 

ة اإلسالم على وجه الخصوص، ذلك أن القيم تتصارع فيما بينھا كما تتصارع األمم والشعوب متصوف

ومن المعلوم أن البقاء ليس لألفضل دائما وإنما لألقوى غالبا ومن ثم، فليس أسـھل علـى اإلنسـان مـن 

الدنيويـة مسايرة الرغبات، ومتابعة الشھوات؛ أما إيثار الغير على النفس والنزول عن منظومـة القـيم 

يحتـاج إلـى صـبر ومجاھـدة  في سبيل قيم روحية أسمى وأجّل فھذا ھو الطريـق الـوعر الشـاق الـذي

  ومجالدة.

ولذلك كان متصوفة اإلسالم على وعي تام بجملة المخاطر التي تھدد المريـد فـي ابتـداء طريقـه علـى 

ألحـد المريـدين الجـدد: ھــ) بقولـه 303رويم البغـدادي (تاألقل وسلوكه نحو هللا، وھو ما عبر عنه 

من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية، فـإن كـل الخلـق قعـدوا علـى الرسـوم  طائفةقعودك مع كل »

وقعدت ھذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلھم أنفسھم بظواھر الشرع وطالـب ھـؤالء أنفسـھم 

ققـون بـه نـزع هللا نـور بحقيقة الورع، ومداومة الصدق، فمن قعد معھـم وخـالفھم فـي شـيء ممـا يتح

  .14«اإليمان من قلبه

ھذا وسنعرض فيما يلي ألربعة من القيم الروحية اإلسـالمية الخالـدة أال وھـي: الحـق، العـدل، العلـم، 

السالم. وبطبيعة الحال لن يكون بمقدورنا أن نستعرض جميـع القـيم الروحيـة التـي تضـمنھا اإلسـالم 

  خيرا حول اإلنسان.وبشر بھا باعتباره دينا يتمحور أوال وأ

   قيمة الحق: -1
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ال شك أّن إحقاق الحق يتربع على عرش القيم المنشودة مـن قبـل اإلنسـان؛ خاصـة وأن ثمـة ارتباطـا 

واضحا بين ھذه القيم وثالوث العدالة والحرية والمسـاواة. فـالحق والباطـل طرفـان متقـابالن ال يخلـو 

 يجتمعان معا في أمر واحد بحال مـن األحـوال. عمل من أعمال اإلنسان من الخضوع ألحداھما، إذ ال

ونتيجة لذلك؛ ال يخلو عمل بني آدم من القيمة مطلقا ما دام أنه ينحو نحو أحـد ھـذين القطبـين فكـل مـا 

  يدور بين قطبين متقابلين يقع من جملة القيم كالخير والشر والحسن والقبح والعدل والظلم ...إلخ. 

ا المعنى (أي في مقابـل الباطـل) فـي القـرآن الكـريم فـي أكثـر مـن بھذ «الحق»ھذا وقد وردت لفظة 

وقولـه أيضـا:  )8األنفـال: ( }ليحق الحـق ويبطـل الباطـل ولـو كـره المجرمـون{موضع كقوله تعالى: 

وال {وقولـه كـذلك:  )24الشـورى: ( }ويمح هللا الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علـيم بـذات الصـدور{

آل عمـران: ( }يا أھل الكتـاب لـم تلبسـون الحـق بالباطـل{وقوله:  )42قرة: الب( }تلبسوا الحق بالباطل

فمـاذا بعـد {وقولـه تعـالى:  )18األعـراف: ( }فوقع الحق وبطل ما كـانوا يعملـون{وقوله أيضا:  )71

  . )32يونس: ( }الحق إال الضالل

وتكتموا الحق {: تارة بمعنى الشھادة كقوله تعالى 15موضعا 227أما لفظة الحق فقد جاءت مفردة في 

 }ويقتلـون النبيـين بغيـر الحـق{وتارة أخرى بمعنى الظلـم كقولـه تعـالى:  )42البقرة: ( }وأنتم تعلمون

البقـرة: (} فإن كان الذي عليه الحـق سـفيھا أو ضـعيفا{وتارة بمعنى الدَّْين كقوله تعالى:  )61البقرة: (

282(.  

لى، عز وجل، قد سمى نفسه بھـا، فـالحق اسـم مـن وال أدل على مكانة ھذه القيمة السامية من أن المو

يـونس: ( }وردوا إلى هللا موالھم الحق وضل عنھم ما كانوا يفتـرون{أسماء هللا الحسنى يقول تعالى: 

فذلكم {، وكذلك قوله: )62األنعام: ( }ثم ردوا إلى هللا موالھم الحق أال له الحكم{، ويقول أيضا:  )30

الكھـف: ( }ھنالك الوالية ہلل الحق ھو خير ثوابا وخيـر عقبـا{، وقوله:  )32يونس: ( }هللا ربكم الحق

  .)114طه: ( }فتعالى هللا الملك الحق{، وأخيرا: )44

ومن المعلوم أن أفالطون كان قد صنف القيم في ثالثة فقط ال يخرج شيء عنھا وال يخلـو منھـا شـيء 

جانب العلم والمعرفة، أما الخير فيقع في أال وھي: الحق والجمال والخير. وبحسبه؛ فإن الحق يقع في 

جانب السلوك واألخالق، وأخيرا يقع الجمال في جانب التناسب والفـن. أمـا فـي اللغـة العربيـة؛ فيقـع 

الحق في مقابل الباطل مثلما يقع الصدق في مقابل الكذب والصواب في مقابل الخطأ. فكـل واحـد مـن 

بدوره عن السياقات األخرى، فالحق والباطل يُطلقان عادة جملة ھذه األلفاظ يُستخدم في سياق يختلف 

على مجال االعتقادات، والصدق والكذب عادة ما يُستخدمان في سياق الحكم على األقـوال واألخبـار، 

  أما الصواب والخطأ فيختصان بالقضايا واألحكام وما يتصل بھما من أقيسة وبراھين واستنتاجات.

ستخدم في مجال العقائد التي تندرج بدورھا ضمن منظومـة القـيم. لـيس ووفقا لما سبق؛ فالحق صفة تُ 

غريبا إذا، والحال ھذه، أن تكون أعلى درجات الحق ممثلـة فـي الخـالق سـبحانه وتعـالى، فھـو الحـق 

األول وھو الحق اآلخر الذي ال حق وراءه فسائر الحقائق وجودھا منه كما تستعين في بقائھا وحياتھـا 
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: إن «المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى»قول أبو حامد الغزالّي في كتابه عليه. وفي ھذا ي

الحق يقال في مقابلة الباطل، وإن األشياء تستبان بأضدادھا، وإّن كل ما يخبر عنه فإمـا باطـل مطلقـا، 

اتـه وإما حق مطلقا، وإما حق من وجه وباطل من وجه. فالواجب بذاته ھو الحق مطلقا، أما الممكـن بذ

  .  16الواجب بغيره فحق من وجه وباطل من وجه

فھو من حيث ذاتـه يسـمى موجـودا، ومـن حيـث إضـافته إلـى العقـل الـذي »ويستطرد الغزالي قائال: 

أدركه على ما ھو عليه يسـمى حقـا. فـإذن أحـق الموجـودات بـأْن يكـون حقـا ھـو هللا تعـالى، وأحـق 

  .17«نه حق في نفسه، أي مطابق للمعلوم أوال وأبداالمعارف بأن تكون حقا ھي معرفة هللا تعالى، فإ

أي أّن معرفة الحق يترتب عليھا بقاء المريد في معية الحـق، ولـذلك حـين سـئل الجنيـد ذات مـرة: أال 

تستوحش أن تكون وحدك؟ أجاب قائال: وكيف يستوحش مْن كان مع الحق؟! أما الحق، على مستوى 

عض! فاإلســالم ال يـنص علـى ثبــات الحقـائق وتعاليھــا أو البحـث والنظـر، فلــيس ثابتـا كمـا يخيــل للـب

انفصالھا عن السلوك والعمل، وإنما يتدرج اإلنسان فـي سـلم القـيم التـي تمثـل الحـق مـن حـق آلخـر 

  بحسب مقتضيات الحال وظروف الواقع.

  قيمة العدل: -2

ْن يقـع العـدُل كقيمـة لم يكن مستغربا بحال من األحوال، بالنظر إلى موقع العدالة في صدر اإلسـالم، أ

دينية على رأس األصول الخمسة لفرقة المعتزلة وسائر فرق المتكلمين. ومن ثم، ُسمي المعتزلة بأھل 

العدل والتوحيد. وقد ظل مبدأ العدل ھذا مقدما على التوحيد ذاته إلى أن انتھـى األمـر بـه فـي مباحـث 

  توحيد.اإللھيات ألْن يكون نظرا مجردا حتى أغفل العدل لصالح ال

والواقع أّن العدل، كقيمة روحانية، ال يوجد مجردا عن صاحبه (اإلنسان كحامل قيمة). ونتيجـة لـذلك؛ 

يمكن فھم سير الحكام العادلين كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيـز وغيرھمـا ممـن ارتـبط العـدل 

ي القـرآن الكـريم: بمشـتقاتھا المختلفـة فـ «عـدل»لديھم بـذواتھم وسـلوكياتھم. ھـذا وقـد وردت لفظـة 

كقولـه تعـالى:  18(ألْعِدَل، تْعدل، تعدلوا، يْعدلون، اعدلوا، عـدٌل، عـْدال) فـي سـبعة وعشـرين موضـعا

إن هللا يـأمر بالعـدل واإلحسـان وإيتـاء ذي {، وقولـه أيضـا: )15الشـورى: ( }وأمرت ألعـدل بيـنكم{

  . )90النحل: ( }القربى

المطلقـة بـين الجميـع ممـا يضـيع الفـروق الفرديـة بـين وليس المقصود بالعدل في اإلسـالم المسـاواة 

األشخاص واجتھادات بعضھم وكسل أكثرھم. وإنما المقصود بإرساء العـدل وضـع الرجـل المناسـب 

وإذا قلتم فاعـدلوا ولـو {في المكان المناسب بغض النظر عن عوامل القرابة والمكانة الطبقية وغيرھا 

   )152األنعام: ( }كان ذا قربى

فـال {لذلك؛ يتعين على المسلم أْن يتجرد من الھوى إذا ما أراد لنفسه أن يسير وفق قواعد العدل وتبعا 

. أضـف )8المائـدة: ( }اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا هللا{، )135النساء: ( }تتبعوا الھوى أن تعدلوا

غيرھا وكبيرھـا إلى ذلك أن العدل، كمبدأ وقيمة روحية، ينبغي أن يتجلـى فـي مناشـط الحيـاة كافـة صـ
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فإْن خفتم أال {على حد سواء، ولذلك كان تأكيد القرآن على ضرورة اتباع العدل فيما يتعلق بالزوجات 

حيـث يترتـب علـى عـدم اتبـاع العـدل بـين النسـاء  )3النسـاء: ( }تعدلوا فواحدة أو مـا ملكـت أيمـانكم

إشـاعة العـداوة والبغضـاء بيـنھم. اإلخالل باستقرار األسرة، مثلما يفضي عدم العدل بين األبناء إلـى 

ونتيجة لذلك؛ يرتبط العدل (الذي ھو اسم من أسماء هللا الحسنى كذلك) باألخالق والقيم وھو مـا عنـاه 

لجأ بعض أھل البصيرة في أزمنة مختلفة إلى العدل، وطنوا كما ظن »الشيخ اإلمام محمد عبده بقوله: 

ل نائب المحبة. نعم ال يخلو القـول مـن حكمـة، ولكـن: بعض العارفين ونطق به في كلمة جليلة أن العد

  . 19«من الذي يضع قواعد العدل، ويحمل الكافة على رعايتھا؟

  قيمة العلم: -3

لم يكن مستغربا، بالنظر إلى اإلسالم كرسـالة عالميـة ، أن تـأمر أولـى آيـات القـرآن الكـريم بـالقراءة 

علق، إقرأ وربك األكـرم، الـذي علـم بـالقلم، علـم  إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من{والعلم 

. والمقصـود بـذلك: كـن قارئـا باسـم هللا ال باسـم سـلطان أو ملـك أو )5-1العلق:( }اإلنسان مالم يعلم

  آلجل المال والجاه. 

ولما كانت القراءة من الملكات التي ال تكسبھا النفس إال بالتكرار والتعود على ما جرت به العـادة فـي 

 )صـلى هللا عليـه وسـلم(ناب تكرار األمر اإللھي عن تكرار المقروء في تصييرھا ملكة للنبي  الناس،

ثم إنه ال يوجد بيان أبرع، وال دليل أقطع علـى فضـل القـراءة والكتابـة والعلـم بجميـع أنواعـه، مـن »

ھـدي، ولـم ينـبھھم افتتاح هللا كتابه وابتدائه الوحي بھذه اآليات الباھرات فإن لم يھتد المسلمون بھـذا ال

النظر فيه إلى النھوض إلى تمزيق تلك الحجـب التـي حجبـت عـن أبصـارھم نـور العلـم (...) وإن لـم 

  .20«يسترشدوا بفاتحة ھذا الكتاب المبين، ولم يستضيئوا بھذا الضياء الساطع.. فال أرشدھم هللا أبد!

ببأسـه وقوتـه، وال بإتمـام رغبتـه وتبعا لذلك؛ فإن قيمة اإلنسان ال تتحدد بجمـال ھيئتـه وصـورته، وال 

وشھوته؛ وإنمـا تتحـدد بمقـدار علمـه وخلقـه الكـريم. ذاك مـا يمتـاز بـه اإلنسـان حقـا عـن غيـره مـن 

الكائنات، وذاك ما به يشرف المرء وبترقى ويتحضر ويعمـر األرض فيسـتحق بـذلك أن يكـون خليفـة 

  ہلل في األرض.

