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  الحوار بوصفه فريًضة إسالميًة
  محّمد حلمي عبد الوّھاب

)1(  

  رؤيتان في الحوار

منقسمين بشأن الحوار  -على مستوى العالم اإلسالمي-ال يزال بعض علماء الدين 

ى  -وسيلة، وضروًرة، واعتباًرا-مع اآلخر  ا إل ذھب أولھم ريقين رئيسين، ي ى ف إل

ب دورً  ان يلع ين األدي وار ب أن الح ول ب انية، الق ات اإلنس م العالق ي دع ًرا ف ا كبي

ومواجھة التعصب الديني والصراعات المعاصرة، فضال عن أنه أصبح ضرورة 

ديانات األخرى، ناھيك  اع ال ة أتب ا في معامل ل عليھ ا والتعوي ملِّحة يجب األخذ بھ

الى:  -بحد ذاته -بأن الحوار  ه تع يعد امتثاال ألوامر المولى عز وجل تصديقا لقول

ه قل } يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك ب

ا  ھدوا بأن وا اش وا فقول إن تول ن دون هللا ف ا م ا أرباب نا بعض ذ بعض يئا وال يتخ ش

  . 1{مسلمون

ن  ك-لك ن ذل ل م ي المقاب ى أن -ف ذھبون إل رون ي ن آخ اء دي ة علم مى  ثم ا يُس م

العلى سب-بالحوار بين األديان  ه، وال  -يل المث ا ال جدوى من يس إال جداال عقيم ل

ه ن ورائ ل م ياق  !طائ ذا الس ي ھ ي دارت ف وارات الت ل إن بعضھم وصف الح ب

ا  ل  بأنھ ان«بالفع وار طرش وارات  ,2»ح ذه لح ى ھ رون إل إنھم ينظ ة، ف ن ثم وم

ادون -باعتبارھا مضيعة للوقت والجھد مًعا، خصوًصا وأن غير المسلمين  ممن ين

رھم، األديان والحضاراتبحوار  ون باإلسالم أصالً، وال  -على حد تعبي ال يعترف

ا بعضھم   ي يوجھھ و األخرى الت اءة تل يحترمون عقائده؛ بل ويصمتون إزاء اإلس

  .إلى أبرز رموزه وأھم معالمه

أيّا -وبحسب ھؤالء أيًضا، فإن اإلسالم دين حوار وتفاھم، ودائًما ما يمد يده لآلخر 

بالسالم، لكن ھذا اآلخر ھو الذي يصم آذانه دائًما عن الحوار، فضال  -كانت ديانته

                                                 
 باحث وأكاديمي من مصر. 
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د  ق المزي عن أنه لم يكترث بتاتا بما يدعوه إليه اإلسالم من حوار ھادئ يكفل تحقي

ا  ذا بم وقفھم ھ ى م دللون عل ؤالء ي ترك! وھ اھم المش اني والتف اون اإلنس ن التع م

ة ضد اإلس اءات بالغ ه إس ن توجي ا م دث حالي دث ويح ادة ح ا: ق ارك فيھ الم، يش

ا فالسفة  ا أيًض دينيون وسياسيون كبار على مستوى رؤساء دول، كما يشارك فيھ

اذا نطلب الحوار مع  دة ظاھرة: لم اءلون بِّح ومفكرون. ونتيجة لكل ھذا؛ فھم يتس

والت  َمن يرفضه أصال، وال يستجيب لما يھدف إليه، كما لم يكف عن إشاعة المق

  والمسلمين؟! الظالمة بحق اإلسالم 

م  ك عن أنھ دة، ناھي لة واح ي س ه ف رب كل ذلك يضعون الغ م ب ؤالء أنھ وينسى ھ

ذنب  ھم ب ذون بعَض ين يأخ ر ح ى اآلخ ه عل ذي يعيبون ه ال أ نفس ي الخط ون ف يقع

الى:  ول هللا تع ارض صراحة وق ا يتع م }بعض، م زر وازرة وزر أخرى ث وال ت

ذلك: {يم بذات الصدورإلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عل ، وقوله ك

ى } وم عل يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين  شھداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن ق

   .  {أال تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى

ن تحت  ايتھم لم يتھم ورع امھم وأقض ي أحك وا ف أن يكون أمورون ب المؤمنون م ف

ھم و ، ال ألنفس وامين  ؤونھم ق ائر ش ي س ديھم وف ه أي وس ب ا توس ھواتھم، وم ش

اة، يضعھا هللا  شياطين الجن واإلنس على السواء. وھذه مسؤولية عظيمة في الحي

ذ  وامين لتنفي وا ق تبارك وتعالى في أعناق المؤمنين، دون غيرھم من أجل أن يكون

وامين«شرائعه التي تأمر بالعدل واإلحسان. وصيغة  ة  »ق تشعر بضرورة المبالغ

ة لتزام أحكام هللا في سلطةوالحرص الشديد على ا  ،القوامة؛ ألنھا من صيغ المبالغ

؛ أي: قوامين على الناس لتنفيذ شريعة هللا التي تأمر بالعدل، « وإذا كانوا قوامين 

ھادة  ى ش ا عل ان تثبيت الحق متوقف ا ك ھداء بالقسط، كلم وا ش يھم أن يكون إن عل ف

ا:  ھدون بھ ه}يش ا فإن ن يكتمھ ھادة وم وا الش ون  وال تكتم ا تعمل ه وهللا بم م قلب آث

  ... وفي كون العدل مع األعداء الذين نبغضھم أقرب للتقوى احتماالن:{عليم
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ورا  األول: وى يتطلب أم ال التق ك ألن كم وى؛ وذل ال التق ى كم أن يكون أقرب إل

وى  كثيرة، منھا ھذا العدل، واألخذ بكل واحد من ھذه األمور يقرب من منطقة التق

  الكاملة.

اني: داء،  الث ع األع دل م رك الع ن ت ال ِم وى فع ل التق ى أص رب إل ون أق أن يك

ى  تبه عل د يش ه ق ك ألن لمين؛ وذل مالحظين في ذلك مصلحة لإلسالم وجماعة المس

دائھم، ھل  دو من أع ة بع ي قضية من القضايا المتعلق لمين ف ولي األمر من المس

ه ھو أرضى  باعتب ؟ أو ظلم ه أرضى  دين التزام سبيل العدل مع ا ل اره معادي

ول:  واب، فيق نھج الص ي هللا م تباه يعط ذا االش ام ھ رب }هللا؟ وأم و أق دلوا ھ اع

وى ا {للتق ه ال يتن تم أن ظلم ا الحظ رب  فيأي: مھم ه أق دل مع وى فالع ع التق م

  .3»للتقوى

د  ه عن د من آيات ي العدي ه ف د علي دأ الحوار وأك ر مب رآن أق ه أّن الق ا الشك في ومم

دة والشريعة، وأّن  ة من القضايا المصيريةطرحه لمجموعة كبير التي تتعلق بالعقي

م  دأ المھ ذا المب د لھ الم وط اء -اإلس ية لبن زة أساس ة وركي د فريضة ديني ذي يع  ال

النظرة  بسلوكياته القائمة على معيار العقل والمنطق، ومبادئ -المؤسسات الحياتية

ة ة التحرري يَم النزعة الذاتي ات الكلية للكون، وإقراره ق ع آلي ك: أن المتتب ة ذل ، وآي

ي اد الحوار  الجدال في القرآن الكريم يخلص إلى تقرير أنه ال ضرر مطلقا ف اعتم

تح ًدا؛ ألّن اإلسالم أراد أْن يف ة تعقي ور الفكري ر األم ي أكث يلة ف ذلك  وس ق ب الطري

د ؤدي  أمام العقول الواعية؛ لتقرَر األدلة على المعرفِة الجازمِة التي تنفي كّل تقلي ي

ة الشمولية من  ق لألنظم إلى التبعية العمياء لآلبائية من جھة، أو االستيالب المطل

  جعلْت نفسھا واسطة فيما بين اإلنسان وخالقه! جھة أخرى، بخاصٍة تلك التي

داتھم  اتھم ومعتق ى قناع ا عل وحقيقة األمر أن أغلب الرافضين لسياسة الحوار خوف

  :أن تتأثر سلبا أو تھتز
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ا أن -1 ة إم د والتبعي ود والتقلي د والجم ادات والتقالي راف والع ون األع م يقدس ھ

  لآلخرين أكثر من تقديسھم لنصوص الشرع! 

ات  -2 ى التعليم دمونھا عل ة، ويق ة والمذھبي اءات العرقي ون االنتم م يقدس أو أنھ

  الدينية الواضحة بھذا الشأن. 

زاز  -3 زھم، وسحب أو متشددون دينيون منغلقون على أنفسھم، يخشون اھت مراك

اة  الح دع دامھم لص ت أق ن تح ة م ة االجتماعي ة والوجاھ لطة والمكان اط الس بس

  مستنيرين يؤمنون بالوسطية اإلسالمية. 

)2(  

  في جدوى وضرورة الحوار

يخلق الحوار أرضية خصبة لتالقح التجارب واألفكار في عالج األديان لمشكالت 

اء التجر ة الحضارية في شكل المجتمع في أي عصر، وبما يؤسس إلغن ة الديني ب

  مؤثر وفاعل في كل مناشط الحياة بمختلف جوانبھا خصوًصا إذا كان الحوار:

الطرف اآلخر  -1 معنيًا أساًسا بتعميق معرفة كل طرف من أطراف الحوار ب

  من جھة. 

ة  -2 ا يتضمن مراجع ان، وبم ومعنيا كذلك بتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع األدي

ين الموروثات التاريخية  اھم المشترك ب ام التف السلبية التي تشكل عقبة مستمرة أم

ة  المسلمين وغيرھم من أتباع الديانات األخرى، سماوية كانت أم وضعية من جھ

  ثانية. 

اع  -3 ان في شتى بق امي لألدي ومعنيا أخيًرا بالحد من التوظيف السياسي المتن

ة المتشددة مم اع الحركات الجھادي ل أتب ن يناصبون اآلخر العالم، خاصة من قِب

  .العداء، ويعلنون الحرب حتى على إخوانھم في الدين اإلسالمي

ام  ي المق ازعين، ويھدف ف ين طرفين متن وم ب ذا يق ادا كھ وارا ج إن ح الي؛ ف وبالت

يم ، األول إلى تأكيد القواسم والقيم اإلنسانية المشتركة ة الحال الق ا بطبيع ومن بينھ

ان وف ا األدي ي بشرت بھ ة الت ، واألخالق الفاضلة، الديني ا ان ب دمتھا: اإليم ي مق
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ع  اني، ودف ادة اإلخاء اإلنس ى زي وتكريم االنسان، واالعتراف بحقوقه، والعمل عل

رق  اللون والع رى ك ارات أخ ة اعتب ن أي ر ع ومين، بغض النظ ن المظل م ع الظل

بعض  ان والتعصب لبعضھا من دون ال ين األدي ة ب ذ الكراھي والجنس والدين، ونب

ر ى  -...إلخاآلخ ون عل ه ويعمل ن حول ع م أن يلتف الجمي ا ب دير حق ذا ج وار كھ ح

  .إنجاحه

ا  ان حتًم ة يؤدي ن التعصب والكراھي الً م دي أن ك ة –وال شك عن ى  -وال محال إل

أ  ك؛ تتھي ل من ذل اب، وفي المقاب ى العنف واإلرھ دوره إل التطرف الذي يفضي ب

ين أت ادل ب رام المتب رس االحت ى غ بل إل الحوار الس ارات ب ان والحض اع األدي ب

المختلفة، ما يحقق إمكانية التعايش المشترك، وحسن الجوار، وإرساء قيم التسامح 

اده  ه واعتق ق بموروث اظ كل فري والمحبة والسالم بين أبناء تلك الديانات، مع احتف

  الديني الخالص. 

حة وإلى جانب ما سبق؛ ثمة ما يشبه اإلجماع العام بأن الحوار أصبح ضرورة مل

ا  ة، خاصة م ديات جم الم المعاصر من مشاكل وتح ا يشھده الع ي ظل م ذلك ف ك

ة الفاضلة  الھدف  -يتعلق منھا باالبتعاد عن القيم اإلنسانية النبيلة، واألخالق الديني

ي األرض ان ف تخالف اإلنس رائع، واس ود الش ل، ووج ث الرس ن  -األول لبع وم

حتى تشتعل األخرى في بقعة من صراعات دموية شتى ال تكاد تنتھي واحدة منھا 

ي  ان ف تخلف اإلنس ين اس بحانه ح الق س ذا أراد الخ ا ھك ورة!! وم اع المعم بق

ا ال  ك الحرث والنسل، «األرض، فقد  استخلفه ليعمرھ ا، ويھل وهللا ال «ليفسد فيھ

  !4»يحب الفساد

اد،  اوي الفس ة ومھ فالحوار ضروري وفّعال إلنقاذ اإلنسانية من األوضاع المتردي

ز و رية والتميي اط العنص ة أنم ديني، وكاف ف ال طھاد، والعن راب واالض الخ

ز روح التسامح،  واإلرھاب التي تنزلق إليھا، وھو ضروري كذلك من أجل تعزي

ق  ى تحقي انية وصوال إل راد اإلنس ين أف آزر ب اون، والت آخي، والتع والتعايش، والت
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ام؛ خاصة وأن  اعّي الع لم االجتم وار ودواعالس ررات الح ن مب ر م ر بكثي ه أكث ي

  التخوفات التي يشيعھا البعض، وفي مقدمة تلك المبررات: 

ن  د، فضال ع ان والعقائ ي األدي اس ف تالف الن الطبع، واخ دني ب ان م ون اإلنس ك

ات داخل النسق  ائل التشريع، واالختالف في الظني االختالف في الفروع من مس

ذلك: ف ددة ك رة ومتع وار كثي ور الح ا أن ص المي. كم وار اإلس اك الح ھن

المي المي/اإلس وار اإلس وار اإلسالمي/القومي، والح يحي، /العلماني، والح المس

دد أيضا  واع تتع وحوارات األديان والثقافات، وحوار الحضارات...إلخ، وتلك األن

ى  ة، أو عل ة  الحاكم ادة والنخب توى الق ى مس ون عل ارة تك توياتھا: فت ة مس لجھ

  ...إلخ.توى الرأي العام ثقفة، أو على مسمستوى النخبة  الم

ا: الكشف عن  أضف إلى ذلك أيضا ما للحوار مع اآلخر من فوائد شتى، من بينھ

يس إضعافھا  عيوب الذات وأنماط التفكير التقليدية، وتقوية الجماعة المتحاورة ول

روج ال ا ي اب الحوار كم د ب ة -بعض، فضال عن أن س ات الديني ع األقلي خاصة م

ك القضايا  -ميةداخل المجتمعات اإلسال رك تل يسھم بدوره في تفاقم األوضاع، وت

ع  نھبا للتدخالت الخارجية. ومن ثم، فإن تحمل ضريبة الحوار أفضل بكثير من دف

  فاتورة الكبت والقھر والتعالي على مشكالت الواقع.    

د أن أصبح العنف المعاصر  ة قصوى بع أخيًرا وليس آخًرا، يكتسب الحوار أھمي

ذي عابًرا للقار ات، ال يكرس التسامح السلمي في الحياة؛ وإنما اإلرھاب الدموي ال

ون  ن يك الي؛ ل الم. وبالت ذا الع ي ھ ي إحالل السالم ف دين، وال يرغب ف دين ب ال يت

م  ى استشراف القواس ا عل امح، ومبنيً ى التس ا عل م يكن مؤسًس ا ل ديًا م الحوار مج

تخالف ة االس دمتھا: مھم ي مق انية، وف تركة لإلنس ا.  المش ي األرض وعمارتھ ف

ي:  ة، أال وھ ة األھمي ي غاي ألة ف ك مس ب ذل ى جان ى إل ذات «وتبق وارات ال ح

ارات ذاھب وتي المية: م ا »اإلس رين فيم ع اآلخ اور م ا أن نتح ف يمكنن ، وإالّ: فكي

نحن ال نّؤِمُن باألساس حق الحوار فيما  بيننا، وال نرسخ التسامح كقيمة وواقع في 

  !حياتنا؟
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)3(  

  ألديان والحضاراتحوارات ا

ى أساس من  ا عل ديانات والحضارات يجب أن يكون مبنيً ين ال على أن الحوار ب

الى:  ه تع ا }االحترام المتبادل، ھادفا إلى إزالة سوء الفھم باآلخر، تحقيقا لقول ل ي ق

يئا  ه ش د إال هللا وال نشرك ب نكم أال نعب ا وبي أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينن

ذ بع ا وال يتخ ھدوا بأن وا اش وا فقول إن تول ن دون هللا ف ا م ا أرباب نا بعض ض

لمون بحانه:  ،5{مس ه س نة }وقول ة الحس ة والموعظ ك بالحكم بيل رب ى س ادُع إل

م  و أعل بيله وھ ن س ل ع ن ض م بم و أعل ك ھ ن إن رب ي أحس التي ھ ادلھم ب وج

  . 6{بالمھتدين

ه:  اب بقول ع أھل الكت ه للحوار م ذلك في توجيھ ادلوا}وك اب إال  وال تج أھل الكت

يكم  زل إل ا وأن زل إلين ذي أُن ا بال وا آمنّ نھم وقول وا م ذين ظلم بالتي ھي أحسن إال ال

ل:  ,7{وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون ل }وقوله عز من قائ إن حاجوك فق ف

لموا  أسلمت وجھي  ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين ءأسلمتم فإن أس

  .8{ولوا فإنما عليك البالغ وهللا بصير بالعبادفقد اھتدوا وإن ت

اس  المة، من كل الن ات المس فاإلسالم يأمرنا أن نأخذ بالمسالمة العامة مع كل الفئ

ا  ون معن ذين يختلف يال ي  ف دل ف باب الع ذ بأس ق األخ ن طري ك م د، وذل المعتق

ول سبحانه:  ك يق اكم هللا عن ال}معاملتھم، وباإلحسان إليھم، وفي ذل م ال ينھ ذين ل

يھم إن هللا  طوا ال ّروھم وتقس اركم أن تب ن دي وكم م م يُخرج دين ول ي ال اتلوكم ف يق

، أما الذين يمارسون البغي والعدوان بالقتل والتشريد ومساعدة 9{يحب المقسطين

ول:  اكم }األعداء، فلھم وضع آخر، يكشف عنه المولى عز وجل حين يق ا ينھ إنم

خرجوكم من دياركم وظاھروا على إخراجكم أن هللا عن الذين قاتلوكم في الدين وأ

  . 10{تولوھم ومن يتولھم فأولئك ھم الظالمون
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ين  وفي كل األحوال؛ يمكن القول: إن ين الشرق والغرب، أو ب الصراع المحتدم ب

اريخ دة  اإلسالم والغرب: إنما ھو جزء من ت ى أفئ ة عل ه القاتم ائس يرخي بظالل ب

ذا التحارب  االتجاھاتكثير من صاغة الفكر والسياسة لدى  ل ھ التي تود إطالة ذي

د ال يعرف يلة  بين الحضارات والثقافات والديانات إلى أم ه؛  لكي يكون وس نھايت

ذلك لتوسيع الفجوات  للقھر والذل واالستالب واالستعباد، وھذا الصراع يشتعل ك

  .األمن واالستقرار بين شعوب األرض التواقة إلى عالم يسوده

دي أنّ  ك عن وى والش ين الق ا ب دما م راعا محت يش ص وم يع الم الي ة  ع -المتدافع

ى خصوصياتھا  والقوى الضعيفة التي -بغرض االستيالء والھيمنة اء عل ود اإلبق ت

ديث  ة موجات التح ي مواجھ ا ف اء بھ وذ باالحتم ة وتل ة والتاريخي ا الثقافي وھوياتھ

وم يشھد اريخ المؤسس الي ا والعولمة. والشك أيضا أن الت ا ح ات عراك ين ثقاف دا ب

ات ين ثقاف را وبحرا، وب  مستبدة تستغل التطور العلمي لفرض سيطرتھا جوا وب

ار العجز والكسل عن  إقليمية لم يكتب لھا بعد أن تھّب من رقدتھا، وأن تنفض غب

  كاھلھا، على الرغم مما لھا من تاريخ حضاري ضارب في جذور ھذا العالم! 

ار  أن تخوض -لألسف الشديد-إلسالم ُكتب على أمة اوكما لوحظ  بحق؛ فقد  غم

ي مرت تحت مرأى ومسمع  ھذا الصراع، فكانت أراضيھا مسرًحا لألحداث الت

انوا  من الرأي ى أن سكانھا ك العام العالمي، وما حدث في غزة أخيًرا أبلغ دليل عل

أنواع كثيرة من أسلحة الدمار الشامل للكون واإلنسان في آن معا.  مسرًحا لتجريب

وب،  -بمأسويته البالغة-كھذا  قع أن وضعاوالوا اد الضمائر والقل إنما يدل على فس

ين  وينذر بشؤم يؤلم شجاه كل فضيل، مما يستوجب التساؤل: ھل سيمتد الصراع ب

ة ام الحج ع قي ات م ارات والثقاف ان والحض اع األدي ى  أتب ا عل ا وواقع ال ودين عق

اور داء للتح لة الن ن مواص د م اوزه؟ أم ال ب وب تج ارك وج ين  والتش ل ب والتفاع

نس رق والج ون والع ارات الل ن اعتب ر ع ان، بغض النظ ه اإلنس ان وأخي  اإلنس

  11والمعتقدات؟!
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رى  اك، وي ا وھن ات العنف المستشري ھن ي أدبي على أن الذي يمعن النظر قليال ف

ا  نزوة التسابق اوت الطبقي فيم رة والتف وة الكبي المجنون نحو التسلح، ويلمس الھ

ا  - المجتمعات بين مكونات ي تقف حاجزا فيم ذه المساحة الت ة ھ سيدرك ال محال

ة  بين اإلنسان ووسائل إنتاج السعادة في كوكب األرض، وسيلحظ كذلك إخفاق كاف

ن  الذ آم ن م ا ع رى، بحث ا أخ القوة أحيان ا، وب ة حين ا بالدعاي ي ُرّوَج لھ نظم الت ال

  استعباد.  لإلنسان الطامع بطبعه للعيش عيشا كريما من دون ذل أو

د قامت  عار-وق اب استش ن ب تقبلية م ة والمس  -المسؤولية وخطر األوضاع الحالي

د في  دا بي الوقوف ي ة ب دعوات صارخة في الغرب والشرق على حد سواء، منادي

ذا ة ھ ي  مواجھ ري ف ود البش دد الوج ذي يھ يم ال ود واإلعصار العق الزحف األس

المجتمعات اإلنسانية  ف على كيانالصميم، مطالبة كذلك بتجاوز ھذا الخطر الزاح

دعوات بعض  ك ال د وجدت تل ا. وق ي آن مع ا ف ا وغنيھ كبيرھا وصغيرھا، فقيرھ

ن ث ع ة تبح ا معذب ادفت أروح غية، وص ات  اآلذان المص الص للمجتمع خ

ى  المعاصرة من بوتقة الصراع، ويبقى أن تترجم طموحاتھا على أرض الواقع حت

  .ن األمن والسعادة والسالمتنعم البشرية جمعاء بظالل وارفة م

در، وال يس من مصاديق القضاء والق ردة من  يتحصل مما سبق أن الصراع ل مف

 وإنما ھو محض صناعة بشرية«مفردات الجبرية والقدرية، كما يروج بعضھم؛ 

أثمة في عتمة الليل، تنظر إلى الكون نظرة مختزلة تجزيئية؛  خالصة، أنتجتھا أياد

ربح والخسارة،بحيث ال ترى فيه إال ح ا  سابات ال در عليھ ا ي ه إال بم ؤمن في فال ت

يطرة ا مس يتھا، ويجعلھ ا نرجس ق لھ ا، ويحق ا  أوھامھ دارات غيرھ ى مق عل

تمرا ادرات  .12»رباس وا المب وم أن يثمن لمين الي ع المس ى جمي ين عل الي؛ يتع وبالت

دعوا ك ال ى تل ائمين عل ت من الداعية للحوار، وأن يكفوا عن التشكيك في نوايا الق

ة  ى مرجعي اق عل فوفھم واالتف د ص ى توحي وا أوال عل ر، وأن يعمل رف اآلخ الط

ى اختالف  م اإلسالم عل ولى إدارة الحوار باسمھم، وتتحدث باس ة تت ة مانع جامع
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فرقه وتعدد طوائفه، مع المضي قدما بمسارات الحوار على المستوى الداخلي بين 

  خر.فرق اإلسالم ومذاھبه بموازاة مد يد الحوار لآل

الصراع، وعدم وجود  إن اإليمان بالحوار في أقدس مبادئه إنما يعني انتفاء أسباب

رد تقيًما في الف لوكا مس ى  مغذيات للنزاع، على أن الحوار ال ينتج س والجماعة عل

ايش  انية، يتع ه في اإلنس حد سواء ما دام المحاور ال يستشعر أن اآلخرين إخوة ل

اة، ويتوافق وفق أساس متين قائم على ا معھم لتوحد في المشتركات األساسية للحي

ا  يضمن م فيم ى  معھ ؤدي إل وار ي ا دام الح اد، وم بالد والعب رى لل المصلحة الكب

ه  تحقيق ھذه المقاصد العالية فإنه دعوة إلي حوار مسؤول وجاد وبنّاء، وإال كانت ال

  !!األحاسيس النافرة وسيلة لدغدغة المشاعر، وتليين األجواء، وتبليد

بَّ الحصيد؛ إن  ان: وح ه معني ة، ول المية وضرورة اجتماعي وار فريضة إس الح

ا: واب.  أولھم ة الص ل معرف ن أج راھين م ج والب ل الحج ى تقاب وار بمعن الح

ا: ات  وثانيھم حاب الثقاف ن ألص تركة يمك يغ مش ن ص ث ع ى البح وار بمعن الح

د بعضھم بعضا، وكال المع ا المتباينة أن يتعايشوا على أساسھا، فيفي ى بھم ين أت ني

الحوار  ة. ف اته العملي ة وممارس ه العلمي ميم اھتمامات ن ص ا م ل ھم الم، ب -اإلس

ن اإلسالم،  -بمعنى الجدل، ومقابلة الحجة بالحجة، والدليل« دليل من صميم دي بال

دعوة والموعظة الحسنة والجدال  بل ھو سمة بارزة فيه؛ فاإلسالم فكرة تنتشر بال

دبر، وھو في الوقت بالتي ھي أحسن، واإلسالم د ل والفكر والت ال العق عوة إلعم

  .13»نفسه حرب على التقليد والتبعية العمياء، واتباع الظنون والتخرصات الكاذبة

)4(  

  األطر المرجعية لمنطلقات الحوار

في اعتقادي أن بحث قضايا التسامح والحوار في الفھم اإلسالمي ال ينفصل بحال 

تين ألتين رئيس ن مس وال ع ن األح ة م ھود الحضاري لألم ألة الش ا: مس ، أال وھم
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ألة  ق بالمس ا يتعل ي األرض. ففيم ألة االستخالف اإللھي لإلنسان ف األوسط، ومس

ذلك }كما جاء في قوله تعالى:  -مسألة الشھود الحضاري لألمة الوسط-األولى  وك

يكم شھيدا اس ويكون الرسول عل ى الن ، 14{جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء عل

تم }رتبط بھا من تحقق خيريتھا واقعا عمليا، بحسب مدلول اآلية الكريمة: وما ي كن

ون  ر وتؤمن ن المنك ون ع المعروف وتنھ أمرون ب اس ت ت للن ة أخرج ر أم خي

لمين بسياسة ونھج الحوار،  -15{با زام المس فإن كل ذلك يتوقف على، مقدار الت

  ويرتبط ارتباطا وثيقا به.

ك  ا«ذل ة وواجبھ الة األم ة  أن رس ق بالصور المطلوب ن تتحق ا ل ا ووظيفتھ ودورھ

مالم ترتفع ھذه األمة إلى مستوى الشھود الحضاري المنوط بھا، فاألمة اإلسالمية 

دخل في  »أمة الوسط«و  »أمة الخيرية«التي وصفت في القرآن الكريم بأنھا  لن ت

التھا  ة رس طيتھا وطبيع ة وس توعب حقيق الم تس ي م ھودي كل اري ش ل حض فع

وھن الشھود ة ال ية، ومالم تمتلك القدرة على اكتشاف سنن الفعل الحضاري وفاجع

  . 16»الحضاري التي أصابت الكثير من مفاصلھا منذ زمن طويل

ة  وبدھي أن ذلك كله لن يتحقق بغير الحوار مع األنا من جھة، ومع اآلخر من جھ

وم من ضعف وھوان-أخرى. وإال: فكيف ألمة اإلسالم  ه الي أن  -على ما ھي علي

تكتشف سنن الفعل الحضاري، فيما ھي منغلقة على ذاتھا ال تتحاور مع اآلخرين، 

ك؛ فالشھادة  ى ذل وم؟! وعل الم الي اتيح التحضر في ع انوا يملكون مف خاصة إذا ك

ة  ة، والفاعلي ة الحج غ، وإقام دعوة، والحضور، والتبلي ن: ال ل م وافر ك تقتضي ت

لمضامين األمة الوسط في قلب إشكاالت  االجتماعية، والقدرة على البيان، والبناء

انيته،  اني إنس مى مع ى أس ان إل اع باإلنس ا: االرتف ا تقتضي أيض ا أنھ ع. كم الواق

ة  ن ناحي ان م ه اإلنس ين أخي ه وب ة، وبين ن ناحي ه م ين خالق ه وب د الصلة بين وتوط

ذه الشھادة «أخرى،  ا، وھ ل أن تكون تكريم فشھادة األمة الوسط إذن مسؤولية قب

  .17»االستقامةتقتضي 
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ا شدد  دل (القسط)، وھو م وخي الع ا عن ت ي أبسط معانيھ واالستقامة ال تخرج ف

ذ  تح نواف وتھم لضرورة ف لمين ودع ه المس ي توجيھ را ف ريم كثي رآن الك ه الق علي

واءھم }للحوار مع اآلخر، يقول تعالى:  ع أھ ا أمرت وال تتب فلذلك فادع واستقم كم

ا وقل آمنت بما أنزل هللا من كتاب  ا أعمالن م لن ا وربك نكم هللا ربن وأمرت ألعدل بي

ه المصير ا وإلي نكم هللا يجمع بينن ا وبي . فتأمل كيف 18{ولكم أعمالكم ال حجة بينن

ق  ا بتحق ا مع ف ربطھم تقامة، وكي وار باالس ر الح الم عب ى اإلس دعوة إل ط ال رب

ة:  نكم}العدال دل بي رت ألع دأ وتبا{وام ك أن تب ول: علي ه أراد أن يق ر ، وكأن ش

بالدعوة إلى هللا عبر الحوار، وأن تلتزم نھج االستقامة في معالجة قضايا الحوار، 

  وأن تتذكر أن ذلك كله رھن بتحقق العدالة مع اآلخرين.  

وعي اإلسالمي بقضايا الحضور والشھود،  »الحضارة«ھذا وترتبط لفظة  ي ال ف

م م بفھ ى  ومن ث لمين لمعن ، ومن »األرضاالستخالف اإللھي لإلنسان في «المس

ادّي، ين: م انبين رئيس قين أو ج ن ش ون م ل حضارة تتك وم أن ك وي.  المعل ومعن

ارف  وم ومع ون وعل ات وفن ران وصناعات وتقني ن عم ه م ا نلمس و م ادي ھ فالم

ة إ...وأعراف وقوانين لخ. أما المعنوي، فيتمثل في النوازع العقدية، والدوافع القيمي

  حضارات. كانت وراء صناعة وإنجاز تلك ال التي

ن الق م د واألخ ت العقائ ا اقترب ذلك، فكلم ا ل ة  وتبًع ة واألخالقي ايير العلمي المع

رادف ي م ي ھ ة الت ن المدني رب م ارت أق ا ص ة، كلم د  والمنطقي ارة عن للحض

ة داوة ورجعي ون ب ا تك ي، فإنھ م المعرف حر والعق ت التص ا إذا أنتج ھم، أم  بعض

اس يعب ي األس اني ف اج إنس ارة نت ا. فالحض لوتخلف أ، وتكام دة المنش ن وح  ر ع

ا ة فيم ي متداخل ا  األدوار، وھ ق منھ ي الالح ا، ال يلغ ي حلقاتھ ة ف ا، متكامل بينھ

  .وال يميت البعض منھا اآلخر، وإن تباعدت األقطار، وتفاوتت األزمان السابق،

ى-والفاعلية الحضارية  ذا المعن ا أن  -بھ ي صميم العمق االستخالفي بم تتوغل ف

ة الوس ھود األم ي ش وني والحضاري ف وازن الك ق الت ول تحقي ا ح دور أساس ط ي
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ھود  ق الش دورھا تحقي الية بمق ة رس ط أم ة الوس ا أن األم انية، وبم يرة اإلنس المس

ي،  ذرھا اإلبراھيم ة (ج ن جھ ة م ة التوحيدي ا الديني م تركيبتھ اري، بحك الحض

امل:  ا الش المية بمعناھ ة اإلس ل التجرب تيعابھا لكام د هللا«واس دين عن  إن ال

الم ا 19»اإلس ة بتنوعاتھ داتھا النموذجي لمة وتجس ة المس فة األم تمرار فلس ، واس

ة  ا الجغرافي ا)، وبفضل تركيبتھ ة تاريخي ة المتراكم ود النبوي ر الجھ ددة عب المتع

  العالمية من جھة ثانية، وتركيبتھا البشرية اإلنسانية الجامعة من جھة ثالثة.

ة الوسطومن ھ ّرف األم ا أن نُع ا يمكنن ا:  ن ك الجماعة البشرية المتنوعة «بأنھ تل

ة  ة والتاريخي ائق الديني وعي بالحق د ال يد وتجدي ى تجس ل عل ي تعم ة الت والمتنامي

ة لإلسالم  اه الشامل(والثقافية والنفسية والعمراني ك )بمعن ة الوسط: ھي ذل . فاألم

الي  وعي الرس رات ال ات وخب توعب لخالص ب المس اني المرك ع اإلنس التجم

روع ا ان والمش ان والمك ى الزم تح عل تخالفي المنف اري االس ة (لحض وكاف

ارب اري )التج ل الحض ي الفع ل ف وازن الفاع ق الت ى تحقي ادف إل وعي الھ ، وال

  .    20»اإلسالمي خاصة، وفي الفعل الحضاري اإلنساني عامة

ي األرض  ود ف ر الوج لم س ق المس ي يحق ة، -ولك تخالفا، وأمان دا، واس توحي

را ؤولية، وتعمي ا ف -ومس ه كلھ ربط حيات د وأن ي ري «الب اطه الفك االت نش ومج

ريم،  رآن الك ا الق ي جاء بھ ا الت ة العلي القيم الحياتي والثقافي والتربوي والتنظيمي ب

ا لسلوكھم ك 21»وطالب الناس بتحويلھا واقعا في حياتھم، ومرجع ى رأس تل . وعل

ال: القيم:  ريم حين ق رآن الك ه الق ل إن }قيمتا التسامح والحوار، وھو ما عبر عن ق

ا  ذلك أمرت وأن ه وب صالتي ونسكي ومحياي ومماتي  رب العالمين. الشريك ل

أول المسلمين. قل أغير هللا أبغي ربا وھو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال 

رجعكم ف م م ى ربك م إل رى ث زر وازرة وزر أخ ا وال ت ه عليھ تم في ا كن ئكم بم ينب

وق بعض درجات  ع بعضكم ف م خالئف األرض ورف ذي جعلك و ال ون. وھ تختلف

. فتأمل كيف وازى 22{ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
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ا  ك جميع رن ذل م كيف ق القرآن الكريم بين غاية المسلم في الحياة وتباين اآلراء، ث

درجات أدعى  بجعل البشر خلفاء في األرض، اوت في ال نھم من تف ع بي ا يق مع م

  .لاللتزام بالصبر والحلم واتباع نھج الحوار

)5(  

  في شروط الحوار ومقتضياته

ا من أجل حوار منضبط  ا  يمكن إيجاز الشروط األساسية التي يجب توافرھ فيم

  يلي: 

بي}أن يستند الحوار على مبدأ الحكمة، عمال بقوله تعالى: أوال:  ل ربك ادع إلى س

، وما تقتضيه تلك الحكمة 23{بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

م- ر والعل ة والخي ادل وشعور  -باعتبارھا جماعا ألمور المعرف رام المتب من االحت

ر رف اآلخ ة الط رف بنّدي ل ط ة  ك ة والموعظ رين الحكم الحوار ق انيته. ف وإنس

وال،  ع األح ي جمي نة ف اط ھ«الحس ذا االرتب نھج وھ اط الم ل ارتب ن قبي و م

ى  ة موعظة عل والمضمون بالوسيلة واألسلوب، ھو الموعظة الحسنة وليست أي

  .  24»أي نحو من األنحاء وال بأية طريقة من الطرق؛ ولكنھا موعظة حسنة

ع،  ي الرفي المعنى األخالق رام ب ا: االحت ادل ھن االحترام المتب د ب ا نقص ا أنن كم

ا ي، كم اري الراق ه الحض ة  وبمدلول وارات القرآني ي الح وم ف ح ومعل و واض ھ

ة ريم 25الكريم ول الك ه الرس ا مارس لم-، وكم ه وس لى هللا علي ه  -ص ع حلفائ م

ارات،  اظ والعب ر األلف ك من تخي وخصومه وأعدائه على حد سواء، وما يستتبع ذل

  وخفض الصوت أثناء التحاور، وضبط النفس حال انفعال الطرف اآلخر ...إلخ.

على مرجعية موحدة بخصوص قضايا الحوار، بحيث ال يتم الحوار االتفاق ثانيا: 

اد  في ظل ظروف ملغمة، أو في ظل تشبث كل فريق بمرحعية واحدة، وإنما باعتق

واني  كل طرف بنسبية الحقيقة والكمال معا. ولعل ذلك ھو ما قصده  طه جابر العل
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ة من«حين قال:  د؛ بحيث ال  البد من عملية تحديد اإلطار المرجعي لھذه األم جدي

ا  ة كلھ ا، وال المعاصرة والحداث ده مصدر األصالة كلھ ه وح راث كل  –يصبح الت

ة  -وكما ھي ة (إطارا مرجعيا بحجج مختلف ا منظوم ا فيھ ة بم يم الغربي ة الق كعالمي

دع )حقوق اإلنسان التي يجب اإليمان بھا دفعة واحدة! ، فإن اإلنسان ال يمكن أن يب

راث إذا بلغت مصادره التي ير جع إليھا ھذا الحد من الكثرة والسعة، سواء في الت

ا  ربط بينھم ه وال ات اإلنسان وقدرات أو في المعاصرة، فاإلبداع يتحقق بتفجير طاق

ور وھو  اب المنث وانين الكت رآن، وسنن وق اب المسطور وھو الق ة الكت وبين ھداي

  .26»الكون

أنھا  اق بش ات الحوار واالتف ذا الشرط: ضبط آلي ق بھ ا ويتعل لفا، خصوصا فيم س

دخول في  يتعلق بمناقشة قضايا خالفية اش من دون ال محددة مما تقبل الجدل والنق

  .هاآلخر أو التشكيك في عقائد تفاصيل عقدية تھدف إلى النيل من

ويدخل ضمنه أيضا االتفاق بشأن منظومة المفاھيم والمصطلحات المستخدمة في 

ى لغة الحوار بحيث ال تثير لبسا عند طرف أ و آخر، فكثيرا ما يؤدي عدم فھمھا إل

ا،  وار برمتھ ة الح اق عملي ارات «إخف ارتنا والحض ين حض وار ب ان الح إذا ك ف

افي ھو طوق  )المختلفة(األخرى وكذلك الحور  بين تيارات الفكر  ا الثق في واقعن

امين  ر مض إن تحري اء؛ ف ف الفرق دمر لمختل ري الم تقطاب الفك ن االس اة م النج

ذه المصطلحات واكت اھيم ھ اني ومف ايز في مع اطق التم اق ومن اطق االتف شاف من

اد،  )يعد(المصطلحات  ة بالنسبة ألي حوار فكري حقيقي وج مھمة أساسية وأولي

ة واحدة  ى (ينقذ حياتنا الفكرية من خطر االستقطاب الحاد، ويُوجد لغة فكري أو عل

  .27»بين الفرقاء المتحاورين )األقل متقاربة

اآلخر؛  افتراض حسنثالثا:  النيات إلى أن يثبت العكس، وعدم تقديم سوء الظن ب

ا ورّدة  اره نكوًص ه باعتب وذلك انطالقا من اإليمان بعدم حتمية الصراع والنظر إلي

ار أن دعاوى  عن ركب الحضارة انية الواحدة، وضرورة األخذ في االعتب اإلنس
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رويج تم الت ا ي راع إنم ة الص تال حتمي ة اب ھم بني ل بعض ن قِب ا م تعباد لھ ع واس

ى وإضعاف اآلخر؛ أي قصد الھيمنة على مقدراته في الدرجة ة  .األول وسالمة الني

. »إنما األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى«تتماشى مع الحديث النبوي الشريف: 

ا  د أمرن ا ق ومن ثمة؛ فإن محاكمة النوايا ليست من اإلسالم في شيء، خاصة وأنن

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد «دا إلى أمور الباطن: أن نحكم بالظاھر، وليس استنا

ه »فاشھدوا له باإليمان ة في كتاب يم الجوزي ن ق ول اب إعالم «. وفي ذلك المعنى يق

المين ن رب الع وقعين ع ه «: »الم وده وأساس ر وعم ي رأس األم ة؛ فھ ا الني فأم

ابع ل ائقه والعمل ت ده وس ا روح العمل وقائ ه، فإنھ ه، يصح وأصله الذي يبنى علي

  . 28»بصحتھا ويفسد بفسادھا

ا رابعا:  ع م ابع اإلرھاب الفكري، والحد من جمي ضرورة العمل على تجفيف من

ي من  يسبب ول للمسببات الت ه، ووضع حل ى إنھائ العنف ويدعو إليه، والعمل عل

اب الحوار مع  شأنھا أن تعطل تح ب ك بف السلم االجتماعي وتكدر الصفو العام. وذل

ى قيادات تلك الج ماعات، وحثھم على مراجعة مواقفھم تجاه السلطة والمجتمع، عل

ا  ن مصر وليبي ل م ي ك ات ف ن مراجع ة م ات الجھادي ه الجماع ت ب ا قام و م نح

ة  ار الھدام ن األفك لم م باب المس ين الش ي تحص ك؛ ينبغ وازاة ذل ؤخرا. وبم م

ي، وذ الل األخالق ن االنح اني فضال ع و العلم ديني والغل دد ال ا: التش ك بطرفيھ ل

دالي، خاصة  بتقديم القدوة الحسنة في القول والعمل، وإشاعة الفكر الوسطي االعت

  في الفضاءات االلكترونية الحديثة كمواقع الفيس بوك واليوتيوب وغيرھما.   

ا:  أن خامس اق بش وار، واالتف ا للح رى أساًس ة الكب ايا االجتماعي رح القض ط

انية تركات اإلنس ا المش ابع اإلجم م بط ي تتس داد الت رك الخصوصيات لالعت ع، وت

ع ضرورة اعي م ة  الشخصي والجم ر. فالمجادل ل الطرف اآلخ ن قب ا م احترامھ

تتطلب اتباع أسلوب اللين والرفق، وال  -كما أمرنا القرأن الكريم-بالتي ھي أحسن 

فبما رحمة من هللا لنت «يتأتى ذلك إال بمجاھدة النفس والصبر على أذى الخصم: 



  1

ا  ت فظ و كن م ول م لھ تغفر لھ نھم واس اعف ع ك ف ن حول ب النفضوا م يظ القل غل

انظر 29»وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين ، ف

زك هللا – ة،  -أع ن جھ ين م ة والل ين الرحم ا ب الى م بحانه وتع رن س ف ق كي

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل «والمشاورة في األمر من جھة أخرى؟، 

التي ھي  ع ب يئة ادف نة وال الس لمين. وال تستوي الحس ي من المس ال إنن صالحا وق

أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاھا إال الذين صبروا وما 

  .  30»يلقاھا إال ذو حظ عظيم

ا:  ه الخاصةسادس ة قناعات ي ممارس الحق ف ل طرف ب تفظ ك ة  أن يح ة تام بحري

ل  -راه، أو محاولة فرضھا دونما ضغط أو إك ي المقاب ى مختلف األطراف -ف  عل

دوا وإن }األخرى:  د اھت لموا فق إن أس لمتم ف ين ءأس اب واألمي وقل للذين أوتوا الكت

  . 31{تولوا فإنما عليك البالغ وهللا بصير بالعباد

اق شرف إنساني يسمح سابعا:  ى ميث دعوة إل على القادة الدينيين ورجال الفكر ال

ر بشر ات  عيةويق دى مختلف الجھ ة ل ة والثقافي ة واالجتماعي الخصوصيات الديني

ات ي عملي اركة ف وار، المش ذين الح ى ھ ر إل وع)  والنظ دد والتن رين (التع األم

ن دون انية م اة اإلنس ري الحي نة تث ة حس نة كوني ا س ا؛  باعتبارھم تقص منھ أن تن

الى:  ه تع دا لقول دة ولكن ل}تأكي ة واح م أم اء هللا لجعلك و ش اكم ول ا آت ي م وكم ف يبل

ون ه تختلف تم في ا كن فتأمل  ،32{فاستبقوا الخيرات إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بم

ك من الصبر، وكيف  ه ذل ا يتطلب البالء وم كيف قرن المولى سبحانه االختالف ب

ا في  أردف ذلك جميعا بالدعوة إلى استباق الخيرات، وكأنه أراد أن يقول: رغم م

ى  الحوار االختالف من صعاب ف دعوة إل رات، أي بال إنكم مطالبون باستباق الخي

ود  ليس بھدف تقرير من ھو على حق ومن ھو على باطل؛ وإنما ألن الحوار محم

الى  ى هللا سبحانه وتع ردود إل بحد ذاته، أما تقرير المخطئ والمصيب فذاك أمر م

ري رآن الك را في الق ى كثي الى: ينبئنا به في اآلخرة. وقد تكرر ھذا المعن ه تع م كقول
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وا } ى يكون اس حت ره الن ا أفأنت تك ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جميع

  . 33{)؟(مؤمنين 

ا:  ھاثامن ا لتكريس يس مرام ات ول اء األزم ى إنھ ل عل ة العم ون الحوار بني  أن يك

تلزم  ،وتأبيدھا، وال مناالً لتمديد آجالھا عند الطرف اآلخر ذا يس ا -وھ ى جانب م إل

بق ة : ال -س زام األمان ات، والت ب األولوي ة وترتي وار، ورعاي يم للح يط الحك تخط

لوب  اع أس ى اتب وء إل دم اللج وار، وع ن وراء الح دف م الن الھ دق، وإع والص

تالف،  واطن االخ رار بم ية، واإلق امالت الدبلوماس ية أو المج اورات السياس المن

    وتحديد مضمون الحوار وآليات وقنوات ومستويات إدارته... إلخ.

عا:  وار تاس أن الح ان ب ة-اإليم ة أخالقي ه قيم ن كون ذلك  -فضالً ع ل ك ة  يمث قيم

ة« ات »جمالي ود تفاوت رار بوج ع اإلق م (م كل دائ ي ش وار ف ة الح ، وأن ممارس

يجسد ضربًا من ضروب الديموقراطية، التي تحرر الشعوب واألفراد  واختالفات)

ظمة لشعوبھا باسم القومية تارة، والديكتاتورية، واستعباد األن من وباءات الشمولية

ان عطاء «ى: أخر وباسم هللا تارة ا ك د ھؤالء وھؤالء من عطاء ربك وم كال نم

د }، 34»ربك محظورا نكم أال نعب ا وبي قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينن

  . 35{إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا

أن يترتب على مثل ھذا الفھم لشروط الحوار ومقتضياته الوصول ومن الطبيعي 

ان  ا من ك ه أو جنسه أو  وبغض النظر عن -لقناعة تامة بأن لكل إنسان كائن لون

ده ه أو معتق الى:  -عرق ه تع ا من قول ه، انطالق ار دين ي اختي ي  ال}الحق ف راه ف إك

ر}، وقوله: 36{الدين ؤمن ومن شاء فليكف كل إنسان أيضا ، وأن ل37{فمن شاء فلي

ة ية وممارس ه السياس اب عقيدت ي انتخ ق ف ة  الح ة والديني ياته الثقافي خصوص

ع في ذلك مع الجمي وق ومختلف  واالجتماعية، والحق في أن يتساوى ك ة الحق كاف

فذكر }الواجبات، ال أن ينصب نفسه فوق القانون والشرائع واألعراف والدستور! 
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يطر يھم بمس ذكر. لست عل ت م ا أن يھم }، 38{إنم لناك عل ا أرس إن أعرضوا فم ف

  . 39{حفيظا إن عليك إال البالغ

ائله، وفي  ه ووس ق بمبادئ ا يتعل اق بشأن م ومن متممات أو مكمالت الحوار: االتف

  مقدمتھا: 

الى:  - ه تع انية؛ عمال بقول اكم من ذكر }مبدأ األخوة اإلنس ا خلقن اس إن ا الن ا أيھ ي

  . 40{ن أكرمكم عند هللا أتقاكموأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إ

ه؛  - ال في ه أو يق ا يشاع عن الحكم على اآلخر من واقع سلوكياته، وليس استنادا لم

وا أن تصيبوا }تصديقاً لقوله تعالى:  أ فتبين اءكم فاسق بنب وا إن ج ذين آمن يا أيھا ال

  .   41{قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

دف  - ي الھ ة ھ ون الحقيق درھا أن تك ن مص ر ع ض النظ وار بغ مى للح األس

الى:  ه تع ديقا لقول ا؛ تص ون }ومنبعھ ول فيتبع تمعون الق ذين يس ادي. ال ر عب فبش

اب ه 42{أحسنه أولئك الذين ھداھم هللا وأولئك ھم أولو األلب ه -، وقول صلى هللا علي

ا«: -وسلم و أحق بھ ا وجدھا فھ ة 43»الحكمة ضالة المؤمن حيثم ال أئم ذلك ق . ول

ة ق«(التصوف اإلسالمي):  التزكي اس الخالئ دد أنف الق بع ى الخ ق إل ، و »الطرائ

ة وال يعنيك من أي عين خرجت« د وأن تستوحى من »خذ الحكم ة ال ب ، فالحقيق

  جوھرھا ال من األعراض الخارجية التي تكتنفھا بتأثيرات معينة. 

ي  - ة الت ة العملي ة والتطبيقي ا أن تستند كافة اآلليات المعرفية والنظري يترتب عليھ

الحوار إلى بديھيات المنطق وأحكام العقل، ال أن تخضع لتأثيرات الخرافة وسحر 

بقة  ام مس األوھام وسطوة األساطير. خاصة مع ما علق بذھنية كل طرف من أحك

ى المشركين  ريم عل رآن الك ه الق ال تستند على واقع أو تجربة معاشة؛ وھو ما عاب

م ال }حين قال:  رھم فھ أعرض أكث دعونا ف ا ت ة مم ا في أكن الوا قلوبن يسمعون. وق

ا وبينك حجاب ر ومن بينن روا ال تسمعوا }، 44{إليه وفي آذاننا وق ذين كف ال ال وق

ون م تغلب ه لعلك وا في رآن والغ ذا الق ى 45{لھ ريم عل رآن الك دد الق ا ش را م . وكثي
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ا:  ل }محورية البرھان والدليل العقلي في سياق الحوار أو الجدال حول قضية م ق

  .  46{ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين

وم  - البون الي لمين مط أن المس ة ب ة التام ر من أي وقت مضى-القناع ا  -أكث تكليف

أن  ة ب ا ملزمون أمان ة، وبأنن دأ وغاي ديره مب وق اإلنسان وتق رام حق بضرورة احت

نعمل على سيادة قيم الحوار، وتعزيز مبادئ التشارك وسياسات الجوار، حرصا 

ى }، 47»ولقد كرمنا بني آدم«بل والمصير المشترك: على المستق اكم لعل ا أو إي وإن

  . 48{ھدى أو في ضالل مبين. قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون

اره  - ه واحتق أال يدفعنا رفض اآلخر لبعض قناعاتنا إلى المضي قدما في نبذه ونفي

ا، أو تھميشه وإقصائه، وإنما ألن نعترف بدوره ووجوده و حقه في االختالف معن

ا  أن الحوار إنم ا ب ا من إيمانن ه انطالق وأن نحترم في المقابل خصوصياته وقناعات

ى  ر عل ن التفكي ة م اط معين رض أنم يس لف اس، ول ي األس ب ف يلة للتقري و وس ھ

يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين  شھداء بالقسط وال يجرمنكم }الطرف اآلخر:. 

ى أال ت وم عل نآن ق وىش رب للتق و أق دلوا ھ دلوا اع اس }، 49{ع وا الن وال تبخس

  .50{أشياءھم

يتعين أن يكون التحاور قيمة أصلية وقانونا فطريا في المجتمعات المؤسسة على  -

ى إذا  التنوع والتعدد، ال تشريعا وقتيا تمليه ظروف خاصة أو إكراھات محددة حت

حوار ليبقى اإلشكال على معھا كل رغبة جدية في ال فيما انتفت ھذه الظروف اخت

ارا استراتيجيا  ى آخر؛ أن يكون الحوار خي ما ھو عليه من دون حل تقريبا. بمعن

ة  ة التام ى القناع ا عل ان-قائم ر المك ر بتغي ان وال تتغي دل الزم دل بتب ي ال تتب  -الت

رأي  أن االختالف في ال بوحدة المصير المشترك، وفطرية التنوع واالختالف، وب

رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك «ضية، فكما قال اإلمام الشافعي: ال يفسد للود ق

إنني أخالفك رأيك، لكني على «، وكما قال فولتير فيما بعد: »خطأ يحتمل الصواب

  .  »استعداد أن أدافع حتى الموت عن حقك في إبدائه
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ة، وأن  - ة ال التبعي وة ال الضعف، والندي ى الق ا عل أن يكون الحوار في أصله مبني

عكس قوة كل طرف وأھليته للحوار، ال أن يؤدي إلى استقواء طرف على طرف ي

اق السياسي لتحسين صورة نظام  آخر، أو أن يكون مجرد شكل من أشكال النف

ة  ى إھان فاشل، أو دجال إعالميا يشوه قيم التواصل الحضاري، ويفضي بالمقابل إل

ة اإلنسان:  وةخذوا م}الشعوب واحتالل األراضي وضياع كرام اكم بق ، 51{ا آتين

إن  .52{وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة} م؛ ف دخول اإلسالم في الحوار ال ومن ث

ؤمن  ل اإلسالم ي ليم للغرب؛ ب ك تس ينبغي أن يفھم  على أنه نقطة ضعف، وأن ذل

أثير، مع  ى الت بالحوار ويصر عليه، وينادي به، وھو مطمئن إلى قدرته الفائقة عل

ا ھو  أثر بم افع وصحيح.عدم رفضه الت ى  ن ين عل ديا يتع وحين يكون اآلخر معت

الى:  ه تع ديقا لقول ه تص اده ومجابھت لمين جھ ة }المس ون فتن ى ال تك اتلوھم حت وق

  . 53{ويكون الدين  فإن انتھوا فال عدوان إال على الظالمين

ا  - الم، بحيث يعاين ذات والع أن تتغير رؤية كل طرف من الطرفين المتحاورين لل

ة البشرية، وأن  فيه من كائناتالكون بما  محال للعطاء الذي يركز في قيمه الجمعي

وت  يتعامل كل طرف مع اآلخر من ھذا ي تف المنطلق البعيد عن النيات الضيقة الت

وتمنعه من أن يكون مسھما  عليه االشتراك في صياغة حاضر ومستقبل البشرية،

زامھم نبع من إيمحري أن ي في بناء الحضارة. وإن تصورا كھذا لمين والت ان المس

ا،  إلى »قيمة اإلحسان«بشريعة اإلسالم السمحة التي جاءت لتؤكد  ات كلھ المخلوق

  وحديث المرأة التي عذبھا هللا بسبب حبسھا ھرة معلوم ومشھور. 

دى  - ود إح ون والوج ي الك ال هللا ف ح جم ار مالم ة إظھ ون محاول ي أن تك ينبغ

ك بتسليط الضوء الغايات التي ينشدھا المسلمون من ورا ء الحوار مع اآلخر؛ وذل

إبراز الجانب اإلنساني من  ة، وب على حقيقة اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه من جھ

تراث المسلمين والتأكيد على سيادة النزعة اإلنسانية في كتابات المسلمين وقت أن 

د  ك بقص تم ذل ى أال ي رى. عل ة أخ ن جھ س م الم دام ي ظ يش ف ر يع ان اآلخ ك
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اي« يرة »رةالمع ي مس ر ف المية بنصيب واف ارة اإلس ھام الحض د إس ا لتأكي ؛ وإنم

وافرت  ى ت تقبال مت ة مس ى المشاركة الفعال درتھا عل ديما، وق انية ق الحضارة اإلنس

  الشروط الالزمة لذلك داخليا وخارحيا في آن معا. 

يجب أن يتأسس الحوار وفق قاعدة حرية اآلخر في إرادته ومعتقداته، وأن يقتنع  -

الي؛  ه. وبالت ى عقل ة عل ر لنخب ه، وال تحجي أن ال وصاية لمؤسسة علي ق ب كل فري

نفس  ل ال رر داخ ق التح ي تحقي ل ف مون فاع ة بمض رف للحري ل ط م ك م فھ يتس

البشرية من كافة أنماط العبوديات المختارة التي فرضتھا حركة العولمة واالتجار 

ة أشكالھا  ك تشييء الجسد، في البشر، والنزعات المادية المفرطة بكاف ا في ذل بم

اع معدالت االنتحار...إلخ. ف وذج الحوار ال وفقدان التوازن النفسي، وارتف ي نم ف

ى  اه واحد من أعل تكون العالقات بين الثقافات من جانب واحد أو تمضي في اتج

ة  ة الغربي ين الثقاف وذج الصراع ب ي نم ال ف و الح ا ھ فل، كم ى أس ى«إل  »العظم

وذج والثقافات الصغرى؛ وإ ددة األطراف. وببساطة آسرة؛ في أنم ا تكون متع نم

ي صنع ورسم األھداف المشتركة، وأن  ات أن تشارك ف الحوار يمكن لكل الثقاف

ة  ة والطبيع ل والحق في المعرف ى أساس من العق ام نفسه، عل تتقاسم  القانون الع

  واستخدام قوانينھا. 

ا - ة باإليم د المتعلق ن الح دة ع االة الزائ ري، رفض المغ زو الفك ات الغ ن بنظري

ان  ة، وبي ى الھوي والمؤامرة، والموقف السلبي الرافض للحوار بدعوى الخوف عل

ذي نشب  راث الصراع ال أن ھذا الخوف غير مبرر بالمرة، وإنما ھو جزء من ت

ى  ه عل ال اإلسالم وقدرت قديما بين اإلسالم والغرب. وما دمنا على قناعة تامة بكم

م الخوف إذا؟! المقاومة والصمود طيل ى اآلن فل ان حت ة أربعة عشر قرنا من الزم

ي  دريب العقل ل الت ن قبي وار م ون إدارة الح ي  أال تك ك؛ ينبغ ن ذل ل م ي المقاب وف

  فحسب؛ وإنما انغماسا في إشكاالت الحوار والتسامح بالدرجة األولى.
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ائج  - ة نت ي مراجع الم السياس ات اإلس ي حرك وز وممثل ى رم ين عل را يتع أخي

رام ام ب أر واالنتق ى أحالم الث ا عل ي أغلبھ ي ف ي تنبن والتھم الت الھم ومق جھم وأعم

ة في  ة الحضارة الغربي دحار، خاصة وأن األمل بقرب ھزيم ل واالن وأوھام القت

ا ظل  ا وتاريخھ ة بأھلھ ا والنكاي تئثار بأراضيھا وممتلكاتھ ارا «مواقعھا واالس مس

باب ا وش را من أطفالن ي دوخت كثي ا صدى مع اللحظة من األوھام الت نا، يرددونھ

  .54»الھاربة، ونغما ضائعا من أنغام النخوة الضائعة

ق بالصورة المغلوطة  ا يتعل وفي النھاية؛ علينا كمسلمين أن نتحمل المسؤولية فيم

د  ان الزائ لدى الغرب عن اإلسالم من دون جلد للذات، وأن نتحرر نسبيا من اإليم

اذ وضع ؤامرة، واتخ رة الم د بفك ات عن الح ؤولية إخفاق ية الضحية، ووضع مس

ق باإلسالم وحضارته،  سياساتنا الدينية والفكرية على اآلخرين، األمر الذي ال يلي

اء  تحقاق رض ا اس ر ھمن ون أكث رآن أوال دون أن يك يم الق اء لق ون أوفي وأن نك

  .اآلخرين

د ل: جل ددة من مث ات متع  وفي اعتقادي أن طرحا كھذا يمثل موقفا وسطا بين ثنائي

بخس  المؤامرة، وال ان ب اذ وضعية الضحية واإليم الذات والتماھي مع اآلخر، اتخ

رين.  ن اآلخ ا م ل الرض تجداء ني وازاة اس المية بم ا اإلس ا ومبادئن ا وقيمن بقتاعاتن

دين اإلسالم،  تحقاقنا ل دارتنا واس ذنا للعنف واإلرھاب بمدى ج رتبط نب الي ي وبالت

ا ه، كم ى اآلخرين  وتوافقنا مع مجمل أوامره ونواھي ا عل رتبط سماحتنا وانفتاحن ت

ة األخالق اإلسالمية في  ا الشخصية بمنظوم دين وبقناعتن ذا ال بمدى وفائنا لقيم ھ

الم اآلخر.. ذاك أمل  األول واألخير، وليس بقصد أن تنال ممارساتنا استحسان الع

  !يبدو لي بعيدا؛ لكنه قادم ال محالة بإذن هللا
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  }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ {

  
  فروض العين وفروض الكفاية

  عبدالرحمن السالمي

  

إذا تأملنا اآلية القرآنية نجُد أنھا تتضمن ظاھراً خمسة أمور وھي: مطلُب العمل على 

ام: الدعوة إلى الخير، واألمر تكوين جماعٍة أو نخبة، على أن  تكون لھا ثالث مھ

بالمعروف، والنھي عن المنكر، واألمر الخامس: رجاء حصول الفالح والنجاح عن 

  طريق دعوات ومسالك الخير.

وبالنظر إلى ضخامة المھاّم التي ينبغي على األمة أو الجماعة القيام بھا؛ فإنه ينبغي 

أّن جماعة  فالملحوظ أوالً  االلتفاُت إلى المسألة من حيث المضمون وطرق تكوينھا؛

، وصحيٌح أن معاجم اللغة تجعل الجماعة أو الفئة معنًى من معاني »أمة« الدعوة تُسمىَّ 

األّمة؛ لكّن المفھوم من التراُدف في ھذا السياق أّن نخبة الدعوة ھذه ھي بمثابة األمة 

سالة التي جاء بھا بكاملھا؛ ألنھا تمثّلُھا في القيام بالدعوة وعليھا؛ أي أنھا تمثل الر

  فاستجابت لھا واعتنقتھا).    (إلى األمة، أمة اإلجابة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

وكانت نتيجة ذلك أن صارت الرسالة دينھا الذي تدين هللا به، والعلماء ھم ورثة العلم 

دينھا وھم كذلك ممثلون لألمة في توجھاتھا لتعليم  -صلى هللا عليه سلم-عن رسول هللا 

  ألبنائھا، ومتابعة ذلك في حاضر األمة ومستقبلھا، ونشر الدعوة في العالم.

وھكذا فقد كانت تسميةُ الجماعة العالمة والداعية باألمة إشعاراً لھا بأنھا تمثل األمة من 

  جھة، وأن مھمتھا شديدة األھمية من جھٍة أُخرى.

حٌد في الحقيقة، وتفصيل ذلك أّن أما األمور التي تدعو إليھا فھي ثالثةٌ ظاھراً، ووا

المطلوب من الجماعة العالمية: الدعوة إلى الخير، واألمر بالمعروف، والنھي عن 

  المنكر. 

والواقع أّن األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر يأتيان تفسيراً لدعوة الخير؛ فالخير 

، واالنتھاء )المعروفعامٌّ وشامٌل، ويتضمن االعتقاد السليم، والتزام الحياة الفاضلة (
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عن حياة الفساد واإلفساد (المنكر)، وال تقتصر الدعوةُ إلى الخير على ذلك رغم 

ضخامة األمرين واتساعھما؛ ففي آيٍة قرآنيٍة أخرى ھي قوله تعالى :{فاستبقوا 

الخيرات} جاء التكليف بصيغة الجمع، وبذلك يتسع المجال لتكون الدعوة إلى الخير 

عاً، وھي تعني البحث عن المشتركات، والبحث عن التصحيح والتقويم دعوةً للبشر جمي

خارج حياة األمة اإلسالمية، إضافةً إلى تطلُّب المعروف وتعليمه بالتربية والقدوة 

ليس علماء الدين الذين يُلقِّنون » العلماء«داخل األمة، وبذلك نفھُم أّن المقصود من 

ممن عرفوا الدين وعلوم الدنيا والعقائد  العقيدة والعبادات وحسب؛ بل فئات شتّى

األخرى للشعوب واألمم، وھم بالطبع فئات متنوعة، وليسوا فئةً واحدة، ويجب أن 

 ً رؤية دعوة اإلسالم إلى الخير  -بالمعرفة والفھم-يكونوا كذلك؛ ليستطيعوا أيضا

ر والدعوات األخرى في صعيٍد واحٍد من حيث القدرة على اإلقناع من طريق إظھا

ً باالنطالق من المشتركات إلى آفاٍق أبعد،  المشتركات وتظھيرھا، واإلقناع أيضا

ً نحن وأھل األديان والثقافات األخرى، وعندما تصل اآلية  نستطيع فيھا أن نعمل معا

نشُعُر أّن أمر الدعوة وصل إلى أعلى مستوى، » الشھادة«الكريمة إلى الحديث عن 

ه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون} فقد فّسر علماُء ففي القرآن الكريم أيضاً: {وإن

القرآن الذكر بأنه القرآن، لكّن ذلك المعنى ال يصحُّ االقتصار عليه؛ فقد جاء في القرآن 

ّ له لحافظون} فا سبحانه وتعالى ضمن لنا الحفاظ  ّ نحن نزلنا الذكر وإنا أيضاً: {إنا

  على نصِّ القرآن الكريم .

، وھو نجاٌح لألمة ودعوتھا، »الفالح«الحاضر أّن النجاح يولِّد فالحديث في المعرض 

ولعلمائھا على اختالف مفاھيم النجاح والفالح والفوز، وذلك يقتضي عدة أمور: أن 

تحمل األُمة الرسالة بالفعل، بحيث تبذل أقصى طاقتھا في األمانة للرسالة، وفي 

  اتباعھا، وفي تبليغھا.

أّن من مقتضيات األمانة للرسالة إعداد النُخب التي تنقلھا إلى األجيال  واألمر الثاني:

  القادمة وإلى العالم .

أّن ھذه الرسالة تتضمن ثالثة مفردات :الخير، والمعروف، وتجنب  األمر الثالث:

  المنكر والفساد.
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أنه لكي يحُصَل الفالُح فال بد أن ننجح في الداخل، وأن ننجح في  واألمر الرابع:

  الخارج .

أن الفالح بھذا المعنى يقتضي اتّباع القرآن من جھة، واالجتھاد في  واألمر الخامس:

فھم متغيرات الزمان والمكان وإعداد الُعّدة لھا باإلبداع من أجل التقدم أو من أجل 

  التالؤم مع المتغيرات والضرورات من جھة أخرى، وھذا المعني بفروض الكفاية .

تشمُل األفراَد جميعاً، وال يُغني فيھا  -عن ورودھا بنصِّ القرآن فضالً -ففروض العين 

ّ فروض الكفاية فھي التي يقتضيھا الزمان والمكان ومقتضى الحال،  فرٌد عن فرد. أما

ويمكُن فيھا لبعض األفراد أن يحلوا محلَّ المجموع في قضاء الواجب ذي الشعبتين: 

على تجاوز الِصعاب، وقد مثل العلماء سّد الضرورة، وتطوير حياة األمة وقدراتھا 

قديماً لفروض الكفاية بمسائل دينية، مثل صالة الجنازة، ومثل صالة االستسقاء ...إلخ، 

الكبرى والصغرى من فروض » المصالح«وكان ھنالك َمْن تجاوز ذلك العتبار 

في الكفاية، من مثل إنشاء الجيوش للدفاع عن المقدَّسات واألوطان، أو طلب العلم 

بعض المجاالت التي ليس في األُّمة َمْن يبرع فيھا، من أجل إحداث التقدم في سائر 

العلوم كالعلوم الطبية مثالً، أو تعلُّم اللغات واالطاّلع على األديان األخرى، من أجل 

صون اإلسالم، والدفاع عنه، ونشر دعوته بالمعنيين: اإلسھام والمبادرة لمشاركة 

  يعود بالخير على المسلمين وعلى العالم أجمع. العوالم األخرى فيما

وقد كان ھنالك من العلماء َمْن جعل أمر فروض الكفاية (مما ليس فيه نصٌّ بل ھو من 

، وقد »تحقيق المناط«مقتضياته) من ضمن لواحق القياس الفقھي، أو من ضمن مسائل 

ً حتى القرن السابع الھجري، ولدى علماء األ صول؛ بيد أّن ظل ھذا المسلك ساريا

بعضھم البعض رفع ذلك إلى مرتبة النظرية، فلم تعد رعاية المصالح العامة لألمة من 

فروض الكفايات، أو من مقتضيات الضرورات؛ بل تجاوز األمر ذلك إلى اعتبارھا 

  لديه من المقاصد الكلية للشريعة. 

خمٌس: حقوق والمقاصد الكلية أو المصالح الضرورية باستقراء للكتاب والسنة ھي 

النفس، وحقوق العقل، وحقوق الدين، وحقوق النْسل، وحقوق الِمْلك؛ فكلُّ ما يؤّدي إلى 

صون الحياة اإلنسانية لجھات اإلبقاء والمعرفة وحفظ األديان (األخالق واالنتظام) 

كلُّ ما يؤدي إلى تحقيق ھذه األمور ھو من وواألَُسر واألموال المكتسبة من حالل، 
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يعة، وبذلك تُصبح فروض الكفاية مختّصة بالضرورات الشرعية، وذات مقاصد الشر

معنًى تعبُّدي، وتُصبُح المسائل التطويرية والتحسينية والمساعي والجھود من أجل 

التقدم ذات طابع مقاصدي، يتصل من جھٍة برسالة األمة، ويتصُل من جھٍة ثانيٍة 

به في خدمة جھودھا، وخدمة العالم بسيادتھا وتقدمھا وازدھارھا، وما يمكن أن تُسھم 

  أجمع.

فلتكن آيةُ الدعوة إلى العالم والعلماء والنُخب العالمة والخير والمعروف والفالح رائدنا 

في عوالم الحاضر والمستقبل، في عملنا من أجل صون المعنى الكبير ألمتنا، وتطوير 

  .ر العالممسائل عيشنا وتقدمنا للتأھُّل والمشاركة في حضارة العصر وعص
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  )1453- 14المرحلة الثالثة (منتصف القرن 

  معرفة أفضل باإلسالم ومقارعة على أرض الواقع

  أنجيليكي غريغوري زياكا

 14ھذه المرحلة ھي األھم بفعل المقارعة المباشرة الناتجة عن الغزوات العثمانية في القرن 

لنصوص آلسيا الصغرى وغرب أوروبا في قلب العالم البيزنطي والمسيحي. تحرص ا

المدونة في ھذه الفترة على االعتناء بالعقيدة المسيحية، وتشجيع أو شد عضد المسحيين 

الخاضعين منذ ھذا التاريخ للحكم اإلسالمي، ومساعدتھم في تحصيل معرفة أفضل بالدين 

  اإلسالمي لتمكينھم من مقارعته بالحجة.

وجود اإلسالم على أبوابھم فالمؤلفون في ھذه الفترة التاريخية واعون تمام الوعي بأن 

  يفرض عليھم معرفته على نحو أفضل فضالً عن الدخول في حواٍر معه.

 11وألجل فھم الخاصية المميزة لھذه المرحلة ال بأس من التذكير بأنه وفي أواخر القرن 

يزحفون على آسيا الصغرى بعد  - خصوصا منھم األتراك السالجقة-عندما كان المسلمون 

) بدأ الخوف من إسالم محارب ومنتصر يفرض نفسه واقعاً. 1071ت (معركة مانزيكر

غزت القبائل التركية التي اعتنقت اإلسالم مناطق شاسعة إغريقية ومسيحية في آسيا 

وھو كاتب ينتمي إلى القرن -الصغرى، وأسسوا بھا إمارات. يتحدث (ديمتريوس كيدونيس) 

 رات التركمانية بآسيا الصغـرى، فيقول:عن مجمل األوضاع في بداية القرن في اإلما - 14

استولوا على األراضي التي كنا نزرعھا، من ھليسبون إلى جبال أرمينية شرقا، دكوا «

مدننا دكاً، ونھبوا كنائسنا، ونبشوا قبورنا، وغطوا األرض بالدماء والجثث، ودنسوا إيمان 

                                                 
  .......نُشرت الحلقة األولى من ھذا المقال مترجمةً في التسامح  
  . باحثة وأكاديمية من اليونان  
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ذلُّونا واستعبدونا شر استعباد الساكنة، فأجبروھم على إنكار هللا الحق والقبول بأساطيرھم، أ

ومرغوا كرامتنا البشرية في الوحل، بعد أن نھبوا ثرواتنا وجردونا من حريتنا تركونا 

كالعبيد المغلوبين على أمرھم واستغلوا لصالحھم الرمق األخير من قوانا نحن معشر 

  .1»المساكين التعساء

كشفت عن مقارعة مباشرة فرضھا كما أن المرحة الثالثة من التجاذب اإلغريقي/اإلسالمي 

واقع ضاغط، ولو أن بعض المفردات بدأت القناعه به  تترسخ، ومؤداھا أن الدخول في 

مع الخصم أحسن بكثير من رفضه، ھكذا صرنا نالحظ  -أو على األقل في تواصل- حوار 

ُل التواُصَل المباشَر والنقاَش  بين أن الجزء األكبر من أدبيات ھذه الفترة باتت تفضِّ

ُ منه. وفي  المسيحيين والمسلمين، والذي يعّد الَذوُد عن اإليمان المسيحي جزًءا ال يتجزأ

الوقت الذي تضُعُف فيه اإلمبراطورية البيزنطية وتتراجع تحت ضربات العشائر التركية 

المسلمة راحت تنمو وتزدھر أدبياٌت دينيٌة مختلفة، أدبيات يكتبھا الرھبان في لغة بسيطة 

، ويكتبھا األباطرة في لغة إغريقية مرھفة، الغرُض منھا الوقوُف في وجه اإلسالم وشعبية

وانتشاره، فضالً عن سْعيھا الحثيث إلى شرح أسباب تراجع المسيحية لعموم النصارى 

  المغلوبين على أمرھم.

شارَكْت في ھذه المقارعات والتواصل بين الديانتين في ھذه الفترة شخصياٌت مرموقٌة منھا 

- 1348) ومانويل الثاني باليلوغ (1383-1292طوران: جاس الرابع القانطاقوزي (اإلمبرا

)، كما أسھم فيھا علماء الفترة البيزنطية المتأخرة كالقديس گريگوار باالماس 1425

  ).1432- 1350) والراھب جوزيف ڤرينيوس (1296- 1295(

  جان الرابع
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  أربع منافحات ضد أتباع محمد  -  أ

) في حوار مباشر وجمعته 1383- 1292طابات ضد محمد: دخل جان الرابع (أربعة خ -ب

عالقات صداقة مع األمراء في الشمال الغربي آلسيا الصغرى، ثم كتب مقاالت جدلية ضد 

  .2اإلسالم

وقد شغل وظائف سامية في  3ينحدر جان الرابع من عائلة بيزنطية عريقة في كانتاكوزين

)، عين في منصب 1354- 1341ون إمبراطورا (القصر اإلمبراطوري قبل أن يك

) وصار عند 1341-1328دوميستيكوس (رئيس الحكومة) تحت حكم أندروتيك الثالث (

ً على ابنه القاصر جان الخامس. دفعه طموُحُه الزائُد إلى مواجھة  وفاة ھذا األخير وصيا

من قَِبِل الجيش في  الملكة/األم آن باليلوغ، وفي أكتوبر من السنة نفسھا أُعلن إمبراطوراً 

وھو التاريخ الذي  1347ديديمتيكوس، ودامت الحرب األھلية التي أعقبت ذلك إلى سنة 

  اقترنت فيه كريمته ھيلين باإلمبراطور جان الخامس، وأعلن نفسه إمبراطوراً معه.

أدت الحرب األھلية إلى صدامات عنيفة في المجالين: االجتماع والديني بتيسالونيك، وطالت 

ِتھا نشبت ھذه المصادمات من جھة بين المتدينين المتزمتين . 4تداعياُتھا اإلمبراطوريَة ِبُرمَّ

  .6ومن جھة أخرى بين الھيزاشطيين وغرمائھم, 5واألرستقراطيين

ً لوجٍه تصورات وإيديولوجيات وقناعات عدة ذات طبيعة  ھذه المصادماَت وضعْت وجھا

لنسبة لألرستقراطيين، وذات طبيعة دينية بالنسبة سياسية وذات صلة باألَُسر الحاكمة با

-للھيزاسطسيين، وذات طبيعة اجتماعية بالنسبة للمتدينين المتشددين. وكان ھؤالء األواخر 

يطالبون بمزيد من الحقوق للشعب وانحازوا  للدفاع عن  -وھم المنحدرون من شرائح شعبية

بروا العديد من األرستقراطيين اإلمبراطور الشرعي جان الخامس ضد كانتاكوزين، وأج

  الذين يستأثرون بخيرات المدينة  على مغادرة تيسالونيك.
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دًة في ھذه الفترة بعدة خصوم خارجيين منھم الصرب والبلغاريون  كانت اإلمبراطورية مھدَّ

والالتين المتواجدون حول بحر إيجه، وكذلك األتراك في آسيا الصغرى. إلى حدود سنة 

بائُل التركيُة التي استولت على آخر المواقع البيزنطية في آسية الصغرى لم تكن الق 1337

ُل َخَطراً بسبب انقساماتھا السياسية، غير أّن فشَل الحملة العسكرية التي قادھا القائد  تشكِّ

) كشفت أن أي ھجوم مضاد في آسيا الصغرى سيكون من اآلن 1329العثماني أورخان (

ود كانتاكوزين واإلمبراطور أندرونيك الثالث على الدفاع مصيره الفشل؛ لذلك انصبت جھ

عن األراضي البيزنطية حول بحر إيجه وفي بالد البلقان، وسعيا جاھدين لتنمية عالقات 

) اللتين 1410- 1300) وساروھان (1403- 1300الصداقة والتعاون بين إمارتي أيدين (

والتي نجدھا في -لعالقته باإلسالم  تحتالن غرب آسيا الصغرى، والمقارنة الواقعية المميزة

تحيل في البدء إلى مشواره السياسي عندما كان دوميستيكوس األكبر  -أعمال كانتاكوزين

التقى  1335قبل أن يكون إمبراطوراً يطبق سياسًة عاقلًة في عالقته باألتراك. أثناء صيف 

ً ل لتعاون، تطور ليصير كانتاكوزين بعمر أمير أيدين في كالزومينس، وأبرم معه اتفاقا

ً جديداً مع السلطان  1344صداقًة متينًة بين الرجلين. ابتداًء من  أبرم كانتاكوزين اتفاقا

العثماني أورخان وسلَّه يد كريمته تيودورا، بيد أن ھذه السياسية لم تتمخص عنھا النتائج 

  توفي عمر 1348المرجوة على المدى الطويل، وفي عام 

ً لصالح  1354الوحيد في المنطقة، وفي سنة وصار أورخان السلطان  انقلب الوضع جذريا

  .7العثمانيين

مارس من السنة نفسھا ضرب زلزاٌل عنيٌف مضيق الدردنيل واستغل العثمانيون  2في 

الحدث لينزلوا بالضفة األوروبية واالستيالء دون قتال على مدينة كاليبوليس المھمة، ومنھا 

  بية التابعة لإلمبراطورية البيزنطية.انطلقوا لغزو األراضي األورو
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تحمل كانتاكوزين المسؤولية عن الھزيمة فقرر االعتزال، وارتداء لباس الراھب بعد أن 

شاھد حلفاءه األتراك يستولون على مدينة كاليبوليس، ويستقرون بصفٍة نھائيٍة في أوروبا. 

، حيث توفي في عام اعتزل كانتاكوزين في دير مانغانون بقسطنطينة، ثم في جبل أتوس

. وفي ھذه الفترة كرس جھوده لتأليف عدة كتب في العقيدة والجدل ذات أھمية، كان 1383

رجالً ذا ثقافٍة واسعٍة وُمجادالً مھماً في زمانه، وھو اإلمبراطور البيزنطي الوحيد الذي ألف 

ً غزيرة، وھذا فضالً عن كتبه الكالمية والجدالية وكتابه في التاريخ و التي كتبھا باالسم كتبا

ً لدراسة إغريقية الفتة كتب  ,8المستعار للراھب كريستودولوس، والتي كانت موضوعا

مؤلَفْيِن مھمين في المنافحة عن العقيدة المسيحية ضد آراء اإلسالم، جمعھا تحت عنوان 

  .10»أربع مقاالت ضد محمد«و 9»أربع منافحات ضد أتباع الديانة المحمدية«

القديمٌة أھميًة خاصًة لمؤلَّفات كانتاكوزين وخصوصاً منھا الكالمية/الجدالية  لم ُتول البحوثُ 

غير أن البحوث اإلغريقية واألجنبية  ,11إليھا على أنھا غير ناضجة كفاية التي كان ينظر

المعاصرة تعترف بأھميتھا بالنظر إلى ما يميزھا من انسجام فكري، ولتوسعھا في القضايا 

المطبوعة بعالقاته -لذلك فحياة ومؤلفات ھذا اإلمبراطور البيزنطي  الكالمية والجدالية.

الكثيرة والمتنوعة في المجالين: السياسي الداخلي والخارجي لإلمبراطورية البيزنطية في 

, 12تحظى اليوم بالعديد من الدراسات على شكل مقاالت وتراجم -القرن الرابع عشر

انتاكوزين رداً على المسلمين ونبيھم باھتمام وحظيت المنافحات والخطابات التي ألفھا ك

ھذا االھتمام. ھذا  19و 14خاص، ولقد عزز االنتشار الواسع لھذه النصوص في القرنين 

 13االنتشار كما تسبب في نقل ھذه النصوص إلى اللغة الشعبية على يد ميليتكوس سيريگوس

الكتابات المناھضة لإلسالم  وترجمتھا إلى السالڤونية والرومانية؛ كشف عما تحظى بھا ھذه

فھذه النصوص الدفاعية المدعومة بالعديد من المراجع  .14عند السكان المسيحيين الخاضعين
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من ھذا  .15اإلنجيلية كانت تھدف إلى إعادة الثقة إلى عموم النصارى والحفاظ على إيمانھم

) 1564-1504/1509المنظور انبرى اإلصالحيان في زوريخ تيودور بيبلياندي (

) لدراسة نصوص ھذا الرجل، والتي أتت ترجمتھا 1586- 1519گوالتر (ورودولف 

الالتينية إلعطاء دفع روحي للكفاح ضد اإلسالم، الذي نجحت الغزوات التركية في نشره 

  .16حتى أوروبا الوسطى

ً اسمه ميليتيوس،  ألف كانتاكوزين المنافحات باسم مسلم اعتنق المسيحية وصار راھبا

ذا رجل ميسور وله باع طويل في الثقافة، وكان قبل اعتناقه المسيحية في ميليتيوس ھ

القصر العثماني ومدافعاً شرساً عن اإلسالم. وبالنظر إلى مكانته فإن اعتناقه المسيحية خلف 

بلبلبة في القصر السلطاني؛ لذلك قام عالمة مسلم يدعى شمس الدين األصفھاني ببعث 

يھا العودة إلى اإلسالم وإلى قصر السلطان، فطلب ميليتيوس رسالة لھذا الرجل يطلب منه ف

  من اإلمبراطور المتمكن أكثر في الكتابة بتحرير جواب باسمه رداً على ھذه الرسالة.

وبعد أن وجه تحياته الحارة ودعواته بالرضوان إلى الراھب -في رسالة شمس الدين 

لمون غرماَءھم النصارى، ثم ركز على الجدال المعروف الذي يخص به المس - ميليتيوس

ثارت ثائرته على تأليھھم للمسيح ذاھبا إلى أن عقيدة التثليت اعترافا بثالثة آلھة، بعد ذلك 

أنكر إمكان تجسد اإلله، ورفض بالمرة رواية صلب المسيح، وأن هللا منزه عن المعاناة 

محمد من الكتابين  واأللم، واتھم المسيحيين بانتھاك قوانين موسى واإلنجيل، وسحبھم اسم

  السماويين المقدسين.

في المنافحة األولى رد كانتاكوزين الدعوى اإلسالمية القائلة باستحالة ألوھية المسيح، وراح 

يسرد الحجج اإلنجيلية التي يراھا تثبت أن المسيح ابن هللا. إن الموضوع المركزي في 

قية أحدھما على اآلخر، وأسباب كل النقاشات الدينية بين النصرانية واإلسالم يدور حول أسب
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ھذه االنتصارات التي يحققھا اإلسالم، وھذه النقطة األخيرة بالذات والتي كانت حاضرة بقوة 

ً أكبر بعد سقوط اإلمبراطورية  ما بين القرن الحادي عشر والخامس عشر ستعرف توسعا

 »المنافحة«أقر في  البيزنطية. سيتناول كانتاكوزين ھذه النقطة بدورھا كما أن ميليتيوس

بفضل هللا عليه ولطفه به عندما أخذ بيده إلى الدين الحق بعد أن أدرك بأن اإلسالم دين 

  باطل ومتھافت.

الثانية يتناول المؤلف قضايا التجسيم والفداء والصلب والقيامة والمسيح  »المنافحة«في 

ً من عقيدة المسلمين، المرفوع وظھوره في آخر الزمان ليحكم بالعدل، وعلى النقيض تمام ا

للدفاع عن أّن ابن هللا وكلمته ھو نفسه هللا الذي َحلَّ في جسد  - معززاً بحجج إنجيلية- انبرى 

  المسيح ألجل خالص العالم والبشرية.

الثالثة تناول مسألة اّتباع المسيح ومريم العذراء والصليب واأليقونات.  »المنافحة«في 

تفصيال تعاليم، محمد ونفى عنه صفة النبوة، كما نفى وأخيراً في الرابعة رفض جملة و

بالمرة ما يقوله المسلمون من أن عيسى تنبأ بظھور محمد في العھد الجديد، وأن اسمه 

  مكتوب على يمين عرش هللا، كما أنه رفض رفضاً باتاً أن يكون اإلسالم ھو دين إبراھيم.

تكشف معرفة المؤلف بالتعاليم  أما الخطابات األربعة ضد محمد فتتناول مسائل عملية

اإلسالمية:  فالخطاب األول يحمل في لھجة عنيفة وتھكمية على ادعاء محمد النبوة، وراح 

يقدح في شخصه ودينه الذي يرى أنه ال يعتمد على المعجزات بل على حد السيف، ثم 

 -ةوفي لغة ساخر- يطرح مجموعة من الحجج الموجودة أصالً في مؤلفات جدالية سابقة 

يؤكد بھا على إصابة محمد بمرض الصرع والذي كان الناس في زمانه يعدونه من عمل 

الشيطان، كما تناول الموضوعات التي توسع فيھا بارتيلمي ديديس، والتي تزعم أن محمدا 
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كانت تربطه عالقات مع األريوسيين (أتباع آريوس) والنساطرة (أتباع المذھب 

  قرآنه أباطيلھم وترھاتھم. نسطوروس) المبتدعين ثم جمع في 

حمل على صفة النبوة عند محمد مجدداً، ورفض دعوى  -وھو أطول-في الخطاب الثاني 

المسلمين القائلة بأن القرآن كالم هللا الذي يعترف بالعھدين القديم والجديد، وفي معرض 

ا سرد حججه وبراھينه الداحضة، استعان بجملة من النصوص القرآنية زاعما تناقضاتھ

حول مواضيع عدة وَتَھافُِتھا الكبير. وكان أول ما حمل عليه في القرآن قوله بأّن محمداَ ھو 

أعظم األنبياء والرسل وخاتمھم، وأن الجنة ھي بيوٌت فسيحٌة لم َيسبق أن رأْتھا عيٌن، تجري 

  من تحتھا أنھاٌر وغاّصٌة عن آِخرھا بالُحور الِعين وأجمل الناس.

د مجدداً التشكيك القرآني في ربوبية المسيح وتجسده وصلبه، والزعم وفي الخطاب الثالث ر

القائل بأن السيدة العذراء ھي أخت موسى وھارون، وادعاء المسلمين بأن عيسى سيظھر 

  في آخر الزمان ليقتل الدجال قبل أن يموت ليبعث يوم القيامة.

مون بخصوص عقيدة ما يعتقده المسل -وھو جد مختصر-وأخيراً، ينكر الخطاب الرابع 

اإلسراء والمعراج،ويذھب إلى أن القرآن ليس بالمرة الشريعة اإللھية التي أوحاھا هللا 

ً صحيحاً  -وھذا موجود في القرآن نفسه-لمحمد، بدليل  أنه ال أحد قادر على فھم آياته فھما

  وعميقاً، فھذا الفھم موقوف على هللا وهللا وحده.

ى عقائد المسلمين معرفته العميقة باإلسالم، فشكل ومحتوى يكشف اجتھاد الرجل في الرد عل

ھذه الكتابات تقتبس الكثير مما ُكتب في الكتب القديمة المتخصصة في الجدال حول أمور 

الدين، كما نجد فيھا عناصر أخرى جديدة يغنيھا نص لغوي (فقه اللغة) مھم التيني 

األمر بمؤلف الراھب الدومينيكي في المصدر، والذي يستأنف الھجوم على اإلسالم. يتعلق 

 Libellus contra legem) بعنوان 1243/1320فلورانسا ريكولدو دامونتي كروس (
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Sarracenorum17.  في البقاع المقدسة، وزار معالمھا  1288أقام ريكولدو خالل صيف

رط المبجلة قبل أن يشد الرحال إلى شرق آسيا الصغرى ثم بغداد، حيث تعلم العربية، وانخ

في مناظرات دينية، واكتشف التعاليم القرآنية األساسية، كل ھذه التجارب والمعارف مكنته 

على يد العالّمة والحبر  1360و 1354من تأليف كتبه. وقد ُترجمت إلى اإلغريقية ما بين 

في الالتينية ديمتريوس كيدونيس، فأَْغنت األدبيات الدينية البيزنطية المضادة لإلسالم 

يستعيُن كانتاكوزين كثيراً بھذه الترجمة في تأليفاته ضد اإلسالم  .18وحجج جديدةبعناصر 

وعقائده ودفاعه عن المسيحية؛ غير أن إحالته المتواترة على كتب ريكولدو ال يعني البتة أنه 

ينقل منھا، فھو حريٌص على التصريح بالمصادر التي يعتمدھا؛ إذ ذكر منذ خطابه األول 

  .19ولدو وأثرهحول محمد اسم ريك

)، 1425/ 1391لإلمبراطور مانويل الثاني باليولوغ ( »الحوار مع فارسي«وبمناسبة نشر 

نظرة موجزة عن الكتابات البيزنطية الجدالية المضادة لإلسالم  )E.Trapp-طراب(أعطى 

وحلل الصالت الموجودة بين المنافحات والخطابات الحاملة على محمد  ,20وعقائده

أثر ريكولدو الذي ندين في قراءته لترجمة ديمتريوس كيدونيس. وھو بذلك لكانتاكوزين، و

قدم عمالً ِجدَّ مھّم من خالل قيامه بجرٍد عامِِّ◌ِ◌ٍ◌ لالقتباسات المباشرة وغير المباشرة من 

إال إلى اقتباس  )طراب(والتي قام بھا كانتاكوزين. في المنافحات لم يشر  21ترجمة كيدونس

ً بأنه المصدر الرئيس الذي اعتمدته  22و كيدونسجد بسيط من كتب ريكولد علما

في  )االماسپگريگوار (، وتشكل مطارحات كبير أساقفة تيسالونيك »خطاباته«

في القصر السلطاني ببروس ونيسي في بيتني  مع المسلمين لّما كان أسيراً  1354/1355

  مصدراً مھما آخر اعتمده كانتاكوزين.

  االماس،پگريگوار 
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  إلى كنيسة تيسالونيكرسالة  -  أ

  رسالة إلى مجھول -ب

  رسالة إلى المالحدة -ج

االماس مع پگريگوار (الحوارات) والمطارحات التي أجراھا كبير أساقفة تيسالونيك سانت 

) في الشمال الغربي 1354/1355فقھاء مسلمين مرموقين عندما كان أسيراً لدى العثمانيين (

ألھمية، فاألمر يتعلق بشخصية كبيرة، وتحظى كتبه آلسية الصغرى بإقليم بيتني بالغة ا

بمكانة مركزية في الالھوت الشرقي، ما أضفى على حواراته اإلسالمية أھمية خاصة، 

  وانتبه إلى ھذه األھمية الباحثون اإلغريق واألجانب المعاصرون.

) ھو صديق جان كانتاكوزين وكبير أساقفة سالونيك 97/1269/1395االماس (پگريگوار 

وھو أحد أكبر الُكّتاب وقادة الكنيسة األرثوذكسية في القرن الرابع عشر.  1347ابتداًء من 

َكّرس الجزء األكبر من أفكاره للدفاع عن الالھوت الصوفي لعصره داخل الكنيسة الشرقية. 

ولد في قسطنطينة ودرس بھا على يد تيودور ميتوشيتيس عميد جامعة ووزير أول والذي 

سطو وجدله، وقد كان مؤھَّالً لشغل مناصب سامية غير أنه آثر تكريس نفسه درسه فلسفة أر

لحياة الرھبنة والزھد وفّضل الخلوة بجبل أتوس الذي اسُتدعي منه ذات يوم لينصب كبير 

أساقفة تيسالونيك، ومعروف عنه انخراطه القوي في التقليد الالھوتي للكنيسة الشرقية، سيما 

الھيسيشاستية في القرن الرابع عشر، ودحضه آلراء خصمي  من خالل دفاعه عن الحركة

  .23أكيندينوس گريگوارھذه الحركة بارالم دوكاالبر و

االماس من خالل مؤلفاته من تجديد اللغة الالھوتية لعصره وفتح آفاق أمام التفكير تمكن پ

لرجل الالھوتي عموما، غير أن الظروف التاريخية المصاحبة للسيطرة العثمانية طمست ا

وأثره والھوته حتى النصف الثاني من القرن العشرين، وقد أعاد إليه االھتماُم الحالي 
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بالالھوت الصوفي للكنيسة الشرقية مكاَنَتُه المركزية. فعلى امتداد الخمسين سنة األخيرة، 

تراكمت بحوث غزيرة باليونان وغيرھا حول ھذه الشخصية المرموقة، كما أن مؤلفاته 

  .24صدارات النقدية، وظھرت الكثير من الدراسات والتراجم حولھانشرت ضمن اإل

اھتم البحث اإلغريقي واألوروبي الراھن بكتاباته الالھوتية الغزيرة والمھمة فضال عن 

حواراته (مطارحاته) اإلسالمية، وال يتعلق األمر بسجاالت ذھنية بل حوارات مباشرة مع 

االماس پعامة المسلمين أيضا في فترة كان فيھا ممثلين رسميين للديانة اإلسالمية، ومع 

أسيراً لدى العثمانيين، وكان بإمكان أقواله ھناك أن تكون لھا آثار خطيرة. كما أن البحث 

االماس للنظر في األسباب التي جعلت پالمعاصر اھتم بھذا الجانب الخاص من مؤلفات 

  المسلمين. الھوتياً مرموقاً يذھب بعيداً في مطارحاته المباشرة مع

نشر نصان للرجل يتضمنان نقاشاته مع المسلمين إبان أسره نھاية القرن التاسع عشر وبداية 

العشرين: األول في شكل رسالة مختصرة إلى مجھول أشار ناشرھا السيد (ترو) عام 

إلى أنه الراھب داڤيد ديسيپاطوس مضلال في ذلك بمالحظة على حاشية النص؛ لھذا  1889

والنص  .25»رسالة إلى داڤيد ديسيپاطوس«لنص في األصل تحت عنوان السبب نشر ا

االماس وفقھاء مسلمين في قصر پالثاني عبارة عن مقال مقتبس من نقاش عمومي بين 

كما أن نشر الرسالة الموجھة  .26على يد ساكيليونوس 1892، ونشر عام »األمير األعظم«

فـي  1922لونيك ألول مـرة عام إلى كنيسة سا - حيث كان أسيرا-منه بآسيا الصغرى 

يديس وقد قـام أنا فيليپ .27والتزال له أھمية خاصة جـداً  Hellénomnimonالمجـلة الجديدة 

اكيس بنشر طبعة منقحة لھذه الرسالة والنصين گبرات واألستاذ كريستو تحت إشراف فانور

  .28اآلخرين اللذين كتبھما أثناء فترة احتجازه كما سبق القول
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االماس األحداث التي وقعت أثناء فترة أسره عند األتراك والنقاشات التي جرت پيستعرض 

عندما  1354معھم في رسالته إلى سالونيك، تقول الرسالة بأنه وقع في األسر في مارس 

)، 1376- 1341حل بقسنطينة قادما إليھا من سالونيك بدعوٍة من اإلمبراطور جان الخامس (

وقد وقع في  .29كانتاكوزين VIل التصالح مع صھره جان الذي كان يرغب بوساطة من أج

األسر ھو ورفاقه عندما كان على متن السفينة التي نقلته إلى قسنطينة في كاليبولي، ثم قاده 

روس فننيسي ببيتني. طلب منھم پاألتراك إلى المپساكوس، وبعدھا إلى بياس، ثم إلى 

لصنوف من اإلذالل كالحرمان من الطعام  األتراك فدية، وألجل التعجيل بتسليمھا َعّرضوھم

وتتناسب فدية كل أسير مع أھميته، ما جعل  ,30والضرب وصنوف أخرى من اإلذالل البدني

سواء في المبساكوس أو في مدن أخرى -الماس يجد نفسه في موقف صعب، فحيثما حلوا پا

للحبر، ولما علم  كان السكان المسيحيون يعبرون عالنية عن تشبثھم وتبجيلھم -نقلوا إليھا

سليمان قائد العساكر العثمانية واالبن األكبر لألمير أورخان بذلك طلب فديًة كبيرًة جداً من 

  االماس.پ

االماس ونصوص الھوتيين آخرين عاشوا پتكشف كتابات كانتاكوزين وحوارات غريغوار 

ينية بالغة تلك الحقبة االتصاالت المباشرة واليومية والنقاشات الصاخبة حول مسائل د

تمدنا بشھادات تاريخية  پاالماسالحساسية عند المسيحيين والمسلمين، كما أن نصوص أَْسر 

قيمة عن الوضع الذي كان عليه المسيحيون والمسلمون، ونوع الحوارات التي جرت بين 

الطرفين. فآسيا الصغرى كانت برمتھا تحت سيطرة القبائل التركية المسلمة ما أدى إلى 

لم يصادف أبداً على طريقه أسقفا. اختلط  پاالماسنظيم والتراتبية الكنسية، حتى أن تفكك الت

المسيحيون باألتراك واإلدارة الكنسية كانت تدار من قبل مسيحيين الئكيين من اختيار 

  الجماعة.
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ً متمسكتين أشد پلم يكن ل االماس علم باضطھاد األتراك للنصارى، وكانت الطائفتان معا

دئ دينھما، وتتنافسان على تقديم الحجج والبراھين على تفوق ھذا الدين أو ذاك. التمسك بمبا

ب تخلي هللا عنھم، كان المسيحيون ينافحون عن عقيدتھم الديني؛ لكنھم يتساءلون عن أسبا

المسلمين. في حين كان المسلمون يعتقدون بأن انتصاراتھم العسكرية عالمة وتسليم أمرھم 

االماس في مثل ھذه النقاشات پن بتفوق دينھم، وقد شارك على رضا هللا، ويفخرو

بالمبساكوس. جموع غفيرة من المسيحيين تركض خلف الحبر فيھم الرجال والنساء 

واألطفال ألجل التعبير عن تعاطفھا معه، والتبرك به، والحصول على إجابة شافية عن 

وإخضاع  پاالماسسر سبب تخلي هللا عن الشعب المسيحي، أما المسلمون فيرون بأن أ

  .31اإلغريق ما ھو إال دليل قاطع على رضا هللا عنھم

االماس يرد بعصبية وغضب، ويقول: إن المسلمين ضالون ومغضوب عليھم، ولقد پ

أخضعوا الناس بقوة السالح ال بعون هللا، ومع اعترافھم بأن السيد المسيح كلمه هللا وروحه، 

ن يعرف بعض الغيبيات، وأنه رفع إلى السماء، ولدته مريم العذراء الطاھرة، وأنه كا

رغم كل ذلك فإنھم ال يمجدونه بصفته تلك أي ككلمة هللا  .32وسيعود إلى األرض ليحكمھا

ً وميتا ,33المجسدة، وبدلوا الحقيقة اإللھية بالكذب ھو محمد بدل كلمة هللا  واتبعوا رجالً فانيا

  .34على األرض الخالدة واألزلية

ف بجالء التعارض الجذري الحاصل بين عالمين منقسمين، كما يميط االماس يكشپكالم 

للثام عن الواقع الصعب الذي يعيشه المسيحيون في الشرق، والذين باتوا يشّكون في عدالة 

االماس فيسعى جاھداً لرْفع معنوياتھم، وشد أزرھم من خالل إعطائھم تأويله پالسماء. أما 

ن جملة ما يراه أن أسره من تجليات العناية اإللھية؛ حتى الخاص لمسألة العناية اإللھية، فم

يتمكن من نشر كلمة هللا وإيصالھا حتى إلى ما يراھم أشد بربرية من البرابرة وإنقاذھم من 
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عقاب يوم الحساب. أما الوضع الصعب الذي يوجد فيه المسيحيون فيرى فيه ابتالًء إلھياً 

توجه نحو تأويل األحداث بھذه الطريقة سيتقوى وھذا ال ,35يعلم المؤمنين بواسطة العقاب

  ,36يريوگاألستاذ أر -وبحق-أكثر فأكثر خالل قرون السيطرة العثمانية كما أشار إلى ذلك 

ستشكل ھذه الفكرة المركزية للعناية اإللھية الواردة في النصوص البيزنطية أساس ما كتب 

ل مفھوم االبتالء اإللھي إلى إعطاء في األدبيات الغيبية ما بعد البيزنطية، وتسعى من خال

  معنى ديني لآلالم التي يكابدھا اإلغريق وشد عضدھم.

إدارة شؤون الجالية اإلغريقية  37ييس، وتولى مافروزوميپأخذ األسى من الميساكوس إلى 

ييس، واعتنى باألسرى لمدة ثالثة أشھر، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الفدية پفي 

ة بإطالق سراحھم. حراسة األسرى كانت ِنْسبيًة مخفَّفًة، وُوضعوا تحت المطلوبة الكفيل

مراقبة قادة الجماعة المسيحية الذين حملوا مسؤولية أي اجتياح محتمل، وكلفوا بإطعامھم، 

فأعفوا بذلك السلطات العثمانية من ھذه المھمة. وألن األسرى كانوا يتمتعون بحراسة 

االماس بممارسة التلقين في الكنائس پد رخص مافروزومي لمخففة فقد استفادوا من ذلك، فق

  .38والتخفيف من معاناة المسيحيين على األرض ومن معاناة رفاقه في األسر

ييس، اقتيد األسرى فجأة إلى بروس التي تبعد عن المكان پبعد إقامة دامت ثالثة أشھر في 

مير أورخان. في ھذه المدينة ُووضعوا تحت إمرة األ مسافة أربعة أيام مشيا على األقدام،

ً تطلعوا إلى پوضع  االماس مجددا نفسه في خدمة المسيحيين المحبطين، وما أن رأوا أسقفا

ً في مساعدتھم في حل  ً للقائه طمعا رؤيته منذ وقت طويل حتى توافدوا زرافاٍت ووحدانا

نقلوا بأمر من العديد من المشكالت التي تشغل بالھم. بقي األسرى يومين في بروس قبل أن ي

األمير أورخان إلى بلدة جبلية جميلة يسكنھا مسيحيون، وجعل فيھا أورخان إقامته الصيفية، 

كما أن سفراء كانتاكوزين وصلوا إلى ھذه البلدة ألجل التفاوض مع أورخان حول إعادة 
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وقد رفع لقاء األسرى مع السفراء من معنويات  ,39األتراك للمدن التي احتلوھا في طراس

بأن األمر يتعلق  46يفترض كريستو اعتمادا على ھامش كتبه المؤلف في حاشية  .40وائلألا

  .41بالبلدة المسماة ماليجينا أو مالينا

االماس والمسلمين: الحوار األول مع إسماعيل پفي ھذه البلدة جرت أطوار أھم حوارين بين 

  مسلمين في بالط أورخان.حفيد أورخان، والحوار أو باألحرى المطارحة الثانية مع علماء 

جرى الحوار األول في الھواء الطلق في مكان جميل اإلقامة، وما إن نقل األسرى إلى  -أ

وھو الذي -حتى انتھز حفيده إسماعيل الفرصة  -وحتى قبل أن يقدموا إليه-إقامة أورخان 

عد أن عزله االماس إلى الغداء بپلدعوة  -أوتي حظا من العلم، وكان مھتما باألمور الدينية

عن رفاقه، وكان قد سمع عنه الكثير، بعد جلوسھما على العشب برفقة آخرين قدمت الفواكه 

  االماس الذي كان صائماً وإلسماعيل قُّدم اللحم. پل

تمركزت في البداية حول  -التي تمت باإلغريقية ال محالة لعدم وجود ترجمان- المناقشة 

االماس يقر بأن الصدقة من حب پيل وبارتياح مسألتي الصوم والصدقة، ولما سمع إسماع

هللا، ووحده من أحب هللا الرحيم بعباده ھو الرحيم الحق انتھز الفرصة ليطرح مسألة أساسية 

وھي إن كان المسيحيون  -ال زالت حتى اليوم تحرك النقاش بين المسيحيين والمسلمين-

االماس متحفظا حول ھذه پبدا  يعترفون ويحبون محمداً بصفته رسوالً من عند هللا أو ال؟

النقطة وتفادى بذكاء الدخول في أي جدال حول شخص النبي محمد، وھو الموقف الذي 

تراجع عنه أثناء مناقشاته الالحقة مع عموم المسلمين، اكتفى بإعطاء جواب محدود بقوله: 

اعيل: كيف ، فسأله إسم»من ال يعتقد في كالم شيخه لن يحبه أبدا بصفته شيخه (أو معلمه)«

ً وأن يسجدوا أمام الصليب؟ وبعد أن استعرض  ً مصلوبا يمكن للمسيحيين أن يعبدوا إلھا

االماس مجمل التصورات الالھوتية حول الصليب والولع بالسيد المسيح، وأن ھذا األخير پ
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ً بصفته بشراً غير أن طبيعته اإللھية لم يطلھا ألم وال أذى، ضحك إسماعيل من  تألم تلقائيا

ً بأن له ابناً. وكان رد اعت قاد المسيحيين بأن  زوجة ماداموا يعتقدون اعتقاداً راسخا

االماس عنيفاً، وسعى جاھداً إلى أن يكشف لألمير الشاب ما يراه تناقضات وأخطاء  يقع پ

فيھا المسلمون األتراك: فمن جھة تجدھم يقرون بأن المسيح ھو كلمة هللا وابن السيدة 

ة أخرى تجدھم عاجزين عن فھم اللغز المحير لعقيدة التثليت والكلمة العذراء، ومن جھ

المولودة منذ األزل، فجأة توقف النقاش عندما ھطلت أمطار قوية، أطلق إسماعيل ساقيه 

  االماس إلى رفاقه األسرى الذين كانوا يقيمون بمخيم في الھواء الطلق.پللريح وعاد 

مين في القصر السلطاني، وكان ھذا الحوار أكثر االماس مع ثلة من علماء مسلپتحاور  -ب

أھمية، فالسلطان نفسه ھو من تولى تنظيم ھذا الحوار بعدما سمعه من طبيبه الخاص عن 

االماس، وطبيبه مسيحي يدعى طارونيتيس، جلب ھذا الطبيب من نيسي حيث يقيم پشخص 

 ً وقد اھتم بمصير  لعالج أورخان الذي كان يعاني من مرض في الكبد، كان رجالً ورعا

االماس متعبا منھوكا تدخل لدى األمير لينقل پھؤالء األسرى وكان يعالجھم. وعندما وجد 

قبل ذلك جرت أطوار حوار نظمه السلطان في محّل إقامته  .42إلى دير سانت جاسنيث

االماس وجماعة من علماء الدين، وقد كانوا قبل دخولھم يھودا ويلقبون پالصيفية بين 

  .43بشيونيس

  االماس إلى جماعة الشيونيسپخطاب 

المطارحة بين گريگوار والشيونيس كان بمبادرة من األمير أورخان، وجرت أطوارھا في 

  إقامته الصيفية في مشھد خالب من التالل في نيسي.
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ً من أن  كان مقرراً أن يشارك أورخان في المطارحة غير أن الشيونيس توجسوا خوفا

االماس، فعين أورخان پمع الھوتي حاذق وحبر من طينة  يتطارحوا في حضرة السلطان

ليمثلوه في المجلس. غير  44االيانوسپمجموعة من الشخصيات تحت إمرة قائد جيوشه 

  .45الطبيب طارونيتيس الذي كان حاضراً المطارحة بكاملھا

االماس بحكم انتشار واستيالء األتراك پدار النقاش حول موضوعات معروفة جداً في زمن 

مسلمين على أراضي يقطنھا مسيحيون، وتزايد االحتكاكات والنزاعات جراء ذلك، وكان ال

 ينظر إليھا على أنھا موضوعات راھنة وذات فائدة آنية. وإذا كان الطرفان معا يعبران عن

فإن ھذه المعارضة سرعان ما خفت وطأتھا بالنظر  معارضة حادة لمثل ھذه الموضوعات

ي ستعكسھا على األسس والتلقين الالھوتي لدين اآلخر. افتتح النقاش إلى الفائدة الفعلية الت

بمدى صحة معطيات الوحي المتضمنة في اإلنجيل والقرآن، وحول األنبياء والنبوة، وحول 

قضايا أخالقية وتعبدية أخرى، كل طرف يرد مزاعم الطرف اآلخر، ويتطلع إلى المزيد 

  لتعميق معارفه.

