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م ي رح ل ن ا م رح ل هلل ا م ا س  ب

 اإلسالم والعلمانيت 
ب   ا ت ك ل م ل ا ل ع دخ  م

تؤكد أدبيات علم اجتماع ا١تعرفة أف اٞتماعة البشرية ال تستطيع فقو كاقعها كالتبصر بو إال من خبلؿ ذاهتا ، 

 كآليتها ُب ذلك جهاز إجرائي ىو ا١تخياؿ العاـ أك الضمَت اٞتماعي . 

يئة كتلقائية كمستمرة كغَت ٤تسوسة نتيجة تراكمات كخربات حياتية كمعرفية كىذا الضمَت يتكوف بصورة بط

 كٕتارب عاطفية كتارٮتية كسوابق عقلية كسلوكية كغَت ذلك . 
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كٯتكن القوؿ إف الضمَتين الغريب ك العريب خضعا ٕتاه بعضهما البعض لنظرة عدائية مانوية تبادال خبل٢تا _ 

 سفيو كاالزدراء ،حيث غاض ُب أعماقهما موركثا ثقيبلن ككئيبان كداكنان .كعرب عمق تارٮتي مديد _ نظرات الت

كمرد ذلك خطابات أيديولوجية كسياسية سعارية خلقت صورة غائمة كمشوشة عن الغَت كأقامت جداران ٝتيكان 

 من اٟتساسيات كالتقوٯتات ا٠تاطئة . 

ًتكة بُت ضفيت ا١تتوسط عربت عن بعض مظاىر كبالطبع فاألمر ال ٮتلو من قياـ قنوات اتصاؿ فكرية كقيمية مش

الفهم ا١تتبادؿ كالتفاىم اإلنسا٘ب اٟتر خبلؿ العصر الوسيط ، كإف كاف التدابر كالتناجز كالتنابذ كالقطيعة ىي 

 . 1السمة السائدة كا١تهيمنة على التاريخ السياسي كاٟتضارم كاالجتماعي ٢تذا العصر

بعد  - القطبُت الكونيُت ا١تذكورين ناس علوان كصعودان لينتهي بو ا١تطاؼ ك٦تا ال جداؿ فيو أف ميزاف القول بُت

إٔب انتصار ظافر كصعودم ملموس لصاّب الغرب السيما ُب العصر  -صعود لصاّب العرب عقبو توازف 

االستعمارم كبعد أف قاـ ىذا الغرب بتفكيك العا١تية اإلسبلمية ، ٍب تطويق عناصرىا ك٤تاصرهتا كعز٢تا ُب 

 ريقو لئلجهاز عليها ك٤توىا من لوح الوجود .ط

كمن ا١تؤسف حقان االنسياؽ مع توتر األيديولوجيا كالكبلـ عن عركبة كإسبلـ ُب مواجهة الغرب ، كلكن كيف 

نفسر األحداث التارٮتية منذ اٟتركب الصليبية مركران بإجهاض ا١تشركع العريب النهضوم حملمد على باشا 

عودا باختبلؿ ا١تغرب العريب ٍب ا١تشرؽ العريب كخطاب غورك عل قرب صبلح الدين ٍب كاحتبلؿ نابليوف ١تصر ص

اتفاقية سايكس بيكو ككعد بلفور تتو٬تان كانتهاء با١تشركع الصهيو٘ب األطلنطي الحتبلؿ أرضنا ُب فلسطُت ، ٍب 

ث اٞتاىد لًتكيع كٕتويع مناىضة ا١تشركع النهضوم الناصرم ، كأخَتان ال آخر ا١توقف من ليبيا ٍب السعي اٟتثي

 كتدمَت شعبنا العريب األيب الشقيق ُب العراؽ .

                                                 
1
، كقد تكلم عن مسالك كقنوات  ُِ،ص ِٖٗ، ُد. حامد ربيع : التجدد الفكرم للًتاث اإلسبلمي دار اٞتليل دمشق ط  

 ضفيت ا١تتوسط ُب القركف الوسطى ، كدعا إٔب التماس ذلك ُب خزائن األديرة كالكنائس كأشار إٔب أنو اطلع االتصاؿ بُت

 على ترٚتة لبعض أجزاء مقدمة أبن خلدكف باللغة البلتينية ُب دير القديس ساف فرانشيكو.



 3 

ىل ٯتكن القوؿ إف ىذه األحداث جاءت ٤تض الصدفة كالنػزعة العارضة الطارئة ؟؟...  أـ إف ىنالك ناظمان 

 موضوعيان ٬تمعها كيلم شتاهتا كيربط فرادهتا كتناثرىا.

َت الغريب شفي ٘تامان من ركاسب القركف الوسطى؟؟.... كأف ىل ٯتكن اٟتديث كالتدليل راىنيان بأف الضم

 بإمكاننا أف ٪تد لو األيدم بثبات كثقة كطمأنينة دكف أف يعتورنا الغفل كالتغافل . 

لئلجابة عن ذلك البد من أف نعرض بسرعة لتلك الصورة ا١تهرطقة الظبلمية اٟتا١تة ا١تتواكلة كالكسولة اليت 

 الضمَت الغريب منذ القركف الوسطى كاليت التزاؿ ترتسم بعض مبل٤تها ك٘تتد آثارىا ألصقت بأمتنا كا١تستقرة ُب

 راىنيان على نسيج أحداثنا القائمة . 

كلعل ما يؤكد ىذا ا١تظهر العدائي ألمتنا أف الغرب شكل الىوتا خاصا ١تقاكمة اإلسبلـ كالعركبة ، األمر الذم 

ئية كتلمسها نسبيان ، حيث اخًتنا لذلك بعض الصور الفكرية ٭تثنا كيستنهضنا ١تعانقة تلك الصورة العدا

 اإلزدرائية اليت قدمها الغرب ُب كجو أمتنا كحضارتنا .

لقد بلغ األمر بتلك الصورة الكاٟتة أهنا طالت كتناكلت كافة قيمنا كرأٝتالنا الرمزم ، كٓب ينج منها أحد حىت 

كاالمشئزاز من ٪تط فريد ، ُب الصورة اليت رٝتها دانيت  ا١تقدس لدينا ، كما يتضح من العقاب ا١تثَت للقرؼ

ُب الكوميديا اإل٢تية ، حيث قطعو إٔب نصفُت من ذقنو إٔب دبره مثل برميل ٘تزؽ أضبلعو كما يقوؿ  للرسوؿ 

 .ُ  دانيت

 كُب ما يلي بعض الصور اإلزدرائية لرأٝتالنا الرمزم ، كقد استقيناىا من كتاب االستشراؽ: 

ف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأنو ناشر لوحي زائف ، كىو ٕتسيد للشبق كالفسق كالشذكذ كصف شذر  -

اٞتنسي كلسلسلة كاملة من ا٠تيانات ا١تتنوعة اليت اشتقت ٚتيعان بصورة منطقية من انتحاالتو ا١تذىبية ، فهو 

 .ِداىية ، كاإلسبلـ ُب الوقت نفسو ىرطقة آرية 

                                                 
 . ٕٓ،صْٖٗ، ِكت ،طد.إدكارد سعيد : االستشراؽ ترٚتة كماؿ أبو سيف ، مؤسسة األْتاث العربية ، بَت  ُ

 
 . ِٗا١ترجع السابق ص ِ
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ا ىو ا١تنتحل ا١تشهور " ماىومت " ا١تؤلف كا١تؤسس ٢ترطقة اٗتذت ٢تا اسم كقريب من ذلك قوؿ ديربيلو : ىذ

الدين نسميها ٨تن ا١تاىوميتة ، كقد نسب مفسرك القرآف كفقهاء الشريعة اإلسبلمية أك ا١تاىومتية إٔب ىذا النيب 

٣تردين إياه ُب الوقت ا١تزيف كل ا١تدائح اليت نسبها اآلريوف كالبوليسوف كا٢تراطقة اآلخركف إٔب اليسوع ا١تسيح 

 ُنفسو من ألوىيتو 

  ِإف زىرة اللوتس ُب نظر نرفاؿ ال تعدك أف تكوف نوعان من أنواع البصل  -

شهوانيوف شرىوف ، ٘تثل ثركهتم غَت ا١تستحقة إىانة  –العرب راكبو اٞتماؿ إرىابيوف معقوفو األنوؼ  -

 . ّللحضارة اإلنسانية 

 عضوية متعطلة النمو مستحاثة بشكل كامل ، كعاجزة عن أف ٕتدد يؤكد ريناف أف اللغات السامية ال-

 . ْحيويتها كقوهتا ، كُب النهاية الساميوف ليسوا ٥تلوقات حية 

 .ٓإف سيف ٤تمد كالقرآف ٫تا أكثر أعداء اٟتضارة كاٟترية كاٟتقيقة الذين عرفهم العآب حىت اآلف

كالقدرة على ا١تبادرة ٣تبولوف على حب اإلطراء  الشرقيوف كالعرب سذج غافلوف ٤تركموف من اٟتيوية -

كالدسيسة كالدىاء كالقسوة على اٟتيوانات ، كىم ال يستطيعوف السَت على الطريق أك الرصيف كعقو٢تم 

الفضولية تعجز عن فهم ما يدركو األكريب البارع بصورة فورية ، كىم عريقوف ُب الكذب ككسأب كسيئوا الظن 

  ٔنقيض من العرؽ األ٧تلوسكسو٘ب ُب كضوحو كنبلو كىم ُب كل شيء على طرؼ

                                                 
ُ
 .ُِْا١ترجع السابق ص    

ِ
 .ُُّا١ترجع السابق ص   

ّ
 . ُّٔا١ترجع السابق ص   

ْ
 . ُّٔا١ترجع السابق ص   

ٓ
  ُٖٔا١ترجع السابق ص   

ٔ
  َٕا١ترجع السابق ص   
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كصف  - ُُب ركاية لسكوت كصف ا١تذكور ا١تسلم بأنو ينحدر من سبللة الشرير ، بل إنو يفاخر بذلك -

العقل العريب بأنو عاجز عن طرح شعوره اٞتارؼ اٟتاد بانفعالية األحداث احملسوسة كفرديتها ، كىذا ىو أحد 

 .ِاء ظاىرة فقداف حسو بالقانوف العوامل  اليت تكمن كر 

يرل ريناف أف الساميُت ٓب ينتجوا تراثا أسطوريا أك فنا أك ٕتارة أك حضارة ككعيهم ضيق كحاد الصبلبة ، 

 . ّكبشكل عاـ فهم ٯتثلوف تركيبا دكنيا للطبيعة اإلنسانية 

 البهي فقط جديرة ذهذه تكلم شاتوبرياف عن أطماع فرنسا ُب مصر قاؿ ا١تذكور : إنٍت كجدت ذكريات كطٍت-

السهوؿ العظيمة ، كأبصرت بقايا أنصاب تذكارية ٟتضارة جديدة جاءت ذها إٔب شواطئ النيل عبقرية فرنسا 

..... كيف حدث أف صار ىذا الرعاع ا١تنحط الغيب من ا١تسلمُت إٔب سكٌت األرض ذاهتا اليت أثار سكاهنا 

 .ْس كديودكركس ا١تختلفوف عنهم اختبلفان شاسعان إعجاب ىَتكدت

شاتوبرياف قولو : لقد كاف ا لقرآف ) كتاب ٤تمد ( ، كىو ٓب ٭تتو على أم مبدأ للحضارة أك تعليم كيستطرد 

يسمو بالشخصية ، كىذا الكتاب ٥تًتع كال يعظ مقت االستعباد كالطغياف ،كما أنو ال يعظ حب اٟترية ..... 

فحسب ، بل دارت حوؿ معرفة من الذم سينتصر على  ٓب تدر اٟتركب الصليبية حوؿ إنقاذ كنيسة القيامة

ىذه األرض ، مذىب تعبدم ىو عدك اٟتضارة ٤تبذ بإطراد للجهل ) كذلك ىو اإلسبلـ طبعان ( كللطغياف 

كللعبودية أـ مذىب تعبدم أدل إٔب أف يوقظ ُب البشر ا١تعاصرين عبقرية الزمن الغابر اٟتكيم كألغى العبودية 

 .5الدنيئة 

                                                 
ُ
  ُِٓا١ترجع السابق ص     

 
ِ
  ُِٗا١ترجع السابق ص  

ّ
  ُُٔ ا١ترجع السابق ص  

ْ
  ُٖٗك ُٖٖا١ترجع السابق ص   
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يعرفوف شيئان من االحتشاـ ليس لديهم شيء ، كالقوة ىي رذهم ، كحُت ٘تر  ١تذكور قولو : عن اٟترية الكيتابع ا

يركف فيها فاٖتُت يطبقوف عدالة السماء ، فإهنم يبدكف مثل جنود دكف قائد ، مثل مواطنُت  ذهم فًتات طويلة ال

 .1دكف مشرعُت مثل عائلة بدكف أب 

دة يربط الشرؽ بعجلة الغرب ، يقوؿ ا١تذكور : بغل ، حصاف ، فيل ، عجل تكلم كيبلينج عن نظاـ للسيا -

يطيع سائقو كالسائق يطيع العريف كالعريف يطيع ا١تبلـز كا١تبلـز يطيع النقيب كالنقيب يطيع الرائد كالرائد 

ادـ يطيع ا١تقدـ كا١تقدـ يطيع العميد آمر كحدتو كالعميد يطيع اللواء الذم يطيع نائب ا١تلكة كىو خ

 . 2االمرباطورية 

إف فتح األرض الذم يعٍت غالبان انتزاعها من أكلئك الذين ٢تم بشره ٥تتلفة أك أنوفان اكثر تسطيحا من أنوفنا  -

 يغفر لو ىو الفكرة ذاهتا فقط ، فكرة ٗتتفي كراءىا ال بقليل ليس شيئا ٚتيبل حُت تتأملو بعناية زائدة كما

 .3أنا٘ب بالفكرة سيئ ٯتكن لك أف تقيمو كتنحٍت أمامو كتقدـ لو قربانان  تظاىر عاطفي ، بل فكرة كإٯتاف ال

 بطبيعتها إٔب ا٠تطابية ، كالعريب ٭تيا ُب بيئة قاسية ك٤تبطة كال ةالفكر األكركيب يرل أف اللغة العربية ميال -

٬تد  التغيَت كاليؤمن بالتقدـ أك ب تتاح لو فرصة أف ينمي طاقاتو الكامنة كأف ٬تدد موقعو ُب اجملتمع كال

 . 4خبلصو إال ُب العآب اآلخر 

لقد كشف العرب عن عجزىم ُب الوحدة ا١تنضبطة كا١تلزمة فهم ٬تركف انفجارات ٚتعية من اٟتماسة ،  -

يتابعوف ا١تساعي اٞتمعية بصرب ، كىي مساع ٖتتضن عادة دكف رغبة كاملة ، كىم يظهركف  لكنهم ال

                                                 

 ُٕٖا١ترجع السابق ص ُ 

ِ
   ٕٔا١ترجع السابق ص    

ّ
  ُُِالرأم ٞتوزيف كونراد ا١ترجع السابق ص   

ْ
  َّٖا١ترجع السابق ص   
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التنظيم كاألداء الوظيفي ، كإف أم عمل ٚتعي يهدؼ إٔب اإلفادة العامة افتقاران إٔب التنسيق كالتناغم ُب 

 . 1أك الربح ا١تتبادؿ ألجنيب عليهم 

كُب ا١تبلحظة اليت قدمها حاييم كايزمن إٔب آرثر بلفور يقوؿ كايزمن : إف العرب ا١تهرة سطحيوف كسريعو  -

قوة كالنجاح ، كعلى السلطات الربيطانية البديهة كالفطنة يعبدكف شيئان كاحدان كشيئان كاحدان فحسب ، ال

٭تاكؿ اٟتكم  أف تراقب ْتذر كبصورة دائمة ، كٔتقدار ما -كىي اليت تعرؼ الطبيعة الغادرة للعرب  -

 .2يزداد العرب تعجرفان كغطرسة  اإل٧تليزم أف يكوف عادالن ٔتقدار ما

نة أك حضارة أخرل كىو ضرب إنسا٘ب ، _ كيرل غركيناكـ أف اإلسبلـ ظاىرة أحادية كحدانية ٓتبلؼ أية ديا

علميان كسلطويان ،  خبلؽ الوعية إضافة  إٔب كونو عقيمان غَت عاجز عن التطور كمعرفة الذات ا١توض

يشاركنا تطلعاتنا الرئيسة فهو ليس على درجة  كجوىرم أف يدرؾ أف اٟتضارة اإلسبلمية كياف ثقاُب ال

كتفتقر الثقافة القومية العربية أك اإلسبلمية إٔب قافات األخرل لدراسة ا١تتبناة للثحيوية من االىتماـ با

مفهوـ اٟتق اإل٢تي ألمة من األمم ، تفتقر إٔب بنية من القيم األخبلقية كأب اإلٯتاف السائد بالتقدـ اآلٕب 

ا القوة ا١تيكانيكي ، كتفتقر قبل كل شيء إٔب اٟتيوية الفكرية ا١تتوثبة اليت ٘تتلكها أية ظاىرة أكلية ككلت

 .3كإرادة القوة ىي غاية بذاهتا 

قد صمم قبل حرب حزيراف ككاف ينوم  ُٕٔٗكاف الزم ا١تخصص ٟتفل ٓب الشمل ُب جامعة برنسنت عاـ   -

للمتخلل األساس أف يكوف عربيان : ثوب كلباس رأس كصندؿ ، كبعد اٟترب مباشرة حُت أصبح كاضحان 

مرسوـ بتغيَت ا٠تطط ا١توضوعة للم الشمل كقضت ا٠تطة  أف ا١تتخلل العريب سيكوف أمران ٤ترجان صدر

اٞتديدة بأف يسَت ا٠تر٬توف احملتفى ذهم كىم يرتدكف الزم ، كما كاف مقررا ُب األصل ُب موكب رافعُت 

أيديهم فوؽ رؤكسهم ْتركة تعرب عن ا٢تزٯتة القانطة ، ككاف ىذا ىو ما صاره العريب ، ككاف اجملاؿ كا١تدل 

                                                 
ُ
  َّٖا١ترجع السابق ص   

ِ
 َّْا١ترجع السابق ص   

ّ
  ِٔٗا١ترجع السابق ص   
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و يقتصراف على االنتقاؿ من ٪توذج منحط مرسوـ ٓتطوط عامة شاحبة كبدكم راكب على اللذاف أعطيا ل

 ٚتل إٔب صورة كاريكاتورية مقبولة كتجسيد النعداـ الكفاءة كللهزٯتة ا١تهينة .

ظهر العريب ُب كل مكاف شيئا أبعد هتديدان كأشد خطران كبرزت بانتظاـ رسوـ كرقية  ّٕٗكبعد حرب 

يقف كراء مضخة بنػزين ، كلكن ىؤالء العرب كانوا ّتبلء ساميُت ككانت أنوفهم تصور شيخان عربيان 

ا١تعقوفة ْتدة كالنظرات الشذراء ا٠تبيثة على كجوىم تذكَتان كاضحان بأف الساميُت كانوا يقبعوف ٖتت كل 

 .1مشكبلتنا كمصاعبنا اليت كانت ُب ىذه اٟتاؿ بشكل رئيس النقص ُب البنػزين 

لفاز يرتبط العريب إما بالفسق كبالغدر كا٠تديعة ا١تتعطشة للدـ كيظهر منحبل ذا طاقة ُب األفبلـ كالت -

، لكنو جوىريان سادم خؤكف منحط تاجر شك على ا١تكيدة البارعة ا١تراكغةجنسية مفرطة قديران دكف 

راصنة يرل العريب القائد للصوص ا١تغَتين كالق ككثَتان ما ،اكب ٚتاؿ صراؼ كغد متعدد الظبلؿ رقيق ر 

ة تنقط خبثان كشبقان فيما يتكلم ، كالعصاة يز٣تر ُب كجو البطل العريب ا١تأسور كالفتاة الشقراء كينظر نظر 

ٕتارب شخصية ك٘تثل معظم الصور ا٢تيجاف خصائص أك  ة الفردي يظهر العرب دائمان بأعداد ضخمة ال

كخلف ىذه الصور ٚتيعها اليأس(  كالشاذة حىتكالبؤس اٞتماعيُت أك اإلشارات كاٟتركات البلعقبلنية )

 .2( سوؼ ٭تتلوف العآب : ا٠توؼ من أف ا١تسلمُت )أك العربلعاقبةيًتبص خطر اٞتهاد ا١تهدد كا

كبلغت مقالة قريبة العهد كتبها اٯتيت تبدؿ ُب ٣تلة ىاربر درجة أعلى من القذؼ كالتجريح كالعنصرية  -

لة ، كإف العنف كا٠تديعة ٤تموالف ُب ا١تورثات العرقية إذ طرحت منظومة تقوؿ إف العرب أساسان قت

 العربية .

كيكشف مسح دراسي بعنواف ) العرب ُب الكتب الدراسية األمريكية ( ٘تثيبلت تظهر العرب على درجة  -

قصول من الفظاظة كمجموعة عرقية دينية كإف الذم يربط بُت شعوب الشرؽ األكسط ىو عدائية 

سرائيلية( ، كٙتة كتاب ذكر أف الدين اإلسبلمي بدأه رجل أعماؿ ثرم العرب ككرىهم لليهود كلؤلمة )اإل
                                                 

ُ
  ِٔٗا١ترجع السابق ص   

ِ
  ِٕٖالسابق ص   ا١ترجع  
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يدعى ٤تمد ، كقد ادعى أنو نيب كأخرب أتباعو بأهنم سيحكموف العآب كبعد موتو بقليل سجلت تعاليمو 

 .1ُب كتاب يدعى القرآف 

شكاؿ كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل أمسك ا١تفكركف كالقادة عن شحن الضمَت الغريب بصور كأ

 العداء ضد أمتنا ؟؟ 

ال أحد يعتقد ذلك بل ٯتكن القوؿ إف ىنالك عوامل عدة فعلت ىذا السبب ، كلعل ُب مطلعها زرع 

الكياف الصهيو٘ب بأيد غربية كالتزاـ ىذا الغرب ُب استمرار ذلك ا١تشركع كجودان كقوة ، ٍب الدكر 

ي كثركهتا النفطية كيضيف بعضهم سببان خاصان االقتصادم ا١تتعاظم ألمتنا ا١تتمثل ُب موقعها االسًتاتيج

 ىو التأثَت ا١تتميز للحركة ا١تسيحية األصولية األمريكية .

 ،  ِكُب اٟتقيقة فهذه األصولية األمريكية ىي أحد األعمدة األساسية للمشركع الصهيو٘ب 

ات سياسية كعقائدية تثَته األصولية األمريكية كمؤسساهتا كمنظماهتا كقادهتا من أطركح كيرتبط بذلك ما

ك٦تارسات ضغط كتأثَت ُب اجملتمع األمريكي كُب السياسات ا٠تارجية األمريكية ٕتاه الصراع العريب 

 اإلسرائيلي . 

كاٟتركة ا١تذكورة تنطلق من اإلٯتاف بالعصمة اٟترفية للكتاب ا١تقدس كاالقتناع بأنو يتضمن توجيها ت 

وصان النبوءات اليت تشَت إٔب أحداث مستقبلية لصاّب اسرائيل للحياة ٔتا ُب ذلك الشؤكف ا لسياسية كخص

 .ّكالعودة الثانية للمسيح 

كلعل بركز حركة اإلصبلح الديٍت الربكتستانيت ُب القرف السادس عشر أىم حدث ُب نشوء تلك األصولية 

عقل ا١تسيحي حيث نقلت األساطَت الصهيونية كاعتمدت التفسَتات اٟترفية للتوراة كأصبحت فلسطُت ُب ال
                                                 

ُ
  ِٖٖا١ترجع السابق ص   

األمريكية ٕتاه الصراع العريب الصهيو٘ب  مقاؿ منشور ُب ٣تلة ا١تستقبل العريب عدد اٛتد مفلح : البعد الديٍت ُب السياسة  ِ

  ُٕٓص  ّٗٗلعاـ  ُٖٔ

ّ
 ُٕٔاألمريكية ص اٛتد مفلح : البعد الديٍت ُب السياسة   
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األكركيب الربكتستانيت األرض اليهودية ا١توعودة كما دخلت ىذه التعاليم التوراتية األدب كالفن اإلنكليزم 
ُ. 

لقد شكلت االٕتاىات الصهيونية عنصران بارزان ُب اٟتياة الثقافية كالسياسية األمريكية منذ بداية استيطاف  

رين األكائل )البيوريتانيُت( الذين ٛتلوا معهم التقاليد كالقناعات األكربيُت العآب اٞتديد كذلك بفضل ا١تهاج

 .ِالتوراتية 

ذلك أنو عندما اكتشفت أمريكا كفاضت خَتاهتا على أكربا اندس اليهود ُب قوافل ا١تهاجرين إٔب العآب 

ك١تا اندلعت  اٞتديد حاملُت معهم مؤامراهتم كأطماعهم كنزعتهم االنعزالية كبدأكا ّتمع ا١تاؿ كاكتنازه ،

نَتاف الثورة األمريكية جاءت فرصتهم لتقوية نفوذىم كأطماعهم فاستثمركا األحداث كتاجركا باألسلحة 

كٕتسسوا ٟتساب الطرفُت فردت عليهم ىذه األعماؿ ا١تاؿ الوفَت كالنفوذ الذم أكصلهم إٔب سدة الرئاسة 

 .3األمريكية بزعامة فرانكلُت ركزفلت اليهودم األصل 

يط عن تأثَت اإلعبلـ األمريكي لصاّب اٟتركة الصهيونية ا١تسيحية األصولية يتضح من عدد احملطات مثل بس

ساعة يوميان ، كىذا يعٍت أف  ٤ُٕتطة تبث الواحدة منها حوإب  ََُْاإلذاعية الدينية البالغة حوإب 

يقضونو ُب ا١تدارس مع  ما يقضيو تبلميذ ا١تدارس الثانوية من الوقت أماـ شاشة التلفزيوف يفوؽ متوسط ما

 .4التنويو بأف التلفزيوف ىو ا١تصدر الرئيسي لوجهة نظر األمريكيُت عن العآب ا٠تارجي 

من ا١تؤسف أف مظاىر العداء ىذه ٓب تبق ُب ذمة التاريخ ، كلكنها ذكريات حسية التٍت تصيغ األحداث 

  ا١تعاصرة ، كفيما يلي غيض من فيض من تلك ا١تظاىر العدائية :

                                                 
ُ
 ُٕٔاألمريكية ص ٍت ُب السياسة اٛتد مفلح : البعد الدي  

ِ
 ُٕٕاألمريكية ص اٛتد مفلح : البعد الديٍت ُب السياسة   

ّ
 ُٖٕاألمريكية ص اٛتد مفلح : البعد الديٍت ُب السياسة   

ْ
 ُٕٗاألمريكية ص اٛتد مفلح : البعد الديٍت ُب السياسة   



 11 

مؤمنان أف ىذه ا١تعركة ىي  ُِٖٗلقد أجاز الرئيس االمريكي ريغاف العدك األكرب بيجن غزك لبناف عاـ  -

معركة ) ٫تكداؿ ( ا١تذكورة ُب التوراة كاليت ىي ا١تعركة النهائية بُت ا٠تَت كالشر ليفسح اجملاؿ لظهور ا١تسيح 

 .1كقياـ القيامة على عهده كزمانو فيناؿ رضاء الرب 

ن تلك النبوءة الرئيس األمريكي بوش ُب حرب ا٠تليج ، كذلك أماـ حشد أمريكي ُب مقر ٚتعية كتكلم ع -

بٍت برث إحدل أىم دعائم ا٢تيكلية اليهودية الصهيونية مفاخران بأنو كاف رئيسان جيدان لصاّب اسرائيل كأنو 

 .٧2تح ُب فك عزلتها الدكلية بعد أف قضى على ا٠تطر الذم ٯتثلو العراؽ 

ىو  كأف مااللندنية بأف العآب العريب كىم  لو رٯتوف دكالف كزير خارجية فرنسا كأكدتو ٣تلة التاٯتزقا ما -

 سياسة د٬توؿ ا١تدللة بأف العآب العريب ىو ٤تور سياسة ا١تستقبل. أكثر منو ك٫تان 

يخ قوؿ مستشار بريطا٘ب أقاـ طواؿ العقدين ا١تاضيُت ُب دكؿ ا٠تليج على أثر حوار جرل معو بتار  -

رٝتتو بريطانيا للمنطقة سوؼ يستمر مهما كلف األمر كٖتت أم  يلي : إف ما ، قولو ما َُٗٗ/ٖ/ٔ

ظرؼ فا١تنطقة قد أخذت شكلها ا١تستقر على ضوء ذلك كاألكضاع اليت صاغتها بريطانيا ُب منطقة 

حرب بعد ا٠تليج بالذات غَت قابلة للنقاش  أك التعديل أك التبديل حىت لو اضطر األمر إٔب خوض 

حرب ، إف ا٠تليج ٥تتلف جدان عن بقية ا١تناطق العربية فبعيدان عن كىم كجود أمة عربية الذم يتمسك 

بو البعض من ا١تهوكسُت ، كعلى الرغم من أف الوقائع أثبتت عدـ كاقعيتو كافتقاره إٔب مضموف صلب 

يتية كأمة ْترينية كأمة فقد تشكلت أمم ُب منطقة ا٠تليج ، كليس ٣ترد شعوب كدكؿ ، ىنالك أمة كو 

قطرية كىكذا ، كا١تسألة ليست ُب عدد السكاف بل ُب تركيبهم فالعرب أقلية صغَتة ُب كل كاحدة من 

ىذه األمم ا٠تليجية اليت تبلورت كتكرست بقوة كرسوخ ، كالتشكيل اٟتضارم لكل منها ٭تتم عليها 

النػزعة ك٨تميها ، كإف الذين اعًتضوا على االستماتة ُب االستقبلؿ كالتمايز ك٨تن نتفهم مشركعية ىذه 

                                                 
  ُٕص  ُِٗٗلعاـ  ُٓٔر ُب ٣تلة ا١تستقبل العريب عدد برىاف الدجا٘ب : مستقبل الصراع العريب اإلسرائيلي ، مقاؿ منشو  ُ

ِ
  ُٖبرىاف الدجا٘ب : مستقبل الصراع العريب االسرائيلي ،  ص   
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سوؼ يعضوف -ناسبة قلة من ا١تهوكسُت القوالُتكىم با١ت–ا٠تليج رٝتتو بريطانيا كنفذتو ُب منطقة  ما

 .بعد اآلفأصابعهم ندمان 

لواليا ت ا١تتحدة فرصتها الستكماؿ ا٢تيمنة ا١تباشرة على ا١تنطقة ، فاألسلوب الربيطا٘ب اكإذا كجدت 

اٟتكمة كاٟتنكة ا١تستندين إٔب تراث عريق كخربة طويلة أما األمريكيوف فاألمر ٥تتلف ٘تاما الف ٘تيز ب

 .1سلوكهم الفج كا١تملوء عنجهة سوؼ ٬تعلهم أشبو بفيل ُب متجر للزجاج 

الرئيس األمريكي  ِٗٗبأف قطرة النفط أغلى من قطرة الدـ ، كما أكده عاـ  ُْٗقوؿ كليمنصو عاـ  -

بقولو:  أكثر مايهمنا ُب الشرؽ األكسط  ِٗٗارد نيكسوف ُب كتابو الفرصة السا٨تة عاـ األسبق ريتش

 ىو النفظ كاسرائيل . 

: ستكتسب منطقة ا٠تليج أ٫تية اسًتاتيجية بالغة اليوـ أكثر من أم يوـ مضى ، كعلينا  َٖٗكقولو عاـ 

لذم يسمح لنا بأف نعرؼ من يسيطر ُب ا٠تليج كالشرؽ األكسط ألنو ا١تفتاح ا أف نعلم من يسيطر على ما

 . 2ُب العآب  على ما

لقد أقرت إدارة الرئيس االمريكي ريغاف مشركع قياـ نظاـ شرؽ أكسطي ٭تل ٤تل النظاـ اإلقليمي العريب 

على مشركع  ّٖٗالكونغرس األمريكي باإلٚتاع سنة كينهي تأثَتات الرابطة العربية ككافق، الراىن ا٢تش 

األمريكي الربيطا٘ب األصل برنارد لويس القاضي بتقسيم منطقة الشرؽ األكسط  ا١تستشرؽ اليهودم

لمنطقة تتحوؿ فيها كافغانستاف ْتيث ترسم خارطة جديدة لمن جديد ٔتا ُب ذلك تركيا كإيراف بأكملها 

 .3دكلة العربية إٔب  ٞتزيرةا ُب قبيلة

                                                 
/ لعاـ ُخَت الدين عبد الرٛتن ، مقالو ا١توسوـ بعنواف جزيرة أبو موسى كأسئلة حوؿ مصَت األمة ٣تلة ا١تستقبل العريب عدد / ُ

  ِٔص  ِٗٗ
ِ

  ْٓا١ترجع السابق ص  
ّ

-كانظر صاّب زىر الدين صهينة الوطن العريب اسًتاتيجيان  ٗٓمقاؿ خَت الدين عبد ا لرٛتن ، ٣تلة ا١تستقبل العريب ص  

  َْص  ُٗٗ،  َُٔبَتكت العدد 
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ُب قالب فلسفي مدلبلن باالنتصار النهائي  كجاء فوكوياما لينسق ىذه ا١تواقف كاآلراء كيؤسطرىا كيصيغها

دموع كال آالـ كحيث يتحقق كل طوىب كأمل منشود  لليربالية ككصوؿ البشرية إٔب هناية التاريخ ، حيث ال

كيصل قطار التاريخ إٔب غايتو ا١ترٕتاة باستثناء بعض ا١تركبات كلن ٖتوؿ عطالة ا١تسلمُت دكف كصوؿ ىذه 

 . 1ا١تركبات 

ؤٓب ىو أف ىذا العداء ال يقتصر على ا١تسلمُت ، بل يتعداه إٔب اإلسبلـ ذاتو ، كىذا ما لكن الشيء ا١ت

أكده ميشيل دكبريو ) رئيس كزراء فرنسا األسبق ( من أف اإلسبلـ ىو العدك األكؿ كا١تباشر للغرب ، 

إلسبلـ بعدما كقوؿ مارغريت تاتشر رئيسة كزراء بريطانيا السابقة : لقد بقي على الغرب أف يقضي على ا

 .2قضى على الشيوعية 

مكاف للتعايش بُت العآب ا١تعاصر  أما جاف كلود بارك فيؤكد ُب كتابو ) اإلسبلـ كالعآب ا١تعاصر ( أنو ال

 .3الذم أصبح دٯتقراطيا كليرباليا كبُت اإلسبلـ 

سبلمية ىي العاجزة كيتساءؿ جاف فرانسواز ركفيل ُب كتاب االنتعاش الدٯتقراطي قائبلن : ىل الثقافة اإل

كيؤكد ىذا ،   4عن التكيف مع الدٯتقراطية أـ إهنا الثقافة العربية كيأٌب اٞتواب سريعان : االثناف معان 

لدٯتقراطية كتقدٙب فهم للعآب ا١تعاصر ، كيتساءؿ قائبلن :  ٟتضارة االكاتب عجز اإلسبلـ عن االندراج ُب ا

 . ٓيها االختبلؼ مع اإلعداـ كيف ٯتكن أف نصف بالتسامح ديانة يتساكل ف

                                                 
 ِٕٓص  ِٗٗلعاـ  ُٔكُٓدار االجتهاد بَتكت العدداف  -للتعرؼ على رأم فوكوياما كالردكد عليو انظر ٣تلة االجتهاد  ُ

 ىا كماب عد

  َّٔخَت الدين عبد ا لرٛتن السالف الذكر ص مقاؿ  ِ
ّ
  َّٓص  ُٔك٣ُٓتلة االجتهاد العدداف   

ْ
  َّٔص  ُٔك٣ُٓتلة االجتهاد العدداف   

ٓ
 َّٕص  ُٔك٣ُٓتلة االجتهاد العدداف   
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دينية _ توتاليتارية ُب العمق حىت اآلف كاألنظمة  -سياسية  –كأخَتان فاإلسبلـ ُب نظر ا١تذكور حقيقة 

 الفكرية اليت تتضمن ُب مبدئها األصلي مشركع الفتح العا١تي ىي النازية كالشيوعية كاإلسبلـ ، كمن ٍب ال

 .ُنا ٯتكن ا ١تساكمة مع مشركع ىدفو تدمَت 

يزكؿ ٭تمل مشركع التهديد ُب ذا  ٭توؿ كال كا١تسلم العادم مثلو ُب ذلك مثل السوفيييت العادم شخص ال 

 . ِتو كيعجز عن ا٠تبلص منو 

 ىذا ىو الوعي اٞتمعي األطلنطي ٔتخزكنو كمضمونو كركا فده كالعوامل التارٮتية ا١تكونة لو.

يان مع  أمتنا العربية كمشركعها النهضوم ، كىو األمر كيبدك بيقُت أف ىذا الوعي يتناقض قدريان كمصَت 

 الذم يتضح من تآلب الدكؿ األكربية ٚتعاء  على مشركع ٤تمد علي 

مع تركيا ، كاألمر نفسو بالنسبة ١توقفها من ا١تشركع  -خبلفان للتقليد التارٮتي  -باشا النهضوم ككقوفها 

 اف شكلو كمضمونو كتركيبو .اٟتضارم لعبد الناصر كمن أم مشركع كحدكم مهما ك

أف يسفر عن  -رغم ا لتناقضات الداخلية بُت أعضائو -لقد بلغت الوقاحة ُب ىذا ا ٟتلف غَت ا١تقدس 

عدائو الواضح لئلسبلـ ذاتو ، كىو أمر ليس بالعجيب باعتبار اإلسبلـ ىو االحتياطي الركحي األعظم 

حدكد ٢تا ىذا فضبلن عن أنو مرشح أف يبٍت  ات الألمتنا العربية كا١تيكانيـز الذم ٯتكن أف يفجر طاق

 حضارة ركحية تتعارض مع اٟتضارة األطلنطية العادية.

كُب نظرنا إف ا١تستقبل سيشهد صراعان عنيفان بُت ىذه ا ٟتضارة كبُت تشوفات أمتنا ٠تيار حضارم نابع من 

ىذا ا ٠تيار ، كىذا ىو ا ١تغذ ل شخصيتها ككعيها كذاهتا ، حيث اإلسبلـ يتموضع ُب ا١تاىية كاٞتوىر من 

ا ١تستخلص من حديث فوكوياما عن هناية التاريخ كتدليلو باالنتصار النهائي لليربالية ككصفو اإلسبلـ 

 بالعطالة السيما خارج حوضو كاعتباره ا لعقبة الكأداء أماـ ىذا االنتصار  اٟتضارم ا ١تزعوـ  .

                                                 
ُ
 َّٕص  ُٔك٣ُٓتلة االجتهاد العدداف   

ِ
 َّٕص  ُٔك٣ُٓتلة االجتهاد العدداف   
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كتفرد  -كنقيض ايديولوجي لليربالية   -لسوفيييت كلعل الذم سيؤجج ىذا الصراع زكاؿ االٖتاد ا

االطلنطييوف بأسباب القوة كٖتكمهم با١تؤسسة الدكلية كٖتويلها إٔب جهاز قوة ، ال كنظاـ عا١تي ٤تموؿ 

 على خلفية ا١تؤسسة كمنطقها الداخلي  ...

اٞتديد الراىن ،  لقد خطب بوش ُب الكونغرس عقب االنتصار ُب حرب ا٠تليج الثانية معلنا كالءه للنظاـ

 كىذا يعٍت أف ىذا النظاـ ىو االبن البيولوجي للقوة الغامشة كغطرستها.

ىده صوره بسيطة ، كلكنها مهوكسة كىائجة ١توقف الغرب من كطننا كأمتنا ، كىي صورة ٖتمل فيما  

خطاب ثقاُب ٭تمل  ٖتملو جانبان ايديولوجيان ال ثقافيان كإف كنا النعدـ من الناحية التارٮتية كجود أكثر من

 .ُٝتات األنسنة كيقوـ على اٟتوار 

ك٨تن مع الدكتور ٤تمد ارغوف ُب إبرازه تلك اٞتدلية اٟتية بُت إنتاج ا١تعٌت كإ٧تازه كبُت إرادة ا٢تيمنة ْتيث 

إف ىذه اإلرادة ٕتهد دائمان لتسخَت ا١تعٌت ك٘تريغو من أنفو ُب أكحا٢تا ، كاف كاف ا٠تطاب الثقاُب ٬تهد قدر 

، ككلما  ِاالمكاف للتحرر كاالستقبلؿ عن إرادة ا٢تيمنة كااليديولوجيا كا١تسألة أكال كأخَتا ىي رىاف ا١تعٌت 

اشتد عودة ا١تعٌت ترسخ الشرط البشرم كضعفت با١تقابل إرادة ا٢تيمنة كبالعكس ، ككما ٭تدث ٘تامان ُب 

 .شطرم األكا٘ب ا١تستطرقة 

ية من خبلؿ إرادة ا٢تيمنة كبواباهتا كخلفياهتا االيدكلوجية ، كليس من كُب نظرنا إف الغرب قدـ لنا العلمان

 خبلؿ خطاب حر مؤسس ك٤تموؿ على قاعدة صلبة كرصينة من اٟتوار كالتبلقي الثقاُب .

                                                 
ُ
 فلويَت ا١تتضمن ضركرة األخذ بنضارة الشرؽ  كقد عرض لرأم   

ِ
 ّْص ٓٓٗ ُالغرب ،  بَتكت ، دار الساقي ، ط -أكربا  –كتابو اإلسبلـ    
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د اتسمت ، كقاليت كضعت أسس كمداميك العلمانيةكال أدؿ على ذلك أف اٞتمهورية الفرنسية الثالثة ىي 

قبة ، ( اليت أصبحت ايديولوجيا فرنسا ألجياؿ متعاالوضعية ا١تتطرفةلوضعوية )ا ىذه اٞتمهورية بازدىار

 .ُلفتوحات االستعمارية ازدىرت ُب ظل اٞتمهورية الثالثة ننسى أف ظاىرة ا ك٬تب أف ال

، كليس ِكفضبلن عن ذلك فاألعم األغلب من ا١تتفر٧تُت العرب اعتنقوا العلمانية إما غفبلن أك تغافبلن 

 من ثقافتنا كىوية أمتنا . انطبلقان 

كحقيقة األمر أف ىنالك الكثَت من العاىات كاألمراض اليت تعًتم اجملتمعات الغربية ، كمع ذلك يكاد 

 ٮتتفي اٞترح كالنقد ا١توجو لتلك العاىات من متفر٧تي أمتنا.

تحديث كىنالك مبلحظة ىامة نسجلها ُب ىذا الصدد مع ا ألستاذ ٤تمد سيد رصاص ٞتهة انتصار ال

فيما يتعلق  ّالشيئي كا١تادم ُب أمتنا ليس إال ، كبا١تقابل فقد سحل تيار ا٢توية كالًتاث نصران ظاىران 

بتثبيت أقدامو كمواقعو على تراب أمتنا ، كبغض النظر عن كل اعتبار ايديولوجي ، بل كانطبلقان من 

ذه العلمانية تعيش أزمة طاحنة ، كقد عجزت الطبيعة الذاتية ا١تاىوية للعلمانية كمن تارٮتيتها الراىنة ، فه

ُب التعبَت عن ذاهتا ُب مشركع عا١تي كو٘ب يطرح القيمة اإلنسانية كيعلن الشخص البشرم كا١تواطنة العا١تية 

 ، فكيف إذف يصح اعتبارىا ٪توذجان كمثبلن حيان لبلحتذاء كاالقتداء ؟؟ . 

 على العآب كلو الذم تدعي أهنا تقوده.كىذه األزمة ال تقتصر على العلمانية ، بل تنسحب  

كبياف ذلك أف ُب الوقت الذم توجو فيو الدكؿ األطلنطية نداءىا من أجل احًتاـ الدٯتقراطية ، ٧تدىا تدعم 

األنظمة اليت تقمع أبسط أنواع اٟتقوؽ كاٟتريات الدٯتقراطية ُب ببلدىا كيا ٢تا من فوضى معنوية شاملة 

                                                 
ُ
  ُُِد . أرغوف ا١ترجع السابق ص   

ِ
ينابيع ط    ل   ُُٖص  ٔٗٗ ُكتابو ما بعد موسكو : دمشق دار ا

ّ
  ٗٗص  ُٗٗ ُالياس مرقس : ا١تذىب اٞتدٕب كا١تذىب الوضعي ط  
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العآب اآلف ، كىذه فوضى مؤ١تة تشارؾ فيها الدكؿ الكربل كأجهزهتا كإداراهتا  ككاسحة تلك اليت تسيطر على

 .1البَتكقراطية ا١تالكة ألحدث كسائل ا١تعلوماتية ، ككذلك أنظمتها ا١تصرفية 

ذلك أف ىذه العلمانية انتهت فلسفيان إٔب الوضعوية ، كما انتهت على صعيد االقتصاد إٔب الرأٝتالية كعلى 

 . 2ع إٔب الفردية ، كعلى صعيد الدين إٔب اإلٟتادصعيد اجملتم

ك٨تن ال ٧تد ُب ىذه العلمانية الغربية إال خطابان اقتصاديان متمثبلن ُب الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات كذات الشهوة 

 . 3ا١تتكالبة السرطانية ُب امتصاص الدماء كتقطيع األكصاؿ كالتغوؿ على ىوية أمتنا كثقافتها 

نية مبادئ أخبلقية كمعيارية ناموسية كتطرح قيما معنوية ، لتحرير الشخص البشرم الكو٘ب ؟؟ ىل ٘تلك العلما
4. 

كالرسالة الظاىرة للعلمانية ٤تمولة فقط على  –قبل اإلجابة عن ذلك السؤاؿ ال بد من التدليل بأف العقل 

ب جدان ٖتديد مضموف ٓب يستطع أف ٭تسم مسألة األخبلؽ كالقيم ، كمن جهة أخرل ، فمن الصع –العقل 

العلمانية  -٤تدد ٢تذه الظاىرة ، بل إف أدبيات العلمانية تطالنا بأجهزة مفاىيمية متعددة : العلمانية اٞتديدة 

كأخَتان  militantالعلمانية اٞتديدة ، العلمانية ا١تناضلة :  -العلمانية اإل٬تابية  -العلمانية ا١تتفتحة  -اٟترة

 . 5العلمانية اإلسبلمية

                                                 
1
 ّّص َٗٗانظر د. أرغوف : اإلسبلـ كاألخبلؽ كالسياسة ، مركز اإل٪تاء القومي بَتكت،    

2
 .ٗٗص  ُٗٗ،  ُي ، طالياس مرقس : ا١تذىب اٞتدٕب كا١تذىب الوضع  

3
  ُِِص - َٗٗذا الرأم ٞتاركدم : أنظر د. أرغوف : اإلسبلـ ، األخبلؽ ، السياسة ، مركز اإل٪تاء القومي، بَتكت، ى 

4
ة ، شوماف ُب كتابو ا١توسوـ بعنواف : اتفاقيات اٞتات الدكليعدناف كشف عن ىذه الطبيعة السرطانية لتلك ا١تؤسسات د.  

  ٔٗٗ÷ دمشق ، دار ا١تستقبل 

5
 و علما٘ب ُب جوىره.حيث كصف الدكتور حسن حنفي اإلسبلـ بأن ّٖحوار ا١تشرؽ كا١تغرب ، ص  
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من جهة أخرل ٬تب االبتعاد قدر اإلمكاف عن ا١توقف التبجيلي التربيرم التسويغي الذم يرل تراثنا ُب ٣تملو ك 

كاف يتخللو من ظبلمية  كما 1حيان كسليمان مقدسان كغَت تارٮتي ليقف ك٬تمد ُب الفضاء العقلي القركسطي 

 كدكانو . 

رٮتي مع الغرب فضاء غَت ٤تكوـ بأيديولوجيا تقدـ ٬تب فتح فضاء جديد للعمل التا تأسيسان على كل ما

الكفاح ، كبالعصبية القومية أك باٟتشوية اإلسبلمية ، كإ٪تا ٭تمل ىم الصَتكرة اإلنسانية الكربل كخبلصها من 

التعاسة ا١تادية كالنفسية كالركحية كا٠تلقية ، كما يتفرع على ذلك من ترسيخ حقوؽ اإلنساف األساسية 

يتحقق إال  العامة كدٯتقراطيتو ، أم ترسيخ األنسنة با١تعٌت العاـ كا١توسع ، كىذا األمر ال كاالقتصادية كحرياتو

كل ذلك عرب زحزحة دة القوة كا٢تيمنة من جهة أخرل ،  بفك االرتباط بُت ا١تعٌت كالقيمة من جهة كبُت إرا

ّب كا٢تم ا١تشًتؾ احملموؿ على اإلرادة يعقبها ٕتاكز للمواقع األيديولوجية بإتاه القيمة كبإتاه نقطة التقاء ا١تصا

 اٟترة احملررة من دكاعي القوة كاالستكبار ُب األرض .

على ىذه األرضية الرصينة ٯتكن اٟتديث عن رفع القطيعة القائمة بُت أمتنا كالغرب ، ككسر اٟتواجز السميكة 

ضركبان من التواصل اٟتر  -قلناكما -بينهما ، كنسج عرل التواشج كالتواصل السيما أف ضفيت ا١تتوسط شهدتا 

 كاٟتي ا١تربأة من إرادة القوة كا٢تيمنة كا١تصاّب ا١تظلمة . 

على ىذا األساس يرل الدكتور أرغوف ) أف العلمانية مفهوـ عرضي أك تارٮتي كليس مفهوما أزليا" أك سرمديا  

عينو ىو فرنسا ، كميزة االنتقاؿ كما يتوىم البعض ..... فهي مرتبطة بالتاريخ السياسي كالقانو٘ب لبلد ٤تدد ب

من ىذا ا١تفهوـ احملصور بتجربة تارٮتية كاحدة ) أم التجربة الفرنسية ( إٔب ا١تفهوـ الفلسفي الواسع كالكو٘ب 

الذم اقًتحو ، ىو أنو  يتيح لنا أف نستخدـ ا١تصادر الثقافية بالفكر اإلسبلمي من أجل حث ا١تسلمُت على 

لعلمانية ، فكلمة العلمنة تثَت نفور ا١تسلمُت للوىلة األكٔب إهنم ٮتشوهنا كثَتان ، فهم ا١تكتسبات اإل٬تابية ل

                                                 
1
  ٓٔرب ص د. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغ  
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كيعود ذلك إٔب أسباب تارٮتية معركفة ، فبل ينبغي أف ننسى بأف العلمنة كانت  قدمت نفسها لبعض البلداف 

 .1اإلسبلمية على ىيئة الغركر العملي كالوضعي 

سك يعًتم ٖتديد ا١تضموف اٟتضارم للعلمانية كضبط ماىيتها كنطاقها كإذا كاف القلق كاالضطراب كعدـ التما

، فهذا القلق ٧تده كاضحان على الصعيد األخبلقي ، كىذا ما يتضح مع قوؿ الربكفسور لوكاس عضو اللجنة 

توجد أية ذركة دينية أك عملية أك أخبلقية أك سياسية أك فكرية قادرة على   القومية لؤلخبلؽ بفرنسا : ال

، فاألخبلؽ أصبحت ُب عصرنا حرة أم نسبية ، ىذا مع العلم أف خطاب الوحي كاف قادران  2ضها اآلف فر 

على  ذلك بشكل مطلق ُب العصور السابقة إذ أنو كاف ٭تتوم على ما ٯتكن أف ندعوه على حد قوؿ مارسيل 

ونية ٕتاه ا٠تطاب الديٍت ، ككانوا غوشيو ٔتديونية ا١تعٌت ... ىذا يعٍت أف البشر ُب ا١تاضي كانوا يشعركف با١تدي

انوا يناقشونو أبدان ، ككانوا ٮتضعوف لو خضوعان عميقان كدائمان أما  ٮتضعوف لو بكل عفوية كطيبة ظاىرة ، كماؾ

 . 3اليوـ فلم يعد ذلك ٦تكنا 

كبالتإب  ، حيث خرجت الدكلة ظافرة منتصرة ، 4ذلك ألف العلمنة ) الدنيوة ( مدينة ُب نشوئها ٟترب األدياف 

كنتيجة لذلك ، فقد عملت ىذه السلطة ا١تنتصرة إٔب هتميش السلطة الدينية ك٤تاصرهتا كحشرىا ُب اٟتياة 

 ا٠تاصة ، مبعدة إياىا عن الفضاء العاـ ، كبذلك فقد حرمت اإلنسانية من ينبوع ثر للمعٌت كالقيمة ، كىذا ما

ركحية كحضارية ، فقد ضاؽ عآب ا١تعا٘ب الذم يعيش صوره لنا أحد العلماء بقولو : إف اإلنساف يعيش أزمة 

فيو ، كفقد اإلحساس بتلك اٟتيوية اليت ٖتفل ذها الطبيعية ، ذلك ألف ٣تتمع ا١تدنية الصناعية قد فصل اإلنساف 

عن الطبيعة فصبلن كاد أف يكوف  تامان ، فلم تعد ٕتربتو تتضمن اإلحساس بالقول الطبيعية ا١تباشرة ، كٔتا 

                                                 
 . َُّد. أرغوف : اإلسبلـ أكربا الغرب ، ص  ُ

  َُٗد. ٤تمد أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص  ِ

للبنا٘ب ُب بَتكت  ط ّ   ُِص ّٕٗ،  ُأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ، دار الكتاب ا

  َُّد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا . الغرب ص  ْ
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ليو من معافو تثرم حياتو الركحية ، إنو يعيش ُب عآب  صنعو بكامل تفاصيلو ، كبالتإب فقد كل مالو تنطوم ع

 صنعو اإلنساف ينكشف ظلو ، كال يعود فيو سر. داللة معنوية ، ألف ما

إف حياة اإلنساف ا١تعاصر قد قصرت على جانب احملسوسات كا١تاديات ، فإذا ُب أعماقو منطقة فراغ موحش 

سبيل إٔب حل ىذه  ينقطع نداؤه من الداخل ، كال ج إٔب عطاء ال تقدمو لو ىذه اٟتضارة ا١تادية ، كال٭تتا 

األزمة إال عن طريق الدين اٟتق الذم يعطي اإلجابات الصحيحة عن ا١تسائل اٟتائرة : ا١توت : البعث : ا١تصَت 

سر كاٞتربية عند جانب كاحد حيث : ا٠تلود ... إف حياة اإلنساف اٟتديث على ىذا النحو ، توقفت بالق

 . 1أكدت لو الفلسفات أف ا١توت هنائي 

كىذا ىو عُت ما أكده جيوسلوفاكيا ، فقد مثلت العلمنة ُب نظره انعطافا كوبرنيكيا ، إذ كضعت اإلنساف ُب 

نية ، مركز العآب كاٟتياة على حساب ا١تتعاؿ ، كذلك فهي دراما اٟتادية ، كبداية ا٨تطاط اٟتضارة اإلنسا

كيتابع جيوسلوفاكيا التأكيد بأف الشخص البشرم  2كطريقها باإلنساف حيث سينتهي ذها ا١تطاؼ إٔب اٟتيوانية

-Homo: 3أك اإلنساف االقتصادم  االقتصادمٖتوؿ على يد العلمانية إٔب إنساف ذم بعد كاحد ىو البعد 

Economique ريع للعلمانية : إف حشر كقريب من ذلك ما أكده جاف توتشار حوؿ ىذا السقوط ا١ت

العلمانية الدين ُب نطاؽ ضيق يعٍت قطع الذات اإلنسانية إٔب نصفُت كبذلك فا١تسيحي اليعطي نفسو للعآب ، 

بل عليو أف يتوجو إٔب العآب  يتكلم عن العآب ، يكوف من العآب ، ُب أعماؽ العآب من أجل دفع اٟتياة 

 4الزمنية ٨تو شاطئ اهلل

                                                 
     ُِِأنور اٞتندم :سقوط العلمانية ص  ُ

 . ْٖص  ٖٗٗلعاـ  ِّبَتكت ، مركز األْتاث كالدراسات االشًتاكية العدد  -٣تلة النهج  ِ

  ْٗا١ترجع السابق ص  -٣تلة النهج  ّ

 . ٓٔ، ص ُط ّٖٗكتابو : تاريخ الفكر السياسي ، ترٚتة الدكتور علي مقلد ، الدار العلمية ، بَتكت  ْ 
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إليو الدكتور أرغوف بأف العلمانية أدت إٔب عطالة الدين ُب اجملاذهات اإلنسانية الكربل قاصرة  كىذا ما أشار

 .1فاعلية اإلنساف على التوتر العقلي دكف التوتر الضمَتم كالركحي كالنفسي 

لعلموية كإنو ألمر طبيعي أف يقود ىذا االسًتخاء ُب التوتر الركحي كالنفسي ، أف يقود اإلنساف إٔب العنجهية ا

الوضعية أم إٔب إعبلء كاستكبار كعتو كعلو صوت العقل كا١تادة كاإلٟتاد ، كىذه ا١تادية ٕتعل اإلنساف يؤمن 

 .2بالواقع الذم تدركو اٟتواس كالتنديد بعآب الغيب الذم ىو مصدر الوحي 

شيء إال ا١تادة  ث  الذلك أف ا١تادية ٖتدك العلمانية لدراسة اإلنساف ككائن مادم جاء عن طريق ا١تصادفة حي

كإٯتاف ،  3كالقوة ، ا١تادة باعتبارىا أزلية كعلة أكٔب ، بل إف القوة نفسها مظهر من مظاىر ىذه ا١تادة 

يقود إٔب نسبية  العلمانية با١تادة ٬تعلها تؤمن بالتطور دكف حدكد ، على كافة ٣تاالت اٟتياة ، كىذا ما

ة ، كىكذا فاألخبلؽ ُب نظر العلمانية متماىية ٤تايثة للعآب األخبلؽ ، كعدـ كجود مبادئ معيارية ناموسي

 ينفي اإلٯتاف بعلوية األخبلؽ كمثاليتها . ا١تادم مرتبطة بو ارتباط العلة با١تعلوؿ ، كىذا ما

كعلى الصعيد االجتماعي ، فالعلمانية تقود إٔب الفردية ، كىذا يعٍت تسويد ا١تصلحة ا٠تاصة على صعيد 

على صعيد االقتصاد ، كنتيجة لذلك فقد حدث شرخ كبَت ُب اٟتضارة الكونية ، قسم ا١تسكونة اجملتمع كالربا 

 إٔب قسمُت : أكربا كأمريكا من جانب كبقية العآب من جانب آخر .

كٓب تكتف العلمانية ٔتمارسة العنجهة كالشوفينية العلموية للعقل الوضعي ، بل ىي ٘تارس الضغط كاالبتزاز 

 نامية حاشرة إياىا ُب زاكية االنكفاء كاٞتمود كالفقر .على البلداف ال

                                                 

 ُُِكتابو : اإلسبلـ ، أكركبا ، الغرب ص  ُ 

  ٔٓأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ص  ِ

 ٔٓأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ص  ّ
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لقد حدث ىذا بعد أف أصبحت موازين القول السوسيولوجية كغَتىا ٘تيل لصاّب اإلٟتاد كاجملتمع ا١تعلمن الذم 

 مات فيو اهلل ) با١تعٌت اجملازم ( أم الذم يعٍت زكاؿ التقليد ا١تسيحي ، أك الذم أصبح فيو اهلل فريضة ال

 .1فيها ْتسب التصور ا١تسيحي  جدكل

ىو ا١تصدر اٟتقيقي لقوة العلمانية ، كىل ٯتكن ُب اسًتاتيجة القوة أـ العقل ؟؟... ٬تيب العلمانيوف عن  ما

يتضح من التعريف بالعلمنة بأهنا حق الركح كحق العقل ُب  ىذا السؤاؿ مسلطُت الضوء على العقل ، كىذا  ما

على ٤تك الفحص كالتساؤؿ أك ىي ا١توقف اٟتر للركح أماـ مشكلة  شيءكل   الوصوؿ إٔب اٟتقيقة ، كبأف يضع

 . 2ا١تعرفة 

لنستمع إٔب رأم أحد   3ىل تصح ىذه ا١تقولة على العلمانية ُب شرخ شباذها كعلى األخص ُب حقبة األنوار؟؟.

على العقل الديٍت  مؤيدم العلمانية أال كىو الدكتور أرغوف حوؿ األكباؿ كاألثقاؿ اليت كضعتها العلمانية

كتارٮتو الثقاُب السيما ما يتصل بالدين اإلسبلمي ، ُب حُت أف طبائع األشياء كمنطقها الداخلي كلوغوسها 

يقف حائل أماـ حركة العقل ُب اجًتاح معجزاتو كاكتساذها كصوالن إٔب اٟتقيقة ، يقوؿ الدكتور  تقتضي أف ال

نفسو أٖتدل كجود باحث كاحد أك أم اختصاص علمي يستطيع أرغوف : إنٍت مدرس علما٘ب ، كلكٍت ُب اآلف 

 .4أف يقدـ مقاربة علمية كموضوعية كمعمقة عن ماىية الظاىرة الدينية 

؟؟؟..  5كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ١تاذا ىذا االستئصاؿ كاإلقصاء كالتهميش للظاىرة الدينية حىت كنظاـ معرُب 

 ا للقبض على اٟتقيقة ؟؟ .كىل يتفق ذلك مع توتر الركح كتوقها كأشواقه

                                                 
 ُْٔد: أرغوف : اإلسبلـ أكربا الغرب ص ُ

 َُّد: أرغوف : اإلسبلـ أكربا الغرب ص  ِ

 ُِٓا١ترجع السابق ص  ّ

  ُٔكتابة العلمنة كالدين ص ْ 

  ُٔكتابة العلمنة كالدين ص ٓ 
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كيتابع الدكتور ارغوف القوؿ : ُب الواقع توجد أدبيات غزيرة حوؿ العلمنة أك حوؿ ا١تسيحية كالعلمنة ، كلكن 

 . 1توجد دراسات كثَتة حوؿ العلمنة كالدين  ال

ا ُب جوىرىا كبالطبع فالدراسة تنصب أكثر على ا١تسيحية ، أجل تسمى العلمانية نفسها بأهنا الدنيوة أم أهن

كطبيعتها الذاتية مشتقة من ىذه الدنيا دكف أم اعتبار للحياة اآلخرة ، لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو : 

 ىل تقف العلمانية ا١توقف نفسو من ا١تسيحية كاإلسبلـ ؟؟ 

بل أف إذا كاف اٞتواب بالنفي فالعلمانية تفتقر إٔب اٞتوىر ، كمن ٍب فإذا افتقدت إٔب ذلك كانت دكغما ق

 تكوف ٣ترده .

يدعى بالعلمنة حصوؿ االستبعاد العقلي كالعملي لقطاع كامل من قطاعات ا١تعرفة ،  لقد كاف إحدل نتائج ما

 .2كىذا ىو مغزل  اٞتهاز ا١تفاىيمي السائد ُب الغرب كا١تسمى علمنة الفكر

د الفكر ذاتو فكيف ٯتكن اٟتديث ماذا يعٍت ذلك ؟؟؟... يعٍت أف العلمانية ١تا ٖتقق ذاهتا كفتوحاهتا على صعي

 عن فتوحات أخرل ؟؟ .

ليس كنظاـ عقيدم بل كنظاـ معرُب ،  كىذا إف دؿ فإ٪تا  هجلي اذف أف العلمنة طردت هنائيان الدين شر طرد

يدؿ على تلك األزمة اليت تعيشها العلمنة السيما فيما يتعلق بًتقية الشخص البشرم كبناء الذات الفردية 

 اليت كجدت ُب القركف الوسطى .  3الركحية كفتح اآلفاؽ 

عرفوف  ي كٯتضي الدكتور ارغوف ُب نقده للعلمانية من الوجهة ا١تعرفية فيقوؿ : إف مدرسي ا١تدارس  الثانوية ال

ىو تاريخ أية كاتدرائية كال أ٫تيتها على الصعيد الثقاُب  كيف يشرحوف نصان أدبيان لباسكاؿ كال يعرفوف ما

                                                 
ُ
  َٕكتابة العلمنة كالدين ص   

ِ
 ُُْكتابة العلمنة كالدين ص 

ّ
  ِٗٓد . ارغوف : الفكر اإلسبلمي ص   
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 ٯتلكوف أية فكرة عن تاريخ الدين ا١تسيحي كحىت األساتذة ال  لسبب بسيط ىو أف الطبلب الكالفٍت كالعمرا٘ب

  1يعرفوف شيئان عن ذلك ُب معظم األحياف 

كإذا كاف األمر كذلك بالنسبة للدين ا١تسيحي ،فالصورة  أشد قتامة كظبلمان بالنسبة للدين  اإلسبلمي ، إذ 

ٕتعلو يبدك ُب تركيبو كجوىره شاذان ُب حُت أنو دين توحيدم .كيف الغرب اليزاؿ ينعت اإلسبلـ ٓتصوصية 

ٯتكن اٟتديث عن ىذا التوتر ١تعرفة اٟتقيقة ماداـ الغرب ا لعلما٘ب يعترب اإلسبلـ ٔتثابة فزاعة ايديولوجية كغرابة 

أف نتحمل لغرب ٓب يفعل ذلك فسيكوف من ا لصعب علينا يدة معاشو ُب مكاف آخر، ما داـ اثقافية كدينية بع

  .2مسؤكليتنا ا١تشًتكة ٓتصوص مصَت اإلنساف كحقوقو ككاجباتو 

كما دمنا نتكلم عن الشرط البشرم فسنعرج إٔب حامل آخر ىذا الشرط أال كىو الدٯتقراطية كمظهر من مظاىر 

يد ا ننكر اإل٧تازات الكربل اليت ٖتققت على يد العلمنة على صع األنسنة اليت تفخر بو العلمانية .٨تن ال

 لدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف كمشركعية اإلدارة كحق التقاضي كغَت ذلك من عناصر دكلة القانوف .

كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل إف ىذه اإل٧تازات ٘تثل مبدأ ناموسيان عامان يفرض نفسو على كل سلوؾ الغرب 

 . 3ٔتا ُب ذلك سلوكو على صعيد العبلقة مع الغَت؟؟ 

نؤكد أف دعاكل ا١تصلحة كالقوة كإرادة ا ٢تيمنة ىي اليت تسوس سلوؾ الغرب السيما  نعتقد ذلك ، بل ال

القطب األمريكي كعندما تتعرض مصلحتو ُب قطرة بًتكؿ يقيم الدنيا كيقعدىا ، كما يتضح من حرب ا٠تليج 

 الثانية حيث أسفر عن كجهو دكف مساحيق ُب حُت يقوـ برش ا١تسك على أقداـ العدك الصهيو٘ب .

كإذا ٕتاكزنا اٞتانب اإليديولوجي ا١تهوكس للغرب حياؿ قضايانا ا١تصَتية ، كعرجنا على مسألة الدٯتقراطية 

كحقوؽ اإلنساف ، فهل يلتـز الغرب بذلك كىل يسعى لتسويد ىذا ا١تبدأ لصاّب الشعوب ا ١تغلوبة ؟؟.لقد 

خذ يضغط للحصوؿ على تشريع ٭تجب ٝتعنا نبأ صدر عن إذاعة لندف مفاده أف كزير الداخلية ُب ا٧تلًتا أ

                                                 
ُ
  َِٕا١ترجع السابق ص   

  َُُد . ارغوف : اإلسبلـ كالغرب ص  ِ

ّ
 . ُٗٓدار الكنوز األدبية  ، بَتكت ص  –علي حرب : خطاب ا٢توية   
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حق اللجوء السياسي عن أحد البلجئُت السياسيُت ، كاألسباب الداعية إٔب ذلك ىي ا١تصلحة ا١تالية إلنكلًتا 

.كىذا ما أكده الدكتور ارغوف بقولو : ينبغي علينا كتابة تاريخ جديد للعبلقات الدبلوماسية بُت دكؿ الغرب 

ية ، كإذا ما استطعنا كتابة ىذا التاريخ تبُت لنا إٔب أم مدل ٕتاىل فيو األكربيوف كبُت الدكؿ العربية كاإلسبلم

مسألة حقوؽ اإلنساف كالدٯتقراطية ُب تعاملهم مع ىذه األنظمة اليت تقمع أبسط أنواع اٟتقوؽ كاٟتريات 

 .1كالدٯتقراطية 

أف تعبأ ٔتصَت الشعوب احملكومة من  لقد كاف على الدكؿ األكربية ٖتقيق مصاٟتها التجارية كا١تادية فقط دكف

تتقيد إطبلقا ذهذا اٞتانب اٟتاسم من تارٮتنا ا١تعاصر اقصد احًتاـ حقوؽ اإلنساف  قبل أنظمة سياسية ال

 . 2كاٟتريات األساسية كالتعددية كالدٯتقراطية 

ء على صعيد ٖتقيقها ، سوا 3كىكذا يتضح ٦تا سبق ٖتقق خيبة األمل ُب العلمانية كانعداـ ا١تعٌت ُب مشركعها 

 ا٠تبلص اإلنسا٘ب على أرضها أـ على تراب الدكؿ النامية .

كسبب ذلك أف العلمانية اختزلت إٔب الرأٝتالية أم إٔب مشركع اقتصادم ليس إال تكوف حصة األسد للغرب ، 

 حياة. ركح فيو كال أما الغَت فبل يعدك أف يكوف جسدان ىشان خواء ال

دة ا١تكبوت ُب تركيا ألف العلمانية الكاريكاتورية اليت سارت على أرضها قامت كعلى ىذا األساس نلمس عو 

على مظاىر شكلية كلبس الطربوش كاستبداؿ اٟترؼ البلتيٍت ْترؼ عريب كغَت ذلك من ا١تظاىر اليت عجزت 

كال  عن امتبلؾ القواعد االجتماعية كالفكرية ، كىذا يدؿ على أف مشكلة ا١تقدس ٓب ٖتل حىت ىذه اللحظة

 .4يزاؿ علماء االنًتبولوجيا كاالجتماع يتساءلوف عن ظاىرة ا١تقدس كعن جوىرىا ك٤تتواىا 

                                                 
ُ
 َُُد. ارغوف : اإلسبلـ ، أكركبا كالغرب ص   

ِ
  ِّ، أكركبا كالغرب ص  د. ارغوف : اإلسبلـ  

ّ
  ُْٓد. ارغوف : اإلسبلـ ، أكركبا كالغرب ص   

ْ
 .َِِد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكركبا ، الغرب ص  
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كاألمر نفسو بالنسبة لفرنسا ، فهي مهد العلمانية كقلعتها كمع ذلك يبلحظ أف اجملتمع  الفرنسي يهتم بالدين 

ديان خبلؿ أكثر من قرف كلذلك كأحيانا بأدياف الشرؽ األقصى القدٯتة ألنو متعطش ركحيان بعد أف شبع ما

ف الغربية ُب اجملتمع الفرنسي كطائفة ) موف ( مثبل كىي ذات أىداؼ ٕتارية مبتذلة ، ئنبلحظ انتشار الطوا

كلكنها استطاعت أف تغرم الكثَت من شباب العائبلت إٔب درجة أهنا أصبحت تشكل خطران على العائبلت 

 .1ائها أك بناهتا الفرنسية اليت ٓب تعد تستطيع اسًتداد أبن

لقد ضل الناس ُب الغرب الطريق كذىبوا إٔب أم مكاف إلشباع حاجاهتم الركحية ، كلؤلسف فإهنم يقعوف فريسة 

٢تذه الطوائف الغريبة ا١تنتشرة كالفطر ُب أكربا كأمريكا ، كيقعوف ُب أحابيل الشعوذات كالقادة ا١تغامرين 

ناعهم باالنتحار اٞتماعي ، كىذا ما حصل ُب أمريكا مؤخران ، كالدجالُت الذين يضلوف بأتباعهم إٔب حد إق

كمن ٍب فإف أكثر اجملتمعات البشرية تطوران من الناحية العلمية كالتكنولوجية تشهد أكثر الظواىر جنونان كال 

التوازف عقبلنية أيضا كمثل ىذه الظواىر تدفعنا للتأمل كالتفكَت العميق ُب بنية اٟتضارة اٟتديثة كضركرة إعادة 

 .2إليها 

إف ٪توذج بلد كالسويد يدفع للتأمل كالتفكَت فهو يعترب من أرقى بلداف العآب ، كالدكلة تفعل كل شي ٟتماية 

هتتم ْتاجاهتم الداخلية أك الركحية اٟتميمة  ا١تواطنُت اجتماعيان كصحيان كتوفَت الرفاىية ا١تادية ٢تم ، كلكنها ال

وف ُب الغم كالكآبة ، كذلك الف اٞتوانية الداخلية بغناىا كتناغمها ىي اليت فيشعركف بالوحدة كالوحشة كيغرق

ا١تواطن كنوعية حضوره ُب اجملتمع ، ك٢تذا السبب كانت نسبة االنتحار أعلى ما تكوف  -تتحكم بسلوؾ الفرد 

 .3ُب السويد 

وؼ يرنو ١تعانقتو كالعيش ُب يفتأ ينشد اهلل بتش ذلك ألف ا١تطلق جزء ما ىول ُب اإلنساف ، كىذا اإلنساف ال

لطفو كرضاه ، كىو األمر الذم ٬تعل العلمانية نفسها تبحث عنو كتسعى إٔب د٣تو ُب نسيجها ، يقوؿ العبلمة 

                                                 
ُ
 .ُُِد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص   

ِ
 . ُُِد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص   

ّ
   َُٓد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص  
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٤تمد حسُت فضل ا هلل : إف العلمانيُت أخذكا من الدين فكرة ا١تطلق ، كىم ُب ىذا ا لتوتر الفكرم كالنفسي 

 .1ف ٓب يعًتفوا ذها أك السياسي يعيشوف ذىنية دينية كإ

كىذا ىو مغزل ما ٕتًتحو العلمانية ُب ْتثها عن مطلقها ا٠تاص ، ىكذا ٧تد كونت زعيم الوضعية يدلل 

بالدين اٞتديد الذم ىو عبادة ا لكائن األعظم للبشرية كاإلنسانية ، كقريب من  ذلك موقف ركبسبيَت الذم 

 . 2اعترب أف العقل ىو اإللو 

( ، حيث  كاالشًتاكيةالشيوعية  ) ح اٟتديث عن النصوص التأسيسية لؤلدياف العلمانيةك٢تذا السبب ذاتو يص

 .3كانت نصوص ماركس تدرس كيعلق عليها كما تدرس النصوص الدينية

كالذين درسوا عقل التنوير ُب أكربا أبانوا لنا سبب ىذا السقوط الذم كقعت فيو العلمانية ، فقد كشف ىذا 

ئفيتو العرضية ا١ترتبطة بظركؼ تارٮتية معينة ، كما كشف عن التطرؼ الذم ٟتق بو العقل عن ٤تدكديتو ككظا

على يد الثوريُت الفرنسيُت ، فقد كاف ىذا العقل ذك كجو مزدكج ، كجو ٖتررم ككجو سلطوم حيث فرضت 

ملي ٢تذا العقل اٟتركات العمالية ُب القرف التاسع عشر ككذلك التنظَتات ا١تاركسية اللينينية النقد النظرم كالع

أجل لقد أحست أكركبا ُب 4ٍب ا٨ترؼ ىذا النقد بدكره ككلد النتائج اليت نعرفها اليوـ )سقوط الشيوعية ( 

البداية بفرحة الظفر كالثقة ا لفكرية بالنفس عندما استطاعت التوصل إٔب اٟتريات اٞتديدة اليت ًب اقتناصها 

ىو عصر التنوير  ة من ىيمنة التعصب كاالنغبلؽ الديٍت ىاعن طريق عقل التنوير .. فبعد قركف كقركف طويل

يشع على أكربا كينقذىا من ىذا اال٨تطاط كاٞتهل كالظبلـ ، ٍب جاء بعد ذلك النقد الكاسح للدين من قبل 

ماركس كاتباعو كما كاف ىذا النقد خاليان من ا١تتانة كالصحة ، كلكنو ا٢تم ذلك الطغياف السياسي لؤلنظمة 

                                                 
ُ
  ٖٔص  ُٓٗٗلعاـ  ِّالدراسات الفلسفية ، بَتكت ، العدد  ٣تلة  

ِ
  ّٓالياس مرقس : ا١تذىب اٞتدٕب كا١تذىب الوضعي ص   

ّ
  ِٕد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص   

ْ
  َُٔد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص   
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فقد أصبح اإلٟتاد ىو الدين الرٝتي للدكلة كراحوا يدرسونو ُب ٥تتلف مدارس كأنظمة الدٯتقراطيات الشيوعية 

 الشعبية .

كقريب من ىذه النتائج السابقة ا١تتعلقة با٨تراؼ عقل التنوير عن مسَتتو ، قريب من ذلك ما أكده الدكتور 

تجيب لئلطار اجملتمعي الذم أخذ ُب ٝتَت أمُت يقوؿ ا١تذكور : إف فلسفة األنوار جددت الوعي كي يس

التكوين ُب الربع الشمإب الغريب للقارة األكربية انطبلقا من عصر النهضة كفتح أمريكا إٔب الرأٝتالية ، كبتعبَت 

صريح كدقيق تبلورت أكٔب القوميات اٟتديثة ُب ىذه األطر ا١تناسبة لنشأة الرأٝتالية ُب فرنسا كإنكلًتا بالتحديد 

سابق ٢تا ُب  األمة الربجوازية اليت ال –وميات اٟتديثة ٔتعٌت أهنا قوميا ت ازدىرت ُب إطار الدكلة ، أقوؿ الق

 التاريخ . 

كلقد أضفت فلسفة األنوار مشركعية على ىذه القطيعة ُب التاريخ ، كلذلك ٓب تتطلع إٔب تكوين الدكلة _ 

ؤسس مشركعية القومية على ميثولوجيا بيولوجية ، األمة الربجوزاية اٞتديدة على أنو ناتج طبيعي للتطور كٓب ت

اجملتمع ىذا ىو نتاج قطيعة  -بل اٗتذت موقفان مبدئيان ماديان ٘تامان كأ٘تت خطاب آخر فأعلنت أف الدكلة 

 .1كانعتاؽ من الطبيعة ، كاجملتمع ُب منظورىا ناتج عقد اجتماعي يربط األفراد بعضهم ببعض 

ثو عن مآالت فلسفة األنوار ، كلكن من زاكية عدـ ٘تكن ىذه الفلسفة ) ٔتا ُب كيتابع الدكتور ٝتَت أمُت حدي

  ١2تاذا ؟؟ ٖتقيق ىدفها ذم البعد العمومي .. ذلك الثورة الفرنسية اليت ىي أعظم ٕتلياهتا ( من 

لتوسع ٝتَت أمُت بأف ا١تشركع العمومي لفكر األنوار كالثورة الفرنسية اصطدـ بواقع ا٬تيب عن ذلك الدكتور 

أسلوب توسع الرأٝتالية ُب أكربا إذ أف الرأٝتالية ٓب تفتح ٢تا -ُحدد مغزاه ُب بعدين اثنُت : الرأٝتإب الذم 

سبيبلن خارج انكلًتا أك فرنسا كىولندا من خبلؿ ثورات بورجوازية بل أقامت الدكلة األمة باستخداـ القوة 

 الذم كضع حدكدا للعمومية الربجوازية فهو ذلك البعد الذم .أما البعد الثا٘ب 3العسكرية كما ُب أ١تانيا مثبلن 

                                                 
ُ
  ٔد .ٝتَت أمُت : ا١ترجع السابق ص   

ِ
  ٕا١ترجع السابق ص    

ّ
  ٕا١ترجع السابق ص   
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ٮتص التوسع الرأٝتإب خارج مراكزىا ُب األطراؼ اآلسيوية كاألفريقية إذ ٓب ٮتطر بباؿ أصحاب اٟتكم 

االستعمارم أف يعاملوا شعوب ا١تستعمرات معاملة أىل الوطن األصل أم طبقان للقيم الدٯتقراطية لفلسفة 

كجد ىؤالء اٟتكاـ أف مصلحتهم إبقاء تلك الشعوب خاضعة لتقاليدىم ) غَت الدٯتقراطية طبعان (  األنوار ، بل

 . 1كتوظيف التقاليد من أجل تكريس حكم االستعمار 

كىكذا تقودنا ا٠تطى إٔب النقطة اليت سبق اإلشارة إليها كىي البعد الدٯتقراطي ا١تشوه كاجملتزأ للدٯتقراطية كليدة 

 العلمانية .

يد أنو قد يقوؿ قائل : إف العلمانية كمنطلق نظر فكرم شيء كالعلمانيوف شي آخر ، كمن ٍب فالعلمانية ب

٤تجوبة بالعلمانيُت ، كا١تسألة أكالن كأخَتان تكمن ُب قدرهتا على خبلص البشرية إذا ما توفر ٢تا اآللية البشرية ) 

 نستطيع أف ننكر هنائيا أفضاؿ العلمانية كما ال النخبة ( اليت تضطلع بتلك ا١تسؤكلية .كحقيقة األمر فنحن

نسنة كخصوصان الدٯتقراطية قدمتو للبشرية كبصورة خاصة على صعيد اٟتداثة ا١تادية كالعقلية كعلى صعيد األ

كحقوؽ اإلنساف ، كالقوؿ بغَت ذلك معناه اال٨تراؼ كراء أدٞتة مهوكسة كا٠تضوع ٢تيمنتها ، كا١تنطق الصحيح 

ة الصميمة للشيء كاالستكشاؼ السليم لو ، كألف االستكشاؼ معرفو كا١تعرفة قدرة كمن جهة يدفعنا للمعرف

 أخرل فالتحليل النقدم لرىانات ا١تعٌت ٬تب أف يسود على كل عصبية قومية .

كيًتتب على ذلك نتيجة ىامة ىي أف الغرب حقيقة إنسانية كربل كفاعلية كأف أم تقدـ  أك خيار حضارم 

 ن أف يؤٌب أكلو كٙتاره ا١ترجوة إال إذا انطلق من كاقعية اٟتوار الفاعلة كا١توظفة اٟتية معو . ألمتنا ال ٯتك

إذف ٬تب أف نفرؽ بُت الذؤاف كالقمح أك بُت الطفل كغسيلو ، كنقوـ بنقد علمي دقيق للعلمانية كمعرفة 

 .ميكانزماهتا كنوابضها السيما أف إرادة ا١تعرفة تعٍت إرادة القوة كالقدرة

                                                 
ُ
  َُا١ترجع السابق ص   



 30 

كمن جهة أخرل ٬تب االبتعاد قدر اإلمكاف عن ا١توقف التبجيلي التربيرم التسويغي الذم يرل تراثنا ُب 

كما كاف يتخللو من  ٣1تملو حيا كسليما مقدسا كغَت تارٮتي ليقف ك٬تمد ُب الفضاء العقلي القركسطي 

 ظبلمية كدكانو. 

ي مع الغرب فضاء غَت ٤تكوـ بأيديولوجيا تأسيسان على كل ما تقدـ ٬تب فتح فضاء جديد للعمل التارٮت

الكفاح ، كبالعصبية القومية أك باٟتشوية اإلسبلمية ، كإ٪تا ٭تمل ىم الصَتكرة اإلنسانية الكربل كخبلصها 

من التعاسة  ا١تادية النفسية كالركحية كا٠تلقية ، كما يتفرع على ذلك من ترسيخ حقوؽ اإلنساف األساسية 

عامة كدٯتقراطيتو ، أم ترسيخ األنسنة با١تعٌت العاـ كا١توسع ، كىذا األمر ال يتحقق كاالقتصادية كحرياتو ال

إال بفك االرتباط بُت ا١تعٌت كالقيمة من جهة كبُت إرادة القوة كا٢تيمنة من جهة أخرل ،كل ذلك عرب 

كا٢تم ا١تشًتؾ احملموؿ زحزحة يعقبهما ٕتاكز للمواقع األيديولوجية بإتاه القيمة كبإتاه نقطة التقاء ا١تصاّب 

 على اإلرادة اٟترة احملررة من دكاعي القوة كاالستكبار ُب األرض. 

على ىذه األرضية الرصينة ٯتكن اٟتديث عن رفع القطيعة القائمة بُت أمتنا كالغرب، ككسر اٟتواجز 

ضركبان من السميكة بينهما ، كنسج عرل التواشج كالتواصل السيما أف ضفيت ا١تتوسط شهدتا كما قلنا 

 التواصل اٟتر كاٟتي ا١تربأة من إرادات القوة كا٢تيمنة كا١تصاّب ا١تظلمة .

قوامها اإلنساف كىدفها كرامتو كعزتو كمناطها البحث عن غايات  ِكُب نظرنا إف رسم اسًتاتيجي لكونيو 

لديٍت ) القيم متعالية للوجود البشرم ،ىذه االسًتاتيجية ال تتم كتونع إال بإدخاؿ الفاعل أك الشرط ا

ينهض اإلسبلـ كمخزكف   –كا١تسألة تتعلق بالفريق العريب اإلسبلمي–الركحية النابعة من األدياف ( كىنا 

 كبَت كينبوع ثر كرأٝتاؿ رمزم غٍت إل٧تاز ا١تعٌت كالقيمة )) الوظيفة الكونية كالركحية لئلسبلـ ((.

                                                 
ُ
 .ٓٔد. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب ص  

ِ
نتقا٢تا إٔب   د. أرغوف : اإلسبلـ ، أكربا ، الغرب كىو برل أف عرضية العلمنة نابعة من ارتباطها  ٔترحلة زمنية معينة كأف ا

لثقافية اإل  سبلمية .دائرة ا١تفهوـ الكو٘ب يقتضي األخذ با١تصادر ا
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ح ا١تتسامح ، كليس إسبلـ اٞتمود كاٟتشوية ، أك كبالطبع فا١تقصود ىنا باإلسبلـ اإلسبلـ العقبل٘ب ا١تتفت

 قنومي السكو٘ب الدكغمائي اٞتوىرا٘ب القابع فوؽ التاريخ كا١تتأيب على كل إصبلح كتطور .   اإلسبلـ األ

ذلك أف اإلسبلـ ىو ركح ا١تدنية كالتقدـ ، كإف أم تقدـ كانطبلؽ ١تركبة اإلنسانية ، إ٪تا ىو اقًتاب من 

 لشرط اإلنسا٘ب الذم يضعو اإلسبلـ ُب سلم أكلوياتو. ركح اإلسبلـ كمن ا

كعلى ىذا األساس فنحن مع اإلماـ ٤تمد عبده بأف اإلسبلـ علم كذكؽ ، عقل كقلب ، برىاف كإذعاف 

 .ُفكر ككجداف

ك٨تن أيضا مع ٚتاؿ الدين األفغا٘ب بأف اإلسبلـ كثاؽ اهلل تعأب ُب سياسة خلقو، كمبلؾ أمره كنظاـ األلفة 

ب ببادة كقواـ معاشهم كا١تنبو على معادىم كالرادع ٢تم عن البغي كالتظلم كا١تهيب ذهم إٔب التحابُت ع

 ِكالتواصل 

ىكذا يؤكد فريد كجدم بأف اإلسبلـ ىو ركح ا١تدنية اٟتقيقية كعُت أمنية النفس البشرية كهناية ما ترقى 

 .ًّتاب من الرسالة احملمدية إليو القوة العقلية ، كأف أم تقدـ لصاّب اإلنساف ، إ٪تا ىو اق

يقيم عقائده كيرتب نظمو ، كيشيع فلسفتو على  –على حد قوؿ عبد الرٛتن البزاز  –ذلك أف اإلسبلـ 

أساس متماسك من كحدة اٟتياة ، فهو ال يقر تقسيم حياتنا بُت ىذه الدنيا اليت ٨تياىا كحياتنا األخرل 

شد االمتزاج كمًتابطتاف أكثق الًتابط ، كأف األكٔب سبيل اليت يرتقبها ، إف ىاتُت اٟتياتُت ٦تتزجتاف أ

 . ْاألخرل

                                                 

 . ُِٓص َِٗكتابو اإلسبلـ كالنصرانية مع العلم كا١تدنية القاىرة ،  ُ 

 .ّْىػ ، ص  َُّٔكتابو الرسالة اٟتميدية ُب حقيقة الديانة اإلسبلمية كحقيقة الشريعة احملمدية بَتكت  ِ 

 . ٓ، ص ّطُِٗكتابو ا١تدنية كاإلسبلـ ، القاىرة مطبعة ىندية با١توسكي  ّ 

 . ُُٗح اإلسبلـ صكتابو من رك  ْ 
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ذلك أف اإلنساف ُب اإلسبلـ أعز أعبلؽ الدنيا كأعمها بركة ، فهو الوجود كجوىره كىو قواـ األمة كبو 

  .ُمبلذىا 

  .ِيقوؿ الطرطوشي : من أجل اإلنساف خلق اهلل الدارين 

بلـ فما ىي أيلولة اإلنساف ا١تعاصر ، كما ىو الشرط اإلنسا٘ب ، كإذا كاف ىكذا اإلنساف ُب ميزاف اإلس

 كىل يتجاكز البعد األكحد أال كىو البعد االقتصادم ؟؟.

 . ّكىل فرط األفغا٘ب كركب منت الشطط كا١تبالغة عندما قاؿ إف اإلنساف أصبح أحط من اٟتيواف الناىق 

انية اال٬تابية ا١تتفتحة كا١تتسا٤تة العاملة الناصبة كمع ذلك فنحن ال ننكر الدكر الفعاؿ الذم تبذلو العلم

من أجل الشرط اإلنسا٘ب ،كىذا ىو مربر اٞتهاز ا١تفاىيمي الذم يًتدد ُب الغرب باسم ))الكفاح العلما٘ب 

(( كُب الوقت نفسو ، فهو ا١تسوغ للتمييز بُت علمانية غَت متدينة كلكنها إنسانية ، كبُت علمانية اٟتادية 

 دين.معادية لل

ذلك أف ىدؼ العلمانية األكٔب ىو ترقية اإلنساف إٔب قمة اٟتياة الدنيا ، كىذه ىي مهمة اإلسبلـ كمناط 

يكتفي بذلك بل يؤمن بقيمة أخرل ىي ا١تقدس ا١تطلق فيمنح  أمره كقواـ سعيو ، كإف كاف اإلسبلـ ال

ء كإخصابان ، بذلك يكوف االلتقاء بذلك اإلنساف نوران على نور كقيمة على قيمة كفاعلية على فاعلية إثرا

 بُت اإلسبلـ كالعلمانية ا١تتحررة على القيمة اإلنسانية ، خبلفان للعلمانية ا١تعادية للدين . 