ه وسلم) أسرى بدر بتعليم عشرة مـن أبنـاء المسـلمين ليس مصادفة إذا أن يفتدي النبي (صلى هللا علي

القراءة والكتابة. وليس غريبا أيضا أن يسـاوي اإلسـالم فـي طلـب العلـم بـين الرجـل والمـرأة دونمـا 

اطلبـوا العلـم »وشاع أيضا  «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»نقصان حتى شاع القول أن 

ھو فريضة على كـل مسـلم ومسـلمة ال تنحصـر فـي العلـم  .على أن ماھية العلم الذي«ولو في الصين

بالدين فقط أو بشعائر اإلسالم كما يظن البعض؛ وإنما جاء لفظ العلم ھنا عاما بال تحديد ومـن ثـم فـإن 

األشـرف »كل ما يقع في إطار العلم يقع في إطار الفـرض دينيـا كـان أو دنيويـا. لكـن يبـدو أن فكـرة 

أصال، قد استحوذت على متكلمي وفالسفة ومتصـوفة اإلسـالم فراحـوا ، وھي فكرة يونانية «واألولى

  تبعا لھا يتحدثون عن أن العلم بواجب الوجود، سبحانه وتعالى، ھو أشرف أنواع العلوم كلھا.
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وكما كانـت قيمـة العلـم بـين المسـلمين عظيمـة مقدسـة كانـت قيمـة العلمـاء رفيعـة مبجلـة. وقـد ميـز 

  ن رئيسيين: المسلمون في الغالب بين علمي

العلوم الشرعية الدينية وما يتصل بھا (وعلى رأسھا علوم: الفقه والحـديث والتفسـير ومـا يتصـل  - 1

  بھا من علوم: اللغة والتاريخ واألدب). 

العلوم العقلية الفلسفية وما يتصل بھا (وعلى رأسھا: المنطق والكالم والفلسفة وما يتصل بھـا مـن  - 2

 ھندسة والموسيقى والفلك).علوم: الطبيعيات والرياضيات وال

وقد استمر الوضع على ھذا الحال إلى أن أصبحت العلوم الفلسفية ال تقل أھمية عـن نظيرتھـا الدينيـة 

وذلك بفضل حركة الترجمة ودعـم الخلفـاء. لكـن سـرعان مـا وجـه أبـو حامـد الغزالـي طعنـة كبـرى 

مؤكـدا أنـه ال  «المنقذ من الضالل» و «تھافت الفالسفة»لالشتغال بالعلوم الفلسفية خاصة في كتابيه 

وجه إلنكار علوم الطب والتشريح وسائر العلوم الطبيعية وإنمـا يتولـد عـن االشـتغال بھـا آفـات علـى 

  .21رأسھا أن العلماء الذين يتبحرون فيھا يعجبون بھا لدرجة تنسيھم أمر الدين كلية

  قيمة السالم  -4

ھو هللا الذي ال إله إال ھـو الملـك القـدوس السـالم {، فـ السالم اسم من أسماء المولى، سبحانه وتعالى

:  «المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى». يقول الغزالي في )23الحشر: ( }المؤمن المھيمن

السالم، ھو الذي تسلم ذاته عن العيب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر، حتى إذا كـان كـذلك »

وكانت معزوة إليه، صادرة منه. وقد فھمت أن أفعاله تعـالى سـالمة عـن لم يكن في الوجود سالمة إال 

الشر، أعني الشر المطلق المراد لذاته ال لخير حاصل في ضمنه أعظم منه. وليس في الوجـود شـيء 

  .   22«بھذه الصفة كما سبق اإليماء إليه

واآلخـرين أيضـا  والسالم، إلى جانب مـا سـبق، شـعار المسـلمين وتحيـتھم التـي يحيـون بھـا أنفسـھم

. وقيمـة السـالم تتجلـى أروع 23«وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا{مصداقا لقوله تعالى: 

ما تتجلى في الغاية التي وضعھا سبحانه وتعالى للجھاد الذي ھو آلية مـن آليـات السـالم فـي اإلسـالم. 

سالم، كما يروج الـبعض، فضـال عـن أن الرؤية اإلسالمية للعالم لم تقم على ثنائية الحرب والذلك أن 

   .الممارسة الفعلية والتاريخية كانت أبعد ما تكون عن تكريس ھذه النظرة التبسيطية

بعضھم بعضا أكثر كثيرا ممـا حـاربو غيـرھم، كمـا أنھـم »فمن الثابت تاريخيا أن المسلمين قد حاربو 

غيـرھم. وبينمـا شـاعت الحـروب فـي  تعرضوا للعدوان الخارجى أكثر كثيرا مما قاموا بالعدوان على

التاريخ كأسلوب الكتساب األراضى والمغانم، لم يمـنح المسـلمون أنفسـھم حـق الھجـوم ابتـداءا علـى 

  .24«غيرھم دون شرط أو قيد، بل طور الفقھاء نظرة مميزة لقضية الحرب وجعلوھا استثناءا

ويؤكـد  تي يشـارك فيھـا مسـلمونفاإلسالم، كدين، ال شأن له بالحروب وموجات العنف الوعلى ذلك؛ 

حربا أھلية أو دولية شارك فيھا مسلمون منذ بداية عقد الستينات كان  55 بين من 28ھذه الحقيقة أن 

طرفاھا مسلمون. وفـي غالبيـة الصـراعات األخـرى، كـان المسـلمون الطـرف األضـعف أو الطـرف 
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وذج حـي، وإن لـم يكـن وحيـدا اإلسـرائيلي ھـو نمـ-المعتدى عليه من جانب آخرين. والصراع العربي

  .بالطبع على ھذه الحقيقة

كل عبد سلم عـن الغـش والحقـد والحسـد »السالم كقيمة روحية إذا تنبع من اإلسالم ذاته ومن ثم فإن 

وإرادة الشر قلبُه، وسلم عن اآلثام والمحظورات، جوارحُه، وسلم عن االنتكـاس واالنعكـاس صـفاتُه، 

. وھو السالم من العباد، القريب فـي وصـفه مـن السـالم المطلـق الحـق فھو الذي يأتي هللا بقلب سليم

. ولذلك قيل في تعريف اإلسالم إنه من السـالم الـذي ھـو ضـد العـدوان، 25«الذي ال مثنوية في صفته

سالم أوال بين العبد وبين نفسه، ثم سالم ثانيا بينه وبين خالقه، وأخيرا ثمة سالم ثالثا بينه وبـين غيـره 

  جميعھم، بغض النظر عن اعتبارات الجنس والعرق واللون والمعتقد.من الناس 

  المطلب الثالث

  الدالالت الروحية للعبادات الدينية عند المتصوفة

ومـن ثـم؛ فلـيس  26«شـعائر توفيقـة تؤخـذ بأوضـاعھا وأشـكالھا»من المعلوم في شأن العبـادات أنھـا 

ھا بقدر ما ھو مطلوب مـنھم أن يتعبـدوا بھـا المطلوب من المؤمنين بھا أن يسألوا عن أوضاعھا وھيئات

أي تحقيقھا وإقامتھا. فالعبادات محض رسوم وأوضاع فيما الدين في جوھرة من األمـور الباطنـة فـي 

العلوم واألعمال بحيث ال تنفع األعمال الظاھرة التـي ھـي داخلـة فـي نسـيجه مـن دون ھـذه األعمـال 

  .27بن تيميةالباطنة بحسب ما أكد صوفية اإلسالم وكذلك ا

ومعنى ذلك أن جوھر العبادة في اإلسالم ھو نفسه جوھر الدين من حيث ھو اعتقاد فـي المقـام األول. 

كما يعني أيضا أنه ال قيمة للعبادة بصورھا الظـاھرة دون تـوافر ھـذه األمـور الروحيـة الباطنـة؛ فـإذا 

تعبير عن طاعـة هللا، فإنھـا ال كانت األعمال الظاھرة مطلوبة بوصفھا داخلة في الدين، من حيث أنھا 

  .28تساوي شيئا بغير أعمال القلوب والتي ھي من أصول وقواعد اإليمان

فإن مثل ھذا االستسـالم ال يتـأتى بتمامـه  «االستسالم ہلل»وإذا كان اإلسالم في أحد معانيه إنما يعني 

إال من خالل اإلخالص والصدق في اإلقرار بالعبودية ہلل تعالى. ومن ثـم فـإن اإلسـالم ال يفـي وحـده 

للتحقق بھذا األصل اإليماني على ھذا النحو األخير إذ ال يكفي اإلقرار بالشھادتين عن طريـق اللسـان 

باطنا في آن معا، وبالتالي الترقي إلى درجة اإليمان حسـب مـا وإنما تحقيق معنى االستسالم ظاھرا و

ورد في حديث جبريل عليه السالم للنبي (صلى هللا عليه وسلم) حين سأله عـن معـانى، أو بـاألحرى 

  مراتب، اإلسالم واإليمان واإلحسان.

ن األحـوال في مرتبة اإليمان ھذه ال ينفك عمل الجوارح الظاھرة عن عمل الجوارح الباطنـة بحـال مـ

ظاھره قـول باللسـان وعمـل بـالجوارح الظـاھرة، وباطنـه »ومن ثم كان تعريف ابن القيم لإليمان بأن 

. أيضـا إذا كـان جـوھر 29«ال ينفع ظاھر ال باطن له )بحيث(كذلك تصديق بالقلب وانقياد ومحبة هللا، 

/األخالق أمران ال ينفصالن مـا الدين والعبادة أمرا واحدا، وفق ما تقدم، فإن ذلك يعني أن الدين والقيم

دامت األعمال القلبية ضرورة مالزمة لكافة صور العبادات، وما دام معنى اإليمان نفسه ال يتحقق إال 
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بارتباط الجوارح الظاھرة والباطنة معا. لذا ال تنفصـل العبـادة فـي اإلسـالم عـن ھـذا الجانـب القيمـي 

إلمام في رسالة التوحيد أن الـدين ھـو أقـوى العوامـل الذي ھو أساس الدين ومن ثم كان تأكيد الشيخ ا

وأن هللا لم يفرض من األعمـال إال لمـا أوجـب  30المؤثرة في أخالق العامة والخاصة على حد سواء،

  .      31من التحلي بمكارم األخالق

وفي المحصلة؛ ينبغي أن تنعكس آثار العبادات على سلوك المؤمن فـي حياتـه وعالئقـه بالنـاس فمـالم 

تكن العبادة على مثل ھذا النحـو فإنھـا تصـبح بمثابـة صـورة بـال روح أو ھـيكال فارغـا بـال مضـمون 

. وفي الواقع، لقد كان متصوفة اإلسالم أول مـن اسـتطاع النفـاذ إلـى حقيقـة 32حسب تعبير التفتازاني

سنفصـله  القيم الروحية في اإلسالم مجسدة في العبادات وتحديد مضامينھا الخلقيـة علـى النحـو الـذي

  في ما يلي.

  أوال: الدالالت الروحية للصالة:

بداية يمكن القول إن اإلسالم قد قصد من وراء العبادات التكـوين الروحـي والخلقـي فـي المقـام األول 

واألخير. ولذلك نجد القرآن الكريم يشير إلـى أثـر الصـالة، علـى سـبيل المثـال، فـي تطھيـر النفـوس 

ويقول أيضا في حديثه  33}إن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر{ وصالحھا حيث يقول جل من قائل:

إنما أتقبل الصالة ممن تواضع بھا لعظمتي ولم يستطل على خلقـي ولـم يبـت مصـرا علـى »القدسي: 

  .«معصيتي وقطع النھار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل واألرملة ورحم المصاب

مـن الـدالالت الروحيـة والخلقيـة الرائعـة؛ فضـال عـن أنھـا والواقع أن الصالة تتضمن العديد والعديد 

واحدة من أھم العبادات التي يتقرب بھا العبد إلى خالقه وھو ما يعكسه بقـوة قـول النبـي (ص) عنھـا: 

. وال أدل على ذلك أيضا من «الصالة عماد الدين من أقامھا فقد أقام الدين ومن ھدمھا فقد ھدم الدين»

سالم يبنى بعد اإلقرار بالشـھادتين بالصـالة والزكـاة والصـيام وحـج البيـت لمـن أن اإلقرار بعقيدة اإل

استطاع إليه سبيال. والصالة لغة تفيد الذكر واالنقياد، وھي عند الفقھاء عبارة عن عبـادة مخصوصـة 

وأقيمـوا {يقول تعالى:  34تطلق على ھذه األحكام المعتادة، وھي أمر من الحق تعالى لعباده أن يقيموھا

. وإذا كان األصل في العبـادات كلھـا أن تخشـع األبـدان نتيجـة خشـوع القلـب 35}الصالة وآتوا الزكاة

وذلته وانكساره؛ فإن الصالة تعد من أعظم العبادات التي يظھر فيھـا ھـذا األمـر بوضـوح تـام والـذي 

  .36يجسد في واقع األمر حقيقة العبادات على اختالف صورھا

ھــ) ألن 561لمتصوفة مكانة عظيمة مما دفـع عبـد القـادر الجيالنـي (تھذا وقد احتلت الصالة عند ا

ھــ) فقـد أكـد 631، أمـا محـي الـدين ابـن عربـي (ت 37«خطرھا عظيم وأمرھـا جسـيم»يصرح بأن 

  . 38«ليس من العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقربين إال الصالة»صراحة بأنه 

ألن يمضـي فـي نفـس االتجـاه مؤكـدا أن سـائر  ھـ)632ولعل ذلك ما دفع السھروردي البغدادي (ت 

ھــ) 709. ثم جاء ابن عطاء هللا السكندري الحقا (ت39العبادات ليست إال وسائل لتحقيق سر الصالة

فقرر أن الصالة قد اجتمع فيھا مالم يجتمع في غيرھا من الطھارة والصمت واسـتقبال القبلـة بـالتكبير 
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مجمــوع عبــادات »ســبيح...إلخ، مؤكــدا أنھــا عبــارة عــن والقــراءة والقيــام والركــوع والســجود والت