س بقضايا اإليمان؛ يعتقد ھؤالء بأن أسس اإليمان عندھم قائمة على افتتح النقاش مع الشيوني

شريعة موسى التي يحترمھا الترك، ما جعلھم بدورھم يعتنقون اإلسالم ليصيروا ُتركاً 

االماس إلى الحديث عن إيمانه وعقيدته المسيحيين، فالمسلمون پبعد ذلك دعوا  ,46مسلمين

ي النقاش؛ ألنه يتضمن الجوانب الغامضة يعلقون أھميًة خاصًة على ھذا الجانب ف

ً ما يتھمون المسيحيين بالشرك؛  والمشوشة في الالھوت المسيحي التثليثي باألساس، فغالبا

ألنھم يجدون صعوبًة في استيعاب الثالوث المقدس في العقيدة المسيحية واالبن المولود منذ 

من كبار األنبياء ال غير، وال  األزل وتجسد السيد المسيح، فالمسلمون يرون المسيح واحداً 

ً عقيدة التثليث. أما العقيدة  ً كليا ينسبون إليه أي صفة إلھية مزعومة، رافضين بذلك رفضا



18 

18 

ھو الشخص الثاني في الثالوث المقدس وھو  -بصفته كلمة هللا-المسيحية فترى بأن المسيح 

ھو أيضا الرب الخالد الرب أيضا، الرب األوحد الخالد المبعوث إلى األرض في وقت ما. و

المنزه وفي الوقت نفسه يصير بشراً له طبيعٌة بشريٌة يبُِّجلھا. المسيح عند المسلمين إنسان 

وليس إلھاً. فاإلله ال ھو والد وال ھو مولود، كما أن المسيح يستحيل أن يصلب؛ ألن هللا 

  .47ق أخرى غير طريقة الصلب والتجسيمقادر على إنقاذ الناس بطر

االماس ليجيب عنھا، وقد انطلق في پمن اإلشكاالت التي ُطرحت على أنظار  ھذه عينة

 .48حديثه من المعتقدات اإلسالمية نفسھا التي تقر بأن المسيح ھو كلمة هللا وروح هللا

فالمسيح في اإلسالم ھو كلمة هللا وكالمه، وكالم هللا ھو من خلق هللا بمقتضى القاعدة 

ي ليس كلمًة أي رمزاً لإليمان بصفته الشخص الثاني في الثالوث القرآنية: كن فيكون، وبالتال

  .49ة والخلود مع اإلله/األب المزعومالمقدس، والذي يشترك في الكينون

االماس وجھة نظره بطريقة منھجية، فبدأ بالقول بأنه يعتقد كما يعتقد المسلمون پاستعرض 

زل، ال يتبدل وال يتغير وغير قابل بأن هللا وحده موجود، ال بداية له وال نھاية، منذ األ

للقسمة وال حد له. بالمقابل، كل خلق يفسد ويتغير ويستمد وجوده من العدم بإرادة من هللا. 

فالحكمة مقرھا العقل وبال  .50عقل وله حكمةاحد األحد ال بداية له، له كالم/وحده هللا الو

قل وال لحكمة إلھيين، فثمة زمان عقل ال حكمة. فإذا افترضنا أن ثمة زماناً ال وجود فيه لع

إذن كان فيھما هللا دون عقل وال حكمة، وھو قول مردود؛ لما فيه من كفر واستحالة. فإذا 

كان هللا بال بداية فعقله وحكمته أيضا بال نھاية وھو وھما ال ينفصالن، قائم بھما وقائمان 

  .51ذلك أن العقل ال ينفصل عن الروح به، كذلك الروح؛

المسلمون يقرون بأن عيسى كالم هللا وروحه فإنھم يقرون بذلك بأن الروح والكالم  فإذا كان

قائمان به غير مخلوقين وال منفصلين عن الذات اإللھية فھما عين الذات، أما إن قيل نقيض 
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ذلك، فمعناه أن هللا بال عقل وال روح أي ماھية بال حياة، وإن كان ذلك كذلك، فليس ثمة 

اً من عقل ومن روٍح. وعليه فإّن كلمته وروحه ھما العنصران زمان كان فيه هللا  مجرّدً

اآلخران في عقيدة التثليث (الثالوث المقدس)؛ حيث العناصر الثالثة كلھا إله حق؛ ألّن 

الواحد ثالثة والثالثة واحد. فمثلما أّن َوَھَج الشمس من الشمس وأشعة الشمس من وھجھا 

الوھج والشمس واألشعة كلٌّ ال ينفصل ولن ينفصل أبداً، كذلك الكلمُة وروُح القُُدس فإن 

ً واحداً،  والرب. فكما أننا ُنَسّمي الشمس بوھجھا وأشعتھا فإننا ال نقصد في الحقيقة إال شيئا

كذلك عند حديثنا عن الكالم وروح القدس فإننا ال نقصد إال هللا الواحد األحد الذي ال بداية 

  .52ه، وموجود منذ األزل مع الكالم والروح بال بداية تسبقھما وال نھاية تعقبھمال

وحيث إنه أدرك بأنه في حضرةُ ثلٍّة من اليھود الذين اعتنقوا اإلسالم فقد ذكر بأن سر 

التثليث الرباني ليس فقط من التعاليم المسيحية؛ بل من تعاليم موسى الذي يؤمنون بنبوته 

 ثالث مرات، مرتان ويسمى هللا ,53»بأن الَربَّ واحد أحدٌ «لُِّم الناَس ورسالته، فموسى يع

السيد ومرة َسّماهُ اإلله/هللا، وقد فعل ذلك عمداً ليبّين أّن الثالثة ھم هللا وهللا ھو سماه الرب/

ً وروحاً، وأنه واحد أحد وخالق كل شيء،  الثالثة، ال فرق. أراد موسى بيان أن  كالما

! فكان النور، وقال داوود أيضا: قال هللا، فكان ما قال. تبين ھذه  : فليكن النورقال: وقال هللا

ومن عقله الكلي  -عقل (لوغوس) - فال يمكن التفكير فيه دون كلمة- العبارة أن  كالما

(لوغوس) فاضت كل الموجودات. كالم هللا ھذا موجود منذ األزل قبل كل المخلوقات، إنه 

  .54م أن هللا وحده غير مخلوٍق لخالق ھو هللا ما داغير مخلوق، فكالم هللا

االماس الموقف المسيحي من عقيدة التثليث، وقد انتقى كلمات پبھذه العبارات استعرض 

مفھومة لدى المسلمين، فتحدث بادئ ذي بدء عن هللا الواحد األحد الحي والخالد، الذي ليس 

روٌح كما يعتقد المسلمون أيضاً بذلك، وإالّ فإن بال ذات بل له ذات. ولذلك فا له كالٌم وله 
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َهللا سيكوُن بال كالٍم وال ُروٍح وبال ذاٍت، وھو ما يتعارض مع الوحدانية. بالمقابل، فالسيد 

ھو كلمة الخلود اإللھي الخالقة  -الذي ھو كلمة هللا كما يعتقد المسلمون بذلك أيضا-المسيح 

الذي وجھه إليه معارضوه من المتحاورين معه،  االماس على االعتراضپللبشر. ھكذا رد 

  .»تسمية الرب بالمسيح؛ ألّن المسيح بشر ابن بشر«والقائل باستحالة 

وردا على سؤال كيف يمكن أن يتحول الرب إلى بشر وما مبرر التجسيم؟ ألن يكون 

االماس اعتماداً على شرح أحبار پباستطاعة الرب إنقاذ اإلنسان بطريقة أخرى؟ أجاب 

الكنيسة لإلنجيل الذي يعرفه المسلمون من خالل اإلحاالت القرآنية، بأن هللا خلق اإلنسان 

ً للتعاليم اإللھية،  وزوده بالعقل والقدرة على التمييز ليحيا ويأتي األفعال الصالحة، وفقا

وأوامره ونواھيه. غير أن اإلنسان الحر  في اختياره تعدى حدود هللا، وعصى أوامره، فسلم 

ه للشيطان، فاستحق بذلك الموت؛ غير أن مشيئة هللا قضت أال يترك للموت وفي قبضة نفس

الشيطان. وبما أن الرب لم يشأ أن يزيل بالقوة قدرة التمييز عند اإلنسان (العقل) وتخليصھم 

بقدرته القادرة لما في ذلك من تعارض واضح لكون الرب ال يعدم ما خلق، فقد كان من 

إنسان ويحيا بال معاصي وال خطايا حتى يساعد اإلنسان الذي  الضروري أن يحل في

وبما أنه ال يوجد ثمة بشر دون خطيئة حتى ولو عاش ليوم  ,55يعصي بمحض إرادته

كلمة هللا الوحيدة والمعصومة من الخطيئة مجسدة في ابٍن لبشٍر َوَلَدْتُه «فإن  ؛56واحد

طايا مثلھم، وال تقع على عاتقه العذراء، وعاش كالناس وبينھم، غير أنه ال يقترف خ

مسؤوليٌة كتلك التي تقع على عاتق عموم البشر، لذلك تعذب حتى الموت من أجل خالص 

  . »بني البشر، كما أنه نزل إلى مھاوي الجحيم لينقذ المؤمنين

ُه َرِحُم امرأة؟ بدًءا، المسلمون يعتقدون أن الكلمة ھي إحدى  كيف ُيعقل أن يولد الربُّ وُيضمُّ

لمخلوقات األزلية للرب؛ لكنھم ال يؤمنون بأن عيسى ھو كلمة الرب الخالدة؛ بل ھو الكلمة ا



21 

21 

ً في پ. يثير »أراد هللا فكان ما أراد« ,57التي خلقتھا المشيئة الربانية األزلية االماس تناقُضا

 رْأي المسلمين بھذه النقطة؛ إذ كيف ُيعقُل أن تكون مشيئٌة (لوغوس) لمشيئة ثالثة؟ ھذا ال

يحتمل إال معنًى واحداً ھو أن المشيئة الربانية ليست خالدة، وليست بال بداية؛ أي أنھا غير 

  متزامنة مع الذات اإللھية.

لكن إذا قبل المسلمون أن يكون المسيح كلمة هللا وروحه، فعليھم من باب التبعية أن يقبلوا 

المسيح ليس خالداً وكلمُة هللا ھي الخالدة  أيضاً أنه كلمُة هللا التي ال بدايَة لھا، فإذا أقرْرنا أنّ 

الحجر والنبات -العالم (قال هللا فكان المسيح كالمه)؛ فمن الواجب اإلقرار بأن كل أشياء ھذا 

  .»قال فكانت«ھي كلمة هللا وروحه ما دام أنه  -لخ...إواألفاعي 

ر بأن الكلمة خالدة خلود يتعلق بالتجسيد أو الحلول للغز تجسيد الكلمة فيتعين اإلقرا أما فيما

معنى ذلك أن األمر يتعلق بالكلمة  ,58الرب، وبواسطتھا خلق الرب كل الخالئق في الزمان

مًة لنا  -أن تحل في جسد-قبل أن تتجسد  وبعد ذلك صارت الكلمة التي لم تتجسم بعُد مجسَّ

  من خالل الطبيعة البشرية.

لمسيحيون يبجلون ويعظمون المسيح، فلماذا مسألٌة أخرى تشغُل باَل المسلمين وھي إذا كان ا

االماس ھذا السؤال عليه في پيرفضون النبي محمداً وال يؤمنون بنبوته؟ طرح المحاورون ل

ثالث مطارحات: األولى مع الشاب إسماعيل، والثانية مع اليھود الذين أسلموا (الشيونيس)، 

ھم من جنازة، وكان جوابه ھو نفسه والثالثة مع إمام (تاسيمانيس) يرافقه مسلمون عادوا لتوِّ 

  في المناسبات الثالث:

من ال يؤمن بكالم شيخه (سيده) لن يحب ھذا الشيخ. قبل أن يضيف: قال الرب: إنه سيعود 

  ليحكم العالم وأال نؤمن بأحد غيره قبل عودته. 
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االماس موضوع الختان واستفسروه عن رأيه پطرح األتراك واليھود الذين أَسلموا على 

فلماذا يحجم النصارى عن ختان  -كما يقول بذلك العھد القديم-فيه، فإن كان المسيح قد ُختن 

االماس يعرف أن محاوريه من الشيونيس كانوا يھودا قبل أن يسلموا فقد كان پأنفسھم؟ وألن 

ھجومياً في رده، فما دام اليھود يستشھدون بأحكام العھد القديم المنزل عليھم فھم أعرف من 

ھم بأن هللا فرض عليھم مجموعة األوامر والشعائر التعبدية يوم السبت وفي عيد الفصح غير

اليھودي فلماذا ال يطبقونھا؟ أما فيما يخص التغيير الذي مس الختان، فالسيد المسيح نفسه 

  .59ھو الذي أمر به، كما اعترف األنبياء بذلك صراحة

ألوائل يتھمون اآلخرين بالشرك ويتمثل وھناك خالٌف آخر بين المسلمين والمسيحيين جعل ا

  في عبادتھم لأليقونات وتعظيمھم للصليب.

االماس عن ھذه النقطة بالقول: لماذا يصنع النصارى األيقونات ويضعونھا في پسئل 

كنائسھم، والحال أن هللا َحّرم على لسان موسى ُكلَّ الُصَور؟ الخالُف حول الُصَور يواِجُھُه 

االماس اكتفى بالقول: إن أصدقاءهُ من بني پحجج القائلة بجوازھا؛ لكّن النصارى بعدد من ال

مون  البشر أنفسھم ينحنون إجالالً بعضھم لبعض دون أن تأليه، وبالمثل فالنصارى يعظِّ

  .60الربَّ بھذه الطريقة

االماس مع الشيونيس عند الخوض پرغم بعض لحظات الھزل واالنفعال التي تخللت حوار 

يا الخالفية إال أنه انتھى بھدوء، فمحاوروه أبدوا موافقتھم على العديد من في بعض القضا

صحيح، ذلك ما « ,61»الحق ما تقوله ونحن معك«، »صحيح ما تقوله«مسائله بالقول: 

واحد من  ,62»قام األسياد واألتراك وحيوا باحترام كبير محاورھم«. في األخير، »حصل

وتأسف له ليه بالضرب، وھو ما استنكره الحضور اليھود الذين أسلموا ھو الذي اعتدى ع

موا الفاعل إلى األمير.   األتراك فقدَّ
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االماس إلى المدينة پعندما انتھت المناقشات مع العلماء المسلمين في دارة أورخان، نقل 

التاريخية نيسي، وبفضل الطبيب طورنتيس خصص له استقبال في دير القديس جاسنيث، 

في ھذه المدينة،  .63العصر بالنسبة للطائفة المسيحية ھم في ذلكوھو المركز الروحي األ

االماس الفرصة ليتحاور مجدداً مع مسلمي المدينة وعلمائھم حول قضايا ھامة. پأتيحت ل

وبما أن العثمانيين كلفوا رھبان الدير بحراسته فقد استغل الفرصة ليتجول بكامل الحرية في 

م التالي حتى خرج مع فوتيوس الكتشافھا. وبعد زيارتھما المدينة، فما إن وصل إليھا في اليو

للمواقع المھمة خرجا من بابھا وحضرا مراسيم جنازة شاركھم فيھا جمھوٌر غفير يؤمھم 

االماس بمعية ثلة من پاالماس تاسيمانيس، عند نھاية المراسيم، اقترب منه پإمام يسميه 

رب باب المدينة بجانب مجموعٍة من حوارييه وتوقفوا في طريق عودتھم في مكان ظليل ق

ً من الشمس الحارقة لشھر يوليو. جلس  االماس مع اإلمام واستعان پالمسيحيين ھروبا

بالترجمان ليثني عليه لما أظھره من مشاعر العطف والمواساة بمعية المؤمنين في صالتھم 

ى هللا في ھذه على الميت، وطلب منه توضيحاً عن مضمون الدعوات التي يتم التوجه بھا إل

  .64لتوبة والمغفرة والصفح عن خطاياهالمناسبة، فأجاب اإلمام بأنھم يدعون للميت با

االماس على ھذه الدعوات وجدھا فرصة سانحة للحديث عن العودة الثانية پوبعد أن أثنى 

ليحكم البشرية، وأشار إلى ألوھيته بحسبانه كلمة  65للمسيح (التي يؤمن بھا المسلمون أيضا)

 الفطرية وغير قابلة للقسمة. ولدعم ھذه الفكرة، جدد عرضه لرأيه في الموضوع الذي هللا

أسھب فيه سابقاً مع الشيونيس، ومؤداه أن الرب ما كان أبداً بال كالم/عقل وبال كلمة فطرية. 

ثم راح پاالماس  ,66واستشھد اإلمام باآلراء اإلسالمية التي تقول بأن المسيح ھو خادم الرب

ً إبراھيم الذي يعّده المسلمون جدھم األول-يف أن أنبياء العھد القديم يشرح ك  - 67خصوصا

تنبأوا بأن عيسى سيكون ابن هللا. وبينما تجمع عدد كبير من المسلمين والمسيحيين وتابعوا 
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ً إلى أن طرح على  باھتمام النقاش الدائر ظھرت على اإلمام عالمات الحرج، وظل صامتا

لسؤال: إذا كان المسلمون يؤمنون بكل األنبياء والرسل بما فيھم السيد كبير األساقفة ھذا ا

فلماذا يحجم النصارى عن اإليمان بمحمد وبقرآنه الذي  68المسيح والكتب السماوية األربعة

ھو أيضا وحي من هللا؟ فأجاب پاالماس على غرار المجادلين اآلخرين من إغريق 

يمان بشيء تعوزه البراھين، براھين الكتب أو أفعال ومسيحيين بما يلي: طبقا للشريعة، فال إ

فشق  69»بعالمات وآيات«شخص أو شھود ثقات. ھكذا آمن أھل مصر بموسى الذي أتاھم 

وقام بأعمال أخرى  71وأمطر الخبز من السماء ,70البحر بعصاه، وأعاده إلى سيرته األولى

دونه من المؤمنين وأخرى يصعب حصرھا، كما أن المسلمين يؤمنون بالنبي موسى ويع

، فا عّده أيضاً مؤمناً صادقاً ولم يعده ابناً للرب وكلمته كما ھو حال المسيح. فالمسيح  با

صدرت منه معجزاٌت عظيمٌة ذكرھا موسى ورسل آخرون، والمسلمون أنفسھم يقرون بأنه 

نؤمن به، محمد فلم يأت على ذكره نبي، ولم تكن له معجزة حتى «كلمة هللا الخالدة، أما 

  .72»لذلك ال نؤمن به وال بكتابه

واجه اإلمام ھذه الدالئل بما ورد في القرآن من أن اإلنجيل تنبأ بمجيء محمد، وأن عيسى 

ثم إن ما حققه محمد  ,73نفسه تنبأ بذلك، غير أن النصارى حذفوا وحرفوا الكثير في كتابھم

  .74وتوفيقه من انتصارات في مشارق األرض ومغاربھا ھي كلھا بعون هللا

ً أن يكون اإلنجيل قد حرف؛ ألنه كالم هللا الذي أوحى به المسيح،  ً باتا نفى پاالماس نفيا

وترجمته إلى لغات كثيرة دليل آخر على ضعف الرأي القائل بتحريفه، فقد ذكر النبي موسى 

السيد المسيح، وذكر معجزاته وخوارقه، وذكره رسل آخرون ومؤمنون من ديانات مختلفة 

ى ھراطقة ومبتدعة. ليس ھناك ما يؤكد مزاعم المسلمين في اإلنجيل حيث تنبأ كل وحت

الرسل الذين خصھم هللا بالوحي بما سيحدث، بالغيب. فلو أتى اإلنجيل على ذكر محمد 
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ً مذكوراً على لسان رسل آخرين، المذكور ھو أنه  سيظھر أنبياء «باالسم لوجدناه أيضا

  .75»ضلون الكثير منھمكذابون وسط جموع من الناس وسي

فالمستند األساس في حجة پاالماس ھو أن عدم اشتھار محمد بآيات وخوارق، ھذا دليل على 

ً منزالً. أما فيما يخص اعتزاز المسلمين بانتصارات  أنه ليس رسوالً وأن القرآن ليس كتابا

ً فيرد عليھا بالقول: إن االنتشار الكبير لإلسالم ليس على  ً وغربا اإلطالق دليال محمد شرقا

ً بالحروب وحد السيف وبالنھب  ً وغربا على نصرة هللا. بالعكس، فدين محمد انتشر شرقا

واالستعباد الذي مارسه على الذين ھزمھم وبالمجازر التي قام بھا ھنا وھناك. فمثلما انطلق 

اإلسكندر من الغرب ليغزو الشرق فإن قادة عسكريين آخرين فعلوا الشيء نفسه، وفرضوا 

نفسھم على العالم في فترات تاريخية متباينة؛ لكن الشعوب تھبھم روحھا كما فعل المسلمون أ

مع محمد. أكثر من ذلك، فمحمد الذي   ووعد المحاربين معه بالجنان والخيرات لم ينجح 

في فرض دينه بالكامل على أي بقعة بالعالم. أما المسيحية التي ترفض العنف وتزھد في 

د تجاوب معھا وكسبت الحرب مع العنف الذي مورس عليھا بالخير والحب. المتع الحسية فق

بھذه الطريقة في الرد سعى پاالماس إلى التقليل من  .76»االنتصار يھزم العالم«ھذا ما جعل 

عن مشكلة الربوبية (العناية الربانية) التي  -ولو بشكل غير مباشر-قوة اإلسالم، والجواب 

  لذين أخضعھم العثمانيون في آسيا الصغرى.يعيشھا بحرقة المسيحيون ا

زادت حدة النقاش بعدما تبين أن پاالماس تجاوز الحدود التي يسمح بھا المسلمون وبدأوا 

يستشيطون غضباً، وأشار المسيحيون إلى پاالماس بأن يغير الموضوع ويخفض صوته، 

ان العالم متفقا على كل استأنف الحديث بلطف ولياقة بعد أن ابتسم لمحاوريه، وقال بأنه لو ك

المسائل فلن يكون ھناك إال المؤمنون بدين واحد، فرد عليه مسلم بعبارة متفائلة حين قال: 

سيأتي يوم تزول فيه كل أسباب الخالف بين المسلمين والمسيحيين. وافقه پاالماس الرأي 
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ً من هللا أن يكون ھذا اليوم قريبا جدا، واستحضر ما قاله القديس بو إلى أن «لس: راجيا

  .77»تركع كل ركبة، ويردد كل لسان أن الرب ھو عيسى المسيح والمجد للرب األب

  ھكذا انتھت المناقشة؛ بينما أنھى پاالماس رسالته إلى كنيسة تيسالونيك بدعواته ونصائحه.

انطالقا من الحوارات التي خاضھا پاالماس وبشكل عام من المقاالت البيزنطية حول 

ن النقاشات بين الطرفين يحركھا بالدرجة األولى الفضول المتبادل لمعرفة اإلسالم يظھر أ

عقيدة اآلخر، حتى وإن كانت تنطلق من تھجمات على الدين المغاير وليس من الدالئل الدالة 

كانا  -كما قلنا أعاله-پاالماس ورفاقه األسرى  فگريگوارعلى صحة ھذا الدين أو ذاك. 

ل العثمانيين أثناء تنقلھم، إال إذا حطوا الرحال في مدينة تحت المراقبة الدائمة من قب

يوضعون فيھا في ذمة المسيحيين الذين يتكلفون باالعتناء بھم والبحث عن الفديات المطلوبة 

لإلفراج عنھم. وبذلك أتيحت لھم الفرصة لإلقامة لبعض الوقت بين ظھراني المسيحيين 

عية الحراس األتراك فإنه يخوض معھم في واإلغريق، كما أن پاالماس عندما يتنقل بم

لو كان لدي الوقت ألدون األسئلة التي طرحوھا علي وأجوبتي التي أبدوا «حوارات مھمة: 

ً كل النقاشات التي أثرناه معا ونحن نتنقل؛ لكان ذلك أمراً ممتعاً  موافقتھم عليھا، وعموما

  .78»لألذن المسيحية

لنوع بين مسلمين ومسيحيين حتى نھاية عھد تواصلت النقاشات والمطارحات من ھذا ا

  اإلمبراطورية البيزنطية، واستأنف طيلة عھد اإلمبراطورية العثمانية بطريقة دفاعية أكثر.

  

                                                 
دونيس، ص  -  1 وس كي ع ديميتري د  965BC، 154يراج زنطيين وش ديم النصح للبي ل تق ة ألج يصف الوضع الصعب لإلمبراطوري

اس ص پأزرھم، كتب في وقت كان فيه جان  اإلغريقي) واالقتب ا: (النص ب الو  968/968، 154اليلولوغ قد حل بروم اد نشرھا ڤاك أع
  .91/93، ص 1965ية الجديدة، تسالونيك، ولوس دانس: مصادر تاريخ الھلنستپ
دي  -  2 دين المحم اكوزين: ضد ال وانيس كانت د، ص a 584، a 372، 154، ص IVج وة محم ذلك ضد دع ب،  584، 154ب وك

  ج.692
  :م نيكول ألف ترجمة مھمة عن أسرة كانتاكوزين بعنوان-د -  3
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The Byzantine family of kantakouzenos, 1100/1460 A Genealogical and prospographical Studie 
(Dumbartin Oaks Studies, Vol 11), Washington D.C, 1968. 

  في العقود الثالثة األخيرة اھتمت ثلة من المؤرخين اإلغريق بالحرب األھلية وأسبابھا: -  4
-C.P Cyrris, The causes of the dichotomy of the imperial institution in the Byzantine Empire during 
the Period 1341/1354. 1971. 
-C.P Kyrris (Sic), Continuity and Differentiation in the Regime establisched by Andronicus III after 
this Victory of 23/24, V-1328 1977/78. 
-A Laioui Economic Pressures and the conflicts in the Fourteenth Century, Malibu 1985. 

ة ( -  5 ة الثاني اء الحرب األھلي ي ظھرت أثن يم 1341/1347الخالفات الت بالء وصفھا اإلغريقي البيزنطي المق وطيين والن ين الزيل ) ب
  فيما يخص الزيلوطيين يراجع:  Variorum Reprints, London, 1973, p. 108/230 كارانيس في مؤلفه: پبمريكا

ديم وفجر 1341/1350مون في بيزنطة إبان ثورة الزيلوط (سيريس: حكام ومحكو - اريخ الق اني: الت ) في حكام ومحكومون، الجزء الث
  .271/330، ص 1968العصر الوسيط، بروكسيل، 

  أ ماتيوكاس.-وھناك  تأمالت لھا طابع أدبي في جنس الروايات التاريخية بقلم األستاذ في جامعة أرسطو بتسالونيك: ن
ة  14المجادالت في القرن حول ھذه  -  6 ود األربع ةً في العق بتسالونيك، أنجزت كلية الالھوت في جامعة أرسطو بتسالونيك بحوثاً مھم

   .1983ر، وشنطن، گريگوااألخيرة. يراجع حولھا (الجزء األول): دراسة حول أعمال 
  حول العالقات بين كانتاكوزين وأمراء آسية الصغرى، يراجع:  -  7
  وكذلك: 1957إمارة إيدن، بيزنطة والغرب، باريس پ لوميرل:  -
  .255/276)، ص 1965وارنير: يوھانس كانتاكوزين، عمر باشا ورشان: بيزانتينوسالفيكا، ( -
  .Ioannis cantacuzeni: Historiarum Libri IV, PG- 154 -يراجع: -  8

ر وتفسير 1320/1350ذاكرة)، ويتناول أحداث سنوات يبدو التاريخ في ھيئة ذواكر (ج.  . في ھذا الكتاب سعى كانتكوزين جاھدا لتبري
ه صلة بموضوعات  سلوكه دون ا ل ة فيم تزييف للوقائع،  وھو يمدنا بالعديد من المعطيات الدقيقة ھي بمثابة مصدر ثري لمعلومات قيم

ائق بعينھا، غير أن تأويله لألحداث يبقى موغال في الذاتية. إنه سياسي مجرب، يعرض بوضوح وبأس لوب خاص األحداث الواقعة والوث
ا  رى سواء بصفتھا مرجع ة كب ة وقيم ا أھمي ة لھ ومالحظاته الشخصية طارحا أمام القارئ معلومات ھامة وجد غزيرة، أعماله التاريخي

  تاريخيا أو لجھة قيمتھا األدبية...
اتية والھوت  = ة الھيسيش ه االمپتتناول أعماله الالھوتية مسألة الدفاع عن الحرك ا كل مؤلفات ي خصصھا -اس. عموم ك الت ا تل ا فيھ بم

  لھا طابع سجالي وجدالي، سعى فيھا جاھداً للتصدي للمخاطر التي تتھدد األرثوذكسية. -لنقض اإلسالم
اسالنصوص الجدالية الناقضة لبروشور سيدونيس ھي مساھمة قيمة منه لمناضرة الھوت  -1 ا پ, فگريگوار پاالم ان راھب روشور ك

ة  »مقال سيدونيس بروشور«س بدير الڤرى الكبرى ومناھضاً للھيسيشازمية، يراجع في جبل أتو ة واألخالقي في الموسوعة الديني
VII، 1079/1081.  

- H.G. Kirchliche und theologische litteratur im byzantinischen Reich, p. 737/739. 
  وراجع أيضاً:

"Ioannis cantacuzenis Refutationes Duae Prochori Cydonii et Disputatio cum Panto Patriarcha Latino 
Epistulis Septem Tradita, Nune primum éditae curantibus". 

  سجاالت مع جان كيباريسيوتيس: إسحاق أكيروس وآخرون، مذكورة في مشكالت بيزنطة داخلية. -2
  وراجع:

- D.J Geanakoplos : "Some Aspects of the influence of the Byzantine Maximus the confessor on the 
Theology". Churche History 38 (1969), p 150/163. 

 .A584-A372، 154ص / -  9
 .C، B 584 692، 154ص / -10
  عن ضعف االھتمام الذي خصت به أعمال كانتاكوزين راجع: -11

- G. Podakalsky : "Orthidoxe und westiche Theologie". 
  XIV internationalen Byzantinistenkogress Altenفي: 

  ومع ذلك ھناك غياب في التراجم الكاملة واألھم من بينھا المدونة حتى اآلن ھي: -12
 - Johannes Kantakouzenos – Aritokrat, Staatsmann, Kaiser und 

Mönch in Bysanz im 14, Jahrhundert 
  من جانب سيريس وكيريس وليو كما ذكر فوق.انب أعمال كانتاكوزين وفي اإلغريقية، انحصرت البحوث في بعض جو

ات ) من ھيراكليون (في عصر كانديا) بكريت. درس المنطق بالبند1586/1664يتحدر ميليتيوس سيرغوس ( -13 ة والطب والطبيعي قي
دريس في كنيسة المسفي بادوا.  وعظ والت زاول ال ر تيوتوكوس يسويي بالقسطنطينية ي رى. في استقر في دي رجم في  1635يح الكب ت

د لصاحبه  ات الناقضة لمحم اب المنافحات والخطاب و كت ود فاسيل لوب ا أھدى لصديقه ڤيوڤ جاسي بمولداڤيا إلى اإلغريقية المبسطة كم
ديسA 1253كانتاكوزين. نجد ھذه الترجمة في المخطوطات التالية: باريسينوس غريغوس  يانوس غريغوس أبون ، كوديسي II، مارس

  ، ولورا وأنسيرانوس موزي.2573وس أط
  نجد عند ڤوردكرز الئحة شبه كاملة لمخطوطات المنافحات والخطب الناقضة لمحمد في أطروحته للدكتوراه غير المنشورة. -14
ان  -15 ى اإليم اظ عل النفس والحف ة ب ز الثق ى تعزي ة إل اكوزين الرامي ات كانت ي منافح ودة ف ة الموج ى القيم ونيس عل يروس ڤري دد س ش

  المسيحي في كتابه:
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- The Decline of medieval Helleniam in Asia Minor and the process of islamization from the Eleventh 
through the Fifteenth century, University of california, Press, Berckley, Los Angeles,  Londres 1971. 

  .388-376، ص/ 1996المؤسسة الثقافية للبنك القومي اليوناني، أثينا،  ترجم ھذا الكتاب إلى اإلغريقية من قبل
  ». Byzantine Attitudes towards Islam during the Late Middle Ages «-يراجع: 

د في گكان تيودور ييبليا ندر ورودولف  -16 دأ يتأك ذي ب د التركي ال وريخ في عصر اإلصالح. فالتھدي واتر شخصيتين بارزتين في زي
ام ڤأوروبا مع حصار  ا ع ليمان ( 1529يين د س ى ي ي 1520/1566عل ى الالتين ة إل ى الترجم ا عل ذلك عكف ى اإلسالم. ل اه إل ) شد االنتب

  ونشرا األعمال الدفاعية المھاجمة لإلسالم لكانتاكوزين.
  ھذه األعمال تتضمن عدة عناوين في الموروث الفيلولوجي (فقه اللغة). -17

  .13اءتھا بعد دراسة معمقة للمسألة، راجع، ميريغو: أعمال واعظ فلورنسي من الشرق في نھاية القرن وج.م ميريغو ينصح بقر
  وترجم كتبا التينية أخرى. الصة الالھوتية لتوماس األكويني،كما أن ديمتريوس كيدونيس ترجم الخُ  -18
  يوھانيس كانتاكوزين: ضد محمد. -19

20- E. Trapp : Manuel II Palaiologos. Dialogue mit einemleser op, cit, p 11-95. 
  .ا رسائل كيدونيس إلى كاراتاناسيس، تراجع أيض46/48مكرر، ص  -21
لة ج -22 م تنشر ضمن سلس ة ل ي (-ھذه النصوص الثالث راك  )Migneب مين رات، أسر األت ديس ب ا فيليبي ا أن ا أنجزتھ ة منقحة لھ طبع
اريز، ، 7االماس الملف والتعليق في أعمال وذاكرات پل ة« 109/135(ص  109/122، ص 1979ب الة 136/165ص ، »المقدم ، رس

  : رسالة إلى مجھول).187/190، خطاب إلى الشيونيس المالحدة، ص 168/185إلى كنيسة تسالونيك ص 
  االماس فقد أنجزھا أستاذ كلية الالھوت في تسالونيك ب،ك كريستو. پأما الطبعة الثانية المھمة واألعمال الكاملة ل

  المترجم)-كما أن طبعة غير كاملة كان وراءھا د.زاكيتينوس (باإلغريقي
  ويراجع أيضا:

Georgiades Armakis "Gregory Palamas among the Turks and Documents of his capticity as historical 
Sources". 

  وما يليھا. Speculum 26 (1951), P. 104في   =
ة ازدھرت  -23 ا أن اإلنسان إذا الھيسيشازم طائف د أتباعھ ة. يعتق اطق أخرى باإلمبراطوري الونيك ومن ى تس دت إل وس وامت ل أت ي جب ف

يبلغ لحظة الكشف أو االنكشاف، وسيرى  ه فس ور اإللھي«تحكمت روحه في قلب ل طابور.  »الن د والدة المسيح في جب ى عن ا تجل كم
ا والطريق إلى ذلك يمر من تطھير القلب والصالة الموصولة في صم ة. فالمناھضون لھ ة مھم ت. والھيسيشازم تطرح مشكلة الھوتي

يفور غريغوراس () و1310/1350) وغريغوار أكيندونيس (1290/1350كبارالرم دوكاالبر ( ي: إذا 1295/1360نيس ا يل رون م ) ي
ة الم ة اإللھي الروح كانت الماھية اإللھية غير قابلة للتصور فتسجيل رؤية النور اإللھي وھو فيض من الماھي ا ال يعرف إال ب ة. ف فارق

ي: صحيح أن هللا  االماس يرد على ھذه االعتراضاتپووحيه الطبيعي. وبناء عليه فا موضوع للتفكير وليس موضوعا للرؤية.  ا يل بم
ة والصفات اإل ة اإللھي ين الماھي رة غير قابل للتصور أو لإلدراك غير أنه يتجلى في صفاته غير المخلوقة، ويميز بذلك ب ذه فك ة، وھ لھي

ي) هللا من  إذا استحال انكشاف (تجلّ وق، ف ر المخل وق وغي الم المخل ول اإللھي المباشر في الع ين الحل فارقة في الالھوت الشرقي، ويب
يس موضوعاً  ا ل ة، ف ة الالمنتاھي اھي) والربوبي دود (المتن الم المح ين الع اك أي اتصال ب ون ھن ن يك ة فل ر المخلوق خالل صفاته غي

النور حسب ل ه ف ة، وعلي ر المخلوق ي پإلدراك لجھة ماھية، أو جوھر (ذاته)؛ لكنه حاضر في التاريخ من خالل صفاته غي االماس تجلّ
  المسيح في جبل طابور وھي صفة إلھية غير مخلوقة وبواسطته ينزل هللا إلى العالم وينيره، أو يضيئه.

  اس ھي من إعداد أستاذ كلية الالھوت في جامعة أرسطو بتسالونيك.االمپالطبعة الرئيسة لألعمال الكاملة لغريغوار  -24
  االماس وھي في عداد خمسة أجزاء ضخمة نذكر منھا:پومن أعمال 

  الخطابات: بصدد روح القدس -1
  الخطابات المسھبة في الدحض، دحض مزاعم بارالم -2
  الخطابات السبعة والخطابات األربعة -3
ى مقاالت كثيرة يتناول فيھا بالعرض والت -4 ا عل د فيھ ة، ويؤك ر المخلوق ة غي ة والصفات اإللھي ة اإللھي ين الماھي ز ب حليل التميي

  عدم قابلية الماھية اإللھية لإلدراك وقابلية الصفات اإللھية لذلك كما للتبليغ .
دين في اكتشاف -5 ذ. ن ه الكنسي الناف وتيين پاالماس  ثم ھناك كتاباته األخرى الشاھدة على تمكنه الالھوتي فضال عن وعي لالھ

ال ة أعم ورف،  الكبار في الشتات الروسي خصوصا جان ميندورن، تراجع طبع دفاع عن القديسين الھيسيشات لمين ة ال اس، ثالثي پاالم
ان،  وار1959لوڤ ى غريغ دخل إل اريز،  ، وم ي، ب وف األرثوذكس اس والتص د 1959پاالم ور عن وت الن كي: الھ ا، ف لوس ، وأيض
دورف I ، 1945: هللا حيپاالماس تسالونيك  في غريغوار ة للرجل. وشارك مين ال الكامل ذه الكتب لنشر األعم . اعتمد كريستو على ھ
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  فلسفة العبادة في اإلسالم
  �عزمي طه (السيد أحمد)

الحديث عن فلسفة العبادة غير الحديث عن العبادة، ففلسفة العبادة تحاول بيان مفهوم 
العبادة، واألسس التي تقوم عليها، والمبادئ التي تنطلق منها، والغاية التي تؤدي إليها، 

لمصطلحات القريبة من مفهومها، والثمرات التي تنتج عن ممارستها، وعالقاتها مع ا
مثل الخالفة وغيرها، وكل ذلك بطريقة عقلية، األمر الذي يزيد الوعي بحقيقة العبادة، 

  ويجعل ممارستها قائمة على بينة وبصيرة.
ومع أن حديثنا عن العبادة في اإلسالم سيقدم بالطريق العقالني، فإنه تحسن اإلشارة 

إذ - بد أن تبدأ من نصوص اإلسالم، لبحث الإلى أن األسس التي سينطلق منها ا
  وهي نصوص ال يصعب إثباتها بالطرق العقلية.  -الحديث عن اإلسالم

سنبدأ هذا البحث من قضية هي القضية األولى في العلم والدين والفلسفة والفكر 
واألخالق واإلدارة، بل وفي كل شأن من شؤون الحياة، ودون اإلقرار بها والبناء عليها 

يستقيم أي بناء فكري نظري، وال أي بناء عملي؛ ألنها هي الحقيقة الوجودية األولى،  ال
التي تأتي جميع الحقائق الوجودية األخرى تبعًا لها ومتفرعة عنها، هذه القضية األولى 

 ؛1ومع أن هذه القضية قد وردت نصًا في القرآن الكريم ،»اهللا خالق كل شيء«هي: 
ية قَّدم العقل على مّر العصور األدلة المختلفة إلثباتها؛ فإنها في الوقت نفسه قض

في -والمتتبع لألدلة التي قدمها المفكرون إلثبات وجود اهللا يجد أنها تقوم كلها 
على إثبات أن اهللا هو خالق هذا العالم وخالق كل شيء، أو صانعه؛ أي أن  -جوهرها

ها كالذي قاله أفالطون الذي اهللا قد خلقه من ال شيء، أو من مادة سابقة ال شكل ل
سمى اهللا الصانع (ديمورجوس)، والقضية: (اهللا خالق كل شيء) تعني الخلق من ال 

  .2شيء
إن أحد الشروط األساسية ألي بناء نظري فكري هو أن يكون مؤسسًا على حقائق 
وجودية راسخة صادقة يقينية، فإن لم يتحقق هذا الشرط حينها سيسهل هدم هذا البناء، 

ذا األمر قد التفت إليه معظم الفالسفة الكبار على مّر العصور أمثال: أفالطون وه
وأرسطو إلى األبيقوريين وفالسفة العصور الوسطى األوروبية، وفالسفة العصور 

                                                           
 إلسالمية .أكاديمي من األردن، ورئيس تحرير المجلة األردنية في الدراسات ا  
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) وغيرهم كثيرون، فضًال عن الفالسفة Kantالحديثة عندهم مثل ديكارت وكانت (
ولى أساسًا في بناء فلسفاتهم، ولم ينكر هذه المسلمين، فكانت هذه الحقيقة الوجودية األ

  القضية إال فئة قليلة هم المعروفون بوصف المالحدة.
  عبادة المخلوقات 

واآلن، إذا كان اهللا خالق كل شيء، فإن كل شيء سيكون خاضعًا لهذا الخالق، ال 
موجودًا،  يخرج عن إرادته وحكمه وما أراده له وقّدره عليه، فهذا الشيء المخلوق لم يكن

له بالضرورة، ثم أوجده الخالق بإرادته، وخالقه قادر على إفنائه إن شاء، فهو مقهور 
الخروج عما أراده له خالقه وقّدره له، إنه ال يملك إال  -أي مخلوق–فال يملك المخلوق 

أن يطيع خالقه، إال إذا كان في تقدير خالقه لطبيعته وخصائصه أنه يمّكنه أن يطيع 
لغاية أرادها له الخالق، كما هو الحال في اإلنسان الذي مّكنه اهللا سبحانه أو يخالف 

  من القدرة على هذين األمرين: الطاعة والمعصية.
َوِلّلِه }هذا الذي نقوله هنا أكده اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله الكريم:

َوِلّلِه َيْسُجُد }، وقوله تعالى:)15الرعد: ({هاً َيْسُجُد َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوعًا َوَكرْ 
، والسجود تعبير عن الخضوع والطاعة، )49النحل: ({َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ 

وكل مخلوق في السماوات واألرض طاعته حسب طبيعته التي خلقه اهللا عليها وما كان 
اهللا منه، فسلوك األجرام السماوية هو  قّدره له، فال يكون سلوكه إال موافقًا لما يريده

  بحسب ما خلقه اهللا فيها من خصائص وقوانين، وهكذا كل مخلوق.
ُقِل الّلُه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو }واهللا الخالق هو القاهر لكل المخلوقات، يقول سبحانه: 

  . )16الرعد:({اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ 
حانه وتعالى خالقها، وهذا شكل آخر من أشكال وما في السماوات واألرض يسبح هللا سب

َسبََّح ِللَِّه }الطاعة والخضوع بجانب السجود، وفي هذا المعنى يقول اهللا سبحانه وتعالى:
، وقوله تعالى: )1الحشر: ({َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

، لكن اإلنسان ال يفقه )44اإلسراء: ({ْبُع َواَألْرُض َوَمن ِفيِهنَّ ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّ }
كيفية هذا التسبيح وصورته، فكل مخلوق له تسبيحه الخاص به، يقول سبحانه 

  .)44اإلسراء: (.{َوإِن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ }وتعالى:
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أن سجود كل المخلوقات هللا وتسبيحها له هو طاعة وخضوع هللا، أي هو وهكذا نرى 
  عبادة منها هللا سبحانه وتعالى.
  عبادة اإلنسان لخالقه

ينطبق عليه بالضرورة،  الكوني فقانون السجود والتسبيحواإلنسان أحد مخلوقات اهللا، 
ما أكده  فعليه أن يطيع اهللا ويخضع له، شأنه شأن سائر المخلوقات األخرى، وهذا

خالق اإلنسان سبحانه وتعالى في بيانه ما هو مطلوب منه تجاه خالقه وخالق كل 
فهذا  -التي هي القضية الوجودية األولى–رتبًا هذا المطلوب على المقدمة شيء، م

المطلوب من اإلنسان هو النتيجة المنطقية التي يصل إليها العقل بعد تسليمه بالمقدمة، 
َذِلُكُم الّلُه َربُُّكْم ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء }له تعالى: وذلك كله متضمن في قو 

، وتكرر بناء هذه النتيجة (العبادة) على المقدمة (اهللا خالق كل )102األنعام: ({َفاْعُبُدوهُ 
  شيء) في عدد من آيات القرآن الكريم.

هللا الخالق، والطاعة هي والعبادة تعني الطاعة والخضوع والتذلل للسيد الذي هو ا
  االلتزام باألوامر والنواهي كلها، جليلها وحقيرها، كبيرها وصغيرها.

والعبادة أيضًا هي (الصراط المستقيم)، أي هي أقصر الطرق وأصوبها وأيسرها في 
الوصول إلى الغاية التي خلق من أجلها اإلنسان، وفيها خيره وكماله وسعادته، وهذا 

ِإنَّ الّلَه َربِّي َوَربُُّكْم }تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السالم:  المعنى ورد في قوله
، ويقول اهللا سبحانه وتعالى على لسان ) 51آل عمران: ({َفاْعُبُدوُه َهـَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ 

مشيرًا إلى أن هذه القضية المنطقية العقلية هي أمر  -صلى هللا عليه وسلم-سيدنا محمد 
 به يتذكرون، وقد طالبهم بتذكره ناس، واحتمال نسيانه كبير؛ لكنهماإذا ُذّكرواقد عرفه ال

في قوله  –كما رأيناه–وهذا المعنى متضمن  -يهم من قبلإذ هو أمر معروف لد-
، ونرى في قول الحق )3يونس: ({َذِلُكُم الّلُه َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َأَفَال َتَذكَُّرونَ }سبحانه:

، تنبيها لهم على أمر قد عرفوه من قبل، ولعل التنبيه هنا يشير {َتَذكَُّرونَ  َأَفالَ }سبحانه: 
َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم }إلى ما ورد في آية الميثاق، وهي قوله تعالى: 

يََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى  َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا ُذرِّ
يًَّة مِّن َبْعِدِهْم َأَفُتْهلِ  ُكَنا ِبَما َعْن َهَذا َغاِفِليَن * َأْو َتُقوُلوْا ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ

هللا لبني آدم جرى قبل ، وهذا اإلشهاد من ا)173-172األعراف: ( {َفَعَل اْلُمْبِطُلونَ 
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وجودهم في هذه الحياة الدنيا بكيفية ال نعلمها، وهو إقرار منهم بأن اهللا ربهم؛ ذلك أنهم 
كانوا قد ُخلقوا (على صورة ما)، وال يكون الخلق إال من اهللا، فهم قد أدركوا هذه القضية 

يفية ال نعلمها؛ (قضية اهللا خالقهم)؛ لكن اهللا سبحانه بّين لهم أنه هو أيضًا ربهم، بك
وعليه فإن بني آدم في هذا الموقف قد علموا أمرين: أن اهللا هو خالقهم، وأن اهللا هو 
ربهم في الوقت نفسه، فاإلشهاد كان إقرارًا من بني آدم بالربوبية التي كان متضمنًا فيها 

  اإلقرار باأللوهية. - بطبيعة الحال والموقف-
السابقة التي رتبت العبادة كنتيجة الزمة عن وهنا نوّد أن نوضح ما ورد في اآليات 

، وأما الربوبية فتأتي 3األلوهية والربوبية معًا، فنقول: إن ألزم لوازم األلوهية هي الخلق
منطقيًا بعد الخلق، فاهللا خلق كل شيء، ثم إنه لم يتركه دون رزق ورعاية وعناية 

اللَُّه }به المنطقي قوله تعالى:ورقابة وتربية بكل ما يحتاجه، ويؤكد هذا المعنى في ترتي
، فاهللا سبحانه وتعالى اهللا والرب )40الروم: ({الَِّذي َخَلَقُكْم ثُمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكمْ 

ِإنَّ َربَُّكُم الّلُه }لكل شيء في الوقت نفسه، وهذا المعنى يؤكده قوله سبحانه وتعالى: 
 -من حيث هو خالق فحسب-، واهللا )3يونس:  ({اِت َواَألْرَض الَِّذي َخَلَق السََّماوَ 

يستحق أن ُيعبد، ومن حيث هو رّب فحسب يستحق أن يعبد، وهو ما يؤكده قوله 
، ومن حيث هو خالق وربٌّ يستحق )99الحجر: ({َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقينُ }تعالى:

هي أقوى  -بما فيها اإلنسان- اتة على المخلوقأن ُيعبد أيضًا، لكن حجية لزوم العباد
  في الحال الثالثة؛ إذ المقدمات هنا: َخْلٌق + تربية.

في ضوء ما تقدم من تحليل وتوضيح يمكن القول بأن عبادة اإلنسان هللا رّبه سبحانه 
صلى هللا عليه -وتعالى حق له عليهم، ويؤكد ذلك الحديث الذي فيه سؤال رسول اهللا 

فأجابه: اهللا ورسوله أعلم، فقال  »أتدري ما حق اهللا على العباد؟«ذ بقوله له: لمعا -وسلم
  .4»حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً «عليه الصالة والسالم: 

ومع أن العبادة هي حق اهللا على العباد، وأن معناها الطاعة والخضوع والتذلل هللا رب 
فإننا نجد في عبادة -هي هللا الرب؛ (إذ اهللا هو الرب) العالمين، وألن عبادة اإلنسان 

، وهذا المعنى »محبة اهللا«اإلنسان هللا معنًى آخر لم ُيشر إليه في التحليل السابق، وهو 
لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، «ذكره ابن تيمية بقوله: 

، وهذا المعنى يمكننا استنباطه من 5»فهي تتضمن غاية الذل هللا تعالى بغاية المحبة له
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من  »الرب«الذي يرعى ويعتني ويرزق، إلى آخر ما تتضمنه لفظة  »الربّ «معنى 
 - عنايًة ورعايًة وٕاحساناً -معاني كلها إيجابية بحق المربوب، وألجل هذه المعاني كلها 

فطرت «لوب كان ال بدَّ للمربوب أن يقابل الرب بالمحبة؛ إذ الحظ الحكماء قديمًا أن الق
، فإذا وعى اإلنسان معنى اهللا الخالق لزم عنه الطاعة »على حب من أحسن إليها

والخضوع والتذلل، وٕاذا وعى معنى الربوبية لزم عنه المحبة، وٕاذا وعى معنى األلوهية 
والربوبية معًا كان عبدًا طائعًا خاضعًا خضوعًا مقترنًا بالمحبة هللا الرب سبحانه، بعيدًا 

  اإلكراه والقسر. في ذلك عن
وٕاذ في الطاعة والخضوع تفاوت ودرجات بين الناس، ومثله في المحبة، كان ال بّد أن 

  يكون كمال العبودية مرتبطًا بغاية الخضوع وغاية المحبة معًا.
  العبادة ھي الغاية التي خلق من أجلھا اإلنسان

إذا ما ُترك اإلنسان  البحث في الغاية التي ُخلق اإلنسان من أجلها ليست مسألة يسيرة
ليبحث فيها بعقله وعلمه دون معونة خارجية، وذلك أن مثل هذا البحث يحتاج إلى 
شروط علمية ال يملكها اإلنسان، وال يمكن له في يوم من األيام أن يملكها، ال فردًا وال 
نوعًا، وهذه الشروط هي: أن يعرف حقيقة نفسه كنوع، وحقيقة كل فرد من أفراد هذا 

ع على الوجه الكامل، وأن يعرف حقيقة كل الوجود الذي يحيط به على نحو كامل النو 
أيضًا، وهذان الشرطان مستحيالن بالنسبة لإلنسان؛ ثم إن المؤهَّل حقًا ألن يخبرنا عن 
الغاية التي ُخلق اإلنسان من أجلها هو خالق اإلنسان، فإن أخبرنا هذا الخالق بهذه 

  وٕان لم يخبرنا نبقى في ظنون.  الغاية كان األمر كما أخبر،
ومن لطف خالقنا بنا أنه أخبرنا بالغاية التي خلقنا من أجلها، وأكد لنا أنه لم يخلقنا 
عبثًا بال غاية، وأن هذه الغاية قد قضاها قبل خلقنا، وهذه المعاني واردة صريحة في 

 {َبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا َال ُتْرَجُعونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم عَ }قول اهللا سبحانه وتعالى: 
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ }، وقوله تعالى:)115المؤمنون: ( ، )56الذاريات: ({َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

  .)23اإلسراء: ({َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاهُ }وقوله سبحانه: 
اإلنسان هي نتيجة الزمة عن كونه مخلوقا خلقه اهللا، وقد وكما ذكرنا آنفًا، فإن عبادة 

أكد الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه الحكيم تذكيرًا للناس 
بهذه القضية العقلية التي تكاد تكون من بديهات األمور إن لم تكن بديهة فعًال، نورد 
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ُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َيا َأيَُّها النَّاُس اْعبُ }منها قوله تعالى:
أن عبادة اإلنسان هللا نتيجة الزمة  - كما تقدم آنفاً - ، فاآلية تؤكد هنا)21البقرة: ({َتتَُّقونَ 

  عن كونه خالقًا ورباًّ في الوقت نفسه.
لى، فإن تحديد طريقة هذه وٕاذا كانت العبادة تعني الطاعة والخضوع هللا سبحانه وتعا

العبادة وكيفيتها ال يمكن أن يأتي من العبد نفسه؛ بل ال بدَّ أن تأتي من الخالق سبحانه 
وتعالى؛ ذلك أن الطاعة ُتلخص بالتزام األوامر والنواهي التي يصدرها المطاع للمطيع، 

فية عبادته وذلك وال يصدرها المطيع لنفسه، واهللا الخالق ربُّ الناس قد بيَّن لإلنسان كي
من خالل أنبيائه ورسله الذين بلغوا رسالة عبادة اهللا ومنهجها للناس على مرِّ العصور، 

، ثم )59األعراف: ({َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرهُ }فكل الرسل قالوا ألقوامهم: 
  بّينوا لهم كيفية هذه العبادة بأوامرها ومنهياتها.

  .»ال ُيعبد اهللا إال بما شرع«ذا المعنى عّبر عنه العلماء بقولهم: ه
صلى هللا عليه -والمسلمون يعبدون اهللا بحسب ما بلَّغهم به عن ربه رسول اإلسالم محمد 

، ولذلك كانت طاعة رسول اهللا هي طاعة هللا؛ ألنه بّين للناس كيف يطيعون اهللا -وسلم
من تلقاء نفسه لكي ُيطاع بها؛ إذ هو بشر مخلوق؛ كما يريده اهللا، فهو لم يضع أوامر 

لكنه يختلف عن البشر اآلخرين بتلقي الوحي اإللهي المتضمن بيان كيفية عبادة اهللا 
مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع }وطاعته. هذه المعاني أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى:

ْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ قُ }، وفي قوله أيضًا: )80النساء: ({الّلهَ  الكهف: ({ْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّ
ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشرًا }، فهو بشر رسول، قال تعالى: )110
، وهذا الرسول عليه إبالغ رسالة رّبه التي تبين للناس كيفية )93اإلسراء: ({رَُّسوالً 

  .)99المائدة: ({َلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبَالغُ مَّا عَ }طاعته وعبادته، يقول سبحانه:
  التوافق الوجودي للعبادة

رأينا فيما تقدم أن جميع المخلوقات بما فيها اإلنسان تعبد اهللا خالقها وربها، وأن ذلك 
لزومًا عقليًا  -»اهللا خالق كل شيء«-أمر يلزم عن القضية الوجودية األولى واألساس

ادة هي التي جعلها اهللا الخالق الغاية من خلق اإلنسان، وأن هذا منطقيًا، ورأينا أن العب
األمر قد قضاه اهللا قبل خلق اإلنسان، وأنه سبحانه حدد هذه الغاية لإلنسان بإرادته 

توافق بين الغاية من وجود اإلنسان وبين  - إذاً -التي ال تحدها حدود أو قيود؛ فها هنا 
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، »قانون السجود والتسبيح«ي أسميناه فيما تقدم: الواقع الوجودي، وقانونه الكوني، الذ
، هذا القانون الذي يلزم »قانون العبادة«أو  »قانون الطاعة«والذي يمكن تسميته أيضًا: 

بوجوده طاعة المخلوق للخالق؛ فالتوافق واالتساق قائم بين حقيقة وجود اإلنسان، 
  وحقيقة الوجود بعامة. وحقيقة أنه مخلوق، وحقيقة الغاية التي حددها له خالقه، 

وتظهر أهمية هذا التوافق واالتساق لو افترضنا عدم وجود غاية من خلق اإلنسان، 
كالذي توهمه القائلون بأن وجود اإلنسان عبث ال غاية له؛ في مثل هذا الموقف 

وخارجًا عنه، وسيترتب على  »الطاعة الكوني«سيكون وجود اإلنسان مخالفًا لقانون 
حياة اإلنسان، وستنعدم فيها مرجعية الخير، فال نستطيع تمييز  ذلك اضطراب في

، وهذا كله بسبب عدم وجود اتساق 6الخير من الشر، وال يصبح للحياة معنى أو قيمة
وتوافق وجودي بين المعطيات الوجودية والغاية التي يرى القائل بالعبثية أنها غير 

  موجودة. 
أن لوجوده غاية أخرى غير العبادة، كأن يجعل  واألمر نفسه يكون عندما يعتقد اإلنسان

غايته في الدنيا جمع المال والثروة، أو الحصول على أكبر قدر من اللذات المادية 
  والحسية، أو غير ذلك من غايات تخالف الغاية التي حددها الخالق، وهي العبادة.

معًا، وهو المعروف ومثل ذلك وأكثر، حين يعبد اإلنسان غير اهللا، أو يعبده ويعبد غيره 
بالشرك في المصطلح القرآني والشرعي، فيكون بذلك قد ضّل عن الغاية التي ُخلق من 
أجلها، ولم يتوافق مع الوجود، ال على مستوى وجوده الفردي وال على مستوى الوجود 
الكوني، فكيف يطيع المخلوق كائنًا غير خالقه عن قناعة منه وٕارادة؟ إال أن تكون 

؛ إذ -صلى هللا عليه وسلم-الكائن هي طاعة هللا، كما في حالة طاعتنا للرسول  طاعته لهذا
  كما تقدمت اإلشارة إليه. –هي طاعة هللا في الوقت نفسه

وقد بّين القرآن هذه المعاني وأكثر منها في العديد من اآليات الكريمة، فقد جعل الشرك 
يَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َعَبْدَنا ِمن َوَقاَل الَّذِ }مقابًال للعبادة، وذلك في قوله تعالى: 

ُقْل ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد الّلَه َوال }، وكذلك في قوله الكريم:)35النحل، ({ُدوِنِه ِمن َشْيءٍ 
؛ واهللا سبحانه أمر الناس أن يعبدوه وال يشركوا في عبادته شيئًا )36الرعد: ({ُأْشِرَك ِبهِ 

  . )36النساء: ({َواْعُبُدوْا الّلَه َوَال ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئاً }سبحانه وتعالى:  مهما كان، يقول
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وٕاذا كانت العبادة هي طاعة اهللا وحده في أوامره ونواهيه فإن معصية اهللا باتخاذ غاية 
 غير العبادة أو بالشرك ستكون ضدًا للعبادة، أي ضدًا للغاية التي خلق اإلنسان من

ستكون مخالفة ومعارضة  - صغيرهاو  كبيرها– ن المعاصي كلهاأجلها؛ وعليه فإ
وخارجة عنه، ولهذا فإنها ستحدث اضطرابًا واضحًا في الوجود  »التوافق الوجودي«لـ

  اإلنساني.
أوًال ألنها تحرفه عن غايته الحقيقية، وحين ينحرف سلوك اإلنسان عن غايته التي 

ا المعنى نجده في عدد من اآليات يقصدها فسيكون ضاًال بعيدًا عن الهداية، وهذ
َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مَِّن }الكريمة، منها قوله تعالى: 

ُقل الَّ َأتَِّبُع َأْهَواءُكْم َقْد َضَلْلُت ِإذًا َوَما َأَنْا ِمَن }، وقوله تعالى:)50القصص:({اللَّهِ 
  .)56األنعام: ({اْلُمْهَتِدينَ 

انيًا، فإن المعاصي ستحدث اضطرابًا في نظام الوجود بعامة؛ ألنها تعارض غايته ثم ث
التي خلق من أجلها؛ وللقارئ أن يتأمل بعض اآليات الكريمة التي تفيد هذا المعنى، 

الروم: ({َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ }من ذلك قوله تعالى:
َوَلِو }، والمقصود هنا الخروج عن طاعة اهللا وفعل المعاصي، وكذلك قوله تعالى: )41

، واتباع )71المؤمنون: ({اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ 
ره، اإلنسان ألهوائه مضاد لطاعة اهللا واتباع أوامره، وهو أمر يفسد نظام الوجود بأس

سماواته وأرضه؛ ألنه سير وراء المعاصي، إال إذا كان الهوى تابعًا لما جاء به الرسول 
  من عند اهللا. 

؛ »إثمًا عظيماً «، و»ظلمًا عظيماً «والشرك يدخل في اتباع األهواء؛ لكنه فعل عّده اهللا 
ذلك  أنه وصف غير اهللا بأخص صفاته وهي الخالقية، وٕاعطاء غيره ما يستحقه وحده 

، ألن أحد جوانب هذا التوافق »للتوافق الوجودي«هو العبادة، وهذا كله خلل ومخالفة و 
لم يعد منسجمًا مع حقائق الوجود وقانونه الكوني، هذه المعاني  - وهو سلوك اإلنسان-

َيا ُبَنيَّ َال ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم }نجدها في آيات عديدة، منها قوله تعالى:
النساء: ({َوَمن ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيماً }، وقوله تعالى: )13لقمان: ({ِظيمٌ عَ 

ما بينه اهللا سبحانه  - في عدم انسجام صاحبه مع الوجود-. ومن عواقب الشرك )48
َوَمن ُيْشِرْك }في تشبيه هو في غاية البالغة والداللة والبيان، وذلك في قوله تعالى: 
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يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ بِ  الحج: ({اللَِّه َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْهِوي ِبِه الرِّ
31(.  

وهكذا، فإن عبادة اهللا وحده هي سبب توافق اإلنسان مع الوجود، (وهو ما أسميناه: 
  التوافق الوجودي).

  العبادة شاملة لكل جوانب سلوك اإلنسان
ا دامت العبادة هي الغاية التي خلق من أجلها اإلنسان، فإن كل سلوك يصدر عن م

اإلنسان ينبغي أن يكون متجهًا لتحقيق هذه الغاية؛ أي ال بّد أن يكون عبادة هللا سبحانه 
 ،7وتعالى، سواء أكان هذا السلوك خارجيًا ظاهرًا أم كان داخليًا ال يالحظه اآلخرون

ة للقول بالعبادة، فلو كان جانب من سلوك اإلنسان يحقق هذه هذه هي النتيجة المنطقي
الغاية وكان جانب آخر ال يحققها؛ فإن تحقيق هذه الغاية سيكون قاصرًا أو قد ال يكون 

  متحققًا ألبتة.
يفسد نظام  -أي فعل المعاصي-فإذا كان اتباع األهواء المخالفة ألوامر اهللا ومراده 

على مستوى – فإنه ال بّد حتى يستقيم الوجود -والكوني الوجود اإلنساني-د كله الوجو 
أن يكون سلوك اإلنسان بكل أشكاله ومستوياته عبادة  -اإلنسان وعلى مستوى الكون

هللا، خاليًا من المعاصي صغيرها وكبيرها، وعليه ال بّد أن تكون العبادة شاملة لكل 
  سلوك يقوم به اإلنسان في هذه الحياة. 

بادة مقصورة على القيام بالعبادات التي عبَّر عنها الفقهاء بمصطلح وهكذا، فليست الع
في كتب الفقه، مثل: الصالة والزكاة والصوم والحج وغيرها، وٕانما ينبغي  »العبادات«

العبادات  - بطبيعة الحال–م به اإلنسان عبادة، وذلك يشمل أن يكون كل فعل يقو 
باطنًا؛ إن مشينا وأكلنا وشربنا وكالمنا المشار إليها هنا، وكل ما يصدر عنه ظاهرًا و 

وتعاملنا مع األرض والطريق والحيوانات والجمادات، ودخولنا إلى بيوتنا وخروجنا منها، 
ونومنا ويقظتنا ونوايانا وعواطفنا وانفعاالتنا... إلى آخر ما ال يحصى من أنواع السلوك 

سبحانه، وبعدًا عن اإلنساني، كل ذلك ينبغي أن يكون عبادة هللا، أي طاعة له 
  معصيته.

ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي }والحق سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بقوله:
  .)162األنعام: (.{ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
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والواقع أن هذا المعنى الشامل للعبادة هو ما استقر في نفوس المسلمين وضمائرهم 
الناس يسألون عن كل فعل أو سلوك: هل هو حالل أم حرام؟ بمعنى  بعامة، لذلك ترى

  هل هو طاعة هللا وعبادة له، أم هو معصية وُبعد عن مراد اهللا من العباد؟
  العبادة والخالفة في األرض

إن تحقيق الغاية التي ُخلق اإلنسان من أجلها يحتاج من اإلنسان إلى القيام بأعمال 
في الحياة على هذه األرض متجهة نحو هذه الغاية، مخصوصة ونشاط معين، وحركة 

هذه الحركة وهذا النشاط وهذه األعمال تشكل في جملتها المهمة المطلوب منه القيام 
َوإِْذ }، وذلك في قوله تعالى:»الخالفة في األرض«بها، وهي التي أسماها القرآن الكريم 
  . )30البقرة: (.{ْرِض َخِليَفةً َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي األَ 

في  القرآن الكريم بالنسبة هللا سبحانه وتعالى يدخل في تحديد  »جعل«وسياقات الفعل 
وظيفة الشيء الموجود وتحديد مهمته، فمثًال؛ اهللا خلق السماوات واألرض، ثم نظمها 

اْلَحْمُد }وحدد لكل جزء منها مهمة ووظيفة، ولنا أن نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى:
، وقوله )1األنعام: ({ِلّلِه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ 

َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز }تعالى:
ْلَنا  اْلَعِليِم* َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوْا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

َوَجَعْلَنا ِفي }، وقوله كذلك سبحانه وتعالى:)97-96األنعام: (.{ُمونَ اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعلَ 
، )31األنبياء: ( {اْألَْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبِهْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاجًا ُسُبًال َلَعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

  وغير كذلك من اآليات كثير.
ِإنِّي َجاِعٌل }وتعالى في قوله تعالى:المنسوب إلى اهللا سبحانه  »جعل«هذا الفهم للفعل 

، نفهم منه أن اهللا قرر خلق اإلنسان، وحدد له الغاية )30البقرة: (.{ِفي اَألْرِض َخِليَفةً 
من خلقه، وهي عبادته هللا، ثم حدد له المهمة التي عليه القيام بها؛ وهذا الخلق وهذا 

سابق وال الحق؛ إذ ِعْلُمه ليس  التحديد مرتبان هنا منطقيًا، أما هما في علم اهللا، فال
يؤدي إلى الوصول  -وهي الخالفة-فيه شيء سابق على شيء، وتحديد هذه المهمة 

  إلى تحقيق الغاية التي خلق اإلنسان من أجلها، وهي العبادة.
وعبادة اهللا معنيان مترابطان متسقان  »الخالفة في األرض«والحق الذي نراه أن 

هي ممارسة النشاط والحركة  –كما أشرنا آنفاً –ت الخالفة الن؛ ذلك أنه إذا كانمتكام
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وتوجيهاته وأوامره، وهو اهللا  »الجاعل«في الحياة الدنيا على هذه األرض، وفقًا لشروط 
سبحانه وتعالى، وٕاذا كانت العبادة هي طاعة اهللا والخضوع له وتنفيذ أوامره؛ فإن 

ما أمر واحد، وهو طاعة اهللا وتنفيذ ه -عند النظر إليهما من زاوية تحقيقهما-األمرين 
أوامره؛ وهكذا فإن اإلنسان بقيامة بمهمة الخالفة في األرض يحقق غاية العبادة التي 

  ُخلق من أجلها.
وٕاذا كان تحديد الغاية التي َخلق اهللا اإلنسان من أجلها ليس ألحد غير اهللا سبحانه 

م بها ليس ألحد غير اهللا أيضًا؛ وتعالى، فإن تحديد المهمة المطلوب من اإلنسان القيا
 »الخليفة في األرض«للترابط بين األمرين (العبادة والخالفة)، ولهذا لم نجد مصطلح 

إال في األديان اإللهية، أما في الفلسفات اإلنسانية المختلفة فال وجود لهذا المصطلح 
  بهذا المعنى القرآني.

: ليست عن اهللا في األرض، وقيل ها خالفةوخالفة اإلنسان في األرض، قيل فيها: إن
عن اهللا تنزيهًا هللا سبحانه عن حاجته إلى الخليفة؛ لكن الذي نؤكده هنا هو ما تؤكده 

 - فيما نراه-آية االستخالف اآلنفة الذكر، وهو في الوقت نفسه ما يهم اإلنسان معرفته 
ليفة في األرض، فاآلية الكريمة بينت مستخِلفًا هو اهللا سبحانه وتعالى، جعل اإلنسان خ

فحدد بذلك مهمته في حياته في هذه الدنيا، وهذا االستخالف له شروط وأحكام ومقاصد 
وضوابط حددها المستِخلف للمستخَلف هي في نهاية األمر أوامره ونواهيه التي عليه أن 

بمفهوم  »الخالفة في األرض«مفهوم  -مرة أخرى–هنا يلتقي يطيعها ويلتزم بتنفيذها، و 
  .العبادة
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  العبادة والحياة
هي حياة اإلنسان التي فيها مرحلتان: حياته في  - بطبيعة الحال–الحياة المقصودة هنا 

هذه الدنيا وعلى هذه األرض، وحياته في اآلخرة، وبينهما مرحلة أو حياة ُسميت بالحياة 
  البرزخية.

وتصديق  وألن الحياة األخروية غيب، ومثلها الحياة البرزخية، والغيب موضوع إيمان
بما ورد عنه في الوحي اإللهي الصادق غير المحرَّف، ثم ألن مصير اإلنسان في حياة 
البرزخ والحياة األخرى متوقف على أعماله وتعامالته المختلفة في هذه الحياة األولى 

  على هذه األرض؛ فسنركز الحديث هنا عن الحياة الدنيا.
ن مخلوق هللا، فستكون حياته كذلك مخلوقة فإذا كانت الحياة مرتبطة باإلنسان، واإلنسا

َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك }هللا سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى:
؛ والموت ضد )2-1الملك: (.{َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر* الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياةَ 

كما أكدت - هو انتقاله من حال ألخرى، وهو  اء اإلنسان، وٕانماالحياة، والموت ليس فن
  مخلوق هللا سبحانه وتعالى. - اآلية

والسؤال عن الغاية من الحياة ولماذا خلقها اهللا سبحانه وتعالى سؤال آخر، اإلجابة عنه 
من اختصاص اهللا الخالق وحده، وألهمية بيان هذه الغاية لإلنسان، لم يتركها سبحانه 

يتخبط في البحث عنها، وٕانما حددها له، وذلك وارد في اآلية السابقة بقوله  لإلنسان
، فإذًا، غاية الحياة هي االبتالء؛ أما )2الملك: (.{ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً }تعالى:

نتيجة هذا االبتالء فيقرره اهللا تعالى في ضوء أعمال اإلنسان في هذه الحياة الدنيا، 
إلنسان مظهرها البارز هو األعمال التي يقوم بها اإلنسان؛ وعليه يمكن لنا أن فحياة ا

نوضح الحياة بأبرز مظاهرها وأهمها، وذلك بالقول: حياة اإلنسان هي ما يقوم به من 
ما هو موجود،  ونقصد بالوجود هنا كل«أفعال، يتعامل فيها مع الوجود بجميع أجزائه، 

إلى خالق ومخلوقات، والخالق  -قيقة الوجودية األولىفي ضوء الح-  وهذا ينقسم أوالً 
واحد ال شريك له، أما المخلوقات فيستحيل على اإلنسان حصرها؛ لكن باإلمكان 
تصنيفها إلى أقسام كبيرة، فنحن نقسمها إلى: الذات (الفردية)، واآلخر في كل دوائره 

والكون الطبيعي،  (األسرة واألرحام واألقارب والجوار والمجتمع المحلي .. إلخ)
  .»واألفكار، والزمان، والغيب، واألدوات والوسائل
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أجزاء الوجود هذه كلها يتعامل اإلنسان معها في حياته الدنيا، فهو يتعامل مع الخالق 
سبحانه وتعالى، ويتعامل مع المخلوقات: مع ذاته (أو نفسه)، ومع اآلخرين، ومع 

الصناعية)، ومع الزمان، ومع الغيب، وال الكون، ومع الوسائل واألدوات (الطبيعية و 
  ينفك إنسان عن ذلك طوعًا أو كرهًا، إيجابًا أو سلبًا.

واآلن نقول: إذا كانت الحياة في جوهرها هي تعامالت اإلنسان في هذه الحياة مع 
جميع جوانب الوجود، وكانت الحياة ابتالًء واختبارًا، وكان الذي يقرر نتيجة اإلنسان 

الء هو خالقه سبحانه وتعالى، وكان معيار النجاح والفوز هو مدى طاعة في هذا االبت
اإلنسان في أعماله هللا تعالى ولرسوله (إذ طاعة الرسول هي طاعة اهللا)، وهذا المعنى 

األحزاب: ({َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيماً }يؤكده قوله سبحانه وتعالى: 
فنا إلى هذه المقدمات ما سبق بيانه، وهو أن طاعة اهللا سبحانه هي ، فإذا أض)71

الفوز «العبادة، كانت النتيجة من كل هذه المقدمات هي أن الحياة التي ستكون نتيجتها 
هي العبادة، أي هي التي تكون تعامالت اإلنسان فيها مع جميع جوانب  »العظيم

  الوجود طاعة هللا سبحانه وتعالى؛ أي عبادة.
مع مفهوم العبادة، أما الحياة التي  - التي ُيراد منها الفوز-ذا يلتقي مفهوم الحياة هك

يجعل الناس لها غاية وسببًا غير الذي حدده اهللا سبحانه وتعالى، فإن تعامالت 
اإلنسان فيها مع جوانب الوجود كلها لن تكون عبادة هللا سبحانه وتعالى؛ إذ لم تهتم 

  الفوز في الحياة األخرى.بطاعة اهللا، ولن تؤدي إلى 
ومع أننا ذكرنا أننا سنقصر الحديث عن الحياة الدنيا دون التعرض للحياة األخرى 

بالذكر، وهي من لوازم قول اهللا  -فيما نرى-والحياة البرزخية،  فإن هناك نقطة جديرة 
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ }سبحانه وتعالى:  ، وبيانه أن )56ريات: الذا({َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

وجود اإلنسان مستمر حتى الحياة األخرى، فهو موجود في الحياة البرزخية ثم يبعث 
في اآلخرة، والغاية من خلقه غاية مستمرة معه طوال وجوده في كل مراحله، فلذلك 
نستطيع القول: إن اإلنسان في الحياة األخرى يعبد اهللا، بمعنى أنه بطبعه يطيع اهللا 

ه سواء أكان في الجنة أم في السعير؛ لكن الفرق أن طاعة الدنيا تكليف ويخضع ل
وابتالء واإلنسان قادر فيها على االختيار بين الطاعة والمعصية، أما الطاعة في 
اآلخرة والخضوع هللا رب العالمين فيها ليس فيه تكليف أو ابتالء؛ إذ فيها الجزاء على 
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طبق عليه أن اإلنسان في حياته البرزخية ين ما قدمه في الحياة الدنيا، ونرى أيضاً 
خاضع هللا سبحانه وتعالى؛ لكن ال تكليف عليه  -فيما هو فيه-مفهوم العبودية؛ إذ هو

  وال اختيار له، كما هو معلوم.
  العبادة وخير اإلنسان

الخير الذي نتحدث عنه هنا هو خير اإلنسان الذي يحقق له سعادته الحقيقية في 
لى واآلخرة والبرزخية، وهنا يأتي السؤال: من الذي يحدد لإلنسان خيره؟ حياته كلها األو 

اإلنسان أم خالق اإلنسان أم مخلوق غير اإلنسان؟ فهذه هي الوجوه المحتملة؛ فإذا 
أردنا الوصول إلى اإلجابة الحق في هذه المسألة فإن بيان شروط من يحدد خير 

ها: أن يعرف (هذا المحدد لخير اإلنسان له ستعيننا في ذلك، وهذه الشروط أحد
اإلنسان) حقيقة اإلنسان من كل جوانبها على الوجه األكمل، ويعرف حقيقة الوجود 
الذي يتعامل معه اإلنسان على الوجه األكمل كذلك (ألن فعل الخير يكون في بيئة 
اجتماعية وكونية)، وشرط آخر أن يكون كامًال كماًال مطلقًا، فيكون منزهًا عن الهوى 
والغرض والمصلحة الشخصية أو أي شكل من أشكال النقص. هذه األوصاف ال 
تنطبق على اإلنسان وال على أي مخلوق آخر، وٕانما تنطبق فقط على اهللا سبحانه 
وتعالى خالق اإلنسان وخالق كل شيء، وهذه الشروط يؤكدها اهللا سبحانه وتعالى في 

َأَال َيْعَلُم َمْن }، وقوله تعالى:)86الحجر: ({اْلَعِليمُ  ِإنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَّقُ }قوله الكريم: 
، وفي كماله وتنزهه عن الحاجة، يقول سبحانه )14الملك: ({َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ 

  .)15فاطر: ({َيا َأيَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ }وتعالى:
وٕاذ قد أوصلنا هذا االستدالل إلى أن التحديد للخير اإلنساني الحقيقي ال يكون إال من 
عند اهللا، فيبقى أن نعرف ما حدده اهللا سبحانه لإلنسان، ومعرفة هذا األمر تمت 
بواسطة الرساالت والرسل عليهم السالم، الذين بينوا للناس ما يريده اهللا منهم، والذي 

  لهم الخير.بفعلهم له يتحقق 
مكره، وكان  وٕاذا كانت العبادة هي قيام اإلنسان بما حدده اهللا له وطلبه منه طائعًا غير

بفعل ما يريده اهللا من اإلنسان طائعًا له غير  –كما أوضحنا آنفاً –خير اإلنسان يتحقق 
مكره على فعله، فإن النتيجة في األمرين تلخص في هذه المعادلة القصيرة األلفاظ، 
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وهي قضية تنعكس وال ينقص  العبادة هي الخير،مة المعاني والدالالت، وهي: العظي
  .   : الخير هو العبادةمن دالالتها شيء، فنقول

وٕاذا كانت أعمال اإلنسان تندرج تحت واحد من قسمين ال ثالث لهما، هما الخير 
ٍة َخْيرًا َيَرُه * َوَمن َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ }والشر، وهو ما يؤكده قوله سبحانه وتعالى: 

، فكان الشر نقيض الخير؛ وٕاذا كانت طاعة )8-7الزلزلة: ({َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َيَرهُ 
اهللا والخضوع له واالمتثال ألوامره هي العبادة، كان نقيض ذلك هو معصية اهللا 

هذه هو نقيض  والخروج عن أوامره؛ وعليه، فإذا كانت العبادة هي الخير، كان نقيض
  مساويها، أي كانت معصية اهللا هي الشر.

ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة (العبادة = الخير) بطريق آخر؛ ذلك أن الفالسفة 
والحكماء يرون أن خير الشيء يكون في وصوله إلى كماله الالئق به، وكماله الالئق 

الشيء لكماله تحقيقه  به يكون بتحقيق الشيء الغاية التي وجد من أجلها، وفي تحقيق
تحقيق ذلك هو  لخيره، فإذا كانت الغاية التي خلق اإلنسان من أجلها هي العبادة، وكان

تحقيق كماله، وتحقيق كماله هو خيره، كانت النتيجة أن خير  –كما قدمنا آنفاً –
  اإلنسان يتحقق له بتحقيقه للعبادة، وكان الخير هو العبادة، والعبادة هي الخير.

في السياق –نتيجة التي نقرر هنا تفتح بابًا لتصحيح تصور من يتصورهذه ال
العبادة لون من «أن العبادة شيء، واألخالق شيء آخر، أو أن  -اإلسالمي
بينما هذه النتيجة التي نقررها هنا توحد ، 8»لون من العبادة«وأن األخالق  ،»األخالق

نجده في وحي اهللا  -نب ما تقدمبجا –بينهما في الجوهر والماهية، والدليل على ذلك 
كتابًا وسنة، فالرسول عليه الصالة والسالم يقول لنا عن بعثته ورسالته التي هي آخر 

، وهو تأكيد على أن »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«الرساالت اإللهية إلى الناس: 
بيه ، ثم إن القرآن الكريم حين مدح ن»مكارم األخالق«كل ما في هذه الرسالة هو 

َوإِنََّك َلَعلى }محمدًا عليه الصالة والسالم وأثنى عليه مدحه في جانب األخالق فقال: 
، فاألخالق ومكارمها تؤخذ من الوحي اإللهي الصادق ومن )4القلم: (.{ُخُلٍق َعِظيمٍ 

رسالة اإلسالم، والعبادة التي تبين كيفية الطاعة وما تنطوي عليه من أوامر ومنهيات 
  در نفسه: رسالة اإلسالم. تؤخذ من المص
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وحين نعلم أن األخالق تهتم بتحديد الخير والشر، والعبادة تهتم ببيان الطاعات 
أن الخير هو الطاعات وأن الشر هو  –في ضوء كل ما تقدم–، ثبت لدينا والمعاصي

ولو بمقدار - ثالث ألي منهما، فكل عمل صغيراً المعاصي، وهاتان الثنائيتان ال يوجد 
  أو كبيرًا، يكون إما خيرًا أو شرًا، ويكون في الوقت نفسه إما طاعة أو معصية. -الذرة

وقد يتبادر إلى بعض األذهان أن ما يقع من األفعال في دائرة المباح ال يكون خيرًا أو 
شرًا، وال يكون أيضًا طاعة أو معصية، وربما جاء هذا إلى أذهان هؤالء في ضوء 

، ونقول لمن لديه مثل هذا الظن: إن »فيه الفعل والتركما يستوي «تعريف المباح بأنه 
المباح قد أباحه اهللا، ففاعل المباح فعًال أو تركًا مطيع هللا، وفعله طاعة له، والطاعة 

  خير. 
واستيفاًء لهذه الفكرة التي نراها على قدر كبير من األهمية في بيان عالقة األخالق 

ي يحكم عليها بواحد من األحكام الشرعية الخمسة بالدين والعبادة، نقول: إن األفعال الت
(الفرض/ الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام) تقسم من حيث الخير والشر 
إلى قسمين: ما يكون حكمها أنها فرض أو مندوب أو مباح تقع في دائرة الخير، وتقع 

و حرام تقع في مكروه أفي  دائرة الطاعة، وما يحكم  عليها بأنها  -في الوقت نفسه -
  في دائرة المعصية. –في الوقت نفسه- دائرة الشر، وتقع

وهكذا نؤكد أنه في سياق اإلسالم، ال فرق بين الدين واألخالق، فما هو ديني هو 
أخالقي وهو عبادة وطاعة، وما هو أخالقي هو ديني وهو عبادة وطاعة هللا سبحانه 

  وتعالى وفعل لما يحبه ويرضاه.
  عبادةثمرات ال

للعبادة ثمرات إيجابية تظهر في مراحل حياة اإلنسان كلها: الحياة الدنيا، واألخروية، 
والبرزخية، والحديث النقلي عن هذه اآلثار المعتمد على نصوص الكتاب والسنة موجود 
في كتب علماء الكالم وغيرها، وخالصة ذلك أن القائم بالعبادة من الناس يحيا حياة 

ال شقاء فيها، وفي اآلخرة يدخل الجنة وينعم بما أعد اهللا له فيها من طيبة في الدنيا 
  .»روضة من رياض الجنة«أنواع النعيم، وفي الحياة البرزخية كذلك يكون قبره 

وٕاذا أردنا التعرف على هذه الثمرات من ناحية عقلية فسنجد أنها تتفق مع ما ورد في 
  ل: النقل حولها وعنها، ونوجز في بيان ذلك فنقو 
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إن العبادة تجعل اإلنسان متوافقًا مع الوجود بكل جوانبه، خالقًا ومخلوقات، وهذا التوافق 
يجعله هادئًا غير مضطرب، منسجمًا مع الوجود بأسره في سيره وفق قوانينه الكونية 
الدقيقة، فطاعته لخالق الوجود وخضوعه له هو علة انسجامه وتوافقه في حياته مع هذا 

األمر يورث صاحبه العابد راحة مادية ومعنوية، وطمأنينة وسكينة؛ إذ الوجود، وهذا 
هو مطيع لخالقه خاضع له، محب له وللوجود والحياة، يسير في هذه الدنيا وهو على 
هدى غير ضال؛ وهداه يعني أنه يعرف الغاية التي وجد من أجلها ويتجه إليها، 

تحقيق هذه الغاية. وبالمقابل فإن  ويعرف الطريق المستقيم الذي بالسير عليه يصل إلى
الذي ال يعرف غاية لوجوده وال يعرف طريقًا يوصله إليها فإنه سيكون ضاًال يسير في 
حياته متخبطًا تخبطا شنيعا، فال يطمئن له قلب، وال تهدأ له نفس، وال يسلم له كيان، 

الكريم البليغ  كل ذلك ألنه ليس عابدًا هللا خالقه. وقد سبقت اإلشارة إلى وصف القرآن
لمثل هذا الذي ضل عن معرفة غايته في الحياة والطريق الذي يوصل إليها، فصار 

َوَمن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء َفَتْخَطُفُه }مشركًا باهللا، وهو قوله سبحانه وتعالى:
يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ  ؛ ذلك ألن هذا اإلنسان المشرك )31لحج: ا({الطَّْيُر َأْو َتْهِوي ِبِه الرِّ

غير العابد هللا قد فقد توازنه مع نفسه أوًال ثم مع الوجود، ولفقدان هذا التوازن تراه 
ينجذب بقوة (يتخطف) تارة هنا، وأخرى هناك، أو يجذبه جانب من جوانب الدنيا جذبة 

به عدم ال يستطيع الخروج منه. كل ذلك سب »مكان سحيق«إلى  »فيهوى«قوية، 
التوافق مع خالق الوجود والخروج عن طاعته ومراده، فصار بذلك غير متوافق مع 

  الوجود بأسره.
وفي هذا السياق وجدنا كالمًا فلسفيًا البن تيمية يؤكد فيه أن عبادة اهللا سبحانه وتعالى 
 هي التي تحقق لقلب اإلنسان الفرح واللذة والسرور والسكون والطمأنينة، يقول في ذلك:

، ومن جهة 9والقلب فقير إلى اهللا من وجهين: من جهة العبادة، وهي العلة الغائية«
االستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة، فالقلب ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال ُيسّر... وال 

  . وهذا الكالم فلسفي دقيق، ال يتسع المقام هنا لبيانه.10»يطمئن إال بعبادة ربه وحبه
ان هللا ربه سبحانه وتعالى تورثه  كماًال وجوديًا وسموًا، فيصل إلى أعلى وعبادة اإلنس

درجات الكمال اإلنساني الممكن له كإنسان؛ وذلك لتحقيقه للغاية التي خلق من أجلها، 
  فيكون كلما ترقى في درجات العبودية هللا ترقى في درجات الكمال اإلنساني.
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تحقق له الحرية   -ين يفرده وحده بالعبوديةح-وعبادة اإلنسان هللا ربه سبحانه وتعالى 
الكاملة في هذه الدنيا، فال يعود مستعبدًا لمخلوق آخر، سواء أكان بشرًا أم شيطانًا أم 
طاغوتًا، أم كان عبدًا للدراهم والدنانير أو الشهوات، فقلبه وضميره وروحه عندها ال 

خاضع لعبودية ما كالسجن تخضع إال هللا المعبود ، حتى لو كان ظاهر حاله أن جسده 
أو التعذيب أو غير ذلك من أشكال الخضوع، لقد أثبت المؤمنون العابدون هللا وحده 
على مر العصور أنهم هم األحرار حقًا بالرغم مما َال َقْوُه من الطغاة والطواغيت 

  وغيرهم.
وراء  وميزة العبودية هللا وحده أن العبد هنا يعمل ويجتهد ويطيع ويخضع ال ليّحصل من

ذلك الجهد خيرا للسيد سبحانه وتعالى، وٕانما يعود الخير إلى العبد نفسه؛ ذلك أنه 
كله وهو  »مالك الملك«سبحانه وتعالى كامل غني غير محتاج إلى شيء، فهو 

، والعباد هم الفقراء المحتاجون؛ أما في حالة العبوديات األخرى لغير »الغني الحميد«
ح، وثمرة ذلك وخيره يعود لسيده، وال يعود عليه من كدحه اهللا، فإن العبد يجتهد ويكد

  شيء ذو بال.
فإن العابد سيكون إنسانًا فاضًال خيرًا،  –كما تقدم بيانه–عبادة هي الخير وٕاذا كانت ال

أو –فراده فبممارسة المرء للعبادة يكون لدينا الفرد الفاضل، ثم إن المجتمع حين يكون  أ
ء، فإنه سيكون لدينا المجتمع الفاضل؛ ذلك أن الفضيلة فضال –الغالبية العظمى منهم

ليست مقصورة اآلثار والنتائج على صاحبها، بل إن للفضائل ُبْعَدها االجتماعي وآثارها 
  على المجتمع بأسره.

وأخيرًا، فإن عبادة اإلنسان هللا سبحانه وتعالى تجعله راضيًا عن عبده، محبًا له، ومحبة 
ه الخاضع غاية الخضوع والمحب غاية المحبة ستكون محبة على اهللا لإلنسان الطائع ل

قدر عظمة اهللا سبحانه وتعالى، وآثارها على العبد تتناسب وكمال اهللا في كل صفاته، 
وقد أعلم اهللا عباده بما يمكن أن يحصلوا عليه إذا كانوا مؤدين العبادة له سبحانه 

من عادى لي وليًا «لمشهور: وتعالى كما يحب ويرضى، وذلك في الحديث القدسي ا
فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلّي عبدي بأحب مما افترضته عليه من الفرائض، وال 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، 

  وسمعه الذي يسمع به، ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ...إلخ.
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ت محبة اهللا لإلنسان العابد، وللمرء أن يتصور حين يكون اهللا سبحانه فهذه بعض ثمرا
  وتعالى عين اإلنسان وسمعه ويده وحواسه..!!

ثم إن هذا الحديث يشير إلى أن العابد هللا يكون قريبًا من اهللا على قدر عبادته، والقرب 
ية عالية هي منزلة سام - خالق كل شيء ورب العالمين والناس، ومالك الملك-من اهللا 

ال يصل إليها إال العابد هللا حق عبادته، عبادة تشمل كل نواحي حياته، وكل سلوك 
  يصدر عنه.
  خاتمة

حرصنا فيما تقدم أن نؤسس للعبادة فلسفيًا قدر الطاقة، حيث غلب على المعالجة 
النزعة العقلية، وقد وجدنا أن ما ورد من نصوص الوحي الكريم يتفق مع ما يؤدي إليه 

ل السليم من جهة، وأن هذه النصوص في ذاتها تخاطب العقل، وتنسجم مع التعق
 »فلسفة العبادة في اإلسالم«قوانينه من جهة أخرى . ولذلك لم يكن من الممكن إنشاء 

دون االستعانة بنصوص الوحي اإللهي (الكتاب والسنة)؛ إذ هذه الفلسفة متضمنة فيها، 
  وما علينا إال استنباطها.

في اإلسالم من مفاهيم اإلسالم الرئيسة واألساسية، فهو  »العبادة«ن مفهوم لقد رأينا أ
يمثل الغاية التي خلق من أجلها اإلنسان، وهو يتماهى مع مفهوم الخير، وهو الذي 
يحدد للحياة شكلها وغايتها، ولإلنسان مهمته فيها، وأن العبادة شاملة للدين كله، 

  ن اإلنسان بال استثناء.وشاملة من جهة أخرى لكل سلوك يصدر ع
إن معرفة حقيقة العبادة وعالقاتها باإلنسان والحياة والوجود تزيد وْعينا بحقيقة وجودنا 
وكماله، ووعينا بمهمتنا ورسالتنا في هذه الحياة، األمر الذي يؤدي إلى تحقيق خير 

  اإلنسان.

 
                                                           

، 62، الزمر/ 16، الرعد/ 102تكرر ذكر هذه القضية نصًا في أكثر من موضع من القرآن الكريم: األنعام/ -  1
  ، وذلك غير اآليات العديدة التي تعطي هذا المعنى بعبارات أخرى.62غافر/ 

لمين عبارة: "الخلق من عدم"، ونحن نفضل استخدام "الخلق من ال شيء"، يستخدم العديد من الفالسفة والمتك -  2
  وهي في نظرنا أدق من العبارة األولى الشائعة.

ُيتبع العلماء الخالقية للربوبية، مع الرزق وغيرها؛ ونحن نرى أن اهللا خلق أوًال ورّبى تاليًا، وعليه فالخالقية تتبع  -  3
ادة وتوحيدها، فتوحيد األلوهية عند التدقيق هو إفراد اهللا بالخالقية، أما إفراده بالعبودية األلوهية، وهذه يلزم عنها العب
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فهو صواب، لكنه منطقيًا الزم عن الخالقية؛ وفي هذه الجزئية نخالف آراء العلماء الذين جعلوا الخالقية من لوازم 
  توحيد الربوبية.

  ورد الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. -  4
  .34م، ص1992، دار البشير، عمان، العبوديةابن تيمية،  -  5
لعل ما قرأناه في شعر أبي العالء المعري من تساؤالت عن الغاية التي ُخلق من أجلها اإلنسان، يؤكد ما  -  6

رئ قلناه، ويبين كيف تجعل هذه النظرة العبثية صاحبها متجاوزًا لحدوده كمخلوق يتعامل مع الخالق ! وليتأمل القا
  األبيات التالية ألبي العالء المعري: 

  فاحكم إلهي بين ذاك وبيني  ريب المنون مفّرق اإللفيـن 
  وبعثت أنت  لقتلها ملكيـن  أنهيت عن قتل النفوس تعمدًا 

  ما كان أغنانا عن الحاليـن    وزعمت أن لها معادًا ثانيـاً 
مال القلوب، مثل: النية واإلخالص، والصبر، والرضا، ُيسمى هذا النوع من السلوك باألعمال الباطنة وبأع -  7

  والحسد، والكبر وغيرها.
م، ص ص 1979، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6انظر في هذا الرأي: يوسف القرضاوي، العبادة في اإلسالم، ط -  8

  هنا. . والشيخ في هذا الكتاب ربط بين العبادة واألخالق، لكنه لم يماهي بينهما، كما نقوله121-126
  قرأ محقق الكتاب كلمة الغائية (الغائبة)، والصواب ما أثبتناه. -  9

  .63ابن تيمية، العبودية، ص -10
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  فروض العين وفروض الكفاية

  رؤية جديدة حول الفرائض في اإلسالم وعالقتها بالمصالح والحضارة

  وھبة الزحيلي
  عين وفرض الكفاية وأسباب وجودهمافرض ال

وجعلها إما فرض  ,هذه الدراسة تلقي الضوء على الغايات األساسية الكربى من مشروعية الفروض
حيث يتبني من خالهلما االقرتان بني املنهجية  المية؛سعني وإما فرض كفاية يف الشريعة اإل

وثيقاً  ربطاألن اإلسالم يرتبط  خمتلف الشرائع السماوية والوضعية؛واألهداف بطريقة ال نظري هلا يف 
بارزاً بني بناء الفرد وتكوين اجملتمع، من أجل حتقيق التواصل والتالزم بينهما من غري فتور و وعضوياً 

كتمل البناء التشريعي يف إجياد أمة حضارية متميزة هلا خصائصها وصلتها باحلياة، وال انقطاع، ولي
  على املستوى اخلاص والعام.

كانت من حقوق أ سواء بة على املكلف على ضربني (نوعني)قال اإلمام الشاطيب: احلقوق الواج
ي احلقوق اخلاصة)  اهللا (أي احلقوق العامة) كالصالة، والصيام، واحلج، أو من حقوق اآلدميني (أ

  هذه احلقوق ضربان: وإصالح ذات البني، وما أشبه ذلك,كالديون، والنفقات، والنصيحة، 

: حقوق حمدودة شرعاً، واآلخر حقوق غري حمدودة (أي الواجب احملدد وغري احملدد): فأما أحدهما
عنها، كأمثان املشرتيان،  احلقوق احملدودة املقدَّرة فالزمة لذمة املكلف، مرتتبة عليه ديناً، حىت خيرج

 وقيم املتلفات، ومقادير الزكوات، وفرائض الصلوات، وما أشبه ذلك، فال إشكال يف أن مثل هذا
أو  ,نه واجب دائم مستقر يف ذمته، ال يسقط إال باألداء لصاحبهمرتتب يف ذمته دينًا عليه (أي أ

  باإلبراء من صاحبه للملَتزم له كإبراء الدائن للمدين).

ا ال ترتتب يف ذمته كالصدقات املطلقة، غير المحدودةا وأم ا، غري أ : فالزمة له، وهو مطلوب 
وسّد اخلّالت (احلاجات) ودفع حاجات احملتاجني، وإغاثة امللهوفني، وإنقاذ الغرقى، واجلهاد، 

                                                            
 . فقيه ومفكر من سورية  
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ملقدرة ا مرتبطة با(أي أ 1واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ويدخل حتته سائر فروض الكفاية
  وبتحقيق أو إطفاء احلاجة).

هذا التقسيم للواجب احملدود وغري احملدود يدل داللة واضحة على أن الواجب احملدد ال مفر منه 
مبقداره املطلوب شرعاً، دون أي تسامح أو نقصان، وأن الواجب غري احملدد منوط باإلرادة 

ليتميز الناس يف  واعث الذاتية وباألهداف؛واالختيار أو احلرية املسؤولة املتأثرة بالدوافع أو الب
مقادير العمل وللتنافس يف اخلريات، وتغطية احلوائج، وحتقيق الغاية ولو من عدد قليل، فيظهر 
احملسن، وينـزوي املقصر، ويربز عنصر اجلمال والتكامل يف التفاوت، ويبهت يف النظر التساوي يف 

  العطاء.

ة هي حتقيق فروض الكفاية باعتبار املطالب بأدائه لغايوكذلك الشأن يف وجود فروض العني و 
أال وهو  ,الية اإلنسان، وتقدير ظروفه وأحواله، بشرط حتقيق اهلدف العامالتنوع وتبيان مدى فع

  من غري استنفار كافة الطاقات والعطاءات، وادخارها لوقت احلاجة.، أداء املطلوب حيث ميكن

هو ما طلب الشرع فعله من كل فرد من األفراد املكلفني به، أو الواجب العيين: ف فرض العينأما 
وال جيزئ قيام مكلَّف به عن آخر، كالصالة والزكاة واحلج وصوم رمضان، واجتناب أنواع احلرام  

وحكمه: أنه يلزم اإلتيان به من كل مكلف، وال  والغصب والظلم والفاحشة أو الزنا,كاخلمر 
ويالحظ أن هذا النوع يشمل أصول اإلسالم أو  بعض, يسقط طلبه بفعل بعض املكلفني دون

أركانه، ومباين احلرام أو احملظور، من أجل بناء الفرد واألمة بناء فوالذيًا قوياً، وراسخًا ومستقراً، فال 
  يتعرض للنقض أو اهلدم أو الذوبان، وليظهر نقاء اجملتمع، وتكوين اجملتمع الفاضل.

فاية: فهو ما طلب الشرع حصوله من غري نظر إىل من يفعله، أو فرض الك الواجب الكفائيوأما 
أي حتقيق املصلحة العامة فقط، مثل تعلم خمتلف احلرف  وإمنا يطلب من جمموع املكلفني؛

والصنائع، والتجارة والزراعة، وبناء املشايف، وتعلم الطب واهلندسة والفلك والتاريخ واجلغرافية 
ضاء واإلفتاء، والصالة على اجلنائز، ورد السالم، واجلهاد: جهاد وخمتلف علوم اآللة والنهضة، والق

البناء والتعمري والدفاع، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وحنو ذلك مما طلب الشارع احلكيم 
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وجوده بقصد حتقيق املصلحة، دون أن يتوقف على قيام كل مكلف به، وإمنا حيصل الفرض من 
جيب على الكل وجوبًا عامًا غري فردي، وأنه إذا فعله أحد املكلفني  بعض املكلفني. وحكمه: أنه

  .2سقط الطلب عن الباقني، وارتفع اإلمث عنهم مجيعاً، وإذا أمهله اجلميع أمثوا مجيعاً 

وتأكيدًا على الوفاء بالواجب الكفائي قد ينقلب التكليف الكفائي إىل تكليف عيين إذا تعني فرد 
عالج مريض، ودفع خطر حريق، إذا مل يوجد إال سّباح واحد، أو طبيب ألدائه، كإنقاذ غريق، و 

  .3واحد، أو إطفائي واحد أو كل قادر على اإلطفاء

والسنة أيضًا قد تكون كفاية، كتشميت العاطس ورد السالم وذبح األضحية يف حق أهل البيت 
  الواحد، كما يف منهاج الطالبني للنووي.

وحاصل ، أنه طلب مقدَّر على كل عني من أعيان املكّلفني نيقال الشاطيب: إن حاصل طلب الع
طلب الكفاية: إقامة األَود العارض يف الدِّين وأهله، إال أنه قد يصري الكفائي طلبًا متحتمًا على 
من يلزمه كالعدل بالنسبة لألمري نفسه، وإيتاء ذي القرىب على األقرب فاألقرب. وقد يكون فرض 

جلزء، وقد يكون مندوبًا باجلزء، وال يتحتم إال بالكل، وقد يتحتم على البعض الكفاية خمريًا فيه با
  .4أيضاً نادراً كما تقدم

حتديد الغاية من كل منهما، ففرض العني لكل  جود ظاهر فرض العني وفرض الكفايةوسبب و 
يدل  الكفاية ألن املهم فيه حتقيق املطلوب من أي واحد، فذلك قاعدة عامة، وفرض تهاألمة بصف

على أن فرض العني من أجل بناء كل فرد، وفرض الكفاية من أجل حتقيق املصلحة املنشودة على 
ن غري إرهاق أو يد أي إنسان مسلم، وهذا يدل على رعاية حكمة التشريع البعيدة املدى، م

  اجة.تكليف زائد عن احل

  النزعة الجماعية في الشريعة

كتفى ببناء الفرد وأمهل بناء اجلماعة، وإمنا العكس هو خيطئ بعض الناس حني يظنون أن اإلسالم ا 
إمنا عنيت باالعتبارات اجلماعية، وجعلت إعداد الفرد إمنا يف  فإن شريعة اهللا تعاىل ,الصحيح



4 
 

احلقيقة والواقع والغاية هو وسيلة إلعداد األمة واجملتمع والدولة، سواء يف حقل السياسة أو القضاء 
املعاملة واالقتصاد، أو اجملتمع واألخالق، أو العالقات اإلنسانية الداخلية أو  ,واحلكم، أو العبادة

ملا يظهر من التحليل اآليت  امعة، واملزرع، واملصنع، واملتجر؛أو األسرة، واملدرسة، واجل ,واخلارجية
  يف كل منط من أمناط احلياة.