نقوؿ إف اإلسبلـ مصدر لنور ا٢تي ))فعالية ا١تثاؿ أك علوية األخبلؽ (( يضاؼ إٔب نور اإلنساف ، كبذلك 

ألخبلؽ بالتاريخ ربطا مطلقا ، لسبب بسيط ىو حرماف القيمة من فإننا ننعي على مقولة العلمانية ربطها ا

علوية األخبلؽ كمثلها ، ىذا فضبلن عن أف عنصر اٞتزاء اإل٢تي ال يلغي حركة الضمَت ، بل ٭تافظ عليها ، 

                                                 
 . ُِْاألفغا٘ب : خاطرات اٟترب كالسبلـ ص  ُ

 .ِّْكتابو سراج ا١تلوؾ ص  ِ 

 . ِّْخاطرات اٟترب كالسبلـ ص ّ
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كُب الوقت نقسو ٭توؿ دكف ٘تزؽ النفس اإلنسانية كتصدعها كشل حركاهتا ذهذا الصراع اٟتاد الذم ٬ترم 

 ها ، كذلك عن طريق بعض اإلسقاطات النفسية كرفعها إٔب السبب اإل٢تي . على مسرح

الفارؽ إذف بُت اإلسبلـ كالعلمنة ىو ذاؾ السقف اإل٢تي الذم ىو رافد إضاُب لصاّب اإلنساف ، كخارج 

، ىذه ا١تسألة األخبلقية ، فاإلسبلـ يتطابق مع العلمانية ٞتهة تسديد اإلنساف كتعليتو كتعزيزه كتكرٯتو 

كمن جهة أخرل فا١تفركض بالعلمانية أف ال تعارض اإلسبلـ طا١تا أنو قارة ضخمة إلنتاج ا١تعٌت كالقيمة ُب 

 . ُجوىره كذاتو كبامتياز 

كبالطبع فهذه الدائرة ا١تشًتكة بُت اإلسبلـ كالعلمانية ال تعٍت التطابق ، إذ يبقى لئلسبلـ ذركة أخرل من 

 رتيادىا . ا١تشركعة يصعب على أية علمانية ا

ذلك أف اإلسبلـ يسلم بنواميس الفطرة ُب اإلنساف كاجملتمع كالطبيعة ، كقوانُت الفطرة ُب الطبيعة جعلت 

 اإلسبلـ يؤكد قدرة العقل على اجًتاح مبادئ الطبيعة كفهمها دكف قيود ، كىذا ىو مغزل قوؿ الرسوؿ 

ة بالدنيا كترتيبها كتنظيمها )حضارة األرض : أنتم أعلم بشؤكف دنياكم ، كمغزل ذلك أف ا١تسائل ا١تتعلق

كعمراف اٟتياة ( ىي موضع تسليم كاحًتاـ اإلسبلـ لقوانينها الوضعية ، كإف كاف اإلسبلـ يعطيها ركح 

 اجملاؿ كركح الضمَت كا١تبدأ األخبلقي . 

اف يضيف اإلسبلـ يؤمن بنظاـ الفطرة ُب النفس اإلنسانية ، كىي أمور من أخص شؤكف اإلنساف ، كإف ك

 إٔب أنوار الفطرة نور ا٢تداية اإل٢تية كاليت ىي ُب حد ذاهتا معايَت ناموسية كربل .

ا٠تطوط العريضة  على ضوء ذلك ٯتكن التحدث عن ا١تنهج اإلنسا٘ب ُب اإلسبلـ اجتزاء كتبسيطان كُب إطار

 اآلتية : 

 ا١تنهج اإلسبلمي طبيعي يتكلم عن السماء كاألرض كاٟتياة كا١توت . -1

 نو منهج ركحي يتحدث عن البصَتة كالوجداف كالقلب . إ  -2

                                                 
 .ّْ، ص  َٗٗ،  ُالقوؿ للدكتور حسن حنفي حوار ا١تشرؽ كالغرب ، ا١تؤسسة العربية للدارسات كالنشر ، ط  ُ
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 إنو منهج نفسي يتحدث عن النفس ُب مراحلها كأطوارىا ا١تختلفة .  -3

 إنو منهج اجتماعي يتكلم عن البيئة كالوراثة كتأثَتىا على اإلنساف كغَت ذلك .  -4

 إنو منهج تربوم أخبلقي يعٌت بتقوٙب السلوؾ .  -5

ادة كالنفس ، بُت العقل كالقلب ، بُت الركح كاٞتسد ،كل ذلك بعيدا إنو منهج متوازف ٬تمع بُت ا١ت -6

عن ا١تثالية اجملردة أك ا١تادية ا٠تالصة الداكنة ، كمستندان إٔب الواقع كالفطرة ، كدكف إ٫تاؿ مطالب 

 اٞتسد ، كاعتبار ىذه ا١تطالب غاية اإلنساف ، كدكف إ٫تاؿ الركح كمطالبة اإلنساف بالزىد ُب اٟتياة .

ؤمن اإلسبلـ بالغيب ، كلكنو الغيب ا١تستنَت ا١تتحرر من األسطورة كا٠ترافة كاٞتمود كالتخلف ي -7

كاحملكوـ بأفق يتوازف فيو العقل كالقلب ككحدة الركح كا١تادة ، كتًتابط فيو اٟتياة الدنيا كاآلخرة 

، كإقرارا بالبعث كا٠تلود  كاالتصاؿ بالوحي كاإلٯتاف باهلل تأكيدان للمسؤكلية الفردية كااللتزاـ باألخبلؽ

  .ُ، كدكف التعارض مع العقل كالعلم كالتقدـ كالتطور ا١تنضبط على قاعدة الثبات 

يتميز الفكر اإلسبلمي بتكاملو كمشولو كطابعة اإلنسا٘ب بسبب احتوائو على مفاىيم العدؿ كالرٛتة  -8

 كاألخوة . 

 لبيئات . مركنتو كقدرتو على اٟتركة كاالنفتاح على كافة العصور كا -9

 ٝتتو اٞتماعية حيث ينجو ٨تو الصاّب العاـ مع االحًتاـ للصاّب ا٠تاص .   -11

 مصادر ا١تعرفة ُب اإلسبلـ ىي : البصَتة كالقلب كالعقل كالتجربة .   -11

 ة ) ا١تكانة االنطولوجية ذلك أف اإلسبلـ يقدس العقل ، كلكنة يدرؾ أف قوتو نسبي

 -كمصدر للمعرفة  -ك٢تذا فاإلسبلـ يضيف إٔب العقل  ، فك٤تدد ُب جناحي ا١تكاف كالزماللعقل ( 

 يضيف معطى الوحي كالغيب ، كلكنو الغيب ا١تربأ من ا٠ترافة كالشعوذة كالوىم كاألساطَت .

                                                 
 . ُّْأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ص  ُ
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كُب ىذا الصدد يؤكد غاركدم بأف اإلسبلـ ليس ناقبلن لثقافات سابقة ، كذهذا ا٠تصوص ثقافيت الشرؽ 

 يدة . كاإلغريق ، بل ىو مبدع ثقافة جد

ذلك أف تصوره للوحدة ) التوحيد ( ال كوحدة للوجود ، بل كعمل توحيد ُب كل ٣تاالت ا٠تلق ، يتيح لو 

 .  ُأف ٬تدد الثقافة السابقة ٕتديدا عميقا 

منذ أفبلطوف على كجو ا٠تصوص  -كعلى خبلؼ التصور اإلغريقي للثقافة العميقة الثنائية ، بفعل التقابل 

قوؿ ُب الطبيعة كالفكر كاهلل العآب ، تتصف الرؤية اإلسبلمية بأهنا موحدة على ٨تو بُت احملسوس كا١تع -

أساسي ، كمثاؿ ذلك أف العآب احملسوس ، عآب الطبيعة غَت مفصوؿ أبدان عن ا١تعقوؿ ، كال عن اهلل ، 

 . ِفظاىرات الطبيعة ىي آيات اٟتضور اإل٢تي ، لغة بتكلمها اهلل كاإلنساف

ا التصور تكمن ُب أف العلم سيكوف ٕتريبيان على ٨تو متعاظم ، بدالن من أف يكوف لو كإحدل نتائج ىذ

 .  3ٝتة نظرية كما ىو األمر لدل اإلغريق 

كعلى ىذا األساس فا١تسألة الرئيسية ُب الثقافة اإلسبلمية ُب كل ٣تاالت البلىوت كالفلسفة حىت العلوـ 

 .4كالفنوف ىي فكرة الوحدة 

٣تاؿ الوقائع ، بل من ٣تاؿ العقل ، إنو ال يشيد فلسفة الوجود  كفلسفة اإلغريق ، كليس التوحيد من 

 . 5كلكنو يشيد فلسفة الفعل 

                                                 
 . ْٔاركدم: اإلسبلـ ص غ ُ

 . ْٔا١ترجع السابق ص  ِ

ّ
  ْٔا١ترجع السابق ص   

 . ْٕا١ترجع السابق ص  ْ

 .ْٕا١ترجع السابق ص ٓ
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كيؤكد غاركدم أف اإلسبلـ يقيم نسقان كمنظومة دقيقة تربط ربطان ٤تكمان بُت العلم كاٟتكمة كاإلٯتاف ، 

ترتفع من غاية  –من سبب آلخر  اليت ليس ٢تا أف تقيد عمل العلم الذم يصعد –ذلك أف اٟتكمة 

 دنيوية إٔب غايات أٝتى حىت ال يستخدـ العلم لتدمَت اإلنساف أك تشويهو بل لتفتحو كازدىاره . 

ذلك أف العلم التجرييب كالرياضي ال يقدـ لنا أىداؼ ىذا العمل القوم ، فاٟتكمة ، كىي النظر ُب 

لغرب على كجو الضبط ، فبل الفلسفة كال البلىوت الغايات ، استخداـ آخر للعقل ، كىو استخداـ تركة ا

 . 1يؤدياف ىذا الدكر التكاملي بُت العلم الذم يقيم الوسائل كاٟتكمة اليت تبحث ُب الغايات

اإلٯتاف ىو البعد الثالث لعقل غَت ٤تدكد ، فبل العلم ُب ْتثو عن األسباب كال اٟتكمة ُب ْتثها ُب 

ؿ كال غاية أخَتة ، كيبدأ اإلٯتاف بضرب من الوعي الواضح ذهذا اٟتد ، يبلغاف أبدان سببان أك  األىداؼ ال

حد العقل كاٟتكمة كيصبح ا١تسلمة الضركرية لتبلٛتهما كاٖتاد٫تا : فهذا اإلٯتاف ليس حدا أك منافسا 

 للعقل بل ىو عقل دكف حدكد.  

يك فلسفي يصعد من غاية كإمكاف اكتشاؼ الغايات النهائية بالنسبة لئلنساف ، غايات عملو ، بديالكت

 .2إٔب غاية ينوب منابو التنػزيل ُب مرحلتو األخَتة ، ىو ا١توضوع الرئيسي ُب الفلسفة اإلسبلمية 

 ، بل إف أكربا اقتبست ىذا ا١تنهج عن اٟتضارة اإلسبلمية. 3كاإلسبلـ يرسخ ا١تنهج التجرييب 

لكافة أعماؿ اإلنساف ، كىو ا١تقرر زد على ذلك فمنهج اإلنسانيات ُب اإلسبلـ ىو اٟتاكم للعلم ك 

 .١4تسؤكلية الفرد كالتزامو األخبلقي

                                                 
 . ِٓغاركدم ا١ترجع السابق ص  ُ

 . ّٓا١ترجع السابق ص ِ

نَّ قػىلٍ  ّ ًئ مى يىٍط ٍن ًل لىًك ٍن قىاؿى بػىلىى كى لبقرة: من اآليةما يؤكد ذلك قولو تعأب: )) قىاؿى أىكىٓبىٍ تػيٍؤًم (( )ا  ( .  َِٔيًب

 . ُٖٓأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ص  ْ
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كمن ىنا كاف ثبات القيم كاألخبلؽ ُب اإلسبلـ ، كىذا الثبات ىو الذم أعطى األدياف تلك القوة ُب إقرار 

ركؼ منهج اإلنسانيات كترسيخو دكف ٖتوؿ أك تغَت خبلفان للعلمانية اليت تؤمن باألخبلقيات احملايثة لظ

 الزماف كا١تكاف .

٢تذا السبب فقد كاف منهج الفطرة ُب اإلنساف كاجملتمع كالنفس كاألخبلؽ ، ٮتتلف عن منهج الفطرة ُب 

 الكوف كالطبيعة ، فللعآب منهجو كلئلنساف منهجو ، كال يصح أحد٫تا ُب التطبيق على األخر . 

مانية ألنو ال ٮتضع كليا للتجريبية، أك يقوـ ذلك ألف منهج اإلنسانيات ُب اإلسبلـ ٮتتلف عما ىو ُب العل

 على النظرية ا١تادية الصرفة . 

ىكذا كٔتنهج الفطرة يؤمن اإلسبلـ أف ىنالك تطوران كحركة تدكر على أساس من قاعدة ثابتة ،  أم 

 ثبات النص مع حركة ا١تضموف .  -يطلق عليو على صعيد حركة النص   التطور ا١تقر بالثوابت ، كىو ما

ياة حركة كسكوف ، السكوف ٯتتاح اٟتيوية من اٟتركة كاٟتركة ترنو إٔب االستقرار كىكذا دكاليك ، اٟتياة اٟت

 جدؿ اٟتركة كالسكوف ال اٟتركة تسبق السكوف كال السكوف يسبق اٟتركة ، ككل ُب فلك يسبحوف .

٤تور ثابت ، كىكذا  لكل حركة فلك كمدار ك٤تور تدكر عليو ، ككذلك اٟتياة البشرية ، ال بد ٢تا من

فاإلسبلـ يقرر مبادئ معينة ثابتة كاألخوة اإلنسانية ، كالعدؿ االجتماعي كا١تسؤكلية الفردية كااللتزاـ 

 ا٠تلقي كٖترٙب الربا كغَت ذلك من األمور .

د ذها استنادان إٔب ما تقدـ يؤكد الدكتور ٤تمد ا١تبارؾ أف الدعوة إٔب التغَت ا١تستمر دعوة يهودية ماكرة يرا 

كباسم  -قلب اجملتمعات كإحداث القلق كمنع االستقرار ، كقد استغلت فكرة التطور أقبح استغبلؿ 

 . 1حملاربة اإلسبلـ كتشريعو كقيمو  -التقدـ 

من ٚتاع ما تقدـ ٯتكن أف نصوغ موقفان راسخان كثابتان نتمًتس بو ك٨تافظ عليو ،  ىو اعتبار اإلسبلـ 

 كبة ، فهو مناط شرفها كرافعة عزهتا كميكانـز انطبلقها كذلك لؤلسباب اآلتية : طريقان الحبان كاسعان للعر 

                                                 
 . ُٕٔأنور اٞتندم : سقوط العلمانية ص  ُ
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ألف العركبة ٗتلقت قي مشتل اإلسبلـ كرٛتو ، كأ٧تزت اٟتياة على أرضو ، كصاغت ُب ذلك موسوعتها  -1

ا ا٠تلقية العلمية كموقفها العاـ من الوجود ، كنظرهتا ا١تتكاملة إٔب اٟتياة ، كفلسفتها القيمية ، كمنظومته

كإحساسها العاـ ُب األرض كالسماء ، كقصصها الشعبية كفلكلورىا العاـ كٛتاسها الشعيب ، كأر٬تها 

الركحي كزفَتىا ا١تقموع ، كبذلك فهنالك تداخل ك٘تاىي ينب العركبة كاإلسبلـ ، كىذاف القطباف ٯتثبلف 

مفتوؿ من خيوطهما ، كإف نقضان ألية  الرأٝتاؿ الرمزم األعظم للمشركعية ُب نسيج حياتنا ، كىذا النسيج

 عركة من عرل العركبة إ٪تا يعٍت نقض اإلسبلـ كالعكس  . 

 ألف اإلسبلـ يتجاكز العلمانية ثراء كإيناعا كخصوبة كأنسنة كأخبلقية كتوافقا مع الفطرة اإلنسانية .  -2

سبلمة موسى الذم ما فتئ كعلى ىذا األساس فإننا ننعى على أكلئك الغارقُت ُب التمغرب كالتفرنج أمثاؿ 

على الغرب ازداد تعلقو بو ، ككلما ازدادت معرفتو ُب الشرؽ ازدادت كراىيتو لو  اطبلعوكلما زاد   ويؤكد أن

 . 

كبا١تقابل فإننا على الطريق مع عبد الرٛتن الكواكيب كرشيد رضا كشكيب ارسبلف كالنشاشييب كٚتاؿ الدين 

امل كعبد الرٛتن البزاز كعبد العزيز جاكيش كالغبلييٍت كعبد األفغا٘ب كاإلماـ ٤تمد عبده كمصطفى ك

القادر ا١تغريب كندٙب اٞتسر ك٤تمد عمارة كخَت الدين التونسي كالطهطاكم كابن باديس كالفاسي كا٠تواجة 

 ، كمثلهم معهم الكثَت الكثَت..

ف ىؤالء ليسوا رجاؿ فكر ىؤالء ٚتيعان تعاملوا مع الغرب من خبلؿ أرضية الذات كا٢توية مع التنويو ، بأ

أية  -فحسب ، بل ىم مناضلوف ككطنيوف كقادة كفاعلوف اجتماعيوف ، فهم اذف ىوية األمة ألف األمة

 إ٪تا تبدك شفافة ُب مفكريها كعظمائها كقادهتا .  -أمة

ىكذا كصف الطهطاكم حضارة الغرب بأف فيها حشوات مضللة ، تبيانان كتأكيدان ٢تذا الغثاء الذم ال 

 وز أف ٮتدع عيوننا كعقولنا . ٬ت
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كمن جهة أخرل ، فهؤالء األفذاذ طرحوا الشخص اإلنسا٘ب كالشرط البشرم كمصَت ا١تسكونة طرحا ٕتاكز 

 أطركحات العلمانية كقيمها السلعية .

كا٠تبلصة أف العلمانية سياؽ حضارم كتارٮتي خاص باجملتمع الغريب ، كىذا السياؽ كاف كليد عدة عوامل 

، كاإلحساس ا٠تاص بالواقع كاٟتياة ، كبالتإب فبل ٯتكن التقرير  1ٞتذر اإلغريقي كالفاعل ا١تسيحي أ٫تها ا

 مع الدكتور عزيز العظمة بأف العلمانية طريق عمرا٘ب طبيعي كاإلنسانية تقوده حتما إٔب ذلك الطريق .

، حيث قامت بتنظيم العبلقة  كعلى ىذا األساس فالعلمانية جاءت حبلن إلشكالية معينة ُب اجملتمع الغريب

 بُت السلطتُت الزمنية كالركحية . 

كال أدؿ على ذلك أف ىذا اٟتل اختلف من دكلة أكربية ألخرل تبعان لسلطاف الكنيسة ، كأف كاف ىذا 

 اٟتل يقوـ على اٞتذر ا١تسيحي الذائع : دع ما لقيصر لقيصر كماهلل هلل . 

تكوف طريقان كحبلن جملتمعنا العريب اإلسبلمي ، كال ٯتكن أف  ٯتكن أف كعلى ىذا األساس فالعلمانية ال

تكوف ذلك الرأٝتاؿ الرمزم األعظم ١تشركعيتنا العليا ، كبالتإب فلهذا اجملتمع سياقو اٟتضارم كإشكالياتو 

ذا كإفرازاتو كخياره اٟتضارم ا٠تاص الذم ٯتد جذكره ُب كجداف أمتنا تدليبلن ذهذه االستمرارية التارٮتية كذه

 الشخص التارٮتي العاـ . 

معانقة كتلمس بعض مظاىر  –كىذا ىو موضوع مشركعنا العريب النهضوم  –كٯتكننا على سبيل التدليل 

 ٌب : ىذا ا١تشركع اٟتضارم ُب اآل

 . 2العقبلنية ُب مواجهة اٞتمود كاٟتشوية كالفكر اٞتوىرا٘ب األزٕب األقنومي القابع فوؽ الواقع كالتاريخ  -
                                                 

أكد برنار الذم يقود تياران قانونيان ذائع الصيت ُب فرنسا ، أكد قائبلن ٬تب أف ٨تافظ على اٟتضارة الغربية القائمة على  ُ

. انظر د. ٤تمد عصفور : الضبط اإلدارم ، جامعة القاىرة الدراسات العليا ، كلية  اٞتذر اإلغريقي ا١تغلف للمسيحية

  ّٓ، ص ُٕٗاٟتقوؽ 

ىذا ىو رأم الدكتور ٤تمد عابد اٞتابرم الذم يضيف إٔب العقبلنية فكرة الدٯتقراطية ك٬تعلها البديل ألمتنا عن العلمانية ،  ِ

  ّٗحوار ا١تشرؽ كا١تغرب ، ص 
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كالعا١تينية )نسبة إٔب عا١تينُت ا١تفهوـ القرآ٘ب ( كالقيمة اإلنسانية ا٠تالدة ُب مواجهة االستعبلء  الكونية -

 القومي كالشوفونية كالغركر كاٞتربكت . 

 اٟترية كالدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف كالعدؿ ُب مواجهة االستبداد كالظلم كالطغياف. -

 الفساد كالفقر كالتعاسة ا٠تلقية كالنفسية كالعقلية .االستخبلؼ أم عمارة األرض كتنميتها ُب مواجهة  -

كٯتكننا أف نذىب بعيدان مع غاركدم للكبلـ بإسهاب عن اٟتقوؽ العا١تية ُب اإلسبلـ قاصدين من ذلك  

اٟتقوؽ اليت تتلمس كحدة اإلنسانية كا١تقتضى الناجم عنها ُب تغليب مصلحة الكل دائمان على مصلحة 

 .1األمة 

باستمرار أصل العدؿ كا١تساكاة كالتقول كأصل اإلحساف كاالستخبلؼ ، كأصل عمراف  فاإلسبلـ يقدـ

الكوف كاألٯتاف باألصل ا١تشًتؾ لئلنسانية )خلقناكم من ذكر كأنثى ( ، كأصل الدعوة إٔب كلمة السواء 

الدين مع  )تعالوا إٔب كلمة سواء بيننا كبينكم ( ، كأصل عصمة النفس اإلنسانية )صيانة اٟتياة ( ، كأصل

ا  يهى فَّ لىكى أال ٕتىيوعى ًف اختبلؼ الوسيلة ، كأصل حقوؽ اإلنساف كحرياتو ُب أكؿ إعبلف ٟتقوؽ اإلنساف )ًإ

رىل( )طػو: عرب عنو ُب األدبيات اإلسبلمية  ( ، كاإلسبلـ يندد بالقهر كالتسلط كىو ماُُٖكىال تػىٍع

 بالقيصرية كالكسركية. 

 مر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر . كا٠تَتية ُب اإلسبلـ تقوـ على األ

ا  (  يهى ٍم ًف رىكي مى ٍع تػى نى األىٍرًض كىاٍس ٍم ًم أىكي شى وى أىٍن كأساس كل سلطة ُب اإلسبلـ إعمار األرض قاؿ تعأب : ) ىي

 (  .ُٔ)ىود:

ٍم ( ) األنفاؿ: كي ًن وا ذىاتى بػىٍي حي ًل بلـ ( كاإلسُمن اآلية كا١تسلموف مدعوكف لرفع الظلم قاؿ تعأب : )كىأىٍص

كى اٍٟتىٍرثى كىالنٍَّسلى  ًل يػيٍه ا كى يهى دى ًف ًس ٍف يػي عىى ًُب اأٍلىٍرًض ًل ذىا تػىوىٔبَّ سى ًإ يندد بالفساد كاإلفساد قاؿ تعأب : ) كى

                                                 
ُ
 . ٕٕص ٔٗٗ ُ: اإلسبلـ ، دار عطية بَتكت طركجيو غاركدم   
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( )البقرة: ادى فىسى نيوا  (َِٓكىاللَّوي ال ٭تيًبُّ اٍل تػىعىاكى كاإلسبلـ ٭تض على التعاكف ٔتعناه ا١تطلق قاؿ تعأب : )كى

رًبِّ كى  ٍل كىاًف ()ا١تائدة: من اآليةعىلىى ا عيٍد ٍبًٍ كىاٍل نيوا عىلىى اإًل وىل كىال تػىعىاكى ٍق  ( .ِالتػَّ

 : )ٗتلقوا بأخبلؽ اهلل( . كلؤلنسنة باب كاسع ُب اإلسبلـ يكفينا أف ندلل بقوؿ الرسوؿ  

كإف ٓب  يقوؿ الشاطيب مدلبلن بأحد مظاىر ىذه األنسنة : ) إف اجملتهد اٟتق ٭تمل بُت جنبيو معٍت النبوة

 يكن نبيان ( . 

كىكذا تتخذ جدلية االنتماء إٔب ا١تسَتة الكونية )اٟتاضرة العا١تية ( بالصورة اآلتية: يرسي اإلسبلـ  

اٟتقيقة العا١تية اليت جعلت من القرآف الكرٙب ميثاقا دكليا ُب ا١تقاـ األكؿ ٔتقتضى خصائص تشريعية من 

 .1الشموؿ كالعا١تية كاإلنسانية 

العا١تية تقوـ على ابتبلء األفراد كاٞتماعات ُب اإلرادة كالعقل كاألخبلؽ،  ىذا االبتبلء كآلية كلكن ىذه 

( )الواقعة: رَّبيوفى قى مي ، أيكلىًئكى اٍل قيوفى اًب قيوفى السَّ اًب كقاؿ (ُُ-َُللسياؽ من أجل ا٠تَت قاؿ تعأب : )كىالسَّ

مٍ " تعأب: ٍن رىبِّكي رىةو ًم ًف ٍغ ٔبى مى اًرعيوا ًإ  (ُّّؿ عمراف: من اآلية")آكىسى

 كبذلك فالعبلقة بُت الشعوب كاألمم ال تقوـ على زعم التفوؽ كالفرادة كاألفضلية . 

لقد كاف ُب كسع اهلل تعأب أف ٬تعل من الشعوب أمة كاحدة ، كلكنو شاء أف يبلو الناس فيما آتاىم عقبلن 

ٍم أيمَّ  اءى اللَّوي ٞتىىعىلىكي لىٍو شى رىاًت كإرادة قاؿ تعأب : )كى قيوا ا٠ٍتىيٍػ تىًب ٍم فىاٍس ا آتىاكي ٍم ًُب مى ليوىكي يىبٍػ ٍن ًل لىًك ةن كى دى ةن كىاًح

()ا١تائدة: من اآلية فيوفى ٍتىًل يًو ٗتى تيٍم ًف ٍن ٍم ًٔتىا كي نىبِّئيكي يػي يعان فػى ٍم ٚتًى عيكي ٍرًج ٔبى اللًَّو مى  ( .ًْٖإ

ياديان فعاالن امتثاالن ٟتقيقة التكليف كا٠تبلصة أف ا١تسلمُت مدعوكف إٔب عا١تية كونية يلعبوف فيها دكران ر 

ًر  كى ٍن مي ٍوفى عىًن اٍل هى تػىنٍػ ريكًؼ كى ٍع مى اٍل ميريكفى ًب لنَّاًس تىٍأ ٍت ًل ًرجى ةو أيٍخ رى أيمَّ يٍػ تيٍم خى ٍن اإل٢تي قاؿ تعأب : ) كي

اللًَّو ()آؿ عمراف: من اآلية نيوفى ًب تػيٍؤًم  ( َُُكى

                                                 
ُ
 . ْٔد. دريٍت : خصائص التشريع اإلسبلمي ص  



 42 

اٟتضارم اإلنسا٘ب العاـ كيعطوف ما عندىم من ٙترات  ُب ىذه العا١تية يأخذكف كيعطوف يأخذكف من اإلرث

اٟتق كا٠تَت كاإلحساف رائدىم ُب ذلك رسو٢تم ، تلك الرٛتة ا١تهداة ، كبذؿ السبلـ للعآب كآلية ذلك تلك 

ا١تبادئ كاألصوؿ اليت جعل منها أكؿ ميثاؽ عا١تي )القرآف الكرٙب ( ، أما نطاقو فاألرض اليت ىي ملك هلل 

وا استخلف اإلن شي مي اأٍلىٍرضى ذىلوالن فىاٍم عىلى لىكي وى الًَّذم جى ساف عليها لوجهو كابتغاء مرضاتو قاؿ تعأب : )ىي

( )ا١تلك: وري ًو النُّشي لىٍي ًإ ًو كى ٍن ًرٍزًق ليوا ًم ا كىكي هى ًب نىاًك ( لقد سخرت األرض ٚتيعان لئلنساف فهي إذف ًُُٓب مى

ا (  الوطن الكبَت الذلوؿ ا١تتسع لكل مسلم قاؿ تعأب يهى ريكا ًف اًج تػيهى عىةن فػى ٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًس : ) أىٓبٍى تىكي

( فهذه ا٢تجرة تعٍت االنغراس كاالندراج ُب كل بقعة يعيش ذها ا١تسلم صدقان كبذالن ٗ)النساء: من اآلية

 ككفاء. 

نظومتها ىذه ىي ا١تنظومة القيمية الكونية اليت يطرحها اإلسبلـ ، فأين ىي العلمانية من ذلك كأين م

 ا٠تلقية القيمية العا١تية ؟؟؟

كإذا نقلنا ا٠تطى إٔب موضوع العلم كإشكالية ُب ٣تتمعنا أمكننا نفي احتماؿ قيامها لسبب بسيط ىو أف 

اإلسبلـ حسم ىذا األمر بدقة فًتؾ للعقل العناف ُب ىذه اٟتياة ،  كأعطاه السلطاف األكرب كالسيادة 

ة األرض ( ٬تًتحها كيكتسبها بعد أف ٭تطم أكباؿ الشعوذة كأغبلؽ التامة على مكنونات الطبيعة )ثقاف

 ا٠ترافة كاألسطورة . 

كاألمر نفسو بالنسبة إلشكالية الفصل بُت السلطتُت الدينية كالركحية ، فقد حسم اإلسبلـ ىذه الناحية 

 و .بإلغائو بصورة جلية ككاضحة السلطة الكهنوتية كإقامة العبلقة مباشرة بُت اإلنساف كرب

ككما يقوؿ األماـ ٤تمد عبده : ليس ُب اإلسبلـ سلطة دينية سول سلطة ا١توعظة اٟتسنة ، كالدعوة إٔب 

ا٠تَت كالتنفَت من الشر ، كىي سلطة خو٢تا اهلل ألدٗب ا١تسلمُت يقرع ذها أنف أعبلىم كما خو٢تا ألعبلىم 

 يتناكؿ ذها أدناىم . 

فع ا٠تضوع كاالستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية كيتابع اإلماـ قولو : إف اإلٯتاف باهلل ير 

، كىي دعول القداسة كالوساطة عند اهلل كدعول التشريع كالقوؿ على اهلل دكف اذف اهلل أك السلطة 
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الدنيوية ، كىي سلطة ا١تلك كاالستبداد .... فا١تؤمن ال يرضى لنفسو أف يكوف عبدا لبشر مثلو للقب 

نيوم ، كقد أعزه اهلل باإلٯتاف كإ٪تا أئمة الدين مبلغوف ١تا شرعو اهلل كأئمة الدنيا منفذكف ألحكاـ ديٍت أك د

 .1اهلل كإ٪تا ا٠تضوع الديٍت هلل كلشرعو ال لشخوصهم كألقاذهم 

كإذا قلنا إنو ال يوجد سلطة دينية ُب اإلسبلـ فإننا نقصد من ذلك عدـ كجود سلطة تيولوجية تدعي أهنا 

 قائق الدينية تأكيبل كتفسَتا كغَت ذلك .٘تلك اٟت

كُب نظرنا إف كجود سلطة تيوقراطية ُب اإلسبلـ كالعكس ، ىذا الوجود كثَتان ما طرح بصورة خاطئة 

 كالوضع السليم للقضية ٬تب أف ينظر إليو من خبلؿ اإلرادة العامة للشعب كُب إطارىا كتأسيسها. 

إقامة سلطة لبلضطبلع  -من باب الفعالية كاٟتيوية  –قتضي إ٪تا ي functionذلك أف كجود أية كظيفة 

كالنهوض ذها ، كىو أمر ينطلق من طباع األمور كلوغوسها كمنطقها كترتيبها عقليان كاألمور ا١تركوزة ُب 

 ماىيتها ككجودىا .

كمن جهة أخرل فليس ىنالك فقيو كاحد من فقهاء الشريعة اإلسبلمية أنكر أف السلطة التنفيذية 

لقضائية ُب اإلسبلـ ىي سلطة بشرية مصدرىا ا١تلـز اإلرادة الشعبية ، كاألمر نفسو بالنسبة للسلطة كا

بناء األحكاـ التشريعية تفصيبلن كتفسَتان كتطبيقان من  ِالتشريعية االبتنائية ، مقصودان من التشريع االبتنائي 

 خبلؿ نصوص القرآف.

عب مقصودان من الشعب ىنا اإلرادة العامة للمؤمنُت على إذف فهذه السلطات الثبلث مصدرىا إرادة الش

اعتبار أف اإلسبلـ يساكم بُت ا١تسلمُت انطولوجيان كاندراجان ُب التاريخ ، كعلى صعيد اٟتقائق السياسية ، 

ككل مسلم ٯتتلك ذرة من اإلرادة العامة، كىذه اإلرادة العامة تتكوف من ٚتاع إرادات ا١تؤمنُت بدليل قولو 

 ١تسلموف عدكؿ تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدناىم .: ا 

                                                 
ُ
 . ِٕٓص ّج ِٕٗاألعماؿ الكاملة لئلماـ ٤تمد عبده دراسة كٖتقيق ٤تمد عمارة طبعة بَتكت  

 .َٗص ٕٔٗالدكتور ٤تمد علي جريشة : ا١تشركعية اإلسبلمية العليا القاىرة مكتبة كىبة سنة  ِ
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اذف ُب نظرنا إف الطرح السليم لئلشكالية ٬تب أف يطرح ُب اإلسبلـ على أساس ا١تكانة اليت تضع ك٘توضع  

 اإلرادة العامة الوظيفة الدينية ُب اجملتمع اإلسبلمي . 

األماف ضد تغوؿ السلطة الدينية أك كُب نظرنا إف كجود إرادة عامة إسبلمية حقة كحقيقية ىي صماـ 

غَتىا من سلطات ككظائف اجملتمع ، كمن ٍب فإف اضطراب تبلور اإلرادة العامة كقيامها على أساس سليم 

ىو الذم يقود ُب النهاية إٔب االنسدادات كاالختناقات كالبثور على جلد األمة سواء أكاف ذلك من 

إف أية كظيفة من كظائف األمة ٘تيل بطبيعتها إٔب التمركز كالتغوؿ الوظيفة الدينية أـ من غَتىا ، كبالتإب ف

كاالفتئات إذا ٓب تتحرؾ ُب إطار اإلرادة العامة ، أك كما عرب من ذلك عبد الرٛتن الكواكيب بقولو : إف 

 سلطة التقييد تتحوؿ إٔب كبل من حديد . 

فصل السلطات كإقامة نظاـ من كىذا ىو مغزل الصرخة ا١تدكية اليت أطلقها مونتسكيو حوؿ ضركرة 

التعاكف ا١ترف بينها ، كليس على أساس الفصل القاسي كاٞتامد الذم يؤدم بدكره إٔب التعسف كاالستبداد 

 . 

كُب نظرنا إف األدبيات اإلسبلمية ميزت بصورة ٤تكمة الطبيعة الذاتية لكل من الوظيفتُت الدينية 

 ا كتركيبهما كبنيتهما كغَت ذلك من السمات ا١تميزة .كالسياسية كآلية اشتغا٢تما كعملهما كحركتهم

كمسلك صحابتو ال تفاجئو تلك البلزمة اليت كانت تتكرر حيث كانوا يسألوف  كا١تتتبع لسنة الرسوؿ 

 الرسوؿ إذا احتز ذهم األمر : يا رسوؿ اهلل ىل ذلك ىو الوحي أـ الرأم كا١تشورة ؟؟ 

 التسليم كالقبوؿ دكف مناقشة ، كبالعكس فعندما كاف الرسوؿ فإذا كاف ذلك كحيان كانوا يواجهونو ب 

يقوؿ بأف األمر من متعلقات ا١تشورة كانوا يواجهونو با١تشورة كاالستفهاـ كاالستغراب كأحيانا الرفض 

 كا١تخالفة . 

مد كإذا كاف لكل من الوظيفة الدينية كالسياسية طبيعتو ا٠تاصة فهذا ال يعٍت االنفصاؿ التاـ بينهما ك 

شرايُت التعاكف لذلك ، فاألصح توصيف العبلقة بُت السلطتُت ا١تذكورتُت على أساس التمايز دكف 

 االنفصاؿ . 
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صحيح أف تارٮتنا اإلسبلمي شهد ىيمنة السلطة السياسية على السلطة الدينية ، كلكن ذلك كاف من 

 منطلق كاقعي كليس انطبلقان كانسجامان مع جهة نظر دينية خالصة . 

نظرنا إف كجهة النظر الدينية ا٠تاصة اليت تتفق مع جوىر اإلسبلـ ىذه النظرة تقيم توازنان دقيقان بُت  كُب

السلطتُت ، بُت خلق القيمة كا١تعٌت كبُت إرادة ا٢تيمنة ) السلطة السياسية ( كإنو كلما فار قطب السلطة 

فض كالعكس ، كمن ٍب فإف كجود إرادة القيمة )السلطة الدينية( كا٩ت -السياسية كارتفع غار قطب ا١تعٌت 

عامة شعبية كمستخلصة استخبلصان سليمان ىو الضامن الوحيد ٠تلق التوازف السليم كالدقيق بُت ىاتُت 

 السلطتُت أك بُت أية سلطة ُب اجملتمع كغَته إسبلميان كاف ىذا اجملتمع أـ غَت ذلك . 

أمكننا القوؿ إف ا١ترحلة النبوية التأسيسية التدشينية  كإذا ألقينا نظرة عامة على تارٮتنا العريب اإلسبلمي

كمن بعدىا ا١ترحلة الراشدة ، ىاتاف ا١ترحلتاف ٫تا اللتاف بلورتا إرادة عامة إسبلمية سليمة اطلعت ٓتلق 

منظومة كنسق متكامل كمتوا شج بُت السلطة الدينية كالسلطة السياسية ، كما بعد ذلك فإف التوازف أخذ 

متفاكتة لصاّب ىذه أك تلك ، كإف كاف الغالب ىو تغوؿ كىيمنة القوة على القيمة كا١تعٌت  ٮتتل بدرجات

 )السلطة الدينية (. 

كلعل نصان بسيطان للقاضي ابن العريب الفقيو األندلسي ا١تالكي يلقي الضوء الساطع على ىذه الناحية 

لماء كالرعية كىم اٞتنود فاطرد لعيقوؿ ا١تذكور: كاف األمراء قبل ىذا اليوـ كُب صدر اإلسبلـ ىم ا

( ، ككاف العواـ فريقان كاألمراء فريقان آخر ٍب فصل اهلل األمر ْتكمتو البالغة كقضائو السابق فصار )النظاـ

 . ُالعلماء فريقان كاألمراء آخر كصارت الرعية صنفان كصار اٞتند آخر فتعارضت األمور

ين ىو الذم ٭تكم السياسة كيؤسسها كالعكس عندما ظاىر من ىذا النص أف الفارؽ بُت أف يكوف الد

 ٖتكم السياسة الدين .

كحقيقة األمر أف دكلة ا٠تلفاء الراشدين أسست على الدين لذلك ٓب تكن ٘تارس السياسة ُب مثل ىذا 

اجملتمع ال ُب قمة ا٢تـر كال ُب قاعدتو ، ففي القمة كاف األمراء علماء ُب الوقت نفسو ) رجاؿ دعوة دينية 
                                                 

 . ُّٗصٕٕٗبغداد  ُبو عبد اهلل ابن األزرؽ : بدائع السلك ُب طبائع ا١تلك ، ٖتقيق على سامي نشار جأ ُ
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من أمَت ا١تؤمنُت إٔب أمراء اٞتيوش ( لقد كانوا ٚتيعا ٯتارسوف السلطة من أجل الدين كباسم منو يستمدكف 

ال حىت باستقبلؿ نسيب الشرعية كمنو يلتمسوف اٟتكم كالتوجيو ، فكاف الدين يؤسس السياسة ٔتعزؿ بل ك 

 عن الدين .

ُب القمة كبُت الرعية كاٞتند ُب القاعدة جعل كىذا االندماج بُت األمراء كالعلماء بُت الدين كالسياسة 

النظاـ ُب اجملتمع مطردا ُب القمة ، كلمة الدين ىي العليا كُب القاعدة الكلمة للقبيلة كحدىا كقد كانت 

 .ُجندان كرعية ُب آف كاحد

 ىكذا يتضح أف الدكلة الراشدية كانت مؤسسة على اإلرادة العامة للمؤمنُت ، حيث أسست السياسة على

 . ِالدين ، كبالتإب ٓب يكن ليتاح للسياسة بأف تظهر كمجاؿ سياسي خاص مستقل عن اإلرادة العامة 

كبالعكس فعندما ٗتتفي اإلرادة العامة تنفصل الرعية عن اٞتند كينفصل العلماء عن األمراء بل كتأٌب 

 اٟتقبة مرحلة تندمج فيها كافة ىذه التضاريس ُب شخص كاحد ىو شخص السلطاف كما حدث ُب

 العباسية ككما حدده ابن العريب.

 كلكن ىل ٯتكن أف تتبلور ُب ٣تتمع إسبلمي إرادة عامة مربأة من الدمامل كاالختناقات كاالنسدادات؟؟ .

كحقيقة اآلمر أف مبدأ األمة يؤسس بداىة ىذه اإلرادة العامة على اعتبار أف ىذا ا١تبدأ ٤تموؿ على أسس 

 قيقة االجتماعية ىي أساس اٟتقيقة السياسة.اجتماعية تقرر كتؤكد أف اٟت

كلكن السؤاؿ الذم نطرحو ثانية ىو : ىل ٯتكن جملتمع إسبلمي أف ٯتنح حق ا١تواطنة الرصُت كالكامل لغَت 

 ا١تسلمُت ؟؟

                                                 
 . ِّٓص َٗٗد. ٤تمد عابد اٞتابرم: العقل السياسي العريب مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت ُ

ال ٮتتفي ُب مثل ىذه اٟتاؿ بل يتقلص  ٩تالف الدكتور اٞتابرم ٞتهة اختفاء اجملاؿ السياسي إذ اٟتقيقة أف ىذا اجملاؿ ِ

  ِْإطار اإلرادة العامة ، انظر رأيو ىذا ُب حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص  كيتشكل ُب
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إننا على يقُت أف اإلسبلـ ىو أكؿ صوت ارتفع بقوة مؤكدان متكلمان عن طبيعة اإلنساف كجو ىره كحقيقة 

اليت نظرت إٔب العبد على أنو شيء  -للحضارة اإلغريقية  -على سبيل ا١تثاؿ -خبلفان  الشخص البشرم

 أك آلة معاملة إياه على ىذا األساس. 

كحقيقة الشخص البشرم ُب اإلسبلـ ٧تده ُب ىذا اٞتهاز ا١تفاىيمي )يا أيها الناس( الذم يتكرر كبلزمة  

 ُب النسيج القرآ٘ب . 

 يقتُت اآلتيتُت : كعلى ىذا ٬تب أف ٪تيز اٟتق

 إرساء ا١تواطنة كاملة ُب ٣تتمع إسبلمي :  .1

 مشاركة ا١تسلم ُب السلطة غَت اإلسبلمية .  .2

كيد على حدكثها ُب ٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة الذم نشأ ُب إثر صدكر تأاألكٔب ٯتكن ال بالنسبة للحقيقة

ترب أكؿ دستور ٟتقوؽ اإلنساف ُب دينة كاليت تعا١تاليت أسست دكلة  ة١توادعاالصحيفة الكتاب أك كثيقة 

 .ُتاريخ ىذه ا١تسكونة 

 فهذا الدستور يقيم أمتُت األكٔب ىي أمة ا١تؤمنُت كالثانية األمة ا١تكونة من أمة ا١تؤمنُت كأمة اليهود. 

ففي األمة األكٔب نبلحظ ترسيخ مبدأ ا١تواطنة با١تفهوـ الدستورم اٟتديث إذ تأسست ىذه األمة على 

فهؤالء الذين تبعوا كمن تبعهم كٟتق ذهم كجاىد معهم ،  بُت ا١تؤمنُت من قريش كيثرب أساس عقد مد٘ب

 الرسوؿ كٟتقوا بو ليسوا مسلمُت ، كإ٪تا انضموا إٔب الدكلة اإلسبلمية لينصركىا بسيوفهم ال إٯتاهنم .  

                                                 
ا١توضوع يرجع إٔب كتابنا الصحيفة ميثاؽ الرسوؿ دستور ا١تدينة ا١تنورة أكؿ دستور ٟتقوؽ اإلنساف دمشق دار ُب ىذا  للتزيدُ

داخلة غساف تويٍت ُب اجملتمع الثقاُب العريب ، حيث أشار إٔب اتفاقية ا١تدينة اليت أعطت ـ ، كانظر مُٔٗٗمعد دار النمَت 

اٟتكم الذاٌب لنصارل ٧تراف كتأكيده بأف تطبيق الشريعة ال يتعارض مع التعددية أنظر منشورات اجملتمع الثقاُب العريب 

لثقافة العربية كالقرار السياسي ص  كما بعدىا . ِٕكمداخلة األستاذ تويٍت بعنواف ا
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النيب يوسف على ىذا األساس يضرب الشيخ راشد الغنوشي عدة أمثلة على ىذه ا١تشاركة كىي: مشاركة 

حلف الفضوؿ كىو حلف  -النجاشي الذم دخل اإلسبلـ ككاف ملكان جملتمع غَت إسبلمي  -ُب اٟتكم 

  جاىلي ٓب يزده اإلسبلـ إال شدة .

لقد تواطأ ا١تسلموف على إٟتاؽ اٟتليفة عمر بن عبد العزيز با٠تلفاء الراشدين رغم أنو جاء بعد أكثر من 

 .ُالراشدة  نصف قرف من زمن انقطاع ا٠تبلفة

كُب نظرنا إف ا١تسلمُت إذا ٓب يستطيعوا بلورة ا١تواطنة بصورة كاملة ُب دار اإلسبلـ ، فمرد ذلك بالطبع إٔب 

سقف القركف الوسطى الذم ٓب يكن يتيح تفتح الشخص البشرم بأكثر ٦تا تفتح على يد ىذه الدار ، 

، مثل مبدأ االستخبلؼ كعمراف األرض كمبدأ   كبالطبع فليس مرد األمر ا١تبادئ ا٠تالدة ُب القرآف الكرٙب

 كلمة السواء كمبدأ الطبيعة اإلنسانية الواحدة كمبدأ العمل الصاّب كمبدأ ا٠تَتية ، كغَت ذلك من ا١تبادئ.

كتأسيسان على ما تقدـ فعلى النظرية الفقهية ُب اإلسبلـ أف ٕتدد شباذها كحيويتها كفعاليتها ٔتا يتفق مع 

د مبادئ القرآف الكرٙب أكرب عونان ٢تا ُب اإليناع كاإلخصاب كاالنطبلؽ كتقدٙب الثمرات ىذا العصر ، كستج

 ا٠تالدة ٠تدمة اإلنسانية .

كمع ذلك فالنظرية الفقهية ُب ثوذها التقليدم ال تعدـ كجود فلسفات خالدة مثل تعريف ابن القيم بالعدؿ 

 .ِاف فثمة شرع اهلل كدينو بقولو : فإذا ظهرت إمارات العدؿ كأسفر كجهو بأم طريق ك

 كمن ذلك قولو : الشريعة رٛتة كلها عدؿ كلها مصلحة كلها . 

كعلى ىذا أساس كعلى خطى ابن القيم ٯتكننا نفخ الركح كاٟتيوية كالشباب ُب ا١تبدأين السابقُت ْتيث 

تعاكف كلها ٯتكن التعريف بالشريعة اإلسبلمية ٔتا يلي : الشريعة رٛتة كلها مصلحة كلها تقدـ كلها 

مواطنة كلها كعمراف كلها إٔب أخر ذلك من ا١تبادئ كالقيم كاإلنسانية ، ْتيث ٯتكننا التأكيد بأنو حينما 

                                                 
 .ّٗٓص  ّٗٗالشيخ راشد العنوشي : اٟتريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت    ُ

بَتكت ص  ٕٖٗ ِانظر ُب ذلك د. فتحي الدريٍت : خصائص التشريع اإلسبلمي ُب السياسة كاٟتكم مؤسسو الرسالة ص ِ

ِِْ  
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يوجد نور كعطاء كازدىار فثمة كجو اهلل كحكمتو كإرادتو كشرعو كقيمو كمناط أمره كقدرتو كأحكامو كآدابو 

 كمبادئو . 

ة : لو فرضنا أف شعبان نصفو مسلموف كالنصف اآلخر عكس كعلى ضوء تصورنا ىذا نطرح األسئلة اآلتي 

ذلك ، كقد صمم ىذا الشعب على بناء اٟتياة كالتقدـ على أساس ا١تواطنة كا١تساكاة فهل ٖتوؿ مبادئ 

 اإلسبلـ دكف ذلك السيما أف ىذه ا١تواطنة تشيد نظامان عامان يصوف عقيدة ا١تسلم كثقافتو كدينو .

 ف بالنفي كأف اإلسبلـ سيكوف يومان ضد كرامة اإلنساف كتقدمو.ال نعتقد أف اٞتواب سيكو 

حصر  لقد أرسى القرآف الكرٙب مبادئ للحكم ليس إال تاركان ٢تم أمر إقامة اجملتمع على صيغ كأشكاؿ ال

 .  ٢1تا تبعا للظركؼ كاألحواؿ كأشراطها 

إليها ، كلكن ىذه ا١تبادئ  صحيح أف ا١تسلمُت مدعوكف إلرساء ا١تبادئ اإلسبلمية اليت سبق اإلشارة

٤تمولة على مشركطية اجتماعية كتارٮتية كا١تسلوف غَت مسؤكلُت عن ٖتقيق ىذه ا١تبادئ إال ُب حدكد اٟتد 

 ا١تعقوؿ . 

كعلى ىذا األساس فإذا كانت ا١تواطنة السليمة ال ٖتوؿ دكف ا١تسلمُت كحرياهتم كإرادة اٟتياة ُب نفوسهم 

من خبلؿ برنامج كطٍت ٤تموؿ على إرادة كطنية ، إذا كاف األمر ذلك فما  من أجل ٖتقيق مبادئ اإلسبلـ

ا١تانع من ا١تواطنة طا١تا أف األصل ُب األعماؿ اٞتواز ما ٓب  يكن ىنالك مانع ، كما ىو ىذا ا١تانع الذم 

 ٯتنع ا١تسلمُت من ٖتقيق التقدـ كعلى يد ا١تواطنة؟؟. 

عد أمكننا اٟتديث عن مبدأ ا١تبادئ أم عن ىذا ا١تبدأ األعلى كُب نظرنا إذا كاف ا١تبدأ ىو قاعدة القوا

الذم يسوم كينظم ٣تموعة من ا١تبادئ ، كىذا ا١تبدأ األعلى ُب اإلسبلـ ٧تده ُب التعريف بالسياسة 

                                                 
1

 –كىي مسألة مدنية  –ليت أسست دكلة ا١تدنية ا١تنورة أقامت ا١تواطنة بُت ا١تسلمُت كاليهود يرل كليم سليماف أف الصحيفة ا 

 ُُب أحضاف الدين ، كليس باستبعاده خبلفان للصيغة الغربية ... ا٢توية كالًتاث ٣تموعة مؤلفُت ، دار الكلمة ، بَتكت ، ط

  ِٕك ُٕ، ص ْٖٗ، 
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الشرعية على يد ابن عقيل بأهنا األقرب ما يكوف معو الناس إٔب الصبلح كاألبعد ما يكوف عن الفساد كإف 

 .ُوؿ كال نزؿ بو كحي ٓب يضعو الرس

فهذا ا١تبدأ يسمح لنا باٟتديث عن سياسة شرعية إسبلمية تضع ا١تسلمُت ُب موقع أقرب ما يكوف إٔب 

ا١تصلحة كأبعد ما يكوف عن ا١تفسدة ، كمن ٍب فإذا كانت ا١تواطنة تأٌب ٕتسيدان لذلك ا١تبدأ العظيم ، إذا  

ا١تسلمُت كىم يعانقوف العصر كٖتقيق مصلحتهم كاف األمر كذلك فبل ٯتكن أف نضع اٟتواجز ُب كجو 

 بآلية ا١تواطنة ٖتت زعم أف صيغة عقد الذمة تضيق عن ذلك ، كمثلها معها من األحكاـ كالقواعد . 

إف عقد الذمة ىو صيغة تطبيقية أك قاعدة جسدت ا١تبدأ على الواقع ، كا١تبدأ لو تطبيقات متعددة ، منها 

 ذمة ليس مبدأ كإ٪تا صيغة كقاعدة كالفرؽ كاضح بُت ا١تبدأ كقاعدة تطبيقو. عقد الذمة ، كبالتإب فعقد ال

ك٦تا الشك فيو أف اٟتديث عن الشريعة اإلسبلمية يثَت أموران متعددة ذا باؿ كأ٫تية ، كمع ذلك فا١تقاـ 

يُت اليتسع للحديث عن ىذه النقاط ، ك٢تذا فقد كجدت من ا١تناسب االجتزاء ُب األمر كاٟتديث عن ا١تعن

 اآلتيُت للشريعة : 

ا١تعٌت األكؿ كىو سبيل اهلل أك الطريق األبدم ا٠تالد للرسالة ا٠تلقية الكربل كا١تعيارية الناموسية للحياة اليت   -

 نطق ذها لساف السماء ٔتعطى الوحي على أذف األرض كعن طريق الرسل كاألنبياء .

بلؿ قول كفاعلية الزماف كا١تكاف ، النسبية عرب ٘تاس كتفاعل ا١تطلق ) النص ( مع اٟتقيقة البشرية من خ  -

 ٣تسدات كتوضعات بشرية كمن خبلؿ فاعل اجرائي.

حصر ٢تا كمن أ٫تها الدين  حصيلة فعاليات ال –مثلها ُب ذلك مثل أية أمة  –كُب نظرنا إف األمة العربية 

أمتنا ، إاٌل أنو ٯتكن التقرير يساكم مطلقان كيتطابق حرفيان مع فعاليات  اإلسبلمي ، كإف كاف ىذا الدين ال

بيقُت أف الدين اإلسبلمي لعب كسيلعب دكران ىامان ُب حياة ىذه األمة من حيث تأسيس ناموسها األديب 

كدستورىا األخبلقي كإحساسها اٞتماعي كمنطقها العاـ ، فهو ديواف ثقافتها كموسوعة تراثها كصائغ 

هتا كمناط عزىا ككرامتها كموطن اعتزازىا كفخرىا ، بل فلكلورىا كقصصها الشعبية كصانع مفاخرىا كبطوال
                                                 

ُ
 . ِِْد. دريٍت : خصائص النشر مع اإلسبلمي ص  
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إف ىذا الدين كاف متنفس ا١تستضعفُت ا١تقموعُت كأر٬تهم الركحي كأمل منشود يرجى منو ا٠تبلص الركحي 

 ، ككحصن أك درقة ركحية تصوف األمة كتذكد عنها ضد ىجمات األعداء ُب الصعاب كا١تلمات .

العربية اإلسبلمية نسجت القيم اآلنفة الذكر كصاغتها ُب منظومات حاجة للتدليل بأف حضارتنا  كال

نغفل أك نتغافل عن حقيقة  متواشجة العرل كُب انساؽ مًتابطة يشد بعضها بعضان ، كإف كاف علينا أف ال

 تقع ُب النواة النوكية من ىذه ا١تنظومة كاألنساؽ القيمية . 1ىامة ىي أف الشريعة اإلسبلمية 

بلمية حقيقة تتماىى كتتحايث مع أمتنا كثقافتها كىويتها كنظرهتا إٔب الوجود ، كمن ٍب فالشريعة اإلس

فاالعتداء على ىذه الشريعة ىو اعتداء على األمة كعلى ركحها ككجداهنا ككطنها على اعتبار أف الوطن 

 ىو ركح األمة ٘تامان كما أف اٞتسد ىو موطن الركح .

الفقو ( ىي نتاج حياة أمتنا ، كبالتإب إذا ما استثنينا مسا٫تات كبياف ذلك أف الشريعة اإلسبلمية ) 

فما سول ذلك من رقعة الشريعة يدخل ُب  -كىي أمر يدخل ُب إطار ا١تقدس  -ُب ذلك  الرسوؿ 

كىي نقطة التقاء ا١تثاؿ بالواقع ، اإل٢تي  -إطار الوضع البشرم اإلنسا٘ب ، أك ٔتعٌت أكضح فهذه الشريعة 

ىي التعبَت عن ركح أمتنا كٗتلقاهتا كٖتققاهتا كمعراجها كتطوافها كانطبلقها التارٮتي  -2م بالوضع البشر 

 رنوا ٨تو الكماؿ اإلنسا٘ب بالتفاعل مع الوضع اإل٢تي .

لقد كانت ىذه الشريعة تعبَتان كإحاطة كجوابان كاحتضانان ١تبادرات أمتنا كحركة اٟتياة فيها ك٘تتمات 

 .كتضاعيف كتضاريس كاقعها 

أكدت بعض األخبلقيات  -ُب إحاطتها ١تبادرات حياتنا  -كفضبل عن ذلك فالشريعة اإلسبلمية 

كالسلوكيات القومية اليت كانت سائدة ُب اٞتاىلية من ذلك قاعدة الدية اليت استنها عبد ا١تطلب جد 

                                                 
 نقصد من الشريعة اإلسبلمية ىنا الفقو اإلسبلمي . ُ

الشريعة اإلسبلمية شريعة كضعية تقوـ على ٖتقيق ا١تصاّب حيث أكد الدكتور حسن حنفي أف  ّٕحوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص  ِ

 العامة 
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ننتهما الصحيفة ، ىذا فضبلن عن ا١تعاقلة كفداء األسرل الذين ق الرسوؿ كاليت أكدىا الرسوؿ الكرٙب 

 .ُدستور أكؿ دكلة ُب اإلسبلـ 

كالشريعة اإلسبلمية ٤تاكلة إنسانية ارتقائية باعتبارىا حصيلة تفاعل ا٠تطاب اإل٢تي مع ا١توشور البشرم ، 

من أكلئك الفقهاء األصفياء األخيار الذين صاغوا ىذه الشريعة بشفافية كىاجة كمعاناة كقلق ركحي 

خيفة ، أمثاؿ أيب حنيفة كابن تيميمة كاٟتسن البصرم كابن حنبل كابن قيم كتضرع ٮتشى اهلل طمعان ك 

 اٞتوزية كالشاطيب جعفر الصادؽ كسواىم .

فهؤالء ىم أفبلذ أكباد أمتنا كمنارهتا عرب قطع الظبلـ ، كمن ٍب أك ليست األمة ُب هناية األمر ىي 

 ذ ؟.مفكركىا كعلماؤىا كأدباؤىا فكيف إذف ننكر عطاء ىؤالء األفذا

ك٨تن مع الدكتور عبد الرٛتن البزاز بأف القوانُت ىي أقول مظاىر حياة األمة االجتماعية كىي ا١ترايا اليت 

تعكس حاؿ األمة العقلية كالدينية كا٠تلقية ، كمن كجهة أخرل فالشرائع الغربية ليست شريعة كاحدة بل 

ُب دكامة ىذا ا٠تلط العجيب  تقوـ على شرائع متعددة كل كاحدة ٗتتلف عن األخرل ، فكيف نقع

؟؟ كنسمح ألنفسنا باألخذ من ىنا كىناؾ من الشرائع ْتيث أصبح تشريعنا رقيعان  ِفنقتبس شرائع الغرب 

 ؟؟. ّأدخل التفكيك ُب كياننا 

على ىذا األساس يؤكد ا١تفكر الكبَت غاركدم بأف قطيعة جذرية مع التشريعات اإلنكليزية كالفرنسية 

ستعمار ضركرية على كجو اإلطبلؽ ، ذلك أهنا كانت قد أعدت انطبلقان من تصور للعآب ا١توركثة من اال

يقبلو اجملتمع اإلسبلمي ، ٢تذا السبب األساسي فهي تغض النظر عن البعد ا١تتعإب لئلنساف ،  كاإلنساف ال

                                                 
  ّٓٓص  ٔٗٗكدار معد د.برىاف زريق : الصحيفة ميثاؽ الرسوؿ دستور دكلة اإلسبلـ ُب ا١تدينة ، دمشق دار النمَت  ُ

  ُُْص ٗٓٗكتابة من ركح اإلسبلـ مطبعة العا٘ب ، بغداد  ِ 

  ٖٕص ّٔٓد. فهمي اٞتدعاف : أسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ  ّ
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ة ألخيو فتكتفي بأف تقنن  الشهوات ا١تتنافسة ُب ٣تتمع ذم نزعة فردية حيث اإلنساف ذئب بالنسب

 .ُاإلنساف

ٯتكنو أف يتحقق حُت ينوب مناب ىذه القوانُت  غٌت عنو ال كيتابع غاركدم قولو : كلكن التحوؿ الذم ال

تطبيق حرُب ك٣تزأ  لقانوف ٭تقق األىداؼ اليت حددىا اهلل ُب شركط تارٮتية من العآب العريب كما كاف 

 .ِيوجد منذ ألف عاـ 

عصمت سيف الدكلة بأف الشريعة اإلسبلمية عاشت معنا أكثر من كقريب من ذلك ما أكده الدكتور 

، كأف ىذه  ّثبلثة عشر قرنان كإف القوانُت الوضعية اليت نطبقها دخلت علينا من بوابات االستعمار 

القوانُت تتعارض ٘تامان مع النظاـ اإلسبلمي لسبب بسيط ىي أهنا جعلت الزنا مباحان كا٠تمر مباحان كا١تيسر 

 .ْباحان كالكذب م

 كلكن كيف برر االستعمار كأعوانو استبداؿ القانوف الوضعي بالشريعة اإلسبلمية؟؟ 

٬تيب عن ذلك الدكتور سيف الدكلة بقولو : لقد ارهتنوا مصر أرضان كأذلوىا شعبان ، كىم يبذركف فيها 

كل الناس كل الوقت ،   بذكر العلمانية كيستنبتوف من أبنائها علمانيُت ، ك١تا كاف من احملاؿ ٥تادعة الناس

 فقد كاف البد لكي يقبل الناس نظامهم من إقناعهم بأف اإلسبلـ دين اهلل كليس نظامان للحياة .

كلكن ماىي نتيجة كل ذلك ؟ التخريب كالتغريب حسب التحديد اٟترُب للدكتور سيف الدكلة ، كلكن 

 ١تاذا ككيف ؟؟؟ 

ف تستبدؿ الشرائع كالقواعد كاآلداب اليت جاء ذها اإلسبلـ ألف جوىر العلمانية ُب ٣تتمع من ا١تسلمُت ىو أ

بشرائع كآداب كضعية ، كأهنا ركن من نظاـ شامل متكامل للحياة الدنيا ، علما٘ب ُب موقفو من الدين ، 

                                                 

  ٖٕكتابة اإلسبلـ ص  ُ 

  ٖٕكتابو اإلسبلـ ص ِ 

 ُِْص ٖٔٗ،  ُكتابو عن العركبة كاإلسبلـ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتكت ط  ّ 

 ِْْا١ترجع السابق ص ْ
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فردم ُب موقفو من اجملتمع ، ليربإب ُب موقفو من الدكلة ، رأٝتإب ُب موقفو من االقتصاد كاف ٤تصلة 

 . ُكثقافية كتارٮتية كحضارية سادت أكربا على مدل سبعة قركف عوامل نفسية 

كلقد أخذ االستعمار القاىر يفرض ثقافتو على اٟتياة العربية فاستبعد اإلسبلـ نظامان كتركو للناس عقيدة 

كمناسك كأحواالن شخصية كأقاـ لو حارسان باطشان ، كترؾ أف يعرب ما بالناس من خبلؿ اضطرارىم إٔب 

بُت حياهتم اليومية كبُت قواعد اليوـ ا١تفركض بالقوة ٍب اضطراد تلك ا١تبلءمة خبلؿ زمن طويل ا١تبلءمة 

ليصبح النظاـ تقاليد كعادات كآداب يغذيها تيار فكرم من ا١تشايخ كاألساتذة كا١تعلمُت كالتبلمذة 

شوف الشعب ا١تتخلف كخر٬تي جامعات أكركبا من ا١توفودين كعمبلء االستعمار من ا١تبشرين الوافدين ، كير 

بأكىاـ التقدـ األكريب كإٔب كل ذلك كغَته من مثلو إٔب قدر الشعور ا١تستقر باالنتماء إٔب اٟتضارة الغربية 

)يسمونو االغًتاب ( ، ىو القاعدة النفسية البلزمة لنمو الوالء للنظاـ الفردم الليربإب الرأٝتإب على 

لمانية دعوة ضد الدين عامة أك اإلسبلـ خاصة ، بل حساب الوالء اإلسبلمي ، كىكذا ٓب تعد الع

أصبحت ذات مضموف حضارم فردم ليربإب رأٝتإب ، فهي نقيض للتكوين القومي اٞتماعي ُب جوىره 

 .ِكنقيض للحضارة العربية ُب جوىرىا 

ج كعلى ىذا األساس ٬تب أف توضع الشريعة ُب مكاهنا الطبيعي من كياف األمة ككلؤلؤة ُب عقدىا كتا 

 يطوؽ مفرقها .

تلحظ عمق ٕتذر مفاىيم  تقدـ فنحن مع الدكتور سيف الدكلة بأف أية عملية تطوير ال كتأسيسان على ما

 الشريعة ُب ٣تتمعنا ىذه العملية ٤تكوـ عليها بالفشل .

ا إف أية انطبلقة حضارية ألمتنا إ٪تا تزك كتزىو بتجددنا اٟتضارم الذاٌب مع اٟتفاظ على قسماتنا كبصماتن

 ىو أصيل كراسخ كقار ُب أعماؽ شخصيتنا القومية . الثابتة كما

                                                 
  ِْْعن عركبة اإلسبلـ ص ُ

 ِْْعن العركبة كاإلسبلـ ص ِ
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تعود إٔب  كال حاجة للتأكيد بأف ىذه القسمات الراسخة تبقى كامنة ردحا من الزمن ، كلكن سرعاف ما

االستيقاظ كالتفتح عندما يتاح ٢تا ذلك ، كما حدث ُب تركيا اليت بقيت ترسف ٖتت معاىدة لوزاف 

 ن ٧تد عودة اٟتس اإلسبلمي ا١تكبوت.العلمانية ، كىا ٨ت

لقد أعلن ا٠تديوم اٝتاعيل أف مصر قطعة من أكربا متحديان بذلك حقائق اٟتياة كثوابت الشخصية العربية 

 اإلسبلمية ُب مصر ، فهل صحت مقولتو ، كىل ٧تح التمغرب كالتفرنج؟؟.

ضارم كبا١تقابل فعركبتنا ذات قسمة ما ىو ثابت ُب شخصيتنا أننا عرب ، لكن ليس با١تعٌت العرقي بل اٟت

 .1إسبلمية ، كلكن ليس با١تعٌت الطائفي كإ٪تا با١تعٌت اٟتضارم 

كىذا ما أكدتو الدكتورة جورجيت عطية إبراىيم بقو٢تا : إف اإلسبلـ بعد حقيقي للحضارة اليت ننتمي 

2إليها فلم ال يكوف البدء من ىنا 
 

ىو الشريعة ، فلنا فيها قسمات ٦تيزة كثابتة ، حيث ٧تد إٔب كإذا انتقلنا إٔب موضوعنا األساسي الذم 

كالذم ٮتص ا١تسلمُت ٧تد قانوف ا١تعامبلت  -غَت القابل لبلجتهاد -جانب الوضع اإل٢تي الذم ىو الدين 

 .ّكالفقو ، كىو قانوف كضعو الفقهاء ُب إطار الكليات الدينية كىو مورث حضارم ٮتص األمة 

شرم ٧تد فلسفة القانوف اليت ىي النواة النوكية ُب ىذا الفقو ،كىذه النواة النوكية كُب إطار ىذا الوضع الب

ىي اليت تعترب القسمة اٟتضارية الثابتة ُب ٣تاؿ القانوف كماعدا  ذلك فلدينا تراث ثرم من القواعد 

 تصمد لتغَتات الزماف كا١تكاف . التطبيقية القرينية اليت ال

ضرر كال ضرار كمبدأ  مبدأ ال -كعلى سبيل ا١تثاؿ  -إطار فلسفة القانوف ىكذا ٭تدد الدكتور عمارة ُب 

أف اإلنساف ليس مالكان مطلقان أك ٤ترمان عليو التملك مطلقان بل إف ا١تلكية ذات كظيفة اجتماعية مرهتنة 

 .ُبتحقيق النفع العاـ

                                                 
1
 ْٖمداخلة الدكتور عمارة ُب ا٢توية كالًتاث ص  

2
  ٕغاركدم : اإلسبلـ ص   

 ، كما بعدىا  ْٖمداخلة الدكتور عمارة ُب ا٢توية كالًتاث ص ّ
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بل ىو ككيل اهلل ا١تستخلف  تؤمن بتفرد اإلنساف كعتوه كاستكباره كمركزيتو ُب ىذا الكوف ، كحضارتنا ال

ُب األرض لعمارهتا ،كىذه ىي فلسفتنا ُب العدؿ االجتماعي ُب حُت ٧تد العلمانية تعربد كتطلق للملكية  

 كل عناف .

إذا فحضارتنا تنطوم على الكثَت من النواىض كالركافع كا١تيكانزمات اليت تفتقر إليها اٟتضارة األكربية ، 

ار عن ىذه الآللئ كنعيد إليها ألقها كأر٬تها ُب كافة ٣تاالت حضارتنا ٔتا ُب علينا إال أف ننفض الغب كما

 ذلك فلسفة القانوف اتساقان لذاتيتنا كتوازنان لفعالياتنا .

حاجة للتأكيد بأف القانوف القائم على االلتزاـ كالواجب أكثر ٧تاعة كجدكل كحيوية من القانوف  كال

يرقى إٔب مستول  وف الوضعي الذم استوردناه من صيدليات الغرب الالقائم على اإللزاـ ، كمن ٍب فالقان

القانوف الذم عاش ٖتت ألق مشسنا الدافئة كُب تربة أرضنا ا١تعطاء ك٪تا ُب حنايا ضلوعنا كحبات قلوبنا ، 

كليس عاران أف نوطن النفس كنوطدىا على الذات كا٢توية ، بل العار أف ٩تجل من أنفسنا كنقلد اآلخرين 

 كوف كالطائر الذم نسي مشيتو كعجز عن تقليد مشية اآلخرين .، فن

سبيل اهلل األبدم ا٠تالد ، ا١تنطوية على ا١تبادئ ا٠تلقية الكربل   -كما قلنا -كالسمة الثانية للشريعة ىي 

 اليت دعا إليها األنبياء كالرسل .

ة كاالقتصادية من خبلؿ عمل كىذه السمة ىي اليت ترشح اإلسبلـ ليلعب دكر الكونية ا٠تلقية كالسياسي

 تارٮتي قد ٮتلص البشرية من جشع إلو السوؽ ككحدانيتو.

يتم إذا قرأنا القرآف بعيوف ا١توتى ، كلكن بفكر نقدم كتارٮتي ٯتتاح من تلك النصوص  كىذا األمر ال

 ا١توارة ا١تشحونة با١تبادئ كالقيم اإلنسانية .

فيو متحرؾ ماعدا اهلل كالقيم ا٠تبلقة  شيءىيجل ، إذ كل  ذلك أف القرآف ىو كتاب اٟتركة على حد تعبَت

 ىي اليت كانت كراء كل انطبلقة حية ألمتنا قاؿ تعأب :

( )ا١تؤمنوف: من اآلية ( ًقُتى ني ا٠ٍتىاًل تىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسى  ( ... كىذا يعٍت أف اإلنساف خالق كمبدع .ُْفػى
                                                                                                                                                    

 ا ، كما بعدى ْٖمداخلة الدكتور عمارة ُب ا٢توية كالًتاث ص ُ
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كوف حسن اإلسبلـ ُب ٣تتمع ٥تتلف جدان عن ٣تتمعو ، ككما بُت لنا أبو حنيفة ففي كسع اإلنساف أف ي

كاألمر بالنسبة لنا حاليان ، بعد أف تبُت لنا كيف ٯتكن أف يعيش اإلنساف كيعبد اهلل ُب ٣تتمعاتنا ال ُب 

االنعزاؿ كاٟتلم بعوده إٔب ا١تاضي ، بل بالنضاؿ مع كل ا١تؤمنُت الذين يعتقدكف مثلنا أف للعآب معٌت ،كأف 

احد ضد كل صور االستعمار ككل كحدانيات السوؽ اليت تقسم العآب إٔب أىل الشماؿ كأىل العآب ك 

 اٞتنوب .

كيتابع غاركدم عرض منهج أيب حنيفة ، كلكن على لساف ٤تمد إقباؿ القائل : تكمن طريقة أيب حنيفة 

ذلك ، ينبش ُب تربية شعب معُت ، كُب استخدامها كما نستخدـ نواة لبناء شريعة كلية ، إذ يفعل 

ا١تبادئ ا٠تفية ُب اٟتياة االجتماعية ، حياة اإلنسانية برمتها كيطبقها على حاالت مشخصة ، مستوحيان 

عادات الشعب النوعية ا١توجودة أمامو مباشرة .. كقيم الشريعة تنم عن ىذا التطبيق ) مثاؿ ذلك أف 

من ا١تعا٘ب ( كبالنظر إٔب أف مراعاهتا القواعد ا٠تاصة بالعقوبات اٞترمية ىي نوعية ٢تذا الشعب ٔتعٌت 

 .ُٯتكنها أف تفرض بدقة على أجياؿ ا١تستقبل  ليست غاية ُب ذاهتا ، فإنو ال

يًو  رَّقيوا ًف فى ينى كىال تػىتػى وا الدِّ يمي كلقد دعا اإلسبلـ إٔب إقامة الدين من كافة األدياف قاؿ تعأب : ) أىٍف أىًق

 ( .ُّ()الشورل: من اآلية

ىذه الركح السمحة احملبة ا١تنفتحة رأينا ا١تسلمُت الفاٖتُت يعاملوف اجملوس كالربابرة معاملة أىل انطبلقان من 

 الكتاب ، مع العلم أف ىنالك نصان دينيان ٭تدد أىل الكتاب باليهود كالنصارل .

عبٌلت ، : أنا أكٔب الناس بعيسى ابن مرٙب ُب الدنيا كاآلخرة ، كاألنبياء أخوة ال كىذا ىو مغزل قولو 

 .ِأمهاهتم شىت كدينهم كاحد 

غَت مرتبط بالتقاليد ا٠تاصة بشعب  -كما يكشف عنو القرآف الكرٙب ُب كليتو -بدا اإلسبلـ  كبقدر ما

عرؼ انتشاره إعجازان ، ذلك ألف قبولو بالنسبة لرجل اإلٯتاف ٓب يكن قطيعة  مع  من الشعوب بقدر ما ما

                                                 
 َِغاركدم : اإلسبلـ ص ُ

لبغا ، اليمامة للطباعة كالنشر ، دمشق ص ِ   ٥ْٓتتصر صحيح البخارم ،كتاب األنبياء ، د . مصطفى ديب ا
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... فكل فرد كاف يتعرؼ فيو على الرسالة اليت كاف قد تلقاىا من  نافيان على ٨تو أقل أيضان  إٯتانو كال

أنبيائو ُب صورهتا األبسط كاألكثر شعبية ، كتطبيقو على كل ٣تاالت اٟتياة كاف قد جعل اهلل حاضران ُب  

 .ُكل فرد منا ُب كل العبلقات االجتماعية االقتصادية السياسية  الثقافية 

يعٍت كحدة الوجود ، بل كعمل توحيدم ُب كل ٣تاالت ا٠تلق ، خبلفان  ( الىذا التطور للوحدة ) التوحيد 

للتطور اإلغريقي للثقافة العميقة الثنائية بفعل التعامل منذ أفبلطوف بُت احملسوس كا١تعقوؿ ُب الطبيعة 

 كالفكر كاهلل كالعآب ، تتصف الرؤية اإلسبلمية بأهنا موحدة على ٨تو أساسي ، كمثاؿ ذلك أف العآب

احملسوس ، عآب الطبيعة ، غَت مفصوؿ عن ا١تعقوؿ كال عن اهلل ، فظاىرات الطبيعة ىي آيات اٟتضور 

 اإل٢تي ، لغة يتكلمها اهلل إٔب اإلنساف .

 .ِكإ٪تا فلسفة الفعل -ليس فلسفة الوجود فحسب  -كٔتعٌت أكضح فاإلسبلـ ذهذه ا١تثابة يشيد 

اإلنسا٘ب مشركع كو٘ب إ٢تي يهيمن عليو ، يوجهو اهلل تعأب ،  ىذا كإف الوجود كلو ، ٔتا ُب ذلك الوجود

 خلقو ٍب ىدل . شيءفهذا ا١تشركع قائم على الدينامية كالفعل ا٠تبلؽ ا١تستمر ، إذ اهلل تعأب أعطى كل 

كيتابع غاركدم القوؿ : إف على ا١تبادئ ا١تشًتكة بُت كل األدياف ا١تنػزلة ) الشريعة ( اليت ٖتدد عبلقات 

دكف أف تنبذ أفكار  -نساف باهلل الذم لو ا١تلك كحده ، كاألمر كالعلم ، أف توجد من اآلف فصاعدان اإل

براىيم إهنائيان ، تشريعان ) فقهان ( مستمدان من الشريعة األساسية اليت كاف ٤تمد رسو٢تا ك -ا١تاضي كآراءه 

  ّكا١تسيح 

ة جدان للتطبيق على اجملتمعات األكثر تنوعان ، اهلل ىذه الشريعة ، قانوف اهلل ، مبدأ قائم على قوانُت عام

كحده اٟتاكم ، اهلل كحده ا١تالك ، اهلل كحده العليم ، فهي بذلك تدين كل إدعاء باٟتق اإل٢تي بالسلطة 

 كتدين كل سيطرة على الثركة كتدين كل دكغمائية .

                                                 
  ِْغاركدم : اإلسبلـ ص ُ

 ْٕك  ْٔغاركدم : اإلسبلـ ص ِ

  ْٔغاركدم : اإلسبلـ ص ّ
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قوـ على التفسَت اٟترُب لبعض اآليات كالشريعة ذهذا ا١تعٌت ترفض تقليصها كاختزا٢تا كتبسيطها إٔب شريعة ت

اليت تتناكؿ السرقة كاإلرث ، أك كضع ا١ترأة اليت كانت حاالت خاصة من تطبيق ا١تبادئ على ٣تتمعات من 

 ٪توذج معُت أدلت الشريعة ّتواب مناسب ٢تا.

عة الدرب ٘تيز الشري سبلمويُت ىو ُب أيامنا ىذه من اإلسبلـ ألف اإلسبلموية الكما يناسب تسميتو اإل

األخبلقي األبدم كالكلي الذم فتحو كل األنبياء من التشريع الذم ٯتكنها أف تلهمو ُب كل عصر ٟتل 

 .ُمشكبلتو 

 ٯتيز الشريعة اإل٢تية كما ىي ٤تددة ُب القرآف  ىذا الطموح إٔب تطبيق الشريعة الذم ال

ا بتفسَتات الفقهاء الذين ترىقهم من الفقو أم من التطبيقات اليت حاك٢تا الناس خبلؿ التاريخ مع مزجه

 قليبلن أك كثَتان ضغوط السلطة ، ىو ا١ترض الرئيسي الذم يصيب اإلسبلـ ُب أيامنا ىذه .

كعلى الرغم من أف لو اٟتق دكف ٖتفظ ُب رفضو ا٨تطاط الغرب كالنفاؽ ُب حقوقو كُب رفضو عقابيل 

اليات ا١تتحدة كالدكؿ التابعة ٢تا ُب الغرب إٔب االستعمار كلها كالتعاكف مع كحدانية السوؽ اليت تطمح الو 

 أف تفرضها بأكامر البنك الدكٕب ، فإف اإلنساف يصاب بالشلل عندما يقتضي األمر بناء ا١تستقبل .

كذهذا ا١تعٌت فالشريعة تقدـ لنا ا١تبادئ ا١توجهة ، مبادئ ْتث الغٌت عنو ُب الوسائل ٟتداثة ٥تتلفة عن 

ِقوـ على القيم كليس على السلعة حداثة الغرب كىي حداثة ت
 

تتمسك بنػزعة  تقوـ على التقليد الذليل ا١تيكانيكي للحضارة الغربية كال كاٟتداثة اليت ينشدىا اإلسبلـ ال

 حشوية عمياء عند تقليدىا للماضي .

تقع على عاتق ا١تسلمُت  ُب ىذه اٟتداثة نبدع فقو القرف العشرين كىو إبداع ذك مسؤكلية مشًتكة ال

فحسب ، بل تقع كما يقوؿ القرآف الكرٙب على عاتق رجاؿ اإلٯتاف الذين تلقوا رسالة األنبياء بذلك ُب 

يعيش اإلنساف لعشرين بوجو إنسا٘ب كإ٢تي ، حيث منح اٟتياة ضرب من ا١تعٌت ، كُب بناء القرف الواحد كا

                                                 
  ْٕغاركدم : اإلسبلـ ص ُ

  ُٖغاركدم : اإلسبلـ ص ِ
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فيو العآب إٔب نزعة علمية ،  بشفافية مع اهلل ال أف يكوف لو بعد كاحد ىو اٞتشع االقتصادم الذم ٖتوؿ

ة كٖتولت التقنية إٔب تقانة كالسياسة إٔب ميكافيلية كاستبعدت ىذه الوضعية ا١تختزلة أٝتى أبعاد اٟتيا

 كاٟتب كاإلبداع الفٍت كاإلٯتاف

إف شريعة اهلل كحدىا ىي اليت ٘تنح اٟتياة للناس معناىا ، فهي تقتلعهم من قانوف الغاب ، قانوف األقول 

 ف الفوضى الربكموثيوثية ، الفرعونية ، الفاكستية .قانو 

كليس رجاء ا١تسلمُت فحسب أف يصبحوا من جديد ذات فاعلية ُب التاريخ ، إنو رجاء ٟتضارتنا اليت 

فككتها النػزعات الوضعانية كالفردية ،كأصبحت عاجزة عن طرح مسألة اللماذا ، كعن منح معٌت للحياة 

رات منكبة على ا٨ترافات النمو كالقوة للقوة ا٨تراؼ النػزعة الوضعية اليت تقود كا١توت كالتاريخ ، إهنا حضا

توازنات إٔب اليأس بسبب غياب ا٢تدؼ ، كالنػزعة الفردية اليت تفضي إٔب حرب الكل ضد الكل ، كإٔب 

١تتحد الدمج ، دمج اإلسبلـ ُب ٣تتمعاتنا ، التعإب ضد النػزعة الفردية ، كا الرعب ، ذلك ىو رىاف ىذا

 .ُضد النػزعة الفردية 

 

 كإننا مع غاركدم ُب ارهتاف مستقبل اإلسبلـ ُب أيامنا ىذه بتحقيق األبعاد اآلتية :

النػزعة الكلية اليت تنفتح على الثقافات كلها كٖتدك إٔب التعايش بُت الشرؽ كالغرب بُت األدياف  -

 ا١تنػزلة .

 اٞتافة .بعد اٟتب ضد النػزعة الشكلية كالطقسية كاٟترفية  -

 البعد االجتماعي الذم يستبعد غاية ا١تصاّب ا١تتنافرة كتراكم الثركة كتراكم الشقاء. -

البعد النقدم ضد الفقهاء الذين ٕتتذذهم سفاسف األمور كالذين يقرأكف النصوص ا١تقدسة بعيوف  -

 .ِا١توتى 

                                                 
  َُّك  َُْاإلسبلـ صغاركدم :  ُ

 ُّٓغاركدم : اإلسبلـ ص ِ
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ضوم البد لو من أف يتسلح كإذ كاف لنا أف ننهي ىذا البحث فبل بد من التأكيد بأف مشركعنا العريب النه

ٔتشركع ٖتديثي يأخذ التجديد القيمي فيو ا١تكاف البارز ْتيث أف أسئلة ا٢توية تًتكز باستمرار على 

ُالركاسي الراسخة كالدعامات ا١تكينة ُب شخصيتنا الثقافية 
 

فيو ، كعن كحقيقة األمر أف غياب تصور راسخ للهوية الثقافية ىو ا١تسؤكؿ األكؿ عن التخبط الذم نعيش 

غياب ا١تشركع القومي الذم تعصم بوصلتو ا٢تادية ا١تواطن كا١تثقف من عواصف البلبلة الفكرية اليت يعا٘ب 

فيها بسبب الشك ُب ىويتو كدكره كمكانتو كيرتبط ذهذا الغياب ، غياب آخر على درجة كبَتة من األ٫تية 

يك عن ٕتذر ىذا التصور ُب الواقع العريب ، ىو غياب تصور عريب للعآب ك١تكاف الذات العربية فيو ، ناى

 .ِكٖتولو إٔب يقُت داخلي لدل اإلنساف العريب العادم 

كلعلنا ٧تد أف العقل العريب ُب مرحلتو الراىنة قد يقبل الصورة اليت رٝتتها أكربا للعآب باعتبارىا صورة 

 ٣ترد تصور بُت تصورات عديدة . العآب الوحيدة ال

ة الوحيدة للعآب ينطوم على ٣تموعة من ا١تسلمات اإلشكالية أك٢تا استكانة العقل أف نقبل ىذه الصور 

 العريب كدعتو كإعفاؤه من رسم صورة خاصة بو للعآب ٭تدد فيها مكانو كمكانتو فيها .

كثانيها أف مكانة العآب العريب ُب ىذه الصورة مكانة متدنية إٔب أقصى حد ، التقبل العريب إال خانعان ، 

 تسمح لو بالوقوؼ على قدميو . كال

كثالثة ىذه اإلشكاليات أف قبوؿ ىذه الصورة ىو ُب حقيقتو عقد إذعاف بإضفاء الشرعية على السيطرة 

 ّتتحقق بالفعل إال بتقبل ىذه الصورة  الغربية على العآب ، بل إف السيطرة الغربية اٟتقيقية على العآب ال

ب للعآب ىي األساس األكؿ لتربير شرعية سيطرتو على اجملتمعات اليت إف تقبل الصورة اليت يقدمها الغر ، 

 تعرؼ باسم العآب الثالث .

                                                 
لعدد الرابع ، السنة ا٠تامسة كا٠تمسوف ، ُ لثقافية ، مقاؿ منشور ُب ٣تلة الطريق ، ا   ٔصٔٗٗد. صربم حافظ : ىويتنا ا

 ٕا١ترجع السابق ص  ِ

 ٕا١ترجع السابق ص ّ
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إ٪تا تنطلق عرب آلية التعويل كالتوطُت  -سواء على صعيد الفرد أـ اٞتماعة -إف أية عملية ارتقاء كازدىار 

 ال تكن امعو بل كطن نفسك .:  على الذات كالثقة ذها كاالتكاء الكامل عليها ، كىذا ىو معٌت قولو 

تنافس الغرب فحسب ، بل تنتصر عليو ُب عقر داره  كاستنادان إٔب ىذا ا١تبدأ الرصُت فقد كجدنا الياباف ال

. 

يعٍت االنكفاء كاالنغبلؽ على الذات بل إف االزدىار دائمان ىو كليد اٟتوار ا١تستمر  كبالطبع فهذا ال

 كالتفاعل ا١تشًتؾ .

ود الغرب ذهذا اٟتجم ىو إحدل ٙتار إخضاعو العقل العريب كٖتكمو ُب آليات تفكَته ، كبا١تقابل فإف كج

كىو نتيجة مباشرة لتجذر ىذه الصورة ُب الوعي اٞتمعي العريب ، كتنفيذه ١تا يًتتب على تثبيتها من 

آب إجراءات ، كقوة ىذا الوجود ىي اليت تعفي العقل العريب من إشكاليات العمل على رسم صورة للع

 خاصة بو ، كالدخوؿ ذهذه الصورة ُب عملية جدؿ خبلقة مع الصورة الغربية .

كيزداد األمر تفاقما إذا الحظنا أف صورة العآب اليت يقدمها الغرب كاليت ٭تتل فيها بالطبع أرقى ا١تكانات 

بلت داالس ، ٕتعل ٪تط اٟتياة الغريب الذم يعرض على شاشات التلفزيوف ُب كل بلداف العآب عرب مسلس

كداينسي ك) أىل القمة كأىل القاع ( ، ىي الصورة ا١تثلى أك ا١ترادؼ العصرم للفردكس األرضي ، ُب حُت 

 تظهر ببلد العآب الثالث إال باعتبارىا مظهران للتخلف كاٞتمود . ال

ة للعآب كحقيقة األمر أنو يتعذر اٟتديث عن هنضة حقيقية إال إذا قامت عربىا الذات العربية برسم صور 

ٖتتل فيها مكانة كفيلة بإشباع مطا٤تها كٖتقيق ىويتها ، كىذا ىو حاؿ النهضة العربية الكربل اليت ٖتققت 

 ُب صدر اإلسبلـ .