  .40«كثيرة

، يؤكـد ابـن عطـاء 41}وأمر أھلك بالصالة واصطبر عليھا ال نسـألك رزقـا{وفي تفسيره لقوله تعالى: 

هللا السكندري أن اآلية تدل على أن في الصالة تكليفا للنفوس شاقا عليھا نظرا ألنھـا تحـين أو يتعـين 

العباد وانشغالھم فتطالبھم بـالخروج مـن ذلـك كلـه إلـى القيـام بـين يـدي المـولى  أدائھا في أوقات مالذ

واسـتعينوا بالصـبر والصـالة وإنھـا {. وھو يستّدُل على ذلك بقوله تعالى: 42تعالى والفراغ عمن سواه

، حيث جعل الحق سبحانه الصبر والصالة مقترنين إشارة إلى أنه يُحتاج 43}لكبيرة إال على الخاشعين

لصالة إلى الصبر على مالزمة أوقاتھا والصبر على القيام بواجباتھا باإلضافة إلى ذلك النوع من في ا

  .    44الصبر والذي يمنع القلوب من غفالتھا

ھذا وللصالة مجموعة من اآلداب عند المتصوفة يأتي على رأسھا: ضـرورة أن يعلـم المـرء أحكامھـا 

علماء عنھا، والبحـث عمـا يحتـاج إليـه فـي ذلـك، بمـا ال وشروطھا وفضائلھا ونوافلھا، وكثرة سؤال ال

. غير أن فقـه الصـالة عنـد المتصـوفة ال يتوقـف علـى حـدود 45يسعه الجھل، ألن الصالة عماد الدين

العلم بشرائط صحتھا ونـواقض بطالنھـا؛ وإنمـا يتجـاوز ھـذا المعنـى إلـى مـا ھـو أوسـع مـن ذلـك إذ 

عكاسات قيمھا الروحية الظـاھرة. ففيمـا يعنـي الفقيـه بـالوقوف ينتبھون إلى مراعاة دقائقھا الباطنة وان

عند أحكام الصالة الظاھرة، أو بالصحة إذا أتى بصورة األعمال مع ظاھر الشروط، وكان غـافال فـي 

جميع صالته من أولھا إلى آخرھا، مشغوال بالتفكير في حساب معامالته في السوق، إال عند التكبيـرة 

، فيما يؤكـد حجـة اإلسـالم أبـو حامـد 46«ال تنفع في اآلخرة»ّن ھكذا صالة األولى، يرى المتصوف أ

  ھـ).505الغزالي (ت

ومن األمثلة الصارخة على ھذا األمر (تباين طريقة الفقھـاء والمتصـوفة) مـا حـدث الحمـد بـن حنبـل 

ذات مـرة علـى نقصـان علمـه، غيـر ملتفـت لنصـيحة ھــ) 158حين أراد أن ينبه شيبان الراعـي (ت

ما تقول فيمن نسي صالة من خمس صلوات في اليوم والليلة وال يـدري أي صـالة »عي، فسأله: الشاف

غفل عن هللا تعالى فالواجب أن يؤدب حتـى ال  نسيھا ما الواجب عليه؟ فقال شيبان: يا أحمد ھذا قلبٌ 

 حيـث 47«!يغفل عن مواله! فغشي على أحمد، فلما أفاق قال له الشافعي: ألم أقل لـك ال تحـرك ھـذا؟

اصطدمت معرفته الفقھية بأدب العارف الصوفي بصدد الفرائض المترتب إنجازھـا فـي حالـة نسـيان 

  !!المسلم فريضة الصالة، باعتبار النسيان سوء أدب مع هللا

. غيـر أن «التطھـر»ھذا ومن أھم القيم الروحية التي تتضمنھا الصالة، بحسب فھم المتصـوفة، قيمـة 

لمعنــى الفقھــي المتعــارف عليــه فــي عــرف الفقھــاء والــذي ھــو شــرط المقصــود بــالتطھر ھنــا لــيس ا

ضروري لصحة الوضوء ومن ثم الصالة؛ وإنما التطھر األخالقي بحيـث يصـبح ذلـك الشـرط بمثابـة 

خصيصة ال تنفك عنھا الصالة في كل حركة من حركاتھا وبحيث تالزم المصلي فـي قيامـه وركوعـه 

إن {ن حصول التوبة بمعنى التطھـر كمـا فـي قولـه تعـالى: وسجوده على حد سواء. ومن ثم كان اقترا
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. ولذلك ألزم المتصوفة أنفسھم بالطھارة في كل أحوالھم ألنھم 48}هللا يحب التوابين ويحب المتطھرين

  .49ال يدرون، بحسب الطوسي، متى تأتيھم المنية أو الساعة

ھر من جميع األوساخ الظـاھرة وھم ينطلقون في ذلك من القول بأن اإلسالم يوجب على المرء أن يتط

منھا والباطنة حتى يكون متشبھا بالمالئكة الكرام المنزھون عن سائر المخلوقات العابدون لربھم بتلـك 

أخـذ »: «البحـر المـورود». ولعل ذلك ما دفع الشعراني ألن يقول في كتابـه 50الطاھرة التامة الكاملة

فإنھـا كالظـاھرة سـواء بسـواء، وذلـك كـأن ينـام أحـدنا علينا العھود أال ننام قط إال عن طھارة باطنة؛ 

  .51«والعياذ باہلل عن غل أو حسد أو غش أو مكر أو خديعة أو تكبر أو ساخطا على تقدير به

ثم تـأتي النيـة بعـد التطھـر لتكتسـب ھـي األخـرى معنـى باطنيـا عنـد المتصـوفة بحيـث يستحضـرھا  

ذلك بإخراج ما في قلبه من كل مـا سـوى هللا حتـى المتصوف في قلبه تقربا للمولى سبحانه وتعالى؛ و

صـفوة ». وبحسـب الطوسـي؛ فـإن النيـة وتكبيـرة اإلحـرام معـا ھمـا بمثابـة 52ال يكون في قلبه سواه

. وتبعـا لـذلك؛ صـارت النيـة مفھومـا ذوقيـا وإشـارة لطيفـة عنـد 53بحيـث ال تصـح إال بھمـا «الصالة

  .54لتوجه إلى هللا، بحسب ما يؤكد عبد الكريم الجيليالمتصوفة بحيث يراد بھا انعقاد القلب في ذلك ا

وما دام روح الصالة يتمثل في انتھاض القلب والباطن ودخولھما عالم الملكوت؛ فإن ذلك ال يكـون إال 

بخروج قلب المصلي بكليته من عوالم الدنيا وشواغلھا بحيث ال يشغله شيء عن كمـال الصـالة ومـن 

. وھو ما دفع الجيالني ألن يصرخ في أحد مريديـه قـائال: 55دسي العلويثم يتسنى له أن يلج العالم الق

ويلك تقف في الصالة وتقول: هللا أكبر وأنت تكذب في قولـك، الخلـق فـي قلبـك أكبـر مـن هللا عـز »

. وبھذا تصبح الصالة في مجملھا ومنذ بدايتھا توجھا حقيقيـا نحـو هللا بـإخالص العبـد فـي 56«!!وجل

ألن  57}وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الـدين{ية عليھا تحقيقا لقوله تعالى: التطھر لھا وعزم الن

  . 58اإلخالص للمولى عز وجل الزم وواجب في جميع األعمال

  ثانيا: الدالالت الروحية للزكاة:

أما الزكاة، فيشير القرآن أيضا إلى أثرھا في طھارة النفوس وتقواھا، فضال عن تزكية األرواح حيـث 

. بـل إن الرسـول 59}خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكيھم بھـا{ول تعالى مخاطبا رسوله الكريم: يق

الكريم قد مزج ما بين الصدقة المادية ونظيرتھا المعنوية ليتم بذلك الجمع بين العمل الحسي والشـعور 

يـك عـن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمـرك بـالمعروف ونھ»: -عليه السالم-الخلقي/الروحي فقال 

المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضـالل لـك صـدقة وإماطتـك األذى عـن الطريـق صـدقة 

  .«وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة

وفي كل األحوال، لقد كان المتصوفة أشـد النـاس حرصـا علـى التحقـق بـأداء ھـذه الفريضـة وبـنفس 

ختلفـة. فالزكـاة إحـدى فـرائض اإلسـالم الذائقة الروحيـة التـي كـانوا يـؤدون بھـا شـعائر اإلسـالم الم

الخمسة وال وجه لإلعراض عنھا بحال من األحوال شأنھا في ذلك شأن كل مـن الشـھادتين والصـالة 

. وبطبيعة الحال؛ لم يقف المتصـوفة عنـد حـدود المعنـى الظـاھر للزكـاة وإنمـا 60والصيام وحج البيت
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ھذه الفريضة المھمـة، وھـو مـا عبـر عنـه تـاج  جمعوا بينه وبين المعنى الباطن لھا ليتحقق بذلك كمال

  .61«في حساب الفقھاء ھي نسبة كذا في كذا، أما في حساب الصوفية فالكل ملك له»العارفين بقوله: 

الزكاة بمفھومھا البـاطن إذا تعنـي شـكر النعمـة مـن جـنس النعمـة، وإذا كانـت بمعناھـا الظـاھر قـدرا 

وإن {حد لھا على اإلطالق اتساقا مع نعم المولى الالمحدودة  محدودا من المال فإنھا بالمعنى الباطن ال

  .)53النحل: ( }وما بكم من نعمة فمن هللا{، )18النحل: ( }تعدو نعمة هللا ال تحصوھا

والزكاة بمعناھا الذوقي ال تقتصر على المال فحسب؛ وإنما تتسع لتشمل زكاة البدن والقلب معـا. ذلـك 

رفته في شأن الزكاة ھو أن يعلم الحكمة أصال من أدائھا من حيـث ھـي أن أول ما ينبغي على العبد مع

إخراج نصيب من ماله للفقراء والمحرومين، ألن هللا تعالى قد جعـل لھـم حقوقـا فـي أمـوال األغنيـاء 

ھي مفروضة عليھم، وليس ألصحاب األموال فيھا شيء، فالمال فـي حقيقتـه ھـو مـال هللا، ولـو كـان 

والـذين يكنـزون الـذھب والفضـة وال {به لما وقع الوعيد لمانعھا كقولـه تعـالى: مال الزكاة ملكا لصاح

  .)34التوبة: ( }ينفقونھا في سبيل هللا فبشرھم بعذاب أليم

وتبعا لذلك؛ فإن من لم يؤد الزكاة يكون قد أحب ماله حتى مال به واستغرقته محبتـه فصـار ذلـيال لمـا 

لك تحصل زكاة البدن بأن يصرفه صاحبه فيما أمر هللا به، وفي المقابل من ذ 62أحبه ولزمته عبوديته.

وبأن يحفظ العبد جوارحه بحيث تكون مستغرقة في خدمة هللا وطاعته ومشـغولة بعبادتـه، وبحيـث ال 

  .63تميل إلى اللھو أو اللعب، فإذا كانت كذلك فقد حقق صاحبھا زكاتھا أو طھارتھا

ة اآلداب الباطنية المصاحبة لفريضة الزكاة في ثمانيـة: ھذا ويفصل الغزالي في إحياء علوم الدين جمل

أن يفھم صاحب الزكاة وجوبھا ولم كانت كذلك مع أنھا في األصل تصرف مالي وليسـت مـن  األولى،

عبادة األبدان. وھذا يفضي به إلى معرفة ثالثـة أمـور: (األول) أن الـتلفظ بالشـھادتين إلـزام بالتوحيـد 

مما يوجب عليه تمام الوفاء والقيـام بـه، وإنمـا يحصـل ھـذا األمـر بـأن ال  وشھادة بإفراد المعبود وھو

يبقى في قلبه سوى الواحد، فالمحبة في أصـلھا ال تقبـل الشـراكة كمـا أن التوحيـد باللسـان فقـط قليـل 

  الجدوى. ومن ثم؛ فالتوحيد بھذا المعنى الذوقي يفيد التطھر وھو تحقيق للزكاة أيضا بوصفھا طھارة.

ومـن {لمعنى الثاني) فال يخرج ھو اآلخر عن معنى التطھر مـن البخـل مصـداقا لقولـه تعـالى: وأما (ا

. وأما (المعنـى الثالـث واألخيـر) فھـو شـكر النعمـة )9الحشر: ( }يوق شح نفسه فأولئك ھم المفلحون

األدب  فتتجلى وقت أدائھا، ومن الثانية،. أما 64ألن ہلل على عبده نعمة في نفسه، ونعمة في ماله كذلك

وفي ھذا إظھار للرغبة فـي االمتثـال ألمـر هللا وفـي »في الدين أن يعجل المرء بھا عن وقت وجوبھا 

 والثالثـة،. 65«إيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن فعـل الخيـرات

. أمـا 66والسـمعة والعجـبتتمثل في اإلسرار بھا، ألن في تحقيقھا بھذه الكيفية ابتعاد بھـا عـن الريـاء 

  فأْن يُظھَر دفعَھا حيث يعلم أن في إظھارھا ترغيبا للناس في االقتداء به. الرابعة، 

يا أيھا الـذين آمنـوا {أن ال يفسد صاحب الزكاة صدقته بعد دفعھا بالمن واألذى لقوله تعالى:  الخامسة،

ألنـه إن اسـتعظمھا حصـل لـه  أن يستصـغر العطيـة السادسـة،. 67}ال تبطلوا صدقاتكم بـالمن واألذى
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فأن ينتقـي مـن مالـه  السابعة،اإلعجاب بھا، والعجب من المھلكات، فضال عن أنه محبط لألعمال. أما 

يا أيھا الـذين آمنـوا أنفقـوا مـن طيبـات مـا كسـبتم وممـا {أجود ما فيه وأحبه إليه مصداقا لقوله تعالى: 

أن يطلـب لصـدقته  الثامنـة،. )267البقـرة: ( }نأخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منه تنفقـو

َمْن تزكوا به الصدقة دون أن يكتفي أن يكون من عموم األصناف الثمانية ألن في عمـومھم خصـوص 

. وبھـذا تكـون الزكـاة تطھـرا كـامال علـى مسـتوى كـل مـن: 68صفات فليراع خصوص تلك الصـفات

  المال، والروح، والبدن.