ا  - السيما صالة اجلماعة- الصالة: جند العباداتففي زمرة  ذيب النفس اإلنسانية ورقي يراد 
يف ، و )29/45: العنكبوت({َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحشاءِ  َعنِ  تـَنـَْهى الصَّالةَ  ِإنَّ }السلوك، لقوله تعاىل: 

حضر اطمأن  غرس قوة الرابطة األخوية، وتفقد األخ أخاه، فإن أداء الصالة مجاعة يف املساجد
يضاً، وإن كان مسافراً دعا له، وإن تعرض البلد أو زاره إن كان مر  ,ووصله عليه، وإن غاب افتقده

لعدوان عدو هّب لنصرة إخوته بالنفس واملال، وذاد عن عزته وكرامته ووطنه، وقاوم العدو مبختلف 
  الوسائل تعبرياً عن وحدة األمة. وهذا هدف اجتماعي ساٍم.

ذّكر الناس بآالم : ينمي أيضًا املشاعر األخوية الوحدوية يف املشارق واملغارب، ويوالصيام
احملتاجني، ويعوِّد املرء على التقشف ويريب فيه فضيلة الصرب، وقوة اإلرادة، والرتفع عن أوضار املادة 

ويغرس فيها فضيلة التقوى ورقابة اهللا عز وجل يف السر كما يف  ,والشهوات واألهواء، ويزكي النفس
 ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ   َكما  الصِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   ُنواآمَ  الَِّذينَ  أَيُّها يا}العلن، كما قال اهللا تعاىل: 

  .)2/183: البقرة({تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قـَْبِلُكمْ 

: تفرض وجود مبدأ التعاون بني الغين والفقري والضعيف والعاجز، وحتقيق أصول التكافل والزكاة
 ُخذْ }صِّن املال وتنميه، لقوله تعاىل: االجتماعي، وتنمي الشعور األخوي االجتماعي الكرمي، وحت

ا َوتـُزَكِّيِهمْ  ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمواهلِِمْ  ِمنْ    .)9/103: التوبة({ِ

: مؤمتر سنوي عام للتعارف والتعاون والتآلف، وتعلُّم األخالق االجتماعية، واملذاكرة يف والحج
ة االرتباط األخوي، وتبادل احملبة، شؤون املسلمني العامة، ومجع الكلمة ووحدة الصف، وتقوي

وحتقيق مبدأ املساواة عملياً، وتعلُّم اإليثار والتضحية، والصدق، والطهر والصفاء، قال اهللا تعاىل: 
  عامة للدنيا واآلخرة. , واملنافع)22/28: احلج({َهلُمْ  َمناِفعَ  لَِيْشَهُدوا}
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خلص من أمراض اجلهل والفقر للت ؛واحلاصل أن العبادات ذات مغزى اجتماعي حيوي وفعال
  واملرض واإلحلاد.

مشروعة لتحقيق احلاجات، وتبادل املصاحل، وتنمية االقتصاد العام،  والمعامالت والعقود المدنية
كي تكون معتمدة   ؛وحتريك األموال وبذل الطاقات، واالعتماد على النفس وعلى منتجات األمة

ا، وعلى أساس من العد ل واملساواة يف املعاوضة، وتوافر الثقة واألمانة يف استهالكها على ذا
والصدق، والرتفع عن األطماع وكل ألوان اجلشع والظلم، قال الشاطيب: إن الشارع وضع الشريعة 
على اعتبار املصاحل باتفاق، وتقّرر يف هذه املسائل أن املصاحل املعتربة هي الكليات دون اجلزئيات؛ 

حكام فيها، ولوال أن اجلزئيات أضعف شأنًا يف االعتبار ملا إذ جماري العادات كذلك جرت األ
  .5إخل..صح ذلك.

كتقرير القيود الواردة على   6وفيما يتعلق بنظام امللكية نلمس يف فقهنا التوجه حنو النزعة اجلماعية
التصرفات، سواء القيود الواردة على امللكية اخلاصة مراعاة للمصلحة اخلاصة، واملانعة من التصرف 
باملال على أموال ناقصي األهلية، واحلجر على السفهاء (املبذرين) حفاظًا على أمواهلم من 

 َواْكُسوُهمْ  ِفيها َواْرزُُقوُهمْ  ِقياماً  َلُكمْ  اللَّهُ  َجَعلَ  الَِّيت  أَْمواَلُكمُ  السَُّفهاءَ  تـُْؤُتوا َوال}الضياع، يف آييت: 
 ِإلَْيِهمْ  فَاْدفـَُعوا ُرْشداً  ِمنـُْهمْ  آَنْسُتمْ  فَِإنْ  النِّكاحَ  بـََلُغوا ِإذا َحىتَّ  اْلَيتاَمى ُلواَوابـْتَـ   َمْعُروفاً  قَـْوالً  َهلُمْ  َوُقوُلوا

الدال على أن حرمة مال اجلماعة  »أموالكم«، ويالحظ التعبري بـ)6-4/5: النساء({أَْمواَهلُمْ 
على املصلحة العامة   واألمة وكل فرد من التبديد واجب شرعاً. وكذلك تقرير القيود الواردة

كاالستمالك للمنفعة العامة، ومنع االحتكار، ومشروعية التسعري اجلربي، وعدم قسمة أموال 
، والقيود اليت يفرضها -رضي اهللا عنه-األراضي العقارية املفتوحة عنوة بني احملاربني يف عهد عمر 

جلميع األفراد، وااللتزامات التكافل االجتماعي للقضاء على الفقر واملرض، وحتقيق حد الكفاية 
املفروضة على األفراد يف حال األزمات، كفرض اخلراج على األغنياء لسد عجز بيت املال يف حال 

دم يف اإلسالم،  يهدركيال   ؛ودفع دية القتيل الذي ال يعرف قاتله يف حال القسامة وغريها، اجلهاد
  وجتهيز امليت املعسر ودفنه من رصيد بيت املال.
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واحلد من سلطة املالك، منعًا لإلضرار بالغري كمنع  األشياءالقيود الواردة على استعمال  وتشريع
وهو الطالق الذي يصدر يف  نح حق اإلرث يف حالة طالق الفرار,التعسف يف استعمال احلق، وم

حق  ومنع التعسف يف استعمال ,مرض املوت بقصد حرمان املرأة من اإلرث (توريث املبتوتة)
ومنع تعسف األم يف  )2/231: البقرة({لِتَـْعَتُدوا ِضراراً  ُمتِْسُكوُهنَّ  َوال}لقوله تعاىل: الرجعة، 

  .7الرضاع بطلب أجر زائد على أجر املثل

والقيود الواردة على حرية التملك كالتأميم (نزع امللكية) للصاحل العام بشرط تعويض املالك، كما 
توسيع احلرمني، وعمًال بأصل املصلحة املرسلة، حدث يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ب

  وإباحة حتديد حد أقصى للملكية الزراعية يف رأي بعض املعاصرين كالشيخ علي اخلفيف رمحه اهللا.

وإجياد القيود الواردة على سلطة املالك يف استغالل ملكه ملنعه من إساءة االستثمار، كمنعه من 
منوعة كاملخدرات والتبغ، فهما من اخلبائث يف فقه اإلباضية تعطيل اإلنتاج، أو زراعة األشياء امل

  وكذا غريهم.

باملرافق العامة، عمًال حبديث  وكل هذا يدل على ضرورة محاية املصلحة العامة وترك إحلاق الضرر
  .»وامللح«. ويف رواية 8»املسلمون شركاء يف ثالثة: املاء والكأل والنار«

اجلهل واألمية: هو إما فرض عني وإما فرض كفاية، وذلك  من أجل القضاء على وإيجاب العلم
كما ذكر –مصلحة عظيمة وحساسة وضرورية يف كل زمان، فإن العلوم اليت ليست بشرعية تنقسم 

: ما يرتبط به توافر فالمحمودإىل ما هو حممود وإىل ما هو مذموم، وإىل ما هو مباح،  -9الغزايل
وذلك ينقسم إىل ما هو فرض كفاية، وإىل ما هو فضيلة مصاحل أمور الدنيا كالطب واحلساب، 

  وليس بفريضة.

إذ هو ضروري يف   عنه يف قوام أمور الدنيا كالطب؛أما فرض الكفاية: فهو كل علم ال يستغىن
  فإنه ضروري يف املعامالت وقسمة الوصايا واملواريث وغريها. 10حاجة األبدان، وكاحلساب
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ن فروض الكفايات كالفالحة واحلياكة والسياسة، بل وكذلك أصول الصناعات أيضًا هي م
 َبِين  يا}احلجامة واخلياطة، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. واخلياطة للسرت والزينة، لقوله تعاىل: 

أي عند كل صالة، ومثلها غريها  ؛)7/31: األعراف({َمْسِجدٍ  ُكلِّ   ِعْندَ  زِيَنَتُكمْ  ُخُذوا آَدمَ 
  أو التجمل.للضرورة أو احلاجة 

ال فريضة: فالتعمق يف دقائق احلساب وحقائق الطب وغري  فضيلةً وأما ما يعد من العلوم الدنيوية 
  ذلك مما يستغىن عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة يف القدر احملتاج إليه.

 المباحمن علوم الدنيا: فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات. وأما  المذموموأما 
  فالعلم باألشعار اليت ال سخف فيها وتواريخ األخبار وما جيري جمراه.منها 

كمصادر التشريع من الكتاب والسنة   ؛باألصولوالعلوم الشرعية احملمودة أربعة أنواع وهي العلم 
وهو ما فهم من األصول ال مبوجب ألفاظها بل  بالفروعواإلمجاع والقياس وآثار الصحابة، والعلم 

  العقول.مبعان تنبه هلا 

ما آلة لعلم كتاب اهللا تعاىل بالمقدِّماتوالعلم  : وهي اليت تسمى علوم اآللة كعلم اللغة والنحو فإ
  .- صلى اهللا عليه وسلم– وسنة نبيه

: وهي ما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم السنة، واآلثار واألخبار كعلم رجال بالمتمماتوالعلم 
  احلديث وأحوال الرواة.

ا يف العلوم أنه جعل التقصري يف تعلم القدر الواجب شرعًا من ومن مفاخر اإلسال م اليت انفرد 
طلب «: -صلى اهللا عليه وسلم– العلم مستحقًا لعقوبة التعزير فهو جرمية اجتماعية، لقول النيب

م، «وقوله أيضاً:  ,11»العلم فريضة على كل مسلم م، وال يعلِّمو ما بال أقوام ال يفّقهون جريا
م، وينهوهم،  م، ويأمرو م، ويعظو م، ويفقهو م، وال يّتعظون؟! واهللا ليعّلمن قوم جريا وال يعظو

م، ويتفقهون ويتعظون، أو ألعاجلنهم العقوبة يف الدنيا   .12»وليتعّلمن قوم من جريا
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، القضاء ووسائل اإلثبات (كالشهادةوهو فقه  ,ئرة الفقه العامومراعاة املصلحة العامة واجبة يف دا
اإلقرار، اليمني، القرينة) وفقه السلم واحلرب، ففي القضاء: جيب التزام العدل واملساواة بني 
اخلصوم، حىت مع األعداء، ومساع األدلة، واالمتناع عن كل ألوان الظلم أو احليف، والرشاوى، 

، وقوله سبحانه: )5/8: املائدة({تـَْعِدُلوا َأالّ  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرَِمنَُّكمْ  الوَ }والفساد لقوله تعاىل: 
 حيُِبُّ  ال َواللَّهُ }، وقوله عز وجل: )65/1: الطالق({نـَْفَسهُ  ظََلمَ  فـََقدْ  اللَّهِ  ُحُدودَ  يـَتَـَعدَّ  َوَمنْ }

  .)2/205: البقرة({اْلَفسادَ 

حلرب املشروعة لدفع الشر والعدوان والتسلط، وإقرار ويف جمال احلفاظ على السلم، وكون ا
والتحلي  م قواعد الفضيلة والتقوى والرمحة,مقتضيات السالم واألمن واالستقرار: البد من التزا

بالسماحة والعفو، واألخذ مببدأ املعاملة املثل حيث ال يهبط املسلمون إىل اإلخالل باملروءات 
امل األسرى معاملة كرمية، وحيرص املسلمون على اعتبار احلرب والدناءات كالتمثيل بالقتلى، ويع

واعد ضرورة عالجية للدفع أو الدفاع عن املقدسات واحلرمات واألوطان، وال بد من مراعاة ق
وإين « أبكر لقادة جيوشه إىل الشام: للوصايا العشر املعروفة من أيب احلضارة واألخالق اإلنسانية

ة، وال صبياً، وال كبريًا هرماً، وال تقطعن شجرًا مثمراً، وال خترِّبن موصيك بعشر: ال تقتلن امرأ
و تغرقنه)، وال تغلل، وال عامراً، وال تعقرن شاة، وال بعريًا إال ملأكلة، وال حترقن خنًال، وال تفّرقنه (أ

  .13»جتُنب 

دسات يف وتالحظ دوافع مشروعية القتال للضرورة واحلفاظ على معطيات احلضارة والعمران واملق
 ُأْخرُِجوا الَِّذينَ   َلَقِديرٌ  َنْصرِِهمْ  َعَلى اللَّهَ  َوِإنَّ  ظُِلُموا بِأَنـَُّهمْ  يُقاتـَُلونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ }أول آية نزلت وهي: 

 َصواِمعُ  َهلُدَِّمتْ  بَـْعضٍ بِ  بـَْعَضُهمْ  الّناسَ  اللَّهِ  َدْفعُ  َوَلْوال اللَّهُ  َربُّنا يـَُقوُلوا َأنْ  ِإالّ  َحقٍّ  ِبَغْريِ  ِديارِِهمْ  ِمنْ 
 َلَقِويٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  يـَْنُصرُهُ  َمنْ  اللَّهُ  َولَيَـْنُصَرنَّ  َكِثرياً   اللَّهِ  اْسمُ  ِفيها يُْذَكرُ  َوَمساِجدُ  َوَصَلواتٌ  َوبَِيعٌ 
  .)40-22/39: احلج({َعزِيزٌ 

  لح العامة وبناء الحضارةإيضاح الرؤية الجديدة حول دوافع العمل للمصا



9 
 

وعلى املسلم أن يتفاعل مع صاحل متجددة حبسب كل زمان ومكان، وكذا متطلبات احلضارة، امل
 أَيُّها يا}ألن فيه الرغبة دائماً، وألنه حيقق األمر بنهضة األمة والبالد، كما يف قوله تعاىل:  اجلديد؛

 َوأَنَّهُ  َوقـَْلِبهِ  اْلَمْرءِ  بـَْنيَ  َحيُولُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا يُكمْ ُحيْيِ  ِلما َدعاُكمْ  ِإذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ 
ألنه إحياء الفرد  يعين النهضة بأمشل وأدق معانيها؛ ، واإلحياء)8/24: األنفال({ُحتَْشُرونَ  ِإلَْيهِ 

واملكان.  نوإحياء اجلماعة املؤمنة، بإحياء األنفس، وإحياء األرض، وإحياء اجملتمع، وإحياء الزما
القوة العقدية «راد واألمم قوة ال غىن عنها هي ألن الدين مينح األف والدين صانع احلضارات؛

ا يتحقق هلا الثبات والشخصية القوية، واجملد  ,»واألخالقية وألن األمة اليت تنبع أخالقها من إميا
ئ والدوافع املتمكنة يف عقلية فإن املباد كن اإلحاطة أو التكهن باملستجداتوالبقاء. ومبا أنه ال مي

  األمة واجلماعة واألفراد هي اخلالدة، وهي النابض احملرك لكل عمل أو خمطط أو مشروع.

والدوافع أو البواعث يف هذا االجتاه كثرية ال تتغري يف تعاليم اإلسالم وهديه، وحرصه على بناء 
ة، والتشريعات املنظمة للحياة، واألصول األمة بناء متكامًال من تقرير ثوابت اإلميان والقيم األساسي

  االجتماعية، وهذه هي أهم الدوافع:السياسية واالقتصادية و 

وذلك نابع من قول اهللا  سؤولية العامة واخلاصة عن العمل,بامل والشعورتنمية اإلحساس  :األول
  - اهللا عليه وةسلم صلى–، وقول النيب )37/24: الصافات({َمْسُؤوُلونَ  ِإنـَُّهمْ  َوِقُفوُهمْ }تعاىل: 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن «:  -ه أبو بزرة األسلمي رضي اهللا عنهفيما روا–
أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟ وعن 

ال تزول قدما ابن «آخر:  وما رواه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه بلفظ ,14»جسمه فيما أباله
آدم يوم القيامة من عند ربه، حىت يسأل عن مخس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أباله، 

  .15»وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم

ا، والشعور بأمهيتها ودقّتها، ويستتبع النفس ضرورة االستعداد للمساءلة وهذا يغرس يف  وخطور
ذلك إجراء احملاسبة الشخصية من كل نفس على عملها سلفًا قبل التعرض للمسؤولية، وبعد 

 اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّها يا}العمل، ومعاقبة اإلنسان نفسه على تقصريها، انطالقًا من اآلية الكرمية: 
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إشارة إىل احملاسبة على ما مضى من  ، وهذه)59/18: احلشر({ِلَغدٍ  َقدََّمتْ  ما نـَْفسٌ  َوْلتَـْنظُرْ  اللَّهَ 
حتاسبوا، وزنوها قبل أن  حاسبوا أنفسكم قبل أن«: -رضي اهللا عنه-األعمال، ولذلك قال عمر 

ن يسألين اهللا عنها يوم لئن ضلَّت شاة على شاطئ الفرات خلشيت أ«وقال أيضاً:  ,»توزنوا
املالزمني لكل إنسان حيفظان عليه   . هذا مع العلم بأن امللَكني عن اليمني وعن الشمال»القيامة

كل ما يعمله من خري أو شر، وينبغي أن يكون له يف آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس، 
ا، كما يفعل التجار يف الدنيا مع الشركاء يف آخر كل سنة أو  ا وسكنا وحياسبها على مجيع حركا

م منها شيء، فكيف ال  شهر أو أسبوع أو يوم حرصًا منهم على الدنيا، وخوفًا من أن يفو
  .16أبد اآلباد يما يتعلق خبطر الشقاوة والسعادةحياسب العاقل نفسه ف

كلكم راع وكلكم مسؤول عن «سؤولية العامة لكل إنسان وهو: ويفصِّل حديث آخر مبدأ امل
ة مسؤول عن رعيته، واملرأ ورعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وه

وهو مسؤول عن رعيته، ، راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده
  .17»والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

وذلك ألن  , وضرورة احلرص على العامة منها؛تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة :الثاني
  صلحة العامة متس اجلميع، ومن القواعد الفقهية يف هذا:امل

  من جملة األحكام العدلية). 26(م /  »يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام« -

ما من «: -صلى اهللا عليه وسلم– لقوله ؛)58(م /  »لتصرف على الرعية منوط باملصلحةا« -
ه وجهده لنفسه إال مل يدخل معهم أمري يلي أمور املسلمني، مث مل جيهد هلم وينصح هلم كنصح

من استعمل رجًال من عصابة (مجاعة) وفيهم من هو أرضى هللا منه، فقد «، وقوله أيضاً: 18»اجلنة
  .19»خان اهللا ورسوله واملؤمنني

املنهج اإلسالمي يف الواجبات العامة أنه مل يلزم الناس  الرتغيب الدائم يف فعل اخلري؛ :الثالث
بأمر صارم، وإمنا رّغبهم يف اخلري وحضهم عليه يف مناسبات كثرية وألوان  بأفعال الرب واملعروف

 آَمنَ  َمنْ  اْلِربَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّوا َأنْ  اْلِربَّ  لَْيسَ }خمتلفة، فقال اهللا تعاىل: 



11 
 

 َواْلَيتاَمى اْلُقْرَىب  َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلمالَ  َوآَتى َوالنَِّبيِّنيَ  بِ َواْلِكتا َواْلَمالِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ 
 ِإذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزَّكاةَ  َوآَتى الصَّالةَ  َوأَقامَ  الرِّقابِ  َوِيف  َوالّسائِِلنيَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمساِكنيَ 

 ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  رّاءِ َوالضَّ  اْلَبْأساءِ  ِيف  َوالّصاِبرِينَ  عاَهُدوا
أي ليس متام اخلري، أو ليس اخلري الكثري يف جمرد التوجه جهة املشرق  ؛)2/177: البقرة({اْلُمتـَُّقونَ 
و هو  ,اإلميان والسخاء باملال وإنفاقه للمحتاجني والقرابة وحنوهمإخل، ولكن الرب هو ..واملغرب.

طريق اجلنة، وذلك كي يكون اإلقدام على اخلري نابعًا من قناعة اإلنسان واختياره، ال أن يفرض 
  عليه ما يؤهله للدرجات العالية يف جنان اخللد، فذلك شأن تقدير العقالء.

اإلحسان مرتبة زائدة على احلق والعدل، وهو املرتبة السامية الدالة  اإلحسان إىل اآلخرين, :الرابع
هي  ة، قال ابن القيم: منزلة اإلحساناإلخالص والصدق والوفاء والعفو والصفح والسماحعلى 

وروحه وكماله، وهذه املنزلة جتمع مجيع املنازل، فجميعها منطوية فيها، وقد اسُتشهد ، لّب اإلميان
، وحبديث )55/60: الرمحن({اِإلْحسانُ  ِإالّ  اِإلْحسانِ  َجزاءُ  َهلْ }على هذه املنزلة بقوله تعاىل: 

  .20»أن تعبد اهللا كأنك تراه«الشيخني عن أمري املؤمنني عمر: 

بتهذيبه ِعلماً،  اإلحسان يف القصد وأول درجاته (أي اإلحسان)«وقال شيخ اإلسالم اهلََروي: 
ذيبه علمًا بأن جيعله تابعًا للعلم على مقتضاه مهّذبًا به,»وإبرامه عزماً  وإبرامه عزماً: اإلبرام:  . و

, وهذا يدل على 21أي يقارنه عزم ُميضيه، وال يصحبه فتور وتواٍن يضعفه ويوهنه كام والقوة؛حاإل
  اإلخالص املطلق، مع العزمية القوية اليت ال تعرف الرتدد. أن اإلحسان

وهي االستمرار على الطريق القومي دون أدىن احنراف؛ مما أدى إىل أن النيب  االستقامة, :الخامس
ا، فقال  ابَ شَ  -لمصلى اهللا عليه وس– حينما سئل -من اإلحساس مبسؤولية االستقامة وخطور

  .22)11/112: هود({أُِمْرتَ  َكما  فَاْسَتِقمْ }: قوله تعاىل: -عما شّيبه من سورة هود

منها قوله  ومبشرة املستقيم بالسعادة واجلنة,وقد وردت آيات كثرية يف القرآن آمرة باالستقامة 
 َوأَْبِشُروا َحتَْزنُوا َوال َختاُفوا َأالّ  اْلَمالِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تـَتَـنَـزَّلُ  اْسَتقاُموا ُمثَّ  اللَّهُ  َربُّنا قاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ }تعاىل: 

  .)41/30: فصلت({تُوَعُدونَ  ُكْنُتمْ   الَِّيت  بِاْجلَنَّةِ 
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  .)72/16: اجلن({قاً َغدَ  ماءً  َألْسَقْيناُهمْ  الطَّرِيَقةِ  َعَلى اْسَتقاُموا َلوِ  َوَأنْ }ومنها: 

يان وهو جماوزة احلدود يف  قال ابن القيم: بنيَّ اهللا تعاىل أن االستقامة (يف اآلية األوىل) ضد الطغ
تقيم على األمر والنهي، وال أن تس : االستقامة-رضي اهللا عنه-وقال عمر بن اخلطاب  كل شيء,

وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه مينة ويسرة. وقال ابن تيمية: استقاموا على حمبته  روغان الثعلب, غَ َتروُ 
  .23وقال أيضاً: أعظم الكرامة لزوم االستقامة

هذه الضوابط اخلمسة هي أساس العمل للصاحل العام، وبناء األمة، وتقرير العمل على رقيها، ورفع 
ا   وتتوجيها بتاج العزة والكرامة.، درجتها، وإشادة حضار

ضة وحتضر، ال أمة كالم  ؛ضوابطذه ال لالحتفاءوما أحوجنا اليوم  لتكون أمتنا أمة بناء و
 ,منعنا من النهضة يف عن حماوالت الغرب كلفنا ذلك التغاضياستضعاف، حىت وإن   وأوضعف 

م احلاقدة.   ومل نأبه مبخططا

  والخالصة

 من-وأحكام اإلسالم كلها  فرائض اإلسالم العينية والكفائية وقيم اإلسالم ومبادئ اإلسالمن ا
هي يف قمة النظم الداعية  -ة وعالقة بغري املسلمني وغري ذلكعبادات ومعامالت وأخالق وأقضي

ضةإىل رعاية املصاحل العامة،  األمة، وصون العزة والكرامة، واالعتماد على الذات أوًال وقبل كل  و
  شيء.

الذاتية، وأمهلوا حلد  ولكن املسلمني غرقوا يف آفات اجلهل والتخلف، فعكفوا على العناية مبصاحلهم 
م إىل البذل والعطاء يف أحوال الكوارث  كبري رعاية مقتضيات املصلحة العامة، إال يف حال دعو
واملصائب واألزمات، فرتاهم أسخياء يضحون بأعز ما ميلكون يف سبيل اهللا واألمة والعمل 

 ِِمْ  كانَ   َوَلوْ  نـُْفِسِهمْ أَ  َعَلى َويـُْؤثُِرونَ }اجلماعي، فيقرتبون حينئذ من املبدأ القرآين: 
  .)59/9: احلشر({َخصاَصةٌ 
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ة يف تشريعات اإلسالم هي الغالبة وهي اهلدف األمسى، وهي املقدَّمة يوعليه، تكون النزعة اجلماع
، لتحقيق واجملتمع القوي الفاضل على النزعة اخلاصة اليت هي مبرتبة اإلعداد وبناء الفرد الصاحل

  ال.الغايات الكربى يف كل ح

ويكون فرض العني هو األساس يف بناء الفرد، وفرض الكفاية منوط بتحقيق الغاية من أي واحد 
  أو فئة أو مجاعة.

                                                            
 .157 – 1/156املوافقات للشاطيب  -  1
، شـرح العضـد علـى 1/63اتح الرمحـوت شـرح مسـّلم الثبـوت، اللكنـوي األنصـاري ، فـو 369، 1/149املعتمد أليب احلسني البصري  -  2

، روضــة النــاظر وُجنَّــة املنــاظر البــن بــدران الدمشــقي 1/130، شــرح احمللــى علــى مجــع اجلوامــع البــن الســبكي 1/234خمتصــر ابــن احلاجــب 
1/93. 
 .1/133شرح احمللي على مجع اجلوامع  -  3
 بتصرف. 1/160املوافقات  -  4
 .1/139املوافقات  -  5
 وما بعدها. 45ص  ، حممد وحيد الدين سوار,النزعة اجلماعية يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف حق امللكية :انظر -  6
 .231ص  نظرية الضرورة الشرعية للباحث, -  7
 أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود. -  8
 وما بعدها. 15، 1/13إحياء علوم الدين  -  9
 لم اهلندسة فهو ضروري يف فقه العمران.وكذلك ع -10
 .-رضي اهللا عنه-أخرجه ابن عبد الرب يف العلم عن أنس بن مالك  -11
 .»الرتغيب والرتهيب«رواه احلافظ املنذري يف كتاب  -12
 ط البابي الحلبي بمصر. 4/6تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  -13
 ).7944رقم  11/102أخرجه الرتمذي (جامع األصول  -14
 ).7945أخرجه أيضاً الرتمذي ورقمه يف جامع األصول ( -15
 .346 - 4/345 ,إحياء علوم الدين للغزايل -16
 .-رضي اهللا عنهما-أخرجه أمحد، والشيخان (البخاري ومسلم) وأبو داود، والرتمذي عن ابن عمر  -17
 من رواية الطرباين. »كنصحه وجهده لنفسه«أخرجه مسلم والطرباين، ومجلة  -18
 .-رضي اهللا عنهما-ابن عباس  عنأخرجه احلاكم يف األحكام  -19
 .2/763 ذيب مدارج السالكني البن قيم, -20
 .764ص  املرجع السابق, -21
 .-رضي اهللا عنهما-أخرجه الرتمذي واحلاكم عن ابن عباس  -22
 .529 - 2/527 ذيب مدارج السالكني, -23



1 
 

  الشريعة ومقاصد الكفاية فروض

  السيد رضوان

 اإلسالمية الشريعة أنّ  الفقه أصول علماء يذكر: األعيان فروض في: أوالً 
ً  تضمنت  الواجباتُ  وھذه ،الشرع مقاصد لتحقيق لألفراد ُملِزمةً  دينيةً  فروضا
 الذي ھو« العينُ  والفرضُ  األعيان، فروض ُتسمَّى األفراد للمكلَّفين الُملِزمةُ 

هُ   واستحقَّ  أَِثمَ  تركه إذا بحيث بعينه، المكلَّفين من واحدٍ  كل إلى الطلبُ  فيه يوجَّ
 ووفاءٍ  وحجٍ  وزكاةٍ  صالةٍ  من تارُكھا يأثم التي التعبدية الفرائض َكُكلِّ  الذمَّ 

 الخاّصة المصلحة تحقيقُ  ھو الَعين فرض إقامة من المقصودَ  إنّ . 1»بالعقود
 في القرافي يقول. الواجب بھذا القيام ربتكرُّ  تتكرر وھي فردٍ  لكل
ره، مصلحُتهُ  تتكرر ما منھا :قسمان األفعالُ : 2»الفروق«  ال ما ومنھا بتكرُّ

ره مصلحُتهُ  تتكرر  األعيان على الشرع صاحبُ  شرعه األولُ  فالقسمُ  ؛بتكرُّ
 مصلحتھا فإنّ  الخمس؛ كالصلوات الفعل ذلك بتكرر للمصلحة تكثيراً 

 لخطابه والتفھُّم يديه بين والُمثولُ  له والتذلُّلُ  وُمناجاُته ظيمهُ وتع  الخضوعُ 
 في فالبارزُ . »الصالة« ُكّررت كلما تتكررُ  المصالحُ  وھذه. بآدابه والتأذُّب
 بشكلٍ  بھا القائم إلى واصلةٌ  منھا المقصودةَ  المصلحة أنّ  األعيان فروض
  المصالحُ  تلك لتتحّقق ؛إلھيٍ  بأمرٍ  بھا القيامَ  عليه فإنّ  ولذلك ؛مباشرٍ 

 ألنّ  ؛فرد عن فردٌ  به يقومَ  أن يجوزُ  ال التكاليف من النوع وھذا. والمقاصد
  .نفسه المكلَّف إلى ترجعُ  -القول سبق كما- فيھا المصلحة

 ً  فھي األُصول علماء لدى الفروض من اآلَخرُ  النوع أّما: الكفاية فروض: ثانيا
 غير من حصوَلھا الشارعُ  قصد لتيا المصلحة تتضمن وھي ،الكفاية فروضُ 

ةٌ  بإقامتھا اإللھي األمر فإنّ  ولذا ،فاعلھا إلى نظرٍ   ال المكلَّفين مجموع إلى ُمَوجَّ
 تحّققت إذا ِكفائياً، الواجبات من النوع ھذا ُسّميَ  ولذلك ،بعينه فردٍ  كلِّ  إلى

. 3به مالقيا ضرورةُ  األمة أو الجماعة من المكلَّفين باقي عن سقطت مصلحُتهُ 

                                                            
  . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  
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 اإلثمُ  عليه وقع أحُدنا ُيصلِّ  لم إذا كالصالة األعيان فروض في فإنه ولذا
 الجنازة على كالصالة( أحدٌ  بھا يقمْ  لم إن فإنه الكفاية فروض في أّما. بمفرده

 فإنّ  وھكذا. الجماعة على اإلثم  وقع) والصناعات الطبّ  تعلُّم او اإلفتاء أو
 والضرر عامٌة، مصالحُ  ھي الكفاية روضف من تحقُّقُھا المقصود المصالح
 ويقسم. المصالح تلك لفوات الجميع على واقعٌ  بھا القيام عن بالتخلُّف

 بھا ويقصدون دينية، واجبات: قسمين إلى الكفاية فروض األُصوليون
 وواجبات الجنازة، على الصالة مثل المحضة بالعبادة المرتبطة الفروض
 ،ُكلِّھا األمة على تعود التي العامة لمنافعوا المصالح بھا ويعنون دنيوية،
 الكفاية ووجوه والضروريات الحاجيات تلبي التي والصنائع كالعلوم

اه الفتٌ  رْأيٌ ) ھـ505( الغزالي ولإلمام. واالزدھار  الكفائية الواجبات أنّ  مؤدَّ
 المبايعات أّما« 4:البحتة األمورالدينية أي ؛اآلخرة أعمال على مقصورةٌ 
 حاجة فال.. عنھا الناسُ  يستغني ال حرفةٍ  وكلّ  والزراعة والحراثة حاتوالمناك
 أمر قوام على موقوفٌ  الدين وقوام.. األسباب بھذه الدنيا قوام ألن ؛إليجابھا
 أنّ  إلى استناداً  ذلك في جمھورالفقھاء جادله وقد ،»..محالة ال ونظامھا الدنيا
 ترك وأنّ  والضرورات، اجبالو مسائل أقاصي بمفردھا تدرك ال قد الِطباع
 دنيوية، ُعظمى مصلحةٍ  تفويت إلى يؤدي قد العامّ  للوعي غاربھا على األُمور
ً  الدينيُّ  الشأن -بھا القيام عن التخلُّف بنتيجة-  يختلُّ  م ولكي. أيضا  الشاطبي ُيعظِّ

 لجميع عامة بمصالح قيامٌ « أنھا باعتبار- الكفاية فروض شأن من) ھـ790(
ً  رْبطھا إلى مدع -5»الَخْلق ً  رْبطا  عليھا أدار التي الشرعية بالمقاصد ُمْحكما
 وعمالً، اعتقاداً  الدين بحفظ مأمورن المكلَّفين إنّ  :فقال ،الموافقات: كتابه
ً  النفس وبحفظ ً  العقل وبحفظ الحياة، بضروريات قياما  الخطاب لمورد حفظا
 المال وبحفظ ،الدار عمارة في عوضه لبقاء النسل وبحفظ إليه، ربِّه من

  .األربعة األَوُجهِ  تلك إقامة على منه استعانةً 

 ً  أنّ  لي يبدو الذي إنّ : المشتركة والحقوق العباد وحقوق هللا حقوق: ثالثا
 فالواجب ،الفھم حقَّ  فھموھا ما تلك نظره وجھة الغزالي على أخذوا الذين
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 على وجلَّ  عزَّ   حقٌّ  وھو لألفراد، التعبُّد به المقصودُ  المباشر اإللھي باألمر
 ومسؤوليةً  أھليةً  التعبُّد ھذا ُيكسبھم إنما األفراد ھؤالء أنّ  بيد ؛المكلَّفين أفراد

لون فإنھم وبذلك ،نفِسه الوقتِ  في وسواسية  جماعة في أعضاء ليكونوا يتأھَّ
 الفردية، الصالة من أفضل الجماعة صالةُ  كانت فلماذا وإالّ  المؤمنين،
 ھو األفراد على فالواجبُ  ،معيَّنة بشروطٍ  الجميع على واجبٌ  ةالُجُمع وجماعةُ 

اة المقاصد حيث من جماعيٌّ  واجبٌ  لكنه ؛أصلُهُ  حيثُ  من فرديٌّ  واجبٌ   المتوخَّ
 بين بل والكفائي؛ العيني بين يكونُ  ال فإنه التفريُق؛ قُصد إذا فإنه ولذا ،منه

 أنّ  شكَّ  وال). العباد قحقو أي( والمصلحي) هللا حقوق أو( المحض التعبُّدي
 على ترّتبت وإن وجلَّ، عزَّ  له حقٍ  أداءُ  ھو إنما الصوم أو بالصالة المقصود

 الجسد صحة أو ،)الصالة( الواجب بأداء الرضا مثل فرعيةٌ  مصالح ذلك
 ولذلك؛). والوقف الزكاة( الجماعة وإفادة والمال النفس طھارة أو ،)الصوم(

 بفرض التسمية أنّ  إلى ذھب الريِّس الدين ضياء محمد الدكتور أُستاذنا فإنّ 
 هللا، حقوقُ  فيه تتقدم ما إلى الواجبات تقسيم األحرى بل ؛دقيقةً  ليست الكفاية

 الدنيوية أو العامةُ  المصالحُ  فيه تتقدم ما أو العباد، حقوقُ  فيه تتقدم ما ثم
 ،عليه ُمهُ وسال هللا صلواتُ  نبيه ودعوة ودينه وجلّ  عزّ  هللا بضمان للجماعة
 ولذا ؛6»الدارين« في للناس »المصالح« لتحقيق تزال وما كانت إنما فالدعوةُ 

 أنه حِسبَ  عندما وأخطأ بالمقاصد، الواجبات ربط عندما أصاب الشاطبيَّ  فإنّ 
هُ  الغزالي على يستدركُ  بذلك  على مقصورةً  -العينيات مثل- الكفائياتَعدَّ

 بين النظر إليھا جھةُ  تختلف وإنما روضٌ ف كلُّھا فالفروضُ  ؛الدينية الشؤون
 وإنما فروٌض، ُكلُّھا والفروضُ . بينھما مشتركٌ  ھو وما والمصلحي التعبُّدي
 التعبديات في( لألفراد ھو ھل: الخطاب حيث من األَولويات تختلف
 ھو وما) المحضة وشبه المحضة المصلحيات في( للجماعة أو ،)المحضة
  ).والمصلحي بديالتع بين أي( بينھما مشتركٌ 

 ً  في) ھـ478( الحرمين إمامُ  ذكر: الشرعية والمقاصد الكفاية فروض: رابعا
 والنْسل والدين والعقل النفس :7الخمس الضروريات صغيرةٍ  فقرةٍ  في البرھان
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 المجتمعات أنّ  أي ؛عامةٌ  مصلحيةٌ  ضرورياتٌ  بمجموعھا وھي ،والِمْلك
 ّدھايع أن حقُّه وكان ،لَصوِنھا الشريعةُ  أُنزلت وإنما بھا، إالّ  تقومُ  ال البشرية
 الحقيقة في إذ ؛لَصونھا أُنزلت إنما الشريعة أو الدين أنّ  إلى يشير وأن أربعاً،
 اإلمام تلميذه ذلك في وتبعه ،ذاتھا للشريعة األصليةُ  »المقاصد« ھي ھذه

 الجويني ُمعاصر- )ھـ450( الماوردي وكان. نقصان أو زيادةٍ  دونما الغزالي
 ،»الدنيا سياسة« عماد »األصول« تلك عدَّ  قد -»والدين الدنيا أدب« يف

 الدين عز اّما. الدارّ  والخصب الفسيح، واألمل القاھر، السلطانَ  إليھا وأضاف
 أنّ  »األنام مصالح في األحكام قواعد« في فذكر) ھـ665( السالم عبد ابن

 الجانبين وكال مصلحي،ال فيه غلب وما التعبُّدي، فيه غلب ما: قسمان المصالح
 لألمر فنظر) ھـ790(الشاطبي وجاء. األمرين تضمُّ  التي الشريعة، مقاصد من

 وحاجياتٌ  ضرورياتٌ : وھي ،المقاصد عن تحدث إذ أشمل؛ بنظرةٍ 
 الضروريات، لصون الشرائع كلُّ  بل ؛الشريعة جاءت وقد. وتحسينيات

ً  ُتصانٌ  الضروريات كانت وإذا. والتحسينيات الحاجيات مراعاةو  فرضا
 بھا بالوْعي ُتصانُ  إنما والتحسينيات الحاجيات فإنّ  والكفائي؛ العيني بالواجبين

 ً ً  ندبا  أو باألصل الشرع مقاصد من ذلك وكلُّ  ،وإباحة وكراھيةً  واستحسانا
 الماوردي وفعالً؟ َعَمالً  الصيانة تلك وحقَّ  واجب يتحمَّلُ  الذي َمن إنما. بالتبع
 السلطة أنّ  يريان) األموال: كتابه في( سالّم بن القاسم دُعبي أبو قبله ومن

 َصون في فاألصل. »للمسلمين ذلك تلي« التي ھي اإلمامة أو السياسية
 ،بالشريعة السلطة يقرنون الذين لدى حّتى المسلمين جماعةُ  ھو إنما المصالح

 على يخَشون ال فإنھم والشاطبي السالم عبد وابن والغزالي الجويني أّما
 ومعھا الجماعة في العاملة الشريعة عن ويتحدثون الجماعة، من الشريعة
 يقالُ  عندما يظھر إنما والحديث القديم في الفھم في فالَخَطلُ . المصالح لَصون
 مواجھة في الشريعة عن الحديثُ  فيجري والجماعة، الشريعة بين بالفصل
 معياراً  لتكونَ  عةُ الشري أتت وإنما ،الشريعة مواجھة في الجماعة أو الجماعة

ً أ   . مصالحھا َصون على سبيلٍ  بكلّ  العاملة للجماعة خالقيا



5 
 

 فھي ولذلك مصالح، تتضمن الفرائض سائر أنّ  إذن الفقھاء جمھور ذھبي
 من ثمرةً  ھناك أنّ  يبدو ال ولذا ،فرَضھا الشرع إنّ  بل وحْسب؛ شرعيةً  ليست
 تأصيل: اثنين أمرين في يختلفون ثم ،ودنيوية دينية إلى الفرائض تقسيم وراء

  أنّ  إلى الغزالي ذھب وقد. تطبيقھا أو إنفاذھا يتولَّى ومن ،الدنيوية المصالح
 فروض من ليس أنه أي ؛الشرع ُموجبات من ليس الدنيوية المصالح تحصيل
 على عليه تأسيُسھا يمكن نصٌّ  ھناك ليس أنه: أسباب لعدة ذلك ويعود ،الكفاية

 وتدبيراً، تقديراً  الجماعة شؤون من ھي لدنيويةا المصالح وأنّ  الخصوص،
. إليھا تدعو البشرية والضرورات الَغَرزية الفطرة ألنّ  ؛متحقِّقٌ  تحصيلھا وأنّ 
 السالم عبد وابن والغزالي الجويني فإنّ  الفرائض لتلك والتطبيق اإلنفاذ أّما

 غمر ،)الناس عموم أو( الجماعة حقّ  من اعتبارھما إلى يميلون والشاطبي
 المصلحية، بالضرورات أو بالنصّ  ذلك يكون وھل تأصيلھا، على اتفاقھم عدم

 الكفائية الواجبات أنّ  إلى كثيرون فقھاء يذھب حين في ،اإلنسانية والدوافع
ً  كان ما وبخاصةٍ (  السياسية السلطات مھمات من ھي إنما) منھا دنيوّيا

 يكونُ  ال فقد اھتدت اوإذ لضرورتھا، تھتدي ال قد الجماعة ألنّ  ؛وواجباتھا
 بالتعليم، المصلحي الكفائي الواجب في لذلك ومثَّلوا ،ُمنفردةً  بھا القيامُ  بُوسعھا

 االستراتيجية والحاجات ،)الجھاد(=  للدفاع الجيوش وإنشاء والصناعات،
  .األُخرى

 الديني، بالنصّ  العامة الواجبات لربط جمھورھم أو اءھالفق دوافعُ  كانت وقد
 وإيضاح والدنيا، للدين أھميتھا على التأكيد للسلطات: بھا قيامال إسنادو

 فرض يفيد الذي الخاصّ  النبوي أو القرآني النصَّ  أنّ  بيد ؛تحصيلھا ضرورة
 الفقھاء أنّ  كما الجھة، لھذه متوافراً  ليس الكفاية سبيل على ذاك أو األمر ھذا

 ً  يقترحون وھم- نھملك ؛وعليھا للجماعة ھي الواجبات ھذه بأنّ  يقرون جميعا
 عموم عن السلطة فصلوا كما والجماعة، الشريعة بين يميزون -األمرين
 اختيارٌ  ھي السلطة أو اإلمامة أن إلى فيه ذھبوا الذي الوقت في وھذا ،الناس
ً  وليس الجماعة من  للسلطات العھدَ  ذلك ويعني. الشارع جانب من تنصيبا
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 ُيھمُّ  الذي المصلحي الطابع عليھا لبغ وإن نظرھم، في دينيةٍ  بواجباتٍ  بالقيام
 قرروا -ذلك يفعلون وھم- إنھم ثم ،بالطبع سلطاتھم ُيھمُّ  كما ،المسلمين جماعة

 ھو فيما والتقدير باالجتھاد المختلفة الظروف في تتحدد الكفاية فروض أنّ 
ً  تحسيني، أو حاجي أو ضروري  الجماعة على يحفظ ما إلى بالنظر ودائما
  .العاَلم وُتجاه دارھا في الكبرى الَحھاومص تماُسَكھا

 يقومُ  َوَمنْ  العاّمة، والمنافع المصالح يحّدد َمنْ  على تقتصر ال ھنا المسألة إنّ 
 وُتجاه جھة، من دينھا ُتجاه والتزاماتھا األمة واجبات إلى ذلك تتجاوزُ  بل بھا؛

 صوصٌ من فرائضُ  ھي الدينية وااللتزامات. ثانية جھةٍ  من العامة مصالحھا
د وقد. الخصيصة بھذه تّتِسمُ  ال المصلحية االلتزاماتُ  بينما ؛عليھا  القرآن حدَّ
 يدعون أُمةٌ  منكم ولتكن}: قال عندما العامة المؤمنين جماعة مھّمات الكريمُ 
 ھم وأولئك المنكر عن ويْنَھون بالمعروف ويأْمرون الخير إلى

 الجماعة وعلى عامٌّ، ابالخط فإنّ  وھكذا). 104: عمران آل سورة({المفلحون
 عن والنھي بالمعروف وباألمر الخير إلى بالدعوة أُناس تخصيص نفِسھا
 ا؛عليھ يقتصرُ  ال ذلك لكنّ  ؛السلطات بالطبع ھؤالء ضمن ومن ،المنكر

 -المقام رفيعُ  شأنٌ  وھو- العامّ  الشأن لتدبير الناس من المختارةُ  فالسلطات
دٌ  تكليفٌ  اعندھ  كلَّ  يتناولُ  ال بالتأكيد لكنه ؛اآلية في ورد ام بعض يتناول محدَّ
ق ولذلك. فيھا ورد ما معظم أو  والسلطةُ ( الحسبة بين أنفسھم الفقھاء فرَّ

 وبين العاّم؛ الشأن ُمدّبري حقّ  من ھي التي) احتساب ذاتھا بحدّ  ھي السياسيةُ 
ً م المسلمين من فردٍ  كلُّ  يظلُّ  الذي المنكر، عن والنھي بالمعروف األمر  كلَّفا
 فإنّ  وھكذا. الثالث المراتب حديث في المعروفة الشرعية الحدود في به القيامَ 
 ذاك أو الفرد ھذا إلى تعھدُ  التي وھي الجماعة، يد في يبقى التكليف أصل
 وفي. مختلف بشأنٍ  آخر فريقٍ  وإلى مصالحھا، شؤون من بشأنٍ  بالقيام الفريق
 مباشرةً  التصرف لھا يتيح الذي األصلب وألفرادھا لنفِسھا تحتفظ نفِسه الوقت
 وفي وواجبھا، الرقابة حقَّ  به كلَّفتْ  فيما تملكُ  فإنھا وبذلك ،الشؤون سائر في
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 تكون وترتيباتھا أفرادھا خالل من بنفسھا ُتباِشُرھا التي المصلحية األمور
  .ويحصل حصل عّما مباشرةً  مسؤولةً 

 إلى ليشيروا العين فروض إلى ةالكفاي فروض أضافوا إنما الفقھاء أنّ  والحقّ 
 الواجب يعطوا ولكي والجماعي، الفردي بين أو والعام، الخاصّ  بين التفرقة

 الرْبط ھذا بسبب عليھم ضاقت األُمور وألنّ . العيني الواجب أھمية الجماعي
 عندما ثم ،والدقيق الخاصّ  التعليل يعتمد الذي القياس إلى لجأوا فقد الُمحَكم،
 تحقيق عن تحدثوا والضرورات الظروف اعتبار أمام األُفُق انسدادَ  الحظوا
 ذلك يْكف لم وعندما. فيھما »المصالح« إلدخال القياس في وتنقيحه المناط
ً  وللفقھاء للسلطات ُتتيحُ  والتي ،»الشرعية السياسة« عن تحدثوا  منافذَ  معا
 لالتعلي فتجاوزوا أيضاً، ذلك كفى وما ،الضرورة عند القياس لتجاُوز

 أحكام باستقراء أدركھا إنه :الشاطبي يقول والتي ،المقاصد إلى والسياسات
 »الشريعة مقاصد« مقولة اإلصالحيون اعتمد الحديثة األزمنة وفي. الشريعة
 الكفائية الواجبات قصر في الغزالي برأي وأخذوا للتجديد، تتيحھا التي لآلفاق
 الغزاليَّ  دفع الذي ھو القديم يف هذات ضيقالھذا  أنّ  ذلك ؛الدينية الشؤون على
 حقّ  من »العامة المصالح« واعتبر الدين، من والكفائيات العينيات اعتبار إلى

ر وتدبيراتھا، الجماعة  ،)نجاعته على( القياس إسار من الشرعي الحكم فحرَّ
 كالمُ  لذلك أَوصله والذي. بالسلطة وليس بالجماعة الشريعة عموميات وربط
 في أنه رأى والذي ،»الُظَلم التياث في األَُمم غياث« في الجويني شيخه

 تتزعزع كما المجتھدون، الفقھاء يختفي قد والِمَحن القاسية التأزم ظروف
 إلعادة ؛األمر صاحبة للجماعة الشؤون رُ سائ تعودُ  وعندھا. السلطات
 - السلطة تكوين إعادة ضمنھا ومن- الجديدة التدبيرات ووْضع التأسيس،
 السلطات وعلى. ُجُدد مجتھدون منھا يخرجَ  لكي ؛العلم دارسبم والنھوض

ً  هرات بما القيام يتمثل في اجتماعيٌّ  واجبٌ  ً  أو ضروريا ً  أو حاجيا  في تحسينيا
  . رقابتھا إلى منھا لجھاتٍ  به تعھدُ  ما ووضع الجماعة، مصالحب النھوض
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لة ما لة ُكلِّه؟ ذلك محصِّ  وھي ،بھا منةالمؤ الجماعة بيد الشريعة أنّ  المحصِّ
 الحزبيون يحاول كما- انفصلت وإن ،عنھا تنفِصلُ  وال تطبيقھا، على تعملُ 

 استالب يعني الجھة لھذه فاالنفصالُ  -قرن نصف منذ يعملوا أن اإلسالميون
 بيد وْضُعھا أّما. واالنقسام التصاُرع إلى يؤدي مما ،فئةٍ  لصالح الشرعية
 والتأبيد، األُلوھية إلى تتحول التي لطةالس لتداُول يترتب عليه منعٌ ف السلطات؛
  .والمجتمع السلطة بين الصراع ويحصل المصالح، فتتعطل

 تشمل وھل الكفاية، فروض امتداد مدى على األصل في االختالف كان لقد
ً  المصلحيُّ  فيكون والمصلحي، الدينيَّ  ً  أيضا ً  دينيا ً . وتعبديا  إذا: لقاعدة وتبعا
 إلى بإعادته المصلحي تحرير على الفقھاء بعض أقبل اّتسع، األمر ضاق

 الجماعة صالحيات من وألنّ  القرآن، بنصّ  ذلك وجود لنظر إلىبا الجماعة،
ً  يفتح ذلك وألنّ  المصالح، تحصيل أصالً  ً  بابا  فتحدد والتطوير، لالجتھاد واسعا
 واأر وھؤالء. العامة لشؤونھا واستراتيجياتھا احتياجاتھا عصرٍ  كل في األمة

  .الشرعية المقاصد فقه في وجه أفضل على يتحقق كذل أنّ 
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ســؤاًال عظــيم األمهيــة ال يــزال حباجــة إىل جــواب  Joseph Needhamنيــدهامي

وروبــا حــوايل القــرن الســادس مقنــع. لقــد ســأل: ملــاذا نشــأ العلــم احلــديث يف أ
عشـــر، ولـــيس يف احلضـــارات األخـــرى املنافســـة واملتســـاوية يف ذلـــك الوقـــت؛ 

  مثل احلضارة الصينية واحلضارة اإلسالمية؟
وكثــريون  Robert Mertonوروبــرت مرتــون  Max Weberحــاول مــاكس فيــرب 

آخــرون حتديــد األســباب اجلذريــة الــيت ميكــن أن تفســر ظــاهرة العلــوم احلديثــة 
ن خــــــالل اإلشــــــارة إىل بعــــــض اخلصوصــــــيات األوروبيــــــة مثــــــل اإلصــــــالح مــــــ

إىل الروح الطهورية  -حسب رأي مرتون-الربوتستنيت، وصعود الرأمسالية، أو 
  البورتستانتية.

على أنه » العلم احلديث«كذلك فإن أكثر األجوبة املتداولة قامت بتعريف 
طبيعــة أو املــنهج نــاتج عــن تطبيــق مفــاهيم مثــل املــنهج العلمــي وحســابيات ال

االختبـاري. لكـن أحـًدا مل يــتمكن مـن اإلجابـة علــى سـؤال: ملـاذا مل تســتطع 
؛ بينما كـان أحـد هـذه العلـوم أو أكثـر »علًما حديثًا«هذه املفاهيم أن تنتج 

متــــوفرًا وموجــــوًدا يف حضــــارات أخــــرى. وكمــــا ركــــزت هــــذه اإلجابــــات علــــى 
ا خسرت الشخصية العامل   ية للعلم احلديث.اخلصوصيات األوروبية فإ

                                                 
    م، وترجمها محمود حداد .2008شباط/فبراير  11في روما في » مهرجان العلوم«محاضرة ألقيت في  
 ن لبنان .باحث ومؤرخ م  
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هلــذا الســبب فــإن جوابًــا مرتكــزًا بشــدة علــى التجربــة األوروبيــة مثــل ذاك الــذي  
جـــرى اقرتاحـــه حـــّىت اآلن ســـيجعل العلـــم احلـــديث مرتبطًـــا ثقافًيـــا بأوروبـــا وال 

  يعود ظاهرة عاملية كما هو يف احلقيقة.
علـــم يف العـــرض التـــايل ســـأحاول أن أحـــدد األســـباب الّـــيت أّدت إىل نشـــوء ال

احلــديث، والــيت مل تكــن أوروبيــة بصــورة أساســية؛ إال أنــين أســرع بــاالعرتاف 
بــــأن العلــــم احلــــديث نشــــأ فعــــًال يف أوروبــــا، وال أتــــردد يف القــــول بأنــــه نشــــأ 
ــا بشــكل  ألســباب كانــت موجــودة يف أوروبــا، بــالرغم مــن أنــه مل يكــن أوروبًي

  حصري. 
ا قد تصل إىل نتـائج متشـا ة يف أيـة حضـارة مـن عندما حندد األسباب، فإ
  دون جعل تلك احلضارة األخرى متطابقة مع أوروبا.

وكــي أعطــي مثــاًال مــن تــاريخ احلضــارة االســالمية؛ فــإنين ُأشــري إىل أنــه عنــدما 
يصــرف رأمســال مــايل مــا علــى البحــث العلمــي يف أي مكــان كــان فــإن نتــائج 

ج أن علمية كانت ُحتصد على نطاق واسـع. وهكـذا فمـن املنطقـي أن نسـتنت
اســتثمار املــال يف البحــث ســينتج علًمــا يف أيــة ثقافــة جــرى اســتثماره فيهــا مبــا 

  يف ذلك الثقافة األوروبية.
فلنبدأ إًذا باجلذور األساسية البدهية إلنتاج العلم، أال وهـي االسـتثمار املـايل 

االســـتثمار يف «علـــى البحـــث العلمـــي، أو مـــا أحـــب أن أُطلـــق عليـــه تســـمية 
  ».العلم

  مال المالي في انتاج العلم ودور العلم في انتاج الرأسمال:دور الرأس
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؛ ألنــه مل يفعــل »العلــم احلــديث« -حبــد ذاتــه وبالضــرورة-ال ينــتج الرأمســال 
ذلك يف التـاريخ اإلسـالمي؛ حيـث جـرى توظيـف مثـل هـذا الرأمسـال ومل يـتم 

  ». العلم احلديث«انتاج 
قــاش املفتــوح واجلــدال جيــب أخــذ عوامــل أخــرى بعــني االعتبــار أيًضــا مثــل الن

  ).1406والنقد االجتماعي لألفكار كما أظهر ابن خلدون (توىف عام 
يف هذا العرض القصـري أسـتطيع أن أركـز فقـط علـى العوامـل االقتصـادية الـيت 
أنتجــــت العلــــم احلــــديث، وأتــــرك احلــــديث عــــن العوامــــل األخــــرى إىل كتــــاب 

ــتج جديــد يل يصــدر مســتقبًال بــإذن اهللا. يف األزمــان التق ليديــة كــان العلــم يُن
بصــورة اساســية بواســطة دعــم جهــة مــا لــه، ولــيس مــن خــالل االســتثمار يف 
جمال العلم، كمـا حصـل فيمـا بعـد وكـان رجـال الكنيسـة يف أوروبـا الـداعمني 
الرئيسيني للعلم؛ بينمـا كـان احلكـام احملليـون والسـالطني يفعلـون الشـيء ذاتـه 

نيســـة يف أوروبـــا أّمنـــت االســـتمرارية، يف احلضـــارة االســـالمية، والفـــارق أن الك
األمـــر الّـــذي أعطـــى قصـــب الســـبق ألوروبـــا، وقـــام داعمـــو العلـــم املســـلمون 
بتحدي ذلك مع بعض النجاح حّىت القرن السـادس عشـر، عنـدها فحسـب 

  ».العلم احلديث«بدأت األمور ملصلحة أوروبا، وبدأ إنتاج 
  أسباب الميل لمصلحة أوروبا؟

  اشرة قبل فرتة النهضة األوروبية:تطّوران مهمان حدثا مب
فعلــى أحــد جوانــب البحــر األبــيض املتوســط قضــى األتــراك العثمــانيون علــى 

، وعلــى أحــد اجلوانــب األخــرى قــام رجــل 1453اإلمرباطوريــة البيزنطيــة عــام 
مغـــامر يـــدعى كريســـتوفر كولـــومبس باإلحبـــار خـــارج املتوســـط، وبضـــربة حـــظ 

، وكــان احلــدثان مــرتبطني بشــكل نــادرة قــام باكتشــاف عــامل جديــد بالكامــل
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متقـــارب جـــًدا، فلقـــد وضـــعت اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة ســـًدا يف وجـــه التجـــارة 
 1492األوروبيـــة مـــع الشـــرق فأصـــبح مـــن الطبيعـــي أن حيلـــم كولومبـــوس يف 

دف الوصول إىل الشواطئ الشرقية للصني واهلند   .  1باإلحبار غربًا 

حــث عــن التوابــل الشــرقية، والــذي  ســريًعا حمــل الب» جنــون الــذهب«أوًال حــّل 
ـا وفـرة الـذهب يف اجلزيـرة  كان كولومبوس مهتًما به يف الدقيقة الّـيت الحـظ 

، وبعــــد ســــنوات قليلــــة اكتشــــفت الفضــــة أيًضــــا يف »هســــبنيوال«الّــــيت دعاهــــا 
ــــدة ــــذاك: إســــبانيا اجلدي ــــيت دعيــــت آن ، وقــــد جتــــاوزت »أراضــــي املكســــيك اّل

عــــوامل » اكتشــــاف«لــــة إىل أوروبــــا، وجــــرى الربتغــــال أفريقيــــا وأتــــت بثــــروة مماث
  أخرى فيما بعد خالل عصر االكتشافات.

بإإلضافة إىل املعادن الثمينة كان استخدام العبيد شـكًال آخـرًا مـن الرأمسـال، 
فقـــد ُأجـــرب األمريكيـــون األصـــليون بـــأن يعملـــوا يف منـــاجم الـــذهب والفضـــة، 

  يد.وُأجرب العبيد فيما بعد على زراعة حقول العامل اجلد
وقـــد أفــــاد وفــــرة الرأمســــال هــــذا البيوتـــات امللكيــــة األوروبيــــة، وبتحــــول الطــــرق 
التجارية إىل األطلسي وحول رأس الرجاء الصاحل أخذت احلضارات املنافسة 

علــى -األخــرى تفقــد غناهــا وختطــو حنــو الفقــر . كانــت احلضــارة اإلســالمية 
ا مراكـز  تستمد الغىن من اح -سبيل املثال، وحىت القرن السادس عشر تضـا

ـا  تقاطع نقاط كل طرق التجارة للعامل القدمي، وباكتشـاف العـامل اجلديـد فإ
  ُدفعت خارج الدورة التجارية وَجَنت أوروبا منافع ذلك.

ــا بشــكل خمتلــف أيًضــا، ودفــع زخــم  لكــن القــوى األوروبيــة اســتخدمت ثرو
ثـروة ميكـن السـريعة األوروبيـني إىل إدراك أن احلصـول علـى ال» االكتشافات«

أخــــرى مماثلــــة، » اكتشــــاف«أن يــــزداد مــــن خــــالل تشــــجيع ومتويــــل محــــالت 
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وسريًعا ما أدى ذلك الوضع إىل نشوء منافسة شرسة بني العلماء األوروبيـني 
حلـــّل املصـــاعب املتعلقـــة باالكتشـــافات، وأصـــبح مـــن بـــني أكثـــر اهتمامـــات 

ئط والكـــــرات العلمـــــاء يف أوروبـــــا األمـــــور املتعلقـــــة بـــــاألدوات اجلديـــــدة واخلـــــرا
اجلغرافيــــة (الســــماوية واألرضــــية علــــى حــــد ســــواء)، وتقنيــــات بنــــاء الســــفن، 
وجتميــع املعلومــات، وعلــم املثلثــات احلســايب، وعلــم الفلــك، وحتديــد خطــوط 

  الطول يف البحار البعيدة.
وحـــىت العبقـــري غـــاليبو الـــذي أصـــبح عضـــًوا يف اجلمعيـــة العلميـــة األكادمييـــة 

صــرف أيًضــا وقتًــا  1609حــوايل العــام  Academia de Lincei» دولينســي«
طويًال يف بناء اآلالت الدقيقة للبحرية التجارية، أما مجعيـة دولينسـي العلميـة 
األكادمييــــة فكــــان أول مشــــاريعها يرتكــــز علــــى اســــتغالل النباتــــات الطّبيــــة يف 

  املكسيك.
مل يكــــن مبقــــدور كــــل هــــذه التطــــورات أن تــــؤدي إىل فــــرق كبــــري لــــو مل يكــــن 

مباشرة بني الرأمسـال وإنتـاج العلـم، ومل تقـض اكتشـافات غـاليبو  هنالك صلة
مثــل أقمــار كوكــب جــوبيرت يف البدايــة علــى العــامل األرســطي، كمــا كــان جيــب 
أن تفعل، وبدًال من ذلك فإن تسـميتهم عرضـت للبيـع قبـل أن يطلـق عليهـا 

  ».جنوم املديشي«تسمية 
ى الســــابقة ألهــــل أمــــا أهــــل البندقيــــة فقــــد ســــاروا علــــى األغلــــب علــــى اخلطــــ

ــــــدموا يف العــــــام  ــــــراءات االخرتاعــــــات  1477فلورنســــــا، وق مفهــــــوم إعطــــــاء ب
إىل بــدء عمليــة اإلنتــاج العلمــي  -مــن دون قصـد-اجلديـدة، وقــد أدى ذلــك 

والتكنولــوجي األكثــر ارتباطًــا بــدورة احليــاة االقتصــادية العامــة للمجتمــع كلــه.  
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كالمهـا يف توليـد األربـاح   كنتيجة لذلك فـإن العلـم وتفرعاتـه التكنولوجيـة بـدأ
  املالية الشخصية للعلماء.

لكن براءة االخرتاع ليسـت سـوى مظهـر بسـيط مـن مظـاهر االحتكـار، وقـد 
طبيعــة بــراءة االخــرتاع  -وكــل احلكومــات الــيت أتــت بعــدها-فهمــت البندقيــة 

على هذا النحو، وحاولت حتديد مضارها مـن خـالل حتديـد زمـن معـني هلـا، 
ـــــم اشـــــرتكوا  مجـــــيعهم وبـــــوعي مـــــنهم لتحقيـــــق منـــــافع جتاريـــــة ولإلنتـــــاج إال أ

  العلمي.
نتيجــة لــذلك، أصــبح العلــم مُنتًجــا للرأمســال بــدًال مــن العكــس، وعلــى هــذا 
األســــاس فإنــــه أســــهم يف تقويــــة الــــدور الّــــذي لعبــــه العلــــم يف احلصــــول علــــى 
الرأمسال خالل عصر االكتشافات، وأصبح إصدار براءة اخرتاع نظاماً فعـاًال 

فــــأة العلمــــاء؛ بينمــــا كانــــت ســــلبيته أنــــه مل ميــــنح اجلمهــــور العــــام فوائــــد ملكا
االكتشــافات اجلديــدة علــى األقــل لفــرتة مــا، وقــد كــان حصــر بــراءة االخــرتاع 

  بزمن معني تعبريًا عن هذا القلق.
وَحلِـــَق إصـــدار بـــراءات االخـــرتاع بفـــرتة وجيـــزة إنشـــاء شـــركات أعمـــال كبـــرية 

ل شـركات اهلنـد الشـرقية التابعـة لربيطانيـا فرضت احتكارها علـى التجـارة؛ مثـ
وهولنــدا وفرنســا وإســبانيا، وكانــت هــذه الشــركات منــاذج ملــا نطلــق عليــه اليــوم 

  ». الشركات املتعددة اجلنسية«
وقد حتولت ببطء من التجارة إىل املشاريع االستعمارية مفتتحة بذلك عصـر 

شــركات مـــن بـــني االســتعمار الـــذي ال يــزال مســـتمرًا، وكـــان يف عــداد هـــذه ال
موظفيها اآلخرين أفضل علمـاء اللغـات وأفضـل علمـاء االنثربولوجيـا وأفضـل 
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علماء اجملتمع يف ذلك الوقت، باإلضافة إىل خـرباء االسـرتاتيجية العسـكريني 
  والعلماء العاملني مجيًعا لالستحواذ على املوارد الطبيعية للبالد املستعمرة.

رتاع حياديًــا مــن الناحيــة األخالقيــة، لــيس االحتكــار أو إصــدار بــراءات االخــ
على العكس، ميكن للمرء أن يشري إىل أن الـربح مـن أجـل الـربح كـان دائًمـا 
مثــار تســاؤل أخالقــي، ويســتطيع املــرء أن يقــول حــىت يف الــزمن احلــديث: إن 
بـــراءات االخـــرتاع املتعلقـــة بأدويـــة األمـــراض احلرجـــة، والـــيت ميكـــن أن تكـــون 

املـــوت توشـــك أن تكـــون نشـــاطا إجراميـــا. واعتقـــد حامســـة يف شـــؤون احليـــاة و 
الــــبعض بــــأن بــــراءات االخــــرتاع تســــتطيع أن تقــــف حجــــر عثــــرة أمــــام انتــــاج 
االبتكــارات العلميــة والتكنولوجيــة بــدًال مــن دفعهــا إىل األمــام، عنــدما تؤخــذ 
بــــــراءات االخــــــرتاع وتوضــــــع يف مكــــــان ال ميكــــــن اســــــتخدامها فيــــــه إلقصــــــاء 

متنــع أيًضــا بشــكل  -يف أقــل األحــوال-وهــي  املنافســني مــن احلصــول عليهــا،
ــا مــن خســارة فكــرة مــا لتصــبح جــزًءا مــن  مؤكــد تــدفق األفكــار العلميــة خوًف

  براءة اخرتاع زميل يعمل يف اجملال ذاته.
أولــدت هــذه الظــروف روًحــا حقيقيــة للنهضــة العلميــة، والــيت ميكــن وصــفها 

ـــا مزجـــت بـــني القـــدرة علـــى احلصـــول علـــى بـــراءات اخـــرتاع ل الخرتاعـــات بأ
العلمية والتكنولوجية اجلديدة من ناحية، وحتصيل الربح مـن الثـروة الـيت أتـت 
نتيجــة الرأمســال الّــذي ّمت احلصــول عليــه مــن االكتشــافات الّــيت مّولــت أيًضــا 
األحبــاث القابلــة للحصــول علــى بــراءات االخــرتاع، كــذلك الرأمســال اإلضــايف 

تبـاط بالـذات بـني تكنولوجيـا العلـم اّلذي ّمت احلصول عليه ثانية. إن هـذا االر 
والربح التجاري هو اّلذي يستمّر يف حتديد صورة العلم احلديث. أما اخلطوة 
التاليـــة فكانـــت يف تنظـــيم كـــل هـــذه األنشـــطة التجاريـــة العلميـــة مـــن خـــالل 
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شــــركات جتــــارة عمالقــــة مثــــل شــــركات اهلنــــد الشــــرقية الّــــيت ذكرناهــــا ســــابًقا، 
ــذه الشــركات أيًضــا ا ألكادمييــات العلميــة واجلمعيــات امللكيــة اّلــيت وحلقــت 

نظمــت أنشــطة، وأنشــأت مناًخــا لنقــد وتقــومي االكتشــافات اجلديــدة، ولــيس 
مــن قبيــل املصــادفة أن معظــم هــذه الشــركات املتعــددة اجلنســية واألكادمييــات 
واجلمعيات قد جرى تنظيمها حوايل النصف األول من القرن السابع عشـر. 

اضـــًيا، فإنـــه ميكـــن عـــّد األكادمييـــات معاهـــد أحبـــاث وبالتأمـــل فيمـــا حصـــل م
خمتلفــة بــاملعىن احلــديث والــيت كانــت تأمــل يف التواصــل إىل اكتشــافات جتاريــة 
مثمــــــرة. وال زالــــــت هــــــذه احلــــــوافز متــــــوفرة يف أقســــــام األحبــــــاث والتطــــــوير يف 
الشـــركات الصـــناعية الكبـــرية العاملـــة علـــى نطـــاق وطـــين أو دويل، والـــيت تعـــد 

قيــني لشــركات اهلنــد الشــرقية، أمــا النتــائج األخالقيــة واملعنويــة ملثــل الورثــة احلقي
  هذه األحباث العلمية فال زالت قيد التحري يف أيامنا احلاضرة.

  نتائج أولية:
ـا  بالرغم من أن الربح أصبح حافز العلـم احلـديث؛ فـإن السـريورة العلميـة ذا

يـــة  تنـــتج عـــن ال تســـتطيع يف بعـــض األوقـــات جتنـــب الوصـــول إىل نتـــائج نظر 
حتــديات غــري مقصــودة؛ ولكــن مــن بــني جمموعــة تعمــل علــى البحــث العلمــي 
ســــيكون كافيًــــا إذا اســــتطاع شــــخص أو اثنــــان أن ينتجــــا رحبًــــا لتغطيــــة كــــل 
النفقــــات وتــــوفري ربــــح لكــــل اجملموعــــة. علــــى اجلانــــب اآلخــــر، فــــإن البحــــث 

ج ابتكــارات العلمــي الّــذي يبــدو نظريًــا متاًمــا يف أوقــات معينــة ينتهــي إىل إنتــا 
قابلـــة للحيـــاة جتاريًـــا يف أوقـــات الحقـــة، ويف اللحظـــة الّـــيت توضـــع فيهـــا هـــذه 
ــا الصــحيح فإنــه مــن الصــعب وقفهــا. أمــا النقطــة املهمــة الّــيت  الــدورة يف مكا
أود اإلشارة إليها هنا هي أن أوروبا منذ عصر النهضة وحىت الثورات العلمية 
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ث أمهيـــة؛ أي أن العلـــم قـــادر العظيمـــة اكتشـــفت أكثـــر صـــفات العلـــم احلـــدي
أن  -يف بعـض األوقــات-علـى إنتـاج الرأمســال، وحـىت الشـرف العلمــي ميكـن 

 Mario Biagioliيعـّد شـكًال مـن أشـكال الرأمسـال كمـا أصـر مـاريو بيـاجيويل 
  يف حالة غاليبو.

هذا االسـتنتاج املبـدئي يسـمح لنـا جبـواب سـؤال نيـدهام الشـهري الّـذي أشـرنا 
والظـــــروف » العـــــامل احلـــــديث«فبعـــــد حتديـــــد الـــــرابط بـــــني  إليـــــه يف البدايـــــة،

االقتصـــادية الّـــيت ســـادت أوًال يف أوروبـــا فـــإن الســـؤال جيـــب أن يُعـــدل قلـــيًال. 
ـــة  ـــا جـــاء نتيجـــة لثالث ـــزعم أن والدة العلـــم احلـــديث يف أوروب نســـتطيع اآلن ال
تطورات أوروبيـة مهمـة: (أ) االكتشـاف باملصـادفة للعـامل اجلديـد. (ب) بـدء 

وصــل العلــم بالنشــاطات التجاريــة مــن خــالل نظــام بــراءات االخــرتاع.  عمليــة
ــــل  (ج) أخــــريًا تنظــــيم وتنســــيق هــــذه النشــــاطات مــــن خــــالل مؤسســــات مث
شــــركات التجــــارة واألكادمييــــات العلميــــة واجلمعيــــات امللكيــــة. أمــــا الســــؤال 
ـا؛ حيـث إنـه كـان  األفضل فهو: ملاذا مل تتبـع احلضـارات األخـرى الطـرق ذا

  عرفة التقنية والعلمية يف ذلك الوقت كما أكد نيدهامي؟لديها امل
يف مواجهة هذا السؤال البديل ذي األبعاد الثالثية على املرء أن يعرتف منـذ 
البدايــة أن املصــادفات ال ميكــن أن تتكــرر أو خيطــط هلــا، هكــذا مل تكــن أيــة 
 حضــارة أخــرى مســتعدة أو متوقــع هلــا أن متــول مغــامر يبحــر غربًــا يف احملــيط

الّـــذي كـــان حجمـــه معروفًـــا بأنـــه هائـــل (إذا افرتضـــنا غيـــاب القـــارة األمريكيـــة 
واعتربنا أن احمليطني األطلسي واهلـادئ بشـكالن حبـرًا كبـريًا واحـًدا) ويأمـل يف 

أن يصــل مصــادفة إىل قــارة مثــل القــارة األمريكيــة الّــيت ســتدفع كــل التكــاليف  
ــــا اهلائلــــة. والبــــد أن ممــــويل كولوم بــــوس كــــانوا جهــــالء حبجــــم بواســــطة ثروا
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حــــــّىت أيامــــــه -ومقــــــاييس الكــــــرة األرضــــــية، واســــــتمّر كولومبــــــوس باالعتقــــــاد 
بأنــه وصــل فعــًال إىل الشــواطئ الشــرقية للهنــد، ومل يكــن لديــه أيــة  -األخــرية

فكــرة بأنــه كــان عليــه أن جيتــاز قــارة واحملــيط اهلــادئ  قبــل الوصــول إىل اهلنــد.  
احلضـارة اإلسـالمية مقـاييس جيـدة  كان عند مالحي وحسـابيي اجلغرافيـة يف

» صــــدفة«عــــن حجــــم الكــــرة األرضــــية، وكــــانوا ســــيعدون  أن حماولــــة حتقيــــق 
كصـــدفة كولومبـــوس جمـــرد عمـــل طـــائش. وبـــالرغم مـــن أن الرأمســـال الّـــذي ّمت 
احلصــول عليــه مــن خــالل اكتشــاف العــامل اجلديــد كــان ميكــن احلصــول عليــه 

يـــة اإلســـالمية، فـــإن هـــذا بوســـائل أخـــرى كمـــا جـــرى خـــالل الفـــرتات التارخي
االكتشـــاف بالـــذات هـــذه املـــرة أغـــىن أوروبـــا وأفقـــر بـــاقي أصـــقاع العـــامل مـــن 
خـــالل حتويـــل طـــرق التجـــارة، وهكـــذا أصـــبح العثـــور علـــى الرأمســـال أصـــعب 

  فأصعب حّىت ولو حاول أحدهم مجعه.
أما فيما يتعلق باالرتباط األكثر األمهية بني العلم والربح التجاري، فإن على 

رء أن يســــأل أيًضــــا: ملــــاذا ال ميكــــن هلــــذه الظــــروف نفســــها أن توجــــد يف املــــ
احلضارات األخرى كذلك؟ يف اعتقادي أن هـذا السـؤال كـان األكثـر أمهيـة، 
والــــذي كــــان علــــى نيــــدهام وثيــــرب ومرتــــون أن يســــألوه. باإلضــــافة إىل ذلــــك، 
اجلـواب علــى هــذا الســؤال ال يســاعدنا فقــط علــى فهــم نشــوء العلــم احلــديث 

وروبا؛ ولكن من حيث إن له بُعًدا أخالقًيا كذلك، فقد يكون لـه نتـائج يف أ
على اجملتمعات اإلسالمية احلديثة الّـيت ال زالـت حمكومـة  القواعـد األخالقيـة 

  نفسها أو قواعد معدلة بعض الشيء.
أن البعـــد االحتكـــاري لـــرباءات االخـــرتاع، أو مـــنح االحتكـــار بصـــورة مباشـــرة 

تتصــــل بــــأمور أخالقيــــة ذكرناهــــا  -نــــد الشــــرقيةمثــــل شــــركات اهل-للشــــركات 
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ســـــابًقا، وهـــــذه الســـــمة بالـــــذات للعلـــــم احلـــــديث ســـــتجعل تبنيهـــــا مـــــن قبـــــل  
اجملتمعات اإلسالمية إشكالًيا بدرجة عالية ألن االحتكار كـان ممنوًعـا بشـدة 
ة كانت تسود الصـني كـذلك؛  يف الثقافة اإلسالمية، ويبدو أن مواقف مشا

ن احلصــول علــى ربــح شخصــي مــن علــم الشــخص  ألن هنالــك مؤشــرات بــأ
كان مكروًها يف الصني، أما يف احلضارة اإلسـالمية فهنـاك أحاديـث منسـوبة 
إىل الرسول حممدصلى اهللا عليه وسلم نفسه يهاجم فيها االحتكـار ويسـاويه 

  بالكفر يف بعض األحيان.
رى بتحديد أكثر، إن مسألة املشاركة يف املعرفـة ولـيس احتكارهـا كـان قـد جـ

تبنيها بقوة من خالل أحاديث نبوية مثل ذلك اّلذي رواه ابو داوود عن أيب 
من ُسئل عن علم فكتمه أجلمُه «قال رسول اهللا صلى عليه وسلم: «هريره: 

  .2»اهللا بلجام من نار يوم القيامة
بـل -مع هذا القانون األخالقـي مل يكـن ألي عـامل ذي عقـل راجـح ليسـعى 

ول علـى بـراءة اخـرتاع. كانـت املعرفـة تعـّد ملكيـة حّىت يف احلص -حىت ليفكر
ـــا احتكارهـــا أو  ـــة مل يكـــن ممكًن عامـــة منـــذ البدايـــة، وهلـــذا واألســـباب أخالقي

ا.   احلصول على براءة اخرتاع 
يف اإلســالم كــان مــن الواجــب املشــاركة باملعرفــة، إالّ أن هــذا مل يكــن ســهًال 

ة حبريـــة ســـتفقد احلاصـــل للتضـــحية فيـــه؛ ألنـــه كـــان يبـــدو أن املشـــاركة باملعرفـــ
عليهــا  مثــار عملــه أو مثــار عملــه الفكــري يف هــذه احلالــة، ومل يكــن اإلســالم 
يريـــد أن يكـــون غـــري عـــادل أيًضـــا، وكـــان الفقهـــاء علـــى درايـــة كاملـــة بـــالربح 
م مل يكونوا راغبني يف القيام  الكامن يف املعرفة اجلديدة؛ لكن من الواضح أ
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حـــد باحتكـــار أيـــة معرفـــة كانـــت لديـــه علـــى بـــالقفزة األخالقيـــة، والســـماح أل
  حساب منع هذه املعرفة عن اجملتمع.

، غــري أن هــذه »العلــم النــافع«يف اإلســالم أيًضــا كــان هنالــك واجــب إلنتــاج 
ا نافعة للمجتمع وليس لإلغناء الشخصـي  املنفعة كانت تفسر عامة على أ

ايتــــه املنطقيــــة، ل وجــــدنا أن هــــذا للفــــرد. وإذا اتبعنــــا تطــــور الفكــــر هــــذا إىل 
املوقــــف األخالقــــي مل يكــــن برأيــــة ليســــمح مبفهــــوم االحتكــــار الّــــذي هــــو يف 

  أساس نظام براءة االخرتاع.
تأخرت املسألة حىت العصر احلديث وبسبب ضغوطات التغلب علـى عـبء 
التــأخر يف النمــو، مث بـــدأت اجملموعــات الفقهيــة االســـالمية احلديثــة بإصـــدار 

واالستفادة من أرباحها، وقد بدأ هـذا التطـور  فتاوى تسمح بامللكية الفكرية
يأخذ مساره يف العقود القليلة املاضية أو حوهلا. أما البلد اإلسـالمي الوحيـد 
اّلذي أعرفه، والذي يبـدو أنـه قـام بـالربط املباشـر بـني اإلنتـاج العلمـي والـربح 

  التجاري من خالل براءات االخرتاع فهو ماليزيا.
جـــة لقـــرارات سياســـية كثـــرية أخـــرى ملموســـة، تبـــدو ولرمبـــا نتيجـــة لـــذلك ونتي

ماليزيــا  علــى عتبــة اخلــروج مــن التخلــف. اختــذت هــذه الدولــة أيًضــا خطــوة 
أي -باملئــة مــن ميزانيتهــا  20أخــرى مهمــة عنــدما قــررت أن ختصــص حــوايل 

للتعلــــيم واالســــتثمار الرأمســــايل يف األحبــــاث العلميــــة، ولــــدى  -متــــويًال جــــديًا
وم والتكنولوجيا واإلبداع، وقد حث الوزير املختص بشؤون ماليزيا  وزارة للعل

هـــذه الـــوزارة الـــدكتور مجـــال الـــدين حممـــد جـــرجيس يف مـــؤمتر لألونيســـكو يف 
علــم ميكــن االســتفادة منــه «، حــّص العلمــاء علىإانتــاج 2007آب/اغســطس 

، ولــــيس علًمــــا يســــتهلك حصــــريًا يف غــــرف الدراســــة وخمتــــربات »يف الســــوق



  13

نفسه ويف مؤمتر االونيسكو ذاته ذهب الربوفيسـور عمـر األحباث. يف الوقت 
العلـم «خطوة أبعد ليعلن أن  -عضو األكادميية املاليزية للعلوم-عبد الرمحن 

  ».اجليد ليس جيًدا بدرجة كافية إالّ إذا جرى ترمجته إىل أرباح يف السوق
-اء إال أنين لسـت متأكـًدا مـن أن الـوزير املـاليزي وأكـادمييي العلـم أو الفقهـ

الذين جيتمعون مًعا بصورة منتظمة يف نطاق منظمة املؤمتر اإلسالمي، أو مـا 
قد فكروا مليًـا باآلثـار األخالقيـة الكاملـة لنظـام بـراءة  -مياثلها من املنظمات

ا. ولن تصـيبين املفاجـأة أن أمسـع يف  االخرتاع ونتائجها االحتكارية املرتبطة 
ــا طــويًال يف تطــوير مفهــوم يــوم مــن األيــام أن بعــض أولئــك الــذين صــ رفوا وقًت

م ثانيـــة  ـــدف جتنـــب الفائـــدة كـــأداة ماليـــة، ســـيتم دعـــو البنـــوك اإلســـالمية 
للبحث وإجيـاد االسـرتاتيجيات الفقهيـة أو القانونيـة الّـيت سـتحول نظـام بـراءة 
االخــرتاع املــرتبط بوضــوح بإنتــاج العلــم احلــديث إىل نظــام مســؤول اجتماعًيــا. 

أمتـــىن أن يكـــون دلـــيلهم هـــو املبـــدأ اإلســـالمي الفقهـــي  وخـــالل القيـــام بـــذلك
  العام اّلذي يعطي األولوية األساس ملصلحة اجملتمع بدًال من مصلحة الفرد.

إن التحــــدي احلقيقــــي الّــــذي جيابــــه اجملتمعــــات االســــالمية اليــــوم لــــيس فقــــط 
اللحاق بالعلم احلديث من خالل إدماج النشاطات العلمية يف جممل الدورة 

دية، حبيث يصبح العلم منتًجا للرأمسال بدًال من أن يكون مستهلًكا االقتصا
ـة التحـدي اآلخـر املتمثـل بتجنـب املشـاكل واملصـائب  له؛ بل هـو أيضـا جما

ا العلم احلديث فعًال بإنتاجها.   اّليت قام 
ما احتماالت النجاح؟ لست متفائًال  كثريًا يف الوقت احلاضر؛ ألنـين أعتقـد 

ر احلــديث واملعــومل  علــى العلــم احلــديث أن يناضــل بقــوة يف أن يف هــذا العصــ
سبيل إنقـاذ أجـزاء كبـرية مـن كوكبنـا مـن الفقـر والتخلّـف. أمـا العلـم احلـديث 
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ـــا مـــا بـــالعلم املتقـــدم ومهمـــا قـــد -يف اجملتمعـــات اإلســـالمية  إذا مـــا حلـــق يوًم
فإنـــه ســـيظل مضـــطرا إىل منافســـة نظـــام آخـــر أصـــبح شـــامًال  -يكـــون مبتكـــرًا

  رًا عاملًيا بواسطة البلدان الغربية.مسيط
ـــيت حاكـــت احلـــوافز التجاريـــة يف عمـــق  ـــا هـــي اّل إن هـــذه البلـــدان الغربيـــة ذا
ــا  نســيج إنتاجهــا العلمــي، وبالقيــام بــذلك فــإن املــرء يســتطيع حــّىت القــول: ا
وافقـــــت مـــــا ميكـــــن تســـــميته حبـــــق غلطـــــة أخالقيـــــة؛ أي الســـــماح لالحتكـــــار 

ــذه واســتغالل املعرفــة املفيــدة.  والســؤال هــو هــل بقيــة العــامل مســتعد للحــاق 
ايـــــــة مرهونًـــــــا للتخلّـــــــف  املمارســـــــة لكـــــــي يتطـــــــور، أو ســـــــيبقى إىل مـــــــا ال 

  ولالستغالل كما يبدو وضعه اّلذي مير به حالًيا؟
 

                                                 
قد يعترض بعض مؤرخي الفترة العثمانية على هذا التوصيف، ولكن إذا نظرنا إلى خرائط الطرق التجارية قبل  -     1

القرن الخامس عشر وحوالي منتصف القرن السادس عشر، فإننا نستطيع أن نرى بوضوح كيف كانت تتجه التجارة. ال شك أن 
بية مع اإلمبرطورية العثمانية ظلت قائمة،  وكذلك بعض الفائض المالي الذي حصلت عليه أوروبا انتقل إلى بعض التجارة األورو 

مناطق عثمانية بسبب العموالت التي كانت تدفع الستيراد البضائع الغالية الثمن؛ مثل األواني الزجاجية والفخاريات والحرير 
نه كان يأتي من مدينة الموصل الواقعة شمال العراق حاليا)، واستفادت والموسلين الشفاف  الناعم (كان يسمى موصلين؛ أل

بعض المدن الشرقية كدمشق وحلب واإلسكندرية، ولكن هذه كانت تجارة متواضعة في بضائع قليلة غالية الثمن، وليست من 
سعة صالحة لزراعة قصب النوع الذي يجلب الذهب والفضة والمواد الخام الصالحة لالستهالك المحلي، وليست أراضي وا

  السكر والقطن وما أشبه. 
وال شك في أن المختصين بالحقبة العثمانية سيعترفون أيضا أن الحدود األوروبية الشرقية كانت في حالة حرب   

بعد تلقيه في قلوب األوروبيين » األتراك«متقطعة لفترة تقارب الثالثمائة عام، واإل كيف يفسر المرء الرعب الذي كانت كلمة 
القرن الخامس عشر، األمر الذي كان غائبا قبل ذلك. بالطبع، كانت العالقة عالقة حب وكراهية في الوقت ذاته، لكن التأثير 
الصافي لها كان نشوء نقص في العقل األوروبي على نطاق واسع الستغالل الفرص التجارية باتجاه الشرق. ولو كانت هنالك مثل 

  كما كان يطلق على السلطان العثماني سيستغلها.» السيد األكبر«بأن  هذه الفرص فإن االنطباع كان
لم يكن التفكير في طرق تجارية مستقلة وأكثر أمنا وأعلى أرباحا باتجاه الشرق في عقل كولمبوس فحسب، فقد كان   

عد رحلة كولومبس بخمس فاسكو دا غاما يقوم عندها باستكشاف شاطئ إفريقيا الغربي لسنوات ووصل إلى رأس الرجاء الصالح ب
. كانت رحلة االستكشاف التي قام بها أكثر منهجية وواقعية وأقل مغامرة من رحلة كولومبس؛ 1492أو ست سنوات فقط من 

ولكنها ساوتها في األرباح. كانت النقطة األهم فيها أن كل األمم األوروبية البحرية كانت تفكر في ذلك الطريق منذ نهاية القرن 
منهم جميعا التجاهه في خط مستقيم غربا » أكثر جنونا«ر وبالتالي لم تكن رحلة كولومبس استثناءا، كان ببساطة الخامس عش

إلى جهة لم يكن يعرف مدى بعدها. تذكروا أنه ظن أنه وصل إلى الهند! (مناقشة أجراها محمود حداد مع الباحث بعد 
  المحاضرة). 
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 1

  بعض اإلدراكات العربية
  للعالقات مع الواليات المتحدة

  رضوان السيد
I 

األميركية في العقود الخمسة /بحث أو مقاربة العالقات العربيةهناك ثالُث طرائق ل
هي  الثانيةُ  الطريقةُ هي الطريقُة التاريخية والجيواستراتيجية. و الطريقة اُألولى :الماضية

هي طريقُة المحّطات أو النقاط  الطريقة الثالثةُ َدلة. وطريقُة الرؤى والنظرات المتبا
الفاصلة. وينبغي هنا أن ُأقدٍّم بُمالحظٍة تتصل باإلدراك العربي العام للواليات  والمراحل
فاإلدراُك الغالُب منذ عقوٍد للواليات المتحدة أنها الدولُة الُعظمى أو األعَظم في  ،المتحدة

مستقرُّ يعوُد لحقبة ما بعد الحرب العالمية الالمستتبُّ و  وهذا اإلدراك ،المجال العالمي
ُس نفوذًا متعاظمًا في منطقة الشرق األوسط ار الثانية، عندما بدأت الدولة األميركية ُتم

وليس الواليات المتحدة  ،األميركيةُ ارُة ـوقد انقضْت المرحلُة التي كانت فيها الق ،والعاَلم
أرَض الُفَرص والهجرة المظفَّرة والِغنى  - عربي بالذاتفي نظر سّكان المشرق ال-  وحدها
تطورت ُتجاه الواليات المتحدة بعد الستينات من القرن  إّن نظرًة مزدوجة :أو لنُقلْ  ،السريع
بحيث ظّلت الهجرُة إلى الدولة األميركية مرغوبًة ومستمرة؛ لكّن الغالبية  ؛الماضي

القوة  واقعُ  راكاتهم ُتجاه الدولة األميركيةإد ة بات يغلُب علىطقالُعظمى من أهل المن
  الُعظمى وسياساتها في منطقتهم وفي العالم.

الجيواستراتيجية في مقاربة العالقات مع انيات وثمرات الطريقة التاريخية/فلننظر في إمك
نظٍر تاريخية قفين والسياسيين العرب. فمن وجهة الواليات المتحدة من وجهة نظر المث

والتي امتّدت ما بين  لحرب الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي،هناك حقبُة ا
والمعروُف أّن تلك الحقبة شهدت  ،الخمسينات وأواخر الثمانينات من القرن الُمنصرم

بداياُتها قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وشهدت نهاياُتها الحرَب األولى على 
عربيًا وٕاسالميًا تحت  لك الحقبة ذات المراحل شهدت اصطفافاً هما فإّن تبينوفيما  ،العراق

وربما في -  في منطقتناوكانت اَألولوية لدى الدولة األميركية خاللها  ،مظلتي الُقطبين
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ُمصارعة الشيوعية واالتحاد السوفياتي، في الفكر والعسكر  - سائر أنحاء العاَلم
، به عدة أنظمٍة ثوريٍة عربيٍة وٕاسالميةوقد كسب االتحاد السوفياتي إلى جان ،والسياسات

 ،العربية وٕايران وباكستان دول الجزيرة هابين ننظمًة ُأخرى مكما كسبت الوالياُت المتحدُة أ
وبعد أواسط السبعينات من القرن الماضي، ورغم حلول فترة التعاُيش السلمي؛ فإّن الكّفَة 

حّتى  جّل دول العالم العربي،حين  ميُل لصالح الواليات المحدة؛ حين أقبلتتبدأت 
بل واالنتقال أحيانًا  ؛طرفي الُمعادلة بينعالقاٍت متواِزنٍة  إقامة على هنظمة الثورية فياأل

أهّمها االستقرار الذي عدة عوامل، رّبما كان  ذلك إلى ويرجعُ  .ميركيةإلى الضفة األ
في ُمصارعة إسرائيل، تمرار االس على نظمة العربية الثورية، وعدم القدرةشعرْت به األ

وأخيرًا تردُّد  ،تستطيُع التأثير على الكيان اإلسرائيلي ت المتحدةاواالعتقاد أّن الوالي
السياسات الروسية واضطرابها أحيانًا، مع استمرار صرامة السياسات األميركية وبقائها 

على  في خٍط صراعٍي متصاعٍد في منطقتنا على األقّل. وخيُر مثاٍل على ذلك الصراع
القرن أفغانستان بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة منذ أواخر السبعينات من 

الماضي. ففي ذلك الصراع استخدمت الوالياُت المتحدُة اإلمكانيات الجديدة لإلسالم 
الثوري، دونما ُمعارضٍة حتى من جانب األنظمة الثورية العلمانية. وما أن جاءت أواسُط 

انتيُة والكاثوليكيُة واإلسالم كانت ثالُث دياناٍت كبرى هي البروتست الثمانينات حتى
ها مع االتحاد السوفياتي، راعالعربي على الخصوص) ُتسانُد الواليات المتحدة في ص(

  ومن حرب النجوم وٕالى قوة اإليمان والحرية!
تحدة؛ فإنه بعد وُمضيًا مع الُمقاربة التاريخية والجيواستراتيجية للعالقات مع الواليات الم

عينات من القرن الماضي وٕالى ستالسوفياتي وحلف وارسو في مطلع الانهيار االتحاد 
وفي منطقة الشرق  ،، بزغت حقبُة الهيمنة األميركية في العاَلمم2009أواخر العام 

العراق،  القول بالحرب األولى على على الخصوص، والتي بدأت كما سبق األوسط 
لم ُتغاِدْرها في الحرب الثانية على العراق، واندالع الحرب المستمرة وبلغت ذروَتها التي 

اإلرهاب اإلسالمي، الغالب على َقَسماِتِه القاعدة أو السلفية الجهادية ذات ما تسميه على 
  القيادة العربية.



 3

، فلنمض بإيجاٍز إلى الُمقاربتين ءوألّن التاريخ أو الجيواستراتيجي ال ُيَفسُِّر كلَّ شي
المحّطات الفاصلة. هناك قيام دولة إسرائيل خريين للعالقات، ولنبدْأ باللحظات أو األُ 

. وفي اإلدراك العربي وقَتها فإّن الواليات المتحدة ال م1948على أرض فلسطين عام 
هذا االنطباُع  زداداو  ،تتحمُل المسؤولية الرئيسة عن قيامها في قلب المشرق العربي

وهي الحرب التي شّنْتها بريطانيا وفرنسا  ،مصر على م1956عام  بإيجابًا في حر 
ُثالثي الإليقاف الهجوم  -رغم تصاُرعهما-  واألمريكان فقد تدخَّل السوفيات ،وٕاسرائيل

الثالثة وقد تجّلت في حربي  وسْحب الجيوش. ثم كانت المحّطة الفاصلة ،مصر على
 اُألولى مقولُة أّن الواليات إذ دخلت في اإلدراك العربي للمرة ؛م1973وعام  م1967عام 

 نظري كبر فللتْسوية العادلة للمشكلة األ حقاً  الحياد، وال تسعى المتحدة ال تقُف على
 ،المحطة فاصلٌة لسبٍب آَخَر أيضاً  هعندما يتعّلُق األمر بإسرائيل. بيد أّن هذ ،العرب

 ؛اع مع إسرائيلكانت الجيوُش العربيُة الرسميُة هي التي تتولى الصر  م1973فحتى عام 
 وبقراٍر من- الكفاح ِزمامَ  تأّما بعد ذلك فقد حيَّدْت الجيوُش العربيُة نفَسها، وتسلَّم

وما يزال األمر على  ،اإلسالميةالثوريُة الفلسطينيُة فالعربيُة و  الحركاتُ  - الجامعة العربية
أّثر على الحركات، و  هذا النحو حتى اليوم. وقد دفع ذلك الجمهورالعربي باتجاه تلك

ّن الحلَّ العادل للقضية أواستقّر في الوعي  شرعية األنظمة واحترامها في نظر الجمهور.
الفلسطينية ال يأتي إّال من تلك الحركات، بعد أن َأظهرت دوُل النظام العربي َعْجَزها، 
 وأعرَض النظاُم الدوليُّ بزعامة الواليات المتحدة عن تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة
بالقضية الفلسطينية. أّما المحّطات الفاصلُة الباقية والتي أّثرت سلبًا على اإلدراك العربي 
للواليات المتحدة فهي معروفة ومن ضمنها الحربان على العراق، واألولوية الُمْعطاة 

. وهنا يتالقى التاريخي والجيواستراتيجي بالمقاربة التي اإلرهابما تسميه للحرب على 
ففي حقبة الحرب الباردة كانت اَألولوية لمصارعة  ،واللحظات الفاصلةأمحّطات تعتمُد ال

ما وفي حقبة الهيمنة صارت اَألولويُة لمصارعة  ،الشيوعية، وكانت إسرائيل قطبًا فيها
اإلرهاب، وصار َأْمُن إسرائيل خاللها جزًءا من َأْمن الغرب والواليات تطلق عليه 

  مجاًال للتشكيك والهجوم. - العرب فقط وليس- المتحدة. وصار اإلسالم 
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عنى بالرؤى والنظرات بعد هذا ُكلِّه، هل بقيت هناك حاجة لتجربة المقاربة الثالثة، التي تُ 
وٕان تكن قويًة -  فباستثناء َقّلةٍ  ؛نعم، هناك فائدٌة من وراء التأمُّل الثالث هذا المتباَدلة؟
الجمهور يفصلون بين الواليات المتحدة  ما يزال كثيرون من مثقَّفي العرب ومن -ومؤّثرة

وما يزال كثيرون َيَروَن أّن الديمقراطية األميركية ذات َأْوُجٍه  ،وبين السياسات اإلسرائيلية
بشعبها وحرياتها - وأنه ال يجوُز اختزاُل الواليات المتحدة  ،متعددٍة وليست ذات وجٍه واحد

 أداٍة للسطوة اإلسرائيلية في منطقتنا.مجرَّد  في - ودوِرها في حاضر العاَلم ومستقبله
جيمي كارتر لحّل النزاع  بادرات الرئيسوالشاهُد على ذلك ما قوبلت به م

اإلسرائيلي، والتفاؤل الذي َحفَّ بمؤتمر مدريد، واالستبشار الذي قوبلْت به العربي/
  القاهرة.اُتُه في مطلع عهده؛ وبخاصٍة خطاُبُه في جامعة خطاباُت الرئيس أوباما ومبادر 

II 

ما كتب المثقفون وأساتذة العلوم السياسية العرب بحوثًا ودراساٍت ذات قيمٍة باقيٍة عن 
وكما سبق القول؛ فإّن  ،والديمقراطية األميركيةالمجتمع األميركي وعن الدولة األميركية 

ها ساتفها القوة الُعظمى، وعن تأثير سياالكتابات عن الواليات المتحدة كانت دائمًا بوص
وهكذا فقد ترّكزت الكتابات العربية والمترجمة إلى العربية  ،في المنطقة العربية وفي العاَلم

 في حقبة الحرب الباردة الطويلة على اإلمبريالية األميركية. وفي الحقبة التي تلْت ترّكزت
نة األميركية من خالل رجمة إليها على العولمة، وعلى الهيمالكتابات العربية والمت

ولمة. أّما ُكتّاُب ومترجمو الستينات والسبعينات فقد كانوا غالبًا من الشيوعيين أو الع
وأّما ُكّتاب العقدين الماضَيين فهم في الغالب من  اليساريين أو القوميين العرب،

  يساريين الُقدامى  أو من اإلسالميين. ال
ألميركية وعن النظام إّن هذا ال يعني أّن المعلومات األساسية عن الدولة االتحادية ا

بل كان ذلك ُكلُُّه موجودًا في الكتب  ؛األميركي ما كانت ُمتوافرًة للقارئ العربي العادي
األكاديمية بكليات الحقوق والعلوم السياسية، وفي بعض ما ُترِجَم عن الفرنسية وعن 

القديم عن ي توكفيل الُتُه أّن كتاب داإلنجليزية من مؤلَّفات اُألوروبيين. ومما له دال
كتاباُت تشومسكي  قبل ثالث سنوات؛ في حين ُترجمتْ  الديمقراطية األميركية ما ُترجم إالّ 
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 أكثر من مرة »اإلمبراطورية«  Negriوقد ُترجم كتاب ،منذ الثمانينات من القرن الماضي
انتشارًا واسعًا رغم االختالف على تفسيره. إّن الالفت لالنتباه أّن التعاُمَل مع  قيول

األمبرياليتين الفرنسية والبريطانية من جانب المثقفين والحقوقيين والمؤّرخين اختلف إلى 
ففي العربية مؤلَّفاٌت وترجماٌت كثيرٌة عن الدولتين والثقافتين على امتداد القرن  ؛حٍد كبير
وهناك بالطبع كتٌب إدانيٌة كثيرٌة ضد السياسات االستعمارية للبريطانيين  ،العشرين
فإّن هناك مؤلَّفاٍت أكاديمية وأدبية  - وكما سبق القول-لكْن  ؛سيين واإليطاليينوالفرن

 وشعبية عن الثقافات األوروبية لقيت وتلقى انتشارًا واهتمامًا حتى اليوم. فلماذا هذا
االختالف في التعاُمل مع أوروبا من جهة، ومع الواليات المتحدة من جهٍة ُأخرى؟ ربما 

ا الدخول السريع والصاعق للواليات المتحدة إلى المنطقة العربية كان السبب األهّم هذ
والعالم اإلسالمي بعد الحرب الثانية، بحيث ُنسَيت العهوُد االستعماريُة لألوروبيين إلى 

إلى القارئ العربي في  ثم إّن المثقَّفين الذين قدَّموا عوالم الثقافة والسياسة الحديثة ،حدٍّ ما
وُيضاُف لذلك أّن  ،الماضي كانوا من اليساريين ذوي الثقافة األوروبيةات من القرن تينالس

للدول العربية الحديثة هي في األصل ُبنًى أوروبية. الُبنى السياسية وحّتى العسكرية 
وأخيرًا فإّن المؤسسات الثقافية البريطانية والفرنسية بذلت جهودًا أكبر بكثيٍر من 

في نشر  - الخمسينات والثمانينات من القرن الماضيفيما بين - المؤسَّسات األميركية 
  الثقافة السياسية األوروبية.

لكْن ليس من طريق  ؛لقد اختلف الوْضُع في العقد األخير من السنين إلى حدٍّ ما
التأليف؛ بل من طريق الترجمة لمؤلفات عن الواليات المتحدة ولمؤلفين أميركيين في 

ن السياسي. لكْن أا بعد الحداثة، والعلوم اإلنسانية، والشالفلسفة والسوسيولوجيا وتيارات م
قبل االنصراف لقراءة اإلدراكات العربية األخيرة للنظام األميركي، ولعالئق الدولة 

تأثير الحضور كٍل سريٍع إلى كيفية شبالمجتمع هناك، والدين بالدولة؛ أودُّ َلْفت االنتباه ب
العرب لى االختزالية التي نالت من فهم المنطقة العربية ع األميركي الطاغي في

لكتاب  ترجمات ؛ ففي مكتبتي ثالثالُمعاصرين للواليات المتحدة ثقافًة ومجتمعًا ونظاماً 
، وخمس ترجمات لمقالة وكتاب صامويل هنتنغتون: »نهاية التاريخ«فرنسيس فوكوياما: 
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ط االتحاد بعد سقو  هو معروٌف؛ فإّن كال الكتابين صدرِصدام الحضارات. وكما 
وكتاب فوكوياما يبّشر باالنتصار النهائي  ،السوفياتي، والحرب اُألولى على العراق

تغير طبائع الصراعات، في حين تُبّشر مقالة هنتنغتون ثم كتابه ب ،للديمقراطية الليبرالية
. لقد ُكتبت »الذي يملُك تخومًا أو حدودًا دموية«صدام الحاصل والقادم مع اإلسالم وال

المقاالت، وعشرات الكتب بالعربية، في  نقد أو نقض ُأطروحتي فوكوياما  مئاتُ 
أّما كتاب فوكوياما  ،وهنتنغتون، واللتين اعتُبرتا الوجَه الجديد للهيمنة األميركية والعربية

وأّما ُأطروحُة هنتنغتون فقد أثارت  - فقد أثار حفيظَة اليساريين والقوميين على الخصوص
الُجُدد. وعندما تزايد تباُدُل الضربات بين الواليات المتحدة والقاعدة  اإلسالميينحفيظَة 

ُنِسَي كتاُب فوكوياما، أّما كتاُب هنتنغتون فقد ظلَّ ُيذَكُر في بداية كّل  م1998بعد عام 
حديٍث عن مسائل الحرب العادلة، والحرب على اإلرهاب، والمحافظين الجدد، 

بيا. وملخَُّص األمر أّن جمهرًة مؤثِّرًة من اإلسالميين، فو  واإلنجيليين الُجُدد، واإلسالم
نات من ن على اإلنترنت، اعتبروا طوال التسعيوُكّتاب األعمدة في الصحف، والمتناقشي

ن للثقافة السياسية في ما وهنتنغتون الممّثَلين الرئيسيفوكوياُكالًّ من  ،القرن الماضي
  الواليات المتحدة، وفي  العالم الغربي. 