إف أىم مقومات شخصيتنا العربية ىي اللغة كالتاريخ كالدين ، ك٢تذا فإننا ٧تد كافة ٤تاكالت ٘تييع 

 صر كتقويضها .شخصيتنا العربية ينصب على إحباط ىذه العنا
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كعلى ىذا األساس فإننا ٧تد أف كافة ا١تؤسسات التعليمية اليت صنعت على النمط الغريب عملت على  

 .ُكسر شوكة ىذه العناصر 

إف تركيز النظاـ التعليمي على أ٫تية اللغات األكربية مالبث أف ٖتوؿ مع الزمن إٔب إحدل ا١تطالب الشعبية 

 .ِ ُب عدد كبَت من البلداف العربية

أما ٞتهة الذاكرة التارٮتية للشعوب العربية فحدث عن طمسها ببل حرج ، كمن ٍب فبل ٯتكن لتصور عريب 

 .ّللعآب أف ينهض ُب غياب الوعي بالتاريخ ، ناىيك عن التمييز فيو 

كاألمر نفسو بالنسبة لدكر اإلسبلـ كناىض كفاعل ىاـ ُب ٕتديد ىويتنا ، فإف ٤تاكالت طمسو كإقصائو 

ٖتتاج إٔب دليل ، كبالتإب فما طرح العلمانية بوجهها اإلٟتادم كبعدىا البلقومي ا١تنغرس ُب  ميشو ، الكهت

 ىذا الطرح إال صورة من صور تغييب الذات كٕتيَتىا لصاّب الغرب . ثقافة الغرب ، ما

ا االجتماعية إف الوعي ا١تزيف ا١تنكسر ا١تتكسر ا١تتعثر ، ا١تبعثر ىو ذلك الوعي الذم يتخطى فيزياءن

 كيستخف بضمَتنا اٞتمعي عابثان ضاربان ذها عرض اٟتائط .

إف اإلسبلـ يتماىى مع ىذا الضمَت اٞتمعي كمع القيم كالثقافات ُب أعماقو ، كىي قيم مشًتكة بُت كافة 

فهمو مثقفونا العضويوف الطليعيوف أمثاؿ ا١تطراف جورج  أبناء ىذه األمة مسلمُت أـ غَت ذلك ، كىذا ما

 خطر القائل بأف ىناؾ حضارة كاحدة ىي اٟتضارة العربية الواحدة كإننا ننتمي إليها .

كىذا ىو عُت قوؿ ا١تفكر العريب أمُت ٩تلة : كأف اإلسبلـ إسبلماف إسبلـ بالدين كإسبلـ باللغة ، ككأف 

 العرب ٚتيعهم مسلموف كلفان ٔتحمد ك٘تجيدان بلغتو .

                                                 
لثقافية ص ُ  ٖد. صربم حافظ : ىويتنا ا

لثق ِ  ٗٗافية صد. صربم حافظ : ىويتنا ا

لثقافية ص ِ  ٗد. صربم حافظ : ىويتنا ا
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ل إف ىذا اإلسبلـ ىو ضمَت ىذه األمة كأر٬تها الركحي كزفَت إف العركبة جسد ركحها اإلسبلـ ، ب

ا١تقموعيُت فيها كقصصها الشعبية كمعاقد عزهتا كموسوعتها العلمية كنظرهتا إٔب الوجود كدرقتها اليت تذكد 

 عنها عن النكبات .

 تطرح الركاسي الشا٥تات للقيم اليت أبدعها الرسوؿ  كإف أية انطبلقة ثقافية ال

الثقافة غاربة ، أفل ٧تمها كطمست مشسها ، كإننا مع الدكتورة جورجيت عطية إبراىيم  ىذه ٤تمد

 .ُيكوف البدء من ىنا  ا١تدللة بأف اإلسبلـ بعد حقيقي للحضارة اليت ننتمي إليها ، فلم ال

اـ نعم من ىنا نبدأ ، كالقوؿ بغَت ذلك يعٍت السَت أحيانان على الرأس كأخرل بدكف رأس كثالثة على أقد

سرعاف ما تنفرط عند أبسط الصدمات ، كما حدث للعديد من الطركحات الفكرية اليت مضت كانقضت 

 من حياتنا .

 

 

ٯتكن أف تؤٌب أكلها اليانعة إال من خبلؿ مشركع ثقاُب ٤تموؿ على أسس  إف أم انطبلقة حية ألمتنا ال

و ا١تستقبل جاعلة لئلنساف فاعليتو ُب جديدة تنتظم مع ٥تزكننا الثقاُب منطلقة من داخلو متوجهة بقوة ٨ت

 التاريخ كللطبيعة قوانينها ا١تستقلة .

تسعفنا العلمانية ُب تقدٙب اٟتل ا١تناسب ، كبالذات فانطبلقتنا ىذه التتم عن طريق  كُب ىذا األمر ال

إٔب خلق  يؤدم إال كتب عن الغرب كما فعلنا منذ مائيت عاـ فذاؾ اليزيد ُب ٖتررنا شيئا كال ترٚتة كل ما

 .ِبؤر ثقافية منعزلة ُب فكرنا ا١تعاصر 

إف ا٠تطأ ُب جيلنا أنو فصل كعيو السياسي عن الوعي التارٮتي ، كعلى ىذا فليس ا١تهم ىو اٟتديث إٔب 

أنفسنا كإٔب أقراننا عن جوف ستيوارت ميل كبنيامُت فرانكلُت ، كلكن ٬تب التحدث إٔب الناس ٔتا يفهموف 

                                                 
  ٕركجيو غاركدم : اإلسبلـ ص ُ

  ّٔالقوؿ للدكتور حسن حنفي : انظر حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص  ِ
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ن ، كأنو من شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر كأنو ال أحد عليهم ٔتسيطر عندئذ يتغَت أنو ال إكراه ُب الدي

 .٣ُترل التاريخ 

كمع ذلك فلنا ٖتفظ كاحد حوؿ ا١تقصود من االنتظاـ ُب تراثنا كانطبلقنا من داخلو ٨تو ا١تستقبل من أجل 

 التجديد كتأسيس اٟتداثة اٟتية .

با١تيداف الركحي كالديٍت عقيدة كشريعة إذ أف تراثنا يكفينا ُب  أجل نقصد من االنتظاـ ُب الًتاث ما تعلق

ىذا اجملاؿ شريطة أف ٧تتهد فيو اجتهادان ٬تعل منو تراثا لنا ٪تتلكو كنستثمره دك٪تا ٖتزب للمذاىب كالفرؽ 

اليت عرفها تارٮتنا كدكف ا٩تراط من قريب أك بعيد ُب صراعات ا١تاضي اليت كانت ُب ٚتلتها صراعات 

 .2ية سياس

إننا إذا استطعنا أف نتحرر من تأثَت سياسة ا١تاضي ُب رؤانا كاستشرافنا كإتهنا ٨تو قضايا اٟتاضر 

كا١تستقبل نواجهها بركح نقدية تصدر عن اعتبار ا١تقاصد كالغايات فإننا نستطيع فعبلن أف نكتفي بًتاثنا ُب 

تركو لنا األجداد من  ؿ سيغدك ليس فقط ماىذا اجملاؿ ، ٣تاؿ العقيدة كالشريعة ألف تراثنا ُب ىذا اٟتا

اجتهادات ، بل ما اىتدينا إليو ٨تن من حلوؿ لنوازؿ اٟتاضر كا١تستقبل ،كبذلك يصبح تراثنا يضم 

 .3اجتهادات اٟتاضر إٔب جانب اجتهادات ا١تاضي

الجتماعية كفيما عدا العقيدة كالشريعة ) أم ُب ٣تاؿ الفلسفة كالعلوـ كا١تناىج كالنظم االقتصادية كا

كالسياسية ( فًتاثنا جزء من التاريخ جزء من تراث اإلنسانية ا٢تاـ ، كإذا حصل أف ٘تكن قسم من 

اإلنسانية من ٕتاكز ىذا الًتاث اإلنسا٘ب العاـ فما على الباقي إال أف ينهض كيسابق ا٠تطى للحاؽ 

 بالركب الرائد .

                                                 
  ّٔالقوؿ للدكتور حسن حنفي : انظر حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص  ُ

2
 ّٔالقوؿ للدكتور حسن حنفي : انظر حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص   

3
 ّٔلقوؿ للدكتور حسن حنفي : انظر حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص ا  
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نقصان، بل  ءه كمناىجو ( غَت أف ذلك ليس عيبان كالنعم قد ٧تد ىذا الركب الرائد يغَت لباسو كل يوـ )آرا

 بالعكس ىو دليل اٟتياة دليل التقدـ .

كإذا ٓب نفعل مثلو ، إذا ٓب ٧تتهد باالستفادة من ٚتيع األلبسة فإهنا ستًتاكم أمامنا تدفع بنا إٔب ا١تؤخرة 

عرفة ك٣تاؿ األنسنة كحقوؽ ا١تواطن ، باستمرار فتزداد ا١تسافة بيننا كبُت اٟتداثة بكافة أقراهنا أم ُب ٣تاؿ ا١ت

 يكفينا على صعيد ربط اٟتاضر با١تاضي ، كال كبا١تقابل فإذا كاف تراثنا يزخر بأنواع من اٟتداثة فذلك ال

ٯتكن أف ينوب عن اٟتداثة اليت تطبع عصرنا كاليت تفرض علينا كعلى غَتنا كطريق كحيد لوصل اٟتاضر 

 .ُفيو من ٚتلة صانعيو  با١تستقبل الذم ننشده كالذم نكوف

كبالطبع فثنائية الركحي كا١تادم كالديٍت كالدنيوم كالعقيدة كالشريعة ، ُب جانب الفكر كالعلم ، ُب جانب 

 تعٍت ْتاؿ بفصل حاد  آخر األكؿ لنا كالثا٘ب لغَتنا ، ىذه الثنائية ال

لنا أىل إٯتاف فحسب ، كتقعدنا عن يعٍت أف اإلٯتاف لنا كالعلم لغَتنا ْتيث ٬تع بيننا كبُت العلم ، أم ال

٫تتنا ُب طريق احًتاـ العلم كاقتطاؼ ٙتراتو كا١تسا٫تة ُب إنتاجو ٘تامان كما فعل أجدادنا ُب ٣تاؿ علوـ الطب 

 كالكيمياء كالطبيعة كالصيدلة كالنبات كاٟتيواف كغَت ذلك من ٣تاالت العلوـ .

دد لسمات ىويتنا القادر دائمان على ربط اٟتاضر إف القيم الركحية ىي العنصر الثابت ُب شخصيتنا احمل

 با١تاضي كعلى إ٧تاز ا١تستقبل على أرضية اإلبداع كالتقدـ كالعطاء اإلنسا٘ب.

 يلي :  تقدـ كجدت نفسي ملتزمة ٔتا من ٚتاع ما

 الكبلـ على عبلقة الفرد ٓتالقو كأساس لتغيَت دكافع اإلنساف كخلق الركحية السامية ، كانعكاس ذلك  -

على اتساقو النفسي ) الصحة كالسبلمة النفسية( إضافة إٔب تقدٙب رؤية عن فلسفة التوحيد ُب اإلسبلـ 

 كدكرىا ُب فعالية اٟتياة كتقدمها كانعكاس ذلك على مشركعنا العريب النهضوم 

كجدت من ا١تناسب اٟتديث عن موقف اإلسبلـ من ضمَت اإلنساف كعقلو كإرادتو على اعتبار أف ىذه  -

 داميك الثبلث ىي ا١تلكات العليا ُب اإلنساف .ا١ت

                                                 
  ٕٓاٟتديث للدكتور اٞتابرم ، حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ص ُ
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لقد ٖتدثت عن النص اإلسبلمي شكبلن كمضمونان على اعتبار أف ىذا النص ىو ا١تظنة كا١توقعية الكربل  -

 اليت ٯتكن على أرضها أف ٭تدث االستبلب لصاّب السلطتُت الدينية كالزمنية .

ي موصدان ُب كجو كل تطور ، كفضبلن عن ذلك كلقد كنت حريصان على ٖتديد ما إذا كاف النص اإلسبلم

فهذا النص اإلسبلمي لعب دكران ىامان ُب اإلنتاج ا١تعرُب العريب ، أم ُب تشكيل الذاكرة العربية ، كىو 

األمر الذم يرتبط ٓتيارنا اٟتضارم ، كىذا ما يستتبع اٟتديث عن دكر اإلسبلـ العريب ا١ترٕتى ُب ا١تشركع 

 النهضوم .

ق ّتدؿ الدين كاإلنساف أما ٔتا يتعلق ّتدؿ الدين كاجملتمع كالدكلة فقد كجدت من ا١تناسب يتعل ىذا ما -

فتح ملف خاص للحديث عن فكرة ا١تواطنة ُب اإلسبلـ كىل تتفق ُب جوىرىا مع ٙترة ىذه ا١تواطنة ُب 

 العلمنة العربية .

نة بصيغتها الغربية تصلح لقد كجدت من الضركرم اٟتديث عن ناحية ىامة ، كىي ما إذا كانت العلم -

 خياران حضاريان ألمتنا ْتيث ٯتكن التعويل على الرابطة الدٯتقراطية ا١تعلمنة لؤلمة العربية .

كلقد كجدت من ا١تناسب الكبلـ عن خصائص الشريعة اإلسبلمية أم خصائص النظرية الفقهية ُب  -

كعجلة لتقدـ حياتنا كما إذا كاف اإلسبلـ كميكانزماهتا كنواىضها كما إذا كانت ىذه الركافع تصلح  

 من الضركرم األخذ ٔتنجزات ىذه الشريعة الغراء اليانعة حىت ُب الدكلة العربية غَت الثيوقراطية .

لقد كجدت من ا١تناسب الكبلـ عن إشكالية العلمانية قاصدين باإلشكالية ٣تموعة من اٟتقائق  -

 لنسبة ٞتماعة معينة .ا١تتوترة ا١تًتابطة فيما بينها كاليت تنتظر حبلن با

يعدك أف يكوف جانبان نظريان أكادٯتيان فكريان ٤تضان ، ُب  عرضنا عن العلمانية ال كحقيقة األمر أف ما

حُت أف األمر أبعد من ذلك كأعوص من ذلك بكثَت كا١تطلوب اٟتديث عن ىذه العلمانية با٩تراطها 

 ليها .التارٮتي كاندراجها اجملتمعي كتلك القوة اليت ٢تا أك ع

كبياف ذلك أف العلمانية ُب الغرب ا٨ترفت عن طريقها السوم لتسقط ُب أيدم الرأٝتإب الطفيلي أم 

لتبتعد عن جوىرىا ساقطة ُب ا١تنظور التارٮتي االجتماعي ناظرة إٔب اإلسبلـ ٔتنظار العداء كفضبلن عن 
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ظر إليها شزران بأعُت تقدح ذلك فاٟتشوية اإلسبلمية اٞتامدة تتوجس خيفة من ىذه العلمانية ، كتن

 بالشرر ، كا١تطلوب ىنا ٖتديد موقف حضارم إنسا٘ب اقًتف ذهذه العلمانية . 

 

ول أل ل ا ص لف  ا

 العلمانية

ة دم  مق
 

ٯتكن القوؿ إف عبلقتنا كنظرتنا إٔب عآب الغرب ٤تكومة بإشكالية ، كإف مرد ىذه اإلشكالية ٣تموعة من األسباب  

لقائمة ُب الضمَت اٞتمعي العريب ضد الغرب جراء ٣تموعة عن ا١تمارسات الداكنة اليت منها تلك ا١تخاكؼ كاآلالـ ا

 اٗتذىا ُب حق أمتنا .

كعلى ىذا فالنظرة إٔب الغرب ٮتتلط ذها العنصر ا١توضوعي بالعناصر الذاتية كباٟتساسيات اليت سبق 

 اإلشارة إليها كا١تًتسبة ُب الذاكرة اٞتمعية .

فقد تباينت ا١تواقف ٕتاه الغرب فهناؾ من ذىل كافتنت كانبهر باٟتضارة الغربية  كاستنادان إٔب ما تقدـ

إٔب درجة الدعوة إٔب االنغماس الكلي كاالقتبلع من تربة الذات ، كىنالك الطرؼ النقيض الذم ال 

 يرل ُب الغرب إال الذؤاف دكف القمح كغسيل الطفل دكف الطفل ذاتو. 

امل مع الغرب من خبلؿ مصفاة كعي الذات اٟتضارية كالثقة كىنالك طرؼ ثالث يدعو إٔب التع

بالنفس كعلى قاعدة انتقاؿ اجمللوب ال نقلو ، أم على قاعدة صب العصارة ا٢تاضمة على ا١تقتبس 

 الوافد .

فالغرب ليس سياقان كاحدان أك كتَتة حياتية منفردة أك مستول ٤تدد من اٟتياة ، بل ىو قارة حضارية 

 التموجات كالتلونات . تعج بالتضاريس ك 
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كمع ذلك فهذا اٟتشد ا٢تائل الذم ٘توج ك٘تور بو القارة اٟتضارية الغربية ، ىذا اٟتشد ليس شواشان أك 

ركامان غَت منظم حوؿ أساس أك تستقطبو فكرة جامعة ، بل ىنالك سقف أك ركاؽ يستظل بو ، كىذا 

 السقف ٬تد تعبَته الثقاُب ُب مفهوـ العلمانية . 

علمانية اذف ىي جبهة التماس الكربل بيننا كبُت الغرب ، ك٨تن مدعوكف ألكثر من سبب ىذه ال

 للتعامل معها السيما بعد أف ذر قرف ىذه العلمانية كأصبحت مركبتها تقود قاطرة التاريخ البشرم . 

ل على ك٦تا ال ريب فيو أف التعامل مع أية ظاىرة إنسانية ال ٯتكن أف يكوف سويا سليما أ ال إذا ٛت

 معرفة كاملة ذهذه الظاىرة .

كعلى ىذه األساس فنحن معنوكف مدعوكف بفض لفائف الظاىرة ا١تذكورة كنفض الغبار عنها ٘تهيدان  

 لتشريح جثتها كتفكيك بنائها كاٟتفر على طبقاهتا كمكنوناهتا . 

منهج ا١تقارنة بينها  كا١تبلحظ من عنواف ىذا الكتاب أننا اخًتنا دراسة الظاىرة اآلنفة الذكر من خبلؿ

 كبُت اإلسبلـ للسببُت اآلتيُت : 

 إف دراستنا ىذه تنتمي إٔب العلوـ اإلنسانية ، كىذه العلوـ تزداد ثراء كتغتٍت حيوية ٔتنهج ا١تقارنة .  -1

لقد ساىم اإلسبلـ مسا٫تة فعالة ُب صياغة جزء ىاـ من حياتنا ْتيث أصبح جزءان ىامان من ضمَتنا  -2

 .ُلثقافية اٞتمعي كىويتنا ا

بالوعي العاـ ٟتركة التاريخ  -ك٨تن بتفكيكنا ٢تاتُت القارتُت ا١تعرفتيُت اإلسبلـ كالعلمانية سنضع يدنا 

على ميكانيزمات كنواىض ىاتُت الظاىرتُت ، األمر الذم يتيح لنا االستبصار بالواقع  -كاٟتياة 

ار العظمة قرار ا٠تيار اٟتضارم كا٠تيار كاالستضاءة بنور اٟتقيقة ، كىذا ما يوفر لنا الفرص الٗتاذ قر 

 اإلنسا٘ب ألمتنا ٔتا يتفق مع مشركعنا النهضوم كمع مسا٫تتنا ُب ركب اٟتياة اإلنسانية . 

                                                 
لثقافة ، كإف كاف اإلسبلـ لو القدح ا١تعلى ُب ىذه  قاصدين من بذلك أف اإلسبلـ ُ ليس كطننا ، بل  العركبة ىي الوطن كا

لثقافة .  ا
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كسنقوـ ذهذا الفصل بالتأسيس التارٮتي كاالجتماعي ٢تذه الظاىرة أم الكبلـ على التمخضات التارٮتية 

ضارم ، على أف نردؼ ذلك بدراسة تارٮتية الكلمة ، أم كالكربل اليت تتوجت بتبلور ىذا ا١تفهوـ اٟت

التاريخ اللغوم للجهاز ا١تذكور ، ٍب نفتح ملفان نتكلم فيو عن ماىية الظاىرة ، أم التعريف ذها كٖتديد 

 طبعتها اٞتوىرية كحدىا التاـ .

 البحث األول

 البعد التارخيي للعلمانية

 مقدمة

 رب ا١تسألة العلمية كتفكيك بنيتها كاٟتفر عن طبقاهتا . كثَتة ىي ا١تناىج كاألساليب كاألسس لس

فهنالك ا١تنهج البنيوم الذم يرل ُب الظاىرة منظومة أك نسق متكامل متعاضد يتعذر فهم عنصر من  

 عناصرىا إال من خبلؿ ٚتاع عناصر ا١تنظومة . 

اليت ٖتكم  الذم يدرس النص من خبلؿ الكتلة النصية intertexualiteكىنالك منهج التناص 

 كتنظم ا١توضوع .

كىنالك ا١تنهج الفيلولوجي الذم يدرس التوضعات ا١تختلفة للكلمة أم تارٮتيتها كالشحنات ا١تختلفة 

 diachroniqueاليت امتاحتها الكلمة خبلؿ سَتكرهتا التارٮتية ، كىو ما يعرب عنو بكلمة 

 الفرنسية . 

يهمنا ىنا اٟتديث عن ا١تخاض التارٮتي األكريب ىذه صورة مبسطة عن بعض ا١تناىج ا١تعرفية، كما 

 الذم انبثقت منو ىذه الظاىرة ظاىرة العلمانية كمقولة اجتماعية كثقافية كسياسية كأخبلقية . 

كحقيقة األمر أنو من الضركرم كضع ىذه الظاىرة ُب سياقها التارٮتي كفهمها من منظور الزمانية  

يت ٗتضع ٢تا اجملتمعات اإلنسانية أم القبض على األسباب الطويلة كُب أفق التحوالت الشاملة ال
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البعيدة كغَت ا١تباشرة اليت تشكل الرحم ا١تولد للراىن دكف أف يعٍت ذلك إلغاء األسباب البعيدة كغَت 

ا١تباشرة كالراىنة كالزمانية القصَتة كالسبب ا٠تاص ، بل نضع ىذا ا٠تاص ُب حركتو مع العاـ كالقريب 

عيد ، كبالطبع فليس ىدفنا تتبع أحداث التاريخ األكريب بقدر ما يهمنا الوقوؼ على ُب زمنو مع الب

 بعض احملطات الفكرية كاالجتماعية كالثقافية ، أم قراءة ىذه احملطات ٔتا يتفق مع ْتثنا . 

ي كحقيقة األمر فقد تعددت قراءات تارٮتية العلمانية األكربية ، فهنالك القراءة اإلسبلمية اليت تعط 

للعلمانية مفهومان موسعان ْتيث يشمل كل ما ىو غريب،  كىنالك القراءات اليت ترل ُب العلمانية 

مسار الكونية كطريق التقدـ اإلنسا٘ب ، كقد اقًتف تطور العلمانية  جنبان إٔب جنب مع دراسة الًتاث ك 

قيم ،كىذه القيم ال إحيائو من قبل اإلنسانيُت:... ألف قواـ العلمانية مرتكز على ٣تموعة من ال

تقتصر على اٟتضارة األكربية كحدىا ،بل إف ٢تا جذكران ُب عمق اٟتضارة العربية اإلسبلمية ، كىي 

 . ُامتداد لًتاث ا١تعتزلة كالفارايب كابن ا٢تيثم كابن رشد كغَتىم 

عقيدة كىناؾ الفريق العريب اإلسبلمي الذم يرل ُب العلمانية خاصية أكربية ٘تثل التصاّب بُت ال

االجتماعية األكربية كا١تسيحية كتنظيم ىذه العبلقة كٖتديد ٣تاالهتا على قاعدة اٞتذر ا١تسيحي العميق 

 ا١تميز للحضارة الغربية . 

 . ِكالعلمانية ذهذا الوصف مشكلة أكربية أك جدىا ا١تستغربوف كي يستعَتكا ٢تا حبلن أكربيان 

لنا إٔب التقدـ ، بل كال حىت ١تواجهة التخلف ، كإف السبيل كُب نظر ىذا الفريق ، فالعلمانية ليست سبي 

 .ّىو الوعي كالثقة ْتقيقة موقف اإلسبلـ 

                                                 
ص ٓٗٗسنة  ّٖٔالعدد  ّْشعار أيديولوجي ُب استجابة حضارية ٣تلة ا١تعرفة دمشق السنة كرٙب أبو حبلكة : العلمانية  ُ

ٕٗ . 

 . ُٔصْٖٗ. ٤تمد عمارة : اإلسبلـ كالعركبة كالعلمانية دار الوحدة بَتكت د ِ

 .  ٖٗٗ/ ٖ/ِِ. ٤تمد عمارة : مقاؿ منشور ُب جريدة اٟتياة عدد د ّ
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كعلى ىذا األساس فسنختار قراءتُت لتاريخ العلمانية األكٔب ىي قراءة الدكتور عصمت سيف الدكلة 

ز عن مراحل العلمانية كالقراءة الثانية ىي قراءة الدكتور عزيز العظمة على أف نردؼ ذلك بتقدٙب موج

 مقًتنا ذلك بالتاريخ الفكرم للعلمانية . 

ول أل رع ا لف  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ة ل ي خ ري ا ت ل ة ا ول د ل ف ا ي ت س م ص ور ع ت ك د ل ة ا راء  ق

ا١تعركؼ عن الدكتور عصمت سيف الدكلة أنو مفكر عريب النػزعة اشًتاكي االٕتاه تقدمي الوعي ، 

ها عضو بالنواجذ على الًتاث العريب الذم ُب جزء  كمرجعيتو ىذه ظهرت ُب كتبو ا١تتعددة حيث يتضح من

 كبَت منو إسبلمي . 

لقد تكلم ا١تذكور كصنف الكتب ا١تتعددة من منظور تقدمي حداثوم كاضح ، كلكن ىذه الواقعية 

الواضحة أسست كٛتلت على فلسفة الذات كالوعي ذها كاالعتزاز بشخصية األمة العربية من خبلؿ عبلقة 

 اإلسبلـ . دقيقة كسليمة مع 

، كذلك من خبلؿ كتابو ُك٢تذا السبب ٯتكن القوؿ إنو أكؿ من صنف للعبلقة بُت العركبة كاإلسبلـ 

 ِا١تشهور ) عن العركبة كاإلسبلـ ( 

لقد تكلم ا١تذكور كثَتان كصنف الكتب ا١تتعددة من منظور تقدمي حداثوم كاضح كلكن ىذه اٟتداثوية 

ي ذها كاالعتزاز بشخصية األمة العربية ، كإ٪تا ُب عبلقة دقيقة أسست كٛتلت على فلسفة الذات كالوع

 كسليمة مع اإلسبلـ.  

يؤكد الدكتور عصمت أنو مادامت عبلقة اإلسبلـ باٟتياة األفضل مطركحة للحديث ، فإف ترشيح طريق 

إمكاف إيهاـ الشعب العريب بالثقة ُب  -ُب هناية ا١تطاؼ  -أفضل للحياة ، ٍب الصمت عن اإلسبلـ ىو 

 ٖتقيق مستقبل أفضل بدكف حاجة إٔب اإلسبلـ. 
                                                 

 ن خبلؿ تقدٙب كلمة العركبة على كلمة اإلسبلـ.ليلحظ القارئ ا١تنطلق العريب الواضح م ُ

 بَتكت . ُصٖٔٗشر مركز دراسات الوحدة العربية ن ِ
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، ىكذا يعطي الدكتور  ُكُب نظر ا١تذكور إف أخطر األشكاؿ كأكثرىا اتقانان ما يقاؿ لو العلمانية  

 عصمت حكمان قيميان قاسيان على العلمانية ٦تا يغرينا ١تعرفة كجهة نظر ا١تذكور ، فما ىي ىذه الوجهة ؟؟. 

 نزعة ترل أك تعمل على ما يقاؿ لو الفصل بُت الدين كالدكلة .  –يث للدكتور عصمت كاٟتد -العلمانية 

ىكذا ٭تدد الدكتور عصمت ماىية كجوىر العلمانية بالفصل بُت الدين كالدكلة ،  كبالطبع يصبح اٞتانب 

 األخبلقي كالفعلي كالعملي مظاىر كمعآب للجوىر ا١تذكور . 

العبلقة بُت العلمانية كبُت العلم منهاجان ، كمن ٍب فاألصل البلتيٍت يستهل الدكتور عصمت كبلمو بنفي 

 .  ِللًتٚتة العربية ينفي مثل ىذه الصلة 

كينفي الدكتور عصمت أف تكوف نقطة االنطبلؽ ُب العلمانية ىي العداء للدين ، بل أف نقطة االنطبلؽ 

ىذه اٟتركة ملحدين إال أف جوىرىا ىو ىذه تكمن ُب حركة التنوير ، كمن ٍب فإذا كاف الكثَت من قادة 

  ّالثقة ُب مقدرة العقل على إدراؾ اٟتقيقة 

ىكذا يقرر الدكتور عصمت أف حركة التنوير ٓب تكن إال امتدادا ١تا يسمى ُب تاريخ أكربا بثورة اإلصبلح 

جاف كالفن ـ ك َُِٓالديٍت اليت اندلعت ُب أكائل القرف السادس عشر كقادىا مارتن لوثر األ١تا٘ب عاـ 

، كٓب يلبث اإلصبلح الديٍت أف تطور ليصبح ثورة ضد تكبيل العقل بقيود الوحي   ُّٔٓالسويسرم عاـ 

كما يصوغو مذىب الكنيسة فيما يسمى ْتركة التنوير ، كٓب تلبث حركة التنوير أف تطورت إٔب ثورة 

  ْسياسية ضد استبداد الكنيسة بالسلطة فكانت العلمانية 

مراحل حركة ثورية كاحدة استمرت أكثر من قرنُت ضد مؤسسة ٖتتكر العلم ك الفهم لقد كانت كلها 

 كاٟتكم دكف الناس أٚتعُت ، كتفرض علمها كفهمها كحكمها على الناس باسم الدين . 

                                                 
 . ُٖٔا١ترجع السابق ص  ُ

 . ُٕٖا١ترجع السابق ص  ِ

 . ُٖٖا١ترجع السابق ص  ّ

 . ُٖٗا١ترجع السابق ص  ْ
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( ـ فراج ُب أكربا كانتشر ُٖٕٕ-ُْٗٔكلقد ٕتسد ىذا ا١توقف ُب ا١تذىب الربا٘ب الذم ركج لو فولتَت ) 

 يؤمن باهلل كينكر الوحي كيثق بالعقل .  ، كىذا ا١تذىب

بل إف تلك الكنيسة كانت سبب شيوع ا٢ترطقة على مدل ثبلثة قركف سابقة على الثورة الفرنسية ، كإف  

( ـ أكد أف الدين ىو السبب األساسي ُٖٕٗ-ُِّٕكاف كبَت ا١تاديُت ا١تلحدين الباركف دم ىلباخ ) 

كبار الكنيسة كىو الكرديناؿ ر٬تيتا ُب ٣تلس الكرادلة الذم   للتعاسة ، فإنو ردد ما قالو من قبل أحد

، قاؿ ا١تذكور : ٨تن ا١تسؤكلوف عن التعاسة اليت حلت من انتشار ا٢ترطقة كا٨تدار ُْٔٓانعقد عاـ 

 .ُاألخبلؽ ا١تسيحية ألننا فشلنا ُب أف نزرع اٟتقل الذم سلم إلينا ، إننا كا١تلح الذم فقد طعمو 

ت إٔب نقطة ىامة ىي ا٠تطأ الكبَت الكامن كراء الظن بأف العلمانية مضادة للدين ، كيشَت الدكتور عصم

بل إف سرىا يكمن ُب الفصل بُت الدين كالدكلة ، كىذا السر ىو ُب حد ذاتو مذىب ديٍت ُب ا١تسيحية 

 .ِكفرض من فركضها كركن من أركاهنا كجزء من تراثها البلىوٌب 

صل ال يقوـ على ٣ترد القوؿ : أعطوا ما لقيصر لقيصر كما هلل هلل ، كيدلل الدكتور عصمت بأف ىذا الف

بل يقوـ على ىذا ا١تبدأ على تطبيقاتو ا١تتكررة ُب آيات اإل٧تيل ، كىذا ما يتضح من قوؿ السيد ا١تسيح : 

كمن ،  ِْآية/ ٔمىت إصحاح/ كا١تاؿ .ال يقدر أحدكم أف ٮتدـ سيدين : ال تقدركا أف ٗتدموا اهلل 

ت ا١تبدأ أسلوب اختيار السيد ا١تسيح لتبلميذه إذ كانت صيغتو ُب كل مرة الًتؾ من أجل األخذ ، تطبيقا

 ترؾ شواغل الدنيا ألخذ ا١تركز الديٍت . 

كيتأكد ىذا ا١تبدأ فيما جاء باإل٧تيل : كإذ كاف يسوع ماشيان عند ْتر اٞتليل رأل أخوين ٝتعاف الذم 

ُب البحر ، فقاؿ ٢تما ىلم كرائي فأجعلكما صيادم الناس ، ٍب يقاؿ لو بطرس كاندراكس يلقياف شبكة 

رأل أخوين آخرين يعقوب بن زيدم كيوحنا أخاه ُب السفينة مع زيدم أبيهما فدعا٫تا فللوقت تركا 

 (.  ِ -ُٖ) ْالسفينة كأبا٫تا كتبعاه ... مىت : 

                                                 
 . َُٗا١ترجع السابق ص  ُ

 .ُُٗا١ترجع السابق ص  ِ
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كالدكلة ُب أكربا ا١تسيحية حىت  كُب نظر الدكتور عصمت إف تاريخ ا١تبدأ العلما٘ب ) الفصل بُت الكنيسة

هناية القرف الثامن عشر ( ىو تاريخ الصراع بُت الكنيسة كالدكلة ، كىو صراع ٓب يهدأ إال ُب الفًتات اليت 

سيطرت فيها إحدل ا١تؤسستُت على األخرل ، أم فًتات ىزٯتة ا١تبدأ ذاتو ُب الواقع بالرغم من بقائو على 

  .ُمنكورة ا١تستول النظرم ذات قدسية غَت 

كيعرض الدكتور عصمت لئلصبلح الديٍت الذم ًب على يد لوثر ككالفن حيث ركز ىذاف ا١تصلحاف على 

 .2مبدأ الطاعة ا١تطلقة للحكاـ ا١تؤقتُت حىت كلو كانوا طغاة 

 كلكن كيف كانت هناية ىذا الصراع بُت السلطتُت الدينية كا١تدنية ؟؟

و ٓب يكن من ا١تمكن أف ينتهي الصراع الذم ثار حوؿ اٟتدكد ٬تيب عن ذلك الدكتور عصمت بقولو : إن 

من ا١تقدرة على –الكنيسة كالدكلة  –بُت سلطة الكنيسة كسلطة الدكلة أال بتحرير كل من السلطتُت 

ٕتاكز ا١تبدأ ذاتو أم بتأكيد ا١تبدأ ذاتو ُب مواجهة الطرفُت ، كىذا ما أ٧تزتو الثورة الفرنسية الطرؼ الثالث 

 . 3بالعنف الثورم ُب ٣ترل تاريخ الصراع  ا١تتدخل

 

ىكذا إذف كاف دكر الثورة حيث جردت كبل الطرفُت من القوة اليت ٝتحت ٢تا يومان بأف تتجاكز حدكد 

ا١تبدأ األصيل : ما لقيصر لقيصر كما هلل هلل ....كترد كبلن منهما إٔب حدكده فينتهي الصراع كتبقى ا١تؤسسة 

ى أمور الدين كتبقى الدكلة كرجا٢تا قائمُت على أمور الدنيا ...كل ىذا كالدين الدينية كرجا٢تا قائمة عل

باؽو دكف إنكاره أك إلغائو كالدكلة باقية بدكف إٯتاف أك كفر ، فيقاؿ ىذه ىي العلمانية اليت أبدعتها أكربا 

لصراع بُت القرف الثامن عشر كاليت أعفت الشعوب من عبء التضحيات اٞتسيمة اليت كانت تدفعها ُب ا

الكنيسة كالدكلة فهيأت ٢تا مقدرة أكفر على التقدـ العلمي كاٟتضارم ، نقوؿ نعم ىذه ىي العلمانية حقان 

                                                 
 . َِٖا١ترجع السابق ص ُ

ِ
 .ُِّا١ترجع السابق ص  

ّ
 . ُِٔا١ترجع السابق ص  
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 كتلك بعض آثارىا ، كلكن من حيث العبلقة بُت الكنيسة كالدكلة ُب موضعها الصحيح 

ككاف ذلك نصران عظيمان  .) مسيحيان منذ أف قاؿ السيد ا١تسيح : أعطوا ما لقيصر لقيصر كما هلل هلل ( ..

 .1للشعوب انتصر الدين كانتصرت بو الشعوب

كينهي الدكتور عصمت حديثة قائبلن : ىل ٯتكن أف يكوف لدعوة العلمانية معٌت ٣ترد عن أصلها الديٍت 

 كظركفها التارٮتية ..؟؟

لما كاف ُب ىل ٯتكن أف يكوف ٢تا معٌت ُب ٣تتمع ببل دين ؟؟ أك ُب ٣تتمع كهنوٌب كهانة شاملة مث

اليهودية..؟ أك ُب ٣تتمع يفصل دينو بُت الدين ك الدكلة كلكنو ال ينشئ للدين مؤسسة خاصة تقوـ على 

 شؤكنو...؟ ىل ٯتكن أف يكوف للعلمانية معٌت ُب ٣تتمع غَت مسيحي أصبلن ؟؟....

فارغ النعداـ  فدعوة العلمانية ُب أية من ىذه اجملتمعات كبلـ -كالكبلـ للدكتور عصمت  -أما عندنا 

مضمونو إال أف تكوف دعوة ٖتمل أعبلـ النصر الذم حققتو العلمانية ُب اجملتمعات ا١تسيحية لتسًت ذها 

 . 2أىدافان ٗتفيها ُب ٣تتمع ال ٣تاؿ فيو للعلمانية 

ي ن ا ث ل رع ا ف ل  ا

ة م ظ ع ل زيز ا ور ع ت ك د ل ءة ا را  ق

ر ٥تتلف ، كما ٧تدىا ُب حديثو ُب ندكة ىذه القراءة ٧تدىا ُب كتابو ا١توسوـ بعنواف العلمانية من منظو 

١تناقشة كتابو  ِٗٗ/ُِ/ُٓا١تستقبل العريب ا١تنعقدة ُب مركز دراسات الوحدة العربية ُب بَتكت بتاريخ 

 . 3السالف الذكر

 كلنعد إٔب قراءة الدكتور العظمة ، فما ىي خطوطها الرئيسية .؟؟

                                                 
ُ
 . ِّٓجع السابق ص ا١تر  

ِ
 .ِْٓا١ترجع السابق ص  

ّ
 .ُطِٗٗنشر مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت  
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راف ، كأف مسَتة التاريخ الكو٘ب آيلة إٔب ىذه العلمانية يرل الدكتور العظمة أف العلمانية كليدة طبائع العم

 . 1، كمن ٍب فإف مسَتة التاريخ االجتماعي كالثقاُب العريب ٤تكومة ذهذا ا١تسار 

ىكذا يرل الدكتور العظمة كحدة اٟتضارة كالرؤية التطورية للتاريخ ، كإف تعددت ا١تصادر كا١تسارات ، 

مهما كانت مصادر ىذا التاريخ أك مساره كمهما تأخرت عن التحقيق  كالعلمانية بذلك ٤تيطة ُب التاريخ

2  . 

كذهذا ا١تعٌت فالعلمانية كانت نتيجة فعلية للتطور التارٮتي ُب الغرب ، ىذا التطور الذم أ٧تزتو ثورات 

التطور  متتالية ُب الوقائع الطبيعية كاالجتماعية ، ُب الفلسفة كالبلىوت كالثقافة ، كالعلمانية إذف نتيجة

 .3كليس سببو 

، كإف كاف ىذا  الرأم ٓب يرض الدكتور 4كيؤكد الدكتور العظمة بأف كلمة العلمانية مشتقة من العلم

رضواف السيد الذم كشف عن القصد ا١تختبئ كراء ىذا التعليل ، أال كىو اهتاـ كل من يعاند العلمانية 

كعلى كل فالدكتور العظمة يرل أف ،  5قيا كالبلتاريخكٮتالفها بأنو غادر العقبلنية إٔب البلعقل كا١تتافيزي

نبتة العلمانية نشأت ُب إطار التطور االجتماعي كالفكرم كالعقيدم ، كإف ىذا اٞتدؿ االجتماعي 

 .  كالتارٮتي ىو الذم غزل ىذه النبتة كحو٢تا إٔب شجرة سوية

مبتدئان منذ القرف الثالث عشر الذم ىكذا يتابع الدكتور العظمة ىذا الصعود العاـ التارٮتي ُب أكربا  

ـ  ُُِٔشهد ٪تو مسيحي التيٍت متجانس كمركزية ، كحيث ابتدأ نشاط الرىبانية الدكمنيكية اعتبارا من 

( ، كبينما اختصت األكٔب بالصياغة ُِِّاليت انتمى إليها توما األكويٍت كالفرنسيسكانية ) ابتداء من 

                                                 
ُ
 .ّٗٗلعاـ ُُٕنشرت ىذه ا١تناقشة ٣تلة ا١تستقبل العريب العدد  

ِ
 .ُٓٓ.صِِْص ٣ُُٕتلة ا١تستقبل العدد  

ّ
 .ُٕمن منظور ٥تتلف صكتابة العلمانية  

ْ
 .ُّٕص٣ُُٕتلة ا١تستقبل العدد  

5
  ُْٕص٣ُُٕتلة ا١تستقبل العدد   
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على الفاعلية التفتيشية انصب االىتماـ األساسي للثانية على التبشَت ُب العقائدية كٔتحاربة البدع كبالقياـ 

 . 1األرياؼ

كيؤكد الدكتور العظمة أف الكبلـ على الصراع بُت الدكلة كالكنيسة أمر مبالغ فيو إٔب حد كبَت ، فلم يكن 

ية ، ملكية أك شبة للكنيسة استقبلؿ فعلي إاٌل ُب ٣تتمع إقطاعي كانت فيو الكنيسة اقتصاديان سلطة اقطاع

ملكية كغَتىا من السلطات أما ُب القرف السادس عشر فقد اند٣تت الكنائس ُب ا١تمالك األكركبية كبناىا 

 . 2عاملة فيها بصفة ىيئات دينية تابعة للدكلة كعاضدة اليديولوجيا اٟتكم

جم عنها ، إذ كانت فاٖتة كيعرض الدكتور العظمة ٟتركة اإلصبلح الديٍت الربكتستانيت كاألثر السياسي النا

االستبداد  -ُعهد من اٟتركب األكركبية غَتت نظامها الدكٕب كثبتت دكال مركزية مرتكزة على أساسُت : 

 الكنائس التابعة ٢تذا التنظيم . -ِا١تلكي 

لنػزعات  أما نتائجها ُب أ١تانيا فكانت قياـ اللغة األ١تانية األكربية اٟتديثة ، ىذا فضبلن على أهنا كانت سببان 

استقبللية لبلرستقراطيات احمللية ، كيصدؽ األمر على الربكتستانية ا٢تولندية فقد كانت سببان لعلمنة 

 .٦3تتلكات الكنيسة باالستيبلء عليها من قبل الدكؿ 

كُب نظر الدكتور العظمة أف اإلصبلح ٓب يقتصر على الربكتستانية ) ٤تاربة البدع ( ، بل إف الكاثوليكية 

كعلى إ٬تاد  ، ادات الدينية كالركحية ا٢تائلةأخذت تعمل ذهمة كنشاط بالغُت على تقنُت كإدارة العب نفسها

  .4دكؿ متجانسة دينيان كمذىبيان كعلى إخبلء األراضي الكاثوليكية من غَت الكاثوليك 

 .5للدكلةاذف فقد كرس اإلصبلحاف الربكتستانيت كالكاثوليكي مبدأ التجانس ا١تذىيب كتبعية الكنيسة 

                                                 
1
 ِّالعلمانية من منظور ٥تتلف ص   

2
 ِْالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  

3
 ِْالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  

4
 ِٓالعلمانية من منظور ٥تتلف ص    

5
 ِٔالعلمانية من منظور ٥تتلف ص   



 79 

 -كالقوؿ للدكتور العظمة  –كانت حصيلة القرنُت السادس عشر كالسابع عشر الغزيرتُت بالتاريخ اذف 

كانت  ٗتالف الصورة اليت نشرىا بعض ا١تثقفُت العرب حوؿ العبلقة بُت الدين كالدكلة ُب أكربا بعد ما

اجملتمعات ، كٖتو٢تا من ٣تتمعات  حصيلة ىذين القرنُت توسع ا١تسيحية الربكتستانتية كالكاثوليكية ُب

مسيحية اٝتان إٔب مسيحية بالفعل بالتعاكف مع دكؿ مركزية احتاجت مركزهتا إٔب جعل ٣تتمعاهتا سفوحان 

مستوية ثقافيان إٔب اٟتد الذم ٝتحت بو سبل االتصاؿ كاإلدارة ُب ذلك الزماف كتوٝتت تلك الدكؿ ُب 

 .1ثقاُب كالقانو٘ب االكلَتكس الفئة القائمة على التوحيد ال

كانت الدكلة السلطة السياسية ا١تدنية العلمانية ، ككانت الكنيسة ىيئة ثقافية كقانونية إضافة إٔب كوهنا 

ىيئة علمانية تسيطر على أمبلؾ كاسعة كتدفع ببعض كربائها مثل الكارديناؿ ريشيليو إٔب أرفع ا١تناصب ُب 

ث كانت األسر الكربل تدفع عادة بواحد من أبنائها إٔب الدكلة كتتداخل ُب قيادهتا االستقراطية ْتي

 .2الكنيسة حيث كاف ينتظر أف يرقى بسرعة بالغة إٔب أعلى ا١تراتب 

 3كانت عبلقة الكنيسة بالدكلة عبلقة شراكة تتداخل كتتضافر ُب نظاـ عاـ طرفو األقول سياسيان ا١تلكية 

كنيسة دكف أف ٯتنع ىذا من كجود الصراعات بُت اليت صارت ٖتكم ٔتوجب حقوؽ إ٢تية اخًتعتها ٢تا ال

مؤسسات الدكلة كمؤسسات الدين ، كلكن ىذه الصراعات ٓب تكن شاملة كٓب تكن للواحدة أغلبية تامة 

على األخرل تشمل أكلوية على كل الصعد كال كانت عبلقات األكلوية دائمة بل ٖتولت حسب كتائر 

ة ... كانت ا١تسيحية عقيدة رٝتية للدكلة اليت ٘تاىت فيها التحوالت االجتماعية كالسياسية كالثقافي

ا١تواطنة مع العبادة كاالنتماء ا١تذىيب ، فكاف غَت الكاثوليك ٤تركمُت من اٟتقوؽ ا١تدنية ُب البلداف 

الكاثوليكية ، كاألمر نفسو ُب البلداف الربكتستانتية فقد كانت الكنيسة القائمة على ٤تاربة البدع ك٤تاكمة 

ا الذين كانوا يسلموف إٔب السلطات ا١تدنية لتنفيذ األحكاـ ْتقهم ، كلذلك ٧تد أحد أكرب دعاة أىله

                                                 
1
 ِٔانية من منظور ٥تتلف ص العلم   

2
 ِٔالعلمانية من منظور ٥تتلف ص   

3
 ِالعلمانية من منظور ٥تتلف ص    
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التسامح الديٍت ُب إطار الفكر الليربإب كىو جوف لوؾ يقصر ىذا التسامح على الفرؽ الربكتستانتية ، ك٧تد 

ى ضركرة حصر الوظائف شكاكان بارزان ىو فولتَت يشدد على ضركرة مبدأ دين الدكلة لضبط الشعب كعل

 . 1العامة ُب ىذا ا١تذىب 

ك١تا ٓب تكن ىنالك ضغوط ثقافية أك فكرية أك ايديولوجية على ا٢تيئة الكنيسة ٓب يكن غريبان أف يكوف 

أفراد األكلَتكس السباقُت إٔب البحث العلمي ُب أكربا ، كنسي الكثَت من الناس أف كوبرنيكوس كاف قسان 

الفلسفة البلتينية كقادتو من رجاؿ الكنيسة كاف مرتبطان أشد االرتباط بصعود كأف ا١تذىب االٝتي ُب 

 .2ا١تفاىيم التجريبية األكٔب ُب العلوـ الطبيعية كُب الدراسات الرياضية

كبعد ىذا العرض الطويل للتاريخ الثقاُب الفكرم كاالجتماعي كاالقتصادم األكريب يلخص الدكتور العظمة 

يست بالظاىرة اليت ٯتكن توظيفها ببساطة كيسر بل ىي ٚتلة من التحوالت التارٮتية قولو بأف العلمانية ل

كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية كااليديولوجية كأهنا تندرج ُب اطر أكسع من تضاد الدين كالدنيا 

يست بالوصفة اٞتاىزة بل إهنا تابعة لتحوالت سابقة عليها ُب ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة كمن ٍب فالعلمانية ل

 اليت تطبق أك ترفض ، إف ٢تا الوجوه اآلتية : 

كجهان معرفيان يتمثل ُب نفي األسباب ا٠تارجة على الظواىر الطبيعية أك التارٮتية كُب تأكيد ٖتوؿ  -

 التاريخ دكف كلل .

 كجهان مؤسسان يتمثل ُب اعتبار ا١تؤسسة الدينية مؤسسة خاصة كاألندية كاحملافل. -

 ياسيان يتمثل ُب عزؿ الدين عن السياسة .كجهان س -

 3كجهان أخبلقيان كقيميان يربط األخبلؽ بالتاريخ كالوازع بالضمَت بدؿ االلتزاـ كالًتىيب بعقاب اآلخرة  -

. 

                                                 
1
 ِٕالعلمانية من منظور ٥تتلف ص    

2
 ِٕالعلمانية من منظور ٥تتلف ص   

3
 ّٕالعلمانية من منظور ٥تتلف ص   
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كينهي الدكتور العظمة قولو بأف العلمانية ليست بالشأف التاـ التحقق ، بل ذها أشكاؿ كمسارات تعتمد 

ها ، أم أهنا تواريخ حقيقية كليست فقط تواريخ ايديولوجية تبدك فيها كأهنا على الظركؼ اليت نشأت عن

 مبارزة بُت فرساف ا٠تَت كفرساف الشر .

تقدـ يتضح أف الدكتور سيف الدكلة كالدكتور العظمة أسسا العلمانية على اٞتذر التارٮتي ،  كمن ٚتاع ما

 با .ك لى التاريخ العاـ ألكر األكؿ ٛتلها على العامل اإليديولوجي ، كالثا٘ب أسسها ع

كمع ذلك فهنالك من ينفي ىذا التأسيس التارٮتي إذ يؤسس العلمانية على اٞتذر الفلسفي فما ىي كجهة 

 نظر ىذا الفريق ؟؟؟ .

ي ن ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ا ا ي رت ب ي م ت ل ل ا راح م ل  ا

كانية ٖتديد طورين كمرحلتُت يرل الدكتور عمارة أف تتبع نشأة العلمانية األكربية كمد كاليتها ال ينفي إم

 مرت ذهما العلمانية ُب الفكر األكريب. 

األكٔب : تلك اليت كانت تعٍت فيها عزؿ الدين ك الكنيسة عن شؤكف اجملتمع كسياستو  ٟتساب بناء الدكلة  

الربجوازية كُب سبيل دعمها كالسعي لتصفية البلىوت ا١تسيحي كتنقيتو ٦تا ىو غَت عقبل٘ب من مثل 

التكليف كالطبيعة اإل٢تية للمسيح كالعمل على رفع الوصاية الدينية عن التعليم ، ك٘تكينا  عقيدة

 للفطرة اإلنسانية من االختيار .

-ُٖٖٓكلقد عرفت أكربا العلمانية ذهذه ا١تعا٘ب ُب طورىا األكؿ عند فبلسفة كمفكرين أمثاؿ ىوبز )

ـ(  ُٖٕٕ-ُٕٓسو ) ـ( كرك ُُٕٔ-ُْٔٔـ(كليبنػز )ُُٕٔ -ُِّٔـ( كلوؾ ) ُٕٗٔ

 . 1ـ( ُُٕٖ -ُْٕٗكليسنج)

                                                 
 . ٖٓد. عمارة اإلسبلـ كالعركبة العلمانية ص  ُ
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 الثانية : كىي مرحلة العلمانية الثورية اليت مثلها فبلسفة ثوريوف من أمثاؿ فيورياخ 

ـ(، كىي ا١ترحلة اليت ُِّٗ-َُٕٖـ(كلينُت )ُّٖٖ-ُُٖٖـ( كماركس )ُِٕٖ-َُْٖ) 

ية من تأثَتاتو ، كذلك ٟتساب استهدفت فيها العلمانية الثورية ىدـ الدين كٗتليص الدكلة االشًتاك

ٍب السعي إٔب ٣تتمع يزكؿ فيو الدين ٘تاما ك٘تحى منو  -االشًتاكية فالشيوعية  –العدؿ االجتماعي 

 مؤسساتو. 

فا٢تدؼ ىنا ليس ٣ترد عزؿ الدين عن اجملتمع كالفصل بينو كبُت الدكلة بل السعي ُب ا١تدل الطويل  

 .1مؤسساتو إٔب ٗتليص الفرد من الدين كٖتريره من 

ة : ي ن ا م ل ع ل ة ل ي ن ال ق  ع ل ور ا ذ ج ل  ا

كال نقصد ىنا ٖتديد العقل كمرجع أساس ُب العلمانية ، فهذا ىو موقف الدكتور عادؿ ضاىر 

ك٤تاكلتو تأسيس العلمانية على سلطة العقل كاعتبار ىذه السلطة ماىية كجوىر العلمانية ) مفهوـ 

 العلمانية ( . 

ا١تعرفية كالعقلية للعلمانية كاإل٧تازات العقلية كالتحوالت الفكرية أما الذم نقصده ىنا فهو اٞتذكر 

 الفذة اليت جاءت على يد ىذه الظاىرة اٟتضارية بالنسبة للتاريخ األكريب .

ىذا كننوه استطرادان بأنا نعرض ىنا للتاريخ الفكرم األكريب خارج ا١تؤسسة الدينية إذ ما الشك فيو أف 

غَت منكرة ُب دفع عجلة ا١تعرفة إذ كانت ىيئة ثقافية كإيديولوجية  الكنيسة نفسها سا٫تت بصورة

 . 2كقانونية إضافة إٔب كوهنا ىيئة علمانية مدنية تسيطر على األمبلؾ الواسعة 

كعلى ىذا فلم يكن غريبان أف يكوف أفراد األكلَتكس باقُت على البحث العلمي ُب أكربا إذ أف  

ذىب االٝتي ُب الفلسفة البلتينية كقادتو من رجاؿ الكنيسة  كوبرنيكوس نفسو كاف قسان كما أف ا١ت

 1كاف مرتبطا أشد االرتباط بصعود ا١تفاىيم التجريبية ُب العلوـ الطبيعية كالدراسات الرياضية 

                                                 
 . ٖٓد. عمارة : اإلسبلـ كالعركبة العلمانية ص-ُٕصٕٔٗمانية كاإلسبلـ بُت الفكر كالتطبيق طبعة القاىرة د. ٤تمد البهي العل ُ

 . ِٔد. عزيز العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص  ِ
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من ىذا ا١تنطلق يؤكد الدكتور عزيز العظمة أف الكنيسة ٓب تكن بالضركرة عائقان ُب كجو البحث 

ت بالشأف ا١ترتبط ضركرة بالفاعلية العلمية ، بل إف ىذه الفاعلية بقيت العلمي كأف العلمانية ليس

منحصرة ُب األمور التفصيلية للبحث دكف أف تؤدم بالضركرة إٔب نظره عدائية ٕتاه الدين شريطة 

اإلبصار إٔب تعميم اٟتقائق العلمانية كمنهاجها على ٥تتلف ٣تاالت عمل العقل ُب العقيدة كأف يعترب 

 . 2الن منفصبلن عن العلم الدين ٣تا

كلقد بدا ىذا األمر بوضوح من تدين العدد األكرب من علماء الطبيعة ، من ركبرت بويل الذم كاف 

معاديان بشدة لئلٟتاد كالذم رأم ُب العلم براىُت على تفاىة اإلٟتاد، إٔب نيوتن الذم آمن بالكيمياء 

مها موضوعة من قبل اهلل كال ٗتضع ١تساءلة بشرية كاعترب مدارات الكواكب كسرعاهتا أموران  على انتظا

، كمن جوردانو بركنو إٔب غالبية علماء الطبيعة ُب القرف التاسع عشر الذين كانوا من ا١تؤمنُت باهلل 

3 . 

بل إف الكثلكة الفرنسية بقيت حىت هناية القرف الثامن عشر متماشية مع العلوـ الطبيعية على أساس  

ا٠تلق كٓب يعارض علوـ الطبيعة كنتائجها إال اٞتانسينيوف الغربيوف من الفصل بُت العلمية ك 

الربكتستانتية كٓب تنقلب الكنيسة الفرنسية ضد العلم إال على أثر ا١تصادمات اليت تلت الثورة الفرنسية 

 .4بل رأل اليسوعيوف ُب النصوص ا١تقدسة أعادة صياغة للقانوف الطبيعي

ة العلم كبَتة ُب بركز خربات معرفية خارجة على سلطة النص كحقيقة األمر ، فقد كانت مسا٫ت

خصوصان ا١تعارؼ الفكرية –كا١تؤسسات الدينية ، فقد كاف من آثار االكتشافات العلمية األساسية 

أف حطمت صورة الكوف   –اٞتديدة كمسا٫تة غاليلو كديكارت ُب ٖتويل الطبيعة إٔب حيز رياضي 

                                                                                                                                                    
 . ِٕد. عزيز العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص ُ

 . ِٖالعلمانية من منظور ٥تتلف ص ِ

 . ِٖلف ص العلمانية من منظور ٥تت ّ

 . ِالعلمانية من منظور ٥تتلف ص ْ
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على صورة ٝتاكات كأراضو كأفبلؾ ، ككضعت مكاهنا صورة مكاف  كحيز متناه مرتب ىرميان كقيميان 

المتناه ٖتكمو قوانُت بدالن من طبائع كامنة ، كما قضت على ا١تكاف ا١تتمايز داخليان  بتمايزات نوعية 

 . 1ككضعت مكانان ىندسيان متجانسان ك٣تردان 

لى ا١تاضي أمران موىومان مقًتنان كانت األسس العقلية للعلمانية كافية الكتشاؼ حقيقة كوف الثبات ع

 . 2بسلطة عقلية كاجتماعية قاىرة قائمة على كىم الثبات 

كلقد اقًتف ىذا بوضع سياسي تصونو ٣تموعة علمانية من ا١تثقفُت ذكم ا١تهن غَت الدينية ا١ترتبطُت 

ماعي كالسياسي بالصعود السياسي للفئات غَت األرستقراطية ، الربجوازية كغَتىا اليت أدل ضغطها االجت

 إٔب التحوالت الدٯتقراطية . 

كالشك أنو كاف للمؤسسات الًتبوية اٞتديدة كمتعلقاهتا االجتماعية أثر كبَت ُب ٪تو الفكر كالتصور خارج 

إطار ا٠تياؿ الديٍت  ، فالبذرة كانت قد زرعت ُب ايطاليا ُب النصف األكؿ من القرف ا٠تامس عشر عصر 

ت عن ثقافة فئات اجتماعية أرستقراطية مستقلة عن النظم ا١تلكية كاإلمرباطورية النهضة اإلنسانية اليت عرب 

، كقائمة على عصبيات مدنية مصفحة بثركة ناٚتة عن التجارة ، فكاف األدب اإلنسا٘ب كثقافتو أم كاف 

 عبلمة ٘تيز ثقاُب لفئات اجتماعية ، كٓب يكن القساكسة بعيدين عن ذلك .

ثيق بالنهج االجتماعي للمدف اإليطالية كبا١تستويات العليا للكنيسة كأشرفوا مع فقد كانوا على ارتباط ك 

مثقفُت زمنيُت على إعادة االعتبار إٔب ا١تعارؼ الطبية كالقانونية الركمانية اليت استندت إليها اٞتامعات 

 .3اإليطالية 

وف كاكلَتكيوف ، كتفجرت ىكذا جاءت الفنوف كدخلت ٣تاؿ العمارة الدينية كالزمنية اليت رعاىا زمني

طاقات ٚتالية كبَتة ُب ا١توسيقى كدخلت ٣تاؿ موسيقى القداس بعد رفع التجرٙب عن عزؼ اآلالت ُب 

 الكنائس . 
                                                 

 .ِٗد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف  ُ

 .َّد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص ِ

 .ُّد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص ّ
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ككاف ُب بقية أكربا ما ضارع ا١تؤسسات التعليمية اإليطالية اٞتديدة : كليات ُب جامعات أكسفورد ك  

كعرفت فيما بعد باسم كوليج دم فرانس كقد  َُّٓعاـ  كمربج كالكلية ا١تلكية ُب باريس اليت تأسست

نشطت ىذه ا١تؤسسات ُب إنتاج ا١تعارؼ اللغوية كالتارٮتية لتقصي نصوص القانوف كالكتاب ا١تقدس ، 

كأفضت بالثقافة األكربية اليت أخذت تنفصل إٔب ثقافات لغوية ٥تتلفة مبتعدة عن الثقافة البلتينية اليت  

كلَتكية إٔب إنتاج أشكاؿ أدبية جديدة تتناكؿ موضوعات دنيوية أ٫تها الركاية ، كانت عماد الثقافة األ

 .1كاقًتف ىذا مع بركز أشكاؿ جديدة من الوعي ا١تتمثل بتقنيات جديدة للرؤية كللرسم 

كحقيقة األمر فقد أدل تضافر ىذا الفكر القائم خارج السلطة الدينية دكف رفضو إياىا بالضركرة مع اٞتو 

شاعة استقبلؿ  قوانُت الطبيعة عن الغائيات ا٠تارجة عن الطبيعة ككاف الواضح أف النتيجة احملتمة الذم إ

كا١تًتتبة على استقبلؿ اجملتمع كبركز فئات جديدة من ا١تثقفُت ( كخركج العلم كالعمل على شركط ا١تؤسسة 

ساؤؿ كالشك ...كٓب يكن كصوؿ فكريان كثقافيان كرمزيان _ موضع الت –الدينية ىو كضع أسس النظاـ العاـ 

ا١تسألة إٔب ٣تاؿ مسلمات الديانة نفسها إال قضية كقت  ، بل لقد كاف ديكارت الورع التقى شكاكان 

 .2على الرغم منو ككاف مشركعو الفلسفي أساس بداية النظر النقدم ُب الكتاب ا١تقدس

دسة ، كذلك من خبلؿ دراستو كلقد كاف سبينوزا ىو ا١تؤسس اٟتقيقي للنقد التارٮتي للنصوص ا١تق

التارٮتية للعهد القدٙب ، حيث أباف أف ىذا النص ال ٭تتوم على مادة معرفية ٗتضع حملطات التصديق أك 

 .3الرفض الواقعيُت ، بل ىو ٭تتوم على خطاب أخبلقي متافيزيقي أسطورم 

ة  كما يراىا الدين كتراثو أسس سبينوزا بذلك البحث الفيلولوجي أم التاريخ اللغوم ففرؽ ما بُت اٟتقيق

كبُت معٌت النص كمضمونو كما تشَت إليو دالئل الواقع ، ككجو األنظار إٔب اإلمكانات ا١تتاحة أماـ البحث 

الفيلولوجي فقاـ اليسوعي سيموف ُب الربع األخَت من القرف السابع عشر بدراسة نقدية للعهد القدٙب أباف 

                                                 
 .ِّد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ

 .ِّص  د. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ِ

 ُٖٗبَتكت دار الطليعة ِسبينوزا : رسالة ُب البلىوت السياسي ترٚتة كتقدٙب حسن حنفي مراجعة د. فؤاد زكريا ط ّ
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دينية بالغة العنف قضت على أم ْتث ُب ىذا ا١توضوع ُب  فيها اضطراب النص لكنو جوبو بردة فعل

فرنسا كاستمر ذلك حىت منتصف القرف التاسع عشر عندما استأنفو باحثوف بركتستانتيوف متأثركف 

 .1باألْتاث الربكتستانتية األ١تانية ُب النصوص ا١تقدسة

النظر ُب أسس الكتب ا١تقدسة كلكن نشوء الركح التارٮتية ُب القرف التاسع عشر حرر العقل كمكنو من 

اليت بدا أف ٢تا ٤تررين كتواريخ كمستويات نصية ذات أصوؿ ٥تتلفة ، كأف ٢تا ارتباطا بواقع عصرىا 

 .2كٔب من االرتباط الذم تنسبو إليو ا١تؤسسة الدينية باٟتقائق ا١تطلقة أكأساطَتىا ، ىذه العصور 

ا ا١تقرر كا١ترجع األخَت ُب النظر أف البحث ُب شؤكف كلعل ا١تؤشر األكرب على اهنيار الديانة باعتبارى

النصوص الدينية جاء من داخل ا١تؤسسة الدينية نفسها كخصوصان مع بداية البحث التارٮتي ُب حياة 

ا١تسيح عند القس الربكتستانيت ديفيد شًتاكس كمع التجاكز الفلسفي للمسيحية كللديانة عمومان عند 

 . 3الدينية كبأثر من التارٮتية ا٢تيغلية فورباخ ُب الًتبية كالتنشئة

كلقد انتهى النقد التارٮتي للنصوص ُب القرف العشرين عند بوفن ىوفر إٔب عملية نزع األسطورة عن النص 

كاعتبار مضامينو أخبلقية إٯتانية ال صلة ٢تا بوقائع التاريخ ، مضامُت فاعلة على مستول الرمز دكف الداللة 

 طورم لعصرىا .على كاقع ا٠تياؿ األس

كاف القرف التاسع عشر إذف القرف الذم خضع فيو الفكر الديٍت نفسو إٔب حد كبَت إٔب منطق مستقى من 

خارج الدين ، منطق إنسا٘ب أخضع النص لطبائع التاريخ كاجملتمع كاقًتف ذلك بانزياح ا١ترجعية الدينية 

متدنية ُب سلم رقي كأصوؿ اإلنساف بصورة شبو تامة ، فاكتشفت أصوؿ اإلنساف التارٮتي ُب نقاط 

                                                 
 ّّد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ

2
 ّّد عزيز العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص   

3
 ََْة فلسفية ص دراس –د. حسن حنفي : االغًتاب الديٍت عند فيورباخ    
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البيولوجي ُب سلم رقي حيوا٘ب يبتدئ من كائنات بدائية تتفرع إٔب أنواع منها أصناؼ القردة اليت انسل 

 .1منها اإلنساف 

كاكتشف ماركس بناءن على تارٮتية البشر كعبلقات السلطة كاإلنتاج أف األشكاؿ التارٮتية أسان ُب االقتصاد 

. 

استنادان إٔب ىذا التطور إنو بينما كانت األمم كاٟتضارات تدعي االنتساب إٔب أبطاؿ أك كٯتكن القوؿ 

أنبياء أك آ٢تة فإف اٟتضارة اٟتديثة ىي الوحيدة اليت ادعت أهنا أفضل ُب حاضرىا منها ُب بداياهتا ، 

 . 2البدايات اليت ألقت ذها ُب ٣تاؿ البهيمية كا٢تمجية 

هة كاحدة من تيارات أخرل تنافرت أك تكاملت معها ايدكلوجيان منها تيار التأمت ىذه االٕتاىات ُب كج

التهجم اإلٟتادم الذم مثلتو مادية دكلباخ ُب القرف الثامن عشر كتيار الدين الطبيعي الذم اعترب األدياف 

الرأٝتالية كالنصوص ا١تقدسة خرافات قائمة على عبادات صنمية كما أدت ىذه االٕتاىات إٔب تنحية 

 .  3لدين إٔب مقاـ الثقافة ا٢تامشية ا٠تاصة لفئة ىامشية ىي األلكَتكس ا

ىذه صورة مبسطة عرضنا ٢تا لندلل با٠تط التارٮتي للفكر ُب أكربا ، حيث استطاع ىذا الفكر أف يشق 

 طريقو متخلصان ٦تا ىو خارؽ للطبيعة متجاكزان القيم التقليدية .

مانية كضعت العلم مقاببلن ، بل كنقيضان للدين كذلك كيتضح من الصورة اآلنفة الذكر أف العل

كما قدمو البلىوت الكنسي   –لنشأهتاكتبلورىا ُب بيئة حضارية شهدت صراعان مريران بُت الدين 

كبُت العلم الذم تأسست على  -الكاثوليكي ُب أكربا ككما تصوره الرأم الرٝتي للكنيسة الكاثوليكية 

 ة.قواعده النهضة األكربية اٟتديث

                                                 
1
 ّّالعظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص  َد  

2
  Marchal soklins : culture and practical reason chicago university press 1970, p.52 

3
 ّْد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص   
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كبصرؼ النظر عن ا١توقف اٞتوىرم للديانة ا١تسيحية كعن الظلم الذم أٟتقتو التفسَتات الكنسية برأم 

ا١تسيحية اٟتقة ُب العلم ، فاألمر الذم الشك فيو أف عداء رجاؿ الدين للعلم كالصراع بينهما ىو خاصية  

رت ىذا العداء كىذا الصراع ، كبُت كجو للشبو بُت ا١تقدمات كا١تبلبسات اليت أٙت كاثوليكية أكربية ، كال

 .  1كاقع اإلسبلـ كموقعو كرأم أغلب تيارات الفكر اإلسبلمي كمذاىبو ُب ىذا ا١توضوع 

يفرض الدين كالغيب على  ٯتد نطاؽ علوـ الوحي كالشرع إٔب كل ا١تيادين ، كمن ٍب فهو ال سبلـ الفاإل

 لعلوـ العقل كالتجربة اإلنسانية ، كمن ٍب فلقد تآخى ٣تاالت اٟتياة الدنيوية اليت ترؾ الفصل فيها كالتفسَت

فيو العلم كالدين كالعقل كالنقل كاٟتكمة كالشريعة كالدنيا كاآلخرة عن طريق ٖتديد ا١تيادين لكل ٪تط 

سبيل للجمع بينها فضبلن  األكربية متناقضات ال –فكرم كإقامة التوازف بُت ماعد ُب اٟتضارة الكاثوليكية 

كعن طريق استخدامها ٚتيعان ُب نظرة تكاملية لتهذيب كتطوير حياتو باعتبار ىذا التهذيب عن التوفيق 

كذلك التطور غَت ٦تكنُت دكف االستعانة باألقطاب ا١تتعددة ُب ظواىر الفكر كاٟتياة كليس بقطب كاحد 

 .2من الظاىرة الواحدة

ية من نظاـ الكهانة كالكهنوت ، ذلك كيؤكد اختصاص العلمانية بالواقع األكريب ما استقرت عليو ا١تسيح

النظاـ الذم جعل بُت اإلنساف العادم كبُت ربو كسيطان ىو رجل الدين الكاىن ، األمر الذم جعل ىناؾ 

طبقة أك فئة احتكرت الرأم الرٝتي للدين ، بل كحق اٟتديث باسم السماء كما استتبع ذلك من إضفاء 

أقاموىا ٢تذا الدين ... كتلك أمور ٓب يعرفها اإلسبلـ بل ىو  القداسة على ىؤالء الرجاؿ كا١تؤسسات اليت

 ينكرىا كيشن عليها حربان شعواء .

صحيح أف الواقع التارٮتي اإلسبلمي قد شهد تقليد ا١تسيحية ُب ىذا ا١تقاـ ، حيث ٖتوؿ بعض علماء 

لرأم الوحيد ، كمن الدين إٔب رجاؿ دين احتكركا ألنفسهم سلطاف التحليل كالتحرٙب كآلرائهم صبلحيات ا

لكن ىذا التقليد ظل  –على الرغم من أف اجتهاد اجملتهد ُب اإلسبلـ اليلـز أحدان  –ٍب الرٝتي لئلسبلـ 

                                                 

 
1
 ُٔعمارة : اإلسبلـ العركبة كالعلمانية ص  

2
 ُٔالعركبة ك العلمانية ص عمارة : اإلسبلـ  َد  
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كاقعان تارٮتيان ٓب يعًتؼ اإلسبلـ بو كٓب يتحوؿ إٔب جزء من الدين ، بل ظل كاقعان مدانان من تيارات الفكر 

 اإلسبلمي ٚتيعان .

ٗتطئو البصَتة أك البصر ، فمعجزتو القرآف تتوجو إٔب العقل ،  ُب اإلسبلـ الزد على ذلك فمقاـ العقل 

كىو اٟتاكم بُت ظواىر النصوص ، بُت الرباىُت العقلية إذا ما الح التعارض بينهما ، كلقد أدل ذلك إٔب 

كليس  تأسيس اٟتضارة العربية اإلسبلمية ، كىي عقبلنية ُب لبها كجوىرىا مؤسسة على الدين اإلسبلمي ،

على استبعاده ،كما ىو حاؿ اٟتضارة األكربية اٟتديثة ، األمر الذم جعل الفكر الديٍت لئلسبلـ كالبناء 

 . 1اٟتضارم الذم أ٧تزه ا١تسلموف دليبلن على انتفاء التعارض كالتناقض بُت العلم كبُت الدين ُب ٤تيط اإلسبلـ 

ث ل ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ي ل ف س ل لف  س ا ا س أل  ا

2سيس الذم قاـ بو الدكتور عادؿ ضاىر ُب كتابو ا١توسوـ بعنواف األسس الفلسفية للعلمانية كىذا ىو التأ
  

يستهل ا١تؤلف كتابو بالتأكيد على أف كلمة العلمانية مشتقة من العآب ، كليس من العلم ) العا١تانية ( ، 

 .3ٍب اختصرت إٔب العلمانية بفتح العُت كالبلـ 

موقفان من طبيعة ا١تعرفة العلمية ٓتاصة ، إهنا ُب  فان من طبيعة ا١تعرفة بعامة كالتتضمن موق ىذه العلمانية ال

ا١تقاـ األكؿ معنية بدكر اإلنساف ُب العآب كبتأكيد استقبللية العقل اإلنسا٘ب ُب االستبصار كفهم ٣تاالت 

 .4اٟتياة إهنا موقف من طبيعة الدين كالقيم كالعقل كاإلنساف كعبلقتو باهلل

                                                 
1
 ِٔعمارة : اإلسبلـ العركبة ك العلمانية ص  َد  

2
 كما بعدىا ّٖص  ُّٗٗ ِدار الساقي  ، بَتكت ط   

3
 ّٖا١ترجع السابق ص   

 
4
 ّٖا١ترجع السابق ص  
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ا ا١تنظور يسمن الدكتور ضاىر موقف الدكتور ٤تمد ارغوف من ٖتديد العلمانية على أهنا موقف كمن ىذ

 . 1من قضية ا١تعرفة 

كعلى ىذا ينعي الدكتور ضاىر ٖتديد العلمانية بأغراضها كأف تدلل العلمانية بالتخلص من ىيمنة 

تأثَت مباشر أك غَت مباشر من الكنيسة على شؤكف السياسية أك تدلل بتحرير السلطة السياسية من أم 

 .2قبل السلطة الدينية أك ترفض العلمانية التحجر كاٞتمود 

يتناكؿ اإلسبلميُت فقط ، بل يتخطاه إٔب الذين يعرفوف العلمانية بأغراضها كأف يقاؿ أهنا  كىذا النعي ال

3ضد الدكلة الكليانية 
 Totalitarian  . أك غَت ذلك من ا١تقوالت 

ر ضاىر قائبلن : إف الذين ٭تاربوف الطابع الكليا٘ب للنظرة الشرعانية إ٪تا يركزكف على كيستطرد الدكتو 

االعتبارات ا٠تلقية اليت تتعلق باٟتريات كاٟتقوؽ ، كيهملوف االعتبارات االبستمولوجية كما يتعلق منها 

ٚتيع األمور الركحية ٓتاصة باالستقبللية االبستمولوجية للعقل اإلنسا٘ب ، إهنم يركف ُب ٖتكم الدين ُب 

يشَتكف إٔب  كالزمنية هتديدان خطَتان الستقبللية اإلنساف على ا١تستول ا٠تلقي كالسياسي ، كلكنهم نادران ما

 . 4خطره على االستقبللية االبستمولوجية للعقل 

نظر كيشَت الدكتور ضاىر إٔب نقطة ىامة ىي أف التعريف بالعلمانية على أساس أغراضها يتفق مع كجهة ال

تعنيها على اعتبار أنو ليس ُب اإلسبلـ  الشرعانية اليت تصر على أف اإلسبلـ دين كدكلة كأف العلمانية ال

 . 5سلطة اكلَتكسية 

                                                 
1
 ّٖا١ترجع السابق ص   

2
 ِْكّٖا١ترجع السابق ص  

 
3
 ّٖا١ترجع السابق ص  

4
 ّٗار كانظر نقد ذلك د . ضاىر : األسس الفلسفية للعلمانية ص ىذا ىو رأم د. ناصيف نص  

ٓ
 كقد أشار إٔب رأم بعض الشرعانيُت كىو ٤تمد نور فرحات  ّٗا١ترجع السابق ص   
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ىم سول ٪تاذج ١تا ىو سائد بُت أكساط ىذا النوع من  ما –كالكبلـ للدكتور ضاىر  –إف اإلسبلمويُت 

مانية كالسمات اليت اكتسبها ىذا ا١تفهوـ ُب التجربة ا١تفكرين من ميل على ٨تو ضركرم بُت مفهوـ العل

األكربية ُب سياؽ الصراع بُت السلطة الزمنية كسلطة الكنيسة ، فإف مفهوـ العلمانية إذا ربطناه ّتذكره 

 .1تتوفر ُب اإلسبلـ كالتجربة اإلسبلمية  با يفًتض ُب نظرىم معطيات الك كر أالتارٮتية ُب 

م اإلسبلمويُت السابق كيدلل بأف فصل الكنيسة عن الدكلة ىو ٝتة من ىكذا يفند الدكتور ضاىر رأ

ٝتات العلمانية ٝتة اكتسبت ُب سياؽ تاريخ أكربا كليس ىو جوىر العلمانية ، كا١تطلوب بالتإب البحث 

عن تلك السمة ا١تاىوية أك النواة السيمانتية اٞتوىرية الضركرية للمفهوـ ، كليس تلك السمة اٞتوازية 

contingent  2العرضية اليت ىي تطبيق ا١تفهوـ ُب ظل ظركؼ تارٮتية معينة
 . 

ترتبط بظركؼ نشأة اٟتركات العلمانية ُب أكربا كظركؼ  ىكذا يعلن الدكتور ضاىر أف مسألة العلمانية ال 

أف  صراعها مع الكنيسة كاألبعاد االجتماعية ٢تذا الصراع ، إهنا مسألة فلسفية ُب ا١تقاـ األكؿ ٦تا يعٍت

أ٫تيتها للنقد العلما٘ب ١تفهوـ الدكلة الدينية مستقلة عن السمات اٞتائزة اليت تكتسبها الدكلة الدينية ُب 

 . 3ظل شركط تارٮتية كاجتماعية كثقافية معينة

ىذه األسس الفلسفية تقود العلما٘ب إٔب ضركرة حسباف األخبلؽ نشاطان معرفيان مستقبلن منطقيان عن الدين 

ح للعلما٘ب انطبلقان من كل ىذه االعتبارات الفلسفية أف األساس األخَت لئللزاـ السياسي أك ، كىكذا يتض

 .4القانو٘ب يكمن ُب األخبلؽ بوصفها نشاطان معرفيان مستقبلن منطقيان عن الدين 

ن كٔتعٌت آخر إف ا١تعيار ١تا إذا كاف شخص علمانيان أـ ال ىو ما إذا كاف يتخذ من االعتبارات العقلية م

، كما إذا كاف موقف شخص ما إزاء كل القضايا الزمنية يصدر عن  1خلقية كغَت خلقية أساسان أخَتان لو 

                                                 
ُ
  ُْاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ِ
  ْٓكْْكّْاألسس الفلسفية للعلمانية ص    

ّ
 ّٓاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ْ
 ّٓللعلمانية ص  األسس الفلسفية 
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ا١تبدأ الذم يقضي بإعطاء األكلوية لبلعتبارات العقلية ُب كل مالو عبلقة بالشؤكف الدنيوية ، ألصبح لدينا 

 مسوغ كاؼ منطقيان ٟتسباف ىذا الشخص علمانيان با١تعٌت الصاـر
2 . 

إف السمة اٞتوىرية للعلمانية أم للسمة اليت تشكل النواة السيمائية ١تفهوـ العلمانية ىي أهنا تستلـز 

التقيد با١تبدأ األخَت ... كلكن من الضركرم التوكيد ىنا أف ىذا ا١تبدأ ليس كاضحان بذاتو .... كذلك فإف 

إف ىناؾ ُب الواقع اعتبارات ابستمولوجية اختيار االمتثاؿ لو ليس أمران عشوائيان من جانب العلما٘ب ... 

أساسية تقود العلما٘ب إٔب ىذا ا١تبدأ ، كىي االعتبارات األعمق كاألىم اليت ٯتكن اللجوء إليها ُب ىذا 

 السياؽ .

من ىنا ينبغي فهم تقيد العلما٘ب با١تبدأ ا١تذكور على أنو ينطوم على موقف ابستمولوجي ُب ا١تقاـ األكؿ 

ن طبيعة ا١تعرفة العملية ) ا١تعرفة ا١تطلوبة لغرض تنظيم شؤكف الدنيا ( مؤداه أف ىذا النوع ... إنو موقف م

 .  3ٯتكن حىت من حيث ا١تبدأ أف ٬تد أساسو األخَت ُب الدين  ٬تد كال من ا١تعرفة ال

بُت كيتابع الدكتور ضاىر دفاعو عن تأسيسو للعلمانية على اٟتمولة الفلسفية استنادان إٔب ذلك ٯتيز  

 .4العلمانية الصلبة ك العلمانية اللينة 

كعلى ىذا األساس ينبغي أف تكوف ىنالك عبلقة ضركرية بُت العلمانية كاإلٟتاد اذ قد يكوف العلما٘ب 

 .5ملحدان كالعكس 

يتخذ من االعتبارات  كىكذا فالسمة األساسية اليت ٘تيز موقف العلما٘ب الصلب ، ىي كونو موقفان ال

 .1أك التارٮتية أك السياسية أك األخبلقية كما أشبو ذلك أساسان أك مسوغان أخَتان لو السوسيولوجية 

                                                                                                                                                    
ُ
  ّٓاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ِ
 ُٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ّ
  ُُٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ْ
  ِٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ٓ
  ِٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   
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 كيتابع قولو فلو كاف يقوـ على اعتبارات كهذه على أهنا اعتبارات هنائية فهذه االعتبارات متغَتة كما

جتماعية سينطبق على صاحب ىذا الرأم ىو الوصف اآلٌب : إنو سيحتضن العلمانية مادامت الشركط اال

يعنيو ىذا ىو أنو  أك التارٮتية أك أية شركط سواىا ٦تا لو عبلقة باألمر ىي من نوع كذا ككذا ، على أف ما

قد يرفض العلمانية ُب ظل شركط سواىا ، كلكنو إذا ٓب يقف عند حدكد األسباب التارٮتية أك 

إف موقفو ُب ىذه اٟتاؿ لن السوسيولوجية كما أشبو ذلك كأقاـ موقفو على أسس من النوع الفلسفي ف

 ينطبق عليو الوصف السابق
2. 

تقدـ يدحض الدكتور ضاىر االعتبارات السوسيولوجية اليت يدلل ذها دعاة العلمانية اللينة  تأسيسان على ما

 ا١تتضمنة أف قياـ دكلة دينية ُب ٣تتمع متعدد األدياف يؤدم إٔب ٘تزؽ أكصاؿ اٞتماعة .

لسابق على مقولة كوف الوحدة االجتماعية ليست غاية ُب ذاهتا ، كبالتإب كيؤسس الدكتور ضاىر دحضو ا

فهي ذات قيمة كسيلية كما ٨تتاج إليو ىنا ىو فلسفة اجتماعية معينة ينبثق عنها مفهوـ معُت للمجتمع 

 .3الفاضل تكوف الوحدة االجتماعية بُت العناصر األساسية ا١تكونة لو 

التارٮتية لتسويغ العلمانية ، فهي ترتد إٔب النظر إٔب الدكلة الدينية على  كاألمر نفسو بالنسبة لبلعتبارات

أهنا شيء أكجبتو ُب ا١تاضي ظركؼ تارٮتية معينة ، كٓب تعد ٙتة حاجة ٢تا ألف الظركؼ التارٮتية اليت ٧تد 

  .4أنفسنا ُب كنفها اآلف ىي غَت اليت أكجبت قيامها 

 –عتبارات ترل أف العلمانية أكثر تبلؤمان مع الطبيعة اإلنسانية كىي ا –كذلك فاالعتبارات السيكولوجية 

، فقد توجد ٝتات  5ٗتتلف عن االعتبارات السابقة ٓتصوص عدـ االستغناء عن االعتبارات الفلسفية  ال

                                                                                                                                                    
ُ
  ّٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ِ
  ّٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ّ
  ّٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ْ
  ّٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   

ٓ
 ّٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   
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للطبيعة البشرية ٕتعل من الدكلة العلمانية أكثر تبلؤمان مع طبيعة اإلنساف السيكولوجية من الدكلة الدينية 

 . 1كقد يكوف العكس ىو الصحيح ، 

كىذا النقد نفسو يوجهو الدكتور ضاىر لبلعتبارات السياسية لتسويغ العلمانية إذ قد ٯتسك دعاة 

 ٯتكن أف تكوف دٯتقراطية . العلمانية اللينة بالدٯتقراطية لتسويغ العلمانية على اعتبار أف الدكلة الدينية ال

ليست غاية ُب ذاهتا ، كلذلك فإف من يرفض الدكلة  –ر ضاىر كالكبلـ للدكتو  –ذلك أف الدٯتقراطية 

الدينية على أساس أهنا تتناَب مع الدٯتقراطية مدعو ألف يبُت لنا ما  الذم يعطي الدٯتقراطية تلك القيمة 

 اليت ٕتعل من عدـ قياـ الدكلة الدينية أمران حاٝتان ُب رفض للدكلة الدينية .

لزمانية ١تا تكتمل عقلنتو ، فهل ننفي عنو العلمانية كإذا كاف األمر كبياف ذلك أف الغرب حىت ىذه ا

باإل٬تاب ، فلماذا إذف ىذا الصراع ا١ترير حوؿ العلمانية ما٢تا كعليها ، أليس ىو إذف حوؿ مستقبل 

٣تهوؿ يصعب ٖتديده ُب حُت أف الصراع القائم بُت دعاة العلمانية كبُت أعدائها ىو صراع طاحن مرير 

ىو قائم ككاقعي ك٤تسوس كُب عآب الشهادة  كُب كثَت من صوره سياسي ، فكيف اذف نغفل ماكراىٍت 

 ىو عآب الغيب . للحديث عن ما

كمع أ٘ب قرأت كتاب الدكتور ضاىر أكثر من مرة كمع إعجايب الشديد با١تخزكف الفكرم كالزاد الثقاُب 

لدكتور ضاىر مع مادتو بصورة مباشرة كعيانية الذم يتضمنو ىذا الكتاب إاٌل أنٍت كنت أ٘تٌت أف يتعامل ا

كموضوعية ، أم يتعامل مع الشيء ُب ذاتو كمادتو فيحلل العلمانية الغربية إٔب مقوماهتا كمفاصلها 

ىو ُب اإلسبلـ  األخبلؽ( ، ٍب ٬ترم مقارنة بُت ذلك كبُت ما –اإلرادة  –األساسية ) ا١توقف من العقل 

ة ا١تنطقية كالعقلية ُب موضوع ىو ُب طبيعتو حضارم كحياٌب ، ككأ٘ب ال أف يضعها ُب متاىات الفلسف

ملخص  -بأساسها العقلي  -بالدكتور ضاىر يستعَت الرمز من ا١تقدس الديٍت فيضفي على العلمانية 

 صفات تقرذها من كاجب الوجود ) اهلل ( كلنا ٕتلية ٢تذه النقطة ُب ا١تستقبل .

 
                                                 

ُ
 ْٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص   



 95 

ع   ب را ل ث ا ح ب ل  ا

س م م ل ي ل س ل ع ا لوض ةا ي ورب أل ة ا ي ن ا م ل ع ل ة ا ي وص ص ة خ ل  أ

يتضح ٦تا سبق أف ىناؾ إتاىُت لتفسَت العلمانية األكربية أحد٫تا يعتربىا نبتة كطريقان أكربيان خاصان نشأ ُب 

ظل ظركؼ تارٮتية معينة كسياؽ حضارم ٤تدد ،  كمن ٍب فهي كليدة ىذا السياؽ التارٮتي كمصبوغة 

 الٕتاه اإلسبلمي ...بسماتو ك٤تكومة ٔتعطياتو ، كىو رأم ا

إال أنو  -كإف نشأ ٖتت رٛتة ظركؼ معينة  -كالرأم الثا٘ب ىو رأم الدكتور العظمة يرل أف ىذا الطريق 

 ٤تكوـ باٞتوىر اإلنسا٘ب .