   ام:ثالثا: الدالالت الروحية للصي

ومـن »وفي الصوم تذكير بالمعاني الخلقية والقيم الروحية ومن ثم كان قوله (صلى هللا عليـه وسـلم): 

. ويكفـي للتـدليل علـى قيمـة «لم يدع قول الزور والعمل به فليس ہلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

فإنـه لـي وأنـا  كـل عمـل ابـن آدم لـه إال الصـوم»الصوم قول المولى، عز وجل، في حديثه القدسـي: 

. وبطبيعة الحال لم يكن اختصاص المـولى سـبحانه للصـوم دون سـائر العبـادات األخـرى «أجزي به

  أمرا عبثيا أو محض مصادفة؛ وإنما لمجموعة من األسباب الرئيسية من بينھا:

بغير أن جميع الفرائض التي تخص الجوارح يتھيأ للخلق أن ينظروا إليھا إال الصوم، فإنه عبادة  أوال:

. وتبعا لذلك، كان الصوم بھذه الخصوصية عبادة سرية ال تتعلق بالظاھر فقط وإنمـا 69حركة الجوارح

  .70بالباطن أيضا ولھذا قال تعالى: إال الصوم فإنه لي

يرتد إلى الصمدية، والصمد ھـو الـذي ال جـوف لـه فـال يحتـاج بالتـالي إلـى  }لي{أن قوله تعالى  ثانيا:

السيد الذي يُْصَمُد إليه ويُقصد فـي الحـوائج (...) وھـو الـذي ينتھـي »ھو  . والصمد71طعام أو شراب

إليه الطلب مباشرة بدون واسطة وال شفيع (...) ثم ھـو الصـمد فـي تحديـد الحـدود العامـة لألعمـال، 

  . 72«ووضع أصول الشرائع

التغـذي،  يتحصل مما سبق أن الصوم يكتسب صفة صمدانية نظرا ألن حقيقة الحق تستلزم التنزه عن

على عكس حقيقة المخلوق التي تقتضي التغذي، مما يعني أنه لما كان للصوم ھـذه الصـفة فقـد ترتـب 

على ذلك نسبة الحق تعالى إليه، ألن ذاته تعـالى ال يجـوز عليھـا مـا يجـوز علـى الخلـق ومنھـا صـفة 

ا ويترتـب علـى مـا مثلما يعني أيضا أن في صيام اإلنسان تشبه بالخالق سبحانه وتعالى. ھـذ 73التغذي

 }إنما يوفى الصابرون أجرھم بغيـر حسـاب{سبق كذلك أن جزاء الصائمين، كما الصابرين، بال نھاية 

وبالتالي يخـرج الصـوم مـن عـداد الحسـنات المعـدودة ثوابھـا، ألنـه صـبر للـنفس عـن  )10الزمر: (

فالصائمون مـن ھـذه  مألوفاتھا من المأكول والمشروب، وإمساك للجوارح عن شھواتھا، ولھذا السبب

  .74الجھة ھم الصابرون

إذا فإن علة الزيادة في ثواب الصائمين إنما ترتـد إلـى خصوصـيته بوصـفه صـفة مـن صـفات الـذات 

اإللھية. ومن ھنا كان الصوم من أشق األمور على النفوس ألنه خـالف مـا جبلـت عليـه مـن حيـث أن 

للحق سبحانه، فھو الغنـي عـن كـل شـيء، ومـن قوامھا ال ينفك عن المادة، وليس األمر كذلك بالنسبة 
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. واتساقا مع المعنـى 75أجل ھذا رّغَب الحق تعالى في الصيام لما فيه من التشبه به في صفة الصمدية

الباطني للصيام، ليس المطلوب من الصائم إذا مجرد اإلمساك عن المأكل والمشرب فقط، وإنمـا ال بـد 

ان معا وبحيث يكون الصوم ضبطا للظاھر والباطن وكمـا من صوم الباطن كذلك، أي أن يتحقق الوجھ

أن األول (الظاھر) يحصل بكـف الجسـد وإمسـاكه عـن الطعـام، كـذلك يكـون الثـاني (البـاطن) بكـف 

. وبھـذا المعنـى يكـون الصـوم قيمـة روحيـة تنمـي فـي جسـد اإلنسـان وروحـه 76الجوارح عن اآلثـام

  ا.إحساس الحاجة والحرمان والرضى والشبع في آن مع

  رابعا: الدالالت الروحية للحج:

أما الحج؛ فإنه يشتمل على مجموعة من القيم التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمـع معـا. والواقـع أن 

الحج فريضة جامعة ألنه يضم أركان اإلسالم جميعا: الشھادة باعتباره يقـوم علـى توحيـد هللا واتبـاع 

ي تعدل في ثوابھا وقيمة كل واحدة منھا ألف صـالة فـي غيـر سنة نبيه في أقواله وأفعاله، والصالة الت

المسجد الحرام. ومن أعمال الحج أيضا الزكاة بمعناھا العام والصيام تطوعا أو فديـة لمـن عجـز عـن 

  أداء بعض شعائر الحج أو فاته شيء منھا أو اتى بعضا من المحظورات. 

لك فريضة الجھاد ألن الحج في األسـاس تلبيـة وإلى جانب ھذه األركان األربعة التي يجمعھا الحج ھنا

للنداء اإللھي بالتجرد والتجمع في األراضي المقدسة. فالحج فريضة جماعية تستھدف تحقيـق غـايتين 

رئيستين: أما الغاية األولى فھي تجريد اإلنسان من كافة ما التصق به أو خالطه من مواريث فكرية أو 

سية تقطع الصالت اإلنسانية بينه وبـين المجتمـع. ومـن ثـم يـأتي اجتماعية ومن امتيازات طبقية أو جن

الحاج متجردا من كل زينة أو إشارة في لباس متواضع يتساوى فيه الجميع، كما يجيئ متجـردا كـذلك 

من جاھه وسلطانه من عصبيته وطبقته نكرة بين الماليين ال سيدا منتفخ األوداج يمضـي مفتخـرا بـين 

  األتباع والعبيد. 

مـن أغـالل العبوديـة والفقـر فـال يـرى للغنـي المـدّلِ  -أو باألحرى متحررا -يجيء متجردا أيضاوھو 

بغناه، وال للجبار المعتز بسطوته، وال لألبيض المستعلي بلونه، ال يرى لكل أولئـك فضـال وال امتيـازا 

تساوى الجميـع يسـھل سوى المساواة! أما الغاية أو القيمة الثانية فھي التوحيد ألنه حين يتم التجريد وي

على النفوس أن تتقبل معاني التوحيد فتتالقى عليھا تأخذ منھا بقدر ما تعطـي ال تسـتأثر وال تحتكـر ال 

  .77تحقد وال تحسد ال تضل وال تشقى

وما دامت العبادات تشتمل على ھذا التوجيه األخالقي والنزوع الروحاني، فضـال عمـا لھـا مـن فوائـد 

لمتصـوفة قـد اھتمـوا بھـذا الجانـب اھتمامـا ملحوظـا فمارسـوھا بزوايـاھم اجتماعية واخرويـة، فـإن ا

  وخوانقھم وذّكروا المريدين بفائدتھا عبر العديد من وسائل التربية الروحية.

وفي المحصلة، إن عماد القيم الروحية واألخالقية في اإلسالم إنما يتجسـد فـي تحقـق الـوازع الـديني 

حيـث تقـوى شخصـية المـؤمن حسـيا ونفسـيا دينيـا ودنيويـا ماديـا العميق في نفس اإلنسان وتأصـيله ب

إمـا لفائـدة عاجلـة  -1: ومعنويا...إلخ. فمـن المعلـوم أن اإلنسـان إنمـا يتمسـك بـالخير وبخصـال البـر
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أو إلعجـاب وإيمـان بـالخلق  -4أو لضـرر يريـد دفعـه عنـه.  -3أو لثواب آجل ينتظره.  -2يرجوھا. 

  س، المدح) أو آجل (دخول الجنة).واب عاجل (شكر الناالكريم بحد ذاته دون انتظار ث

والوازع الديني الصادق يحقق لصاحبه كل ھذه المعاني مجتمعـة، فھـو الـذي يحدثـه دائمـا بـأن الـدين 

إن الـذين قـالوا {المعاملة، وأن الخلق المستقيم يجلب لصاحبه سعادتي الـدنيا واآلخـرة، يقـول تعـالى  

عليھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون،  ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل

نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ولكم فيھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فيھا ما تـدعون، نـزال مـن 

  .78}غفور رحيم، ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين

  

                                                 
ـــة،  محمـــد عبـــده، -  1 نيـــة، محمـــد عمـــارة، دار الشـــروق ومكتبـــة اإلســـكندرية، الطبعـــة الثاتحقيـــق وتقـــديم األعمـــال الكامل

  .485ص  ،، في تفسير القرآنم، الجزء الخامس2006 -هـ1427
ـــ  -  2 ــيم علــى القــرن القــادم، ضــمن كتــاب: القــيم والــدين فــي  ،يمنــى طريــف الخــوليقــارن ب الفكــر الــديني ومســتقبل الق

للخـدمات االجتماعيـة  ، أعمال الندوة التـي نظمهـا منتـدى حـوار الحضـارات بالهيئـة القبطيـة اإلنجيليـةمشارف القرن القادم
  .13، صم1999، 1، تحرير القس/ أندرية زكي، دار الثقافة، القاهرة، طم1999مايو  19يوم 

 لبخاري في كتاب اإليمان.رواه ا -  3
  .19آية رقم  سورة غافر، -  4
 .7آية رقم  سورة األعلى، -  5
  .38آية رقم  سورة إبراهيم، -  6
 .7آية رقم  سورة المجادلة، -  7
، ص م2001، دار أمواج، بيروت، الطبعة الثانية، مدخل إلى فلسفة األمر - منطق السلطة ناصيف نصار، -  8

181.  
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  .8، ص م1962هـ، سبتمبر 1382للشئون اإلسالمية، وزارة األوقاف المصرية، ربيع الثاني 
  .36ص م، 1965-هـ1385، الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، القيمة األخالقية عادل العوا، -10
  .38المصدر السابق، ص  -11
تحقيــق: عبــد الحلـــيم محمــود، طبعــة دار الكتـــاب اللبنــاني، بيـــروت،  المنقـــذ مــن الضـــالل، راجــع أبــو حامـــد الغزالــي، -12
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  .13، مصدر سابق، ص القيم الروحية في اإلسالم أحمد فؤاد األهواني، -13
ود، محمـــود بـــن الشـــريف، انتشـــارات بيـــدار، طهـــران، طبعـــة عبـــد الحلـــيم محمـــ، تحقيـــق: الرســـالة القشـــيرية القشـــيري، -14

  .77ص  ،هـ1350مصورة عن طبعة دار الشعب، القاهرة، 
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  .259-255ص  ،«الحق»مادة 
  .21م، ص 2001دار الكتب العلمية، بيروت،  ،رح أسماء اهللا الحسنىالمقصد األسنى في ش الغزالي، -16
 .37المصدر السابق، ص  -17
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  المعاصر والتغير في الغربالقيم فلسفة األخالق ومشكالت 
  , ريكور, رولز, ھابرماس)ر(ھايدغ

  
  محمد الشيخ

  
) منذ ما 1970والمفكر الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في البيولوجيا جاك مونو (كتب العالم 

تكون )توجهه(قية أخال عةٍ رْ بال شِ  وجد مجتمع يقدر على أن يبقى حياً ي ال»ينيف عن أربعة عقود: 
ما عاد لنا شيء من  ،. لكنمن طرفهم ومحترمةلهم مبنية على قيم مفهومة ألغلبية أعضائه ومقبولة 

. َأَو تقدر المجتمعات الحديثة على أن تتحكم بال حدود في القوى العجيبة التي منحها إياها هذا
وهّال لذوية المتفائلة والمادية؟ ه لنزعة إنسانية منصبغة بضرب من النزعة الالعلم على مقياس موجِّ 

تنهار ال  آيلة إلى أنأنها  ميمكنها، بناء على هذه األسس، أن تحل توتراتها التي ال تطاق؟ أ
عن المعضلة األخالقية والقيمية التي صارت تواجه عنه، بال مزيد  ،نم هذا القول .1«محالة؟

مفكري هذه المجتمعات فيما  تصابالرجة التي أعن وكشف في الوقت ذاته  ،المجتمعات الحديثة
أتى على مفكري الغرب حين من الدهر هجروا فيه القول  دلة األخالقية والقيمية. فلقأتعلق بالمس

ألسباب متعلقة بنزوع الحداثة المنتصرة إلى التوجس من كل قول ، وذلك في األخالق والقيم هجرا
تحدث الفيلسوف األلماني يورغن حتى  تيرةظلوا على هذه الو  .القيم واألخالق يذكرها بالقدامةفي 

في لكن القول . 2«كبت األسئلة األخالقية في الفكر الغربي لزمن طويل»هابرماس عما سماه: 
تجدد في اآلونة األخيرة وشهد على حيوية قل أن تجد لها نظيرا, حتى صارت سوق األخالق والقيم 

ت روافد كثيرة د. وقد غأشد ما يكون نافقة -يةقاإليتيقية والخل-الكتب المتعلقة بالحكمة العملية 
هذا الطلب: منها؛ ما صار يعرف، منذ أنظار المفكر السوسيولوجي األلماني ماكس فيبر على 

غياب المرويات األيديولوجية الكبرى، وبسط النزعة الفردية ما رافقه من أفول المعنى، و باألقل، 
ها من استحداث مسائل صاحبولوجيات الجديدة وما وظهور التكن ،سيادتها على نمط الحياة الغربي
 يزداد إلحاحازال الطلب على النظر في القيم واألخالقيات يوما  أخالقية واشتراع قيم جديدة...