عميقًة على الوعي  إّن هذا االنطباَع لدى العرب المهتمين بالشأن العاّم ترك تأثيراٍت 
لنظرة ا، والدولة والدين، و فيها والفهم للدولة األميركية، وللعالئق بين الدولة والمجتمع

فقد لفت انتباه الجمهور العربي االصطفاُف  ،األميركية إلى العرب واإلسالم والمسلمين
اِده للحرب على العراق عام جورج بوش عشيَة إعد ميركي وراء الرئيسالشعبيُّ األ

، هو رئيٌس ُمنَتَخبٌ  . وعندما الحظ كاتٌب ليبرالي أّن الرئيس بوشم2002/2003
ويستطيع اجتذاب الجمهور والكونغرس بسبب هجوم القاعدة على الواليات المتحدة عام 

ين والفرنسيين واإليطاليين واأللمان سارع كثيرون للرّد عليه بأّن البريطاني ؛م2001
عرضوا لإلرهاب؛ لكّن التظاُهرات المليونية تمُأل ت يملكون أيضًا ُسُلطاٍت منتَخبة، وقد

ُمماثٌل في الواليات  ءالشوارع في أوروبا احتجاجًا على الحرب، دون أن يحدَث شي
ٌت في الصحف المتحدة ال في الشارع وال في الكونغرس. وللمرة اُألولى ظهرت مقاال
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قوة الدولة والنظام في أمريكا، وعن التالُصق بين المجتمع والدولة، وعن عن اليومية 
لكّن االستغراَب لم  ؛التفاف المجتمع من حول الرئيس عندما تكوُن البالُد في حالة حرب

قِض حّتى اليوم؛ وبخاصٍة أّن مجلس العموم البريطاني عقد جلساٍت للتحقيق في ني
ُمماثٌل في  ءبريطانيا الحرب إلى جانب الواليات المتحدة، وما حدث شي أسباب دخول

الواليات المتحدة، وٕانما ُجلُّ ما حدث أّن الكونغرس يحّقُق في أسباب التقصير والخسائر 
لماذا  :وما سألت جهاٌت مؤّثرةٌ  ،واإلنفاق الكبير في حرب العراق كما في أفغانستان

وقد تفرع لدى عدٍد كبيٍر من المثقفين  األساس؟! مضينا إلى الحرب على العراق في
بطبيعة العالقة بين الجمهور من جهة،  أوُلُهماالعرب على هذه الواقعة سؤاالن؛ يتصل 

وبخاصٍة أّن أحدًا من المهتمين  ،والقرار السياسي من جهٍة ُأخرى ضمن الدولة األميركية
ال ُينكر وجوَد ديمقراطيٍة حقيقيٍة في  -استثناء ُغالة القوميين واإلسالميينب- بالشأن العام 

كيف تستطيع الدولة األميركية شنَّ حرٍب على دولٍة  :السؤالين وثانياألميركية.  الدولة
ُأخرى ما اعتدْت عليها، وال أضّرت بمصالحها المباِشرة، كما أّن مجلس األمن الدولي ما 

تل ُزهاء المليون عراقي، وتهجير وقد ترّتب على تلك الحرب مق ،كلََّفها بذلك أو َسَمح به
   ؟!حوالي األربعة ماليين، فمن يتحمل المسؤولية عن ذلك

وهناك موضوٌع آَخُر وثيُق الِصلة بما تحدْثُت عنه، وهو يّتصُل بالنقاشات الكثيرة التي 
على الواليات  »القاعدة«دارت في أوساط المثقفين العرب والمسلمين على أثر هجوم 

الحرب على « ها سميتي تجّلْت فيال، و »الحرب العادلة«ضوُع المتحدة، وهو مو 
 Institute ofالزمالء في معهد القيم األميركية. وقد تناقشنا كثيرًا مع »اإلرهاب

American Values  من أجل ماذا نحارب؟ : م2001منذ بيانهم الشهير أواخر العام
المسيحية واألميركية واإلسالمية.  لهذا الموضوع خلفياٍت وُأصوًال في الثقافة والمعروف أنّ 

بعض تالمذتي ترجمة  طلبُت من -وٕاسهامًا في تطوير النقاش وتوضيح المفاهيم- ولذلك 
ونحن بصدد ترجمة كتاٍب آخر  ،، وقد حصلمقولة الحرب العادلةعن   Kelseyكتاب 

Walzer ؛هي الحرُب الدفاعية »الحرب العادلة«. وقد فهم مثقفون عرٌب كثيرون أّن 
باعتباره  »الجهاد«ما هي حدوُد الدفاع، َأْخذًا في االعتبار ما يفهُمُه المسلمون من  لكنْ 
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 ؛فالقاعدُة معتديٌة وال شكَّ بهذين المفهومين أو االعتبارين ،حربًا عادلًة أو دفاعيًة أيضاً 
  لسطين؟! ف وماذا عن ،لكْن ماذا عن العراق

بما كية وللدور األميركي في العالم (لة األمير إنما وفي عودٍة إلى اإلدراكات العربية للدو 
في هذا السياق ُطرح موضوٌع مفاُدُه أّن  ،في ذلك الحرب) من أجل نشر القيم الديمقراطية

  Missionتملُك في نظر نفِسها وشعبها رسالة -ومنذ ظهور دستورها- الواليات المحدة 
 ،وجديدة لدى العرب والمسلمين وقد أثار ذلك تساؤالٍت كبرى قديمة ،ُتجاه ُكلِّ اآلخرين

حملها البريطانيون والفرنسيون  فنحن نذكر جميعًا دعاوى الرسالة التحضيرية التي
ط القرن التاسع عشر، خالل احتاللهم لقارتي آسيا وٕافريقيا، وقبل واسواإليطاليون منذ أ

رالية عربية فإّن جهاٍت ليب -كما هو معروف-  األميركية، وفي األعوام األخيرة ذلك للقارة
ّلْت بالحملة األميركية لنشر الديمقراطية وُنصرة حقوق اإلنسان وسط غياب الحكم ظاست

إنما كيف  ،الرشيد، وانتشار االستبداد، في أنحاء واسعة من العالمين العربي واإلسالمي
رى ما ي يمكُن لوطنيٍّ عربيٍّ أن يستظلَّ بمثل هذه الدعوة لإلصالح في بالده، وهو

  ؟!لة في أفغانستان والعراق وفلسطينسم هذه الرسايحدث با
ات لدى مثقفي الدولة المدنية في التحفظ هيثير هذ  Missionعلى أنه إذا كان مفهوُم الـ

خطيرة وهائلة لدى   Connotationsتداعياتارتباطات و العالم العربي؛ فإنه يملك 
التبشير الديني، والذي انتشر مع إذ إّن المفهوَم يرتبُط لديهم ب ؛اإلحياء اإلسالمي يمثقَّف

أوأّن األمر ليس ولسوء الحّظ ( ،القرنين الماضيينالمستعمرين في آسيا وٕافريقيا خالل 
ُمصادفة) فإّن هذا التلوين الديني لمفهوم الرسالة األميركية في العالم ارتبط في عهدي 

 بعض، والذين تملك الرئيسين ريغان وبوش االبن بمن صاروا ُيعرفون باإلنجيليين الُجُدد
وأذكر أّن الرئيس بوش ذكر في العام  ،فئاتهم رؤًى عدوانيًة ُتجاه اإلسالم والمسلمين

فما بقي   Crusadeالخير أو الفضيلة، وسمَّى األمر شيئًا عن الحملة من أجل م2004
لذاكرة ألّن المفهوَم يرتبط في ا ؛أحٌد في العالم العربي إّال وعّلق على ذلك تعليقاٍت سلبيةً 

تي احتّل خاللها الو  وروبية،األ وسطىليبية في مطالع العصور الالعربية بالحروب الص
كلَّ  - قاذ قبر المسيحتنهم ويريدون اسور يضعون الصليَب على صد نالذي-الفرسان 
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أو ما ُيعرف اليوَم بالشرق  ،المناطق الساحلية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط
  األوسط! 

ما أثارته تلك الظروف من وجوه سوء الفهم  النقاش الذي نحن بصدده ألهمُّ فيإنما ا
وبخاصٍة أنه انتشرت في العشرين سنًة  ،لعالقة الدين بالدولة في الواليات المتحدة

ة، زادت يئوهكذا اجتمعت عدة مصادفات س ،المسيحية مقولة الحضارة اليهودية األخيرة
انتشار مقولة  :فالتصر  إلى الُسْخط أو سوءمؤدي غالبًا المن حجم وتداعيات سوء الفهم 

هجوم القاعدة على الواليات المتحدة، و المسيحية، وصراع الحضارات،  الحضارة اليهودية
وغزو أفغانسان والعراق، وتفاُقم االستيطان والعنف في فلسطين وبخاصٍة في القدس، 

 اولة المفاوضات،ط يين إلىينوفشل الواليات المتحدة في إعادة اإلسرائليين والفلسط
  والواليات المتحدة. فوبيا في أوروبا وانتشار اإلسالم

III 

وكنا حوالي عشرين من  ،بمالطا م2003بمبادرٍة من معهد القيم األميركية التقينا عام 
استمّر - وخالل نقاٍش محتدٍم  ،المثقفين والمهتمين بالشأن العاّم من العرب واألميركيين

نا إلى جوامع كبرى ومشتركة، وعلى أساٍس منها التقينا توصلْ  - ثالثة أياممدى على 
 ؛Malta Forum الحديث عن وال ُأريُد هنا ،مرتين بعد ذلك بأسبانيا والدار البيضاء

كان الزمالء  ؛ولن نقطٍة برزت خالل ذاك النقاش األوٕانما ُأريُد هنا الحديَث ع
إلسالم في العالقة الودودة القائمة األميركيون يتحدثون كثيرًا عن التشاُبه بين المسيحية وا

-وكنا نحن العرب المشاركين  ،ونموذُجُهم في ذلك التجربة األميركية ،بين الدين والدولة
وكان زمالؤنا األميركيون يْأخذوَن  ،نتحدث عن الدولة المدنية - وأكثرنا من المتدينين

ئًا غير االحتكام إلى على اُألَمم المتحدة ضعَفها وعدَم جدواها، وكنا نحن ال نريد شي
اُألمم المتحدة والقانون الدولي، أو تحكَم العاَلم شريعُة الغاب! وهكذا فقد كان كلٌّ منا 

  حدث عّما يفتقُر إليه أو يرغُبه.يت
األمة التي كان المثقفون والسياسيون القوميون لدينا في العالم العربي الدولة/ ما قامت

وٕانما  ؛عقود، وعلى النمط األوروبي أو األميركييرغبون في قيامها قبل خمسة أو ستة 
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حملت بعد متغيرات الخمسينات ثالث دعاوى أو رساالت: الوحدة قامت أنظمٌة ُقطرية، 
لكّن األنظمة بقيت حتى  ؛من ذلك ءما تحّقق شيو العربية، والتنمية، وتحرير فلسطين. 

القديمة جسدًا،  مصر نخ آمون، الذي كان أضعف فراعنةعاليوم، شأَن مومياء توت 
تي تتشّقق اللكّن المجتمعات هي  ؛وأكثرهم بقاًء وخلودًا. األنظمة باقيٌة ال تتغير وال تسقط

ووسط هذا الُركام من الحروب واالنقسامات تحت وطأة  ،أو جهوياً  دينياً  وتنقسُم إثنيًا أو
يُة في مواجهة التعمُلق اإلسرائيلي، والتدخالت الدولية، صعدت الظاهرُة اإلسالمية الثور 

األنظمة، وفي مواجهة إسرائيل، والتدخالت األجنبية. ما عادت األنظمة تحمل أيَّ 
وتوحيد  ،دولة اإلسالميةوال ،ُكلَّها: التحرير بينما يحمُل اإلسالميون الرسائلَ  ؛رسالة

أكثر من نموذج لإلسالمية الجديدة في  - نا اليوَم بل ومنذ أكثر من عقدينيدول-األمة. 
لكّن الوعوَد واآلماَل  ؛عديدة الحظونفالرسائل كما ت ،سودان والصومال وغّزةالن و إيرا

 ،الذين ُتشكل العربية لغتهم اُألمّ  امليون 350ضئيلة أو أنها غير موجودة. ومن بين الـ 
أّما الشبان الذين ُأتيحت لهم ُفرصة  ،أو أكثر ممن سنُّهم تحت الثالثين %50هناك 

أو يجدون وظائف في  ،فة فإنهم ُيهاجرون إلى أمريكا أو أوروباالتعليم بطرائق مختل
ورغم وجوه الَخَلل  ،خرىالدول العربية األو خليج الشركات الكبرى العاملة في منطقة ال

ديثٌة، ولدينا في العقدين حفقد ظهرت ثقافٌة عربيٌة  ؛السائدة على مدى العقود الماضية
الرواية والترجمة عن اللغات الحية وٕاليها، ووسائل األخيرين ازدهاٌر ثقافيٌّ ِنْسبيٌّ في 

إنما بسبب عدم االنتظام أو  ؛رةوالمكتوبة ووسائل االتصال الُمعاصاإلعالم المرئية 
لة ِحراكه، آالنجاح في التجربة السياسية والتنموية العربية، وغياب المجال العام أو ض

َدٌل بين الثقافي والسياسي كما حدث فعاليٌة وتأثيٌر ُمتبا ليست هناك ثقافٌة سياسيٌة أو
  ويحدث في المجتمعات النامية والصاعدة في آسيا فضًال عن أمريكا وأوروبا.

كان رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري يسأل ُجَلساَءُه في األزمات السياسية التي 
نشُئ الناُس دوًال يُ  :يعاني منها لبنان: لماذا ُينشُئ الناُس دوًال وأنظمة؟ ثم ُيجيُب نفَسه

ذين ومن الواضح أّن ه ،وأنظمًة لتحسين حياة الناس، وَصون المصالح الوطنية والقومية
بسبب ضعف األنظمة السياسية واستبدادها، وبسبب  الهدفين لم يتحّققا حتى اآلن
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استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، والدفاع عن 
األميركي العسكري في سائر أنحاء  المزيد من الحروب، وبسبب الوجودبحتالل هذا اال

م السياسي في صورة حركاٍت المنطقة العربية بذرائع مختلفة، وأخيرًا بسبب صعود اإلسال
  احتجاجية صارت إيراُن راعيًة لها في سياق صراعها مع الواليات المتحدة. ثورية

 *  *  *  
قوة عسكِرها  فيت المتحدة في المنطقة العربية على الخصوص ال يجوُز اختزاُل الواليا

لكّن هذا هو ما حدث ومن الجانبين في العقد  ؛وحروبه، وضمان التفوق اإلسرائيلي
فالدولُة األميركيُة ما فعلت خالل العقد الماضي غير  ،األول من القرن الحادي والعشرين

يران! ونحن من إَتنا من ياضائلها حماآلن أن ُتضيَف إلى ف هذين األمرين، وهي ُتريدُ 
ما فعْلنا شيئًا غير االحتجاج على العدوانية األميركية،  - أعني المثقفين العرب-  جانبنا

 ! بيد أّن الواليات المتحدة م األميركيا في الوقت نفسه إلى أحضان الُحلُ وتصدير شبابن
انياتها الثقافية بقواها وٕامك- تملُك  - التي تحتضن نصف حاضر العاَلم ومستقبله- 

أن ُتعطي وجهًا آَخر للُحُلم األميركي وللرسالة  - واالجتماعية والعلمية والسياسية
. علينا أّن ُنِقرَّ بأّن العقد الماضي ما كان عقدًا جيدًا على عالقة أميركا األميركية

عقد فقد بدأ ذلك ال ؛بالعالم، وعالقتها بالعرب والمسلمين، وعالقة العرب والمسلمين بها
وبين الحدثين  ،بهجوم القاعدة على الواليات المتحدة، وانتهى باألزمة المالية العالمية

وهناك تحوٌل في الوضع اآلن، ونستطيع  ،نشبت عدة حروٍب وأزمات أكثرها في منطقتنا
  بعملنا معًا أن نحدث فرقًا. -قفيننحن المث- 

، The Idea of Justiceيد: الجد  Amartia Senسن قبل أيام كنُت أقرُأ كتاب أمارتيا
 Theory ofوهو المحاولُة الثالثون أو أكثر لمناقشة كتاب الفيلسوف األميركي 

Justice: John Rawls  ونحن -  اج إليه العالمحت. نعم، إّن ما يَ م1971الصادر عام
الدينية واإلنسانية  ومن الواليات المتحدة بالذات، العودَة لإلقبال على تلك القيمة - منه

دم اإلنساني: قيمة العدالة، قتلها ثالثُة قروٍن من التنوير والالخالدة، التي أعادت تشكي
ُحكمًا للقانون بالداخل الوطني، وباعتبارها حفظًا للحقوق األساسية، و ها ار باعتب
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Fairness  بحسب ،Rawlsوأنا هنا بمركز -  العالمي. وأعتقدو  الوطني ، في المجال
حة والعدالة على لى مدى العقود الماضية من أجل المصالالرئيس كارتر الذي عمل ع

بالتشاُرك - طيع نست األميركيينو  - نحن المثقفين العرب- أننا  -المستوى العالمي
أن ُنْحدَث الفرَق الذي تحدثُت عنه باتجاه إحقاق العدالة، وُصْنع  - والتضاُمن والصدق

  السالم.
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  في محنة الحكم على اآلخرين
  أفكار شخصية لقاضية سابقة

  �ليا ُورد سيرز
أشكر الداعين لهذه الُمحاضرة، كما أشُكُر الذين بادروا للحضور. إنها مقدمة 
متواضعة، وأنا يشّرفني أن أكوَن في بالدكم الجميلة. لقد نشْأُت في مدينة سفانا 

ولذا فأنا ال أستطيع التعبير عن الساحلية بوالية جورجيا بالواليات المتحدة؛ 
مدى فرحتي وسروري أن أكون َمحوطًة بهذه السواحل الرائعة والمياه الرائقة، 
وقد جلبُت معي ثناًء عاطرًا من رفاقي في معهد القيم األميركية، وكما قد 
تعرفون فنحن في المعهد مجموعٌة مدنية خاصة للعمل التطوعي، ونحن 

َ◌ُق بعملنا  -باعتبارنا مثقفين-من صدقيتنا  مقتنعون بأّن جزًءا كبيراً  إنما يتعلًّ
من أجل اُألسرة األميركية، والمجتمع المدني ودور الدين في الحياة العامة. وأنا 

أو جهة حكومية، مما يدفع مقتنعٌة حقيقًة بميزة عدم االرتباط بحزٍب سياسي 
كم وبدولتكم، آفاٍق واعدٍة في مجال تطوير العالئق ب بجهودنا بالمعهد إلى

  وتعميق ُسُبل التفاُهم بين عاَلَمينا.
مثل العديد من -احتفلت عائلتي  -في الرابع من أبريل-يوم األحد الماضي 
بعيد الِفْصح، وهو عيٌد مقدٌَّس لدى المؤمنين بالدين  - اُألَسر حوال العالم

ما المسيحي؛ ألنه يحتفي بقيامة السيد المسيح، وقد كبر أوالدي اآلن (بحيث 
سنة، وهو يعمل لشركة اتصاالت  26عدنا نحتفل بالفصح معًا)، فابني عمره 

ومقرُّه اآلن بجزيرة موريشيوس، أّما ابنتي فهي في الثالثة والعشرين من عمرها، 
، ومقرها اآلن في جمهورية الدومينكان. وبسبب ذلك »ِفَرق السالم«وتعمُل في 

                                                 
    . باحثة من أمريكا وقاضية سابقة  
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والتي كانت ُتمّيُز هذا العيد، فقد ذهبت وانقضت شعائر الطفولة ومشاعرها، 
ن، وأرنب العيد الغامض دائمًا،  وأعني بذلك تكسير بيض العيد المسلوق والملوَّ
والذي ينجح في كّل مرٍة في أن يمأل ِسالل األطفال بِقَطع الحلوى، وال أظن أّن 

كانوا يصّدقون الحكايات المصنوعة إعدادًا  -حتى عندما كانوا صغاراً -َأوالدي 
، كما أنني ما صّدْقُت شيئًا من ذلك أيضًا. وال شكَّ أّن ذلك كلَّه سوف للعيد

يبدوعبثيًا بالنسبة لكم أنتم الذين لم تنشأوا في تقاليد عيد الفصح واحتفاالته؛ 
إنما وعلى أّي حال، ففي منزل أهلي، ثم في منزل ُأسرتنا، فإّن قصة الفصح 

ة وِعَبِرها، قصة الخديعة التي كانت هي القصة الدينية المحيطة بتجارب الحيا
تتلوها التوبُة ويتلوها العفو، وقصة الحزن والتضحية واُألْضحية، والتي تتلوها 
الوالدُة الجديدُة والقيامة. وما تزال القصة تبدو حقيقيًة في مغزاها من وجهة 
نظري اليوم. إنها جزٌء من اإليمان والمعنى العميق للوجود، وهي على كّل حال 

ٌة في قناعاتي وفي طريقة فهمي لوظيفتي في هذه الدنيا، وكيف أحيا. أساسي
نحن نتشارُك معًا في اإليمان باإلله الخالق، وٕان اختلْفنا في طرائق اإليمان، 
وفي الواقع قد ال يذهُب كثيرون منكم هذا المذهب في فهم المسائل، وصحيٌح 

أيضًا دفعْتني للتفكير في  أّن ذكرى الفصح دفعتني للتفكير في اختالفاتنا؛ لكنها
  المشتركات، وكيف يمكن مدُّها وتوسيُعها.

يقول األكاديميون: إّن الحاكم الروماني يوليوس قيصر هو صاحب العبارة 
، وقد قال الرئيس »التجربة هي خير معلٍِّم في شتى اُألمور«المشهورة: 

ه يسعى األميركي باراك أوباما في خطابه التاريخي في يونيو الماضي: إن
لبدايٍة جديدٍة في العالقات بين الواليات المتحدة والمسلمين، ومن ضمن أهداف 
تلك البداية مكافحة العنف والتطرف المنتشر في العاَلم. ويمكن القول: إّن 
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اقتناع الرئيس أوباما بإمكان ذلك ناتج عن تجاربه؛ فالسيد أوباما مسيحي؛ لكّن 
وعندما كان طفًال عاش في إندونيسيا لفترة  جدَّه ألبيه في كينيا كان مسلمًا،

أحد أروع « -أي الدعوة إلى الصالة -حيث تعلَّم القرآن، واعتبر األذان
؛ ولذا فإنَّ خبرته عّلمْتُه أّن »األصوات التي سمعها في حياته عند الغروب

مبادئ العدالة والتقدم والتسامح والكرامة اإلنسانية هي مبادُئ مشتركٌة بين 
يين والمسلمين، وأنا ُأوافق الرئيس أوباما في ذلك. فهذه المبادئ هي المسيح

خارطُة الطريق لدينا من أجل الفهم المتباَدل وعالقات اإلرادة الطيبة والسالم. 
على أنَّ هذا االنطباع صعٌب اإلقناُع به اآلن سواء في الواليات المتحدة أو في 

موطنًا ألعداٍد متزايدٍة من الخارج. صحيٌح أّن الواليات المتحدة صارت  
المسلمين والهندوس والبوذيين وحّتى الملحدين ؛لكننا نظلُّ في غالبيتنا الساحقة 

من خالل  -كما يرون العاَلم-مسيحيين، وهناك أميركيون كثيرون يرون بالدنا
نذّكر أنفسنا دائمًا أنه من ضمن  -األمة األميركية- هذه الرؤى؛ إنما نحن 

يمة التسامح ُتجاه ما هو مختلٌف. لكّن أهمَّ إشكاليات نزعة قيمنا الرئيسة ق
الخوف من التغيير، والخوف من اآلخرين الُمغايرين لنا،  - التسامح هو الخوف

والخوف أخيرًا مما ال نفهُمه، وتأثير ذلك على دواخلنا. وعلى سبيل المثال؛ 
ن الجرانيت ففي حديقٍة عامٍة ليست بعيدًة عن منزلي هناك مقعٌد مستطيٌل م

محفوٌر عليه اسم آدم شلبي وايت، وفي طفولته كان آدم يلعب بالكرة في 
الحديقة، ويتسّلق الجدران المؤدية إلى مآوي القرود، وعندما تخرج في الكلية 
ذهب للعمل في برج التجارة العالمي بنيويورك لحساب إحدى  الشركات، وكان 

عندما جرى  -مثل ُعمر ابني اآلن تمامًا في - في السادسة والعشرين من ُعُمره
نْسُف الُبرجين، وذهب آدم وثالثة آالف إنسان آخر ضحايا تلك العملية 
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الفظيعة. وما يزال أميركيون كثيرون حتى اليوم يربطون وجوَه أولئك اإلرهابيين 
الذين َقَضوا على تلك النفوس البريئة باإلسالم، هذه هي تجربُتهم مع اإلسالم، 

وديُة تلك التجربة وانحيازاتها التي ال يمكن إنكاُرها، وٕاذا أرْدنا أن أيًا تكن محد
نغّير هذه اإلدراكات يكوُن علينا أن نعمَل معًا لصنع تجارب جديدة يراها 

  األميركيون، وُترى في سائر أنحاء العاَلم.
باعتبارها حاملَة راية العدالة وحقوق اإلنسان -على أّن صورة الواليات المتحدة 

ومنها - عانت أيضًا ُمعاناًة شديدة، ففي بعض البلدان -تسامح في العالموال
يبدو األميركيون ُمثيري عنٍف وحروب،  - بلداٌن في هذه الرقعة من العالم

وغالظ، ومدمِّري َأوطان، وهذا مفهوٌم إلى حدٍّ ما؛ إذ عندما تخوُض حربين، 
ك ستخُلُق لنفسك وتضُع نفَسَك في قلب النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني؛ فإن

عداواٍت وأعداء. ثم إّن انهيار النظام المالي العالمي ما كّلف ماليين اُألَسر 
األميركية تكاليَف عاليًة وحْسب؛ بل إنه اجتذب عشرات االقتصادات من حول 
العالم باتجاه الهاوية، هذا كله يشير إلى العالئق القوية بين عاَلمينا ومشكالتنا 

أنا أكرُه االعتراف بذلك؛ لكْن ال شكَّ في أّن األميركيين (نحن والمسلمين)، و 
تسبَّبوا في الكثير من المشكالت ألنُفسهم، فقد اعتنْقنا أفكاَر االقتصاد الُحّر، 
والقروض السهلة والسخية والتناُفسية القوية والجشع، ونحن ُنعاني من ذلك كلِّه 

نا أن نتملَّك وأن نقتني، أيًا تكن اآلن. لقد اقتنيا أكثر بكثير مما نحتاج، لقد أردْ 
 12الِسْلعُة المقتناة ( بالوهم أو بالحقيقة). وهكذا بلغ َديُننا اآلن حوالي الـ 

تريليون دوالر وهذا هو الحدُّ األعلى للَدين الوطني في كل تاريخنا، كما أنه 
من ُيهّدد سالمَتنا وأْمننا، وقد أخرج ذلك عائالت أميركية كثيرة وكثيرة جدًا 

التاريخ ومن العمل ومن الشارع ومن حظوظ الحياة الكريمة. ووحدها اُألمم 
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والدوُل التي تكسُب بعقالنية وتُنفق بعقالنية جديرة بأن تحتفظ بقوتها 
واستقاللها. إننا نعود اآلن لتجربٍة عسيرٍة وطريٍق صعبة لتعليم أبنائنا الرزانَة 

طيع أن أتجنََّب التفكير فى أنه كم والشفافية وشروط الكفاءة والنجاح، وال أست
كان من الممكن أن تكون حياتنا وأوضاُعنا أفضل اليوَم لو أننا تذكرنا مقولة 

قبل مائتين وخمسين عامًا، بشان  -بنيامين فرانكلين-أحد اآلباء المؤسٍّسين 
ِمَحِن السقوط في ِوهاد الدَّين والعجز المالي. قال بنيامين فرانكلين: األغبياُء 

  م الذين يقيمون المآدب والوالئم، والحكماء هم الذين يلتهمونها!ه
واستنادًا إلى تجربتي باعتباري امراًة إفريقية/أميركية، وقاضية -على أنني 

رئيسة سابقة في المحكمة الدستورية على مستوى الوالية التي كان يسوُدها 
المتحدة هي بيئٌة  ما أزاُل أؤمُن بأّن الواليات -التمييز والتفرقة العنصرية 

للعدالة والتقدم والتساُمح والكرامة اإلنسانية، ولوال هذا اإليمان المستند للتجربة 
الذي كتب -ما كنُت أقُف بينكم اليوَم، وهذا االقتناع يمتدُّ من توماس جفرسون

دة إعالن االستقالل األميركي وٕالى قّديس الحقوق المدنية الدكتور مارتن  - مسوَّ
نوا في الدستور األميركي مقومات الروح لوثر كينغ.  قادُة بالدنا هم الذين دوَّ

ُفطروا من جانب خالقهم «، وقد »البشر يولدون متساوين«األميركية القائلة :إّن 
الحياة والحرية، والسعي لتحقيق «، وهي تتضمن »على حقوٍق ال تتزعزع

ارتنا، ومؤسستنا وقد سادت تلك المبادئ في مؤسساتنا :مدارسنا، وٕاد». السعادة
القضائية، بحيث يتوقع ويرى ُكلٌّ منا أن ُيعاَمَل بمساواٍة وعدالٍة، بغّض النظر 
عن النوع والجندر واإلثنية والدين واألصول االجتماعية/االقتصادية. ففي 

عبيدًا، أّما النساُء  -مثلي–الوقت الذي تأسسْت فيه الدولة األميركية كان السوُد 
فقد كّن رقيقًا مستمَلكًا. وينسى البعُض اليوم أّن األمر  -مثلي أيضاً - بينهم 
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امتّد ألكثر من قرٍن حتى أمكن إيصال الحقوق المستحّقة إلى كّل المواطنين 
األميركيين، وهي الحقوق ذاتها التي نطالُب اليوم بإيصالها إلى بالٍد ُأخرى، ثم 

عبنا، في هذا البلد الشاسع إنه يكون علينا إنجاُز المساواة الحقيقية لكلِّ أبناء ش
  الذي تزداُد تعدديُته؛ لكننا نستمرُّ في المحاولة.

يتوقون للتغيير، أو  -مثل الشباب في كّل البلدان -إنني أعلم أّن بعضًا منكم
لنقل التغيير في إدارة الشأن العاّم، وذلك من مثل المزيد من حكم القانون، 

هي أفكاٌر كبيرٌة ومثالية؛ لكْن إن  والمزيد من حريات التعبير، وهذه األفكار
أردتم أن تروا ما ُتعانيه األفكار والحقوق األساسية حّتى في الواليات المتحدة 
فتابعوا النقاشات الهائلة التي جرت حول قانون العناية الصحية، وهو النقاش 
الَمْعنّي بهل يجُب على الحكومة أن تسّهل حصوَل كل المواطنين على رعايٍة 

ٍة معقولة؟! وهذا يدلكم على أّن األميركيين أيضًا ما يزالون يناضلون من صحي
أجل إنجاز بعض الحقوق األساسية، وٕانه ألمٌر غريٌب في نظري أن يجري 

  مثُل هذا النقاش في أغنى دولٍة في العالم!
وٕاذا كانت التجربة قد علمْتنا شيئًا؛ فهو أّن التغيير مصيٌر ال ُبدَّ منه، وهذا 

و لم يكن باإلمكان معرفة الشكل الذي سيبدو عليه؛ انظروا كم من حتى ل
التغيير طرَأ في بالدكم في العقود األخيرة، فقد تحولت بالُدكم من ناحيٍة منعزلٍة 

اللْذين تسوُد عالقاُت -إلى الدولة األكثر حداثًة وانفتاحًا في اإلقليم. إّن بلدينا 
يكان في ُمعاهدٍة للتباُدل التجاري شر  -الصداقة فيما بينهما منذ زمٍن طويل

الحر، وقد حّققتم خطواٍت واسعًة وتقدمًا في التربية وفي الصحة والُبنى 
األساسية، ورغم أنكم بالٌد عريقٌة في تراثها الثقافي والسياسي؛ لكنكم دولٌة فتيٌة 
بمقاييس أعمار األكثرية من أبناء شعبكم. وال شكَّ أّن أفكاركم تختلف عن 
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آبائكم وأجدادكم، وكذلك األمر بشأن األجيال الشابة التي ال تملك أفكار 
التوقعات ذاتها التي يملكها جيُلنا، وهكذا فإنكم سترون تغييرًا كبيرًا في حياتكم، 

  وكذلك األمر بالنسبة ألطفالكم وأحفادكم.
  فماذا نستطيع أن نفعل إذن لتقوية العالقات بين الواليات المتحدة وُعمان؟

مهِّد لإلجابة عن هذا السؤال، فّكرت بالنظر إلى اإلنجيل والقرآن من أجل لكي أُ 
االستلهام؛ لكْن ألنني قاضيٌة سابقة، ولسُت متخصِّصًة بالدين؛ فَسوف ألجُأ 

  لبعض تجاربي في القضاء بحثًا عن االندفاع واإللهام.
برًا قبل سنوات كان رجل أعماٍل أميركي شاب وناجح يسرع بسيارته الجديدة عا

أحد شوارع المدينة، وفجأًة أصاب حجٌر جانب السيارة ُمنزًال بها أضرارًا، وأوقف 
الرجل سيارته على عجل، وسارع للقبض على تالبيب الصبي الذي رمى 
الحجر، والذي كان واقفًا إلى جانب سيارٍة متوقفة على جانب الطريق، وهدَّد 

يدة، وستكّلفك فعلُتك الكثير من الرجل الصبيَّ وتوعَّده، وقال: إنها سيارٌة جد
المال! وتوسَّل الصبيُّ قائًال: أرجوك يا سيدي ال تفهمني خطًأ، إنه أخي 
الصغير الذي كان في العربة الصغيرة التي أدفُعُه بها، وراء هذه السيارة 
المتوّقفة، لكّن العربة انقلبت به وما استطعُت رفَعُه، وال استطعُت إيقاَف أحٍد 

إّال بهذه الطريقة! كان الصبي يقوُل ذلك ودموعه تنهمر على لُمساعدتي 
َخدَّيه، وتغير مزاُج رجل األعمال، وسارع إلى مساعدة الصبي على إعادة 
شقيقه الطفل إلى عربة الِصْبية، ثم نظر إليه وهو يدفُع عربة أخيه مسررًا، 

ن معرفة وكأّن شيئًا لم يحُصْل! ولألسف؛ فإّن هذه القصة تحدث دائمًا. فدو 
كّل الوقائع نسارع إلصدار األحكام على األشخاص والوقائع، فالمسيحيون 
يصدرون أحكامًا جائرًة على المسلمين، بسبب قلة المعرفة، وكذلك المسلمون 
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ُتجاه المسيحيين، وباعتباري قاضيًة سابقة فأنا أملك قصصًا ووقائع ال ُتحصى 
صدرت بحّقهم وما استطاعوا  عن أشخاٍص نزل بهم األذى بسبب أحكاٍم جائرةٍ 

باعتبارنا مجتمعات -الدفاَع عن أنُفسهم بطرٍق مالئمة. وهذه مأساٌة يكون علينا 
أن نعمل على منعها. نعم، يكوُن علينا أن نكوَن حريصين في الحكم  -إنسانية

على اآلخرين، وهذا الحرُص ال يتناوُل األعمال وحْسب؛ بل ويتناوُل األحكام 
ّن القيم والعادات تختلف. كما أّن الحرَص يتناوُل النوايا والدوافع، األخالقية؛ أل

  أو أننا نضُع أنُفَسنا في مواضعهم دونما وعٍي كاشف. 
ويمكن هنا السؤال: كيف ومتى إذن يمكن الحكم على اآلخرين؟ وأنا ُأجيب :إّن 

نعيش  علينا أن نفعَل ذلك بعنايٍة وحذٍر شديَدين؛ ذلك أننا جميعًا وبمعنًى ما
في العائلة نفسها، وفي رأيي فإّن العيش في عائلٍة واحدٍة يعني المسؤولية 
المشتركة أوالمتباَدلة؛ لكّن  ذلك يعني أيضًا العمل معًا بروٍح من التسامح 
والرحمة، فعندما يُخطُئ أحٌد في مجاٍل ما، يكون علينا أن ُنرجئ الحكم عليه 

جبنا في نشر التعاُطف والرحمة والتساُمح إلى اهللا، في الوقت الذي ُننجز فيه وا
أننا نواجُه حكم اهللا  األولوالحّب؛ ألننا إْن لم نُقم بذلك فهذا يعني أمرين؛ 

ومقاصده ووسائله في دفع البشر باتجاه المراجعة والتوبة ، من خالل العطف 
والتساُمح والصبر. وفي الحقيقة نحن نقول: يا إلهي ما دمَت ُتمهل وتتأّنى في 

أننا إنما  األمر الثانيتأديب هذا المخطئ؛ فإنني ُأريُد المساعدة في ذلك. و
نختزن غضبًا ُتجاه أنُفِسنا؛ ألنه كما ُتدين اآلخرين؛ فإّن اآلَخرين سوف 

  ُيدينونك.
إّن الحكم على اآلخرين بمقاييس أقّل قسوة يعني إعطاء الحرية لهم للموافقة أو 

إنه السماُح لآلخرين بتكوين قناعاتهم، وكيف االعتراض في القضايا الخالفية، 
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سيّتبعون أديانهم. وبعد كّل حديث فإّن العالئق داخل العائلة تقوُم على الحّب 
وليس على األحكام، وعلى سبيل المثال فإنَّ الرجل الذي ال يأكل كل شيء، ال 
يحق له النظر بدونية إلى الذين يأكلون كّل شيء، كما أّن الشخص الذي ال 

عتبر هذا اليوَم أو ذاك مقدَّسًا، ال يحقُّ له االعتراض على اآلخرين الذين ي
يعتبرونه كذلك. وبشكٍل عامٍّ فإّن من حّق اآلخرين أن يعتبروا هذا األمر محقًا 
أو مبطًال، وليس من حّقهم الحكم على تصرفات اآلخرين بالمنظار نفِسه، 

ن ضمن مهنتي أو صالحياتي وللمفارقة؛ فقد تعّلْمُت في القضاء أنه ليس م
الحكم باإلدانة أو التبرئة على األشخاص بسبب آرائهم وأعمالهم في القضايا 
الخالفية، وقضايا الضمير، لماذا؟ ألننا جميعًا سوف نقف أمام اهللا، وُكلٌّ منا 
سوف يكون مسؤوًال وحده عن أفعاله، والقاضي هواهللا سبحانه، ودوري في هذا 

أن ينصبَّ الجَهُد على تجنُّب اإلضرار  -وَر كلٍّ مناوربما كان دَ -األمر 
  باآلَخرين؛ وبخاصٍة إذا كان السبب أنهم ال يوافقون على آرائي!

وفي سنوات خدمتي على منّصة القضاء تعلمُت عدم التسرُّع في الحكم على 
أفعال اآلخرين، إلى أن نتعرف على دوافعهم، وُأورُد هنا مثاًال على ذلك. فقد 

سيدٌة كانت تعمل مراقبًة بأحد محّالت السوبرماركت إلى أحد ناشري كتبت 
الرسائل في صحيفٍة محّليٍة تشكو من أنها رأت ُأناسًا يشترون ِسَلعًا فاخرًة مثل 
الحلويات واللحوم بأموال اإلعانة الحكومية، وتابعْت صاحبة الرسالة أّن هؤالء 

ن الُكسالى والمهملين. وبعد الذي يعيشون على أموال اإلعانة الحكومية هم م
أسابيع نشر المشرف على الصفحة إجاباٍت وردودًا على رسالة المرأة ودعواها، 
وقالت إحدى الُمجيبات: ما اشتريُت حلويات؛ بل اشتريُت طبقا من لحم 
الخروف بالفعل، فقد كان المصنع الذي عمل فيه زوجي لخمسة عشر عامًا قد 
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، وكرهت  في عيد زواجنا الثالثين أال يكوَن ُأقفل، وصار عاطًال عن العمل
على مائدتنا لحم، وقد أكْلنا منه ثالثة أيام! وربما سيتغير رأي العاملة 
بالسوبرماركت لو أنها مشت في حذائي ميًال أو قّل! وقالت امراٌة ُأخرى: أنا 

دوالرًا من أموال اإلعانة الحكومية، وقد  17السيدة التي اشترت حلويات بـ
ت أّن  الُمراقبة بالسوبرماركت تكاد تأكلني بعيونها؛ لكّن ما اشريُتُه من الحظ

حلوى كان لعيد ميالد ابنتي الصغيرة، وسيكون عيدها األخير؛ الّن عندها 
  سرطانًا بالعظام، ربما ذهبت خالل ستة أو ثمانية شهور!

 إنه ال سبيل أليٍّ منا لمعرفة دوافع أّي شخٍص أو أهدافه من أول نظرة،
ونستطيع أن نوفر الكثير من الجهد واآلالم على أنُفِسنا واآلخرين بالتوقف عن 
البحث في الدوافع الخفية، واالستعاضة عن ذلك بالحب والرضا، فاهللا وحده 
هو الَحَكم الفصل، وهو يعلم نوايا الناس ودوافعهم، وهو الذي يؤّخر الحكم ليوٍم 

على اآلثام. ويبقى سؤاٌل أخير: أال يحقُّ  ال َريَب فيه، ويعرُف اإلجابَة العادلةً 
لنا الحكم أبدًا على تصرفات اآلخرين؟ والجواب: بل إّن ذلك ممكٌن، على أن 

  يكوَن نادرًا وحذرًا ودقيقًا.
وأريد أن أنتهي من حيث بدْأُت بقصٍة من زمن الطفولة، لقد كنُت دائمًا قارئًة 

ي في غرفتي وأقرأ لساعات، ممتازة، وحتى عندما كنُت طفلة كنُت أحبس نفس
ومثل الفتيات من بنات جيلي فقد كنُت أحبُّ قصص  الورا إنغالز وايلدر، في 

، تقصُّ قصة ُأسرتها الريفية حوالي »البيت الصغير«سلسلة قصصها المسمَّاة: 
م، فقد تركوا مثواُهُم اآلِمَن، ومضوا إلى البراري دونما معرفٍة بما 1800العام 

ن أن يملكوا غير غطاٍء يستر بالكاد صندوق عربتهم. وفي أحد ينتظُرُهم، ودو 
، تذكر الورا أنها مرت مع أبيها في »الشتاء الطويل«أجزاء السلسلة الُمسمَّى: 
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عّز الصيف بُجْحٍر ضخٍم لفأر الِمْسك، وهو حيواٌن صغيٌر ونحيٌل؛ لكنه بنى 
أّن الشتاء سيكوُن بيتًا كبير الحجم وكثيف الجدران. وقال األب البنته: يبدو 

قاسيًا علينا وعلى سائر الحيوانات، ولذلك بنى الفأر هذا الُجحر الكثيف! 
وقالت االبنة: كيف يعرُف الفأُر ذلك، وال نعرُفُه نحن؟! قال األب: ال أدري 
ده اهللا بالقدرة على ذلك. أّما نحن فقد أعطانا اهللا العقل   كيف يعرف، ربما زوَّ

صرف بحسب عقولنا، لكْن تبقى لنا حرية االختيار، والحرية، وعلينا أن نت
فنحن مسؤولون عما يصُيبنا إن فعْلنا ما هو غير ُمالئٍم  لسالمتنا أو سالمة 

     اآلخرين!
لقد تحدثُت كثيرًا، والذي أراه في النتيجة أّن علينا السعي بجهد لكي ال يصدر 

إلى تقوية عالقتنا أحدنا على اآلخر أحكامًا غير مالئمة. وهذا األمر يؤّدي 
التي ينبغي أن تقوَم على التفاُهم المتباَدل واالحترام، كما أّن علنيا أن ندعم 
تلك العالقة بقيم العدالة والتقدم والتسامح والكرامة اإلنسانية. ولنكن ماهرين 
جدًا في تجنُّب المشاعر السلبية، مشاعر الغضب، وانعدام الثقة، واالستخفاف، 

برنا القصة، لدينا ضميٌر وعقل، وٕاذا اتبعناهما فإنهما سوف والعنف، فكما تخ
 يقوداننا إلى حيث ينبغي أن نكوَن ونبقى معًا. 



  

  نظرة الثقافة العربية إلى الديانة الھندية

  �شمس الدين الكيالني

ترك لنا مؤلفونا رزمة من المقاالت والمقتطفـات عـن الديانـة الهنديـة فـي ثنايـا مؤلفـاتهم 
الجغرافيـــــة والتاريخيـــــة واألدبيـــــة, وفـــــي مـــــدونات رحالتهـــــم, بعضـــــها مصـــــدره الســـــماع, 

الهند, وانفـرد البيرونـي فـي تأليفـه,  وبعضها اآلخر حصيلة رحالتهم وتجاربهم في ربوع
لـــيس ألنـــه جمـــع بـــين التجربـــة والمعايشـــة المباشـــرة والســـماع؛ بـــل ألنـــه قـــرأ المصـــنفات 
الدينيــة الهنديــة األساســية مــن مصــادرها األصــلية باللغــة السنســكريتية, وال ســيما كتــاب 

ــذا فإننــا إذا اســتثنينا (تحقيــق) البي», بهاغهــا فاديتــا«أو » بهــاغوت غيتــا« رونــي, فــإن ل
بمــا فيهــا كتابــات المســعودي, وابــن طــاهر المقدســي, وابــن النــديم, -الكتابــات األخــرى 

اقتصــرت علــى إبــراز أفكــار وانطباعــات عامــة عــن الديانــة البراهميــة,  -والشهرســتاني
وشــذرات غامضــة عــن البوذيــة, التــي كانــت عنــد دخــول العــرب إلــى الهنــد واحتكــاكهم 

ن امتصـتها البراهميـة فـي ثنايـا عقائـدها المنفتحـة علـى بأهلها في حاله انحسـار، بعـد أ
طرائــق عــدة مــن التعبــد, والطقــوس والعبــادات, واقتصــرت معالمهــا علــى بعــض المعابــد 

  في بلخ, وباميان, وترمذ, وهي في أفغانستان اليوم.

وعلــى الــرغم ممــا يقــال عــن عــدم اتســاق معــرفتهم بالعقائــد البراهميــة؛ فــإنهم اســتطاعوا 
التربـــة العامـــة لهـــذه الديانـــة, وٕالـــى مناخاتهـــا العقائديـــة وطقوســـها الكبـــرى:  الـــدخول إلـــى

رغـــم » توحيـــدي«أهميـــة براهمـــا ومركزيتـــه فـــي هـــذه الديانـــة, ومـــا تتضـــمنه مـــن جانـــب 
ـــ والتــي تجّلــت فــي تقديســها لــبعض المظــاهر الكونيــة, ثــم », شــرك«مظــاهر التعــدد, وال

ـــد«انتشـــار قداســـة األصـــنام  ألفعـــى, والبقـــرة, والشـــمس, ونهـــر ومظـــاهر تقـــديس ا», الُب
الكنج, وطقوس إذالل الجسد, والتقشف, وتعدد المذاهب وتفرعها, وعقيدة التناسخ, إلى 
غير ذلك من طقوس ومظاهر التعبد, أمـا فيمـا يخـص الجانـب التقـويمي لهـذه العقائـد؛ 
 فقــد انطــوت أحكــامهم علــى إحالــة دائمــة إلــى مــرجعيتهم الدينيــة, وهــم الــذين نظــروا إلــى

اإلســالم كخــاتم للنبــوة والرســالة, والــوحي, ومتممهــا, فــإن كــان هنــاك مــن مركزيــة ثقافيــة 

                                                 
   . كاتب وباحث من سورية  



  

، علمــًا أن ديــنهم منفــتح علــى البشــرية »المركزيــة الدينيــة«عنــدهم فقــد اقتصــرت علــى 
  جمعاء، وليس دينًا مغلقًا أو دينًا للعرب حصريًا.

  البحث عن الديانة البراھمية / الھندوسية

بــــين أن يكــــون الملــــك المؤســــس لوحــــدة الهنــــد, » براهمــــا«ر بشــــأن التــــبس لــــديهم األمــــ
ولحكمتهـــا, ولـــدينها, وبـــين كونـــه رســـوًال, وصـــاحب رســـالة ســـماوية؛ لكـــنهم اتفقـــوا علـــى 
إعــالء منزلتــه إلــى مرتبــة المؤســس للديانــة الهنديــة ولحكمتهــا وملكهــا, وأغفلــوا الجانــب 

مـــة هـــي مـــن الطبقـــات التـــي اإللهـــي فيـــه. ولعـــل مـــرد ذلـــك أنهـــم عرفـــوا أن طبقـــة البراه
تخــــتص وحــــدها بــــدور الكهانــــة, وكأنهــــا اســــتمرار لــــدور حامــــل الرســــالة الــــذي قــــام بــــه 
(براهمــا), وبالتــالي فهــي تنتســب إليــه كمؤســس أول للديانــة, والمــنظم لقواعــدها, ولــيس 

إلـه الخلـق وسـيد اآللـه والمسـيطر علـى العـالم  -كمـا تـذهب الديانـة البراهميـة-باعتباره 
حــيط بجميــع الكائنــات, إلــى جانــب اإللهــين العظيمــين اآلخــرين: اإللهــه شــبو كلــه, والم
المخــــرب المــــدّمر الموكــــول لــــه قــــبض أرواح النــــاس وتخليصــــها مــــن  shivoأوشــــيفو 

الحـــــافظ, إلـــــه الحـــــب الـــــذي أحيـــــا المـــــوتى، وأبـــــرأ األكمـــــة  Vishnuأبـــــدانها, ووشـــــنو 
بـل النشـور ليهـديهم إلـى واألبرص، ثم صعد إلى السماء؛ ليعود إلى النـاس مـن جديـد ق

إن لـم يكـن ماليـين اآللهـة كمـا -الحق. وٕالى جانب هؤالء اآللهة العظام هناك اآلالف 
بعضهم أقرب إلى المالئكة، ومنهم ما هو في صـورة الطيـر والحيـوان  -يذهب البعض

  .1والهوام, تجمعهم كلهم شبكة واحدة لتناسخ األرواح

», بــرهمن األكبــر والملــك«انــة الهندوســية هــو وقــد اكتفــوا بالتأكيــد علــى أن مؤســس الدي
غير أنهم أضافوا إلى ذلـك  ،2»اإلمام المقدم فيهم الذي ظهرت في أيامه الحكمة«فهو 

وأدركوا تعّدد اآللهة عنـد الهنـود وتعـدد مـذاهبهم, واقتربـوا مـن  ،3احتمال أن يكون رسوالً 
ثنتــان وأربعــون ملــة, ا«وعــي أن للهندوســية ثالثــة آلهــه عظمــى، فاعتقــد الحميــري أنهــم 

فمــنهم مــنُ يثبــت الخــالق وينفــي الرســل, ومــنهم مــن ينفــي الكــل، ومــنهم مــن يعبــد النــار 
ويحــرق نفســه, ومــنهم مــن يعبــد الشــمس ويســجد لهــا, ويعتقــد أنهــا الخالقــة المــدبرة لهــذا 

. بينما أشار المسعودي إلى 4»العالم, ومنهم من يعبد الشجر, ومنهم من يعبد الثعابين
اختلف أهل الهند ممـن سـلف وخلـف فـي آراء هـؤالء السـبع, «أوا بسبع فرق, ثم أنهم بد



  

 ،5»ثم تفرعوا بعد ذلك مذاهب ... والذي وقع عليه الحصـر مـن طـوائفهم سـبعون فرقـة
م) مــذاهب أهــل الهنــد. ووضــع البراهمــة مـــا 1153 -هـــ 548وقّســم الشهرســتاني (ت 

, ومـــنهم مـــن يميـــل إلـــى الـــدهر, بـــين مـــذاهبهم العديـــدة, وهـــم المنكـــرون للنبـــوات أصـــالً 
ومــنهم مــن يميــل إلــى الثنويــة، ويقــول بملــة إبــراهيم عليــه الســالم, وأكثــرهم علــى مــذهب 
. 6الصابئة ومناهجها, َفِمْن قائل بالروحانيات, ومن قائل بالهياكل, ومن قائل باألصنام

تســعة ُعــرف منهــا », وفّصــل (مطّهــر المقدســي) األمــر, فالهنــد تســعمائة   ملــة مختلفــة
والســمنية » اســمين: البراهمــة والســمنية«وتســعون ضــربًا, إال أنــه أرجعهــم بالنهايــة إلــى 

أي ال تــؤمن بمســألة الخلــق », معطلــة«التــي هــي », البوذيــة«اســم أطلقــه العــرب علــى 
. ولعـــل المقدســـي يشـــير هنـــا بطريقـــة 7»فهـــم ثالثـــة أصـــناف«والخـــالق, أمـــا البراهمـــة 

متمحــــورة حــــول اآللهــــة الــــثالث: براهمــــا, وشــــيفو, غامضــــة إلــــى المــــذاهب البراهميــــة ال
مــنهم مــن «ووشــنو, غيــر أنــه يــذهب فــي التفســير باتجــاه آخــر, فهــذه األصــناف الثالثــة 

بـــالثواب «وصـــنف آخـــر يقـــول » يقـــول بالتوحيـــد, والثـــواب والعقـــاب, ويبطلـــون الرســـالة
براهمــة . وزعمــت الموحديــة مــن ال8»والعقــاب علــى التناســخ, ويبطلــون التوحيــد والرســالة

», ناشد«أن اهللا عّز وجل بعث إليهم ملكًا من المالئكة بالرسالة في صورة بشر اسمه 
قــالوا: أمرنــا بتعظــيم النــار ... ونهــى عــن «لــه أربــع أيــد ... ولــه اثنــا عشــر رأســًا ... 

القتـــل وشـــرب الخمـــر, وأبـــاح لنـــا الزنـــا, وأمرنـــا بعبـــادة البقـــر, وأن نتخـــذ صـــنمًا علـــى 
  .9»مثاله

البـــاحثون العـــرب وجـــود التوحيـــد فـــي البرهميـــة, ثـــم مـــا لبثـــت هـــذه النزعـــة  فلقـــد أبـــرز
التوحيديــة أن شــابها التعــّدد, والتجســيد, وذلــك عــن طريــق تعظــيمهم لألصــنام, والنــار, 
والبقــر, وتصــورهم هــذا عــن المــزج بــين (الوحدانيــة) والتعدديــة ال يجانــب واقــع الديانــة 

المالئمـة, وٕادراك النظـام الشـامل للعبـادات  البراهمية, وٕان كان ينقصه معرفة التسميات
البراهمية وترابطها, وعقائدها,وأسماء آلهتها الكبرى, والتراتبية الهرمية لآللهة, ووظائف 

يســتطردون فــي  -بعــد إبــراز نزعــة (التوحيــد)-كــل منهــا فــي مجمعهــا, وهــو مــا جعلهــم 
ي وصـف الطقـوس تعقب اعتقاداتهم باآللهة المجسمة من أصـنام وغيرهـا, واإلفاضـة فـ

  المرافقة للعبادة.



  

وقـــد حّيـــر مؤلفينـــا كيـــف أمكـــن للهنـــدوس التوفيـــق بـــين الوحدانيـــة والتجســـيم, وهـــو أحـــد 
ــــم الكــــالم«اشــــتغاالت  ــــيس مــــن المســــتغرب أن يحــــاجج المــــروزي أحــــد » عل ــــديهم, فل ل

إذا كنــتم تعلمــون أنــه (أي اهللا) لــيس كمثلــه «الهنــدوس بــذلك؛ إذ ســأل أحــد البــراهميين, 
إنـه قبلتنـا، كمـا أن قبلـتكم «، فأجابـه البرهمـي: »لم تعبدون األصـنام مـن دونـه؟شيء, ف

  .10»حجارة مبنية (يقصد الكعبة)، فأنتم تعبدونها

ومــن مظــاهر قــولهم فــي وحدانيــة اهللا مــا أشــار إليــه الشهرســتاني إلــى أن بعــض فرقهــا 
لق إّال بمــا دّل قــد دّل العقــل علــى أن اهللا تعــالى حكــيم, والحكــيم ال يتعبــد الخــا«قالــت: 

عليــه عقلــه, وقــد دّلــت الــدالئل العقليــة علــى أن للعــالم صــانعًا عالمــًا قــادرًا حكيمــًا .... 
قـد دل العقـل علـى أن للعـالم «وقالـت أخـرى:», فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكر..

. لــذا فهــم يســتقبحون 11»صــانعًا حكيمــًا, والحكــيم اليتعبــد الخلــق بمــا يقــّبح فــي عقــولهم
ص دور للعبــادات والطــواف حولهــا, وتقبيــل األحجــار, وذبــح الحيــوان تقربــًا, كــل تخصــي

  ».مخالفة لقضايا العقل«هذه يعتبرونها 

إنمـا « -كما عبر الشهرستاني-وعلى الرغم مما قّرره أغلب مصنفينا من أن البراهمية 
 ينتســـبون إلـــى رجـــل مـــنهم يقـــال لـــه بـــراهم, وقـــد مهـــد لهـــم نفـــي النبـــوات أصـــًال، وقـــّرر

، فـإن بعضـهم اآلخـر لـم ينـف عـن البراهمـة النبـوة والرسـالة, »استحالة ذلك فـي العقـول
فقــد أشــار المســعودي مــرة إلــى احتمــال أن يكــون البراهمــا رســوًال, فــإن المــروزي وابــن 
طاهر المقدسي أكدا أن بعض فرقهم جمع بين القول بالخالق الواحد, والنبوة والرسالة؛ 

بـت الخـالق البراهمـه, زعمـوا أن رسـول اهللا إلـيهم ملـك مـن فممن أث«إذ يقول المقدسي: 
المالئكــة، يقــال لــه: ســديو، أتــاهم فــي صــورة البشــر برســالة مــن غيــر كتــاب, لــه أربعــة 
أيد, وله اثنا عشر رأسًا ... أمرهم أن يتخذوا صـنمًا يعبدونـه, ويطوفـون حولـه كـل يـوم 

. ... فجمعــت 12») نهــر الكنــكثــالث مــرات ... وأن يعبــدوا البقــر وأال يجــازوا (يجتــازوا
ــًا إلــى اهللا.  هــذه الفرقــة بــين الوحدانيــة والخلــق, واإليمــان بالرســل, وعبــادة األصــنام تقرب

أن رســول اهللا إلــيهم «هــؤالء زعمــوا», المهادويــة«وأشــاروا أيضــًا إلــى فرقــة أخــرى اســمها 
لـى ملك من المالئكة يقال له مهادويه, أتاهم في صورة بشـر، وهـو راكـب علـى ثـور ع



  

رأســه إكليــل مكّلــل بعظــام المــوتى ... أمــرهم بعبــادة اهللا, وأن يتخــذوا علــى مثالــه صــنمًا 
  .13»يعبدونه, وهو سبيلهم إلى الخالق

هنــا تصــبح عبــادة الصــنم وســاطة للوصــول إلــى اهللا وتقربــًا منــه, ولــيس عبــادة  لــه بحــد 
ًا تفحــص ذاتـه, وهــذه المســألة مــن األهميــة بحيــث خّصــص لهــا المســعودي مقطعــَا مهمــ

فيــه دوافعهــا ومعانيهــا لــدى البراهميــة, ُمخضــعَا تصــوره إلــى نمــو الــروح اإليمــاني فــي 
إلــى أن كثيــرًا مــن أهــل الهنــد والصــين يعتقــدون أن اهللا عــز وجــل   التــاريخ. فهــو يشــير

جســم, وأن المالئكــة أجســام, وأن اهللا ومالئكتــه احتجبــوا بالســماء، فــدعاهم ذلــك إلــى أن 
نامًا علـى صــورة البـاري, وعلــى صـورة المالئكــة, يعبـدونها ويقربــون يتخـذوا تماثيـَل وأصــ

فأقــاموا علــى ذلــك برهــة », لشــبهها عنــدهم بالبــاري, وقربهــا منــه«لهــا القــرابين والنــذور؛ 
مــن الزمــان, حتــى نــبههم بعــض حكمــائهم إلــى أن األفــالك والكواكــب أقــرب بينهــا وبــين 

مـا تجـري بـه الكواكـب عـن أمـر اهللا, اهللا, وأن كل مـا يحـدث فـي العـالم إنمـا علـى قـدر 
فعظموهــــا وقربــــوا لهــــا القــــرابين لتــــنفعهم, ومكثــــوا علــــى ذلــــك دهــــرًا, ثــــم لمــــا رأوا غيــــاب 
الكواكــب فــي النهــار وبعــض أوقــات الليــل أمــرهم بعــض حكمــائهم أن يجعلــوا أصــنامًا, 

يــة ُيقــرَّب لهــا نــوٌع مــن القربــان, معتقــدين أنهــم إذا عظموهــا تحركــت لهــم األجســام العلو 
عبــــدوا األصــــنام علــــى أنهــــا تقــــربهم إلــــى «بكــــل مــــا يريــــدون, ولمــــا طــــال علــــيهم العهــــد

  .14»اهللا,وألغوا عبادة الكواكب

وعلى هذا فقد أدرك المؤلفون العرب تعددية المذاهب واآللهة وأشكال الطقوس المتبعة 
لــك فــي الديانــة الهندوســية البراهميــة, مــن تلــك التــي ُتعلــي شــأن التوحيــد اإللهــي, إلــى ت

التــي يتجســد لــديها اإللــه فــي الصــنم, أو فــي أفعــى, أو بقــرة, أو نهــرالكنج, وعرفــوا مــا 
مــن أهميــة فــي الســلوك الحيــاتي, وفــي التقــوى العقيديــة, وفــي عقيــدة » التناســخ«لعقيــدة 

الخالص, وفـي الطقـوس المتعـددة, والسـيما طقـس إماتـة الـنفس مـن فـوق جبـل مقـدس, 
  مع نثر رماد الجسد في النهر, أو في األودية. أو في نهر الغنج, أو الموت حرقاً 

لم يوفقوا في تسمياتهم المختلفـة للمـذاهب, وال فـي تبويـب عقائـدهم, إّال أنهـم اسـتطاعوا 
ـــة الهندوســـية, ومنابعهـــا, وخالصـــاتها, وأســـاليبها  ـــة للديان ـــة الروحاني التعبيـــر عـــن التربي



  

فقد أشـار بعضـهم إلـى العديـد  الطقسية التعبيرية, فباإلضافة إلى ماذكرناه من مذاهب,
-من المذاهب األخرى, وغفلوا أحيانـًا عـن حقيقـة أن هـذه المـذاهب, والطـرق التعبديـة 

تضــمنتها البراهميــة ذاتهــا, واســتوعبتها داخلهــا. وهــذه القاعــدة ال  -علــى كثرتهــا الكــاثرة
أن  تنطبق على جميع المفكرين العرب, فالدمشقي ضّم عبدة النار إلى البراهميـة, دون

قبلــة «، وجعلــوا »ومــن طــرائقهم أيضــًا البراهمــة عبــاد النــار«يفــرق بينهمــا، فهــو يقــول: 
، كمـــا أنهـــم انســـاقوا فـــي مقـــاربتهم 15»الســـجود النـــار يتوجهـــون إليهـــا بالعبـــادة والســـجود

للعقائـــد البرهميـــة إلـــى اإلحالـــة إلـــى مرجعيـــاتهم الدينيـــة, وٕالـــى مـــا يشـــبهها مـــن ديانـــات 
ه اإلحالــة نجــدها أيضــًا فــي تــرتيبهم وتبــويبهم لمــذاهب الهنــد  خبروهــا فــي تجــربتهم, هــذ

بـــين الروحانيـــات والماديـــات, بـــين أصـــحاب الـــدهر وأصـــحاب التوحيـــد, بـــين أصـــحاب 
التجســـيد والتمثيـــل ,وفـــي مقـــدمتهم أصـــحاب األصـــنام, وأصـــحاب التوحيـــد مـــن منكـــري 

حاب النبــــوات, وانتهــــى المقدســــي والشهرســــتاني إلــــى التركيــــز علــــى فــــرق خمــــس: أصــــ
الروحانيــــات (القــــائلين بالتوحيــــد), وأصــــحاب الهياكــــل (أصــــحاب التجســــد)، والحكمــــاء 

. وفــّرع عــن هــذا التقســيم العديــد مــن 16(الموحــدة اعتمــادًا علــى العقــل)، وعبــدة األصــنام
جماعـــة يثبتـــون الخـــالق وينفـــون  -باإلضـــافة إلـــى مـــا ذكرنـــاه ســـابقاً -المـــذاهب, فهنـــاك 

حواسـهم بطـول فكـرهم, وال يـأكلون األلبـان واللحـم  الرسل, وهـم أصـحاب فكـر, يعطلـون
الـــذي يصـــفدون أجســـادهم بالحديـــد؛ لـــئال تنشـــق » المصـــفدة«ومـــا مّســـته النـــار, ومـــنهم 

،ومــنهم الجلهكيــة, يعبــدون المــاء ويزعمــون أن  17بطــونهم مــن غلبــة الفكــرة وقــوة العلــوم
مــن يعبــد النــار, معــه ملكــًا, وأنــه أصــل كــل نشــوء ونمــاء وحيــاة وعمــارة وطهــارة, ومــنهم 

لهـم صـنم يقـال » المهاكليـة«وهي أعظم العناصر، وهؤالء ال يحرقون موتاهم ، ومنهم 
له (مها كال) يحجون إليه، ومنهم قوم يعبدون الشمس, واتخذوا لها صـنمًا يجـره أربعـة 
أفــراس. وبيــد الصــنم جــوهر, ويزعمــون أن الشــمس ملــك مــن المالئكــة، ويتقربــون إليهــا 

  .18بالسجود والطواف

وفــي ســياق عرضــهم للديانــة الهندوســية أفــردوا مســاحة مهمــة لعبــادة األصــنام (الُبــدد)، 
والتي يرتبط كل صنم وشكله ومعبده بالمـذهب المتفـرع عـن البراهميـة كمـا رأينـا, ومعـه 
الكهنــة ورجــال الــدين المشــرفون علــى العقيــدة والطقــس؛ إذ الحــظ ابــن ســعيد المغربــي 



  

قــالع البراهمــة التــي ال تــرى, وهــم عبــاد الهنــد «لغــانج) أن علــى جــانبي نهــر الكنــك (ا«
الذين ينسبون إلى البرهمن, وهو أول حكمائهم وسالطينهم, الـذي اجتمعـت لهـم ممالـك 

. ولفتــوا النظــر إلــى العديــد مــن األصــنام الكبــرى 19»الهنــد وأديانهــا ... واألبــداد عنــدهم
لهـــذه العبـــادة, فهنـــاك صـــنم (الُبـــدد) فـــي الهنـــد, وأمـــاكن عبادتهـــا والطقـــوس المالزمـــة 

كــان ُيلقــي الــذهب فيــه مــن كــوة فــي وســطه مــن أعــاله, «(الملتــان) داخــل بيــت عبــادة 
. كمــا أشــاروا إلــى وجــود (ُبــد) 20»وكــان المرتــب لخدمــة هــذا الصــنم ســبعة آالف ســادن

يـاتون (إليـه) مـن مسـيرة سـنة «في بـالد كـرور (وهـي مدينـة مـالوه), مقصـود مـن الهنـد 
بــدات التــي يرونهــا, فمــنهم مــن يمشــي علــى ركبــه زحفــًا أبــدًا مــن مكانــه بــأنواع مــن التع
عليـــه دقـــل طويـــل » ُبـــد عظـــيم« -كمـــا يقـــول الـــبالذري-. وفـــي الـــديبل 21»حتـــى يصـــل

وكل شيء عظموه من «وعلى الدقل راية حمراء, والُبدد على شكل منارة, ويختم قوله: 
أفاضــوا فــي وصــف (بــد) مدينــة . و 22»طريــق العبــادة فهــو عنــدهم ُبــد, والصــنم ُبــد أيضــاً 

أهــل الهنــد يعظمــون هــذا الصــنم, ويحجــون إليــه فــي كــل ليلــة «صــومنات ، فقــد كــان 
كسوف, ويزعمون أن األرواح إذا فارقت األجسام اجتمعت إليه فينشئها مـع مـن ينشـئ 

سبعمائة «, وتحدث المروزي أنه يوجد  في إحدى  مدن الهند 23»على مذهب التناسخ
  .24»ها غالتبيت لألصنام, ول

  طقوس ومقدسات أخرى

ــــة  ــــة والحيواني ــــد مــــن الظــــواهر الطبيعي ــــا أيضــــًا تقــــديس الهنــــدوس للعدي ال حــــظ مؤلفون
والنباتية, التـي أسـبغوا عليهـا مظـاهر التبجيـل, وأحاطوهـا بطقـوس العبـادة, وفـي مقدمـة 
تلــك الظــواهر تقديســهم لنهــر الكنــك (الغــانج), الــذي ارتبطــت بــه الكثيــر مــن الطقــوس 

ونهـــر الكنـــك المعظـــم عنـــد الهنـــود يمـــّر فـــي «عبـــرة, وكمـــا قـــال ابـــن ســـعيد المغربـــي الم
أن هذا النهر من الجنة, وأنـه «، ويزعمون »بالدهم, وهم أيضًا يعظمونه, ويغرقون فيه

متـــــى جعلــــــت فيــــــه القــــــاذورات أظلــــــم جــــــّوه وامــــــتألت أرجــــــاؤه مــــــن الريــــــاح واألمطــــــار 
  .25»والصواعق

ان هــذا التقــديس للغــانج بطقــوس قاســية ميتــة؛ إذ روى والحظــوا باســتفظاع وتعّجــب اقتــر 
يغرقـوا أنفسـهم فـي نهـر الكـنج, وهـو الـذي يحجـون «ابن بطوطة أن الكثيـر مـن الهنـود 



  

إليه, ويحرقون أنفسهم, وفيه ُيرمى برماد هؤالء المحّرقين, إذا أتـى أحـدهم ليغـرق نفسـه 
ر الــدنيا, أو لقلــة يقــول لمــن حضــره: ال تظنــوا أنــي ُأغــرق نفســي ألجــل شــيء مــن أمــو 

مــال, إنمــا قصــدي التقــرب إلــى كســاي, وكســاي اســم اهللا عــز وجــل بلســانهم, ثــم يغــرق 
. وهنـاك طقـوس 26»نفسه, فإذا مات أخرجـوه وأحرقـوه ورمـوا برمـاده فـي النهـر المـذكور

أخــرى أكثــر دمويـــة, فهنــاك إلــى جانـــب النهــر (شـــجر القنــا) وهــو فـــي غايــة االرتفـــاع, 
قطعون رؤوسهم على طرف القنـاة, وآخـر يلقـي نفسـه مـن شـاهق يرتقي عليها الرجال ي

وربمــا أتــاه الناســك مــن المكــان البعيــد فيغــرق  ،27علــى تلــك الســيوف والخنــاجر فيقطــع
أن الرجــل «نفســه فيــه, يــرى أن هــذا الفعــل ينجيــه, ويبلــغ إفــراطهم فــي تعظيمــه لدرجــة 

يلقــي نفســه فــي النهــر  مــنهم إذا أراد الفــوز أحــرق نفســه, وألقــى رمــاده فيــه, ومــنهم مــن
  .28»فيغرق

وعلــى الــرغم مــن اعتيــادهم رؤيــة الصــوفيين فــي ديــارهم, وطــرائقهم التقشــفية, وٕاذاللهــم 
الجســد طريقــًا للخــالص الروحــي, إال أن مــا رأوه فــي الهنــد مــن طقــوس وطرائــق إلذالل 
الجسد يصـل إلـى القتـل, واإلجهـاز علـى الجسـد حرقـًا, أو غرقـًا, كـان مـدار دهشـة لهـم 

التــي مارســها الهنــدوس كطريــق » قتــل الــنفس«اســتفظاع, فلــم يســتطيعوا فهــم طقــوس و 
للخالص, وكأسلوب لفك إسار الروح مـن قيـود الجسـد. وشـرح المسـعودي هـذا الطقـس 

والهنـــد تعـــذب أنفســـها بـــأنواع مـــن العـــذاب مـــن دون األمـــم, وقـــد تيقنـــت أن مـــا «قـــائًال: 
ن بغيـر مـا أسـلفته مـن تعـذيب أنفسـها فـي ينالها من النعيم في المستقبل مـؤجًال ال يكـو 

هذه الدار معجًال, ومنهم مـن يصـير إلـى بـاب الملـك يسـتأذن فـي إحراقـه نفسـه, فيـدور 
فــــي األســــواق, وقــــد ُأججــــت لــــه النــــار العظيمــــة, ثــــم يســــير باألســــواق وقدامــــه الطبــــول 
والصــنوج, وعلــى بدنــه أنــواع مــن خــرق الحريــر, وعلــى رأســه إكليــل مــن الريحــان, وقــد 

ر جلـــده مـــن رأســـه وعليهـــا الجمـــر ... فيســـير وهامتـــه تحتـــرق, وهـــو يمضـــغ ورق قشـــ
  .29»التنبول, وحب الفوفل

وروى بزرك عن محمد بن بابشار أنـه رأى فـي الهنـد رجـاَال يقعـدون علـى ضـفة النهـر 
الواحــد بعــد الواحــد إلــى الخــور ليغــرق «بانتظــار أن يجــرفهم مــاؤه, وعــن ورجــاال يــأتي 

ن يغرقـه ... أو لمـن يضـع يـده فـي قفـاه ويغطـه فـي المـاء حتـى نفسه, فيعطى أجرة لمـ



  

. وســــرد ابــــن طــــاهر المقدســــي قائمــــة بــــالطرق التــــي يتبعهــــا الهنــــدوس لقتــــل 30»يتلــــف
مـنهم مـن يحفـر أخـدًودا ويجمـع فيـه األلـوان واألدهـان والطيـب, ويوقـد عليـه, «أنفسهم: 

ه الـنفس لـيكن هـذا ثم يجـيء وحولـه المعـازف بالصـنوج والطبـول, ويقولـون: طـوبى لهـذ
القربــان مقبــوًال, ثــم يســجد .. ويرمــي نفســه فــي النــار فيحتــرق ... ومــنهم مــن ُيجمــع لــه 
أخثاء البقر فيقف في وسطه .. وُتشعل فيه النار, ولم يزل واقفًا حتى تأتي النار عليه 
.. ومنهم من يوضع على رأسه إكليـل مـن الُمقـل, ويوقـد حتـى يسـيل دماغـه .. ومـنهم 

الصخور, فال يزال يضع على جوفه صخرة بعد صخرة حتى تخرج أمعاؤه, من يحمي 
ومــنهم مــن يحفــر لــه حفــرة بجنــب النهــر ويوقــد فيهــا وال يــزال يثــب فــي النــار مــن المــاء, 
ومــن النـــار إلـــى المــاء إلـــى أن تزهـــق نفســه .. ومـــنهم قـــوم يرهقــون أنفســـهم بـــالجوع .. 

صـــد النهائيـــة لهـــذه الطقـــوس . أمـــا المقا31»ومـــنهم مـــن يهـــيم فـــي األرض حتـــى يمـــوت
يزعمــون أن فــي ذلــك نجــاة لهــا وخالصــًا «المروعــة فأرجعهــا المقدســي إلــى أن الهنــود 

. أما المقصد اآلخر الذي يقف وراء تلك الرغبة في إنهـاء 32»إلى حياة األبد في الجنة
إن ســائر الملــوك «حيــاة الجســد فقــد رّدهــا الســيرافي إلــى عقيــدة التناســخ الهندوســية؛ إذ 

، وأعـــاد هـــذا االعتقـــاد األخيـــر إلـــى حـــادث بـــدئي شـــبه »ولـــون بالتناســـخ ويـــدينون بـــهيق
فاســـتفزع منظـــره «أســـطوري, يتعلـــق بأحـــد ملـــوك الهنـــد العظـــام الـــذي أصـــابه الجـــدري, 

بالمرآة, فقال البن أخيه: ليس مثلي أقام في هذا الجسم, علّي تغييره, فالجسم إنمـا هـو 
, إنـــي مزيـــل بـــين جســـمي وروحـــي إلـــى أن ظـــرف للـــروح متـــى زال عنـــه عـــاد فـــي غيـــره
. ومــن األشــياء التــي أثــارت اســتغراب 33»انحــدر فــي جســم غيــره, فحــّز رأســه ثــم ُأحــرق

يعظمـون البقـر, «العرب تقديس الهندوس للبقرة, فقد الحظ ابن بطوطة باستغراب أنهم 
ويشــــربون أبوالهــــا للبركــــة, ولالستشــــفاء إذا مرضــــوا ... ويلطخــــون بيــــوتهم وحيطــــانهم 

. وحرموا قتلها لعلو مكانتها القدسية, أو ذبحها, وحكموا على من يقوم بهذا 34»أوراثهاب
علــى أنهــم  -ألنهــم يــذبحونها, ويــأكلون لحمهــا -الفعــل.. بالقتــل, ونظــروا إلــى المســلمين

وال يقربون من المسلمين, ويقولون: إنكم أدنـاس؛ ألنكـم «أنجاس, وكما روى المروزي: 
  .35»تأكلون لحم البقر



  

ويبلــغ العجــب ذروتــه عنــدما يالحــظ مؤلفونــا اقتــران الطقــس المقــدس التعبــدي بــالعهر؛ 
ليصــــبح األخيــــر مقدســــًا, وهــــي مفارقــــة فــــي المعــــاني لــــم يألفهــــا المفكــــر العربــــي, ولــــم 
يستســغها, فســجل ابــن رســته وجــود مائــة جاريــة حــول صــنم ملتــان, وظيفــتهن الطقســية 

. 36»نحــن نرقصــه, ونترضــاه«قــولهن: الــرقص أمــام الصــنم (البــد), واستعطافه,بحســب 
ويتطـــور األمـــر فـــي بعـــض المعابـــد إلـــى أن توهـــب الفتـــاة أمرهـــا للمعبـــد فـــي ممارســـتها 

بالهنـد قحـاب «للعهر حيث يتحـول األخيـر إلـى طقـس تعبـدي, فـذهب السـيرافي إلـى أن
أن المــرأة إذا نــذرت نــذرًا وولــد لهــا جاريــة جميلــة أتــت «فعنــدهم », ُيعرفــون بقحــاب البــد

الُبد, وهو الصنم الذي يعبدونه, فجعلتها له, ثم اتخذت لها فـي السـوق بيتـًا وعلقـت  بها
عليــه ســترًا, وأقعــدتها علــى كرســي ليجتــاز بهــا أهــل الهنــد, وغيــرهم مــن ســائر الملــل .. 
فــتمّكن مــن نفســها بــأجرة معلومــة, وكلمــا اجتمــع لهــا شــيء مــن ذلــك دفعتــه إلــى ســدنة 

  .37»البد

ونــي هــذا الطقــس, ونعتــه بـــ(اآلفة), فبعــد أن نفــى مــا يشــاع مــن أن وقــد أثــار انتبــاه البير 
الهند تبيح الزنا, ينتقل إلى تأكيد أن الهند ال يشّددن في العقوبة عليه وحسب, وحصر 
(الزنـــا) المبـــاح فـــي بيـــوت األصـــنام, محمـــًال الملـــوك وحـــدهم مســـؤولية إباحتـــه, قـــائًال: 

في بيوت األصنام هـن للغنـاء والـرقص  واآلفة فيه من جهة ملوكهم, فإن اللواتي تكنَّ «
واللعـــب, ال يرضـــى مـــنهن بـــرهمن وال ســـادن بغيـــر ذلـــك, ولكـــن ملـــوكهم جعلـــوهن زينـــة 

. ولفـــت المـــروزي 38»للـــبالد وفرحـــًا وتوســـعه علـــى العبـــاد, وغرضـــهم فـــيهن بيـــت المـــال
االنتبـــاه إلـــى أن هنـــاك فـــي إحـــدى المـــدن الهنديـــة ســـبعمائة بيـــت لألصـــنام لهـــا غـــالل 

. كمـا 39»وقد رّتب لها بيوت قحاب, في كل بيت عشر أو اثنتا عشـرة مـنهن«خاصة, 
أن في أراضي الهور مدينـة يقـال لهـا (راميان)فيهمـا أصـنام قيام,ومضـطجعة , وصـنم 

وهو صنمهم األكبر, وله ثالثون قحبة تجري عليهن الجرايـة مـن غالتـه, «من الذهب, 
, وال يبــرحن مـــن موضــعه فــي الليـــل والنــاس يتمتعــون بهـــن مجانــًا, ويطلــبن بـــه الثــواب

ولقد أفرد البيروني بحثًا شامًال للديانة الهندية إالَّ أن بحثه هذا يحتاج إلـى  ،40»والنهار
  وقفة أخرى.
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  كيف صنع اإلسالم العالم الحديث

  �مارك غراھام

طوال العصور الوسطى كان اإلسالم والمسيحية في تفاُعٍل وتواُصٍل حّتى 
خالل الغزوات المغولية، وما كانت الحمالت الصليبية إالّ فصالً صغيراً قائماً 
. في ھذا التاريخ المتواصل، وما أدت إالّ إلى زيادة العداوة وتبديد حياة البشر

ولكْن قبل الحمالت الصليبية وأثناءھا وبعدھا غزا المسلمون أوروبا من جميع 
جھاتھا، مخترقين البرج العاجي ومنابر الوعظ وأذھان الناس العاديين، وما 
أتوا ھذه المرة في شكٍل جيوش، ولكْن بين أغلفة الكتب، وبأفكارھم المترجمة 

لقد جاءوا في سحر . رونمن العربية إلى الالتينية بنشاٍط وطوال عدة ق
األنسجة واألقمشة والسجاد المُحوك ببراعة، كما جاءوا في أدويٍة ومدارس 
جديدة تأسَّست بناًء على مفاھيمھم العلمية، وكان حلفاؤھم ھم المفكرين 
المتلھفين إلى العمل، والتجار والناس العاديين الذين اتخذوا من اإلسالم ثقافًة 

  .لھم عبر عدة قرون

تبدأُ القصُة في المدينة التي خلّدھا الفّنان إلجريكو في لوحته : ة المقّدسةطليطل
التي ُتصّور الجانب الداخليَّ للمدينة - الساحرة، وعند النظر في اللوحة 

بھضابھا الخضراء المتمايلة مع الريح، ومبانيھا الشامخة والقوية تحت سماٍء 
ائحو اليوم أن يزوروا يشعر المتأمِّل بقوة طليطلة، ويستطيع س -ھائجة

، )دفن الكونت أورغاز(الكاتدرائية القوطية، ويشاھدوا لوحة إلجريكو 
وإذا ما دّقق المتأمِّل النظر . ويتجّولوا في شوارع العصور الوسطى الضّيقة

فسيجُد بقايا عصٍر سابق، زمن عاش فيه المسلمون والمسيحيون واليھود 
نت طليلطة أكثر من إلھاٍم للوحدة لقد كا. وتعلموا سوّيًة في ھذا المكان

  . كانت مكان والدة الثورة العلمية في أوروبا الغربية. العظيمة

                                                            
   كتاب من عشر والحادي والعاشر التاسع للفصول ترجمة النُبذة ھذه    :Mark Graham, How  Islam  Created  the 

Modern World. 2008.   

   



2 
 

لقد ظلّت طليطلة جزًءا من األندلس اإلسالمية طوال قرون، ثم انحلّت دولُة 
وبعد ذلك بوقٍت قصيٍر غزا ألفونسو . الخالفة، وبدأت حقبُة ملوك الطوائف

وفي ھذه المدينة المثقفة وجد . م1085م الرابع من كاستيل طليلطة عا
المسيحيون كنزاً معرفياً ھائالً، وقد جعل ألفونسو من طليطلة العاصمة الجديدة 
لمملكة تداخلت فيھا الثقافات اإلسالمية والمسيحية واليھودية، كما كان دوُرھا 

تزوج ألفونسو من أميرة . منذ قروٍن في األندلس في أزمنة الحرب والسلم
من إشبيلية، وساد في بالطه النمط اإلسالمي للعيش والثقافة، ثم بدأت  مسلمة

كلماٌت عربيٌة تتغلغل في اللغة األسبانية، أصبح رجال الحاشية والمواطنون 
ً أو متعربين، ولبسوا وأكلوا وزيَّنوا وأَلّفوا ألحانھم باستخدام  العاديون عربا

ت طليطلة بالعطاء الثقافي، األنماط المعقَّدة لدى جيرانھم في الجنوب، زخر
وأدھشت الزوار اآلتين من نواحي األمة المسيحية روعُة إسبانيا اإلسالمية، 

  .زينة العالم: التي سّماھا أحد الرّحالة

وكان من بين ھؤالء الزوار والرّحالة مجموعة من الباحثين عن الكنوز، جاء 
القرنين الثاني  وخالل! الكتب: ھؤالء المستكشفون إلى كنز طليطلة النفيس

عشر والثالث عشر للميالد عرف المستطلعون نتاجات عقول الحضارة 
اإلسالمية العظيمة، وترجموھا إلى الالتينية، وھكذا أصحبت الترجمُة صناعًة 
. حقيقيًة في طليطلة يدعمھا جزئياً رئيس األساقفة دون ريموندو وكھنٌة آخرون

احثين في أّن ابن سينا وابن رشد ويعود الفْضُل إلى ھؤالء المترجمين والب
وما كان . في الجامعات األوروبية) أفيسينا وأفيروس(صارا اسمين معروَفين 

م 1114ھناك مترجم أكثر تأثيراً من جيرار الكريموني المولود حوالي العام 
كل ما كان بمستطاع أوروبا أن  - وھو شاب-في إيطاليا، وقد استوعب جيرار 

مُه من علٍم مح دود، وعندما سيطر عليه الَضَجُر من تواُضع المعارف ُتقدِّ
ببالده سافر إلى طليطلة حيث أمضى ھناك العقود األربعة التالية من حياته، 
في ترجمة عدٍد كبيٍر من األعمال العلمية اإلغريقية واإلسالمية، وھي 

ون األعماُل التي أصبحت فيما بعد كتباً دراسيًة للطالب األوروبيين َطواَل القر
وبفضله وفضل زمالئه دخل المزيُد من . الوسطى الخمسة أو الستة الالحقة
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العلم العربي إلى اللغة الالتينية، وتضمُّ القائمُة النھائيُة لترجمات جيرار من 
العربية زھاء السبعة والثمانين عمالً في موضوعات المنطق والفلسفة 

ُبْغيَة التنبؤ (لضرب بالرمل والرياضيات والفلك والتنجيم والكيمياء القديمة وا
لقد كانت قائمة األعمال التي قّدمھا ألوروبا !). وكشف الغيب والمستقبل

أرسطو والكندي والرازي وإقليدس وأرخميدس وابن الھيثم وجالينوس : ُمذھلة
وأبولو وھيسكيليس وثيودوسيوس وميالوس وبطليموس والخوارزمي 

، وھذا غيٌض من )الزھراوي(بو القاسم والفرغاني وثابت بن قُّرة وابن سنيا وأ
وتؤلّف ھذه األعماُل بمجموعھا موسوعًة للمعرفة العلمية اإلسالمية، . فيض

وبفضل جھود جيرار اسُتحدث عدٌد من المصطلحات الفنية في اللغات 
، وشكل العين )iris(، وقَُزحية العين )retina(األوروبية، مثل شبكية العين 

)rhombus( والترقُوة ،)clavicula.(  

ً طويالً، وُينَجُز عادًة بالشراكة،  كانت الترجمُة عمالً ُمْضنياً، ويستغرق وقتا
وقد كان بين التراجمة اليھودي الذي يعرف لغتين أو المسيحي الذي يقوم 
بترجمة العمل إلى اللغة الدارجة، في حين يقوُم آَخُر بالترجمة إلى الالتينية، 

جمين اھتمامـاُتُه الخاّصة، كان جيرار يفّضُل في وكانت لكٍل من ھؤالء المتر
المجسطي، وأنجز آخرون مثـل جون اإلشبيلي : الغالب قراءة كتاب بطليموس

الذي صار رئيس -ترجماٍت لكتب علم الفلك عند المسلمين، أّما روبرت 
في  -بتكليٍف من الكنيسة-وھيرمان الدلماسي؛ فقد َتشاركا  - أساقفة بامبلونة

ً كتاب  إنجاز أول ترجمٍة للقرآن إلى الالتينية، وقّدم روبرت ألوروبا أيضا
: ، وأعمال الكندي، وعمل ھيرمان على كتاب بطليموسالجبرالُخواَرْزمي في 

وھناك ُثنائيٌّ آخر من . العناصر، وكتاب إقليدس في خريطة نصف السماء
 -رئيس شمامسة كويالر-المترجمين ھما المسيحي دومينيك جونديسالينوس 

وشريكه اليھودي أفيندوس أو ابن داود، اللذان تعاونا في إنجاز ترجمة لكتاب 
: وعمل دومينيك مستقالً على ترجمة كتاب الغزالي. النفسابن سينا في 

كان اليھود . الِشفاء: مقاصد الفالسفة، وابن داود على ترجمة كتاب ابن سينا
ْرقياً، كما كان عليه الحال في أمكنٍة أُخرى في أوروبا ُيقتلون أو ُيطھَّرون عِ 
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في إنجلترا في عھد  الملك الصليبي ريتشارد األول، أما في ھذه البيئة 
وھكذا . المتعددة الثقافات فقد عمل اليھود والمسيحيون في انسجاٍم كامل

اكُتشفت كنوُز ُطليطلة، وُنشرت في أوروبا بجھود ھؤالء الرجال وكثيرين 
ه األعمال في حروبھم الصليبية من أجل ما اكتشف المسيحيون ھذ. غيرھم

االستيالء على فلسطين؛ بل وجدوھا في حديقتھم الخلفية، وھي بقايا حضارٍة 
ُر  قْت على حضارتھم بأشواط، لقد منحوا ھذه األعمال ألوروبا ھديًة ال ُتقدَّ تفوَّ
بثمن، فصنعوا حقبًة جديدة، وبذلك فإّن ھؤالء المترجمين كانوا ھم الصليبيين 

سة بشّتى الوسائل السلميةال روا أرض العقل المقدَّ   .حقيقيين، الذين حرَّ

قبل أن ُتصبح اللغة اإليطالية ھي اللغة السائدة في صقلية كان : كتاب روجر
ن ُيسمُع من منارات ومآذن باليرمو لقد استولى المسلمون أخيراً . صوُت المؤذِّ

تنزاٍف متقطعة مع م، بعد أن خاضوا حرب اس902على صقلية بالكامل عام 
البيزنطيين، حيث سقطت تاورمينا آخر معاقل المسيحية البيزنطية، ومن 
صقلية شنَّ المسلمون غاراٍت على األراضي اإليطالية، إلى حّد أنھم أبحروا 

م لنْھب روما وسْلب كنيسة القّديس بطرس، وظلّت 846إلى التيبر في عام 
وخالل . ن حّتى القرن العاشراألراضي اإليطالية ُعرضًة لھجمات المسلمي

القرنين التاليين احتّل المسلمون قطاعاٍت من أبوليا وكالبريا، ومن ضمنھا 
مدن باري وبرنديزي وريجيو، ثم أبحروا ألبعد من ذلك، وأنشأوا مستعمرًة 
في فرنسا على مقربٍة من مدينة نيس، فسيطروا على ممرات جبال األلب حتى 

  .م973عام 

ً متعدد األعراق من العرب واللمبارديين واليونان واليھود كانت صقلية خليط ا
ولذا ما . والبربر والفرس واألفارقة، وكان بين المسلمين ُسّنٌة وشيعٌة وإباضية

كان ھناك استقراٌر وال ثباٌت على حالة؛ وبخاصٍة أّن اإلمارات اإلسالمية في 
ي، وإلى جانب إلى جانب تدخلھا في السياسات األوروبية في نابول-صقلية 

تغيرت تبعيُتھا مراراً للفاطميين    -البيزنطيين ضدَّ اإلمبراطور أوتو الثاني
وقد أّدى ھذا االستنزاف للموارد البشرية والطاقات، . ولثوار البربر ودويالتھم

م احتّل النورمان 1060فبحلول العام . إلى قدرة المسيحيين على استعادِتھا
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وا باليرمو التي قاومت طويالً حّتى سقطت م حاصر1072ميسينا، وفي عام 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإّن الحضارة اإلسالمية . م1091في أيديھم عام 
دًة باالختفاء؛ إذ بعد قليل صار الفاتحون  بصقلية المفتوحة ما كانت مھدَّ
النرومانديون من ُعّشاق الحضارة المغزّوة، ومن بين المعجبين روجر الثاني 

قد سمح الملك الجديد للمسلمين باالنضمام إلى بالطه ، ف)م1111-1154(
وجيشه، وأقام عالقات سياسية مع الفاطميين، واحتفظ بحريٍم من النساء 
ع البابا، رغم زْعم روجر أّنھّن  المسيحيات والمسلمات؛ وھو األمر الذي روَّ
من الخدم والحشم، وذكر المؤرخون العرب عن روجر غرامه بالعلوم 

ً على العربية، ورع ايته للفالسفة والعلماء، فقد كان الحاكم النورماندي مھتما
وكان الرجل . الخصوص بالجغرافية، وھو علٌم تخلفت فيه أوروبا نْسبياً آنذاك

ً من خارج صقلية ھو أبا عبد هللا محمد بن  الذي أَشبع فضول روجر مسلما
. باإلدريسيمحمد بن عبد هللا بن إدريس القرطبي الحسني، وھذا سبب تلقيبه 

م، ودرس في قرطبة، وأمضى سنين 1099ُولد اإلدريسي في األندلس عام 
ل في أرجاء دار اإلسالم وال يعرف المؤرخون المسلمون الكثير . في الترحُّ

َتُه إذ اعتنق المسيحية على يد  عن حياة اإلدريسي؛ ألنھم كرھوا منه ِردَّ
أمضى بقية حياته في روجر، وعرض عليه خدماته مقابل مبالغ من المال، و
ً أھمَّ أعماله للعاھل النورماندي كان الرّحالُة والتجار . صقلية المسيحية، مؤلّفا

المسلمون قد وصلوا إلى الھند والصين براً وبحراً قبل قرون، وأبحرت سفنھم 
على طول سواحل إفريقيا، وغامر بعضھم بالدخول إلى المحيط األطلسي 

لروجر معلومات المسلمين عن الكرة ولكي يعرض اإلدريسي . الغامض
األرضية فقد صنع خريطًة لنصف الكرة السماوية من الفّضة، حافلة بتفاصيل 

وقد مألت الرھبُة قلب روجر ورجال بالطه لشدة اّتساع القارات . رائعة
والبحار، وطلب روجر من اإلدريسي أن ُيْدلي بشرٍح مكتوٍب بكرته األرضية 

نزعة المشتاق في اختراق : «ن الشرح باسمالنفيسة، ففعل ذلك، وتضمَّ 
تفاصيل كثيرًة اقتصاديًة وسياسيًة ومناخية، وصار الكتاب معروفاً » اآلفاق

وقد قام اإلدريسي الحقاً برسم أطلس . باسم كتاب روجر أو الكتاب الروجري
ن من ثالٍث وسبعين خريطة، أھداه لويليام الثاني ابن روجر، وقد  للعالم مكوَّ
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ألطلس المذكور طوال قرون ثروة من المعلومات الدقيقة التي قّدمھا ظلَّ ا
العالم المسلم مع خرائطھا المبنية على المراقبة العلمية، والتي أسھمت في 

  .زيادة معارف المسيحيين بالعالم خارج أوروبا

في القرن الحادي عشر الميالدي بدأت ثمرات التعليم : قواعد الصحة
لية لتثمر على البر اإليطالي في مدينة سالِرنو بالقرب اإلسالمي تنتشر من صق

من نابولي، وليس في توسكاني العاصمة، فقد تعّرف العالم األوروبي ألول 
مرٍة على االكتشافات المذھلة للرازي وابن سينا وآخرين، وشھدت سالِرنو 
إنشاء أول جامعٍة طبيٍة في أوروبا، وكان وصول قسطنطين اإلفريقي ھو كلُّ 

  .ا تطلّبه األمر الفتتاحھام

ُولد قسطنطين في قرطاجه بتونس، وأمضى شبابه في الترحال عبر العالم 
المعروف، فزار بغداد والھند والحبشة والقسطنطينية، ووصل أخيراً إلى 
إيطاليا، حيث صار أمين سٍر لشقيق روجر دوق سالِرنو، وھناك قضى 

اً بندكتياً واعتزل في دير، سنواٍت بإعطاء محاضرات في الطب ثم صار راھب
م، ومعظم تفاصل حياة قسطنطين أُسطورية؛ لكن يبدو 1087ومات فيه عام 

ً اعتنق المسيحية وقد كان الرجل بالنسبة لألوروبيين ھبًة . أنه كان مسلما
إلھية؛ فھو مسيحي ُيتقن العربية، ويعرف آِخر ما توصلت إليه العلوم الطبية 

بسرعٍة على ترجمة سلسلٍة من الكتب العربية  وقد انكبَّ . في ديار اإلسالم
التي أخرجت الطب األوروبي من العصور المظلمة، وبمساعدة رفيٍق عربي 

وھي التسمية ( Saracen، وظّل يحمل لقب السارازيني )جون(سّمى نفسه 
التي كان األوروبيون يطلقونھا على العربي فالمسلم منذ األزمنة الكالسيكية 

جم قسطنطين النصَّ الطبي المعتمد في العالم اإلسالمي ككتاب ، تر)المتأّخرة
وفي ذلك الوقت . مدرسي، وھو الكتاب الملكي ألبي العّباس طبيب الخليفة

تعلّم األوروبيون الجراحة، وتعلّموا كيف يعالجون البواسير وأَورام األنف 
لُشعيرية، لقد درسوا تعقيدات نظام األوعية ا. الُمخاطية ومياه العين والعدوى

تحليل : واكتشفوا أمراض النساء، وبدأوا بممارسة اختصاٍص طبي إسالمي
وبفضل الرازي وغيره مثل جالينوس اعتبر األطباء المسلمون ! البول
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وبدأ الطالب في . المالحظة السريرية أكثر موثوقيًة من نصوص جالينوس
يح جثث سالِرنو بإرشاٍد من قسطنطين بدراسة علم التشريح من طريق تشر

وھذا التقدم في ممارسة الطب والعالج جعل من سالرنو في وقٍت . الخنازير
صھا، ووقَتھا كتب روجر من سالرنو أول  قصيٍر َعَلماً في فّن الجراحة وتخصُّ
نٍص أوروبيٍ في الجراحة اعتماداً على المعلومات التي تلقاّھا من كتب 

عة سالِرنو، وكانت مستقلًة وُسمح للنساء بالدراسة في جام. المسلمين الطبية
عن إشراف الكنيسة، والمنھج المدروس ھو نفُس ما كان ُيتلّقى في بغداد مع 
تخصيص ثالث سنوات للعلوم العامة، وأربع أخرى للتركيزعلى الطب 

وفي . العملي والعالجي، وكانت السنة األخيرة للتدريب تحت إشراف األساتذة
ً معتمداً باسم مطلع القرن الثاني عشر أصدرت سالرن قواعد «و نصا

، ُنشر مائًة وأربعين مرة، وصيغ الكتاُب شعراً بالالتينية في ألف »الصحة
. وخمسمائة بيت على نھج المتون العربية ؛ لتسھيل تعلُّم الطب على الطالّب

على التبول بانتظام، وتنظيف  -من ضمن توصياته-وقد شّجع الكتاب قُراَّءهُ 
واندفع . فيف، والنوم ليالً مدًة ال تقلُّ عن ست ساعاتاألسنان، وأكل عشاء خ

الطالب واألساتذة األوروبيون للتعلُّم في سالرنو، ثم عادوا إلى دولھم وُمُدنھم 
لتأسيس معاھد ومدارس ُمشابھة، وذلك ُكلُّه بفضل المصادر والتجارب 

  .والممارسات التي تعلَّموھا من المسلمين

أُجبر النورمانديون على ُمغادرة صقلية : ليبيةنوٌع مختلٌف من الحمالت الص
م؛ ألّن اإلمبراطورية الرومانية المقدسة استولت عليھا، وفي العام 1194عام 

ج فريدريك الثاني وريث العرش وھو في الثالثة من ُعُمره ملكاً 1198 م ُتوِّ
على صقلية، وصار البابا إنوسنت الثالث وصياً عليه، وقد أتقن فريدريك منذ 

وبالقياس إلى ُحّكام عصره؛ فإّن فريدريك . َغره فنوَن القتال واللغة العربيةصِ 
م صار فريدريك 1215كان بسبب تربيته العربية مفّكراً وفيلسوفاً، وفي العام 

ً للبابا  في -إمبراطوراً رومانياً، وقرر االقيام بحملٍة صليبيٍة على مصر زاعما
ر األرض المقدسة بعد التغلب على أنه يريد تحري -موجة حماٍس غير متوقعة

القوة المصرية اإلسالمية، واستطاع الصليبيون الجدد االستيالء على دمياط، 
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وزاد الطين بلّة بالنسبة للمسلمين أّن السلطان العادل أخا صالح الدين مات 
م : وقتھا، وَخَلَفُه ابناه وقبل ). بمصر(، والكامل )بالشام وفلسطين(المعظَّ

قاھرة، وانتظاراً لوصول فريدريك، أَوقف المحاربون من أجل الزحف على ال
الصليب القتال فجأًة، وأرسلوا القديس فرنسيسكو األسيزي ليجادل السلطان 
الجديد، عسى أن يقنعه باعتناق المسيحية، وقد تجادل الرجالن لثالثة أيام دون 

نسيس أّن أن يستطيع أحدھما إقناع اآلَخر؛ لكنھما افترقا صديقين، وفھم فر
السلطان الكامل مستعدٌّ لتسليم القدس في مقابل االنصراف عن مھاجمة 
القاھرة؛ لكّن الفرسان المغتّرين بسھولة االنتصار رفضوا عرض السلطان 
وقرروا الزحف باتجاه القاھرة، وفي حّر شھر أغسطس، وفيضان النيل، فّجر 

اضطرھم لالنسحاب المصريون السدود، وشّتتوا شمل الزاحفين الظمأى، مما 
واستجاب السلطان لذلك رغم أنه كان يستطيع إبادتھم، . وَقبول المھادنة

فغادروا البالد بھدنٍة لثماني سنوات، حينما كان فريدريك الثاني ما يزال 
ً مع متمردين مسلمين بصقلية وما كان اإلمبراطور ينوي حقاً الذھاب . مشتبكا

وعندما . لَكَنسي الذي رماهُ عليه أَْو بهإلى الشرق لوال غضب البابا والَحرم ا
وصل إلى شواطئ فلسطين، كان السلطان يحاول التملُّص من وْعد تسليم 
م المتوفَّى؛ خشية غضب المسلمين عليه؛  القدس التي أخذھا من أخيه المعظَّ
لكْن في النھاية وبعد مفاوضاٍت عسيرة، تسلّم اإلمبراطور القدس والناصرة 

وبذلك دخل الصليبيون . كنيسة القيامة، ومسجد قبة الصخرةدون قتال، وزار 
إلى القدس للمرة الثانية لكْن بطريقٍة سلميٍة ما رضي عنھا المسلمون بالتأكيد، 
كما أنھا أغضبت المسيحيين الذين أرادوا سفك الدم ھذه المرة أيضاً، وفي 

  .إلى األبدم عاد المسلمون فأخذوا القدس وطردوا الصليبيين منھا 1244العام 

ما نظر اإلمبراطور إلى مغامرته الشرقية باعتبارھا حملًة عسكرية؛ وإنما 
أراد المزيد من التعرف على ھؤالء الذين كان مذھوالً بحضارتھم؛ ولذلك 
سرعان ما عاد إلى مملكته وانھمك في بحوثه العلمية والفلسفية والفلكية مع 

منه في الترجمة من العربية  العلماء المسلمين الذين ضاعفوا نشاطھم بطلبٍ 
ه إلى ابن سبعين الصوفي بتونس والعارف الكبير عشرات  إلى الالتينية، ووجَّ
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األسئلة في الفلسفة والالھوت وتكوين العاَلم على النھج األرسطي الذي كان ما 
التي » األسئلة الصقلية«يزاُل سائداً وقتھا، واھتمَّ ابن سبعين باإلجابة على 

إّن فريدريك إنما أرسل : ويقال. وم من خالل مخطوطتھا العربيةنعرفُھا الي
 -التي جاءت من وحي فلسفة ابن رشد الجديدة التي ُعرفت وقتھا- تلك األسئلة 

دي  إلى سائر ملوك العالم اإلسالمي، وعندما وصلت إلى السلطان الموحِّ
ة قضية أرسلھا البن سبعين الذي اھتّم باإلجابة عليھا، ومن ضمن تلك األسئل

خلود الروح، وأبدية العالم أو ِقَدمه، إضافًة إلى أسئلة في الدين اإلسالمي 
وھكذا في الوقت الذى لم يكن للحملة . والسنة النبوية، وعلم الَبَصريات

الصليبية لفريدريك  أثٌر ُيذكر، كانت حمالُتُه األُخرى العلمية دفاعاً قوياً باتجاه 
- وكان من ضمن تلك الحركة . حضارة المسلمينالمعرفة والتقدم استناداً إلى 

التساُرع في الترجمة عن العربية، ومن أشھر أولئك  -كما سبق القول
المترجمين مايكل سكوت الذي ترك وطنه اسكتلندا إلى طليطلة للتنقيب في 
كنوز اليونان والمسلمين، ومن ھناك اجتذبتُه نھضوية فريدريك الثاني فجاء 

المترجم والطبيب والفلكي والكيميائي الرئيس لدى إلى صقلية، حيث صار 
وفي مدينة باليرمو أكمل سكوت ترجمته البن سينا، ولموسى بن . اإلمبراطور

ميمون، كما ترجم شروح ابن رشد على كتاب أرسطو في النفس، وقد كان 
بحسب - من ضمن الرشدية الالتينية التي بدأت وقتھا باالنتشار االعتقاد 

ابن رشد ال يقول بخلود الروح أو النفس، وقد تحّمس أّن  -الترجمات
اإلمبراطور للرأي الرشدي، ھذا وجادل في ذلك أحد الكھنة، فعمد إلى وضع 
ً قال  ه بإحكاٍم، وعندما مات الرجل اختناقا أحد أتباعه في برميل وسدَّ
! اإلمبراطور إّن الروح ماتت أيضاً؛ إذ ليس ھناك منفذ آخر تذھب منه أو إليه

ع على ممارسة التشريح في مدرسة الطب بباليرمو رغم منع الكنيسة  وقد شجَّ
وھذا االنذھال بالعلوم اإلسالمية، واالستخفاف بالعقائد . لألمر خالل قرون

َة  الدينية، ھو الذي دفع البابا إلى حرمانه للمرة الثالثة بحجة أنه أنكر ُبتوليَّ
ن، ويضاف لذلك َنْشُرهُ لفلسفة إنھما دّجاال:العذراء، وقال عن موسى والمسيح 

ابن رشد، وكانت وقتھا بدعًة فظيعًة بالنسبة للكنيسة، ولذلك استحّق أن يضعه 
  .في الجحيم فيما بعد» الكوميديا اإللھية«دانتي في 
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كانت الكنيسة شديدة السخط على المسلمين وبخاصٍة األتراك : الصحبة الغريبة
نون منھم على مدى أربعة قرون؛ بيد من بينھم، والذين ظّل األوروبيون يعا

أّن تجار المدن اإليطالية كانوا يملكون رأياً مختلفاً، فقد تكّثف النشاط التجاري 
بين غرب المتوسط وشرقه، واستورد األوروبيون من المسلمين كّل شيء، 
بحيث غيَّرت تلك التجارة أذواق األوروبيين وطرائق عيشھم بعد القرن 

ما كانت ھناك جرأة وال ) 11-9(قرنين السابقين ففي ال. الحادي عشر
بشكل جدي، أما بعد القرن الحادي عشر فقد » العدو«إمكانيات الختراق عالم 
رائدًة في التواصل مع الشرق ) البندقية وجنوا وبيزا(كانت المدن اإليطالية 

ه كانت بلدان العالم اإلسالمي وموانئ. اإلسالمي، والمجيء ِبِسَلِعِه الحضارية
بيئات ثرية ليس لالتجار بالسلع المصنوعة في ذاك العالم المتقدم وحْسب؛ بل 
وللسلع التي جلبھا المسلمون من الشرق األقصى والھند عبر طريق الحرير، 

وبذلك، وعندما اقتدر األوروبيون على . ومن خالل الُسُبل البحرية والبرية
ط صار شريان الحياة  لشّتى أنواع التجارات بين التواصل؛ فإّن البحر المتوسِّ

كان المسلمون يأخذون الخشب والحديد، ويحصل . المسلمين والغرب
األوروبيون على التوابل والسّكر والحرير الخام والمصنَّع والزجاج واألواني 

ومن طريق الثروات المجنية من التجارة صارت . المعدنية واألحجار الكريمة
سية رئيسة منذ القرن الثالث عشر، وأقام المدن اإليطالية الضعيفة مراكز سيا

. اإليطاليون روابط دبلوماسية مع مصر وتونس لحماية استثماراتھم الضخمة
د موقف الكنيسة العالقات بين الطرفين، فقد  ووسط االزدھار التجاري ھدَّ