ك٨تن لن نتعرض ُب ىذا البحث لرأم الدكتور ضاىر حوؿ األسس الفلسفية للعلمانية لسبب بسيط ىو أف 

الشاؽ الذم عانتو العلمانية كال الطريق الذم سلكو للوصوؿ إٔب ىذه  يهمو ا١تخاض الدكتور ضاىر ال

يهمو أف يرسم سقفان أعلى للعلمانية سقفان يدخل ُب إطار األحكاـ التقوٯتية ا١تعيارية  ا١ترحلة ، بل كل ما

قية أك ما أطلق عليها العلمانية الصلبة ، حيث يقيم ىذه العلمانية على أسس أبستمولوجية ) معرفية( منط

 .1مفهومية صرؼ 

كحقيقة األمر أنو يغلب على االٕتاه اإلسبلمي النظر إٔب العلمانية من زاكية كاحدة )زاكية ازدكاجية 

السلطة ( ، كبالطبع فهذا التحديد يؤدم إٔب التبسيط النسيب لئلشكالية ، بل ينفي كجود اإلشكالية ُب 

كبالتإب تتحدد ا١تعادلة لدل ىذا الفريق على  اإلسبلـ طا١تا ليس ىناؾ ثيوقراطية ) سلطة دينية ( ،

الشكل التإب : إشكالية العلمانية ُب فصل السلطة الدينية عن الدكلة ، كاإلسبلـ ليس فيو سلطة دينية ، 

 إذف ال إشكالية ُب اإلسبلـ كال حاجة لنا ُب العلمانية .
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يعرؼ الدكلة  بلـ إذف فاإلسبلـ اليوجد جملتمع مقدس ُب اإلس كىذا كيؤكد الدكتور ٤تمد عمارة أنو ال

 .1الدينية . كالدعوة إٔب سيادة العلمانية بُت ظهرانينا ماىي إال تقليد للغرب كتبعية ٟتضارتو 

كقريب من ذلك رأل السيد ٤تمد ٭تِت ُب قولو : إف الدعوة إٔب العلمانية تقع بالكامل ُب سياؽ حركة  -

يعا٘ب منها اإلسبلـ منذ أكثر من قرف من الزماف كاليت تعتمد  التغريب كاألكربة كاالستعمار الثقاُب الذم

أسلوب تصوير مفاىيم كأفكار الغرب على أهنا مطلقة ... كمن ٍب ٬ترم فرض ىذه ا١تفاىيم دك٪تا مناقشة 

 ٢2تا كإحبل٢تا ٤تل أية عقائد أخرل ُب الببلد ا١تستعمرة 

دعوة العلمانية خارج نطاؽ ا١تمارسة التارٮتية الغربية كيؤكد السيد ٤تمد ٭تِت ىذا الرأم بقولو : ال قيامة لل

 .3ككجود الكنيسة كحالة الدين ا١تسيحي 

ذىب إليو ٤تمد مهدم مشس الدين بأف اإلسبلـ ٓب يعرؼ ازدكاج مصدر السلطة على اإلطبلؽ  كىذا ما

القيصر كٓب تكن ٙتة لسبب بسيط ىو أنو ٓب تكن ُب اإلسبلـ كنيسة كدكلة ، كٓب تكن ٙتة ٦تلكة اهلل ك٦تلكة 

ركح طاىرة كجسد ٥تطئ ُب اإلنساف ... ٓب توجد ُب اإلسبلـ ثنائية تؤدم إٔب التناثر ، كمن ٍب إٔب الصراع 

 .4ُب الطبيعة كال ُب اجملتمع كال ُب اإلنساف 

كينفي الدكتور ٤تمد عمارة العلمانية عن اإلسبلـ ، كلكنو ُب ىذه ا١ترة ينظر إٔب ا١توضوع من منظور  -

حب ، منظار سلطاف العقل كقيمتو كقوتو ، ىكذا يقوؿ : اإلسبلـ ُب شؤكف اجملتمع كسياسة الدكلة أر 

كأمور الدنيا ، ا١تصلحة على النص ، ك٬تعل ا١ترجع ُب حسن األمور كقبحها إٔب رأم األمة ... كيؤمن 

                                                 

  ُٓص ٖٔٗكتابو العلمانية كهنضتنا اٟتديثة القاىرة دار الشركؽ  ُ 

  ُُص  ٖٖٗ، الزىراء لئلعبلـ العريب ، القاىرة  كتابو ُب الرد على العلمانيُت ِ 

 ُّا١ترجع السابق ص  ّ

  ُّٔص ّٖٗكتابو : العلمانية ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كاألْتاث بَتكت  ْ 
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نية كاضح كأكيد بقانوف التطور كالتجديد ُب كل ا١تيادين ، كذلك فإف ا٨تياز اإلسبلـ للعقل كالعقبل

 .1كحاسم كمشهور فالعقل ىو اٟتاسم حىت ُب إطار النصوص 

كيعلل الدكتور عمارة سبب عدـ إمكاف كجود دكلة علمانية ُب ظل اإلسبلـ يقوؿ ا١تذكور : إذا كاف  -

القرآف الكرٙب ٓب يفرض على ا١تسلمُت إقامة الدكلة كواجب ديٍت إال أنو فرض عليهم من الواجبات 

 .2يستحيل عليهم القياـ بو كالوفاء ْتقوقو ، إذا ىم ٓب يقيموا دكلة اإلسبلـ  الدينية ما

 كال يبتعد الدكتور حسن حنفي عن األرضية اإلسبلمية ُب تعليل نشوء العلمانية كٖتديد ماىيتها .  -

وب ففي نظره إف العلمانية تعٍت الفصل بُت الكنيسة كالدكلة ، كقد كاف ذلك ىو اٟتل الوحيد لتقدـ الشع

األكربية بعد أف سيطرت الكنيسة على الدكلة كنشأ صراع بُت البابوات ُب ركما كبُت األباطرة كا١تلوؾ ُب 

 .3الدكلة األكربية ... كاف اٟتل ىو الفصل بُت السلطتُت ، الكنيسة لشؤكف الدين كالدكلة لشؤكف الدنيا 

صرؼ ... ك٢تذا يرل أف رفض اٟتركات  كيؤكد الدكتور حنفي أف ىذا الطريق الذم سلكتو العلمانية أكريب

 اإلسبلمية العلمانية عن حق ، كمن ٍب فإف ربطها بالتغريب ٔتا يتضمن ذلك من استعمار كتبشَت .

كيدلل بأف نقل العلمانية الغربية ىو ا٠تطأ األكؿ ، كقد أحدث ىذا ا٠تطأ رد فعل خاطئ ثاف ، كىو 

تحدم لنا ىو كيف ٯتكن ٖتقيق أىداؼ الفريق العلما٘ب ٔتا يكوف صوابان ، كال اٟتاكمية ك٣تموع ا٠تطأين ال

تصبو إليو ٣تتمعاتنا من حرية كتقدـ ، كُب الوقت نفسو كيف نستطيع أف ٨تقق مطلب الفريق الثا٘ب كىو 

 .4تطبيق الشريعة اإلسبلمية منعان لبلزدكاجية بُت الدين كالدنيا بُت العمل كاإلٯتاف بُت الشريعة كالعقيدة 

لدكتور حنفي للقوؿ بأف اإلسبلـ علما٘ب ُب جوىره ، كمن ٍب ال حاجة لو لعلمانية زائدة عليو كينتهي ا

مستمدة من اٟتضارة الغربية كٗتلفنا عن اآلخر ىو الذم حوؿ اإلسبلـ إٔب كهنوت كسلطة دينية كمراسم 

                                                 
  ُٖ – ُٓالعلمانية كهنضتنا اٟتديثة ص  ُ

  ّٓالعلمانية كهنضتنا اٟتديثة ص ِ ِ

  ّْ، ص  َٗٗاسات كالنشر ط حوار ا١تشرؽ كا١تغرب ، ا١تؤسسة العربية للدر  ّ

  ِٕا١ترجع السابق ص  ْ



 98 

لو من عقبلنية كشعائر كطقوس كعقوبات كحدكد حىت زىق الناس كإتهوا ٨تو العلمانية الغربية ٔتا ٘تث

 .1كليربالية كحرية التقدـ كالدٯتقراطية 

كقريب من ذلك رأل الدكتور ٤تمد عابد اٞتابرم فهر يرل أف مسألة العلمانية ُب العآب العريب مسألة 

مزيفة ٔتعٌت أهنا تعرب عن حاجات ٔتضامُت غَت متطابقة مع تلك اٟتاجات .... ُب رأيي أنو من الواجب 

مانية من قاموس الفكر العريب كتعويضو بشعارم الدٯتقراطية كالعقبلنية ، فهما اللذاف استبعاد شعار العل

يعرباف تعبَتان مطابقان عن حاجات اجملتمع العريب : الدٯتقراطية تعٍت حفظ اٟتقوؽ ، حقوؽ األفراد كحقوؽ 

 .2قية كاألخبلقيةاٞتماعات ، كالعقبلنية تعٍت الصدكر ُب ا١تمارسة السياسية عن العقل كمعايَته ا١تنط

كٮتتتم الدكتور اٞتابرم حديثو بالقوؿ : إف العلمانية ٔتعٌت فصل الدين عن الدكلة غَت ذات موضوع ُب 

اإلسبلـ ، ألنو ليس فيو كنيسة حىت تفصل عن الدكلة أما إذا كاف ا١تقصود ىو انفصاؿ العلماء عن األمراء 

عن السياسة كعدـ السماح للجيش باال٩تراط ُب  كاٞتند عن الرعية أم ما يعرب عنو اليوـ بفصل الدين

يشكل اٞتزء األعظم من التجربة التارٮتية  حدث فعبلن منذ معاكية ، كىو ما األحزاب السياسية فهذا ما

 .3لؤلمة اإلسبلمية 

تتفق مع مقولة اإلسبلميُت الذين ٭تصركف العلمانية تارٮتيان  كُب نظرنا إف الوضع السليم لئلشكالية ال

با كٔتا حدث ُب ك عيان بالصراع بُت السلطتُت الدينية كالزمنية ، بل ٬تب أف ننظر إليها فيما حدث بأكر ككاق

دار اإلسبلـ من منظور أرحب كمن أفق أكسع يشمل كافة التحوالت التارٮتية اليت حدثت ُب أكربا 

 كتتوجت ببلورة العلمانية .

ميق كمديد كمتشابك كمتعدد الفعاليات اإلنسانية ، ذلك أف اٟتضارة األكربية كانت كليدة ٥تاض تارٮتي ع

كقد تضافرت ٚتيع ىذه العوامل كا١تعطيات كتداخلت كتفاعلت كاستحكمت اٟتلقات لتنشئ ىذا ا١تركب 

                                                 
  ِٖا١ترجع السابق ص  ُ

  ّٗا١ترجع السابق ص  ِ

  ْْا١ترجع السابق ص  ّ
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اٟتضارم ، كمن ٍب فهنالك قول تارٮتية فاعلة كجيهة كمؤثرة سا٫تت إٔب جانب السلطتُت الدينية كالزمنية 

 ية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كاأليديولوجية اليت كلدت ىذه الظاىرة .ُب إجراء التحوالت التارٮت

 كمن ىذا ا١تنظور ال نستطيع أف نستهُت بالتجربة األكربية كما قدمتو من إبداعات فذة .

صحيح أف كجود سلطة دينية ٣تدبة كذات عطالة تفعِّل عمليات التحجر العقلي كالتكلس كا٢تبوط بالدين 

الظبلمية كاإلنكفائية كاٞتربية كاٞتمود العقلي كالشعوذة كغَت ذلك من حاالت اال٨تطاط كالفقر  إٔب النظرة

 الركحي .

كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو : أٓب ٘تر أمتنا ُب عصر اال٨تطاط ذهذا النفق ا١تظلم ٍب أال تزاؿ ىذه الصخرة 

 نا كتفكَتنا .العاتية ملقاة على ضمَتنا كعقلنا كىذه األكباؿ كاألغبلؽ تثقل ركح

ا١تسألة كالشك ليست بالنسبة لئلسبلـ ُب مبدأ : دع مالقيصر لقيصر ...كإ٪تا ىي أكالن كأخَتان مسألة 

 حضارية عقلية كذىنية كثقافية .

كعلى ىذا األساس فنحن مع الدكتور عمارة ٞتهة أف اإلسبلـ ُب ذاتو يوفر لئلنسانية طريقان يتجاكز مسَتة 

حدكد ٢تا ، كلكن ا١تسألة ليست مسألة  لق طاقات العقل كالركح إٔب قارات الالعلمانية باعتباره يط

 اإلسبلـ ُب طبيعتو الذاتية كدين ٝتاكم ، إ٪تا ىي مسألة اإلسبلـ ُب التاريخ أم مسألة ا١تسلمُت .

حاجة للمسلمُت بالعلمانية  ٧تد مربران للهرب من ا١توضوع كالقوؿ إنو ال كعلى ىذا األساس فنحن ال

نستطيع أف نكرر اإل٧تازات الفذة اليت قدمتها ىذه الظاىرة السيما ٞتهة سلطاف  ب بسيط ىو أننا اللسب

يتفرع عليها من مبادئ كأصوؿ مثل اجملتمع  العقل كتقديسو كتعزيزه إضافة إٔب مشركع الدكلة القانونية كما

اكؿ السلطة كغَت ذلك من ا١تد٘ب كفصل السلطات كاٟتريات العامة كمشركعية أعماؿ اإلدارة كمبدأ تد

 ا١تبادئ .
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ذكرناه  كُب ىذا ا١تضمار ٬تب أف نفرؽ بُت الذؤاف كالقمح فنطرح األكؿ كنأخذ الثا٘ب ، كتأسيسان على ما

نقر الدكتور راشد الغنوشي على مقولتو ا١تدللة بأف اإلنساف ُب العلمانية ىو ٣ترد ظاىرة ُب سياؽ  فنحن ال

 1ل ا١تاىية حركة ا١تادة كٓب ترؽ إٔب مستو 

صحيح أف الليربالية جعلت من تقديس الفرد بعد ٗتفيضو إٔب مستول ا١تقولة القانونية كاٟتقوقية قاعدة 

 .2النظاـ العقبلنية 

صحيح ذلك كلكن ما أبدعتو العلمانية فذان كرائعان كمدعاة لبلستبصار كالتبصر كالوعي بو كحرثو كتفكيكو 

نامياتو على قاعدة صهره ُب بوتقتنا كالصب عليو من عصارتنا للقبض على أكالياتو كاإلمتياح من دي

ا٢تاضمة ك٘تثلو نسغان كنسجان ُب تكويننا كليس نقبلن حرفيان مضيعان للهوية عابثان بالوعي ذهويتنا اٟتضارية 

 التارٮتية ....

أف نتخذ طريقنا ٬توز  كينبٍت على ذلك أنو ٬تب التأكيد على أف العلمانية نبتة غريبة ، كىذا يعٍت أنو ال

 إليها قصصان إتباعان حرفيان كتقليدان كاستنساخان .

نقلل من أ٫تية ىذا الفاعل اٟتضارم كتلك ا١تغامرة الفذة للركح اإلنسانية كالتظاىرة  كبا١تقابل ٬تب أف ال

من  يوجد لدينا سلطة دينية كهتربان  العقلية الكبَتة اليت ٕتلت ُب ىذه التجربة ،كل ذلك ٖتت غطاء أنو ال

 قانوف أساسي مفاده أف الدين نفسو قد يكوف أداة للتوظيف ١تصاّب بشرية سوداء داكنة .

لقد أقامت العلمانية سلطة العقل كسلطانو كحكمتو ُب شؤكف ىذه اٟتياة ، فهل فعلنا ذلك ، كديننا ٬تعل 

ت كاألكىاـ ٘تؤل حياتنا ؟ من العقل ككيبلن هلل على األرض ،كبالتإب أال تزاؿ الغيبيات كا١تقدسات كالشعوذا

. 

لقد أحست العلمانية بركح اجملاؿ فقامت بتنظيم اٟتقل ، اٟتقل الديٍت ، اٟتقل السياسي ، اٟتقل 

 االجتماعي ، فهبل قمنا ذهذا التحديد من كجهة نظرنا ؟ .

                                                 

 كتابو اٟتريات العامة كالدكلة اإلسبلمية  ُ 

 َُص  ّٗٗد. برىاف غليوف : احملنة العربية ، الدكلة ضد األمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتكت  ِ



 101 

ألعن كأشد رقبة من  occultىل يكفي القوؿ إنو ليس لدينا ثَتكقراطية أليس ىنالك سلطات خفية 

، ٍب ١تاذا نضيق من مفهوـ السلطة لنجعلو يقتصر كالرٝتية كالشكلية  apparentلسلطات الظاىرة ا

 على السلطات الرٝتية دكف السلطات الواقعية اليت ٢تا حضور كتأثَت كتقرير ُب الواقع.

س تقل أ٫تية عن األكلَتك  ٔتعٌت أكضح أليس لدينا رجاؿ دين حقيقيوف ٯتارسوف سلطات دينية فعلية ال

 ا١تسيحي ، ٍب أليس كزراء ا١تساجد ٭ترقوف البخور للسبلطُت تربيران لقهر اٞتماىَت كإقصائهم كطمسهم .

كُب نظرنا إف الغرب حقق مشركعو النهضوم مستعينان ٔتيكانزمات كركافع متعددة من ذلك إصبلح اٟتامل 

كأف نقوـ باإلصبلح الديٍت ٔتا  الديٍت ، ك٨تن بدكرنا مدعوكف إٔب معانقة ىذا ا١تشركع بنواىضو ا١تتعددة

يتم إال بعد إجراء تغيَت جذرم على منظومة القيم اإلسبلمية  يتفق مع مشركعنا اٟتضارم ، كىذا األمر ال

ْتيث نقصي قيم التوكل كاٞتربية كا٢تركب كالزىد من اٟتياة كنسوِّد قيم العمل كاٞتهد كالتفكَت كالنقد كركح 

 ا١تسؤكلية .

ػمى ال ى قيم غاربة ٘توج ُب كطننا كالتزاؿ تتمتع بُت ظهرانينا أساتذة كمفكرين كدكاترة يكتبوف نتكلم عل ًل

 عن القيامة كعذاب القرب كاالستعداد للموت كيوـ الفزع األكرب ، كغَت ذلك من األمور .

 :  1لنعرض بعض ا١تصنفات ا١تتعلقة بذلك

 القيامة رأل العُت للشيخ ٤تمد ٤تمود صواؼ -

 و لعبد اللطيف عاشورعذاب القرب كنعم -

 أىواؿ يوـ القيامة لعبد ا١تلك كليب -

 االستعداد للموت كأىواؿ القرب لزين الدين بن علي ا١تعبدم -

 يوـ الفزع األكرب لئلماـ القرطيب -

 بعد ا١توت إلبراىيم ٤تمد اٞتمل -

                                                 
  ْٓانظر ُب عرض ىذه الكتب كفضح معانيها د. فهمي ا٢تويدم : أزمة الوعي الديٍت ص  ُ
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ٖتقيق سكرات ا١توت كشدتو كحياة القبور حىت النفخ ُب الصور لئلماـ الغزإب دراسة ك  -كتاب ا١توت  -

 عبد اللطيف عاشور .

 عبلمات الساعة الصغرل كالكربل ١تؤلفتو ليلى مربكؾ -

 االستشفاء بالرقى كالتعاكيذ حملمد إبراىيم سليمة -

 غرائب كعجائب اٞتن للشيخ بدر الدين ٤تمد الشبلي اٟتنفي . -

ور ٔتنهج حكيم كُب ٨تن الننكر القيامة كالبعث كاٞتنة كالنار ، كلكننا نؤكد أف القرآف تعامل مع ىذه األم

يفيد اإلنساف أك يتجاكز حدكد استيعابو ، كُب  غاية الدقة كالتوازف حيث أغلق الباب بقوة ُب كجو ما ال

 الوقت نفسو فقد أشار إليهما باختصار شديد .

يهم اإلنساف كيتصل با٠تَت كٯتنع عنو الشر فقد فصل فيو كأكثر منو ، كىذا ما أكده الشاطيب بقولو  أما ما

 .1تبٌت عليها عمل فا٠توض فيها فيما ٓب يدؿ على استحسانو دليل شرعي  كل مسألة ال: 

صحيح أف اإلسبلـ تعرض إٔب ىذه األمور كلكنها كانت جزء من تصوراتو ال كعيو ، أما ٨تن فنسهب ذها 

 كنطنب ك٧تعلها ٤تور كعينا ، كىاجسنا أبعد من ىذا .

اؾ سلطة دينية ُب النصوص .. كلكن أليس الواقع نقوؿ ليس لدينا سلطة دينية ، صحيح ليس ىن

 كمن ٍب فبل ىركب لنا من إصبلح ديٍت. اإلسبلمي يعج ٔتثل ىذه السلطة،

كا٠تبلصة أف العلمانية طريق حضارم أبدعو الغرب ١تسَتتو فجاء ىذا الطريق تعبَتان عن كاقعة كمدل 

تكتمل كيصلب عودىا كتستوم على سوقها  معطيات حياتو ، كقد أفرز إنسانية خالدة ، كىذه التجربة ١تا

، كمن ٍب فهي التزاؿ ُب طريق الصَتكرة كالتبلور ، كىذا ما يغرينا ُب البحث عن ماىية ىذه الظاىرة 

 كتبياف مبل٤تها كمستوياهتا كمصَتىا الواعد ا١ترٕتى.

 

 

                                                 
  َٕفهمي ا٢تويدم : أزمة الوعي الديٍت ص  ُ
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مس   ا خ ل ث ا ح ب ل  ا

ا ي ت ا وم ق ا وم ي ت ي ى ا د م ي د ح ة وت ي رب غ ل ة ا ي ن ا م ل ع ل ا ف ب ري ع ت ل  ا
مة د ق  م

ظاىرة العلمانية تعترب ُب حد ذاهتا عويصة كمعقدة كقد فهمت فهمان متباينان تبعان للنظم كاالٕتاىات إف 

 ، ْتيث تبدك للوىلة األكٔب أهنا ليست ذات كياف ٤تدد يضفي عليها التحديد كالتماسك . 1األيديولوجية

حد ىذه الظاىرة بأهنا ليست فها ىو الدكتور العظمة كىو من أشد ا١تتحمسُت للعلمانية يصف باٟترؼ الوا

بالشأف التاـ التحقق ، كبأهنا ليست بالظاىرة اليت ٯتكن توصيفها ببساطة كيسر ، فهي شأف بالغ التعقيد 

 . 2كالتنوع كمن ا١تستحيل الكبلـ حولو دكف الرجوع إٔب التاريخ ككجهتو الكونية العامة 

يد ىذا ا١تفهوـ فهذا الٯتنع من تشمرينا عن كإذا كاف من غَت اٞتائز إغفاؿ الصعوبات اليت تعًتض ٖتد

 السواعد من أجل ضبط ا١تفهوـ ا١تذكور كٖتديد أسسو كمقوماتو . 

-latoكلقد الحظنا أف بعض ا١تفكرين يعطي ىذا اٞتهاز ا١تفاىيمي ) العلمانية ( مضمونان موسعان 

sensu رة تشتبو كٗتتلط بكثَت كمن ٍب ٬تعل ىذه الظاى 3ىو غريب  ْتيث إف ىذا االتساع يشمل كل ما

 من الظواىر .

كا١تبلحظ أف ىنالك نظمان أيديولوجية ٥تتلفة تقًتف بوصف العلمانية ، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للشيوعية 

 كالليربالية رغم التناقض الشديد بُت ىاتُت األيديولوجيتُت .

ذاتية ، كىذا عُت ما سنقوـ بو ، ىكذا تبدك اٟتاجة ملحة لتحديد ىذه الظاىرة كٖتديد ماىيتها كطبيعتها ال 

كسبيلنا إٔب ذلك أف نعرض ألىم التعريفات بالظاىرة ا١تذكورة ، ٍب نردؼ ذلك بتحديد حدىا التاـ كماىيتها 

 اٞتوىرية .

                                                 
 لظاىرة ليستنقوؿ أيديولوجية ، كليس علمية معرفية ألف ىذه الظاىرة تنتمي إٔب عآب األيديولوجيا أكثر من انتمائها إٔب عآب ا١تعرفة أم أف ىذه ا ُ

 ظاىرة عقلية فلسفية بقدر ما ىي سياسة أيديولوجية  خبلفا" لرأم الدكتور ضاىر ُب كتابو األسس الفلسفية للعلمانية .

  ُٗ – ّٕكتابو العلمانية من منظور ٥تتلف ص  ِ 

  ٕٓ – ُٓ – ُْالشيخ راشد الغنوشي : اٟتريات العامة ُب الدكلة اإلسبلمية ص  ّ
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ول   أل رع ا لف  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ا ف ب ري ع ت ل  ا

٠تارجة عن يرل الدكتور عزيز العظمة أف للعلمانية عدة كجوه : كجهان معرفيان يتمثل ُب نفس األسباب ا

الظواىر الطبيعية أك التارٮتية كُب تأكيد ٖتوؿ التاريخ دكف كلل ، ككجهان مؤسسيان يتمثل ُب اعتبار ا١تؤسسة 

الدينية مؤسسة خاصة كاألندية كاحملافل ، ككجهان سياسيان يتمثل ُب عزؿ الدين عن السياسية ككجهان أخبلقيان 

 َت بدؿ اإللزاـ أك الًتىيب بعقاب اآلخرة .كقيميان يربط األخبلؽ بالتاريخ كالوازع بالضم

كىكذا يتضح أف الدكتور العظمة يفتش عن مظاىر العلمانية ، كليس عن مقومها األساسي كجوىرىا 

 كا١تطلوب الكبلـ عن ىذا اٞتوىر .

يرعوم عن االىتماـ ذهذا العنصر اٞتوىر للعلمانية الذم يتحدد بأف  كعلى خبلؼ ذلك فالدكتور ضاىر ال

القانو٘ب ،أساس ذلك  –االقتصاد  –اإلدارم  –معرفة اإلنساف لشؤكف حياتو على ا١تستول السياسي  أساس

 .1قائم على العقل كليس على الدين

كىكذا يتضح أف الظاىرة اآلنفة الذكر معرفية احملتد علمية األساس ابستمولوجية اٞتوىر ، كبالتإب فهي 

 بعيدة عن أساسها اإليديولوجي .

ىو  ىو جوىرم ثابت كما ئم اذف حىت بُت العلمانيُت حوؿ ضبط مقومات ىذه الظاىرة كٖتديد ماا٠تبلؼ قا

 متغَت .

كعلى كل فسنقوـ بإيراد بعض التعاريف ا١تتعلقة ذهذا ا١تفهوـ ، ٍب نعزز ذلك كنعقب عليو بتحديد جوىر 

ا١تدلوؿ اللفظي للعلمانية ظاىرتنا ، كإف كاف من الضركرم أف يسبق البحثُت ا١تذكورين ٤تاكلة ١تقارنة 

يكوف نقطة انطبلؽ للمدلوؿ  كالشحنات التارٮتية اليت أشربت ذها ، كذلك ألف ا١تدلوؿ اللفظي كثَتان ما

 العلمي ا١تصطلح ، ْتيث يلقي ظبلالن كاسعة صاٟتة لتفسَت ا١تدلوؿ ا١تصطلحي كٖتديد ماىيتو .

                                                 
1
 مانية كتابو األسس الفلسفية للعل  
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ي   ن ا ث ل رع ا ف ل  ا

ة وي غ ل ل ة ا رب ا ق  م ل  ا

العلوـ إ٪تا ىو رىُت بتطور ا١تصطلحات ا١تتعلقة ذهذا العلم ، كإف قولنا عن علم أنو إف تطور أم علم من 

صديقي  تطور إ٪تا مرده ضبط كٖتديد ا١تصطلحات اليت يستعملها ىذا العلم ، ككما قاؿ سقراط حملاكره : يا

 حدد معا٘ب األلفاظ اليت تستعملها .

السياؽ يلعب دكران ىامان ُب ٖتديد الداؿ اللغوم  ك٦تا الشك فيو أف ىنالك أكثر من مستول من مستويات

أك ا١تعٌت التزامٍت  circonstances،من ذلك ا١تعٌت االيتمولوجي )أصل الكلمة ( ٍب احملددات اٟتافة  

synchronique   إضافة إٔب الشحنة التطورية اليت تتجرعها الكلمة تارٮتيان 

 ) تارٮتية الكلمة ( ، كغَت ذلك من األمور .

عان لذلك فنحن معنوف بالنسبة لكلمة العلمانية بتحديد األصل اللغوم إضافة إٔب ا١تعٌت الذم شحنت بو كتب

 ُب السياؽ الثقاُب كاالجتماعي للحضارة الغربية .

كللكلمة اإلنكليزية  secularismeأك  laiciteإف كلمة علمانية ىي ترٚتة عربية للكلمة الفرنسية 

secularism  أما كلمةlaicite  فهي مشتقة منlaicos  اليت تعٍت الشعب بالبلتينية للداللة عن

اليت استخدمت للداللة على رجل  laiqueا١تد٘ب العادم ابن العامة غَت ا١تتعلم كذلك ُب مقابل كلمة 

 .ُالدين الكاىن ا١تتعلم

ة بكل البلتينية ميزت ُب القرف الثالث بُت الشعب الذم يعيش حياتو ا٠تاص laicusكىكذا فكلمة 

 .2معطياهتا كبُت رجاؿ الدين الذين يتدخلوف ُب ىذه اٟتياة من أجل ضبطها بطريقة ما 

اليونانية اليت تعٍت الشعب ككل ماعدا رجاؿ الدين أم بعيدان عن تدخلهم  laicosكقريب من ذلك كلمة 

 .1ُب حياتو 
                                                 

ُ
  ُْص ِٖٗعصاـ خليفة : مدخل إٔب ٖتديد العلمانية كتطورىا التارٮتي ُب الغرب ، اٞتندم اللبنا٘ب ، بَتكت نيساف   

ِ
  ٤ُِٗتمد ارغوف : تارٮتية الفكر اإلسبلمي ، ترٚتة ىاشم صاّب مركز االٖتاد القومي ص  َد   
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الشعب اليت ٢تا ثقافتها الشفهية كبُت  كباختصار فا١تعنياف اليونا٘ب كالبلتيٍت ٭تيبلف إٔب التعارض بُت أكثرية

 .2تستخدـ الكتابة اليت كاف ٢تا بعد سحرم ديٍت أك مقدس  savantأقلية ذات ثقافة رفيعة أك عا١تة 

ا٢تيمنة كالتدخل ُب حياة الشعب  كاستطرادان فامتبلؾ الكتابة كاف يتيح لرجاؿ الدين سلطة حقيقية ، سلطة

قلية ىو مظهر فرعي من مظاىر التناقض األساسي الذم ٭تكم مبدأ ىذا التناقض بُت األكثرية كاأل، 

 الصَتكرة االجتماعي .

إف احملتول األكثرم الشعيب للعلمانية كرىاهنا التارٮتي كجد٢تا االجتماعي يظهراف ُب مواجهة التضامن 

وذكسية ا١تؤسسة للسيادة الوظيفي بُت الدكلة ا١تركزية ) السلطة ( كالكتابة ، كالثقافة اٟتضرية العامة ، كاألرث

العليا كا١تشركعية ، ىذا التضامن الذم ٭تاكؿ ضبط كتنظيم حياة الشعب ) العامة ( الرعاع الد٫تاء سواد 

 .3الناس كفق مصاّب كأىداؼ األقلية السائدة 

ٔتعٌت مذىب  laiciteكلنعد إٔب تارٮتية ىذه الكلمة ، حيث يتضح أنو ُب القرف التاسع عشر ظهرت كلمة 

ٔتعٌت ٖتويل أك عملية ، ككاف للصراع السياسي حوؿ تأميم  laicisationعقيدة ، كما ظهرت كلمة  أك

 .4 ا١تدارس ا٠تاصة أثره البالغ ُب بلورة معٌت ىذه الكلمة 

اليت تعٍت الزمن الدىر ُب  suculierاليت تعٍت دنيوية فقد اشتقت من  sucularismeأما كلمة 

 دين .زمن أك الركح كال مقابل البل

ٔتعٌت  sucularizationٔتعٌت حالة أك كضع ككلمة  sucularismeككما أف العبارة اإلنكليزية 

ا١تشتقة  secularis)ا١تد٘ب ، العامي ( ذات األصل البلتيٍت  secularٖتويل أك عملية تشتق من كلمة 

 .1اليت تعٍت القرف ، الزمن ، العآب  saculumمن 

                                                                                                                                                    
ُ
  ُِٔص  َٗٗكانوف األكؿ   ُٕطي القومي ٣تلة الوحدة السنة السابعة العدد جاد الكرٙب اٞتباعي : العلمانية ُب ا١تشركع الدٯتقرا  

ِ
  ُِٔجاد الكرٙب اٞتباعي ا١ترجع السابق ص   

ّ
  ٤ُٗتمد ارغوف : تارٮتية الفكر اإلسبلمي ص  َد  

ْ
  ِْا١تصدر السابق ص   
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سلك الكهنوٌب نفسو كاف ينقسم ُب القركف الوسطى إٔب قسمُت : القسم كيرل الدكتور جورج قـر أف ال

ٮترجوف منها ، كالقسم العلما٘ب حيث الكهنة  ا١تنتظم حيث الكهنة يعيشوف حياة منظمة داخل األديرة كال

 أما بالنسبة للغة،  2يعيشوف ُب العآب أم ُب اجملتمع كيؤدكف الوظائف االجتماعية للدين كٮتالطوف الناس 

، كليست مشتقة من كلمة 3العربية فكلمة علمانية مشتقة من )العآب ( ) بفتح العُت ( ٔتعٌت العآب الدنيوم 

األمر الذم  ، العلم ) بكسر العُت ( إ٪تا قد تكوف من نتائج كلمة العلمانية الوصوؿ إٔب ٣تتمع أكثر علمية

علم ، فهي ابنة العلم البكر كالعلم كاف العامل يشَت إٔب أف ٙتة عبلقة بُت العلمانية ُب طرحها ا١تعاصر كال

 . 4األساسي ُب زعزعة الذىنية ا١تيتولوجية كإحبلؿ ٤تلها الذىنية الوضعية كالنقدية

 كيدافع األستاذ ناصيف نصار عن كجهة النظر القائلة بأف االنتقاؿ إٔب اجملتمع العلما٘ب ) بفتح العُت ( ال

 العلمية ، فالصفة العلمية مكملة للصفة العلمانية كأساسها ، إاٌل أنو اليتم بنجاح دكف االستناد إٔب الصفة 

يقصد بالصفة العلمية شيئان يتصل بالعلمانية )بكسر العُت ( من حيث ىي موقف من طبيعة ا١تعرفة ، بل 

 .5يقصد ا١توقف الذم يتصف بالعقلية كا١تنهجية كا١توضوعية 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

ُ
   The new encyclopedie of the english lanquage , p: 759 

  ُٔٔص  ٕٗٗبعنواف العلمنة أك التنمية االقتصادية منشور ُب ٣تلة قضايا عربية بَتكت السنة السادسة العدد ا٠تامس مقالو ا١توسـو  ِ

ّ
  ُص ٖٕٗعبد اهلل العبليلي : كلمة علمية ٕتديد لغوم كرأم ُب أصل الكلمة كمدلو٢تا آفاؽ بَتكت حزيراف   

  َُص  ٖٕٗركاد العلمنة ُب عصر النهضة العربية آفاؽ بَتكت حزيراف  –جَتـك شاىُت : دراسة ُب الًتاث ا١تسيحي  العلما٘ب  ْ

ٓ
  ُْٖص  َٕٗناصيف نصار : ٨تو  ٣تتمع جديد مقدمات أساسية ُب نقد اجملمع الطائفي بَتكت النهار للنشر   
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ث ل ا ث ل رع ا لف  ا

س ة وم ي رف ع م ل ة ا رب ا مق  ل ةا ي ن ا م ل ع ل ا ف ب ري ع ت ل ة ا ل  أ

لقد عرضنا مسبقان لتلك ا١تغامرة اإلنسانية اليت اقًتنت بانبثاؽ اٟتضارة الغربية ، تلك اٟتضارة اليت ذر قرهنا 

 العآب كامتد ركاقها إٔب أرجاء ا١تسكونة تدليبلن ْتيوية ىذه الظاىرة اإلنسانية كقوهتا الذاتية .

ه ليس بعدىا اٞتغراُب فحسب ، بل أف ىذا االمتداد ٓب يكن إاٌل كٯتكن القوؿ إف مصدر ثراء ظاىرتنا ىذ

 معلوالن كنتيجة لثرائها كغناىا كتجربة إنسانية .

على ىذا األساس فحقل العلمانية ٯتوج بتضاريس اٟتياة كنتوءاهتا كٯتور بالفيزياء االجتماعية كينطوم على 

إف كاف معنيان  –غنية ، كمن ٍب فالباحث عاجز ٞتيِّ من القول االجتماعية كشرائح اٟتياة ا١تتدفقة كال

 عن اإلحاطة كاإل١تاـ ٔتا ىو عرضي كطارئ . –بالتفاصيل 

تقدـ فالتعريف معٍت باٟتد التاـ ، أم ٔتا ىو جوىرم كثابت فيها مبتعدان قدر اإلمكاف عن  كاستنادان إٔب ما

 شركطها الثانوية كأكصافها الفرعية .

 ؽ التحديدات كالتعاريف التالية : تقدـ فإننا نسو  كعلى ضوء ما

 .1العلمانية ٤تاكلة تأسيس حقل معرُب مستقل عن الغيبيات كاالفًتاضات اإلٯتانية ا١تسبقة -

عرفها الربكفسور موزيكار جيكوسلوفاكيا بأهنا نزع قدسية العآب ، أم العملية اليت يفقد العآب ُب  -

ثقاُب كالعمل ُب  –ندرج أصبلن ُب إطار ديٍت ٣تراىا طبعو ا١تقدس السابق ) النشاط ( الذم كاف ي

 .2الزراعة الذم كاف يقًتف بعدد من طقوس العبادة 

الكبَت بأهنا : صفة ١تا ىو مستقل عن ٥تتلف االٕتاىات الدينية  larousseكقد عرفها معجم 

 كالفلسفية .. ىي مفهوـ لتنظيم اجملتمع على أساس فصل الدين عن الدكلة .

 اكسفورد كما يلي :  كلقد عرفها قاموس -
                                                 

ُ
  Encyclopedie of  the social sciences ,VXIII, XIV macmland p.631   

ِ
  ْٕص  – ٖٗٗعاـ  ِٕالعدد  –دمشق  –: العلمنة ك اإلسبلـ ُب مصر ٣تلة النهج مقالو ا١توسـو بعنواف   
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 أف يقوـ التعليم على أساس علما٘ب ْتت ) أم دنيوم ال عبلقة لو بالدين (  -1

 االرتباط باٟتياة كقضاياىا ك٘تييز ذلك عن الكنيسة كالدين . -2

 العلمانية ىي البلدين . -3

 ىي غَت ا١تقدس  -4

 كأحيانان يقصد ذها غَت ا١تتعلم . -5

كمفاده أف تكوف األخبلقيات لصاّب البشر ُب ىذه  ا١تهم ُب ىذه التعاريف ، التعريف األخبلقي -6

 اٟتياة مع استبعاد أية اعتبارات تأٌب من اإلٯتاف باهلل أك حياة أخرل .

كبرأم الدكتور ارغوف أهنا موقف للركح أماـ مشكلة ا١تعرفة ، أم حق اإلنساف ُب معرفة أسرار الكوف 

 كاجملتمع اعتمادان على عقلو كخرباتو .

لعلمانية موقفان من الدين فقط ، بل من ا١تعرفة كالعلمانية الفلسفية ليست الكفر ، إهنا ْتث ذهذا التكوف ا

عن ا١تعرفة يدخل فيو الدين أيضان نقوؿ بالدين كتبحث بو ْتثان علميان كالنقصد ىدمو البتة فهدؼ كل 

 .1موقف علمي ىو فضح الثوب التكفَتم التمويهي الذم ارتداه الفكر اإلسبلمي العريب 

كا١تبلحظ على ىذه التعاريف أهنا تعاملت مع العلمانية على ا١تستول التجريدم النظرم ، كإف كاف ىنالك 

 تعاريف عانقتها على األساس الواقعي كمن ىذه التعاريف:

العلمانية ليست سلطة كرئاسة تعليمية حياؿ الفكر يفًتض ذها أف تكوف بديبلن من السلطات أك  -

التعليمية ( القدٯتة ، العلمانية كما نفهمها كنقصدىا إ٪تا تعارض فقط ىذه  ا١تاجستَتات ) الرئاسات

 . 2الرئاسة التعليمية الناظمة اليت ٗتنق ُب اإلنساف حرية الفكر ككسائل ٦تارسة ىذه اٟترية 

                                                 
ُ
  ُّص  ٕٗٗ/ تشرين أكؿ ٓالعدد / –د . ٤تمد أرغوف : ٣تلة األحياء العريب   

ِ
  ّٓص  ُٖٗد . ٤تمد أرغوف : اإلسبلـ ك العلمانية ٣تلة الواقع العدد األكؿ ا١تؤسسات اللبنانية للفكر كالثقافة بَتكت نيساف   
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مفهوـ يرل أف الدكلة كاجملتمع ٬تسداف عبلقات إنسانية أم بُت البشر ، كليس عبلقات دينية أم بُت  -

رذهم ، فالدكلة كاجملتمع العلمانياف ٫تا حاصل عبلقات إنسانية كاقعية كليس انعكاسان إلرادة البشر ك 

 .1إ٢تية 

كإذا كاف التعريف السابق يسند العلمانية إٔب العقل اإلنسا٘ب كالعبلقات اإلنسانية اليت ٬تسدىا ،  -

كانطبلقان من ا١تشكبلت اليت  فالتعريف اآلٌب ٭تمل العلمانية على معطيات اٟتياة الطبيعية ُب العآب ،

  تثَتىا حياة اإلنساف ُب العآب )ُب الزماف( .

كُب مقابل ىذا ا١تصطلح ٯتكن أف يوضع مصطلح )دينية( كنعٍت بو دكلة ينظم فيها اجملتمع كالسلطة على 

رجاؿ الدين كا١تؤسسات الدينية كتشيع فيها  -بشكل مباشر أك غَت مباشر-أساس من الدين كيقودىا 

 .2ح الدين كرؤيتو الكونيةرك 

ىذه التعريفات تناكلت العلمانية كحالة أك كوضع ينتظم فيو اجملتمع كالفكر على ضوء ٖتديد العبلقة 

 بُت الدين كالدنيا .

كالواقع أف العلمانية ىي ٙترة تطور تارٮتي كصراعات متعددة أفرزهتا ظركؼ كانت تقضم شيئان فشيئان 

 عراىا عركة عركة . األكضاع ا١تتناقضة ٢تا كتنقض

كىكذا فقد ٖتددت العلمانية بأهنا العملية اليت يتم بواسطتها إزالة ىيمنة ا١تؤسسات كالرموز الدينية عن 

 .3اجملتمع كالثقافة 

تقدـ ٯتكن ٖتديد العلمانية كخط يرسم اٟتدكد بُت حقل ا١تعرفة الذم ىو ُب متناكؿ  كتأسيسان على ما

ا١تطلقات كا١تسبقات الغيبية ، كعلى كلية التدخل ُب اٟتياة اإلنسانية ،  العقل كحقل الدين القائم على

 .1كٯتتد ىذا ا٠تط عرب مستويات اٟتياة الفردية كاجملتمعية كافة ٔتا فيها البٌت كا١تؤسسات 
                                                 

ية  الفضل شلق : مداخلة ُب مؤ٘تر حوؿ العلمنة كا٢توية العربية صدرت ا١تناقشات ُب كتاب لبناف األخر عن مؤسسة الدراسات كاألْتاث اللبنان ُ
  ُٓص  ٕٔٗ ُبَتكت ط

ِ
  ِٕص  ٖٓٗتشرين أكؿ  ُّالعدد –السنة الثانية –٣تلة الوحدة  –رشيد شقَت : حوؿ علمانية الدكلة اٟتديثة   

ّ
  ِٕرشيد شقَت : ا١ترجع السابق ص   
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كقريب من ذلك مقاربات الدكتور عمارة كمقاالتو عن العلمانية ، فهي ُب نظره قد صيغت كمقابل 

يراعي النفع كينكر التغيَت كالتجديد أم مقابل ما ىو  طبيعة كالتقليدم اٞتامد الذم الللمقدس كخارؽ ال

 . 2ديٍت ككهنوٌب 

 .3كٔتعٌت أكضح فالدكلة العلمانية ىي ا١تقابل للدكلة الدينية كاجملتمع العلما٘ب ىو ا١تقابل للمجتمع ا١تقدس 

ا١تشاكل اليت تواجو اإلنساف كما ىي  كىكذا فالعلمانية تقدـ نفسها كنمط من اٟتياة يركز فيو على

كيتصدل ٢تا انطبلقان من تأثَتىا النهائي على ا١تصلحة اإلنسانية ا١تباشرة دكف أف تتحكم ذها معتقدات 

دينية تعتمد على ا١تسبقات كالتقليد إزاء طبيعة اإلنساف كمصَته ، فالعلم ىو العآب ا١تستقل القائم بذاتو 

حاجة كافية إٔب استخداـ اإلٯتاف كا١تقدس لفهمو كاالستفادة  ا العآب ، كالكاٟتيز الديٍت ىو جزء من ىذ

 منو كبالتإب ٓب تعد تكتشف سول دكر اإلنساف كأعمالو ُب تغيَت مبلمح العآب . 

بشكل صادؽ  –كُب نظر بعض أك كثَت من رجاؿ الدين كالفكر الديٍت ، فإف فكرة استقبللية العآب تبدك 

 في لوجود اهلل كنفي للمعتقد الديٍت األساس القائم على اإلٯتاف بوجود إلو متعاؿ .كأهنا ن  –مبدئيان 

كعلى ىذا األساس ٭تدد ا١تطراف غريغوار حداد ىذه االستقبللية ُب العلمانية بقولو : ىذه االستقبللية تعٍت 

كالقيمة الدينية كغَت أف ىناؾ قيمة ذاتية فعلية للعآب كاجملتمع كاإلنساف كقضاياه غَت مستمدة من الدين 

خاضعة ٢تما ، ٕتعل ٘تايزان بُت العآب كالدين أم تعًتؼ ٔتيزات كل كاحد منهما دكف امتيازات للواحد على 

 اآلخر .

فاالستقبللية إذف ليست العدائية بل اٟتياد التاـ بينهما ٘تكن ٢تذا اٟتياد أف يكوف سببان ٬تعل كبل منهما 

زنان أك حسابان ، كقد يكوف إ٬تابيا ٬تعل كل منهما يعترب كيقدر اآلخر غَت مهتم باآلخر كال يقيم لو ك 

 . 1كقيمو كإمكانية إسهامو ُب اكتماؿ اإلنساف
                                                                                                                                                    

ُ
 بَتكت . –٤تمد مهدم مشس الدين : العلمانية من إصدار دار التوجو اإلسبلمي   

ِ
  ٕٓص  ْٖٗ –بَتكت  –دار الوحدة للطباعة كالنشر  –د عمارة : اإلسبلـ العركبة العلمنة   

كقاموس علم االجتماع : إشراؼ الدكتور  ٕٓٗالقاىرة  –٣تمع اللغة العربية انظر ُب معا٘ب مصطلح العلمانية معجم العلـو االجتماعية كضع  ّ
   ٕٗٗالقاىرة –عاطف غيث 
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س   د ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ة ا ي ى ا  م

 ىل ٯتكن البحث كالقبض على ماىية ىذه الظاىرة ؟؟؟ 

،فهذا  2فصل الدين عن الدكلة ُب نظرنا إنو ال ٯتكن االعتماد على ا١تفهوـ السياسي للعلمانية ا١تتضمن  

شرط الـز كلكنو ليس كافيان ، كالتعويل فقط على ىذا ا١تدلوؿ ٬تعلنا نتساءؿ عن ا١تدلوؿ االبستمي ا١تعرُب 

 أم دكر العقل كرسالتو ُب ىذا العآب . 

ة ، كعلى ىذا فإننا نؤيد الدكتور ناصيف نصار ٞتهة اعتبار الصفة العلمية مقومان أساسيان ُب العلماني

كبالتإب فإف االنتقاؿ إٔب اجملتمع العلما٘ب ال يتم بنجاح دكف االستناد إٔب الصفة العلمية ، فالصفة العلمية 

 مكملة للصفة العلمانية كأساس ٢تا .  

كىذا ما أكده الدكتور ضاىر بأنو ليس كل فصل بُت الدكلة كالدين يؤدم إٔب العلمانية الصلبة بل أف 

 .3 يتم ذها ىذا الفصل شريطة أف يتأسس ذلك على العقلتلك العلمانية ىي اليت

كحقيقة األمر أف جوىر العلمانية ذك مدلوؿ فلسفي يتحدد باستمرار اإلنساف ١تركزه ُب ىذا العآب ْتيث 

يصبح على يد العلمانية ىو الوحيد الذم يًتبع على ذركة الكينونة ، األمر الذم ٯتكن التأكيد عليو أف 

د دكره الكبَت ُب الوجود كأصبح على يد العلمانية ، إف ٓب يكن قد مات ) ٣تازان ( ، فدكره اهلل ا١تتعاؿ فق

قابع ُب غياىب النسياف ، كإف ىذا الدكر ٤تصور ُب إطار ضيق ال يتعدل الصانع للساعة صنعها ، ٍب 

 أخذت تدكر مستقلة عن إرادتو . 

                                                                                                                                                    
ُ
  ٕٕص  ٖٕٗغريغوار حداد : العلمنة اسًتاتيحية كتكتيك آفاؽ حزيراف   

ِ
 . ُٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص  

ّ
 .ُٔاألسس الفلسفية للعلمانية ص  



 113 

ية ىي موقف من الطبيعة كاٟتياة كاالجتماع على ضوء ىذه النظرة االجتماعية ٯتكن القوؿ إف العلمان

، ْتيث أصبحت ىذه اجملاالت ٤تمولة ، ليس على الدين بل على اإلنساف  1كالسياسة كالثقافة كاالقتصاد 

 عقلو كضمَته كخلقو. 

كبذلك فصل الدين عن الدكلة يعترب أحد مظاىر العلمانية ، كىذا الفصل يعمم على أقطاب اٟتياة 

 اْب .…االجتماع  -اسة السي -االقتصاد 

 كبذلك فالعلمانية ذات شقُت كأثرين : 

 األثر ا٢تادـ الذم يقوـ ذهدـ تأسيس أقطاب الوجود القائمة على الدين . -

 أثر بافو يقوـ بتأسيس جديد ٤تموؿ على عقل اإلنساف كخلقو كجوارحو . -

على العلمانية   destructiveكلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ، أال كىو : ما تأثَت ىذا األثر ا٢تادـ 

 ،كمن ٍب فهل يعترب صدعان ُب بنائها ؟؟.. ىذا ىو موضوع ْتثنا ا١تقبل

ع ب ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي ن ا م ل ع ل ة ا زم  أ

قلنا إف العلمانية طمست الصيغة الدينية اليت كانت ٘تيز فبلف عن فبلف ، كىكذا ظهر الناس ُب الغرب 

 اطن قيمة أصلية كأصيلة ُب ذاتو كيتحدد بذاتو كلذاتو .ٖتت سقف ا١تواطنة متساكين كأحراران ، كغدا ا١تو 

ىذه السيادة ا١تطلقة لئلنساف جعلت منو ا١تشركعية األكٔب كاألخَتة ، كىذا ما استتبع أال يكوف ُب ىذا 

الكوف إال مشركعية كاحدة ىي مشركعية اإلنساف كسيادتو ٔتا يًتتب على ذلك من نتائج أخصها مساكاة 

جزء من اإلرادة العامة ، كاستقرار  -على صعيد السياسة  -، كامتبلؾ ا١تواطن  اإلنساف لكل إنساف

السلطة الذم يتحلل مفهوميان إٔب ذرات اجتماعية كل ذرة تكمن كراءىا إرادة ا١تواطن ، ْتيث أصبح 
                                                 

 
بعنواف : العلمانية بوصفها أيديولوجيا كىو يرل أف تعميق النقد  ٓٗٗ األسبوع الثقاُب الثا٘ب جامعة دمشق ، أٛتد برقاكم : ٤تاضرة ألقيت ُبُ

ل أعمق الدٯتقراطي ٔتا ينطوم عليو من تعددية كاعًتاؼ باآلخر كْتقو بالتمايز كاالختبلؼ كصوالن إٔب االىتماـ بالفاعلُت االجتماعيُت ٦تا يشك

 مضامُت العلمانية . 
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 -كما سبق ٖتديده على لساف الدكتور غليوف   -كلكن جتماعي يطابق الشعب السياسي  ، الشعب اال

 أصبح ُب العلمانية ٣ترد مقولة قانونية ليس إال. اإلنساف

كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : أين ىو ذياؾ ا١تشركع الثقاُب اإلنسا٘ب على يد العلمانية ، ٍب ما قيمة ىذه ا١تقولة 

القانونية إذا بقيت ٤تصورة ُب إطار الشكل ، أم ُب حدكد مكنة قانونية ، الٕتد ٢تا سندان كتصديقان ُب 

ٍب فما قيمة بطاقة االنتخاب دكف رغيف ا٠تبز ، كدكف ا١تشركع الثقاُب الذم ٭ترؾ بطاقة الواقع ، كمن 

 االنتخاب .

 إنساف اقتصادمة ، لقد ٖتوؿ اإلنساف على يد العلمانية إٔب مقولة اقتصادي

home economique   كبذلك أخذت األرض ٘تيد ٖتت أقداـ ىذا اإلنساف ، ٍب أخذت مرة

بفقدانو ا١تقوـ األخبلقي بعد ىذا االنقبلب األخبلقي الكوبرنيكي على يد  أخرل ٘تيد ٖتت أقدامو

 العلمانية.

كُب نظرنا إنو بعد سقوط اٞتناح الشرقي للعلمانية ) الشيوعية ( ، فقد أصبحت العلمانية عرجاء ٘تشي 

ي على قدـ كاحدة ، فافتقدت بذلك الديالكتيك السياسي كاالجتماعي لتدخل ُب بوابة كاحدة ، ى

 الرأٝتالية ا١تتشبثة بأنانيتها كعتوىا كاستعبلئها .

 

كفضبلن عن ذلك فالعلمانية افتقدت فعالية مقدس الكينونة ) اهلل ا١تتعاؿ ( كأصبح ا١تواطن بالغرب ٭تس 

 ذهذا الفراغ الكبَت ُب ركحو .

 . كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ماذا لو أحس الغرب بدكر الفاعل الديٍت لسد ىذا الفراغ الكبَت

العلمانية ال تستطيع مقاكمة اإلنساف الغريب ُب إزالة اغًتابو عن حقيقتو بالدين ، فهي إف فعلت فإ٪تا 

 تقضي على نفسها لسبب بسيط ىي أهنا تقوـ على اٟترية كعلى ا١تساكاة .

ٍب  كلكن ماذا لو تعممت القيم ا١تسيحية ُب الغرب ، ْتيث إف ىذا التعميم شاع كانتشر كذاع بُت الناس ،

 أخذ يطالب ببسط كشاحو على جسم الدكلة .
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تستطيع مقاكمة ذلك ألهنا إف فعلت ذلك قضت على مبدأ ا١تساكاة كمن جهة أخرل إف  العلمانية ال

 تركت الناس يعمموف الفاعل الديٍت ُب اجملتمع كالدكلة ، فهي تقضي على العلمانية ذاهتا .

٪تا ىو التيار العلما٘ب ، حىت لقد جعل منو دستور فرنسا ننكر أف البناء الذم ٭ترؾ الغرب كلو إ ٨تن ال

تقبل االنقساـ ، كىي علمانية  مبدأ تضمنتو ا١تادة األكٔب بقو٢تا : إف فرنسا ٚتهورية ال ْٔٗسنة 

 دٯتقراطية كاجتماعية .

 كأبعد من ذلك فإف ما يطالب بو ُب الغرب أف تكوف ىذه العلمانية مطلقة ، كذلك بأف تتطهر األخبلؽ

يريد أف يدين  التقليدية من خطيئتها األصلية ) كيعنوف بذلك أصلها الديٍت ( ألف القانوف اٟتديث ال

بشيء للفكرة الدينية ، كىو لذلك ٬تاىد ألف يستأصل كل تأثَت للدين ُب خلق القانوف كسد ا١تنافذ اليت 

الفكرة ا٠تلقية كما نقلها ىوادة فيها على  يتسلل منها ، كباسم مناىضة سلطة األكلَتكس تشن حرب ال

 .1الدين إٔب القانوف 

كمع ذلك فالتأثَت ا١تسيحي كاضح ُب أكربا ، كىنالك أيديولوجيا تتحدث عن ذلك ، كقد يتفق دعاة 

العلمانية مع ا١تاركسيُت ُب إتاه الفصل بُت الدين كالدكلة ، كالفريقاف ٮتتلفاف بالتأكيد عن القطاع 

ب الفرنسي الذم يعرب عنو على صعيد القانوف ) برنار ( بقولو : إف فكرة الدٯتقراطي ا١تتدين ُب الشع

النظاـ العاـ تبتغي الدفاع عن اٟتضارة اليت تعرب عن فرض احًتاـ ا١تبادئ القانونية اليت تبٌت عليها ثركتنا 

لى األكلوية ا٠تلقية كالركحية ، ىذا ا١تَتاث اإلغريقي ا١تغلف با١تسيحية ، كإف كل قيمة ٟتضارتنا تتوقف ع

حاؿ حركة ،  velbezاليت نعطيها لقيم اٟترية كالعدالة ، كإال فأم معٌت للنظاـ القانو٘ب غَت مايسميو 

 .٣2تموعة من ا١تبادئ ٨تاكؿ أف ننقلها إٔب اٟتقيقة 

كلنقف قليبلن عند ىذا النص لربنار فا١تذكور من أفذاذ دعاة ا١تسيحية على صعيد القانوف ، كىو يتمسك 

 الركحية لبلده فرنسا ا١تنحدرة من القيم اليونانية مركران بالقيم ا١تسيحية. بالقيم

                                                 
  ُُْد. عصفور : الضبط اإلدارم ص  ُ

  ُٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ِ
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كلكن ماذا لو عم رأم برنار إٔب حالة اجتماعية ُب فرنسا ، أليس من ا١تفركض أف تتحوؿ ىذه اٟتالة من 

عندئذ إما الدينامية ) الفعالية ( إٔب مظهر قانو٘ب ينادم بتسرب أك تغلغل التأثَت ا١تسيحي ُب الدكلة ، ك 

أف نقضي على ابتسار ىذا التسرب أك تنهار فكرة العلمانية من جوىرىا ، كعندئذ يصبح التساؤؿ عن 

 ىذا التماسك ا١تنطقي الذم يتوفر بالعلمانية .

أجل يؤكد الدكتور العظمة أننا ٧تد ُب ذات الببلد ذات األغلبية الكاثوليكية مثل فرنسا أف الدكلة اليت 

كمتينة من ا١تؤسسات كالتيارات الفكرية تقوـ ُب ٣تتمع توجد فيو ) دكف غلبة ( درجة  تعضدىا ٚتلة قوية

 عالية من اإلٯتاف الديٍت تعضدىا مؤسسات دينية قوية .

لقد اعتربت العلمانية اٟترية الدينية جزء من اٟتريات الشخصية دكف أف تدخل ُب القانوف العاـ ، كفضبلن 

عواء كحاصرهتا ُب حدكد العبادة كمنعتها من أف تكوف مرجعية على ذلك فقد شنت عليها حربان ش

 .1اجتماعية 

بُت الدين  rigidكىناؾ مظهر آخر لعدـ التماسك ا١تنطقي ُب العلمانية أال كىو ىذا الفصل ا١تطلق 

كالدكلة ، األمر الذم ٬تعلنا نتساءؿ : أٓب يكن من األكٔب كاألجدر ذهذا الفصل أف يكوف فصبلن سلسان 

 قائمان على التعاكف كالتساند كالتكامل كاالتساؽ . مرنان 

لنقف كقفة تأمل بسيطة أماـ موضوع فصل السلطات على الصعيد الدستورم ، ككيف تتطور األمر إٔب 

 ىو معلوـ ُب الفكر الدستورم . الفصل ا١ترف بعد أف كاف فصبلن جامدان على ما

افة السلطات ُب يد ا١تلك ٦تا قاد ىذا األمر إٔب كبياف ذلك أف التاريخ السياسي كاف يتميز بًتكيز ك

االستبداد لذلك ، فإف دعاة اٟترية رأت تقنُت ىذا الًتكيز بالدعوة إٔب الفصل ا١تطلق للسلطات ، كلكن 

ىذا الفصل أدل بدكره إٔب االستبداد إذ يكفي بكل سلطة أف تتصرؼ على ىواىا ُب اٟتقل الذم تبسط 

لفكر الدستورم كالسياسي إٔب الدعوة إٔب فصل السلطات فصبلن مرنان كجعل كاليتها عليو ، ك٢تذا عمد ا

 نوعان من الرقابة لكل سلطة على السلطات األخرل .
                                                 

  َّ – ُٖالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ
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كاف ٬تب أف ٭تدث بالنسبة للعلمانية فقد قاد الصراع بُت السلطة السياسية كالدينية إٔب خلق  كىذا ما

سياسية راحت تفرغ كامل شحناهتا الضعيفة على ردكد فعل قوية ، كبالتإب فعندما انتصرت السلطة ال

 السلطة الدينية لتبعدىا عن اٟتياة فتحـر بذلك اجملتمع من دينامية ىي الدينامية الدينية .

كُب نظرنا إنو كاف األحرل بالعلمانية أف ٗتلق أكال اٟتقل كاجملاؿ ، ٍب تضيف إٔب ذلك ضمَته كركحو ...  

 كيف يتم ذلك ؟؟

ىو عليو من متعلقات العقل البشرم القادر على تفكيك الظاىرة  معرفة الشيء ٔتا اكتشاؼ اجملاؿ أك

 كمعرفة قوانينها كركابطها ، كىذا ما فعلتو العلمانية كتوقفت عنده.

يكفي ، ككاف على العلمانية أف تستكمل ا١تسَتة ، فتضع للمجاؿ ركحان  كلكن اكتشاؼ اجملاؿ كارتياده ال

 كىذا ىو دكر الدين كىذا بنظرنا ىو موقف اإلسبلـ.كضمَتاى كحسان خلقيان ، 

ذلك أف الفصل كالتفكيك مدعاة إٔب التمزؽ ، لذلك فقد انتقل الفكر اإلنسا٘ب على صعيد الفكر 

السياسي خطوة جديدة إٔب صعيد تركيز السلطة ، فقد كجد ىذا الفكر ُب الًتكيز فعالية كدينامية تفوؽ 

أف الًتكيز يفًتض كجود قيادة ضمن سلطات الدكلة ، كذلك بأف تعطى فعالية الفصل بُت السلطات ، إذ 

األكلوية إلحدل سلطات الدكلة التنفيذية ) كما ُب ا١تذىب الرئاسي ( أك التشريعية ) كما ُب النظاـ 

 الرب١تا٘ب ( .

ة كضوابطها كالعاصم ١تبدأ تركيز السلطة ىو أف تكوف الدٯتقراطية كراء ىذا النظاـ ، إذ ٔتصفاة الدٯتقراطي

 يتم اختيار طليعة شعبية تكثف السلطة ُب يدىا ليتاح ٢تا القياـ با١تبادرات التارٮتية .

كُب نظرنا إف نظاـ دمج الظواىر كتركيزىا يقدـ لنا ميكانيزمات كنواىض فعالة ، كىذا الدمج يظهر ُب 

 ياسية أك الوظيفة االجتماعية .مثالنا ا١تطركح سابقان ، أم من خبلؿ دمج الوظيفة الدينية ُب الوظيفة الس

فالظاىرة السياسية اليت تعمل بقوانينها ا٠تاصة مستقلة عن كل عامل خارجي يبتسر قوانينها ، ىذه 

الظاىرة ، تكوف أكثر فعالية بعد ىذه ا٠تطوة إذا ما امتاحت من األخبلؽ كالدين نسغان جديدان ٯتدىا 

 بالضمَت كاٟتس الداخلي. 
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اإلسبلـ إذ حدد للسياسة ٣تا٢تا كقوانينها كصانعها كأكلوياهتا ، ٍب قاؿ لؤلخبلؽ  كىذا ىو عُت ما فعلو

طهرم كنظفي ٣تارم كقنوات السياسة من شوائبها ، كىذا ىو عُت القوؿ إف السياسة ُب اإلسبلـ ضرب 

 .1من ضركب العبادة 

يزمات ، كيدخل ُب أنساؽ كُب نظرنا إنو حىت يتاح للدين أف يلعب دكره ُب اجملتمع فيكوف إحدل ا١تيكان

كمنظومات الفعاليات األخرل ، حىت يقوـ ذهذا الدكر ٬تب أال يتجاكز دكر القيادة الركحية أم اإلشراؼ 

كالتألق الركحي ، أك ذلك التلفاز الذم يعكس كعي اٞتماعة كضمَتىا ، كيبث كينشر نوره كإشراقو ُب 

 أرجاء اٟتقل السياسي كمن خبلؿ مصفاة ىذا اٟتقل .

ىذا ىو معٌت القيادة الركحية اليت تعٍت كجود جهاز مستمر ُب خلق القيم العليا كا١تبادئ السامية ، كترفد ك 

 باستمرار اٟتقل السياسي ، ٦تا ٬تعل ىذا اٟتقل باستمرار ُب حاؿ ٕتدد كحيوية كاستشراؼ كاستشفاؼ .

كأف يعاد ترتيب سلم القيم سطى م اليت كرثناىا عن القركف الو كعلى ىذا ٬تب أف تتساقط الكثَت من القي

ٔتا يربز دكر الشعب كالقيم ا١ترتبطة بو كمن ٍب فليس صحيحان ما قيل ُب تراثنا بأف اٖتاد األمراء كالعلماء 

، إذ قد يؤدم ذلك إٔب الفساد مآب يقم الشعب سلطتو اٟتقيقية اليت هتيمن على كافة  2مناط اإلصبلح

 علماء كاألمراء .فعاليات اجملتمع ٔتا ُب ذلك نشاط ال

 ىل فعلت العلمانية ذلك ؟؟؟

اٞتواب بالنفي ألهنا عطلت الدين ك جعلتو يقبع ُب حيز ضيق ال يتناسب مع دكر ىذا الفاعل اٟتضارم 

 كأ٫تيتو .

                                                 
 ِّد. دربٍت خصائص التشريع اإلسبلمي ص   ُ

  ٕٓابن تيميو : السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية ص  ِ
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كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل تبقى العلمانية ُب حاؿ طبلؽ كاثوليكي مع الدين أـ تقًتب منو لتعانقو ك٘تتاح 

صبح التساؤؿ بقوة عن مصَت العلمانية أم مصَت ا١تبدأ األساسي فيها ، كىو فصل الدين ، كعندئذ ي 1منو

 عن الدكلة .

ىذا ُب نظرنا جوىر عدـ التماسك ا١تنطقي ُب العلمانية ، كإف كاف علينا ُب األْتاث ا١تقبلة أف نتكلم 

 على مظاىر أزمة العلمانية .

 قانو٘با١تظهر ال –ا١تظهر العقلي  –ا١تظهر األخبلقي 

ول   أل رع ا ف ل  ا

ة ي ن ا م ل ع ل قي ألزمة ا ال ألخ ر ا ي ظ م ل  ا

يرل الدكتور العظمة أف العلمانية على صعيد الفكر ُب الوطن العريب ٘تثلت ُب تراث الثقافة الربجوازية 

القائمة على العقبلنية ُب الفكر كالنفعية ُب اجملتمع كالسياسة الوطنية ُب  –دكف برجوازية فعلية  –

 األيديولوجيا.

 .2كىذا ىو التعريف بالعلمانية بأف قيمها تتميز بالنفعية حسبما كرد ُب قاموس علم االجتماع 

كىذا ما أكده الدكتور عمارة بأف اجملتمع العلما٘ب يعلي من مقاـ ا١تصلحة بصدد القيم األكلية ُب 

 .3اجملتمع 

دينية كتنظيم اجملتمع على شيء كيربط الدكتور العظمة بُت ا١تاسونية كالدين الطبيعي كمقاكمة السلطة ال

 .4من النظر العقلي كالتوجو النفعي كالوضعي 

                                                 
  َُالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ

 ٗٓكالعركبة العلمانية ص  د. عمارة : اإلسبلـ ِ

 ٔٗ - ٓٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ّ

  ٓٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ْ
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كإذا كانت العلمانية قد أعلنت ُب أكربا كالدة الفرد العامل ا١تتحرر من سيطرة السلطة الدينية 

كاالستبداد السياسي ، فقد قامت ُب الشرؽ إلقامة ٣تتمع خارج استتباعات ا١تلل كغَتىا من الوحدات 

 قة.ا١تغل

 كىذه ا١تاسونية الشرقية ٘تيزت بتمثل الثقافة الربجوازية الكونية ، كعلى رأس ذلك نظرهتا إٔب الدين.

كإذا كانت اجتماعات احملافل ا١تاسونية كلها ، بل األدبيات كلها أيضان تفتتح على صورة تفيد مفاىيم 

م ، أم أضفت على األلوىية صفة الدين الطبيعي األكربية ، فقد افتتحت كلها باسم مهندس الكوف األعظ

 .1طبيعية ال تتصل بالعقائد كبأصحاب العقائد من رجاؿ الدين 

كلئن أدل تنامي أثر الوضعية ُب ٤تفل الشرؽ الكبَت إٔب إسقاط القوؿ بوجود اهلل كخلود الركح ، كّتعل 

 .2لشرؽ كاف ضئيبلن األلوىية مبدأ إ٢تيان ْتتان  ، إال أف أثر ذلك ُب ٤تافل الطريقة الفرنسية ُب ا

 .3لذلك كانت احملافل ا١تاسونية مستودعان للثقافة الربجوازية بدنيويتها كىامشية الديانة فيها 

كقريب من ذلك ما أكده الدكتور عصمت سيف الدكلة بقولو : ٍب عرفنا العلمانية نزعة ذات أصل ديٍت 

لكاثوليكية ُب أكربا اإلقطاعية ٖتوؿ إٔب ُب ا١تسيحية ٖتولت إٔب تيار فكرم منًاىض الستبداد الكنيسة ا

با الربجوازية انتهت إٔب إقامة نظاـ علما٘ب ُب موقعو من الدين ك ثورة ضد تدخل الكنيسة ُب اٟتكم بأكر 

فردم ُب موقعو من اجملتمع ليربإب ُب موقعو من الدكلة رأٝتإب ُب موقعو من االقتصاد ... فتعرؼ منو أف 

الكفر بالدين ، بل ىي ركن ُب نظاـ شامل متكامل للحياة الدنيا كاف ٤تصلة العلمانية ليست دعوة إٔب 

 عوامل نفسية كثقافية كتارٮتية كحضارية سادت ُب أكربا على مدل ٨تو سبعة قركف .

كيربط الدكتور العظمة بُت الثقافة الربجوازية كاستبعاد الفكر كا٠تطاب الدينيُت ُب ٣تاؿ اٟتياة العامة ، 

اثة كونية احتكرت الثقافة كا١تعرفة من ا١تؤسسات الدينية ، كٖتولت إٔب مؤسسة علمانية كذلك بفعل حد

 .1ىي الدكلة كأجهزهتا 

                                                 
  ٕٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ

  ٕٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ِ

  ٕٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ّ
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لقد قلنا سابقان إف الدكتور العظمة من أكرب ا١تنافحُت عن العلمانية ، كلكن أليس كصفو ٢تا بأهنا نفعية 

ظمة كصف الظاىرة ا١تذكورة بأهنا كليدة ينطوم على قدر من التطفيف ْتقها ، ال سيما أف الدكتور الع

 .2التحوالت التارٮتية السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية كاأليديولوجية 

كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : كيف نصف العلمانية بأهنا موقف عاـ من ىذه اٟتياة ، ٍب نصفها ُب الوقت نفسو 

 بأهنا نفعية ، أليس ذلك أفقان مسدكدان للعلمانية .

٬توز اعتبار عركبة ا١تصلحة دنيئة إذ ا١تشركعية العقبلنية  ٨تن مع الدكتور غساف سبلمة بتدليلو بأنو الك 

ا١تؤسسة عليو ال تأنف عن دراسة ا١تصاّب ، بل ىي ٖتدد ا١تصاّب الوطنية ُب صلب اىتماماهتا على حساب 

 .3الشعارات األيديولوجية

يء ككصف العلمانية بالنفعية شيء آخر كبياف ذلك أف كُب اٟتقيقة إف عدـ اعتبار ا١تصلحة دنيئة ش

ا١تصلحة ليست دنيئة بل ىي ضركرية إذا ما كضعت ضمن نسق كمنظومة متكاملة توازف بُت العدؿ 

،فحسب ىذا األمر غَت معقوؿ  4التبادٕب كالعدؿ التوزيعي ، أما أف تتكلم العلمانية عن العدؿ التبادٕب 

 أخبلقيان أك إنسانيان .

 ة األمر أف اإلنسانية منذ فتحت عينيها على ىذه اٟتياة ، كىي تقرف العدؿ التبادٕب كحقيق

 la jutice cumtative  بالعدؿ التوزيعيla jutice distributive   ُب صيغ الهناية ٢تا

حسب حيوية كفعالية النظاـ ، كإف كاف من غَت ا١تقبوؿ أف نسمع بنظاـ يقوـ على العدؿ التبادٕب أم 

 صلحة الصرؼ .على ا١ت

                                                                                                                                                    
  ٖٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ُ

 ٖٗالعلمانية من منظور ٥تتلف ص  ِ

  ٔٗ، ص  ٕٖٗكتابو ٨تو عقد اجتماع عريب جديد مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت  ّ 

  ُّد. العظمة : العلمانية من منظور ٥تتلف ص  ْ
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إف العدؿ التبادٕب يقوـ كما ىو معركؼ على أساس التساكم التاـ فيما لكل فرد من حق احًتاـ اآلخر ١تا 

ٮتصو من ابتداء أك اكتسابان ، ُب حُت أف العدؿ التوزيعي ال ينفي مطلقان فكرة ا١تساكاة فهذه ا١تساكاة 

ُب القيم تضع كل فرد ُب ا١تكاف العدؿ حسب الزالت ىي أساس العدؿ التوزيعي ، كلكنها فقط مساكاة 

حاجاتو أك قدرتو أك كفاءتو ٦تا يساكم بُت األفراد ا١تتساكين ُب اٟتاجة أك القدرة أك الكفاءة ، كما أف 

كيقصد  la jutice socialىذا العدؿ التوزيعي دفع العقل البشرم لبلنتقاؿ إٔب العدؿ االجتماعي 

األفراد باٞتماعة ،كلكن من حيث كجوبو على األفراد للجماعة ، بو ذلك العدؿ الذم يسود عبلقات 

ٯتكن ٞتسم أف يعيش إال بنشاط كل عضو من  فاٞتماعة ُب الواقع ىي جسم كاحد أعضاؤه األفراد ، كال

أعضائو كىذا النشاط الواجب ىو النشاط الذم يسهم بو كل عضو ُب بعث اٟتركة كاٟتياة ُب اٞتسم 

 ٖتقيقان للصاّب العاـ.

كىذا العدؿ االجتماعي ىو األساس ا١تربر للسلطة ُب اٞتماعة ، كباسم ىذا العدؿ كٖتقيقان للصاّب العاـ 

 .1ٮتضع األفراد لسلطة اٟتكاـ ، كٯتلك اٟتكاـ على األفراد حق السيادة كاألمر

اٟتياة يركز فيها  إف العلمانية تنطلق من ا١تعطيات اليت يوفرىا سَت اٟتياة الطبيعية ُب العآب ، أكىي ٪تط من

 .2على ا١تشاكل اليت تواجو اإلنساف كما ىي 

نقلل من أ٫تية األخبلؽ الطبيعية ، أم ا١تتجذرة ُب طبائع األشياء ، كلكن ىل ٬تب االقتصار  ك٨تن ال

 على مثل ىذه األخبلؽ ، أـ ٬تب أف نضيف إٔب ذلك علوية األخبلؽ أك األخبلؽ ا١تثالية كما سنوضح .

انية قامت على حد قوؿ عآب االجتماع فيػرب بتجريد إنساف القركف الوسطى من ثيابو صحيح أف العلم

السحرية كا١تقدسة ، لكنها ُب الوقت نفسو ىيأت السبيل لنشأة اإلنساف االقتصادم عاريان أماـ القول 

 .3القاسية للسوؽ 

                                                 
 َُٖ - ُٖٕ   ٕٔٗد. حسن كَته ا١تدخل إٔب قانوف دار النهضة العربية ، بَتكت  ُ

 ِٕرشيد شقَت : حوؿ علمانية الدكلة اٟتديثة ص ِ

3
 ْٕ: حوؿ العلمانية الدكلة اٟتديثة ص  رشيد شقَت 
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جتماع ، إ٪تا الطبيعة تدفعو ىكذا يصرح ىوبز أف اإلنساف ذئب لئلنساف ، كالطبيعة ٓب تضع فيو غريزة اال

إٔب البحث عن رفاؽ لو ْتكم ا١تصلحة ، كاجملتمع السياسي ىو الثمرة ا١تصطنعة ١تيثاؽ إرادم ٟتساب 

 .1مصلحي 

كىذا ما أكده الدكتور عبد العزيز كامل بقولو : العلمانية تعٍت حلوؿ األخبلقيات األكثر مادية ٤تل القيم 

 .2الركحية 

ن العلمانية ينفوف أف تكوف العلمانية ضد الدين ، أك أهنا ٖتث على اإلٟتاد ، أك تعٍت إف كافة ا١تنافحُت ع

 3طرد الدين من ٦تلكة العقل كا١تعرفة ،أك إخراجو من التاريخ 

كُب نظرنا إننا إذا انطلقنا من القوؿ األخَت صعب علينا ترتيب نتائج مفهومية ضركرية اقتضائية منطقية 

٢تية ، إذ كيف نؤمن بأف اهلل كلي ا٠تَت كلي العدؿ دكف أف ينعكس ىذا ا١تفهوـ متفرعة على اٟتقيقة اإل

 على ٣تمل اٟتياة كالدكلة أك على األقل يصبغها بصبغتو .

إف اإلسبلـ ىو الدين الذم يقدـ ُب شؤكف اجملتمع ا١تصلحة على النص ، كىو الذم يتحدث عن أف 

ُب حسن األمور رأم األمة اليت ترل كتقرر ما ٭تقق  الشريعة مقاصد كغايات ، كىو الذم ٬تعل ا١ترجع

مصلحتها ، كاهلل سبحانو كتعأب كىو شارع النصوص يبارؾ رأم األمة ُب أمور الدنيا كاجملتمع ، إذ القاعدة 

 رآه الناس حسنان ، فهو عند اهلل حسن . اإلسبلمية الشهَتة تقوؿ : ما

ُب الشريعة اإلسبلمية ، كتبياف الدكر ا٢تاـ  4و ا١تصلحة" كُب األْتاث ا١تقبلة سنعرض للفقو األصوٕب " فق

 الذم تلعبو ُب تنظيم اٟتياة .

                                                 
 ُْٕ، ص  ٖٗ،  ُشفالييو جاف جاؾ : ا١تؤلفات السياسية الكربل ترٚتة الياس مرقس دار اٟتقيقة ، بَتكت ط  ُ

  ُٖص  ٕٖٗمقالو ا١توسـو بعنواف : العلمانية بُت الدين كالدكلة ٣تلة العريب ديسمرب  ِ

 ُِْالقومي الدٯتقراطي ص جاد اٞتياعي : العلمانية ُب ا١تشركع   ّ

مقاصػد  –ا١تصػاّب ا١ترسػلة  –االستحسػاف  –الرخصػة  –نقصد بفقو ا١تصلحة األحكاـ ا١تتعلقة بتنظيم ا١تصلحة كا١تستنبطة من مصادرىا : العرؼ  ْ

 الشريعة ) حفظ الدين كالنفس كالنسل كالعقل كا١تاؿ ( 
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كا٠تبلصة ليس ٔتقدكر ا١تصلحة أف تؤسس اجملتمع إذ اجملتمع دين ككطن كأرض كقيم كرأٝتاؿ رمزم كعدؿ 

عليات كأخبلؽ كماض كحاضر كمستقبل كأىداؼ كمثل كنظرة إٔب الوجود ، كغَت ذلك من أكلويات كفا

 االنطبلؽ . 

ي   ن ا ث ل رع ا ف ل  ا

ة ي ف س  ل ف  ل ة ا زم  أل  ا

لعآب ، كقلنا إهنا ٪تط  نية تنطلق من ا١تعطيات اليت يوفرىا سَت اٟتياة الطبيعية ُب ا لعلما ذكرنا سابقان أف ا
 من اٟتياة يركز على ا١تشاكل اليت تواجو اإلنساف كما ىي .

لنظرة تؤدم إٔب تفجَت ثورة علمية كبَتة إذ تؤدم إٔب معرفة الشيء كما ىو ُب  ك٦تا ال شك فيو أف ىذه ا
نينو. لطبيعية بعيدان عن كل شائبة خارجية غريبة عنو تقحم على سننو كقوا  ذاتو كخصائصو ا

لفقر كاٞتدب الفلسفيُت ؟؟  لنظرة الوضعية الصارمة تقود إٔب ا  كلكن أليست ىذه ا

ية ليصل إٔب أف العقل عرب ا١ترحل-بلساف كونت  -لقد اعتقدت العلمانية تافيزيائ لدينية مركران با١ترحلة ا١تي ة ا
 احملطة العقلية الوضعية اليت ىي آخر ٤تطة ُب تطور اٟتياة ؟؟ 

ىكذا ٓب تعد الطبيعة موسومة بغاية خارج عنها ، كما عاد اإلنساف مركزان للكوف ، كما عادت عناية اهلل 
ء ، ٓب ٗتلق ألجل شيء ، بل ىي كائنة ال باإلنساف ٤تور حركة ىذا الكوف، بل أصبحت الطبيعة عميا

 . ُغاية ٢تا 

لقد كاف نيوتن ا١تتدين يعتقد أف اجملموعة الشمسية ال بد أف تنهار كتنكمش على مركزىا إف رفعت عنها 
 . ِعناية اهلل ا١تستمرة 

 .ّكلكن بعد نيوتن أصبحنا نسمع أف دكر اهلل ال يتعدل دكر عامل الصيانة ا١تواظب باستمرار

أصبح اهلل ٔتوجب ذلك فريضة غَت ضركرية ٤تتمة على الطبيعة ، ٦تا حدا الببلس ُب حديث شهَت مع  لقد
 .ُنابليوف إٔب القوؿ إف نظامو الكو٘ب ليس ْتاجة هلل كفرضية مفسدة 

                                                 
1
ة من منظور ٥تتلف، ص   ي ن علما ل لعظمة: ا ا  ِٗد. 

ِ
ل   ة من منظور ٥تتلف، صد. ا ي ن علما ل   ِٗعظمة: ا

ّ
ة من منظور ٥تتلف، ص   ي ن علما ل لعظمة: ا لقوؿ  ِٗد. ا  كا
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لعناية اإل٢تية ُب صيانة الكوف  ز من نيوتن ٞتهة تدخل ا نػ  . ِكعلى ىذا األساس يسخر ال يب

لنظ لنظرة تفوت على كلكن أليست ىذه ا رة الطبيعة الصرؼ اليت قلصت الوجود كالكينونة ؟؟ ، ىذه ا
نية كثَتان من أحبلـ الشعراء كرؤل الفبلسفة كمعانقات ا١تفكرين ٢تذا الكوف العظيم العجيب ا١تدىش  اإلنسا

 . 

لتقليصية للوجود اليت أينعت ٙترىا عل لنظرة ا ى يد ال ٣تاؿ ىنا للخوض ُب ىذا ا٠تضم العميق لتلك ا
نا أف نورد بعض ا١تقتطفات من نقد  ية ، كاليت تقود إٔب العلموية ، فالتحجر كاٞتمود ، كحسب العلمان

لياس مرقس للمذىب الوضعي  .ّا١تفكر العريب ا١ترحوـ ا

لدين .... اْب،  ينعي مفكرنا ا١تذكور اإلٯتاف بالعلم كالعلوـ بدكف سؤاؿ عن الفلسفة عن الفن ، أك عن ا
لتإب بدكف  لنفس كبا سؤاؿ حقيقي عن كياف العلم نفسو، كبدكف إقامة كزف ١تقولة الفكر، الركح، ا

 .ْ...... اْب َ

نية، الطوطمية ، بل ىي نوع من عرقية ركحية  كيتعرض إٔب الوضعانية العربية فيصف قاعدهتا الركحية بالوث
 .ٓكفكرية 

نية اليت سادت ُب أكركبا فيقوؿ: أف يكوف ىنا لك خط من لوثر إٔب باخ ، خط من كيتحدث عن ىذه اٞتوا
لفلسفة الكبلسكية اال١تانية ، كأف تكوف أساس ىذا البسط ،  لوثر إٔب آدـ ٝتيث ، خط من لوثر إٔب ا

نية   . ٔاٞتوا

لتاريخ األكركيب ، فيقوؿ: ُب الفكر أكركبا   َُٖٓ-َُٕٓك٬ترم ا١ترحوـ مرقس مقارنة بُت بعض زمانيات ا
لتقنية ك ، مع أف ىذه األكر  َُٓٗ-َُٖٓمتفوقة على أكركبا  انية متفوقة على تلك ُب الصناعة ُب ا لث با ا

ثانية ا١تتقدمة منتكسة عن األساس، مقلصة  ل ثانية ، لكن ا لتكنولوجيا كُب العلوـ نوعان ما األكٔب تؤسس لل كا
 .ُٕب مستول اٟتوار 

                                                                                                                                                    
ُ
ة من منظور ٥تتلف، ص   ي ن علما ل لعظمة: ا   ِٗد. ا

ِ
ة من منظور ٥تتلف، ص   ي ن علما ل لعظمة: ا   ِٗد. ا

ّ
لوضعي ، ط    و ا١تذىب اٞتدٕب كا١تذىب ا ب ا لبلذقية ُٗٗ، ُكت  ، ا
بق    ْ لسا ١ترجع ا                ْ، ص  ا

ٓ
بق ، ص     السا ١ترجع    ٔا

ٔ
السابق ص     ١ترجع    َُا

ٕ
السابق ص    ١ترجع   ُُا
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دت على ا١تاركسية  شد َُٕٗكلقد حذر مفكرنا من كقوع ا١تاركسية ُب االقتصادية ، فيدلل: ُب سنة 
 . ُكأنيت ) ضد ( اقتصادية ، بالنسبة ٕب ىذا ا١توقع هنائي بطبيعة اٟتاؿ

بُت االيديولوجيا كا١تعرفة ، فيقوؿ : ليس ما ينقصنا  نا ن لتناقض أحيا باه إٔب نقطة أساسية ىي ا كيلفت االنت
نان كتعامبلن  لثقافة كاألخبلؽ كجدا .. كأيديولوجيا ٖتًتـ كتثمن  ىو االيديولوجيا ، بل ا١تنطق كا١تعرفة كا

لثقافة كاألخبلؽ االقتصادية تتصور أف اإلنساف ٚتلة العبلقات االجتماعية ،   باألساس ا١تنطق كا١تعرفة كا
ىذا معناه عبلقات اإلنتاج أم الطبقات ، كىذا باطل .. فكرة االجتماع أكثر أساسية كأكثر مشوالن 

لطبقات كعقلي  . ِة كراىنية كسياسية تسقط بسقوط فكرة االجتماعكتضمنان من فكرة الطبقات .. ا

لقوؿ بأف ماركس أهنى  يوـ ا ل ثا٘ب الذم أقصده بالفلسفة ، ىو تصور لئلنساف كتارٮتو كمصائره ا ل الشيء ا
لتاريخ ، إف ىذا القوؿ ُب الشركح الراىنة للهوية ا١تاركسية ملتبس ،  تاريخ كأحل ٤تلها علم ا ل فلسلفة ا

 .ّك٭تمل أكثر من ضبلؿ 

إف ا٢تدؼ الذم يضعو ماركس كا٧تلز للتاريخ راىنان، ىدؼ على ما يكفي من الوضوح... كىو ىدؼ لقد 
درجت العلموية ا١تاركسية األخَتة على النضاؿ باسم العلمية ، كباسم ماركس الصحيح أك ا١تصحح ، على 

تيولوجية ، إلغاء الفكرة ا٢تدؼ )التوسَت على سبيل ل ئية ، ضد ا لغا ا١تثاؿ( أعطى تعريفان  النضاؿ ضد ا
للعمل أك ا١تمارسة بدكف مقولة ا٢تدؼ ، مع حذفها كإلغائها فقط فكرة ا٢تدؼ ماركس أك ا٧تلز أك لينُت ، 
جوىرية ُب فكرة العمل )فاعلية اإلنساف الذم اٗتذ ىدفان ( ، لينُت ُب خبلصة منطق ىيجل ، كُب فكرة 

إف ىدؼ ا١تشركع الثورم ا١تاركسي كاضح كمصرح بو الشغل أساس علم االقتصاد السياسي ا١تاركسي، بل 
تاريخ اإلنساف  بأشكاؿ ٥تتلفة ، فلسفية أدبية، علمية، كىو يأخذ مكانو ُب ظل تصور ماركسي ل

 .ْكاالجتماع اإلنسا٘ب

لقائلة  لغاية كا١تآؿ تنبع من كل جهة كصوب كل صيغ ماركس كا٧تلز راىنة ، ٔتا فيها الصيغة ا إف مسألة ا
االنتقاؿ من مضي البشرية ٦تا قبل تارٮتها إٔب تارٮتها اٟتق ، ا١تاركسية ٙتنت ك٣تدت اإلنساف عن ا٢تدؼ ك 

الربكموثوثي ، لكنها كضعت حدان ، أقامت اٟتد على الربكموثوثية ُب ىذه اٟتيثية ، إهنا تبدك ٕب أقرب إٔب 
لغرب الربجوازم  لدين التوحيدم منها إٔب ا  .ٓرؤية ا

                                                 
ُ
السابق ص   ١ترجع    ُٖا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ُٖا

ّ
السابق ص   ١ترجع    ُٗا

ْ
السابق ص    ١ترجع    ِِا

ٓ
السابق ص   ١ترجع    ِٓا
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نا  تابع حديث مع ا١ترحوـ مرقس نلفت االنتباه إٔب ىذه النظرة التوحيدية للماركسية ُب موقفها من كقبل أف ن
 غطرسة الربكموثوثية كنزقها كطيشها كاستعبلئها.

لتخلص من ا١تطلق، فها ىو   باه إٔب أف الوضعية نفسها ٓب تستطع ا لسابق لنلفت االنت تابع اٟتديث ا كلن
لزعيم األكؿ للوضعية( يدلل بالدين ا لكبَت الذم ىو البشرية أك كونت )ا ٞتديد الذم ىو عبادة الكائن ا

لتقدـ   لنظاـ كقاعدة كا لتميمة الكبَتة ، أما األخبلؽ فشعارىا ، اٟتب كمبدأ ، ا نية ) كاألرض ىي ا اإلنسا
 كهدؼ .( .