، 3إلى السؤال األخالقي «عودة»جديدة وعن  «نهضة قيمية»حتى صار البعض إلى الحديث عن 
التي تتعلق  4«اإلقبال النهم على اإلتيقا»ه عما سمت «األخالقيات اليوم»وتحدثت مقدمة كتاب 

بقواعد الفعل البشري ومبادئه وأحواله ونتائجه, وهي المسائل التي وإن طرحت منذ القدم، فإن 
  تجددا خاصا.اليوم القول صار يتجدد فيها 

                                                 
 . باحث وأكاديمي من المغرب  
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المفارقـــة  -النـــاظرون فــي الشــأن األخالقـــي والقيمــي- والحــال أن مــن بـــين مــا يواجهــه مفكـــرو اليــوم
الحضــــارة »بفعــــل مــــا صــــار يســــمى - «كونيــــة  )إتيقــــا(أخالقيــــة »اصــــلة بــــين الرغبــــة فــــي تأســــيس الح

، ومـا يلـزم عنـه مـن قـول بمبـدأ «تعدد القـيم»واالعتراض الحاصل عليها والمتعلق بمسألة  -«الكونية
ــرام اإلخــتالف» ــة الخصوصــية»و «احت ــة». إذ «الحفــاظ علــى األصــالة»و «حماي توحيديــة  «األخالقي

  تعددية الهوى. فكيف يمكن توحيد المتعدد؟  «القيم»التوجه و

توجهــاتهم  ألربعــة مــن أكبــر مفكــري الغــرب، وقــد ســمينا «والقيمــي األخالقــي بعــدال»ي فــههنــا دراســة 
أنــه الهــم الغالــب عليهــا: إتيقــا الرعايــة (مــارتن  ابحســب مــا بــدمــا ارتضــاه أصــحابها لهــا أو بحســب 
وأخالقيـــات  )         -1929(يـــوغن هابرمـــاس وأخالقيـــات النقـــاش ( )1976-1889( هايـــدجر
   ).2005-1913(وإتيقا الذات (بول ريكور  )2002-1921(جون راولز العدالة (
  الرعاية إتيقا: ھايدجرمارتن 

األخــالق. هــذا مؤلــف مــن هايــدجر الموقــف اإلشــكالي للــة فــي مــا كتــب عــن الدشــديدة ال أمــارات ةثمـ
الذي خصصه لتحليـل أهـم مفـاهيم - حضر في متن معجمهال ت «المعجم التاريخي لفلسفة هايدجر»

 أفردتــه. وهــذه جوانــا هــودج تفتــتح كتابهــا الــذي 5«خلــق»وال لفظــة  «إتيقــا»ال لفظــة  -فكــر هايــدجر
مــا كتــب هايــدجر نفســه إال النــزر اليســير عــن »بالعبــارة التاليــة:  «هايــدجر واألخــالق»حــديث عــن لل
وكثيــر ممــن  .6«همــهتُ  ليقــول: إن المســائل األخالقيــة ال، وقــد كتــب مــا كتــب ال لشــيء إال «اإلتيقــا»

مثلمـا  من المسـألة األخالقيـة فعـل -وكأنه حديث المضطر- عن موقف هايدجرتحدث له أن  عرض
 -بوصفها مبحثا فلسفيا- «خالقاأل»اتكأ على تأفف هايدجر من مفهوم منهم . وكثير فعلت الباحثة

  في فكره. «فلسفة أخالقية»ليستنتج غياب 
وحـدها قـراءة »يرى الفيلسوف الفرنسي جون ليـك نانسـي أن: الرأي الشائع، وعلى النقيض من هذا 

والــذي . 7«عميــاء، أو غيــاب قــراءة، أمكنهــا أن تعتقــد أن هايــدجر ظــل عــن كــل اهتمــام خلقــي بمبعــد
جملـة مبـادئ وغايـات لتوجيـه السـلوك، سـواء تحـددت بسـلطة ه أنه إذا ما نحن قصدنا بـاألخالق اعن
اء كانت فردية أم جماعيـة، فـإن ال فلسـفة خلقيـة لهايـدجر بهـذا المعنـى. علـى أنـه ال و باختيار، وس أو

. إذ لـيس مـن مهمـة الفلسـفة أن مـن اإلقامـة على هـذا النحـو «األخالق»فلسفة، على الحقيقة، تقيم 
بشـري، بمـا ال «الفعـل»، وإنما المطلوب فيها أن تنظر في أمـر شرع قيماً أن تتضع معايير للسلوك أو 
اإلتيقـا  إني موقـع اختيـار معـايير أو قـيم. ولـئن هـو سـاغ القـول، مـن جهـة، فهو كذلك، أي ما يضعه 

 وفي هذا مفارقـة- مال هايدجر، فإنه يصح القول كذلكأعتضاعيف وثنايا بقيت موضوعا متواريا في 
 ا لزم البحـث عنهـا فـيومن هن ؛ها موصوال لفكر هنها كانت كذلك اهتماما دائما وتوجيإ -وأيما مفارقة

إذ مــا فتــئ  ر اإلتيقــي ولــيس مكانــا منــه بعينــه.فكــر هايــدجر بأكملــه. فكــل فكــره مظنــة للنظــر فــي األمــ
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 امســـكون -أن يـــدعو بهـــا فكـــرهيحـــب وهـــو أحـــب األســـماء التـــي كـــان هايـــدجر - «فكـــر الكينونـــة»
  واإلتيقا.  مسويا بذلك بين الفكر ،«ا أصليةقإتي»ن هايدجر دعاه أبالهاجس اإلتيقي، حتى 

والحال أنه إذا ما نحـن نظرنـا فـي أيـة فلسـفة، وجـدنا أنـه مـا مـن فلسـفة إال وتـنهض علـى أنتربولوجيـا؛ 
بمـا فـي ذلـك فلسـفة تـدعي مناهضـة  - تي أم نفييأم سلبي وإثباكان أي على تصور لإلنسان إيجابي  

فــي فعــل  نظــرٌ محالــة  الهــو فــي اإلنســان  والحــق أن أي نظــرالنزعــة اإلنســانية شــأن فلســفة هايــدجر. 
ى في اإلنسـان، فإنـه علـ اً ضدي اً اإلنسان، وليست اإلتيقا سوى هذا النظر. ولما كان فكر هايدجر نظر 

أن فعـل والـذي عنـد هايـدجر  . ومـن ثمـة فهـو إتيقـا بهـذا المعنـى.جهة السلب، نظر في فعل اإلنسان
ــةاإلنســان إنمــا  ــولي اإلنســان رســالته فــي  وحــده إن طمســا لهــا أو كشــفا عنهــا. ،يتعلــق بالكينون فــي ت

نحــو  «لإلنســان»تحريــر » -وهــو األمــر الغالــب عليــه- بــدل طمســها الكشــف عــن كينونــة الكائنــات،
المختلـــف عـــن بـــاقي الكائنـــات، بوصـــفه الكـــائن - ذاك الكـــائن «اإتيقـــ». هـــي ذي «إنســـيته»تحقيـــق 

الـذي سـموه و  -اإلجمـالعلـى كينونتـه وكينونـة الكائنـات والكينونـة علـى وجـه  «ينفـتح»الوحيد الـذي 
لـــد عنـــه بـــالتبع إجـــالء الـــذي يتو -وهـــذا االنفتـــاح  .«الـــدازاين»ويفضـــل هايـــدجر تســـميته  «اإلنســـان»

كمــا هــو الشــأن مــثال لــدى ابــن عربــي الــذي متعاليــة،   «قيمــة»أو  «مثــال»ال ينبــع مــن  -لمعنــى وجــوده
، إذ الكــون، عنــده، «حالمفتــا »عبــر عنــه بمفهــوم  «اإلنســانية»و «اإلنســان»انفــرد بفهــم خــاص لكنــه 

وهــو مجلــى الكينونــة. قــال  ،موصــد ومفتاحــه، فــي عرفــه، هــو اإلنســان. فاإلنســان هــو مفتــاح الكــون
. أمــا عنــد هايــدجر فهــذا المفتــاح مــا كــان منيحــة أو هبــة مــن «اإلنســان مفتــاح كــون الوجــود»الرجــل: 

الكــائن المنفــتح ، وإنمــا هــو أمــر محايــث لإلنســان مــن حيــث هــو الســماء أو مــن أي ســلطة متعاليــة
؛ أي أنه أصـيل فيـه ال دخيـل عليـه. فـال قـيم مسـتمالة لـه سـابقة عليـه، وال معـايير قـدت لـه مـن بالكنه
  قبل. 

وإنمـا  -بأي تشـريف كـان-تشريفا له  تالتي تسم اإلنسان بوسمها، ما كان -ال المزية-وهذه الميزة 
تكليــف بــأن يتــولى يــة جهــة جــاء، وبــال أمــر مســبق كائنــا مــا كــان ومــن أبــال مكلــف،  لــه «تكليــف»هــي 

عن الكينونة، وذلك بوصفه وحده َمْجَلى الكينونـة وُمجلـي  -وهي مفهوم أخالقي بـَيِّنٌ - «المسؤولية»
ثالثيــة: اتجــاه الكينونــة التــي  «مســؤولية»وهــي . «كائنــا أخالقيــا»وبهــذا المعنــى وحــده يكــون معناهــا. 
فلــيس لــه مــن  .التــي تــأوي إليــه تجــاه الكينونــة بعامــة، واتجــاه كينونــة الكائنــات، وا(كينونتــه) تــأوي فيــه

فكرامــة الكــائن البشــري إنمــا تكمــن فـــي اللهــم إال هــذه.  -وهــذه أيضــا مفهــوم أخالقــي- «كرامــة»
 ااإلتيقــ»بتجليــة معنــى الكينونــة. بوفــق هــذا المعنــى مــا كانــت  -وهــذا أيضــا مفهــوم أخالقــي-التزامــه 
ــة إقامــة المعنــى»ســوى  «األصــلية ــ. 8«أنطلوجي ، عنــد هايــدجر، عــن كــل اوبوفقــه أيضــا تنفصــل اإلتيق

  تأسيس ميتافيزيقي والهوتي لها متعال مفارق، لتقام على أساس محايث مباطن.
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الوحيــد الــذي يســتأثر بمفتــاح  «الكــائن»أنــه ، «مــا ســواه مــن الكائنــات»و «اإلنســان»إن الفــارق بــين 
وإنمــا هــي ، «الميــزة»وال الكائنــات  علــى «المزيــة»ال تعنــي  «ةأثــر ». وهــي «الكينونــة»المــدخل إلــى 

بفهـم  اإلنسـاناسـتئثار »فمـا مـرد . «أعطية مضيعة»ال له  «هبة ملزمة»و، «تشريف»له ال  «تكليف»
علــى ( علــى نفســه «الموصــد» ، غيــر«المنفــتح»هــو الكــائن الوحيــد . إذ «انفتاحــه»إلــى  إال «الكينونــة

المسـتغرق فـي دائـرة  محيطـه الضـيقل بالمنحجـب المنشـغأو ، )يالجمـادخالف ما هو شأن الكائن 
. أكثر من هـذا، إنـه الكـائن الوحيـد المنفـتح علـى مـا )يالحيوانبخالف الكائن (اهتماماته المستهلك 

كنـه » «اسـتودع»منفـتح المنشـرح الـذي كـائن الوإنـه للأوصد على نفسـه مـن جمـاد ونبـات وحيـوان. 
ذا، مــا كــان حــد اإلنســان أنــه الكــائن أكثــر مــن هــ .«اســتحفظه»و «اســتعهده»و «ســرها»و «الكينونــة

، «الســـاهر عليهـــا»و «المستضـــيفها»الكينونـــة  «المســـتجير»المنفســـح فحســـب، وإنمـــا هـــو الكـــائن 
الكينونـــة أمرهـــا وأمـــر  «اســـتحفظته»والكـــائن المبـــين عـــن الكـــائن المعبـــر عنـــه المفصـــح؛ أي أنـــه مـــن 

  .«حسن التعهد»و «عهدحفظ ال»عليه، فكان مطالبا بأمرين هما:  «استعهدته»الكائنات و
 الـذي «المحـل»هـو أن يكـون  -لصـلته بالكـائنالكنـه الحـق : أو قـل- اإلنسـاناألصـل فـي ذلك أن 

إنه الكائن الذي ، أكثر من هذا. هو اَلْمَجلى: ؛ أو قلفي مجمله منجليافيه وبه يصير الكائن متجليا 
وهب اللسان دون هو . ولئن انهوبين الكائ صوتم الكائن بمجمله ويعلن عن ذاته. فهو ليتك بلسانه
ــ امــإنــه ف، غيــره  «اســتحفاظ»إنمــا اللســان . وإنمــا ليعيــره غيــره، ه ليســتأثر بــه فــي اإلبانــة عــن ذاتــهوهب
مفتتنـــا بهـــا حـــد ، «أنـــاه»أن ينـــزوي علـــى  إلنســـانإذ لـــيس للإلنســـان اتجـــاه الكـــائن.  «اســـتعهاد»و

 «سـنغه»و «أصـله»ذي هو في الوقـت ذاتـه ال- المفروض فيهفيها واالنغمار بالكلية. إنما االستغراق 
أن يكـــون للكـــائن لســـانا هـــو  -التعـــالق الحـــق «الكـــائن»تعالقـــه مـــع  «أســـاس»الحقيقـــي و «كنهـــه»و

 «يبــين عنــه»و «الكــائنيكشــف »أن هــي  «الوجوديــة» مهمــة اإلنســانف. مســتعارا ولســان حــال معاهــد
وإنمـــا بمعنـــى أن ، «يختلقـــه»أو  «يصـــنعه»أو  «ينتجـــه»وذلـــك ال بمعنـــى أن  .«يبـــرزه»و «يجليـــه»و
قـد حـدث أن و ، وأن يصـونه ويؤانسـه. كما هوو هو ، بما يحفظ وجودهأن و ، كما هو،  بما هو «يلقاه»