، وطاردوا 1291عام ) طرابلس(استعاد المسلمون آِخر المدن الصليبية 
برص ورودس، ھذا في الوقت الذي كان فيه األسبان فرسان الصليب باتجاه ق

م 1291وقد أصدر البابا عام . المزيد من مدن األندلس ونواحيھا» يستعيدون«
وأّثر ھذا . أمراً يمنع التجارة مع المسلمين تحت طائلة الَحْرم والعقوبة واللعنة

ية األمر على سيولة التجارة ألكثر من عقٍد من السنين؛ لكّن تجار البندق
تجاوزوهُ بعد ذلك، وعقدوا اتفاقيات مع أھل الشام، وأخذوا منھم أسرار نفخ 

وعادت الِسَلع اإلسالمية للظھور في . الزجاج وميزات أُخرى بأسعاٍر معقولة
  .قبرص على استحياء، ومن ھناك كانت ُتنقُل إلى البندقية
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يات المساجد بدأ الفنانون اإليطاليون يتأثرون بجماليات الخّط العربي، وجمال
وقبابھا وعقودھا ومآذنھا، ففي ثالثينيات القرن الرابع عشر استعان الرّسام 
بة لتزيين نقوش مذابح الكنائس، وقام أول  غيوتو بصفائح مملوكية ُمھرَّ

» الُنُصُب الُثالثي للقديس جيوفينال: «في لوحته) مازاتشو(رّسامي النھضة 
ً بھال) م1422( ٍة تتضمن في تصميمھا حروفاًَ◌ برسم رأس العذراء ُمحاطا

وعندما يتفحص المرء تلك الحروف . عربية، كما فعل الرّسام غيوتو قبل قرن
، فھل كان )ال إله إالّ هللا، محمد رسول هللا(يجد أنھا تتضمن الشھادتين 

مازاتشو مسلماً في السّر، أو أنه كان يسخر من تعاليم الكنيسة، أو أنه ما كان 
ً يعرُف اللغة، وإنم وكما تأثر . ا أعجبته الحروف العربية باعتبارھا تزيينا

الرّسامون بالتزينيات اإلسالمية، فكذلك تأثر النّحاتون في األقواس والقناطر 
المدبَّبة في بناء الكاتدرائيات والكنائس والقصور، ومسائل الھندسة الداخلية، 

  . وھندسة الصحن الخارجي في العمارة الرومانية والقوطية

دما ساءت العالقات بين أوروبا والمسلمين بسبب حروب االسترداد وعن
والحمالت العثمانية، كان التجار اإليطاليون قد أّمنوا تجارتھم من خالل 
امتيازاٍت واتفاقيات حصلوا بمقتضاھا على حّق إقامة وكاالت في المدن 

. جمھوراإلسالمية، والتمركز في أحياء بتلك المدن في معزٍل عن االحتكاك بال
وخالل إحدى السفارات تعلم ليوناردو فيبوناسي ابن سفير بيزا الحساب 
الھندي العربي، وطرائق الحساب التي قدمھا إلى أوروبا في رسالته المعروفة 

وتعلّم اإليطاليون فاألوروبيون اآلخرون من المسلمين . الكتاب العّباسي: باسم
لسّكر والمنجا والموز زراعات وأكالت وطبخات شھية مثل األرز وقصب ا

والليمون والباذنجان والبطيخ والسبانخ والملوخية، كما أذھلھم القطن وأذھلتھم 
فمنذ أيام النبي محمدصلى هللا عليه وسلم استخدم العرب القطن في . صناعُته

ً تحت العباءة الخارجية، ثم  صناعة النسيج والمالبس، وصارت لباسا
المالبس الخارجية وأغطية الموائد  واألكفان استخدمھا األغنياء والفقراء في 

، وھي »الطراز«وأحبَّ األوروبيون . والستائر والسّجاد واألحجبة والعمامات
كلمٌة فارسيٌة تعني التطريز باألشكال والرسوم واأللقاب الشخصية والكلمات 
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وھكذا ومنذ العصور الوسطى حتى القرن السابع عشر صارت . القرآنية
وصار من الممكن رؤيُة األغنياء . يُة ھي الموضُة في أوروباالكتابة العرب

والمشاھير يرتدون مالبس على أكمامھا وصدروھا تطريزات بكالماٍت عربيٍة 
. وإسالميٍة ما كانوا يعرفون معناھا في الغالب، وإنما يعجبھم شكلھا وزخرفتھا

اً عليه آيات، وما كان غريباً أن تجد رسماً أو تمثاالً للعذراء وھي تلبس طراز
وتمسك اإلنجيل على شكل كتاٍب مجلٍَّد ومزخرٍف من شمال إفريقية 

ومع أّن البرتغاليين استطاعوا أخيراً الوصول إلى  الشرق األقصى . اإلسالمية
من طريق رأس الرجاء الصالح مستغنين عن وساطة المماليك والمسلمين 

ما اقتصر على التنافس الُمْكلَِفة؛ فإّن التواُصل بين أوروبا والمسلمين 
  .والعمليات العسكرية؛ بل إنه كان وظلَّ عمليًة حضاريًة مھمًة وزاخرة

بعد القرن السادس عشر يتحدث المؤرخون األوروبيون والمستشرقون عن 
، وحجتھم في ذلك أّن تيارات دينية وفكرية »مشكلة االنحطاط اإلسالمي«

وك، وضربت الفلسفة ُمحافظة مثل األشعرية سيطرت على الفكر والسل
والمعتزلة من أحرار الفكر، ونّحْت الموروث الكالسيكي من التداول؛ لكّن تلك 
األفكار ال أثر لھا من الصحة، فالفلسفة ما انتھت بعد ابن رشد، وقد ظھر في 
القرن الخامس عشر الميالدي ابن خلدون الذي أبدع في مقدمته على التاريخ 

اريخ، وأصوالً لفھم الُعمران اإلنساني، وعلوم الكبير الذي كتبه فلسفًة للت
ومن ضمن ما استكشفه قواعد قيام وسقوط الدول ، وھي . االجتماع واالقتصاد

وكما ظّل المسلمون . مسائل ما فّكر فيھا األوروبيون إالّ بعد قروٍن على ذلك
ينتجون مفكرين عظاماً، ما فقدوا معارفھم العلمية وال أھملوا في تطويرھا؛ 

د ظّل العثمانيون بارزين في العلوم العسكرية، ويلعبون أدواراً في السياسات فق
األوروبية حتى مطالع القرن الثامن عشر الميالدي بعد أن سيطروا على أكثر 

واتجه المسلمون بعد القرن السادس عشر نحو الشرق . أجزاء شرق أوروبا
روا في شرق آسيا فسيطروا على الھند حتى أواسط القرن التاسع عشر، وانتش

  .وفي إفريقيا حيث ما تزال تلك المناطق ذات أكثرية إسالمية حتى اليوم
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بيد أّن وجوه النفوذ والثروات من طريق ھذا االنتشار ال ُتقاَرُن بأسباب القوة 
التي حصل عليھا األوروبيون نتيجة استحواذھم على ثروات األمريكيتين 

ته من قوٍة وغلبٍة وتقدم، ينبغي البحث األسطورية، وفي تلك الثروات وما أتاح
عن أسباب اختالل التوازن في العالقة بين اإلسالم والغرب بعد القرن الثامن 



 1

  النبوة عند المتكلمين بالطرق العقلية إثبات
  عامر الراشدي

وات والسمعيات اإللھياتثالثة أقسام رئيسة ھي  إلىينقسم علم الكالم  ، والنب

يترتب على ثبوتھا قبول كل ما  إذ ؛وتعتبر النبوات من أھم المباحث الكالمية

ات التشالنبوة من المستحيل  إثبات دون  نمو، الرسل هبجاء  ريع اإللھي إثب

د اء  ؛أو أي تعب ا ج را مم اء  هبألن كثي ل األنبي تقل العق الم ال يس يھم الس عل

  .بإدراكه

-ن قضية إثبات النبوة فإ ؛نبوته لقومه إثبات إلىكان بحاجة ومع أن كل نبي 

ة ا قضية كالمي أخرة  -كونھ رت مت ر نظھ احة الفك ى س بيا عل ، اإلسالميس

رن ر الق ي أواخ دا ف ا تحدي ود ظھورھ ث  ويع رن الثال ة الق اني أو بداي الث

بالد اإلسالمية  من  إلىفكرة استحالة بعثة األنبياء حين تسربت  ،الھجري ال

ةأديان الھند  ذا التسرب  ،خاصة البراھم وادر ھ ود ب ىوتع د  إل ن خال يحي ب

ين يكالبرم ىبعث برجل  ح اقير  إل ه بعق د ليأتي بالدھمالھن ودة ب أن و ،موج

ى  أبد، و1فكتب لهكتب له أديانھم في كتاب ي ذا التسرب واضحا عل خطر ھ

ر ذا الفك ه لھ ن أبنائ ة م اق مجموع ع اإلسالمي باعتن د ،المجتم د  فق ر عب ذك

ي اإلسالمفي كت الرحمن بدوي اد ف اريخ اإللح ه من ت رازي أ اب ا بكر ال ن أب

دي ، ،نكار النبوةفكرة إم) قد اعتنق 927-ـھ113(ت   كما ذكر أن ابن الراون

رك م)864-ـھ250ت ( ا أد. 2ان أيضا من المعتنقين لھذا الفك ىى مم ام   إل قي

ة المتكلمين بھذا المجھود الضخم د رأي البراھم مو منو لتفني الي و, افقھ بالت

ل ودة بالفع وة موج ات أن النب يو ,إثب اس ف ة  أن الن س الحاج اأم ابف ؛إليھ  ھ

  .لح دينھم ودنياھممصا إلىيھتدون 

  النبوة  إلىس منھج المتكلمين في إثبات حاجة النا
ذلك من  ؛لنبوة دون حاجة من الناس إليھالال معنى  ثألنھا تكون ب ل العب  قبي

اس ،  تعالىھو ما يستحيل على هللاو ىوقد أثبت المتكلمون حاجة الن ھدي  إل

وة تحالتھاو ،النب ائلين باس ى الق ىو ردوا عل بھتھم  عل تغناءش ل عن  باس العق

ام ، لى ھذه الحاجةكلمون عدة أدلة عوقد ذكر المت، النبوة ره اإلم ا ذك ا م منھ

                                                 
 . باحث من ُعمان  
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ه الماتريديأبو منصور  و األمر من أن يرجع « :بقول ىال يخل دعوه  إل ا ي م

، أرجح منه عقالأو يلزم على بعض الصدور عما أراه غيره ممن ھو ، عقله

إذا القول لكل باإلصابة و ،ليجب الجمع بين العقول فإن كان الحق ھو األول 

هشھادة بإ ي ذلكفو ،قال بما أراه عقله ى عقل د عل ن اعتم  ،صابة كل ذي دي

اقض اآلراءو ولو ذلك  محال لتن انيو ،العق ان الوجه الث ه  إن ك فيصير عقل

ثم ال فصل ، دليل يعلمنا شخصه إلىفيحتاج ذلك ، كرسول يأتيھم من عند هللا

 هبفيما يخبر عن هللا أو بإصابة الحق في كل ما ينطق يقوم بصدفة بين دليل 

ن عق هع ذا  ،ل م أن فھ ا يعل ع م غالم ھاو اإلش ول يلبس ى العق ا عل ، ازدحامھ

واع  وم وأن ذلك الھم ه البشرفك ل علي ا جب مو ،م واع األل ذلك أن أسباب ال و ك

غل  ا يش ى مم ولتحص فو العق ل لطي ي ك الحق ف ة ب ن اإلحاط ا ع  يمنعھ

لو ھوداتو ،جلي ة الش ذلك غلب انيو ك رة األم ذاتو كث ن ، الل د م ذلك الب فل

تباه-يدلھم و  ليبينھمرسول هللا ى  -عند االش ذا الكالم و .3»الحق عل ى ھ معن

  :أحد أمرينيصدر فكره عن  اإلنسانأن 

  .بواسطة عقله، : عما يراه بنفسهاألول

  .يراه غيره ،ممن ھو أرجح عقال منهعما : الثاني

ي مرتبوإذا  ول ف ين العق ع ب ه الجم زم من حيحا ل ان األول ص دة ةك  ،واح

راف بصحة كل و ،ف كل فرد منھمبصواب تصرالحكم و ھذا يتضمن االعت

  .اآلراءو لتناقص ھذه األفكار ؛محالھو و ،نفسهدين ناتج عن العقل 

انيو ار الث ا بصحة الخي غ عن هللا إذا قلن ة الرسول المبل ل بمثاب ون العق  ،يك

ىرجح عقال بحاجة اإلنسان األعلى ذلك فإن و ات  إل ل إلثب رهدلي  ،صحة فك

ر يسو ا دام األم ك م رينتدعي ذل ين األم رق ب ال ف ل ، ف ا دلي المطلوب ھن ف

  .دليل يثبت صدق المبلغ عن هللا و ،معين إنسانفكر إلثبات صحة 

رة مُ لْ الشاھد في ھذا الكالم ھو عِ و ا أن كث ه و أشغال اإلنسانن ه ھموم   وآالم

ى فكرشھواته و أھواءهو ؤثر عل ه األمر ، همن شأنھا أن ت بس علي ذلك يلت وب

ىالوصول فال يستطيع  ورالحق في  إل ر من  األم اج ، كثي ىفيحت رسول  إل

  فيما تشابه عليه.يبين له الحق 
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ق  ن أن نطل ا يمك ا م ة أيض ذه األدل ن ھ ل التفاضوم ه  دلي اس الف ،لعلي ن

اآلخر وما يستطيع إدراكه أحدھم ال يستطيع ، مصالحھم إدراكفي متفاوتون 

الوما دام األمر كذلك ، إليهالوصول  وأ إدراكه تبعد أن يرسل هللا ف يھم نس  إل

ىرسوال يرشدھم  ه ام إل دليل ،صالحھم في ذا ال د استدل بھ و وق منصور  أب

  .4والرازي ،لنسفياالمعين  وأبو ،يالماتريد

ارابي الت النبوة بعض الفالسفة في إثبا به استدل كما ذا ذي فصل منھم الف ھ

تعينا  دليل مس انبال م اإلنس رة وتوضيحھا ؛جس يط الفك ان ف ،لتبس م اإلنس جس

ة ن أعضاء مختلف ارة ع ة خاصةو ،عب وم بمھم ا يق ل عضو منھ ذا و ،ك لھ

ة تنظيم عمل األعضاءاألعضاء  وم بمھم ذي يق يس واحد ھو القلب ال ، رئ

رئيس ونكي الو ،ئيسوبما أن اإلنسان مدني بطبعه فالبد للمجتمع من ر - ال

ي ،إال نبيا -يالفارابعند  د عدم وجود النب ذلك  ،5أو فيلسوفا عن د وك ن عن اب

ينا  ذي صاغه بطرس ال ال ي الكم ا ف ات وارتقائھ ين المخلوق ة المفاضلة ب يق

  .6الفيلسوف وقبله بمرتبةٍ  ،النبي الكامل إلىقي وصوال لُ قي والخُ لْ الخَ 

  :النبوة إلىة الناس به على حاجبرز الشُّ أ

ىحاجة الناس  تعلق منكرو وة  إل بَ النب بعض الشُّ ي و، هب ا يل مفيم  عرض ألھ

  :ه الشبه متبوعة بالرد عليھاذھ

ىأن العقل ليس بحاجة  الشبھة األولى: وة إل ا  ؛النب أتي  نأألن الرسول إم ي

ا ال يوافق ، ففي العقل غنى عنه إدراكهبما يقدر العقل على  أتي بم وإما أن ي

ى «فأصحاب ھذا الرأى يقولون:  ،فيستحيل قبوله وتصديقه ،العقل دليل عل ال

نھمالرسل والغن إرسالمنع  ول :ى ع ا سَّوحَ  ،أن هللا سبحانه أكمل العق ن فيھ

يس  ،إليهكل ما يحتاج  إلىوجعلھا داللة وذريعة ، فيھا القبيح حَ بَّ وقَ  نَ سَ الحَ  ول

ى عنھميجوز أن يأتي  ى الغن ك عل  ،الرسل بغير ما وضع في العقل، فدل ذل

  .7»إليھموعدم حاجة الخلق 

ذه لمعتزلياويرد القاضي عبد الجبار  دأً بتوضيح  على ھ أصلين الشبھة مبت

م بحُ  ا الحك ذين األصلين ، ن الشيء أو بقبحهْسيقوم عليھم وت ھ يبطل وبثب

ول: ل عن الرسل، يق تغناء العق ع  منام « القول باس شيء إال ويجوز أن يق

ى فعل ، الوجه فيقبحوعلى خالف ذلك ، على وجه فيحسن م عل ا أن نحك وأم
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ول فال ،همن األفعال بقبح والحسن بمجرد ذان األصالن بطل ق . إذا ثبت ھ

ة عنھمھ إن: من قال ل كفاي وإن ، ؤالء الرسل إن أتوا بما في العقل ففي العق

علل وي ،8»م مردودا عليھم غير مقبول منھمفيجب أن يكون قولھأتوا بخالفه 

بأن الرسل إنما مع المعارف العقلية  القاضي عدم تعارض  ما جاء به الرسل

  . ل جملةركه العقيأتون بتفاصيل ما أد

ذه الشبھة  الجوينيأما اإلمام  ى ھ نھج الجدليفيرد عل ى الم دا عل ال « :معتم

وھذا بمثابة قيام أدلة عقلية على ، اء به الرسوليمتنع تأكيد أدلة العقول بما ج

ا ،وإن كان االكتفاء يقع بداللة واحدة، مدلول واحد داھا عبث ا ع  ،فال نجعل م

ي م وم ف وم هللا تعثم ال يمتنع أن يق ان  ثابتع إذاول الى أن الرسعل ه اك بتعاث

ي  ا ف املطف ة األحك د ، العقلي ا عن الء لھ دب العق الوينت م  إرس إذا ل الرسول ف

  .9»طل ادعاؤھم بخلو االبتعاث من غرضبيمتنع ما قلناه 

ة-في حين نجد أن نور الدين الصابوني  يستخدم  -وھو من متكلمي الماتريدي

ة  يطريق بر والتقس م  ،مالس ل تنقس ايا العق ىفقض ام إل ة أقس ب : ثالث واج

د ، أما الجائز فال ،والممتنع،وممتنع، وجائز، والعقل يحكم في الواجب  وال ب

ام إلىفإن قضيات العقل منقسمة « ، قال:من بيانه بواسطة الرسل : ثالثة أقس

ولكن يتوقف في  ،والعقل يحكم في الواجب والممتنع، واجب وممتنع وجائز

النفي وال ف، الجائز ه ال ب م في اتال يحك ك وال وال يُ ، باإلثب يئا من ذل وجب ش

ه أ إال، مرِّ َحيُ  دة يُ تعلقت  إذان ة حمي ه عاقب هب ل علي ة  وإذا، قب ه عاقب تعلقت ب

 ،يعرض عنه. فإذا بين الرسول من هللا تعالى عواقب األمور واألفعالذميمة 

ا فيقبله،فيه صالحه  وقف العقل على ما ه فس ا في ى م ردهد وعل ه  ،في ى أن عل

زمة من مالفي العقل إمكان الوقوف على ذلك  الشرع ببيان ما دَ رِ يجوز أن يَ 

  .10»كير والنظر الدائم والبحث الكاملالتف

  السابقة.ود فحوى الردعن  المتكلمون أكثروال يخرج 

إذ يرى بعض المشككين أن ھؤالء الرسل  ؛تتعلق بالتكليف: الشبھة الثانية

ا من أتوا بأعمال يس تقبحھا العقل كالصالة والصوم والطواف بالبيت وغيرھ

القبح ا ب ون عليھ ي يحكم ال الت اقالني:  ،األعم ول الب اد « يق ى فس دليل عل ال

روة ل الحجر،  ،والطواف بالبيت ،الرسالة قبح السعي بين الصفا والم وتقبي
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يام ام الص ي أي ش ف وع والعط لح  ،والج ي تص الذ الت ل الم ن فع ع م والمن

ره ،األجسام ين غي روة ، وأنه ال فرق بين البيت الحرام وب ين الصفا والم وب

ا، وبين غيرھا من البقاع يس  ،وبين عرفة وبين غيرھ ك أجمع ل فثبت أن ذل

  .11»من أوامر الحكيم سبحانه

اب  ؛نأخذ رد القاضي عبد الجبار عليھمو م في ب ه ال وجه لكالمھ رى أن إذ ي

يح ين والتقب ع قو إذ ؛التحس ق م ا ال يتواف ي يعتنقھ يح الت ين والتقب د التحس اع

ال:  ،المعتزلة ا قبيحة في «ق ل كلھ ذه األفاعي ا من أن ھ روه ثاني ا ذك ا م وأم

د ل فأبع م ع ؛العق ن أن يحك ل ال يمك رد العق ا أن مج د ذكرن ا ق القبح لألن ه ب ي

َ حتى لو َس، والحسن ائلٌ لَ أ بح أم ال نا س ام ھل يق ا  ،عن القي ا ال يمكنن ه مم فإن

كإطالق القو ول، ل في الجواب عن ذل د فنق ه : والجواب أن نقي إن حصل في

ا، نَ ُسوتعرى عن سائر وجوه القبح حَ  غرضٌ  ان قبيح ان  ،وإال ك ذا وإذا ك ھ

ول الرسول  ،ھذا ھكذا المعجز-وكنا قد علمنا بق ذه  -المصدق ب ا في ھ أن لن

  .12»فكيف يجوز أن يحكم فيھا بالقبح ،األفعال مصالح وألطافا

تخدم الق نويس ل حس ت عم واف بالبي ات أن الط ى إلثب اس األول ي قي  ،اض

ان يحسن من« فيقول: ،وليس قبيحا إذا ك الطواف حول البيت لننظر ھل  اف

ر ذا غرض حقي ترم أم ال؟ وھ ت هللا ، اش ول بي واف ح ن الط ف ال يحس فكي

  .13»؟!ة واللطف ما قد قامت به الداللةتعالى وقد تضمن من المصلح

ر النتيجة ىإلبعد ذلك يصل القاضي  ذا « :تقري الوه في ھ ا ق ى أن م دل عل ف

ول ،لهالباب مما ال وجه  ان يجب أ الّ : وليس ألحد أن يق ر الحال في  ك يتغي

و كانت  ال أن ل ذه األعم اھ ر ، ومصالح ألطاف دا غي نة أب ون مستحس وأن تك

ة، مستقبحة في شيء من الحاالت ة وشكر النعم وقضاء ، كما في رد الوديع

وفي علمنا بخالف ذلك ، وما جرى مجراھما، الظلم والكذب الدين، وكما في

ال ؛ننتموهظداللة على فساد ما  ذه األفع ى ألن قياس ھ ة عل ر  رد الوديع وغي

ألن ھذه األفعال ال تفارقھا وجوه الحسن والقبح بخالف  ؛ذلك مما ال وجه له

  .14»الحال في أحدھما الحال في اآلخرففارق ، ما نحن فيه

د ين نج ي ح ازاني أن ف ي والتفت ن اإليج ل م د  رد ك ة اعتم ى طريق عل

اك أسرارا ، التفويض لما أن ھن ةفقد س ل  إلھي اال يستطيع العق ال  ،إدراكھ فق
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ة« :اإليجي ى الحكم ه عدم الوقوف عل زم ، بعد تسليم حكم العقل فغايت وال يل

اول، منه عدمھا العلم بھ تأثر هللا ب ى  ،عل مصلحة اس ا ال  نأعل د بم في التعب

ةحكمتُ مُ لَعْ تُ  نفس األبي ا لل ة ، ه تطويع ةوملك ه الحكم ا في ا فيم ادة ، قھرھ وزي

  .15»بتالء في التعرض للثواب والعقابا

  النبوة بالمعجزة إثبات

ة  ب اللغ ير كت ىتش زة من( إل وي للمعج ل اللغ ي عَ أن األص أتي ف َز) وت َج

  األصل لمعنيين ھما:

ز عَ  -1 يء يعج ن الش َز ع ال: َعَج ى الضعف يق زاً بمعن و ْج اجز،فھ  ع

  .16ألنه يضعف رأيه ؛ھذاالحزم من نقيض  زَ جْ إن العَ  :وقولھم

 .17األمور وأعجازُ  َعُجز األمر، يقال بمعنى مؤخر الشيء - 2

ذكر وقد عرفھا مجموعة من المتكلمين  ا ن بعدة تعريفات تقاربت في محتواھ

ادة في دار التكليف« :لنسفيامنھا تعريف  ار  ؛ظھور أمر بخالف الع إلظھ

  .18»من يتحدى به عن معارضته بمثله مع نكولدعي النبوة صدق م

  وجه داللة المعجزة

ى  اء الكالم اإلسالمي عل ار المعجزاتفق معظم علم ل  ةاعتب ى أصح دلي عل

  .19ض العلماء الدليل الوحيد على ذلكفي حين اعتبرھا بع النبوة، إثبات

ي  وقد اختلف المتكلمون ى صدق النب ة المعجزة عل ىإفي وجه دالل ة  ل ثالث

  أقوال ھي:

ين  األول: ق من المتكلم ىذھب فري ة  إل ي أن دالل ى صدق النب المعجزة عل

اط  كون الشيء«وھي  ،داللة عقلية ل ارتب هبحيث يعق ين مدلول ه وب وال ، بين

ا يجوِّ  ادة  نأأي  ؛20»أصالز العقل االنفكاك بينھم وع الفعل الخارق للع وق

مالن زَ ْجوعَ ، مطابقا لدعوى مدعي النبوة ه لھ - اس عن معارضته مع تحدي

ى التصديق دل عل ار ي ى النھ اض عل ة البي ار ، كدالل ان انتش إذا رأى اإلنس ف

ه بظھور  ة البياض بعد السواد قطع عقل ذا تكون دالل ار، وھك المعجزة النھ

  . على يديهعلى صدق من ظھرت 

المفھوم  أن وھناك من يرى ي ب ى صدق النب ة عل ة عقلي المعجزة ال تدل دالل

دالالم ين ال هو نطقي الذي يفيد التالزم ب دلول علي  يالجوينومن ھؤالء ، الم
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ى ، المعجزة ال تدل على النبي إن«: الذي يقول ة عل حسب داللة األدلة العقلي

وال يقدر في العقل وقوعه ، بعينه العقلي يتعلق بمدلوله فإن الدليل ؛مدلوالتھا

ه ر دال علي زات، غي بيل المعج ذلك س يس ك ان ذ ،ول ي وبي ال  ف ك بالمث ل

ى المُ  ا دل عل دوث لم وجھين أن الح ور، ثدِ ْحال م يتص ر دال و ل ه غي قوع

من غير دعوى حية لو وقع بديا من فعل هللا عز وجل  وانقالب العصا، عليه

ي دع، نب ى صدق م ان داال عل ا ك د خرجت المعجزات عن مضاھاة ، لم فق

  .21»دالالت العقول

ادة  نأمن شروطھا ليس ن المعجزة  إوحيث  ا للع  ؛وحسبتكون فعال خارق

د أن  ل ال ب وة تب دعوى النب ة ب ون مقرون اك أن ، أيض دقه ب ى ص اھدة عل ش

دع، وليس العكسوفق دعواه تجري  ول م وة يمثال ذلك أن يق ي أن : النب آيت

ر  ذا الطي دقيھ اھدا بص ق ش ك إف، ينط واه فتل دقا دع ر مص ق الطي ذا نط

ا عقلي، المعجزه ا  ؛ةوليس بعيدا أن تكون داللتھ ك، أم د ذل ا يفي ذا إإذ تالزمھ

العلى سبيل ال- نطق الطير ذبا دعواه -مث ذا فعل ، مك دل فھ ادة ي خارق للع

  .النبوة يعلى كذب مدع داللة عقلية

ة وضعية: الثاني ة المعجزة ھي دالل ة ، يرى بعض المتكلمين أن دالل كدالل

ا ى معانيھ د تواضعوا واصطلحواأأي  ؛األلفاظ بالوضع عل اس ق ى  ن الن عل

ه شروطھا أن الفعل الخارق للعادة  وفرت في ذي ت دعال ى صدق م دل عل  يي

وة  ن قِ النب ل م ه مرس ي أن لبَف ز وج ر ، ل هللا ع رأي أكث ذا ال ى ھ وعل

القول تكون المعجزة نازلة منزلة ذلك وعلى .22المتكلمين أي  ؛تصديق هللا ب

ال هللاأن  ل وع وة ج دعي النب ول لم تا .تَ قْ دَ َص :يق ورد الشھرس اال ني وي مث

دعي « قائالً: توضيحيا للقائلين بھذا الرأي ونحن نعلم قطعا في صورة من ي

ا حضور، محتجب بستر حاضرٍ  كٍ لِ الرسالة من مَ  م ، والجماعة على كثرتھ ث

ام  اس إذا ق قإن رجال من عرض الن ر من الخل ك الجمع الكثي دي ذل ين ي ، ب

ذا المَ أيھا الناس : وقال يكم كِ لِإني رسول ھ ة، إل ه  وآي صدقي في دعواي أن

ال، استدعيت منه االستر إذيحرك ھذا  م ق ك إن كنت صادقا في : ث ا المل أيھ

ذا الستردعواي الرسالة  ا ، عنك فحرك ھ ا ويقين م قطع فحرك في الحال عل

ى ، أنه أراد بذلك الفعل تصديق المدعي بقرينة الحال ه عل ونزل التحريك من
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القول ة التصديق ب ادة منزل م ، خالف الع ع أن ول ل الجم ن أھ د م يشك واح

  .23»ألتنا ھذهفكذلك صورة مس، ما يجري به المدعي ىاألمر عل

دلول أن الداللة الوضعية تستا الرأي على القائلين بھذويعترض  دعي علم الم

رب م وآيات األنبياء لم تتقدم قبلھا، الدال جعلھا عالمة نأأي  ؛مسبقابھا  ن ال

عه اد مواض ين العب ه وب رد و ،24بين ذا ي ى ھ ار عل د الجب ي عب القاض

دع سأل بأن وقوع ما االعتراض وة م يعنه م ة النب ألته ھو بمنزل ا لمس طابق

ع ديق ةالمواض ى التص ة عل ر ؛المتقدم ل ي ن ب وى م ك أق ى القاضي أن ذل

  .25ةالمواضع

ث ة: الثال ا عادي رى أن داللتھ ي أأي  ؛ي دق النب ى ص زة عل ة المعج ن دالل

ادة رى الع ع مج ية م به، متمش ق  ويش ي تراف ة الت اھر الخارجي ك المظ ذل

ل األحوال الداخلية  هلإلنسان كخجل الَخِج ى بدن ذي يظھر عل ق ، ال د أطل وق

  .26الداللة الطبعيةبعض علماء المنطق على ھذه الداللة 

دع إنسانإذا رأى وعلى ھذا الرأي  د م ل  يظھور المعجزة على ي وة انتق للنب

الهللا « ألن ؛دعوى من ظھرت على يدهصدق  إلىذھنه  م يُ  ىتع ه  رِ ْجل عادت

اذب من المعجزات إلىمن أول الدنيا  ين الك ل بسحر أو ، اآلن بتمك وإذا خي

الى يظھر  ؛27»نحوه أظھر فضيحته عن قرب ذا الكالم أن هللا تع ومعنى ھ

  .كذب الكاذب مھما بلغت حيلته

ا ة المعجزة ھذا م ي أوجه دالل ره المتكلمون ف والحق أن في كل وجه ، ذك

انھا معجزة فال يبعد عن الصحة إوحيث ، معقوال انھا جانبم ذه  :إن قلن إن ھ

ودة ا موج وه جميعھ ي  ،الوج دة أال وھ ة واح ات نتيج ا إلثب افر جميعھ وتتظ

  صدق مدعي النبوة.

  المتكلمين عليھا: أبرز الشبه الواردة على المعجزات وردُّ 

دة  بھا عدي وات ش رو النب زاتأورد منك ود المعج ق بوج ذه ، تتعل ت ھ وكان

ة الشبھات  بھات الموجھ ين كل الش ر من ب وى واألكث ىھي األق وات  إل النب

اعتبار المعجزة أقوى دليل على إثبات  إلى وربما كان ذلك عائدا، بشكل عام

ذه ، نصيب األسد باعتبار ھذه المكانة فنالت، صحة النبوة رز ھ ي أب ا يل وفيم

  .الشبھات والرد عليھا
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  بخرق العادات محال أن القولالشبھة األولى: 

د هذكر ھذ ه التمھي ي كتاب يھمينسب  إذ ؛الشبھة الباقالني ف ولھم إل دنا « :ق وج

العلم بصدقھم إال وجود محاالت  إلىأنه ال طريق  المدعين للرسالة يزعمون

وقلب  ،وخلق ناقة من صخرة ،من نحو فلق البحر ،ممتنع في العقل وجودھا

اء ،األكمه واألبرصاء روإب ،وإحياء الموتى ،العصا حية ى الم ، والمشي عل

ك، ىئب والحصذوإنطاق ال ا جرى مجرى ذل ل  وم ائھم جعل القلي من ادع

ذلك ، والقليل ال يتكثر كما أن الكثير ال يتقلل ويتوحد، كثيرا ان ك بطل وإذا ك

ع في  ؛28»ما يدعونه أي بطل ما يدعيه المسلمون من وجود محاالت يمتن

  وجودھا.العقل 

ال ثبوت للرسالة « :إذ يقول ؛ھذه الشبھة بصيغة أكثر تبسيطا لنسفياويحكي 

ة فإنه لو كان خارجا ، إال بدليل وال ثبوت للدليل ادة والطبيع على ما عليه الع

و محالوإن خرج ، فال دليل فيه ر  ؛عن العادة ومجرى الطبيعة فھ إذ ال تتغي

  .29»الطبائع

دة طرق ذه الشبھة بع ى ھ و يرد علماء الكالم عل ادة يثبت ا أن خرق الع ن فيھ

ك  لنسفيامن بين ھؤالء المتكلمين يرد  أوجدھا، نْ ليس محاال على مَ  مثبتا ذل

  من خالل نقاط ثالث:

  ).خوارق العاداتوقوع المعجزات ( إثباتعلى الدال النقل المتواتر  -1

الحس، لحسا -2 ت ب زة ثاب وع المعج واع ، فوق ن أن ية م ة الحس والمعرف

يلھم تقبل الخطأ، وعلى افتراض  وھي بذلك ال، العلم الضروري أن دل

ل الخطأعقلي استداللي  ا يقب و مم ى من  وردّ ، فھ أ أول ل الخط ا يقب م

  إنكار ما ثبت ضرورة عن طريق الحس.

ارھمأن  - 3 ه إنك ل علي زة ال دلي تندوا  ؛للمعج ا اس ك ألن م هوذل ت  إلي ثب

 بطالنه بالحس.

ون لتُ «بھة ن ھذه الشإ :يقول ه مجن وه ب و تف هجِّعُ كالم واه،ل ا  ؛ب من ك لم وذل

رتھم يھم لكث ره عل اء أم وز خف ن ال يج ه م ك عاين ل ذل ر أن ك ا ، م ان م فك

ة بال حجة-أنكروه  ردودشبھة  -من الخروج عن الطبيع وجواز انقالب  ةم

ول . ويحققه: أنه الطبيعة ثابتا ه معق راءى أن ل يت لو اعتمدوا في ذلك على دلي
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ل  دي بالعق ىوال يھت ة رده إل ك، كيفي ان ذل ي  ك دليل العقل ا أن ال ردودا لم م

ائز ممكعلى االستداللي  والخطأ، يوجب العلم االستداللي روه ، نج ا أنك وم

ط ثابتا بالحس أ والغل ه الخط ذي ال يجوز علي ، الموجب للعمل الضروري ال

ك، وال بد من رد أحدھا ه ذل هورد ما يجوز علي ا  . ويحقق وت م ة ثب أن معرف

الحسفكان بطال، أنكروه ثابتة بالحس ا ب يلھم معلوم ل ، ن دل عرف وكل دلي

ه  اطالبطالن ان ب رورة ك يال، ض بھة ال دل ان ش وا ، وك م يبن م ل ف وھ فكي

  .30»؟ ةھبإنكارھم على ش

ذا اإلطار اقالني عن ھ و ؛وال يخرج الب دالھم  مإذ يق ول الخصم بج دئا بق مبت

ه  ة من خالل ي النھاي ىليصل ف منتيج إل ة لھ ادة ،ة ملزم  وھي أن نقض الع

  .31قھا ليس من المحاالت العقليةوخر

  تجوا بوجھين ھما:ويذكر الرازي أن المانعين لخرق العادات اح

ه األول ويز : الوج دح التج ن أن يق ديھيال يمك م الب ي الحك ه  ؛النظري ف ألن

  .ھذا معلوم  الفسادو ،بمثابة قدح الفرع في األصل

دھي فجريان العادةذلك وعلى  م ب ه حك ا ھي علي ى م ولو ،عل بجواز أو  الق

جود التجويز أو و القول به يلزم منهو ،ھو تجويز نظريإمكان خرق العادة 

لحصوله  ؛جريان العادة حكم بدھي بأنالجزم و إمكان خرق العادة مع القطع

ادة دون استفادةابتداء  ول بتجويز خرق الع دم عكس الق ثبت ف، من دليل متق

يأن القول  دح ف ديھيالحك بالتجويز حكم نظري يوجب الق ذا أمر ، م  الب وھ

  .مرفوض كما سبق

أن يكون إن اختصاص كل جسم بصفة معينة من شأنه : الوجه الثاني قولھم

ك الصفة واجب :قلناأسواء  ،مانعا لخرق العادة م أ، إن اختصاص الجسم بتل

ة، لكنه أولى من غيره ؛غير واجب قلنا: إنه . أو غير واجب وال توجد أولوي

ك الصفة  ؛الخرق محاال فعلى تقدير الوجوب كان ألن اختصاص الجسم بتل

ادة ر ع ة يصبح األم ا دال يوجو المعين رق لھ ه خ ع . وإن حصل ب ر م األم

يس األولوية أي كون حدوث ھذا األمر أولى عن  حدوث غيره من األمور فل

ادة في ذلك ا  ؛خرق للع ا أن يكون راجع ذا األمر إم ىألن حدوث ھ ذات  إل

ان حدوثھا لصفة ، أيضا ةي بمثابة العادعلى ذلك فھو الصفةو الجسم وإن ك
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ا  أخرى فيلزم من ذلك حصول أولوية كل صفة ألجل تقدم صفة أخرى عليھ

وة إلىھو ما يؤدي و ،ھذا يوجب القول بقدم العالمو ،أول إلىال  ، بطالن النب

ا اصوإذا قلن بح : إن اختص ة ألن هللا س فة المعين م بالص الى و نهاالجس تع

رجِّ خصصه بتلك الصفة  ذا ، حمن غير م زمفھ أن   يل ول ب دح في الق ه الق من

ديق ق للتص ز خل أن  ؛المعج ول ب رجح يصح الق دام الم ى انع اء عل ه بن ألن

  .32خلق من غير مرجح أيضاالمعجز 

 ؛نذكرھا ھنا، ثناء رده على الشبھاتأاألول وقدم الرازي بمقدمة في األصل 

الرد ة ب ا عالق يو ،ألن لھ ات  إن« ھ ول بإثب ول النالق ى الق رع عل وات ف ب

ه الخوض  نازع في ذلك األصل نْ مَ ، فَ بإثبات الفاعل المختار فإنه ال يجوز ل

ل ؛في إثبات النبوات البتة ألة ب ك المس ه الشروع في تل م ، »يجب علي رد ث ي

ذه الشبھة ا من الشبھاو على ھذه الشبھة موردا مقدمة لتنتج عنھا ھ ت غيرھ

رد علعقد فصال واحد، األخرى في عدة فصول ي ال اا ف ا يھ ا ، جميعھ محكم

ة ة  ،ھذا الرد بمعرفة أصول ثالث ه بالشبھة الحالي اني لتعلق فنأخذ األصل الث

ة و ،33المحصلذلك في  إلىكما أشار  راد مقدم ل في إي رازي يتمث نھج ال م

ائجيعرف ب أو ماتنتج عنھا النتيجة  دمات النت اج المق ذ ،إنت ة ھي  هوھ المقدم

الحق الجواب و«: المحصل في يقول، كتابه النبواتنفسھا األصل الثاني في 

ا نجوّ ، ال ينافي القطع بعدمهأن تجويز الشيء  :وھي ،مبني على مقدمة ز فإن

ق  دينأن يخل ر الوال ن غي ال م ي الح انا ف ا، هللا إنس ار دم ب األنھ  وأن يقل

م يوجد، الجبال ذھباو ه ل ا مع التجويز نقطع بأن ره ألن ، ثم إن من واجه غي

تم توم  بالش بس المش هبفع ر  ،وجھ ىونظ رورة  إل م بالض زرا عل اتم ش الش

صفرة الوجل مع أن حصوله ابتداء و كذلك القول في حمرة الخجلو ،غضبه

ائز دون  ر »الغضب الج ده يب ك نج د ذل م بع ذا األصل ث ى صحة ھ ھن عل

  ھما:بطريقتين 

تدالل  -1 ي،االس رة  التمثيل ي الفق بق ف ا س ية،كم ال  الماض روبمث  آخ

ي إذا رأيت  :بيانهو« داأن ين، زي م غمضت الع ه في ، ث م نظرت إلي ث

االمرة الثانية  ذي أراه ثاني ذا ال م بالضرورة أن ھ ذي  فاني أعل عين ال

  .»عي قائم بكونه مغايرا لذلك األولمع أن التجويز القط، رأيته أوال
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بر - 2 يمو الس دلي، التقس قيق الج االتو ،أو التش دير االحتم ك بتق  ذل

ىليصل في النھاية  ؛حدامناقشتھا واحدا واو ده إل ا يري ات م ذا و ،إثب ھ

ه ادثإ«: نص كالم ا أالّ  ن الح ه إم ر إلي ؤثر و ،يفتق اني فم م الث القس

ا ون موجب ا أن يك الم إم ارا، الع يس وراء و .أو مخت ه ل اھر أن ذه ظ ھ

ه ثبت بطالن القسم األولو ،األقسام الثالثة قسم البتة ا أن انيو بم ، الث

ار: و أن يقالھو القسم الثالث فيبقى ذا ، مؤثر العالم فاعل مخت ى ھ فعل

أوجد و ،بأن أفنى الشخص األول في تلك اللحظة اللطيفة التقدير القول

اطع  ،ا آخر يماثله من كل الوجوه محتملشخص ان الق فثبت بھذا البرھ

ذا ، أن تجويز ھذا المعنى قائم على جميع التقديرات ثم إنا مع علمنا بھ

ذه اللحظة  نعلم بالضرورةالتجويز  ذي أراه في ھ ذا الشخص ال أن ھ

 .»بلحظة أو بيوم أو بشھرھو عين الشخص الذي رأيته قبل ذلك 

ل هللا أنالمعجزات ال يمكن  نأ: الشبھة الثانية ا حدثت بفع م أنھ ى و يعل مت

  .ستدالل بھا على صدق المدعيتعذر العلم بذلك امتنع اال

ين« :الجويني ھذه الشبھة قائال يذكر ي  كيف يتق ه النب ا جاء ب ل كون م العاق

ادة ا للع د ، خارق تقروق ه اس ي نفس اء ف ع الحكم ا اطل واص  م ن خ ه م علي

ى توصلوا ، األجسام وبدائع التأثيرات ىحت ا  إل زاإقلب النحاس ذھب أو ، بري

م إلى، ألدوات الخفيفةجر األجسام الثقال با دائع الحك ك من ب ائج و غير ذل نت

ت الفكر الثاقبة ؟ ه خاصيته  في جذب وھذا ومما اس ة حجر ل ي البري فاض ف

ذه األسرارفما يؤمننا أن ، الحديد  يكون مدعي النبوة قد عثر على سر من ھ

     .»تظاھر بهو

ل  إلىبأنھا تؤدي على ھذه الشبھة  ثم يرد ي ال تقب الشك في الضروريات الت

يس باستطاعة أي إنسانألن كل  ؛الشك ه ل دھيا أن م ب ا بلغت -بشر  يعل مھم

حية  إلىأو يقلب عصا ، ميت حياة إلىأن يعيد   -مھما أوتي من علمو هحكمت

ى و ،أو يحاول أن يضارعھا، تبتلع كل شيء يتحداھا ك  عل إن من رأى ذل ف

ألن رأيه يعارض  ؛ھذا الحكم الضروري فرأيه باطل مردود يعارض  رأيا 

ي، إنسانمعرفة ضرورية عند كل  ه مع و كما أن تحدي  النب ك عن شيوع ذل
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د ، شل معارضتهف أنه أن يؤك ك من ش ا أن كل ذل ذا بالفعل إنم ھو خارق ھ

  .34لعادةل

زة من جانب ين المعج ا ب تاني مفرق زيمو ويجيب الشھرس وارق التع ين خ  ب

رو ب آخ ن جان عوذات م ن الش ابھھا م ا ش يم وم ىيخلص و ،التنج ة  إل نتيج

ل  ؛ليست من ذلك الجنسواضحة وھي أنه ما دام الفرق موجودا فالمعجزة  ب

ىأضف ، ھي من جنس آخر ال يخشى اللبس به ك أن كل  إل ل عا إنسانذل ق

أن  يعلم علما ضروريا وتى أو قلب العصا معجزة النجنس ب اء الم ي كإحي ب

دعي لِ بَ ية دون أدنى معالجة من قِ ح إلى ه  م وة ال يمكن حدوث إال من هللا النب

ل حرة، عز وج ال الس ا أعم ا و أم ا مم ين فإنھ ل المنجم ين لك ا يتب اظر أنھ ن

  .35شروط  معينةو وتتم وفق استعدادات، تحدث بفعل عزائم

ق  بھة بطري ذه الش ى ھ رد عل ي ال ه ف ز منھج ار فيترك و عم ا أب زام،أم  اإلل

ك و اء ذل ىيشير أثن المعجزة،التحدي  إل م يستطيعوا معارضتھا  ب إن ل ا ف فم

   .36التسليمعليھم إال 

الى ذا ثبت أن خالق المعجزات ھإالشبھة الثالثة:  إو هللا تع دل ف ك ال ي ن ذل

   المدعي للرسالة.خلقھا ألجل تصديق  إنماعلى أنه تعالى 

ادة  وات أن الفعل الخارق للع ي النب لم المشككون ف اس  ؛ھو من فعل هللا إنم

ر ه آخ ن وج ا م وا فيھ نھم طعن ة  إذ ؛لك ا الفعلي ي داللتھ ككوا ف ي ش ل ھ ھ

  ؟للتصديق؟ أم خلقت لغرض آخر

ذه الشبھة اي ائال: ورد ھ الوا: «لجويني ق د ال ينضبطق ا إف، خرق العوائ ن م

رتين رة أو م دور م ل الخوارق يوجد على الن تكرر  وإذا، ال يخرج عن قبي

 ،وال ينضبط ما يلحقه بالمعتاد ويخرجه عن الخوارق، وتوالى صار معتادا

  . »الجھالة إلىفالقول فيه مستند 

الي  ويرى الجويني دليل باطل وبالت ذا ال ؤدي ن بطالإفأن ھ دليل ي ىن ال  إل

دلول ا أساس من الصحة ،بطالن الم يس لھ ة ل دعوى باطل ذه ال لتھافت  ؛فھ

ا دليل عليھ ول، ال ه« :يق ذا ال محصول ل ول ، ھ د ضرورات العق و جح وھ

ق ال، تحصيلبتخييل ليس له  وتى وفل اء الم م أن إحي ا باضطرار نعل بحر فإن

ا وعدم ا، وما شابھھما ليس من األفعال المعتادة ي تلحقھ داد الت نحصار األع
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اد  رورةبالمعت ذه الض درأ ھ ف ، ال ي ه وال تكي بط عدت يء ال تنض ورب ش

  .37»ن كان معلوما باضطرارإو، صفته

ذه الشبھة أما اآلمدي وة ، فقد رد على ھ دعوى النب ران المعجزة ب جاعال اقت

ذه  وى ھ دعوى فال تق ى صحة ال دح في بمثابة التصديق عل ى الق الشبھة عل

تظھر مدعي النبوة أن ھذه المعجزة لن خاصة إذا لم يدع ، يق بعد ذلكالتصد

   .38على يد غيره

ي  روط ف وفرت الش ة: إذا ت بھة الرابع زة،الش ون  المعج زم أن يك ل يل فھ

  مدعي النبوة صادقاً؟

ائالً: يورد  زت المعجزة عن السحر إذا تمي«ھذه الشبھة أبو حامد الغزالي ق

ن أي يالت فم مات والتخ ل هللا والطلس دق؟ ولع رف الص الى أراد ن يع تع

ي، نا بتصديقهءإضاللنا وإغوا ال النب ا ق ه مُ  :ولعل كل م و مُ  دٌ عِ ْسإن  ،قٍ ْشفھ

ىولكن هللا أراد أن يسوقنا ، فھو مسعد شقٍ مُ  :ما قال وكل ا  إل الھالك ويغوين

دكم لىغير محال ع واإلغواء اإلضاللفإن ، بقول الرسول الى عن  إذ ؛هللا تع

  .39»يحسن وال يقبح العقل ال

  التالية:الصورة  في تبسيطهيمكننا  الشبھة بقياس،ويرد على 

ويض ه ال يتصور  ،تصديق النبي بالمعجزة بمثابة نصب وتولية وتف ا أن وبم

ى صدق داللة المعجز فإذاً خبار إلبل يتصور في ا ؛التفويضالكذب في  ة عل

  .40صاحبھا ال تحتمل الكذب

ذه ا ى ھ تاني عل رد الشھرس ين وي ع ب دم الجم انون ع تعينا بق بھة مس لش

ين اس، النقيض ة الن له هللا لھداي ول أرس يلة ، فالرس ون وس ن أن يك ال يمك ف

ين الشيء ونقيضه ؛لإلضالل ين الصدق  ،ألن ھذا بمثابة الجمع ب الجمع ب ك

اوعلى ذلك ، وھذا محال، والكذب في شيء واحد ذه الشبھة م  إذا ناقضت ھ

  .41ھو ثابت بالدليل وجب ردھا

   

  

  

  .345ص ،الفھرست، ابن النديم -1
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اريخ ، عبد الرحمن بدوي ،انظر -2 -230ص ،اإلسالمفي  اإللحادمن ت

  .219-89، وكذلك 263

 .183-182ص ،الماتريدي، كتاب التوحيد - 3

ر: -4 دي انظ د ،الماتري اب التوحي في ، 182ص، كت ين ألنس و المع وأب

  .166ص محصل األفكار، ،، والرازي460ص ،2ج ،تبصره األدلة

 .119-118آراء أھل المدينة الفاضلة, ص ،نصر الفارابي ور أبانظ - 5

 .46ص ,إثبات النبوات ،ابن سينا - 6

  .145-144ص الباقالني، تمھيد األوائل، -7

 .565-564ص شرح األصول الخمسة، - 8

 .248-247ص االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، - 9

   .87-86، صالبداية من الكفاية في الھداية، نور الدين الصابوني -10

 .142تمھيد األوائل، ص اقالني،الب -11

  .566ص، .شرح األصول الخمسة -12

  .566ص، شرح األصول الخمسة -13

  .567ص، المرجع ذاته -14

ازاني، 358، ص3ج ،المواقف وشرحه، اإليجي -15 ، وانظر التفت

  .10ص, 5ج شرح المقاصد،

ارس، -16 ة، ص أحمد بن ف اييس اللغ ن منظور، .233معجم مق  اب

  .370-369ص، 5ج، لسان العرب

ديمحمد مرت -17 اموس،، ضى الزبي اج العروس من جواھر الق  ت

  .47ص ،4ج

  .471ص ،1ج، األدلة ةالنسفي، تبصر -18

دين،، يعلي امن ھؤالء نذكر أب -19 / 155ص المعتمد في أصول ال

زم ن ح روع، ص، اب ول والف زة،183األص ن حم ي ب الم  / يح المع

  .97-96ص الدينية في العقائد اإللھية،

ق ال -20 واھري، التحقي يني الظ د الحس الممحم م الك ي عل ام ف ، ت

  .157ص
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  .273ص، اإلرشاد، الجويني -21

 / عبد179-178ص انظر: عبد القاھر البغدادي، أصول الدين، -22

واب  ي أب ي ف ار، المغن د،الجب دل والتوحي -148ص ،15ج الع

حامد الغزالي، االقتصاد  أبو/274-273ص ،اإلرشاد/الجويين، 149

اد، ي االعتق دام ف124ص ف ة األق تاني، نھاي الم،/ الشھرس م الك  ي عل

ة، جا/ 422-421ص ره األدل في، تبص ازاني، 470ص ،1لنس / التفت

  .16ص ،5شرح المقاصد، ج

تاني، -23 د الشھرس الم محم م الك ي عل دام ف ة األق -421ص ،نھاي

422.  

  .174انظر ابن تيمية، النبوات، ص -24

  .161ص ،15ج ،المغني في أبواب العدل والتوحيد انظر -25

  .36ص، انظر محمد رضا المضفر، المنطق -26

  .176حاشية الدسوقي على أم البراھين، ص، الدسوقي -27

  .136تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل، ص ،الباقالني -28

في -29 ين النس و المع دين، أب ول ال ي أص ة ف ره األدل ، 1ج ،تبص

  .476ص

  .476ص، 1التبصرة ج ، النسفي -30

  .136, صتمھيد األوائل وتلخيص الدالئل، انظر الباقالني -31

  .104-101, صالنبوات، انظر الرازي -32

 المتأخرين من العلماءو محصل أفكار المتقدمين، انظر الرازي -33

  . 164ص ,المتكلمينو الحكماءو

  .264-263, صاإلرشاد: يانظر الجوين -34

  .433ص نھاية األقدام، انظر -35

  .74-73ص ،1ج انظر أبو عمار، الموجز، -36

  .262ص، اإلرشاد، انظر الجويني -37

  .321ص، انظر اآلمدي، غاية المرام -38

  .122ص، االقتصاد في االعتقاد، الغزالي أبو حامد -39
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  .124-123ص، انظر الغزالي، االقتصاد في االعتقاد -40

 .441-440ص ،نھاية األقدام، انظر الشھرستاني -41



  التشريع الذاتي للعقلو  اإللهيطف الل
  والعبادات الصورية يةالقاألخ الفضيلةعالئق 

  *محمد عثمان الخشت
 مــــــن ماهيـــــة العبــــــادات ووظيفتهـــــا فــــــي األديـــــان بــــــين القبـــــول والــــــرفض األديـــــانموقـــــف فالســــــفة  يتـــــراوح

ــــــي ــــــل العقل ــــــة،وٕاعــــــادة التأوي ــــــة األلوهي ــــــرؤيتهم لطبيعــــــة العــــــالم، ولحقيق ــــــين ولطبيعــــــة ا ، تبعــــــا ل ــــــة ب لعالق
ــــــين الطبيعــــــة ومــــــا بعــــــد الطبيعــــــة، وظــــــروف العصــــــر،  وتبعــــــا لتجــــــربتهم الشخصــــــية، اإلنســــــان واهللا، وب

  والمقاصد الكلية التي تتطلع إليها أنساقهم الفلسفية.
  عبادة الحقيقية والعبادة المزيفةالخلط بين ال

ـــــادات ـــــدين للعب ـــــؤ  مـــــن الناق ـــــه ي ـــــوم؛ إذ يظـــــن أن التصـــــور المضـــــخم لإلل ـــــى ديالفيلســـــوف هي ل تضـــــاؤ  إل
عنـــــه تحديـــــد العالقـــــة بـــــين  جاؤله أمـــــام اإللـــــه، األمـــــر الـــــذي ينـــــتتضـــــأمـــــام نفســـــه، ومـــــن ثـــــم  إلنســـــانا

ــــه فــــي شــــكل ع ــــالاإلنســــان واإلل ــــد بســــيد,عالأي  ة خــــوف وخضــــوع؛ق ــــة عب ــــة  ق ــــورت هــــذه العالق ــــد تبل وق
ن لشـــــعائر، ولـــــيس مـــــن خـــــالل االلتـــــزام الخلقـــــي، حيـــــث يكـــــو س واهـــــا مـــــن خـــــالل الطقـــــو عنوتـــــم التعبيـــــر 

ممارســـــــــة األخـــــــــالق  فـــــــــيس المظهـــــــــري بالعبـــــــــادات، ولـــــــــي الصـــــــــوري اللتـــــــــزاماســـــــــبيل الخـــــــــالص فـــــــــي 
  والفضيلة.

والتــــي تقــــيم عالقــــة فعالــــة بــــين اإلنســــان -وفــــي الحقيقــــة يخلــــط هيــــوم هنــــا بــــين العبــــادة الحــــق فــــي الــــدين 
أو  ،نو المــــــراؤ وبــــــين العبــــــادة المزيفــــــة التــــــي يمارســــــها  -ده بــــــدافع أخالقــــــي لممارســــــة الفضــــــيلةواهللا فتمــــــ

 ,ويظنـــــون أنهـــــم يسترضـــــون اهللا تعـــــالى بـــــأداء بعـــــض الطقـــــوس ,التـــــي يمارســـــها الـــــذين يخـــــدعون أنفســـــهم
فيغشــــــون وينهبــــــون ويكتمــــــون الشــــــهادة ويظلمــــــون األبريــــــاء! ومشــــــكلة  فــــــي األرض فســــــادا؛ ونيعيثــــــثــــــم 

هيــــــوم أنــــــه يظــــــن أن العبــــــادات كلهــــــا مــــــن النــــــوع الثاني!ربمــــــا ألنــــــه لــــــم يستشــــــعر تجربــــــة وخبــــــرة النــــــوع 
ــــــه المحي ألول،ا ــــــانيأو ألن بيئت ــــــوع الث ــــــة  ؛طــــــة كــــــان يســــــيطر عليهــــــا الن ــــــادات الديني ــــــرى أن العب ــــــذا ي ول

  . 1وسيادة مبدأ الغدر والزيف ,ينتج عنها برودة وخمول للقلب، وشيوع عادة النفاق والرياء
  جه هيوم نقدا عنيفا للطقوس والشعائر فيقول:و وي
أو  ,أو دروشـــــة ,دو أن يكـــــون طقوســـــا عديمـــــة الشـــــأنيعتقـــــد بشـــــكل عـــــام أن الثنـــــاء علـــــى اإللـــــه ال يعـــــ«

 ؛منـــــاطق بعيـــــدة إلـــــىالعصـــــور الغـــــابرة أو للـــــذهاب  إلـــــىتصـــــديقا غيبيـــــا شـــــديدا، ولســـــنا بحاجـــــة للرجـــــوع 
  .2»على نماذج لهذا االنتكاسنتعرف  لكي

ألن  نطــــوي علــــى ثنــــاء علــــى الــــذات اإللهيــــة تنــــزل بقيمــــة األلوهيــــة؛بــــل يعتقــــد هيــــوم أن العبــــادات التــــي ت
؟ إنهــــــا عاطفــــــة بشــــــرية، وأيــــــة عاطفــــــة وأنــــــه ذ علــــــى أنــــــه يشــــــتاق للحمــــــد والثنــــــاء يعنــــــيور اإللــــــه تصــــــ

ــــة الر  ــــى العواطــــف البشــــرية، عاطف ــــة مــــن أدن ــــة عاطف ــــيغب ويســــتند هيــــوم  ثنــــاء اآلخــــرين واستحســــانهم. ف
ة هللا هـــــي أن نعـــــرف اهللا، وأيـــــة عبـــــاد أن العبـــــادة الحقيقيـــــة إلـــــىيـــــذهب فيـــــه  الـــــذيرأى ســـــنيكا  إلـــــىهنـــــا 
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حالــــــة بشـــــــرية متدنيــــــة، حيـــــــث يســــــتمتع البشـــــــر ويســــــعدون بـــــــالتملق والهـــــــدايا  إلـــــــىتهـــــــبط بــــــاهللا أخــــــرى 
  واالسترحام والتوسالت.

وال تفيــــد  ألن حمــــد اهللا والثنــــاء عليــــه تفيــــد اإلنســــان نفســــه، ؛ولــــيس مــــا يقولــــه هيــــوم أو ســــنيكا بصــــحيح
ــــــي شــــــيء ــــــي عــــــن العــــــالمين؛ اهللا ف ــــــه غن ــــــه يس, ألن تشــــــعر النعمــــــة ووجــــــه إفادتهــــــا لإلنســــــان أنهــــــا تجعل

ثــــــم إن الثنــــــاء  ممــــــا يجعلــــــه يشـــــعر بحالــــــة مــــــن الرضــــــا النفســـــي والســــــكينة الروحيــــــة.؛ والفضـــــل اإللهــــــي
ســـــان يعـــــي قيمـــــة هـــــذه األفعـــــال علـــــى أفعـــــال معينـــــة هللا مثـــــل القـــــوة والرحمـــــة والعـــــدل والعلـــــم تجعـــــل اإلن

  حتذائه.فتمثل له مثال أعلى يسعى  ال؛ مما يزيد من أهميتها في الشعوره األخالقي ،الخيرة
 إلــــىتهــــبط بــــاهللا  التــــيب إدانــــة تلــــك العبــــادات األســــطورية و جــــو  -وهــــو محــــق هــــذه المــــرة– يــــرى هيــــومو 

قلـــــب تيخـــــرج عـــــن وضـــــع شـــــيطان مال وضـــــع  فـــــي -أخـــــرى اأحيانـــــ- وتتخيلـــــه االبشـــــرية أحيانـــــ األحـــــوال
  تعالى اهللا عن ذلك علوا كبيرا...3دون شفقةويمارس قوته بال حكمة و  ,األهواء

 -مــــا ســــلفع فضــــال- تمامــــاقيمــــة هــــذا النــــوع مــــن العبــــادة أو يلغيهــــا  نقليــــل مــــالتلــــى د ععوممــــا يســــا
ـــــاالشـــــر سيصـــــبح «أن  ـــــات الشـــــعبية قرين ـــــذور معظـــــم الخراف ـــــه  ،4»لن ـــــو صـــــح تصـــــور اإلل ـــــه ل ـــــى أن بمعن

نـــــه يمكـــــن أن يســـــتجيب هـــــذا اإللـــــه إالهـــــدايا والتملـــــق، ف إلـــــىتتـــــوق  التـــــيبمثـــــل تلـــــك العواطـــــف البشـــــرية 
  قديم بعض النذور له! تالمصحوبة ب لطلبات البشر الشريرة

  خالقي باعتباره العبادة الحقيقةاأل االلتزام
ــــــوم  ــــــوس والشــــــعاب كــــــانطيق ــــــل رئاســــــتبعاد الطق ــــــن العق ــــــه  ؛مــــــن دي ــــــألن ــــــدين العقل المحــــــض  يمــــــا دام ال

ال يرضــــــــى بــــــــالطقوس والشــــــــعائر والعبــــــــادات  كــــــــانط، فــــــــإن إليهــــــــاق، ومنتهيــــــــا المؤسســــــــا علــــــــى األخــــــــ
 فـــــي، ويجعـــــل العبـــــادة الحقيقيـــــة كامنـــــة يبـــــديال عـــــن االلتـــــزام الخلقـــــ تاريخيـــــةاألديـــــان ال فـــــيالموجـــــودة 

  المحض. العمليللعقل  يمن اإلرادة الحرة والتشريع الذاتالقويم النابع  األخالقيالسلوك 
عمليـــــة تهـــــدف تعبديـــــة علـــــى حركـــــات  -التـــــاريخيمثـــــل الـــــدين -ال يشـــــتمل  كـــــانطعنـــــد  العقلـــــيوالـــــدين 

أن  -كــــــانطفــــــي رأي - ال نســــــتطيع ألننــــــا اإلرادة اإللهيــــــة؛ير علــــــى تــــــأثوال اإنتــــــاج القداســــــة بــــــداخلن إلــــــى
  بأن عالم الطبيعة يؤثر في عالم ما بعد الطبيعة.نقول 

ـــــىحاجـــــة فـــــي أن اهللا  األخالقـــــيالســـــلوك  فـــــيتكمـــــن  كـــــانطولـــــيس معنـــــى أن العبـــــادة الحقيقيـــــة عنـــــد   إل
الل االلتـــــزام خـــــللعبـــــادة مـــــن  فـــــاهللا جـــــدير بـــــأن يكـــــون موضـــــوعا ,ذلـــــك فـــــيالعبـــــادة، أو أن لديـــــه رغبـــــة 
  ا من ذلك القبيل.ئالخلقى دون أن ننسب إليه شي

لســــعادة (ولنــــتكلم بلغــــة بشــــرية) تجعــــل اهللا جــــديرا بالمحبــــة فــــإن طاعــــة أوامــــره اإذا كانــــت « :كــــانطيقــــول 
ـــــه موضـــــوعا  ـــــادةللعتجعل ـــــك بشـــــرط أ5»ب ـــــت ســـــابقا- ال نفهـــــم أن اهللا، وذل ـــــل  -كمـــــا قل ـــــة أو مي ـــــه رغب لدي

نــــه فعــــل ذلــــك ألســــباب موضــــوعية وليســــت إوتشــــريفه مقابــــل خلقــــه العــــالم، حيــــث جيــــده م تميــــتأن  فــــي
أولئــــك الــــذين «و، 6تكريمــــهألنــــه يريــــد  نعمتــــه، ولــــيسضــــله و وفذلــــك مــــن منطلــــق كرمــــه اهللا تيــــة، فعــــل ذا

 فــــيديــــه رغبــــة لتمجيــــد اهللا (بشــــرط أال نفهــــم هــــذا بطريقــــة تشــــبيهية كــــأن  هــــيايــــة مــــن الخلــــق الغجعلــــوا 
 اهللايمجــــــد شــــــيء ألنــــــه ال يوجــــــد  ؛مــــــا أنــــــه أفضــــــل تعبيــــــر أو أحســــــن مصــــــطلحوا لربتمجيــــــده) قــــــد وجــــــد
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ــــــذي- أكثــــــر مــــــن طاعــــــة أوامــــــر اهللا وااللتــــــزام بالواجــــــب المقــــــدس  فــــــيباالعتبــــــار  شــــــيء أجــــــدرهــــــو  ال
  .7»تفرضه شريعته علينا والذي -المالع

المحــــض، ولــــيس  العملــــيللعقــــل  يلقــــانون األخالقــــباااللتــــزام  فــــيوعلــــى هــــذا فــــإن العبــــادة الحقــــة تكمــــن 
  من خالل ممارسة طقوس وحركات شكلية.

العقــــل  مــــن خــــالل مفهــــوم الخيــــر األقصــــى بوصــــفه موضــــوع-تقودنــــا  كــــانطذا كانــــت األخــــالق عنــــد وإ 
ــــي ــــه النها العمل ــــةئالمحــــض وغايت ــــى -ي ــــدين إل ــــى أي- ال ــــات بوصــــفها أوامــــر  إل ــــع الواجب ــــراف بجمي االعت
ـــــة ـــــ -8إلهي ـــــرائض تعســـــفية إل يفهـــــذا ال يعن ـــــرارادأنهـــــا ف ـــــة، وال أنهـــــا ف ـــــيض عارضـــــة ئة خارجي ذاتهـــــا،  ف

 -مـــــع ذلـــــك- ذاتهـــــا، هـــــذه القـــــوانين يجـــــب أن نعتبرهـــــا فـــــيقـــــوانين جوهريـــــة لكـــــل إرادة حـــــرة  هـــــينمـــــا إ و 
ــــة  ؛ن أســــمىئامر لكــــاأو كــــ ــــك ألنهــــا فقــــط صــــادرة مــــن إرادة كامل ــــاوذل ــــدرة أخالقي ــــة الق ــــي، وكامل الوقــــت  ف

ــــــه ــــــوانين أو الو تأن تفهــــــم  ينبغــــــيوال . 9ذات ــــــك الق ــــــى اجبــــــاتل  ،اهللا أو تجــــــاه اهللا نحــــــوأنهــــــا واجبــــــات  عل
ألن اهللا هــــــو غايــــــة الغايــــــات، ومــــــن كــــــان كــــــذلك فلــــــيس مــــــن  ؛فيهــــــا اهللا يواجبــــــات نراعــــــ هــــــيوٕانمــــــا 

ـــــــا شـــــــيئا، ـــــــه ينتظـــــــر من ـــــــي يقصـــــــد  المعقـــــــول أن ـــــــالتعبير القرآن ـــــــي عـــــــن أن يقـــــــول كـــــــانطوب : (إن اهللا غن
 إنســـــانتجـــــاه  اإلنســـــانواجـــــب علـــــى  أي ؛اناجـــــب ال يكـــــون واجبـــــا إال نحـــــو إنســـــكمـــــا أن الو  العـــــالمين)،

ت والهـــــدف ايـــــاغذاتهـــــا، أمـــــا اهللا فهـــــو منتهـــــى ال فـــــيغايـــــة  هـــــي التـــــيبوصـــــفه ممـــــثال لإلنســـــانية العاقلـــــة 
  بذاته. ياألقصى، ومن ثم فإنه غن

 فـــــي-وهـــــو  ولـــــيس واجبـــــا نؤديـــــه هللا، ,فيـــــه حـــــق اهللا يواجـــــب نراعـــــ هـــــو األخالقـــــيوهكـــــذا فـــــإن الســـــلوك 
حيــــث إنــــه هــــو المتضــــمن للمعنــــى  ؛س والشــــعائر والمناســــكممارســــة الطقــــو  مقــــدم علــــى -الوقــــت نفســــه

تحــــــول فيهــــــا الطقــــــوس والشــــــعائر موضــــــوع  التــــــيفــــــة ئمقابــــــل العبــــــادة الزا فــــــي ،األمثــــــل للعبــــــادة الحــــــق
هنـــا الوثنيــــة بمعنـــى عبـــادة األصــــنام  كـــانطالـــدين وثنيــــا، وال يقصـــد  حصـــنم، ومــــن ثـــم يصـــب إلـــىالعبـــادة 

بين دون االلتــــــزام اأن إرضــــــاء اهللا بــــــالطقوس والشـــــعائر والقــــــر  دنمــــــا يقصـــــوإ ذلــــــك،  إلـــــىمــــــا  الحجريـــــة أو
  .10يجعل اهللا يبدو وكأنه صنم الخلقي

  قدر كل دين
يــــتخلص  إتيــــان زمــــن فــــيدرجــــة تجعلــــه يأمــــل  إلــــىالمحــــض  العقلــــي بالــــديناإليمــــان  فــــي كــــانطيتوغــــل 

 والمبــــادئاألحكــــام  الــــدين النابعــــة مــــن ظــــروف تاريخيــــة، تلــــك ومبــــادئفيــــه هــــذا الــــدين مــــن كــــل أحكــــام 
ـــــا مـــــا  التـــــي ـــــة تحقيـــــق الخيـــــر  ورُ دكـــــان لهـــــا وقت ـــــة جمـــــع النـــــاس بغي ـــــام بعملي  ياإليمـــــان ذ بواســـــطةالقي

  . يسئالطابع الكنا
مـــــن المؤكـــــدين علـــــى الطـــــابع -وغيـــــره  كـــــانطيبـــــدو أن ؛ إذ كـــــانطوهنـــــا ال مفـــــر مـــــن وقفـــــة نقديـــــة لـــــرأي 

ـــــــان يالتـــــــاريخ ـــــــعيركـــــــزون  -لألدي ـــــــى رؤيـــــــة الجزئ ـــــــدين نتيجـــــــة وال يوالســـــــلب يل ـــــــدخل ال مؤقـــــــت فيمـــــــا ي
ــــدوام مــــا هــــو ــــى ال ــــدين عل ــــدم لل ــــاريخ ال يق ــــة أن الت ــــة، ويتجاهــــل حقيق ــــجز  الظــــروف التاريخي ومؤقــــت،  يئ

لـــم يكـــن محقـــا  كـــانطيعنـــي أن  ال. ولكـــن هـــذا مئـــودا وايجـــابي يو طـــابع كلـــذنمـــا يقـــدم كـــذلك مـــا هـــو وإ 
ا وضــــــعي اصــــــبح تاريخيــــــوأ ,كنيســــــةو ســــــلطة ومؤسســــــة  إلــــــىعنــــــدما تحــــــول  ينقــــــده للــــــدين المســــــيح فــــــي

ــــ  ,والفضــــيلة ممــــا يركــــز علــــى نقــــاء الضــــمير يركــــز علــــى الطقــــوس والشــــعائر أكثــــر ,)ي(بــــالمعنى الهيجل
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 يأكثــــر ممــــا يركــــز علــــى الجــــوهر  يوالقهــــر  يوالســــلطو  يوالبــــاطن، ويركــــز علــــى الشــــكل واتســــاق الظــــاهر
  .يوالذات يوالعقل

عصــــــور االنحــــــالل  فــــــي-باعــــــه أن هــــــذا قــــــدر كــــــل ديــــــن، عنــــــدما ينســــــى أتمــــــن وجهــــــة نظرنــــــا ويبــــــدو 
ــــهالحقيقــــي الطبيعــــة األصــــلية والمقصــــد  -والتراجــــع كــــانوا يــــدركون خطــــر  ولهــــذا نجــــد بعــــض األنبيــــاء ؛ل

وتحـــــول فيـــــه  ,تفقــــد الـــــدين جــــوهره التـــــيشــــكليات، ويخشـــــون مــــن البـــــدع  إلـــــىتحــــول الـــــدين عــــن أصـــــله 
  ماهويات. إلىوالشكليات  ,فروض إلىوالنوافل  ,غايات إلىالوسائل 
محمــــد عليــــه الصــــالة والســــالم، شــــريطة أن نفهــــم أن تحــــذيره كــــان مــــن  نبينــــا هــــذا بوضــــوح مــــع ويتجلــــى
حــــذر  الــــذيالوقــــت  فــــيولــــذا فإنــــه  ,مجــــال الحيــــاة فــــيمجــــال العبــــادات، ولــــيس مــــن اإلبــــداع  فــــيالبــــدع 

ة تخلــــــيص الــــــدين مــــــن بغيــــــ ؛جانبــــــه المتعلــــــق بالحيــــــاة فــــــيتجديــــــد الــــــدين  إلــــــىدعــــــا  فيــــــه مــــــن األولــــــى
االعتبـــــار بمـــــا هـــــو دائـــــم  فـــــي، مـــــع األخـــــذ يضـــــوالعر  يالطـــــابع المؤقـــــت الجزئـــــ يذ يالعنصـــــر التـــــاريخ

 فـــــي وضـــــوحح بو المطـــــر  »الســـــنة التاريخيـــــة«أو »العبـــــرة«علـــــى مـــــا يتجلـــــى مـــــن مفهـــــوم  يوجـــــوهر  يوكلـــــ
  .القرآن

 ي,الكلـــــ ديـــــن عنـــــدما يغيـــــب مقصـــــده أيتنطبـــــق علـــــى  يلتاريخيـــــة الـــــدين المســـــيح كـــــانطذا كـــــان نقـــــد وإ 
ســـــــلطة  إلـــــــىفيحولـــــــون الـــــــدين  ,خيانـــــــة أتباعـــــــه وتغليـــــــبهم للمصـــــــلحة الذاتيـــــــةويفقـــــــد مضـــــــمونه نتيجـــــــة 

 حتــــــى صــــــراع اإليــــــديولوجيات أو ,السياســــــي وأ االجتمــــــاعيومؤسســــــة وكهانــــــة تحــــــت ضــــــغط الصــــــراع 
 يوال يلغــــــ يســــــاط مــــــن تحــــــت أقــــــدام الــــــدين األصــــــلبال يســــــحب ال -مــــــن وجهــــــة نظــــــري-فــــــإن هــــــذا  -

ـــــ يمشـــــروعيته، وال يقضـــــ ـــــم وكل ـــــى مـــــا هـــــو دائ ـــــرى أو ونب يعل ـــــى عكـــــس مـــــا ي ـــــه، عل ـــــل في ـــــذين لي ـــــك ال ئ
ون أن ر ، ويعتبـــــــيدائمـــــــا ذا طـــــــابع خـــــــاص وعرضـــــــ التـــــــاريخييغـــــــالطون عنـــــــدما يركـــــــزون علـــــــى كـــــــون 

االخــــــتالف، وال شــــــك أن  رصــــــمتجــــــاهلين لعناو األديــــــان غيــــــر متمــــــايزة، مركــــــزين فقــــــط علــــــى التشــــــابه، 
مــــل عناصــــر هثــــم ت ، ومــــنشــــيء كــــل فــــياالعتقــــاد بأنــــه تشــــابه  فــــيلكــــن الخطــــأ يكمــــن  ؛ثمــــة تشــــابها

الحاضـــــر علـــــى  ســـــونفـــــإنهم يقي يضـــــو طـــــابع خـــــاص وعر ذ التـــــاريخياالخـــــتالف. ورغـــــم إيمـــــانهم بـــــأن 
اليــــوم واإلســــالم  يـالمســـــين العــــالم اإلبــــؤيــــة العالقــــة ر ، واألنــــا علــــى اآلخــــر، ويصــــرون علــــى يالماضــــ

ا مــــة و الوســــطى األوربيــــ بالمســــيحية فــــي العصــــوريــــه عالقــــة الغــــرب فون ر يــــ الــــذيعلــــى نفــــس المســــتوى 
مــــع أنهــــم ينقــــدون آليــــة القيــــاس  ضــــي،علــــى الما الحاضــــرون األنــــا علــــى اآلخــــر، و ســــأنهــــم يقي أييليهــــا، 
فيمــــــــا لــــــــيس متشــــــــابها:  -دون أن يشــــــــعروا- . إنهــــــــم يمارســــــــون آليــــــــة القيــــــــاسيســــــــالمالفكــــــــر اإل فــــــــي

ـــــــة »واإلســـــــالم اإلســـــــالميالعـــــــالم «، »الغـــــــرب والمســـــــيحية« ـــــــاس باعتبارهـــــــا آلي ـــــــة القي ـــــــدون آلي ـــــــم ينق ، ث
  هية! فق

ــــدي أ ــــين اإلســــالم وعن ــــن التمــــايز ب ــــى يوالمســــيحية جل ــــة العــــالم أوؤ مســــتوى ر  ســــواء عل ــــى مســــتوى  ي عل
 الجزئــــييقــــر بــــه علنــــا وال ينكــــره، لكــــن التضــــمن  مســــيحيالتعامــــل معــــه، رغــــم تضــــمن اإلســــالم لعنصــــر 

حــــــال إلغــــــاء التمــــــايز المتعــــــدد علــــــى مســــــتويات متنوعــــــة، ومــــــن غيــــــر الصــــــواب قيــــــاس  بــــــأيال يعنــــــى 
  .الغرب في الشرق على تجربة المسيحية فياإلسالم تجربة 

ـــــان ضـــــروريإن االســـــتطراد الســـــابق  ـــــه إذا كـــــان مـــــن الجـــــاإ ,مـــــن أجـــــل بي ـــــي ز تعمـــــيم بعـــــضئن ت التحل
للمســـــيحية التاريخيـــــة علـــــى األديـــــان األخـــــرى فيمـــــا يتعلـــــق بالجوانـــــب المتشـــــابهة بـــــين المســـــيحية  كـــــانط
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الصــــواب، فلــــيس مــــن الجــــائز تعمــــيم كــــل  نتــــائج  محلــــه مــــن فــــي كــــانطوبينهــــا، والســــيما إذا كــــان تحليــــل 
ألنــــــه إذا كانــــــت بعــــــض التحلــــــيالت المنســــــحبة علــــــى المســــــيحية تنســــــحب علــــــى غيرهــــــا، فهــــــذا  ؛كــــــانط
آخــــر دون  إلــــىوالقفــــز مــــن ديــــن  ,االســــتدالل »توســــيع«دون  الطبيعــــيحجمــــه  فــــيالنظــــر إليــــه  ينبغــــي
ــــــة تقتضــــــ برهــــــان ــــــة أو تاريخي ــــــث إن التشــــــاب يأو ضــــــرورة عقلي ــــــيه هــــــذا، حي ال يســــــتلزم التشــــــابه  الجزئ

  . التالقي، والسيما إذا كانت عناصر التباين أكثر من عناصر يالكل
 ديانــــة أخــــرى فــــييوجــــد بــــدوره معــــين  مســــيحيعلــــى عنصــــر  الكنطــــيتحليــــل الصــــدق  أنعــــن  فضــــال

ـــــه داخـــــل  - ـــــق بالعنصـــــر ذات ـــــك الديانـــــة األخـــــرىتال يســـــتلزم بالضـــــرورة صـــــدقا فيمـــــا يتعل ألنـــــه ربمـــــا  ؛ل
ــــــى مغــــــايرا إذا وضــــــع يكتســــــب م ــــــيعن ــــــار ســــــا ف ــــــير العناصــــــر األخــــــرى ئاالعتب ــــــة ف ــــــك الديان ودور  ,تل

النســــق العــــام. فالخــــاص ال يمكــــن فهمــــه  فــــيبعــــد تفاعلــــه مــــع العناصــــر األخــــرى  روطبيعــــة هــــذا العنصــــ
  آخر. إلىأن تتغير داللته من نسق  نالممك نإطار العام، وم فيإال 

  ونقد المؤسسات الدينية انعكاس األولويات
ـــــك الحـــــدود المنهجيـــــة تضـــــوء  فـــــي ـــــىالنظـــــر  ينبغـــــيل ـــــة  إل ـــــدين مـــــن كـــــانطمحاول المضـــــامين  تحريـــــر ال

ينيــــــة، فهــــــذه لدمــــــن أجلهــــــا ينتقــــــد المؤسســــــة ا التــــــينفســــــها  هــــــيالتاريخيــــــة الوضــــــعية، تلــــــك المضــــــامين 
المحــــــض عنــــــدما تجعــــــل األولويــــــة للعبــــــادات  والفــــــروض والطقــــــوس  العقلــــــياألخيــــــرة تبعــــــد عــــــن الــــــدين 

وبهـــــذا  ,لتشـــــريع الـــــذاتي للعقـــــل المحـــــضناســـــك علـــــى الفضـــــيلة األخالقيـــــة النابعـــــة مـــــن ار والمئوالشـــــعا
ل، مــــــع أن الحريــــــة اإلنســــــانية ضــــــرورية غالولويــــــات تقيــــــد الحريــــــة اإلنســــــانية وتكبلهــــــا بــــــألألاالنعكــــــاس 

  للدين للصحيح بوصفه دينا مؤسسا على األخالق. 
ـــــاألولويـــــات هـــــذا  انعكـــــاس ويـــــؤدى ـــــادة كـــــانطمـــــا يســـــميه  ىإل ـــــيفـــــة ئالزا بالعب ـــــوال  الت طـــــف اللتســـــعى لن
 يور الصـــــــ يألنهـــــــا تقـــــــوم علـــــــى االلتـــــــزام الشـــــــكل ؛يـــــــةالقة لهـــــــا بالفضـــــــيلة األخالقـــــــبطـــــــرق ال ع ياإللهـــــــ

  رة الحركة الجسمية.ئجاوز داتتال  التي، وعلى الطقوس والشعائر والمظهري
ــــدين  ــــين ال ــــيوتتســــع الشــــقة ب ــــة ؤ المحــــض والم العقل ــــة التاريخي ــــىسســــة الديني ــــق  أقصــــى حــــد إل فيمــــا يتعل

ــــىبــــالنظر  ريخيــــة بأنهــــا مؤسســــة التاعلــــى المؤسســــة الدينيــــة  كــــانطالطقــــوس والشــــعائر، عنــــدما يحكــــم  إل
ـــــة، وٕانمـــــا توجـــــد أوامـــــر « ـــــادئ لألخالقي ـــــث ال توجـــــد مب ـــــادة خرافيـــــة نجـــــدها دائمـــــًا هنـــــاك حي تســـــودها عب

مؤسســــات عديــــدة مــــن وتوجــــد أشــــكال  األســــاس لهــــا والجــــوهر, هــــيتنظيميــــة، وقواعــــد إيمانيــــة وفــــروض 
 إلـــــــى) متنوعـــــــة وآليـــــــة Fetichisme: الكنـــــــائس) فيهـــــــا النزعـــــــة الوثنيـــــــة أو الصـــــــنمية (العبـــــــادة (حرفيـــــــاً 

ـــــدو أنهـــــا تكـــــاد تســـــتبق كـــــل أخالقيـــــة،  ـــــاليدرجـــــة أنهـــــا تب ـــــه،  وبالت وبهـــــذا تســـــتبق كـــــل ديـــــن وتحـــــل محل
ـــــة؛ ـــــة  تقتـــــرب كـــــل القـــــرب مـــــن الوثني ـــــرة أو العل ـــــيالتهـــــهـــــذا األمـــــر ال  فـــــيلكـــــن الكث حيـــــث  مـــــن م إال قل

ــــــة أو  ــــــإذا كــــــان هــــــذا المالمكان ــــــزام. ف ــــــى لاللت ــــــدأ األعل ــــــى طبيعــــــة المب ــــــرض خضــــــوعًا تعتمــــــد عل ــــــدأ يف ب
الشـــــعور بـــــه نحـــــو  ينبغـــــي الـــــذيلعبـــــادة مســـــتعبدة، ال ذلـــــك اإلجـــــالل الحـــــر  أعنـــــي- مستســـــلمًا لعقيـــــدة

ــــام األول فــــي األخالقــــيالقــــانون  ــــيًال، مــــا دامــــت  -المق فــــال يهــــم أن يكــــون عــــدد الفــــروض المفروضــــة قل
رض ويســـــلبه حريتـــــه األخالقيـــــة بـــــأن يفـــــ , ألن مـــــا يحكـــــم الجمهـــــور هـــــو هـــــذه العقيـــــدة تعـــــّد ضـــــرورية؛

: الكنيســــــة) ســــــتور هــــــذه المؤسســــــة الدينيــــــة (حرفيــــــا. وســــــواء أكــــــان دعليــــــه الطاعــــــة لكنيســــــة (ال لــــــدين)
ـــــا، أو أ ـــــًا، فهـــــذا أمـــــر ال يهـــــم إال ملكي ـــــه ســـــيكون ؛التنظـــــيمرســـــتقراطيا، أو ديمقراطي ـــــا كـــــان شـــــكله فإن  فأي
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ـــــوائح ا ـــــانون الدســـــتوروســـــيظل دائمـــــًا اســـــتبداديًا. وحـــــين تصـــــير ل ـــــوت  إليمـــــان جـــــزءًا مـــــن الق ـــــإن الكهن ف
ــــى االســــتغناء ــــاب؛ يحكــــم ويســــيطر، ويظــــن أنــــه يقــــدر عل ألنــــه وقــــد  عــــن العقــــل، وأخيــــرا عــــن علــــم الكت

ــــذيصــــار المحــــافظ والمفســــر المعتمــــد إلرادة المشــــرع  ــــرر  ال ــــى أن يق ــــه الســــلطة عل ــــرى، فستصــــبح ل ال ي
بـــــل فقـــــط أن يـــــأمر.  ســـــلطة فلـــــيس عليـــــه أن يقنـــــع؛ه معنـــــى اإليمـــــان، ولمـــــا كـــــان قـــــد تـــــزود بهـــــذه الوحـــــد

 السياســــيولمــــا كــــان كــــل مــــا هــــو خــــارج هــــذا الكهنــــوت مــــن العامــــة (دون اســــتثناء حتــــى رئــــيس التنظــــيم 
وٕانمــــا عــــن  ؛نهايــــة األمــــر، ال عــــن طريــــق القــــوة فــــيالدولــــة) فــــإن المؤسســــة الدينيــــة ســــتحكم الدولــــة  فــــي

تحصــــــل عليهــــــا الدولــــــة مــــــن الطاعــــــة  التــــــيالنفــــــوس، وأيضــــــًا بــــــالتلويح بالفائــــــدة  فــــــيأثيرهــــــا طريــــــق ت
علــــى – بتعويــــد عقليــــة الشــــعب عليهــــا؛ لكــــن عــــادة النفــــاق تقــــوض الروحــــييقــــوم التنظــــيم  التــــيالمطلقــــة 

الواجبــــــات المدنيــــــة،  فــــــياســــــتقامة الرعايــــــا وأخالقهــــــم، وتــــــربيهم علــــــى المــــــراءاة  –نحــــــو غيــــــر محســــــوس
  .11»العكس تمامًا مما هدفت إليه –يتخذها المرء التيمبادئ الباطلة شأن ال شأنها–وتنتج 
ــــدخل  كــــانطويــــرى  ــــه  فــــيأن ممــــا ي ــــأن وســــيلة خــــالص اإلنســــان وتبرئت ــــاد ب ــــة االعتق ــــوهم والخراف ــــرة ال دائ

  الطقوس والشعائر، واإليمان ببعض المعتقدات وطاعة الكنيسة. فيلذاته تكمن 
ــــذيوالســــبب  ــــه  ال ــــي كــــانطيســــتند إلي ــــل هــــذه الوســــيلة وهم ف ــــار أن مث ــــر اعتب ــــة هــــو كونهــــا غي ــــة وخرافي ي
   .الخلقيعلى ما هو مغاير لاللتزام أن الخالص يتم فيها باالعتماد  أي ؛أخالقية

بــــأن اإلنســــان يملــــك قــــدرة االتصــــال بعــــالم مــــا  اإليمــــان إلــــىأن وهميتهــــا ترجــــع أيضــــا  كــــانطكمــــا يعتقــــد 
ال يحــــوز  -مــــن وجهــــة نظــــره-ألن اإلنســــان  ؛كــــانطعنــــد  وهــــذا غيــــر جــــائز ,ير فيــــهأثوراء الطبيعــــة والتــــ

  .12فيه يرتأثكة تمكنه من معاينة هذا العالم واللَ مَ 
نظريــــة بعــــالم  تنكــــر أيــــة معرفــــة التــــيهــــذا الحكــــم لنتــــائج الفلســــفة النقديــــة  فــــيأنــــه مخلــــص  كــــانطويؤكــــد 

 الـــــذياألمـــــر  ,هـــــذا العـــــالم المحســـــوس عـــــالم التجربـــــة، وتجعـــــل معارفنـــــا قاصـــــرة علـــــى مـــــا بعـــــد الطبيعـــــة
التاريخيـــــة عبـــــارة عـــــن  ناألديـــــا فـــــي هـــــي التـــــيفهـــــو يـــــرفض العبـــــادة  ,جديـــــد لفكـــــر دينـــــييؤكـــــد تأسيســـــه 

ــــ ,تهــــااذ فــــيالم األشــــياء عــــنــــوع مــــن االتصــــال بــــين العــــالم المحســــوس و  أســــاس اســــتحالة الوصــــول  ىعل
ـــــى ـــــة حاســـــة تج ؛غايـــــة فـــــوق حســـــية إل ـــــك أي ـــــه مســـــتعدا عألن اإلنســـــان ال يمل ـــــك النـــــوع لمعرفـــــةل  مـــــن ذل

  ذاتها. فيلعالم األشياء 
  ادات في المسيحية من منظور مختلفالعب

مــــن هــــذا يتضــــح عــــن علمــــاء الالهــــوت، و مختلــــف مــــن منظــــور للعبــــادات فــــي المســــيحية ينظــــر هيجــــل 
 فـــــي علـــــى مـــــا جـــــاء -واضـــــحبشـــــكل -حيـــــث يؤكـــــد  هيجـــــل مـــــن العبـــــادة والطقـــــوس الكنســـــية؛موقـــــف 

جماعــــــة الرســــــل علــــــى  -رفــــــع المســــــيح بعــــــد- مــــــن أن الــــــروح القــــــدس قــــــد تــــــدفقت »أعمــــــال الرســــــل«
قــــــال المســــــيح  .ينــــــوب عنــــــه.. الــــــذيإتمامــــــا لوعــــــد المســــــيح بإرســــــال المعــــــين  ؛المشــــــكلين ألول كنيســــــة

إن يوحنــــــا عمــــــد النــــــاس بالمــــــاء، أمــــــا أنــــــتم فســــــتتعمدون بعــــــد أيــــــام قليلــــــة بــــــالروح «مخاطبــــــا الرســــــل: 
ــــــون .القــــــدس،. ــــــيكم تنــــــالون القــــــوة، وتكون ــــــروح القــــــدس عل ــــــ. وحينمــــــا يحــــــل ال أورشــــــليم  فــــــيشــــــهودا  يل

  . 13»األرض أقاصيلى وإ واليهودية كلها، وفى السامرة، 
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ـــــ ـــــروح القـــــدس  يويعن ـــــىانتقـــــال ال ـــــة  إل ـــــة المســـــيح قـــــد صـــــارت كامن ـــــد هيجـــــل أن حقيق ـــــيالجماعـــــة عن  ف
لقــــدس يوجــــد بالفعـــــل الــــروح ا الحاملــــة للــــروح القــــدس، هــــيالجماعــــة ومــــن ثــــم غــــدت  الجماعــــة نفســــها،

  !كنيسة اهللا في
هــــذه الــــروح باســــتمرار، وهنــــا  تعينهــــا علــــى بقــــاء التــــيهــــذه الكنيســــة األســــاليب والطقــــوس  ولقــــد انتهجــــت

ــــــــادة  ــــــــى العب ــــــــيتتجل ــــــــد هيجــــــــل- المســــــــيحية ف ــــــــاهيبوصــــــــفها حركــــــــة صــــــــاعدة مــــــــن  -عن ــــــــى المتن  إل
 فـــــياهللا، بوصـــــفها فعـــــال حـــــرا يحيـــــى الـــــروح، علـــــى عكـــــس العبـــــادات  إلـــــى، مـــــن اإلنســـــان يالالمتنـــــاه

ــــــديانات القديمــــــة  ــــــيال ــــــت أ الت ــــــالنفس خــــــكان ــــــو ب ــــــى العل ــــــادرة عل ــــــر ق ــــــر حــــــرة، غي ارج نطــــــاق فعــــــاال غي
  الطبيعة. فيما غارقة إ ألن الروح كانت إما خواء وعدما، و  ؛يالطبيعة، نحو الالمتناه

  والدعاء؟ اللطف اإللهي: هل يمكن استدعاؤه بالعبادة
ــــــى األســــــاف والــــــدعاء, بواســــــطة العبــــــادة اإللهــــــيبإمكانيــــــة اســــــتدعاء اللطــــــف  كــــــانطال يقــــــر  ــــــذيس عل  ال
يعــــود مــــن جديــــد لينكــــر  14»عــــالم الظــــواهر« فــــي »ذاتهــــا فــــيعــــالم األشــــياء «ير أثعليــــه تــــ ءً أنكــــر بنــــا
ـــــ ـــــة ت ـــــيير عـــــالم الظـــــواهر أثإمكاني ـــــيعـــــالم األشـــــياء  ف ـــــدعاء، وربمـــــا ال  ،15ذاتهـــــا ف فينكـــــر مشـــــروعية ال

فــــض العبــــادة، وقــــد ســــبق لــــه ر  خمــــ أو جــــوهر ألن الــــدعاء ؛كبيــــرا يســــتلزم موقفــــه مــــن الــــدعاء تفصــــيال
مــــة، ومــــن ثــــم فــــإن موقفــــه منهــــا ينســــحب بالضــــرورة علــــى ابــــادات (الطقــــوس والشــــعائر) بععمشــــروعية ال

  الدعاء.
  منها: ،إليها رةاإلشا ينبغيغير أنه يضيف أدلة جديدة 

ــــداعييــــرى أن  -1 ــــك مــــن وجهــــة  ؛مشــــخصوجــــود ذو يفتــــرض أن اهللا  ال ــــى ذل ــــل عل بينمــــا ال يوجــــد دلي
  ه.نظر 

ــــــداعيعــــــالن إ -2 ــــــه ال ــــــاقضأمــــــام اهللا عــــــن رغبات ــــــن عنهــــــا أمــــــام كــــــائن  ؛ يكشــــــف عــــــن تن ــــــه يعل إذ أن
   شيء.بكل  هن عن المشاعر الباطنة بحكم علمالإع إلىيفترض فيه أنه ال يحتاج 

 فـــــيير أثالتـــــ فـــــيل ثـــــللـــــدعاء، ال تتم يحـــــاول أن يلـــــتمس مشـــــروعية مـــــا كـــــانطلكـــــن الجـــــدير باإلشـــــارة أن 
نمــــــا وإ  ؛ة نحــــــو اهللا، وال أنهـــــا تحقـــــق رضـــــاهيـــــالقخاإلقـــــرار بـــــأن الــــــدعاء مـــــن الواجبـــــات األ فـــــياهللا، وال 

دما يـــــدعو ال يـــــؤثر إال علـــــى نفســـــه عنـــــن اإلنســــان أ أي ي؛إحيـــــاء الشـــــعور األخالقـــــ فـــــيل فحســـــب ثــــتتم
يــــرفض  كــــانطفكــــرة اهللا، غيــــر أن دعاء عــــن طريــــق اســــت يدفعــــة شــــعورية نحــــو االلتــــزام الخلقــــ بإعطائهــــا

  .16كيد على النية الباطنةتأبالكتفي يل استخدام األلفاظ والنطق بها، و كل األحوا في
 يعتقـــــدون وجـــــود عالقـــــة ألنهـــــم ؛اإللهـــــي ومشـــــروعية الـــــدعاء اللطفرأي القـــــائلين بـــــ كـــــانط يـــــرفض هكـــــذا

ديـــــن  كـــــانطالمحـــــض عنـــــد  العقلـــــيالـــــدين ؛ فمـــــا بعـــــد الطبيعـــــةعـــــالم وتـــــأثر بـــــين عـــــالم اإلنســـــان و ر أثيتـــــ
ـــــدعاء ـــــوسوا خـــــال مـــــن ال ـــــه  ؛الشـــــعائر والمناســـــك أو لطق ـــــيألن ـــــانون جـــــوه ف ـــــيره عمـــــل بالق إذ  ؛األخالق

ــــابع مــــن أداء الواجــــب  يقــــاألخالأن الســــلوك  ــــذيالن ــــادة  ال ــــه بذاتــــه هــــو العب ــــةشــــرعه العقــــل لذات  ؛الحقيقي
متضـــــمنة  ألنهـــــا غيـــــر ؛علـــــى حريـــــة اإلنســـــان يولـــــوائح كنســـــية يقضـــــ بينمـــــا الخضـــــوع لطقـــــوس وشـــــعائر

  .17لقيمة أخالقية
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 »حـــــدود العقـــــل فقـــــط فـــــيالـــــدين «انيـــــة مـــــن كتابـــــه الطبعـــــة الث فـــــي كـــــانطأن  إلـــــىبـــــوترو  إميـــــليشـــــير و 
ـــــيس المقصـــــو  ـــــه ل ـــــول بأن ـــــدة الكنســـــية هـــــدما تامـــــايق ـــــدة يمكـــــن دا ؛د هـــــدم العقي مـــــا أن تكـــــون ئفهـــــذه العقي

ــــدة عقليــــة هــــينافعــــة مــــن حيــــث  ــــة  ,وبهــــذا االعتبــــار نســــتطيع الحفــــاظ عليهــــا ,أداة لعقي ولكــــن مــــع العناي
  .18دور، وعرضها على أن لها قيمة بنفسهابتطهيرها من كل ما يمكن أن يكون مضادا لهذا ال

  الدعاء ال يزال ممكنا
ال شـــــــك أن الـــــــرأي فـــــــ ، يـــــــالملـــــــيس موقفـــــــا ع للعبـــــــادات عامـــــــة والـــــــدعاء خاصـــــــة موقـــــــف المنكـــــــرينإن 

ــــــر صــــــائب الكنطــــــي ــــــر متفــــــق مــــــع  ،غي يصــــــدر أحكامــــــا ســــــلبية  كــــــانط نأل المنهجــــــي؛ االســــــتنباطوغي
الطبيعــــة الــــذي ينتمــــي وعــــالم بيعــــة (عــــالم األلوهيــــة) مــــا وراء الطعــــن طبيعــــة العالقــــة بــــين عــــالم  يبــــالنف

ــــه اإلنســــان ــــاإلي ــــيس موقف ــــديا بمقيــــاس العقــــل النظــــر  ، مــــع أن هــــذا ل ــــا نق ــــم  كــــانطألن  ؛المحــــض يعلمي ل
كـــــان هنـــــاك  مـــــا وٕاذاالقـــــة بينـــــه وبـــــين عـــــالم الظـــــواهر، عحتـــــى يعـــــرف طبيعـــــة ال األلوهيـــــةيعـــــاين عـــــالم 

ة تبقـــــى عالقـــــن هـــــذه الإفـــــ ؛المعرفـــــةو أمثـــــل هـــــذا العيـــــان  يوجـــــد ومـــــادام ال ,متبـــــادل بينهمـــــا أم ال تـــــأثير
  .يالمحض أو العلم الطبيع يللعقل النظر موضوعا وليس  ,لإليمانموضوعا 

ــــه كــــان ينبغــــ ــــذا فإن ــــى  يول ــــدع هــــذه المســــ كــــانطعل ــــل يتوقــــف فيهــــا دون أأن ي ــــى األق لة لإليمــــان، أو عل
العقــــــل قــــــدرات لة تجــــــاوز أســــــم فــــــيذهــــــب إليــــــه يتضــــــمن حكمــــــا  الــــــذيألن اإلنكــــــار  ؛بــــــاتثإنكــــــار أو إ

كـــــم يتعـــــارض مـــــع هـــــذا العقـــــل لحٕاصـــــدار مثـــــل هـــــذا او والمعرفـــــة العلميـــــة الطبيعيـــــة،  ,المحـــــض يالنظـــــر 
 يالمعرفــــة العلميــــة بمعناهــــا الطبيعــــ ه، كمــــا يتعــــارض مــــع طبيعــــةنفســــ كــــانطالمحــــض حســــب  يالنظــــر 

عــــالم الطبيعــــة،  فــــيره أثيالعلــــم لــــم يعــــاين عــــالم مــــا فــــوق الطبيعــــة حتــــى يعــــرف حــــدود تــــألن  ؛الرياضــــي
حتــــى يمكنــــه  بأكملهــــامــــا أو حقيقــــة، فضــــال عــــن أنــــه لــــم يعــــاين الطبيعــــة هْ كــــان ذلــــك العــــالم وَ  ومــــا إذا

ة األرضــــــية ر ج عــــــن نطــــــاق الكــــــر يخــــــ هــــــا فقــــــط النا مءنمــــــا عــــــاين جــــــز وإ  ؛إصــــــدار حكــــــم علــــــى جوهرهــــــا
  .عنه معرفة شاملة بعد نعاينه لم يكوّ  الذيمما حولها، وحتى هذا الجزء  وشيء
ألنـــــه  -هـــــذا أصـــــحابه عكـــــس ين كـــــان يـــــدعوإ - يـــــالمنـــــا فـــــإن موقـــــف المنكـــــرين لـــــيس موقفـــــا عومـــــن ه

بينمــــــا يظــــــل موقــــــف  ؛ا منــــــه فحســــــبءبينمــــــا لــــــم يــــــدرك إال جــــــز  ؛بأكملــــــهيصــــــدر أحكامــــــا علــــــى الكــــــون 
كمـــــا أن مـــــوقفهم مســـــتند  ,، والشـــــك أن للقلـــــب أحكامـــــهقلبـــــييقـــــين  إلـــــىالمثبتـــــين موقفـــــا إيمانيـــــا مســـــتندا 

لكـــن مــــن  ومـــن ثــــم فمـــوقفهم مشـــروع تمامـــا؛ عايشــــوها فـــي عالقـــتهم مـــع اهللا,التـــي نـــوع مـــن الخبـــرة  إلـــى
صـــــائب مـــــن جهـــــة تأكيـــــده علـــــى أن الـــــدين فـــــي جـــــوهره هـــــو عمـــــل  كـــــانطناحيـــــة أخـــــرى فـــــإن موقـــــف 

  .ادة للحقوالسلوك األخالقي هو أرقى درجات العب بالقانون األخالقي،
  الى؟التأثير على اهللا تع إلىهل العبادات في اإلسالم تهدف 

التـــــأثير فـــــي عـــــالم مـــــا فـــــوق  إلـــــىن العبـــــادات فـــــي اإلســـــالم ال تهـــــدف ، نجـــــد أكـــــانطخالفـــــا للفيلســـــوف 
ـــــالَة } يقـــــول القــــرآن: ذات هـــــدف أخالقــــي فــــي المقــــام األول؛وٕانمــــا هــــي  الطبيعــــة؛ ــــالَة ِإنَّ الصَّ َوَأِقــــِم الصَّ

-صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم-ل الرســـــول ويقـــــو . )45 (العنكبـــــوت: مـــــن اآليـــــة{َعـــــِن اْلَفْحَشـــــاِء َواْلُمْنَكرِ َتْنَهـــــى 
   .19»من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من اهللا إال بعدا« :
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وشــــــدد علــــــى مفهــــــوم النيــــــة  وقــــــد هــــــاجم اإلســــــالم الــــــذين يحولــــــون العبــــــادات عــــــن جوهرهــــــا األخالقــــــي،
ئر فليســـــت العبـــــادات مجـــــرد طقـــــوس وشـــــعا كأســـــاس جـــــوهري لكـــــون العبـــــادة حقيقيـــــة أم مزيفـــــة؛ الباطنـــــة

بــــل هــــي فــــي األســــاس عمــــل روحــــي يهــــدف إلعــــادة بنــــاء الــــروح فــــي عالقتهــــا بالعــــالم  ســــيمة مظهريــــة؛ج
وكمقيــــــاس للمثــــــل  عبــــــر ضــــــبط عالقــــــة الــــــروح اإلنســــــاني مــــــع األلوهيــــــة كمنبــــــع لألخــــــالق والضــــــمير،

ـــــا ـــــوة: الحـــــق، العلي ـــــم، الرحمـــــة، والق ـــــي هـــــي أســـــماء هللا.إ…والعـــــدل، والعل ـــــخ، الت ـــــا ينبغـــــي أن  ل ومـــــن هن
  .20»بأخالق اهللا بقدر الطاقة البشريةالتخلق «أي  ؛»تخلقوا بأخالق اهللا« ديث النبوي:نفهم الح

  عبادة اهللا الواحد بوصفها غاية اإلسالم النهائية
ــــة اإلســــالم النهائيــــة، والنقطــــة  هــــيعبــــادة اهللا الواحــــد   ،21الكــــون فــــي شــــيءعنــــدها كــــل  يلتقــــي التــــيغاي

بـــــل إنـــــه  ؛صـــــالة والزكـــــاة والصـــــيام والحـــــج فحســـــبللـــــيس مقصـــــوًرا علـــــى ا عبـــــاديالنظـــــام ولـــــذلك فـــــإن ال
ــــىتحــــول يمكــــن أن ت، ةكــــل فكــــر و وكــــل شــــعور، ، كــــل حركــــةيعتبــــر  نظــــام ــــ إل ــــادة إذا كان  ت مســــتهدفةعب

: قـــــال تعـــــالى ؛التفكيـــــر عبـــــادةحيـــــث إن  ؛حركـــــة الحيـــــاة بأســـــرهال يتســـــع عبـــــاديفهـــــو نظـــــام . لوجـــــه اهللا
ـــــمْ } ـــــقَ  َأَوَل ـــــا َخَل ـــــِهْم َم ـــــي َأنُفِس ـــــُروا ِف ـــــَماَواِت َواْأل◌َ  اللَّـــــهُ  َيَتَفكَّ ـــــا ِإالَّ السَّ ـــــا َبْيَنُهَم ـــــٍل  ْرَض َوَم ـــــاْلَحقِّ َوَأَج ِب

َســــمًّى ــــلْ } :قــــال تعــــالى قــــوانين الخلــــق وكيفيــــة بدئــــه عبــــادة؛ والبحــــث عــــن ,)8: الروم({مُّ ــــي  ُق ِســــيُروا ِف
، عبــــــادة -ا أو دينيــــــاســــــواء كــــــان دنيويــــــ–والعلــــــم  ),20لعنكبــــــوت:ا({اْلَخْلقَ ْرِض َفــــــانُظُروا َكْيــــــَف َبــــــَدَأ اْأل◌َ 

ــــل هــــو أفضــــل العبــــادات صــــلى – . ويقــــول الرســــول)114طــــه: ({ِعْلًماَوُقــــل رَّبِّ ِزْدِنــــي }: قــــال تعــــالى ؛ب
صــــــلى اهللا عليــــــه – ويقــــــول ,22»العلــــــم فريضــــــة علــــــى كــــــل مســــــلم ومســــــلمةطلــــــب «: -اهللا عليــــــه وســــــلم

ـــــا يلـــــتمس فيـــــه علًمـــــ«: -وســـــلم ـــــا مـــــن ســـــلك طريًق العمـــــل عبـــــادة و  ,23»الجنـــــة إلـــــىا ســـــهل اهللا لـــــه طريًق
ـــلِ } ـــْم  َوُق ـــُه َعَمَلُك ـــوْا َفَســـَيَرى الّل صـــلى اهللا – الرســـول عـــدّ . ولقـــد )105: (التوبـــة{ُنونَ َواْلُمْؤمِ  َوَرُســـوُلهُ اْعَمُل

صــــلى اهللا – النبــــي إلــــىولقــــد جــــاء قــــوم  ,»ســــبيل اهللا فــــيلــــرزق أهلــــه كالمجاهــــد مــــل االع« -عليــــه وســــلم
فقـــــالوا: رجـــــل انصـــــرف للعبـــــادة،  »مـــــن هـــــذا ؟«: نبـــــيالوفـــــيهم رجـــــل عابـــــد زاهـــــد، فقـــــال  -عليـــــه وســـــلم

 ,»كلكـــــم خيـــــر منــــــه«: النبـــــي، فقـــــال : كلنـــــافقــــــالوا »؟ يكفيـــــهومـــــن «: -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم–فقـــــال 
: -عليـــــه الســـــالم– . فقـــــال: أخـــــوهفقـــــالوا »ومـــــن يؤكلـــــه ؟«: -عليـــــه الســـــالم–، فقـــــال آخـــــروجـــــاءه عابـــــد 

اإلطــــار  فــــيذا اإلتيــــان كــــان عبــــادة مــــادام هــــإتيــــان اإلنســــان لشــــهوته  فــــيحتــــى  .24»أخــــوه أعبــــد منــــه«
: يــــا رســــول اهللا :قــــالوا ,»بضــــع أحــــدكم لصــــدقة فــــيإن «: -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم–فقــــد قــــال  ؛الشــــرعي
؟ حــــرام أكــــان عليــــه وزر فــــيلــــو وضــــعها  أرأيــــتم«: قــــال !؟ون لــــه فيهــــا أجــــرأحــــدنا شــــهوته ويكــــ أيــــأتي
أن  إلـــــى -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم– النبـــــيوأشـــــار  .25»حـــــالل كـــــان لـــــه أجـــــر فـــــيلك إذا وضـــــعها فكـــــذ

ـــــ ـــــىحينمـــــا يرفـــــع اللقمـــــة ؤجر ويثـــــاب الرجـــــل ُي  -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم– فقـــــد روى أنـــــه فـــــم زوجتـــــه؛ إل
فــــــم  إلــــــىة يرفعهــــــا اللقمــــــ فــــــي، وٕان الرجــــــل ليــــــؤجر ا أنفقــــــه الرجــــــل علــــــى أهلــــــه فهــــــو صــــــدقةمــــــ«: قــــــال
  .»سبيلها فيسعى  الذيفمها ألجرا لزوجها  إلىاللقمة ترفعها الزوجة  فيإن «. .. »امرأته

ــــادة  ــــيوالعب ــــى اإلنســــان ف ف ــــه هــــيبــــل  حســــب؛اإلســــالم ليســــت مقصــــورة عل ــــك  ؛تشــــمل الكــــون وكائنات ذل
ولكــــن مــــا يميــــز اإلنســــان عــــن  ؛هللا رب العــــالمين حالــــة عبــــادة كونيــــة فــــيأن اإلســــالم يقــــرر أن الكــــون 

ـــــة قـــــات هـــــوســـــائر المخلو  ـــــد اهللا عـــــن طواعي مـــــن إحـــــدى -واختيـــــار مـــــع مالحظـــــة أن اإلنســـــان  أنـــــه يعب
: يقــــول تعــــالى إطــــار العبــــادة الكونيــــة, فــــيوذلــــك  ,ردون طــــوع واختيــــايعبــــد اهللا عبــــادة أخــــرى  -الزوايــــا
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ــَماَواتِ  ِفــي َمــن َأْســَلمَ  َوَلــهُ } : وقــال تعــالى ),83: آل عمــران({ُيْرَجُعــونَ  َوإَِلْيــهِ  َوَكْرًهــا َطْوًعــا َواَألْرضِ  السَّ
 َوَتْسـِبيَحهُ  َتهُ َصـالَ  َعِلـمَ  َقـدْ  ُكـلٌّ  َصـافَّاتٍ  َوالطَّْيـرُ  ْرضِ َواْأل◌َ  السَّـَماَواتِ  ِفـي َمـن َلـهُ  ُيَسـبِّحُ  اللَّـهَ  َأنَّ  تَـرَ  َأَلـمْ }

ـــا َعِلـــيمٌ  َواللَّـــهُ  ـــالقرآن يقـــرر أن اإلنســـان  .)41النـــور: ({َيْفَعُلونَ  ِبَم ـــا-إًذا ف يعبـــد اهللا  -مـــن إحـــدى الزواي
ولكــــــن اإلنســـــان مــــــن زاويــــــة  ؛واالختيـــــار تبعــــــد عـــــن الطــــــوع التــــــيإطــــــار العبـــــادة الكونيــــــة الشـــــاملة  فـــــي

ـــــه البحتـــــة ـــــه متميـــــزا عـــــن ســـــائر  وهـــــذا مـــــا ,أخـــــرى يعبـــــد اهللا إن شـــــاء عـــــن طوعـــــه المحـــــض وٕارادت يجعل
ـــْؤِمن َشـــاء َفَمـــن}: ختياريـــة عنـــد اإلنســـان عنـــدما يقـــولوالقـــرآن يقـــرر تلـــك الزاويـــة اال ,المخلوقـــات  َفْلُي

ـــة فقـــد شـــذ عـــن واإلنســـان  ).29الكهـــف: ({َفْلَيْكُفْر  َشـــاء َوَمـــن ـــادة مـــن هـــذه الزاوي إن أعـــرض عـــن العب
علــــــى هــــــذا الشــــــذوذ  ك مطالــــــب بــــــالعودة والرجــــــوع حتــــــى يقضــــــيوهــــــو لــــــذل ,التعبــــــدي الكــــــونياإلطــــــار 
  .يعيش فيه الذيوحتى يعود االنسجام بينه وبين الكون  ,واالختالل

لـــــك الحكـــــم هيجـــــل يرتـــــب علـــــى ذفـــــإن  ؛النهـــــائيالمقصـــــد  هـــــيعبـــــادة الواحـــــد  يعـــــدونظـــــرا ألن اإلســـــالم 
ــــــأن  ــــــة ا ســــــالب اإلســــــالمب ــــــات الشــــــرق عامــــــةللذاتي ــــــل ديان ــــــان أن هــــــذا  ؛إلنســــــانية، مث ــــــه يســــــارع ببي لكن

ن كانــــت مســــلوبة إ ألن الــــذات و  ؛درجــــة الفنــــاء المطلــــق مثــــل الهندوســــية أو الرهبانيــــة إلــــىالســــلب لــــيس 
  .26لعبادة اإلله األحد الدنيويالعالم بهدف إخضاع  فيال تزال حية نشطة تجاهد  فهي

ـــــــي الوا ـــــــرى هيجـــــــل–ن اإلســـــــالم قـــــــع إوف ـــــــيس ســـــــالبا  -علـــــــى عكـــــــس مـــــــا ي ـــــــأي معنـــــــى-ل للـــــــذات  -ب
 وتحمـــــــل المســـــــئولية التكليفيـــــــة كاملـــــــة، ,اإلنســـــــان شخصـــــــية مســـــــتقلة أنألنـــــــه يؤكـــــــد علـــــــى  اإلنســـــــانية؛

ــــــه، ــــــدماج في ــــــم وعبادتــــــه للواحــــــد ال تســــــعى لالن ــــــذات  ،اهللا بتعــــــالييقــــــول  إن اإلســــــالم ث ــــــين ال ويفصــــــم ب
  فكيف مع هذا الفصل بين الذاتين يكون سالبا للذاتية اإلنسانية؟! ؛نسانيةاإللهية والذات اإل

 إلــــــىوينظــــــر  وعنــــــدما يتنــــــاول هيجــــــل العبــــــادات اإلســــــالمية فإنــــــه ال يــــــذكر منهــــــا إال الصــــــيام والزكــــــاة،
ــــــىجهــــــدا إنســــــانيا يهــــــدف  , فيعــــــّدهالصــــــيام نظــــــرة صــــــائبة ــــــة  ؛التحــــــرر مــــــن خصوصــــــية الجســــــد إل بغي

، كمـــــــا أن يوبـــــــين اهللا المجـــــــرد الالمتنـــــــاه المتنـــــــاهي الفـــــــرديين الجســـــــد المســـــــافة الفاصـــــــلة بـــــــ يتالشـــــــ
  . 27الزكاة محاولة للتحرر من أنانية الملكية الفردية

ــــ ــــروح  يوال يرتق ــــوق خصو  اإلســــالميال ــــة فحســــبف ــــة الفردي ــــ ؛صــــية الجســــد والملكي ــــه يرتق ــــل إن  كــــذلك يب
   .28فوق خصوصية العرق والمولد

ــــــذلك فــــــإن اإل حــــــرر مــــــن المحدوديــــــة والجزئيــــــة والخصوصــــــية، ونظــــــرت الت إلــــــىالم ثــــــورة ســــــعت ســــــول
اهللا الواحــــد، وجعلــــت مــــن معرفــــة  هــــية واحــــدة فقــــط يــــالمجــــرد، واســــتهدفت غا إلــــىبانتبــــاه وتفــــان مطلــــق 

  .29المتناهيشرطا للوجود  يالالمتناه
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Library, 1971, p198. 