لدين ببل الىوت ) إنو دين كضعي إ٬تايب ، كظيفتو تتويج اٟتالة الوضعية، لكن مع  بطبيعة اٟتاؿ ىذا ا
ابان ىو كونت ( طقو  تيل كب  .ُس كعبادات كترا

ليسارم األقصى )ىيربت  لكائن األٝتى أم األعلى )شيء ما فوؽ ( ، أما اٞتناح ا دين ركبسبَت كاف عبادة ا
 العقل( ، ىذا العقل ذاٌب بالدرجة األكٔب كىو اهلل  –، شوميت( ، فذىب إٔب عبادة ) اإللو 

ِ. 

ل تقع ُب تناقض مآلو ىجر اإللو اٟتقيقي للتكلم عن اهلل  ّعلمانية كلكن أليست ىذه الوضعية كمن بعدىا ا
 ا١تزيف كا١تصنوع .

١تيتافيزيقية ، كيقدـ قراءة جديدة ٢تا ، حيث يوضح  ة ا  –كخبلفان لكونت  –كينهي مفكرنا حديثو عن اٟتال
 ا١تيكانيزمات اليت قدمتها لنظرية ا١تعرفة ، كىذه ا١تيكانيزمات ، ىي : 

ل -ُ يا ا لفكر القضا لفلسفية اليت عمل ذها ا فلسفية الكربل ، عدد من الكليات اجملردات ، كمن األزكاج ا
ثان. كحدي  اإلنسا٘ب قدٯتا ن

لسببية .-ِ  فكرة العلة السبب ، مقولة ا

ية ا١تادة.-ّ  البحث ُب بن

لنهايات الصغرل.-ْ  حساب االحتماالت كٖتليل ا

بيولوجيا.-ٓ ل  ٤تاكلة تطبيق الرياضات على ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ّٓا

ِ
السابق ص   ١ترجع    ّٓا

ّ
قد    ية.ل ة كا١تاسون ي ن علما ل ة كا لوضعي لعبلقة بُت ا لعظمة ا لدكتور ا ا على لساف ا ن تضح ل  ا
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لثورة. فكرة-ٔ  ا

لذرية القدٯتة ، كٗتطئ  لعشرين تثبت الفكرة ا كيتكلم مرقس عن ا١تذىب الذرم فيقوؿ: إف فيزياء القرف ا
تها ، كونت  دعول كونت ضد ٤تاكلة معرفة بنية ا١تادة، إهنا تثبت فكرة ا١تا كراء اليت انطلقنا من مسأل

 .ُكراء ىكذا نفسو  حكمان ، ضد ىذا ا١تا

تنا يقوؿ: ا١تطلق كالنسيب  كالشيء ا١تهم ُب حديث لدكر الذم يلعبو ا١تطلق ُب حيا لياس مرقس كبلمو عن ا ا
ليسا شيئُت ، بل مفهوماف ، كحداف ، ا١تطلق حد ، حد ٭تد النسيب ، ىذه كظيفتو األكٔب ، رسالتو األٝتى 

 .ِكمن ليس عنده ، ُب ركحو كفكره ، ا١تطلق ٭توؿ النسبية إٔب مطلق ، كذلكم ىو االستبداد 

مرة أخرل أقوؿ : الفلسفة تعيش ُب زمن ا١تطلق ، يقوؿ ىيجل: ا١تطلق عنصرىا ، كما السمك عنصره 
لرسالة األكٔب ٢تذا اٟتد ا١تطلق،  لنسيب سواء بسواء كا ا١تاء .... كا١تطلق مفهوـ كحد، شأنو ُب ذلك شأنو ا

لعل لنسيب ، إنو يقيم اٟتد على الكلمات، القوانُت ، علم من ا وـ ٣تموع العلوـ ، حالة علمية ىي أنو ٭تد ا
 عابرة ٣تموع اٟتاالت العلمية ، كأم ٚتع أك ٣تموع ٯتكن تصوره ...

إف الواقع ككل كاقع ، ىو ٚتلة كىو كل، لكن بالضبط ٙتة فرؽ ، با١تبدأ كاألساس بُت فكرة الكل أك 
ن ثانية عدد  )كي ل لدٯتقراطية ، اٞتملة ، كفكرة اٞتمع كاجملموع ... األكٔب صفر كال هناية ، ا مو( .. اٟترية ا

نية ، بدكف  ثا ل ثانية كجدكاىا كضركريتها .... ا ل ىي عند األكٔب ، ألف األكٔب ىي كحدىا األساس ٟتق ا
تارية ... ىكذا الفلسفة الوضعوية.... كىكذا ٕتربة القرف العشرين  الي دان كتوت األكٔب مطلقة ، استبدا

 .ّالبشرية 

ث   ل ا ث ل رع ا ف ل  ا

د   ي ع ى ص ل ة ع زم أل ون  ا ن ا ق  ل  ا

لقد شهدت العلمانية سواء ُب مركزىا األكركيب أك االطلنطي حركة فقهية فذة، كاقًتف ذلك بتحققات 
قانونية رائعة على صعيد حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ، كقد ٕتلى ذلك ُب حركة دستورية ىائلة 

لتاسع عشر حىت ٝتي ىذا القرف بالقرف الدستورم، كقبل ذلك طالعتنا أكركبا كأمريكا  امتدت طواؿ القرف ا
بإعبلف حقوؽ اإلنساف الفرنسي كميثاؽ اٟتقوؽ األمريكي، ىذا فضبلن عن اٟتركة التشريعية اليت امتدت 
لكلمة من معٌت  لقانوف ٔتا يًتتب على ىذه ا ة ا مسطحان كعمقان لتمتد إٔب كافة ٣تاالت اٟتياة ، فتبٍت دكل

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ِْا

ِ
  َِا١ترجع السابق ص   

ّ
١ترجع السابق ص      َْا
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لرقاب لدستورية على القوانُت كضمانات كحقوؽ األفراد كحرياهتم، مثل شرعية اإلدارة كفصل السلطات كا ة ا
ُب صيغ قانونية ملزمة. قعان كفعبل ن لقانونية اليت ٖتققت كا لدكلة ا  كغَت ذلك من مظاىر كعناصر ا

لتأسيس القانو٘ب ، كما آؿ إليو  لعلمانية ، فبل أحد ينكر أف ىنالك أزمة ُب ا لقانونية ل كمع ىذه األفضاؿ ا
 كا٨تدار كسقوط .ذلك من جدب 

لعقد االجتماعي ، كىذاف القطباف ال حقيقة ٢تما  لقانوف الطبيعي كا لتأسيس على دعاميت ا لقد ًب ىذا ا
لتأسيس.  يان كمحاكلة لتربير ا ذىن لواقع ، بل ال يعدكاف أف يكونا افًتاضان قانونيا ن  على صعيد ا

نتقلت إٔب اٟتالة كيؤكد عآب االجتماع )دركهاٙب( أنو ما من ٚتاعة إنسانية كان ت ُب حاؿ الطبيعة، ٍب ا
لسياسية بالعقد االجتماعي   . ُا

نا ال ننكر أ٫تية االفًتاض على صعيد القانوف ، بل على كافة صعد اٟتياة كأسلوب أك كنشاط  كمع أن
ية اليت قامت على نوابض كميكانيزمات  تافيزيائ نا ُب اٟتاؿ ا١تي عقلي يؤسس لكافة العلوـ ، كما اتضح ل

ية كاستطاعت أف ترتاد قارات فكرية كبَتة بفضل ىذه االفًتاضات، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لبلحتماؿ عقل
لذرة ، كغَت ذلك.  الرياضي كاٞتذر الًتبيعي كتصور ا

كلكن السؤاؿ الذم نطرحو على العلمانية ىو: أٓب يكن األجدر ذها أف تؤسس القانوف على حاؿ ا١تطلق ال 
ئ لتأسيس. أف تقف ىذا ا١توقف العدا  ي ضده حىت ٞتهة ا

لقانونية  لطبيعي الذم افًتضتو النظريات ا ال أحد ٬تادؿ أف أسس العلمانية قامت على أنقاض نظرية اٟتق ا
ئة اال٢تية، حيث استندت النظرية اٞتديدة ُب  الكنسية على أنو حق سابق على اٟتقوؽ ا١تدنية كقائم با١تشي

( إٔب إرجاع مفهوـ اٟتق الطبيعي إٔب ُْٓٔ-ُّٖٓ)  صيغتها الكبلسيكية عند ا٢تولندم غركسيوس
لطبيعة  لقانوف الركما٘ب كاليت اعتربت كل اٟتقوؽ حقوقان مدنية ، قائمة على ا ا١تضامُت اليت قامت لو ُب ا

 .ِالبشرية

نو أعاد الرباط  فعلى الرغم من اعتبار ىذا اٟتق من قبل غركسيوس قائمان ٔتوجب ا١تشيئة اإل٢تية ، إال أ
ا٘ب ا١تباشر بُت كل تفكَت ُب اٟتق ، كمرتبة اٟتق، كجعل من اٟتق ا١تد٘ب حقان قائمان على الضركرة اليت الركم

 .  ّتستتبعها الطبيعة ا١تدنية للبشر 

                                                 
 ٖٓىوريو : القانوف الدستورم كا١تؤسسات السياسية  ا١ترجع السابق ص  ُ

2
ة من منظور ٥تتلف ص    ي ن علما ل لعظمة: ا ا  .ُّد. 

3
  Richard tuch : Natural right theories cambridge university press ,1979 , p.17  
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ان  لبشرية ٔتا كاف مناسب لقانو٘ب، ربط الطبيعة ا لسياسي كا لتوجيو ا لبديهي بالنظر إٔب ىذا ا كقد صار من ا
لرأٝتالية األ كركبية اليت استندت إٔب ا١تدف ا١تتحررة مؤسسيان من الكهنوت، كاحملتاجة إٔب نظم لفًتة بدايات ا

لية على أساس من  لليربا لنظريات ا قانونية مناسبة لتحرير ا١تلكية كا١تعامبلت التجارية ، فكاف أف برزت ا
لسياسية كقد لدٯتقراطية ا يها ا ال تضاؼ  اٟترية االقتصادية عند جوف لوؾ خصوصان ، اليت قد تضاؼ إل

تزاـ  باإلمكافكأصبح ُ لتعريف بالعدالة على أهنا تسديد االل  .ِا

لسياسة ، كقيامو علمان  يها ىذا االٕتاه ا١تتمثل ُب انفصاؿ نصاب االقتصاد عن ا لذركة اليت كصل إل كلعل ا
دكف كسر الركابط بُت  ثامن عشر، كٓب يكن ىذا ٦تكنا ن ل لسياسي ُب القرف ا حيازة مستقبلن باسم االقتصاد ا

نامية إٔب األمبلؾ ا١تنقولة اليت أصبحت الشكل  ل لبشر كإيبلء اٟترية ا ا١تلكية غَت ا١تنقولة ، كالسيطرة على ا
األٝتى ُب إطار بركز مفهوـ جديد كموحد للثركة ، قريب من ا١تفاىيم الكمية اليت كانت قد أصبحت 

لطبيعة.  التصورات ا١تؤسسة لعلوـ ا

لدكلة كلقد استتبع ذلك بركز مفهوـ  أساسي ىو حرية اجملتمع ا١تد٘ب كاستقبللو ُب عبلقاتو الداخلية عن ا
كعن كل ا١تؤسسات األخرل، كالكنيسة ، كىو ٣تتمع ُب عبارة ىيجل الشهَتة //٦تلكة األىداؼ// ٣تتمع 
لتاسع عشر إٔب كعي انفصاؿ  قابل لبلكتشاؼ عن طريق االقتصاد السياسي الذم أدل ُب أكاخر القرف ا

 .  ّجتماع عن حيز االقتصاد كقيامو على علم مستقل ىو علم االجتماع حيز اال

ابتة  لطبائع بشرية ث ية كاالقتصادية الكبلسيكية ترل ُب اجملتمع حيزا ن ل لليربا   –كلئن كانت النظريات ا
لثامن عشر إضافة إٔب نقد  لفرنسي ُب القرف ا لتقدمي ا كميكانيكية ىوبز أك فردية لوؾ إال أف ا١تذىب ا

تة أساسان للحقوؽ  ركسو ثاب ل لتاريخ مكاف الطبيعة ا لسابقة عليو أديا إٔب كضع ا لية ا لليربا  . ْلبلتارٮتيو ا

لقانو٘ب.  لتأسيس ا لبحث عن ىذه األزمة ُب ا ينا ا  بعد ىذه اٞتولة ا١تطولة أصبح لزامان عل

تأسيس ع ل ليو كإقامة صرح  ك٦تا ال ريب فيو أف يشًتط ُب كل أساس أف يكوف كاضحان ٤تددان كإال تعذر ا
 كبَت ٤تموؿ على الغموض كعدـ التحديد. 

ية التفسَت ، توسعة أك ضيقان ،  كبَتان ُب آل كىذا األمر يظهر على يد التفسَت حيث يلعب االٕتاه دكرا ن
ميسرة أـ صارمة ، رٛتة أـ استبدادية تبعان لركح ا١تفسر، كىو األمر الذم أدل إٔب ظهور تيارات متناقضة 

                                                 
1
ة من منظور ٥تتلف ص   ي ن علما ل لعظمة: ا  َّد. ا

2
ة من منظور ٥تتلف ص   ي ن علما ل لعظمة: ا  َّد. ا

3
ة من منظور ٥تتلف ص    ي ن علما ل لعظمة: ا ا  .ُّد. 

4
ة من منظور ٥تتلف ص   ي ن علما ل لعظمة: ا  .ُّد. ا
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لناٚتة عن تفسَت كل حىت على أرض ١تتباعدة كا تائج ا لن نا يعلم الفارؽ الكبَت بُت ا ية العقد االجتماعي ، ككل
لعقد االجتماعي.  من ىوبز كلوؾ لشيء كاحد ىو ا

ناه سابقان على لساف الشيخ الغنوشي بأف حركة ا١تادة ىي اليت ٖتدد اٟتق ُب  ىذا كنذكر القارئ ٔتا قل
لعلمانية مقولة قانونية ليس إال.العلمانية ، كما نذكر بقوؿ الدك  تور غليوف بأف اإلنساف ُب ا

لنظرية  ابتة لئلنساف ٘تشيان مع ا لث نا أف نقف مع الطبيعة ا نية لنا أف نتساءؿ ىل ٬تدر ب كمن جهة ثا
تارٮتية. ل لنظرية ثوب ا تارٮتي الذم ٮتلع على ىذا ا ل  الكبلسيكية )ىوبز كلوؾ( أـ نساير االٕتاه ا

ذا أسسنا العدؿ على أساس الوفاء بااللتزاـ أال نكوف قد ىبطنا ذهذه الفكرة إٔب ىوة كفضبلن عن ذلك فإ
لتأسيس ا٠تلقي القائم على االيثار كالرٛتة  سحيقة كحررناىا من علوية ا١تثاؿ الذم يرفع ذها إٔب صعيد ا

 كالعطاء . 

، دكف أف يكوف لو سندان ُب لقد أصبح اٟتق ٣ترد مقولة قانونية ليس إال أم ٣ترد مكنة ُب عآب القانوف 
تإب فبدالن من أف يكوف قوة حقيقية ٯتتاح  الواقع، كمن ىنا فقد حدث شرخ كتصدع ُب ٦تلكة اٟتق، كبال
منها اإلنساف ، كيقف بقدميو الراسختُت على أرضيتها الرصينة، إذ باإلنساف يقف على أرض ىشة تًتنح 

 ٖتت إقدامو كثقل ٫تومو ُب ىذه اٟتياة.

قة لقد انطفأت ا١تصابيح اليت كاف يستضيء منها القانوف ُب اجملتمع األطلنطي كغيض ا١تاء كإذا بالقانوف جثة ىامدة ُب اٟتقي
 .ُالوضعية القانونية  –حىت القضاء  –كىشيمان بعد أف غزت 

ىا ىو " ركبييو " يرل أف كلقد أحس ٚتهرة الفقهاء البارزين ُب الغرب ذهوؿ األزمة ، فانربكا يرفعوف أصواهتم مدللُت باٟتلوؿ ك 
القيمة االجتماعية األكٔب اليت ٬تب على القانوف أف ٭تققها ىي األماف القانو٘ب ، كأنو إذا اختفت ىذه القيمة األساسية ، فلن 
توجد قيمة أخرل ٯتكن أف تبقى حىت أف لفظ التقدـ نفسو يغدك سخرية ، كما تتزايد ا١تظآب ا١تتماشية مع الفوضى ، كسوؼ 

 .ِالقانوف مكانو " للفكرة السياسية " كعندئذ ٓب يكوف أماـ الفقيو مايقولو  يًتؾ
كلقد اعترب الفقيو " ريبَت " أف علة التشريعات ا١تعاصرة ىي أهنا فقدت القدرة على ٖتقيق غايتها األكٔب كىي االستقرار ، بل 

نوف " أك سقوطو ، كمصدر ذلك ىو القوانُت ذاهتا اليت كلقد اعترب األنظمة القانونية تعا٘ب أزمة عنيفة أٝتاىا " اهنيار القا
 عجزت عن احملافظة على النظاـ .

كاهنيار القانوف مرتبط بإغفاؿ " مبادئ قانونية عامة " ىي ما انتهت إليو اٟتضارة ، كىو يرل أف األمر ْتاجة إٔب دفاع عن 
 .ًّتاـ ا١تبادئ القانونية اليت ترتكز عليها ىذه اٟتضارة ثبات القانوف ، كللمحافظة على اٟتضارة ٬تب أف يفرض على ا١تشرع اح

                                                 
  ُّّد. عصفور : اٟترية ُب الفكرين الدٯتقراطي كاالشًتاكي ص ُ

  َٕص  ٕٔٗد. ٤تمد عصفور : سيادة القانوف ، عآب الكتب ، القاىرة ،  ِ

  ُْٓك ُِْص  ٓٓٗا١تقدمة ، ككتابو القول ا٠تالقة للقانوف طبعة عاـ  ْٗٗريبَت : سقوط القانوف ، طبعة عاـ  ّ
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كفضبلن عن ذلك فا١تؤ٘ترات الدكلية اليت انعقدت لبث ركح اٟتياة ُب موت القانوف ٓب تستطع الوقوؼ ُب كجو الوضعية القانونية 
 كتيب اٝتاه " القانوف الذم فوؽ ىو األب " جاف بولييو " ينتقد اللجنة الدكلية للقانوف ُب ا١تسكونة ُب تبلفيف الدكلة ، كىا

سيادة القانوف " حيث أشار فيو إٔب أف حكم القانوف الذم تدعو إليو اللجنة الدكلية يقًتب من إعبلف ٣تمع القانوف الدكٕب 
الذم قرر أف الضمَت القانو٘ب العاـ ا١تتحضر يتطلب االعًتاؼ ْتقوؽ لؤلفراد ٖتمي الفرد من أم انتهاؾ من  ُِٗٗسنة 

الدكلة ، كقد أكضح الناقد أف ىذا اإلعبلف يًتؾ ٣تاؿ اٟتماية للحقوؽ لكي يتحدث عن كاجب كل دكلة كليس عن  جانب
 .ُالتزامها كىذا ما أعلنو أيضان بالفعل مؤ٘تر أثينا الذم اعترب سيادة القانوف معلقة على كاجب خلقي

ع التعريف بسيادة القانوف سول أهنا : ٣تموعة ا١تبادئ ٓب تستط ٗٓٗكذلك فاللجنة الدكلية للقانوف ا١تنعقدة ُب د٢تي عاـ 
كالنظم كاإلجراءات اليت كإف ٓب تتطابق إاٌل أهنا تتشابو ، كاليت أظهرت التجربة كالتقاليد القانونية ُب دكؿ العآب ا١تختلفة أهنا 

 .ِىامة ٟتماية الفرد من اٟتكومة ا١تستبدة كاليت تعينو على أف يتمتع بكرامة اإلنساف 
فاللجنة الدكلية تنعقد لتناشد الدكؿ ا١تستبدة ٛتاية كرامة اإلنساف ا١تنتهكة ا١تهدكرة ، كىل سجوف غواتيماال ) غوانتنامو ( إالٌ 

 صورة عن ىذا االهنيار للقانوف ُب بقاع األطلنطي .

 

ن   م ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ا   ي ب ل ا ث ا وم ي ب ق ا ن ة م ي رب غ ل ة ا ي ن ا م ل ع ل  ا

لقانوف كاجملتمع ا١تد٘ب كفصل ذكرنا سابقان أف اٟتضارة الغربية أف تيان ُب سيادة ا صحت عن نفسها مؤسسا
السلطات كاستقبلؿ القضاء، كحقوؽ األفراد كحرياهتم كحرية الصحافة كمشركعية اإلدارة ، كغَت ذلك من 

لتقدـ.  ا١تؤسسات اليت ال يستطيع ذك العينُت أف ينكر ديناميتها كفعاليتها ُب قيادة اٟتياة كصنع ا

لغربية فحسب، كإ٪تا ترشح نفسها ٞتر قاطرة ا١تسكونة ، بل كمركبة اٟت ضارة الغربية ال تتصدل ٞتر اٟتياة ا
لطمس اٟتضارات األخرل، كتنحيتها عن دكرىا ُب صورة كصاية كاستكبار كاستبلب للغَت على اعتبار أف 

نهائية ُب كل آخر  ل تو ا رهتاف ىو العكس أك فاالستبلب أك اال  ّاالستبلب ىو إفراغ كإسقاط اإلنساف لكلي
لنقيض للموضوعية:  ذلك أف اإلنساف يتموضع )أم ينظر إٔب ذاتو كموضوع( بصورة  objectivationا

ئمة ، أم أنو ٮترج من ذاتو ليحل ُب األشياء ، كعادة ما يكوف ىذا التموضع الشرط الذم يسمح  دا
بيان .  لئلنساف أف يكتسب مضمونان جديدان أك إ٬تا

                                                 
  ُِص د. عصفور . سيادة القانوف  ُ

2
 ْد. عصفور . سيادة القانوف ص  

ّ
ة ، بَتكت    علمي ل دار ا ل لسياسي ، ترٚتة د. علي مقلد ا لفكر ا اريخ ا نظر جاف توتشار : ت تعريف ١تاركس ا ل ، ّٖٗىذا ا

 .َْٖ، ص ِط



 133 

لسلبية اليت تتم من كا ثل بالتجسيد ا٠تارجي تنحل عادة بفعل أف اإلنساف يعي حاالن أنو اكتسب مزيدا ن
 . ُاٟتياة اإلنسانية، كأنو يتمتع ذها، كاالرهتاف يشكل بذاتو ظاىرة ٘توضع ، كلكن معكوسة كسلبية 

 اف.ىل يعا٘ب اإلنساف ُب اٟتضارة الغربية مثل ىذا التموضع ا١تعكوس ، أم مثل ىذا االستبلب كاالرهت

لقانوف العاـ ُب جامعة باريس اندريو ىوريو مدلبلن بأف ىذه  لدستورم كأستاذ ا ٬تيب عن ذلك الفقيو ا
أبعاد اإلنساف  لقانونية عن االحاطة ب اٟتضارة عجزت عن استكشاؼ كامل لئلنساف بسبب عجز الظاىرة ا

تية.   لذا  كمبادراتو ا

لفكرة كيوضح ىوريو حيوية اٟتضارة الغربية بتأكيدىا على ا نية اٟترة ا١تسؤكلة ، أك على ا لشخصية اإلنسا
قائلة بأف كل فرد لكونو إنسانان عاقبلن ٬تب أف يعترب منطلق مبادرات كمسؤكليات ، كىذا ا١تفهوـ اٞتذرم  ل ا
ٯتتد على الصعيد االقتصادم ، كيكتمل ٔتؤسسة ا١تلكية الفردية اليت تبدك ُب ىذه اٟتاؿ، ككأهنا نوع من 

 .ِدمة للشخصية كللحرية ٛتاية مقررة ُب العآب ا١تادم اٟتماية ا١تتق

ليونانية كمن  ىذا الًتاث اإلنسا٘ب للحياة الفردية كالحًتاـ الشخصية اإلنسانية امتاح ركحو من اٟتضارة ا
بالة كاالحساس بالشرؼ، الذم تربعم ُب صورة  لن ا١تسيحية كمن تراث القركف الوسطى حيث الفركسية كا

 . ّما بعد إٔب ركح ا١تواطنة اٟتديثة كالء لؤلمَت، كفي

لناس ، لذلك قامت  كيرل ىوريو أف أسس الًتاث اإلنسا٘ب كالفردا٘ب الضمنية ضاعت كذهتت ُب أحاسيس ا
حركة فكرية كربل تعمل ُب فرنسا بصورة خاصة على توضيحها ُب األذىاف كُب العقوؿ ، كىكذا كاف عمل 

ثامن  ل لقرف ا  عشر.الفبلسفة كاالقتصاديُت ُب ا

كانت الفكرة احملركة عند الفبلسفة من ىلفنيوس كديدرك كفولتَت كركسو، كما كانت عند الفيزكقراطيُت 
ئية كحدىا لسلطات العقل كحملك التحليل ا١تنطقي، بل أيضان ا١تسائل  لفيزيا إخضاع ليس فقط الظاىرات ا

لسياسية كاالقتصادية  ْاالجتماعية كا

ثة ،  كمن ىذا اٞتهد العظيم الرامي إٔب لفردية اٟتدي إعادة الًتاث الكبلسيكي إٔب العقل الواضح نشأت ا
كٗتتلف ىذه الفردية بشكل ٤تسوس عن الًتاث الكبلسيكي من جهة أهنا إطبلقية كأكثر صرامة ، األمر 

يان ىو االشًتاكية  ناقضان شكل لنقد العنيف ، ْتيث كلدت ت ناكؿ ا  .ُالذم جعلها ُب مت

                                                 
ُ
 .ّْٗجاف توتشار، ص  

2
ل  توزيع كا لل ة  ي ة ، بَتكت ، األىل اسي لسي لدستورم كا١تؤسسات ا لقانوف ا ندريوىوريو: ا   ِٓص ْٕٗنشر ، ا

3
١ترجع السابق ص   ندريوىوريو: ا  ْٓا

4
١ترجع السابق ص   ندريوىوريو: ا  ٓٓا
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ألخَت يتكلم ىوريو عن عاىات اٟتضارة الغربية ، حيث إف كلمة ا١تساكاة ُب ىذه استنادان إٔب ىذا السبب ا
اٟتضارة ليست إال كجهات أعتاب كبَتة ، كللتأكد من صحة ا١تساكاة ا١تذكورة يكفي أف نتذكر الرؽ 

لواليات ا١تتحدة  لتمييز العنصرم كالسود ُب ا  .ِكظاىرة االستعمار كا

بلداف الغربية الذم أشار إليو ىوريو ٮتضع لنظريتُت كتقوٯتُت:كٯتكن القوؿ إف ىذا الًتاث اإلن ل  سا٘ب ُب ا

ناه مارتُت ُب كتابة ا١توسوـ بعنواف  -ُ  humanismنظرة تعطي األكلوية للركحا٘ب ، كىذا ما تب

integral   لركحي متمايزاف بوضوح إال  ُّٔٗالصادر عاـ لزمٍت كالشأف ا ، يقوؿ ا١تذكور : إف الشأف ا
يستطيعاف االنفصاؿ: ٕتاكز ا١تسيحية ، تنحية اهلل كا١تسيح، عندما نعمل ُب شؤكف ىذا العآب،  أهنما ال

لذات إٔب نصفُت ... إف ا١تسيحي يتصرؼ إذف كمسيحي على الصعيد  ىذا يعٍت حسب قولو قطع ا
لعآب ، الركحي ، ككمسيحي على الصعيد الزمٍت ...ا١تسيحي ال يعطي نفسو للعآب إ٪تا عليو أف يتوجو إٔب  ا

لعآب كُب أعمق أعماؽ العآب ...ال أقوؿ ىذا فقط  كعليو أف يتكلم مع العآب، كعليو أف يكوف بُت ا
ألعمل عمل ا١تسيحي كإنساف ُب العآب، كمن أجل  ية ، بل أقوؿ أيضا ن لركح األزل شهادة أماـ اهلل أماـ ا

 . ّدفع اٟتياة الزمنية ُب العآب ٨تو شاطئ اهلل 

لية الربجوازية اليت يعتقد مارتُت لليربا  أف ا١تسيحي ال ٯتكن أف يكوف غَت آبو بالعآب ، كىو بذلك يدين ا
لو٫تية )الفرد ٣ترد( الذم يكفي ذاتو بذاتو  لكرامة اٟتقة للشخص مع األلوىية ا  . ْٗتلط ا

لتوازف الذم كا لتوازف بُت الدكلة كا١تواطن، ىذا ا ف قائمان ُب كبا١تقابل يرل موسكا أف ا١تسيحية ضربت ا
 . ٓا١تدينة القدٯتة 

لقائم على ا١تسا٫تة الفعالة من  كىذا ا١تفكر يؤكد أنو حل ٤تل ا١تعتقد ا١تثإب ا١تسيحي ا١تعتقد الوثٍت ا
لدنيوم للحياة  جانب ا١تواطن ُب شؤكف الدكلة ، اإلحساس بالواجب ا١تد٘ب كالعسكرم ، ا١تفهوـ ا

لفرد بأنو إف ٓب يكن مع العآب،  نو من ا١تواطنُت بإحساس ا  .  ٔفهو مع أقرا

لدكلة الوضعية ُب الغرب تقوـ على ا١تواطن الصاّب ، كليس على اإلنساف الطيب   ُكيؤكد رٯتوف بوالف أف ا
. 

                                                                                                                                                    
1
السابق ص    ١ترجع  ا ندريوىوريو:   ٓٓا

2
١ترجع السابق ص   ندريوىوريو: ا   ِْا

ّ
بق، ص   السا ١ترجع   .ٓٔجاف توتشار: ا

4
لسابق، ص  ١ترجع ا  .ٓٔجاف توتشار: ا

5
   G.masco : Histoire des doctrines politiques francaise ,paris,payots,1955  

ٔ
لسابق ص    ١ترجع ا   ّٓىوريو : ا
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كقريب من ذلك يؤكد اكسنت أف دراسة السياسة ٬تب أف يكوف فرع ا١تعرفة ا١تختص بتوزيع القيم ُب اجملتمع 
 authoritative alloction of values: ِاستنادان إٔب سلطة شرعية 

 ىكذا تكوف العلمنة قد أبعدت األخبلؽ كالفضيلة عن أىداؼ الدكلة ككظائفها .

نية   .ّكيؤكد ىوريو أف الربجوازية سا٫تت مسا٫تة فعالة ُب بلورة العلما

على يد  أما الربكفسور موزيكارز جيوسلوفاكيا فيقدـ لنا صورة حية عن ىذا التحوؿ الذم طرأ على اٟتياة
 العلمانية.

لباحثُت بأف العلمنة ىي انعطاؼ كوبرنيكي من اإللو إٔب اإلنساف. لكثَت من ا  يشَت ا١تذكر إٔب رأم ا

لعآب ا١تلتف حولو ، بل اإلنساف ىو الذم يعتمد على نفسو  اإلنساف كليس اإللو ىو الذم يقف ُب مركز ا
 .ْكالقادر على تدبَت كل شيء بنفسو 

كُب ظل   REGNUM DIEحلت ٤تل ٦تلكة الرب  REGNUM HOMINSإف ٦تلكة اإلنساف 
نان أخبلقيان، كٓب يعد جوىره يتطابق مع األخبلؽ كالبلىوت ا١تسيحي  ىذه الظركؼ ٓب تقتصر على كونو كائ
ئلة بأف  قا ل لعلمنة ٔتثابة درامان اٟتادية ، كبداية ا٨تدار اٟتضارة عمومان ٘تاشيان مع الفكرة ا ينػزع إٔب اعتبار ا

نية ى  . ٓذا الطريق يسَت من ا١تقدس مركران باإلنساف لينتهي إٔب اٟتيوا

يان بُت مصاّب الفرد كمصاّب اجملتمع ، ال  ية ا١ترتكزة على العقل اٟتر اليت ٕتعل االنسجاـ تلقائ ل لليربا إف ا
دية بشكل تًتؾ للخالق أم ٣تاؿ مهما كاف ُب ميداف اٟتياة البشرية، فاالقتصاد يتحرؾ طبقان ١تبادئ اقتصا

بعان لقوانُت األخبلؽ ، كيتحوؿ اإلنساف من كائن أخبلؽ ال ىدؼ لو سول هتيئة نفسو لؤلبدية  خالص ال ت
يان ُب ىذا العآب   . ٔإٔب إنساف اقتصادم ينحصر توجهو كل

ية بأهنا أكالن كقبل كل شيء إحدل مكتسبات كفتوحات الركح البشرية كما كصفت  لعلمان لقد كصفت ا
ليها بأهنا موقف ل  . ٕلركح اإلنسانية أك حقها، كىي تناضل من أجل امتبلؾ اٟتقيقة أك التوصل إ

                                                                                                                                                    

، دمشق دار طبلس،  ُ  عوا ل ا و األخبلؽ كالسياسية، ترٚتة عادؿ  اب  كما بعدىا . ِٖٗ، ص ٖٖٔكت
لعُت ، ط ِ ة اإلمارات ا ب ة ، مكت ي ن علوـ اإلنسا ل  . ِِص  ْٖٗ، ِد. ٤تمد اٝتاعيل ٤تمد : دراسات ُب ا

ّ
بق، ص ىور    لسا ١ترجع ا  كما بعدىا ُٖٓيو : ا

ْ
لعدد     ا ة  لدراسات االشًتاكي نهج ، مركز األْتاث كا ل ة ا  . ْٖص  ُٖٗٗلعاـ  ٣ِتل

ٓ
السابق ص    ١ترجع    ْٖا

ٔ
السابق ص   ١ترجع    ْٗا

ٕ
ر الساقي ط   لدين ، ترٚتة ىاشم صاّب، دا ة كا ي ن لعلما  َُ، صٗٗ،  ُد. ٤تمد أرغوف : ا
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لتوتر  لتعريف أف ىذا ا لتحديد أك ا لثقة  ُيتعلق با١تعرفة -أكالن كقبل كي شيء  -ظاىر من ىذا ا كىو ا
لعقل ُب إدراؾ اٟتقيقة  يدة ُب ا  . ِا١تتزا

توتر ضاربُت الذكر صفحان عن توتر آخر ك٨تن بدكرنا سنأخذ ىذا الكبلـ على احململ اٟتسن ك  ل نقر ذهذا ا
ليو الرأٝتالية.  لتوتر من أجل ا١تادة كالفردية كاالستعبلء ٔتا انتهت إ  بركموثيوسي ، أال كىو ا

لتوتر الركحي من أجل ا١تعرفة . ناقش ا توتر ا١تادم كن ل  أجل سنضرب الذكر صفحان عن ا

لتوتر من أجل ا١تعرفة، كلكن ىذا كحقيقة ىذا األمر ٨تن ال ننكر أف العلمانية  تتسم بقسط كبَت من ا
لعلما٘ب ٨تو ا١تعرفة مدفوع  لتوتر الركحي ا ليو اإلسبلـ ، لسبب بسيط ىو أف ا توتر ١تا يبلغ غاية ما كصل إ ل ا

لو أك قوتو  –ٓتلفية نفسية كسبية أك منفعية، كبذلك فهو ال يرقى  لتوتر اإلسبلمي  –ُب كما ليو ا ١تا يرقى إ
لذين استهلكوا حياهتم من  ا١تعرُب الذم يتحرؾ بدكافع ٣تردة كلوجو اهلل ، كتارٮتنا مليء ذهؤالء العلماء ا

لعلما٘ب من أجل ا١تعرفة. لتوتر ا  أجل اٟتقيقة ، كمع ذلك فلنا كقفة بسيطة حوؿ ىذا ا

نية اٞتديدة: لعلمانية تصف نفسها بالعلما  la nouvelleكحقيقة األمر فقد ظهرت إتاىات جديدة ُب ا

laicite ّعلى أساس موقفها من اإلسبلـ كاٟتضارة العربية اإلسبلمية 

يعلن عن نفسو بأنو مدرس علما٘ب ، كلكنو ُب اآلف نفسو يتحدل كجود  لدكتور أرغوف ل ىكذا يقف ا
باحث كاحد أك أم اختصاص علمي يستطيع أف يقدـ مقاربة علمية موضوعية كمعمقة عن ماىية الظاىرة 

نية  لدي  .ْا

نية حىت من الوجهة ا١تعرفية ، كالس لدي ؤاؿ ا١تطركح ىو:١تاذا ىذا االستئصاؿ كاإلقصاء كالتهميش للظاىرة ا
لركح كتوقها كأشواقها للقبض على اٟتقيقة.  كىل يتفق ذلك مع توتر ا

لدكتور أرغوف القوؿ... ُب الواقع توجد أدبيات غزيرة حوؿ العلمنة أك حوؿ ا١تسيحية كالعلمنة ،  كيتابع ا
لعلوـ  لكن لعلمنة كالدين ١تاذا ؟؟.. ألف البحث ا١تتقدـ ليس ُب ٣تاؿ ا ال توجد دراسات كثَتة حوؿ ا

لدقيقة كإ٪تا حىت ُب ٣تاؿ علوـ اإلنساف ، كبالطبع فالدراسة تنصب أكثر على ا١تسيحية   . ٓا

                                                 
ُ
لدين صد. ٤تمد أرغوف : ا   ة كا ي ن   ُٖلعلما

ِ
ية، بَتكت     عرب ل ا الوحدة  ة كاإلسبلـ ، مركز دراسات  عركب ل ا لدكلة: عن  ا  .ُٖٖ، صُ، طٖٔٗد. عصمت سيف 

ّ
لدين ص    ة كا علمن ل  .  َُٗد. أرغوف: ا

ْ
السابق ص     ١ترجع    ُٔا

ٓ
السابق ص    ١ترجع    ُْا
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نية عند تعاملها الواحد مع لدي لدكغمائية ا ا١تسيحية  إذف فالعلمنة متحيزة، كال تستطيع التملص من ا
 كاإلسبلـ.

لذاتية مشتقة من ىذه الدنيا  لدنيوية ، أم أهنا ُب جوىرىا كطبيعتها ا لعلمانية نفسها بأهنا ا أجل تسمى ا
بار للحياة األخرل، كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو: ىل تقف العلمانية ا١توقف نفسو من  دكف أم اعت

 ا١تسيحية كاإلسبلـ ...؟؟

نية تفتقر إٔب اٞتوىر، كمن ٍب فإذا افتقدت إٔب ذلك كانت دكغما إذا كاف اٞتواب ليس إ٬تا ان إذف فالعلما ي ب
 قبل أف تكوف فلسلفة كفكر ٣ترد. 

لعقلي كالعلمي لقطاع كامل من  بعاد ا لدنيوية حصوؿ االست تائج ما يدعي بالعلمنة أك ا لقد كانت إحدل ن
 la:  ُالغرب كا١تسمى علمنة الفكر قطاعات ا١تعرفة، كىذا ىو مغزل اٞتهاز ا١تفاىيمي السائد ُب 

socularite de la pensee  

ية ١تا ٖتقق فتوحاهتا ، كٖتقق ذاهتا على صعيد الفكر ذاتو، فكيف  ماذا يعٍت ذلك ؟؟؟ ... يعٍت أف العلمان
 ٯتكن اٟتديث عن فتوحات أخرل.

لدكتور أرغوف على فرنسا أف تدخل ، ليس العبادات، كإ٪تا تاريخ  على ىذا األساس ا١تعرُب الصرؼ يقًتح ا
لتعليم  ما ا األدياف كأنظمة ثقافية كربل أدت دكران كبَتان ُب تاريخ البشرية األكركبية كغَت األكركبية ، أ

 . ِالعقائدم كاإلٯتا٘ب للدين، فيظل ٤تصوران باإلطار ا٠تاص بالكنيسة أك ا١تسجد أك ا١تعبد 

يان حىت كنظاـ لدين هنائ ثقاُب معرُب، كليس كنظاـ عقائدم فحسب ، كىو  جلي إذف أف العلمنة طردت ا
 إف دؿ فإ٪تا يدؿ على تلك األزمة اليت تعيشها العلمانية.

ثقاُب  ليها تعٍت اال٩تراط ل لوجهة ا١تعرفية اليت أدعو إ لعلمانية قائبلن : من ا لدكتور أرغوف ُب نقده ل كٯتضي ا
ل  . ّديٍت كطريقة اشتغالو ككظائفو كا١تسؤكلية الفكرية ... إنٍت أىدؼ إٔب دراسة بنية العقل ا

يان  ثانوية ُب فرنسا ال يعرفوف كيف يشرحوف نصان أدب ل لدكتور أرغوف بأف مدرسي ا١تدارس ا ىكذا يدلل ا
لدين ا١تسيحي، كحىت األساتذة ال  ية فكرة عن تاريخ ا لباسكاؿ لسبب بسيط ىو أف الطبلب ال ٯتتلكوف أ

ئان يذكر ُب معظم األحياف   . ُيعرفوف شي

                                                 
ُ
لفكر اإلسبلمي ، ص   ا  ِٗٓد. أرغوف ، 

ِ
لفكر اإلسبلمي ص     ِٕٗا

ّ
لفكر اإلسبلمي ص     ِٕٗا
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إذا كاف األمر ىكذا بالنسبة للدين ا١تسيحي، إذ الغرب ال يزاؿ ينعت اإلسبلـ ٓتصوصية ٕتعلو يبدك ك 
ليهودية  لقيم ا  –شاذان ، ىذا ُب حُت أنو دين توحيدم ، كلكن الغرب يفضل حىت اآلف التحدث عن ا

ليهودية  لقيم ا اإلسبلمية  –١تسيحية ا –ا١تسيحية مستبعدان اإلسبلـ عن الساحة، ككاف عليو أف يعوؿ على ا
ِ. 

نية  توتر ١تعرفة اٟتقيقة ما داـ الغرب يعترب اإلسبلـ ٔتثابة غرابة ثقافية كدي ل كيف ٯتكن اٟتديث عن ىذا ا
لتيولوجيا  بعيدة كمعاشو ُب مكاف آخر، أقصد ُب مكاف ال عبلقة لو بالتجربة الغربية للدين كما دامت ا

لكتاب كظاىرة ثقافية ما ا١تسيحية ال تطرح بطريقة جذرية كنقدية مشك لة الوحي عن طريق ربطها بظاىرة ا
نا أف نتحمل مسؤكليتو ا١تشًتكة ٓتصوص مصَت  ـ الغرب ٓب يفعل ذلك ، فسيكوف من الصعب علي دا

 . ّاإلنساف كحقوقو ككاجباتو ) األنسنة الكونية( 

لشأ لقصيد ، كا١تستقبل الزاىي كا١تشرؽ لئلنسانية ىو البحث عن ا ف أك الشرط اإلنسا٘ب ىذا ىو بيت ا
ناتو كأمنو كمستقبلو ، دكف الغرؽ  لبشرم كحرياتو كضما العاـ كا١تشًتؾ من أجل ا١تزيد من حقوؽ الشخص ا
ُب احملاكالت السفسطائية اليت دارت ُب القركف الوسطى بُت األدياف عن صلب السيد ا١تسيح أك طبيعتو ، 

لنقاش مع  أك غَت ذلك ، فهذه أمور ال ٯتكن الوصوؿ من خبل٢تا إٔب نتيجة مشًتكة، ال سيما إذا كاف ا
ية ا١تناضلة  لديٍت ال يتوافق مع موقف   laicite militantالعلمان كالوضعية اليت تعترب أف ا١توقف ا

 .ْالعقل ا١تستقل 

بيد أنو ٬تب أف ال ننكر أنو يقع على كاىل ا١تسلمُت أنفسهم مهمة الرجوع إٔب تراثهم ا٠تالد كإٔب الكلمة 
لركح، كمن أجل امتبلؾ توتر الضمَت كاإلرادة ٠تلق أنسنة كونية ، ا٠تبل قة ُب القرآف من أجل اسًتداد حق ا

نا  لناس إ يها ا لفاعل األكؿ الذم تكلم عن الشخص البشرم ُب قولو تعأب : يا أ ثهم ىو ا ال سيما أف ترا
 خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبان كقبائل لتعارفوا ....

ئيتهم اٟتالية ، ليقوموا بأكرب عملية زحزحة لكل تقليد ، كلكل ما على ا١تسلم ُت إذا أف ٮترجوا من دكغما
لثقافات ... ية ا١تشرؽ، كأف يديركا أكرب عملية حوار بُت ا  ٮتالف ركح اإلسبلـ من أجل غد اإلنسان

لعلمنة ُب حقي لعلمنة إذا فهمت ا لذاتية على كال مرية بأف اإلسبلـ ُب جوىره ليس مغلقان ُب كجو ا قتها ا
أهنا حق الركح كالعقل ، كىكذا فلكي يتوصل ا١تسلموف إٔب أبواب العلمنة،فإف عليهم أف يتخلصوا من 
للغوية كاإليديولوجية اليت تضغط عليهم كتثقل كاىلهم ، ليس فقط بسبب  لقيود النفسية كا اإلكراىات كا

                                                                                                                                                    
ُ
لفكر اإلسبلمي ص     َِٖا

ِ
لدين ص    ة كا ي ن علما ل ا  .ِٗد. أرغوف : 

ّ
السابق ص    ١ترجع    َُُا

ْ
السابق ص    ١ترجع    ِٕا
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٠تارجية كاحمليط الدكٕب ، كىكذا كلكي ركاسب تارٮتهم ا٠تاص بالذات ، كإ٪تا أيضان بسبب العوامل ا
ثهم اٟتي.  تارٮتية مع ترا ل  يتوصلوا إٔب ذلك أف يعيدكا الصلة ا

ئمان ا١تسلم  لًتاث اإلسبلمي يغٍت دا لفكرم كالركحي ا١تًتاكم داخل ا لثقاُب كا لتأكيد بأف ا١تَتاث ا كال حاجة ل
اهلل سبحانو كتعأب مبل٤تو كطرؽ كجوده  ٔتثاؿ اإلنساف، كباإلنساف ا١تثإب )اإلنساف الكامل( ، كما حدد

ياء الصاٟتوف كالصوفيوف كا١تفكركف قد اختطوا مساره ُب حياهتم الشخصية.   أك ٖتققو ، ككما كاف األكل

لبقاء ، كىذه الرغبة اليت تغٍت كل ركح  ىنالك إذف حنُت جبار للكينونة ال ينفصل عن الرغبة العميقة ُب ا
ألبدية، كىذا اٟتنُت ٭ترؾ ا١تسلم بالطريقة نفسها اليت ٭ترؾ ذها ا١تؤمنُت بشرية ذات تواصل مع الوعد با

لكتابات ا١تقدسة، كىذا ا١تعطى الذم  ال ٮتتزؿ ُب أعماؿ اإلنساف  ليهود ا١تفعمُت بوعود ا ا١تسلمُت كا
لكتاب، ىو الذم ٭تاكؿ أف يعرب عن نفسو، كأف يتجسد من جديد ُب األشكاؿ  العائش ُب ٣تتمعات ا

نا اٟتداثة، كإهنا ٟتقيقة أف الفكر العلمي ٯتيل إٔب العديد لنماذج ا١تختلفة للوجود اليت تقًتحها علي ة كا
بار كد٣تو ُب ٤تاكلة ٣تاىدة من  اختزاؿ ىذا ا١تعطى ا١تشكل للشخص البشرم بدالن من أخذه بعُت االعت

 . ُأجل عظمة اإلنساف 

دان بأف الغرب  ماىومي كما كاف   يزاؿ يكتب اسم ٤تمد ال  -كمع مزيد األسف -ىذا كندلل استطرا
لعصور الوسطى   ...ِيفعل ُب ا

نبثاؽ  نية أف تتشوؼ كترنو إٔب اٟتقيقة اٟتقيقية اليت ىي ا على ىذا األساس ٬تب أف يكوف ىدؼ اإلنسا
لركح مع معطيات الواقع   . ّبرىة داخل الركح عن طريق ا١تقارعة كاجملاذهة اليت ٗتوضها ا

La verite est la surgissement d,une evidence a l,interieur de l,esprit 

par de la confrontate de l,esprit avec les donnes du reel 

لتوقيفية اإلسبلمية اليت ٖتيط بكافة مبادرات اإلنساف كأبعاده. بثاقية ىي ا  كلكن أليست ىذه الربىة االن

لواقع كض لواقع من أجل أف تسرب حقيقتو، كالواقع ىنا ٯتكن كحقيقة األمر أف الركح تناضل كٕتاىد ُب ا د ا
لركح سوؼ تناضل أكالن من أجل تبلفيها،  لتاريخ، كٯتكن أف يكوف ىزة أرضية تكتسح منطقة، كا أف يكوف ا
نتائج ا١تأساكية للهزة األرضية، فبل توجد طريقة شيعية للقياـ بذلك كال طريقة سنية،  ل كعندما تناضل ضد ا

تقنوية ، كىذه الطريقة  كال طريقة مسيحية ل كال يهودية، توجد طريقة كاحدة للجميع ىي الطريقة العلمية كا
لتقنوية تقع ضمن دائرة   مسؤكلية الركح اإلنسانية.  –ا

                                                 
ُ
لفكر اإلسبلمي ، ص    ا  .  ُٔٗد. أرغوف : 

ِ
لفكر اإلسبلمي ، ص    ا  ٕٗد. أرغوف : 

ّ
لفكر اإلسبلمي ، ص    ا   ِٕٗد. أرغوف : 
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لسابقوف أكلئك ا١تقربوف  بثاؽ الركحي : ا بدان ٢تذه ا١تعراجية ٢تذا االن نا دائمان، ك٭تركنا أ فبل  -كاإلسبلـ ٭تث
 استبقوا ا٠تَتات. –وا إٔب مغفرة من ربكم سارع –اقتحم العقبة 

لتوتر الركحي من أجل اٟتقيقة ال ٧تده ُب ٦تلكة العقل، بل ُب ٦تلكة الضمَت كاإلرادة ، أعمل  كىذا ا
ثان بركموسوسيان على طريقة  لتوتر ليس عب بدا .... ىنا توتر اإلرادة ، كلكن ىذا ا لدنياؾ كأنك تعيش أ

 العلمنة ...

 على الشكل اآلٌب : كاعمل ألخرتك كأنك ٘توت غدان. ىكذا تكتمل الصورة

لدعوة  لدنيا ىذه الشكيمة ىي اآلخرة الضابط ، ا١تلطف ، ا١تنظم كىذه ا فهنالك شكيمة على توتر اٟتياة ا
: إذا علمت أنك  للتوتر ليس أمران عارضان أك حدثان طارئان ، بل ٧تد تأصليو ُب صيغة مبدأ بدليل قولو 

 دؾ فسيلو فاغرسها فعسى أف يأكل منها إنساف أك طَت.ستموت غدان كُب ي

لركحي ُب اإلسبلـ يكتسي  توتر ا ل  effort createurمظهراف : اٞتهد ا٠تبلؽ :  –كما سبق قولو   –كا
  effort eliminitoireمن أجل تأصيل ا٠تَت، كجهد ا١تدافعة من أجل مقاكمة الشر : 

توتر العقلي البلهنائي ُب اإلسبلـ أمر ٮت ل  : اطلب العلم كلو ُب الصُت ... رج عن نطاؽ اٞتدؿ، قاؿ كا

لعرب منها  لتفقو ذها، كحرثها من أجل  استخبلص ا كاآليات القرآنية كاضحة ُب اٟتث على قراءة الطبيعة كا
مي اأٍلىٍرضى ذىليوالن  عىلى لىكي م جى لًَّذ وى ا ، كاستكشاؼ صفحات تارٮتها كآفاؽ معرفتها ، قاؿ تعأب:  )ىي

شي  ( )ا١تلك:فىاٍم وري نُّشي ل ًو ا لىٍي ًإ ًو كى ٍن ًرٍزًق ليوا ًم ا كىكي هى ًب نىاًك  ( ُٓوا ًُب مى

... كُب ركاية : أنتم  كقولو  : إف كاف شيئان من أمر دنياكم فشأنكم بو ، كإف كاف من أمور دينكم فإٌٕب
 أعلم بأمر دنياكم ....

كا١تذىب العقلي )ا١تعتزلة(، كعلى يد كُب إطار حضارتنا نشأت ٥تتلف مناىج البحث العلمي كالتجريبية 
توفيقية بُت اٟتكمة كالشريعة.  ل  ابن رشد الذم قاـ ٔتحاكلتو ا

ىذا العمبلؽ يرل أف الشريعة حق كاٟتكمة حق، كال ٯتكن ٟتق أف يتعارض مع حق، كلقد ذىب األمر 
ال ٯتكن فهم القرآف إال  بعيدان ُب ا١تعتزلة أف اعتربكا العقل ا١تصدر األكؿ قبل القرآف لسبب بسيط ىو أنو

 بالعقل.
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قبل ،  نبوم القائل: كأكؿ من خلق اهلل العقل، فقاؿ لو: ا ل يكفينا أف ندلل بتكرٙب اإلسبلـ للعقل باٟتديث ا
فأقبل ، ٍب قاؿ لو: أدبر فأدبر ، ٍب قاؿ لو : كعزٌب كجبلٕب ما خلقت أكـر علي منك ، بك آخذ كبك 

 . ُأعطي، كبك أثيب ، كبك أعاقب 

ال يكـر كيعزز ىذا الدين العقل ككلمة )اقرأ( ىي الكلمة األكٔب االفتتاحية التدشينية ٢تذا ا١تشركع  كيف
 ا٠تاص األبدم.

لقد جاء اإلسبلـ بعقيدة التوحيد ٖتريران للعقل من سلطة األكىاـ كاألساطَت كتأسيسان ٟتريتو ُب ٦تارسة 
ل سواء ، ىذا باإلضافة إٔب ٥تاطبة ىذه العقيدة للواقع فعاليتو ُب الفكر كالواقع الطبيعي كاالجتماعي على ا

 االجتماعي كمسا٫تتها ُب إعادة صياغة العبلقات على أساس جوىر العدؿ كا١تساكاة.

ليقينيات  غيبيات كاألسبقيات كا ل نادان إٔب ما تقدـ يتهاكل السؤاؿ العلما٘ب بتدليلو بأف اإلسبلـ يضع ا كاست
 لطبيعة كاالجتماع. على العقل الوضعي أك على حقائق ا

كبياف ذلك أف حقائق الوجود االجتماعي كحقائق الوجود الطبيعي يكتشفها كبار الفبلسفة كعلماء 
لتاريخ كعلماء أصل الكوف. لطبيعة كعلماء ا  الفضاء كعلماء ا

س كُب ا٠تتاـ فاإلسبلـ يتجاكز العلمنة بسبب امتبلكو توتران ركحيان من أجل تعلية األخبلؽ كالضمَت كاٟت
 اإلنسا٘ب .

لعلمنة فيها الدرجة األرحب، كمع ذلك  لعلمنة إف بلدان كفرنسا بلغت ا نا ىذا عن أزمة ا كال أدؿ على قول
لديٍت ، كقد أخذ بعض ا١تفكرين الفرنسيُت كالقادة السياسيُت  فهنالك الكبلـ الكثَت عن عودة العامل ا

لعلمانية ا١تناضلة يدعوف إٔب إعادة ٕتديد العلمنة كتشكيل علمنة إ٬تابية كاس  .ِعة كمنفتحة تتجاكز ا

نية تريد أف ترفع إعبلمها على أقداـ ٦تسوخة ، فسرعاف ما تنهار ىذه األقداـ لتنهار  كُب نظرنا إف العلما
لدعوة إٔب أنسنة جديدة من  لقلب من أىم ا١تنطلقات اإلنسانية ، كا إعبلمها ، كإف حضور ا١تتعاؿ ُب ا

لديانات اإلنس لتقاء ا لدين ، أٓب نسمع ىذا الصوت العإب يًتدد ُب خبلؿ ا نية ، كليس من خبلؿ ىدـ ا ا
يًو ...( )الشورل: من اآلية رَّقيوا ًف فى ػى ت ػى ت ينى كىال  لدِّ وا ا يمي ( كىذه دعوة صر٭تة ُّالقرآف ، قاؿ تعأب : )أىٍف أىًق

 للديانات لبللتقاء على أرض صلبة. 

                                                 

ُ
غ   ل لدين جا اء علوـ ا  .ِْ، ص ُزإب: إحي

ِ
لفكر اإلسبلمي ، ص     ِِٓك  َُِد. أرغوف: ا
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لثقافية كلكن السؤاؿ الذم نطرحو على الفكر اإلسبلمي،  لوسائل العقلية كا يان ا ىل ٯتتلك ىذا الفكر حال
كاألطر االجتماعية من أجل تشكيل فلسلفة حديثة لئلنساف تقدـ خطابان ُب ملحمة االستيعاب كالشموؿ 

 اإلنسا٘ب ؟؟؟ 

يها يرجع الفضل ُب  نية كإل بعيدان ُب مضمار حق الركح اإلنسا نية قطعت شوطا ن لعلما ٨تن ال ننكر أف ا
بثاؽ  ن  ىذا ا١تفهوـ اٞتبار. ا

لتمتع  لتغيَت زىيدان أك مفركغان منو بالنسبة لئلنساف الغريب ا١تعتاد على ا كأبعد من ذلك فقد يكوف ىذا ا
لدين باعتباره حقبلن ال مفكر فيو(  لثقاُب كالفكرم )ال نقوؿ ا  بكل اٟتريات ُب اجملالُت ا

لركح اإلنسانية ال يزاؿ كاألمر على خبلفو بالنسبة لئلنساف ا١تسلم أك العريب فال نضاؿ من أجل حق ا
لدكغما٘ب ا١تغلق ، كمن ٍب فإف النضاؿ من أجل اٟتقيقة كاستكشافها اٟتر ٦تنوع  لسياج ا متحركان ُب إطار ا
لباحث العريب أك ا١تسلم، كمن ٍب فإف كافة  لدكغما٘ب الذم أصبح ضيقان بالنسبة ل لسياج ا خارج ىذا ا

لعلمية اٟتديثة ، ككل مكتسبات الفكر اٟتديث أصبحت خارج ىذا السياج ، كمع ذلك فهو ال  اٟتقائق ا
بثاؽ اٟتقيقة دكف أف يزيح أك يزاح ... ن  يزاؿ صامدان متخشبان ٯتنع ا

لتفكَت فيو كال تزاؿ ىذه القارة عنده تتسع كتًتاكم.  إنو يشكل قارة شاسعة من البلمفكرفيو أك ا١تستحيل ا

لكلمة ا٠تبلقة تشكل نسيج ىذا ا٠تطاب.إف ا٠تطاب القرآ٘ب خطاب مفتوح معرف  يان كا

يان. نبوة كإف ٓب يكن نب ل  على ىذا األساس تكلم الشاطيب على اجملتهد اٟتق مؤكدان أف فيو من قبس ا

أنو متحصل كموجود ُب كل مرة تظهر منها لغة  لدكتور أرغوف عن معٌت جديد للوحي ب كذهذا ا١تعٌت تكلم ا
التاريخ جديدة تعدؿ جذريان من نظرة اإلن لعآب كعن عبلقتو ب ساف للعآب عن كضعو كعن كينونتو ُب ىذا ا

يتو ُب إنتاج ا١تعٌت   . ُكعن فعال

لفكر اإلسبلمي ُب أسلمة اجملاالت أم نفخها بركح جديدة كنفس جديدة كاستشراؼ جديد  ىذا ىو دكر ا
لذاتية كقواعدىا ا٠تاصة ْتيث نستنبت الضمَت اإلنسا٘ب فيها مع اٟتفاظ  دكف أف يؤثر ذلك على ماىيتها ا

تيتها كترابطها .  على ذا

لفن للفن أك األدب لؤلدب لكن ىذا القوؿ يقودنا إٔب الفوت كا١توت  لعلمانية تقوؿ بنظرية ا المرية أف ا
لذبابة بدالن من اإلنساف.  كالعدـ كالشيطاف كاٟتديث عن ا

                                                 
ُ
لفكر اإلسبلمي ،  ص    ّٖا
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كاٟتية كالصلبة بُت اإلنساف كاهلل ،  إف أكؿ خطوة على العلمانية أف ٗتطوىا ىو ٖتديد العبلقة اٟتميمة
لعبلقة لن تكوف من ٪تط العبلقة سؤاؿ /جواب ، بل من نوع من االستقباؿ كاالحتضاف للقدرة  كلكن ىذه ا

لكينونة .  لداللة كمعٌت األشياء كحقيقة الكائن كا  البلهنائية على ا

ية القرآف كضركرة قراءتو كم لتعامل معو كاستشفاؼ كىذا ىو مغزل قوؿ أحدىم حوؿ ضركرة فعال عانقتو كا
تلقاه القارئ كحيان.  ركحو كأ٪تا ي

إف العلمانية عجزت عن أف ٗتلع رداء ا١تعٌت على اإلنساف كتقيم الصرح الشامخ ألنسيتو ، ككاف اعتقا٢تا 
 للدين كإماتتو كعدـ ترقيتها حركة القلب دكر كبَت ُب ذلك.

لداخ لي لئلنساف ، كىذا ما أسقطتو العلمانية كغفلت عنو إف الوحي يعٍت حدكث معٌت جديد ُب الفضاء ا
 فحرمت اإلنسانية مصدران ثرا للعطاء. 

لتوراة كاال٧تيل كالقرآف تودم الكثَت من ىذه ا١تهمة ، كال ينبغي أف  الية اليت ٚتعت ُب ا ١تتت نواع الوحي ا إف أ
تيولوجية البلىوتية اليت تزعم سدانتها ٢تذا  ل  الوحي.٩تلط بينها كبُت األنظمة ا

 

 

ع   س ا ت ل ث ا ح ب ل  ا

ا   ى د ري ا ون ي م ي ف ا ن م ة ك ي ن ا م ل ع ل  ا

/ / ة ن س ن أل ة ا ل أ س ة وم ي ن ا م ل ع ل ع ل وس م ل ى ا ن ع م ل ا / / 

لدين عن الدكلة كقياـ  نا إف ىذه ا١تاىية تكمن ُب فصل ا لعلمانية ، كقل عرضنا سابقان لتحديد ماىية ا
لدنيا.  العقل بسيادة اٟتياة ا

لتحديد إجرائي مضيق  أكالن، كىو ٖتديد سياسي من جهة ثانية.  كحقيقة األمر أف ىذا ا

نية تنطوم على أكثر من مقوـ، كليس ا١تقوـ السياسي إال أحد ٕتليات مفاىيمها ،  ككاقع األمر أف العلما
نا إغفاؿ ا١تقوـ العقلي أك األخبلقي كاإلرادم أك العلمي ٢تذه الظاىرة ، كغَت ذلك من  كبا١تقابل ال ٯتكن

 ا١تقومات.
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ية ُب األساس كاٞتوىر ثورة إنسانية عظمى ُب مواجهة استبلب اإلنساف كا٩تبلعو من قبل ذلك أف العلمان
لدين كالسياسة، كضد ٗتارجو مع الطبيعة كٗتارجو مع اٟتياة ، ثورة ٠تلع األكباؿ كاالغبلؽ كالقيود  سلطيت ا

لعآب ْتيث يصبح سيد  اليت هتبط على فكره كضمَته كعقلو كقلبو ، كُب هناية األمر السًتداد مركزه ُب ىذا ا
 الطبيعة ،  سيد نفسو ، سيد إرادتو ، سيد عقلو.

كالعلمانية ذهذا ا١تعٌت توازم كتطابق األنسنة ، كبا١تقابل فنحن بدكرنا نرفض كافة التوظيفات كاأليدلوجيات 
لية االطلنطية ىي ا١ت لليربا نية اليت تصبغ ىذا ا١تفهوـ لتخرجها عن حقيقتها كالقوؿ بأف ا تلوي ل ظهر األكؿ ا

 كاألخَت للعلمانية.

نة من  تلوين ، يعٍت باختصار لبس نظارة معي ل لتأكيل ، ا لتلوين كا ذلك أف ىنالك فارقان كبَتان ككاضحان بُت ا
تأكيل فهو االستبصار بالظاىرة على حقيقتها كجوىرىا. ل  أجل أف أرل اٟتياة ذها، أما ا

لنهضة لقد ٖتددت بواكَت كارىاصات العلمانية كمنطلقاهتا  لتنوير، ٍب ما بعدىا حركة ا ُب أكركبا ْتركة ا
عوانا على السلطة الكنسية من أجل ٖترير اإلنساف من صخرة القركف الوسطى كظلماهتا  تا حربا ن اللتُت كان
، كفضبلن عن ذلك فإف ىذه ا١تنطلقات األساسية للعلمانية من أجل تفتح اإلنساف كتوىجو ٓب تستنفد 

فة أشكاؿ االستبلب كاال٩تبلع كاالغًتاب االقتصادم كالنفسي كالركحي ، كغَت دكرىا  بتحريرىا من كا
 ذلك من صور االستبلب. 

ىذا ىو مفهومنا للعلمانية ، كىو مفهوـ يقارب بعض ا١تفاىيم كقوؿ الدكتور نصر حامد أبو زيد بأف 
ياز  ية بامت لدكتور حسن حنفي بأف اإلسبلـ دين علما٘بُاإلسبلـ ىو العلمان  . ِ ُب اٞتوىر كقوؿ ا

نية إٔب مستول مفهومها أم إٔب مستول ا١تعٌت ا١تاىوم  كبالطبع فا١تقصود ذهذه ا١تقارنة أف ترقى العلما
 اٞتوىرم الذم ىو اإلنسانية.

لو جوىر كماىية كلو ٖتققات تدخلو ُب إطار ا١تمكن ال الضركرم  –أم مفهوـ  –كبياف ذلك أف ا١تفهوـ 
contingent 

العلمانية إنسانية بالضركرة ، كىذا الوصف ال يزايلها أك يفارقها، فقد تكوف دٯتقراطية، كذهذا التحديد ف
فتحقق جرعة من جرعاهتا ، كلكن ىذا التحقق جائز ٦تكن كغَت ضركرم ، كٓب يستنفد كافة طاقات 

 ا١تفهوـ.

                                                 
ُ
للنشر     اء  ن لقاىرة ، دار سي ا تكفَت ،  ل لتفكَت ُب زمن ا ا و  ب ا   ٔٗ، ص  ٔٗٗكت

ِ
ر ا١تشرؽ كا١تغرب، ص    َْحوا
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انية، كلكنو ليس كذهذا ا١تعٌت نقوؿ إف العلمانية عقبلنية ألف ىذا الوصف األخَت مظهر من مظاىر اإلنس
 اإلنسانية ُب جوىرىا.

ان  نية ، إذا حقق مطلب لعلما لدكلة، فندخلو ُب إطار ٖتققات ا لدين عن ا كعلى ىذا األساس نقيس فصل ا
نية بكافة مقوماهتا، أم يرقى إٔب درجة  لعلما َن قائمان بذاتو ، أك ٯتتص ا َى دكف أف يكوف ىدفاى ان ني إنسا

ية باٞتوىر كالضركرة .  العلمان

أف اإلسبلـ منظومة أك نسق قيمي، كىذا النسق القيمي ٭تقق األنسنة بأسلوبو ا٠تاص ، كمن ٍب فهو ذلك 
ية ، كىو  نية ا١تفهوـ بقدر ٖتققو لئلنسان كليس بقدر اقًتابو  –ُب نظرنا الشيء الكثَت  –يقًتب من العلما

لعلمانية.  من الصيغة الغربية ل

ية أك االشًتاكية ، ذلك أف قياس اإلسبلـ على الصيغة الغربية ل لعلمانية ٬تعلنا نقيسو بصيغ أخرل كالرأٝتال
 . ُكعندئذ نقوؿ إف اإلسبلـ دين اشًتاكي أك رأٝتإب أك ليربإب

نـز  ياز ألنو ا١تيكانـز األمثل الذم ٭ترر اإلنساف ، كا١تيكا إذف نستطيع القوؿ إف اإلسبلـ علما٘ب بامت
 و. األمثل لبلرتقاء بو كتعليتو كتعزيزه كتكرٯت

ية الغربية  ىذا ا١تفهوـ ا١توسع للعلمانية ىو الذم يتيح لنا إجراء مقارنة كاسعة كغنية بُت اإلسبلـ كالعلمان
لية( ، ىذا االجراء ٬تعلنا نقبع  لليربا ، كبالعكس فإف ابتسار العلمانية ُب ا١تفهوـ السياسي أك االقتصادم )ا

ية اٟتقيقية ُب موقعية ضيقة ، ك٭توؿ بالتإب دكف اكتشافنا للق ارات الواسعة ُب اإلسبلـ ، كُب العلمان
 الراشدة ا١تؤنسنة .

اإلسبلـ يضع اإلنساف ُب عبلقة مع ا١تطلق، كٯتده بكافة اٟتوافز كاالنطبلقات كالدكافع للتعإب كالتسامح،  
 كي يرقى إٔب ىذا ا١تطلق.

ا االنطولوجي ، كعلى ىذا يقوؿ األستاذ ٤تمد مزكز : إف أية انطبلقة حضارية ال بد ٢تا من أساسه
نبها اإلنسا٘ب ليس إال. لرصينة ، كإ٪تا من جا  األساس سنقف قليبلن على ىذه الصخرة االنطولوجية ا

لبشرم، أم قبل أف يندرج  لتأسيسي الكو٘ب ُب صيغة عقد بُت اهلل كاٞتنس ا القرآف الكرٙب يرسي ا١تشركع ا
ذى  ٍذ أىخى ًإ لىى أبونا آدـ ُب اٟتياة، قاؿ تعأب: )كى ٍم عى ىي دى هى أىٍش ٍم كى هي ػَّتػى ٍم ذيرِّي وًرًى ٍن ظيهي ـى ًم ٍن بىًٍت آدى رىبُّكى ًم

لً  ًف ا ا غى ذى نَّا عىٍن ىى نَّا كي ًة ًإ يىامى ًق ٍل ـى ا ػىٍو ي وليوا  تػىقي نىا أىٍف  ٍد ًه ػىلىى شى ب ٍم قىاليوا  رىبِّكي تي ًب ٍم أىلىٍس ًه ًس في ٍػ ( أىن ُتى
لتعاقديةُِٕ)ألعراؼ: ندية كا ل  اٞتنس  –بُت اهلل كاإلنساف  ( ُب ىذه اآلية تظهر ا

                                                 
ُ
١تش   ر ا نظر حوا ا برم :  الدكتور ٤تمد عابد اٞتا ١تغرب ، ص ىذا ىو رأم   .َْرؽ كا
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تارٮتي البشرم ، ىكذا يعلن العلي القدير  ل لتعاقدية ليتشح ذها جسم االندراج ا كتستمر ىذه ا١تاىوية ا
ٍر ..()الكهف: في يىٍك ٍل اءى فػى ٍن شى مى ٍن كى ٍؤًم ػي ي ٍل اءى فػى ٍن شى  ( ِٗمن اآلية قائبلن : ) فىمى

لية تواجو اإلنساف أال كىي  إرادتو، كىكذا تقرر لو اٟترية ُب أىم مقوماتو أال إذف ٨تن حياؿ أىم إشكا
 كىو اإلٯتاف.

نبوة ما ىي ؟؟؟  ل  كدكرات ا

لبشرية عن  لدكرات ... إهنا تعٍت ٕتديد ا١تيثاؽ األعظم بعد أف ا٨ترفت ا سؤاؿ ىاـ يقودنا للوعي ذهذه ا
كفى  بيدي ٍع ػى ت ئيلى ال  را ٍس ًإ يثىاؽى بىًٍت  ًم نىا  ٍذ ٍذ أىخى ًإ بقرة: من اآلية ا٢تدل، قاؿ تعأب: )كى ل لَّوى ()ا ل الَّ ا  ( .ًّٖإ

لبقرة:  ٍم ()ا ثىاقىكي ي ًم نىا  ٍذ ٍذ أىخى ًإ لنبيُت كمع ا١تسلمُت ، قاؿ تعأب: ) كى كىذا ا١تيثاؽ يربـ مع النصارل كمع ا
 (.ّٔمن اآلية

تعاؿ با١تؤل كتستمر االنطولوجيا اإلسبلمية ُب جبل٢تا كركعتها تعلية كتعزيزان كتكرٯتان لئلنساف ٬تتمع اهلل ا١ت
ٍذ  ًإ األعلى الذم يضم ا١تبلئكة ، كُب احتفاؿ مهيب ، يعلن ا١تتعاؿ أف ا٠تبلفة لئلنساف ، قاؿ تعأب: ) كى

لبقرة: من اآلية ةن()ا يفى ًل أٍلىٍرًض خى له ًُب ا اًع ٘بِّ جى ًة ًإ كى بلًئ مى ٍل ١تاذا ذلك ؟؟ ... اٞتواب  –(  َّقىاؿى رىبُّكى ًل
نورانية.بسيط ألف اإلنساف لو إرادة كعق ل  ل ، كىذا أمر غَت متوفر لدل ا١تبلئكة ذات األجساـ ا

ٮترج آدـ على ا١تيثاؽ بإرادتو اٟترة، فيأكل من الشجرة احملرمة ، مسألة ُب منتهى إعزاز اإلنساف ، ١تاذا -
لقدرة على ا٠تركج على إرادة ا١تطلق.  ؟؟؟ ألف لو ا

لىقى - رِّ كتستمر مظاىر تكرٙب اإلنساف ، قاؿ تعأب:  ) كى ػى ب ٍل ٍم ًُب ا نىاىي ىٍل ـى كىٛتى نىا بىًٍت آدى رٍَّم ٍد كى
()اإلسراء :من اآلية ًر بىٍح ٍل ا لتكليف اإل٢تي َٕكى ( ، كىذا ا١تخلوؽ ىو ا١تخوؿ ُب عمارة األرض ضمن إطار ا

لتعاقد مع اهلل كموضوع العقد، اإلٯتاف باهلل ، مقابل خبلص اإلنساف  كا١تيثاؽ األعظم الذم ًب ٔتوجبو ا
لدنيوم  كاألخركم.  ا

لنعيم األبدم، كيف ال كىو - نتقل إٔب ا يا لي لدن كيستمر موكب التكرٙب .... ٯتوت اإلنساف ُب ىذه اٟتياة ا
 ليس حشرة بسيطة كالدكدة ٘توت كينتهي كل شيء.

ىذه مقاربات ١تسات بسيطة عن االنطولوجيا اإلسبلمية، سقناىا تدليبلن ببعض مظاىر األنسنة -
 اإلسبلمية.

تارٮتي االجتماعي من جهة كلكن ىل  ل ندراجو ا يكفي الكبلـ على االنطولوجيا ، كما مصَت اإلنساف ُب ا
 نظر اإلسبلـ ؟؟ .
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نية  لسيادة  -كما ىو معلوـ   -إف العلما اجملتمع ا١تد٘ب، اٟترية،  –تتوجت ٣تتمعيان بالتحققات اآلتية : ا
لقانونية، اإلرادة العا لسيادة ا لدٯتقراطية نن ا لعقل ، كالعلم، أكلوية الفردا١تساكاة ، ا  . ُمة ، ا

لدكافع العميقة لئلنساف كبالذات من خبلؿ آليات  نية ٓب ٖتقق ىذه التوىجات إاٌل عرب تغيَت ا لعلما كلكن ا
 دينية.

ان للعلمنة   Peter bergerففي رأم  تية تشكل مقدمة حاٝتة تارٮتي  .ِأف الربكتستان

انتية كُب نظر ماكس فيرب أف العلمنة ىي نتاج ٣ت   ّتمعي للرأٝتالية كالربكتست

لكنيسة، كمن داخل الكنسية نفسها، كضع الراىب األ١تا٘ب مارتن لوثر )  كحقيقة األمر أنو ُب مواجهة ا
لقانوف الوحيد، ا٠تبلص يأٌب باإلٯتاف ، ال ُْٔٓ-ُّْٖ ( مذىبو حامبلن لواء اإلٯتاف : اإل٧تيل ىو ا

 أسرار ا١تمارسات ا٠تارجية، ثبلثة  –باألعماؿ 
 توبة( بدالن من سبعة ُب الكاثوليكية. –مناكلة أك مشاركة  –)مقدسات عمادة 

لكنائس، كزراء  ينية( ، الصور ٖتذؼ من ا لبلد )ال بالبلت الطقس العادم بسيط كالصلوات تتلى بلغة أىل ا
لدينية ، كيضع نشيدان باٝتو لكهنة( ٯتكن أف يتزكجوا .... لوثر يطور ا١توسيقا ا لعبادة )ا  )الكوراؿ( . ا

ان  لقد قاـ لوثر بعملية تذكيب قطعية، فقد ألغى الكاىن ا٠تارجي ، كجعل كل إنساف كاىنا أك راىبان رقيب
لدعوة ، فحسب رأيو ، ليس الكهنوت خدمة ْعلى نفسو  ، كما أنو أجرل تطويران مهمان على مفهوـ ا

لعبادة ، بل العمل ا١تهنة اٟترفة، الشغل مأخوذان بوصفو حياة ف  .ٓمهنة  –رد ُب ٣تتمع أعماؿ ا

انتية حدكدان للمقدس كللعلما٘ب، كقامت بتحرير إنساف  لربكتست ككما يقوؿ ماكس فيرب : لقد كضعت ا
لسبيل لنشأة اإلنساف  ان أماـ خالقو ، كذهذا ىيأت ا تقدمو عاري ابو السحرية ل القركف الوسطى من ثي

 .ٔاالقتصادم عاريان أماـ القول القاسية للسوؽ 

                                                 
ُ
لعدد    ا اط  لرب لوحدة، ا ة ا ثة ٣تل ة اٟتدي لدكل ا ة  ي ن نية، ص ُّرشيد شقَت: مقاؿ موسوـ بعنواف حوؿ علما ا ث ل ا ة  لسن ، ا

ٕٖ. 
ِ
السابق ص    ١ترجع    ّٕا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ِٕا

ْ
السابق ص   ١ترجع    ْٕا

ٓ
 أليس ىذا ىو موقف اإلسبلـ .  

ٔ
بق    ١ترجع السا   ْٕص رشيد شقَت : ا
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لية ، كىذا الشرط ينسجم مع ركح أ٪تاط لقد  ان للرأٝتا ليان ضركري انتية شرطان قب كجد فيرب ُب األخبلؽ الربكتست
لركحية ألسلوب حياة عقبل٘ب منظم،  لدينية كانت اٟتمولة ا ػزعة ا ن ل تإب فهذه ا لرأٝتإب ، كبال اإلنتاج ا

لركتُت اليومي لصغار رجاؿ األعماؿ كاٟترفيُت كأصحاب  كالستخداـ نظامي للرأٝتإب، ٭تافظ على ا
 .ُاٟتوانيت 

ان باالنتفاضة  ن لبورجوام كحركة ىزت ا١تسيحية إيذا للوثريو باإلصبلح ا  .ِىكذا يسمي ا٧تلز ا

كاستأنفت ا١تسَتة سَتىا مع كالفن ، كىكذا يعلن ا١تذكور بصوت عاؿ: إف اإلٯتاف كحده ينقذ اإلنساف ، 
لتوبة، يبقي على سرين فقط،  كاهلل اختار مصطفوه فأعطاىم اإلٯتاف الذم ينقذ ، كالفن  ٭تذؼ سحر ا

لعبادة  لكنائس ، كزراء ا  –يرفض كل ا١تمارسات ا٠تارجية ، ككل تسلسل إكلَتكي، ككل زينة ُب ا
لكالفينية ٚتاعات حرة  –القساكسة  يتجندكف ٖتت رقابة ٚتعية ا١تؤمنُت ، كىكذا شكلت الكنائس ا

 كدٯتقراطية الطابع ...

لكال يتصور عن اهلل بوصفو بعيدان مطلق القوة، كغَت كانت ا نية ُب نظر فيرب عامبلن ٣تتمعيان مزكدا ن في
مستجيب للتوسبلت ، ككمتحكم مطلق بأقدار البشر ، كُب ىذه اٟتاؿ، فإف النصيحة الوحيدة ا١تمكنة ُب 

 عآب متصور على ىذا الشكل، ىي التوجيو ٨تو الزىد.

لناشئة ع لتغلب على ا١تشاكل ا لكاليفنيُت من إف ا لبعيد ، ًب ُب نظر فيرب عرب تطور ا لتعامل مع اإللو ا ن ا
 خبلؿ خطُت ٦تيزين :

ان بأف يعتقد أنو ٥تتار للخبلص ، كأف كل الشكوؾ اليت تعًتيو ىي  ني ان دي األكؿ ىو أف لدل كل كالفٍت كاجب
 ٔتثابة إغراءات شيطانية. 

لنشاط ا١تركز ُب ىذا العآب ، ىو  ثا٘ب: ىو أف ا ل لثقة بالنفس .ا لة الشكوؾ كلتلقُت ا  الوسيلة األكيدة إلزا

لدعوة اٟتثيثة للعمل ُب ىذا العآب، ىو الذم اشًتط  لفينية بُت الزىد كا لقد كاف ىذا التوحيد ُب الكا
لدينية ا١تلهمة للمشركع الرأٝتإب   . ّْتسب تصور فيرب ٣تموعة متكاملة من اٟتوافز ا

لتفتح اإلنسا٘ب اليت  كجدناىا ُب  –ُب نظرنا  –كإذا كاف اإلسبلـ  لتقدـ كا ينطوم على الكثَت من ٜتائر ا
لذاٌب من ىذه ا١تسألة كاضعان  نا نًتؾ للقارئ أمر التحقق ا فينية ، إذا كاف األمر فإن تية أك الكال لربكتستان ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ْٕا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ْٕا

ّ
بق، ص    ١ترجع السا ا  . ْٕرشيد شقَت: 
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تية مشركعان للعمل كا١تمارسة كاإل٧تاز لذا كالتحقق  نصب عينيو ما إذا كاف اإلسبلـ ُب جوىره كماىيتو ا
 أكثر منو مشركعان زىديان يطرح اٟتياة كيزدريها.

لفرصة  كمع ذلك فسنتابع ا٠تطى مع ا١تشركع العلما٘ب، كما ٖتقق ُب اٟتضارة االطلنطية ، كيما تعطى لنا ا
لتعارض .  األكرب للتقييم كا١تقارنة كالًتجيح كٖتديد نقاط االلتقاء كا

نػزع القناع عن األشكاؿ  ككما قلنا سابقان فأكؿ ملمح للعلمانية ىو إقامة العآب الواقعي لئلنساف الذم ي
لذاٌب  .ُا١تقدسة كاألشكاؿ غَت ا١تقدسة لبلستبلب ا

ىذا ا٢تتك لؤلقنعة ا١تزيفة يضع العقل أماـ موضوعو، ٦تا يتيح لو اكتشاؼ اٟتقائق ا١توضوعية كالعلمية 
تاريخ أم يتيح للعقل أف يبسط س ل  لطانو على سائر ميادين اٟتياة.كقوانُت الطبيعة كالفكر كا

لعلمانية كنمط من أ٪تاط اٟتياة ، للدين ٣تالو كللدنيا حقها  على مفهوـ ا ىذا التحديد يلقي ضوءان ساطعا ن
نية  لدي لتقليد  ِا٠تاص، كحيث سلطاف العقل كاستقبللو عن ا١تسبقات ا لفكر ضد احتكار ا ، كحيث حرية ا

لديٍت للمعرفة .  ا

لعل لتعقل ضمن ا٠تط النقدم لئلنسانيةىكذا يوظف كقود ا ، كما أف ذلك ّمنة من أجل قاطرة الفهم كا
تاريخ البشرم.  ل  يقسم نشوء العلمانية ُب كل مرحلة من مراحل ا

لتارٮتي  لركحي كالعقلي كالنفسي كالضمَتم، كالرىاف الفلسفي كا لتوتر ا لذلك فإف العلمانية ىي ذلك ا
ورية إٔب ا١تعرفة العقبلنية من الوعي اإليديولوجي إٔب الوعي الواقعي للعلمانية ىو االنتقاؿ من الصفة األسط

ية الكربل لنقل اإلنساف من ا١ترحلة  لركح اإلنسان لدكر الكبَت ُب مغامرة ا العلمي، أجل أٓب تلعب العلمنة ا
إٔب ا١ترحلة الوضعية الراىنة  ١تيتافيزيقية صعودا ن نية إٔب ا١ترحلة ا لدي  .ْا

ئم كا لتوتر الدا نية راىنية باستمرار ُب التجربة إف ا ١تستمر بُت األيديولوجي كالواقعي ٬تعل مسألة العلما
فتتاح قارات  البشرية، كمن ٍب فالعلمنة ليست ىدفان جاىزان كمنجزان، كإ٪تا ىي ىدؼ يتطلب باستمرار ا

لدكر ك٣تاالت جديدة ما داـ جدؿ اإلنساف قائمان  ُب اٟتياة كالطبيعة كاجملتمع كبُت الطبقات،  كيبقى ا

                                                 
اط،  ُ لرب الوحدة ا ة  لدٯتقراطي ٣تل ا قومي  ل ية ُب ا١تشركع ا ن علما ل عنواف: ا اعي: مقاؿ موسوـ ب السنة َٗٗجاد اهلل اٞتب  ،

لعدد  بعة، ا  .ُِْص  ٕٓالسا

ِ
ية ، ك     نَّا ُب اإلسبلـ ال سلطة كهنوت ًإ ليوا  اؿ تعأب: ) بىٍل قىا آيات ٚتة ، ق يد ب ل تقا ل ا ب قرآف يندد  ال من جهة أخرل ف

لزخرؼ: ( )ا كفى تىدي ٍه ٍم مي ًرًى ثىا لىى آ نَّا عى ًإ ةو كى أيمَّ لىى  ءىنىا عى بىا نىا آ ٍد  ( ِِكىجى

ّ
لعريب اإلسبلمي ، ص    ا لفكر  اريخ ا  ، كما بعدىا. ُٗد. ٤تمد أرغوف : ت

ْ
قوا  ل لقارئ ، ا تذكر ا ي لثبلثة لكونت.ل  نُت ا
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نية  نية ، ال يزكؿ إال بزكاؿ استغبلؿ اإلنساف لئلنساف مبتعدة ُب ذلك عن انطبلقتها اإلنسا تارٮتي للعلما ل ا
لكنيسة فحسب.   اٟتقيقية، أال كىي ٖترير اإلنساف من كل قيد، كليس من قيد ا

ثقاُب، كفهمها على أهنا مع ل لعلمانية ُب اجملاؿ ا لدين، فهذا ا١توقف على ىذا األساس ال ٬توز حصر ا ارضة ا
 ٮتتزؿ العلمانية، كيقودىا إٔب اإلٟتاد الفارغ ك٭ترر اإلنسانية من أىم ميكانزماهتا فاعلية كحيوية. 

العلمانية ُب نظرنا أبعد من ذلك كأٝتى من ذلك بكثَت إهنا تعٍت نقيض الوثنية أية كثنية ، كثنية رجاؿ 
نية السلطة اٟتاكمة، ككثنية اٞتمو  لدين ككث  د الفكرم كالعقائدم كالتعصب القومي ، كغَت ذلك ...ا

إف عبادة اهلل الواحد األحد ، افتتاح للتاريخ اإلنسا٘ب بالقضاء على أية سلطة حالكة مغلقة، كتسليم 
لرٛتة كالعدؿ كاٟتب.   الوجو لسلطة كاحدة ىي مطلق ا

ياز ىذ و امت لدين الذم ل نباط ، ىذا ا١توقف يقود كإف عملية استنباط اٟتقيقة من النص بيد رجل ا ا االست
لدين بعامة كاإلسبلـ ٓتاصة، كقد  إٔب جربية اجتماعية كجربية سياسية كجربية طبيعية ال تتفق مع جوىر ا

 رفضها ا١تسلموف على يد فرساف العقل ا١تعتزلة.

ل لعلمانية ، كبُت سلطة النص، سواء أكاف ا نص على ىذا نقرر بيقُت أف ىنالك تعارضان جذريان بُت ا
يان ، قاصدين بسلطة النص ىذه ا١تنعكسات اليت تطغى على النص  شوفين ان أـ قوميا ن ان أـ ماركسي ي ل يربا ل

ية كالدكغمائية العقيدية .  لدين  فتحجب جوىره ، ككما يظهر ُب االرثوذكسيات ا

نية تتحدد ٔتنطلقاهتا اإلنسانية، كال ٯتكن أف هتبط إٔب مستول االيديول وجيا أك كذهذا ا١تعٌت فالعلما
ية أبسط قواعد ا١تساكاة بُت أبناء  لدكغما، كما حدث ُب الغرب االطلنطي ، حيث جحدت ىذه العلمان ا

لسياسية كغَت ذلك. ثقافية كا ل  البشر، كحيث ٘توج ىذه العلمانية بالشوفونية كاالستكبار كا١تركزية ا

األكباؿ كاألغبلؿ على  ىكذا ندلل بأف العلمانية ال ٯتكن أف تتحوؿ إٔب سلطة ضبط ٘تارس حق كضع
نية كانت أـ دنيوية.  عقل اإلنساف كحريتو من قبل أية سلطة دي

لوطن عموديان إٔب طوائف كفرؽ كٖتاجزات ٣تتمعية ، كبا١تقابل  لعلمانية ينفي انقساـ ا كا١تفهوـ القومي ل
  كاحدة.فهو يؤمن ٔتجتمع مد٘ب تسرم فيو دكرة حياة طبيعية، ك٘تتد ُب أقطاره كجسده عركؽ كشرايُت

نية القائمة على ا١تساكاة ىي اليت تؤصل مبدأ االختبلؼ كحق ا١تعارضة كحق الغَت بالتعبَت عن  كالعلما
 : لكل ذم مصلحة مقاؿ.  ثقافتو كمصلحتو كرؤيتو للحياة ، كُب ذلك يقوؿ 

ل كاستطرادان فالعلمنة ال تتعارض مع حق األغلبية ُب األمة بأف تتحوؿ إٔب أغلبية سياسية ٖتم
كمشركعان يهم األمة ٚتعاء ، كلكنو يتجاكزىا ُب اآلف نفسو مهما كاف ثقلها كحجمها.   كعيا ن
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كإذا كانت اٟترية ىي ركح العلمنة، حرية الركح ، فالدٯتقراطية ىي شكل ٦تارسة اٟترية، كمن ٍب فهي لب 
 فة كاٟترية .العلمنة كركحها كضمَتىا ا١تتوقد، ىي ركح اإلنساف كجوىره ، إنساف العمل كا١تعر 

ك٬تب أف ال ننسى أف ىذا اإلنساف ىو اإلنساف الواقعي لسبب بسيط ىو أف اٞتذر الواقعي لئلنساف ىو 
لرصينة للحرية اٟتقيقية   .ُاألرضية ا

ذهذا ا١تعٌت رأينا ا١تعتزلة ٬تعلوف اإلرادة جوىر اإلنساف، كيفهموف نظاـ الفطرة ُب اإلسبلـ بأنو نظاـ طبائع 
زة ُب الواقع ، ك٢تذا فقد تكلموا عن ا٠تَت ُب ذاتو ، أم الكامن ُب األشياء كالذم يكشفو األشياء ا١تركو 

العقل )ا٠تَت العقلي( ، كىنا افًتضوا أف النص يكشف عن ا٠تَت كيعلنو، كليس ىنالك تعارض بُت النص 
لتقاط ع بُت العلمانية كالعقل، بل عند كجود مثل ذلك، يرجع إٔب طبائع األشياء ، كال ريب أف التداخل كا

لدنيوم الواقعي على اعتبار أف اإلنساف صانع لتارٮتو  تفاعل اٞتدٕب بينهما مرده إٔب اٞتذر ا ل لدٯتقراطية كا كا
 كمالك ١تصَته .