، ال ذاتــه كمــا هــو فــي،  دع الكــائن بمــا هــو عليــه»عبــر هايــدجر عــن هــذه المهمــة بعبارتــه الشــهيرة: 
مـن تلقـاء  «يكشف عن حقيقتـه» الكائن أي دع ؛«تستكرهه وال تسترغمه، وال تستبدله وال تستصنعه

، وإنمـا كـن «سائسـا»و «رائضـا»، وال تكـن لـه «مصـغيا»لـه كن وإنما  ، «مستكرها»فال تكن له ذاته، 
هـي ذي . تبين به عنـه «لسانا»أعد له وإنما تسترغمه به،  «عتادا»ال تعد له و ، «معينا»و «منصتا»له 

  إتيقا معاملة الكائن عند هايدجر.
ــر عنهــا هايــدجر بمــا عــادة ، هــذه «دع»و ــر»لفــظ إعمــال عب ــ«التحري ــاه؛ الكــائن عِ دَ . َف ــ» معن . «رِّْرهُ َح
 .ويعلـــنأن يجـــود بمـــا فيـــه؛ أي أن يكشـــف عـــن حقيقتـــه  علـــىإنمـــا معناهـــا ســـاعده هـــذه،  «حـــرره»و
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لنعـد إلـى »الشـعار:  -هوسرلإدموند -الفيلسوف األلماني وأستاذ هايدجر رفع هو لما ، فإنه ولذلك
أن »هــو ، «الكــائن» «نحــرر»ومعنــى أن . «لنحــرر األشــياء» برفــع الشــعار: لميــذهتضــاده ، «ياءاألشــ

 «تـركا»ال تفيد معنـى ، هنا، «دع»إن: . ف«يكون»أن ندعه أي  ؛«ندعه يكون الكائن الذي هو كائنه
هـي داللــة  مـا أفــادت أي أنهــا ...«ال تنشـغل»و «هــتمال ت»و «يال تبـال»و «ال تأبــه»أو ، «هجـرا»أو 
 ،«االنشــغالالعفــو عــن »و «المبــاالةتــرك »و «هتمــامعــدم اال» هــي عنــتوال ، «الهجــر» وال «التــرك»
الضـــد؛ أي تـــذكره عنـــد الحاجـــة  هـــي أفـــادتال وال ، للكـــائن يالرومانســـالتأمـــل  هـــي دلـــت علـــىال و 

ــــك وحســــب ــــة ، وذل ــــئن «اســــتنزافه»و «اســــتغالله»و «استصــــناعه»و «اســــتعقاله»بغاي كــــان هــــو  . فل
مما من شأنه أن ينفي عن هايدجر نزعتـه البيئيـة -مطلوبا و بل ، أمرا مقبوال ،ههنا، «استعمال الكائن»

يحفــظ  »مــن شــأنه أن  ؛ أي االســتعمال الــذي«االســتعمال الحــق»فإنــه يلــزم  -الرومانســية المزعومــة
 «ينونـــةك»اســـتعمال ، بهـــذا، فهـــو ، بأســـوأ التبديـــد.«يبـــددها»ال أو ، ، بأعـــدل حفـــظ«كينونـــة الكـــائن

أقبـل علـى الكـائن »هنـا إنمـا تفيـد  «دع»وبالجملـة،  .«ةزيلولـ»و «بيـدودة»عمال ال اسـت، «ديمومة»و
. وهو إقبال ال يفيد مجرد اسـتعمال الكـائن والمحافظـة عليـه واالهتمـام بـه «بملء حافظتك وواعيتك

، عليه ويحمله معـه عنـد انبثاقـه ومجيئـه «يوجد»الذي  «تفتحه»وإنما االنفتاح على ، ونضده وتنظيمه
هنـا معنـى االسـتهالك فـي الكـائن  «دع».. ال وال يفيـد وجـادت. مـا أفضـلت بـه الكينونـة عليـهبما هو 

، كينونتــه  طمــسالتراجــع عــن مــن ذلــك، أفــاد معنــى الضــد هــو علــى وإنمــا واالنغمــار، واالســتغراق فيــه 
ـــه؛  حتـــى ينجلـــي كمـــا هـــو بمـــا هـــو؛ أي بمـــا يســـمحوذلـــك  ـــا أن يوافـــق عين ـــىلمـــا فـــي ذهنن أن  بمعن

ــ»أن و ، «ينحجــب» فــال «ينكشــف» ولــئن كانــت الكينونــة قــد ســترت أنــوار . «يختفــي»فــال  «يينجل
الكائنات بكثائف الظواهر إجالال لها من أن تبتذل باإلظهار وأن ينادى عليها بلسان االشتهار، فإنها 
اســــتعهدت اإلنســــان أن يكــــون مجالهــــا، فــــال يجليهــــا بابتــــذال وإنمــــا يجليهــــا باســــتحفاظ. ذاك أس 

أن نعــرض أنفســنا ، علــى إذن بنــى األمــرما هــي نفــي االنحجــاب وإزالتــه ســتاره وســتره. و بمــ «الحقيقــة»
. وبمـا هـو النكشاف الكـائن كمـا هـو هاوأن ندع أنفسنا ونترك، منكشفعلى الكائن بما هو الكائن ال

 «الحريـة». إنمـا بمـا كـان مـن أمـر إسـالم أنفسـنا النفتـاح الكـائن «أحـرار»نها ندرك معنـى أننـا آوحده 
شــأنها أن تعــي انجــالء الكــائن الــذي بفضــله  «الحقيقــة»إنمــا و . رهــا أن تــدع كينونــة الكــائن تنجلــيأم

  . يتحقق االنفتاح
 ر القـيم الـذي سـاد فـي تـاريخ الفكـر الغربـي. إذكـائن وفككـعلى أن هايدجر يربط بين إتيقـا معاملـة ال

بمــدى  -هنــري منجــيس- «هايــدجر ونقــد مفهــوم القيمــة»فــي رســالة بعثهــا إلــى مؤلــف كتــاب ، يعتــرف
، ومـدى إلحاحيـة «التوضيح النقدي لمفهـوم القيمـة بـالنظر إلـى جملـة تـاريخ الفلسـفة الغربيـة»ضرورة 

والحــال أن أفالطــون كــان أول مــن اشــترع . 9«ربطــه بمســألة الوجــود»، وبضــرورة «نقــد هــذا المفهــوم»
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أكثـر  ذا الحديث اكتمالـه. كما كان نيتشه هو من بلغ به  ،الحديث عن الكائن بوفق منطق القيم هذا
وال مــن حيــث ال يعلــم المــذهب ظــل أفالطــوني ، ببنائــه لفلســفته علــى فكــر القــيم، إن نيتشــه، مــن هــذا

مـــا دام أفالطـــون هـــو المشـــرع لفلســـفة القـــيم ، وذلـــك لـــم يعـــرف ألفالطونيتـــه حـــد هبـــل إنـــيحتســـب، 
  . 10(الخير) بامتياز 

كالسـيكية أنهـا فقـد رأى فـي الميتافيزيقـا ال، «يمالقـ»والشيء بالشـيء يـذكر، لـئن فكـر نيتشـه بمنطـق 
اإللـه : بإضفائها قيما زائفة على األشياء وانكشـاف زيـف قناعهـا بـإعالن مـوت مصـدر القـيم- من قاد

كــل شــيء صــار فاقــدا القيمــة وبــاطال؛ أي إلــى القــول بالعدميــة بمــا :  إلــى القــول -المســيحي األخالقــي
ائن وعلــى مصــير اإلنســان؛ وبالتــالي امتنــاع الضــوابط ســلطته علــى الكــ «اإللــه المســيحي»هــي فقــد 

 تفيــده معنــاه ونظامــهأن و ، علــى الكــائن تعلــوشــأنها أن الخلقيــة واألوامــر والنــواهي الميتافيزيقيــة التــي 
لـى الوجـه األصـح. ولـئن عأدرك كنههـا هـو وال ، نظر في العدميـة بـأحق النظـر افإن نيتشه م؛ 11وغايته
مشــجعا مــن ذلــك، كــان لــه بالضــد هــو، وإنمــا ، ي الئمــا للميتافيزيقــالــم يكــن لهــذا المــآل العــدمهــو 

، فإنـه 12ومعدا لقيم جديـدة مسـتمدة مـن إرادة القـوة ، وعامال على تخليص الكائن من حمل أثقل به
النظـر فـي الكينونـة ذاتهـا غـاب عنـه ، فإنـه «فقـد الكـائن المعنـى»بمـا هـي  «العدميـة»أمر إذ فكر في 

لســؤال: لمــاذا فقــد الكــائن المعنــى؟ وأجــاب: ألن القــيم القديمــة بــان زيفهــا ولــئن هــو طــرح ا ومآلهــا.
وقــف عنــد كنههــا الشــبيهي. ولــذلك قــال هــو وإنمــا ، فانهــارت؛ فإنــه لــم يحــدد كنــه العدميــة الحقيقــي

أن نيتشـه لـم يخالجـه ، . ومعنـى هـذا القـول13«ا فكـر أبـدا فـي كنـه الميتافيزيقـام»إن نيتشه : هايدجر
فقد الكائن المعنـى، وأن يعمـل علـى إجالـة نظـره فـي مصـير هو يكون سبب العدمية أبدا شك في أال 

ال كنههـا الشـبيهي وهو كنـه العدميـة الحقيقـي . فيخبر تخليها عن الكائن وانحجابها وغيابها، الكينونة
كـر إن هو إال العـدمي نفسـه الـذي ف، ما كان فكر نيتشه نفسه عن العدمية بمعزل، . ولهذا14المزعوم
، فلم يفكر فـي الكينونـة إال بـدءا منـه، «القيمة»على عينيه مفهوم  لعدمية فما أبصر، وإنما غشيفي ا

ــة  ــة الكينون ــه درك عدمي ــة . 15وغــاب عن ــه تجــاوز العدمي إن هــو إال ســبب  -القــيم–ومــا أراد نيتشــه ب
القـول فـي  وبالتـالي غيابهـا وأفولهـا. ولهـذا حـق، «قيمـة»العدمية الحقة ذاتهـا؛ نعنـي صـيرورة الكينونـة 

علم نيتشه كيف يشخص عمـق هو . وبالجملة، لئن 16أتم العدمية وعلى أمرها ختم  نْ مَ هو حقه: إنه 
وال اقتــرح لهــا ، مــا علــم لهــا أصــال وال أساســاإنــه العدميــة واستشــراءها وتفشــيها فــي عهــد الحداثــة، ف

هــي وإنمــا الكينونــة ، و دواء. ومــا كــان ســبب العدميــة، مثلمــا هــو ادعــى، فقــد الكــائن المعنــىأبلســما 
. ذاك مـا لـم 17تخلت عنا بتخلينا عنها: إنها أو قل، وتخلينا عنها، تخلت عناأنها انفقدت؛ أي التي 

  .18 «نقاشا مع العدمية»فإن شأن النقاش مع نيتشه أن يكون ، . ولذلكيه نيتشه أبدايفكر ف
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م الكمال والدامغ على ؛ نعني الخاتم على الميتافيزيقا بخت«مفكر الختم»وبعد، فإن نيتشه هو 
؛ أولهما: وما كان لهايدجر أن ينظر إليه بما هو كذلك لوال أمران. تاريخها بدمغة االستيفاء والتمام

، وقد تجمعت وتآلفت ونضجت، أنه وجد في فكره كل دواعي فكر الميتافيزيقا تتكرر وتتقرر
...  «قيمي»ومسلك ، «إنسي»ونزوع ، «إرادية»ونزعة ، «ذاتي»من منزع : فاكتملت واستتمت
نعني حقيقة كون الكائن إرادة ؛ آخر حقيقة انجلت لمفكر عن الكائن، بهذا، فكانت فلسفة نيتشه

أن أفكار نيتشه ما كانت هي تحكمات ؛ وثانيهما. 19وكانت جماع كل الحقائق التي تقدمت ، قوة
ذلك أن ما قاله   .احةعقل حالم وهامشي وإنما هي كانت أفكارا حاملة للتاريخ حبلى به رائية لم

نيتشه من انتصار إرادة القوة، وبالتالي تجلي اإلنسان األعلى وتبديه بما هو تجاوز لإلنسان 
إنما تحقق بالكمال والتمام في زمننا ، وبما هو ذاك الذي يحصل له التمكين في األرض، األخير
َأَال إن الكينونة تسود بيننا بما هي . إنه نحن، أكثر من هذا. َأَال إن اإلنسان األعلى يحيا بيننا. هذا

ذاك ما . أي بما هي إرادة غير مشروطة تمت لها الغلبة والملكة؛ 20إرادة قوة تستأسد وتهمين 
  . 21وتحقق في عهد سيادة التقنية وسطوتها ، رآه نيتشه الرؤيا الصادقة

  : أخالقية النقاشھابرماسيورغن 
عميقة أسهم فيها الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس  نقاشات فلسفية ،ربع قرن األخيرالفي  ،دارت

بحيوية شديدة. وكان مدارها قد تركز على أمور أخالقية وسياسية استجد النظر فيهـا بفعـل التحـوالت 
قيمــة ( «ريِّــاألمــر الخَ »التــي عرفتهــا المجتمعــات الغربيــة: أيهمــا األولــى واألجــدر واألحــق بالتقــديم: 

قيمـــة إلـــى تقـــديم  «الجمـــاعيون»وكـــان أن مـــال ؟ )«العـــدل»قيمـــة ( «األمـــر العـــادل»أم  )«الخيـــر»
علـــى  «الجماعـــة»لـــى تفضـــيل حفـــاظ إ، دافعهـــم فـــي ذلـــك نـــزوعهم «العـــدل»قيمـــة علـــى  «الخيـــر»
بـين  «االخـتالف»العـدل الـذي يـنمط مبـدأ علـى  -مبـدأ فكـرهم ومـداره الـذي عليـه يـدور- «الخير»