2 -   Ibid, p196-8. 

  .151، ص1956 ، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،يالشنيط فتحيقارن: الترجمة العربية محمد 
3  - Ibid, P203. 
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  في الخليج العربي مسيحيةترانيم 

  ھالل الحجري

األمريكية حركة تبشيرية  بالواليات المتحدة ويكزنْ برَ  م تأسست في نيو1889في سنة 

 -كما أعلن في مشروعھا-، ھدفھا Arabian Mission »اإلرسالية العربية«عرفت بـ

ھو  ھارظّ نَ و . كان العقل المدبر الذي تحمس للفكرة»تنصير شبه الجزيرة العربية«

تفسيره بمعھد الالھوت التابع لكنيسة و لغة العھد القديم البروفيسور جون النسنج، أستاذ

فيليب و جيمس كانتين،و ،زويمر لصامويتكون المؤسسون من  اإلصالح بنيوجرسي.

 كانتين كانا المحركين الفعليين لإلرسالية على المستويين العمليو فليبس، لكن زويمر

قامت اإلرسالية عبر مراكزھا األساسية في  1973إلى  1891ل الفترة من خالالكتابي. و

واسعة في الخليج العربي تنوعت بين  تنصيريةالكويت بأنشطة و البحرينو مسقطو البصرة

 التبشير في األسواقو التدريس،و بيع الكتب المقدسة،و الرحالت،و العمل الطبي،

لكنھا نجحت و ؛في ھدفھا المعلن كما خطط لھا ربما لم تنجح اإلرسالية ،التجمعات العامةو

 Neglectedخلق خطاب ديني متراكم حول المنطقة تشتمل عليه مجلة اإلرسالية في 

Arabia  كذلك بعض الكتب التي ألفھا أبرز المبشرين في و ،»العربية المنسية«أو

يمبريدج بول ھاريسون. خالل دراستي الحالية بجامعة كو اإلرسالية مثل صامويل زويمر

الدراسات ما بعد و لصورة ُعمان في ھذا الخطاب الديني عبر منھج االستشراق

تتصل اتصاال و ترانيم كانت تعزف في الكنائس،و االستعمارية، لفت نظري وجود قصائد

قمت بترجمة بعض ھذه النصوص وقد  ،مباشرا بأنشطة اإلرسالية في الخليج العربي

  ة حول عرب الجزيرة في أذھان المبشرين األمريكان.ألھميتھا في تتبع الصورة المتخيل

                                                 
 أكاديمي وباحث من ُعمان . 
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كانت و ،م1889قد ألفھا البروفيسور جون النسنج سنة و أنشودة اإلرسالية النص األول ھو

النص و اس حول الجزيرة العربية.الذي يعزف في أية صالة أو قدّ  »النشيد الوطني«بمثابة 

ر المبشّ -ب ھنري ھاريس جيسَ  قسالھجائية أشبه بالمناحة، كتبھا قصيدة ساخرة  :الثاني

يستنھض القس  -الذي قضى ستين سنة مبشرا في العالم العربيو المشھور في بيروت

كنيسة اإلصالح بأمريكا الذي في  »مجلس الخارجية« -بأسلوب تحريضي ھجائي- بجيسَ 

نشرت القصيدة في مجلة في بداية المشروع.  »اإلرسالية العربية«تقاعس عن دعم 

ليفھا القس بيتر زويمر، األخ أترنيمة قام بت :النص الثالثو . م1910ية سنة اإلرسال

مستعينا بقصيدة  أحد المؤسسين لمركز اإلرسالية في مسقط،و األصغر لصامويل زويمر

- نھا الملحن األنجلولحّ و ،»حب بدوية أغنية«عنوانھا ر د تيلَ رْ يَ ي بَ كشھيرة للشاعر األمري

النص و .م1914الترنيمة في مجلة اإلرسالية سنة  تنشروقد  ،إيطالي سيرو بينسوتي

ز، من أطفال اإلرسالية الذين ولدوا في الجزيرة تومْ  يسقصيدة كتبتھا فرانس  :الرابع

في  م1919نشرت سنة  ،لم تعدو رجعت إلى أمريكا في سن المراھقة للدراسةثم  ،العربية

أما  شوقھا إليھا.و لجزيرة العربيةمجلة اإلرسالية ھذه القصيدة المعبرة عن طفولتھا في ا

باتون موس، نشرتھا في مجلة  ثللشاعرة األمريكية إليزابي النص األخير فھو قصيدة 

، حين كانت مبشرة في بالد فارس. القصيدة تؤكد الفكرة األساسية م1934اإلرسالية سنة 

إسماعيل ھو  ھي أنو ،»اإلرسالية العربية«منھا معظم المبشرين التابعين لـ التي ينطلق

فاته التي جاءت في الكتاب أحفاده اآلن في الجزيرة العربية ورثوا صو أصل العرب،

ياً «المقّدس:  ً ُمتََحدِّ ً يَُعاِدي اْلَجِميَع َواْلَجِميُع يَُعاُدونَهُ، َويَِعيُش ُمْستَْوِحشا ً َوْحِشيّا يَُكوُن إِْنَسانا

  !.)16 إصحاح(تكوين » ُكلَّ إِْخَوتِهِ 

  )بروفيسور جون النسينج( اإلرسالية العربية ةترنيم -1
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  ة منذ زمننسيّ مَ  ھناك أرضٌ 

  ما زالوا منبوذين ھناك قومٌ 

  الرحمةو اصطفاھم للحق الربَّ  لكنّ 

  ه لھمبِّ من أجل حُ 

****  

  في لياليھم من ھفھفة النسيم أرقُّ 

  ھم الشاردةمن خيامِ  فرُ وو أ

  نيعةھم المَ و أقوى من رمالِ 

  ه لھمبُّھو حُ 

**** 

  ھمدارِ  رِ قْ إلى المسلمين في عُ 

  هفي قيدِ  د النازفِ بْ العَ  و من أجلِ 

  في الصحراء الضارعِ  دويِّ إلى البَ 

  لھم بِّ الرَّ  بَّ حُ  بْ لِ جْ فلنَ 

**** 

  سدَّ قَ في كتابه المُ  بِّ الرَّ  دِ عْ وَ  رَ بْ عَ 

  التاريخ طوالَ  تضحيته رَ بْ عَ 

  الدھورَ  ّوجَ الذي تَ  الصليبِ  رَ بْ عَ 

  ه لھمبَّ يھم حُ رِ فلنُ 

**** 
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  دائما عينةِ بالصالة المُ 

  ھيمنةة المُ بالقوِّ 

  بضَ نْ الذي ال يَ  بِّ بالحُ 

  ه لھمبَّ فلنُبلّغ حُ 

**** 

  رباءالصحراء الغُ  إلى أبناءِ 

  ھاكِ الِ مَ مَ و ھاإلى قبائلِ 

  إلى ماليين بالد العرب السعيدة

  ه لھم.بَّ مّجد حُ فلنُ 

  )بالقس ھنري ھاريس جيسَ ( ال تَْصَدُعوا بھا -2

  تَْصَدُعوا بين الَوثنيّيَن بأّن السفينةَ على حافّة الساحل ال

،و إنھا ُمحّملة بالَخالص، بِّ بّانِ و الرَّ   الرُّ

  يابسةً،و تركھا عاليةً و لكّن الَمدَّ انحسر

  رخيصٍة، و ھدايا غاليةٍ و فّضٍة،و مدٌّ من ذھبٍ 

  أقلَّ منھا،و دوالرات، سنتاتٍ و ُعْمالٍت ذھبيّةٍ 

  أخرى، من قسوِة الزمن. تدفّق إلى قنواتٍ 

****  

  ال تَْصَدُعوا بين الَوثنيّيَن بأّن القطاَر خارَج الَمَسار

  انقطع التيّارو نَفَِد الزيتُ 

  ُحمولتهو انحرف بُرّكابه »مجلس الخارجيّة«
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  ، رغم تلھفھم للمسيررسُل الرحمة فيه عليھم االنتظار و

  القطاُر يجري بسھولةو كان الزيُت وافرا،

  و لكنّه ذھب قطرة قطرة حتى نَفِد.

****|  

ْيَل توقَف عن التدفق   ال تَْصَدُعوا بين الَوثنيِّيَن بأن السَّ

  نًَدىو ثلًجاو كان يتوالى من الجبال الشامخِة مطًرا

  نُھْيرو طوفاٍن، إلى جدولٍ و و تحّول إلى نھرٍ 

  التالَل البعيدةو الجباَل، البحيراتِ و لقد أبھَج السھولَ 

  العطاشى لن يشربوا بعد اآلن،و َجّف! و لكنّه

ٌد بالديون الُمكبِّلة! »مجلَس الخارجية«ألّن    ُمھدَّ

****  

  ال تَْصَدُعوا بين الَوثنيّيَن، ال تَْصَدُعوا بين اليھود!

  ال تَْصَدُعوا بين المسلمين، بھذه األخباِر الكئيبة؛

  يُفشوا عاَرناو خشيةَ أْن يَْسَخَر أبناُء جالوَت منّا،

  الوالِء للمسيحو ّن الكنائَس التي تَعھّدت بالحقبأ

  لم تَُعْد تطيُع أوامَره، لم تَُعْد تَكترُث لُصراخِ 

  الماليين، التي ستُْتَرُك اآلن تموُت بأحزانھا!

****  

  لكن بُوحوا بھا لَسيِِّدكم.و ال تَْصَدُعوا بھا بين الَوثَنيّيَن،

  ة الحق؛قولوا كلمو اجثوا على ركبكم، أيھا المسيحيون،
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  بأنا أسلمنا أنفَسنا جميَعھا إليَك، لكننا اآلن بقلوٍب منكسرة، اعتقدنا«

  نرى بأنا تخاذلنا في عطائِنا،

  .»باستسالٍم كامٍل، نھَُب أنفَسنا كلھا إليكو لذا،

  حينھا اصدعوا بين الَوثنيّيَن، بأّن كنيسة المسيح ُحّرة،

  ى،و أن َمّد الُحبِّ يعلو لتطفَو السفينة مرة أخر

  و أّن زيَت النعمة يتدفُّق ليجري القطار العالق،

  و أّن أنھاَر الرحمة قادمة كالطوفان، 

َد َربَّنا.و لتمنَح السعادةَ لألَُمم،  تُمجِّ

  )بيتر زويمرالقس ( المسيح في سبيل بالد العرب -3

  من الصحراء جاء إليكِ 

  يتِك,نالعرب! ھذه أم يا بالدَ 

  مليكِك.و كخلّصُ مُ 

  ة!سَ بالنار المقدَّ  سوٌّ كْ إنه مَ 

  نة بالنجوم يقف,يّ زَ تحت سماواتِك المُ 

  ه.سمع صيحتَ و منتصُف الليل يَ 

  ِك بشغف!حبُّ, يُ ِك! نعمْ حبُّإنه يُ 

  أن يموت!ال يمكن  بٍّ بحُ 

  ال يمكن أن يموت! بٍّ بحُ 

  تَْخَصرُ  أن الشمسَ رغم 

  لُ ذبُ تَ  و النجومُ 
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  !تَتجلّىالقيامة  كتابِ  و صفحاتُ 

**** 

  ه العِطرة الرقيقة للسالملماتِ اسمعي ك

  العار!و من الخطيئة الخالصُ 

  يداه مبسوطتانو ه يقفُ انظري! إنّ 

  عنه. من استنكافكِ  عٌ وجَ إنه مُ 

  ,سُ ھمِ الليل يَ  أنصتي! إن نسيِم◌َ 

  اآلنَ  برُ َع◌ْ ِك يَ صَ خلِّ بأن مُ 

  شوكي على جبينه تاجٌ و رتانمَّ سَ يداه مُ 

  ينطق بُحبٍّ ال يمكن أن يموت!

  الشمَس تَْخَصرُ رغم أن 

  تذبل و النجومَ 

  !تَتجلّىالقيامة  كتابِ  و صفحاتِ 

**** 

  إليكِ  ه منقادةٌ ليال خطواتُ 

  همن قلبِ  يدفعھا الشوقُ 

  باإلثم  ةِ خَ لطّ ِك المُ فاھِ من شِ  ليسمعَ 

  الطمأنينة. تبعثُ التي  الصالةَ 

  افتحي باَب قلبِك,

  حودا؛جْ مَ  ھذا الضيفُ  دْ عُ لم يَ 
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  اآلن يُخبْركِ و دعيه يدخلْ 

  ال يمكن أن يموت! عن ُحبِّه الذي

  رغم أن الشمَس تَْخَصرُ 

  لو النجوم تذبُ 

  !تَتجلّىو صفحات كتاب القيامة 

  )زفرانسيس تومْ ( إلى بالد العرب -4

  موطني،و أرضي العرب, رغم أنكِ  بالدَ 

  ال أملك إال التعبيَر عن شوقي إليِك.

  ة في سمائِك.ألول مرّ  ھاالتي رأيتُ  النجومُ و األقمارُ ر، جْ الفَ  مطلعُ 

  فيِك.ھا التي أحسستُ  ةاألبويّ  العنايةُ و األم، ابتسامةِ  تباشيرُ 

  ُحبّي إللھي الذي ھو بعٌض من ُحبّي لِك، يا بالَد العرب!

  ة للبحرين،الصحراويّ  رَ زُ الجُ  لقد عرفتُ 

  باعتُ و طلبتُ و وجدتُ  الجميلةُ  حيث الآللئُ 

  عّد.ال تُ  باھظة موالبأ

  األصداف؛ ة ألجمعَ الرمليّ  الشواطئعلى  ركضتُ  القدمين حافيةَ 

  عٍ بقطِ نة حصّ ا مُ نً دُ مُ  دتُ المتحركة شيّ  مالِ من الرِّ و 

  ھا، بخوف طفولي، ؛ ثم غمرتُ من األخشاب البيضاء الطافية

  بحر النھائي.ضاح حْ في ضَ 

  البحرين؛و ھا في مسقطرأيتُ  خمائل

   حانياو في البصرة عطوفا الرشيقَ  النخلَ  و رأيتُ 
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  السواقي الرطبة.ى عل

  دّويَ المُ  العويلَ  ؛رة في شاطئ ُعمان.عْ الوَ  الجروفَ  لقد أحببتُ 

  لٍ دون كلَ  ھي تضربُ و األمواج القاسية حربَ و 

  أبدا. تلك الصخوَر الباسلة التي لن تستسلمَ 

  يزداد. بي لكِ حُ و شيء فيِك، أحببُت كلَّ 

  ك العاريةصخورِ و ة اللينةِ ليك الرمشواطئِ  خلفَ 

  ,وعودةَ المَ  أرضيَ  ةا غنيّ أرى أرضً 

  ، أتوقُ ، أتوقُ األبديُّ  إنھا اختياريَ 

  العرب. يا بالدَ ة قلبييَ نْ إليِك، يا مُ 

  )باتون موس ثإليزابي( الرّب يسمع إسماعيل -5

  به أوحيَ  اسمٌ  »يسمع! بُّ الرَّ «إسماعيل! 

  العرب لجنسِ  أبٍ  أولَ  ليكونَ 

  ة،ا، ابَن أمَ يً تحدِّ ا، مُ ا، فخورً شً توحِّ مُ 

  ا للصحراء.ا وحيدً قاطنً 

  قٍ صدِّ مُ  ، غيرَ حين ضحك إبراھيمُ  »!الربُّ  يسمعُ «

  و في شك ساخر، من الكلمة الموعودة،

  البكر، فتاه، إسماعيلُ  هيشاركَ  بأن متوسال

  ه.نعمتَ و هبركتَ  أسبغ عليھما الربُّ فاإللھية الرعايةَ 

  من العطش كاد الفتى أن يموتَ  »يسمع الربُّ «

  ّريّةالماء في البَ  ين انفجر ينبوعُ و لكنه نجا ح
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  ه في كل مكانو ذاع صيتُ 

  فاتحين. زاةٍ ه كغُ يتِ بذرّ  و تم االعترافُ 

  ابانً رْ أن يكون قُ  يتوسل االبنُ  »يسمع الربُّ «

  ، بكبشبواحدٍ  ى الجميعُ فدَ فيُ 

جا بالنجومرسل الشھيُد مُ و يُ    توَّ

  في الحصاد.  لينشر بذوَر الكلمة الطيبة، دون أملٍ 

  نا.صلواتِ  »مع الربُّ يس«

  ظلمالمُ  الحريمِ و ،السوقِ و ،ھا من الواحةِ ننظر استجابتَ 

  العاصية قبيلة إسماعيلَ  لعلَّ 

  ة الموعودة.إلى الرعيّ  لتعودَ  ؛بِّ ھا بالحُ نكسبُ 
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  1في الغرب -صلى اهللا عليه وسلم–صورة النبي محمد 
  من خالل كتب المفكرين الغربيين حول السيرة النبوية

  دريسيإعزيز الكبيطي 

  توطئة تاريخية

وسيرته في األوساط  -صلى اهللا عليه وسلم– بدأ االهتمام بشخصية النبي األكرم محمد

سيما في مراحلها األولى الموسومة ال، الدينية والفكرية في الغرب خالل العصور الوسطى

حيث كانت تسود تصورات ، كما وصفها ريتشارد سوذرن 2»حقبة الجهل« بعصر الظالم أو

تندمج فيها أحيانا ضبابية ، خالل هذه الحقبة -صلى اهللا عليه وسلم–غريبة عن النبي محمد 

  : الدين بالهرطقة ... إذ كان، و واإلشاعة بالخرافة، الرؤية باألسطورة

وكانت كتابات  ،الحس األوروبي المسيحي الوسيط مشبعا بترقب يوم القيامة«

رؤيا يوحنا قد حددت أمارات و  آباء الكنيسة المستندة إلى بعض نذر العهد القديم

 )الثالث الهجري(وقد رأى الشراح والالهوتيون منذ القرن التاسع الميالدي  ،لذلك

هكذا بدأ النظر منذ حقبة مبكرة للنبي و  ،واإلسالم يدخالن فيها أن النبي محمداً 

وكانت انتصارات . محمد باعتباره المسيح الدجال؛ األمارة الرئيسة لليوم اآلخر

كان التطور و  تغذي هذا التصور األّولي للمسيح الدجال ... »الدنيوية«اإلسالم 

الوحيد الذي طرأ على هذه الفكرة البيزنطية في األصل اعتبار النبي واإلسالم 

                                                 
 . باحث من المغرب  
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بمجرد ظهور لم تقم القيامة رأوا  أندورا نهايته النفخ في الصُّور بعد و  بة أحق

  .3»النبي في القرن السابع الميالدي

السيما رجال الدين الذين كانوا ُيعتقدون  ،واستمرت الضالالت تخيم على الفكر الغربي

 وطران أمو أن النبي محمدا «كمصدر موثوق من جانب العوام؛ حيث ظل الكثير منهم يردد 

تشاجر مع بطريق القسطنطينية فشكل هرطقة انفصلت تدريجيا عن  ،بطريق في األصل

ن يآخر و  وريتشارد سوذرن 5بالرغم من أن نورمان دانييلو  .4»المسيحية الكاثوليكية الصحيحة

أن الذين قالوا به لم يشغلوا أنفسهم بنقض ف ؛ذهبوا إلى أن هذا التصور بيزنطي األصل أيضا

ويمكن أن تكمل إحداهما األخرى؛ لكن  ،بل اعتقدوا أن الرؤيتين تاريخيتان ؛سابقالتصور ال

التي أحاطت بهذا التفسير لظاهرة اإلسالم بعدت بذلك عن أصله، وجعلت المسألة  تالحكايا

، 6دانييلو  تتطور تطورا مستقال غص بتفاصيل كثيرة غير معقولة من وجهة نظر دالفرني

  . 7م وثنية فضيعة تعبد محمدا والعديد من اآللهة غيرهذهب بعضها إلى تخيل اإلسال

قاومــــت حتــــى نهايــــات العصــــور و  ومــــن الغريــــب أن هــــذه الصــــورة المتخيلــــة قامــــت واســــتمرت

صـلى اهللا عليـه –االفتـراء علـى النبـي محمـد و  اشـتد التلفيـقو  بـل ؛الوسطى فـي بعـض األوسـاط

خــاتم الرســل، وحــامًال لرســالة  نــزع مصــداقيته بوصــفهطيلــة الحــروب الصــليبية؛ وذلــك ل -وســلم

ٕالى العـدل والمسـاواة واالرتقـاء باإلنسـان خليفـة اهللا علـى هـذه األرض ممـا و  إنسانية سامية تدع

أيضـــا بغـــرض النيـــل مـــن قـــوة أتباعـــه وأنصـــاره و  يهـــدد مصـــالحهم الدنيويـــة وشـــرعيتهم الدينيـــة،

  . ينهممن أسس وحدتهم وتضامنهم فيما ب المادية والمعنوية بضرب أساس مهمّ 
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  في الغرب خالل العصر الحديث -صلى اهللا عليه وسلم–صورة النبي محمد  -

كان هناك تغيير عميق على مستوى مقاربة الفكر الغربي  لكن مع إطاللة العصر الحديث

تعدد الدراسات و  تجلى ذلك في تنوع، ولرسالته -صلى اهللا عليه وسلم– لصورة النبي محمد

بدرجات متفاوتة من العلمية  - صلى اهللا عليه وسلم–سيرته و  واألبحاث التي تتبعت حياته 

استعالئية  ونزعات عصبية أ ودينية أ وبالرغم من أنها وألهداف سياسية أ- والحيادية، والتي

وسبيال مهما   اأساسي اامهسإ كانت، -حقه -صلى اهللا عليه وسلم–أبخست النبي محمد 

استطاع بفعل شخصيته الثابتة وخلقه - ،متميزلتنوير الرأي والفكر الغربيين بحقيقة رجل 

إخراج أمة من ظالمية الجهل إلى أفاق أرحب من المعرفة  -الرفيع ومواقفه الراسخة

أن  دون-منطقي إلى عدة عوامل نجملها هذا التحسن اليمكن إرجاع أسباب و والتحضر،

  : فيما يلي - نحصرها

(تضاؤل  (التفوق الغربي) والديني اسي الجديدالتغيرات الثقافية التي فرضها الواقع السي :أوال

والتي دفعت بكل ضفة السيما بالغرب إلى ، كفة الدين لصالح العلمانية) للغرب والشرق معا

   . معرفة حقيقة ما يجري بالضفة األخرى

: تشجيع الدول الغربية وطوائف من المجتمع الديني والمدني الغربي الباحثين على توجيه ثانيا

  ستشراق ثانيا).اال-ثم ما بعد، (ظاهرة اإلستشراق أوال للشرقدراساتهم 
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: احتكاك الباحثين الغربيين بالمصادر اإلسالمية للسيرة النبوية، التي أتاحها الوصول ثالثا

إلى العديد من المؤلفات العربية واإلسالمية المحققة على أيدي المستشرقين الغربيين في 

  ًقا، وبمختلف اللغات الشرقية.البداية، والباحثين المسلمين الح

: تطور وسائل النقل واالتصال الحديثة التي ساعدت على التواصل بين الشرق والغرب، رابعا

على كتابات المسلمين الحديثة عن السيرة النبوية، ت الباحثين الغربيين من اإلطالع ومكن

كتبت فيها؛ فضًال  ويها أسواء أكان ذلك باللغات الشرقية، أم باللغات الغربية التي ترجمت إل

–عن إلمامهم بما أنتجه المسلمون من نقد لكتابات المستشرقين والغربيين عامة عن النبي 

، وما أخذوه عليها من عيوب ونواقص وثغرات منهجية ومعلوماتية - صلى اهللا عليه وسلم

  األمر الذي لم يكن متيسرا في العصور السالفة.

 Theاآلخر «ققتها الحقول المعرفية المتصلة بدراسة ثقافة التطورات الهائلة التي ح :خامسا

Other «بعد التأثير الواسع الذي وّلدته مقاربات ونظريات متقدمة  خاصة ،وتاريخه ومجتمعه

سعيد ومنظوره حول عالقة الشرق بالغرب إدوارد مثل نظرية  ؛معرفًيا ومنهجًيا وفكرًيا

 اًبا على دراسات الغرب لآلخر، وان كانت لم تمّس دة وغيرها، مما انعكس إيجوالثقافات المولّ 

  .8-صلى اهللا عليه وسلم–بعمق دراسات هذا الغرب عن محمد 

اعتناق العديد من المفكرين الغربيين لإلسالم، وٕاعادة و  م جدامهوهذا عنصر حديث و  :سادسا

ية اللثام دوافع أنانية إال تعر  ودون عصبية أ -صلى اهللا عليه وسلم–كتابتهم سيرة الرسول 
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 لدى -صلى اهللا عليه وسلم– هم في تصحيح صورة النبي محمدأسمما  ،عن الحق والواقع

  فئة عريضة من الغربيين السيما النخبة المثقفة منهم.

  وية في الغرب خالل القرن العشرينتاريخ السيرة النب

دون  ربفي الغ -صلى اهللا عليه وسلم–ال يمكننا الحديث عن صورة الرسول األكرم محمد 

ترجمت من طرف الغربيين و  الحديث عن المسار التاريخي لكتب السيرة النبوية التي كتبت أ

ساكسوني الذي يجسد صورة مصغرة للغرب بأسره؛ إذ -السيما في العالم اإلنجلو ،أنفسهم

وحياته خالل القرن  -صلى اهللا عليه وسلم–تزايد اهتمام الباحثين الغربيين بشخص النبي 

هم في ظهور العديد من الكتابات حول السيرة النبوية باللغات أساألمر الذي العشرين، 

 .D. S)حيث كان المستشرق اإلنجليزي المشهور مارغوليوث؛ باإلنجليزيةالسيما  ،األجنبية

Margoliouth)  ّاقا إلى ذلك من خالل كتابه الموسوم بـسب )Mohammad and the Rise 

of Islam( »ثيوفيل منزل: م1905الذي صدر عام  9»محمد ونهوض اإلسالم) تاله كتاب ،

Menzel Theophil (»سيل  دواردإ ، فكتابم1912عام  10»حياة محمد ودينهEdward 

Sell »ي كوت ا، ثم كتاب در م1913عام  11»حياة محمدottCDray  » محمد مؤسس

  .م1915عام  12»اإلسالم

كتاب ثيودورا بارتن والثانية صدور عرفت الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين األولى 

Barten) (Theodora »م.1932عام  13»أحاديث عن محمد وأتباعه  
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في فضاء السيرة النبوية، حيث صار مرجعها  M. Watt مونتغمريوات بعد ذلك سطع نجم 

عام  »محمد في مكة« الرئيس لكل الدارسين الغربين السيما بعد صدور عمله األول:

  .م1956عام  14»مد في المدينةمح«، والثاني: 1953

حياة محمد: ترجمة «الموسوم بـ Alfred Guillaumeهذا وقد شكل صدور كتاب ألفريد غيوم 

إضافة مهمة إلى تقليد كتابة السيرة النبوية في ، م1955عام  15»سحقإلسيرة رسول اهللا البن 

  الغرب بتيسيره مصدًرا أساسًيا من مصادرها المبكرة.

 Michaelوالسبعينات ظهور ثالثة كتب كان أولها كتاب (مايكل إدوارد  وشهد عقد الستينات

Edwarde »م، وثانيها كتاب بايك 1964الذي نشر عام  16»حياة محمد: رسول اهللاE. R. 

Pike م، وثالثها 1968الذي نشر في لندن عام  17»محمد: النبي ودين اإلسالم«الموسوم بـ

  م.1970 سنة 18»حياة محمد وأزمنته«نوان: ) الذي حمل عJohn Glubbجون غلوب (كتاب 

ظهور أحد أهم كتب السيرة النبوية في الغرب  العقد الثامن من القرن العشرين، وعرف

محمد: حياته «) الموسوم ب: Martin Lingsلصاحبه البريطاني المسلم (مارتن لينغز 

  20»محمد«صدر كتاب  هانفس وفي السنة، م1983 سنة 19»مؤسسة على أقدم المصادر

  .»سادة الماضي«عن مطبعة جامعة أكسفورد في سلسلة  Michael Cookلمكايل كوك 

محمد: سيرة « Karen Armstrongفعرف صدور كتاب كارين آرمسترونغ  أما العقد التاسع

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية من طرف فاطمة نصر ومحمد ، م1992سنة: 21»نبي

  .22م1998عناني عام 
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الكتب إلى جانب دراسات أخرى حول السيرة النبوية بمختلف اللغات -هذه  لقد أسهمت

في الكتابات الغربية خالل  - صلى اهللا عليه وسلم–في تكوين صورة النبي محمد  -األوروبية

أفضل النماذج في هذا المجال هي تلك التي كتبها بعض الغربيين و  ،القرن العشرين

ك الذين اعتنقوه عبر التصوف اإلسالمي المعروف السيما أولئ، المتحولين إلى اإلسالم

كمنهج للترقي والوصول، ولعل  -صلى اهللا عليه وسلم– بارتكازه على محورية محبة النبي

كتاب المفكر البريطاني المسلم مارتن لينغز الموسوم و  أوثق عمل في هذا السياق ه

وٕاسالمية كانت آخرها  الذي نال به عدة جوائز عربية »من خالل أقدم المصادر: محمد«ـب

حيث أعاد الحق إلى  ؛23»-صلى اهللا عليه وسلم– مهرجان محبة الرسول«جائزة أبوظبي في 

 وووضع سيرته كما هي دون مغاالة أ ،-صلى اهللا عليه وسلم–نصابه بإنصاف الرسول 

الذين أوصلهم ، بعض المفكرين الغربيين قبله متمما بذلك ما كان قد بدأه ،مجانبة للصواب

عظم و  قدرهو  إلى االعتراف بسم -صلى اهللا عليه وسلم– تتبعهم لسيرة النبي محمدو  حثهمب

  .حظ من خالل هذه النماذج المقترحةشأنه، دون االغتراف من فيض هديه، كما سنال

  24- صلى اهللا عليه وسلم– نماذج منصفة من كتابات غربية حديثة حول النبي محمد

بأن بعض المفكرين الغربيين قد جهروا بأعلى  أن نعترف لعله من باب الصدق األدبي

 في وسط غربي مشحون بأحكام جاهزة -صلى اهللا عليه وسلم– أصواتهم إنصافا للنبي محمد

 تصورات واهمة غير متفهمة لرسالة اإلسالم وصاحبها, وفي زمن كان العداء والصراع هو 

سيا وراء تشويه صورة تشكل عامال أسا -مدفوعة بحقدها-سمة العصر؛ إذ كانت الكنيسة و 
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حقد النصارى وسوء فهمهم  نورمان دانيال أن أسبابونبيه لدى الغربيين؛ فقد كتب  ،ماإلسال

بالرغم من التحسن العظيم  لإلسالم مـازال بعضه يؤثر في موقف األوروبيين من اإلسالم

ين األبو الذي دفع و  . هذا الحقد ه25والذي أشاد به بعض المسلمـين ،الحديث في الفهم

 دراه باسم  الفاتيكان عقب المجمعغارديه) في الكتاب الذي أصزف كوك) و(لويس (جو 

  : الغرب عموما للمسلمينو  ) إلى االعتراف بكيد الكنيسة1965-1962الفاتيكاني الثاني (

، بالمظالم التي ارتكبها الغرب -بكل أمانة وصدق- علينا أن نعترف «

نا مع التفكير والذهنية اللتين وأن نعطي الدليل بأننا نتخلى عن تضامن

سادتا الماضي، ومع بعض التصرفات في الوقت الحاضر؛ لنتحرر من 

نستسلم لهذه النظرات واآلراء  أفكارنا المسبقة...فمن الضروري.. أالّ 

السريعة والكيفية واالعتباطية في أكثر األحيان، والتي ال تنطبق إطالقا 

  .26»على المسلم المخلص والصادق

قادها بحثها واقتفاؤها أثر  كانت هناك أصوات نشاز قتامة الرؤيةو  من االحتقانو  الج في هذا

ا ذا الرجل، ثم الجزم بالجواب، كمإلى التساؤل عن حقيقة ه -صلى اهللا عليه وسلم– محمد

) الذي يتساءل عن مواصفات Lamartine( المؤرخ الفرنسي المرموق المارتينحال  هو

  العظمة والعبقرية في النموذج اإلنساني:

والنتائج المثمرة هي ، ضعف اإلمكانياتو  إذا كانت عظمة الغاية،«

المواصفات الثالث للعبقرية اإلنسانية، فمن يمكنه أن يجرؤ على مقارنة أي 
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ن رجل عظيم في التاريخ الحديث مع محمد؟ إن أشهر الرجال هم أولئك الذي

-  هم أولئك الذين أسسوا ،األسلحة والقوانين أ وصنعوا فقط اإلمبراطوريات أ

 ،ألشياء ليست أكثر من قوى مادية -إن لم أقل ألي شيء على اإلطالق

صلى اهللا – اً يقصد محمد(إن هذا الرجل  ،والتي غالبا ما تنهار أمام أعينهم

األسلحة.. بل و  التشريعات أو  اإلمبراطوريات أ لم يحرك فقط )-عليه وسلم

بل األكثر من هذا لقد غّير  ؛ماليين من الرجال من سكان ثلث الكرة األرضية

مذابح الكنائس، اآللهة، األديان، األفكار، االعتقادات واألرواح...ِحْلُمه عند 

التي لم يكن كده من و  ،النصر، طموحه الذي كان كله منصبا على فكرة واحدة

صلواته التي ال تنتهي،  ،وجه من الوجوهأجلها لتحقيق إمبراطورية بأي 

انتصاره بعد موته...هل هناك رجل أعظم منه و  خطاباته الروحية مع اهللا، موته

  . 27»!!؟

ذا جواب صريح في شكل سؤال تحفيزي سيدفع باحثين غربيين غيره لمحاولة التعرف إلى ه

 عبقرية رأى الذي) Bosworth Smith( سميث بوزوورثكما فعل ، الرجل من جوانب أخرى

 الدنيوية والسلطة »البابوية« الدينية السلطة: صفتي بين الجمع على قدرته في محمد وعظمة

 في بينهما الجمع يستحيل يكاد بل واحد شخص في تجتمعان قلما صفتان وهما ،»القيصرية«

 دينية عقيدة صارت والتي ،الشهيرة) السالم عليه(عيسى مقولة على اعتمادا المسيحي الفكر

 وضع حيث ؛28»هللا ما اهللا لىإ و  لقيصر، ما قيصر إلى ادفعوا«: الغربية المسيحية التقاليد في
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 جديدا منهجا -ذاته حد في-  يعد بينهما فالجمع لذلك ؛دنيويو  دينيو  ما بين حاسما فيصال

– محمد الكريم النبي شخص تميزان كانت التي واللين التواضع صيغة في السيما ؛الحياة في

  : يقول ،-عليه وسلمصلى اهللا 

 دون وقيصرا غروره، دون بابا لكنهو  ؛ذاته اآلن في وبابا قيصرا كان لقد«

 أي حق من كان إذا قصر، دون خاص، حرس دون واقف، جيش دون: فيالق

 القوى كل امتلك ألنه ؛محمد وفه األلوهية؛ بواجب حكم نهإ :يقول أن رجل

  .29»دعم أي ودون وسائل دون

 The Life and Teachings) »محمد وتعاليم حياة« كتاب صاحب جعلت وغيرها الصفات هذه

of Muhammad) إلى مشاعره وتسم أالّ  اإلسالم نبي سيرةو  لشخصية نزيه دارس أي يتحدى 

 :قائال يصرححيث  له، المطلق التبجيلو  بل ؛اإلعجاب شدة

 العربي النبي حياةو  شخصية يدرس شخص أي على المستحيل من إنه«

 العظيم، النبي لهذا بالتبجيل يشعر أالّ  عاش وكيف تعلم كيف ويعلم العظيم،

 أشياء عدة أقول أن ينبغي لكم قدمته ما وبالرغم. السماء رسل أعظم أحد

 قراءتهم أعدت كلما نفسي جد فيأ أنني ذلك للعديد، مألوفة تكون قد والتي

 هذا لتبجيل جديدا وشعورا لإلعجاب، جديدا سبيال )النبي وحياة شخصية(

  .30»العظيم العربي المعلم
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صلى اهللا عليه – حقيقته من شيئا عرفوا مؤمنين قلوب من تخرج ال أخرىو  تل اعترافات إنها

 من نابعة  صرخات هي بل ؛وتمجيده بمدحه قريحاتهم وفاضت محبته في فتاهوا -وسلم

صلى اهللا – محمد الرسول سيرة رصد في العلمي التجرد حاولوا غربيين باحثين وأفكار أذهان

 لم التي ،هيبته جاللو  صفاته جمال من الدهشة أخذتهمو  ،بهائه في فاحتاروا -عليه وسلم

 ما كل في الحياة بعث في وسيلته كانت بل ؛والجلد الصبر على فائقة قدرة تمنحه فقط تكن

 والتي) Montgomery	Watt( مونتغومري لوات المدوية الصرخة هذه ولنتأمل به، يحيط

صلى اهللا عليه – محمد حول الخاطئة اعتقاداتهم في النظر إعادة إلى لغربيينا كل تدعو

، البشري بالتاريخ مرت التي الشخصيات أعظم أحد باعتباره لقدره االعتبار ٕاعادةو  بل ؛-وسلم

  : يقول

إن استعداد هذا الرجل لتحمل االضطهاد من أجل معتقداته، والطبيعة «

جانب  واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى بهاألخالقية السامية لمن آمنوا 

عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في 

 بلوال يحلها.  افتراض يثير مشاكل أكثر عٍ دَّ أن محمدا مُ  فافتراضشخصه. 

 بهاإنه ال توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير الالئق 

  .31»عل بمحمدمثل ما ف

 صورة رسم يعيد أن حاول الذيJames A. Michener  لدى صداها وجدت الدعوة هذه

 -صلى اهللا عليه وسلم– محمد عن الغرب في سائدا كان لما ذاته اآلن في مخالفة جديدة
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	THE	ISLAM:"	":كتابه خالل من وذلك عامة، بصفة اإلسالمي الدين وعن خاصة بصفة

MISUNDERSTOOD	RELIGION, »اللثام كشف حاول إذ ؛»فهمه الُمساء الدين: اإلسالم 

 منو  - صلى اهللا عليه وسلم– النبي سيرة من الغربيين لدى المجهولة التفاصيل بعض عن

 ووبسم ،-صلى اهللا عليه وسلم– محمد بنبوة معترفا، الغرب في فهمها أسيء والتي تعاليمه

   . 32»والدناءات المعاصي عن وترفعه ،همته وعلو  ،أخالقه

 مايكل«مثل  كاثوليكيا مسيحيا غربيا باحثا جعلت التي هي وغيرها الدراسات هذه مثل

 الئحة رأس على -صلى اهللا عليه وسلم– اً محمد اإلسالم نبي يصنف" Hart	Michael"هارت

 هذا ويبرر ،-السالم عليه-  المسيح عيسى السيد فوق التاريخ في تأثيرا األكثر األشخاص

  :قائال

 بعض تأثيرا األكثر األشخاص الئحة لقيادة محمدا اختياري ئيفاج قد«

 في الوحيد الرجل كان لكنهو  ؛اآلخر البعض عند تساؤالت يثير قدو  ،القراء

  .33»معا الدنيويو  الديني المستويين على مطلقا نجاحا حقق الذي العالم

  ةخاتم

ة حول شخص على الرغم من أن هذه الدراسات وأمثالها حاولت أن ترسم صورة حيادي

ال نشكك في صدق نوايا بعض  والتي- -صلى اهللا عليه وسلم–الرسول األكرم محمد 

ننا نتوخى الحذر في قبولها قبوال تاما بفعل ما احتوت عليه من بعض فإ -أصحابها
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نقص  وأ ،إحساس غربي باالستعالء وأ ،المغالطات التي يمكن إرجاعها إلى عصبية دينية

طالع أصحابها من اال مكنعجز في اللغة لم ي وأ ،بط والتحريبشري في دقة البحث والض

أبدا من  لُ خْ ومع ذلك  فالغرب لم يَ . على المصادر العربية المعتمدة في رواية السيرة النبوية

ليس فقط  -صلى اهللا عليه وسلم– رجال حاولوا بصدق التعرف إلى هذا النبي الكريم محمد

تفعل في  ،باعتباره صاحب رسالة سماوية سامية السلوكي، ولكن في جانبه اإلنساني أو

  الروحي. االطمئنانو  بواطن الخلق فترقى بهم إلى مستويات عليا من السم

ن نقطة التحول واإلشراق في الكتابات الغربية حول اإلسالم وشخص نبيه إ :يمكن القولو 

ض كبار عرفت انطالقتها الحقيقية مع ظاهرة اعتناق بع - صلى اهللا عليه وسلم– محمد

في العقود القادمة تأثير عظيم ودور  -حتما–والتي سيكون لها  ،المفكرين الغربيين لإلسالم

اإلسالم. ولعل من و  المصالحة بين الغربو  حاسم في صنع التواصل والحوار والتفهم والتفاهم

 34بكر سراج الدين) اأب و(مارتن لينغز أ أبرز هؤالء المفكرين الشيخ البريطاني المسلم

 Muhammad: his life based( »محمد: حياته مؤسسة على أقدم المصادر«: حب كتابصا

on the earliest source( ، وفي عمله مواصفات العلمية والحيادية والتمكن الذي تتحقق فيه

قبس من مشكاة المهتدين و  الدوافع العصبية؛ فه ووانعدام الحوافز الدنيوية أ ،من اللغة العربية

  .األدب في الغرب الحديثو  م من أعالم الفكرلَ وعَ  ،يبالنور النبو 

 
 

                                                 
 المقصود بالغرب ھنا ھو أوروبا وأمريكا الشمالية. -  1
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  لدى كانط »األخالقي  الواجب«مفهوم  
  محمد الشيخ

منذ أزيد من عشرين قرنا أحد  ق.م) 43 - ق.م  106(شيشرون  كتب الفيلسوف الروماين القدمي
التساؤل  -ن ما أوردمض-أورد فيه ق.م)  43 - 44( »الواجب«أقدم الكتب الفلسفية يف موضوع 

... وإنه «: -هذه يف الفلسفة »الواجب«مسألة  مبناسبة حديثه عن منزلة وذلك-  االستنكاري التايل
يكن  إنه فيلسوف ما مل :فسهنالسفة، وإال َمْن ذا الذي جيرؤ على أن يقول عن فملوضوع طرقه كل ال

الفيلسوف األملاين لست أدري ما إذا كان  ،1»اجب؟و تعاليمه قاعدة خلقية تتعلق بال نَ مَّ قد ضَ 
من بني  دّ وهو الذي عُ - به رّ سَ حىت يُ هذا الكالم  قرأ دق) 1804-1724(كانط احملدث إميانويل  

ذا الصدد أن كانط يستحق يف نظر ز ولكن ما ميكن  -الفالسفة فيلسوف الواجب باالمتياز عمه 
فهوم مل دذلك أن الرجل أفر  ؛وامتياز فيلسوفا. وهو يستحق ذلك بشرف يتسمىشيشرون أن 

 يف هذا املفهوم أورد القول. فقد هذا إن مل تكن كلها األخالقية، تصانيفه اتمن أُمَّ عددا  »الواجب«
 ،)1785( قا األخالقيتأسيس ميتافيز  : كتابثالثة من أهم كتبهتضاعيف يف  -على األقل-
بل  ؛)1797( القختافيزيقا األيمكتاب و  ،)1788العملي ( نقد العقل الخالصكتاب و 
يف ال أراين قد بالغت . ولعلي  القخا األيقزميتافي، يف كتاب وأوفاه ، كل القولعليه أوقف القولو 

، بدءا من »بجالوا«وم همن كتبوا من الفالسفة يف مف زر بأأحد كانط هذا يعد   إن :إذ أقولشيء 
في مؤلف الكتاب الضائع  )ق.م 110 - ق.م  180حوايل ( ف الرواقي بانيتيوسو الفيلس

مبدأ صاحب كتاب  )       -1937( ديفيد سيلبورن السياسي الربيطاين فإىل الفيلسو ، الواجب

) 1715-1638(ومالربانش ) 397-340والقديس أمربواز (ن و ا بشيشر ر مرو و ، 2الواجب
 ؛العنايةفائق  إىل هذا املفهوم ئهيعا من حيث إيالمج ميبزهه إذا ما وضع إىل جنبهم ثري، فإنكم  هوغري 

ا  -على اجلملة-ية إىل حد وصف الفلسفة العمل -بالفلسفة السكوالئية اتساء- ذهب بل إنه  بكو
املنزلة األعلى يف فلسفته اخللقية حىت أنشأ  »الواجب«وما زال ينزل مفهوم  .3»مذهب الواجبات«

 -يلزم عنهالذي  عالتشريو -  مفهوم الواجبفإن  ،مفاهيم العقلمجاع ه من بني أنإنك لواجد «يقول: 
تجه حنو الغاية أنه ي حبكم، وذلك علىواأل األرفع مو فهو املهل ،بوصفه مفهوما ينتجه العقل اخلالص

  .4»)لإلنسان(القصوى 
                                                 

  . باحث وأكاديمي من المغرب  
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  اتالواجبداللة 
ويعيد التعريف املرار  ، سواء على حنو مباشر أم غري مباشر،»الواجب«ف ما يفتأ يعرِّ واحلق أن كانط 

 »القسر«بإعمال تعابري شأن  »الواجب«ف مفهوم يعر إىل ت أيلجهو كان عادة ما  و  ،العديدة
ما من واجب «: يف موضع من كتابه الذي قصره على هذا املفهوم يقول إذ ؛»اإلجبار«و »اإلكراه«و

إكراها، وذلك حىت ولو كان من شأن هذا اإلكراه أن تنزله الذات بنفسها على و  اقسر يشكل إال و 
إمنا الواجب قسر أخالقي ميارسه عقل «يف سياق آخر بالقول: ذاته إىل املفهوم يومئ و  ،5»نفسها

ما من مفهوم عن الواجب إال ويتضمن «: ثالثويضيف يف مقام  ،6»شرعة على نفسهاالذات امل
 ،7»قسرا موضوعيا يتم بواسطة من القانون (بوصف هذا آمرا قطعيا من شأنه أن حيد من حريتنا)

تحرى عن طيب لغاية ال تُ  )على نفسه دميارسه الفر (ارس الواجب ميُ «: التأكيد مرة أخرى ويعيد ويؤكد
 -تأسيس ميتافيزيقا األخالقيف كتابه من ذي قبل -  »الواجب«وكان قد عرف  ،8»خاطر

  .9»ما احرتاما للقانون ضرورة إتيان فعلٍ  :الواجب«بالقول: 
لدى   »الواجب«لئن أفاد مفهوم  :أوال :منها ،حظاتمال بعض على أن هذه التعاريف تستدعي

فإن  ؛»اإللزام«الدالالت املتعلقة مبعىن  سائركذا و  ،»اإلكراه«و »اإلجبار«و »القسر«اللة دانط ك
 ميفيد مفهو حقا : ستدراك يوضح األمر، فرتاه يقولبال تعريفه دة ما كان يذيّ عا مفكر الواجب

 القسرسرعان ما يضيف: إمنا عنيت لكنه  ؛»راهكاإل «أو  »القسر«داللة مفهوم  - أصال- »الواجب«
ل باألحرى: إنه القسر الذي متارسه إرادة حرة أو قُ ، الذي ميارس على اإلرادة احلرة بواسطة القانون

أو جتده معقوال وكونيا يف نفسه ويف  ،على نفسها استجابة للقانون الذي تضعه لنفسها بنفسها
وإال استحال  ،بال قانون »قسرا« - لديه- أبداان كأن الواجب ما  ب -عنده-  . مبا وشىنفسها

 )الوضعي(القانون  :اخلارجي الشرعاللة دب »القانون«ة مث مث إن. هو كان ا قسر بقانون، وإمن»قهرا«
ي طالقانون اخللقي باملعىن الكان - الداخلي  الشرعاللة دوالقانون ب -بالداللة املتعارف عليها 

الذي يتم احلديث عنه يف تضاعيف تعريف مفهوم  »القانون«احلال أن و . (الوازع) املخصوص
الواجب  انكما   ،فضال عن هذاو  ،الثاين ال بوفق املعىن األول إمنا هو القانون بوفق املعىن »الواجب«
ونفسي وإمنا هو قسر معنوي يف شيء،  - خيص اإلكراه البدين-  »ارجياخلفيزيقي القسر ال« من
ذا غاية نفسه :ثانيا :ومنهااخلي. دو   أن الواجب ليس مطلوبا لغريه وإمنا هو مطلوب لذاته، فهو 

 لئن كان من واجب اإلنسان أال يؤذي ذاته بكثرة الطعام والشراب، فليس فمثال. وال غاية له إال ذاته
وذلك طلبا لتحقيق سعادته، على حنو ما ذهب إليه  ،مربر ذلك عند كانط هو أن حيفظ صحته
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أن  - وهي قاعدة نفعية مغرضة-إذ ما كان من أمر قاعدة األخذ باحليطة  ؛القائلون مبذهب السعادة
من  لدعاة مذهب السعادة طمهامجة كاننأيت ومن هنا  .10غري نفعيأمر بخالص؛ أي  واجبختلط ب

إننا نؤدي الواجب طلبا لتحصيل السعادة. إمنا الذي عند   :املفكرين األخالقيني السابقني القائلني
فضد مبدأ  ،للسعادة اليت تغمرنا عند أدائه وليس ،ذاتهللواجب أن يطلب الواجب شأن كانط أن 

 ؛Eleuteronisme »التشريع الداخلي«يشهر كانط مبدأ  Eudémonismeهذا  »ادةعالس«
 ،ن يشرع املرء لنفسه بنفسهوإمنا لواجب أ ؛حقيق سعادة مفرتضةمبعىن تشريع املرء لنفسه بنفسه ال لت

  وهو ما به يتميز عن احليوان الذي ال شرع له.
  اتميتافيزيقا الواجب

يسري على كل الكائنات العاقلة كائنة  بالقسر الذيإنه ما كان كان الواجب قسرا فهو  لئن احلق أنه 
فال واجب  ،وإمنا الواجب قصر على اإلنسان وحده دون سواه - ناإنسا أممالئكة  أما هلإ- ما كانت 
إمنا والثاين ألنه عقل بال شهوة، و  ،األول ألنه شهوة بال عقل ؛مالكواجب  كما اليوان  على ح

؛ ألن ال لهإجب اال و كما   ،هو يقسر شهوته بعقلهفوة معا، الواجب يتعلق بكائن أويت العقل والشه
ما دامت هي القديسية  أشكل عليها بلوغ مقامإمنا الواجب رهن بكائنات  ؛كائن قديسواجب  
ب اً صيد بطبيعتها هنا   »كائن قديس«ومعىن . 11للشهوة ومدعاة خلرق القاعدة وحمال للفتنة اً للهوى و

ول دون حتقيقه ائن بال ميل وال هوى وال نازع يشكل عنده عائقا حيُ كائن يتجاوز طور البشرية؛ أي ك
للقانون ال على الدوام وبكيفية مطابقة  ،لقانون إرادته؛ أي كائن يفعل ما من شيء عن طيب خاطر

أنه ليس خيرق القانون  نسان قدسية تكمن يفإلبل ل ؛اسة إلنساندوليس معىن هذا أن ال ق .12خمالفة
مهما بلغ - نسانإ دإذ ليس يوج ؛كاره لذلك  عن طيب خاطر، وإمنا خيرقه وهو - الوازع–الداخلي 

 -حني خرقه ما ميليه عليه وازعه-باطنه دواخل و  إنيتهال يشعر يف ثنايا نفسه وتضاعيف  -رافهاحن
  تيان الفعل املخالف لوازعه.إقسر نفسه على ال يعمل إال على مبقاومة يف أعماق أعماقه، حبيث 

: تصنيف اثنني تصنيفني - حبسب منظور فلسفة الواجب هذا-ئنات اإىل تصنيف الكويبادر كانط 
د من هذه وكائن على الض ،)هو اهللا( تاه من واجبيلعوما  ،ل احلقوقكمييز فيه بني كائن له   أول

وتصنيف ثان مييز فيه هذه  .13)وهو اجملرم من بين البشر( وقعليه كل الواجبات وما له من حقاحلال 
حقوق وما عليه من واجبات باملرة  -فحسب– أربعة أصناف من الكائنات: صنف أول له املرة بني

(اهللا)، وصنف ثان  له حقوق وعليه واجبات (اإلنسان)، وصنف ثالث من الكائنات ما له من 
من وجبات؛ إذ ما له من شهوة (اجلمادات)، وصنف من الكائنات رابع ميلك  هحقوق وال علي
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جبات عليه وال حقوق له (احليوانات). ومهما تعددت التصنيفات فإن الثابت أن ولكنه ال وا ؛الشهوة
  .»الواجب«م ما مييز اإلنسان عن األعلى (اهللا) وعن األدىن (احليوان) أنه وحده من ينطبق عليه مفهو 

ب جَ و ال يأب و يوجِ أن إذ من شأن اإلله  ؛لهعلى إال واجب  :واحلال أنه عادة ما ردد كانط القول
هو له إمنا  ؛15»حال من األحوال بأيكائن يُلزِم اجلميع، وليس له أن يُلَزم «شأنه أنه و  ،14عليه

ه من واجبات، وما له إال حقوق يلعما له إال حقوق وما  ،وما لنا من واجبات عليه ،حقوق علينا
لعامل مثة من كائنات ا«أن  كذلكما ما لنا من واجبات تتوجب عليه.   ،لديهعلينا وما لنا من حقوق 

م من غري أن يُلزِ  مبقدرته اعلى أن مثة كائن ،تُلزِم غريها مبكنتها أنمثلما بغريها أن تُلَزم ن باستطاعتها م
قوق فحسب وال يتضمن إمنا اهللا يتضمن يف مفهومه احلو  .16»هو اهللا -أن يُلَزم أبدا بأمر 

ا. ،ليس هللا أن يُقسر بواجباتف ،17الواجبات   وإمنا هو يلزم البشر 
 هلكن إذ وصفنا اإلنسان بأن ؛ن عاقل، مثلما اإلنسان كذلك كائن عاقلئالسبب يف ذلك أن اهللا كاو 
كائن عاقل «أما نصفها اخلفي فهو أنه  ،فإننا ما قلنا عنه إال نصف احلقيقة اجللي »كائن عاقل«

 ذو عقل (روية وهدى).كائن أنه كائن ذو حساسية (ميل وهوى) مثلما هو  أي  ؛»وطبيعي أيضا
ان هو ليستجيب كإذ ما   ؛ومن شأنه أن يدرك ال بالوهب وإمنا بالكسب، وليس باملدد وإمنا باجلهد

 »الواجب«فقد حتقق أن األصل يف مفهوم  ،نه أن يقاوم نداء الوازع يف نفسهأوإمنا ش ،لوازعه بالسليقة
  -أخرىمن جهة -  ووه ،كائن حسي (ينتمي إىل جنس احليوان)  -من جهة-فهو  ،تثين اإلنسان
  ومفهوم الواجب هذا حد للجانب احليواين يف اإلنسان جبانبه العقلي. ،كائن عقلي

ففضل اإلنسان على كائنات  .الضدكان األمر على  ان هذا إزراء من كانط باإلنسان، وإمنا كوما  
يضع يرفض أن يعترب نفسه كائنا حسيا باألوىل، وهو  اإلنسان نأذلك  ؛للعيان حسية مثله ظاهر

وهو يف  ،ذ يضع نفسه يف مرتبة الكائنات املشرعة لنفسهاإ؛ ذلك باألجدر يف منزلة أرفع مننفسه 
هو نداء أن يصري هو نفسه واضع مرتبته؛ أي ُملَزما  نفسه،ثنايا ذلك يستجيب لنداء ينبعث من ثنايا 

  ما بغريه.لزَ ما نفسه بذلك وليس مُ لكن ُملزِ  ،بالعلو
  اتالواجب جنيالوجيا

ما  ف ،؛ أي أنه نابع من عمق عقل اإلنسان احملض العملي»أصلي«هذا مفهوم  »بالواج«مفهوم 
مفهوم  -بلغة كانط نفسه- ، وإمنا هو يستمد منها وأ ستقى من التجربةيُ  أنكان األصل فيه 

ا حيصل هو بل ؛؛ أي مبعزل عن كل جتربة»قبلي« . »ترنسندنتايل«مفهوم  ،به حتصل التجربة ال 
العقل العملي ينبع مفهوم الواجب؛ أي مفهوم قسر أو إجبار حبسب مبدأ  من قلب«يقول كانط: 
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األصل  . كال، ما كان18»قوانني احلرية؛ مبعىن حبسب قانون ترمسه الذات لنفسها بواسطة آمر قطعي
املعرفة االختبارية اليت تتكون لدينا عن  -ملتأصل يف ملكة اإلنسان اخللقيةا- »الواجب«يف مفهوم 

م، وإمنا املعرفة العقلية اخلالصة للناس كما ينبغي أن يكونوا؛ أي كما يوافقون  الناس كما هم يف حيا
جا اختباريا ننهج يف ا لنا أنفليس  .19فكرة اإلنسانية -حبيث نقوم  -أمربيقيا–ستنباط الواجبات 

م ا حىت وإن أخل الناس وإمن ،باستعراض ما يعتربه الناس واجبات ونؤلف بينها تأليفا - مثال بواجبا
ومهما بلغت بعض مراحل  .واجبات بصورة مسبقة وقبلية واجباتالفإن هذا ال مينع من أن تظل 

فال يهم  ،غريهمن ليس املطلوب استقراء الواجبات من هذا التاريخ أو  إنهتاريخ البشرية من مهجية ف
حىت يف اآليت عليه  ننو و كوال ما سي ،يف اآلينيه اليوم لوال ما هم ع ،يف املاضيما كان عليه الناس 

ى هذا وما زال كانط يلح علاجبا يعرتف به الناس وما ال. و تعرف فيها عما قد يعد ويُ  أحواهلم أستقر تُ 
تصور مبا هي ما ميلكه ما كان هلا أن تُ  -إذا ما هي اعتربت يف كماهلا- األمر حىت قال: إن الفضيلة

اليت - إذ ليست األخالق  ؛اإلنسان ميلككما لو كانت هي من ينبغي أن تتصور  وإمنا  ؛اإلنسان
متدرس الناس ك اليت -  Anthropologie من األنرتبولوجيا -ما ينبغي أن يكونوا حبسب فكر

الثانية تدرس وقائع اإلنسان هذه ولئن كانت  يف شيء. -كما هم حبسب معيشهم  الناس تدرس
  .onomieAnthrop 20األوىل تدرس نواميس اإلنسان وضوابطه تلك وجتاربه، فإن 

إمنا  ؛هو بالقانون الوضعي ما كان ،تشرتعه ذات مشرعة لذات أخرى الواجب أمراً األصل يف  ما كانو 
وليس معىن أنه  ،لنفسها وتلزم به نفسها - ذات إنسانية-قانون تشرتعه ذات مشرعة باألصل الواجب 

ا مبعىن أن ا »تشريع ذايت«عن هوى الذات، وإمنا هو  أنه ينبع »تشريع ذايت« لذات تشرع لنفسها وكأ
ا ع ،تشرع لكل الناس حفروا يف هم إذا ما -وإمنا ميكن لكل الناس  ؛لى الناسليس تفرض قانو

م ودواخلهم وبواطنهم كوين   قانون أن ينبثق منهم. فهو -وأعمقه وأجده بأصدق حفر يكون ذوا
؛ مشرع نفسه الًّ ك يرى كانط أن كُ فكذل ،فقيه نفسه لٌّ كُ   :ومثلما كان يقول بعض فقهائنا ،ذا املعىن

  منا بشريعة ذاتية؛ مبعىن كونية.وإ ؛ال بشريعة ذاتية؛ مبعىن فرديةوذلك 
بأشد  انتذهب انالصلة بني الواجب واحلرية تكاد انعند كانط ختص تنيدقيق تنيعلى أن مثة مسأل

–قول بالضد. فهو يؤكد تارة جيعل الواجب أصال واحلرية فرعا، وتارة يأنه  :أوالھما :العقول جدلية
بل ويذهب إىل حد  ؛21»يتقدم على مفهوم احلريةأن مفهوم الواجب ن أمن ش«على أن  - مثال

وإمنا األمر  ؛ما كان مفهوم احلرية األساس الذي ميكن أن يقام عليه مفهوم احلق والواجب«القول: 
ي يصادر عليه إذ يتضمن مفهوم الواجب أساس إمكان مفهوم احلرية الذ ؛على الضد من ذلك
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ليعلن أن احلرية العملي  الخالصالعقل  دنق مصنفهيف  يذهبلكنه . 22»مفهوم اآلمر القطعي
 على أنهفمن يشرط من يا ترى؟ . 23وبالتايل شرط الواجب األخالقي ؛هي شرط القانون اخللقي

احلرية  ؟اآلخرمباشرة بعد أن كتب ما كتبه تنبه إىل أن القارئ قد يقع يف حرية من أمره: أيهما يؤسس 
على -  أفرد هامشا يزيل فيه هذا اللبس مميزاكان أن ؟ فيؤسس احلرية أم الواجبتؤسس الواجب 

سبب «جاعال من احلرية  ،»سبب املعرفة«و »سبب الوجود«بني  - طريقة الفالسفة السكوالئيني
شأن احليوان كائنا القانون اخللقي؛ إذ لوال أن اإلنسان حر ما اشرتع لنفسه قانونا، وإمنا ظل  »وجود

عن سائر الكائنات الطبيعية العلم أن مما مييز اإلنسان  مهذا مع تقد حسيا حمضا؛ أي عبدا للطبيعة.
مما يرتقي به  ؛»الكائنات املشرعة لنفسها«يرقى بنفسه إىل مستوى يقتدر على أن أنه  -عند كانط-

بينما القانون اخللقي هو  ذلك .24أن حتسفوق كل الكائنات اليت ليست تقدر اللهم إال على 
مبعىن أن  هذه؛بدواخلنا ما متكنا من التخرب عن  ذاكباحلرية؛ إذ لوال عثورنا على  »سبب املعرفة«

  وهو متقدم عليها باالعتبار. ،احلرية متقدمة على القانون اخللقي بالوجود
عين مجعه بني قسر بني ما يبدو على أنه يستعصي على اجلمع؛ ن همجع :املسألتني الدقيقتني ثانيو

القانون وحرية اإلرادة يف قوله: إن حرية اإلنسان هي اليت تقسره على االستجابة إىل نداء الواجب يف 
أن املبدأ  :لرفع ما يبدو على أنه مناقضة بني قسرية القانون وعفوية احلرية سلكه سبيالأعماقه. والذي 

ية قد تكون جذات من طرف قوة قهرية خار ميارس على الأال ؛ أي يف هذا القسر أال يكون خارجيا
إذ تتثىن الذات هنا فتصري  ؛25مجاعة أو دولة، وإمنا هو قسر ميارس على الذات بالذات للذات

أكثر من هذا، واضعة للواجب ومنفذة له.  :لأو قُ  ،وموضوعا (مشرعا هلا) ،للواجب ذاتا (مشرعة)
 على اإلنسان، ويزيد اإلكراه األخالقي عليه، بقدر ما يقل اإلكراه البدينىل حد القول: إ طيذهب كان

  يتحرر أكثر فأكثر.
؛ أي مفهوما أخالقيا »الواجب«ر مفهوم اص ،من جهةأمران:  - بناء على ما تقدم-فقد حتقق لنا 

 :ما قال سولون احلكيم وَ ر القسر حمتمال للذات. أَ اص ،ومن جهة أخرى من وحي العقل العملي.
  اليت شرعناها بأنفسنا؟ القوانني حنن ال نطيع إال

انت قضية الواجب بقضية إحساس أو كما  و  ،أو عاطفة ااألصل يف الواجب إحساس كان  ما مث إنه
 »احلس اخللقي«ما يسمى حساس إوليس الذي ميلي علينا الواجب  ،وإمنا هي قضية عقل ؛شعور

فإنه مل  ،هِ فِ نْ وإن مل يَـ  ، وهو»احلس األخالقي«وهلذا عادة ما استشكل كانط مفهوم  وإمنا هو العقل. 
  يعول عليه يف بناء معمار مفاهيمه العملية.
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الذي  ،ىل صوت العقل اخلالص العملي الداخليإإمنا يتأصل الواجب يف االستجابة فقد ختلص لنا أنه 
. هذه القوة املغروسة فينا 26»القاضي الداخلي«و »احملكمة الداخلية«و »الضمري اخللقي«هو مبثابة 

عادة كانت هي   وال ،يطرأ علينا اعتباطاهي شأنا ما كانت  -تسهر على القواننيرها أن أمواليت -
حبيث تتبعنا أينما حللنا كظلنا  ،شد ما يكون الوصلأموصولة بوجودنا  هي وإمنا ؛منشئية لنا كسبا

كن مي ذه القوة الوازعية الداخليةه ال ننفلت. ولئن صح أنفيلزمنا و الذي نبحث على أن ننفلت منه، 
فإنه يصح أيضا  - ىوتكاد متح حبكم تغليب املرء جانب الشهوة عليه، وتغفو فينا- بداخلنا ختبوأن 
ا املرعبأنه    .27سرعان ما يزجمر يف أعماق أعماقنا صو

 اتالواجب تصنيف
 »واجبات احلق« :فهي من حيث اجلنس جنسان ،سب اجلنس والنوعح طتصنف الواجبات عند كان

شأن واجب حب األغيار  -أو الواجبات األخالقية- »واجبات الفضيلة«و -قودام بالعشأن االلتز -
فهوم ملديه يتحدد كما ضمن فلسفة احلق،   »واجب احلق«فهوم عنده ميتحدد و . واحرتامهم

وليس يعين هذا أن مثة بالضرورة تعارضا بني الفعل اخللقي  ،ضمن فلسفة اخللق »واجب الفضيلة«
وما كانت اخللقية منافسة للشرعية،  ،اخللقي يعزز الفعل الشرعي ويقويه إمنا الفعل ؛والفعل الشرعي

ا وجتاوز هل  -وقد مت حتت الكره والقسر واجلرب- ذلك أن من شأن الفعل الشرعي  ؛اوإمنا هي رقي 
تيارا ال اضطرارا ورغبة ال إمنا الفعل اخللقي فعل مت طوعا ال كرها واخ ؛أال يكون فعال خلقيا باألوىل

  .رهبة
والفارق بني اجلنسني من الواجب أن يف الواجب األول يستحضر إمكان اإلكراه اخلارجي (السلطة 

بينما ال يقوم الواجب الثاين إال على اإلكراه احلر الذي متارسه الذات على نفسها. وإذا حق  ؛القهرية)
فإن يف  -لقانونر باالقس اللةيتضمن دإذ كالمها - »القانون«أن للمفهومني معا صلة مباشرة مبفهوم 

 ،بوصفه إرادة الفرد ذاته »القانون«يتم تصور  ،»واجب احلق«وعلى خالف  ،»واجب الفضيلة«
خر، تتضمن آمبعىن  ؛هي إرادة الدولة-اليت صارت جتسدها إرادة خارجية  وليس إرادة أغياره

ت احلقوقية قسرا ميكن بينما تتضمن الواجبا ؛الواجبات األخالقية قسرا ليس إال قسر التشريع الداخلي
بواسطة من الذات  أكانسواء  - إذا كنا يف احلالني معا أمام قسر. و يتدخل فيه أنللتشريع اخلارجي 
حمكمة «: األول شتان ما بني القسرين فإنه -  أم بواسطة من الغري على الذات ،على الذات نفسها

ومن مثة كان   ،والثاين زاجر من الغري ،، واألول زاجر من النفس»حمكمة خارجية«والثاين  ،»داخلية
ال من  من األخالق »واجب الفضيلة«ق، وكان لُ الوضعي ال من اخلُ من احلق مبعناه  »واجب احلق«
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فيلسوف أخالق بالواجب  -باملنزلة األوىل- بوصفه  -ومن مثة أيضا اعتىن كانط ،28القوانني الوضعية
  اخللقي باألوىل.

كل منهما يتصنف   ،بدورها إىل نوعني - على جهة املبدأ-  تصنفت »واجبات الفضيلة«واحلال أن 
واجبات اإلنسان حنو  -وهي على ضربني: أ :حنو اإلنسان واجبات اإلنسان -1بدوره صنفني: 

وهي  ،واجبات اإلنسان حنو الكائنات غري البشرية -2واجبات اإلنسان حنو أغياره.  - نفسه. ب
واجبات اإلنسان حنو  -حنو الكائنات األدىن منه. بسان واجبات اإلن -ضربني: أ بدورها على

ويستشكل  ،هذا من حيث املبدأ، أما عمليا فإن كانط يستوضح النوع األول الكائنات األعلى منه.
  النوع الثاين.

كتب هلا أن تكون يف تاريخ   ةوقف دشأب »واجبات الفضيلة«من يقف كانط على النوع األول وهكذا 
بأعمق استشكال يكون وأكثره النوع الثاين شكل تيسبينما  ؛وهلا وأجدهاالفلسفة الكالسيكية وأط

على  عنده وهي )،اإلنسان حنو ذاتهواجبات (القول يف صنفه األول:  إىل بسط ادرفيب ،جذرية
هنا ذاك الواجب الذي ال يقبل أي  »الواجب الكامل«ويقصد بداللة منطني: كاملة وغري كاملة. 

ا وصافيها غري ممزوجها.29وىاستثناء لصاحل امليل واهل ويقصد  ؛ أي يكون خالص النية غري مشو
اإلنسان  واجباتالواجبات منها:  لة منماكوالنقيض هذه الداللة.  »الواجب غري الكامل«بداللة 

. وقد وحسب، وواجبات اإلنسان حنو ذاته بومسه كائنا أخالقيا وحسب حنو ذاته بوصفه كائنا حيوانيا
ا امتناعية تبدأ بوفق الصيغة التالية: على جهة األوىل حدد كانط  السلب؛ وذلك مبعنيني: مبعىن أول أ

ا تعرف ثان ن إتيان كل ما من شأنه أن يضر بطبيعته احليوانية ...ومبعىن ععلى اإلنسان أن ميتنع  أ
كائنا   اعتربناهحنن من أوجب واجبات اإلنسان إذا ما وهكذا، فإنه بذكر أضدادها اليت هي الرذائل. 

أن وضده . حفاظا واجب حفاظه على طبيعته احليوانية -وإن كان ليس من أعالها- وحسب حيوانيا
من برت بعض قدم على يأن ( أو بالبعض ،نتحار)م على االدأن يق( اجلملةنفسه إما باملرء يؤذي 

إرادة   مبثابةالذات إال إرادة حموما فق، لُ اخلُ ب امسأن يكون ذات الاملس بمن شأن ذلك أن  ؛أعضائه)
هذا مع تقدم العلم أن اإلنسان هو احليوان الغائي  حمو األخالق من العامل؛ أي ترك العامل بال غاية.

غاية «معاملة ال  »وسيلة« ةمعامل جتعلهاومن مثة فإن معاملة الذات بوفق ذلك  ،الوحيد يف هذا العامل
ا يف ب هذا الذي أسلمت إليه  جنتهك الواوبالتايل اإلزراء بإنسانية اإلنسان يف شخص م ؛»ذا

واجب االمتناع  - على جهة السلب-ومنها أيضا . 30كي يتلفهالكي حيفظها ال لكينونته البشرية 
ماك يف طلب امللذات إرضاء لشهوات حيوانية و  يف شخص - إرزاء باإلنسانيةعن التهتك واال
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ان إىل حمض شيء يستمتع به، ذلك أن من يفعل ذلك يرجع باإلنس ؛إىل دركة البهيمية ،تهتكامل
واجب االمتناع  - على جهة السلب- ومنها أيضا .31أن يفقد االحرتام الواجب اجتاه ذاته حدثفي

إذ هنا يصري  ؛ىل دركة البهيميةإري باإلنسان ز نه أن يأمبا من ش عن اإلفراط يف األكل والشرب
  كاألنعام بل أضل سبيال.  ونمُ هِ النَّ 

ان حنو ذاته باعتباره كائنا حيوانيا فحسب، أما إذا ما حنن صرنا إىل هذا فيما خص واجبات اإلنس
وهي واجبات تعرف  ،ههنا أيضا واجبات عليهفإن  - باألوىل واألحق واألجدر-اعتباره كائنا خلقيا 

 ،ثالثة: الكذب الذي هو مس بكرامة اإلنسان بوصفه إنساناوأضدادها  ،بأضدادها شأن سابقتها
وما  -أنيسان–يشبه اإلنسان  إىل ُشَيْيء ؛ أيىل أقل من شيء ال إىل شيءوالذي ينحط بصاحبه إ

ال إىل كائن  »آلة للكالم«جمرد بالكذب إىل اإلنسان  يستحيلحبيث  ؛بل نسناس هو ؛هو بإنسان
، الشح واخلسة :ضادتنياملني يخر األرذيلتني ال. وقس على ذلك »إبالغ أفكاره«يعمل على شأنه أن 

  فإن حكمهما حكمه.
غاية يف « أنه اإلنسانكنه وذلك ألن   ؛فقد حتصل أن تقدير اإلنسان لذاته واجب لإلنسان حنو نفسه

ألن له   ؛إمنا اإلنسان ال مثن له ؛شأن بقية الكائنات ،من بني وسائلما  »وسيلةٍ «، وليس حمض »ذاته
  .32نسانية فيهة األوىل؛ أي باحرتام اإلملنزلتلزمه باحرتام نفسه با؛ وهي كرامة ملزمة ،كرامة

ا أما الشق الثاين من واجبات اإلنسان اجتاه نفسه فهي تلك املدعوة غري كاملة ؛ أي ميكن أن تشو
ذلك أن اإلنسان مطالب  ؛كماله الطبيعي  متامومنها واجب اإلنسان حنو ذاته يف تطوير وإ ،شوائب

ذيب قواه الطبيعية (قوى عقله وروحه وجسمه) بوصفها  سائل لتحقيق غاياته. و بتثقيف وتشذيب و
الكائن الوحيد الذي يضع لنفسه غاياته، وما دام أن  -من بني كل الكائنات- وذلك ما دام اإلنسان 

واحلكمة من هذا الواجب أن من واجب اإلنسان  .33وسائله يف حتقيق هذه الغايات هي قواه املذكورة
م يف تأكيد قيمة اإلنسانية يف أن يشكل حلقة نافعة يف العامل، وذلك بقدر ما أن هذا األمر يسه

 امتنع عن تطوير نفسهإذا ما هو نه ليس له أن يزري بكرامتها إ من حيثشخص صاحب الواجب، 
ومنها واجب اإلنسان حنو ذاته يف الرقي هذه املرة ال بقواه العقلية والروحية واجلسدية وإمنا  .امتناعا

ذاتيا يف خلوص النية، حبيث يكون القانون  -بدءا- هذا الواجبويكمن  ،أيضا الرقي بقواه اخللقية
هو الباعث على األفعال اليت  -من بواعث حسية (ميوالت ونزوات وأغراض)-وحده دون غريه 

وإمنا  »انطباق مع الواجب«يأتيها الشخص؛ وبالتايل يأيت اإلنسان أفعاله ال امتثاال للواجب أو يف 
ىل ضرب من التعمل والتحيل حىت تتطابق األفعال مع إذ يف األو  ؛ليه الواجبأو بوفق ما مي »واجبا«
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بينما يف الثاين تكون النية اخلالصة هي احلاثة  ؛»خلوص النية«خيل مببدأ من شأنه أن الواجب، مبا 
ويف هذا ينجلي متييز كانط الشهري بني أن نفعل الفعل يف تطابق مع  ؛هالداعية إليعلى الفعل و 

 parالواجبعلينا وبني أن نفعله واجبا أو بوفق ما ميليه  ،conformément au devoirالواجب 

devoir بعد أن  -انضبط إىل مفهوم الواجب-ل حال تاجر حمتال استحال نزيها ه احلال األو ب. يش
أن النزاهة يف التجارة ويف أي  - بدءا–ويشبه احلال الثاين حال تاجر ارتأى  ،يف هجر متجره ئنهبدأ زبا

لك ال بغاية تنمية جتارته وضمان زبناء أوفياء، وإمنا عمال منه بالواجب من معاملة للغري واجب، وذ
ن أعلى كمال خلقي قد يبلغه اإلنسان هو أن يقوم بواجبه عن إوهلذا قال كانط: أجل الواجب. 

وإن الفعل األخالقي احلق ما كان هو الفعل املطابق للواجب، وإمنا  ،وليس مراعاة للواجب 34واجب
 -إذا اعترب من حيث الكيفية- ذا وقد اعترب كانط أن هذا الواجبه مت عن واجب. هو الفعل اليت

لكن، إذا ما اعترب من حيث درجة إمكان حتققه بدا على أنه واسع وغري   ؛وكامال صارماوجد واجبا 
 ؛35وذلك بسبب من هشاشة الطبيعة البشرية. فأن نكون ُكّمال ذلك نفسه واجب غري كامل ؛كامل

أن خلوص النية ال ميكن أن يتحقق لإلنسان بالتمام من أنفسنا ويف أنفسنا علمنا ما حنن ال سيما إذا 
 ؛ُتسرب أعمق السربأن و  ،أمت االستكناهه ستكنَ ميكن أن تُ  ليسوالكمال، وأن أعماق القلب البشري 

شوبة إمنا النية عادة ما تكون م ؛ومىت ال تتخلص لنا النية مىتشأننا أال نعلم من بسبب أن  وذلك
ذا يتحصل لنا أن وا ،36ال نسرب غورهاقد  وخملوطة بدواعٍ قد ال نعلم أمرها ببواعث  جبات املرء حنو و

   واجبات غري كاملة. - الفرد منهااية البشرية يف شخص املتعلقة بغ-ذاته 
هذا النوع وينحل  ،اإلنسان حنو اإلنسان هو واجبات اإلنسان حنو أغيارهوالنوع الثاين من واجبات 

هم بشرا، وواجبات املرء اجتاه اعتبار بدوره إىل صنفني: واجبات املرء اجتاه األغيار معتربين فحسب ب
ألغيار باعتبار إنسانيتهم للمرء اجتاه ا اثنان نمثة واجبا ،من جهة أوىلحالتهم.  اعتباراألغيار ب
 .احرتامهمجب ووا ،واجب حمبة األغيار امه -عتبار أحواهلم وظروفهم وطوارئهموليس با- فحسب 

بواجب حمبة األغيار واجب السهر على اآلخرين سواء أوجدناهم يستحقون ذلك أم  طيقصد كانو 
: واجب اإلحسان إليهم، وواجب االمتنان هلم، ةويتضمن السهر على األغيار واجبات ثالث ،ال

د يد أي أن ميوواجب التعاطف معهم. األول مبناه على أن من واجب كل إنسان أن يكون حمسنا؛ 
 وذلك بغاية إسعادهم. ؛جدوا يف حال شقاءإىل اآلخرين إذا ما هم وُ  -سب ما يطيقحب-  العون

وهو واجب مقدس، خبالف بقية الواجبات  ،والثاين مأتاه العرفان للغري مبا له من أفضال على الذات
عديل نوفيه أبدا ننا لن إثل فوذلك حبكم أنه مهما عاملنا احملسن إلينا بامل ؛اليت هي واجبات عادية
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والثالث مقامه مقام مطلب التواصل مع األغيار . 37الدين أكربه بل نظل دائما مدينني له ؛عمله
هذا وتقابل  .38هتواصال وجدانيا، ومبناه على أال يفرح اإلنسان لشر ينمو يف العامل إذ يصيب غري 

  لذذ مبآسي اآلخرين.والت ،ونكران اجلميل ،واجبات الفضيلة الثالثة هذه رذائل ثالث: احلسد
  - األشياء–شري خيتلف عن اآلخر غري البشري ويعين كانط بواجب احرتام الغري أنه ملا كان الغري الب

ا  »غاية يف ذاته«و »شخصا«بكونه   ال ميلكهميلك ما  نه إمن حيث  ؛ أي»وسائل«و »أشياء«وكو
يستبدل صاحبها أو  أنقبل هي ال وال ت ،يقصد قيمة ليست تقبل مثنا مبقابلها- غريه (الكرامة)

 االحرتاموليس يُعربَّ عن واجبات  ،بشرية البشرفإن هذا يلزمنا أن حنرتم  -حاملها مبقابل له أو مكافئ
وهي التكرب  ،ال على جهة السلب؛ أي بذكر الرذائل املانعة لتحقق احرتام اإلنسانية يف الغريإهذه 

  والسخرية منهم. ،والنميمة فيهم ،على البشر
بات احرتامهم باعتبار ذا فيما خص واجب احرتام األغيار باعتبار إنسانيتهم، أما فيما يتعلق بواجه

أي باعتبار السن واجلنس والنوع والقوة والضعف والغىن والعوز... وكذا باعتبار حال البشر -أحواهلم  
 ،فضاضة وحال تأدب أم ،وحال معرفة أم جهل ،وحال حتضر أم توحش ،أهو حال صالح أم فساد

ا تبعا لذلك و  ،اآلخرين متعددة أحوال أنيرى  طفإن كان -... ةلذاذ أمشظف عيش  وحال أ
لب تطبيقات للواجبات اجتاه األغيار متباينة حبسب هذه األحوال، وهلذا يعسر حصرها. وهو ما طتت

نرتبولوجيا اليت إىل مقام األ - يبي اإلجياطمبعناها الكان-رج املرء من مقام امليتافيزيقا يتطلب أن خي
 لواجبات هنا.ل تصنيفهتدرس األحوال اخلاصة. وهلذا يتوقف كانط يف 

سكوته عن احلديث عن معا يتعلقان ب ومها ،كانط للواجبات  تصنيفن أالن بشبقي أمران ُمْشك
 :ثانيھماو .واجبات اإلنسان اجتاه اإللهسكوته عن  :أولھماو :واجبات البشر اجتاه غري البشر

اإلنسان اجتاه اإلله واجبات اجتاه احليوان. احلال أن كانط يرى يف مسألة  اإلنسان اجباتو صمته عن 
أن صلتنا باهللا غري صلتنا بالبشر، فنحن لنا على الغري حقوقا  كذل ؛أحد ختوم ميتافيزيقا األخالق

ا علينليه، و هللا حقوقا علينا وما من واجبات لنا ع ، لكنهلم علينا ما لنا عليهم وواجبات وهم باملثل
من حقوق عليه. واحلال أن هذا احلال يشذ عن طوق العالقة استوجبنا وما  واجباتاجتاهه بالضد 

رادات تتحاد إأن تكون حمايثة (أي بينية بني  - عند كانط-ألن شرط هذه العالقة  ؛األخالقية بالغري
ومن ليس  ،39اجب اجتاهناه من و يلعمتعالية بني من له كل احلقوق علينا وما  وليست ،يف ما بينها)

نستطيع درك إال  سنانه يف جمال األخالق لأ قواحل. الواجبات اجتاه خالقهوعليه كل  شيءله 
 يْ بينما ما حيصل عندما تصري العالقة بني طرفني غري متحادَّ  ؛العالقات اخللقية بني اإلنسان واإلنسان
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يتجاوز حدود  من شأنه أن هه؛ إذفهذا أمر ال نقدر أن نستكنه كن -اإلنسان واإلله- اإلرادة
زاء ذاته وإزاء غريه من إيس ميكن لألخالق أن متدد حدودها إىل ما وراء واجبات الفرد فل ،األخالق
أنه لئن  وهو ، غري املستكنه أمرها على أن كانط يتأول وجها هلذه الواجبات اجتاه اإلله .40بين جلدته

فإن الواجب  ،إال صوت اهللا يف أعماق البشر -قيقحعلى الت-حنن اعتربنا أن العقل املشرع ما هو 
امنا أمام األغيار ز ا هو التممثل- خارج عنا  ْريٍ اما حنو غَ ز وضوعيا؛ أي التمبا جاجتاه اإلله هنا ال يصري وا

ذلك و اليت حتملها عن اهللا؛  »الفكرة«وإمنا يصري التزاما ذاتيا؛ نعين التزام الذات أمام  -من بين البشر
  .41ز الوازع اخللقي يف عقلنا التشريعيبغاية تعزي

مفهوم  »الواجب«أننا لئن حنن اقتصرنا على حمض النظر العقلي يف هذا األمر أللفينا أن مفهوم  على
حنو  أماللهم إال حنو جنسه (سواء أكان حنو ذاته  ،ليس يتوجب من واجب إلنسانإذ  ؛بشري حمض

عن طوق بسيط العقل. مما يفرتض ضمنا أن مثة  غريه من البشر)، أما حنو غري جنسه فهذا ما يشذ
واجب ما أن يكون املتوجَّب علينا حنوه  :أولھما: نسان واجبإل كي يتوجب على انيشرط

. فقد يوان، وال ينطبق على النبات واحلواهللا وهذا ما ينطبق على اإلنسان، »شيئا«ال  »اشخص«
ذا الشرط غري اإلنسان واهللا. حىت لنا بالتجربة  كاً َر دْ ن يكون هذا الشخص مُ أيلزم  :ثانيھماو أقصي 

اه صلة كائنني موجودين بوجود حتاد بني إرادتني؛ أي أن يكون متعينا يف الواقع جتمعنا وإييتعني اال
على ال واجب إال وعليه، فإنه  ،لكنه ال ينطبق على اإلله ؛وهذا ما ينطبق على اإلنسان ،حسي

  .إلنسان، وال واجب إال اجتاه إنسانا
نه لئن كان من واجب اإلنسان أال يقسو عليها، إف ؛وقس على ذلك ما يعد واجبا حنو احليوانات
ن عدمه وإمنا أل -إذ ال حقوق للحيوان عند كانط-  فليس ذلك ألن له واجبات مباشرة اجتاهها

ل فيخ ؛نسانإلنسان على بين اإلقلب ا - بالتبع– التعاطف معها (يف عملية ذحبها مثال) إمنا يقسي
اجتاه «ال  »باعتبار احليوان«بذلك بواجب التعاطف مع الغري. فالواجب هنا غري مباشر، وهو واجب 

  .42وحقيقته أنه واجب لإلنسان حنو نفسه ال حنو احليوانات! .»ناحليوا
دد يلجأ العقل إىل أن ميحيث  ؛فاسدةواألصل يف اإلشكال عائد إىل عادة منشئية يف العقل البشري 

فإنه ميدد من  ؛أصال املفاهيم العقلية البحتة، ويطبقها على غري ما وضعت له - شرعيبتمديد غري -
لكي  - يف صلته بذاته وبغريه من الناس الذي ال خيص سوى اإلنسان وحده-  »الواجب«مفهوم 
ما يدعيه و . )اهللا(ومبن هو أعلى منه  -بقية املخلوقات  - لى صلة اإلنسان مبن هو أدىن منه يطبقه ع

 »الواجب باعتبار هذه الكائنات«أمر التبس عليه وقد  ،له هنا إمنا هو واجبه حنو ذاته من واجب
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  حنوسواء -سان من واجب اجتاه هذه الكائنات اإلن يزعمهوما  ،»أو حنوها الواجب اجتاهها«أمر ب
نباتات  ة احلاسة مندكائنات غري شخصية (املادة اجلامدة مثال، أو املادة العضوية غري احلاسة، أو املا

وتنزيل  إن هو إال خلط يف املفاهيم -الكائنات الروحية (إله، مالئكة)غري مرئية شأن وحيوانات) أم 
  .43هلا على غري هدى

نابع عن حرية تقييد الذات لنفسها وتشريعها  أخالقيعند كانط: قسر  »الواجب«ذا مفهوم ههو 
هذا الكانطي  »الواجب«مفهوم  علىمن حدود له؟ احلال أنه كثريا ما عيب  لفه ،وللناس مرهاأل

 ،الطاغية باإلمرباطور حىت إنه عد أشبه شيء ،اإلمرباطوريةشبه وصالبته  ،العسكريةشبه صرامته 
نه نسب إىل كانط الرأي القائل بأن من تعاليمه أن كل ما ال يود إحبسب عبارة نيتشه الشهرية، وحىت 

أن وعاذرة وماحلة ؛ وذلك بتعلة أن ميتثل له فينفذه ا ينبغيواجبيعد  - لكن يؤمر به أمرا- املرء فعله 
لتعليل األوامر  ا! فكان أن فتح بذلك بابحبسب ما ذهب إليه كانط إكراهإلزام وإجبار و الواجب 

ا يف اعتبار من صدرت إليهم واجبات، وأن عليهم أن  املتسلطة اليت يصدرها بعض الطغاة على أ
ليس  »الزم املذهب«رغم أن القدماء اعتربوا أن احلال أنه و  ،ينفذوا هذه الواجبات باعتبارها كذلك

تأول مذهب كانط يف الواجب ليس من مذهب كانط يف  - بالتايل-من املذهب يف شيء، وأن 
فعل يرى أن الواجب ليس يُ كان أن كانط  هو ما تناساه هؤالء فإنه ال بأس أن نذكر هنا بأن  ؛شيء

األمر وذلك ألن األصل يف  -كراه غييبإبكان لو  حىت و كراه و هذا اإل كائنا ما كان - بإكراه خارجي
   نفسه.لوهو تبعا لذلك واضع الواجبات  ،أن اإلنسان مشرع نفسه
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  األلمانيين رأيي التوفيق بين
  كارل ماركس وكارل يونغ 

  في مسألة الدين
   أسامة شماشان

الدينيــــة وبخاصــــة اإلســــالمية المطالبــــة -ع معظــــم التيــــارات تضــــيحلــــو للســــلطات القمعيــــة فــــي أي بلــــد أن 
هر الصدام والعنف وهو أمر غير محمود العواقـب، ظـا :أولهما: بين خيارين مجانبين للصواب -باإلصالح

مهمـا كانـت األحـوال، القبـول بكـل و  االمتصـاص،و  هو الـذوبان :، مرفوض المنطلقات، والخيار الثانيالخطأ
الصـــفوف دائمـــًا لعـــدم  رّص  االعـــدو الخـــارجي الـــذي يقتضـــي مّنـــ وخصوصـــًا إن كـــان هنـــاك (فوبيـــا) مزريـــة،

وعدم المطالبة (كافـة  كام.تعريض العباد والبالد للخطر، ومن نواتج ذلك العيش على فتات ما يتكرم به الح
  .اد شجعان) بالحقوق المشروعةوليس فقط بضعة أفر 

وعــالي  ،فهــو محــرك شــديد االســتنفار الــّدين، :القمعيــةمــن أخطــر األدوات التــي تســتخدم مــن قبــل الســلطات 
الحساســية عنــد احتمــال الضــغط الخــارجي، كمــا أنــه دواء شــديد التســكين فــي شــعوب متدينــة، بعــدت عنهــا 

يدة في دينها فارتضت بالقليل منـه، مـع الفـرح الشـديد بالحصـول علـى تلـك األقسـام البسـيطة، رغـم أجزاء عد
  .فيما هو أهم منه أحيانًا بكثيرعدم االنتباه للفاقد العظيم 

لقلة الدين وتفكـك من أهل العلم فضًال عن الملتزمين العفوين أن المطالبة بالحريات أمر مرادف  يظن كثير
بــل العمالــة للغــرب، وســاعد علــى ذلــك متســلطون شــديدو  ؛الكفــرو  حــد الزندقــة إلــىيصــل وربمــا  ،قاألخــال

تربيـة  أعـادواشربوا الخنوع ثم  ،الدهاء، يقايضون الحريات بمغانم ضحلة لشبكة من أصحاب العمائم السذج
ضـياتها ومنهـا: فـإنهم قـد ينسـون مقت؛ لـه إال اهللاال إ هنـبأ األمة عليه تارة أخرى، وفي حين أنهم ينادون دوماً 

  دامت هناك عبودية لفرعون وقومه.وأن إقامة التوحيد هللا ال يمكن أن تتم ما  ،أن العبودية هللا وحده
الــذي عــاش فتــرة نــادرة فــي تــاريخ  1883-1818يكــالي األلمــاني كــارل مــاركس هــذا مــا حــذا بالصــحفي الرد

خــر حتــى وافتــه المنيــة فــي بلــد لــد آلفســجن وطــرد مــن ب ،مصــادرة الحريــاتو  نســانية مــن القمــع واالســتبداداإل
  ب، لذلك بقي مصطلح االغتراب أينما ورد يّذكر د كارل ماركس...االغترا

شـهرة ورواجــًا مــن ذلــك الــذي اســتلهمه مـاركس مــن كــانط أو ســواه، ومــن ثــم (ولـيس ثمــة وصــف للــّدين أكثــر 
المقــدس كبعــد حاســم و  حقــت باســمه ليقــّدم بوصــفه مــن أكبــر الســاخطين أو النــاقمين علــى الــدين خاصــة،أل
  .Error! Reference source not found.1..)فيه
  :كالتالي قهاا. فإن هذه العبارة التي وردت في سييضاحلمزيد من اإلو 
ــديني هــو« أخــرى احتجــاج علــى الشــقاء  ، ومــن جهــةعــن الشــقاء الــواقعي -مــن جهــة تعبيــر- إن الشــقاء ال

ديمـة الـروح علكمـا هـو روح األوضـاع ا لم العـديم القلـب،. الدين هـو تنهيـدة الكـائن المقهـور قلـب العـاالواقعي
  .2»ون الشعبفي...إنه أ

                                                 
 . باحث من سورية  
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أخـذ بداللـة غريبـة عمـا قالـه و  وقد لـوي عنـق هـذا المقتطـف ،هذه العبارة غالبًا ما اقتلعت من نصها الحقيقي
 أي أنــه طــالق؛اإلو  الجمــع بصــيغةو  ،ون للشــعوبفيــالــدين أ ليعنــي ضــمنًا أنَ  ؛مــاركس فــي هــذا المضــمار

ن وردت فيهمـا اللـذيْ  اللغـويو  بينمـا تـم تجاهـل السـياق التـاريخي؛ يعطى للبشر بشكل خارجي ،حسبمخدر ف
. من هنا فإن شيوعها المبالغ فيه يخفي في حده األدنى مدى تعقد المسـألة التـي نحـن فـي صـددهاو  ،العبارة

  .وأهميتها
خدامه لهــذا الوصــف ينبغــي أال يثيــر اســتو  أن تأكيــد مــاركس علــى معنــى األفيــون إلــىتجــب اإلشــارة بدايــة 

قــد عنــى الكثيــرون بــإطالق صــفة األفيــون أو مــا يشــبه ذلــك و  ،فهــذا االســتخدام كــان شــائعًا مــن قبــل ؛دهشــتنا
الــذي  Erasmus يــدعى إرآســموسو  فقــد ســبق كــانط أحــد إنســاني النهضــة، الدينيــة الممارســاتو  لــديناعلــى 
كانـت « :الطقوس الدينية في العصور الوسطى بالقوليصف أثر  Maldonato نظيره مالدوناتوه إلىكتب 

يسـيطرون علـى  االرهبان أو باألحرى أشباه الرهبان كانو و ، تفرق العالم في سبات عميق دون فعل المخدرات
مثل تلك االستعارات واإلشـارات عديـدة تحتشـد بهـا نصـوص  ،3»ألنهم أوثقوهم بعقد ال يحل ؛الناسضمائر 
  .ةوجديَّ  البحث بصورة جديدةو  حمل الباحثون عناء التحقيق فيهاما ت مع ذلك قلّ و  ،ماركس

بصـورة للـدين و  ،عالوة على ذلك نلحظ أن إلحاد ماركس الحقيقـي وصـل منجـزه النقـدي للواقـع بصـورة عامـة
ناهضــها و  أمثـال (نيتشــه) الـذي انتقــد المسـيحية ،نســانيم هراطقــة التـاريخ اإلظـكتابــات مع إلـىخاصـة قياســًا 
 كثـــر دقـــةأو  ،نـــه أرفـــع مـــدلوالً علـــى الـــرغم مـــن أ، ى وأشـــد إيالمـــًا يتضـــاءل فيقتصـــر فيقـــل أثـــرهبعبـــارات أقصـــ

عبقريـة مـاركس  اليختزلـو لكثيـرون بتلـك النمـاذج أو األمثلـة؛ مع ذلك ال يأبـه او . صرامة من الناحية العلميةو 
سـة أو قيمـة مقديجـدف بحـق كـل مالـه . الفكرية على نحـو تعسـفي فـي موقـف الهرطـوقو  السياسيةو  الفلسفية
الــذي هـو تـاريخي بالتأكيــد وال يـزال قائمـًا ومحتفظــًا و  موضـوع البحـثشــكال ولعلنـا ننطلــق مـن هـذا اإل ؛إلهيـة

ويـنجم عـن ذلــك  ،يضــاً أوٕانمــا بـين خصـوم فكـره  ؛فلسـفته فحسـبو  ال بـين المتشـيعين لفكــر مـاركس ،بحرارتـه
واســتنباط حقيقــة مواقفــه  لمعرفيــة،س امــر يتمثــل فــي أن أي بحــث عــن موضــوع الــدين داخــل منظومــة مــاركأ

التي ترتبـت ، النظريةو  الموضوعية التاريخية منها ،ومصادرها ينبغي أال يستجيب لجملة المصادرات القائمة
ومــا الــذي كونهــا علــى هــذا النحــو  ،عمــق ســيكولوجية مــاركس إلــىبــل يجــب الولــوج  ؛علــى القــراءات الســابقة

لـذلك فقـد وجـدت مـن المفيـد مقارنتـه . االسـتبداد والظلـمو  علـى القمـعجعل منه شخصية راديكاليـة ثـائرة  الذي
ولكنـه عـاش بعـد مـاركس مباشـرًة وفـي الفتـرة التـي قفـزت فيهـا الفيزيـاء  ؛بفيلسوف وعـالم نفسـي ألمـاني أيضـاً 

 إلــىوتحــول العــالم مــن نظــام ميكــانيكي كالســيكي حتمــي  ،1900قفزتهــا المشــهورة علــى يــد مــاكس بالنــك 
 يومـا انفطـر عنهـا مـن تطـور فـ ،عشـوائية(كايوس) بالتعبير اليونـاني أي فوضـى و  Chaus ظاهرة شواشيه

  يومنا هذا. إلىأدق دقائق حياتنا  لكترونية الجبارة التي تتخللالتكنولوجيا والمدينة اإل
لة غوسـتاف يونـغ فـي المســأ إذًا سـنتناول بالدراسـة والمقارنـة مـا كتبـه رائـد مدرسـة علــم الـنفس التحليلـي كـارل

  .الدينية
  :يديولوجية عند ماركساإلوالدين  أوالً:



 - 3 -

أليديولوجيــة بمعــان عديــدة أنــه اســتعمل مصــطلح ا -كمــا يبــدو لنــا- شــير إلــىن قــراءة نصــوص مــاركس ت(إ
  سياق تداولها.لينبغي فهمها وتميزها طبقًا  ومختلفة،

ومهما يكن  مع مانع لها،ريف جالشروع معها في إيجاد تعل وال تبدو الرغبة حثيثة لنا ومفيدة في هذا الصدد
ربطهــا باأليديولوجيــة الدينيــة بــالمعنى الحصــري بمــن أمــر فإنــه ينبغــي بدايــة إعــالن المقصــود باأليديولوجيــة 

عــن ذلــك فــإن القيمــة اإلجرائيــة لهــذا  فضــالً  ،4)فــي مناقشــة واســعة حــول تلــك المســألةعوضــًا عــن االنهمــاك 
أكبـر ممـا علـى  بقـدرت ماركس تنصب على الدين كأيديولوجية الموقف تبرز عندما نسلم بأن معظم انتقادا

  .الدين كدين بالذات
الـدين هـو « :ثمة تمييز يفرض نفسه علينا لدى تناول نص ماركس الشهير في وصف الدين حين يقـول ً إذا

حماســته، عقوبتــه  ،روحانيتــه، فــي شــكل شــعبي همنطقــ ،ةيالموســوع تهوخالصــ، النظريــة العامــة لهــذا العــالم
  .»اء والتبريرز اسه الكوني ألجل الععنوية، تتمته المهيبة، أسالم

أو النظـر إليـه فقـط كعقيـدة تفسـر  عن اإلذعـان والسـلوى، تعبير الدين مجرد دِّ عَ بَ  لكن ماركس ال يكتفي بهذا
 :حيـث يضـيف ،جانب لحظة االنعكاس هذه لحظـة أخـرى إلىإنه بالمقابل يقرر  ؛القائم هالعالم وتبرر نظام

  .5»واحتجاج على هذا الشقاء الواقعي شقاء الديني هو في الوقت نفسه تعبير عن الشقاء الواقعيإن ال«
 ،يـر علـوي ويحـث علـى الخنـوع والركـونتبر  إلىيلجأ  بهذا التمييز نكتشف إن الدين ليس مجرد عقيدة سلبية
 حتجـاجأساسـية (لال عامـةدلـى الـدوام لقـد كـان أيضـًا ع. فال نستطيع أن نغفل أو نفصل عن البرهة األخـرى

 ،ن العديــد مــن الثــورات والتمــردات الفالحيــة قامــت تحــت رايــة الــدين فــي العصــور الوســطىإ) حتــى رفضلــوا
فـي كتابـه عـن حـرب الفالحـين فـي ) قدمه لنا الصديق الحميم لماركس (فردريـل إنفلـزوهذا هو المثال الذي ي

فالـذي يميـز  ،تماعي هـي أكثـر تعقيـدًا أو تركيبـاً ألمانيا .. ال شك في أن عالقة الوعي الديني بالصراع االج
. رســال وتعــدد التلقــي وتنوعــهبــل فــي مرونــة اإل ؛ينحصــر فــي نمــط توجيــه أحــادي الالخطــاب الــديني كونــه 
النزاعـات فـي و  تجربـة اجتماعيـة وتاريخيـة تحفـل بالصـراعات إلـىسـناد هـذا الخطـاب إيتضح ذلك أكثر عند 

فهـام فـي تلقيـه تبعـًا لـدور المتلقـي فـي هـذا الصـراع دد الـرؤى وتنـوع األحيـث يالحـظ تعـ ،راداتالمصالح واإل
ضـًا ومـن جهـة أخـرى بوصـفه الديني بوصفه تعويي الحذر لدى إبراز عالقة الخطاب من هنا ينبغ ،ومكانته

والقســم . مــاركس وانفلــز لــدى تقيــيم الــوعي الــديني وهــذا مــا يفســر تنــوع المنظــورات التــي اعتمــدها .احتجاجــاً 
  .وخصوصًا على صعيد تاريخ ألمانيا مخصصة للمسيحية في مراحلها المختلفةر من تحليالتهما األكب

الــدين هــو وعــي الــذات، أو  -تــرب لــوعي الــذات غالــدين هــو شــكل م وعلــى صــعيد الــذات يقــر مــاركس بــأن(
  .6أو أضاع نفسه ثانية)د، الذي لم يجد نفسه بع اإلنسانالشعور بالذات، عند 

فــي اعتبــار الــدين شــكًال بــالمعنى الــذي يفيــد  ،عــد نظــري أساســاً االغتــراب الــديني علــى بُ فــي الواقــع ينطــوي 
إنـه اغتـراب  ..يعـي العـالم علـى نحـو مقلـوب وزائـف نسـانيته عنـدماإ اإلنسـانمستلبًا لوعي الذات حيث يفقـد 

  ..ميةصفة واقعية أو عل مجردة من كل، زة، غامضةغومل متخيلةرات و على صعيد الفكر يخضع فيه لسير 
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فــي الــدين علــى نحــو بــارز وبنــوع مــن  العملــيالبعــد  إلــى علــى نحــو مباشــر يديولوجيــة تشــيرفــي حــين أن اإل
فهي من ناحية أولى نظريـة  ،ص مما سبق أن لأليديولوجية الدينية عند ماركس محتوى مزدوجخلن ،التشديد

نهـــا تنطـــوي علـــى إإذ  ؛ســـطورة والفـــن والشـــعر ...إلـــخي بهـــذا الحســـبان تشـــترك مـــع األهـــو  ،عامـــة مجـــردة
وهـــام كالمفـــاهيم المشـــوهة والتصـــورات البتـــراء والمتخـــيالت واأل، مســـتبقيات قبـــل علميـــة ورواســـب ال عقالنيـــة

وغيرهــا كثيــر ممــا دخــل  ،والتبــرك بهــا ،وطلــب المــدد منهــا ،كزيــارة القبــور مــثالً  ،المترعــة بالرغبــات واألحــالم
موجهـة فــي كمبـادئ  زئــي محـدد تنـدرججة مـن واقـع ثقـبوهـي من ،علـى الـدين مـن بـدع ال أصـل لهــا وال فائـدة

ي هيعــازات واألوامــر والنــواالفــاعلين فيهــا مــن خــالل اإل إلــىوتشــق طريقهــا  ،الحركــة الحيويــة للتــاريخ البشــري
منزهــًا  ،مصـعداً وبقـدر مــا يكـون هـذا الســند . تســند إليـه شــريعتها ومصـداقيتها، التـي تفرضــها مـن عـلٍ  الكليـة

تكـون تلـك المبـادئ الصـادرة عنـه ثابتـة ومطلقـة وكليـة مجـردة ال تكتـرث  ،ثق عنـه أصـالً قع الذي انبعن الوا
  ألنها تجهل التاريخ أصًال. ؛جةبل تجهله بالنتي ؛بالحدث الجزئي العابر والمحدود

فــإن الثنائيــة المتحولــة للــوهم والواقــع التــي تــدخل فــي  ؛ديولوجيــة بــالواقعيالتــي تصــل اإل العالقــة ونظــرًا لهــذه
وتعكـــس درجـــة  ،تـــومئ بصـــورة غيـــر مباشـــرة -ة حســـب األوضـــاع والظـــروف اإلنســـانيةوالمتغيـــر - يبتهـــاترك

ولهــذا نجــد أنـه كلمــا ازدادت درجـة الــوهم فـي الخطــاب اإليــديولوجي  ،و طـرديحــعلـى ن حتجــاجاإلذعـان واال
والعكــس يبــدو  ،لــه ســتالبيةذلــك انعكاســًا لشــدة درجــة اإلذعــان لــدى المتلقــين ولــدور الميــزة االالــديني كــان 

ولوجي ييــدلنــاس أكثــر خضــوعًا واستســالمًا ألقــدارهم وبؤســهم كانــت عمليــة الخــداع اإلن اصــحيحًا كلمــا كــا
  كوهم وأفيون أشد تأثيرًا وأقوى. للدين

الــدين كــوهم  إلــىقلــت حــاجتهم  االحتجــاج علــى ظــروفهم وواقعهــم إلــىكلمــا عمــد األفــراد الفــاعلون  وبالمقابــل
وشرعوا باستدعاء القاع اإلنسـاني العميـق فـي الـدين وتمثيلـه نظريـًا  ،استهم وعجزهمبديل عن الواقع يبرر تع

  مع ممارستهم المعلنة والواقعية.ويتفق  ،ذلك القاع الذي يسوغ رفضهم ،وفعلياً 
هــي النــزول مــن  -الدينيــة اإليديولوجيــةعلــى صــعيد - المعضــالت األكثــر تحــديًا للــذوات الفاعلــة إحــدىإن 

وفـي قـول آخـر هـي التوفيـق بـين المحتـوى المطلـق والثابـت  ،عالم الواقعي والتوفيـق بينهمـاال إلىعالم النص 
  للخطاب الديني وبين حركة الواقع النسبية. 