لتاريخ كا١تعرفة ٨تو استعادة اإلنساف لذاتو كالقضاء على استبلبو الذاٌب بأشكالو  كالعلمنة سَتكرة تقدـ ُب ا
لدكلة ا١تقدسة كغَت ا١تقدسة  لطبيعة كاجملتمع كا  . ِكٖتقيق حريتو إزاء ا

لقضاء على ٗتارجو مع الطبيعة كالواقع كالفكر كا١تادة كالركح  إف القضاء على استبلب اإلنساف يعٍت ا
 ٗتارجو مع عقلو كضمَته كجسمو كشهواتو.

لدٯتقراطية  لسياسية اٟتقوقية كاالجتماعية كاالقتص –كما ىو معلوـ   –كا ادية كاألخبلقية، ىي ا١تساكاة ا
لعلما٘ب، كألهنا تنطلق من أصل ال ٯتكن إ٫تالو أك ٕتاىلو ىو ا١تساكاة االنطولوجية  ك٢تذه ا١تستويات جذرىا ا
، كمن ٍب فإف سائر أشكاؿ عدـ ا١تساكاة ناٚتة عن استبلب اإلنساف كانتقاص كيانو، منوىُت استطرادان 

 االلينة ) مفهوـ برز ُب األدب ا١تاركسي(. –بلع بأف لئلسبلـ نظريتو ا٠تاصة ُب االستبلب أك اال٩ت

باره ٭تمل  كنعتقد أف االستبلب كاالنسبلخ اإلسبلمي أعمق من االستبلب االقتصادم ا١تاركسي باعت
نىاهي  ٍػ ي ػى ت م آ لًَّذ ػىبىأى ا ن ٍم  ًه لىٍي لي عى ٍت ا مضمونان موسعان يتسع لكل ا٠تركج على األنسنة بدليل قولو تعأب: )كى

نىا فىانٍ  ًت ( )ألعراؼ:آيىا غىاًكينى ٍل نى ا افى ًم طىافي فىكى ٍي لشَّ وي ا عى بػى ٍػ ا فىأىت هى ٍػ ن لىخى ًم نية تقرر كتعلن أف ُٕٓسى ( كالعلما
ما ىو جذرم كذا قيمة حاٝتة ُب اٟتياة ، إ٪تا ىو اإلنساف إنساف العمل كاإلنتاج كا١تعرفة كا٠تلق كاإلبداع 

ثا لتواكل كالزىد كالتصوؼ كاالمت لعجز كا  ؿ كالعبودية.كاٟتضارة ضد ا

                                                 
ُ
ة.    ة اٟتقيقي ة، ك٬تعلهما جناحي اٟتري ة االجتماعي ة كاٟتري ة السياسي لناصرم بُت اٟتري ا يربط ا١تشركع   ىكذا 

ِ
بق ، ص   لسا ١ترجع ا  .َُّجاد اٞتباعي : ا
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دان بأف ا٠تلق كاإلبداع ٝتة عميقة ُب األنسنة اإلسبلمية ، ىكذا يصرح العلي القدير  لتأكيد استطرا كٯتكن ا
...()ا١تؤمنوف: ُتى ًق ني ا٠ٍتىاًل سى لَّوي أىٍح ل تىبىارىؾى ا ػى  ( ُْمن اآلية قائبلن: ) ف

 .إذف ىنالك خالقُت غَت اهلل ، كبالطبع فهذا األمر ينصرؼ إٔب اإلنساف

لدٯتقراطية ّتذرىا العلما٘ب كنسغها اإلنسا٘ب ، ك٤تتواىا االجتماعي ىي مدخل إٔب ملكوت اٟترية كسيادة  ا
 .ُاإلنساف كسيادة الشعب 

: ال ٕتتمع أميت على  ىل ٨تن ْتاجة للكبلـ عن سيادة الشعب با١تفهوـ اإلسبلمي ، كإال ما معٌت قولو 
 خطأ.

لئلنساف كاٟتياة ، للعقل كالعقبلنية، للمعرفة الواعية ٟتدكدىا كالعاملة العلمانية ٔتضموهنا ا١تؤنس انتصار 
 على ٗتطيها كٕتاكزىا باستمرار.

لعقبلنية اليت يشكل التحرر من  لعلمانية ليست مذىبان أك عقيدة ، كإال تناقضت مع ا على ىذا فا
 ا١تطلقات كا١تسبقات ، كمن التمذىب ٤تورىا كأساسها. 

ل نية إذ تضع ا عآب بُت يدم اإلنساف كتقيم سلطة العقل كا١تنطق، إ٪تا تعلن نسبية اٟتقائق كتارٮتيتها كالعلما
لذات  يتها للتغَت كاحتماؿ خطأ ا التإب إمكانات ا١تعرفة ا١توضوعية كالوعي  ِكقابل كصواب اآلخر، كتفتح  ب

 العلمي ا١تطابق للواقع كإٔب حاجات تغَته باستمرار.

تاريخ ككونية العقل كامتبلء العلمانية ّتذرىا اإلنسا٘ب ك  ل ٤تتواىا االجتماعي بسط ١توضوعية ا١تعرفة ككاقعية ا
الركح ، لذلك فالعلمانية ٓب تكن غريبة عن التجربة البشرية، أليست العلمانية ٣تذرة ُب العلوـ الوضعية 

 كالعقلية ؟؟ 

لتقدـ كاٟتضارة ؟؟ لتاريخ كا  أٓب تنطلق من صنع األدكات كمن تدشُت ا

لتقدـ كل تقدـ ىو الرنو إٔب ٦تكنات على حساب العلمان لتقدـ ، ألف ا تاريخ كفكرة ا ل ية تتضمن فكرة ا
٦تكنات أخرل ، كمن جهة نظر أكثر ٕتريدان ، أك أقل تارٮتية ، ُب كاقع جدٕب كإمكا٘ب كاحتمإب متناقض 

 كمتغَت .

                                                 
بق، ص ُ السا ١ترجع  ا اعي:   . َُّجاد اٞتب

ِ
نية ٧تد ٖتقيقها ُب قوؿ مالك   ئق اإلنسا ة اٟتقا ي ة كنسب ي نون لقرب يقصد من ذلك  قا ا بن أنس كلكم رد إال صاحب ىذا 

لرسوؿ  أما الصحابة فهم رجاؿ ك٨تن رجاؿ . ا لرأس  لعُت كا لرسوؿ على ا ا فة  ي  كقوؿ أىب حن
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لقرآ٘ب من خبلؿ رٝتو منهج ُت ، أك٢تما نكوثي ُب األمم ىذا ا٠تط الصعودم أك النكوثي ٧تده ُب األدب ا
اليت انقرضت بسبب ابتعادىا عن حكم اهلل ، كأخرل مكلفة ٓتبلص اإلنسانية ىي أمة األمر با١تعركؼ 

لرسوؿ  بأف اهلل يرسل ُب هناية كل قرف من ٬تدد الركح  كالنهي عن ا١تنكر، كىذا ما نفهمو من حديث ا
 ُب ىذه األمة.

ر ٖتويل الواقع إٔب كبلـ إٔب أيديولوجيا كأكىاـ كعقائد جامدة خطراف تكافح العلمانية ضد٫تا : خط
لواقع إٔب أشياء كمواد صلبة باردة، أم خطر  كمذاىب متحجرة كقوانُت سرمدية ، كخطر آخر ىو ٖتويل ا

نية. لوث يات ا لتاريخ كرفع را لواقع كمنطق ا  تشيؤ الواقع ْتجة ا١تادية ، إزىاؽ ركح ا

نية ا١تعرفة ُب مستوييها  كىذا ما أكده ا١ترحوـ األستاذ لياس مرقس بقولو: إف ىذه القضية، قضية كث ا
الركحي كا١تعرُب ، قضية كونية شاملة ال يفلت من دائرة مسألتها شيء، كال ٯتكن أف تفلت إهنا ُب عصرنا 

يا   .ُىذا قضية القضا

نية با١تع لوث ٌت ا١تطلق للوثنية ، كليس ىل ٨تن ْتاجة للتدليل بتلك اٟترب الشعواء اليت شنها اإلسبلـ على ا
 با١تعٌت الضيق، أال كىي مقاكمة األصناـ با١تفهوـ ا١تادم .. 

إف كل شيء ٮترج عن طبيعتو يتحجر يتكلس يصبح دكغما ، يسقط ُب األرثوذكسية ، ينكفئ إٔب األنانية 
 ، كل ذلك مظهر من مظاىر الوثنية اليت حارذها اإلسبلـ ببل ىواده.

يو كالتجسيد ىكذا حارب اإلسبلـ كا لتشب زىان ا١تتعاؿ فوؽ أم شكل من أشكاؿ ا لوثنية منػ فة أشكاؿ ا
زيو  نػ ت لسابقة، كمع ذلك فال لديانات ا يقرب  -ككما أكده اإلماـ ٤تمد عبدك  –اللذين كقعت فيهما كافة ا

ية إٔب االرتقاء  ت لذا إٔب أٝتى العبد من اهلل حُت يلغي كل كاسطة بينهما، ك٬تعل اإلنساف مستعدان ٔتلكاتو ا
لطبيعة اإلنسانية ، لكنو حذر عليو الولوج إٔب مقاـ األلوىية الذم  درجات الكماؿ اليت ٯتكن أف تدركها ا
لنبوة الذم خص بو نفران ٤تدكدان اختارىم اهلل ألداء رسالتو ، أما فيما عدا ذلك فبل  تفرد بو اهلل كإٔب مقاـ ا

داتو ا  .ِلشخصيةحجاب كال مانع يقف ُب كجو اإلنساف كاستعدا

نية ذهذا ا١تعٌت ا١تؤنس ضد انقساـ اٟتياة عموديان إٔب طوائف كمذاىب ك٨تل تدمر األمة كاٟتياة  لعلما كا
لناس عياؿ اهلل كأحبهم إٔب اهلل أنفعهم لعيالو.  كاجملتمع ، كلطا١تا ا

َت كا٠ترافات كعلى الصعيد ا١تعرُب فالعلمانية ىي ٖترير العقل من ا١تسبقات كا١تطلقات، كاألكىاـ كاألساط
 كٖترير اإلنساف من العبودية .

                                                 
بق، ص ُ لسا ١ترجع ا اعي ، ا  .ُّْأكرد ىذا اٟتديث ، جاد اٞتب

لقاىرة ، ص  ِ الشيخ ٤تمد عبده ، ا و  لرد على منتقدي يرد اإل ْٓاإلسبلـ كا ا   ماـ على ىانوتو. كىن
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براىيم ا٠تليل ُب كصولو  لبشر ا كالقرآف الكرٙب يقدـ لنا صورة حية ىذا الشك ا١تنهجي الذم اعتمده سيد ا
 إٔب اٟتقيقة الساطعة .

نواميس الطبيعة سببان  لتسليم بأف ٙتة مصدران كاحدان للمعرفة ىو السماء كإف ل لعلمانية ضد ا ا
كك  يان كاحدا ن نبثاقان كامبلن كهنائ تاريخ مرة كاحدة ، كإٔب اآلف ا ل نبثقت ُب ا حيدان قائمان خارجها، كإف اٟتقيقة ا

. 

ية ، إ٪تا يتعلق بأكصافها كخصائصها  ليو عن العلمان ك٩تلص من ذلك إٔب نتيجة ىامة ، ىي أف ما أشرنا إ
ليها ال ّتوىرىا كماىيتها ، أما ىذه ا١تاىية فتكمن ُب ىذه ال لعظيم الذم ما ك٣تا شعلة ا١تقدسة كالنرباس ا

 فتئ ، كلن يفتأ يعطي الضياء من أجل اٟتق كاٟترية ككرامة اإلنساف كقدسيتو.

لذين  لعلمانيُت ا نا ا لعبلمة ٤تمد حسُت فضل اهلل ٤تددان ىذه القدسية : عندما أٖتدث مع أصدقائ يقوؿ ا
لدين فكرة ا١ت لدين ىو يعيشوف الفكر العلما٘ب، أجد أهنم أخذكا من ا طلق ، فكما أف ا١تتدينُت يعتربكف ا

لفكر ا١تطلق ، أك أف ا١تاركسية ىي الفكر  لعلمانية ىي ا الفكر ا١تطلق ، أصبح العلمانيوف يعتربكف أف ا
لتوتر النفسي أك السياسي يعيشوف  لفكرم كا توتر ا ل ا١تطلق ... لذلك اعتقد أف العلمانيُت أصبحوا ُب ىذا ا

 . ُية دينية كإف ٓب يعًتفوا بالدين ذىنية دينية ىي ذات خلف

لنا األساسي أال كىو: ىل يؤمن اإلسبلـ ذهذه القدسية لئلنساف ، كىل لو نظرة خاصة ُب  كلنعد إٔب سؤا
لقدسية كما ىي ىذه القدسية ؟؟   ىذه ا

ياز كيعلي من كرامتو كشأنو كعظمتو بامتياز ، كمع ذلك ف ياز، كيعززه بامت هذا اإلسبلـ يقدس اإلنساف بامت
لتقديس اإلسبلمي لئلنساف لو طبيعتو ا٠تاصة ا١تميزة :  ا

suis-generis   ، انطبلقان من طبائع  –نقوؿ لو طبيعتو ا٠تاصة ا١تميزة لسبب بسيط ىو أف اإلسبلـ
يعطي القدسية النسبية لئلنساف ، أما القدسية ا١تطلقة فهي هلل ا١تتعاؿ،  –األمور كما ىو مركوز ُب الشيء 

لنسبية لئلنساف ُب جدؿ مستمر مع اهلل ا١تطلق معانقة كتوجها كامتياحان كاستشعاران كمع ذلك فال قدسية ا
 كرنوا ككجهة كمناطان كرجاء كأمبلن.... أليس ذلك عُت األنسنة ؟؟؟ ... كيف ك١تاذا ؟؟ 

موضوعية ُب جوىرىا عقبلنية ُب ٤تتدىا كاقعية ُب منطلقها  .إف العلمنة بالوصف الذم حددناه سابقا ن

لتزمت بو، ىل ٯتكن أف يكوف اإلنساف مطلقان ... أليس  نادان إٔب ما تقدـ كإٔب قانوهنا الذم كضعتو كا كاست
ليس ذلك نوعان من االستبلب، كىل  لعتو كاالستكبار ، أ لغلو كا ىذا اإلطبلؽ يركبو منت الشطط كا

ال النسيب .... أجل ٗتارج االستبلب شيء آخر غَت االغًتاب، اغًتاب الشيء عن طبيعتو با١تعٌت ا١تطلق 

                                                 
ُ
لعدد    ة ، بَتكت ، ا فلسفي ل لدراسات ا ة ا  .ٖٗ، ص ُٓٗٗلعاـ  ٣ِّتل
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العامل عن عملو اغًتاب ... كلكن أليس الزنا اغًتاب ؟؟؟ ألنو صرؼ الشهوة ُب غَت ٣تا٢تا .... إذف ١تاذا 
نقصر االغًتاب على مدلولو االقتصادم ... أليس اإلسبلـ أكثر عمقان ُب فهم االغًتاب ، كاالغًتاب ُب 

 اإلسبلـ معناه ا٠تركج على قانوف الفطرة. 

إف خلع االطبلؽ على اإلنساف ال يعٍت إال االغًتاب ألنو خركج على قوانُت الشيء كىذا االغًتاب يقود 
نػزؽ. ل  إٔب االستعبلء كالطيش كا

إف أكؿ عقل علما٘ب جبار تكلم عن نسبية اٟتقائق اإلنسانية كضركرة مواجهة بعضها ببعض ، ىو عقل 
لفاعليات ، كتعبَتان عن ا١تعادؿ ا١توضوعي على حد قوؿ مونتسكيو ٖتقيقان للتوازف بُت القول كاألشيا ء كا

 ا١تناطقة كا١تفكرين.

 اإلنساف ٤تدكد ُب عقلو كقوتو كأحاسيسو ككل جوارجو كملكاتو، فكيف ٯتكن اٟتديث عن إطبلقو.

١تطلقة ىكذا تأٌب األنسنة اإلسبلمية لتكرس القوة ا١تطلقة اٟتقيقية )اهلل( لصاّب اإلنساف، فإذا ذهذه القوة ا
لدموع كتنكأ اٞتراح.  ٘تد جوانح الرٛتة لتظلو، كإذا بأناملها تكفكف لو ا

لعلمانية ٔتفهومها األطلنطي، كبعد أف اغتالت ا١تتعاؿ   ُإذف فالفارؽ بُت األنسنة اإلسبلمية كاألنسنة ا
لدرجة.  فارؽ ماىوم ، كليس فارؽ ُب الكم كا

لطريق إٔب شعاب ىي ا١توضوعية، فكيف ٔتر  –كما حددنا   –العلمنة  لعلمانية األكربية ٗترج عن ىذا ا كبة ا
ية كالكرب كالغطرسة كاإلٟتاد الفارغ.  فرعية، ىي شعاب الشوفين

ية تؤمن بقدسية اإلنساف أم بنوره ا١تتوىج ُب ضمَته كإرادتو كقلبو  العلمانية ُب صيغتها الفلسفية كاإلنسان
اف الذم فطر عليو كالذم أكدعو اهلل ُب قلبو ، كما كمشاعره، كلكن األنسنة اإلسبلمية تؤمن بنور اإلنس

 أهنا تؤمن بنور آخر ىو نور اهلل ا١تطلق .

النور البشرم الذم يهدم اإلنساف ، كشتاف بُت من يسَت  كتتلخص العملية كما يأٌب : اإلسبلـ يؤمن ب
: نور على نور ، على طريق مظلم ، كبُت من يسَت على طريق يتؤلأل بالضياء ، كىذا ىو معٌت قولو تعأب

لعلمانية اإلسبلمية أك لنقل  أم نور اهلل، كنور الفطرة اإلنسانية )العلمانية( ، كىذا ىو الطابع ا٠تاص ل
 لؤلنسنة اإلسبلمية.

                                                 
ُ
ة : موت اهلل    ي ن علما ل يات ا  موت األديب ...اْب . –موت اإلنساف  –تتعدد صور كأشكاؿ ا١توت ُب أدب
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كعلى ضوء ىذه األنسنة اإلسبلمية فاألدب اإلسبلمي ال يقبل أسطورة سيزيف أم ال يرضى ىذا العذاب 
لدائب لئلنساف ، يصعد إٔب أعلى ا ٞتبل، ٍب يعود كتتكرر ا١تأساة، كلكن اإلسبلـ ٯتد يده إٔب ا١تعذب ا

 ليسعفو كيعينو.

 أين ىذه األنسنة اإلسبلمية ا٠تاصة كا١تميزة ؟؟ 

اٞتواب ُب نظرنا شرايُت كعركؽ ٘تتد ُب تضاعيف اآليات القرآنية كتضاريسها دكف أف ٗتلو منها أية كاحدة 
 تغطية ىذا ا١توضوع، كلكننا ٧تتزئ بعض األمثلة.، ك٨تن ُب ىذا ا١تقاـ الضيق ال يسعنا 

يها كا١تتعلقة بتكرٙب اإلنساف، )كرمنا بٍت آدـ(   - ا١تواقف االنطولوجية )الوجودية( اليت سبق أف أ١تعنا إل
 كتفضيلو على ا١تبلئكة كاستخبلفو ُب األرض ... 

 ؟؟؟  خلق اإلنساف بالنفخة اإل٢تية )نفخنا فيو من ركحنا( ... ماذا يعٍت ذلك  -

بناء اإلسبلمي من رأسو حىت أٜتص قدميو .... اإلنساف من مادة كركح ...  ل ىذه النفخة تفسر كافة ا
 الركح نفخة إ٢تية مقدسة ... كاإلنساف ٤تكوـ ذهذه ا١تثنوية الضدية.

لعليُت ... كعنصر آخر ذهيمي  - بناء علوم يرفعو إٔب األعلى باالرتقاء كا١تعراج كي يصل إٔب أعلى ا
لنتيجة أنسنة متوقفة ٭تاك  بهيمية، كا ل لغرائزية كا لوراء منكفئان مرتدان إٔب ا ؿ أف يشده ، كيهبط بو إٔب ا

بهيمية. ل  على االنتصار على ا

لتاريخ  قعية تلك األنسنة ، أال ٘تثل دراما اإلنساف كمغامرتو الكربل كجدلو مع ا كم ىي عظيمة ككا
ليو كاٟتياة كالطبيعة، ىل الواقع يصدؽ ىذه األنسنة  كأين ٨تن من هتوٯتات األنسنة األكربية ُب تأ

نا  نية األكربية  –اإلنساف كىل ٯتكن لغرائز  –على طريق العلما ٖتقيق األنسنة عن طريق السقوط ُب ا
 ؟؟ 

ئزية ، كلكن يستأصل تطرفها، ينظمها  لغرا لركحية كا اإلسبلـ يليب حاجات اإلنساف اٞتسمية كا
نة كيتحقق ملكوت اإلنساف ، حيث ال انفصاـ يقطع أكصالو، يركضها من أجل أف ٖتقق ىذه األنس

 كيفصل ركحو كضمَته عن غرائزه.

لرسوؿ: إف اإلنساف أفضل من  - لكعبة فأجابو ا أشار أحد الرجاؿ إٔب الكعبة قائبلن : ما أقدس ىذه ا
لكعبة ، كا١تقصود ىنا بالطبع مطلق اإلنساف، كليس ىذا اإلنساف أك ذاؾ.  ا

لشاملة لكل   ُب كل كبد حرل - أجر .... ىذا اٟتديث يكشف عن األنسنة اإلسبلمية ا١تعممة اجملردة كا
نبات. ل  كائن حي حىت اٟتيواف كا
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 إ٘ب آمل أف ٮترج من أصبلذهم من بعيد اهلل. -

لرسوؿ  لعبارة قا٢تا ا على أثر تعذيب مشًتكي الطائف لو، حيث رفض االنتقاـ من أىل  ىذه ا
لغاية رجاء كأمبلن أف ٮترج من أصبلذهم من يتخلص الطائف على يد ا١تلكُت الذ ين أرسلهما اهلل ٢تذه ا

من دنس الشرؾ ... ىل ٯتكن أف تكوف ىنالك أنسنة مثل تلك ؟؟ ... إهنا اٟترص الشديد على 
لذين سيلدكف ُب ا١تستقبل من األصبلب .  صوف كٛتاية ا

لناس ٚتيعان  - لكثَتة اليت تتكلم عن عباد اهلل كعن ا ال فضل لعريب على عجمي ، كال ألبيض على  اآليات ا
 أسود إال بالتقول.

 عن أعظم عمل يعملو اإلنساف فأجاب : بذؿ السبلـ للعآب ... سئل الرسوؿ  -

 ماذا تعٍت عبارة لوجو اهلل اليت تًتدد ُب األدبيات اإلسبلمية ؟؟؟

لفعل اإلنسا٘ب ٬تب أف يتجسد ا٠تَت ا١تطلق اجملرد عن ا٢تول  زعات العارضة ا٠تاصة كالطارئة.تعٍت أف ا نػ ل  كا

لنستمع إٔب ىذا ا١تقطع ١تسكويو يقوؿ ا١تذكور: كآخر ا١تراتب ُب الفضيلة أف تكوف أفعاؿ اإلنساف كلها 
أفعاؿ إ٢تية، كىذه األفعاؿ ىي خَت ٤تض، كالفعل إذا كاف خَتان ٤تضان ، فليس يفعلو فاعل من أجل شيء 

 َت احملض ىو غاية متوخاة لذاتو أم ىو األمر ا١تطلوب ا١تقصود لذاتو.آخر غَت الفعل نفسو ، كذلك أف ا٠ت

لنفاسة لن يكوف من أجل شيء آخر، فأفعاؿ اإلنساف إذا صارت إ٢تية  كاألمر الذم ىو غاية ُب هناية ا
فهي إ٪تا تصدر عن لبو كذاتو اٟتقيقية اليت ىي عقلو اال٢تي الذم ىو ذاتو باٟتقيقة، أم ال يكوف غرضو ُب 

لفضائل اليت يقبل فيها فع لفعل ، كىذا ىو سبيل الفعل اال٢تي ، كىذه اٟتاؿ ىي آخر رتب ا لو غَت ذات ا
اإلنساف أفعاؿ ا١تبدأ األكؿ خالق الكل عز كجل ، أم أف يكوف فيما يفعلو ال يطلب بو حظان ، كال ٣تازاة 

ل شيء آخر سول ذات كال عوضان كال زيادة ، لكن يكوف فعلو يعينو ىو غرضو أم ليس يفعل من أج
الفعل ، كمعٌت ذلك ىو أف ال يفعل ما يفعلو من أجل شيء غَت فعلو نفسو كذاتو نفسها ىي الفعل اإل٢تي 
بارئ تعأب لذاتو ، من أجل شيء آخر خارج عنو، كذلك أف فعل اإلنساف ُب ىذه  ل نفسو ، كىكذا يفعل ا

َن كحكمة ٤تضان ، فيبدأ ٤تضاى بالفعل لنفس إظهار الفعل فقط ال لغاية أخرل  اٟتاؿ، يكوف كما قلنا خَتا ن
يتوخاىا بالفعل، كىكذا فعل اهلل عز كجل ا٠تاص بو ليس ىو على القصد األكؿ من أجل شيء خارج عن 
ذاتو، أعٍت ليس ذلك من أجل سياسة األشياء ألنو لو كاف لذلك لكانت أفعالو حينئذ ٔتا كانت كتكوف، 

كلتدبَتىا كتدبَت أحوا٢تا كاىتمامو ذها ... كعلى ىذا تكوف األشياء اليت  كتتم ٔتشاركة األمور اليت من خارج
من خارج أسبابا كعلبلن ألفعالو ، كىذا شنيع قبيح تعأب اهلل عنو علوان كبَتان ، لكن عنايتو عز كجل 
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ثا٘ب ، كليس يفعل ما نفع ل لو من باألشياء اليت من خارج كفعلو الذم يدبرىا بو، كيرفدىا إ٪تا ىو القصد ا
 . ُأجل األشياء نفسها 

لفعل )براكسس( تفوؽ نظرية ا١تمارسة لدل  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو:  أال يقدـ ىذا النظر نظرية للممارسة كا
 الشيوعية.

إذا ٤تض ا١ترء فعلو لوجو اهلل ، فهو يتماىى مع اهلل ُب فعلو فيصبح اهلل ٝتع ا١تؤمن الذم يسمع بو، كبصره 
لنبوم الشريف ُب كصف اإلحساف.الذم يبصر بو، حسب اٟتدي  ث ا

كُب نظرنا إف ىذه األنسنة ليست أمران عارضان ُب النسيج اإلسبلمي ، كلعلنا ٧تد أحد مظاىر كٕتليات ىذه 
نبوة ، كإف ٓب يكن  ل األنسنة ُب حديث الشاطيب عن اجملتهد بقولو : إف اجملتهد اٟتق ٭تمل بُت جنبيو معا٘ب ا

 نبيان.
لدين كيؤكد أساطُت الفقو ا لنبوة ُب إقامة ا لسياسي اإلسبلمي أف الرئيس األعلى اجملتهد قائم مقاـ ا

يا   . ِكسياسة الدن
ينة ، قدمناىا بُت أيدم القارئ ، كقد قمنا  بإجراء  –كمن خبلؿ السطور  –ىذه صورة مبسطة عن العلما

لبسيط ال يشفي غليل لباحث تفكيكان  مقاربات بسيطة بينها كبُت اإلسبلـ ، كإف كاف ىذا التماس ا ا
 كحرثان كتنقيبان ، كاألمر يقضي حفران أكثر كتفكيكان أعمق كموازنة أكسع.

لوقوؼ ُب عبارات إنشائية عند ا١تنطلقات األساسية للظاىرة،  ذلك أف العلم يعٍت التحديد ، كال يكفي ا
لتداعي قوالن بأف اإلسبلـ ىو األنسنة، كب لعلمانية بأهنا األنسنة ، ٍب ا ياز ، كالقوؿ با لتإب ىو العلمنة بامت ا

لتداعي ا١تخل كا١تبسط ، يتعارض مع ا١تنهج العلمي الرصُت ، ٢تذا ال بد من ٖتديد حقوؿ ك٣تاالت  ىذا ا
 كمفاصل للمقاربة. 

لفركع اآلتية : لسابق ا   ىذا كسنفرع على البحث ا

 

 

 

 

                                                 
1
  ٔٗص ُٖٗدمشق  –مسكويو : هتذيب األخبلؽ ، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  

ِ
للماكردم صا  ة  ي ن لسلطا ـ ا   ٓألحكا
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ول أل رع ا ف ل  ا

س   د ق م ل ة ا ل أ س ة وم ي ن ي د ل ة ا ي ل ا ع ف ل  ا

ل ة ا ل أ س ي م ن ف ي د ل ور ا د ة " "  ي س ف ن ل ة ا ح  ص

لذين يعيشوف الفكر العلما٘ب  لعلمانيُت ا ئنا ا يقوؿ السيد ٤تمد حسُت فضل اهلل : عندما أٖتدث مع أصدقا
، أجد أهنم أخذكا من الدين فكرة ا١تطلق، فكما أف ا١تتدينُت يعتربكف اهلل ا١تطلق، كذلك العلمانيوف 

لفكر ا١تطلق ، لذلك أعتقد أف العلمانيُت  يعتربكف العلمانية ىي الفكر ا١تطلق ، كإف ا١تاركسية ىي ا
نية، كإف ٓب يعًتفوا بالدين،  ية دي لتوتر النفسي أك السياسي يعيشوف ذىن توتر الفكرم كا ل أصبحوا ُب ىذا ا
نا إٔب  لذلك أعتقد أف ىذا اٟتوار ، كخصوصان ُب العآب العريب كاإلسبلمي بشأف اإلسبلـ ٯتكن أف يؤدم ب

نية إٔب ا١تفكرين كا١تثقفُت  نتائج كبَتة ألنو عندما لدي لثقافة ا يضم ا١تفكرين كا١تثقفُت الذين أخذكا بأسباب ا
لثقافة اإلسبلمية، كإهنم عندما يلتقوف ك٬تتمعوف كيتجاكركف يستطيع كل كاحد  لذين أخذكا بأسباب ا ا

ت لقائمة على معطيات ذا ية ٥تتلفة، منهم أف يضيف إٔب اآلخر شيئان جديدان من فكره، لكن ىذه القطيعة ا
لبعد الشاسع بُت العلمانيُت كاإلسبلميُت.  كعلى أكضاع سياسية معينة، ىي اليت جعلت ىذا ا

لتارٮتي العريب أساسو اٟتوار، كمن جهة أخرل فهذا ا١تفكر  ىكذا يتكلم صاحب ا٠تطاب عن رؤية للعمل ا
لديٍت أحد آليات اٟتوار كميكانزماتو كدكافعو كركافعو  .الكبَت ٬تعل ا٠تطاب ا

لتأسيس  كحقيقة األمر فمكفرنا ىذا ال يكتفي بإلقاء كبلمو مرسبلن على عواىنو ، كإ٪تا يتابع قولو ُب ا
تعليل كاٟتمولة الفكرية ، يقوؿ : اإلسبلـ يتحرؾ من خبلؿ أف اهلل ليس منفصبلن عن العآب كعن  ل كا

ترل اهلل سبحانو كتعأب ُب   اإلنساف، بل ىو الرٛتن الرحيم الذم يرزؽ، كيعطي، ك٭تيي كٯتيت، ْتيث إنك
ئان ٣تردان بعيدان عن عا١تك ٬تلس ُب مكاف معُت، ك٭تلق ُب عآب  كل شيء يتحرؾ ُب حياتك ، فاهلل ليس شي
الغيب الذم ال تستطيع أف تبلغو، بل إنك تراه ُب عقلك كُب قلبك كُب حياتك كُب كل كجودؾ ا١ترتبط 

 بك.

قتبسو العل لسابق أف ما ا يتو، كليس مضمونو، أم ما تعلق باإلٯتاف كاضح من الرأم ا لدين ، آل مانيوف من ا
نا اإلٯتاف  باهلل ، أما آليتو فا١تقصود منها إضفاء ا١تطلق على معتقدىم كمواقفهم، كىذه ا١تواقف كما قل

لعآب كإنو ا١تستقر األكؿ كاألخَت للحقيقة كما سواه ٣تازان  كقد باإلنساف كهنجو كقدره كملكاتو كاإلٯتاف ذهذا ا
 يكوف ك٫تان.

و ا١تقاـ األكؿ  نامو" ل نية للفعل اإل٢تي ُب اٟتياة تكوف قد فوتت على اإلنسانية " دي ىكذا كبإىدار العلما
لفاعلية كاإلهناض .  ُب ا
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نا من كل جانب،  نا، كٖتيط ب كخبلفان لذلك، فا١تتعاؿ ُب اإلسبلـ يعترب حقيقة اٟتقائق كىذه اٟتقيقة ٖتتضن
اتو بو، كاهلل ا١تقتدر الرٛتن ٓب كمن ٍب فا١تفركض بكل  ان باهلل، كأف تصبح حي إنساف سوم أف يكوف مسكون

لدموع ، كينكأ اٞتراح ، كليس   نا يكلؤنا ، يكفكف ا ٮتلقنا، ٍب تركنا ٫تبلن شواشان غفبلن ، بل ىو راعي
 كصانع الساعة صنعها ٍب تركها تدكر... 

وف باهلل ا١تتعاؿ ، كل حركة كل سكنو ُب ا١تسلم ليس األمر كذلك ُب اإلسبلـ ، بل ٨تن مغموسوف مسكون
 متجهة إٔب اهلل نشدانا لوجهو الكرٙب. 

 كم ىو عظيم أف أعمل عملي معتقدان أنٍت أرل اهلل فإف ٓب أره فإنو يرا٘ب )حديث نبوم( 

لغايات ، كىذا ىو معٌت قولو  :  ُب ىذه اٟتاؿ يكوف الفعل مؤسسان ٤تموالن على نبل ا١تشاعر، كشرؼ ا
لنيات.  إ٪تا األعماؿ با

ان  بل لقد ارتقت نظرية الفعل أك ا١تمارسة )براكسس( ُب اإلسبلـ لدرجة أف أصبحت خَتان ٤تضان كتوخي
لغاية كشرفها ، كىذا ىو معٌت قوؿ ا٠تليفة الراشد أيب بكر أنو ٓب يكن يعمل عمبلن إال كيتصور  نيل ا صرفان ل

بان حسيبان.  العزيز ا١تقتدر رقي

يلغي ٦تلكة الضمَت ، بل يدعو حران، كلكن ىذه ا١تملكة قد تضل، لذلك ال بد من سلطة كاإلسبلـ ال 
نادان إٔب نظرية نسبية اٟتقائق اإلنسانية كضركرة مواجهتها ْتقائق أخرل ...  أخرل تقف ُب مواجهتها است

ارجة عن كبالطبع فنحن ال ندعي أف ا١تقدس ُب اإلسبلـ ينفرد عن غَته من ا١تقدسات ، فتلك مسألة خ
  موضوعنا.

لدين، ُب ٣تإب االندماج االجتماعي كإثراء  لدراسة ٖتديد فاعلية ا كننوه بداءة بأنو ليس قصدنا من ىذه ا
لقيم اإلنسانية،  القيم اإلنسانية ، كمع ذلك نفكر ٔتا قالو شيلر بأف القيم الركحية تتموضع ُب أعلى ىـر ا

م لدينية كقوا ها ا١تقدس كموضوعها ىو ا١تطلق، كىذه القيم ٖتدث ُب يقوؿ ا١تذكور: إف مستول القيم ا
لعبادة، كىي هتيمن على سائر القيم، ألنو أساسها كلها ، كمبدؤىا ىو احملبة ،  نفوسنا مشاعر اإلٯتاف أك ا

لدينية، كل ُب ٣تا٢تا ا٠تاص  لرمز إٔب ىذه القيم ا  .ُكمن اٞتائز أف نعترب أف سائر القيم ترمز بنوع من ا

" بأف اإلنساف ىو اٟتيواف ا١تشغوؿ با١تطلق ، كىو يبحث عنو منذ كقريب من ذل لدكتور "العوا ك ما أكده ا
 ، ك٬تده ُب كل ملكة من ملكات الفكر الكربل الثبلث.ِأقدـ العصور 

                                                 
ُ
لقيم ، دار طبلس ، دمشق ، ط   لعمدة ُب فلسفة ا عوا : ا ل   ّْْ، ص  ٖٔٗ،  ُد . عادؿ ا

ِ
لقيم ص     لعمدة ُب فلسفة ا ا و  ب ا   ّْٕكت
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لدين، كا١تطلق ُب نظر اٟتياة العاطفية ىو اٟتب ،  يقوؿ شارؿ اللو: إف ا١تطلق ُب نظر حياة العقل ىو ا
 .ُاة الفاعلية ىو اٟترية كا١تطلق ُب اٟتي

لتعميم يرقى باٟتياة العاطفية اإلنسانية  تافيزيا تعميمان ٚتعيان ، كىذا ا كيضيف ا١تذكور: إف األدياف تعمم ا١تي
لدين إٔب ا١تطلق العقلي.  إٔب ا١تطلق ، كاٟتب يتطلع بوجو عاـ إٔب ا١تطلق العاطفي تطلع ا

، مطلق النوع، ألف ا١ترء ٭تسب أنو كحده يشعر باٟتب يقوؿ ركبنسن : إف ُب أصل اٟتب عاطفة با١تطلق 
لدٯتومة ، ألف  لذات منحان كليان ال يتضمن األكثر أك األقل، كمطلق ا لدرجة، ألنو منح ا اٟتقيقي، كمطلق ا
كحيدان هنبو قيمة تسمو على  نا ٨تب كائنا ن لتوقف عن اٟتب، كمطلق ا١توضوع، ألن ا١ترء ال يتخيل إمكانية ا

 ا١تقارنة.

نا اٟتل األمثل ١تسألة ا١تطلق ٞتهة اٟتب ، كىكذا فهو جوىر ا١تسيحية ، كىو لو كإذ ا كاف الدين يقدـ ل
بادؿ اٟتب بُت اهلل كاإلنساف أمر كاضح ٧تده ُب  لناس عباد اهلل ال عبيده كت لدكر الكبَت ُب اإلسبلـ ، كا ا

 قولو تعأب ٭تبهم ك٭تبونو .

صورة على ٣تاؿ اٟتب ، بل تتعداىا إٔب اٟتقل االجتماعي، كىذا بيد أف ىذه الفاعلية االرتقائية ليست مق
لذائع الصيت دركهاٙب بقولو:  ما أكده عآب االجتماع ا

لدينية تكمن ُب صميم تركيب اجملتمع كُب طبيعة العبلقات اإلنسانية ، كليس  لعقائد كالطقوس ا إف جذكر ا
بدائي ٭تًتـ ُب اٞتهل كا٠ترافة كما تزعم الوضعية، كإف النظاـ االجتم ل اعي يعتمد على الدين كإف الرجل ا

لدين عنصر ىاـ من عناصر أم ٣تتمع  النظاـ االجتماعي ألنو يكفل ضركرات اٟتياة ا١تادية كالنفسية، كإف ا
 .ِمستقر

لديٍت، كعلى ىذا األساس فهو  كيتحدل عآب االجتماع )فيرب( العنصر االقتصادم ليدلل بتفوؽ العنصر ا
لثورة  ية .يرد جذكر ا  الصناعية ُب أكربا إٔب االنقبلب الركحي كالعقلي على يد الربكتستانت

لبناء النفسي لئلنساف السوم، فقد كاف موضع اىتماـ علماء النفس، كىذا ما يتضح  لدين ُب ا أما دكر ا
ئية االصطفائية " اإلكلنكية " اليت أجراىا  تقا شخصان ،  ٕٗعلى  prenckمن سلسلة الدراسات االن

                                                 
ُ
عوا ، دمشق ،    ل ا لفن كاألخبلؽ ترٚتة د .عادؿ    ُُّ، ص  ٓٔٗا

لرٛتن ٤تمد عيسوم :  ِ ا ة كاإلسبلـ منشأة د. ٤تمد جبلؿ شرؼ ك د . عبد  لركحية ُب ا١تسيحي ا ة  ا ة اٟتي سيكولوجي
ة  ،    ُّٗص  ِٕٗا١تعارؼ اإلسكندري
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تان كميبلن إٔب اإلسقاط حيث اتض  projectionح لو أف ىؤالء الذين ٢تم عقائد دينية كاضحة ىم أقل كب
لذات عندىم مكونة تكوينان أكثر سبلمة  .ُكإف ا

لدينية قد ٛتت بعض ا١ترضى من االهنيار العقلي   .ِكقد أكدت أْتاث برسوف كفرجسوف أف اٟتياة ا

 .ّقة بُت الدين كالتكيف النفسي كىنالك عدد كبَت من األْتاث اليت أكدت العبل

تائجها أفضل بالنسبة  لركح ا١تعنوية كانت ن لثبات االنفعإب كا كأكد براكف كلو أف مقاييس اٟتزف كالقلق كا
 .ْلطلبة كلية اإل٧تيل بالقياس للطلبة غَت ا١تتدينُت 

لدين ُب عبلج األمراض كاالضطرابات النفسية، كأكد wheather headكلقد أكضح  أف  دكر ا
لغفراف  confessionاالعًتاؼ :  يساعداف النفس الشاعرة بالذنب كيعترب  forgivenessكقبوؿ ا

لعبلج   .ٓغفراف اهلل أكرب العوامل قوة ُب ا

لفرد بأنو مقبوؿ من جانب ٚتاعة دينية ٭تميو من اإلحباط، كىذا  لعآب أف اٟتب كشعور ا كيضيف ىذا ا
لواضح م لدين ىو رأم فركيد نفسو رغم موقفو ا  .ٔن ا

لذنب ،   لنفس أف الدين يشفي العقل ك٬تعلو يعيش ُب سبلـ ، كٮتلصو من مشاعر ا كأكد بعض علماء ا
ليأس كالشك   .ٕكما أنو ينمي الشعور بالغفراف كالصرب كاألمل كالوالء كيطرد مشاعر ا

لدين ُب ٛتاية ا١تراىقُت   .ٖكلقد ٖتدث جربسلد الكثَت عن دكر ا

نية ال سيما الصبلة ُب حياهتم كأجرل لُت اختبارات مت لدي عددة على األطفاؿ، فاتضح لو تأثَت اٟتياة ا
لدينية كانت مصدران للفرح كالسركر  لنفسية، كما أكد ا١تذكور أف ا١تناشط ا  .ٗكصحتهم ا

                                                 
ُ
السابق ص   ١ترجع    ُٕٔا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ُٖٕا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ُٕٗا

ْ
السابق ص   ١ترجع    ُٕٗا

ٓ
السابق ص    ١ترجع    َُٖا

ٔ
السابق ص    ١ترجع    َُٖا

ٕ
السابق ص    ١ترجع    ُْٖا

ٖ
١ت   السابق ص ا   ُْٖرجع 

ٗ
السابق ص    ١ترجع    ُْٖا
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لدينية ،  كلقد أجرم ُب أمريكا ْتث استمر ٜتس سنوات على ثبلثة آالؼ شخص سئلوا عن خربهتم ا
لدينية تزيل آثار انشغاؿ فأكدكا أف كل شيء أ صيل كحسن ُب داخلهم كُب العآب ا٠تارجي ، كأف ا٠تربة ا

لطهارة كالصفاء. لذنب كتؤدم إٔب ا باؿ ٔتشاعر ا ل  ا

لدينية ،  لدركس ا كىذا ما أكده أحد ا١تختربين بأنو كاف يشعر شعوران متصبلن بالذنب، كلكنو حضر بعض ا
 .ُبراحة كسبلـ كصلى صبلة الغفراف ، كاعًتؼ بأخطائو فشعر 

كىذا ما أكدتو امرأة ُب السادسة كالعشرين من عمرىا ، قالت ا١تذكورة : عندما أصلي أشعر بأف أٛتاؿ 
ئة قد ارتفعت كسبلـ اهلل قد عم، كفاض على ركحي  لذنب كا٠تطي  .ِا

يلة من نومي معتقدة أنٍت سأموت ، كفجأة رأيت صورة  ككصفت امرأة ٕتربتها قائلة : استيقظت ذات ل
لكاملة ، كلقد مد يده ، فشعرت بالسبلـ كاالنشراح كالفرح يغمر نفسي   .ّا١تسيح ّتوار فراشي ُب صورتو ا

عامان إنو أجريت ٢تما عملية جراحية خطَتة ، كقد شعرت با٩تفاض ُب ضغط  ِٖكقالت سيدة عمرىا 
لنبض ، كلقد تأكد ٢تا أف سبب ذلك يعود إٔب ال لدـ إٔب جانب ا٩تفاض ُب معدؿ ا  صلوات اليت أدهتا. ا

نية ، كإف كانت األمانة العلمية ٖتدكنا إلعطاء صورة كاملة عن اٞتانب  لدي ىذه صورة موجزة عن الفعالية ا
لديٍت ٯتكن أف ينشأ عن حالة االٕتاه :  لتزمت ا لديٍت ، ذلك ا  attitudeاآلخر للصورة أم عن التزمت ا

 با١تعٌت االصطبلحي ُب علم النفس.

لدين ما ىو إال اضطراب عقلي فهنالك فريق من  أك ىو  mental disorderعلماء النفس يرل أف ا
أك االعتقاد الزائف بل إف ىنالك من يذىب إٔب  mal adjustementمظهر من مظاىر سوء التكيف 

لعقلي . لذىاف ا لعآب إدراكان فلسفيان من عبلمات ا لدين من عبلمات اٞتنوف ، كإف إدراؾ ا بار ا  اعت

لدراسات كلقد أجريت ٣ت لدراسات البلىوتية، حيث سجلت ىذه ا موعة أخرل من األْتاث على طبلب ا
لديٍت   .ْاالرتباط بُت سوء التكيف كبُت االٕتاه ا

نػزعات العصابية كاختبارات الشعور بالثقة ُب  belكلقد طبق اختبار   ل بار قياس ا ُب الشخصية كاخت
لتقدير الذاٌب لقياس الشعور ب بار ُب ا النقص ، كما استخدـ اختبار الشخصية ا١تتعددة األكجو النفس كاخت

مقياس ا٢تسًتيا كمقياس الكذب ، كما استخدـ اختبار كاليفورنيا لقياس الشخصية  كاستخدـ فعبل ن

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ُٕٖا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ُٕٖا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ُٖٖا

ْ
لركحية ص    ا ة  ا ة اٟتي   ُٕٗسيكولوجي
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كاستخدـ فيو مقياس التكيف االجتماعي ، كُب كل ىذه األْتاث اتضح أف طبلب البلىوت أقل تكيفان من 
 .ُاجملموعات األخرل 

لسياسية كأكثرىم تعصبان كلقد لوح أثران بالنواحي ا لناس ت ظ أف ا١تتدينُت أكثر تصويتان ٟتزب احملافظُت كأقل ا
 ضد اليهود كالزنوج .

 felling:  ِكأخَتان فقد لوحظ أف ا١تتدينُت أكثر دكتاتورية كخضوعان للغَت كشعوران بالنقص 

inferiority . 

ي   ن ا ث ل رع ا ف ل  ا

ل ة ع ب رت ت م ل ة ا ي روح ل ج ا ئ ا ت ن ل ن  ا ي د ل ر ا ا س ح ن  ى ا

نا ُب ىذا البحث سنجتزئ  نا كعادت نتائج ، كلكن ل ٦تا ال ريب فيو أف ىذا البحث يثَت أموران عميقة اآلثار كا
ُب األمر قدر اإلمكاف ، ك٨تن إيفاء للغاية سنعرض للدراسة اليت أٖتفنا ذها الربكفسور )موزيكار 

 .ّـ ُب مصر جيوسلوفاكيا( ُب مقالو ا١توسوـ بعنواف العلمنة كاإلسبل

لبحث ؟؟   ما ىي ا٠تطوط العريضة ٢تذا ا١تقاؿ فيما يتصل ذهذا ا

لباحث أف العلمنة ٘تثل انعطافان كوبرنيكيان من اإللو إٔب اإلنساف ، فاإلنساف   -كليس اإللو  -يرل ىذا ا
تدبَت   ىو الذم يقف ُب مركز العآب ا١تلتف حولو ، كاإلنساف ىو الذم يعتمد على نفسو ، كىو قادر على

لتنوير . لنهضة ، كسيبدد عقبلنية ا يان سيد ا ت  كل شيء بنفسو ، اإلنساف ا١تستقل ذا

،  كُب كل ىذه  regnum dieقد حلت ٤تل ٦تلكة الرب  regnum hominisإف ٦تلكة اإلنساف 
الظركؼ ٓب تقتصر العلمنة على فكر اإلنساف )كوكيتو( ديكارت ، أنا أفكر إذف أنا موجود ، بل تعدتو 

لدين كشيئان فشيان بص ورة حتمية إٔب بقية ميادين اٟتياة كاليت ٓب تعد بالوسع إبقاءىا ٖتت سيطرة رجاؿ ا
لدكلة كاجملتمع كاالقتصاد يًتاخى كأخذت استقبللية  لقانوف كا لسياسة ا لنفوذ اإل٢تي على شؤكف ا بات ا

لدينية تغدك مبدأ أساسان ُب اٟتياة.  األخبلقية ا

لدينية ُب ٚتيع األدياف موضع تساؤؿ ، كتعا٘ب األخبلقية تغيَتان ٭تو٢تا من غاية إٔب  لقد باتت األسس ا
ئنان أخبلقيان )أم ٓب يعد جوىر اإلنساف يتطابق مع  كسيلة ، كيكف اإلنساف عن أف يقتصر على كونو كا

                                                 
ُ
لركحية ص    ا ة  ا ة اٟتي  ُٕٔسيكولوجي

ِ
لركحية ص   ة ا ا ة اٟتي  ُٕٕسيكولوجي

ّ
لسابق ص    ١ترجع ا نهج ا ل ة ا  ىا .كمابعد ٣ْٕتل
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األخبلؽ( ، فاألخبلؽ عرضة للتغيَتات ُب زمن معُت شأهنا شأف أم شيء آخر ، كالعلمنة تفًتض 
ية ميتافيزيقا أخرل على فكره ضمنا ن  لدينية، ٍب فيما بعد من سيطرة أ تافيزيقا ا ٖترير اإلنساف من سيطرة ا١تي

لراىن كتقديره على حساب األبدية. لزمن ا  كخطابو، كترتبط العلمنة ٔتوقف جديد من ا

ما اٟتادية كبداية ا٨تدار اٟت نػزع إٔب اعتبار العلمنة ا١تعاصرة درا ، كاف البلىوت ا١تسيحي ي ضارة عموما ن
قائلة بأف ىذا الطريق يسَت من ا١تقدس مركران باإلنساف لينتهي إٔب اٟتيوانية. ل  ٘تاشيان مع الفكرة ا

لسياسة عن اٞتوىر األخبلقي ا١تسيحي ، ككضع ىذا ا١تيداف خارج  إف أكؿ من فصل كامل ميداف شؤكف ا
تنوير ينطوم على مرحلة قيود ا٠تَت كالشر ىو ميكافيلي ، كإف القانوف الطبيعي العقبل٘ب ل  ا١تعلمن ُب فًتة ا

لسياسة عن الشريعة السرمدية . لدكلة كا  أخرل من فك االرتباط بُت القانوف كا

نيان بشريان خالصان ،  deismإف العقبلنية الربوبية  تفصل السماء عن األرض ، كٕتعل األخَتة ميدا
لية ا١ترتكزة على الفعل اٟتر للقول اليت ٗتلق ا لليربا يان بُت مصاّب الفرد كمصاّب اجملموع ، ال كا النسجاـ تلقائ

تًتؾ للخالق أم ٣تاؿ مهما كاف ُب ميداف اٟتياة البشرية اٟتاسم ، فاالقتصاد يتحرؾ طبعان ١تبادئ 
اقتصادية بشكل خالص ، ال تبعان لقوانُت األخبلؽ ، كيتحوؿ اإلنساف من كائن أخبلقي ال ىدؼ لو سول 

يان ُب ىذا العآب. هتيئة نفسو إٔب إنساف  اقتصادم ينحصر توجهو كل

ػزعة القومية ا١تعاصرة كا١تتعلمنة ، ففكرة األمة  ن ل لعديد من الكتاب كجود ترابط بُت تطوير ا كلقد برىن ا
يا جديدة، كدعا ركسو إٔب إقامة دين مد٘ب:   .  la religion civileغدت دن

كقد عرب آيوت راثياؿ عن ذلك بامتبلء : ٓب توجد  إف الدين يكتسب معناه ىنا من خدمتو للدكلة القومية
لدكلة كالعقيدة األساسية للدين اٞتديد للوطن  لدكلة من أجل الدين ، بل باألحرل كجد الدين من أجل ا ا

religion de la partie  .ىي مساكاة اٞتميع 

لدين الذ لدكلة حيادية فيما يتصل بالدين فإهنا تعتق نفسها كدكلة من ا م يعاد إٔب ا١تيداف كإذ تغدك ا
لدين عن أف يكوف جزءان  االجتماعي ليصبح شأنان شخصيان ٔتصاّب كتقييمات فرد أك ٣تموع أفراد كيكف ا

لدكلة.  من جهاز ا

لدكلة ، بل غدا ركح اجملتمع ا١تد٘ب .... إنو ٓب يعد  لدين ركح ا كىذا ما أكده ماركس بقولو : ٓب يعد ا
لقد نفى من اجملتمع كمجتمع .... كينطبق ىذا القوؿ على سائر  جوىر اجملتمع بل جوىر االختبلؼ ....

لدكلة ١تواطنيها حرية ا١تعتقد كحق أساسي . بلداف اليت تضمن فيها ا ل  ا

لفردم كاٞتماعي لدين معُت ، كحق عدـ  إف اٟترية الدينية بوصفها حق اٟترية ، تتضمن حرية االعتناؽ ا
لدكلة ، أم جوىر ما ىو  اعتناؽ أم دين دكف أف يؤثر ذلك أدٗب تأثَت على الوضع القانو٘ب للمواطن ُب ا
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مشًتؾ ، كجوىر ما ٕتسده الدكلة، كتضمنو ٓب يعد ماثبلن ُب دين معُت، بل ينبغي إ٬تاده ُب أىداؼ زمنية 
لدين إٔب شيء خاص، أداة للمشًتؾ غَت أف األىم من  كُب عناصر مشًتكة ، ألف ما ىو مشًتؾ قد حولو ا

لتغيَت ... إف مدل ترسخ اٟترية الدينية ينطوم على مدل ذلك كلو ىو أف ٖت ديد جوىر اإلنساف يتعرض ل
لدينية. لدكلة يتناسب طردان مع مدل اٟترية ا لدكلة ، كالعكس بالعكس ، مدل علمنة ا  علمنة ا

لناس، كإف أحد األىداؼ الرئيسية  إف اجملتمع اٟتديث ال ٯتكن أف يشاد من دكف إحداث تغيَت ُب دكافع ا
 لعلمنة ىي خلق مثل ىذا الدافع اٞتديد اليت جانب إهناء الًتكيز على السكينة كاالنسجاـ.ل

ية  تباين بُت األفكار األساسية للمذاىب اإلٯتان ل لتغيَت رمزيان على أنو يفًتض ا كٯتكن كصف ىذا ا
ـ بالتحية ا١تألوفة كالبلإٯتانية ، كٕتد ىذه الفكرة األساسية تعبَتىا ُب إطار ا١تسيحية، كما ُب إطار اإلسبل

 ، السبلـ عليكم .

ك٬تد ا١ترء ُب األصل اإلغريقي للعهد اٞتديد ُب ٜتسة كتسعُت موضعان تعابَت مثل السبلـ ، السكينة ، 
 مسآب ... اْب 

لقرآف الكرٙب ،  لتعابَت ُب القرآف الكرٙب بوتَتة أكرب كبصورة أكضح ، فإف العهد اٞتديد كا كتتكرر مثل ىذه ا
ل  سبلـ بصورة مباشرة ُب مواضع كبصورة غَت مباشرة ُب مواضع أخرل يكرساف ا

كتعرب كلمة السبلـ عن ا١ترقاة على األرض كُب العآب اآلخر ، كىي أيضان التحية اليت يلقيها ساكنو اٞتنة 
لنيب ٤تمد  باد٢تا ا١تسلموف أكثر من غَتىا كقد أسبغ ا مغزل غَت  على بعضهم ، كما أهنا التحية اليت يت

لسابقُت...ا ياء ا ياه ٖتية ا١تبلئكة إٔب ا١تباركُت كشكبلن لتحية األنب  عتيادم على تعبَت السبلـ معتربان إ

إف االنتقاؿ إٔب اجملتمع اٟتديث كصياغة موقف جديد إزاء العمل يتطلب أف ٬تد ا١ترء ٖتبيذان للحركة كنبذان 
لغاية ، للميل إٔب السكوف ، كطا١تا كانت اٟتياة على األرض ٘تهيدان ل ؤلبدية ، فإف السكينة الزمة ٢تذه ا

لتعإب ، كلكن ما أف  ففي السبلـ كالسكينة كحد٫تا ٯتكن لئلنساف أف يتأمل كأف يدخل ُب حوار مع بعد ا
نة  يغدك ٖتسُت اٟتياة على األرض ا٢تدؼ الرئيسي، حىت يتعُت على اإلنساف أف يتخلى عن السبلـ كالسكي

نامي ثقافية ... كٯتكن للمرء أف يتذكر ُب ، كأف يعتاد على تزايد دي ل كية العمليات االجتماعية كالسياسية كا
يتان ُب اٞتنة. ىذا ا٠تصوص حديث النيب  تان هلل يبٍت اهلل لو ب  عن أف من يبٍت بي

لديٍت ا١تعاؽ غَت ا١تكتمل يربز بوضوح ُب كاقع أف أغلبية ا١تسلمُت ما تزاؿ تعترب اٟتياة  إف اإلصبلح ا
 كل شيء تعتربىا ٘تهيدان لؤلبدية.األخرل فوؽ  
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ثار باستمرار ُب ا١تسيحية كاإلسبلـ ، كاٟتكمة األساسية لكل إنساف  إف ا١توت الشخصي للفرد موضوع ي
بأف يستعد للموت يقوؿ سنيكا: إف ما ىو أعظم من سائر اٟتكماء ىو تأمبلت ا١توت ، كبا١تقابل فإف 

تباه اإلنساف عن ظاى ن  رة ا١توت. العلمنة ترتبط بإبعاد ا

لتوكيد على  لدين يقود اإلنساف إٔب فهم اٟتياة كمنحو من الرب كٖتل بنعمتو ، كبا١تقابل فقد صار ا إف ا
لنشاط يفصل اإلنساف عن السماء كينهي  لتحوؿ إٔب ا العمل كالنشاط نقطة انطبلؽ ا١تادية ا١تاركسية، كإف ا

يد اتساع ٣تاؿ نشاط انتظاره للرٛتة كاألفعاؿ من خارجو، كيدفعو للبدء باالعتم اد على قواه كلما  تزا
لطبيعة ، ازدادت قواه أكثر ، كتضاءؿ اعتماده على السماء كتدخبلهتا  اإلنساف كتعاظمت سيطرتو على ا
، إف صبلة الشكر على نعم الطبيعة ، أك للحصوؿ على ا٠تَت كالكفاؼ غريبة عن اإلنساف ا١تعاصر أما 

ور ٚتيعان ىي من نعم السماء ، ُب حُت أف سائر ا١تنتجات ىي بالنسبة بالنسبة إٔب ا١تؤمن ، فإف ىذه األم
 إٔب اإلنساف اٟتديث نتاج عملو ىو بالذات.

إف اإلٯتاف بعمل ا١ترء قد زاد من ثقة اإلنساف بالنفس ٦تا أدل بالضركرة إٔب إعادة تقييم جذرية للقيم، 
ل من السماء، بل ُب عملو .... إف فا٠تضوع كا٠توؼ قد تبلشيا ، كٓب يعد اإلنساف يبحث عن األم

اإلنساف يشخص بناظره إٔب العمل بوصفو ا١تنبع الرئيسي لؤلمل، كقد برزت قيم أخبلقية جديدة ٓب تكن 
بناء برج بابل )ُب  لدين بل كانت توىم بأهنا زندقة ككفر ُب اإلسبلـ ، أك مسعى جديد ل معركفة ُب ا

 ا١تسيحية( 

لثقة بالن فس كا١تعتمد على نتائج عملو ا٠تاص، ال يعرؼ ا٠تضوع كا٠توؼ من الغيب، إف اإلنساف ا١تتمتع با
 الذم يشكل ا١تنبع الرئيس للحكمة.

لدين ، لقد خلص  إف أخبلقيات اإلنساف ا١تعاصر قد شيدت على أساس قيم جديدة تتعارض كثَتان مع ا
تراكمت ا١تعرفة اليت  اإلنساف نفسو من الرضوخ للغيب ، كأصبح سيد مصَته كمشرع نفسو ، كىكذا كلما

لناس .  ينا٢تا اإلنساف ، تزايدت ثقتو بالنفس ، كتبلشى كجود الغيب من أذىاف ا

لقد أصبح العمل بالنسبة إٔب ا١تصلحُت األكربيُت حلقة كسطى ىامة بُت اإلنساف كخالقو ، ٍب ٖتوؿ إٔب 
لغاية القصول مبدع اإلنساف كالعامل اٟتاسم فيو، لكن من أجل ذاتو أيضان كىكذا سبيل اإل نساف إذا بلغ ا

بارئ ، كتكوف أفعالو اليت يفعلها على القصد األكؿ من أجل ذاتو نفسها اليت  ُب اإلمكاف من االقتداء بال
لفعل اإل٢تي كمن أجل الفعل نفسو ... ففعلو لنفس الفعل ال لدفع مضره ، كال للتباىي ، كجلب  ىي ا

فة ، كمنتهى السعادة ، إال أف اإلنساف ال يصل إٔب ىذه الرياسة ك٤تبة الكرامة ، فهذا ىو غرض الفلس
لنفسية ك٘توت خواطره اليت  اٟتاؿ حىت تفٌت إرادتو كلها اليت ْتسب األمور ا٠تارجية ، كتفٌت العوارض ا



 168 

لنية  لطبيعي ا لعوارض ، كٯتتلئ شعوران إ٢تيان ك٫تة إ٢تية ، كإ٪تا ٯتتلئ من ذلك إذا صفا من األمر ا تكوف عن ا
نئذ ٯتتلئ معرفة إ٢تية كشوقان إ٢تيان ، كنفى  َن كامبلن ، ٍب حي اى  .ُمنو نفي

لفعل اإلنسا٘ب قادر على أف يتماىى بالفعل اإل٢تي ، أم يرقى إٔب اللحظة  لنص أف ا كاضح جدان من ىذا ا
 الفلسفية ا١تطلقة. 

تؤسس كافة كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : أليس ىذا النص صك كشهادة لتأسيس انًتبولوجيا فلسفية إسبلمية 
لرٛتة كاٟتب كالود كاٟتناف.   أكجو اٟتياة، كتسبغ عليها ا

إف ا١تسلم مدعو ُب فعلو اليومي أف يتنفس ىذه االنًتبولوجيا الفلسفية، ىذه األنسنة ، كىذا ىو مغزل 
لعا١تُت .  الًتنيمة الفلسفية ا٠تالدة اليت يكررىا ُب كل صبلة : إف صبلٌب كنكسي ك٤تيام ك٦تاٌب هلل رب ا

ليو.  كلطفان يرجى ا١تقارنة بُت نص موزيكار كبُت نص ابن مسكويو الذم سبق اإلشارة إ

ث   ل ا ث ل رع ا ف ل  ا

وي ض ي ن ل ي ا رب ع ل روع ا ش م ل ي ا ا ف ورى ة ود ي ي ل إل رة ا را ش ل  ا

نا برأم عآب  لديٍت ُب أكركبا كدكرىا ُب دفع عجلة اٟتياة كالتطور، كدلل عرضنا سابقان ١تسألة اإلصبلح ا
نتية.االجتماعي )فيرب( ا لثورة الصناعية على حركة اإلصبلح الربكتستا  لذم أسس ا

لديٍت ا١تسيحي كاف لو تأثَت العميق على دكافع اإلنساف ، تلك القوة  كلقد اتضح لنا أيضان أف اإلصبلح ا
لتفاؤؿ، الحيا  لعمل كركح الواقع كركح ا نية، كإف ىذا اإلصبلح غرس ركح ا اٞتبارة ُب الشخصية اإلنسا

 لتواكل كالزىد كا٢تركب من اٟتياة .ناعيان على ا

لنابضة كحياتو الفاعلة ، ما ٓب تعمر  كحقيقة األمر أنو ال ٯتكن ١تشركع هنضوم عريب أف يعطي ٙتاره اٟتية ا
لقيم  نية ، كلعل ُب نواة ىذه ا تلك الشرارة قلب كضمَت كل إنساف ، ما ٓب يؤسس على القيم اإلنسا

 ا١تتفجرة الشرارة اإل٢تية .

لتنوير العريب ، عدـ تركيزىا على اإلصبلح العقيدم ، كُب نظر  نا إف من أسباب إخفاؽ حركات اإلصبلح كا
بل لعل ترددىا كإحجامها كإمساكها عن ا٠توض ُب ىذا ا١توضوع يكشف عن طبيعتها غَت اٞتذرية 

 كاٟتاٝتة ُب اٗتاذ ا١توقف .

                                                 
ُ
 كمابعدىا . ُّٗكتاب هتذيب األخبلؽ البن مسكويو ص    
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ناميات اجملتمع ا١تد٘ب، كصيانة اٟتريات كعلى ىذا األساس فإذا كاف مشركعنا النهضوم يرنو إٔب إرساء دي
لنواىض ، إذا كاف األمر   لقانوف كا٠تيار اٟتضارم، كغَت ذلك من ا العامة، كمشركعية السلطة كسيادة ا
تائجو الفذة ما ٓب يقًتف ْتركة إصبلح عقيديو جذرية تقوـ على  كذلك فبل ٯتكن ٢تذا ا١تشركع أف يؤٌب ن

لوطن. كالىوت كحدة األمة العربية  الىوت التحرير كالىوت العمل كالىو  ت اٟتقوؽ العامة كالىوت ٖترير ا
 كأساس لبلنطبلؽ إٔب صعيد األمة اإلسبلمية.

ك٨تن ال نلقي كبلمنا ىذا جزافان بل ننطلق من حقيقة أف أم مشركع هنضوم ىاـ ال بد لو من حامل 
نياهتا. يتماىى مع يقي   ثقاُب حي ككاسح يتغلغل صفوؼ اٞتماىَت العربية ل

لطبيعي ١تخاطبة ضمَت اإلنساف العريب على اعتبار أف ىذا اإلسبلـ  كُب نظرنا إف اإلسبلـ ىو ا١تدخل العاـ ا
لثقافية إٔب جانب ٘تثيلو  ثية كا ىو نظريتو األخبلقية ، كىو ضمَته القانو٘ب ك٭تتل رقعة كبَتة من منظومتو الًتا

لغريب يريد  ان ليسهل عليو ربط للركائز العقيدية مع العلم أف االستعمار ا منا أف نتخذ اإلسبلـ ىوية ككطن
لدين األيويب ُب دمشق ليقوؿ قولتو ا١تشهورة كاٟتاضرة  للنيب على قرب صبلح ا ٗتلفنا باإلسبلـ ، أٓب يقف ا

لدين   .ُُب ا٠تطاب العريب: ىا قد عدنا يا صبلح ا

امل اإلنسا٘ب يزداد قوة كعلى ىذا األساس فتأسيس العقل أك تأسيس الوعي أك تأسيس النظر على اٟت
لرفيعة  كصبلبة كمراسان إذا دعم بالعنصر العقيدم ، ىذا العنصر الذم يتماىى مع القيم اإلسبلمية ا

 كا٠تالدة.

لديانات  نابعة من ا ل لنهضوم الفعاؿ الذم ٘تارسو القيم الركحية ا كمن جهة أخرل فنحن ال ننكر الدكر ا
لناصرم إٔب أف يسجل ُب  األخرل على صعيد أمتنا ، كىو األمر الذم يان كا١تشركع ا حدا مشركعان ٖتديث

نابعة من  ل لدقة كاإلحكاـ كاٟتيوية كاٞتاذبية ، ىذه الفقرة تعتمد القيم الركحية ا ا١تيثاؽ فقرة ُب منتهى ا
 األدياف كمفجر ثورم ككوثبة حضارية.

لعبلقة مع اهلل ا١تتعاؿ ٖتديدان سليمان كدقيقان يع لنهضوم كُب نظرنا إف ٖتديد ا ترب من أكلويات ىذا ا١تشركع ا
لسبب بسيط ىو أف اهلل ىو ا١ترجعية الكربل لئلنساف العريب ا١تشدكد إٔب ىذه ا١ترجعية بضمَته كثقافتو 

 ككعيو.

يار كاٞتربية كمسألة  كُب نظرنا إف أىم ا١تسائل اليت ٬تب حسمها ُب تلك العبلقة ىي مسألة اٟترية كاالخت
 األكؿ كمسألة الراعوية اإل٢تية ، كأخَتان مسألة اٟتاكمية. العلة األكٔب أك ا١تبدأ

                                                 
قة ،  ُ لنص كالسلطة ،  اٟتقي ا بو زيد:   ة : د. نصر حامد أ ا١تقول ان كدحض ىذه  ار اإلسبلـ كطن ب عت نعي على ا ل نظر ُب ا ا

لعريب ، بَتكت ص  ثقاُب ا ل ا ١تركز   كمابعدىا .  ِّص  ٓٗٗا
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كبالنسبة ١تسألة اٟتاكمية ، فهي مسألة سياسية أكالن، كتتصل بالنص ، ك٢تذا فسنرجيء اٟتديث عنها عند  
 كبلمنا عن مسألة النص اإلسبلمي.

قياـ علل أخرل ، على صعيد  أما بشأف اهلل ا١تتعاؿ كعلة العلل، فنعتقد أف كوف اهلل العلة األكٔب ال ينفي
لطبيعة، كىذا ما يتضح من موقف الرسوؿ  تاريخ كا ل لنخل، ٍب تعقيبو على ذلك  اجملتمع كا من تأبَت ا

 بقولتو ا١تشهورة: أنتم أعلم بشؤكف دنياكم.

نواميس كالعلل لصاّب  ل لتارٮتي كاالجتماعي، فاإلسبلـ ال يهدر ىذه القوانُت كا كاألمر نفسو على الصعيد ا
 لعلة األكٔب. ا

وا  قي سى ػىفى ا ف يهى رىًف ٍػ ت ٍرنىا مي ٍريىةن أىمى كى قػى ًل ػيٍه ن نىا أىٍف  ذىا أىرىٍد ًإ لعمراف ، قاؿ تعأب : ) كى فالفسق مدعاة إٔب تصوح ا
َتان( )اإلسراء : ًم ا تىٍد ٍرنىاىى مَّ ٍوؿي فىدى قى ٍل ا ا هى ٍػ لىي قَّ عى ا فىحى يهى ( كاألمر نفسو بالنسبة للظلم، قاؿ تعأب: ًُٔف

أى )أىكىٓبىٍ  ػيوَّةن كى ٍم ق هي ٍػ ن ًم دَّ  نيوا أىشى ا ٍم كى ًه ًل ٍب ٍن قػى ينى ًم لًَّذ بىةي ا اًق افى عى فى كى ٍي ظيريكا كى ٍن ػى ي أٍلىٍرًض فػى َتيكا ًُب ا ثىاريكا  يىًس
مى  ًل يىٍظ لَّوي ًل ل افى ا ا كى نىاًت فىمى ػِّ ي ػى ب ٍل ا ًب ٍم  ليهي ٍم ريسي هي اءىتٍػ ا كىجى ريكىى رى ٦ًتَّا عىمى ػى ث ا أىٍك ريكىى عىمى ٍن  اأٍلىٍرضى كى لىًك ٍم كى هي

لركـ: ( )ا وفى مي ًل ٍم يىٍظ هي سى في ٍػ نيوا أىن ا ( كعلى ىذا األساس فاإلسبلـ يؤكد أف اإلنساف صانع ١تصَته كأعمالو ٗكى
لة السماء ا١تطلقة. تإب مسؤكؿ عنها جزاء كفاقان سلبان كإ٬تابان ٖتقيقان لعدا  كصانع ٟتياتو كمستقبلو، كىو بال

نادان إٔب ما تقدـ فاٟتل ا١تعت نا كاف اٟتل اإلنسا٘ب الذم ينسجم مع اٟتل العلما٘ب ٢تذه كاست ث زٕب ُب ترا
ناحية ، منوىُت بأف فكرة العدؿ كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من ا١تسائل ا٠تمس اليت تشكل  ل ا

 ٛتولة ا١تشركع الفكرم للمعتزلة.

نا نعتقد أف نظرية االشاعرة ُب الكسب إف ىي إال نظ رية تلفيقية كىركبية ، كُب كعلى ضوء ما تقدـ فإن
لقركف اإلسبلمية األكٔب.  الوقت نفسو ذرائعية ، كاألمر نفسو بالنسبة للجربية اإلسبلمية اليت سادت ُب ا

لقارئ بأف ىذه اٞتربية، كقعت ُب ىوة جربية سياسية كاجتماعية مؤيدة كداعمة ٟتكم  كال حاجة لتذكَت ا
لنظر بأمر استبدادىم ٟتك لدنيوم، كال األمويُت كمرجئة ا م اإللو لتشيح كجهها عن أفعا٢تم كتعطيها مربرىا ا

لسياسية االجتماعية   .ُشك أف ىذا ا١توقف إ٪تا يقدـ للسلطة اٟتاكمة غطاء إيديولوجيا للجربية ا

لنظاـ األموم أصواهتم قائلُت : إ٪تا تأٌب أعمالنا بقدر اهلل ، كقد كاف رد القدرية برئاسة  ككذا رفع الفكر كا
 .ِالبصرم على ذلك بقو٢تم : كل شيء بقضاء كقدر إال ا١تعاصي  اٟتسن

لذين يدللوف بأف اهلل ٬ترم فعبلن ُب إرادة كل إنساف .  كاألمر نفسو بالنسبة لتلفيقية األشاعرة ا
                                                 

ُ
لد   بو زيد : نقد ا٠تطاب ا   ّٓيٍت ص د. نصر حامد أ

ِ
لنشر بَتكت ، ط    لطباعة كا ل نوير  ت ل ا ر  لتفسَت ، دا ا لعقلي ُب  ه ا بو زيد : االٕتا   ِٕ، ص  ّٗٗ،  ّد. نصر حامد أ
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لديٍت. لقانوف األخبلقي كا  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ىل إف اإلنساف مسؤكؿ عن عملو أـ ال كعلى ضوء ا

نية إٔب جانب العلة األكٔب.كيبدك أف األشاعرة   كقعوا ُب مغالطة ىي تعذر قياـ علة ثا

لتإب: إذا قاـ مسلم بإبراـ عقد، فهل ينسب ىذا  ك٨تن نطرح على األشاعرة كمن ُب حكمهم السؤاؿ ا
 العقد إٔب اهلل أـ إٔب الشخص الذم أبرمو ؟؟؟ 

لعلة الكربل أجل إف كجود الدستور أك القانوف ال ٭توؿ دكف كجود علة ثانية مست قلة كقائمة ُب إطار ا
 كاألكٔب أال كىي العقد.

كلنا أف نتساءؿ ، أليس ىنالك ارتباط بُت ا١تسؤكلية كالسلطة )حيثما تكمن ا١تسؤكلية تكمن السلطة( ، 
 كمن ٍب فكيف نقيم مسؤكلية الشخص دكف أف نعطيو السلطة ا١ترتبطة بذلك.

ل إنساف فاعل ك٥تتار كمسؤكؿ كمثاب على عملو سواء كتأسيسان على كل ما تقدـ ٬تب أف نؤكد بأف ك
لعيٍت ا١تباشر ، ىذا اإلحبلؿ  ان أـ طبيعيان، كبا١تقابل فإف إحبلؿ اهلل ُب الواقع ا أكاف فعلو ىذا اجتماعي
لعلماء  لديٍت كمن سلطة ا يلغي القوانُت الطبيعية كاالجتماعية كيصادر أية معرفة ال سند ٢تا من ا٠تطاب ا

ُ. 

يان كما كمع ذلك ف ت لقضية ٖتتاج إٔب كقفة أكرب ، كاهلل ا١تتعاؿ ٓب يصنع ىذا العآب ، كيًتكو يتحرؾ ذا هذه ا
 الساعة يصنعها الصانع ليدعها تدكر من تلقاء ذاهتا.

ك٦تا ال شك فيو أف ىذه ا١تسألة من أمهات القضايا كاإلشكاالت اليت ٬تب معاٞتتها، كمن ٍب فالقوؿ ٓتيار 
 إف ىو أال مسألة مقررة أصبلن ، كإف كاف ىذا األصل العاـ ال ٯتكن أف يكوف مطلقان اإلنساف كعدالة اهلل

ينا الذم كثَتان ما نتمسك بو بالنسبة للحقائق اإلنسانية ك٣تاالهتا.  تدليبلن برأ

 كبياف ذلك أنو ال يوجد مطلق على صعيد اٟتقائق اإلنسانية خبلفان للحقائق الطبيعية.

لتإب ذلك أف كافة العلوـ اإل نسانية ٗتضع ١تبدأ نسبية اٟتقيقة، ٍب ضركرة مواجهتها باٟتقائق األخرل، كبا
فإف إعماؿ مبدأ عدالة اهلل على إطبلقو يؤدم إٔب تعطيل اإلرادة اإل٢تية ، كما فعلتو ا١تعتزلة ، كمن جهة 

ية األشاعرة يقودنا  لعياذ باهلل  –أخرل فإف الغلو ُب جربية ا١ترجئة أك كسب ريد اهلل من صفة إٔب ٕت –كا
 العدؿ. 

لتوازف بُت ىذه العناصر على الشكل اآلٌب:   كىكذا تتحدد عناصر ىذه ا١تعادلة كيتم ٖتقيق ا

                                                 
ُ
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 اٟتياد اال٬تايب للذات اإل٢تية ... كيف ذلك ؟؟  -خيار الفرد  -عدالة اهلل 

لعاـ ىو قاضي ٤تايد بكل ما تع لقاضي اإلدارم كما ىو معلوـ ُب فقو القانوف ا لكلمة من إف ا ٍت ىذه ا
معٌت ، كال يسمح لو موقعو أف ينحاز إٔب طرؼ دكف اآلخر، كلكن ىذا القاضي ال يتخذ موقفان سكونيان 

 جامدان من مسألة إرساء العدؿ ، بل يبحث من تلقاء ذاتو، كيتقرل األسباب للوصوؿ إٔب اٟتقيقة. 

ة بعاطفة كاحدة ، كلكنو سرعاف ما تتجو كاألمر نفسو بالنسبة للمعلم، فهو يستقبل طبلبو ُب بداية السن
ندفاعو ُب ٖتقيق كاجبو. تزاـ الطالب كطاعتو كا ل بعان ١تدل ا  عاطفتو ٕتاه ىذا الطالب أك ذاؾ ت

إذ من غَت ا١تعقوؿ أال يقف إٔب جانب ا١تظلوـ يكفكف  –كالتشبيو فقط للتوضيح  –كىكذا اهلل تعأب 
تإب يساعد ا ننا نًتؾ الظآب عنو دموعو، كينكأ جراحو ، كبال لتقي على تقواه ، كالقوؿ بغَت ذلك يعٍت أ

لة اهلل أك حب اهلل.  يعربد ، كيعبث ُب األرض فسادان باسم عدا

لكتلة النصية، كىذا ىو مبدأ  كحقيقة األمر أف أم دراس للنص القرآ٘ب، إ٪تا ٬تب أف يتعامل مع كامل ا
لتناص  لتناص ىذ texatualiteا لرسوؿ بل ٯتكن القوؿ إف مبدأ ا عندما قاؿ : ال  ا قد عرب عنو ا

لقوؿ العكس يوجب أخذ القرآف ُب كليتو كمشولو.   تضربوا القرآف بعضو ببعض ، كا

لطبيعة كاالجتماع ، كالعكس ىنالك آيات  ك٦تا ال شك أف ىنالك آيات تقرر ، كتؤكد الفعل اإل٢تي ُب ا
اءى أخرل تؤكد خيار اإلنساف كقولو تعأب على سبيل ا١تثاؿ :   ٍن شى مى ٍن كى ٍؤًم ػي ي ٍل ػى اءى ف ٍن شى )فىمى

()الكهف: من اآلية ٍر في يىٍك ٍل ػى  (  .ِٗف

لة النصية القرآنية. لكت  فهل إف ىذه النصوص يضرب بعضها بعضان أـ أف ىنالك ركحان كاحدة تسرم ُب ا

لتوازف بُت النصُت ا١تتضاربُت ظا لثا٘ب ىو الصحيح، كىناؾ ال بد من ٖتقيق ا ىران ، ال شك أف االحتماؿ ا
لتحقيق يتم إما بالتأكيل، كإما بوجود نصوص إسناد تضطلع ٢تذه ا١تسؤكلية ، كُب نظرنا إف اآلية  كىذا ا

تالية ىي اليت قامت ذهذه ا١تهمة، يقوؿ تعأب:  ل  ا

ٍن ٓتىً   ا مى أىمَّ رىل ، كى ييٍس ٍل ًل ريهي  يىسِّ ػي ن ٌتى ، فىسى اٍٟتيٍس ًب ؽى  دَّ صى ػَّقىى ، كى ت ا طىى كى ٍن أىٍع ا مى بى )فىأىمَّ ذَّ ٌتى ، كىكى ٍغ ػى ت ٍس ا لى كى
ليل( ىكذا يزكؿ الغموض ، كيتجلى اهلل إسبلميان من على ملكوتو  ل رىل( )ا عيٍس ٍل ًل ريهي  يىسِّ ػي ن ٌتى ، فىسى اٍٟتيٍس ًب
تاريخ كاٟتياة كاجملتمع فعبلن  ل لوقت نفسو فاعبلن ُب ا عادالن ما٨تان عباده ملكة ا٠تيار كاٟترية كا١تسؤكلية ، كُب ا

 يتعارض مع نواميس اجملتمع كالطبيعة.  أخبلقيان ال

كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ماذا لو تركنا الظآب على ظلمو ألم سبب من األسباب حىت كلو كانت ىذه ا١تقولة 
 تقوـ على اٟتب اإل٢تي.
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فان ضالة أماـ عربدة الظلمة كالفسقة .  ىل اٟتب اإل٢تي يقبل أف نكوف خرا

توبة ، كال شك مفتوحة أماـ كل إنساف اإلنساف جدلية تقوـ  –إف جدلية اهلل  ل على فكرة اٟتب كالرٛتة كا
لتفاؤؿ ، كفتح الباب على مصراعيو  -كال شك  -حىت الظآب كقبل أف يغرغر ، كىي نظرة  ُب منتهى ا

 لبلرتقاء كعمق ا٠تَت كاطراح الشر.

لرٛتة ما أكسعو ُب اإلسبلـ ، أما اٟتب ، فلو مكانتو الكربل أيضان لسبب  بسيط، ىو أنو صفة من كباب ا
 صفات اهلل ، قاؿ تعأب: ٬تبهم ك٭تبونو.

لو ا١تسلمُت ال يقف ُب ملكوتو  توبة كالرٛتة ، كلكن إ ل كىكذا فجدلية اهلل ُب اإلنساف تقوـ على اٟتب ، كا
على ظلم الظا١تُت، كإ٪تا يز٣تر ُب كجوىهم. أليس ذلك من أكلويات األنسنة ، كىل تقبل ىذه  متفرجا ن

 ترؾ اٟتبل على غاربو للظآب الفاسق.األنسنة 

ينا الصفات اليت تتعلق  نا نظرة على أٝتاء اهلل اٟتسٌت كخاصة ما تعلق منها باإلنساف لرأ كُب اٟتقيقة لو ألقي
لتوبة كالرٛتة، كغَت ذلك من الصفات تفوؽ الصفات األخرل كما يتضح ٦تا يلي :    ُبالعفو كا

لفتاح  –الرزاؽ  –الوىاب  –الغفار  –ا١تؤمن –السبلـ  –الرحيم  –الرٛتن -  –البصَت  –السميع  –ا
 –الودكد  –اجمليب  –الكرٙب  –ا١تغيث  –اٟتفيظ  –الشكور  –الغفور  –اٟتليم  –اللطيف  –العدؿ 
لتواب  –اٟتميد  –الوٕب  نافع  –ا١تغٍت  –الرؤكؼ  –العفو  –الرب ا ل  –ا١تتكرب  –اٞتبار  –ا١تهيمن  –ا

لوٕب  –القوم  –الرقيب  –ا١تذؿ  –ا٠تافض  –القهار   الضار.  –ا١تنتقم  –القادر  –ا

لباسط  –كلعلنا ٧تد بعض الصفات اليت تؤيد ما أٝتيناه اٟتياد اال٬تايب كىذه الصفات ىي: القابض   –ا
 اٟتكم. –ا١تعز  –الرافع  –ا٠تافض 

يان أهنا تسربل حياة اإلنساف  كُب الواقع لو أمعنا النظر ُب اتساع رقعة ىذه األٝتاء اٟتسٌت، التضح لنا جل
قان يتسع لكافة ٣تاالت حياتو، أم تشكل إحاطة كاملة لكافة مبادرات الفرد كلكنها  كتسبغ عليها ركا

نية .  إحاطة إنسا

تية هلل اليت ٯتكن القوؿ بأف ال عبلقة ٢تا ّتدؿ اهلل  لذا لنظر أيضان بالصفات ا كمن جهة أخرل لو أمعنا ا
إف ىذه الصفات ٤تدكدة بالنسبة للصفات األكٔب اليت ُب جدؿ مع اإلنساف ، كمن اإلنساف أمكننا القوؿ 

ية: ا١تلك  ت لذا بارئ  –ا٠تالق  –العزيز  –القدكس  –ىذه الصفات ا ل  –العلي  –العليم  –ا١تصور  –ا

                                                 
ُ
قة بذات اهلل   عل ١تت   .ٓب نتعرض للصفات ا
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لكبَت  باطن  –الظاىر  –القيوـ  –اٟتي  –احملصي  –ا ل الوارث  –ذك اٞتبلؿ كاإلكراـ  –مالك ا١تلك  –ا
لبديع  – لباقي. –ا  ا

 بل إف ىذه الصفات األخَتة ٯتكن أف تؤكؿ ُب جانب منها بأهنا تدخل ُب جدؿ مع اإلنساف .

من كل ما تقدـ ننتهي إٔب حقيقة ىامة ىي أف اإلنساف يدخل صميميان ُب ا١تشركع اإل٢تي الكو٘ب ، فذلك 
زان للدكر الكو٘ب الذم يلعبو ُب اإلسبلـ، كىو  لفلسفة كاضحان تعلية كتزكية كإعزا أمر إف بدا على صعيد ا

لرضاع ال  تإب فا١تفركض بالعلوـ اإلسبلمية األخرل أف تقف من األـ )الفلسفة( موقف ا كحاٝتان ، كبال
الفطاـ، كإف كنا لؤلسف ال نزاؿ نقف من ىذه الفلسفة موقف ا١تتواجد على شاطئ البحر دكف أف يغوص 

 ُب األعماؽ.

لدين دينامية ىامة ُب ا١تشركع اإلنسا٘ب ، كمن  -ورة ال تقبل اٞتدؿ كبص -من ٚتاع ما تقدـ يتضح  أف ا
لتقدـ كا٠تبلص  لعنصر ال يعٍت إال التخلص من رافعة كناىضة ىامة من ركافع ا ٍب فإف إىدار ىذا ا

 اإلنسا٘ب.