مـال، بالضـد مـن ذلـك،  بينمـاالجماعـة.  «خير»تضيع الجماعات ويسوي التسوية التي من شأنها أن 
الفــرد داخــل  «خيــر»ن أ. والــذي عنــد هابرمــاس «الخيــر»علــى  «العــدل»تقــديم إلــى  «الليبراليــون»

 أنهمـــاالجماعـــة لـــيس ينبغـــي أن ينظـــر إليهمـــا علـــى أنهمـــا متعارضـــان وال علـــى  «عـــدل»الجماعـــة و
  متنافسان. 
تخــذه مــن أشــكال، بينــة أحيانــا ومســتترة أحيانــا أخــرى، فــي  مــن بــين مــا ت «اإلتيقــا»تتخــذ والحــق أنــه 

ــه إســم  أخالقيــات »أو  «إتيقــا النقــاش»كتابــات هابرمــاس المتعــددة المتنوعــة شــكل مــا اصــطلح علي
تعلقا على نحو مباشر بالمسألة األخالقية والقيميـة فـي فكـره  أساسييني كتابين ف. ال سيما «التواصل

هــذا فضــال عمــا انبــث  .)1991(«فــي أخالقيــات النقــاش»و )1986( «األخــالق والتواصــل»همــا: 
  . )1990منها في تضاعيف كتب أخرى شأن كتاباته السياسية (
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أخالقيات هابرماس ضرب من األخالقيات جمع بين توليف ما يمكـن أن يـأتلف، واختيـار والحال أن 
بديعـة فـذة توليفيـة  سـعى هابرمـاس، بأخالقيـات المناقشـة هـذه، إلـى إحـداثتخير. فقد ما يمكن أن يُ 
بــين الكونيــة واإلطالقيــة المجــردة (علــى طريقــة أخــالق  ين متعارضــتين: ســعى إلــى التولفــة تــبــين أخالقي

ثم إنه اختـار الـدفاع عـن . ، من جانب آخرونسبانية األخالقيات الحديثة، من جانب، كانط القشفة)
مــال إلــى تغليــب كفــة كمــا األخــالق،  نزعــة أخالقيــة معرفيــة واعيــة ضــد النزعــة القراريــة واالنفعاليــة فــي 

األخــــالق »وذلــــك ضــــدا علــــى  -بلغــــة المحــــدثين- «خالقيــــاتاأل»و -بلغــــة القــــدماء- «داباآل»
ورغــم  التــي كانــت ال تراعــي مجــال تطبيــق هــذه األخالقيــات.  -المجــردة عــن ســياقاتها- «الجوهريــة

ة الشمولية فـي النظـر إلـى الفعـل الكوني تهلى األخذ بالسياقات المتعددة، فإنه لم يتنازل عن نزعإميله 
  . 22األخالقي لصالح نزعة نسبية كائنة ما كانت

لى هابرماس، كما بالنسبة إلى كانط، فإن ما تتغياه كل نظرية أخالقيـة هـو إقامـة مبـدأ أسـاس إبالنسبة و 
ن، لكـ. يةار يالمعالقواعد من أجل التداول األخالقي في األمر والحكم األخالقي بغاية إقامة صالحية 

بــدل أن أفــرض علــى كــل اآلخــرين قاعــدة »مخالفــة هابرمــاس للنظــر الخلقــي الكــانطي: تتبــدى ههنــا 
، عليَّ أن أعرض قاعدتي على كل األغيـار حتـى )كما كان كانط يفعل(أن تكون كونية  أريدهاأخالقية 

إليهـا  التـي يـدعو-كمـا صـارت أخالقيـة النقـاش ( ئها الكونيـةاة النقاش، أمر ادعطنفحص سوية، بواس
ال يصـير مركـز الثقـل واقعـا فـي مـا يتمنـى كـل امـرئ إذ وبهذا يحدث انزالق:  .)تفعل ذلك -هابرماس

وإنمـا بوصـفه قانونـا كونيـا، ، )كمـا شـاء لـه كـانط(في ما تمناه ه أحد أن يظهر قيمته من غير أن يعارض
كمـا صـار يشـاء ( ةفي كـل مـا يمكـن للجميـع، باإلجمـاع، أن يتعـرف عليـه بوسـمه قاعـدة معياريـة كونيـ

هابرماس هـو أن  «إتيقا»كانط و  «إتيقا»بوفق هذا القول، فإن الخالف الجوهري بين  .23«)سهابرما
التــي تجعلهــا ال يطالهــا شــك، وهــذا يقيمهــا  «القبليــة»األول يقــيم معــايير الفعــل األخالقــي علــى فكــرة 

ن تفشـل. وبهـذا ننتقـل مـن والتـي يمكـن أن تـنجح كمـا يمكـن أ «القاعـدة القابلـة للنقـاش»على فكـرة 
هابرمـاس لهـذه الكائنـات فـي سـياقاتها؛ أي إلـى  «تسـويق»لـى إ «الكائنـات العاقلـة»فرضية كانط عـن 

   .  24«كائنات اجتماعية»جعلها 
ول مــن لفــظ ألاالــذي صــار معروفــا اختصــارا بــالحرف الالتينــي - «الكونيــة مبــدأ»هــو ذا مــا يســميه: 

أو  تحويل قواعد التحـاج بـين أفـراد الجماعـة مـن قواعـد نجـوىما يسمح ب. وهو يقصد به U الكونية
حـوار داخلـي بـين المـرء ونفسـه ينتهـي إلـى فرضـه هـذه القواعـد علـى  -حديث يحدث به المرء نفسـه

 -تتم بين أفـراد الجماعـة قواعد حوارية ىإل-ذاته ودون استشارة أغياره  في هاتداولكان غيره بعد أن  
ى تحقيــق الوفــاق فــي الحجاجــات األخالقيــة بعــد أن يكــون قــد تــدوول إلــ تنتهــي - «تحاوريــة»أو قــل 

هــو ذا مــا بــه يتحقــق الوفــاق، إذ يــنص علــى أنــه ال  .25النقــاش فــي أمــر صــالحيتها بــين أفــراد الجماعــة
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تجعــل  «إرادة عامــة»عبــرت عــن اللهــم إال إن هــي  - «صــالحية»ذات تقبــل قواعــد معياريــة بوصــفها 
يشـعر بـه كـانط تجـاه  -غير الدين الكـانطي- وهنا دين آخر. «كليا»أو  «قانونا كونيا»منها ما يقابل 

ينبغــي أن  «التوافــق بــين الــذوات»الفيلســوف األلمــاني كــارل أوتــو أبيــل،  وهــو أن منــه تعلــم كيــف أن 
  . «أخالق مجتمع تواصلي مثالي»يتقدم كل 

إذ يلـــزم أن : «لـــيالنقـــاش العم»و «الحجـــاج األخالقـــي»هـــذا مـــع العلـــم أنـــه لـــيس يلـــزم الفصـــل يـــبن 
  . «نقاش عملي»، وإنما  على «نقاش متعال»يتأسس االعتراف بالقاعدة المعيارية ال على 

علــى نظــره  ةخــالق الكانطيــة نتــائج عمليــعلــى األ سخلهــا هابرمــادتترتــب عــن هــذه التعــديالت التــي أ
معالجـة  أن يكـون محـط «أخالقيـا؟» العـادل «مـا الشـأن»فحسـبه، مـثال، يمكـن لموضـوع  األخالقي.

مـا الحيـاة »ووفق هذا المنظور ال تعود مسائل أخالقية نظير  داخل نقاش عملي. -مسطرية–عقالنية 
تتعلق ببيـان شـروط صـحة  «آدابية»، وإنما مسألة «وجودية»مسألة  «ما السعادة؟»أو مثيل  «الطيبة؟

، «األخـالق»جهـة، و ، مـن«اإلتيقـا»ههنا يميـز هابرمـاس بـين و أية قاعدة معيارية توضع بهذا الصدد. 
أي مـن  ؛تتعلـق بـاألفراد مـن حيـث اختيـاراتهم القيميـة «اإلتيقـا»أن على أسـاس وذلك من جهة ثانية، 

تتعلــق باالختبــارات التجريبيــة التــي تــدفع إلــى  «األخــالق»حيــث خيــارات القــيم التــي آمنــوا بهــا، بينمــا 
   ير المنبثقة من العالم المعيش.  القواعد والمعاي «صالحية»فعلها النقاشات العملية لمعرفة مدى 

أكثر من هـذا، ال يتعلـق األمـر بإتيقـا الجماعـة فحسـب وإنمـا بصـلة هـذه اإلتيقـا بالسياسـة، مـن جهـة، 
هـي ، من جهة أخرى. فهي إتيقـا شـديدة العنايـة بتحققهـا السياسـي. و «إتيقا دولية»ـوبطابعها المتعلق ب

فهـي ، وبالتـالي مـن النقـاش داحـأال تقصـي أ «النقـاش إتيقـا»أشد عنايـة بتحققهـا الـدولي. إذ مـن شـأن 
  إثني.  «عنف»ن تستبعد كل أتريد 

  أخالقيات العدالة: راولزجون 
اللجـوء إلـى  فـي ،الحجـاج علـى أفكـاره أثنـاء ،همـا ال يتـردديبرمـاس وراولـز أن كلالعل ما يجمع بـين ه

ز يضـع ولـرا هـا نحـن نلفـي، و «افضاء حواريـا مثاليـ». رأينا هابرماس يفترض «حاالت افتراضية»وضع 
الحـوار الـذي كالهمـا ولـذلك اعتبـر  ليستنبط منهـا مبدأيـه فـي أمـر العدالـة.  «الوضع األصلي»فرضية 

اء وأخــالء دّ وِ بــين أهــل الفلســفة: حــوار أَ  الحــوارَ  كــان يصــف بــه هايــدجر عــادةً   بوفــق مــاحــدث بينهمــا 
  وأصفياء. 

ار الـذي غطـى علـى األسـئلة األخالقيـة الكبـرى فـي وقد اعترف هابرماس بأن راولز هـو مـن نفـض الغبـ
لدراسـات األخالقيـة منزلتهـا باعتبارهـا دراسـات علميـة إلـى اأعـاد أنه هو من ، و الفكر الغربي المعاصر

وعنــده أن كــانط كــان هــو أول مــن صــاغ  . 26«نظريــة العدالــة»جــادة، وذلــك بــدءا مــن كتابــه الشــهير 
كــن مــن اإلجابــة عنهــا بإجابــات عقالنيــة, ولقــد حــدث أن  المســألة األخالقيــة األساســية علــى نحــو يم
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كانت هذه المسألة هي: في حالـة نشـوب النـزاع بـين أفـراد المجتمـع، فإنـه يلزمنـا أن نقـوم بمـا يكـون 
ســؤال  «األمــر الحســن»العلــم أن الســؤال عــن  ســبقبالنســبة إلــى كــل األشــخاص. هــذا مــع  «حســنا»

  :راولـز فـي نظريتـه عـن العدالـة، وقـد جـدده هـذا بتسـاؤله األخالق بامتياز. هو ذا السـؤال الـذي ألهـم
فـي كيف يمكن لمـواطني جماعـة سياسـية مـا أن يتعايشـوا فـي إطـار شـروط عدالـة. وقـد عـارض راولـز 

واقترح قراءة تفاعليـة بـين  -، من جهة أخرىوالشكية القيمية، من جهة، النفعية-النزعتين هذا األمر 
  . «استقالل اإلرادة»نط األخالقي: فكرة الذوات للمفهوم الذي حكم فكر كا

مـا بـه تتشـكل معـايير قواعـد  «المناقشـة»، من «خالقياته النقاشيةأ»ولئن كان هابرماس قد جعل، في 
مــا عليــه تقــوم المبــادئ األســاس بــين أفــراد يــدافعون عــن  «المفاوضــة»الســلوك، فــإن راولــز جعــل مــن 

  -«الوضـع األصـلي»فـي حـال -إقامـة السـلطة والحال أن هـذه المفاوضـة ليسـت تتعلـق بمصالحهم. 
وكانــت النتيجــة التــي  مبــادئ العدالــة االجتماعيــة. بإقامــة كمــا عنــد فقهــاء العقــد االجتمــاعي، وإنمــا 

اء حجـاب ر وقـد وضـعوا و انتهى إليها: إذا ما تصور هـؤالء األفـراد األمـور مـن جهـة نظـر غيـر متحيـزة، 
غايـاتهم  أو أذواقهـمأو وضعهم داخل المجتمع  أو هممواهب أو يعلمون هويتهم ال واليس بحيث جهل

أســـس »الحريـــة والغنـــى والـــدخل و- «الخيـــرات األوليـــة»يعرفـــوا أن بعـــض  أناللهـــم إال  ،فـــي الحيـــاة
فــإنهم يختــارون آنهــا أن يحكمــوا بواســطة مبــدأين مــن ، ضــرورية لعــيش حيــاة طيبــة -«احتــرام الــنفس

حريات األساسية (حرية التعبير وحرية المشاركة السياسـية مبادئ العدالة: األول مبدأ ليبرالي يضمن ال
وحرية التعبد وغيرهـا...)، والثـاني مبـدأ يقلـل مـن التفاوتـات االقتصـادية واالجتماعيـة مـا أمكـن لفائـدة 

 التقليص من مملكتهـايقرر الحرية التي ال سبيل إلى أن السابق من شأن المبدأ . وضعفا األشد تضررا
ال أبنـى علـى األول و يُ أن  الالحـقمـن شـأن المبـدأ و  -مـن أجـل الحريـة ذاتهـاذلك  اللهم إال إذا كان-

مبـدآ العدالـة مـن حيـث معـا همـا و . «الخيـر»علـى  «الشأن العادل»يقيم أولوية  راولز. و بحال يتقدمه
  هي إنصاف. 