عـالم الـنفس األلمـاني كـارل  إلىالدينية نتحول  اإليديولوجيةس لمفهوم كوبعد هذا العرض الموجز لرؤية مار 
وماذا يعني عنده  ،ومن أي زاوية ،وكيف نظر إليه ،الدينية لوجيةى منهجه في تناول مفهوم اإليديو يونغ لنر 

  هذا المصطلح؟! 
وذلـك ألن  ؛الدينيـة رفضـًا تامـاً  اإليديولوجيـةرفض مصطلح  إلى كارل يونغ يذهب إمام علم النفس التحليلي

تأصـلة بـل غريـزة م ؛االجتمـاعي هفي مجرى تطور  اإلنسانليس كسبًا حصله  -في المنظور اليونغي-الدين 
دون أن  كمــا ال يســعه قهــر الغريــزة الجنســية ،قهرهــا اإلنســانال يســع  -يســميها أحيانــًا الســعي نحــو الكليــة–

يترتب على ذلك أمراض نفسية قد تودي أحيانًا بعقله. من هنا نلحـظ بوضـوح االخـتالف فـي تنـاول المسـألة 
وصـنفه فـي  ،مـن الخـارج إلنسـاناقـد درس  ن مـاركسإ الدينية لدى كل من الفيلسوفين ماركس ويونـغ حيـث
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خضــع أ الــذيالــذي وقــع فيــه أســتاذ يونــغ أال وهــو فرويــد  ،نفســه وهــو بــذلك يقــع فــي الخطــأ ،جماعــات دائمــاً 
بـين  وملخـص الصـراع ،اإلنسانالجنس الذي يحكم قانون كلي يجمع البشرية تحته وهو قانون  إلى اإلنسان

 إلـــىممـــا يـــؤدي  بـــتمنـــه كـــل واحـــد منـــا نتيجـــة الكاني الـــذي يعـــ نـــا العليـــا)األ -نـــااأل -الهـــومراحـــل ثـــالث (
  .وذلك حسب فرويد، العصاب

 اإلنسـانيحكـم  حتميـا وهـو بـذلك يضـع قانونـًا كليـاً  ،أما ماركس فقـد أسـماه صـراع بـين الطبقـات االجتماعيـة
  .أيضاً 

(فـإن كـان : ةالغريـزة الدينيـ دوهو الـذي يقـول بصـد ،وفي هذا يختلف يونغ مع فرويد وماركس اختالفًا جذرياً 
فعندئـــذ يكـــون  ؛بـــل نتيجـــة لتطـــور اجتمـــاعي خـــاص ؛نحـــو هـــدف روحـــي لـــيس فطـــرة أصـــلية اإلنســـانســـعي 

لكليــة ا نحــو اإلنســاني ســعكــان ن حتــى لــو كـل ؛وأكثرهــا قبــوالً يرات فســالتفسـير وفقــًا لمبــادئ الجــنس أنســب الت
وهـي وجـود صـلة  ،الحقيقـة ماثلـة رنا على هذا المبدأ بصفة رئيسية تظـلفسيوأقمنا ت ،حدة غريزة متأصلةالو و 

كمـا  اإلنسـان الـديني لـم نجـد شـيئًا يتحـدى لتـوقاإذا اسـتثنينا  ،السعي نحو الكليةو  وثيقة بين الغريزة الجنسية
الغريــزة الجنســية  نلســلطا اإلنســانإن خضــوع  : -ونحــن مطمئنــون-. كــذلك نســتطيع القــول الجــنس يتحــداه

  .لكليةاأكبر من خضوعه لغريزة 
ة ز لكـن الشـيء الوحيـد الـذي ال نشـك فيـه أن الغريـ ؛وميوله الذاتيـة اإلنسانبها وفقًا لمزاج  سألة يبتّ وهذه الم
فـــي الواعيـــة  تلعـــب أقـــل األدوار -وهـــي أهـــم الغرائـــز األساســـية-ة المتمثلـــة فـــي الســـعي نحـــو الكليـــة الدينيـــ

منشــؤها  ،الخلــف لــىإتمرة تصــحبه ســقطات مســ ،ألنهــا ال تســتطيع أن تتحــرر إال بــأعظم جهــد ؛المعاصــرة
(الجــنس والســيطرة) فهاتــان الغريزتــان تلقيــان اســتجابة مــن عامــة تــي مــن قبــل الغريــزتين األخــريين التلــوث اآل

للتـدليل -بخـالف غريـزة الكليـة التـي تتطلـب  ،إذ هما من الحقائق اليومية التـي يعرفهـا النـاس جميعـاً  ؛الناس
وعـددًا مـن الفضـائل األخـرى. لـذلك هـي ال  ،ومسـؤولية الأموفكـرًا وتـ ،درجة عالية إلىواعية متميزة  -عليها

 ،ألنه وهـو المحبـوس فـي عالمـه المـألوف ؛فتساق وراء غرائزه الطبيعية ،تمنح نفسها إلنسان غير واع نسبياً 
أال فلينطــق الجمهــور  !التفكيـر أمــر صـعب«والصــالح فـي نظــر المجمـوع وشــعاره: الصـق بالشــائع والممكـن 

 أنبعــد  ،يتضــح لــه أنــه عــادي مبتــذل ذاك الــذي كمــا يريحــهشــيء ال يريحــه  اإلنســان ومثــل هــذا ،»بــالحكم!
تافهــًا  ،حــد يثيــر العجــب إلــىخصوصــًا إذا بــدا الحــل بســيطًا  ،محيــرًا إشــكالياً  ،كــان يبــدو معقــدًا، غيــر عــادي

  .7حد يبعث على الضحك إلى
ائف الـنفس األساسـية األربـع بحسب رجحـان وظيفـة أو أخـرى مـن وظـ- إن درس النماذج البشرية وتصنيفها

  لتي تميزت بها المدرسة اليونغية.من المالمح ا ملمح رئيس -الحدس) - اإلحساس -الشعور –(الفكر 
وهـو فـي هـذا يقـوي هـذه الوظيفـة  ،بهـا أكثـر مـن غيرهـا بـرعتسخير الوظيفة التي  إلىفاإلنسان ميال بطبعه 

حســب حاجاتــه بوذلــك  ،ه علــى طبعــه بطابعهــاويضــعف غيرهــا. فيمــا تعمــل هــذه الوظيفــة فــي الوقــت نفســ
وهــو فــي هــذا يشــبه التمســاح الــذي يضــرب بذيلــه (أداتــه األقــوى) ال بيــده  ،ومآزقــه التــي تواجهــه أو يقــع بهــا
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علـى  اإلنسانيفكر وعند يونغ أن هذا يفسر لنا لماذا  ،واألسد الذي يضرب بيده ال بذيله ،(أداته األضعف)
  هذا النحو أو ذاك.

وفـي تقويـة أو تفعيــل  ،الدينيـة العمالنيــة اإليديولوجيـةيــف يلتقـي يونـغ مــع مـاركس فـي اســتدعاء هنـا نلحـظ ك
ولكـن مــع فــارق مهـم نــذكر بــه أيضــًا  ؛اإلنســانوكالهمــا عنــد الحاجـة التــي تواجــه  ،الغريـزة الدينيــة عنــد يونـغ
مــن  اإلنســان إلــىمــاركس ينظــر  ،ويونــغ ينظــر إليــه كفــرد ،كجماعــات اإلنســان إلــىوهــو أن مــاركس ينظــر 

  ونغ ينظر إليه من الداخل.وي ،الخارج
ولعل أهم ما كشفت عنه المدرسة اليونغية الوراثة النفسية المتمثلة بـ(الخافية الجامعة) وما احتوت عليه من 

أو مقابــل الطقــوس والشــعارات الدينيــة التــي ال  ،فــي مقابــل الوراثــة الجســمانية Archetypesنمــاذج بدئيــة 
تبشــر بضــرورة  إن المبــادئ االجتماعيــة للمســيحية«قــائال: س حيــث يصــفها مــارك ؛سكار طائــل منهــا عنــد مــ

تـرأف بهـا  نأتقدمـه سـوى التمنـي الـورع  ليس لديها ما لألخيرةوبالنسبة  ،مقموعة وأخرىوجود طبقة مهيمنة 
جميـع ع في السماء تعـويض الكـاهن عـن صنإن المبادئ والطقوس الدينية المسيحية ت ،إليهااألولى وتحسن 

في حين أن يونغ يرى في هذه الطقوس نشـأة أصـيلة  .8»وبذلك تبرر استمرار هذه الشرور.. إلخ ،المهانات
طبقــة أعمــق  -أو الجمعيــة–إن الخافيــة العامــة «ووظيفــة نفســية هامــة ال يســع شــرحها اآلن ونكتفــي بقولــه: 

  . 9»ة التي نشأت منها واعيتناوهي المادة المجهول ،من الخافية الخاصة أو الشخصية، وأبعد منها غوراً 
أن النمــاذج البدئيــة قــد تشــكلت علــى مــدى ألــوف الســنين، عنــدما بــدأ الــدماغ « إلــىث يــذهب يونــغ أيضــًا يــح

لكــن طــرأت علــى صــورهما تعــديالت أو تغييــرات كانــت  ؛والــوعي البشــريان ينفصــالن عــن الحالــة الحيوانيــة
 »وال سيما التي تدل على تغيير هام في الحياة النفسية ،متطابقة مع العهد الذي ظهر فيه الدماغ أو الوعي

مثـل  ،وهـي أقـدم مـن كـل فلسـفة ،هـي أفكـار حقيقيـة بصـفة جوهريـة«: واألفكار الميثولوجية، كما يقول يونـغ
قدار ما تكـون هـذه األفكـار وبم ،اطير في األصل إدراكات واختباراتمعرفتنا بالطبيعة الفيزيائية. كانت األس

وليســت . وهــي ماثلــة أمامنــا بصــورة طبيعيــة ،عراضــًا أو خــواص أو أدلــة علــى الحيــاة النفســيةتكــون أعالميــة 
من الجـدوى هـو عالميتهـا  والسؤال الوحيد الذي يمكننا أن نبحثه في شيء .البرهنة على حقيقتها إلىبحاجة 

ة السـليمة التـي تـنهض عليهـا البنيـو  المكونـات الطبيعيـة إلىعلمنا أنها تنتسب  فإن كانت عالمية ،أو عدمها
خافيتــــه  فهــــي عندئــــذ موجــــودة فــــي، وٕان لــــم نجــــدها بــــأي نــــوع مــــن الصــــدفة فــــي واعيــــة إنســــان مــــاالــــنفس، 

اعيـة كانـت أكثـر و ت هـذه األفكـار العالميـة فـي اللّ وكلما قَ  ،من الحاالت الشاذة -عندئذ-وحالته  ،(الشعوره)
 بيالعصــاهــذه الحالــة مــن األشــياء تشــبه االضــطراب  ،ن تأثيرهــا أكبــر علــى العقــل الــواعيوكــا ،فــي الخافيــة

  .10»بعض الشيء
مـاركس مسـألة الـدين حيـث اعتبـر  اإلنسـانهذه الرؤية الجمعية لدى كل من ماركس ويونغ للدين عند  منو 

 يســتطيعون االســتغناء عنهــا واعتبــر يونــغ الــدين غريــزة لــدى بنــي البشــر ال ،قضــية إيديولوجيــة انتربولوجيــة
  .أبداً 
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ومـا  ،ومـا الـذي عنـى بـه ،االغتـراب لـدى مـاركس حمصـطلنظـرة علـى  إلقـاءذه العجالة ال بد لنا مـن وفي ه
 :وكيـف لنـا أن نقـرأ ردًا علـى هـذه الجدليـة عنـد يونـغ الـذي قلنـا سـالفاً  ،عالقة الـدين بـاالغتراب عنـد مـاركس

  : معاً ...لنقرأ  اإلنسانلديه عند  دينيوهل من اغتراب  ،من الداخل اإلنساننه درس إ
  :عند ماركس الديني االغتراب ثانياً:

بـارات نقـده لالغتـراب مـن اعت -وخاصـة الهيغليـة-للفلسفة المثاليـة  باخ أنه انطلق في نقده لقد سبق لغوير«
فــي الصــيغة االغترابيــة  حــد كبيــر إلـىيجــد تفســيره  -التـالي لنقــده للــدين-بالفعــل كــان نقــده للمثاليــة و  ،الـديني

النقــيض مــن  وعلــى. هيغــل، وكانــت تقــوم بــدور مماثــل لــدور الــدين أو الالهــوت الــدينية فها فلســدالتــي تجســ
 ،النتربولوجيـةوأن سـر الالهـوت يكمـن فـي ا، ًا بشـرياً عـوموضـوعه طابهيغل أكد فويربـاخ أن لمحتـوى الـدين 

خًا عـــن نســـوخة نســـم وأن النهائيـــة الفلســـفة الهيغليـــة ،الكينونـــة البشـــريةلهيـــة يكمـــن فـــي اإل ةوأن ســـر الكينونـــ
 الالهـــوتو ين كـــون قـــد أنجزنـــا نقـــد الـــدنغـــل ال ي. مـــن هنـــا افتـــرض بأنـــه إذا لـــم ننقـــد فلســـفة هالنهائيـــة الـــدين

هـوت المقنـع لـدين أو الالإنهـا نـوع مـن ا، واألخيـر للمسـيحية فـي لغـة جدليـة ىإنهما النتاج األسـم، المسيحي
. أفهومياً   

ه وجــوده النــوعي علــى مــا لــيس لــه وجــود إال فــي ذاتــ اإلنســانيحــدد فــوير بــاخ االغتــراب مــن خــالل إضــفاء 
اإللـــه  -هـــذا الكـــائن األســـمى- اإلنســـانعلـــى وجـــود إلهـــي مفـــارق. لقـــد خلـــق  ،فـــي تصـــويره ومخيلتـــه ،فكـــره

فالكـائن اإللهـي  ؛وجعـل وجـوده خارجيـاً  ،ومن ثـم أسـقط عليـه أسـمى صـفاته النوعيـة ،وافترضه على صورته
أن يســترد مادتــه التــي خلعهــا عــن ذاتــه وجســدها فــي  -فويربــاخبحســب -ويكفــي  ،نفســه اإلنســانمــا هــو إال 
 بـين ،واهللا اإلنسـانحتى تظهر طبيعته الحقة. لقد أصبح الدين حقًال لقلب العالقات الحقيقية بـين  ،المتعالي

  .11»من خالل صفاته خارجًا عنه اإلنسانالذات والموضوع يسقط 
كينونتـه  إلـى اإلنسـانتقاد فوير باخ بأنه السبيل الوحيـد لعـودة إن نفي اهللا والماوراء وٕانكارهما كانا نتيجة الع

  الحقيقية. 
ســبق يوحنــا ا مــلمثف ،لقــد حظيــت نظريــة االغتــراب الــديني لــدى فــوير بــاخ بعنايــة مــاركس واهتمامــه الفــائقين

هنــا نلحــظ الحضــور الكثيــف . كــذلك ســبق فــوير بــاخ مــاركس علــى هــذا الصــعيد ؛المعمــدان الســيد المســيح
الــذي تعــاطى معهــا فــي مقاالتــه  ،وهر المســيحية وخالصــاتها المــوجزة ومأثوراتهــا لــدى مــاركسلنصــوص جــ

  ي ال تخلو من االستباحة أحيانًا.الت ،حول الدين بنوع من المهارة النقدية الفائقة
مصــدرين فلســفيين  إلــى -إضــافة لمــا ســبق-وبالنســبة لوجهــة نظــر مــاركس فــي االغتــراب يمكننــا أن نشــير 

فــاالغتراب لديــه هــو الفعــل الــذي تطــرح بــه الــذات الموضــوع  ،ونميزهمــا: األول آت مــن نيتشــه ألمــانيين لــه
الموضــوع  إلــىويشــير  ،نتــاج حركــة اغتــراب للفكــر الــذاتي -أي الــال أنــا فــي جملتهــا-وتتخــارج. فالموضــوع 

  أي أن الذات تبدع هذه الال أنا وتطرحها خارجًا.  ؛بعده تعينًا من جانب الذات وٕابداع لها
هو األكثر تعقيدًا واتساعًا والمعني به هو هيغل والمنهج الماثل فـي كتابـه فينومنولوجيـا فأما المصدر الثاني 

  صة في فصول جدلية السيد والعبد.الروح وخا
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هنـاك تصـحيح وحيـد أجـراه التـاريخ علـى مفهـوم مـاركس «لقد أعـرب إ.فـروم تاليـًا عـن تلـك األهميـة بـالقول: 
مــن هنــا فــإن االنعتــاق مــن  ،يعتقــد بــأن الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة األكثــر اغترابــاً لالغتــراب. مــاركس كــان 

بيد أن ماركس لم يستطع أن يتنبأ بالدرجة التـي  ؛االغتراب يفترض بالضرورة الشروع بتمرير الطبقة العاملة
ر الــذي خصوصــًا ذلــك القســم المتزايــد باســتمرار مــن الجمهــو  ،سيصــبح فيهــا مصــير الغالبيــة العظمــى للنــاس

  . 12»يتعامل مع الرموز والبشر بأكثر من تعامله مع اآلالت
وهـي  ،مسـألة خاصـة إلـىيًا لفت االنتبـاه لكن يغدو ضرور  ؛ليس في وسعنا أن نمضي في هذا النقاش أكثر

فكـرة إنسـانية رومانسـية أو ايديولوجيـة طارئـة علـى فكـر ك- بعض الباحثين قد جعل في مسألة االغتراب أن
 ،الذي ما لبث أن تخلى عنها على نحو صريح في كثير أو قليل فـي إطـار تفكيـره الناضـج ،بماركس الشا

  العلمي. إلى األيديولوجيعلى أنها نتيجة صحية لتطوره الفكري من  -واستعاض عنها بفكرة أخرى
حاضــرًا فــي معظــم كتاباتــه فمــاركس  مــا زالأن مفهــوم االغتــراب كــان و  إلــىمــن أجــل توضــيح ذلــك يشــار «
عنـدما  م1858-1857) وكتب (أسس نقد االقتصاد السياسـي) عـام 1844اب الذي كتب (مخطوطات الش

تلـك المسـألة  إلـىومـاركس الشـيخ صـاحب (رأس المـال) لـم يغفـل اإلشـارة  ،ن عامـاً و كان له مـن العمـر أربعـ
  .13»بهذه الصيغة أو تلك ،فمفهوم االغتراب حاضر في تلك األعمال بهذا القدر أو ذاك ،في نصوصه

مـن سـبقوه  إليهـاإن نقد االغتراب الـديني لـدى مـاركس علـى الـرغم مـن أنـه يعتمـد علـى النتـائج التـي توصـل 
ومارسـت التـأثير المباشـر القـوي فـي صـوغ نظريتـه فـي االغتـراب، إال أنـه فـي حقيقـة األمـر  ،في هـذا الشـأن

فمـن شـأن  ،االغتراب االجتمـاعيينفصل عنهم في تأكيده أوال على التضامن العميق بين االغتراب الديني و 
الـــذي يعلـــل القهـــر  ،األخيـــر أن يتعـــزز ويترســـخ عبـــر أنمـــاط التعـــويض الوهميـــة والعـــزاء التـــي يقـــدمها الـــدين

ومـن ثـم يطـرح  ،رغبة إلهية سامية إلىيسنده  ،ن عن االستغالل االجتماعي بأنه قدر أبديوالعبودية الناشئيْ 
  وضًا خالصيًا في عالم الماوراء.ع

فــال  ،اب الــديني لــدى مــاركس هــو اللحظــة التــي يحقــق فيهــا االنعكــاس المقلــوب اختاللــه الكلــي للــوعياالغتــر 
مع ذاتـه أو مـع األشـياء المحيطـة بـه فـي صـورتها الصـحيحة والمطابقـة. إن االغتـراب  اإلنسانتعود عالقة 

ويستهدف في النهايـة  ،يالديني في أحد أوجهه هو نوع من تقديم الوهم على الواقع بديًال من اإلخفاق الماد
   القبول واإلذعان لهذا الواقع.إجبار الوعي على 

   ،من منظور ماركس ال يغترب في العالم الديني دون أسباب واقعية في العالم الدنيوي اإلنسانإن 
رأي مــاركس فــي االغتــراب الــديني ونحــن ال نــزال  نخالصــة مــوجزة ومفهومـة عــ إلــىكــون قــد توصــلنا نربمـا 

أي -وكأنـه  ،اإلنسـانمـا يقدمـه لنـا مـاركس مـن تحليـل الغتـراب البشـرية في والتجمعـاتالجماعـة  نشتم رائحة
عـالم الـنفس كما فعل ونجح من بعـده الفيلسـوف و  ،اإلنسان داخل إلىأن ينفذ  يستطعاآلن لم  إلى -ماركس

  التحليلي كارل يونغ.
ف يونــغ الــدين بأنــه حيــث يعــرّ  ،دينيمــا يســميه مــاركس بــاالغتراب الــكيــف يفهــم يونــغ  نــرىولننتقــل اآلن ل

ينـامي غيـر دأي وجود أثر  -وأسماه بحق نيومنوزم  »دودلف أتو«عليه  اصطلحصارمة لما مراقبة دقيقة «
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 ،لســلطانه اهيســتولي علــى الــنفس ويخضــع ،لــكذبــل هــو علــى النقــيض مــن  ؛تحكمــي إراديناشــئ عــن فعــل 
من النفس كائنـًا مـا كـان  إراديةوح من النفس حالة غير فالر  ،له اضحيته بأكثر مما تكون خالق فتكون دائماً 

  .14»سببها
ــ ــ تمامــاً ) وظيفــة اجتماعيــة إلــى باإلضــافة ؤدي وظيفــة نفســية (طبعــًا،فكــأن للــدين جهــازًا ي دي جهــاز ؤ كمــا ي

   وتمده باألكسجين. ،الفحم القصبة الهوائية وظيفة التنفس التي تنقي الدم من غازو  الرئتين
إذ ليس الموضـوع موضـوع اختيـار  ؛كذلك لم يصنع جهازه الديني ؛م يصنع جهاز التنفسل اإلنسانفكما أن 
محـًال ألداء وظيفتـه فـي  اإلنسـانبل هـو أن الـدين (مـن حيـث هـو جهـاز قـائم فـي الـنفس) يتخـذ مـن  ؛إرادي

  .اإلنسان
الكلمــة التــي  هــذه (الديناميــة) هــي ،عبــارة (وجــود دينــامي) إلــىتعريــف يونــغ للــدين، نشــير  إلــىالعــودة  وفــي

بـــل مـــن - المجـــديمـــن عليهـــا العمـــدة فـــي هـــذا التعريـــف، وهـــي ديناميـــة الوظيفـــة الدينيـــة التـــي تجعـــل غيـــر 
  .15محاولة الخلص منها بتفسير ما -طرالخ

يخلــق آلهتــه وهمــًا ليعــوض شــقاءه وبؤســه  اإلنســانمــا ذهــب إليــه فــوير بــاخ ومــاركس بــأن (إلــى أمــا بالنســبة 
 ،وليســت خارجــه ،اإلنســانلهــة فــي الــداخل أي داخــل يونــغ يــرد علــى ذلــك أن اآل فــإن ؛ويســتبد الواقــع بــالوهم
  م النفس التحليلي يقول غير ذلك.لكن عل ؛ن اهللا في الخارج أو في السماءإ :فمعظم األديان تقول

لقد أصبح الناس في عصرنا يعرفون بأن الخبرة الدينيـة هـي خبـرة الـنفس، ولـم « :يقول يونغ في هذا الصدد
كـذلك لـم يعـد بمقـدورهم أن يحلمـوا بالبحـث  ،ي مقدورهم أن يتصوروا أسماء عليا تدور حول عرش اهللايعد ف

  . 16»عن اهللا في مكان ما خارج المجرات
وهـي أن  ،همـة جـداً ملقد رتبت مدرسة علم النفس التحليلي على كون الخبرة الدينيـة هـي خبـرة الـنفس نتيجـة 

علــى الــرغم مــن أن كثيــرًا مــن األديــان  اإلنســانمنقوشــة فــي نفــس  مــن حيــث إن صــورة اهللا ؛اهللا فــي الــداخل
  لكن أين نذهب بدليل الخبرة؟ ؛ترفض هذه الفكرة

أنـه غيـر قاصـر علـى المسـيحية و  ،هة في الخارج هـو نـوع مـن العمـى المـنظمالقول بأن اآلل إلىيذهب يونغ 
فس مضــفاة أو مســقطة فــي أشــياء فعنــدما كانــت الــن ،الــداخل إلــىإن اآللهــة فــي رحلــة مــن الخــارج  ،وحــدهما
لقــد أدى «لكــن مــاذا بعــد انكفــاء هــذا اإلضــفاء أو اإلســقاط؟ يقــول يونــغ: . الخــارجكانــت اآللهــة فــي  العــالم

وعناصــر تكوينــه. كانــت اآللهــة فــي البــدء  ،اإلنســانفهــم أفضــل لطبيعــة  إلــىالتطــور الســيكولوجي الحــديث 
أو فــي ظلمــات  ،كن فــوق قمــم الجبــال المكللــة بــالثلوجكانــت تســ ،تتمتــع بقــوة وجمــال ال يتمتــع بهمــا البشــر

  .17»ثم أصبح هذا اإلله إنساناً  ،ثم تجمعه كلها في إله واحد ،والغابات والبحار فالكهو 
  وهة؟للكن هل هذا إنقاص وغض من قيمة األ

ال توصـف  وكليتـه ،وهـذا ال يحـد ،فإنما نعنـي وجـوده اإلنسان ما نتكلم عندعن -يقول يونغ-ألننا ؛ ال أبداً (
  إال رمزًا).  وال تصاغ
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أنـه يمسـك بـالنفس  اإلنسـانيظـن «رف نفسـه؟ يجيبنـا يونـغ قـائًال: أن يعـ اإلنسـانأي حد يسـتطيع  إلىولكن 
  .18»منه بأن نفسه ما هي إال واعيته!في راحة يده اعتقادًا 

 ،عبـاب بحـر محــيطحتــى ليمكننـا أن نشـبه هــذه األخيـرة بجزيـرة فــي  ،والحـق أن الـنفس تعــدت حـدود الواعيـة
الجزيرة صغيرة وضيقة، والبحر المحيط واسع وعميـق جـدًا، بحيـث لـو كانـت المسـألة مسـألة مكـان. لـم يكـن 

  ون اآللهة في الداخل أو الخارج.ثمة فرق بين أن تك
إذن  -كمـا سـعى فـوير بـاخ ومـاركس وغيرهمـا-لكن لو مضى السياق التاريخي في تجريد العالم مـن الـروح 

المجهــول، وفــي معــرض رد يونــغ علــى  اإلنســان إلــىالــنفس،  إلــىأو شــيطانية لــه صــفة إلهيــة لعــاد كــل مــا 
كلمــا اعتمــدنا صــيغة خارجيــة، طقســية أو « :مــوت اإللــه يقــول يونــغ ننيتشــه الفيلســوف األلمــاني الــذي أعلــ

ي بعـض على نحـو مـا نجـده فـ-مكافئًا عن جميع تطلعات وآمالها روحية، نستطيع التعبير بواسطتها تعبيرًا 
أمكننـا القــول: إن الــنفس الموجـودة فــي الخـارج، وال وجــود لمشــكلة روحيـة، بــالمعنى الــدقيق  -الـديانات الحيــة

  . 19»للكلمة
وعنــدما يضــرب امــرؤ علــى  ،منشــئه إلــىنهايتــه يعــود دائمــًا  إلــىأن اإلســقاط عنــدما يصــل  إلــىيشــير يونــغ 

التي هي جزء حركـي (دينـامي) مـن  ،رة اهللا النفسيةالفكرة المفردة بأن اهللا ميت، أو غير موجود، تنكفئ صو 
جميــع الصــفات التــي  إلــىصــاحبها، وتنــتج أحــواًال مــن (كليــة القــدرة اإللهيــة) أي  إلــىالبنيــة النفســية راجعــة 

  .20الكارثة) إلىوتؤدي بالتالي بصاحبها  ،يتصف بها البله والمجانين
 إلـىوتستثير كل ما فيه مـن ميـول  ،بل تملؤه بالغطرسة ؛اً كائنًا إلهي اإلنسانإن كلية القدرة اإللهية ال تجعل 

ألنـــه يعـــذب  ؛ال يطـــاق ارتـــداؤه اإلنســـانيوهـــذا القنـــاع غيـــر  ،ينـــتج عنهـــا كاريكـــاتور إنســـان شـــيطاني ،الشـــر
صاحبه فيحمله على إنزال العذاب باآلخرين إن كان في موقع السلطة!! هو كائن منقسم على نفسـه فريسـة 

  ها. لتناقضات ال تفسير ل
لكن مـاذا عـن نيتشـه  ؛21»صورة عن حال العقل الهيستيرية، عن (المجرم الشاحب) كما دعاه نيتشه ذهه«

  وٕاعالن موت اإلله؟ 
ــًا تمامــاً « :يقــول يونــغ كــان مــع -لكنــه  ؛وبالتــالي مســؤوًال عــن كســر األلــواح القديمــة ،لقــد كانــت نيتشــه واعي

بمـــا هـــو نـــوع مـــن  ،مـــاد علـــى زرادشـــت يبعـــث حيـــاً يشـــعر بحاجـــة غريبـــة ألن يشـــد أزر نفســـه باالعت -ذلـــك
الشخصــية الثانويــة، نــوع مــن آنيــة أخــرى كثيــرًا مــا كــان يواحــد نفســه بهــا فــي تراجيديتــه العظيمــة (هكــذا تكلــم 

واضـطر  ،وكان مـن جـراء ذلـك أن انشـطر نيتشـه نفسـه ،بل كان إلهه ميتاً  ؛لم يكن نيتشه ملحداً  ،زرادشت)
وكــان فــي مــرض موتــه يوقــع  ،أو فــي أحيــان أخــرى (يونيســوس) ،ادشــت)أن يســمي نفســه اآلخــرى (زر  إلــى

  وهو (يونيسوس) أهل تراقيا المقطع األوصال.  ،رسائله باسم (زغروس)
 إلــىتقــوم تراجيديــة زرادشــت علــى أن نيتشــه بعــد أن مــات إلهــه قــد أصــبح هــو نفســه إلهــًا (ارتــداد صــورة اهللا 

فقد كان ذا طبيعة إيجابية أكبر من أن ترضى بإيمان سـلبي.  ؛وٕانما حدث هذا ألنه لم يكن ملحداً  ،الداخل)
ألنـــه ســـرعان مـــا يقـــع فريســـة (االنتفـــاخ)  ؛أن يعلـــن مـــوت إلـــه اإلنســـانولعـــل مـــن الخطـــر علـــى مثـــل هـــذا 
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Inflation، أن -مـن بعـض األوجـه- بـل قـاهرة يكـون مـن األسـلم ؛وبما أن فكرة اهللا تمثل قوة نفسية هامـة 
ربمــا كينونــة تختلــف اختالفــًا كليــًا عــن البشــر   Non-egoآنيــة) –ســتقلة هــي (ال نــؤمن بــأن هــذه القــوة الم

لكـن حـين  ؛أن يشـعر أنـه بـات قريبـًا مـن حجمـه بـدال -فـي مواجهـة هـذا اإليمـان-وتتفوق علـيهم، واإلنسـان 
يعلن موت (العظـيم) يتعـين عليـه فـورًا أن يعـرف أيـن اختفـت هـذه الطاقـة العظيمـة التـي كانـت فـي وقـت مـا 

  الظهور تحت اسم آخر. إلىقد يعود ف ،منوحة لوجود عظيم كعظمة وجود اهللام
يـــؤمن بـــه النـــاس  ،، أو حتـــى إلحـــاداً إيـــديولوجياأو  ،أو (الدولـــة) أو مـــذهباً  Wotan22قـــد يســـمى (فوطـــان) 
وهــو إن لــم يظهــر تحــت ســتار اســم  ،ويرجــون منــه مــا كــانوا يــأملون ويرجــون مــن اهللا ،ويعلقــون عليــه اآلمــال

عقــل الــذي صــور عنــه إعــالن الوفــاة أو النفــي، وبمــا أن المســألة مســألة طاقــة هائلــة ســوف  إلــىانكفــأ جديــد 
وقـد ينـتج عـن هـذا التمـزق شخصـية  ،تكون النتيجة اضطرابًا نفسيًا هائًال يتخذ شكل انفصـام فـي الشخصـية

لـى حمـل كـل مقـدار ويصـبح األمـر كمـا لـو أن شخصـًا لـم يعـد قـادرًا بمفـرده ع ،شفعية (مزدوجة) أو متعددة
بعـــد أن -اآلن وحـــدات تعمـــل متكاملـــة، فتـــدعي لنفســـها  إلـــىفتنبـــري أجـــزاء الشخصـــية التـــي كانـــت  ،الطاقـــة
  .23ما للشخصية المستقل من منزلة وأهمية) -تشتت
  ةــالخاتم

بينمــا اعتــرض فــوليتر بــالقول: إن النــاس لــم يكونــوا ذئابــًا منــذ  ؛اإلنســانذئــب ألخيــه  اإلنســانوجــد هــوبز أن 
بــل غــدو ذئابــًا، أمــا مــاركس فقــد جعــل عملــه أن يشــرح لمــاذا؟ وٕان كــان قــد رأى أيضــًا مــن عملــه أن  ؛األزل

لـم يحـط  -أي مـاركس-عـن التصـرف كـذئاب، ولكنـه  وجودهـا عنـد تنزهـونيخبر الناس عن الشروط التي ي
لجسـد والـنفس والـروح وهـي المـادة أو ا ،من تركيبة عجيبـة اإلنسانجميعها، فلقد خلق اهللا  اإلنسانبمكونات 

لـن  .)4{(سـورة التـين اآليـة في أحسـن تقويم اإلنسانلقد خلقنا } :ر عنها في صيغة أو عبارة ذهبية بقولهعبّ 
إال إذا أعطـــت كـــل مكـــون مـــن مكوناتهـــا  ؛ولـــن تقـــوم هويـــة الجماعـــة ،ســـوية كفـــرد اإلنســـانتقـــوم شخصـــية 
 حقهــا فــي التعــايش مــع جســد ســليم يحتضــن عقــالوللــنفس  ،للمــادة حقهــا بالدراســة والتحليــلاف ،األصــلية حقــه

ن الســماوية منهــا وللــروح حــق أيضــًا بالتغــذي مــن كافــة المصــادر الروحيــة فــي الكــو  ا،ســليم اوتفكيــر  اســليم
  واألرضية كذلك.

اسـتطاع أن يحلـل مأسـاة البشـرية التـي  -داخلـه إلـىولـم ينفـذ  ،مـن الخـارج اإلنسـانالـذي رأى -مـاركس  فال
وهـذا  ،عـد واحـد أو اثنـينونغ كذلك اسـتطاع أن يشـرح عـذاب الـنفس والشخصـية إال عبـر بُ وال ي ،تعاني منها

. ربما ذلك يتطلب جهـدًا عظيمـًا اإلنسانفي  اإلنسانوعودة إحياء  اإلنسانغير كاف لوضع أركان لنهضة 
شـروح  ىإلـبـل تحتـاج  ؛فـي سـطور قليلـةوزمنًا طويًال ليس من السهل اختزال اإلشـكالية أو مسـخها ببسـاطة 

  .مطولة
ــالعقم تكمــن مشــروعية استحضــار هــذه الجدليــة بــين مــاركس ويونــغ التــي ربمــا يته أيــنولكــن  مهــا الــبعض ب

  والالجدوى؟!
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إلنسان وموقظ لـه مـن سـباته ن ماركس الصحفي الراديكالي الذي يعتبر الدين أكبر محرض لأ ،والحق يقال
السـماوية  ن الـذين نصـبوا أنفسـهم حمـاة للشـرائعكـول ود بيننـا ومعنـا فـي كـل وقـت ومجتمـع؛. هو موجالعميق
لســنة وأيــدي كــل كاتــب وٕانســان حــر أليقطعــوا بهــا  ؛مقصــلة بيــد الحكــام المســتبدين نيزالــو  كــانوا ومــا واألديــان

  اإلنسانية.مطالب بالحقوق والكرامة 
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  اإلسالمية الفقهية المذاهب في المصالح مراعاة
  نورالدين الخادمي

  :هي البحث هذا مفردات

 .العلماء وكالم الشرع نصوص يف ومدلوهلا املصاحل مقولة -

 .اإلسالمية الفقهية املذاهب -

 املصاحل هذه يف القول بتحقيق أساساً  تعىن خر،أُ  قضايا معه يتشابك أو هذا عن ويتفرع
 التعليق إىل حييلنا الذي األمر وهو الراهنة؛ اللحظة ويف احلايل العصر يف هبباملذا وتلبسها
 بينهما، القائمة واجلدلية املعاصرة، الفقهية املذاهب ومقولة املعاصرة، املصاحل مقولة على

دف. وتنزيالً  تنظرياً   الفعل يف وأثره ,املعاصر املذهيب األداء بأمهية التوعية إىل كله  ذلك من و
 وعلى والتحضر، واإلنتاج التعبد صعيد على والعاملي، الوطين اإلسهام ويف اإلجيايب عيالشر 

 مراعاة عظمة ذاته الوقت يف ونؤكد ,والكفائية العينية والتكاليف الفروض خمتلف مستوى
 الشرع، نصوص يف راسخة حقيقة املصاحل تلك كون  باعتبار الفقهي، األداء هلذا املصاحل
 ومعىن االجتهاد، شروط من وشرطا الدين قواعد من وقاعدة تعاىل، اهللا سنن من وسنة

 االعتبار طرق وبسائر واالستخالص، االستقراء بطريق ومتوازنا ومطردا ومنضبطا مستخلصا
  .واإلنساين والعقلي الديين والتأصيل الشرعي

 أحسن مياإلسال املذهيب بفقهنا يقوم من وعاملنا ألمتنا يقيض أن - وجل عز-  اهللا يف واألمل
 مسيع إنه ,وينفع ويدفع وحيقق جيدد من زماننا رأس على جيعل وأن وتشريفا، تكليفا ،قيام
  .العاملني رب هللا واحلمد ,جميب

  ومدلولھا المصالح مقولة: 1المبحث
                                                            

 . أكاديمي من تونس 
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 أهل وكالم احلنيف الشرع نصوص ا احتفت اليت اإلسالمية املقوالت إحدى املصاحل تُعد
  .ققنيواحمل الدارسني من العلم

  الشرع نصوص في المصالح مقولة

 املصاحل مبقولة والتضمني واإلشارة التصريح حيث من خمتلفة بصيغ الشرع نصوص احتفت
 من املفسد يعلم واهللا}: تعاىل قوله ذلك، ومن ,ذلك وغري ومدلوهلا وحقيقتها
 حتفاءواال. 1)205:البقرة({الفساد حيب ال واهللا}: تعاىل قولهو  ،)220:البقرة({املصلح
 ,وصوره عصوره عرب اإلسالمي واألداء الشرعي اخلطاب يف مستوياته تعددت باملصاحل البالغ
 احلوادث ويف واألذهان، األنظار يف املصاحل تقرير وكيفيات وصيغ بأدوات عنه املعرب وهو

 وحجيتها مراتبها وبيان املصاحل لبيان طريقا اعتباره على العلماء درج الذي وهذا ,واألعيان
  . وتنزيلها واستنباطها األحكام فهم يف وأثرها

 النصني يف جاء كما  املصاحل، مراعاة على داللتها يف الصرحية النصوص: القبيل هذا ومن
 واحلكم احلقيقة يف واملصلح املفسد بني التفريق يف صرحيا األول كان  فقد السابقني، القرآنيني
 بطريق الصالح حمبة يف خفيا صرحيا وكان الفساد، كراهية  يف صرحيا الثاين وكان واألثر،
  .واملواجهة التقابل

 املصاحل على ونبهت أشارت قد شرعية نصوص يف مبثوثا جنده ما: صراحة ذلك ودون
 استقرائها وبطريق مبجموعها قررت أو ونفعها، مبصاحلها نيطت أحكاما تضمنت أو واملنافع،
 املستقراة، وجزئياته االستقراء ذلك تمستويا حبسب ؛2منها أعيانا أو املصاحل من أجناسا
ا   . واملالبسات والقرائن األدلة من بغريه وصال

 من الشريفة نةالسُّ  أقرته ما الشرع نصوص يف باملصاحل الكبري االحتفاء هذا تأكيد يزيد ومما
 جمموع من فتكّون ،3للمصاحل املتناولة القرآن لنصوص وتفسري وتفصيل وإسناد تعضيد
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ا ودوام ورسوخها املصاحل مقولة قيام والنبوية آنيةالقر  النصوص  انضباطها وتقرر استصحا
  .اجمليدة املباركة النصوص هذه قبل من والتعميد التأسيس مبوجب واطرادها؛

  العلماء كالم  في المصالح مقولة

 عباراته واختلفت واعتباراته، أقداره تفاوتت قد املصاحل مبقولة العلماء كالم  احتفاء كان
 هلذه يسري غري التفات على دالّ  أحواله كل  يف وهو ,وجواباته جماالته وتنوعت سياقاته،و 

  .وتنويها توجيها وتأليفا، تصنيفا وتفريعا، تأصيال وعمال، أداء وفكرا، نظرا املقولة،

  :مخسة إىل ردها وميكن. ومتقاربة ومتوافقة ومتداخلة كثرية  االحتفاء هذا وشواهد

 والتعويل إليها وااللتفات المصالح مراعاة في الصريحة العلم أهل نصوص: األول الشاهد
 مل أنه من مالك اإلمام عن روي ما: منها جدا، كثرية  ذلك يف واملرويات واألقوال ,عليها
 على جارٍ  هو الذي العادات قسم خبالف« العبادات قسم يف املعاين إىل االلتفات يلتزم
 املعاين فهم يف العريف املدلّ  اسرتسال فيه اسرتسل فإنه ,للعقول الظاهر املناسب املعىن

 وما. 4»أصوله من أصال يناقض وال عنه، خيرج الّ أ الشارع مقصود مراعاة مع نعم املصلحية،
 على مشتملة املعىن معقولة الشرع أحكام أن يرى أنه من النخعي إبراهيم اإلمام عن روي

ا األمة، إىل راجعة مصاحل  فهمت ,اِحلكم لتلك ضابطة وعلل كمةحم أصول على بنيت وأ
 ويدير معرفتها يف جيتهد فكان احلياة، أمر ا لينتظم ؛ألجلها وشرعت ,والسنة الكتاب من

 ألن ضدها؛ وقبح حسنها ويدرك يدركها أن ميكن العقل وأن دارت، حيثما ألجلها احلكم
 ِحكم أي غايات هلا اهللا فأحكام... ذلك يف استقالل له العقل أن ال إليها أرشد الشرع

 قاله وما ،6»املصاحل رعاية الشرائع من املقصد«: البيضاوي قاله وما. 5إلينا راجعة ومصاحل
  .7»املنفعة حتصيل لقصد املباحات على اإلقدام لنا جوز الشرع إن«: السرخسي
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ا الفقهية المذاهب أصول: الثاني الشاهد  ويف النصوص وتفسري األحكام فهم يف واجتاها
ا بكل الشرعية املصلحة أصل: األصول هذه فمن والقضاء، واإلفتاء جتهاداال  متعلقا

 اهللا رضي الشافعي ذهب وقد ,والذرائعية والعرفية والقياسية االستحسانية واملنهجية األصولية
 اجلزئيات إىل مستندة تكن مل وإن-  الشرع كلي  إىل املستندة باملصاحل التمسك أن إىل عنه

  .8جائز -ةاملعين اخلاصة

 نراه فالذي... احلاجيات أو الضروريات رتبة يف املناسبات يف الواقع أن الغزالي ذكر وقد
  إن ا االستمساك جيوز وال ,الشرع لتصرفات مالئما كان  إن ا االستمساك جيوز أنه: فيها
 أحكام يف مطرد للحكم، مناسب معىن كل  بأن ذكر كما  ,9القواعد يالئم ال غريبا كان
 وإن به مقبول فهو إمجاع، أو سنة أو كتاب  من عليه، مقدم به مقطوع أصل يرده ال رع،الش
  .10معّني  أصل له يشهد مل

 بغري يفي ال واملتناهي متناهية، اجلزئية واألصول متناهية غري اجلزئية الوقائع أن من ذُكر وما 
 التمسك وهي جلزئية،ا األحكام إثبات إىل ا يتوصل آخر، طريق من إذن بد فال« املتناهي،
 أصل إىل يستند مل وإن كلي،  حنو على ومقاصده الشرع، أوضاع إىل املستندة باملصاحل
 أصول من كلي  ألصل مالئمة املصلحة كانت  إن«: قوله برهان ابن عن ونقل. 11»جزئي
 إىل الوجيز يف برهان ابن نسبه ,فال وإال األحكام، بناء جاز جزئي ألصل أو الشرع،

 ألن ؛وطؤها حيل ال إنه :الرجعية املطلقة يف بقوله له لومثّ  ،املختار احلق إنه: قالو  الشافعي،
 ,الضدان الجتمع العدة يف جوزناه فلو الشغل، سبب والوطء الرحم، لرباءة شرعت العدة
  .12»جيتمعان ال نيالضد« أن وهو مهدر، كلي  أصلي وإمنا جزئي، األصل هلذا فليس

 مراعاة على منها عظمى طوائف أقيمت واليت الفقهية بالمذاه فروع: الثالث الشاهد
 إليها استند اليت املنفعية والنواحي املصلحية األوجه يف امللحوظ التفاوت مع ,املباشرة املصلحة

 الشافعي أن الغزايل ذكر وقد ,ذكره مر الذي العدة مثال: ذلك ومن ,الفروع تلك تقرير يف
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 املعىن فهذا ,العدة من املقصود مناقض فهو للشغل، وطءوال الرحم، لرباءة ةدّ العِ  بأن يقول
 تشهد إمجاهلا على الشرع أصول ألن ؛معني بأصل االستشهاد إىل فيه حاجة ال مرسل،

  .13له

 الواقع ويف اإلسالمي العامل يف واستمرارها ،ذاتها الفقهية مذاهبال قيام: الرابع الشاهد
ا على جلي دليل املذاهب هذه مفقيا ,عام بوجه واحليايت واإلفتائي القضائي  التشريعية مقوما
ا، قواعدها أبرز أحد املقبولة الشرعية املصلحة متثل اليت واملنهجية  هذه كانت  فلو ومستندا
م وتعارض الناس مصاحل جتايف املذاهب م ضروريا م وحاجيا  البقاء هلا كتب  ملا وحتسينيا

ا رغم باملصاحل دادهاباعت املذاهب هذه نعتت ولذلك ,واالستمرار  ذُكر فقد ذلك، يف تفاو
 للمجتهد وأيسرها ,اإلمجال وجه على تساحما وأكثرها املذاهب أوسع احلنفية مذهب أن

 املعامالت يف السيما ؛والعلل األحكام ِحلكم والنظر الفلسفة على النبنائه ؛استنباطا املاهر
 قواعد من إذ ؛واألثر النقل إىل أحوج فيفاحلن. الكون وعمارة اخللق، مصاحل منها القصد اليت

 كما  ,14الشرعية والتقديرات والكفارات احلدود غري يف فيه والتوسع بالقياس األخذ مذهبه
 الظاهرية مذهب ذلك يف مبا واملنافع، املصاحل على باالعتماد املعروفة املذاهب سائر نعتت
  باملصاحل، اتصاهلا هلا اليت ألصولا وأعمل عليها، اجملمع أو املنصوص املصاحل على عول الذي
  .15واالستصحاب اإلمجاع كأصل

 اإلنساني المحيطو  االجتماعي واقعال في الفقهية مذاهبهم تأثير: الخامس الشاهد
 والتوعية والتثقيف والسياسة التقنني يف املذاهب هذه أدوار خالل من والدويل، واإلداري
  إحداث يف املذاهب مركزية نسجل هنا نوحن ,وصوره جوانبه مبختلف احلضاري واإلسهام

 ملدلوالت اجليد واألداء الدقيق الوعي مراتب مبوجب واالزدهار والتنمية النهوض من كثري
  .وآثاره ورسالته الفقهي املذهب
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 أو انفالت دون ،المعاصر الواقع لمتطلبات الفقهية المذاهب مسايرة: السادس الشاهد
 تقدمي صعيد على أو املعاصرة، املذهبية واهلياكل ساتاملؤس قيام صعيد على سواء انبتات؛
 قضايا وملختلف والشرقية الغربية البلدان خمتلف يف والشرعية واإلفتائية االجتهادية املقاربات
 إحدى املعاصر الفقهي املذهيب األداء هذا ويُعد ,واحملاورة واملعايشة واملواطنة والعوملة املعاصرة
ا املصاحل عاةمرا على الدالة األمارات   .األداء هذا يف واستصحا

 املصاحل مقولة الزموا قد العلم أهل أن أو العلم، أهل الزمت قد املصاحل مقولة أن واخلالصة
 اخلطابة ويف والقضاء، واالجتهاد اإلفتاء يف الوظيفي، وأدائهم العلمية أعماهلم خمتلف يف

 عن فضال اخلارجي، والعامل املدين واجملتمع ةالسياسي بالسلطة العالقة ويف واجملالسة، واملداخلة
  .العني فروض وإقامة اخلاص التعبد واجب

  اإلسالمية الفقھية المذاھب مقولة: 2المبحث

 وقواعد وأصول فروع جمموع ا يُراد اصطالحية كلمة  اإلسالمية الفقهية املذاهب
 يُراد كما  وأتباعا، اوأنصار  وأصحابا مؤسسني العلماء طبقات من لطائفة فقهية واصطالحات

 عليه نصطلح أن ميكن ما متثل والتنزيل، واالجتهاد والتفسري الفهم يف اجتاهات جمموع ا
ا ومعاملها املدارس هذه أحجام يف امللحوظ التفاوت مع الفقهية، باملدارس  التارخيية وسريور
ا ا وخمتلف احلضارية ومنجزا   .ومصائرها مآال

 يتصل فيما تفاوتت اليت الفقهية املذاهب من عددا اإلسالمي يالفقه تارخينا عرف وقد
 وكان. وتأثريها نفوذها دوائر واتساع ونشاطها، وجودها واستمرار ومضامينها، معارفها بتدوين

 والزيدية واإلباضية الظاهرية مذاهب وكذلك األربعة، الفقهية املذاهب املذاهب هذه من
 الطابع لفقههم ُيكتب مل الذين األعالم األئمة بعض مذاهب ننسى أن ودون واجلعفرية،
 ومن وانتصارا دفاعا ونشرا، تعليما وحتقيقا، تدوينا واألنصار التالميذ به يقوم الذي املذهيب
  .عيينة بن وسفيان ,سعد بن والليث ,األوزاعي اإلمام فقه: ذلك
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 مع واالجتهادية، يةواإلمجاع النصية اإلسالمية املرجعية على الفقهية املذاهب هذه وتتأسس
 ,قواعدها وثراء ,أصوهلا وتنوع ,املرجعية هذه اصطالحات يف احلاصل التفاوت مالحظة
 هذه تفصيل على العلم أهل محل الذي األمر وهو واملتداخلة، املتعددة مداركها وجمموع
 يف األكرب وتوجهه ,العام ومعلمه ,املذهب طبيعة منها يُفهم عناصر إىل وتفكيكها املرجعية

 املذاهب هذه بأن يُقال ولذلك. والنوازل الوقائع يف واالجتهاد واألدلة األصول من االستنباط
ا واإلمجاع، والسنة الكتاب إىل تعود ا واالستصحاب، واالستحسان القياس إىل تستند وأ  وأ

ا واحلال، والواقع العرف إىل تلتفت  تقراء،االس بطريق الكليات لتقرير اجلزئيات بني جتمع وأ
ا ا واملقارنات، املقاربات وتقيم واملناسبات، األوليات تراعي وأ  ,الشرع مقاصد تراعي وأ

  .سبحانه الناهي اآلمر ومراد ,اخللق ومصاحل

 مقادير يف املذاهب هذه تفاوت ضوء يف يتحدد املرجعية إىل االستناد يف احلاصل والتفاوت
 الرجوع بكثرة ما مذهب يتسم فأحيانا ا،وتفاصيله املرجعية هذه وتداخالت واصطالحات

 أو سلفيا أو نصيا مذهبا بكونه يتسم ولذلك واالستصحاب؛ واألقوال واآلثار النصوص إىل
 والقياس والتعليل والفكر النظر إجراء بكثرة آخر مذهب يتسم أخرى وأحيانا نقليا،

  .قاصديوامل املصلحي واالجتهاد والنظر الرأي مذهب بأنه فُيقال واالستصالح؛

 منه يُفهم أن ينبغي ال الذي والتوصيف التغليب سبيل على ترد إمنا التسميات هذه أن واحلق
 به، يُنعت ومل إليه يُنسب مل فيما والتفريط إليه، ونسب املذهب به نُعت فيما واملبالغة اإلفراط
 عن غافلني غري -وحتكيمها والنقول النصوص مراجعة الغالب حظهم كان  وإن- النقل فأهل
م والرأي؛ النظر أهل وكذلك والتقصيد، واالستصالح التعليل  النصوص إىل مستندون فإ

 واملصاحل األقيسة على التعويل وظاهره مذهبهم جممل كان  وإن واملرويات، واإلمجاعات
  .واملقاصد
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 أو احلديث، مدرسة( املنورة املدينة كمدرسة  التارخيية، الفقهية املدارس على ينطبق وهذا
 األخرى املدارس من وكغريها ،...)والنظر الرأي مدرسة( العراق وكمدرسة ،...)النقل رسةمد

ا تفاوتت واليت ،17واحلديثة 16القدمية  أنظار لتفاوت االستداللية ومعاملها االجتهادية مسا
ا التارخيية وظروفها علمائها   .واحلضارية واإلنسانية االجتماعية وبيئا

 اإلسالمية الفقهية املذاهب إليها تستند اليت والقواعد األسس إحدى الشرعية املصاحل وتُعد
 هذه عليها تقيم اليت املرجعية األصول إحدى املصاحل هذه ظلت ولذلك وحديثا، قدميا

 وسبيل والنوازل، احلوادث يف اجتهادها وطريق للنصوص، وتفسريها فهمها منهج املذاهب
ا ورسم ,الواقع مع تفاعلها   .وتطوراته ملستجداته وهلاوحل ,مقاربا

 ومؤيداته، شواهده تفاوتت قد الفقهية املذاهب قبل من املصاحل إىل االستناد هذا ولكن
 فيه القول يتوقف الذي األمر وهو ,وحمتوياته عناصره وتداخلت وسياقاته، عباراته واختلفت

 حضور إىل املقام هذا يف نشري أن يكفي ولكن ؛اليسري غري واالستفراغ الالزم االستقراء على
 وهو ,شىت ومظان عدة مواضع يف هلا، والفقهاء األعالم واستحضار املذاهب هذه يف املصاحل
  . »الفقهية والمذاهب المصالح جدلية« عليه نطلق أن ميكن الذي

  اإلسالمية الفقھية والمذاھب المصالح جدلية: 3المبحث

 ذلك مقادير يف التفاوت وجود من رناهذك ما مع مطرد، تالزم الفقهية واملذاهب املصاحل بني
 ويف ,وشواهده ذلك ومظاهر وأعماهلا املذاهب هذه طبيعة حتتمه التالزم وهذا ,ومستوياته
 بشروط وفقها، على واالجتهاد عليها والبناء املصاحل حضور نالحظ الفقهية املذاهب مشهد
 على الدالة الشواهد بعض إىل اإلشارة املقام هذا يف ويكفيين ,السوية املنضبطة وكيفيته ذلك
  :شديد باختصار ذلك

 على تجري كلمة  باعتبارها سواء املصاحل، باعتماد املذاهب أصحاب تصرحيات -
 املرسلة، املصلحة( عباراته تنوعت االستنباط أصول من أصال باعتبارها أو ألسنتهم،
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 قاعدة لحة،املص على املبين االستحسان املصلحة، على املبين اإلمجاع االستصالح،
 أو ،)باملصلحة منوط الرعية على الراعي تصرف وقاعدة املفاسد، ودرء املصاحل جلب

 املتعلقة وأحكامها بفتاواها نيطت مصلحية وتعليالت وأسرار ِحكم تفاصيل باعتبارها
 الشرع نظام يف تسري وقطعية كلية  شرعية حقيقة باعتبارها أو وحوادثها، مبسائلها
 .اخللق وقانون

ا وطبيعة املذاهب هذه روعيةمش -  واألحكام النصوص على تعتمد فهي ؛الشرعية حمتويا
 هذه أصالة على بناء فيها، املصاحل أصالة يقرر مما ودالالته؛ ذلك قرائن وجممل الشرعية
 هو إمنا واألحكام النصوص هذه على املذاهب هذه اعتماد إذ ؛فيها واألحكام النصوص
 خريها سيتقرر وآثار فوائد من عليه دلت وما ومنافع، مصاحل من تضمنته ما على اعتماد
 .الناس إىل بالنسبة

ا على يدل الذي األمر واحلياة؛ بالواقع اتصاهلا وطبيعة املذاهب هذه مشروعية -  إىل التفا
م، وسد واقعهم ومراعاة الناس مصاحل  إىل آللت ذلك جتايف كانت  فلو حاجيا

 التجديدي طابعها يربز ما وهو ,كله  ذلك بسبب راالندثا إىل ورمبا ,االنكماش
 النظر ركائز أحد باعتبارها واملذهبية اإلنسانية املصاحل مراعاة على املبين واإلحيائي
 .والتنزيل واالجتهاد والتفسري

 وجزءا الفقهية، املذاهب هذه يف مركوزا أمرا الشرعية املصاحل كون  تقرير ميكن عليه، وبناء
ا، املذاهب ألعالم ملعريفا الزاد يف أساسا م مسات من ومسة وأصحا  االجتهادية ملكا
 رفع بغية وحتريره؛ حتقيقه ضرورة على حممول ذلك وخالف. السواء على والعملية النظرية
 مراعاة إذ العارض؛ النزاع أو اللفظي اخلالف ودرء التعارض إزالة أو اإلشكال دفع أو اللبس
 ومدارسه، الفقه مذاهب لدى -اجلملة حيث من– عليها ملتفقا املسائل من معدودة املصاحل
 الوفاق من وكثري العام الوفاق تفاصيلها يف ُيالحظ اليت املسائل من -كذلك- ومعدودة
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 االصطالحي واألداء التعبري وجالء واألمثلة املقادير يف التفاوت تسجيل مع اخلاص،
  .ارومث آثار من ذلك إليه يؤول ما وجمموع ,واالستعمايل

  المعاصرة الفقهية المذاهب في المصالح مراعاة

 لوجودها وتواصل ,القدمية الفقهية للمذاهب امتداد هي املعاصرة الفقهية املذاهب إن
 يف الشرعي وااللتزام التدين وتقرير واالجتهاد، واإلفتاء التفقيه صعيد على وأدوارها ومهامها
  .واحلياة الواقع يف رهومظاه ومعامله الدين قيم وترسيخ الناس، نفوس

 التعبريية الصيغ تزداد رمبا بل ؛املعاصرة املذاهب هذه عند املصاحل رعاية تتقرر هنا، ومن
 والتطبيقات املسهبة والبيانات املفصلة األقوال كازدياد  الرعاية، تلك على الدالة والعملية
ا املصاحل إعمال إىل املستندة الكثرية   .ذلك كل  يف ومراعا

 املذاهب ِقبل من الشرعية املصاحل لرعاية بارزين اثنني مستويني إيراد املقام هذا يف وميكنين
  :ومها املعاصرة، الفقهية

 على الفقهية املذاهب بوظيفة املعروف وهو: الفقهي الوظيفي األداء: األول المستوى
 واحللول قراراتوال الفتاوى وتقدمي النوازل يف واالجتهاد الفقهية األحكام وبيان التفقيه صعيد
 األسرية وأحواله ومعامالته املعاصر املسلم عبادات أحكام بيان: ذلك ومن. الفقهية

 ,الغرب يف وطعامه ,العلوي باملطاف وطوافه ,الطائرة يف صالته كأحكام  واالجتماعية،
 طريق عن وزواجه هئوشرا بيعه وكأحكام الكهربائي، والتدويخ اآليل بالسكني ذبح ملا وتناوله

 زواجه عقد توثيق وكأحكام ،...)التلفون ،اإلنرتنت الفاكس،( احلديثة االتصال سائلو 
 غري بالد يف واملدين السياسي نشاطه وأحكام ذلك، وآثار الرمسية بالدوائر وتسجيله
م وتقوية هؤالء حضارة يف وإسهامه املسلمني، م اقتصاديا  والتقنية املادية وبنيتهم وماليا
  ...والعسكرية
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 مداه معلوم باخلصوص املعاصرة الفقهية املذاهب لدى الوظيفي األداء هذا أن شك وال
 أبرز أحد املصاحل هذه شكلت إذ ؛واملقاصد املصاحل مراعاة يف الكبري وحجمه االستصالحي

 والنوازل املستجدات لكل التصدي يف األساسية املرجعية الشرعية واألطر والقواعد األسس
 لدى وتسجيله الزواج عقد توثيق: ذلك على كمثال  ويكفي. وتوجيها وحكما وتكييفا تصورا
  ذلك، مصاحل على بناء والتسجيل التوثيق هذا لزوم تقرر إذ ؛الرمسية احلكومية الدوائر

 واحلضاري، واالجتماعي األسري االستقرار ومصلحة والعرض، النسب حفظ كمصلحة
 كان  وقد. واخلاصة العامة احلقوق وضمان واملفاسد، والشبهات احليل ذرائع سد ومصلحة

 يف ُيسجل أو ,العقد وثيقة يف ُيكتب أن ودون وعالنية، مشافهة العقد ُيربم البعيد القدمي يف
 األغلب يف فالنفوس ذلك، كل  إىل احلاجة لعدم وذلك ؛الوزارة أو البلدية أو احملكمة دائرة
 فضال هذا واالنتظام، االلتزام من مالترب  إىل تتسارع وال ,احلقيقة إنكار على تتجرأ ال األعم
 شديد، ارج فذو القريب حاضرنا أما. ذلك على والعامة اخلاصة أعرافهم جريان عن

 إجراء باعتباره التوثيق لزم ولذلك ومة،ؤ ومش معلومة والتملص اإلنكار إىل فيه واملسارعة
 تدوينيا إجراء باعتباره لالتسجي ولزم واألباطيل، املفاسد ويدرأ ,احلقوق حيفظ رمسيا تدوينيا
  وفساد الزمان فساد ويواجه ,احلق جناب ويقوي ويسنده، األول اإلجراء يدعم إضافيا رمسيا
  .أهله من كثري

 بالوظيفة املعروف وهو :عام بوجه واإلنساني اإلسالمي الوظيفي األداء: الثاني المستوى
 أن ودون عام، بوجه واإلنسانية يةاإلسالم احلياة يف ا القيام الفقهية للمذاهب ميكن اليت

 يالمس أن ودون أوال، اإلسالمي الداخل يف املنحصر األول الوظيفي األداء على تقتصر
 ما وهو ,ثانيا واألسرة واملعامالت العبادات أحكام دائرة يف املنحصر أو اإلنساين، الواقع
 وحتقيق املذاهب أهل بني التقريب صعيد على املذاهب هلذه الوظيفي الدور يف بشدة ُيالحظ
 اإلسالمي، وغري اإلسالمي والتعايش املواطنة صعيد وعلى اإلسالمية، الوحدة من أقدار
 األرضي واإلعمار احلضاري اإلسهام وحتقيق واملستدامة، الشاملة التنمية إحداث صعيد وعلى
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 عن فضال والسلع، املعلومات وأمن واملائي، واالقتصادي الغذائي واألمن البيئي والتحسني
 األخالقية القيم وترسيخ اإلنسانية، واحلقوق احلرمات وتقرير واجملتمعات، األشخاص أمن

  .األصيلة النبيلة والفضائل

ا مبختلف املصاحل بقاعدة الصلة شديد األداء هذا أن ومعلوم ا وفروعها تعبريا  إذ ؛ومفردا
 املذهيب الدور لتحقيق إليها يُرجع اليت املصدرية الشرعية األطر أحد املصاحل هذه تشكل
 واإلسهام واملواطنة، املذاهب، أهل بني التقريب من قليل، قبل ذكر ما حتقيق يف املعاصر
  ...احلضاري

 الوظيفي بدورها ستنهض اليت املعاصرة الفقهية املذاهب قيام إىل الدعوة تتأكد ولذلك
 اإلنساين عدهابُ بِ  اإلسالمية هيةالفق الرسالة تنشر سوف واليت واحلضاري، واإلنساين اإلسالمي
  .التفقهي والتعليمي واالجتهادي اإلفتائي عدهابُ  عن فضال واحلضاري،

 القرار صناعة يف غريها وتشارك ,واقعها تعايش أن املعاصرة الفقهية مذاهبنا من نأمل وحنن
 النقلة دثحت وأن والشاسعة، واملاتعة الواسعة الفقهية املقاربات تقدم وأن اإلعمار، وإحداث
ا بكل النوعية واإلضافة التنموية واجلودة احلضارية   .وأبعادها وصورها مكونا

  المعاصرة الفقهية المذاهب في المصالح مراعاة مقولة من الحق تحقيق

 مراعاة على املذاهب هذه لقيام ؛والزمة قائمة املعاصرة الفقهية واملذاهب املصاحل جدلية إن
 املصاحل ارتباط لزوم بأن القول يتقرر ورمبا ,املذاهب ذه املصاحل ذهه ارتباط وللزوم املصاحل،
 احلوادث تزايد إىل بالنظر معطياته؛ وتتداخل ,مربراته وتتعاظم ,دعواته تتزايد أمر باملذاهب
 ذلك آثار وإىل واجلغرايف، واحلضاري الديين باآلخر االتصال شدة وإىل وتشابكها، وتسارعها
  .واآلجلة العاجلة والعملية، النظرية ملعنوية،وا املادية وعواقبه
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 الفقهية املذاهب وعبارة املصلحة عبارة من كال  أحرر أن علي حقيق السياق هذا يف وأنا
  .باآلخر أحدمها ارتباط ولزوم املعاصرة،

  المصالح مقولة من الحق تحقيق

 وهي ,واالستقراء مجاعواإل النص بطريق تعاىل اهللا دين يف ثابتة حقيقة الشرعية املصاحل مقولة
يه، ألمره وميتثلوا يعبدوه أن ومراده ,واألمر اخللق يف تعاىل اهللا مراد  يف منافعهم ُجتلب وأن و
 املصاحل حقيقة على الداللة يف متقاربة العلماء كلمات  جاءت وقد ,واآلخرة الدنيا

ا  أو واآلجل، اجلالع مصاحل أو الدارين، مصاحل هي املصاحل هذه أن واذكر  فقد ؛ومضمو
 تتفاوت املصاحل هذه إن مث. واملال والنسل والعقل والنفس الدين حفظ هي املصاحل هذه أن
  .واإلمجالية الكلية واملصاحل الفرعية، اجلزئية املصاحل فهناك مراتبها، يف

 لزوم يقرر ما وهو واحملل، الواحد الفعل على وتزاحم أحيانا تتعارض املصاحل هذه أن كما
  .ومسالكه وأدواته ذلك قواعد وفق واالختيار بالرتجيح التعارض هذا إزالة

 ال ذاتية حقيقة وهلا ،18واالطراد واالنضباط والظهور بالثبات تتسم -أيضا– املصاحل وهذه
 خترجيا وتنزيلها، حتصيلها مسالك يف يتفاوتون كانوا  وإن والفقهاء، العقالء فيها خيتلف
  .وحتقيقا وتنقيحا

  :إىل دف المصالح ذهه أن والخالصة

 .19واحلياة والواقع النفوس يف العبودية معىن تقرير -

 .واآلخرة الدنيا يف عنهم الضرر ودرء الناس منافع جلب -

 ومراعاة األوىل وتقدمي املمكن وفعل واملقاربة والتقريب والرتجيح اجلمع مبنهج حيصل هذا وكل
  . املناسب وتقدمي احلال
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 تفاصيل فمن املسلم، العريب جمتمعه غري يف املسلم يقيم حيث املواطنة مصلحة: ذلك ومثال
 قوانني مبقتضى أسرته وحفظ والتعبري، التدين يف حقه مبوجب دينه حفظ: املصلحة هذه

 قوانني تكفلها واليت املعرفية، وخربته وختصصه تعلمه بسبب عقله وحفظ واملعاقدة، املواطنة
 ببعض مشوبة املواطنة رابطة مبوجب املتأتية افعاملن هذه تكون وقد. فيه يقيم الذي البلد

 املخالفة مظاهر شيوع وعظم واجملاورة، باملخالطة االبتالء كشدة  احملظورات، أو الشبهات
 موزون كله  هذا أن غري التحريش، أو والتهوين والسخرية االستفزاز أحوال وتزايد واملواجهة،

 واألهم، األوىل فيها وُجيلب املمكن، املستطاع فيها يُفعل اليت اإلسالمية الشرعية املقاربة مبيزان
ذه ,واألضر األخطر فيها ويدرأ  يف واقعا الربوع تلك يف املقيم املواطن املسلم يكون املقاربة و
 يُطاق، مبا التكليف كقواعد  املعتربة، ونصوصه قواعده فيه تُعمل الذي املشروع التكليف دائرة

 املسلم هذا كون  عن فضال هذا ,الضرورة عند اإلمث فاءوانت العجز، عند الواجب وسقوط
 على تثبيتا والرجاء، واخلوف والتضرع بالطاعة ربه إىل فيها ينكسر اليت العبودية دائرة يف واقعا
  .الدارين يف للسالمة وحتصيال واإلسالم، اإلميان

  المعاصرة الفقهية المذاهب مقولة من الحق تحقيق

 ,وحضارته اإلسالم تاريخ عرب املستقرة الفقهية للمذاهب امتداد املعاصرة الفقهية املذاهب
 االجتهاد يف وقواعده وتعاليمه وأحكامه اإلسالم مضمون عن تعبري هي املعرفية الناحية ومن

 وكيفيات والعمل النظر يف وأدوات عملية صيغ هي املنهجية الناحية ومن ,والتفعيل والتنزيل
 واإلنسانية احلضارية الناحية ومن ,له املناسبة الشرعية احللول ميوتقد ومشكالته الواقع ملعاجلة
 وعلى والروحية، املادية البشرية التنمية صعيد على البناء اإلسهام وعالمة التطور مسة هي

 هي املعاصرة املذاهب هذه أن اجلامعة واخلالصة. عام بوجه والعاملية احلياتية التنمية مستوى
 وجودها ومربرات عملها وجماالت تارخيها أطوار عرب سالميةاإل املذهبية حلقات إحدى
 لعصرها املسايرة سنة تستلزم املعاصرة املذهبية أن التقرير هذا ومعىن ,نشاطها وأغراض
ا عن تزيغ أن دون ذلك، متطلبات ومواكبة  ,واالجتهادية النصية وثوابتها الشرعي مضمو
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 سائر مع والرتابط والتواصل السابقة باحللقات دادباالمت ميدها الذي املعىن هو التقرير وهذا
 أدائها وأحسن وأصالتها رسوخها أمت يف الفقهية املذهبية السريورة لتشكل الالحقة؛ احللقات
  .واألديب والتشريعي العقدي نتاجها وأزهى

 الناس فطرة وفق على املوضوعة الشرعية باملصاحل االعتبار السريورة هذا أسس وأبرز
م موضروريا م، وحاجيا  خلقهم وسالمة املعاشي أمرهم استواء ضوء ويف وحتسينيا
 ,عامة واإلنساين واالجتماعي واألسري الفردي وضعهم وقوام والعقلي، والروحي اجلسماين

 مبيزان وموزونا ومطردا منضبطا وعمليا نظريا أداء كونه  باملصاحل االعتبار هذا يقوي ومما
 احلق وبرابط ,القومي وهديه املستقيم اهللا صراط يف االنتظام مبعيارو  واإلحسان، والعدل الوسط
  .والتحايل والتالعب والتشهي اهلوى وطرد عليه، والثبات

  المعاصرة الفقهية المذاهب في الثابت

 يتغري ال ثابتا منها كان  وما ,ومقاصده وهديه وأحكامه وأدلته الدين حقيقة هو الثابت هذا
 ومنهجية معرفية أوعية هي املعتربة الفقهية املذاهب أن ومعلوم ,واحلال واملكان الزمان بتغري

 والتنزيل النظر لكيفية وفقا دائرته، يف املكلفني وإدخال الواقع، يف الدين لتحقيق وواقعية
 تقريرها يف التحقيق أهل يتفاوت ومناسبة ممكنة مقاربات وضع وحبسب بذلك، املتعلقة
م تفاوت حبسب م وأوضاع موبيئا ملكا   .حيا

  :الثوابت هذه ومن

 والتشريعي العقدي اإلسالمي واملضمون الدينية املعرفية احلقيقة إىل عائدا كان  ما -
 يف وبالظنيات القطع، حمل يف والقواطع بالثوابت يُعرف ما وهو ,واحلضاري واألخالقي

 ...وإبطاله إنكاره جيوز وما بالضرورة، الدين من واملعلوم الظن، حمل
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 تنزيل ولزوم واالجتهاد، النظر كضرورة  والعقلية، املنهجية احلقيقة إىل  عائدا كان  ما -
 واإلعالمية التعليمية املؤسسات كإقامة  الكفائية، الشرعية الوظائف وإقامة األحكام
 ا املسلمني وسياسة املعتربة الفقهية املذاهب إقامة: ذلك ومن ,واإلفتائية والقضائية
 واالجتهاد النافع العلم مستوى على ذلك ملتطلبات وفقا قتضاها،مب املكلفني وتوجيه

 .والتآخي والوحدة والتآلف واالعتصام الرفيع واألدب الصحيح

 اعتماد: ذلك ومن ومستلزماته، وأدواته وضوابطه االجتهاد قواعد إىل عائدا كان  ما -
 وهذا ,نواتزا بانضباط هائضو  يف واالجتهاد املصلحة طلب أو االستصالح، قاعدة
ا أقامت اليت الفقهية املذاهب وثوابت االجتهاد وثوابت الدين ثوابت من معدود  اجتاها
 وذاك الدين هذا حمتويات أحد باعتباره واالستصالح واالجتهاد الدين على الفقهية
  .االجتهاد

اواستصح ,عليها واالستقرار ,الثوابت هذه على الثبات يلزمها املعاصرة الفقهية ومذاهبنا   ا
ا كافة  يف  مذاهب إىل تتحول ال وحىت ومشروعيتها، حقيقتها عن تزيغ ال حىت وسرها؛ مسري

ا يتعني هنا ومن ,والتنكر واجلفاء واملغالبة األهواء  االجتهاد ومبدأ الدين حقيقة على ثبا
  .واملقاربة واملعاجلة واملواكبة املسايرة ومنهج ,واملطرد املنضبط االستصالح وقاعدة

 الديين اآلخر مع وتتشابك ,األرض أقطار على وتتوزع ,املذاهب هذه تتباعد هماوم
ا والثقايف؛ واحلضاري  باحليوية ومتدها لالستقرار تؤهلها اليت ثوابتها باستصحاب ملزمة فإ
 أقدار حتقيق أجل من وحتيينه؛ االستصالح وتفعيل وإدامته، النظر إعمال منها واليت والتجدد،

 وذلك. واملوافقة واملساحمة واملساملة املصاحلة من كبرية  وأحجام واملشاركة، واكبةامل من عالية
  .البناء وإسهامه ورمحته وسعته املنضبط االجتهاد رحابة مبوجب

  المعاصرة الفقهية المذاهب في المتغير
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 وآليات والتنظيمية املؤسسية واجلوانب والتسميات، باالصطالحات يتعلق ما: املتغري هذا من
 املنتجات من واإلفادة واألصلح، واألنسب والوقائع الظروف فيها تُراعى اليت وتفاصيله العمل
 اإلنساين الواقع ومعارف الوسائل بالعلوم واالستئناس واملعلوماتية، واالتصالية واملنهجية التقنية

 ليلهاوحت األوضاع وتصوير واالستنتاج، واالستبيان اإلحصاء صعيد على والنفسي واالجتماعي
ا  االجتهاد عمليات وإجراء وحتيينه وتشخيصه اإلنساين املشرتك وتقدير ومقارباته، ومقارنا

 تأثر له كان  ما كل  يشمل إمنا املتغري هذا أن واخلالصة. واخلاص العام مناطه وحتقيق فيه
 كماحا  يكون أن أجل من واحملكم؛ الثابت إىل رده يلزم وما  واحلال، واملكان الزمان مبعطيات

  .وإسراف إفراط غري ومن انفالت، أو انبتات دون له، وموجها عليه

 الغرب كبالد  اإلسالم، ديار غري يف تقوم اليت والسيما- املعاصرة الفقهية مذاهبنا أن واحلق
 الفقهي املذهيب العمل إقامة يلزمها - والياباين واألسرتايل والصيين األمريكي والعامل األورويب

ا، الفقهية هبيةاملذ مشروعية وفق ا ويف السابقة التارخيية أطوارها يف أقيمت واليت ذا  بيئا
 ويؤسس البيئات، تلك مشكالت يعاجل إسالمي فقهي إطار خري لتكون املعلومة؛ املكانية
 وحبسب ومقاصده، وقواعده ونصوصه اإلسالم توجيه وفق والتحضر والتفقه التدين لفعل

 قدر وتسعى والعرف، واملمكن الواقع تراعي واليت املناسبة،و  املمكنة واختياراته مقارباته
م يفيد وما ,البيئات تلك لسكان يصلح ما جلب إىل اإلمكان . وازدهارهم وتنميتهم حيا
 هذه فقهاء على وأطلق األمصار، فقه أو البلدان فقه املذاهب هذه فقه على أطلق ولذلك
 أو ,احلجازي املصر أو ,العراقي املصر ءكفقها  األمصار، وفقهاء البلدان فقهاء املذاهب
 مبكانه هوتعلق به، نزل الذي باملصر الفقه تلبس على دليل هذا وكل... اليمين أو الشامي
 والبدائل احللول من أمكن ما وتقدمي ونوازله، مشكالته ملواجهة وسعيه ومهومه، وظروفه وزمانه

  .والكلية اجلزئية األدلة وموعم النصوص وجمموع الدين هدي على املبنية اإلسالمية

  الشرعية المصالح في والمتغير الثابت
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ا بنصوصها الثابتة حقيقتها الشرعية املصاحل يف الثابت  طريق عن الشرعية وإمجاعا
 اليقني يفيد الذي االستقراء طريق وعن واإلمجاعات، النصوص هذه من املباشر االستخالص

 والثابت. واملرعية املستحضرة املعلومات وسائر املستقراة اجلزئيات حسب الغالب الظن أو
ا واطرادها انضباطها - كذلك– فيها  وجمافاة واحلق، والعدل الوسط ميزان على وجريا

ا والذرائع، واحليل واألمزجة األهواء  واملنافع السوية والعقول السليمة للفطر ومساير
امناسب وقيام احلقيقية، والتحسينية واحلاجية االضطرارية ا وفتاواها ألحكامها ا  واختيارا
ا الفقهية، االجتهادية   .وتعارضها تزامحها عند وتواز

 الشرع ألزم واليت لتحقيقها، املوضوعة الثابتة وسائلها بعض: كذلك  املصاحل يف الثابت ومن 
 كثري  لوكوسائ واحلال، واملكان الزمان بتغري تتغري ال اليت الثابتة العبادات كوسائل  ا، بنوطها
: ذلك ومن لنتائجها، املقدمات مبثابة هي اليت واإلنسانية واالجتماعية األسرية التفاصيل من

 أما عليه، املعقود حللية كوسيلة  ثابت التعبري فمبدأ والبيع، الزواج عقد يف اإلرادة عن التعبري
 القول بني التعاقد صيغ تراوحت ولذلك والتبدل، التطور حبسب ومتنوع فمتغري وصيغه أنواعه

ا وتفاوتت واإلشارة، والعبارة والفعل، ا، وتداخلت دالال  فيه مأذون ذلك وكل تطبيقا
  .وتوجيهاته بضوابطه

 لتحقيق واألنسب؛ األفضل فيها ُخيتار اليت املتغرية فوسائلها الشرعية املصاحل يف  املتغري أما
 لتحقيق واإلدارية الجتماعيةوا املدنية التنظيمات وسائل أفضل كاختيار  واألنفع، األصلح
 والنمو ,املادي والرفاه ,االقتصادي التقدم ومن ,اجملتمع أفراد بني الوفاق من أعلى أقدار

  .واملؤسسية اإلدارية واإلضافة ,الروحي

 املصاحل وقواعد الشرع مدركات وتنزيل املعاصر، الواقع يف املناط حتقيق - كذلك– املتغري ومن
 الواقع هذا بتفاصيل اإلملام إىل فيه يستند الذي األمر وهو ونوازله، الواقع هذا مشكالت على

  ذلك ضوء يف عليه واحلكم نتائجه وتقرير ذلك استقراء وإىل ومالبساته، وحيثياته وكلياته
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 ,وتطوير وتفعيل جتديد حمل هذا وكل ,املختلفة ومنتجاته العصر بعلوم االستعانة وإىل ,كله
  .يمةوعظ كثرية  تغرياته وأقدار

  المعاصرة الفقهية المذاهبو  المصالح جدلية من الحق تحقيق

 أن ذلك ومفاد. والعكس املعاصرة، الفقهية للمذاهب املصاحل مالزمة هي اجلدلية هذه
ا ومدارها، ومناطها املذاهب هذه قاعدة املصاحل  وأن الشرعية، ووسائلها وضوابطها مبضمو
 املذاهب هلذه اإلسالمي املضمون باعتبار سواء ها،وتفعيل املصاحل هذه تقرير وعاء املذاهب

 واملؤسسية املنهجية اجلوانب باعتبار أو ،...)والقرارات والفتاوى واملسائل والفروع األحكام(
 حتقيق يف وفوائده ذلك مصاحل لتقدير وفقا عليها وتقوم املذاهب ا تتسم اليت والعملية
  . ذلك وغري وحضاريا اوتربوي وإنسانيا دينيا املذاهب هذه غايات

 الشرع ملقاصد وأصيل دقيق إعمال إىل الراهنة حلظتها يف مدعوة املعاصرة الفقهية واملذاهب
 وتكليفا تعبدا الفقهي لألداء كإطار  وضعها من واملقصود املراد لتحقيق ؛اخللق ومصاحل
 اليت اجملتزأة فهامواأل املنحرفة األعمال سائر ودرء ذلك، يف التوازن ولتحقيق وحتضرا، وإنتاجا
  .ا االعتداد يف واملبالغة فيها املفرط التعويل أو منها، والتقليل املصاحل ترك مبوجب تتأتى

  المعاصرة الفقهية المذاهب في المصالح لمراعاة مختلفة مستويات

ا حبسب املستويات هذه تتحدد ا اعتبارا ا ومقاما  الفقه اجتاهات يف وللعاملني. وسياقا
 لبعض واستجابة وأفعاله، ومؤسساته للفقه خدمة املستويات من يرون ما يضعوا أن صراملعا

 اليت املستويات هذه بعض طرح وميكن. والواقعية واإلجرائية واألكادميية العلمية املقتضيات
 يف والسيما اإلسالمي، الفقهي األداء أثناء الشرعية باملصاحل االعتبار خالهلا من يتجلى
  :املستويات هذه ومن. املؤسسي اإلطار ويف يباملذه الداخل
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 البعد استحضار فيه يتجلى الذي املستوى وهو: والتحضر واإلعمار التعبد مستوى
 إىل متوجها األداء هذا باعتبار وذلك الفقهي؛ املذهيب األداء جماالت حتديد يف املصلحي

 اإلنساين الفعل وإىل وتنسكه، وتقربه تعبده به يصح الذي التعبدي اإلنساين الفعل جمال
 والروحي املادي املنتوج وتكثري ,البشرية املوارد وتنمية ,األرض إعمار به يقوم الذي اإلنتاجي
 اإلنساين التواصل دعْ بُـ  فيه يربز الذي التحضري اإلنساين الفعل وإىل وحتسينه، وجتويده
  . املشرتك على والتوافق والتثاقف والتبادل اآلخر مع والتعايش

 ذلك يف ما مع- والتحضري واإلنتاجي التعبدي اإلنساين الفعل لصور املستوى هذا ومشول
 شاسعة ومساحات راقية أبعادا املعاصرة الفقهية للمذاهب يعطي إمنا - والتكامل التداخل من
 ,والفاعلية والتجدد واخلصوبة والثراء احليوية معامل عليها ويضفي والعطاء، والبناء التحرك من
  .اجملتهدين وخصوص املكلفني بعموم املنوط اإلسالمي واألداء الفقهي العمل يمصم هو وهذا

 دعْ البُـ  استحضار فيه يتجلى الذي املستوى وهو: الكفاية وفروض العين فروض مستوى
. وخاصتهم املسلمني بعامة املنوطة الشرعية وااللتزامات الفروض يْ نوعَ  تناول يف املصلحي
 التكاليف تشمل اليت العني بفروض عليه ُيصطلح ما تناولي اإلسالمي الفقه أن ومعلوم
 وما ،...والعمرة الزكاة وأداء رمضان وصوم كالصالة  املسلمني، أفراد من فرد كل  إىل املوجهة
 بعض وإىل والدولة األمة إىل املوجهة التكاليف تشمل اليت الكفاية بفروض عليه ُيصطلح
 الفئات تلك ا قامت إذا اليت التكاليف وهي ني،والتعي اللزوم سبيل على واهليئات الفئات
 باجلميع، الوجوب تعلق هؤالء ا يقم مل وإذ للمسلمني، العام اجملموع عن سقطت واهليئات
ا الفروض، تلك تعطلت إذا تأمث كلها  األمة أن صعيد على وذلك  إىل دعت إذا تأمث ال وأ
 ,اجلنائز: الكفائية الفروض تلك أمثلة منو . الكافية الالزمة عدته له وأعدت فيه ورغبت ذلك

 والعسكرية التكنولوجية والدراسات ,والتدريس ,واإلفتاء ,والقضاء ,واإلمامة ,واإلغاثة
  .وغريها واحلقوقية والسياسية والبيئية املدنية األعمال وجمموع ,والصناعية واالقتصادية
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 بعض على االقتصار ودون عيها،بنو  الفروض شأن تدبري يلزمها املعاصرة الفقهية ومذاهبنا
 يف اإلخالل بعض ومبوجب اآلخر؛ على النوعني أحد بتغليب أطواره بعض يف املعين ,السائد
 نظرية قيام يف دينعْ البُـ  استحضار على ونشاطها نظرها تقيم أن عليها بل ؛واألداء الفهم

 املرعية واملقاصد ربةاملعت املصاحل ضوء يف ذلك تفعيل ويف والالزم، الكامل الشرعي التكليف
 كان  هنا ومن. التكليفني ومستلزمات الفرضني متطلبات وحلول وفتاوى أحكام ا تُناط اليت
 الوظائف جماالت يف التنزيل وتدقق النظر حتقق أن املعاصر واقعنا يف املذاهب هذه على لزوما
 والتدريس اإلفتاء وظائف حنو على وذلك والعاملية، واحلضارية اجلماهريية واألنشطة العامة

 واملواطنة والسياسة الفكر وأنشطة... والرقابة واإلدارة واإلعالم والدعاية والتأهيل والتدريب
 اعتبار ومقتضاه هذا ومستلزم... واملذاهب األديان أهل بني والتواصل والتحاور والتعايش
 القضايا جملموع عيامرج إسالميا شرعيا إطارا واملطردة واملنضبطة والثابتة الواضحة املصاحل
 املعتربة العصرية الفقهية املذاهب واعتبار واخلارجية، الداخلية والسلوكية، الفكرية والنوازل
 شاملة برؤية الواقعي، والتقدير املصلحي والنظر الفقهي األداء حيتضن مؤسسيا وعاء األصيلة
 وإخالص قوبصد وتدقيق، وبتحقيق ومفاعلة، ومعاصرة جامعة وإحاطة راسخة وأصالة
  تسليما وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، ويل واهللا. وثبات وعزمية
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  الحق الديني والحق الطبيعي
  لدى الكاثوليك في العصور الوسطى

   أمين إميل
ى صعيد  اآلنضمن بعض أھم القضايا الفكرية المطروحة  عل

اة  ة األالحي ة لجھ دعوات المنطلق ة وال ا وروبي ىعودتھ  إل
دمتھا  ي مق ذورھا وف يحية ج بعض-المس د ال ا يؤك يء -كم  يج

اة شكالية القانون الطبيعي اإالحديث عن  اإلنسان لذي يوجه حي
ي آ اعي ف وتي واجتم رح الھ و ط ة وھ ود للعالم د يع ن واح

  .»1274ـ 1225«كويني الكاثوليكي توما األ
ودة  األصواتحدث أولعل  ة الع ي طالبت بحتمي ىالت راءة  إل ق

انون الطبيعي«فكرة وجوھر  أبجديات ان  »الق ا صوت ك الباب
و تموز المنصرم ،بندكتوس السادس عشر د ففي يولي ا  أك باب

ان  رھم « ىعلن أالفاتيك ؤمنين وغي ن الم اس م ع الن جمي
انون  االعتراف باحتياجات الطبيعة البشرية التي تتجسد في الق

ةإواالسترشاد بھا في صياغة قوانين  ،الطبيعي ك  ؛يجابي أي تل
ياسية لتنظيم المجتمع وفق التي تصدرھا السلطات المدنية والس

  .»تعبيره
ا  ا روم د باب ر-وعن ول ال ك ح ي للكاثولي ديني والروح ئيس ال

دعوة  الم وصاحب ال ھرالع ودة  األش الع ى أوروب ذورھا  إل ج
يحية دما يُ أ« -المس ه عن ؤوليات نَكن ي والمس انون الطبيع ر الق

كل  تح بش ه يف ب علي ي تترت اويالت بية  مأس و النس ق نح الطري
ة اص األخالقي كل خ ردي بش عيد الف ى الص ة  ،عل ن ناحي وم

ى  وشدد .»ل عامسياسة الدولة بشك وق « نأعل دفاع عن حق ال
ه  والتأكيد اإلنسان ه  أمرعلى كرامت لم ب ً مس ا  وتساءل: »أساس

ىيشير القانون الطبيعي  أال« ذا أ إل يم  األساسن ھ د من الق يع
  .»؟غير القابلة للتداول

                                                 
 . باحث من مصر 
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دة  األمرتطرح في واقع  األعظمھذه المداخلة من قبل الحبر  ع
ول  ة ح اؤالت جوھري رتس ة فك ي حتمي ي ف انون الطبيع ة الق

أثير ،كويني لھذا القانونوعن روية األ ،الكون ه  والت ذي خلف ال
ا  ،في القرون الوسطى أوروباعلى  ذي وجه لھ د ال وكذلك النق
ر من عالمات  ،االتجاه المثالي المعاصرين أنصارمن  والكثي

رة  ة مختص تھلھا برؤي ي نس تفھام الت ناالس ن  م ل ع دون خل
دء بادئ ذ اإلنسانحاجة  ىي ب نظم حضوره  إل انون ي وجود ق

  .في الكون
  القانون الطبيعي  إلى اإلنسانفي حاجة 

انون ھو أقرب بل وأو أفضليبقى  ه ظاھرة أبسط تعريف للق ن
لوك  يم س تھدف تنظ د يس اط وعق ة ورب راداجتماعي ي  األف ف

ددة ،المجتمع ات متع انون  ،وما ينشا بينھم من عالق ذلك فالق ول
ا  بكافة العوامل يتأثر انيالمؤثرة في مجتمعن و  ،اإلنس أثرفھ  يت

ة لبالعوام ية والجغرافي ادية والسياس ة واالقتص  ،االجتماعي
ى أفيجب  ل حت ذه العوام ع مقتضيات ھ انون م اوب الق ن يتج

  .تطور يحدث فيه ألييكون متفقا مع واقعنا ومستجيبا 
عى  د س انوق ذ  اإلنس دممن ىالعصور  أق ي  إل دل ف ق الع تحقي

ة  ورة مثالي وع ص انون الموض د الق ى قواع مو عل إرادة تس ب
  .البشر

ىوقد ظھرت  ل  أول الد باب ة في ب ة المعروف دونات القانوني الم
أرض راق ب ع  ،الع د جم دعى أوق ل وي وك باب د مل ا أ«ح ورن
وفي نة ح »م دمق.م  2100والي س وانين  أق ات الق مجموع

  .المعروفة
رون التالي آخرونحكام بابليون  وأنشأ  ،ةمجموعات خالل الق

يالد  ل الم امن عشر قب وصاغ الملك حمورابي خالل القرن الث
دونات  أكثر اال أوھذه الم ة شھرة واكتم  ، المجموعات القانوني
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ارة  ت حض ك تمكن د ذل م بع قث ياغة  اإلغري ن ص ة م القديم
  .إنسانيةالقانون كنظام ذي مالمح 

اك من سبق األأ هفي كومما الش ويني في ان ھن لحديث عن ك
ةبمس نْ إو-الطبيعي  فكرة القانون ر الھوتي ة  -حة غي د عرف فق

ه ش رون الفقي هيش ليم بأن ل الس ابق للعق انون مط ع ق ق م ، متف
دوام ،معلوم للجميع ،الطبيعة انون  دّ َعويُ  ،ثابت على وجه ال الق

ا  الحقيقي الذي ال ىيتغير من روم ا، إل وم  أثين ىوال من الي  إل
ده عن ، الغد ااحيث تعبر قواع ة ذاتھ اء تمثلت في سو ،لطبيع

د  ،اإلنساندوافع  مأدوافع الحيوان  الطبع عن ا ب  اإلنسانولكنھ
  .تطورا أكثر

ول ار إ :ويترتب على ما سبق الق انون الطبيعي ھو المعي ن الق
ق حيث ت ؛ن تسير عليه الجماعةأيتعين شموال الذي  األكثر نبث

دأمثل  ؛العامة األساسيةمنه المبادئ  ة  مب دأ ،اإلنسانحري  ومب
  .تحريم الرق ومبدأ ،واة بين البشرالمسا

رى األ ا ي ويني فيم ة أك اس لحكم و انعك ي ھ انون الطبيع ن الق
واب ،هللا م الص ي تعل دة الت و القاع ا ھ ه ؛مثلم يض  ألن يف

كما ھي  األشياءقدسة ويحدد طبيعة بالضرورة من ذات هللا الم
  ؟األمر أولكويني قائمة في ذات هللا ... من ھو األ

   األولى ونشأتهي كوينفي مولد األ
ا األ د توم امي ول ين ع ويني ب ر  م1225و  1224ك ي قص ف

ة ة الغني ه النبيل ا  ،عائلت ان لھ الكوك ي  أم يكا«ف ي  »روكاس ف
ينو  »جنوب ايطاليا«أكوينو ناحية  ونتي كاس بالقرب من دير م
  .من التعليم األولىوالداه لتحصيل المواد  أرسلهحيث  ،الشھير
ل غير  انتق اب الص ا الش ة   توم نوات قليل د س ىبع ابولي  إل ن

ة صقلية د  ،عاصمة مملك اني ق دريك الث ان فري  أسسحيث ك
اني  ،جامعة عريقة  أرسطوكان يعلم فيھا فكر الفيلسوف اليون

ة في  ود المطبق اكنمن دون القي د ،أخرى أم  ،دراستهفي  أوب
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رة وأدرك ه الكبي ل كل  ،على الفور قيمت  نشأت شيءلكن وقب
ابوليدعوته الدومينيكاني  ،ة في تلك السنوات التي قضاھا في ن

ي  ة الت ال الرھبن ا مث ذب توم د اجت ك  أسسھاوق ديس دوميني الق
نوات عة س ل بض وب  ،قب دى الث دما ارت ك وعن ع ذل وم

ار ذا الخي ىفاضطر  ،الدومينيكاني عارضت عائلته ھ رك  إل ت
  .أسرتهالدير وقضاء بعض الوقت مع 

تئناف  ،بالغا أصبحكان توما قد  م1245في عام  وتمكن من اس
ت  وت تح ة الالھ اريس لدراس ي ب ية ف ه الدراس اد رحلت إرش

ر  م الكبي رالبر«المعل وس الكبي داقة  ،»ت ا ص ت بينھم د قام وق
ى  ا،بعضھما بعض ر ويحبن يقدأوتعلما  ،عميقة وحقيقية حت

وس ن البرأ ذه  ن أ أرادت ه تلمي ىيتبع ث  إل ا حي لهكولوني  أرس
ن  ة م اء الرھبن ع مركأرؤس ل وض ةج ة الالھوتي  ،ز الدراس

الفتواصل توما مع جميع  ين العرب  أرسطو أعم ومع المعلق
ه وس يفسر، علي ان البرت ذين ك ام ، أقوالھم ويشرحھاوال د ق وق

ة  ة بالغ ر بعملي وس الكبي ة البرت ي مدرس ويني ف ا االك توم
ة اريخ  األھمي ي ت ا ف وت وربم فة والالھ اريخ الفلس بة لت بالنس
ومفسريه دراسة  أرسطوية فقد درس المسيح األوروبيةالثقافة 
ة وص  ،وافي دة للنص ة جدي ات التيني ى ترجم ل عل وحص
ين العرب ،اليونانية األصلية ى المعلق  ؛وھكذا لم يعتمد فقط عل

شخصيا ... ماذا  األصليةبل كان يمكنه أيضا قراءة النصوص 
وينيعن أھم مؤلفات األ ق  ،ك تلمس الطري ا ن ي من خاللھ والت

  ؟ته للقانون الطبيعيالحديث عن فكرفي 
  كويني ومؤلفات واسعة الثراء األ

ا األ ب توم م كت ويني تنقس ة -ك ة للغاي رة وثري ت كثي ي كان الت
ير ره القص ة بعم ط 49( مقارن ا فق ى -)عام ة  إل امخمس  أقس

  :ھي »حسب روالن جوسالن«
   .المجموعات الالھوتية -
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   .كتابات الفلسفيةالشروحات على  -
   .الكتب الالھوتية -
   .المسائل المتنازعة -
   .السؤال والجواب -

د كتب  ،كانت كتبه متنوعة بين الفلسفة والالھوت الوجود «فق
نة  »والماھية رول م1253س ن جب نة وفي ،ضد اب  م1256 س