لعلمانية  لدين إال من منظار ا١تنفعة ، ككما قاؿ آتوت رانياؿ :  –كما نعلم   –إف ا ٓب توجد ال تنظر إٔب ا
لدكلة  لدين من أجل ا لدين بل كجد ا لدكلة من أجل ا  .ُا

لدكلة، بل كقد نفى من اجملتمع   –كما قاؿ ماركس   –فالدين  يكف عن أف يكوف جزءان من جهاز ا
 .ِكمجتمع 

بار أف ىذا اٟتل ال  كلكن أال ٮتسر اٟتل العلما٘ب الشرط إذا دخل ُب رىاف مع اإلسبلـ ٞتهة األنسنة باعت
 دؿ اإلنساف مع اهلل ؟؟؟ يأبو ٞت

ليس اإلسبلـ أقول منطلقان كأرسخ دعائم كأقرب إٔب مقتضى الفطرة ؟؟؟   أ

 .ّلقد حدد رٯتوف بوالف ثبلث مواقف ٞتهة عبلقة األخبلؽ بالسياسة 

 أخبلؽ ببل سياسة )الزىد( -

 سياسة ببل أخبلؽ )الفساد( -

                                                 
ُ
السابق ص   عدد  ل نهج  ا ل ا ة    ٣ْٗتل

ِ
لسابق ص    لعدد ا ا نهج ،  ل ة ا   ٣ْٗتل

ّ
السابق ص     ١ترجع  ا ة ،  اسي و األخبلؽ كالسي ب ا  كمابعدىا  ٖٓكت
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 سياسة أخبلقية )الصحة كالسبلمة( -

الدين من حقل السياسة ، كبا١تقابل فقد تركتو تائهان ُب اٟتقل ا١تد٘ب ، كاألمر على  لقد طردت العلمانية
لدين ركح اٟتياة كلبها كضمَتىا كمناط أمرىا ، كىذا األمر ليس  خبلفو بالنسبة لئلسبلـ الذم يعترب ا

لسياسية ، األمر الذم حدا الشاطيب للقوؿ بأف كل  مقصوران على اٟتياة ا١تدنية ، بل يتعداه إٔب اٟتياة ا
 .ُنشاط إنسا٘ب بوجو عاـ كالسياسي بوجو خاص ، يؤكؿ ذهذا ا١تعٌت إٔب أف يكوف عبادة 

نية فيو ، كما تستلزمو من ا١تفهوـ العاـ  لدي ذلك أف عناصر العقيدة ُب اإلسبلـ ٔتا ىي منطلق للحقيقة ا
لسياسي داخبلن كخارجان ،  لتدبَت ا كتكفل بالتإب سداد ىذا للعبادة ، قد غدت حقائق نفسية توجو ا

لزلل كالظلم كالشطط   .ِالتوجو شطر غاياتو اإلنسانية، كما تضمن ٕتنبو مواقع ا

لدينية، كتعاملوا معها ككضعوىا ُب موقعيتها  لذين عانقوا اٟتقيقة ا نا ا ك٨تن ال نعدـ كجود كوكبة من مفكري
 ا١تناسبة، كىذا ىو موضوع ْتثنا ا١تقبل.

ي   ن ا ث ل ل ا ص ف ل  ا

رة ا ى ا ظ ل ة  ا ي م ال س  إل

ق "  ا ي س ل ي ا ة ف س را د  " 

لواسع  :   كإ٪تا با١تعٌت    LATO SENSUكننوه بأننا النريد فتح ملف الفكر اإلسبلمي با١تعٌت ا
 CIRCONSTANCESا١ترتبط بسياؽ ا١توضوع كحافاتو :    STRICTO SENSUالضيق : 

 كموضوعاتو ، كىكذا نفرع على ىذا الفصل األْتاث اآلتية 

ول أل ث ا ح ب ل  ا

ا م  ف  ال س إل ي ا ل ف ق  ع ل ة ا ي ل  ع

لدين ، كا١تطلق ُب نظر حياة العاطفة ىو اٟتب ،  يقوؿ شارؿ اللو : إف ا١تطلق ُب نظر حياة العقل ىو ا
 .ّكا١تطلق ُب اٟتياة الفاعلة ىو اٟترية 

                                                 
ُ
لتشريع اإلسبلمي ص    ا  ُٔد. دريٍت : خصائص 

ِ
لتشريع اإلسبلمي ص    ا  ُٔد. دريٍت : خصائص 

لفن ك األخبلؽ ، د ّ ا و  ب ا عوا : كت ل    ُُّص  ٓٔٗمشق د. عادؿ ا
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لثبلث جارحة الضمَت أمكن القوؿ إف القول  كٯتكن القوؿ إنو إذا ما أضفنا إٔب ىذه اٞتوارح أك القول ا
 رة تشكل ماىية اإلنساف كجوىره. ا١تذكو 

 ما ىي ىذه القوة اليت ىي العقل كاليت ُب نشاطها كفاعليتها تعانق ا١تطلق ؟؟ 
لثا٘ب ىو: ما ىو تثمُت كتقوٙب اإلسبلـ ٢تذه اٞتارحة ؟؟؟   كالسؤاؿ ا

 عا١تنا إف العقل الركيزة األىم ُب اٟتياة اإلنسانية ، كإف ما ٖتقق كسيتحقق ُب -بتبسيط –كٯتكن القوؿ 
من تقدـ كازدىار ، إ٪تا ىو مدين لفعالية كتقدـ أم شعب من الشعوب رىُت بتأسيس العقل كإعبلء 

لعبلء:    سلطانو كاإلقرار بإقامتو ، قاؿ الشاعر الفيلسوؼ أبو ا
 مقيمان ُب صبحو كمسائو .  كذب الظن ال إماـ سول العقل 

لعل لعقل من أىم ما ٯتيز ا ػزعة اإلنسانية ك٦تا ال ريب فيو أف حق ا ن ل مانية ، بل لقد اختلط مفهوـ ىذه ا
التإب امتزجت  لعلم ، كب  كامتزج ذها األمر الذم نسبت إليو. –بكلمة ا

لكبَت لنداء  لكنيسة للعلم كحرفها لو عن أصالتو كنقائو ىو ا١تربر ا ككحقيقة تارٮتية ، فقد كاف تزييف ا
ية لتخليص العلم من شوائبو ككدره كىرطقتو  كالرجوع بو إٔب جوىره كصفائو. العلمان

نية  ة العلم  -كمن جهة أخرل فقد ٖتقق على يد العلما لتاريخ البشرم ، كمن ٍب  -كبآل أعظم حضارة ُب ا
إذا كاف ىنالك ٣تاؿ ١تبلحاة ىذه اٟتضارة ُب بعض عناصرىا فإف مضموهنا العلمي أمر خارج عن نطاؽ 

 الشك كاٞتدؿ. 
لدكر الذم أعطى ٢تذه القوة ؟؟؟ كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو : ما ق  يمة العقل ُب اإلسبلـ ، كما ىو ا

ية منظومة ثقافية ، فهي الطبقة األكٔب اليت  لتأسيسي األكؿ ُب أ ٦تا ال شك فيو أف االنطولوجيا ىي ا١تصدر ا
لبٌت الفكرية ْتيث إف كافة الفركع الفكرية ترنو إٔب ىذا ا١تصدر األكؿ الذم ىو  تؤسس لكافة ا

لفكرية األخرل. االنطول  وجيا ، كالذم يفسر كيؤكؿ األنساؽ ا
ناء الفكرم ُب اإلسبلـ مؤلف من عدة طبقات كل طبقة تؤسس ١تا بعدىا ،  لب كلقد اتضح لنا مسبقان أف ا
كىي مؤسسة عن ما قبلها ، كإف ىذه الطبقات تبتدئ بالتصور العاـ للوجود ، يلي ذلك طبقة ا١تبادئ 

لية.العامة للقانوف كا١تبادئ ا لقواعد التفصي  لعامة ا٠تلقية ، يلي ذلك ا
كلقد ذكرنا أف ُب الطبقة الفلسفية األكٔب ٧تد فلسفة ا٠تلق ، ٍب فلسفة تفضيل اإلنساف على ا١تبلئكة 

 بالعقل.
لعقل ُب اإلسبلـ مقاـ ال ٗتطئو البصَتة ، بل كال البصر،  لدكتور ٤تمد عمارة إف مقاـ ا ككما يقوؿ ا

لتعارض  فمعجزة القرآف تتوجو لرباىُت العقلية إذا الح ا لنصوص كبُت ا إٔب العقل ، كىو اٟتاكم بُت ظواىر ا
بها كجوىرىا على  بينهما ، كلقد أدل ذلك إٔب تأسيس اٟتضارة العربية اإلسبلمية، كىي عقبلنية ُب ل

لدين اإلسبلمي، كليس على استبعاده كما ىو حاؿ اٟتضارة األكركبية اٟتديثة، األمر الذم جعل الفكر  ا
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لتناقض بُت العلم كبُت  لتعارض كا نتفاء ا لبناء اٟتضارم الذم أ٧تزه ا١تسلموف دليبلن على ا لديٍت لئلسبلـ كا ا
لدين ُب ٤تيط اإلسبلـ   . ُا

كالقرآف الكرٙب ٬تعلو مناط التكليف كالتكرٙب، كيذكره ُب تسع كأربعُت موطنان بلفظو الصريح ، كُب ستة 
نا عشر موطنان آخر يتحدث القرآ للب للداللة عليو، كالقدماء من علمائ ف عن العقل مستخدمان كلمة ا

لعقل ٝتي لبان ألنو جوىر اإلنساف كحقيقتو.  يقولوف إف ا

ككذلك استخدـ القرآف الكرٙب مصطلح النهى بضم النوف مشددة للداللة على العقل ُب موضعُت ألنو ىو 
لنهي عن القبح من األمور كالوجوب االنتهاء كا  .ِلوصوؿ إٔب ما يأمر بو أداة ا

بار  لتأمل العقلي كالنظر العقبل٘ب ، كما استخدـ مصطلح االعت لتنوير ٔتعٌت ا كُب أربعة مواضع ٖتدث عن ا
لنظر كالقياس   .ُّب سبع آيات ٔتعٌت االستدالؿ بالشيء على الشيء كا

ٍدعي كالقرآف الكرٙب يستخدـ كلمة اٟتكمة )ٔتعٌت الفلسفة( ُب تسعة عشر موضعان من ذ لك قولو تعأب: )ا
وى أىعٍ  فَّ رىبَّكى ىي ني ًإ سى يى أىٍح الَّيًت ًى ٢ٍتيٍم ًب اًد نىًة كىجى ظىًة اٍٟتىسى ٍوًع مى ٍل ا ًة كى مى اٍٟتًٍك يًل رىبِّكى ًب ًب ٔبى سى لَّ ًإ لىمي ًٔتىٍن ضى

( )النحل: ينى تىًد ٍه مي ٍل ا لىمي ًب وى أىٍع ًو كىىي ًل ي ًب كي ُِٓعىٍن سى لِّمي يػيعى ةى( ( كقولو تعأب : )  كى مى ٍٟتًٍك تىابى كىا ًك ٍل مي ا
بقرة: من اآلية ل تىاًب ُُٓ)ا ًك ٍل نى ا ٍم ًم كي لىٍي زىؿى عى ا أىنٍػ مى ٍم كى كي لىٍي لًَّو عى ل تى ا مى ٍع ًن ريكا  ٍذكي ( كقولو تعأب : ) كىا

لبقرة: من اآلية ( )ا ًة مى ٍٟتًٍك  .  ْ(ُِّكىا
نٍ  نَّ ًم كي ػيييوًت ب لىى ًُب  ٍػ ػيت ي ا  ٍرفى مى َتان(  كقولو لنساء النيب : )كىاٍذكي ًب يفان خى افى لىًط لَّوى كى ل فَّ ا ًة ًإ مى ٍٟتًٍك للًَّو كىا آيىاًت ا

( على ىذا األساس يقوؿ اٞتاحظ : إف العقل ىو ككيل اهلل لدل اإلنساف ، ككذلك القرآف ّْ)األحزاب:
لتناقض أك التضاد بُت  ية خليقتو اإلنساف، كال يعقل التخالف أك ا فهما ككيبلف جعلهما اهلل سبيلُت ٢تدا

 .ٓككيلُت ١توكل كاحد 

لقديس  لدين كجوىره ، كىو اإلٯتاف ككفق عبارة ا نان ُب صلب ا فعلى حُت كانت ا١تسيحية ال ترل للعقل مكا
) انسلم ( ، فإنك ٬تب أف تعتقد أكالن ٔتا يعرض على قلبك دكف نظر، ٍب اجتهد بعد ذلك ُب فهم ما 

 .ٔاعتقدت، فليس اإلٯتاف ُب حاجة إٔب نظر عقل 

 كاف ىذا موقف ا١تسيحية ، فقد كجدنا اإلسبلـ يتخذ العقل سبيبلن كأداة لئلٯتاف بوجود خالق على حُت
لـز قبل ذلك التصديق بالرسوؿ كالرسالة ، كال بد  ىذا الوجود .... ذلك أف التصديق بالكتاب ا١تنػزؿ يست
                                                 

ُ
لوحدة     ر ا لعقل ، بَتكت ، دا الًتاث ُب ضوء ا و  ب ا   ُِٖص  َٖٗكت

ِ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا   َُْد .عمارة : ا

ّ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا  ُْٗد .عمارة : ا

ْ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا  ََُد .عمارة : ا

ٓ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا  ُْٗد .عمارة : ا

ٔ
لًت    لعقل ص د .عمارة : ا   ِْٖاث ُب ضوء ا
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إال العقل،  –لنصوص غَت ا -من اإلٯتاف با٠تالق قبل التصديق ْتجية النصوص كا١تأثورات ، كال سبيل 
لبديهية اإلسبلمية ، ىي اليت شاعت حىت صارت كلمة  فهو أداة اإلٯتاف ُب اإلسبلـ ، كىذه اٟتقيقة، بل ا

نا عرفوه بالعقل   .ُشعبية لدل ٚتاىَت ا١تسلمُت، كذلك عندما قالوا : رب

ئع السماء ، كلقد كاف كراء ىذا ا١توقف اإلسبلمي ا١تتميز من العقل ٣تيء الشريعة اإلسبلمية خ تامان لشرا
نية رشدىا ، كمن ٍب أصبح باإلمكاف أف تعتمد على العقل اعتمادىا  ان ببلوغ اإلنسا ن يذا فهي قد جاءت إ
لكتاب دليل ٠تالق كاحد أراد ذهما ىداية اإلٯتاف ، كمن ٍب ال ٯتكن قياـ  لعقل كا لنقل ، فكبل ا على ا

ينهما. لتناقض ب  ا

فبعد أف كانت  عن معجزات الرسل الذين سبقوا ٤تمد بن عبد اهلل  ككذلك ٘تيزت معجزة اإلسبلـ كيفيان 
لناس بالدىشة ، جاء القرآف ٔتعجزة عقلية ال سبيل لوعيها ،  ا١تعجزات ُب ٚتلتها مادية ، تعجز ا

 .ِكالكشف عن أسرارىا إال بالعقل ، كمن ٍب كاف االعجاز بو دائمان ما داـ إنساف يعقل ُب ىذا الوجود 
لدين للعلم كالصراع بينهما ىو خاصية   كاإلسبلـ ال لعلم مقاببلن كنقيضان للدين، كمن ٍب فإف عداء ا يضع ا

 كاثولوكية أكركبية.

لدين كالغيب على كل ٣تاالت  فاإلسبلـ ال ٯتد نطاؽ علوـ الوحي إٔب كل ا١تيادين ، كمن ٍب فهو ال يعرض ا
لدنيوية اليت ترؾ الفصل ذها كالتفسَت ٢تا لعلم ال عقل كالتجربة اإلنسانية، كمن ٍب فلقد تآخى فيو اٟتياة ا

لدنيا كاآلخرة عن طريق ٖتديد ىذه ا١تيادين، كإقامة  لنقل كاٟتكمة كالشريعة كا لدين كالعقل كا العلم كا
لكاثوليكية األكركبية متناقضة ال سبيل للجمع بينها  لتوازف بينها ، بينما ىي ُب اٟتضارة ا  .ّا

ئمان بُت ما ىو دين ككحي ، كبُت ما ىو دنيا كرأم كسياسية ... ىكذا ميز اإلسبلـ كميز ا١تسل موف دا
لرسوؿ  لذين يطالعوف سَتة ا ما خاطب ذها  كا لعبارة االستفهامية اليت كثَتا ن تقرع أٝتاعهم كثَتان تلك ا

الصحابة رسوؿ اهلل ُب كثَت من ا١تواطن عندما كاف يدٕب بدلوه ُب مواطن البحث كقبل صنع القرار ...  
لدين، فتجب ك لسنة ... ىل ىي من ا انوا يسألوف عن طبيعة القوؿ الذم قالو ... أم عن طبيعة ىذه ا

يا، فيعملوف فيها الرأم ، ك٬تتهدكف دك٪تا  لدن لسياسة كا ٢تا الطاعة الواجبة لكل ما ىو دين، أـ ىي من ا
َت من ا١تواطن ، ذلك عن قولو ُب كث حرج بصيغة ما للدين من قداسة كتقديس ، كانوا يسألوف الرسوؿ 

القوؿ السؤاؿ الشهَت : يا رسوؿ اهلل أىو الوحي أـ الرأم ؟  كىم ذهذا السؤاؿ ٯتيزكف بُت ٪تطُت من أ٪تاط 
لتنفيذ كإسبلـ الوجو هلل  لطاعة كا الفكر ، فإذا جاء جواب الرسوؿ بأف ما قاؿ ىو الوحي كاف موقفهم ا

ان ، بل ىو الرأم ، فإهنم عندئذ يدلوف ٔتا لديهم من آراء ألنو دين ، أما إذا قاؿ ٢تم إف ما قاؿ ليس كحي

                                                 
ُ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا   ِْٖد .عمارة : ا

ِ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا   ِْٖد .عمارة : ا

ّ
لعقل ص   لًتاث ُب ضوء ا   ُّٖد .عمارة : ا



 179 

نية اليت تسبب اٟترج ألصحاب الرأم  لدي لرسوؿ تلك القدسية ا كاجتهادات ، دكف أف يكوف لرأم ا
 .ُكاالجتهاد 

نػزكؿ ُب ماء بدر كموقف اٟتباب بن ا١تنذر بن عمرك  ل لدكتور عمارة عدة أمثلة على ذلك : ا كلقد ضرب ا
غزكة ا٠تندؽ كا١تعاىدة اٟتربية كمقاكمة سعد بن عبادة كسعد بن  –ا١توقف من أسرل بدر  –بن اٞتموح 
كقولو ألحد قادتو أنز٢تم )أم األعداء(  قضاء الرسوؿ  –أكل ٟتم الضب  –تأبَت النخل  –معاذ لذلك 

 .ِعلى حكمك كليس على حكم اهلل 

 

 

ي ن ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

م   ال س إل ي ا ة ف ي ن ا د وج ل ة ا ي ل ع ا ف  ل  ا

تاليُت:أشار ك ل  انت إٔب أنو ال ٯتكن التحدث عن الفلسفة إال حيث يوجد اٞتواب عن كل من السؤالُت ا

تافيزياء .-  ماذا نستطيع أف نعرؼ ؟؟ .... اختيار مي

يار سلوؾ أخبلقي -  ماذا ٬تب أف نفعل ؟؟ .... اخت

باره  لعقل ، معناه ، رسالتو، دكره، باعت ىو األداة كاآللية اليت كلقد تكلمنا ُب حدكد السؤاؿ األكؿ عن ا
 يعتمدىا ا١تطلق ا١تقدس ليعطي كيأخذ كيثبت كيعاقب. 

كالعقل ُب اإلسبلـ يتعامل مع ا١تطلق كيعانقو كيعتربه سقفان لفاعليتو كمغامرتو كانطبلقو ، كاإلنساف مدعو 
تعأب: ألف يقلب صفحات الكوف كالطبيعة كالنفس اإلنسانية كي يتعرؼ من خبلؿ ذلك على ا١تطلق، قاؿ 

أى  اٍٟتىقِّ كى الَّ ًب ا ًإ مى هي ػى ن ٍػ ي ػى ب ا  مى اأٍلىٍرضى كى اًت كى اكى مى لسَّ لَّوي ا ل لىقى ا ا خى ٍم مى ًه ًس في ٍػ ريكا ًُب أىن كَّ فى ػىتػى ي ىن )أىكىٓبىٍ  ٌم لو ميسى جى
( )الركـ: ريكفى اًف اًء رىذهًٍِّم لىكى قى ًل نَّاًس ًب ل نى ا َتان ًم ًث فَّ كى ًإ  ( ٖكى

لدكتور كمع ذلك فالتعامل مع ا١تطلق كمعانق تو ليس أمران شواشان، كإ٪تا ٮتضع إٔب ضوابط، كىذا ما أكده ا
لعقل ، كفوؽ التجربة، ك٬تهد  لديٍت فوؽ ا عادؿ العوا بقولو: ا١تسعى القيمي ا١تؤمن با١تطلق يرقى بالفكر ا

                                                 
ُ
لنشر بَتكت    للدراسات كا ة  ي عرب ل ا١تؤسسة ا ة  ي ن لدي لسلطة ا   ُُّص  ِِط َٖٗد. ٤تمد عمارة : اإلسبلـ كا

ِ
ية  ص د. ٤تمد عمار    ن لدي لسلطة ا  كما بعدىا  َُِة : اإلسبلـ كا
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نو باٟترية يبعد ٗتوـ اٟتتمية ، ٗتوـ الضركرة الطبيعية، أك لرتابة ، ك٭تسب أ على  باٟتب لتجاكز األثرة كا
 األقل ٗتوـ القانوف اآلٕب.

كلكن سلطة ا١تطلق القاىرة ُب الظاىر ، إ٪تا تنم عن ضعفو )األصيل( ، أليس ا١تطلق عمبلقان بقدمُت 
ضعيفُت، كىو ُب ذاتو ، أىل للمناقشة السرمدية ما داـ من ا١تتعذر أف نربىن عليو كنضبطو، كىو 

لفكر االنتقادم البصَت أف يرل اإللزاـ ا١تطلق  بالتعريف ٬تاكز اٟتوادث كضوابط الزماف كا١تكاف، كُب كسع ا
لباحث ا١تنطقي، كيراه تعذر حقيقة جلى لدل العآب النفسي ، كيراه راسبان ُب رأم العآب  ٤تاالن ُب نظر ا
االجتماعي، كيبقى الشعور بأف القيمة ا١تطلقة ىي صدل مثل أعلى ٭تاكؿ إ٧تاب االقتناع بالعقل ، 

 .ُط اٟتساسية ، أك أنو حافز عمل يتجلى ُب إىاب إرادة كاألمنية ُب نشا

نا أف نسجل على ىذا النص ا٢تاـ ا١تبلحظات اآلتية:   ىذا كٯتكن

ية معانقة عقلية لو تبدك باٟتتم ٤تاالن -ُ عدـ سبلمة اعتبار ا١تطلق مادة كموضوعان للعقل، كمن ٍب فإف أ
 كاستحالة حسب مضموف ىذا النص.

 القرآنية بقو٢تا : كىذا ما حددتو اآلية 

()الرعد: من اآلية ) اًؿ حى ًم ٍل يدي ا ًد وى شى للًَّو كىىي ليوفى ًُب ا ًد ٍم ٬تيىا  ( ُّكىىي

لنبوم بقولو : تفكركا ُب ٥تلوقات اهلل، كال تتفكركا ُب ذاتو.  كىذا ما أكده اٟتديث ا

ىذا ما عربت عنو إف عدـ مبلءمة كوف ا١تطلق مادة للفكر ال ٯتنع أف يكوف مادة للقيمة كاإلرادة ك -ِ
( )االنشقاؽ: ًو ي بلًق حان فىمي ٍد ٔبى رىبِّكى كى اًدحه ًإ نَّكى كى ًإ ا اإلنساف  ( كىنا نصل ٔاآلية القرآنية بقو٢تا : )يىا أىيػُّهى
 إٔب الشاطئ الفلسفي اآلخر شاطئ األخبلؽ، حيث السؤاؿ اآلخر ماذا ٬تب أف نفعل ؟؟؟ 

 األعلى اإلسبلمي؟.كما ىي آليات االرتقاء إٔب ىذا ا١تطلق ا١تثل 

لدين.  لنفسية لنشوء ا لنظريات ا  قبل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ الكبَت ال بد من أف نعرض لبعض ا

لدين ما ىو إال اضطراب عقلي  أك ىو  mental disorderفهنالك فريق من علماء النفس يرل أف ا
لتكيف  بل أف  ،defusion، كىو اعتقاد زائف  mal adjustementمظهر من مظاىر سوء ا

                                                 
ُ
لقيم ، ص    لعمدة ُب فلسفة ا ا و  ب ا   ّٕٔ-ّٕٓكت
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لدين عبلمة من عبلمات اٞتنوف  ، بل إف كامَتكف يعتقد أف insanityىنالك من ذىب إٔب أحد اعتبار ا
لعقلي  لذىاف ا  .ُ psychosisالوعي بالعآب أم إدراكو فلسفيان ، ىذا األمر عبلقة من عبلقات ا

تمع يقوؿ فلوجل : إف كُب األدب السيكولوجي تفسَتات أخرل للدين، ففي كتابو اإلنساف كاألخبلؽ كاجمل
لدين ال ينتج عن اإلحباط ا٠تارجي ، كلكنو ينتج عن الصراع الداخلي  ، بُت  internal conflictا

يا   لعل لذات ا لعليا يسقطها اإلنساف  super-egoا لنظرية فإف الذات ا لذات الدنيا كطبقان ٢تذه ا كبُت ا
الضابطة ُب اإلنساف، قوة ا٠تَت كاٟتق كاٟتساب  على اهلل، كيصبح اهلل بذلك بديبلن عن الضمَت ، أم القوة

ِ . 

لعليا سوؼ يصطدـ كيصطرع مع القول الغريزية كعلى كجو ا٠تصوص  لذات ا إف الضمَت أك بعبارة أخرل ا
 قول اٞتنس كالعدكاف .

لعليا كظهورىا ُب شكل اهلل ، كبإسقاط  كطبقان لنظرية فلوجل فهذا الصراع ٗتف حدتو بإسقاط الذات ا
لغريزية الرغبا على الشيطاف ، كنتيجة ٢تذه العملية فالفرد يشعر بأف الصراع قد خفت  instinctiveت ا

يان، بل أصبح اآلف قادران على أف يتعامل مع ا١توقف بواسطة السلوؾ  كطأتو ألنو ٓب يعد صراعان داخل
لنفسو   .ّا٠تارجي، أم أنو ُب ىذه اٟتاؿ ٓب يعد عدكا ن

لفرد ، فعلماء االنًتبولوجيا االجتماعية يفًتضوف أف كىنالك فرض آخر ينسب للدين  كظيفة معرفية تريح ا
ئية ٗتدـ ىدفان معرفيان حيث تشرح بعض مظاىر الطبيعة، كتقدـ حلوالن مقبوالن ١تشكبلت  بدا ل األساطَت ا

 .ْاإلنساف مثل ا١توت كاٟتياة 

لنفس كاالجتماع أف للدين كظائف أخرل  رض ٢تا ىنا، كإف كاف ككدنا ، كال ٣تاؿ للتعٓكيقرر علماء ا
لناحية ا٠تلقية ، حيث نشَت إٔب أف عملية اإلسقاط اليت أشار إليها فلوجل ال تؤٌب أكلها  الًتكيز على ا
ايتو  ناة بالتفويض إٔب لطف اهلل كعن ناة اإلنساف ، على أف تتوج ىذه ا١تعا يانعة إال من خبلؿ معا ل كٙتارىا ا

اإلسبلـ اليت ال تتحقق مشركطيتها ُب حاؿ كجود األسباب ، كىذا  كإرادتو، كىذا ىو معٌت االستخارة ُب
ىو معٌت قولو  : اعقل كتوكل .... كالتوكل ليس ىو الفعل احملموؿ على الفراغ أك ا١تؤسس على  أيضا ن

لعنصر الذاٌب ا١تؤسس كا١ترفوع على اإلرادة اإل٢تية.  عنصر خارجي ، بل ىو ا

                                                 
ة كاإلسبلـ ، منشأة  ُ لركحية ُب ا١تسيحي ة ا ا ة اٟتي لرٛتن ٤تمد عيسوم : سيكولوجي ا د . ٤تمد جبلؿ شرؼ كد .عبد 

ة    ُْٕ، ص ِٕٗا١تعارؼ باإلسكندري

ِ
السابق ص    ١ترجع   ُِٖا

ّ
١ترجع      ُّٖالسابق ص ا

ْ
السابق ص    ١ترجع    ُّٖا

ٓ
السابق ص    ١ترجع    ُّٖا
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لتنويرم ا١ت ة ا ؤسس على العقل كالضمَت اإلنسا٘ب ، كعلى قدرة ىاتُت اٞتارحتُت على كىذا ىو منهج ا١تعتزل
تية يواجو ذها  إدراؾ حقائق اٟتياة ككنو األمور ا١تركوزة ُب الشيء ، كىو نور مد بو اهلل اإلنساف كقدرة ذا

لنور اإل٢تي ، مصداقان لقولو تعأب : ) نيو  ره متطلبات اٟتياة، على أف يردؼ ذلك بنور آخر خارجي ىو ا
لنور: من اآلية ( )ا  ( ّٓعىلىى نيورو

لرسوؿ  سئل عن التقول ، فلم يلجأ للتعريف ذها إٔب كتلة النصوص القرآنية اليت  كال أدؿ على ذلك أف ا
 تعرؼ ىذه ا١تقولة األخبلقية ، كلكنو أشار إٔب القلب ثبلث مرات.

فهو ا١تيزاف اٟتقيقي  ُكم ا٠تالد ىو تلك الغريزة اإل٢تية كالصوت السما –كما ٖتدث ركسو   –أجل القلب 
 اليت تزف بو األشياء . 

لوعي النفسا٘ب كالضمَت األخبلقي ، إذ الوعي  كىذا ىو منهج األخبلقيات الفاعلية اليت ٖتدد عبلقة ا
النفسا٘ب ٭تيط بالضمَت األخبلقي ، كيؤدم انعدامو إٔب اختفاء كل تأمل أخبلقي، كىذا ما يقود إٔب 

لفكرة اٟتقوقية عن ا١تسؤكلية( ، كىي اٟترية اليت يتصورىا الكثَتكف من ارتباط األخبلقية ب اٟترية البشرية )ا
 .ِالفبلسفة على أهنا إحدل ا١تعطيات ا١تباشرة للضمَت النفسي 

لداخلية، كإ٪تا يرفدىا بالتجربة ا٠تارجية  كىو ما اطلعنا ّبيد أف اإلسبلـ ال يقتصر على التجربة األخبلقية ا
ية نسبة إٔب عآب ا١تثل(  عليو التوجيو لعلوية )ا١تثال لعناية اإل٢تية ، كما يطلق عليها أيضان أخبلؽ ا  اإل٢تي أك ا

لكائنات، أك من األفعاؿ ،  لطبيعية لطبقة ما من ا لعبة ا ل كقد عرفت ىذه األخبلؽ بأهنا اليت ال تنتج عن ا
 .ْبل يفًتض تدخل مبدأ خارجي كفوقي بالنسبة ٢تذه الطبيعة 

ائية ، كىي ٗتتلف عن األخبلؽ الطبيعية، أم احملايثة كتسمى ىذ افيزي َى باألخبلقيات ا١تيت ان ن ه األخبلؽ أحيا
باطنية ُب األشياء  ل  .ٓأك ا

ية تتمتع ُب ىذا ا١تقاـ بوضع أفضل من غَتىا ١تواجهة ىذه  لدين كٯتيل البعض لبلعتقاد بأف األخبلقيات ا
 .ُ ا١تشكلة ألهنا تستطيع االستناد إٔب كصية إ٢تية

                                                 
لفكر اٞتامعي ، ط ُ بة ا بة ا١تعركُب ، بَتكت ، مكت ي ت لكربل ، ترٚتة ق ة ا ا١تذاىب األخبلقي ر :  غوا نسوا غري ،  َٕٗ،  ُفرا

  ُّص

ِ
السابق ص    ١ترجع  ا ر :  غوا   ِّغري

ّ
ر    غوا تُت فرانسواز غري تجرب ل تكلم عن ىاتُت ا ١ترجع السابق ص ي   ُٔا

ْ
السابق ص    ١ترجع  ا ر :  غوا نسواز غري   َِفرا

ٓ
لسابق ص    ١ترجع ا ر ا غوا نسواز غري   ُٗفرا
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لية،  تمييز بُت الطاعة العقبلنية لئللو ، كا١تشوبة بنسبة ما من ا١تركانت ل كُب ىذا اإلطار من األخبلؽ ٬ترم ا
زه . لعقبلنية كما ُب اٟتب ا١تنػ زعة غَت ا نػ ل  كبُت ا

بدلية ، أم قواعد األخبلؽ اليت ٬تازل ذها  ل ػزعة ا ن ل زعتُت ُب اإلسبلـ أمر كاضح ، فهنالك ا لنػ ككجود ىاتُت ا
نا مسبقان من النص الذم قدمناه ١تسكويو.  الفرد، كىنالك األخبلقيات اجملردة عن أم ىول كما اتضح ل

كننوه بأف قياـ األخبلؽ اإلسبلمية ُب قسم كبَت منها على أخبلؽ ا١تثل، ىذا األمر ال يعٍت تبلشي الفرد 
لنعيم ا ١تيثاؽ األعظم ىذا ا إل٢تي األبدم مقابل عبادة اهلل ،  أماـ ا١تطلق ، كقد عرضنا مسبقان إٔب فكرة ا

لنبوة. لتعاقدية لئلٯتاف كا١تواثيق اليت ٘تثل دكرات ا  كما أشرنا إٔب السمة ا

يا أمر ٧تده ُب  كعلى ىذا فبل ٯتكن أف نتهم اإلسبلـ بذىنية التحرٙب ألف عملية الرنو إٔب مثل عل
 األخبلقيات اإلنسانية الكربل.

الية نػزع ألف  ىذه األخبلقية العلوية أك ا١تث نية ت ية ، ك٢تذا كجدنا ىذه العلما تفرض نفسها حىت على العلمان
 تصيغ مثبلن عامة تقًتب من ا١تثاؿ اإل٢تي .

لعلوية ، أما اإلصبلحيوف الفرنسيوف ، فقد إتهوا إٔب اإلنسانية  ىكذا تكلم ا١تفكركف األ١تاف عن ىذه ا
ياىا كواقع أعلى يتجاكز الفرد ، كيتحكم فيو   .ِبصورة ال هنائية معتربين إ

كعلى ىذا األساس أيضان تكلم ساف سيموف عن أسس ا١تسيحية اٞتديدة اليت حو٢تا تبلمذتو فيما بعد إٔب  
 .ّكنيسة حقيقية قائمة على الشمولية اإل٢تية ، كزكدىا بالطقوس كالتسلسل الكهنوٌب 

عضكم بعضان ... فعمدت إٔب كقد أرادت ىذه ا١تسيحية احملدثة االحتفاظ بالقاعدة الذىنية : أحبوا ب
د٣تها ُب تنظيم اجتماعي مبٍت على ا١تقدرة كحدىا، كتسودىا ركح كاحدة: اإلخبلص للعمل ا١تشًتؾ القائم 
لنوع من  على االستثمار التقٍت ٠تربات الكرة األرضية ، بصورة أكسع فأكسع ُب سبيل خَت اٞتميع، كىذا ا

 تتميز باٞتدارة كل اٞتدارة . -ْعي أخبلقية قائمة على اإلنتاج الصنا –األخبلؽ 

( ، ىذا الدين الذم يهدؼ إٔب  ُٕٖٓكيطالعنا أكغست كونت ٔتا أٝتاه دين اإلنسانية )متوَب عاـ 
لكاثوليكية ، كعلى مثلها األعلى الغَتم . ياف ا  اٟتفاظ على ب

                                                                                                                                                    
ُ
لسابق ص    ١ترجع ا ر ا غوا نسواز غري  ِّفرا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ٖٔا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ٖٔا

ْ
السابق ص     ١ترجع    ٕٖا
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 نية. كلكنو استعاض عن فكرة اإللو اليت يعتربىا قدٯتة بفكرة الكائن األعظم ،كىو اإلنسا

لتقدـ ىو  لدين اٞتديد ... اٟتب ىو ا١تبدأ، كالنظاـ ىو األساس، ٍب ا كيلخص أكغست كونت دعائم ىذا ا
 .ُا٢تدؼ 

لسابقة، كألنو مبٍت على االعتقاد باإللو   –كيدلل فورييو بإ٧تيل اجتماعي حقيقي ارشد من األناجيل ا
لعناية .  ا

ديدية بقيود ا٢تول ا١تصنوعة من الفرد .. كذلك عن كيتلخص منهجو فيما يلي : استبداؿ قيود القسر اٟت
لناس يعيشوف على شكل ٣تموعات صغَتة، تعيش ُب معسكرات كثيفة قائمة على الفرح،  طريق جعل ا
لعمل كما تؤدم لعبة رياضية ، من قبل فرؽ  كتعيش اجملموعة ْتيث تكفي نفسها بنفسها ، حيث تؤدم ا

 .ِتتنافس على الفعالية ا١ترحة

زكع ٨تو ا١تطلق ، كىذا إف دؿ، فإ٪تا يدؿ على كىنالك  نػ ل إتاىات أخرل من ىذا القبيل ، يغلب عليها ا
تعامل مع ىذه ا١تقولة كما يتضح من الفصل  ل نية إٔب ا أ٫تية ا١تطلق ُب حياة اإلنساف ، ٍب اضطرار العلما

ثامن من كتاب العقد االجتماعي لركسو حيث ٧تد نوعُت من الديانة، األكٔب ديا ل نة اإلنساف ، ٍب ديانة ا
 ا١تواطن.

باطن،  ل لديانة األكٔب ٣تردة من ا٢تياكل كا١تذابح كالطقوس كمقصورة على ٤تض عبادة اإللو األٝتى ُب ا ا
لنفسية، إهنا دين اإل٧تيل كطهارتو كبساطتو، حيث عبادة اإللو الواحد  لقياـ بفركض اآلداب ا كعلى ا

 .ّطبيعي اٟتقيقي، أك ما يسمونو القانوف اإل٢تي ال

لقوانُت، فهي ٕتعل من الوطن موضع عبادة  لعبادة اإل٢تية كحب ا ثانية، فهي ٕتمع بُت ا ل لديانة ا أما ا
لديانة نوع من اٟتكومة اإل٢تية ال يكوف فيها  لدكلة ، ىي خدمة اإللو ىذه ا ا١تواطنُت، فتعلمهم أف خدمة ا

لقوانُت كفر أبدان من خبَت إال األمَت ، كمن كهنو إال اٟتكاـ ، كىكذا ف إف ا١توت فيها استشهاد ، كبعض ا
ْ. 

لعليا ، إهنا مبادئ عقائد دينية  لسيادة أف ٖتدد مواده ا إذف ىنالك ٣تاىرة بدين مد٘ب صرؼ ٭تق ٢تيبة ا
 معينة مرسومة ، بل مشاعر اجتماعية، ال ٯتكن بدكهنا أف يكوف ا١تواطن صاٟتان.

                                                 
ُ
السابق ص   ١ترجع    ٕٖا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ٕٖا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ٖٗكٖٖا

ْ
ة ، بَتكت ،    لشرقي ة ا ب ١تكت عقد االجتماعي ، ترٚتة يونس غاٖب ، ا ل  . ُٖٕص  ِٕٗجاف جاؾ ركسو : ا
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تكوف أكثر ٤تاطة ذهالة من اٞتبلؿ كا١تهابة، كبذلك فهي كيفًتض ركسو بأف القواعد اليت مصدرىا السماء 
لذائعة الصيت: إذا ٓب يكن اهلل موجودان ٬تب إ٬تاده.  أكثر احًتامان ، كعلى ىذا يقرر كلمتو ا

ىكذا تتفنن العلمانية ُب اٗتاذ اآل٢تة ا١تزيفة كا١تصطنعة، كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو: ١تاذا ىكذا تتجاَب 
 اٟتقيقي الذم كىبنا اٟتياة، كالذم ٭تيطنا بالرٛتة كاٟتناف. العلمانية مع اإللو 

ٓب ٘تت العلمانية اإللو ُب الصدكر، بل إهنا عجزت عن كضع نظاـ عاـ أخبلقي ، كىكذا كرغم ما صاغتو 
 من قيم على أرض الواقع ، فإف دينها ىو تعزير الفرد دكف حدكد. 

ينوزا: إف ا١تاىية البشرية تكمن ُب نزكع  لكائن إٔب االستمرار ُب الوجود أم نزكعو إٔب فرض يقوؿ سب ا
الية اليرتوم ٢تا  كتأكيد فرديتو إٔب اٟتد األقصى، على حساب الكوف بأٚتعو كضد الكوف، كتلك نزعة امربي
غليل )بالرغبة ُب اجملد كالفتح كاٞتوع اللعُت إٔب الذىب أمراف ال يعرفاف أم حد داخلي يشكل حائبلن أك 

للذين يبدكاف  يكبح من ٚتاحها( لتعارض مع مفهومي االختيار كالقسر ا لية تتعارض كل ا كىي امربيا
 .ُمبلزمُت للسلوؾ ا١تبٍت على مذىب أخبلقي 

 كلكن السؤاؿ ا١تطركح ىو: ىل استطاعت العلمانية أف تكبح ٚتاح االستعبلء كالتوسع على أرضها.

نػزعات العلو كاالستكبار كالعتو كا٠تيبل  ء ُب األرض؟؟ كىل يسمع اإلسبلـ ل
لنقطة ُب ا١تستقبل ، حيث سنوضح أف نصرة ا١تستضعفُت قيمة عليا من قيم اٟتياة  سنعاِب ىذه ا

 اإلسبلمية. 

لتقنية القادرة على اإلكثار إٔب ما ال هناية من كمية ا٠تَتات األرضية ، كلكن أليس  نية تفاخر با إف العلما
لتقٍت تقدـ الوسائل ا١تادية غَت مضموف بالضركرة باال لتضخم ا  .ِرتقاء الركحي متناظران مع ذلك ا

لعريب مالك بن نيب لعقد مقارنة بُت اٟتضارة العربية كاٟتضارة  لزاكية يتصدل الفيلسوؼ ا كمن ىذه ا
لبيا٘ب  لعلمانية، فهو يدلل بأف أية حضارة تقع بُت حدم ا١تيبلد كاألفوؿ ، كمن ٍب فا١تنحٌت ا األكركبية ا

لنق ثانية ُب خط نازؿ ...يبدأ بالضركرة من ا ل لنقطة ا  طة األكٔب ُب خط صاعد ليصل إٔب ا

ثة فهي مرحلة السقوط كاال٨تدار  ثال ل ففي ا١ترحلة األكٔب، كىي مرحلة الصعود تسود الركح ، أما ا١ترحلة ا
لتوازف اليت يسودىا العقل   .ّحيث تسودىا الغرائز، كبُت ا١ترحلتُت توجد مرحلة ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ّّا

ِ
السابق ص   ١ترجع    ّٖا

ّ
لفكر بَتكت ط    ر ا نهضة : ترٚتة عمر كامل مسقاكم كعبد الصبور شاىُت دا ل بو شركط ا ا   ٗٗص  ٗٔٗ ّكت
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لذكؽ اٞتمإب: مبدأ أخبلقي + ك٭تدد ابن نيب إتاه اٟتض ارة على أساس عنصرين ، ٫تا ا١تبدأ األخبلقي كا
 ذكؽ ٚتإب = إتاه حضارة .

لثقافة اإلسبلمية ، فقد كرثت  يونا٘ب ، أما ا ل كُب نظره إف اجملتمع األكريب كرث ذكؽ اٞتماؿ من الًتاث ا
 الشغف باٟتقيقة .

ئ لثقافة األكٔب كٛتلة لوا ها زعماء الفن من فيدياس إٔب ٥تائيل ا٧تلو ، بينما قادة كىكذا فقد كاف ركاد ا
لنهضة  ياء مثل ابراىيم ك٤تمد ، كمن ىنا ٓب يكن ٣ترد صدفة أك لغو اٟتديث أف مؤرخي ا نب ية أ ثان ل لثقافة ا ا

ليونانية  ليونانية )ا لرجوع إٔب اٟتضارة الركمانية ا  الركمانية(  –األكركبية يؤصلوهنا ُب ا

يتها أٝتاء المعة مثل اشيل كسوفوكل إٔب راسُت كلقد أنتجت العبقري ة األكركبية مناىج أدبية كتبت على را
لتوراة كاال٧تيل كالفرقاف .  ُكبلزاؾ كدستوفوسكي حىت برناد شو ، كلكن ىذه العبقرية بعيدة عن كحي ا

تمع معُت كعليو فإف كل ثقافة تتضمن عبلقة مبدأ أخبلقي ذكؽ ٚتإب تكوف ذات داللة عن نوع عبقرية ٣ت
تاريخ أيضان  ل يان ، بل ٖتدد إتاىو ُب ا نتاجو أدب  .ِ، كىي ال تستطيع إ

لثقافة الغربية قد حددت عبلقة مبدأ أخبلقي  ذكؽ ٚتإب بصفة معينة، كذلك  –إننا نستطيع أف نعترب أف ا
لثا٘ب على األكؿ ُب ترتيب القيم ، فأثر ىذا الًتتيب ُب عبلقة اإلنساف ا ألكركيب بأف قدمت العنصر ا

 .ّباإلنسانية 

لقيم  ية على حساب ا كعلى ىذا األساس فكل ثقافة مسيطرة ىي ُب أساسها ثقافة تنمو فيها القيم اٞتمال
 .ْاألخبلقية 

تتبع ىذه االعتبارات إٔب أبعد مدل لنرل كيف أف ثقافة ٘تنح األكلوية لذكؽ اٞتماؿ تغذم  كٯتكننا أف ن
وهنا رجل مثل نَتكف أك امرأة مثل مسالُت ، كذلك ألهنا تسيطر حضارة تنتهي إٔب فضيحة ٛتراء يقود جن

 .ٓعلى دكافع األنوثة 

نا نبلحظ من ناحية أخرل أف الشفافية اليت ٘تنح األكلوية للمبدأ األخبلقي تكوف حضارة مآ٢تا  كما أن
ايخ التحجر كاٞتمود، كتنتهي إٔب فضيحة صامتة سوداء تتيو ُب ٣تاىل تصوؼ متقهقر يقود جنونو مش

 .ُالطرؽ 

                                                 
ُ
نهضة ص    ل ا  ُٕٓشركط 

ِ
نهضة ص    ل ا  ُٖٓشركط 

ّ
نهضة ص    ل ا  ُٖٓشركط 

ْ
نهضة ص    ل ا  ُٖٓشركط 

ٓ
نهضة ص    ل ا  ُٖٓشركط 
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بعنا فصوؿ عبلقة مبدأ أخبلقي  نا لو تت ذكؽ ٚتإب ُب مركب اٟتضارة لوجدنا أف لو أثران كبَتان ُب  –كما أن
٣تاالت أخرل مثل تركيب األسرة حيث تسود األـ ، كيسيطر األب كُب إتاه األدب بصورة عامة ، حث 

 .ِتسود نزعة الفن للفن أك األدب ا١تلتـز 

نػزع ا١تنهج األكؿ إٔب تأسيس دٯتقراطية ٕتعل كىذا األمر ينعك لسياسي ، إذ بينما ي لفاعل ا س أيضان على ا
حرية الفرد ىدفان ٢تا، كذلك بدافع ٚتإب، إذ باألخرل تنهج إٔب دٯتقراطية تستهدؼ سعادة اجملتمع كذلك 

 .ّبدافع أخبلقي 

 

ث   ل ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

م   ال س إل ي ا ي ف د را إل ل ا ع ا ف  ل  ا

ع ل ع ا ة م رن ا ق  ة م س را د " " ة ي ن ا م  ل

لفاعلة أك ما يطلق عليها باالندفاع ا٠تبلؽ   .ْأشرنا سابقان إٔب األخبلقية ا
ئمة على  كُب اٟتقيقة إف الدافع األخبلقي ىو دافع أم شيء حي كمرتبط باٟتياة ، مع كونو ُب صَتكرة دا

لفاعلية   .غرار اٟتياة .... كعلى ذلك فبل ٯتكن اإلحساس بالعامل األخبلقي إال عن طريق ا

فهناؾ ٕتربة أخبلقية تدكـ مدل اٟتياة، كتلمس مظاىرىا ا١تتعددة بواسطة حدس يتعدؿ باستمرار من 
ئمان جزئية كخاصة، كدك٪تا  خبلؿ احتكاكو باألحداث .... كليس ىناؾ كاجب، بل يوجد كاجبات ىي دا

قتناع بأنو ٬تب قاعدة كلية ، كىذه تعددية ٬تب أال تؤدم بنا إٔب مذىب الشك األخبلقي ، بل إٔب اال
ناىيان من التجارب ألجل الوصوؿ إٔب اكتماؿ ا١تثل األعلى  ينا أف نعيش عددان ال مت  .ٓعل

يار األحداث ،  كنستطيع القوؿ بصورة عامة إننا أماـ عقيدة أخبلقية بعد أف تكوف ىذه قد ثبتت أماـ اخت
قعية  .ٔكحُت يرتضيها رجل فاضل بعد أف جرذها خبلؿ حياة متنوعة ككا

                                                                                                                                                    
ُ
نهضة ص   ل ا  ُٗٓشركط 

ِ
نهضة ص    ل ا  ُٗٓشركط 

ّ
نهضة ص    ل ا  ُٗٓشركط 

ْ
لسابق ص    ١ترجع ا ر ا غوا نسواز غري   ُِّفرا

ٓ
السابق ص   ١ترجع    ُِّا

ٔ
السابق ص    ١ترجع    ُِْا
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  ىذا اإلطار ميز برغسوف بُت األخبلؽ ا١تغلقة كاألخبلؽ ا١تنفتحة.كُب
فاألخبلؽ ا١تغلقة ، ىي ليست سول ضغط اجتماعي بسيط، أك ٣تموعة من القواعد ا٠تارجية عن  -

 الفرد، كا٢تادفة إٔب تأمُت توازف كحفظ بقاء اٞتماعة. 

لفرد، فيجيش ُب نفسو، األخبلؽ ا١تنفتحة ، ذات ا١تاىية الشخصية كا٠تبلقة، كىي ان - فعاؿ يعيشو ا
يد   ية قدمان إٔب االماـ ٨تو مثل أعلى من اإلخاء تتزا كيتجسد على شكل )اخًتاعات أخبلقية( تدفع اإلنسان

تو باستمرار.  كلي

فهذه أخبلؽ قائمة على الفاعلية ، كال ٯتكن تصورىا إال شكل فاعلية إرادية تصدر عن قديسُت كأبطاؿ 
 .ُديدم الذم ىزىم عاشوا االنفعاؿ التج

كىي فضبلن عن ذلك أخبلؽ حدسية أكثر منها عقبلنية، ذلك أهنا تغوص بعمق ُب اٟتقيقة داخل ذلك 
لركحي ا١تنبثق عن اهلل، كالذم يقود كل كائن  بناء ا ل  –كمعو الكوف بأٚتعو  –االندفاع اٟتيوم، أم ذلك ا

 .ِا١تادة كمن جربيتها  ٨تو إنتاجات أعظم غٌت كباستمرار أكثر تركيبان ، متحررة من

لكارديناؿ نيوماف بأنو ال ٯتكن الوصوؿ إٔب اليقُت الكامل بالطريق ا١تنطقي ، كلكن بواسطة  كيرل ا
 . ّالفاعلية كحدىا فحسب ، أم بإدخاؿ األنا ُب ٕتربة اٟتياة 

لرباغماتية ، كٔتقتضى إٔب فلسفة ٚتاعية ىي ا قعيا ن ىذه الفلسفة  كلقد حوؿ األمريكي جيمس ىذا ا١تفهوـ كا
بلية فحسب اليت ٘تثلها ٟتملنا على أف نفعل بشكل مفيد بالنسبة  لقا ال تعرؼ حقيقة فكرة ما إال بأهنا ا

 . ْللفرد كاٞتماعة 

لقادرة  ئم كعدـ اكتما٢تا أبدان ، ىي ا لدا لفاعلية كحدىا فحسب ، ُب سَتىا ا أما بلوندؿ ، فهو يرل أف ا
نا عن  ت نا ُب أعماؽ ذا تطلب داخلي، أك تطلع ٤تايث، ىذه االستجابة إٔب اهلل، أك على أف تكشف ل

نداء  ل تلبية ٢تذا ا ل  . ٓاالستسبلـ إٔب اهلل، ىو ا

لكاثوليكي، فإف بعض ا١تفكرين أمثاؿ لورك  كإذا كاف بلوندؿ قد مكث دائمان ضمن حدكد ا١تبدأ ا
لداخل نامي ا لقلق الدي ي، كساركا بو ُب إتاه الفلسفة كالبَتتونيَت، قد طوركا مبدأ احملايثي ، إٔب فكرة ا

نا الشعور بو ، أم نعيشو عن طريق ٕتربة  نا ، كٯتكن ا١تلقبة بالعصرية كما يلي : اهلل ٤تايث ُب كل كاحد في

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع   ُِْا

ِ
السابق ص    ١ترجع   ُِْا

ّ
السابق ص    ١ترجع   ُِْا

ْ
السابق ص   ١ترجع   ُِٓا

ٓ
السابق ص   ١ترجع   ُِٔا
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لفرد من ٛتاس، كمن ثقة  ية أكثر منها تأملية ، كتربىن ىذه التجربة عن قيمتها ٔتا تثَته ُب ا باطنية انفعال
 . ُكمن فعالية 

لدكتور  ماىو صدل ىذه نا أف نتلقى ىذه اإلجابة من كتاب ا الفاعلية األخبلقية ُب اإلسبلـ ؟؟ .. ٯتكن
 .٤ِتمد عبد اهلل دراز ا١توسوـ بعنواف دستور األخبلؽ ُب اإلسبلـ 

لنية ىو  ففي الفصل ا٠تامس كٖتت عنواف : اٞتهد ، يرل ا١تذكور أف العمل الذم اكتمل بو عنصر ا
لدف لوحيد ا٢تجومي ا  .ّاعي ُب معركة الفضيلة السبلح ا

لكائن األخبلقي قد خلق ناقصان كقاببلن للكماؿ ُب آف كاحد ، فهو بذرة تنطوم على ٚتيع  ذلك أف ا
لقوة ، على شرط ٪توىا كلها، كلكنها ُب انتظار ظهور  لكائن بأكملو، كتشمل تقديران ُب حيز ا عناصر ا

لتقديرية إٔب كا  .ْقع فعلي عمل حر كإرادم، حىت ٖتوؿ ىذه الشركط ا

ىذه ىي حاؿ الكائن األخبلقي يلد ٤تركمان من ٚتيع ا١تعارؼ العقلية كاٟتسية ، كلكنو زكد ٔتلكات قادرة 
ٍم ال  كي اًت هى ٍن بيطيوًف أيمَّ ٍم ًم كي رىجى لَّوي أىٍخ ل ا على أف تقدـ لو ما يتمٌت من ىذه ا١تعارؼ ، قاؿ تعأب : ) كى

لسَّ  مي ا عىلى لىكي ئان كىجى ٍي وفى شى لىمي ٍع ػى ( )النحل:ت ريكفى كي ٍم تىٍش لَّكي ةى لىعى دى ًئ اأٍلىٍف ارى كى صى أٍلىٍب ا عى كى ( كقولو تعأب : ٍٖٕم
ا( / وىاىى ٍق ػى ت ا كى ورىىى ا فيجي هى ا ، فىأى٢ٍتىمى وَّاىى ا سى مى سو كى ػىٍف ن  / ٖكٕ) كى

لذبوؿ ، بتأثَت إرادهتا ا٠تا ئمان كاملة للًتقي كالًتدم ، لبلزدىار كا ية تظل دا صة ، ىكذا فالنفس اإلنسان
ا(  الشمس / اىى سَّ ٍن دى ابى مى قىٍد خى ا ، كى اىى ٍن زىكَّ لىحى مى  / َُكٗقاؿ تعأب: ) قىٍد أىفٍػ

لَّوي  ل رىل ا يػى ليوا فىسى مى قيًل اٍع كالضركرة األخبلقية ، أف يعمل اإلنساف، كأف يتحمل مسؤكليتو ، قاؿ تعأب: ) كى
رىدُّكفى إً  تػي سى نيوفى كى ٍؤًم مي ٍل ا وليوي كى ٍم كىرىسي لىكي ( عىمى ليوفى مى ٍع ػى ت تيٍم  ٍن ٍم ًٔتىا كي نىبِّئيكي ػي ي ػى ًة ف ادى هى لشَّ ًب كىا غىٍي ٍل ٔبى عىآبًً ا

توبة: ل ( بيد أف مفهوـ اٞتهد ال يتجدد بوساطة العمل بعامو، بل بالعمل ا١تؤثر الفعاؿ ٓتاصة الذم َُٓ)ا
كلكنو ٬تب أف موضوعو مقاكمة قوة ، أك قهر مقاكمة ، كىو تعريف متوافق ابتداء مع ا١تعٌت ا١تادم، 
 يتوافق أيضان مع ا١تعٌت األخبلقي، أم ال يكفي أف تعمل ، بل ٬تب أف ٕتاىد بقوة كإصرار.

لقد كاف كجودنا العضوم كا١تادم صراعان مستمران ضد ٚتيع أنواع الشركر ُب اٟتياة ، كبذلك فالقرآف ال 
 يفتأ يذكرنا ذهذا اٞتانب ا١تبلـز للطبيعة اإلنسانية ، يقوؿ تعأب: 

                                                 
ُ
السابق ص   ١ترجع    ُِٔا

ِ
ة  ، بَتكت    لرسال ا لطبعة السادسة . ُٖٓٗنشر مؤسسة   ا

ّ
  ٖٓٓدستور األخبلؽ ُب اإلسبلـ  ص   

ْ
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( )االنشقاؽ: ًو ي بلًق حان فىمي ٍد ٔبى رىبِّكى كى اًدحه ًإ نَّكى كى ًإ افي  سى ٍن إًل ا ا ػُّهى لطبيعي ٔ) يىا أىي ( كلكن فوؽ ىذا اٞتهد ا
لغريزة جهدان آخر يقتضيو العقل، ك٬تب أف يسخر ٠تدمة ا١تثل األعلى.  الذم تفرضو ا

بنا باستمرار باستخداـ الطاقة األخبلقية،  سواء من أ جل فعل ا٠تَت ، أـ مقاكمة ا٢تول ، أـ كالقرآف يطال
نية. لدي نا ا لغيظ أـ ألداء كاجبات  احتماؿ الشركر ككظم ا

نا على طاعتو بكل ما ٘تلك  نا ، كلكنو ٭تث نا تكليفنا فوؽ كسائل كاٟتق أف اهلل سبحانو كتعأب ال يفرض علي
ٍٝتىعيو  تيٍم كىا تىطىٍع ٍس ا ا لَّوى مى ل وا ا ػَّقي ت نا ، يقوؿ تعأب:  ) فىا ٍن ييوؽى قوا مى ٍم كى كي ًس في ٍَتان أًلىنٍػ وا خى قي ًف أىٍن يعيوا كى أىًط ا كى

لتغابن: ( )ا وفى حي ًل ٍف مي ٍل مي ا كى ىي ًو فىأيكلىًئ ًس ػىٍف ن حَّ  لتقدـ ُٔشي ( كالقرآف يدعو أف نبذؿ ىذا النشاط عن طريق ا
بلد: ل بىةى( )ا قى عى ٍل مى ا تىحى قٍػ  ( ُُاألخبلقي الصاعد ، يقوؿ تعأب:  )فىبل ا

لناس إٔب ٖتقيق ىذا االقتحاـ الصاعد ، بل مضى إٔب حد أف أدخل فكرة ىذا كٓب يكتف القر  آف بدفع ا
ًو ٍبيَّ ٓبىٍ  وًل للًَّو كىرىسي ا ًب نيوا  ينى آمى لًَّذ نيوفى ا ٍؤًم مي ٍل ٪تَّىا ا ًإ اٞتهد ُب ٖتديد اإلٯتاف الصادؽ ، يقوؿ تعأب : ) 

ٍم ًُب  ًه ًس في أىنٍػ ا٢ًتًٍم كى وى أىٍم ًب كا  دي اىى ػىٍرتىابيوا كىجى ( )اٟتجرات:ي قيوفى ًد ا مي الصَّ كى ىي لًَّو أيكلىًئ ل يًل ا ًب ( كعلى ىذا ُٓ سى
لدكتور دراز بُت مظهرين للجهد : جهد ا١تدافعة :  كاٞتهد  effort eliminationاألساس ٯتيز ا

 . effort createurا١تبدع: 
ثة اليت  - ٖتثنا على الشر قوة مقاكمة فجهد ا١تدافعة ىو تلك العملية اليت نضع فيها ُب مواجهة ا١تيوؿ ا٠تبي

 .ُقادرة على دفع شرىا 
افي  سى ري اإلٍن ػىتىذىكَّ ي ـى  ػىٍو ي رىل ،  بٍػ كي ٍل ةي ا لطَّامَّ اءىًت ا ذىا جى نا ذهذه ا١تقاكمة يقوؿ تعأب: ) فىًإ كالقرآف ال يفتأ يطالب

ػىرى اٍٟتى  آث ٍن طىغىى ،   كى ا مى ػىرىل ، فىأىمَّ ي ٍن  مى يمي ًل ػيرِّزىًت اٍٞتىًح ب عىى ، كى ا سى يى مى يمى ًى ٍٞتىًح فَّ ا يىا ، فىًإ ٍػ ن لدُّ يىاةى ا
نازع ل كىل( ا ٍأ مى ٍل يى ا ٍٞتىنَّةى ًى فَّ ا ًن ا٢ٍتىوىل ، فىًإ سى عى ٍف ػَّ ن ل ى ا نػىهى ـى رىبًِّو كى ا قى اؼى مى ٍن خى ا مى أىمَّ كىل ، كى ٍأ مى ٍل ات ا

/ّْ-ُْ./ 
سى لىكى  م لىٍي بىاًد فَّ ًع فىى  كا١تؤمن ُب صراع مستمر مع الشيطاف ، قاؿ تعأب : ) ًإ طىافه كىكى ٍل ٍم سي ًه لىٍي عى

يبلن( )اإلسراء: رىبِّكى كىًك  ( ًٓٔب

نػزع األعشاب الضارة ، كنبحث عن - كاإلسبلـ يدعونا إٔب أال نقف ُب حاؿ البلمباالة ، بل إٔب أف ن
لىكي  لَّوي عىمى ل رىل ا ػى ي ليوا فىسى مى قيًل اٍع لبذكر اٞتديدة ، فهو يستثَت ٫تمنا دكف حدكد، يقوؿ تعأب: ) كى ٍم ا

ليوفى  مى ٍع ػى ت تيٍم  ٍن ٍم ًٔتىا كي نىبِّئيكي ػي ي ػى ًة ف ادى هى لشَّ ا ًب كى غىٍي ٍل ٔبى عىآبًً ا رىدُّكفى ًإ تػي سى نيوفى كى ٍؤًم مي ٍل ا وليوي كى توبة:كىرىسي ل  ( َُٓ( )ا

أىمَّ  رىل ، كى ييٍس ٍل ًل ريهي  يىسِّ ػي ن ٌتى ، فىسى اٍٟتيٍس ًب ؽى  دَّ صى ػَّقىى ، كى ت ا طىى كى ٍن أىٍع ا مى لى كقولو تعأب : )فىأىمَّ ٍن ٓتىً ا مى
لليل(  رىل( )ا عيٍس ٍل ريهي ًل يىسِّ ػي ن ٌتى ، فىسى اٍٟتيٍس بى ًب ذَّ ٌتى ، كىكى ٍغ ػى ت ٍس ا  كى

كتاب القدر   –: احرص على ما ينفعك كاستعن باهلل كال تعجز ... صحيح مسلم  كقاؿ رسوؿ اهلل 
 / ٖباب/

                                                 
ُ
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نىبيوا كىناؾ عدة درجات للفضيلة ، كلكن اإلسبلـ ٭تضك على أحسنها ، يقوؿ تعأب :  ػى ت ٍج ينى ا لًَّذ ا )كى
وٍ  قى ٍل عيوفى ا تىًم ينى يىٍس لًَّذ بىاًد ، ا ٍر ًع بىشِّ رىل فػى بيٍش ٍل للًَّو ٢تىيمي ا ٔبى ا بيوا ًإ أىنىا ا كى كىى بيدي ػىٍع ي عيوفى الطَّاغيوتى أىٍف  يىتًَّب ؿى فػى

( ) بىاًب أٍلىٍل ٍم أيكليو ا كى ىي أيكلىًئ لَّوي كى ل مي ا اىي دى ينى ىى لًَّذ كى ا نىوي أيكلىًئ سى  ( ُٖ -ُٕالزمر: أىٍح

في  ٍتىًل يًو ٗتى تيٍم ًف ٍن ٍم ًٔتىا كي نىبِّئيكي ػي ي ػى يعان ف ٍم ٚتىً عيكي ٍرًج لًَّو مى ل ٔبى ا رىاًت ًإ وا ا٠ٍتىيٍػ قي تىًب ()ا١تائدة: كقولو تعأب : ) فىاٍس وفى
( )الواقعة:ْٖمن اآلية رَّبيوفى قى مي ٍل كى ا قيوفى ، أيكلىًئ اًب لسَّ وفى ا قي ًب ا لسَّ  ( كقولو ُُ -َُ(  كقولو تعأب : )كىا

 ُ: إف اهلل ٭تب معإب األمور كأشرفها كيكره سفسافها ....

ُتى  ًن ٍؤًم مي ٍل نى ا كفى ًم دي اًع قى ٍل تىًوم ا كاهلل تعأب ٬ترم مقارنة بُت اجملاىدين كالقعدة ، يقوؿ سبحانو : )ال يىٍس
ا٢ًتًٍم كى  وى أىٍم ًب لًَّو  ل ًل ا ي ًب كفى ًُب سى دي اًى جى مي ٍل ا رىًر كى ري أيكًٕب الضَّ يٍػ ٢ًتًٍم غى وىا أىٍم ًب ينى  ًد اًى جى مي ٍل لَّوي ا ل لى ا ٍم فىضَّ ًه ًس في أىنٍػ

ا قى ٍل ينى عىلىى ا ًد اًى جى مي ٍل لَّوي ا ل فىضَّلى ا ٌتى كى لَّوي اٍٟتيٍس ل عىدى ا بٌلن كى ةن كىكي رىجى ينى دى ًد اًع قى ٍل لىى ا ٍم عى ًه ًس في ٍػ أىن ينى كى ًد ًع
يمان( )النساء: ًظ ران عى يًل (  كاألمر نفسو بالنسبة لئلنفاؽ قآٗأىٍج ًب وا ًُب سى قي ًف ٍن ػي ت اٌل  ٍم أ ا لىكي مى ؿ تعأب : )كى

قىاتىلى أيكلىئً  ًح كى ٍت فى ٍل ًل ا ٍب ٍن قػى قى ًم فى ٍن أىنٍػ ٍم مى كي ٍن تىًوم ًم اكىاًت كىاألٍرًض ال يىٍس مى لسَّ َتىاثي ا لًَّو ًم ًل لًَّو كى ل ظىمي ا كى أىٍع
بٌلن  ليوا كىكي ػى ت قىا دي كى ػىٍع ب ٍن  وا ًم قي فى ٍػ ينى أىن لًَّذ نى ا ةن ًم رىجى َته(  دى ًب ليوفى خى مى ػىٍع ت لَّوي ًٔتىا  ل ا ٌتى كى للَّوي اٍٟتيٍس عىدى ا كى

لرسوؿ َُ)اٟتديد: يدٕب دلوه ُب ىذا ا١توضوع ، فيميز ا١تؤمن القوم من الضعيف يقوؿ عليو  ( كا
 .ِالسبلـ : ا١تؤمن القوم خَتان كأحب إٔب اهلل من ا١تؤمن الضعيف كُب كل خَت 

يار اإلرادم  كخبلصة القوؿ : إف العناصر اليت  –االختيار الصاّب  –يتكوف منها اٞتهد ا١تبدع ىي: االخت
 .ّاالختيار األفضل 

بية ا١تذاىب تقوـ على أساس مبدأ كحيد ىو الواجب أك ا٠تَت، فاألخبلؽ القرآنية ىي أكالن  كإذا كانت أغل
لدرجتُت األ لتنويو بأف اإلسبلـ ال يتشدد إال بصدد ا لدرجة أخبلؽ كاجب كأخبلؽ خَت، مع ا يتُت ، فأما ا كل

 .ْاألكٔب فإف اقتضاءىا يصح نصحان كتشجيعان 

لكبائر نصحان، كيتحفظ من الضغوط ُب القاع  لقديس أك الصاّب ال أف يتحاشى ا كالواقع أف ىدؼ جهد ا
ثناء  لعليا ، لذلك يشعركف أ بق ا ئمان إٔب الطوا ، بقدر ٖتاشيو الوقوؼ عند درجة من الكماؿ، كأف يصعد دا

ٍب فًتات  صى تى فىاٍن رىٍغ ػى ذىا ف راحتهم القصَتة، بأهنم منادكف إٔب أف يبدأكا العمل ، يقوؿ اهلل تعأب : ) فىًإ
( )الشرح: ٔبى رىبِّكى فىاٍرغىٍب ًإ ( كىكذا يتضح لنا كيف أف اإلسبلـ يفتح أفقان الحد لرحابتو أماـ ٖ -ٕ،كى

لطاىرة ا١تخلصة، كإف القداسة ال توضع خارج دائرة األ خبلؽ ، بل ىي األخبلقية بعينها ، يقوؿ األنفس ا
( )القلم: يمو ًظ ليقو عى لىى خي نَّكى لىعى ًإ انية فالقداسة تنتظم درجات ، يقوؿ تعأب : ْتعأب : ) كى ( كمن جهة ث

                                                 
ُ
للسيوطي :    لصغَت    ٕٓ/ُاٞتامع ا

ِ
لقدر ..باب /  –صحيح مسلم      ٖكتاب ا

ز : دستور األخبلؽ ُب اإلسبلـ ص  ّ   ِِٔد. درا

ز : دستور األخبلؽ ُب اإلسبلـ ص  ْ  ِّٔد. درا
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اتو () رىجى ٍم دى هي ضى ػىٍع ب لَّوي كىرىفىعى  ل لَّمى ا ٍن كى ٍم مى هي ٍػ ن ًم ضو  ػىٍع ٍم عىلىى ب هي ضى ػىٍع ب نىا  ٍل لي فىضَّ لرُّسي كى ا ٍل لبقرة: من )ًت ا
 (  ِّٓاآلية

كلكن ىل تقًتف القداسة با١تعصية ، أجل قد يتم ذلك ، كلكن القرآف سرعاف ما ٭تث القداسة على 
ريكا فى ٍغ ػى ت لَّوى فىاٍس ل ريكا ا ٍم ذىكى هي فيسى ٍػ وا أىن ةن أىٍك ظىلىمي شى عىليوا فىاًح ذىا فػى ًإ ينى  لًَّذ ا  التخلص من الشر ، قاؿ تعأب:) كى

نٍ  مى نيوذًهًٍم كى ذي ( )آؿ عمراف: ًل وفى لىمي ػىٍع ي ٍم  عىليوا كىىي ا فػى رُّكا عىلىى مى للَّوي كىٓبىٍ ييًص الَّ ا نيوبى ًإ لذُّ ري ا ًف ػىٍغ  ( ُّٓي

لنمل: ()ا يمه وره رىًح ٘بِّ غىفي وءو فىًإ دى سي ػىٍع ب ان  ن ٍس ؿى حي ٍن ظىلىمى ٍبيَّ بىدَّ لواقع أف القرآف ُُكقولو تعأب :)إال مى ( كا
لكبار ضعف ذنو   ب اآلخرين ، قاؿ تعأب : يعلمنا أف ذنوب ا

كى عى  افى ذىًل ٍُتً كىكى فى ٍع ابي ًض عىذى ٍل اعىٍف ٢تىىا ا نىةو ييضى ػِّ ي ػى ب ةو مي شى اًح فى نَّ ًب كي ٍن ًت ًم ٍن يىٍأ لنَّيًبِّ مى اءى ا سى للًَّو ) يىا ًن لىى ا
َتان( )األحزاب: لكبائر تغفر ٢تم الصغائر بَّيىًس رٛتة ( كمن جهة أخرل فالذين ٬تاىدكف حىت ال يقعوا ُب ا

دٍ  ٍم مي كي ٍل ًخ نيٍد ٍم كى كي يِّئىاًت ٍم سى كي ٍر عىٍن فِّ وي نيكى ٍن ٍوفى عى هى ٍػ ن ػي ت ا  رى مى ًئ بىا بيوا كى تىًن ٍ ٍف ٕتى ًإ بلن  اهلل كما قاؿ تعأب : )  خى
ًرٯتان( )النساء: فَّ ُّكى مى ًإ للَّمى ال ا شى ًإ وىاًح فى ٍل ا ٍبًٍ كى رى اأٍلً بىاًئ بيوفى كى تىًن ٍ ينى ٬تى لًَّذ رىبَّكى  ( ، كقولو تعأب : ) ا

كي  اًت هى نَّةه ًُب بيطيوًف أيمَّ تيٍم أىًج ٍػ أىن ٍذ  ًإ أٍلىٍرًض كى نى ا ٍم ًم أىكي شى ٍذ أىٍن ًإ ٍم  كي لىمي ًب وى أىٍع رىًة ىي ًف ٍغ مى ٍل عي ا وا كىاًس ػيزىكُّ ت ٍم فىبل 
لنجم: تػَّقىى( )ا لىمي ًٔتىًن ا وى أىٍع ٍم ىي كي فيسى ٍػ ( كالصراع شرط اإلنساف لكسب الفضيلة ، يقوؿ تعأب: ) ِّأىن

لبلد: ( )ا بىدو افى ًُب كى سى نىا اإلٍن لىٍق ٍد خى نا لبذؿ اٞتهد من أجل ا١تعيشة ، يقوؿ تعأب : ) ْلىقى ( كاهلل تعأب ٭تث
َتان لىعىلَّكي  ًث لَّوى كى ل ريكا ا ٍذكي للًَّو كىا ًل ا ٍن فىٍض غيوا ًم تػى ٍػ ب ا أٍلىٍرًض كى ريكا ًُب ا تىًش ٍػ ن يىًت الصَّبلةي فىا ذىا قيًض ( فىًإ وفى حي ًل ػيٍف ت ٍم 

ٍن َُمعة:)اٞت ليوا ًم ا كىكي هى ًب نىاًك وا ًُب مى شي ليوالن فىاٍم مي اأٍلىٍرضى ذى عىلى لىكي م جى لًَّذ وى ا ( ، كيقوؿ سبحانو : ) ىي
( )ا١تلك: وري نُّشي ل ًو ا لىٍي ًإ ًو كى لدفاع عن اٟتقيقة ا١تقدسة ، يقوؿ ًُٓرٍزًق ( كىذا اٞتهد ٬تب أف يبذؿ من أجل ا

ينى آمى  لًَّذ ا ا ػُّهى أٍلىٍرًض تعأب : ) يىا أىي ٔبى ا تيٍم ًإ ٍل ػى ق ثَّا لًَّو ا ل ًل ا ي ًب ريكا ًُب سى ًف ٍن مي ا يلى لىكي ذىا ًق ًإ ٍم  ا لىكي نيوا مى
توب ل يله( )ا الَّ قىًل رىًة ًإ ًخ آٍل يىا ًُب ا ٍػ ن ًة الدُّ تىاعي اٍٟتىيىا ا مى رىًة فىمى ًخ آٍل نى ا يىا ًم ٍػ ن لدُّ ًة ا اٍٟتىيىا ًب تيٍم  ي ( ، كقولو ّٖة:أىرىًض

افى أًلى  ا كى بيوا سبحانو : ) مى ػىٍرغى ي لًَّو كىال  ل وًؿ ا ٍن رىسي وا عى لَّفي ػىتىخى ي رىاًب أىٍف  أٍلىٍع نى ا ٍو٢تىيٍم ًم ٍن حى مى نىًة كى ي ًد مى ٍل ًل ا ٍى
لتوبة:من اآلية ()ا ًو ًس ػىٍف ن ٍن  ٍم عى ًه ًس في ٍػ أىن ( كا١تسلم ال ٮتاؼ أف ينفر باٟتر ألف نار جهنم أحر ، قاؿ ًَُِب

ٍٟتى  ريكا ًُب ا ًف ٍن ػى ت ليوا ال  قىا توبة: من اآليةتعأب : ) كى ل ( )ا وفى هي قى ػىٍف ي انيوا  ٌران لىٍو كى دُّ حى نَّمى أىشى هى  ( ُٖرِّ قيٍل نىاري جى
لرسوؿ أفضل اٞتهاد بأنو :كلمة حق عند سلطاف جائر   .ُك٭تدد ا

: الصوـ جنة  ، كليس  : الصوـ يعنف الصرب ، كيقوؿ  كمن مظاىر اٞتهد ا١تبدع ، الصوـ ، يقوؿ 
ل نى الواجب أف نعتصم با ءو ًم ٍي شى ٍم ًب نَّكي ليوى ٍػ لىنىب لواجب مواجهة حدث مغم ، يقوؿ تعأب : )كى صرب ، بل ا

لبقرة: ( )ا رًينى اًب ًر الصَّ بىشِّ رىاًت كى لثَّمى ا ًس كى في ٍػ أٍلىن ا وىاًؿ كى أٍلىٍم نى ا صو ًم ػىٍق ن اٍٞتيوًع كى ٠ٍتىٍوًؼ كى  ( ُٓٓا
و  قي ًف أىٍن ٔبى كلكن ىذا اٞتهد ال يعٍت قتل النفس، يقوؿ تعأب : )كى ٍم ًإ يكي ًد أىٍي ًب وا  قي ٍل ػي ت للًَّو كىال  يًل ا ًب ا ًُب سى

لبقرة: ( )ا ُتى ًن ًس ٍح مي ٍل لَّوى ٭تيًبُّ ا ل فَّ ا نيوا ًإ ًس أىٍح ًة كى ليكى ٍه ػَّ ت ل ( كقد تتواجو الضركرة بالتكليف ، فهنا ال ُٓٗا

                                                 
  ُٔ/ّمسند اٛتد   ُ



 193 

لىيٍ  ـى عى رَّ ٪تَّىا حى ٟتىٍمى يلغي التكليف ، كإ٪تا يرفع أثر ا١تخالفة فحسب ، يقوؿ تعأب : ) ًإ ـى كى الدَّ تىةى كى ٍي مى ٍل مي ا كي
للَّوى غى  فَّ ا ًو ًإ لىٍي ٍٍبى عى ًإ رى بىاغو كىال عىادو فىبل  يٍػ طيرَّ غى ًن اٍض للًَّو فىمى غىٍَتً ا ًل ًو  ًب لَّ  ا أيًى مى ًر كى زًي ٠ٍتًٍن ( ا يمه وره رىًح في

بقرة: ل  ( ُّٕ)ا
رى  غىفى رى كى بػى ٍن صى لىمى (  كاإلسبلـ ٭تض على الصرب ، يقوؿ سبحانو : ) كى وًر ٍزـً اأٍليمي ٍن عى كى لىًم فَّ ذىًل ًإ

لنصب ، كما شاكل ذلك ال ٭توؿ دكف تأدية الواجب يقوؿ تعأب : ) ّْ)الشورل: ( ، كاٞتوع كالعطش كا
نٍ  ٍف كي ًإ ٍم  ره لىكي ٍػ ي ٍم خى كي ًل لًَّو ذى ل ًل ا ي ًب ٍم ًُب سى كي ًس في أىنٍػ ٍم كى كي ًل وىا أىٍم ًب كا  دي اًى االن كىجى قى ًث افان كى فى ريكا ًخ ًف ٍن ٍم تي ا

لتوبة: ( )ا وفى لىمي ٍع ػى اًء ُْت عىفى سى عىلىى الضُّ لتكليف ال يقع على الضعفاء كا١ترضى ، يقوؿ تعأب : ) لىٍي ( كا
ا عىلىى  ًو مى وًل لًَّو كىرىسي ًل وا  حي ذىا نىصى رىجه ًإ قيوفى حى ًف ػيٍن ي ا  كفى مى دي ينى ال ٬تىً لًَّذ ٍرضىى كىال عىلىى ا مى ٍل كىال عىلىى ا

بً  ٍن سى ُتى ًم ًن ًس ٍح مي ٍل توبة:ا ل ( )ا يمه وره رىًح لَّوي غىفي ل ا ( بل إف أداء الواجب قد يصل إٔب حد التضيحة ُٗيلو كى
( )الصافات: ًُت ًب جى ٍل ًل لَّوي  ػى ت ا كى لىمى ا أىٍس لىمَّ ػى ( ىذا نظران كأل٫تية العمل فسنفرد َُّبالنفس ، يقوؿ تعأب: ) ف

لبحث اآلٌب :  لو ا

ع   ب را ل ث ا ح ب ل  ا

م ال س إل ي ا ل ف م ع ل ر ا ي ذ ج  ت

 ذير يشمل العمل التجارم كالزراعي كالصناعي. كىذا التج
 أما بالنسبة للعمل التجارم ، فهذا التجذير ال حصر لو ، ك٨تن نكتفي ببعض أحاديث الرسوؿ .

لبيع يقوؿ  بارؾ ا بيعاف با٠تيار ، فإف صدقا كبينا بورؾ ُب بيعهما كإف كذبا ككتما ، ٤تق بركة  فاهلل ي ل : ا
 .ُببيعهما 

لت : ا َن تابعُت كالشهداء كقاؿ أيضاى ل  .ِاجر الصدكؽ مع الصديقُت كا
بيع إذا ما كاف فيو عيب، يقوؿ  ل ُت ما فيو  كال ٭تل ا ئان أال يٌب  .ّ: ال ٭تل ألحد أف يبيع شي

لبيع السمح ، قاؿ  لبيع ، ٝتح القضاء  كاهلل ٭تب ا  .ْ: إف اهلل ٭تب ٝتح ا
 .ٓ: من غش فليس منا  كاإلسبلـ ٭تـر الغش ، قاؿ 

لناس ، قاؿ كاإلس لذين يستغلوف اسم اٞتبللة النتزاع ثقة ا : اٟتلف منفقة للسلعة  بلـ يندد ذهؤالء ا
 .٦ٔتحقة الربكة 

                                                 
لنسائي ج  ُ   ِْٓص  ٕا

السنن ( ج  ِ لًتمذم )    ُٓٓص  ّا

يل األكطار ج ّ   ِّْص  ٓن

السنن ( ج  ْ لًتمذم )    ٗٔص   ّا

السنن ( ج  ٓ لًتمذم )   ّْٓص  ّا

السنن ( ج  ٔ بو داككد )    ِِص  ُأ
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ا  هى ًب نىاًك وا ًُب مى شي ليوالن فىاٍم مي اأٍلىٍرضى ذى عىلى لىكي م جى لًَّذ وى ا كاإلسبلـ ٭تض على الزراعة ، قاؿ تعأب: ) ىي
لنُّ  ًو ا لىٍي ًإ ًو كى ٍن ًرٍزًق ليوا ًم ( )ا١تلك:كىكي وري : التمسوا الرزؽ ُب حنايا األرض .... تفسَت  ( كيقوؿ ُٓشي

  َّٔصّالقرطيب ج
 .ُ: إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو  كعن العمل بصورة عامة ، يقوؿ 

كيقوؿ : ما من مسلم يغرس غرسان ، أك يزرع زرعان ، فيأكل منو إنساف، أك طَت أك ذهيمة، إال كانت لو 
 .ِصدقة 
 م الرسوؿ عن خشونة يد عامل ، فيقوؿ: تلك يد ٭تبها اهلل كرسولو.كيتكل
نار. كقولو  ل  : تلك يد ال ٘تسها ا

عن أفضل عمل فيقوؿ: ما أكل أحد طعامان قط خَتان من عمل يده، كإف نيب اهلل داككد   كيتكلم الرسوؿ 
 .ّكاف يأكل من عمل يده 

ليو ( ال كىنالك مناىج أخرل أخبلقية ُب اإلسبلـ ) ا١تذىب  الشخصا٘ب أك اٞتوا٘ب الذم سبق اإلشارة إ
يسعنا ذكرىا بسبب ظركؼ ىذا البحث ، كإف كنا نشَت إٔب األخبلقيات الفاعلة )الفاعلية اإلرادية( اليت 

لتدليل ذها.   سبق ا

ػزعة الربكموثيوسية ، كمع  ن ل ذلك كبياف ذلك أف الفاعلية اإلرادية قد ال تكوف أخبلقية ، كما ىي اٟتاؿ ُب ا
لفاعلة ، كقد يعلم الشخص أنو سيموت غدان، كمع ذلك  بان ُب األخبلقية ا لفاعلية اإلرادية مسكونة غال فا

: إذا كاف ُب يد أحدكم فسيلة  ، كعلم أنو سيموت غدان  فاإلسبلـ ٭تضو على العمل، قاؿ رسوؿ اهلل 
 فليغرسها.

 ف عرقو. كيقوؿ عن إعطاء األجَت حقو : أعطوا األجَت أجره قبل أف ٬ت

ة   رن ا ق  م وم وي ق  ت

لناىض  نامية إٔب ا لدي تارٮتية ، كرد ىذه ا ل نامية ا لدي عرضنا ١تنهج ا١تفكر العريب مالك بن نيب حوؿ ا
ة الغريزة. لتاريخ، كربط ذلك بعطال نا برأيو ُب سقوط ا  الركحي، كمن جهة أخرل دلل

لغرب ، كمن جهة أخرل أشرنا إٔب رأم علماء االجتماع أمثاؿ دركهاٙب كفيرب حو  لدينية ُب ا لدينامية ا ؿ ا
انتية ُب اإلهناض كالتجديد األكربيُت .  كأشرنا بالذات إٔب رأم فيرب حوؿ دكر الربكتست

                                                 
السنن ( ج ُ لنسائي )    ُِْ، ص ٕا

بخارم ج ِ ل   ُْٓ، ص ّصحيح ا

لبخارم   ّ   ْٕ، ص ّج  ُُا
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يتيمة ُب أكركبا للبحث عن دين علما٘ب ، ٬تدد اٟتيوية ُب مصابيح الركح  ل كأخَتان عرضنا لبعض احملاكالت ا
ا١تفكر األمريكي جيمس الذم دعا إٔب كل ما ىو مفيد اليت كانت مؤذنة باالنطفاء ، كقلنا إف من ىؤالء 

 لئلنساف.

نية باإلنساف، ٬تعل ىنالك صرخات مدكية ترتفع ُب  لعلما كحقيقة األمر أف أحدان ال ينكر أف إٯتاف ا
ية قدمت نتاجان ال بأس بو  لعلمان باهتا لصاّب األنسنة ، ىذا فضبلن عن أف أحدان ال ينكر أف ىذه ا جن

لغريب، كإف كانت ىذه العلمانية قد فشلت ُب ٖتقيق خبلص الشخص لصاّب األنسنة ب النسبة للمواطن ا
 اإلنسا٘ب.

لعلمانية  ٓب تستطع حىت اآلف أف تبلور  –خبلفان لئلسبلـ  –كُب نظرنا إف رد ذلك يعود إٔب أف ىذه ا
 نظامان عامان لؤلنسنة .... ما معٌت ذلك ؟؟؟

تنا عن ىذا السؤاؿ تت وقف على مدل إٯتاف العلمانية با١تعٌت العاـ كالكلي ذهذا العآب، ُب اٟتقيقة إف إجاب
لعآب .  أم با١تعٌت الذم تسبغو على اٟتياة كا

لفناء( ، كما أسبغ معٌت خالدان على  يا )دار ا يان على اٟتياة الدن ٦تا ال شك فيو أف اإلسبلـ أسبغ معٌت كل
لدارين بفلسفة معينة متو  ازنة ال ٣تاؿ لذكرىا اآلف ، كإف كنا ندلل على اٟتياة األخركية ، كقاـ بربط ا

لدارين  توازف بُت ا ل لتفاعل بينهما ْتيث تكوف كل دار ُاستحياء بتحقيق درجة من ا يار من ا ، بل خلق ت
 مهمازا لؤلخرل.

بدان كاعمل آلخرتك كأنك ٘توت غدان . كىذا ما يتضح من حديثو   : اعمل لدنياؾ كأنك تعيش أ
نا األ ل ان أـ أهنا قدمت سؤاالن كلنعد إٔب سؤا ن ية ٢تذا العآب معٌت فلسفيان معي لعلمان كؿ ىو : ىل أعطت ا

لتبعثر ؟؟؟ تعثر كا ل ان أقرب إٔب ا  فلسفي
نا القوؿ  لعآب  -ُب ىذا الباب  –ُب اٟتقيقة ٯتكن  .ِإف ىنالك ثبلثة إتاىات فلسفية للموقف من ا

بار الكوف منتظمان أم موجهان ْتسب نظاـ أٝتى م -ُ ن ا١تظاىر احملسوسة ، معٌت يهيمن على ىذه اعت
 ا١تظاىر ، كيوجهها دكف أف يكوف متوقفان عليها.

لتعريف بالكوف بأنو ) غَت منتظم ( كمعدكـ ا١تعٌت دكف أف يعٍت ىذا مطلقان أف يكوف متحلبلن من  -ِ ا
تبنوف ا١توقف األخَت ىم بصور  ناظمة لو ، كمن ٍب فإف األخبلقيُت الذين ي ل ة عامة من القوانُت ا

باهتا عن طريق الصدفة إٔب  لعآب خاضعان ٟتتمية طبيعة صارمة عمياء أدت ترتي لذين يعتربكف ا العلميُت ا
 ىذا االستقرار السطحي الذم يعطي األشياء مظهر منهاج منظم .

لتناسق ( ،  ذلك ا١تيل الغ -ّ امض القبوؿ بوجود نظاـ ينشأ ُب الكوف على مهل ، إما بتأثَت ) ا١تيل إٔب ا
بار  ا١تنتمي إٔب صميم الطبيعة ، كالذم ٯتيل بعض ا١تفكرين إٔب تسميتو با١تيل إٔب األلوىية ، ك٬تب اعت

                                                 
ا إ ُ ارٮتن لديٍت ا١تتزمت ماؿ ُب ت ا لتفسَت  ا .كإف كاف ا ي لدن ر ا دا ل ر اآلخرة على ا غليب دا  ٔب ت

لكربل ص   ِ ة ا ١تذاىب األخبلقي ر : ا غوا   ُٕٖتدث عن ىذه االٕتاىات فرانسواز غري
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لبشرم ، ُب ٣تاؿ  تأثَت فعل الكائن ا لتطورم ، أك ب لبعيد ٢تذا السَت ا لكامل كا اإللو ىنا التحقيق ا
 أضيق من األكؿ بالطبع كىو ٣تاؿ العآب األرضي .