يــد، ويمكــن إجمــال موقفــه الجد. «مــا بعــد نظريــة العدالــة»وراولــز  «نظريــة العدالــة»لكــن، ثمــة راولــز 
علـى خـالف مـا كـان -رية أخالقية عقالنية شـمولية ظبالقياس إلى موقفه القديم، في التخلي عن بناء ن

تلقـاء  -حتـى صـارت ال تـذكر إال بـه وال يـذكر اسـمه إال مقرونـا بهـا ،قد رامه في وضعه لنظرية العدالة
زا على هذه طارحا تلك، تبني تصور أشد تواضعا يفصل بين النظرية األخالقية والنظرية السياسية، مرك

وتصـور سياسـي لهـا بـدأ يلـح عليـه.  -بـدأ يتخلـى عنـه-ساعيا إلى الفصل بين تصـور أخالقـي للعدالـة 
بعقالنيــة المجتمعــات فــأكثر والبــادي أنــه بــدأ يراجــع بعــض تصــوراته األخالقيــة الكونيــة، ليتعلــق أكثــر 

،  «الوضـع األصـلي»مبـادئ العدالـة، فـي ختيـار العقالنـي ل، حتى أنه صار إلى تأويل االالغربية الحديثة
وإنمــا بوســمه خيــارا تــتحكم فيــه القواعــد المعياريــة للمجتمــع فيمــا يتعلــق  «مجــردا»بوصــفه خيــارا ال 
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بـل أكثر من هذا، صار إلى التخلي، بالتدريج، عن كونية كـانط المجـردة، . «عقالني»تصوره لما هو ب
عــرض نظريتــه كمــا لــو كانــت بالبــدل مــن ذلــك و التخلــي عــن تعمــيم مــذهب العقــد االجتمــاعي، إلــى و 

؛ وبالتالي تتعلق بمجال السياسة وحده ولـيس محاولة حل مشكلة التعدد األخالقي والديني للمجتمع
العدالــــــة »فـــــي مقدمــــــة كتابــــــه  ،طــــــرح فقــــــدبالمبـــــادئ واالختيــــــارات والقــــــيم الفلســـــفية الشــــــمولية. 

ألة األســاس هــي معرفــة مــا إذا كــان ينبغــي فهــم المســ»المســألة بوفــق التعــابير التاليــة:  ،«والديمقراطيــة
ي يمكــن تســميته ذوالــ-ي أو أخالقـي فنظريـة العدالــة بوصــفها جـزءا مــن مــذهب شـمولي، دينــي وفلســ

أم أنه ينبغي أن نرى فيها تصورا سياسـيا للعدالـة ينطبـق علـى نظـام  -فاباسم األمر العادل بوسمه إنصا
مـن   -فـي سـجاله الشـهير معـه-هابرمـاس  نسبه إلـى بالذات ماالتصور الشمولي هو و . 27«ديمقراطي

 ،دأمـا تصـوره الجديـ .أمـر ينظـر فيـه إلـى فلسـفة قـيم ثاويـة فـي فكـره كـليخضـع   كونه شمولي التناول
ــه  ــه يقــوم علــى فكــرة أن ــة، مــن حيــث هــي إنصــاف، فإن ــدفاع عــن مبــدأي العدال نهــا كو للــيس ينبغــي ال

ــة  ــاال سياســيا  كونهــاشــمولية، ولكــن لا التــي يفتــرض أنهــتتماشــى مــع بعــض المثــل األخالقي تحمــي مث
 كـون قطـب الرحـى فيهـاتصـياغة نظريـة فـي الليبراليـة السياسـية  ،األخيـر ه، فـيلقد صـار هدفـ  جامعا.

نظريـــة فـــي العدالـــة تســـند مؤسســـات سياســـية تتســـامح مـــع تعدديـــة فـــي القـــيم األخالقيـــة والدينيـــة فـــي 
اطي الحديث أنه مجتمع تعددي تحضر فيـه ذلك أن من سمات المجتمع الديمقر . 28مجتمع مستقر

مذاهب شمولية: أخالقية ودينية وفلسفية. وال أحد من هذه المذاهب يتبناه المواطنون في جملـتهم. 
ولــذلك يبقــى النظــام الشــامل لكــل هــذا أن يفعلــوا ذلــك فــي المســتقبل المنظــور. مــنهم ولــيس ينتظــر 

فـي المـذاهب الشـمولية  لـدواعي سياسـية، تعـدداً التعدد هو النظـام الليبرالـي السياسـي الـذي يفتـرض، 
غير المتالئمة مع بعضها البعض، ويعتبر نتيجـة عاديـة إلعمـال المـواطنين عقلهـم فـي إطـار مؤسسـات 

كما يفتـرض كـذلك أن يوجـد علـى األقـل مـذهب شـامل عقالنـي   .29حرة في نظام ديمقراطي دستوري
مل تفإنـــه لـــيس يفتـــرض دومـــا أال يشـــ ،أكيـــدال يـــرفض العناصـــر األساســـية لنظـــام ديمقراطـــي. وبكـــل ت

مجتمـــع ديمقراطـــي إال علـــى مـــذاهب عقالنيـــة، بـــل قـــد يشـــمل مـــذاهب ال عقالنيـــة أو حتـــى شـــديدة 
. لقــد صــار المشــكل الجديــد هــو: معرفــة كيــف يمكــن لمجتمــع ديمقراطــي مســتقر وعــادل، الهــذيان

سفية وأخالقية غير متالئمـة، لى مذاهب دينية وفلإلكنه منقسم  ،مكون من مواطنين أحرار ومتساوين
أن يســتمر فــي الوجــود؟ بــل كيــف يمكــن لهــذه المــذاهب أن تتعــايش وتســند التصــور السياســي الــذي 

   يقوم عليه النظام الجمهوري الدستوري؟ وجوابه هو: بمقدرة الليبرالية السياسية أن تفعل ذلك.
  إتيقا الذات بول ريكور:

ا مـرمـاس وراولـز علـى حـد السـواء. وذلـك بحكـم كونههاب «أخالقيـات»يذهب بول ريكور إلـى رفـض 
فـــي منبـــع الفكـــر األخالقـــي  ه يكمـــنأنـــنـــه يجـــد أ. ذلـــك المنحـــى «يآدابيـــ» تايـــخالقضـــربا مـــن األ
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رسـطو الـذي أ هارافـد. األولـى «أخـالق القاعـدة المعياريـة»و «تيقـا الحيـاة الطيبـةإ»ن: االحديث رافـد
فـي  تلح على أمـر الحيـاة الطيبـةالتي خالقية تلك األي الغائية؛ أ «اإلتيقا»سم باأسس حقا لما يعرف 

 كانــت تلــح  «آدابيــة»إلــى أخــالق  مــال الــذيكــانط   هارافــدإطــار عوائــد وممارســات ملموســة. والثانيــة 
ه المثنويــة هــي ذوالحــال أن هــبمعــزل عــن ســياقات تحقيقــه.  فــي ذاتــه «القــانون الخلقــي»اعتبــار علــى 
لكـي تتجسـد فـي تيـارات الفكـر األخالقـي  ي الفتـرة المعاصـرة،لى الظهور، فـإت عادكان لها أن التي  

بنزعتهــا الصــورية التعاقديــة وبمعاداتهــا  ،راولــز «أخالقيــات» جــد أنوُ  هــاشــف أمر فــإن هــو كُ . الجديــدة
، التــي مــا أخالقيــات النقــاشكمــا أنــه، بالمثــل،   .«إتيقــا آدابيــة»إال  ، فــي الحقيقــة،مــا هــيلكــل غائيــة، 

 إعـــادة بنـــاء ألخـــالق كـــانط الصـــورية وقـــد تســـمت بتســـمية جديـــدة: أخـــالق إال يقـــول بهـــا هابرمـــاس،
  التواصل، منتقلة بذلك من أنموج الوعي إلى أنموذج اللغة.

بالـذات (الكوجيطـو). ويـرى ضـرورة أن  «القاعـدة األخالقيـة»أكثر من هذا، يفكك بول ريكـور صـلة 
التعدد بحيث أمكن لهـذه الـذات لطها خادخلتها المغايرة و تكون قد لكن  ،بذاتهذه القاعدة تتعلق 

أن تضع نفسها محـل اآلخـر؛ ممـا يجعلهـا كونيـة بحـق، ال كونيـة القاعـدة الخلقيـة الكانطيـة المسـتندة 
  إلى الكوجيطو، وإنما بكونية تعددية.

ا تقتـدر علـى تأسـيس فلسـفة مواحدة منه يرفض النزعتين معا: الغائية واآلدابية. فال ريكور والحال أن
يعطــي أولويــة لألولــى علــى الثانيــة، فإنــه ال يفوتــه التنبيــه علــى مخــاطر أنــه حقــة. وحتــى إن بــدا  أخالقيــة

االســتغناء عــن كــل  منزلــق إرادةســقوط األخــالق الغائيــة، وقــد صــارت لشــعب مــا عوائــد منشــئية، فــي 
  معايير كونية. ولهذا فإنه ال بد أن يكون بين الضربين من األخالق تطالب. 

 علـىوهـو عمـل يـدور . 30قمة فلسفة ريكور األخالقية «كآَخر  عينهاالذات بو »تاب يعد كوالحال أنه 
. وتتحـدد «إنسـان المسـؤولية اإليتيقيـة»مـن حيـث أن اإلنسـان هـو  «إتيقـا الـذات البشـرية»ما يسميه 

بوصفها باألولى صلة بالغير. ويتخذ ريكور موقفا يتفادى به موقفين قصـيين: الصلة األخالقية، عنده، 
 ،فـي تصـوركأنـت لكـن  وأن الغيـر هـللـذات؛ أي  «تمثال مماثال»هوسرل الذي يرى في الغير موقف 

وموقــف  ه عــن جعــل الغيــر ينجلــي بوصــفه عنصــرا مكونــا مــن عناصــر هويــة الــذات.عــممــا قــد يعجــز م
إلـى أن أكـون مسـؤوال عنـه.  يـدعوني بمبادرة اعتبر أن الغيرليفناس الذي إذ ألح كثيرا على دور الغير 

  بين الذات والغير. التفاعليةببيان الصلة هذا ليسمح ليفناس فلم 
. والــذي عنــده أن اإلتيقــا إنمــا تفيــد التطلــع إلــى حيــاة «األخــالق»و «اإلتيقــا»ويميــز بــول ريكــور بــين 

بهــذا المعنــى ثالثيــة األبعــاد: تخــص  اإلتيقــاف مكتملــة مــع األغيــار ومــن أجلهــم وفــي مؤسســات عادلــة.
اهتمـام بالـذات واهتمـام بـالغير واهتمـام بالمؤسسـة. وهـي بـذلك تعـالق  إنهـا الذات والغير والمؤسسة.

  العنصر التفكري (الذات) والعنصر الغيري (الغير) والعنصر المؤسسي (المؤسسة). 
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ولـى مـن أَ  «اإلتيقـا»أن  ريكـور فتتعلق بأمر المعايير واإللزامات والموانـع. والـذي عنـد «األخالق»أما 
ومــا  ق.لُــذ ال غنــى عــن الخُ إ، األخــالقها ال تكفــي، فــال بــد مــن المــرور إلــى . لكنهــا وحــد«األخــالق»

ا مــأي م- «ختــارالمُ » باالنتقــال مــن «اإلتيقــا»لعنــف يلــزم نمــا اإلــزم هــذا المــرور؟ إنــه العنــف. الــذي يُ 
ــاه لغيــري ــأمرني بــه الخُ إلــى ؛ أي «اآلمــر»لــى إ -أختــاره لنفســي وأتمن وإلــى  «الواجــب»وإلــى  لــقمــا ي

 -مــا أختــاره وأتمنــاه-الرغبــة اإليجابيـة  نوهــو انتقـال مــوهــذا االنتقــال هـو أمــارة األخــالق. . «المنـع»
فرصــة العنــف  أنلــى هــذه الواقعيــة فــي النظــر، إوالــداعي  ال تكــذب، ال تقتــل...-إلــى المنــع الســلبي 

مــر  . كيــف ال يكــون األتظــل دائمــا متأهبــة فــي بنيــة الفعــل البشــري ذاتــه تهتبــل ســنوح الســاعة المناســبة
وأن عـدم . مـا مـن فعـل إال ويقابلـه انفعـال -إال فعـل فـي الغيـر-في كنهه  -وما الفعل البشري كذلك

 أن يسـمح بتبـدي تهديـد العنـف؟ ،فـي كـل لحظـة ،هـو مـا مـن شـأنه التوازي هذا بين الفاعل والمنفعل
علـى وإنمـا قـد يكـون العنـف اسـتحواذا  -واألشـهروهو األظهـر -وما كان هذا العنف الجسدي فقط 

بالممــاالة والكــذب والحيلــة. والحــال أنــه وراء تــدمير جســد الغيــر ثمــة تــدمير لهــا إرادة الغيــر وتوجيهــا 
    . 31لتقدير الغير لنفسه. هي ذي اإلهانة

قواعــده البشــري مـن جهـة  «الفعـل»يتبـين ممـا تقــدم، أن الفكـر األخالقـي المعاصــر إنمـا هـو نظــر فـي 
ن هو بـالنظر المجـرد أو المفـارق للواقـع، وإنمـا كـان النظـر الـذي ومبادئه وأحواله ونتائجه. لكنه ما كا

الــذين -انســاق فــي ظــروف وحيثيــات المجتمــع الحــديث. ولمــا كانــت حساســيات هــؤالء المفكــرين 
فــي تصــورهم آلفــاق هــذا المجتمــع حساســيات متباينــة، فقــد  -ولنــا جانــب النظــر األخالقــي عنــدهمتنا

  .بأنظار مختلفة «األخالق»نظروا إلى 
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