ب  ع كت ا جمي رح تقريب طوش ة أرس رح ، المعروف ذلك ش ك
ماء ة األس د ،اإللھي اب المق ي الكت روحات ف ه ش مّ ول يت س س

  :األول ،ن أھم كتابين لهأغير  ،لذھبيةبشروحات السلسلة ا
- Summa-contra Gentiles  »م  »الخالصة ضد األم
ين  وھو ا ب ه حاول ، 1265ـ 1254أھم كتاب له وضعه م وفي

ك عن  ،المسيحياإليمان بناء ھيكل لمعرفة الحقيقة حسب  وذل
  .خيالي مع شخص غير مؤمن بالمسيحيةجدال  إقامةطريق 

ر اول ش اب يح ذا الكت ي ھ ةف وم الحكم و  ،ح مفھ الحكيم ھ ف
ة  ياءالشخص الذي يعرف نھاي ات  ؛األش  أوأي محصلة العملي

ة نَّ شبھھا بالبَ و ،الحوادث اء الذي يملك تصورا عن شكل البناي
  .في النھاية

رى  ان ي ة م«ن أو ك ة جزئي ة خاصة عالق ل عملي ة ك ع لنھاي
الكون ة ب ة الخاص ه فو ،»النھاي و إعلي يم ھ ل الحك ن الرج

يالشخص ا الكون الت ة ب أسمى  ھي  لذي يھمه المعرفة النھائي
  .ن يمتلكه العقلأير يمكن خ

اني: ة«  Summa-Theologiaeوالث ة الالھوتي  »الخالص
ه خرآ وھو ،ال فلسفي أيضاومكتوب على شكل جد د ،كتب  وق

  .بحثا 48يكمله بسبب مرضه ويحتوي على  بدأه ولم
ث  م  يبح ن هللا  األولالقس دأع اتل كمب ث ،لكائن ي التثلي  ،وف

  .ة عن هللاوصدور الخليق
  .وفي الجزء الثاني يتكلم عن هللا غاية الكائنات
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رق  ث يتط زء الثال ي الج ىوف ين هللا  إل يط ب يح الوس المس
  اإلنسان.وعواقب  سرارواألوالكائنات 
  كويني عن القانون الطبيعيفي بحث األ

ويني حصر فكر األ الخطأنه من أومؤكد  ه مع -ك ة تعاطي لجھ
انونأمس انون الطبيعي  -لة الق رة الق ك  ؛حسبففي فك هذل  ألن
انونجل اھتمامه للبحث عن  أولى أته ،أصل الق ه ونش  ،وأركان

  :أنواع أربعةكويني وللقانون عند توما األ ،فيه وأفاض
انون  -1 دبير  : Eternal lawيلزاألالق ابق الت ييط  اإللھ

ة  ھو القانون الذي يحكم به هللا العالم وھو أو ،للعالم الحكم
ى  ،المنظمة للخليقة اإللھية انون يسمو عل ذا الق م فھ ومن ث

و  ،اإلنسانويعلو فوق فھم  ،الطبيعة البشرية ك فھ ومع ذل
ن  ا ع يس غريب اني اإلدراكل يس اإلنس ادً  ول واه  امض لق

  .العقلية
ي -2 انون الطبيع وو ، natural lawالق اس  ھ ة انعك بمثاب

ةللكلمة  ات اإللھي ى المخلوق ات وھي تتجل ،عل ى في رغب
ر اإلنسان ة في فعل الخي ذا  ،الطبيعية التلقائي ى ھ ن أومعن

ل  نفس  أوالقانون الطبيعي ھو القانون الذي يحكم به العق ال
 .األزليبالقانون  تتأثرالفاضلة التي 

انون  -3 يالق دس أو اإللھ ل  : Devine lawالمق ي ويتمث ف
وحي  أتتالتي  واألحكامالشرائع  ق ال غ أوعن طري  ؛التبلي

وحين ك الشريعة الخاصة التي انزلھا هللا على اليھود في الل
وظين ي  ،المحف يحية الت ريعات المس اءتوكالتش ن  ج ع

ة  ب المقدس ق الكت ة أوطري انون  ،الكنيس ذا الق يوھ  اإللھ
ة القوانين الثالث ح ك دي الواض ة التب ون بمثاب و  إذ ؛يك ھ

  ھا.ؤومبد أساسھا
ان ولم : Human law اإلنسانيالقانون  -4 ذر ا ك من المتع

ق  واعتطبي ر  األن ي البش ى بن انون عل ابقة للق ة الس الثالث
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انون  ؛تطبيقا كليا وعاما ام الق د ق انيفلق ذي وضع  اإلنس ال
ا  يالخصيص ري مئل نس البش انون  ،الج و ق انيإوھ  نس
الص م إو ،خ ان ل أتن ك اد ي دة ئبمب رد  إذ ؛جدي و مج ھ
 .للمبادئ العظمى التي سادت من قبلتطبيق 

ا  رى توم ويني األوي ان أك ا ك ة طالم انون واجب ة الق ن طاع
إذاالقانون الظالم  أما ،الً عاد ان معا ف انون الطبيعي رك ضا للق

انون  يوللق انون  اإللھ يوللق ة  األزل ه الطاع وز ل ال تج أيف  ب
ن  ال م وال،ح ا األح انوي فرعي  إذا أم ان معارضا لحق ث ك

 .شد خطرا على المجتمعأنت مخالفته فيطاع متى كا
  كويني القانون الطبيعي عند األ ةنشأفي 

د األ ى يؤك ة عل ته الالھوتي ي خالص ويني ف  اإلدراكن أك
لذلك يتفقون في  ؛شيء مشترك بين البشر أجمعينالطبيعي ھو 

ر  د الخي يةقواع ا األساس رقة  عكاالمتن ذب والس ن الك ع
دي ي تفاصيل إ، ووالتع ون ف انوا يختلف دة  أخرىن ك ىعائ  إل

رى األ اإللھية، وللعزة  وأطوارھاظروف الحياة  ا ي ويني كم ك
 ً ا ي دوراً محوري انون الطبيع ذه  للق ي ھ ورف ل  ،األم فالعق

اني يس  اإلنس ي  الصورة إالالطبيعي ل اءھاالت ا ،هللا ش  وجعلھ
  .تطلب الخير بسجية طبيعية كيانية

ا  ت حكم ن أوالثاب وع م ل ن ه لك واعن ام  أن ة نظ ات الحي الكائن
ذا النظام ،يرتب حياته رز ھ ا  ويب دى بعض منھ ي ل بشكل جل

ات للنظام يصدر عن  ؛كالنمل والنحل لكن خضوع ھذه الكائن
ديھا  ،الغريزة ا إرادة أوفال معرفة واعية ل د بھ  ،حرة في التقي
ا ات  أم ي المجتمع انيةف ة اإلنس ل  فاألنظم ة بالعق مرتبط

  .نوع من التعاقد بين الناس أنھاأي  ،واإلرادة
ويني ھنا يرى توما األ اع ن نشوأك انيء االجتم م وفق  اإلنس ت

ي يجس انون طبيع انون « دق يالق اة »األزل ق هللان أل ؛للحي  خل
ان ه اإلنس دنيا بطبع ر  ،م ادئ الحق والخي الفطرة لمب ا ب ومالك
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اع أغسطينوس بأوال يقر مع القديس  ،األساسية ة االجتم ن غاي
ون ا يحب اس بم تمتاع الن ي اس ل  ؛ھ اإب عي  نھ انس ى اإلنس  إل

  .أي تحقيق غايته كإنسان ؛اإلنسانية تحقيق طبيعته
ة إھنا فمن و ى الدول ذي يُ أنه عل ه العون ال وفر ل ه من مكِّ ن ت ن

ك ن  ،ذل الرغم م ودان أوب م يع ة الحك ريع وممارس ىن التش  إل
ة ف ادئ إالدول ن المب ؤولة ع ون مس ة تك ةن الكنيس  األخالقي
ن أل ؛فتاتي تشريعات الدولة متناغمة مع ھذه المبادئ ،والدينية

وانين يجب االغ دھا الق ي تنش ة الت ة الزمني ة أي ون موجھ ن تك
  .اإللھية لإلرادةال زمنية عائدة  أبديةنحو غاية 
ذھب األ ويني وي ىك ا أ إل ه كم دأن دبر الجس نفس ت واألب  ،ن ال

دب رةر ي الم ،األس دبر الع ى الح ،وهللا ي ذلك عل ولى أم كاك ن يت
  .تدبير الحياة المدنية

ى  دد عل ردأويش م الف م  ن حك ن الحك ر م ل خي الفاض
تقراطياأل م األ ،رس ةرسوالحك ر من الديمقراطي  ،تقراطي خي

ا  ان فكلم دة ك وة واح دي ق ي ي م ف اس أفضلحصر الحك  ،للن
وة فاضلة تسعى أشرط  ىن تكون ھذه الق ر إل ذلك من  ؛الخي ل
تنادا أ األفضل رد اس اكم الف ذا الح ىن يتم تعيين ھ االنتخاب  إل

دى ال يلة ل ب الفض ذي يطل اال تنادا  ،كمح ىال اس ب  إل النس
  .العائلي

رى األ ،نظام الحكم إلىوتمتد نظرة القانون الطبيعي  ويني في ك
ي  ،قابلة للتغيير األنظمةن أ وقابلة للفساد وفق طبيعة الحياة الت

ا  ا طبيعي ة الشرتخترقھ ذھب  ،جرثوم ه ي ىوعلي ول إل ن إ :الق
ان األنظمةخير  وازن والخالص من الطغي ل الت ي تكف ھو  الت

ة لَ المَ  ة المعدل امن األ بشيءكي ة مع تقراطية والديمقراطي  ؛رس
ذي أأي مجلس  ذلك النظام ال رستقراطي ينتخبه الشعب شبيه ب

ي ان يح ،وضعه هللا لموسى النب ذي ك ي كذاك ال  إسرائيلم بن
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ف س مؤل ة مجل ن  بمعون اء 72م ن الحكم وا ليحكم ؛رجال م
  .ويكون الشعب قد اختارھم ،الشعب

وينيكما يقررھا األ-ولة ومھمات الد اس  -ك ة الن تقتضي حماي
ة، الخارجيةالداخلية و األخطارمن  تم الحماي  الخطر الداخلي ت
ذي يقضي بضمان  إلىاستنادا  منه  اة ال القانون الطبيعي للحي
ه  ،العدالة مبدأ إلىفي العيش استنادا  اإلنسانحق  وبضمان حق
  .المساواة مبدأ إلىاستنادا  باآلخرينعالقته  إنشاءفي 

انون ھ  ل الطبيعي والق ره العق اواة يق ذا الخير في العدل والمس
رمدي  يالس ا اإللھ ب  ؛مع ذلك يج انون أل ذا الق ون ھ ن يك

درا  رة مص ادئ الخي ل المب ى ك نص عل ذي ي رمدي ال الس
ريع ارض  ال إذ ؛للتش ي تتع وانين الت ع الق اكم وض ق للح يح
  .اإللھيةالعزة  وإرادة

  األبعدالحق الطبيعي والجذور 
دة  ة«في موسوعته الرائ ذ »الخالصة الالھوتي ويني ھب األي ك

ى رأ إل ة أكث ة ن الطبيع ان أھمي ى و لإلنس ة إحت ت النعم ن كان
ة أكثر ة من الطبيع اك في المنظور  ،فعالي ذا ھن يولھ  األخالق

انون أالمسيحي مكان للعقل الذي يستطيع  ز الق ين يمي  األخالق
ى هنتباھن خالل ان يعرفه مأويمكن للعقل ، الطبيعي ا إل ھو  م

زة  األفضلمن  ھو جيد عمله وما ق السعادة العزي ه لتحقي تجنب
ع ب الجمي ى قل اه  ،عل ؤولية تج ا مس رض أيض ي تف والت

  .تالي البحث عن الخير العاملوبا ،اآلخرين
ارات  رىوبعب ائل إ أخ انن فض ا  اإلنس ة منھ الالھوتي
ة رية واألخالقي ة البش ي الطبيع ذرة ف ق  ،متج ة وتراف النعم

يااللتزام  اإللھية ه ،األخالق دفع  ،وتدعم هوت -وكل البشر .إلي
انوا  ؤمنين ك ؤمنين أوم ر م ا  -غي م وفق د ذاتھ دعوون بح م

ر  رية المعب ة البش ات الطبيع راف باحتياج ا لالعت ديس توم للق
ي انون الطبيع ي الق ا ف ياغة  ،عنھ ي ص ا ف اد بھ واالسترش
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ة  لطات المدني درھا الس ي تص ك الت عية أي تل وانين الوض الق
  .سياسية لتنظيم التعايش بين البشروال

ود لفكر األ األبعدن الجذور أفيه ھو  كومما الش ىكويني تع  إل
م عن حين يتكل »15-2«رومية  أھل إلىرسالة بولس الرسول 

كويني موضوع عالج األ وعندما. الشريعة المكتوبة في القلوب
ة ه إف ،الحق الطبيعي في الجزء الثاني من الخالصة الالھوتي ن

ق - األبديةاتخذ من الشريعة   -اإللھيكما تظھر في قصد الخل
ةومن الشريعة  ،ومتساميا على كل نظام أوليا مبدأ ع  األبدي ينب

  .معناه الحق الطبيعي ويستمد منھا 
يحي الأ ق أيضاوالمحقَّ ر المس ا ن الفك ا أحق ل اختالف رآدخ  خ

ن الحق الطبيعي يتميز عن الشريعة أفكما  ،عن الفكر الرواقي
م  ،األبدية م   anthropologyاإلنسانفكذلك يتميز عل عن عل
ي سمة من سمات ويصبح الحق الطبيع ، cosmologyالكون

ة  وال، الكائن العاقل فقط ة الطبيعي ة والبيئ ات الحي ي الكائن يعن
ن الحق الطبيعي ھو بمثابة قاعدة ونظام أل ؛باإلنسانالمحيطة 
 اإلنسانوھو يعتمد على العقل والحرية وفي  ،إنسانيةلجماعة 

ل ف وق العاق اموس إالمخل دين الخضوع للن تراك  األب و اش ھ
ة إ ةيجابي في العناي ويني  ،اإللھي ا االك ول توم ا يق الي كم وبالت

ى فاإلنسانفي معرض حديثه عن الحق الطبيعي  وق عل  المخل
ة لنفسه  ،صورة هللا و عناي الم ھ ى الع  ولآلخرينوالمسلط عل

  .اإللھيةعلى صورة العناية 
  الوسطى أوروباالطبيعي في  تطور القانون

ا  ه توم ال ب ا ق دود م د ح انون الطبيعي عن رة الق م تتوقف فك ل
طاأل ك  ؛كويني فق ى أذل ة عل ه مع سيطرة الكنيسة الكاثوليكي ن

درات العصور الوسطى اصطبغت  انون  ارتفكْ مق ة والق الدول
ر مباشر عن  ،بالطابع الديني فالدولة والقانون ليس سوى تعبي

  .الخالق إرادة
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ر  د ظھ اءوق ر  أثن ن العص ال م اعياالنتق ى اإلقط ر  إل عص
مالية ئة الرأس ين  ،الناش راع ب ذا الص م ھ ي خض اروف  أنص

ة  ارالكنيس اره  وأنص ن اعتب د يمك اه جدي ة اتج تقالل الدول اس
ا ثوري بة اتجاھ ارا بالنس ك العصر ألفك دعو  ؛ذل ث ي ىحي  إل

ة  ن ناحي ي م انون الطبيع ة الق وير نظري اءتط ابع  إخف الط
ة اني للدول ة  ،العلم ن ناحي د م رىويؤك ي  أخ رد ف وق الف حق

ا ةمواجھ ة ذاتھ ذه  ،الدول د تبنت ھ اروق ة  األفك دة الطبق الجدي
ي  ة الت ام  أمسكتالبرجوازي ام النظ ماليبزم ي  الرأس د ف الولي

رمط ابع عش رن الس ع الق د  ،ل ى الجدي ذا المعن ى ھ زوال عل ون
  ين:ون الطبيعي في اتجاھين رئيستطورت فكرة القان

اه  - ي األولاالتج انون الطبيع رة الق ي لفك ابع العقل رز الط : يب
ابقة ة الس رة من صيغتھا الديني د الفك ى تجري ز عل ع التركي  ،م

ا- إنسان وأي ،القانونفالعقل ھو مصدر ذلك  ه كانت أي  -ديانت
قواعده التي تختلف  إلىن يھتدي أيستطيع بحكم خصوبة عقله 

  .خرآ إلىزمان ومن مكان  إلىمن زمان 
اعي كمحدد االتجاه الثاني - د االجتم رة العق : يمثل تطويرا لفك

ا ة مواطنيھ ي مواجھ ة ف لطة الدول د  ؛لس ث يول رادحي  األف
 والدولة ھي مؤسسة تستھدف بصفة ،متمتعين بحقوق طبيعية

  .حماية تلك الحقوق أساسية
رادن انتقال أ ويفترض فقھاء ھذا العقد ة  األف ة الطبيعي من حال

ة  ر المنظم ة غي ىالبدائي اق  إل م بمقتضى اتف د ت ة ق ة الدول حال
ل  األفرادتنازل  وقھم في مقاب م أعن جزء من حق ن تضمن لھ

وقھم  ع الحر والكامل بحق ى  ،األخرىالدولة التمت ويترتب عل
ك  بأذل ق ن تص ن خل ة م راد إرادةح الدول م  ،األف بح لھ ويص

  .عديل نظامھا بما يتفق مع مصالحھمالحق في ت
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انون الطبيعي أوكان من  رة الق ذين طوروا فك برز الفالسفة ال
ي ا وبزف وس وتوماس ھ وك  لعصر الحديث جورجي وجون ل

  .وجان جاك روسو
انون  ة الق ي مدرس ة ف ات الديمقراطي ا تطورت االتجاھ والحق

ورا الطبيع امي تط ية ھم ورة الفرنس ام الث ذه  ،بقي د قامت ھ فق
وق ات والحق دفاع عن الحري د ص ،الثورة تحت شعار ال  يغوق

وق ل إعالنشكل ھذا الشعار بطريقة واضحة في  اإلنسان حق
ة 1789 سنة يةم والصادر عن الجمعي ن إ« :الفرنسية التأسيس

وق  ى حق ع سياسي ھي المحافظة عل ة كل مجتم انغاي  اإلنس
ة ،تزول بيعية التي الالط وق ھي الحري ذه الحق ة ،وھ  ،والملكي

  .»ومقاومة الظلم ،واألمن
ا  ة ن أكم و-الحري وم الث ى مفھ اء عل يةبن تتضمن  -رة الفرنس

ا ال القدرة على إتيان الغير كل م ذلك ف ،يضر ب ن ممارسة إول
يالحقوق الطبيعية لكل   إنسان ليس لھا من حدود سوى تلك الت

رادن تؤمِّ  ع  اآلخرينمجتمع ال ألف ا،التمت الحقوق ذاتھ ذلك  ب وب
ة وق الطبيعي ة الحق ت نظري د دعم ية ق ورة الفرنس ون الث  ،تك

ا  ىودفعت بھ ردي إل ذھب الف اء الم ة بن ي  جھ ر ف ذي ازدھ ال
  .القرن التاسع عشر

  عودة فكرة القانون الطبيعي من جديد
دأت ،اإلقطاعن انقضت العصور الوسطى وزال عھد أبعد   وب

ون ال ر تتك ة ظھ دأدول الحديث ذي  مب ة ال يادة الدول احس  أط
ةب ق من الكتّ، السطوة الفكرية والذھنية للكنيس ام فري د ق اب وق

ذا  دعوة لھ ر بال ادس عش رن الس ي الق فة ف دأوالفالس  المب
ودان في إميكيافيلي في « أشھرھمومن  ،ومناصرته ا وب يطالي

اكم أعطى »األمير«فميكيافلي من خالل كتابه ، فرنسا كل  للح
ا ،»الغاية تبرر الوسيلة«الوسائل لدعم سلطته  ان  أم ودان فك ب

لصاحب السلطان  حلّ أوفي سبيل ذلك  ،سيادة مطلقة إلىيدعو 
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فالحاكم فوق  ،ن يتحلل من القوانين التي يفرضھا على رعاياهأ
ة  ،القانون يادة الدول رة س االة في تصوير فك وقد نتج عن المغ

ي  انون الطبيع رة الق اء فك راختف ادس عش رن الس الل الق  ،خ
 ،وحرياتھم في الداخل األفرادوطغت سلطة الدولة على حقوق 

دول  ع ال ا م يم عالقاتھ ي تنظ وة ف ادت الق رىوس ي  األخ ف
  .الخارج

د  ذا  أدىوق ىھ رة  إل ة م رىالحاج ى أخ انون  إل رة الق فك
ذا  ،الطبيعي روقد ازدھر ھ امن  األخي ابع والث رنين الس في الق

ة الكنيسة األوروبيةول عشر بسبب تحرر الد ا  ،من ھيمن ودع
اء  ذاكالفقھ ى آن وق  إل ون حق وانين تص ع ق رادوض  األف

ام تبداد الحك دا عن اس اتھم بعي ذا  ،وحري ع  إخضاعوك المجتم
  العدل والمساواة. أساسھاالدولي لقواعد 

صدر أالذي  »جروسيوس«الھولندي  الفقيه آنذاكوكان الرائد 
وان لم بعن رب والس ن الح ا ع رب« كتاب انون الح نة  »ق س

هف فيه القانون الطبيعي عرّ حيث  ،م1625 ي « بأن القواعد الت
ن عمال أوالتي بمقتضاھا يمكن الحكم ب ،ويمالق العقليوحى بھا 

ا يعت ً ْملْ ظُ  دُّ م ا  أو ا ه مخالف ا لكون دال تبع ق  أوع ا لمنط موافق
ل ل  ،العق د العق و ولي ةووھ د الطبيع فة  ،ولي ا ص ب منھ يكس

ودالوحدة والثب ان  ،ات والخل ر الزم ر بتغي ان أوفال يتغي  ؛المك
ومن العقل  ؛ن القانون الطبيعي قانون مستخلص من الطبيعةأل

ومن ثمة فالعقل يفرض  ،ليسبق القوانين الوضعية ويعلو عليھا
دأفھذه الحقوق ھي  ،تولد معه باإلنسانوجود حقوق لصيقة   مب

ي ي أساس انون الطبيع ادئ الق ن مب تطيع ال ال ،م وانين تس ق
هأالوضعية  ه  ،ن تتجاھل ذا الفقي م يتحرر ھ ك ل ا -ومع ذل حينم

أثيرمن  -قر الفتح والغزو ونظام الرقأ ة في  ت عصره والحري
زول عنھ -ن كانت من أھم الحقوقإو- رأيه بموجب  ايمكن الن
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ة في الحرب  أومعاھدة   أوعقد كما يمكن فقدانھا نتيجة الھزيم
  .األسرالوقوع في 

  ة لمبادئ القانون الطبيعي انتقادات موجھ
كافة القضايا التي تتقاطع فيھا النسبيات بالمطلقات كان  وكشأن
د  دأوالب انون الطبيعي للنق رن  ،ن يخضع طرح الق فطوال الق

واه ي صحة فح وم عنيف شكك ف  ،التاسع عشر تعرض لھج
ي  انون الطبيع ذھب الق اجمي م ة مھ ي مقدم ان ف  أصحابوك

ت ذين اس اريخي ال ذھب الت ى الوالم م عل ي حججھ ةندوا ف  ،اقعي
  :ومن ھذه االنتقادات ما يلي

ات أ - ود والثب رة الخل ول بفك ا -ن الق ز بھ ي يتمي انونالت  الق
ق  ي منط ي ف ارهالطبيع ر صحيح  -أنص ول غي و ق ه  ھ يكذب

 ،فالقانون وليد البيئة االجتماعية وحدھا ،وينفيه التاريخ ،الواقع
وفمن غ ،وھي متغيره في الزمان والمكان ر المعق ن يثبت أل ي

  .القانون على حال واحدة
ا - ول ب أم د أالق ن قواع ذي يكشف ع و ال ل البشري ھ ن العق

ذه القواعد إالقانون الطبيعي ف ن ما يترتب عليه ھو اختالف ھ
اختالف  خاصب ولھم األش ذين يستخلصونھا بعق ة  ،ال ن ثم وم

لة أفي مس خرآ إلىتختلف قاعدة القانون الطبيعي من شخص 
  .واحدة

ي - ة الت ة الفردي ص النزع ا يخ ت فيم انون  ألزم ذھب الق م
ر امن عش ر والث ابع عش رنين الس وال الق ي ط ي  ،الطبيع والت

ا  ،في عھد الثورة الفرنسية تأكدت ىووجدت طريقھ معظم  إل
ابليون«نصوص  ذا  ،»تقنين ن وق  إعالنوك  ذيال اإلنسانحق

ي ة الت ذه النزع م ھ رز ودع رى ب أب ىأت ل عل ع يعم  ن المجتم
  .يقيدھا أون ينقص منھا أكفالة يتمتع بھا دون 

ذھب  دي ي اه النق ذا االتج ىھ ة أ إل د ثابت ود قواع ول بوج ن الق
دة ال ان  خال ر الزم ر بتغي ة  أوتتغي ن الناحي ت م م يثب ان ل المك
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ة ة  ،التاريخي ة القانوني ة التاريخي ل -ورواد المدرس مث
افني« رون  -»س عب أي ل ش ن روح ك ر ع و تعبي انون ھ ن الق
الي  ،انعكاس لعبقريته الخاصةو د قواعد أوال يجوز بالت ن نقي

دة بحجة  ة خال ادئ ثابت ن أالقانون الوضعي في دولة معينة بمب
  القانون الطبيعي. إلىتلك المبادئ تنتمي 
انون الوضعي الأويرى فريق ثالث  ادئ الق ا  ن مب جدوى منھ
ة ة العملي ن الناحي ب بعض  ،م دواھا يقتضي ترتي ليم بج فالتس

ةا ن الفعالي درا م ادئ ق ك المب ل لتل ي تكف ائج الت ان  ،لنت د ك فق
انون أيتعين من ناحية  رام الق ن نفرض على الدولة واجب احت

ي ن  ،الطبيع ب م ا يج ة -كم رىناحي رف أ -أخ رادن نعت  لألف
عية  ة الوض دة القانوني ة القاع درة مخالف د إبق ت قواع ن خالف

ي انون الطبيع جل  ،الق ا نس تأوھن اريخ يثب ا  ن الت ن أي ألن
اتين  إقرار إلىلم يتوصل  ام غربيأ اكان عربيأمجتمع سواء  ھ
  .ريقة محددةالنتيجتين بط

ى  ارةويبق ى اإلش ين أ إل ن ب ه م ذن انون  المآخ ة الق ى نظري عل
ةأالطبيعي  ا للنزعة الفردي ا اتخذت منطلق د  ،ن مبادئھ  أدىوق

يالد الفكر االشتراكي الحديث  ىم ة إل فة الفردي ة الفلس  مھاجم
د اتجه الفكر  ،مھاجمة نظرية القانون الطبيعي إلىوبالتالي  فق

تراكي  ىاالش لحة  إل ى المص ة عل لحة الجماع ب مص تغلي
  .الجماعة أفرادالخاصة لكل فرد من 
  المضمون المتغير  يفي القانون الطبيعي ذ

ادات  أدت ة المواالنتق ىجھ ي  إل انون الطبيع ذھب الق ىم  إل
رن التاسع عشرتھجر ل وكادت ھذه الفكرة طوا إضعافه  ،الق

رن بعد  إالولم تبعث من جديد  ة الق بداية القرن العشرين ونھاي
انون  إحياءوفي سبيل  ،التاسع اه الق القانون الطبيعي ظھر اتج

ي ذ ه  يالطبيع ة الفقي ر بزعام مون المتغي انيالمض   األلم
تاملر« ة  ،»س ذه النظري وام ھ اك أوق انون  إطاران ھن ا للق ثابت



 16

اعيالطبيعي ي دل االجتم رة الع ذا  ،تمثل في فك ثابت  إطاروھ
ان ه ؛وخالد في الزمان والمك ائم في ضمير  ألن ذ  اإلنسانق من

ذا  أما ،األزل ان ف اإلطارمضمون ھ ذي يختلف من مك و ال ھ
  .خرآ إلىمكان ومن زمان  إلى

د  ان الب ادات  إذنك ن االنتق ي م انون الطبيع ص الق ن تخل م
ده إلىوالتناقض الموجه  ان  ،قواع ه من فك تاملر«الفقي ن أ »س

ا فيقام بالجمع بين الخلود والتطور في فكرة القانون الطبيعي  م
ذه  ،»لقانون الطبيعي بالمضمون المتغيرا«اسماه  ومضمون ھ
للعدل خالد ومتغير في  أعلىن جوھر القانون ھو مثل أالفكرة 
  .و خالد في فكرته متغير في مضمونهفھنفسه، الوقت 

ا ى م ي عل بق  وينبن ي ذات أس انون الطبيع ة الق ن نظري
وم من  تالمضمون المتغير قد حاول ود والعم التوفيق بين الخل

ىيضاف  ،أخرىناحية وحقيقة التطور التاريخي من ناحية   إل
دة  اإلطارن أذلك  ة الجدي ذه النظري ا لھ الثابت للعدل يتحدد وفق

ي ال ة الت ادئ القليل ن المب ة م ا  بمجموع د ذاتھ ي ح لح ف تص
يللت ق العمل ا ،طبي ي  وإنم ام الت ي دور الموجه الع ط ف تقف فق

د  انون عن ا واضع الق زم بھ داديلت ده إع ك  ،قواع ل ذل ومن قبي
ى  ةوالمحافظ اإلنسانوجوب احترام حقوق  هعل ق  ،أمن وتحقي

  .األفرادالمساواة بين 
الي ه الفرنسي س رة الفقي ذه الفك ق ھ د اعتن ل جوھر  ،وق ويتمث

ا أھذه النظرة الجديدة في  دل في ذاتھ رة الع دةن فك ه خال  ،أبدي
ي ضمير  انوجدت ف ر العصور اإلنس ى م تظل  ،عل ىوس  إل

داأل و  ،ب روھ ر ال أم دل  ،يتغي رة الع ر فك ذا تعتب اروبھ  اإلط
و مضمون  أما ،الثابت والدائم للقانون الطبيعي ر فھ ذي يتغي ال
ه ه تحقيق دل وطريق ذا الع اة  ،ھ روف الحي ون بظ و مرھ فھ

ان االجتماعية الت ىي تختلف من مك ان  إل ان ومن زم ىمك  إل
  .خرآ
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  المسيحي اإلسالميالقانون الطبيعي والتفاھم 
ة أيمكن  ولعل أھم النقاط التي ة التاريخي ذه الرؤي ا ھ ن نختم بھ

ه البروفيسور  انتي«  األمريكيما جاء ب تاذ- »رالف بريب  أس
ة  وك بوالي كرسي ديوك الفخري في العلوم السياسية جامعة دي

ورث ا األ ن ةكارولين ھير  -مريكي ه الش ر كتاب الم«عب  اإلس
ن القانون الطبيعي ھو أيرى  إذ ؛»م صدامأوالغرب ... تعاون 

ك- ين  -دون ش ترك ب ال مش الممج م  اإلس يحية رغ ن أوالمس
  .ريف ما تزال قضية جدلية في الغربوتع أصوله

ة  نه الأويرى بريبانتي  وافر الحري انيةيمكن ت في نظام  اإلنس
ار السلوك  إذا سياسي ان معي وانين  ال األساسيك ى ق وم عل يق

انوضعھا  واميس الفطرة دون اإلنس ادئ ن ر لمب د وتز ،التنك ي
دعھا  أھمية ي يبت وانين الت انالق واميس الفطرة  اإلنس ا  إذاون م
ر  انظ ى  إليھ اعل ن  أنھ لم ي  أص اغيب ذ  فإنھ ي عندئ تلتق

الم القر ،باإلس واميآف ك الن امع لتل و الج ريم ھ ه  ،سن الك يلي
اني  املة«المصدر الث نة الش و  »الس دالوھ ريفيح م  ،ث الش ث

اس  اعالقي ر ،واإلجم ذه المصادر آوالق ه ھ ريم تلي  أساسن الك
  .اإلسالميالتشريع 

ور  ف المنظ ه يختل ت ان الميوالثاب ن  اإلس اثوليكي م ن الك ع
د  ،لنواميس الفطرة كأصلجھة الوحي  فالوصايا العشر والعھ

د الجدي ين المسيحيين-د ھي القديم والعھ ام من هللا إ -في يق لھ
اء واريين لألنبي ل والح لمون فيؤ ،والرس ا المس ون بأم ن أمن

ق الملَ ن هللا عن طري ريم وحي م ران الك لالق ذا  ،ك جبري وھ
در  ي المص وازي ف وحي والت ي ال مة ف اواة العص ي مس يعن

ي ي  ،اإللھ وازي ف ذا الت رأيوھ ك  ال لمين والكاثولي ين المس ب
 اإلسالمدرجة من التعاون بين ن يثمر أ يرص حعلى نحو خا

  .والمسيحية في كل زمان ومكان
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نعكس  وف ت ارآوس احة  ث ى الس دورھا عل اون ب ذا التع ھ
ارآوسيكون من  ،السياسية دير  ث ك أيضا تق واميس  أعمقذل لن

ا ا وحرمتھ ث قيمتھ ن حي رة م ق  وإذاً  ،الفط وفر المنط ا ت كم
ذلك إفالزمان والمكان  إلىالسليم في النظر  ن الناتج السياسي ل

السياسي  األثرفضال عن  لآلخرينكبر أقيم احترام  إضفاءھو 
  ؟رة نھائيةوزنا ... ھل من عبا األثقل

القوليناجي توما األ ه ب ويني رب ي « :ك ي امنحن ، -أرجوك-رب
ك إرادة دك ،تبحث عن ة تج اة ترضيك ،وحكم ابرة  ،وحي ومث

ة ة  ،تنتظرك بثق ة المطاف وثق ىإتصل في نھاي   .»امتالكك ل
  
  

  مراجع ھذا البحث
  

  .كوينيتوما األ ،الخالصة الالھوتية -
  .كوينيتوما األ ،األممالخالصة ضد  -
  .نجاإبراھيم أبو ال ،الفلسفةمحاضرات في  -
  .إدريسفاضلي  ،القانونالوجيز في فلسفة  -
  .رالف بريبانتي ،م صدامأتعاون  والغرب اإلسالم -
   .يوحنا بيداويد ،اكوينياأل والھوت القديس توما حياة -
  .وكالة آكي الكاثوليكية  لألنباء -
   .القسم العربي إذاعة الفاتيكان، -
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  األديانات في العباد

  التوحيد إلىمن الطوطمية 

  عامر الحافي
الكثيـر  اإلنسـانعبـد فقـد ، اإلنسـانيةتعددت أشكال العبـاداة وطقوسـها فـي المجتمعـات 

حـــس أ نواعـــا مختلفـــة مـــن الحيوانـــات التـــيأو  األســـالفرواح أو  مـــن مظـــاهر الطبيعـــة
راء مـــا هـــو فيـــه مـــن و  نهـــاأأو اعتقـــد ، اإلعجـــاب أو أثـــارت فـــي نفســـه، بـــالخوف منهـــا

  مما يحيط به من شرور ومخاطر. تهأنها قادرة على حماي وأ ,خير
مـن -ي صبغت معظم حيـاة الشـعوب القديمـة الت اإلنسانيةوالمتأمل في هذه العبادات 

 -الهنـود والصـينيين والعـرب القـدماء إلـىالسـومريين والبـابليين  إلـىالمصريين القدماء 
حساس بقدر ما هي تعبير عن تجربة إنسانية وإ  اعابر  افليست نزوة أو انحرا يعلم أنها

ومـد يـد  ,اإلنسـانقديم بوجود قوة عاقلة خلف هذه المظاهر، وهي قـادرة علـى حمايتـة 
نماط الطفوليـة للعبـادة لـم احه مشاعر الخوف والضعف، وهذه األعندما تجت لهالعون 
ثـون عـن ملجـأ يلـوذون أحـد بقـدر مـا كـانوا يبح إلـىساءة تباعها يقصدون بها اإليكن أ

  سعهم البشري.ليه على قدر وُ إ
بنجومهـا -فكانـت السـماء ، صـورة ماديـة ملموسـة ينطلـق منهـا إلى اإلنسانلقد احتاج 

ظنـا ، ها في عبادتـهيلالجهة التي توجه إ -اإلنسانوكواكبها النورانية التي تبهر بصر 
  .  ر عالم اآللهة التي أوجدت العالممنه أنها مق
ولكـل أمـة جعلنـا }المناسـك والعبـادت فقـال:  إلـىحاجة الناس جميعـا  إلىن أشار القرآ

كمـــا أشـــار , )32(الحج {األنعـــاممنســـكا ليـــذكروا اســـم اهللا علـــى مـــا رزقهـــم مـــن بهيمـــة 
نما اتخذتم مـن دون اهللا إوقال }: جتماعية للعبادات الوثنية بقولهالدوافع اال إلىالقرآن 

فــــي  عاالعتقــــاد الشــــائ عــــالجو ، )24العنكبوت ({ايأوثانــــا مــــودة بيــــنكم فــــي الحيــــاة الــــدن
بين وأنهـــا تتغـــذى االقـــر  إلـــىأن اآللهـــة تحتـــاج  إلـــىوالـــذي يـــذهب  العبـــادات القربانيـــة،

(الحج {ولكــن ينالـه التقــوى مــنكملــن ينــال اهللا لحومهـا وال دماؤهــا }: فقــال تعـالى ،اعليهـ
35(.  

                                                 
 من األردن . وأكاديمي باحث 
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  والعبادة الدين
مكونـا  وعـدها بعضـهم، اسة العبـادات والطقـوس الدينيـةدر بديان من علماء األ غير قليلعدد  اهتم

  تستغرق الدين كله. أن تجعل العبادة توشكأن بعض التعريفات إبل  ؛جوهريا من مكونات الدين

 ،»بـاهللا اإلنسـانالربـاط الـذي يصـل «: نـهيـذهب سيسـرون فـي تعريفـه للـدين بأ األسـاسوعلى هـذا 
شـــعورنا قـــوام الــدين « :ين والعبــادة عنـــدما يقــولويقتــرب شـــالير مــاخر مـــن هــذه المقاربـــة بــين الـــد

  .1»بالحاجة والتبعية المطلقة

ميــل إفــي تعريــف  كثــر وضــوحاأومــا أشــار إليــه تعريــف كــل مــن سيســرون وشــالير مــاخر يظهــر 
والعبـــادة عمـــل مـــزدوج: فهـــي عمـــل عقلـــي بـــه يعتـــرف  ،الـــدين هـــو العبـــادة«: برنـــوف عنـــدما يقـــول

  .2»رحمة تلك القوة إلىو انعطاف محبة، يتوجه به بقوة سامية، وعمل قلبي أ اإلنسان

التأمــل الصــامت، والســيطرة التامــة علــى البــدن لنيــل « فــي تعريــف رابــع للــدين يصــف الــدين بأنــه:و 
  .3»جوهر النفس المطلق  الالمحدود إلىوالوصول ، السكينة النفسية

هـو  - والالمحـدودجـوهر الـنفس المطلـق  إلـىوالوصـول  ،والبحث عـن السـكينة، الصامت فالتأمل
 إلـىمـن خاللهـا  اإلنسـانة التـي ينفـذ فالعبادة هنا هي الفكـر ، تعبير عن أحد أعمق أشكال العبادة 

  . الحقائق الكبرى

االتجــاه القــوي المــتحمس للعواطــف والرغبــات نحــو هــدف مثــالي «ويعرفــه جــون ســتيوارت مــل بأنــه 
  .4»من كل غرض أناني أو رغبًة ذاتية شرفأأسمى و 

وضــح للجانــب مــن خــالل كونهــا التجســيد األ، »مــل« معنــى العبــادة جليــًا فــي تعريــف كمــا يظهــر
  .اصل مع ذلك الهدف المثالي األسمىالتو  إلىالعاطفي أو الشعوري الذي يدفع المتدين 

وال يشك الباحث في العقائد الدينية في كون العبادة هـي العنصـر األكثـر أهميـة عنـد عمـوم أتبـاع 
  غير الكتابية. مالكتابية أاألديان، سواًء منها 

ـــــه المفـــــارق،فحتـــــى األ ـــــرًا فـــــي البحـــــث عـــــن اإلل ـــــم تنشـــــغل كثي ـــــان التـــــي ل ـــــة  دي ـــــة والجيني كالبوذي
  شكال مختلفة من العبادة.  أ على نجدها قد اشتملت، والكنفشيوسية

وقـف عنـد ظـاهر  قـد -أيًا كانت منزلته من الضالل والخرافة-ليس هناك دين «وكما يقول دراز: 
ــاد األصــنام واألوثــان كــان الحــس،  واتخــذ المــادة المشــاهدة معبــودة لــذاتها، وٕانــه لــيس أحــد مــن ُعّب

هدف عبادته في الحقيقـة هياكلهـا الملموسـة، وال رأى فـي مادتهـا مـن العظمـة الذاتيـة مـا يسـتوجب 
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لقــوة  نوا يزعمــون أن هــذه األشــياء مهــبطلهــا منــه هــذا التبجيــل والتكــريم، وكــل أمــرهم هــو أنهــم كــا
  .5»يستوجب منهم هذا التقديس البليغ لسر غامض، ية، أو رمزغيب

وتحوله من فكرة نظرية عن كائنـات غيبيـة منفصـلة  ،والعبادة بمعناها الواسع تعيد تشكيل المقدس
لحظة تواصل وانسجام بين هذين العالمين، فالذات أو الذوات الغيبيـة التـي  إلى اإلنسانعن عالم 
بهـا مـن خـالل العبـادة  اإلنسـانيتصـل  -وروحانيـة صف بكونها غيبيـةوالتي تت-اإلنسانيعتقد بها 

حد أنـه يجعلهـا جـزءًا حيويـًا مـن كيانـه النفسـي، ولـذلك كلمـا حزبتـه حاجاتـه، وتعسـرت عليـه  إلى«
  .6»يلتمس منها تلك الحاجات والرغباتروح أشد قوة،  إلىرغباته، تطلع 

 اإلنسـانعقديـة ليسـت هـي األكثـر حضـورًا فـي أن التصورات ال إلى تذهب المدرسة األنثروبولوجية
 .7المتدين، وٕانما االنفعاالت والتشنجات والعواطف النفسية

بعـــض  التـــي نـــادت بهـــاهـــي مـــن اآلراء أســـبقية االنفعـــاالت النفســـية علـــى التصـــورات المدركـــة ن إ
   .وما تزال محل جدل ونقاش في الفكر الديني المعاصر 8،االتجاهات البحثية

كـل شـيء يعجبـه أو يشـعر تجاهـه يعبـد يكاد الذي الهندوسي ا المعني ما يشعر به هذ إلىويشير 
مـــا تـــزال تختـــزن الكثيـــر مـــن العقائـــد الطفوليـــة  -قـــدم ديانـــة حيـــةكأ-، فالهندوســـية بالرغبـــة والرهبـــة

  .المبكرة

ساس يـربط وعلى هذا األ، تظهر العالقة بين العبادة والعقيدة في البحث عن جذور العقيدة الدينية
 اإلنســانويجعلــه الباعــث الــذي يــدفع  ،د. دارز بــين العبــادة واالعتقــاد بوجــود ذات أو ذوات غيبيــة

  .9العابد على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد

لســبب وجــوده فــي  اإلنســانالعبــادات تعبيــرا عــن ذلــك الشــوق الفطــري األزلــي، الــذي يكنــه  وجــاءت
  ه على هذه النعمة، ودعاًء له على دوامها.هذا العالم شكرًا ل

 فــإنمــن شــعور بعــدم قبــول قرابينــه أو االســتجابة لدعائــه وصــالته،  اإلنســانوبــالرغم ممــا ينتــاب 
استمراره بالتضرع والسؤال يبقى هو المالذ األكبر الذي يعتصم به أمام شعوره العميق والمتواصل 

  بالفقر والضعف.

  وظيفة العبادة
نسان منـذ أقـدم العصـور، وعمقـت لديـه اإلحسـاس عزاء النفسي لإللغذاء الروحي والقدمت العبادة ا

  تهذيب أخالقه.و تقويم سلوكه  إلىمما دفعه  ،بالضمير والرقابة اإللهية
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تنميــة الشــعور بقيمــة المســاواة بــين النــاس جميعــًا، فهــم فــي وقــد أســهمت العبــادات الجماعيــة فــي 
وابتهــاالتهم، إنمــا يعبــرون عــن المشــترك الجمعــي فيمــا شــوقهم، وضــعفهم، وضــراعتهم، ودعــائهم، 

  بينهم.

العبــادة العالقـــة بــين عواطـــف العابــدين ومشـــاعرهم، وعمقــت اإلحســـاس بالمحبــة والرحمـــة،  تْ َقــوثَّ 
 إلــىوهــي التــي تــؤدي بالبشــرية  ،مــن البغضــاء والعــداء اإلنســانفالعبــادة هــي وســيلة تطهيــر نفــس 

  الوحدة الشاملة.

علـى سـبيل -فعلـم الفلـك ، اإلنسـانيةأثـر العبـادات فـي تطـور العلـوم والمعـارف  وال ينبغي أن نغفل
فالبابليون هم الذين وضـعوا التقـويم  ، ما كان له أن ينشأ دون مراقبة السماء والتأمل فيها -المثال

  .10السنوي، واألشهر االثني عشر

  ديان القديمةالمبحث األول: العبادات في األ
  ةالطوطميالعبادة 

 اإلنسـاناعتقـد  ،دة الطوطمية هي من أقدم أشكال العبادات، وعـادة مـا يكـون الطـوطم حيوانـاالعبا
  خطار.ل القبيلة وحاميها ومنقذها من األأص بأنهالقديم 

تعكــس  -بطريقــة أو بــأخرى- وهــي، تــدور العبــادة فــي المرحلــة الطوطميــة حــول عبــادة الحيوانــات 
  ت الوحشية.من الحيوانا اإلنسانالخوف الذي كان ينتاب 

فالفهــد (مــثًال) يحظــى بعبــادة خاصــة لــدى شــعوب أفريقيــا، كمــا تنتشــر عبــادة األفعــى علــى نطــاق 
لــــدى الشــــعوب التــــي تتمتــــع فيهــــا بالعبــــادة  هاحظــــر اصــــطيادويمعابــــد لألفــــاعي،  وتوجــــد واســــع،
  .11والتبجيل

 تتمثـل فـي كانـتقبل الغـزو اآلري للهنـد، و  مية دور كبير في األديان الهنديةكان للعبادات الطوط
مـــن العبـــادات ذات األصـــول الطوطميـــة،  ، وغيرهـــاعبـــادة الحيوانـــات، واألفـــاعي، والقـــرود، والفيلـــة

وٕالــى جانــب ذلــك كــان لعبــادة المــاء وقوتــه التطهيريــة أثــر كبيــر فــي الديانــة الهندوســية، فأصــبحت 
 اإلنســانتطهــر  لمــا يحويــه مــن ميــاه يمكنهــا أن غــانج المقــدس تحتــل المرتبــة األولــى؛عبــادة نهــر ال

كـًة عظيمـًة سـتحل بـه إذا مـا حضـرته الوفـاة رَ من أي ذنـب اقترفـه، ويعتقـد المـؤمن الهندوسـي أن بَ 
  .12على شاطئ الغانج

كما يمكن لها أن تتجسد أحيانًا فـي أشـكال  ،عتقد الهندوس أن اآللهة تتجلى في مظاهر الطبيعةا
  اآللهة عندهم.بقرة محًال لُحلول حيوانية أو بشرية، وهم يرون في ال
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  وقد جاء في كتاب الساما فيدا: ،المرحلة الفيدية إلىوترجع قداسة البقرة في الديانة الهندوسية 
أيتهــا البقــرة المقدســة، لــك التمجيــد والــدعاء، فــي كــل مظهــر تظهــرين بــه، أنثــى تــدرين اللــبن فــي «

واســعًا يليــق بــك ومــاًء نقيــًا  لــك مكانــاً  الفجــر وعنــد الغســق، أو عجــًال صــغيرًا أو ثــورًا كبيــرًا، فلنعــدّ 
  .13»تشربينه، لعلك تنعمين بيننا بالسعادة

  الطبيعيةالمظاهر عبادة 
األول هـــو تفســـير (تيلـــور) الـــذي يـــرى أن العقليـــة البدائيـــة فيهـــا مـــن  :هنـــاك تفســـيران لهـــذه العبـــادة

همـــا ســـذاجة الطفولـــة مـــا يقصـــر بهـــا عـــن التمييـــز بـــين الجمـــاد والحيـــوان، ويجعلهـــا تعامـــل كـــًال من
معاملـــة الكائنـــات الحيـــة، والـــرأي الثـــاني: ذهـــب إليـــه (سبنســـر) أن عبـــادة الطبيعيـــات هـــي نتيجـــة 

كـانوا يسـمون أحيانـًا بأسـماء مـواد  األسـالفالمقدسين، ذلـك أن  األسالفالتباس لغوي في أسماء 
 األشـياء المسـماة بتلـك إلـىطبيعية، نجم، نمر، حجر، فانتقل التقديس من أصـحاب تلـك األسـماء 

  .14األسماء نفسها

شـعور ال«مـن حيـث  اإلنسـانيةديان من جوانبهـا ن االهتمام بدراسة العبادة في األمن األهمية بمكا
الخوف أمـــام المقـــدس، واإلحســـان بالســـر الهائـــل، والجـــالل والقـــدرة الســـاحقة، والشـــعور بـــالتجلي بـــ

  .15»وضعفه اإلنساناإللهي، ومخلوقية 

: ليــاد عــن هــذه المشــكلة بقولــهدى غيــر معتنقيــه، ويعبــر إمقبولــة لــ رمزيــة المقــدس المعبــود غيــر
ال  الحجـر أو فـي الشـجر، مـع أن األمـر يصعب على بعض النـاس أن يقبـل تجلـي المقـدس فـي«

 ؛يتعلق بتقديس الحجرة أو الشجرة بحد ذاتها، الحجرة والشجرة المقدستان ال تعبران بمـا همـا كـذلك
  .16»بل شيئا مختلفًا كلياً  ؛شجراً  ئًا لم يعد حجرًا والشي »تظهران«بل ألنهما ظهورات إليه، فهما 

مثل عبـادة الحجـر واألنهـر  ؛شكال قديمة من العباداتجانب عباداتهم المحلية بأ إلىاليونان  آمن
والينابيع والجبال، ففي (أورخومين) كانت تعبد الحجارة المقدسة، التي ُزعـم أنهـا سـقطت ذات يـوم 

  .17من السماء

  هو: -كما يقول مرسيا الياد-د وٕاذا كان المعب

، فــإن العابــد هــو الــذي أضــفى 18»، وهــو نســخة أرضــية عــن نمــوذج ســماويصــورة لعــالم اآللهــة«
علــى المكــان المقــدس هــذه المعــاني مــن خــالل خبرتــه وأحاسيســه الدينيــة، العبــادة هــي ســعي للنفــاذ 

زمن المقــدس)، وهــي نحــو المقــدس مــن خــالل صــيغتيه المكانيــة والزمانيــة (المكــان المقــدس) و (الــ
كـــان قربانـــًا، أو أاستحضـــار معـــاني المقدســـين، ســـواًء  إلـــىمـــن خاللـــه  اإلنســـانكـــل عمـــل يســـعى 
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أدعية، أو تالوات، أو حركات محددة، المكان المقدس هو اختصار للعالم كله، فالعالم هـو أيضـًا 
  حقيقة مقدسة.

  عبادة الزعماء
أهــم صــيغة مــن أشــكال العبــادة القبليــة  -مــواتاألحيــاء مــنهم واأل- شــكلت عبــادة الزعمــاء والملــوك

ففــي الديانــة المصــرية القديمــة اعتبــر الملــوك الفراعنــة أنفســهم ، لــدى العديــد مــن الشــعوب القديمــة
  حول الفرعون. دوروكانت العبادات المصرية القديمة ت ،19أبناء إله الشمس (رع)

حققــت لهــم اســتقرارًا فــي وضــعهم وأمــا كهنــة بابــل فقــد كــانوا يؤكــدون عبــادة الملــوك، خاصــة وأنهــا 
إذ  عليــه الحــال فــي بــالد الشــرق القــديم؛المتميــز، وهــذا الــنمط مــن العبــادة مشــابه تمامــًا لمــا كــان 

  .20أصبح القابضون على زمام السلطة أنفسهم مادة للقداسة والعبادة

دهم وعنــد (الميالينــزيين) كانــت الزعمــاء أو الشخصــيات التــي تتمتــع بمركــز اجتمــاعي مرمــوق وبيــ
(والمانــا هــي قــوة  ،21بـــ (مانــا) كبيــرة وقويــة -بحســب معتقــدات (الميالينــزيين)-الســلطة يتمتعــون 

  .22روحية خارقة موجودة في كل مكان)

مراســـيم التبجيـــل التـــأليهي عنـــد وفاتـــه وهـــو (يوليـــوس  لهـــممـــا الرومـــان فقـــد نـــال أول إمبراطـــور وأ
س)، وصــنف بعــد وفاتــه فــي عــداد قيصــر) ثــم أوكتافيــان، الــذي نــال لقــب (أغســطس) أي (المقــد

  .23اآللهة، وكاليفوال الذي أعلن نفسه إلهاً 

  عبادة القرابين
كانت عبادة القرابين الوسيلة الرئيسة في العالقة بين الهندوسي وآلهته، وكانـت لـديهم قـرابين غيـر 

ابين ، وكان تقديم القـر البقر، زبد، عسل، أرغفة من الخبزالشراب المقدس (سوما) حليب «دموية: 
 ؟إليـــك بالزبـــدة، فـــأين هـــداياك »إطعامـــًا لآللهـــة، وكـــان الهندوســـي ينتظـــر مقـــابًال لقربانـــه ... دّ يعـــ
جئنــاك بــالكثير مــن شــراب الســوما أيهــا البطــل، ويــدعوك الشــاعر مــرات كثيــرة، فــال ُتطــل بقــاءك «

  .24»أيها الكريم هِ وْ بعيدًا عنا، أَ 

 ،الوسـيطة فـي الديانـة الهندوسـيةاآللهـة  مـن هـو -الذي هو قربان الشراب المقدس- اإلله (سوما)
  .وسيط بين الناس واآللهة السماويةتقوم بدور الوالتي 

كمـا اشـتمثلت القـرابين  ،وعند (البولينيزيين) كانت الثمار والدجاج والخنازير والكالب تقـدم كقـرابين
  .25المقدمة عندهم على ضحايا من البشر
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دفع أهـل تـ تكلفـة تلـك العبـادات كانـ ؛ فـإنيـة عنـد الرومـانرغم التشدد في شكلية العبـادات القربان
فبـدًال مـن تقـديم قـرابين حيوانيـة لآللهـة بعـدد مـا مـن الـرؤوس، كـان ، التسـاهل والتهـرب إلـىالميت 

  اآللهة !!. إلى 26من رؤوس الثوم ذاته الروماني يكتفي بتقديم العدد

  الكواكبعبادات 
كمـا هــو الحـال مــع اآللهــة  ،هــامــن اآللهــة تتجسـد فيمجموعـة  ن عبـد الهنــدوس الشـمس واعتقــدوا أ
  (سوريا، ميثرا، سافيترا، بوشان).

  يتوجهــون فــي صــالتهم )العبــادة المهنيــة(يمارســون نوعــا مــن  -كشــعب صــياد- 27البوشــميينكــان 
ــــق إ- ــــى التوفي ــــان العمــــلللحصــــول عل ــــى -ب ــــة إل ــــف الظــــواهر الطبيعي وخاصــــة الكواكــــب  ،مختل
أوه أيهـا القمـر! هنـاك فـي األعـالي، «، وقد جاء في آخـر صـلواتهم »الشمس، القمر، النجوم ...«

ساعدني ألقتل غزاًال في الغد. أعطني لحم غزال آكلـه. أعنـي ألرمـي غـزاًال بهـذا السـهم. أعطنـي 
  .28»لحم غزال حتى الشبع ...

عصــور قديمــة، وهــو يمثــل أحــد تجســيدات الشــمس، وكانــت عبادتــه  إلــىتمتــد عبــادة اإللــه (ميتــرا) 
ق.م) عبادتــه رســميًا،  362-405أكثــر العبــادات الشــعبية، وقــد رســم الملــك (ارتاكســيركس) ( مــن

  .29إيران تجاوز حدودوانتشرت عبادة ميترا في ظل اإلمبراطورية الرومانية انتشارًا واسعًا 

آلهــــة الشــــمس والقمــــر والكواكــــب والســــحاب و إلــــه الســــماء (اإللــــه األعظــــم) بيــــؤمن الكنفشيوســــيون 
أمــــا عامــــة  ،ويقــــدمون لهــــم القــــرابين ،الملــــك وأمــــراء المقاطعــــات ميخــــتص بعبــــادته يالتــــوالجبــــال 

  الصينيين فإن نصيبهم من العبادة يقتصر على آلهة األرض.
وقـــد اعتقـــد الصـــينيون أنهـــا تمثـــل  ،النجمـــة القطبيـــةظهـــرت فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيالد عبـــادة 

  المحور الذي تدور حوله السماء.
وعبــد ، وامــرئ الشــمس، كعبــد شــمس، ماء الشــمس (عــرب حمير)وتســموا بهــاكمــا عبــد العــرب القــد

 وهي التي عبدها الهنود باسم، كوكب الزهرة -جانب القمر والثريا إلى- الشارق، كما عبد العرب
ّد وتعــ ،باســم (انـايتيس) شـوريونواآل، عشـتروت)( باســم نوالفينيقيـو  ،(ميتـرا) والفـرس باســم ،(مايـا)

 .30لهة الحب والجمالإ -بحسب اعتقادهم-؛ألنها قدمهاودات وأالزهرة من أشهر المعب
  األسالفعبادة 

العشـائري، فعنـد الشـعوب األفريقيـة القديمـة كـان على أساس النظام األبوي/ األسالفنشأت عبادة 
كمخلوقات، تقوم بحماية العائلة والعشـيرة، وهـذه األرواح هـي التـي  األسالفيجري تصوير أرواح 
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ٕابــداء الخضــوع، وهــي قــادرة علــى معاقبــة النــاس مــن خــالل األمــراض والمصــائب تطلــب القــرابين و 
  .31األخرى

عبـــادة حـــامي العشـــيرة أو الســـلف أو بعـــض الرمـــوز العائليـــة مثـــل: عبـــادة الشـــعلة المنزليـــة، وهـــي 
الرمز المادي المعبر عن وحدة العائلة، واتخذت هـذه العبـادة شـكلها المتطـور خاصـًة لـدى شـعبي 

  .32تييناألنكوش واألس

وكانــت تلــك العشــائر تقــيم صــلوات كــل عــام ترفعهــا نحــو اآللهــة الحاميــة للعشــيرة، ويــتم ذلــك فــي 
  .33حرش مقدس أو في مكان آخر محدد بقيادة كبير العشيرة

وقد عبد قدماء األلمان أرواح الموتى، واتخذت عبادة الموتى عندهم شكل عبـادة عائليـة عشـائرية 
  .34دة من رؤساء العشائر والعائالتلألسالف، وكان كهنة هذه العبا

فـــي الصـــين بمثابـــة المحتـــوى األساســـي للعبـــادة الكونفوشيوســـية، وأصـــبحت  األســـالفعبـــادة  تعـــدّ 
ـــة معبـــدها العـــائلي الخـــاص أو  المكـــّون الـــرئيس للمعتقـــدات والطقـــوس الصـــينية، وكـــان لكـــل عائل

القــرابين والصــلوات أمــام  مصــّالها، حيــث تقــام فيــه طقــوس العبــادة العائليــة فــي وقــت محــدد، وتقــام
فــي األزمــان القديمــة كانــت تقــام معابــد بــالقرب مــن قبــر  .رأس العائلــة، أو األكبــر ســنًا فــي العشــيرة

 األسـالفالموتى، حيث تقدم فيها القـرابين، ولكـن فـي عهـد أسـرة هـان الملكيـة أخضـع بنـاء معابـد 
قت معين مـن السـنة، أو عنـد (مياو) لقواعد صارمة، فكانت الطقوس في هذه المعابد تؤدى في و 

حدوث مناسبة عائلية ما، أو وقائع في العشيرة: عقود زواج، موت أحد أفراد العائلـة، والدة طفـل، 
  .35ذلك سفر رأس العائلة، وما شابه

أنـا العابـد « :األسـالفومن الصلوات التي يتلوها رب العائلة قبـل تقـديم القربـان العـائلي فـي معبـد 
اليـــوم، وبمناســـبة حلـــول أواســـط الفصـــل كـــذا، أود تقـــديم قربـــان لكـــم، أيهـــا  الحفيـــد فـــالن الفالنـــي،

القريب والجد، وجد الجد، وجد جد الجد، وٕالى القريبة الجدة، وجـدة الجـدة، وجـدة  إلىالمرحومون، 
قاعــة المنــزل ألدعــو أرواحكــم لتــنعم بقبــول  إلــىجــدة الجــدة، وأملــك الجــرأة لنقــل لــوحكم الخشــبي 

  .36»م مع فائق التبجيلابين التي ستقدالقر 

ـــم يحـــ ،يوســـيةمـــع الديانـــة الكنفش األســـالفاســـتمرت عبـــادة  ـــر شـــيء مـــن  يوسول كنفوشـــاول تغيي
أتباعه علـى القيـام  يوسشو جتماعية، فقد حث كنفلكنه حاول تعميق أبعادها اال ؛مضمونها الغيبي

بــل ألن  ؛طفهــاأو الســتدرار ع األســالفبتقــديم القــرابين وأداء الطقــوس لألســالف ال ألجــل أرواح 
  حترام بين األبناء واآلباء.وألنها تعمق اال ،هذه الطقوس قديمة في المجتمع الصيني

  تدرك أرواح الموتى ما يقدم لها من قرابين؟هل  :يوسشو وقد حدث أن سأل أحدهم كنف
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ة القائمين بواجبات ذويهـم، ر نا تعي، فسيلقي هذا الرعب في قلوب األبناء البر إ :إذا قلت«فأجاب: 
وســــيدفعهم الزدراء جميــــع المصــــالح الدنيويــــة، بانصــــرافهم لخدمــــة ذويهــــم المــــوتى كمــــا يخــــدمون 
األحياء، وٕان قلت إنا ال تعي فيمكن التوقع أن األبناء َسَيَدُعون ذويهـم المـوتى بغيـر دفـن. أمـا مـا 

(الســـائل) فليســـت هنـــاك ضـــرورة للحصـــول علـــى جـــواب قـــاطع وســـيأتي الوقـــت الـــذي  هـــذايتعلـــق ب
  .»يه بنفسك كلَّ شيءستعرف ف

بــن البــار أن فــي ذكــر تمجيــد اآلبــاء خمســة واجبــات علــى اال يوسشــو وجــاء فــي أحــد مؤلفــات كنف
  يؤديها:

 حترام على الدوام تجاه األهل.إبداء أقصى اال - 1
 أن يقدم لهم أفضل ما يحبونه من الطعام. - 2
 الجزع واللهفة حين يمرضون. - 3
 سف من األعماق على وفاتهم.األ - 4
 ن لهم رفقة حفل ديني بعد موتهم.تقديم القرابي - 5

عبادتنـا موجهـة «جانب اآللهة، وجـاء فـي الرجفيـدا:  إلىالقدماء  األسالفوفي الهند عبد اآلريون 
أولئـك الـذين يسـتقرون فـوق الشـعلة األرضـية، ...  إلـىاآلباء الجـدد،  إلىآبائنا القدماء،  إلىاآلن 

ان كامـل تمتعـوا بقربـ ،عشـب)، نـدعوكم جميعـًا لمعونتنـاأيها اآلباء، آباء بارهيشـادا (المفتـرش ال هِ وْ أَ 
  .37»السعادة، أبعدوا عنا الشر واإلثممما نقدمه لكم، هبونا غطاء  االحتراق

ســليل اآللهــة (أمايتراســا)  هــو مبراطــور (ميكــادو)تبــاع الديانــة الشــنتوية أن اإلأاعتقــد  وفــي اليابــان 
  وهو الواسطة بين اآللهة والناس.، آلهة الشمس

  أرواح الموتىعبادة و  األسالفعالقة بين عبادة ال
اعأ نظرة عددناوإذا ، وعبادة أرواح الموتى األسالفھناك عالقة وطيدة بين عبادة   درسةالم تب

  . أصل األديانھي ن عبادة أرواح الموتى إف ؛عبادةً  Animism(38الروحية (

تطلعنــا علـى أن العديــد مــن  ومهمـا يكــن مـن نقــاش حـول هــذه النظريـة فــإن دراسـة األديــان القديمـة
ففي الديانة المصرية القديمة تظهر العالقـة وطيـدة بـين ، الشعوب القديمة قد عبدت أرواح الموتى

من الدالئل المبكرة على االعتقاد بوجـود  دّ عوالتي تُ ، وسيريس) وعبادة أرواح الموتىأعبادة اإلله (
تى، وهو نفسـه يمـوت ثـم يبعـث كـل عـام، للمو  كٍ مالِ وسيريس يصور كَ أحياة بعد الموت، وقد كان 

 ؛مــوات قــد دفــع المصــريين القــدماء لعبــادة (أوســيريس)فاألمــل بالبعــث وتحقيــق الخلــود الروحــي لأل
  وتحقيق خالص الروح النهائي. ،رجاء حمايته للميت
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ــــوكانـــت بعـــض الطقـــوس ت ـــة المتـــوفى ب . 39»لـــيس إال هـــذا –أوســـيريس–«قـــوم علـــى تحقيـــق مماثل
  قادرا على الحياة من جديد. -كاإلله–فالميت يصبح هنا 

مــوات واألســالف بعبــادة اآللهــة مــاني،  فقــد آمــن الرومــان وعنــد الرومــان ارتبطــت عبــادة أرواح األ
  .40الموتى الحامي لألسرة والعشيرة لُّ أو ظِ  ،بأن (ماني) هو الروح

  عبادة األبطالو  األسالفعبادة 
أن هـذه العبـادة  إلـىاليونان، يذهب الرأي األول هناك رأيان في تفسير ظاهرة عبادة األبطال عند 

أن عبــادة األبطــال  إلــىكانــت نتيجــة النحــالل نظــام العشــيرة الســاللي، وأمــا الــرأي الثــاني فيــذهب 
  جاءت نتيجة انهيار اإليمان باآللهة.

األوائــل مــن  األســالفمــن ســالالت عشــائرية معينــة، لويعتقــد أن األبطــال كــانوا فــي البــدء أرواحــا 
ن (أريختيـه) و (بـوت) العشائر، قبل أن يصبحوا مادة خاصـة للعبـادة. كانـت عبـادة البطلـيْ  رؤساء

أيــاديهم علــى مقاليــد العبــادة، التــي اتخــذت طابعــًا أكثــر بفــي أثينــا، وكــان وجهــاء العشــيرة يقبضــون 
  .41شعبية من حيث االتساع

  العبادات الزراعية
فسـكان األبخـاز كـانوا يقيمـون صـالة زراعيـة وهي طقوس مرتبطة بالتنظيمات الزراعية والرعويـة، 

خاصة كل ربيع في شهر أيار (مايو) أو أوائل حزيران (يونيو)، وفي يـوم األحـد يـدعونها (صـالة 
أتسو)، وهناك كانت تذبح ذوات القرون ويسلق اللحم، ويجرى اختيار أحد الكهول وتقدم له عصا 

يــا رب القــوى الســماوية، أرحنــا «لصــالة: علــق عليهــا كبــد وقلــب مــع كــأس نبيــذ، وبعــد ذلــك يتلــو ا
ال الجـوع، وال البـرد، واشملنا برحمتك، أعط األرض خصبًا، كي ال نعرف نحن مع نسائنا وأوالدنا 

  .42»وال الشقاء

ويــدخل فــي العبــادات الزراعيــة أعيــاد الربيــع، مثــل: عيــد المحــراث (شــعوب مــاري واكــاتوى والتتــار 
  .43والبشكر)

عيـد الزراعـة الصـيفية، وطقـوس الشـكر، بعـد جنـي المحصـول، وال يسـمح وأعياد نهاية الحصاد، و 
  .44بتناول الخبز المصنوع من قمح الموسم قبل االنتهاء من الطقوس

اتخـــذت العبـــادة الزراعيـــة لـــدى الصـــينيين ســـمات عبـــادة رســـمية للدولـــة، وكـــان أحـــد ُصـــروح هـــذه 
د مــن األبــاطرة األســطوريين الــذي (المــزارع اإللهــي) وهــو واحــ أو نــون) –العبــادة الرئيســيين (شــن 

دي) مكانــة بــارزة فــي المعتقــدات  –وقــد شــغلت األرواح المحليــة (تــو  ،نســب إليــه اختــراع الزراعــة
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وقــد ُأقيمــت لهــا معابــد فــي كــل مكــان، وكانــت الصــلوات توجــه إليهــا كــي ترســل  ،والعبــادة الشــعبية
ل مدينـــة تعبـــد إلههـــا الحـــامي الغيـــث وتعتنـــي بالمواســـم، ولتبعـــد كافـــة أنـــواع المصـــائب، وكانـــت كـــ

  .45الخاص بها

 -جانـــب العبـــادة الرســـمية آللهـــة حمـــاة الدولـــة، وعبـــادة الملـــوك إلـــى- وعنـــد الســـومريين اســـتمرت
أزمنــة غــابرة، وهــي عبــادات شــعبية صــرفة،  إلــىعبــادات أخــرى فــي الوجــود، وهــي وال شــك تعــود 

آلهــة - كانــت عبــادة اإللــه األنثــويوكــان فــي مقــدمتها العبــادة الزراعيــة إللَهــْي النبــات والخصــب، و 
  تقام مثل عبادة اآللهة الحامية للمدن السومرية. -الخصب، التي عرفت باسم (عشتار)

وكانت عبادة اإللـه (دومـوزي) (تمـوز) اإللـه الزراعـي مليئـة بالمشـاعر الجياشـة، والبكـاء والنـدب* 
د المصير لم يعد من األحيـاء سي«العالم السفلي:  إلىالعتقادهم بمصرعه وانحداره  ؛على (تموز)

... قريني لم يعد من األحيـاء ... قضـى سـيد األرض ... ذاك الـذي يـدلل النبـات فـي األرض لـم 
  .46»ش، ...ييعد يع

فــي الشــكل اليونــاني والالتينــي، قــد القــت انتشــارًا  »أدونــيس«وعبــادة (تمــوز) الســامي وهــو آدونــي 
  .47واسعًا فيما بعد في كافة أنحاء آسيا

عنــد اليونــان العبــادات الزراعيــة، حيــث عبــادة آلهــة الخصــوبة، وحمــاة الزراعيــة، والقــرابين  انتشــرت
التـــي تتكـــون غالبـــًا مـــن الثمـــار والعنـــب وأقـــراص العســـل وصـــوف الغـــنم ... كـــل ذلـــك يقـــدم لإللـــه 

  .48(ديميترا)

  ديان الكتابية: العبادات في األالمبحث الثاني
  في العهد القديم: تالعباد: أوال
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وصــف لنــوعين مــن العبــادة, أولهمــا عبــادة األوثــان, ومــا كــان  ةالمقدســســفار اليهوديــة األ جــاء فــي
يرافقهــا مــن بنــاء المــذابح وٕاشــادة المعابــد وتقــديم الضــحايا وٕاشــعال النيــران والــرقص والغنــاء, عنــد 
العبـــرانيين أنفســـهم أو عنـــد جيـــرانهم فـــي فلســـطين وســـورية ومصـــر واليونـــان والرومـــان. أمـــا النـــوع 

ويطــأطئون رؤوســهم ، وقــت العبــادةني فعبــادة اهللا الواحــد. وقــد كــان اليهــود يخلعــون أحــذيتهم الثــا
ويحنــون أجســادهم ويســجدون حتــى تمــس رؤوســهم األرض. وللعبــادة وطقوســها أثــر فــي العــادات, 

وهي في الوقت نفسـه متـأثرة بتلـك  ،وفي التراث الثقافي والفني للشعب الذي تجري فيه تلك العبادة
  . 49وبذلك التراث العادات

وكـذلك ، وسوف نركز فـي هـذه الدراسـة علـى عبـادة الصـالة كـأنموذج للعبـادة فـي الديانـة اليهوديـة
وذلـك ، وسوف نعرض لها من مصادرها الدينيـة التـي يـؤمن بهـا أتباعهـا، الحال بالنسبة للمسيحية

س على عرضـها النا ثم لكون أتباع الفكرة هم أحرص، حرصا على موضوعية البحث العلمي أوال
 .مثلبالصورة األ

  في الديانة اليهودية الصالة
ضــح أهميــة الصــالة فــي الديانــة اليهوديــة مــن خــالل الوصــف الــذي يقدمــه التلمــود للصــالة بانهــا تت
أعلــى مرتبــة مــن األضــاحي، وهــي أعلــى منزلــة مــن األعمــال الصــالحة، ال أحــد يفــوق بأعمالــه «

  .50»ةعلمنا موسى، كانت صلواته مستجابالخيرة م

بــل التــي تصــدر مــن القلــب، الصــالة التــي  ؛الصــالة الحقيقــة ليســت تلــك التــي تخــرج مــن الشــفاه«
لنرفـع قلوبنـا مـع األيـدي «أن يضع قلبه بين يديه، كما قيل:  إلىال يستجاب لها،  اإلنسانيلفظها 

  .51»)3: 41رميا أ(مراثي  »اهللا في السموات إلى

كــم، واعبــدوه بكــل أحّبــوا الــرب إله« :عبادتــه بكــل القلــبنهــا محبــة اهللا و أيعــرف التلمــود الصــالة ب
فإن سمعتم لوصاياي التي أنا آمركم بها اليوم فـأحببتم الـرب إلهكـم وعبـدتموه بكـل قلـوبكم  »قلوبكم

  .52) والمقصود بعبادته في القلوب هي الصالة13، 11(تثنية  »وبكل نفوسكم

نحو السماء، وأن يخفض رأسه ويوجه  وأن يوجه قلبه ،على المصلي أن يكون خاشعًا في صالته
نـدما تصـلون اعرفـوا أمـام ع«األعلى، وأن يعتقد أنه يقف أمام اهللا  إلىوالقلب  ،نظره نحو األرض

  .53»تقفون نْ مَ 

مـــن اهللا إال عنـــدما يقـــدمها فـــي  اإلنســـانال ُتســـتجاب صـــالة «وللصـــالة الجماعيـــة أهميـــة كبـــرى 
القــدوس بانتظــام للكنــيس وانقطــع مــرة واحــدة فــإن  إذا كــان أحــدهم معتــادًا علــى الــذهاب ،الكنــيس

  .54»الواحد يسأل عنه
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وٕانمـــا فـــي كونهـــا وســـيلة للرحمـــة والفضـــيلة  ؛وال تكمـــن أهميـــة الصـــالة فـــي كونهـــا فريضـــة الزمـــة
 بـل طلـبٌ  ؛صـالتك علـى أنهـا قـانون ثابـت إلىعندما تصلي ال تنظر « :اإللهية، جاء في التلمود

  .55»والفضيلة للرب الحاضر في كل مكانللرحمة 

ل ممارسـة الصـالة يكـون اإليمـان ورأت أنـه مـن خـال، جاء في التلمود التأكيد على أهميـة الصـالة
ألنهــا (الصــالة) وحــدها توجــه التماســًا هللا الــذي نــؤمن بــه وبإرادتــه فــي « ؛التعبيــر عــن الخــالصو 

لحاجاتـك الخاصـة، وبـالمعنى األكثـر  نجدة ومساعدة خليقته، أن تصلي ال يعني فقط الطلـب وفقـاً 
ســـموًا، الصـــالة هـــي: وحـــدة الشـــعور الحـــار بـــين الخـــالق والمخلـــوق، تلـــتمس الـــروح البشـــرية مـــن 

  .56»أعماقها الروح اإللهية

بــل أن  ؛كــي تكــون الصــالة صــالحة مســموعة لــدى اهللا يجــب أال تــأتي مــن روح صــادقة صــالحة«
.. مــن يعمــل بــإرادة الحاضــر فــي كــل مكــان، يكــون مــن يقــدمها جــديرًا بالحصــول علــى جــواب .

  ).21: 3(خروج  »وجه قلبه نحوه مصليًا، يستجاب لهوي

نقـه، فـال ييـأس مـن حتى لو أن سيفًا مسلطًا علـى ع«يقنط من استجابة اهللا له  الّ وعلى المصلي أ
ن الصــيغة فــإ ؛ورغــم وجــود الصــيغ المفــردة فــي األدعيــة والصــلوات اليهوديــة ،57»الرحمــة اإللهيــة

المفضلة هي صيغة الجمع عند تـالوة الصـالة، فنـادرًا مـا يسـتخدم فـي شـعائر العبـادة فـي الكنـيس 
  .58اليهودي صيغة المتكلم المفرد في الصالة

  :في المسيحية تالعبادا: ثانيا
كانت العبادات زمن المسيحية األولى في غاية البساطة، ولم تكن هناك أية طقوس تقريبـًا، وربمـا 

  سببًا في انتصار المسيحية على غيرها من العبادات. كانت هذه السمة

أحـد أهـم األسـرار السـبعة فـي  والتـي تعـدّ  تدور العبادات في المسـيحية حـول الذبيحـة األفخارسـتية,
  .59الكنيسة

لمجد الثالوث القـدوس, ومنهـا تسـمع كلمـة اهللا وتتـرنم بتسـابيحه  يم الكنيسة شعائر العبادة العامةتق
يًا وســط الجماعــة، وهــذه الكنــائس هــي أيضــوتقــ ،وترفــع صــالتها ًا رب ذبيحــة المســيح الحاضــر ســرِّ

  .60أمكنة للتخشع والصالة الشخصية

جسـد المسـيح ودمـه، كانـا فـي العهـد القـديم  إلـىعالمتا الخبـز والخمـر (فـي األفخارسـتيا) يتحـوالن 
  .61يقدمان قربانًا من بواكير األرض عالمة اعتراف بالخالق
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 :رســــتيا علـــى إعــــادة تمثيـــل الحـــدث المقــــدس عنـــدما قــــال المســـيح لتالمذتــــهتنطـــوي عبـــادة األفخا
ذبيحـة جسـده ودمـه  -ليلـة ُأسـلم-وضـع فـي العشـاء األخيـر«فالمسـيح قـد  ،»اصنعوا هذا الذكرى«

  .62»أن يجيء إلىيب على مر األجيال لكي تستمر بها ذبيحة الصل ؛األفخارستية

تهــا، وهــي شــركة الحيــاة مــع اهللا ووحــدة شــعب اهللا، فاألفخارســتيا تمثــل منبــع الحيــاة المســيحية وقم
  .63ذات الوقت يتوحد المؤمنون أيضاً  وفي ،فالعابد يتوحد مع المعبود

كمـا وصـفها كتـاب  أو »صـالة قربانيـة«فهـي  األفخارستيا هي عبادة تجمع بـين الصـالة والقربـان:
، وهــي تــذكار تضــحية هــي صــالة شــكر وذبيحــة حمــد هللا »يم المســيحي للكنيســة الكاثوليكيــةالتعلــ«

  ،فالمسيح هو الذبيحة الذي بذل جسده ألجل الناس ،64بقوة كلمته وروحه واستحضار له ،المسيح

فخارســتيا  ليســت مجــرد اســتعادة ألحــداث فاأل ،وعبــر بهــذه التضــحية عــن عظــيم محبتــه لإلنســان
  .65بل هي اإلشادة بالعجائب التي صنعها اهللا لألنام ؛الماضي

  الصالة المسيحية
واهللا  اإلنســانالعالقــة الحيــة بــين «أن الصــالة فــي العهــد الجديــد هــي  إلــىهب علمــاء المســيحية يــذ

  .66»والمسيح والروح القدس

التمــاس الخيــرات  هــي رفــع الــنفس نحــو اهللا أو«ويعــرف القــديس يوحنــا الدمشــقي الصــالة بقولــه: 
  .67»الصالحة من اهللا

السـماء، هتـاف  إلـىلقلـب، نظـرة بسـيطة تلقيهـا هـي توثـب ا«نهـا أما القديسة تيريزا فهي تعرفهـا بأو 
  .68»كما في الفرحكر وحب في المحنة ش

ـــدًا عـــن اهللا فالصـــالة القلـــب هـــو الـــذي يصـــلي، وٕاذا كـــ« :وعـــن أهميـــة القلـــب فـــي الصـــالة ان بعي
  .69»باطلة

  صالة المسيح
 صــالة ليســوع .»وٕايــاه وحــده تعبــد ،للــرب إلهــك تســجد« :ى علــى لســان المســيحجــاء فــي إنجيــل متّــ

  مشيئة اهللا المحبَّة. إلىهي تسليم متواضع وواثق إلرادته البشرية 

  .70يعتزل يسوع مرارًا في الخلوة، على الجبل، وال سيما في الليل، لكي يصلي

  ذكر اإلنجيليون صالتين للمسيح كالهما تبدآن بالشكر:

  )22-21: 10) و (لو 27-25-11الصالة األولى (من 
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ألنه أخفى أسرار الملكوت عمن يسمون أنفسـهم علمـاء،  ؛ويباركهيحمد يسوع األب، ويعترف به، 
  .»لألطفال«وكشف عنها 

  )42-41: 11والصالة الثانية (يونا 

  .»عالمًا بأنك تسمع لي على الدوام يا أبت أشكر لك أنك سمعت لي، لقد كنت أنا«

  ).46: 23ا (لوق»يا أبتاه، في يديك أستودع روحي«آخر كالمه كان صالة ودعاًء هللا فقال: 

  المسيحيةسمات الصالة 
تشترط الصالة التي علمها المسيح لتالمذته  توبة القلب، والمصالحة مـع األخ قبـل تقـديم القربـان 

: 6، والصــالة فــي الخفيــة (متــى 72والصــالة ألجــل المضــطهدين ،، ومحبــة القريــب71علــى المــذبح
، ونقـاوة القلــب، وطلــب 74الصــالة، والمغفـرة مــن أعمـاق القلــب فـي 73وعـدم تكــرار الكـالم عبثــاً ، )6

  .75ملكوت اهللا

نجيـــل علـــى لســـان المســـيح عليـــه فقـــد جـــاء فـــي اإل ؛وال بـــد للمصـــلي مـــن التـــيقن باســـتجابة اهللا لـــه
  .76»كل ما تسألونه في الصالة، فآمنوا أنكم قد نلتموه« :السالم

ى عمـل إرادة وٕانمـا بمطابقـة القلـب علـ »يـا رب. يـا رب« :اإلنسانوصالة الحقيقية ال تكون بقول 
  .77األب (اهللا)

ح بعـد رجوعـه نجيل أن المسـيفقد ذكر اإل ،اهللا من خالل المسيح إلىوالصالة في المسيحية تتجه 
  .79ألنه (المسيح) هو (الطريق والحق والحياة) ؛78أن يسألوا اهللا باسمه وقيامته علم تالميذه

لكونـه كاهننـا،  ؛لي ألجلنـاإنـه يصـ«ويلخص القديس أوغسطينوس أبعاد الصـالة المسـيحية بقولـه: 
  .80»ويصلي فينا بكونه رأسنا، ونصلي له بكونه إلهنا. فلنعرف إذن أصواتنا فيه وصوته فينا

هـي ال تصـل  -مهما كانت جماعية أو شخصية، كالمية أو قلبية-الصالة في التعاليم المسيحية 
هـــو الســـبيل األبســـط ، ودعـــاء اســـم يســـوع القـــدوس 81اهللا (األب) إال إذا كانـــت (باســـم) يســـوع إلـــى

  .83، ومريم هي المصلية الكاملة82للصالة المتواصلة

الصـــالة الشـــفوية، التأمـــل، الصـــالة العقليـــة، ويجمـــع بينهـــا خشـــوع  :وهـــي ،وللصـــالة ثالثـــة تعـــابير
  .84القلب

تفترض الصـالة جهـدًا كبيـرًا وجهـادًا للـنفس ولحيـل الشـيطان، وجهـاد الصـالة ال يمكـن فصـله عـن 
  .85»يصلي ألنه يعيش كما ؛كما يعيش اإلنسانيصلي « ،(الجهاد الروحي)
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  ومن أهم أشكال الصالة في المسيحية:

  صالة الطلب وموضوعها المغفرة. - 1

 صالة الشفاعة أي (الطلب من أجل اآلخر). - 2

 صالة الشكر، الشكر على كل شيء وكل فرح وكل مشقة. - 3

مـا هـو  إلىمجده صالة التسبيح، وهي منزهة عن المصلحة تتوجه نحو اهللا وتتغنى به وت - 4
 .86أبعد من أفعاله

 .87األفخارستيا تحوي كل صيغ الصالة وتعبر عنها - 5

وتوجـــه  ،عنـــدما حانـــت ســـاعته »ســـاعة يســوع«ومــن أهـــم الصـــلوات المســـيحية مــا يســـمى بصـــالة 
ــــــىبصــــــالته  ــــــادهم-ب)، وهــــــذه الصــــــالة اهللا (األ إل ــــــق  -بحســــــب اعتق ــــــدبير الخل ــــــاول كــــــل ت تتن
  .88والخالص

عليها السالم مـن أهـم الصـلوات فـي الديانـة المسـيحية، وهـي تعبيـر كامـل  »صالة مريم« كما تعدّ 
  .»الرب فليكن لي بحسب قولك ةُ مَ أنا أَ « :للطاعة والتسليم ألمر اهللا

  بية (صالة الرب)الصالة الرَّ 
أبانــا الــذي «عنــدما ســألوا المســيح أن يعلمهــم الصــالة، علمهــم صــالة  نجيــل أن الحــواريينيــذكر اإل

  .89».في السموات ..

اهللا السـماوي (األب)، وأنهـا جـاءت بصـيغة الجمـع  إلـىويعتقد المسيحيون أن هـذه الصـالة تتوجـه 
وهـــي تحـــوي وتختصـــر جميـــع الصـــلوات التـــي فـــي الكتـــاب  ،»أبـــي«ولـــيس  »أبانـــا«ولـــيس المفـــرد 

، والصـالة الربيـة تجعـل 90كله وأكمل الصلوات، وقلب الكتاب المقدس كله، فهي خالصة اإلنجيل
وهــي تنمــي فــي المصــلي إرادة  ،ومــع يســوع (االبــن) ،يــدخل فــي شــركة مــع اهللا (األب) المســيحي

  .91جانب اإلحساس بالثقة، والتواضع أمام اهللا إلىالتشبه به، 

تقديس االسم، إتيان الملكوت، تتمـيم  :اهللا إلىالطلبات الثالثة األولى من (الصالة الربية) موجهة 
أعطنا خبزنا، اغفـر لنـا،  :نفسه اإلنسانطلبات تتعلق بحياة  المشيئة اإللهية، واألربع األخرى هي

  (ابتالء)، نجنا من الشرير. ثم تنتهي الصالة بلفظة آمين. ال تدخلنا في تجربة

    اإلسالمالعبادة في : المبحث الثالث
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النــاس جميعــا كمــا فــى قولــه يمــان التــى غرســها اهللا فــى نفــوس ن عــن جــذور العبــادة واإلآيتحــدث القــر 
َوِلّلــِه َيْســُجُد }وقــال تعــالى: )، 23 اإلســراء({إحساناوبالوالــدين  إيــاه إالبــدوا ال تعأوقضــى ربــك }: تعــالى

ِظَالُلُهْم ِباْلُغُدوِّ َواآلَصالِ  َكْرًها وَّ   .)15(الرعد {َمْن ِفي السَّمـٰـَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وَّ
 الظــاهرة عمــالاه مــن األقــوال واألالعبــادة بمعناهــا العــام هــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه اهللا ويرضــو 
عبادة ليست محصورة في الصالة والصيام والحج وما يلحق بها من الـتالوة والـذكر فال ؛92لباطنةوا

 ىعلـــ- اإلســـالمركـــان األساســـية فـــي بنـــاء وٕانمـــا هـــذه الشـــعائر العظيمـــة واأل ؛والـــدعاء واالســـتغفار
التـي -فـدائرة العبـادة ، التي يريدها اهللا وليست كل العبادة ،هي جزء من العبادة -منزلتها وأهميتها

رحبــة واســعة تشــمل  دائــرةٌ  -وجعلهــا غايتــه فــي الحيــاة ومهمتــه فــي األرض ،اإلنســانخلــق اهللا لهــا 
  تستوعب حياته كلها.و  ،اإلنسانشؤون 

يــا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم }قــال تعــالى:  جــل العبــادة أرســل اهللا جميــع الرســل،أمــن 
  .)21( البقرة {بلكم لعلكم تتقونوالذين من ق

وتكفلــت  ،ابــن آدم خلقتــك لعبــادتي فــال تلعــب :يقــول اهللا تعــالى«: ورد فــي بعــض الكتــب اإللهيــة
وأنـا ، وٕان فتك فاتـك كـل شـيء، فإن وجدتني وجدت كل شيء، فاطلبني تجدني ،برزقك فال تتعب

  .93»أحب إليك من كل شيء..

  أقسام العبادة
  خمسة أنواع، هي محل اشتراك بين عموم األديان، وهي: إلىلعبادات قسم أبو الحسن العامري ا

ـــه  ،العبـــادة النفســـانية، وهـــي الصـــالة المشـــتملة علـــى ذكـــر اهللا تعـــالى - 1 ـــنفس ل وٕاخـــالص ال
  بالخضوع والخشوع.

والعبادة البدنية، وهي الصيام المشتمل على صورة التقلد لألمانـة فـي أشـياء ينجـذب إليهـا  - 2
 اإلخالل بها. إلىها مع دواعي النفس الطبع، والصبر على حفظ

 العبادة المالية، وهي الزكاة المشتملة على التسمح باألموال. - 3

 العبادة الملكية، وهي الجهاد المشتمل على حراسة الملة. - 4

والتـي تشـتمل علـى عبـادة نفسـانية وبدنيـة  –التـي هـي النسـك األعظـم-العبادة المشتركة،  - 5
 .)95-94({أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ  ِلُكلِّ }الحج،  يهو ومالية وملكية 



18 

قـوال العبادة العامة وهي اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضـاه مـن األ :قسمين إلىوالعبادات تقسم 
، وهـذه هـي 96)الصالة والصوم والزكـاة والحـجي (والعبادة بالمعنى الخاص وه، فكارعمال واألواأل

  وقواعده الرئيسة. اإلسالمأركان 

وعبــادات غيــر  ،كالصــالة والصــيام والحــج والزكــاة)( عبــادات محضــة إلــىوهنــاك مــن قســم العبــادة 
  .)علمكالجهاد وطلب ال( محضة

  العبادة والذكر
َوَأِقـِم الصَّـَالَة } بربـه األعلـى، قـال تعـالى: اإلنسـانإن القصد األول مـن العبـادات كلهـا هـو تـذكير 

  .97{ِلذِْكِري

: (إنما فرضت الصـالة، وُأمـر بـالحج وُأشـعرت المناسـك، -الة والسالمعليه الص–وقال رسول اهللا 
  إلقامة ذكر اهللا).

يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا } وهذا الذكر ال يتم إال بحضور القلب والعقل وهو متضـمن فـي قولـه تعـالى:
  .)99-98({ونَ َحتََّى تـَْعَلُموْا َما تـَُقولُ  َال تـَْقَربُوْا الصََّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى

نــا نحــن نزلنــا إ }كمــا فــي قولــه تعــالى: مــن أهــم األســماء التــي يســمى بهــا القــرآن والــذكر هــو اســم 
  ).9(الحجر{نا له لحافظونإ الذكر و 

ة ذكـــر اســتدام إلــىه يصــل العبـــد بــ: ذكـــر اللســان وذكــر القلـــب، أمــا ذكــر اللســـان فالــذكر نوعــان
  .وهو غاية ذكر اللسان ،القلب

الغـدو بودون الجهر من القول وخيفة ً  واذكر ربك في نفسك تضرعاً } :الذكريقول اهللا عزوجل في 
  ).205عراف(األ{واآلصال

لــه بــذكره لهــم فقــال  هقــرن ذكــر عبــاد عنــدما وقــد جعــل اهللا ثــواب مــن ذكــره فــوق كــل ثــواب مــادي
 قـال اهللا«قـال:  - صلى اهللا عليه وسـلم–وعن أبي هريرة عن النبي  )152البقرة ({فاذكروني أذكركم}

وٕان ، ذكرتــه فــي نفســي، فــإن ذكرنــي فــي نفســه، تعــالى أنــا عنــد ظــن عبــدي بــي وأنــا معــه إذا ذكرنــي
  .101»ذكرته في مأل خير منهم...، ذكرني في مأل

وذكـر  .كـىز قـد أفلـح مـن ت}فالصالة ذكـر  ،والذكر موصول بكل العبادات التي أمر اهللا بها عباده
 ،)28(الحــج{لومــاتيــذكروا اســم اهللا فــي أيــام معو }والحــج ذكــر  ،)14،15علــى(األ{اســم ربــه فصــلى

  .واالستغفار ذكر ،والحمد ذكر ،ح ذكروالتسبي
  ادة واألخالقالعب
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ين فقـد قـرن اهللا تعـالى بـ، تظهر الصلة القوية بين العبادة واألخالق في العديد من اآليـات القرآنيـة
  :  خالق كما في قولهالعبادة واأل

 َوالـَِّذينَ  . َعـِن اللَّْغـِو ُمْعِرُضـونَ  َوالـَِّذيَن ُهـمْ  . ْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَالِتهِ  . َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ }
ِإالَّ َعلَــى َأْزَواِجِهـــْم أْو َمــا َمَلَكــْت أَْيَمـــانـُُهْم  . ْم ِلُفـــُروِجِهْم َحــاِفُظونَ َوالـَّـِذيَن ُهــ . ُهــْم ِللزََّكــاِة فَـــاِعُلونَ 

ُر مَ فَ  تَـَغى َورَاء َذِلَك فَ  . ُلوِمينَ ِإنـَُّهْم َغيـْ ِتِهْم َوَعْهـِدِهْم َوالـَِّذيَن ُهـْم ِألََمانَـا . ُأْولَئِـَك ُهـُم اْلَعـاُدونَ َفَمِن ابـْ
  .102{َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ  . رَاُعونَ 

 األولــى ،نينللمــؤم آيتــين تخصــان الصــالةرتهــا اآليــات بــين فجــاءت جميــع هــذه األخــالق التــي ذك
  .{َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ } والثانية ،{ْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَالِتهِ }

 َجـاِهُلوَن قَـاُلوا َسـَالًماَوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم الْ } :وقال تعالى
  .103{ِذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجًَّدا َوِقَياًماَوالَّ  .

  .لخلق قبل حسن صالتهم وقيامهم هللافذكر حسن أخالقهم مع ا

 .104{هلك بالصالة واصطبر عليهاأوأمر }: لصالةن بين الصبر واآكما وصل القر 

 .105{ْن ِعَباَدتِهِ ْسَتْكِبُروَن عَ ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَد رَبَِّك َال يَ }وبين التواضع والعبادة: 

  للعبادات األخرى  اإلسالمنظرة 
مشـغوف بعبـادة  فاإلنسـان، عبـادةال إلـى اإلنسـانالتـي تـدفع  سبابجاءت آيات القرآن مستوعبة لأل

 وعبــادة مــن يرزقــه ويــنعم عليــه .106{َطَرنِــي َوِإلَْيــِه تـُْرَجُعــونَ َوَمــا لِــي َال َأْعبُــُد الَّــِذي فَ }خالقــه بفطرتــه 
 .107{ِذيَن تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َال َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقًاِإنَّ الَّ }

تَـْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َال يَنَفعُ } ومن بيده النفع والضر  .108{ُكْم َشْيًئا َوَال َيُضرُُّكمْ قَاَل َأفـَ

ثنائهــا، أفــي البعثــة و  العبــادات التــي كانــت ســائدة قبــل إلــىأشــار القــرآن الكــريم والســنة النبويــة وقــد 
  ومن أبرز تلك العبادات:، األحدفراد العبادة هللا الواحد أ تقويم ما خالف إلىوسعى كل منهما 

 .109{َأن الَّ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ }عبادة الشيطان:  -1

قَــاُلوا ُســْبَحاَنَك  . ء ِإيـَّـاُكْم َكــانُوا يـَْعبُــُدونَ ُمثَّ يـَُقــوُل لِْلَمَالِئَكــِة َأَهــُؤَال }عبــادة المالئكــة والجــن:  -2
 .110{ْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ أَنَت َولِيـَُّنا ِمن ُدوِِم بَ 

 .111{وا الطَّاُغوَت َأن يـَْعُبُدوَهاَوالَِّذيَن اْجتَـَنبُ } عبادة الطاغوت: -3
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 .112{ْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الّلهِ انـَهُ اختََُّذواْ َأْحَباَرُهْم َوُرْهبَ }عبادة األحبار والرهبان:  -4

 .113{فـََقاُلوا أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقـَْوُمُهَما لََنا َعاِبُدونَ }عبادة الزعماء:  -5

 .114{وا لِلَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ َال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوَال لِْلَقَمِر َواْسُجدُ }الشمس والقمر:  -6

  .115{فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا رَبِّي} :عبادة الكواكب - 7

، انتقـدت األحاديـث النبويـة عبـادة القبـور وتقـديم الـذبائح والنـذور لغيـر األمواتعبادة أرواح  - 8
العبـــادة كعـــادة  إلـــىوهـــو يـــرفض النظـــر ، فـــالقرآن ينتقـــد العبـــادة الملفقـــة وغيـــر الواعيـــةاهللا، 

أنهـــا خضـــوع إرادي ومحبـــة صـــادقة تنبـــع مـــن  عـــن آبائـــه وأجـــداده، ويقـــرر نســـاناإليتلقنهـــا 
  ، وتلتقي مع ما يريده اهللا منه.اإلنسانوجدان 

  اإلسالمسمات العبادة في 
 قَ لَ خَ  نْ مَ ى إليه، وهو اهللا تعالى، فَ أعظم أشكال الخضوع في العبادة أن تكون كما يريدها من تؤدَّ 

شـــكل العبـــادة التـــي يريـــدها منـــه، ولـــذلك كانـــت العبـــادات فـــي  هـــو وحـــده الجـــدير بتقريـــر اإلنســـان
، اإلنســانإن العبــادات لصــحة قلــب «مــام الغزالــي: وفــي هــذا المعنــى يقــول اإل ،»توقيفيــة« اإلســالم

كاألدوية لصحة بدنـه، ولـيس كـل إنسـان يعـرف خـواص الـدواء وسـر تركيبـه إال الطبيـب أو العـالم 
علــى الضــرورة أن أدويــة العبــادات بحــدودها ومقاديرهــا الــذي اخــتص بمعرفتــه... فكــذلك بــان لــي 

بــل يجــب فيهــا  ؛المحــددة المقــدرة مــن جهــة األنبيــاء، ال يــدرك وجــه تأثيرهــا ببضــاعة عقــل العقــالء
  .116»ص بنور النبوة ال ببضاعة العقلتقليد األنبياء الذين أدركوا تلك الخوا

 إلـىمنـدفع بفطرتـه  اإلنسان، خاصة وأن اإلنسانإن الذي يقرر العبادة ويحديد وسائلها هو خالق 
البحــث عــن وســائل يعبــر فيهــا عــن خضــوعه ومحبتــه لمــن أوجــده فــي هــذا العــالم، وجعلــه متســلطًا 

  اهللا زلفا. إلىاختراع وسائل تعبدية يعتقد أنها تقربه  إلىمما يؤدي به دوما  ،على سائر خلقه فيه

وسـعيه فـي طلـب رزقـه  اإلنسـانتلغي حاجات  العبادة نظرة متوازنة، فلم يجعلها إلى اإلسالمنظر 
  .ن الغلو في العبادةومعاشه، فنهى ع

فخالفـا ألحكـام السـبت التـي جـاءت شـاقة ، التيسير ورفع المشقة عـن النـاس فـي العبـادة إلىودعا 
العمـل  ت أحكام يوم الجمعة ميسرة ولم تنه عـنوتمنع أي شكل من أشكال العمل طيلة اليوم، كان

رض وابتغــوا مــن فضــل اهللا فــاذا قضــيت الصــالة فانتشــروا فــي األ} :لجمعــة فقــطوقــت صــالة ا إال
  ).10(الجمعة: {واذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون
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الصـالة،  عِ ْمـللعبادات رخصًا ليخفف بها المشقة عن الناس، كما هو الحـال فـي جَ  اإلسالموجعل 
  أحكاما تناسب حالهم.عذار صحاب األأوفي الحرب، وجعل للمريض و  رها في السفر،صْ وقَ 

  العبادة بين الرمزية والوثنية
فهي وٕان كانت تبدأ مـن رمـز أو -117»مبدأ روحي غير مادي إلىتوجه «العبادة في جوهرها هي 
  ذلك المبدأ الروحي. إلىتنتهي  -جهة أو كائن طبيعي ما

بـل  ؛ا لـذاتهالـم يعبـدوه األديـانتبـاع أصنام والصور التي قدسها معظـم ن األإساس فوعلى هذا األ
منـــذ القـــدم أن اهللا لـــيس صـــورة  اإلنســـانفلقـــد أدرك ، اســـتخدموها كوســـائل فكريـــة للتأمـــل والتركيـــز

نـــه لـــيس محصـــورا أو ، اإللـــهعليـــه اســـم  أطلــقرغـــم أنـــه ، يرســمها بريشـــته وال تمثـــاال يصـــنعه بيديـــه
  له.رغم أنه بيت اإل، بجدران معبد

لهنـدوس ال يقصـدون عبـادة تمثـال االلـه انـدرا أو فا، إن الرموز ليست موضـوعا للعبـادة بحـد ذاتهـا
المسيحيون ال يقولـون بعبـادة الصـليب و ، سيفا أو وشنو عندما يتلون أمامها الصلوات والتضرعات

يتخـذونها أداة لتركيـز التفكيـر والتأمـل بمـا وراءهـا مـن المعـاني الروحيـة  وٕانما، قانيمأو الصور واأل
  السامية.
ن التركيــز علــى الصــورة أو التمثــال لــيس ســوى خطــوة أولــى فــي اتجــاه ديــان أتبــاع هــذه األأويــرى 

ـــادة و ، لهيـــة التـــي ال نهايـــة لهـــاالبحـــث عـــن الحقيقـــة اإل ـــدأ مـــن صـــورة أو مكـــان إ فالعب ن كانـــت تب
  .يشعر بوجود االله في كل مكانيجب أن  اإلنسانأن  إالين مخصوص

سـود هـي وسـائل يتعبـد مــن الحجـر األفالقبلـة والكعبـة و ، نجـد الرمـوز الدينيـة حاضـرة اإلسـالموفـي 
ليس البر أن تولـوا وجـوهكم قبـل المشـرق والمغـرب ولكـن البـر }، خاللها المسلم وال يقصدها لذاتها

 وآتى المال علـى حبـه ذوي القربـى واليتـامىوالمالئكة والكتاب والنبيين  من آمن باهللا واليوم اآلخر
  .)176(البقرة {والمساكين

ولـوال  ،واهللا إني أعلم أنك حجر ال تنفع وال تضـر« :األسودللحجر  -هرضي اهللا عن-وقول عمر 
   .»لك ما فعلتبَّ أني رأيت رسول اهللا قَ 

 ،)المظــاهر والحقــائقليــه (إالرمــز والمرمــوز بــين  رحمــه اهللا يــربطالشــبلي نجــد فــي مناســك الحــج و 
 ،إزالـة كـل العلـل يلزمه التجرد عـن كـل شـيء، والتطهـر يلزمـه -أي اإلحرام-نزع الثياب «: فيقول

ورؤيــــــة الكعبــــــة يلزمهــــــا رؤيــــــة رب الكعبــــــة  ،لمســــــجد يلزمــــــه الــــــدخول فــــــي قــــــرب اهللاودخــــــول ا
  .118»المقصودة
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البيت الذي يذكر فيه اسم اهللا، ويتجه إليه الناس، فإنهـا  يوٕاذا كانت الكعبة من حيث الظاهر تعن
حـق بتجلياتـه، ولـذلك يقـول: من حيث الباطن تعنـي قلـب العبـد المـؤمن التقـي النقـي الـذي يعمـره ال

  .119وهو القلب الذي وسع الحق فهو عامر »البيت المعمور«
إذ أنه أخذ درسًا من جارية كانت تطوف وهي تنشـد شـعرًا فـي الحـب، فنهرهـا  ؛تجربةبيمر الجنيد 

فسألته الجارية إن كان يطوف بالبيت أم يبغي رب البيت، فرد بأنه يطوف البيـت، فنعتتـه  ،الجنيد
يطوفـون باألحجـار يبغـون قربـة إليـَك وهـم أقسـى قلوبـًا مـن «وقالـت:  ،رية بأن قلوبهم كـالحجرالجا

  .120»الصخر
نــه يتســامى أفحينمــا يطــوف الطــائف فك، إن الــدالالت الرمزيــة للطــواف حــول الكعبــة عديــدة وبليغــة

تخــذ فــإن طوافــه ي، المســتوى العقلــي أو الروحــي األعلــى إلــىويرقــى بطوافــه مــن المســتوى الحســي 
معنــى جديــدًا، حيــث يصــبح كــالطواف حــول العــرش اإللهــي، وبهــذا يكــون موقفــه مــن العــرش فــي 

  .121طوافه كموقف المالئكة الطائفة حوله منذ األزل

  خاتمة
 األســريةوتــدعيم الــروابط لألمــم والشــعوب ســهمت العبــادات والطقــوس فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة أ

فكانــت ســاذجة ، اإلنســانيةفــي مســيرته الفكريــة ومعاناتــه  اناإلنســوقــد رافقــت العبــادة ، واالجتماعيــة
فكانـت العبـادات الطوطميـة وعبـادة مظـاهر الطبيعـة  وعبـادة ، وطفولتـهوطفولية فـي فتـرة سـذاجته 

تـه الروحيـة فبـدأت تتجـه نحـو ذوات بوتبلـور تجر  ،نسـانيثم تطورت مع تطور الفكر اإل، األسالف
مـن  لرغم ممـا يبـدو عليـه هـذا التفسـيرهـذا وبـا، ومشـابهتهراحت تتجرد عن مشاكلة الخلق ، علوية

ـــ ـــةقبـــول ب ـــة للظـــاهرة الديني ـــم تكـــن ترشـــد  فـــإن ،النظرة التطوري ـــة ل ـــة الرباني ذلـــك ال يعنـــي أن العناي
  .قوم من العبادات واالعتقاداتواأل األمثل إلىخرى بين الفينة واأل اإلنسان

ذه الحيرة والدهشة لما درجوا عليه مـن طرائـق مم والشعوب لتأخاألن المتأمل في عبادات إوأخيرا ف
ال أن هــذا ال يعنــي بحــال أن إالمســلم مــن عبــادات وشــعائر،  هتخــالف مــا اعتــاد عباديــةووســائل 
وعلـى وجـه ، ليـه جميعـاإالبشرية كانت شيئا آخـر غيـر الـذي نطمـح  توالطموحا اإلنسانيةالدوافع 

الموضـوعية و  اإلنسانيةاالعتبارات ب االهتمام بعيدة عنسالمية عظم الدراسات اإلمالعموم ما تزال 
دته هــذا بــالرغم مــن التطــور الكبيــر الــذي شــه، ســهمت فــي تطــور الطقــوس والشــعائر الدينيــةأالتــي 

  هذه الدراسات وراء المتوسط.
                                                 

  .29، دار الفكر العربي، صالدينمحمد دراز،  -  1
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