جرح العلمانية من خبلؿ ا١تقطع األخَت ، أم ٞتهة أف اإلنسانية ٔتعزؿ عن اإللو ال ك٨تن نضع يدنا على 
لعاـ ،  تفتأ جاىدة تتلمس طريق الكماؿ ، كأهنا ٓب تقبض حىت اآلف الفاعل العلما٘ب على ىذا النظاـ ا

 كمن جهة أخرل فإف اهلل ٯتثل ىذا الكماؿ؟؟ .
لنظاـ العاـ األمثل . كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ١تاذا ىذه العقيدة النفس  ية ٕتاه اهلل ، كىو الذم يقدـ ىذا ا

نية قدمت إ٧تازات ضخمة لئلنسانية ، ككاف ذلك بفضل إٯتاهنا بفاعلية العقل  ٨تن ال ننكر أف العلما
 اإلنسا٘ب إضافة إٔب الفاعل اإلرادم. 

لعمل ُب اإلسبلـ ، ىذا فضبلن عن فاع نا كنا أشرنا إٔب قدسية اإلرادة كا لية األخبلؽ تلك الفاعلية بيد أن
ناء كعمل ا٠تَت. لب  اليت تضع ا١تسلم ُب صراع مستمر مع الشر ، كُب جهد خبلؽ دائب ال يهدأ مع ا

نية تقدـ حبلن  لعلما لدينية السلطوية ا١تتزمتة ، فما من أحد يستطيع القوؿ بأف ا كإذا أسقطنا التفسَتات ا
ُب ٣تاؿ األخبلؽ كالفاعلية اإلرادية ، بل العكس ىو  –سبلـ فلسفيان ككاقعيان لئلنساف أكثر اندفاعان من اإل

لعلمانية .... ١تاذا ؟؟  نية من ا  الصحيح إذ اإلسبلـ أكثر انطبلقان كجبلءن للركح اإلنسا
لغاية كعلوية ا١تنتهى إضافة  ألف اإلسبلـ يضيف إٔب الفاعل اإلرادم حيوية ا٢تدؼ ، كنبل ا١تبتغى، كجبلؿ ا

 للد٘ب لتحقيق منشط اإلنساف كفعلو كعملو.إٔب الضماف اإل٢تي ا
كشتاف بُت أف يسَت اإلنساف ُب ىذه اٟتياة متخبطان دكف مبتغى، كبُت أف يكوف لو ىدؼ كاضح ك٤تدد 

 كٚتيل كنبيل يؤمن بو كٯتجده كيعززه ؟؟
ٟتياة إف الشرارة اإل٢تية قادرة إذا ٘تثلت كىضمت كاعتنقت أف تكوف أداة ٕتييش كتعبئة كانطبلؽ لصاّب ا

لتقدـ أكثر من علمانية باردة ىشة تفتقر إٔب إعطاء معٌت إٔب اٟتياة كاإلنساف ، بل ترنو ُب  نية كا اإلنسا
بار اإلنساف حشرة أك دكدة ُب معناه كغايتو ٯتوت ك٭تيا بقانوف  الكثَت من مظاىرىا كتطبيقاهتا إٔب اعت

ئية الصماء الغفل ا١تعطلة من أية غاية  لتلقا  كىدؼ.الصدفة كناموس ا

س   م ا خ ل ث ا ح ب ل  ا

س   ب ت ل م ل وم ا ي ف م ل م    –ا ال س إل ي ا ص ف ن ل  ا

كبداىة أف تأسيس ا١تشركع اإلسبلمي على النص مدعاة للهجوـ كالتحامل على ىذا ا١تشركع من قبل 
العلمانية على اعتبار أف ىذه العلمانية تؤسس مشركعها اٟتضارم على اٟترية ا١تطلقة للعقل ُب حُت أف 

لعلمانية  –سا٘ب اإلسبلمي أعطى رأيو ا١تشركع اٟتضارم اإلن مرة كاحدة حوؿ العآب ، كىذا  -حسب رأل ا
لعمل  لركح مغلولُت مرهتنُت إٔب األبد ذهذا النص ، كىو األمر الذم يتعارض مع حق ا لعقل كا ما ٬تعل ا

لتبدؿ. لتغَت كا لدائب كراء اٟتقيقة عرب سَتكرة ا  كحق الركح ُب سعيها ا
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ثقافة اإلسبلمية على أساس  كتتابع العلمانية حجتها: ل لقد ٖتددت فعالية العقل كقوانُت إنتاج ا١تعرفة ُب ا
لنص ، كاحملصلة استقالة العقل كٖتديد دكره  لنص، كمهمة العقل مقتصرة على توليد ا١تعٌت من ا سلطة ا

 كتقييده ُب أسار النص.

قو  لقراءة السطحية كاٟترفية للنص، كإغرا نية ا تأكيل األسطورم كلعل ما يربر حجة العلما ل غيبية كا ل بالقول ا
٤تكومان مطبوعان بالعقل ٤تموالن عليو خاضعان باستمرار لتفكيكو كاستبصاره  كا٠تراُب بدؿ أف يكوف مؤسسا ن

 كاستكشافو لقارات النص .

لواقع ، كال يتغافل عن جدلية اٟتياة  كحقيقة األمر أف اإلسبلـ ال يلغي حرية العقل ، كال يتجاىل دكر ا
لطب يعة كقوانُت اجملتمع، كال يتجاَب مع تارٮتية األشياء كبعدىا اٟتدثي ، كل ذلك ُب إطار موازنة دقيقة كا

لنسيب ، اٟتياة ُب جد٢تا  لبشرم ، بُت السكوف كاٟتركة ، بُت العقيدة ُب رسوخها كحركة ا بُت اإل٢تي كا
 كصَتكرهتا.

لعقل كالبشر كا٠تربة ا ية النص كالوحي، كمن ذلك أف ىنالك ٣تاالت ٗتضع لفعالية ا إلنسانية ، كليس لفعال
لنسيب كاٞتزئي كاٟتدثي لصاّب  جهة أخرل فاإلسبلـ ال يهدر الواقع لصاّب الوحي، كال يتجاىل حركة ا

 ا١تطلق .

كرؤية اإلسبلـ للعآب كالواقع كاإلنساف تنطلق من جدلية ا١تطلق كالنسيب، كتفاعل اإل٢تي كالبشرم ، عرب 
لغطاء األيدلوجي ، الذم يطغى كسطية اإلسبلـ كمبد أ كل شيء بقدر كعدـ االتساؽ ىذا مرده ذلك ا

على النصوص لصاّب حاكمية جربية سياسية كاجتماعية توظف لصاّب قداسات بشرية ٢تا مصلحة ُب إفراغ 
لتقدـ .  النص من معناه كٕتريده من جوىره كمضمونو، كتلوينو بلوف ا١تصاّب ال بلوف العقل كالعدؿ كا

دنيويان كأخركيان، ك٢تذا فالنص كحقيق ة األمر أف ا١تشركع اإلسبلمي مشركع مفتوح على األبدية خبلصا ن
تعامل مع الواقع كاٟتياة كآلية ذلك تأسيس العقل ال استقالتو،  ل بدكره مفتوح على كل إمكاف للتطور كا

بلة دائمان لبلكتشاؼ ك  لتإب فالنص ينطوم على مشركعات مفتوحة متجددة ، كقا لتأكيل، كبا الفحص كا
ياتو ، كيدخل ُب جدؿ كتفاعل ال هنائي مع اٟتياة  كمن خبلؿ ىذا التجدد كاٟتركة يتجدد العقل كتتطور آل

. 

لفقهاء كا١تناطقة ا١تسلموف عن مطابقة ما ُب األذىاف ١تا ُب األعياف، كما تكلموا  على ىذا األساس تكلم ا
ة تناىي النص كعدـ تناىي الواقع ، كتدلي لهم بأف ما يتناىى ال يستطيع أف يستوعب ما ىو غَت عن مسأل

 متناه، حسب تعبَت الشهرستا٘ب.

على ىذا األساس ، فالنصوص ُب نظرنا ال تعدك أف تكوف بذكران كفضاءات كمناخات كحوامل للنظريات 
تإب ٔتقولة ال اجتهاد ُب معرض النص  لعقل كا١تنطق كالعدؿ كاٟتق ، كال ٯتكن التحدم بال ألف  كمبادئ ا
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لعبارة القرآنية ا١تكثفة ا١تًتعة بالتعميم ا١تواره بالتجريد  ينة، دكف ا لب لعبارة الواضحة ا كلمة النص تعٍت ا
لتعامل معو.  كالعموـ كالرموز ا١تشحونة باإلمكانات ، كاإلحاطة بالواقع كمعانقتو كا

تاريخ كاالجتما  ل لوعي ْتركتو ُب ا ع كعيا علميان منهجيان على ىذا األساس فالوعي بالنص ال يعٍت إال ا
لتقدـ ، كمن جهة أخرل فالنص ليس شفرة إ٢تية ال ٯتكن تفسَتىا  لنمو كالسَتكرة كا كاقعيان مسايران لركب ا

كهنوت ُب اإلسبلـ، كبا١تقابل فالنص خطاب إ٢تي من حيث مصدره متوجو  إال من قبل الكهنوت ، إذ ال
بعان للمشركطية االجتماعية ، كإلعادة إٔب اإلنساف كل إنساف ُب كل مكاف كزماف، حيث يتحد د معناه ت

للفظ، كليس ُب  لزماف، كىذا ىو معٌت ا١تبدأ األصوٕب : العربة ُب عموـ ا ثي ا١تكاف كا إنتاجو تبعان إلحدا
 خصوص السبب .

ميتو مطلقة كإ٢تية ، أما  زيل للنص كقوة إلزا نػ ت ل لتأكيل ، ا زيل كا نػ ت ل كمن جهة أخرل فهنالك فارؽ بُت ا
لتعامل معو، كتطبيقو كتفسَته كتأكيلو.ا١تضم  وف كاحملتول فهو بشرم من حيث ا

اإلسبلـ يؤسس العقل ، كلكن دكف أف يضعو ُب مواجهة الوحي ألف لكل ٣تالو كموضوعو كمادتو، كىذه 
لطبيعة كدكرىا ُب الوجود مع  لديٍت كبُت تأثَت ا ىي القسمة العقبلنية لئلسبلـ اليت تراكح بُت التوحيد ا

لتن يقينيات أمر ٤تدكد ُب اإلسبلـ، كاألمر على خبلفو بالنسبة للعقليات  ا ويو بأف إطار اإل٢تيات ا١تتجذرة بال
 كما سبق ٖتديده.

لدقيقة بُت ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ بُت السكوف كاٟتركة بُت  لتوازف ا ىكذا ّتهد اإلسبلـ ك٬تاىد لتحقيق نقطة ا
 حق األمة كحق الشعب.

بلـ يتحفظ ٞتهة الغوص كاٟتفر كاٟترث ُب اإل٢تيات ، فهو على العكس من زد على ذلك، فإذا كاف اإلس
لتنقيب عن اٟتجتُت ا١تخلوقتُت ٠تالق كاحد   .ُذلك يثيب ك٭تض على ا

لتضاد الذم ال مكاف معو للقاء  لفكرية بذلك االنقساـ كا كعلى حُت ٧تد بعض اٟتضارات تتميز مواريثها ا
لنقل كبُت  لعقل كبراىينو أك التصاّب بُت مأثورات ا نا،  –ٙترات ا كىو االنقساـ الذم ٓب تنج معو حضارت

يار  لت ياران يتعبد بظواىر النصوص، كآخر ال يعًتؼ لغَت الربىاف العقلي، فإننا ٧تد على تراب ا كالذم أفرز ت
لنقوؿ ليس على ٨تو تلفيق لقسمة اليت تراكح بُت ٙترات العقل بُت ا١تأثورات كا  العقبل٘ب اإلسبلمي تلك ا

تعاكناف على الوصوؿ إٔب  يؤدم إٔب تعدد اٟتقيقة، بل على ٨تو فريد يؤلف منهما كبل كاحدان ، ك٬تعلهما ي
لواحدة   . ِاٟتقيقة اٟتقة ا

                                                 
لوحدة ، بَتكت ط ُ ر ا ا العصر ، دا ي   ُِّص  َٖٗ ُد. ٤تمد عمارة : اإلسبلـ كقضا

١ترجع السابق ص   ِ   ُِّا
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لرصينة يضيف ا١تعتزلة إٔب مصادر االستدالؿ العقلي ، بل يقولوف بتقدٙب العقل عليها  على ىذه األرضية ا
عليو بقية ا١تصادر كي يسرب غور نصوصها ، ك٭تدد ا١تراد من  ٚتيعان، كجعلو اٟتكم كاٟتاكم الذم تعرض

لتوفيق  تلفيق  –داللتها حىت يتم ا ل لنصوص كبراىُت العقل.  –ال ا  إذا حدث كظهر التضاد بُت ظواىر ا

ال يعدك أف يكوف حجة من حجج اهلل لدل الناس كعلى الناس  –على حد رأم ا١تعتزلة  –ذلك أف العقل 
لناس ، ، كمن ىنا كاف كجود لناس كلدل ا لكتاب حجة على ا ه كسبلمتو شرطان ُب التكليف ، كما أف ا

لكتاب  –ككذلك فهو شرط ُب التكليف، فهما  لعقل كا حجتاف ٠تالق كاحد، كتناقضهما مستحيل،  –ا
لتأكيل لظواىر  فاٟتل كما يظهر من تعارض ظواىر بعض نصوص الكتاب مع بعض براىُت العقل، إ٪تا ىو ا

لنصوص  نإتة عن اٟتجتُت ا١تخلوقتُت ٠تالق كاحدىذه ا ل لثمرة ا  .ُ، حىت تتحقق كحده ا

لدين األفغا٘ب، يقوؿ ا١تذكور: اٟتكم للعقل كالعلم، كاإلنساف من  لدكر للعقل لدل ٚتاؿ ا كيتأكد ىذا ا
لطبيعة   .ِأكرب أسرار ىذا الكوف، كلسوؼ يستجلي بعقلو ما غمض كخفي من أسرار ا

مد عبده بقولو: كالعقل ىو جوىر إنسانية اإلنساف، كىو أفضل القول اإلنسانية كىذا ما أكده اإلماـ ٤ت
على اٟتقيقة .... كاهلل قد جعل قوة العقل لئلنساف ٤تور صبلحو كفبلحو، فيو افًتؽ ك٘تيز عن اٟتيوانات 

ّ. 

ُت النص كخبلصة ما ٯتكن قولو ُب ىذه ا١تقدمة: أف جذر االجتماع اإلسبلمي يقوـ كيستمر على اٟتوار ب
لطبيعة  لتوحيد االجتماعي .ْكاالجتماع كا لرؤية العربية القدٯتة للتاريخ كل  ، كأبعد من ذلك فهذه ىي ا

لرؤية لبلجتماع اإلنسا٘ب ٖتافظ على كحدة األمة كاألجياؿ عرب امتداد اٟتياة ، كُب  كُب نظرنا إف ىذه ا
لزمن ُب أسبابو كتدفقو  .الوقت نفسو تعطي اجملاؿ ١تواجهة هنر ا

نو ال ٭تق ٞتيل أف يفرض إرادتو على جيل آخر ، ٖتقيقان ٟتق الشعب كعدـ إمكاف مصادرة  صحيح أ
اإلرادة العامة، كلكن ىل ىذه اإلرادة العامة ليست مطلقة ، كىل تستطيع ُب ٟتظة زمنية أف تقطع صلتها 

تارٮتية؟؟ . باألجياؿ السابقة أك البلحقة، فتحوؿ دكف استمرار األمة كاٟتفاظ على شخصيتها  ل  ا
ىذا ىو دكر النص اإلسبلمي ثابت ُب مادتو متغَت ُب مضمونو ، كي ٭تقق ىذه ا١تثنوية بقطبيها، قطب 

لثبات كقطب التطور.  ا

                                                 
١ترجع السابق ص  ُ  ُِّا

١ترجع السابق ص  ِ  ُّٕا

لنشر بَتكت ط ّ اعة كا لطب ل نوير  ت ل لنشر كا ا ر  السيد : مفاىيم اٞتماعات ُب اإلسبلـ ، دا   ُُكٔص  ْٖٗ ُرضواف 

١ترجع السابق ص  ْ   ُُكٔا
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لنص على أساس قطبو األكؿ )مادتو( دكف القطب اآلخر حركة مضمونو،  كُب نظرنا إف االقتصار ُب فهم ا
لد بديان.ىذا الفهم يتعارض جوىريان مع ركح ىذا ا  ين الذم جاء خبلصان أ

ناؤه مكبلوف باألكياؿ  أجل كيف ٯتكن الكبلـ على مشركع أبدم، ٍب نأٌب لنضع األغبلؿ ُب عنقو ، فإذا أب
لنبوم الفذ، ا١تؤسس كا١تؤصل للحركية، يقوؿ  نا للتدليل ْتركية اٟتياة ، ىذا اٟتديث ا كاألغبلؿ ، كيكفي

نا خلق جديد كعلى عملك شهيد ، فاغتنم اٟتديث : ما من يوـ ينشق فجره ، إال كين بن آدـ أ ادم: يا ا
لقيامة  .ُمٍت فإ٘ب ال أعود إٔب يوـ ا

لثبات،  للذاف اختطهما اإلسبلـ للحياة، طريق النص كطريق العقل طريق ا كمع ذلك فهذاف النهجاف ا
قوؿ ابن  كطريق اٟتركة، ىذاف ا١تنهجاف مؤسساف على اٞتذر األخبلقي كاإلنسا٘ب، كىذا ما يتضح من

ليو غايتو، كالرب  عريب: األمر ٤تصور بُت رب كعبد ، فللرب طريق كللعبد طريق ، فالعبد طريق الرب، فإ
ليو غايتو  طريق العبد ، فإ

تألق بتعزيز اإلنساف الذم ٧تد اهلل تعأب طريقو ، فإليو غايتو.  كم يفيض ىذا النص باألنسنة ، كي

نا ٧تد من ا١تناسب تأصيل ىذه سوانح ك١تسات بسيطة حوؿ النص اإلسبل كٕتذير  ِمي ، كمع ذلك فإن
 البحث حوؿ بعض ا١تسائل ا١تتعلقة ذهذا النص اإلسبلمي، كىذه ا١تسائل ىي :

 األساس ا١تلـز للنص اإلسبلمي. -
لنص اإلسبلمي كقوتو ا٠تبلقة.-  حركية ا
 تدرج النص اإلسبلمي. -
يلية لبعض مبادئ اٟتياة ُب النص اإلسبلم-  ي.دراسة ٖتل

س   د ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ي   م ال س إل ص ا ن ل زم ل ل م ل س ا ا س أل  ا

، ىذا ا١تصدر الذم ينشأ منو النص   أم الذم ٯتنحو كيزكده بالقوة .. –أم نص  –كنقصد باألساس ا١تلـز

كال ريب أف النص قد يتدرج تبعان ١تضمونو كموضوعو ، حيث يستمد قوتو من موضوعو كمادتو كتنظيمو ، 
لتقدـ كالرٛتة كغَت ذلك. كما ينطوم عليو من قيم اٟتق لعدؿ كا  كا

                                                 
لنهضة ص  ُ ا   ُُُأكرد ىذا اٟتديث مالك بن نيب : شركط 

ان كلك ِ ي ئ ان ال عشوا إ٪تا ٬تب أف يكوف منهجي ا  ن لدكتور حسن صعب أف أم ٕتديد ألمت لوقت نفسو ٕتديدان يرل ا ا و ُب  ن
ان ص ي ت   ٖٔذا
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كمن جهة أخرل ، فقد يستمد النص أ٫تيتو كقيمتو من مصدره، أم من اٞتهة اليت أصدرتو، كاليت قد 
 تضفي عليو مظاىر ا٢تيبة كاٞتبلؿ كالقداسة.

لعضو أك اٞتهاز الذم صدرت عنو، فالنص  لقانونية تبعان لدرجة ا على ىذا األساس تتدرج األعماؿ ا
لدست لقرار ا إٔب ا ورم يسمو على النص الصادر عن ٣تلس الشعب، كىكذا دكاليك مركران بالبلئحة ككصوال ن

 اإلدارم الفردم.

كبداىة فالنص الصادر عن ا١تطلق اإللو ا١تتعاؿ ٤تاط ذهالة عقيدية إٯتانية تضفي عليو القدسية، ٔتا ال ٯتكن 
ل ىو أصل كل  –كاهلل يقُت كلي مطلق  –كلي ألم نص آخر أف يضارعو ذهذه القدسية، ذلك أف اليقُت ا

لتأسيس معناه نفي القيمة الفلسفية كًتكيب ذىٍت  يقُت ، كيفرض نفسو على كل يقُت، كعدـ قبوؿ ىذا ا
لفكرية ٭تملها كيضع نواظمها. transcandanceعلوم   يؤسس بقية اٟتقوؿ ا

لعلمانية تفتقر إٔب اليقُت ا١تطلق ، فهي إذف ناءىا على الشك، كما تشك فيو  ك٦تا ال ريب فيو إف ا تقيم ب
يد الصَتكرة ، كتابع لتقلباهتا ا١تختلفة اليت ال تقع على ٪تط ٤تدد، ُب حُت  ئمان جزئي ، ألف اٞتزئي كل ىو دا
أف ىذا الذم تشك فيو، ٭تدث على قاع كجود كلي ال ٯتكن الشك فيو، ألف الشك فيو يلغي كبلن من 

نا نقوؿ: إف اليقُت ىو اٟتالة األصلية ال الشاؾ كا١تشكوؾ فيو معان، من حيث  ٫تا قائماف فيو، كىذا ٬تعل
نان من اجملرد كألف الكل ىو الذم يهب  نان من اٞتزء ، كإف ا١تشخص أكثر يقي الشك، كإف الكل أكثر يقي

 .ُاٞتزء كاجملرد يقينهما، كىذا يعٍت ُب هناية األمر أف اليقُت ىو يقُت الكل

ل  ليقُت ٯتثل ا بدء ، بدء أم بناء كبدء أية حركة، كىكذا كجدت العلمانية نفسها ملزمة ىكذا يكوف ا
تإب  بالتحرم عن يقُت تؤسس بناءىا عليو ، بعد أف كجدت نفسها ٤تكومة بدائرة الشك، كأخذت بال
تبحث ما حو٢تا ُب دائرة الشك عن اليقُت فتارة ٕتده ُب ا١تادية )ماركس( أك ُب الفكرة )ىيجل( ، كمرة 

تيح ألحد  ثانية ُب ثان ذلك، لقد أ االندفاع اٟتيوم )برغسوف(، كثالثة ُب اإلرادة )شوبنهور( ، كلكن عب
لنفسية لبعض احملكومُت باإلعداـ ُب مصر، فوجد ىؤالء ال يعَتكف أم  لة ا علماء االجتماع أف يدرس اٟتا

باهلل ا َن  ١تتعاؿ.احًتاـ للملك فاركؽ ُب حُت أف نفوسهم كانت ٘تتلئ خشية كرىبة كإٯتانا ى

لتأسيس على ا١تطلق، عمقان كنتيجة سكتوضيح ذلك أف ىنالك بونان شا لتأسيس على النسيب كبُت ا عان بُت ا
لتأسيس ا١تعرُب الفلسفي.  كآثاران، ىذا فضبلن عن ا

 

ع   ب ا س ل ث ا ح ب ل  ا

                                                 
عدد  ُ ل ا١تعرفة دمشق ا ة  فلسفة مقاؿ منشور ُب ٣تل ل تجديد ا ة ل ة كبلمي   ٕٓص  ٓٗٗ ّّٖتيسَت شيخ األرض : ٤تاكل
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ة   ق ال خ ل و ا وت ق ر ل د ص م ي ك ن رآ ق ل ص ا ن ل ة ا رون  م

ي "  م ال س إل ي ا رب ع ل ي ا ث ي د ح ت ل روع ا ش م ل ة ا ل أ س م  " 

بقان أف كجود النص ال ٭توؿ دكف انطبلؽ ا١تشركع ا١تؤسس على ىذا النص، بل إف ا١تسَتة ذكرنا سا
اإلنسانية ٕتد ُب النص ضالتها لتحكم مسَتهتا ضمن سياقات تارٮتية جديدة كي تربط ماضيها ْتاضرىا 

 ٘تهيدان ١تستقبلها ضمن حلقات متواشجة مًتابطة العرل.

لبشرية ٖتكم ُب لثورة الفرنسية  على ىذا األساس ٧تد ا أعلى أشكاؿ تطورىا ٔتواثيق تارٮتية، مثل ميثاؽ ا
ناء االستقبلؿ .  كإعبلف اٟتقوؽ األمريكي الصادر أث

لدساتَت.  زد على ذلك فإعبلنات اٟتقوؽ أك ا١تواثيق ، ٖتمل قيمان كمعا٘ب فلسفية تكوف أكثران ٕتريدان من ا

ياف الشيوعي كوثيقة فلسفية ٖتكم مس لب ار اجملتمع الشيوعي، كتسدد خطاه إٔب جانب ىكذا كجدنا ا
لثورة الفرنسي، أك إلعبلف اٟتقوؽ األمريكي كوثيقتُت  لدستورية ، كاألمر نفسو بالنسبة إلعبلف ا الوثيقة ا

لدستور.   فلسفيتُت تسمواف على ا

على ىذه األمثلة اليت سقناىا تؤكد حقيقة ىامة ىي ضركرة كجود قوانُت فلسفية ٖتكم البشرية، كتسمو 
نتيجة  ل النصوص الدستورية كوثائق قانونية ، تعزيزان للتدرج ُب القيم، كْتيث تكوف الشعوب ٤تكومة ُب ا

لدستورم، كىكذا دكاليك ُب سلم التدرج ا٢تابط . لقانو٘ب ا  باٞتذر الفلسفي يتبعو تدرجان نازالن باٞتذر ا

كس ال بد للجماعة البشرية من إذف ال أحد يستطيع أف يعيب على تأسيس ا١تشركع اإلسبلمي ، كبالع
تارٮتية ، ْتيث تتيح ىذه اإلحاطة بالتطور من خبلؿ ثبات الشخصية  ل إحاطة عامة كمرنة ٔتبادراهتا ا

 كا٢توية.

ليو من إمكانات التطور،  كبالطبع فا٠تطورة ُب طبيعة النص، كما ٭تملو من قيم حية كمرنة، كما يرنو إ
 كليس األمر متعلقان ُب قياـ النص . 

لتداعي للبحث عن القوة ا٠تبلقة ُب النص القرآ٘ب ، فما ىي ىذه القوة ؟؟؟ كما ىو  كىكذا تقودنا قوانُت ا
 مصدر ديناميتها ؟؟؟ كىل ىي منبع لقيم ٖتديثية ك٘تدينية تواكب مرحلة ٪تونا كتطورنا ؟؟؟ 

نية اٟتركية كاإلبداعي ة كالتجارب الفكرية كحقيقة األمر أنو ال بد من مراجعة ىادئة للمقوالت اإلنسا
تو  تارٮتية ُب اإلسبلـ كمدل ٘تكنو من أف يعجل سَته ُب طريق التحضر اٟتديث بدكف أف يفقد حقيقة ذا ل كا
، كيتيح للمسلمُت أف يتحرركا ٦تا ىم فيو من ٗتلف ٕتاه العآب ا١تتقدـ، كيظلوا مع ذلك مسلمُت 

 حقيقيُت.
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ٟتياة ، كا١تشكلة القيمية للجماىَت العربية ا١تؤمنة كُب الواقع فالتحديث ىو ٕتديد متواصل للفكر كا
لتدكٙب  لفكرم كاٟتياٌب، أم التجديد القيمي اإلٯتا٘ب كبُت ا لتوفيق بُت التجديد ا باإلسبلـ، ىي مشكلة ا

 القيمي الذم تنطوم عليو طبيعة اإلسبلـ، أم طبيعة أم دين يعترب أنو كٕب القيم ألنو كٕب اٟتقيقة.

ا دامت اٟتقيقة مصدرىا الوحي، فالتحديث يتطلب أك ال ٕتديد مفهومنا للكتاب كحقيقة األمر أنو م
ئيان ، كال بد أف تستند منهجيتو إٔب مبدأ  كللكلمة اإل٢تية، كال بد أف يكوف ىذا التجديد منهجيان ال عشوا

 .ُذاٌب إسبلمي ال إٔب ا١تبادئ ا١تنهجية اٟتركية اٟتديثة كحدىا 

ناكؿ تباعان إمكان إمكاف  –ات إبداعية ثبلث للفكر اإلسبلمي : إمكاف ٕتديد مفهومنا للقرآف لذلك سنت
أنو مبدأ  –التجديد ا١تنهجي القرآ٘ب  إمكاف ٖتوؿ ىذا التجديد إٔب اجتهاد جديد ... )االجتهاد يعرؼ ب

 اٟتركة ُب اإلسبلـ( 

لتأسيسي التدشيٍت لينبوع األكؿ للقيم اإلسبلمية ، كىو ا١تشركع ا الذم نفرع عليو كل  إف القرآف ىو ا
تأسيس آخر ، ك٢تذا فا١تسلم يعتقد أف اإلسبلـ خلق بالقرآف ، أم بالكلمة اإل٢تية رسالة جديدة، كشرعان 

 جديدان كأمة جديدة كحضارة جديدة.

لسياسية اليت تواترت ُب  لدٯتقراطية كاالجتماعية كاالقتصادية كا لتارٮتية كاٞتغرافية كا ككيفما كانت األسباب ا
لكلمة اإل٢تية معربان عنها بالقرآف ىي اليت استجمعت ٚتيع تأليف  لتارٮتي، فإف ا كٖتريك عملية ىذا ا٠تلق ا

لعوامل ، كاندفاع تارٮتي جديد أك كقوة تارٮتية خبلقة.   ىذه ا

لكلمة ا٠تبلقة، إذ ظل اإلسبلـ ينمو  لذلك ال يسوغ فهم اإلسبلـ إال بالقوة الفريدة اليت حركتو، قوة ا
دـ ما دامت الكلمة اإل٢تية كلمة خبلقة، أم ما داـ ٢تا فعلها ا٠تبلؽ ُب النفس اإلنسا٘ب كيتسع كيتق

لكلمة  لتاريخ اإلنسا٘ب، كبا١تقابل فقد توقف اإلسبلـ عن اإلبداع، عندما استحالت ا كاجملتمع اإلنسا٘ب كا
 .ِد ا٠تبلقة إٔب كلمة الزمة تًتدد ليل نار، ككأهنا ليست أكثر من صدل خافت ١تاضو بعي

لقرآف كإعجاز اإلسبلـ اٟتقيقي، كيكاد يكوف أركع كجو من كجوه  لكلمة ا٠تبلقة ىو إعجاز ا إف إعجاز ا
ئمة، كيكفي أف يقرأ القرآف اإلنساف قراءة أكٔب ليشعر ُب كل آية من  لدا إعجازىا أهنا أمر إ٢تي باٟتركة ا

 آياتو أنو كتاب اٟتركة. 

                                                 
للمبليُت بَتكت ط  ُ علم  ل ا ر  لعريب ، دا ا لعقل    ٖٔص  ٗٔٗ ُد. حسن صعب : ٖتديث ا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ٕٖا
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لرائعة ٟتركة ا٠تلق اإل٢تي ثابت الذم ال يتغَت،  إنو الصورة ا ل .... كاألمر اإل٢تي باٟتركة ىو األمر الوحيد ا
نَّةى  ئم .... إهنا سنة اهلل لكل ما ىو كائن ، سنة اهلل ) سي ئمة كتغَت دا كلكن كل ما عداه ُب حالة حركة دا

يبلن( )األ ًد ٍب ػى ت لًَّو  ل نًَّة ا سي دى ًل لىٍن ٕتىً لي كى ٍب ػى ٍن ق لىٍوا ًم ينى خى لًَّذ لًَّو ًُب ا ل  ( ِٔحزاب:ا

لكلمة القرآنية ىي تذكرة أم توعية ذهذه اٟتركة الكونية، فهي تذكره ْتركية عملية ا٠تلق كعملة كلية  إف ا
)ٮتلق ما يشاء(.  –ٍب )أنشأناه خلقان آخر(  –)يزيد ُب ا٠تلق ما يشاء( -)أنو يبدأ ا٠تلق ٍب يعيده( 

 )كٮتلق ما ال تعلموف( 

نهار( ، كُب )الشمس ٕترم كىي تذكره ْتركية آيات ا٠تلق الط ل لليل كا بيعي ، كما تتجلى ُب )اختبلؼ ا
يناىا(  –١تستقر ٢تا(  ١تيتة أحي –كُب الفلك )ٕترم ُب البحر(–كُب القمر )قدرناه منازؿ(  –كُب )األرض ا

لي سى  للٍَّي رى كىال ا مى قى ٍل ًرؾى ا ي ٢تىىا أىٍف تيٍد بىًغ ٍن ػى ي سي  ٍم يعية ) ال الشَّ لطب لٌّ ًُب كُب نظامية اٟتركة ا اًر كىكي هى ػَّ ن ل قي ا ًب ا
ٌػس: ( )ي وفى بىحي لىكو يىٍس ػى ٍن َْف بللىةو ًم ٍن سي نىا اإلنساف ًم لىٍق ٍد خى لىقى ( كىي تذكره ْتركية خلق اإلنساف: ) كى

ةى  عىلىقى ٍل نىا ا لىٍق ةن فىخى ةى عىلىقى فى نٍُّط ل نىا ا لىٍق ُتو ، ٍبيَّ خى ًك رىارو مى ةن ًُب قػى فى نىاهي نيٍط ٍل عى ُتو ،  ٍبيَّ جى نىا ًط لىٍق غىةن فىخى ٍض مي
قً  ًل ٠ٍتىا ني ا سى لَّوي أىٍح ل تىبىارىؾى ا ػى رى ف قان آخى ٍل نىاهي خى ٍأ شى ـى ٟتىٍمان ٍبيَّ أىٍن ظىا ًع ٍل ٍونىا ا سى ظىامان فىكى غىةى ًع ٍض مي ٍل ( ا ُتى

وىاران( )نوح: ٍم أىٍط كي لىقى قىٍد خى نَّ ُْ)ا١تؤمنوف( )كى ل لًَّو ا ل عي ا ٍف لىٍوال دى ٍم ( كىي تذكرة ْتركية اجملتمع )كى هي ضى ػىٍع ب اسى 
لبقرة: من اآلية ()ا ُتى لىًم عىا ٍل لىى ا لو عى للَّوى ذيك فىٍض نَّ ا لىًك ًت اأٍلىٍرضي كى دى سى ضو لىفى ٍع ػى ب  ( ًُِٓب

لناس(  تاريخ : )كتلك األياـ نداك٢تا بُت ا ل ٍن  –كىي تذكرة ْتركية ا ٍم ًم ًه ًل ٍب ٍن قػى نىا ًم لىٍك ٍم أىٍى ػىرىٍكا كى ) أىٓبىٍ ي
ٍم ًُب  نَّاىي كَّ ٍرفو مى ػى ٍن ق ًرم ًم ارى ٕتىٍ هى نىا األنٍػ ٍل عى رىاران كىجى ٍد ٍم ًم ًه لىٍي اءى عى مى نىا السَّ ٍل أىٍرسى ٍم كى ٍن لىكي ا ٓبىٍ ٪تيىكِّ أٍلىٍرًض مى  ا

( )األنعاـ: رًينى ٍرنان آخى ػى ٍم ق ًى ًد ػىٍع ب ٍن  نىا ًم ٍأ شى أىٍن نيوذًهًٍم كى ذي ٍم ًب نىاىي لىٍك ٍم فىأىٍى ًه ًت ٍ  ( ٖٔتى

لكلم نهاية ، كلكنها استحالت مع ذلك إف اٟتركية اليت تذكر ذها ا ل بداية كا ل ة القرآنية ، ىي حركية إ٢تية ا
لفعل  حركية إنسانية خبلقة ، كقد كاف ىيجل فيلسوؼ اٟتركة ُب العصر اٟتديث أحسن من رأل ىذا ا
تاريخ( ، كذكر أف أىم ما ٯتتاز بو اإلسبلـ ىو نفيو  ل اٟتركي للكلمة القرآنية ، فنوه ذها ُب كتاب )فلسفة ا

لثبات عن كل ما لعآب  ا يان ُب العقل كاٟتياة ُب رحابة ا ت دان ذا ىو حسي )فكل شيء مدعو ألف ٯتتد امتدا
 .ُاليت ال حد ٢تا ، فتظل عبادة الواحد الصلة الوحيدة اليت يتوحد ذها الكل 

من  كما دامت حركية اٟترية ا١تطلقة ، فإهنا ُب رأم ىيجل تستثَت ٛتاسان يستفز أعظم ما عرؼ اإلنساف
ئع بأشكاؿ شىت ،  كٟتماس شعب الستقبللو ، كلكن  أفعاؿ : )فقد يتحمس األفراد ١تا ىو نبيل كرا

 .ِاٟتماس الشامل ألنو ٣ترد ال يقيده أم شيء، كال يبإب بأم شيء ، ىو ٛتاس الشرؽ احملمدم ( 
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ئمة كتوعية باٟترية ا١تطل لدا لكلمة اإل٢تية ىي إذف خبلقة ألهنا تذكرة باٟتركية ا قة، إهنا خبلقة ألهنا ٤تركة ا
ك٤تررة ، فهي تبعث ُب النفس الوعي الكامل بعملية ا٠تلق الكلية، كتوجهها ُب طريق ا٠تالق، كىو طريق 
اٟترية ا١تطلقة، كىنا يبدك ذهتاف ا١تسخ الذم مسخو اإلسبلـ من قبل أبنائو كأعدائو على السواء ، حيث 

ل عبودية ا١تطلقة: إف اهلل الذم ال ٭تده شيء ، ا١تثل األعلى ُب صوركا طريق اإلٯتاف باهلل على أنو طريق ا
لىى ًُب  ثىلي اأٍلىٍع مى ٍل لىوي ا ًو كى لىٍي في عى وى وى أىٍى هي كىىي يدي قى ٍبيَّ ييًع ٠ٍتىٍل دأي ا ػىٍب ي م  لًَّذ وى ا السموات كاألرض ) كىىي

لركـ: ( )ا يمي زي اٍٟتىًك زًي عى ٍل وى ا أٍلىٍرًض كىىي ا اًت كى اكى مى لسَّ  ( ِٕا
لتزاـ ذهذا ا١تثل األعلى، أم باٟترية إف مثل و األعلى ىو مثل اٟترية ا١تطلقة ، كاإلٯتاف بو كالتسليم بو ىو ا

لذات  ا١تطلقة، كتعهد باٗتاذ الوجود ،  ٍب ٖتقيق ىذه اٟترية، كقد رأل ىيجل أيضان فعل ا١تثل األعلى ُب ا
يلة .... ُب جبلؿ اٟت لنب لركح ا رية على كجو ال مثيل لو ُب نبلو كأر٭تيتو ا١تؤمنة ، كرآه يتجلى )) ... ُب ا

 . ُكشهامتو كصدقو(( 

لطريق أماـ اإلنساف للعبودية ا١تطلقة، بل للحرية ا١تطلقة  لكلمة ا٠تبلقة ىي اهلل، كألهنا اهلل فإهنا ال تفتح ا ا
ساف ىو ، كلئن ظهرت اٟترية بأهنا كينونة اهلل كحده، إال أهنا تظهر أيضان كصَتكرة اإلنساف كحده، فاإلن

ٍذ قىاؿى  ًإ لوحيد الذم أعطاه اهلل أمانة ا٠تلق، كنفخ فيو من ركحو، كجعلو خليفتو ُب األرض : )كى لكائن ا ا
بقرة: من اآلية ل ةن ()ا يفى ًل له ًُب اأٍلىٍرًض خى اًع ٘بِّ جى ًة ًإ كى بلًئ مى ٍل ( ، كقد رأل ا١تتصوفوف ىذه اٟتقيقة َّرىبُّكى ًل

للهم زيٍت القرآنية أحسن ٦تا رآىا سائر ا١تسلم لبسطامي : ))ا ُت ، فأصبح دعاؤىم هلل كما أرسلو ا
نيتك ، كألبسٍت أنانيتك ، كأرفعٍت إٔب أحديتك ...(( فإذا ما استجاب اهلل الدعاء ، كرفعو إليو،  بوحدا
باف ا١توصلي ، ذكرنا حقيقة اإلنساف عند اهلل فقاؿ  ل ككشف لو من حجائب الكوف ما كشف البن قضيب ا

اٟتقيقة اٞتامعة ، كقاؿ ٕب :ىي األسرار اإلنسانية ، كقاؿ ٕب اإلنساف نقطة ُب فلك ا١تدار : )) ٍب أرا٘ب 
لبيضاء ، ٍب عرفٍت سبب تسخَت  ١تنبثة ، كنواهتا ا١تغركسة ُب األرض ا الوجود ، كاإلنساف ٙترة شجرة الكوف ا

ة مشس ركحو فيها ، األشياء لئلنساف كسر اإلمداد اإل٢تي للوجود اإلنسا٘ب، ككشف ٕب عن اتصاؿ أشع
 .ِكإظهار القدرة ُب اٞتزء االختيارم ا١تنسوب إٔب اإلنسانية، كأرا٘ب كيفية قياـ الكوف بو(( 

لكلمة ا٠تبلقة ألهنا اهلل ا٠تبلؽ، كاهلل خلق ألنو حرية، فهو حر ُب أف ٮتلق، أك أف ال ٮتلق، كلكنو اختار  ا
، كما يريد لو الرسوؿ أف يكوف، ىو اإلنساف اٟتر ا٠تلق على البلخلق ، كاإلنساف ا١تتخلق بأخبلؽ اهلل 

( )النحل: ريكفى ٍليقي أىفىبل تىذىكَّ ٍن ال ٮتى مى ٍليقي كى ٍن ٮتى  ( .ُٕا٠تبلؽ .... ) أىفىمى

لكائنات ، ىو الذم جعل اٟتبلج يقوؿ )أنا  يها دكف سائر ا ككعي ىذه ا١ترتبة اليت رفع اهلل اإلنساف إل
لذاٌب اٟتقيقة ا٠تبلقة( ، إنو ذهذا ال  لوعي ا يتهجم على اهلل كما اهتمو خصومو ، بل يعرب عن ذركة ا
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نا على اإلنساف ا٠تبلؽ ، كىي  ليها كلمة اهلل ا٠تبلقة ، إف ىذه الكلمة ىي اليت دلت اإلنسا٘ب اليت رفعتو إ
 .ُتتحدث عن اهلل األعلى ، إنو ا٠تالق الوحيد بدؿ على أنو تبارؾ )أحسن ا٠تالقُت( 

تغٌت باٖتاده باهلل أك فنائو فيو ، إ٪تا يتغٌت باٟترية ا١تطلقة اليت بلغها بفضل إٯتانو، إف ا١تتصوؼ، كىو ي
تية فردية ككقوفو عندىا ىو قصور عن ركح اهلل اٟتقيقية كركح اإلسبلـ اٟتقيقية  كلكن حريتو ىي حرية ذا

 كجوىر الكلمة ا٠تبلقة ، أعٍت بذلك اٟترية ا٠تبلقة. 

تـز ٓتلق كل شيء خلقان جديدان،  إف ا١تتصوؼ ملتـز ٓتلق ذاتو ل لفردية خلقان جديدان ، كلكن اهلل ا ا
تـز معو با٠تلق ا١تستمر لكل شيء، أم ٓتلق العآب ، ككل  مان حقيقيان ىو الذم يل لتزا ـز باهلل ا كاإلنساف ا١تلت

جديد ما فيو ككل من فيو خلقان جديدان ، إف اهلل خلق الكوف لئلنساف ، كفرض عليو أف يعيد خلقو من 
رى  وي ظىاًى عىمى ٍم ًن كي لىٍي بىغى عى أىٍس أٍلىٍرًض كى ا ًُب ا مى اًت كى اكى مى لسَّ ا ًُب ا ٍم مى رى لىكي خَّ لَّوى سى ل رىٍكا أىفَّ ا تػى نىةن )أىٓبىٍ  بىاًط ةن كى

( )لقماف: َتو ًن تىابو مي دلن كىال ًك مو كىال ىي ٍل غىٍَتً ًع ًب لًَّو  ل ؿي ًُب ا ٍن ٬تيىاًد نَّاًس مى ل نى ا ًم الوعي ( .إف ىذا َِكى
لوعي التصوُب للكلمة ا٠تبلقة، فالوعي التصوُب  ا٠تبلؽ لبللتزاـ اإلنسا٘ب اإل٢تي ، ىو الوعي الرسوٕب ال ا
لوعي الرسوٕب فإنو كعي من يأخذ  ىو كعي من )يأخذ باٟتقائق، كييأس ٦تا ُب أيدم  ا٠تبلئق ...(( كأما ا

 عن الفرؽ بُت الوعيُت ا١تتصوؼ عبد القدكس باٟتقائق، ك٬تاىد ليغَت ما ُب أيدم  ا٠تبلئق ، كأبلغ من عرب
: ))كإف ٤تمدان العريب صعد إٔب ا١تلكوت األعلى ، كعاد منو ،  جنجوحُت قاؿ متحدثان عن الرسوؿ 

بدان ....(( .  كإنٍت ألقسم باهلل أنٍت لو بلغت مثل ذلك اٟتاؿ ١تا رجعت أ

لرسوؿ فإنو  لنور اإل٢تي ، كأما ا لرؤيا كيعمل إلعادة خلق كل ما ىو كائن إف ا١تتصوؼ يكتفي برؤية ا يرل ا
 .ِ، أم لتصيَت كل ما ىو كائن ذهدل نورىا ا١تشرؽ 

لكلمة ا٠تبلقة ، أم ىو قبل   لكلمة ا٠تبلقة ىي إذا اهلل، أم اٟترية أم العقل أم ا٠تلق ، كاإلسبلـ ىو ا ا
لكائن ا١تبدع( ، ك لثبلثة األكٔب ، كىي مبادئ كجود )ا ما عرفها اإلسبلـ ، كىي كل شيء ىذه ا١تبادئ ا

ان ، إذا عرؼ ا١تسلموف كيف يفهموف  بداعي ا١تبادئ اليت ٯتكن أف ٖترؾ ركح اإلسبلـ من جديد ٖتركان إ
 اإلسبلـ على ىداىا فهمان جديدان.

كيعٍت ىذا ا١تفهوـ اٞتديد للكتاب ، كىذا الفقو اٞتديد ٟتقيقة اإلسبلـ ٖترؾ ركح التجديد، ُب الفكر 
 ة اإلسبلمية بأقول كأعمق ما ٖتركت حىت اآلف .اإلسبلمي كاٟتيا

لتجديد ُب اإلسبلـ  لركح اليت تسمح لو بأف يستسيغ كل ما ىو  -كما ىي ُب كل دين   -كركح ا تلك ا
طبيعي، أم كل ما ىو علمي كما ىو جديد، كأف يظل معربان تعبَتان ذا معٌت أم تعبَتان ذا تأثَت ُب فكر 

لدين بُت ما ىو طبيعي ، كبُت ما  اإلنساف كسلوكو، عما ىو ما قبل تقاء ُب ا لطبيعة كما بعدىا، كىذا االل ا
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لتقاء ديالكتيكي بُت الطبيعة كاهلل ،  لتقاء ما بُت الضركرة كاٟترية ، كىو ا ىو بعد طبيعي ، ىو أيضان ا
لدين تقاء ُب ا بُت  الطبيعة ضركرة كنظامية كصَتكرة ، كاهلل حرية كخلق ككينونة ، كبقدر ما يستمر االل

الضركرة كاٟترية، بقدر ما يظل معربان عما ىو كائن بدكف أف ينفصل عما ىو صائر ، كبقدر ما يتجدد ُب 
لدين أك خبللو ىذا االلتقاء بقدر ما يبقى قاعدة اٟتوار البلهنائي بُت اهلل كاإلنساف   .ُا

، كيتوقف فعل ىذه كتنطبق ىذه اٟتقيقة األكلية على اإلسبلـ ، كما تنطبق على أم دين ٝتاكم آخر 
الركح التجديدية على تواصل الدين مع مناىج ا١تعرفة اليت تصلو بكل ما ىو طبيعي ، كتدنيو من كل ما 
ىو صائر كتقربو من كل ما ىو متجدد ، بدكف أف تقطع ما بينو كبُت ما ىو أزٕب ، كقد اعتمد اإلسبلـ 

للحقيقة كمنهج لسابع الوحي طريقا ن لقرف ا بثاقو ُب ا ن ١تعرفة كبلـ اهلل.عند ا  ا ن

لغزإب ُب كتاب )ا١تعارؼ العقلية( ، إف )أكؿ مرتبة من مراتب كتابة اهلل تعأب اإلبداع(.  ككما يقوؿ ا

لكتاب أـ ُب الطبيعة أـ ُب  كلذلك يوقظ الوحي كعي اإلنساف ّتميع آيات ىذا اإلبداع سواء ٕتلت ُب ا
تاريخ أـ ُب نفس اإلنساف ، كمن ىنا يأت اعتماد  ل ا١تناىج العلمية ا١توصلة للكشف عن ٚتيع ىذه ا

اآليات فرضان ال تقل مسؤكليتو عن كاجب الكشف عن آيات اهلل ُب القرآف الكرٙب كسائر الكتب السماكية 
نا كيف أف علماء اإلسبلـ كمفكريو كفبلسفتو اعتمدكا ٥تتلف الطرؽ العقلية ُب سبيل  ، كمن ىنا رأي

لنقلية ، ككاف ما نشأ من توتر بُت ٥تتلف أتباع ىذه التوصل إٔب اٟتقيقة بقدر اعتماد ىم ٥تتلف الطرؽ ا
بان رئيسان من أسباب التجديد ُب اإلسبلـ، فظل خبلقان كمتجددان ما فتئت ٚتيع ىذه الطرؽ  الطرؽ، سب

 كا١تناىج متجددة كخبلقة ، كٚتد حينما طغت طريقة كاحدة من ىذه الطرؽ على الطرؽ األخرل. 

لثقافات كاجملتمعات ... فتتحرؾ كيكاد يكوف ىذا  من قوانُت حركة األدياف كا الذم حدث لئلسبلـ قانونا ن
خبلقان حُت تعمل فيها مناىج متعددة للمعرفة ، كتبقى بقاء استمراريان حُت يتسلط عليها منهج  ٖتركا ن

 كاحد. 

تمع الذم يسوده منهج كيشَت العآب االجتماعي سورككُت إٔب ىذا ُب كتابو )أزمة عصرنا( ، فيقوؿ بأف اجمل
كاحد للمعرفة ... يضل عن اٟتق كينصرؼ عن ا١تعرفة اٟتقيقية ٨تو اٞتهل كا٠تطأ ، ك٨تو تفاىة القيم 

لركح ا٠تبلقة كفقر اٟتياة االجتماعية  ثقافية، كيؤدم ىذا اال٨تراؼ إٔب تراكم الصعوبات  –كقحط ا ل ا
تعسر إمكانات تكيفو مع الواقع، كتضيق قدرتو على النظرية كالعلمية اليت يواجهها مثل ىذا اجملتمع ، كت

ليوـ الذم ٬تابو  تبلبل نظامو، كتتهافت طاقتو ا٠تبلقة، ك٭تُت ا بلوغ حاجاتو كتضطرب حياتو كيزكؿ أمنو كي

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ِٗا



 208 

فيو أحد احتمالُت إما أف يطرد ا٨ترافو فيصاب بشلل هنائي، كإما أف يصحح ا٠تطأ باعتماد منهج أفضل 
ق ثقافية ١تعرفة اٟتقيقة كالوا ل  . ُع كالقيم ا

لسابع كالقرف الرابع عشر،  لنقلية كالعقلية ما بُت القرف ا كا١توقف الذم اٗتذه اإلسبلـ من مناىج ا١تعرفة ا
تارٮتية حضارية خبلقة بقدر ما كانت  ل لقرآ٘ب اٟتقيقي من ا١تعرفة، كىو الذم جعل ٕتربتو ا ىو ا١توقف ا

لسياؽ الوجدا٘ب، االعتقادم ، ٕتربة دينية خبلقة ، فقد جدد الوحي القرآ٘ب  الذم نزؿ على ٤تمد ا
لركح كاحدة ، كاإلنساف كاحد،  كالقيمي لكوف متنوع كإنسانية متغَتة، فاهلل كاحد، كاٟتقيقة كاحدة، كا
كا١تصَت كاحد، كلكن طرؽ اإلنساف إٔب اهلل متعددة، كمسالكو ُب الكوف متشعبة، كلذلك يتحتم تعدد 

لواحدة.مناىج نشدانو للحقيقة األ  خَتة ا

كىكذا ، فإف التجربة اإلسبلمية اليت يتحقق كماؿ رؤياىا ُب الوحي، كتبلغ ذكرهتا ُب حقيقة اهلل ، اٗتذت 
لذركة، كيدعو القرآف اإلنساف  ا١تلكات اٟتسية كالعقلية كاإل٢تامية درجات ُب سلم الصعود ٨تو ىذه ا

ئع ، كعرب كل ما سخره لبلىتداء إٔب اهلل بكل ما أنعم بو عليو من جوارح، كخبل ؿ كل ما خلقو لو من ركا
لعظيم الشاعر الفيلسوؼ ٤تمد إقباؿ إٔب ىذا ا١توقف  لباكستا٘ب ا تبو ا١تفكر ا ن لو من ٥تلوقات، كقد ا
لتجرييب ىو طور ضركرم من حياة اإلنساف الركحية،  القرآ٘ب من ا١تعرفة، فقاؿ: )يرل القرآف أف ا١توقف ا

ية على ٚتيع ميادين التجربة اإلنسانية كطرؽ ١تعرفة اٟتق الذم يكشف عن كلذلك فإنو يعلق نفس األ٫ت
 . ِكجوده بآيات خفية كظاىرة( 

لنقلية ، أف  تاح للمسلمُت من ٦تثلي ٥تتلف العلوـ العقلية كا كىذا ا١توقف القرآ٘ب من ا١تعرفة ىو الذم أ
ما أمره اهلل، فأصبحوا بذلك  ٯتضي كل منهم ُب مغامرتو العلمية ، معتمدان منهجو ا١تفضل ليقوـ بو

للمعرفة ٔتختلف حقو٢تم ، كأصبحوا ا١تتخلقُت بأخبلؽ اهلل بقدر الطاقة اإلنسانية ، كأصبحوا  أعبلما ن
تبو، كُب أعبلىا مرتبة اإلبداع اليت نوه ذها اإلماـ الغزإب ، كأصبح الكشف  ناشدين لكبلـ اهلل ٔتختلف مرا

و كمعجزاتو، الضالة ا١تنشودة لكل عآب كلكل مفكر من مفكرم عن ىذا اإلبداع ٔتختلف آياتو كركائع
 .ّاإلسبلـ 

لدنيوية كاألخركية، فربز بُت  لعلوـ ا لعقلية أك ُب ا لذلك فقد تعددت مناىج ا١تعرفة ُب العلوـ الدينية كا
لت لعلماء كالفبلسفة أىل ا لنقل كالعقل، كظهر بُت الشعراء كا جربة الفقهاء كاألصوليُت كالكبلميُت أىل ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ّٗا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ْٗا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ٓٗا
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يعية أكجها لدل جابر بن حياف ، الذم آمن بقدرة  زعة العلمية الطب نػ ل اٟتسية كالعقبلنية كاإل٢تامية كبلغت ا
ان بالطبيعة  نان بالصنعة كما خلق هلل إنسان بداعو ، فينشئ إنسا  .ُاإلنساف على أف يقتدم باهلل ُب إ

زعة العلمية االجتماعية أكجها لدل ابن خلدكف الذم   ػ ن ل ئد الوعي اإلنسا٘ب كبلغت ا كاف ُب مقدمتو را
لوجود قوانُت كعلل طبيعية للنمو االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي، كبلغت ا١تغامرة العقلية حدىا 

لوسيط  تياف جلسن رسوؿ العقبلنية ُب العصر ا  . ِاألقصى لدل ابن رشد، الذم يعتربه ا

ل لدين ا زعة اإل٢تامية إٔب أنشودة موالنا جبلؿ ا نػ ل  ركمي اليت يقوؿ فيها :كٝتت ا
 أنا لست مسيحيان 

 كلست يهوديان 
ان أك مسلمان   كلست جربي

 كلست من الشرؽ كال من الغرب 
 كلست من الرب ك ال من البحر 

 إنٍت انشد كاحدان 
 كأرل كاحدان 

 .ّكأدعو كاحدا ن 

لتباىي ْتضارة، كل كننا نعٍت اإلشادة كال نقصد من ذكر ٚتيع ىؤالء التسبيح بدين أك ٘تجيد ثقافة أك ا
 ٔتوقف منهجي معُت من ا١تعرفة.

لسابع كالرابع عشر ، ككاف تركو  لقرنُت ا كُب اعتقادنا إف ىذا ا١توقف ىو ا١تسؤكؿ عن ٕتدد اإلسبلـ ما بُت ا
لرابع عشر كالعودة إليو ىي ا١تسؤكلة عن ٖترؾ الفكر اإلسبلمي  ىو ا١تسؤكؿ عن سبات اإلسبلـ من القرف ا

تفاعل، منذ بداية القر  ل ليوـ ، فقد فتح تعدد مناىج ا١تعرفة كطرقها لئلسبلـ آفاؽ ا لتاسع عشر حىت ا ف ا
لتصوؼ  لوسيط كثقافاتو ، ففتح لو الطريق اإل٢تامي ، أفق التكاشف مع ا كالتحاكر مع أدياف العصر ا

ليون لتفاعل مع علوـ ا اف كعلوـ ا١تسيحي كالشرقي كاألفبلطو٘ب اٞتديد ، كفتح لو طريق ا١تبلحظة آفاؽ ا
لتناجي مع  لسائدة ُب الببلد اليت دخلها ا١تسلموف ، كفتح لو طريق التذكؽ اٞتمإب أفق ا لثقافات ا ٚتيع ا
آداب ىذه الببلد كفنوهنا فنشأت من كل ذلك ثقافة إسبلمية إنسانية جديدة انعكست فيها ٚتيع 

ثقافات كاألدياف كالفنوف اليت تفاعل معها اإلسبلـ، كظلت مع  ل ذلك معربة عن ركح اإلسبلـ خصائص ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع   ٓٗا

ِ
السابق ص   ١ترجع    ٔٗا

ّ
لعريب ص    لعقل ا   ٖٔٗتديث ا
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لتواصل احملب الذم يعتربه اإلسبلـ  لتواصل السرمدم بُت اهلل كاإلنساف، ىذا ا لذاتية ا٠تبلقة، أم عن ركح ا ا
لذاٌب.  ذركة التحرر ا

لتاسع عشر، فأتاح لئلسبلـ أف يتفاعل من جديد مع أدياف  كاستؤنف مثل ىذا ا١توقف منذ بداية القرف ا
ليوـ، باختبلؼ األزمنة العآب اٟتديث كثقاف اتو كأيديولوجياتو كتكنولوجياتو ، كلكن التجربة ٗتتلف ا

كاألمكنة، كيتحوؿ موقع القوة عن دار اإلسبلـ إٔب دكر أخرل ، كبقصور ا١تنهجية اإلسبلمية قصوران كبَتان 
ع أف عما ارتفعت إليو ُب العصر الوسيط، كقد ٗتطى اإلسبلـ حىت اآلف ٚتيع ىذه العقبات، كاستطا 

لعآب  يستخرج منها ما يدعوه رينية حبشي )بالشغف ا٠تبلؽ( ، فعاد إٔب الربكز من جديد ُب خريطة ا
 اٟتديث، بعد أف كانت دياره تتوارل منها ما بُت اٟتربُت العا١تيتُت( 

لتحررية مع اآلخرين ، كبقي عليو اآلف أف ينتصر ُب معركتو  لقد انتصر اإلسبلـ ا١تعاصر ُب معركتو ا
لت لذات أعسر كأشد كأخطر من االنتصار على الغَت ، كىذا ما علمنا ا حررية مع نفسو، كاالنتصار على ا

ُب قولو لقومو بعد خركجهم مظفرين من موقعو عسكرية : )عدنا من اٞتهاد األصغر إٔب  إياه الرسوؿ 
 اٞتهاد األكرب( فسألوه ، كما ىو ىذا اٞتهاد ، فقاؿ: )جهاد النفس( .

تارٮتية، بدكف أف يعٍت ذلك كاالنتصار ع ل لذات ا لذات ىنا ىو ُب السمو بالذات اإل٢تية اٟتقيقية فوؽ ا لى ا
كتقدمان. تاريخ اإلنسانية ا١تتدفقة خلقا ن ل  انقطاعان عن حركة ا

نا كمفكركنا  ئمت كال يستوم ىذا االنتصار إال بالعودة لؤلصوؿ كالعودة إٔب ا١توقف ا١تنهجي الذم استوحاه أ
ٞتوىر ، فمثل ىذا ا١توقف القرآ٘ب اٟتقيقي ا١تبشر بتعدد الطرؽ إٔب اٟتقيقة كبتكامل مناىج من األصوؿ كا

لسبيل . يو ا١تنهجيوف ا١تعاصركف، ُب ىذا ا نا بأحدث ما يدعو إل  ا١تعرفة يصل

يلية ىي كلها )مصادر للمعرفة اٟتقة ، فإذا  كنراجع ىنا ٣تددان سورككُت الذم ٮتلص بعد مناقشة ٖتل
صحيحان لوجو ىاـ من كجوه اٟتق، كلذلك ال ٯتكن اصطنع كل م نا مفهوما ن نها اصطناعان سليمان أعطا

يان، كإذا ما اعتمد أم منها ٔتعزؿ عن ا١تناىج األخرل ، فإنو يؤدم بنا إٔب  بار أم منها ٥تطئان خطأ كل اعت
لشاملة خبل يان، كلكن اٟتقيقة ا ؿ األبعاد الثبلثة الضبلؿ، فليس لواحد منها أف يشمل اٟتقيقة مشوالن كل

 .ُلئلٯتاف كالعقل كاٟتس ىي أقرب إٔب اٟتقيقة ا١تطلقة من أم شكل كاحد من ىذه األشكاؿ الثبلثة 

إف ىذا ا١توقف ا١تنهجي ىو الذم أتاح لئلسبلـ أف ينشئ ثقافة إنسانية األبعاد كإ٢تية الركح، كىذا الذم 
لتجربة على كجو أٚتل كأركع ، فا١تثل األعلى اإل٢تي ، ا١تثل األعلى للحق كالرٛتة  سيمكنو من ٕتديد ا

نية، يظل كل منها دكف مستول كماؿ  كالعدالة ، ىو مثل أعلى تقًتب منو  ٕتارب كمراحل كأطوار إنسا

                                                 
ُ P.A.Sorkin : the crisis of our age , New york , E.P.iqbal,p.15 
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نا األعلى اإل٢تي حافزنا األكٕب ٠تلق جديد نقتدم فيو بإبداع اهلل ، كنتذرع ُب ىذا  اهلل ا١تطلق ، فيظل مثل
 قل كاإل٢تاـ ، مهتدين ُب كل ذلك بنور الوحي الغامر. ا٠تلق ٔتناىج اٟتس كالع

ك٧تد أنفسنا ُب ىذا متفقُت مع اإلماـ الغزإب ك٥تتلفُت معو ، نتفق معو ُب أف رؤيا اٟتق ىي من نور اهلل، 
يو تعاليمو ُب تعطيل ١تلكات اإلنساف اٟتسية كالعقلية  و بالغفراف ، ١تا أدت إل كلكننا ٩تتلف معو، كندعو ل

لنور ا١تتحر   .ُكة بإشراؽ ىذا ا

كإشراؽ ىذا النور ضركرة للعآب الطبيعي ُب ٥تتربه، كما ىو ضركرة للمتصوؼ ُب ٤ترابو كللشاعر ُب متأملو 
لعآب افًتاضاتو قبل أف يقدـ الربىاف عليها ، ١تا كاف ىنالك نظرية علمية ،  لنور الذم يلهم ا ، كلوال ىذا ا

اف ىناؾ تقدـ علمي ، كلكن مناىج التجربة اٟتسية كالعقلية ىي ك١تا كاف ىناؾ اكتشاؼ علمي ، ك١تا ك
 اليت تقدـ للرؤيا أك للنظرية موادىا كبراىينها كنظامها.

كإذا كاف الوحي طريقنا كاإل٢تاـ مهنجنا لعآب ما بعد الطبيعة أم هلل، فإف ما بينو كما بُت عآب الطبيعة 
نا أف نعي كأف نستوعب ، كأف نصطنع مناىج  لدين يقتضي ـز لئلسبلـ حيث يقوـ ا ا١تعرفة متكاملة، كىذا أل

لكلية للوجود  لنظرة ا لـز لنا ُب تقديرنا ل على نظرة شاملة لكل ما ىو موجود ، منو ألم  دين آخر، كىذا أ
لدين كاليت تنوء ذها الفلسفة كتقصر دكهنا اإليديولوجية كيعجز عنها العلم، كلكن ىذه  اليت يزكدنا ذها ا

لفلسفة  النظرية تفقد ئمان ْترية خبلقة مع ا معناىا، كٗتلو من مغزاىا، إذا ٓب تتفاعل كتتحاكر دا
 كاأليديولوجيا كالعلم.

تفاعل كالتحاكر مع األدياف  ل كىذا التجدد ا١تنهجي ىو أيضان ضركرة لئلسبلـ كلكل دين ليستطيع ا
نان كتاب ننا اليت يسميها القرآف أديا ية، تتكلم لغة كاحدة ، كلكنها تعرب األخرل، فاألدياف كُب مقدمتها أديا

لثواب كالعقاب كالعآب  عنها بلهجات ٥تتلفة ، كلغتنا الواحدة ىذه ىي لغة اهلل كاإلنساف كالركح كا٠تَت كا
يمنا  اآلخر، إهنا لغة احملبة كاألخوة كالعدالة كالسبلـ ٞتميع البشر، كال يستقيم كل ما عدا ذلك من تعال

نية ، إال إذا استقامت لدي ىذه ا١تسلمات األساسية ، كلذلك فإف اإلٯتاف ٔتختلف صوره يقوـ أكؿ ما يقوـ  ا
على ىذه ا١تسلمات، ىذه ا١تسلمات األساسية، فيتحتم علينا مسيحيُت كمسلمُت أف نعي ىذه ا١تسلمات 
للغة اليت توحدنا ، ال أف نتشدؽ باللهجات اليت كأف نتجدد معان ٕتدد يسمح لنا بأف نتكلم معان ا  معا ن

نو ال تكوف ألوىية اهلل إال حيث تكوف إنسانية  نا أف ندرؾ معان أ للغة اليت تفرض علي تفرقنا ، كىي ا
لغة اليت تعلمنا أف كاجبنا ا١تسيحي كاإلسبلمي األكؿ ،ىو أف نتعاكف معان، ال لنحقق  ل اإلنساف، كىي ا

نية ا١تسيحي كا١تسلم فحسب ، بل لنحرر كلنبارؾ كنذكؽ إنسانية كل إنس  اف.إنسا

                                                 
لعريب ص  ُ ا لعقل  ا   ٖٗد .حسن صعب : ٖتديث 
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لعبادة ُب غار حراء إٔب اٞتهاد ُب  كقد ذكر اهلل الرسوؿ  ذهذا الواجب ، حينما دعاه إٔب التحوؿ من ا
لدعوة ،  سبيل خبلص اإلنساف، كتصور موالنا جبلؿ الدين الركمي ٤تمد  ُب حوار مع اهلل حوؿ ىذه ا

لناس كأنذرىم كاىدىم الصراط ا١تستقيم (  فأجابو ا لذنب  لرسوؿ فيقوؿ لو اهلل )ادع ا : )يا رب ما ىو ا
لناس (  فرد عليو اهلل: ) ال ٕتزع يا ٤تمد ألنٍت ٓب  الذم اقًتفتو لتقصيٍت عنك ؟؟؟ ... إنٍت ال أحب ا
ئمان  لناس ، كإذا كنت أطلب منك ىذا الطلب اآلف ، فإنك ستظل دا أطلب منك حىت اآلف االىتماـ با

 .ُ مقدار ذرة، كمهما قلت، فإنك ستظل متصبلن يب( معي ، كحينما تعٌت ذهم ، فإف تعلقك لن ٮتف كال

لتواصل اٟتي مع اهلل من أجل خَت اإلنساف، ىو قدكة كل مسلم، بل ىو األسوة لكل  لرسوؿ ُب ىذا ا كا
لتواصل، كليس ا٠تبلص الذم ينبثق منو شأف ا١تسلم كحده، بل ىو شأف ٚتيع  إنساف، كليست أمانة ىذا ا

ٞتميع ا١تؤمنُت على كجو ال ٭تتمل اللبس ُب سورة ا١تائدة ُب قولو تعأب: )  البشر، كقد جاء كعد اهلل ىذا
لى  عىًم ًر كى ًخ ـً اآٍل ٍو ػى ي ٍل ا لًَّو كى ال ًب نى  ٍن آمى ُتى مى ًئ ًب ا الصَّ ارىل كى نَّصى ل ا كا كى ادي ينى ىى لًَّذ ا نيوا كى ينى آمى لًَّذ فَّ ا ٍم ًإ لىهي ان فػى اًٟت صى

ٍوؼه عى  دى رىذهًٍِّم كىال خى ٍن ٍم ًع ريىي لبقرة:أىٍج ( )ا زىنيوفى ٍم ٭تىٍ ٍم كىال ىي ًه  (  .ِٔلىٍي

لطائفي كالصراع  لتعصب ا ليوـ ُب ديارنا العربية ألف ا نية ا٠تبلقة مشلولة ا كىذه الطاقة الركحية اإلنسا
الطائفي على اٟتكم حوؿ الدين من رسالة ٖترر كتواصل كتكامل كٖتاب كتراحم إٔب إدارة تسلط كتباعد 

لركحية بُت كتباغض كٗتاكؼ ، فمسخ  نان، كتشيأت ذات اإلنساف ا لسياسة دي لدين سياسة ، كانقلبت ا ا
مسيحيُت كمسلمُت ، إال إذا تعاكف  نا لن نكوف حقا ن نية ا١تتسلطُت كجشع ا١تستغلُت ، كلذلك فإن أنا
ا١تسيحيوف كا١تسلموف صادقُت ك٥تلصُت على ٖترير الشخصية اإلنسانية من ٚتيع عقدىا ، كعلى بعث 

لكرامة ا إلنسانية بعثان جديدان، كحرم بنا أف نصغي للكلمات اليت خطها ذلك اٟتكيم ا١تسيحي جاؾ ا
ماريتاف ُب آخر كتاب لو )فبلح من اٞتاركف( ككجهها إٔب ا١تسيحيُت، كىي تصلح نداء للمسلمُت معان، 

بنا غَت ا١تسيحيُت حىت اآلف ... ال تقديران منا ١تا ىم عل يو ، بل تطلعان منا كقد جاء فيها : ))... لقد أحب
لكبَت الذم يشغلنا اآلف ... ٬تعلنا ٨تبهم ٔتاىم عليو ، ككبشر  لباطٍت ا تغيَت ا ل ١تا سيصَتكف إليو ... كلكن ا
نا أف ٨تب كل  نا كاجب احملبة األكٔب أف نودىم ... نعلم أف ىذا الواجب اإل٢تي يفرض علي يفرض علي

اه ا١تسيحي ٥تلوؽ على صورة اهلل، كىو ُب معناه إنساف من حيث ىو إنساف، ألف كل إنساف ىو ُب معن
لدين بن العريب، ُب كتاب )رسالة ركح  اإلسبلمي خليفة اهلل ُب الكوف، ككما يعلمنا الشيخ األكرب ٤تي ا
القدس ُب ٤تاسبة النفس( أف كل إنساف ىو قبس ألكؿ موجود خلقو اهلل ، كىذا ا١توجود األكؿ )ىو 

، كىي أف األشياء كلها ، كليست من شيء ، ىي سبب كل شيء كليست اٟتقيقة اإلنسانية قبل كل شيء
 . ِمسببة عن شيء 

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ٗٗا

ِ
السابق ص    ١ترجع   َُُكََُا
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تفاعل كالتحاكر مع ٚتيع معارؼ العآب اٟتديث،   ل إف ىذا التجدد ا١تنهجي الذم يفتح أماـ اإلسبلـ سبيل ا
تعامل ا٠تَت ا٠تبلؽ مع ل لسبيل ُب ا١تاضي، كيشق أماـ ا١تسلمُت طريق ا ٚتيع شعوب  كما فتح لو مثل ىذا ا

لذاٌب ، فليس ىناؾ من كائن يستطيع  العآب اٟتديث ، ىو ا٠تطوة األساسية األكٔب اليت يتطلبها التجدد ا
يان ُب حاؿ تقوقع أك انعزاؿ ، كلكن اإلسبلـ ُب اعتقاد ا١تسلم شرع بقدر ما ىو  أف يبقى فكريان كحيات

يبقى كال يتغَت كيقف ىذا ا١تفهوـ ا٠تاطئ  منهج ، كىو شرع منظم ٞتميع قواعد الفكر كاٟتياة ، تنظيمان 
لتقدـ اٟتديث لتكيف اإلبداعي مع مستلزمات ا ، كما يقف حائبلن بُت  ُلئلسبلـ حائبلن بُت ا١تسلم كبُت ا

لنظرة اٞتديدة  لتكيف، كلذلك تتحتم ا بلية اإلسبلـ كقدرة ا١تسلمُت على مثل ىذا ا غَت ا١تسلم كبُت رؤية قا
لتجدد ُب الشرع من قبل ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت.إٔب االجتهاد، كىو مبدأ   اٟتركة كا

نباط األحكاـ الشرعية  كموضوع االجتهاد ُب اإلسبلـ ىو ُب ظاىره موضوع أصوٕب فقهي يتناكؿ كيفية است
يتو للتكيف مع أحواؿ  ، كلكنو ُب حقيقتو أكسع كأعمق من ذلك ، ألنو يتعلق بركح اإلسبلـ كبقابل

بلية ، فيكوف اإلنساف ا١تتغَتة ، ك  لقا حاجاتو ا١تستجدة ُب كل زماف كمكاف ، فإما أف تكوف لديو ىذه ا
لقابلية ، فيكوف قد استنفد  حقان كما يعتقد ا١تؤمنوف بو ، ىدل اهلل األزٕب لئلنساف، كإما أف يفتقد ىذه ا

تاريخ ، فأصبح على اإلنساف أف يستهدم ُب ا١تراحل اٞتديدة ب ل تعاليم غرض كجوده ُب مرحلة ما من ا
اقان على متطلباهتا من تعآب اإلسبلـ.  أخرل أكثر انطب

كيكتسب ىذا ا١توضوع أ٫تية خاصة ُب الظرؼ الراىن من حياة اإلنسانية ، كُب الطور اٟتإب ُب حياة 
بيان ٤تسوسان، كتكاد تبتدع  ليوـ حضارة الشيء ا١تكتشف اكتشافان علميان ٕتري ا١تسلمُت ، فاإلنسانية تعيش ا

لرائعة ُب ُب كل ٟت لعلمية ا ظة من ٟتظات كجودىا اكتشافان جديدان، كىي مندفعة بفضل ىذه ا١تغامرة ا
 طريق ٕتاكز األرض إٔب كواكب جديدة.

كالتحدم األكرب للمسلمُت ُب ٥تتلف ديارىم، ىو أف يتواصلوا للمشاركة ُب ىذه ا١تغامرة ، أم ألف 
اعات اليت سبقتها إٔب الفتح العلمي، إٔب ٚتاعة يتحولوا من ٚتاعة مقلدة ألسبلفها ، أك ٤تاكية للجم

لفتح.    مبتكرة، كمسا٫تة ُب ىذا ا

لبحث ُب ىذا  لتارٮتي لبحث موضوع االجتهاد ُب اإلسبلـ ، كما ٓب ٬تر ا لسياؽ الوجودم أك ا ىذا ىو ا
لتغٍت تان ال عبلقة لو بالواقع، كليس ا١تهم ُب نظرنا ا مي لسياؽ اٟتي ، فإنو يظل ْتثان حرفيا ن  ٔتا كاف ا

ثنا  لرائعة اليت خلفوىا ، فقيمة ترا الثركة الشرعية ا ألسبلفنا من قدرة اجتهادية خارقة ، كال اإلشادة ب
لذين درسوىا دراسة تارٮتية موضوعية من ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت ،  الشرعي مقدرة أبلغ تقدير من ٚتيع ا

لسبيل ، كنكتفي ب أف نذكر اآلف ما قالو الكونت ليوف اسًتكركغ كلسنا ْتاجة إٔب كثرة الشهادات ُب ىذا ا
نيتو  ليو من ناحية ب لقاىا ُب جامعة لندف جاء فيها : إف الشرع اإلسبلمي يبدك إذا نظرنا إ ُب ٤تاضرات أ

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    َُُا
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ئع اليت تستثَت إعجاب الباحث حىت عصرنا ىذا ، فإذا سلمنا بالعقيدة اليت يقوـ  ا١تنطقية )من أكمل الركا
نا أف ٧تد ثغرة ما ُب السلسلة الطويلة من القياسات اليت عليها الوحي للرسوؿ ،  أصبح من ا١تتعذر علي

لنحو العريب ، كإذا درست ٤تتويات  ٖتتفظ بصحتها سواء من ناحية ا١تنطق الشكلي أـ من ناحية قواعد ا
لنظريات ال تستدعي اإلعجاب فحسب، كلكنها تثَت الدىشة، فقد  ىذا ا١تصنع ا١تنطقي ، فإف بعض ا

لنص توصل  لتاسع باالستناد إٔب مبادئهم الكبلمية ، إٔب ا لذين عاشوا ُب القرف ا ىؤالء العلماء الشرقيوف ا
على حقوؽ اإلنساف ٔتا يشتمل عليو من اٟتقوؽ ا١تتعلقة باٟترية الفردية ، كحصانة الشخصية كا١تلكية، 

لتعاقد .... كعنوا بذ يا أك ا٠تبلفة بأهنا مبنية على ا لعل لك أف عقدىا قابل لئللغاء إذا ٓب ككصفوا السلطة ا
يلة ما ٯتكن ١تقاتلي  نب ل نية ا يم اإلنسا لتعال ان للحرب ٭توم من ا نان ، ككضعوا قانون تطبق شركطو تطبيقان أمي
لعا١تية األكٔب أف ٭تمركا ٕتاىو خجبلن ، كاعتمدكا مبادئ التسامح مع ٕتاه غَت ا١تسلمُت ٓب يعتمد  اٟترب ا

 .ُعاـ غربنا ما ٯتاثلها بعد ألف 

كيدؿ قوؿ اكسًتكرغ على خصائص للشرع اإلسبلمي، تضفي على االجتهاد مزيدان من األ٫تية ، فهذا 
يوـ بالقانوف ا٠تاص كيتناكؿ تنظيم ا٠تبلفة أك  ل الشرع يتناكؿ حقوؽ اإلنساف الفردية، أم ما يعرؼ ا

يوـ بالقانوف العاـ، كيتناكؿ أحكاـ اٟترب أك ما يعرؼ ل يوـ بالقانوف الدكٕب،  السلطة أك ما يعرؼ ا ل ا
فالنظرة فيو إٔب القانوف ىي نظرة شاملة ، كلكنها ليست نظرة قانونية حقوقية صرفة ، بل تستند إٔب 
لدين كالشرع ،  لًتادؼ ُب االصطبلح اإلسبلمي بُت ا مسلمات اعتقادية كمبادئ خلقية ، كمن ىنا جاء ا

لدين كالشريعة، كجاء كصف الشريعة بأهنا تشم لعبادات كا١تعامبلت ككصفها أك بُت ا ل االعتقادات كا
لفقو اإلسبلمي( بأهنا أحكاـ اعتقادية كأحكاـ عقلية  لدكتور ٤تمد سبلـ مذكور ُب كتابو )مدخل ا ا
ليوـ بأنو دين كدكلة، كمرد االعتقاد  ا ا ينن كأحكاـ عملية ، كنشأ من ىذا الشموؿ كصف اإلسبلـ الشائع ب

ٍم  ة اليت نزلت إٔب ٤تمد ُب ىذا الشموؿ إٔب اآلية القرآني تي لىكي ٍل مى ـى أىٍك ٍو ػى ي ٍل لوداع كنصها: ) ا ُب حجة ا
نان ()ا١تائدة: من اآلية ي ـى ًد بل مي اإلٍس يتي لىكي يًت كىرىًض مى ٍع ًن ٍم  كي لىٍي تي عى أىٍ٘تىٍم ٍم كى نىكي ي  .ِ(ًّد

لتكوين كما أكحى بو إٔب ٤ت ُب  مد كما داـ لئلسبلـ ىذا الشموؿ ُب النظرة ، كىذا الكماؿ ُب ا
السنوات االثنتُت كالعشرين اليت تلقى فيها الوحي من ربو ُب مكة كا١تدينة ، فما ىو ٣تاؿ االجتهاد فيو ، 
أما الوحي فهو من اهلل ، كىو حقيقة غَت متغَتة ينعم فيها اهلل على اإلنساف ْتكمتو ، كاالجتهاد ىو من 

نا علما  –اإلنساف ، كىو رأم متغَت يبذؿ فيو  للغة كما يقوؿ ل اإلنساف كسعو ُب طلب ا١تقصود،  –ء ا
 كيفتعل طاقتو لبلوغ ا١تعٌت ، فما ىي العبلقة بُت حقيقة اهلل كرأم اإلنساف إف ٓب نقل بُت اهلل كاإلنساف ؟؟ 

لرسوؿ  كأفعالو ، أم فيما يعرؼ بالسنة ، فقد  ٧تد اٞتواب على ىذا السؤاؿ أكؿ ما ٧تده ُب أقواؿ ا
صحابة ، معاذ بن جبل قاضيان إٔب اليمن ، فجرت بينهما قبل أف يغادر ا١تدينة ركم عنو أنو بعث أحد ال

                                                 
ُ
  Count leon ostrorg :  the angore  reform , 1927 ,  p .30  

ِ
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تالية : )كيف تصنع إف عرض لك قضاء ؟؟ قاؿ: أقضي ٔتا ُب كتاب اهلل ، قاؿ : فإف ٓب يكن ُب   ل احملادثة ا
آلو قاؿ  ، قاؿ: فإف ٓب يكن ُب سنة رسوؿ اهلل ، قاؿ: اجتهد رأيي كال كتاب اهلل ؟ : فبسنة رسوؿ اهلل 

 : فضرب بيده على صدره ، كقاؿ اٟتمد هلل الذم كفق رسوؿ رسوؿ اهلل ١تا يرضاه اهلل ( .

لرسوؿ ، كأف جهد اإلنساف الستنباط األحكاـ الشرعية بعقلو بدأ ،  كيعٍت ىذا أف االجتهاد بدأ ُب حياة ا
لتشار  ؾ بُت اهلل كاإلنساف ُب كالقرآف ما يزاؿ يوحي بو حملمد ، كيؤكد لنا علماء األصوؿ كجود ىذا ا

لرسوؿ  ياـ ا ، فيقوؿ ابن قيم اٞتوزية ، كىو من أبرز تبلمذة العآب اٟتنبلي ابن تيمية :  التشريع منذ أ
لنوازؿ كيقيسوف بعض األحكاـ على بعض ، كيعتربكف  )كقد كاف أصحاب رسوؿ اهلل  ٬تتهدكف ُب ا

 . ُالنظر على نظَته( 

، قاؿ : )إف ا١تقصود ىو أف  ادات الصحابة ُب حياة الرسوؿ كبعد أف سرد عدة أمثلة عن اجته
لنظائر، كال  الصحابة رضي اهلل عنهم، كانوا يستعملوف القياس ُب األحكاـ كيعرفوهنا باألمثاؿ كاألشباه كا
يلتفت إٔب من يقدح ُب كل سند من ىذه األسانيد كأثر من ىذه اآلثار، فهذه ُب تعددىا كاختبلؼ 

تواتر ا١تعنوم الذم ال شك فيو كجوىها كطرقها ج ل  .ِارية ٣ترل ا

كيعٍت ىذا أف الشريعة ٓب تكتمل ُب حياة الرسوؿ بالوحي كحده ، كلكنها اكتملت أيضان باجتهادات 
الرسوؿ كصحبو، أم أف اكتما٢تا جاء كليد ٖتاكر كتعاكف بُت اهلل كاإلنساف، كىذا ما ٛتل علماء األصوؿ 

ئيسية للتشريع: القرآف كالسنة كالقياس كاإلٚتاع ، ا١تصدر األكؿ منها ىو على أف يعتمدكا أربعة مصادر ر 
لتعريف  لعقل اإلنسا٘ب ، كمن ىنا جاء ا تالية ىي االجتهاد أك ا ل لثبلثة ا لعقل اإل٢تي ، كا١تصادر ا الوحي أك ا

لغزإب ُب )ا١تستصفى( بأنو بذؿ )اجملتهد كسعو ُب  طلب االصطبلحي كاألصوٕب باالجتهاد ، كما كصفو ا
 . ّالعلم بأحكاـ الشريعة( 

لكتاب كاٟتكمة، كأصبحوا أحوج  كقد احتاج ا١تسلموف إٔب االجتهاد بالرأم كالرسوؿ قائم بينهم يعلمهم ا
أف ال نيب بعده أك ال كحي بعده إال ما جاء ُب القرآف الكرٙب، كاشتدت ىذه  ليو بعد أف توفاه اهلل مؤكدا ن إ

لفتح اإلسبل مي، كدخل ُب حكم اإلسبلـ ُب أقل من قرف أقواـ جدد ٘تتد مواطنهم من اٟتاجة بعد أف كقع ا
مضيق ا٢تادئ إٔب مضيق جبل طارؽ، كمن مشإب آسيا إٔب قلب أفريقيا، فاقتضى حكم ٚتيع ىؤالء األقواـ 
لثا٘ب عمر  لرسوؿ ، ككتب ا٠تليفة ا كالتشريع ٢تم ا١تزيد من االجتهاد، فأقدـ الصحابة عليو كما تعلموه من ا
تاؾ فاقض فيو ٔتا ُب كتاب اهلل ،  بن ا٠تطاب إٔب شريح بن اٟتارث بن قصي قاضي الكوفة يقوؿ لو: )إذا أ

                                                 
ة ، ط ُ لعصري ا ة  ب ا١تكت عا١تُت ، بَتكت  ل ١توقعُت عن رب ا ة : إعبلـ ا يم اٞتوزي بن ق لدين ٤تمد بن أيب بكر ا ا  ُاإلماـ مشس 

  ٖٓص ََِّ،  ِ، ج

ِ
السابق ص    ١ترجع    ُٖٓا

ّ
ة    لتجاري ة ا ب ا١تكت لقاىرة  غزإب : ا١تستصفى ُب علم األصوؿ ، ا ل   َُُص  ِج ُّٕٗا
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، كٓب يتكلم فيو أحد ، فإف شئت أف ٕتتهد رأيك  فإف أتاؾ ما ليس ُب كتاب اهلل ، كال بسنة رسوؿ اهلل 
لك(  لتأخَت إال خَتا ن  .ُفتقدـ ، كإف شئت أف تتأخر فتأخر كما أرل ا

لعلماء من بعدىم إٔب تكوين علم الفقو الذم يعرفو الغزإب بأنو ك  تابعُت كا ل قد أدل اجتهاد الصحابة كا
نية الواجبة،  لعلم الذم ٭تدد األفعاؿ اإلنسا ثابتة ألفعاؿ ا١تكلفُت خاصة، أم ا ل )العلم باألحكاـ الشرعية ا

أنو علم أدلة كاحملظورة كا١تباحة، كا١تندكبة كا١تكركىة ، كنشأ بعد ذلك علم األ لغزإب ب صوؿ الذم يعرفو ا
 األحكاـ الشرعية .... كمعرفة كجوه داللتها على األحكاـ من حيث اٞتملة ال من حيث التفصيل(.

لقانوف ، كتكونت لدل  لقانوف ، كأما علم األصوؿ فإنو فلسفة ا كبعبارة أخرل فإف علم الفقو ىو علم ا
لشافعي ، كاٟتنبلي ، كظل االجتهاد مستمران حىت القرف  ألسنة ا١تذاىب األربعة : ا١تالكي، كاٟتنفي ، كا

لسنة على كجو ليس من  بع ا٢تجرم أك القرف اٟتادم عشر ا١تيبلدم ، ٍب أعلن قفل باب االجتهاد لدل ا لرا ا
لشيعة .  لباب مفتوحان لدل ا ان  ، بينما ظل ا ي ان أك مكان  السهل ٕتديده زمني

لناس باب كيشَت ابن خلدكف إٔب األسباب اليت أ لسنة ، فيقوؿ : )كسد ا دت إٔب قفل باب االجتهاد لدل ا
ا٠تبلؼ كطرقو ١تا كثر تشعب االصطبلحات ُب العلوـ ، ك١تا عاؽ عن الوصوؿ إٔب رتبة االجتهاد ، ك١تا 
خشي من إسناد ذلك إٔب غَت أىلو، كمن ال يوثق برأيو كال بدينو ، فصرحوا بالعجز كاإلعواز ، كردكا 

لناس إٔب تق ليد ىؤالء ) أم األئمة األربعة( ، فكل من اختص بو من ا١تقلدين ، كحظركا أف يتداكؿ ا
تقليدىم ١تا فيو من التبلعب ، كٓب يبق إال نقل مذاىبهم ، كعمل كل مقلد ٔتذىب من قلد منهم بعد 

ية ، ال ليوـ للفقو غَت ىذا كمدعي االجتهاد ٢تذا ا تصحيح األصوؿ كاتصاؿ سندىا بالركا لعهد ٤تصوؿ ا
ليوـ على تقليد ىؤالء األئمة األربعة   .ِمردكد على عقبو مهجور تقليده ، كقد صار أىل اإلسبلـ ا

نا البحث ُب األسباب الشرعية ا١تباشرة اليت أدت إٔب كقف حركة االجتهاد، فإف  كيبدك لنا أنو مهما حاكل
اإلسبلـ بصورة عامة ، كقد أشار ىذه األسباب ال ٯتكن أف تفصل عن أسباب ٪تو كٚتود اٟتركة الفكرية ُب 

لعامة للفقو ا١تقارف( ا١تتضمن احملاضرات  إٔب شيء من ىذا األستاذ ٤تمد تقي اٟتكيم ُب كتابو )األصوؿ ا
اليت ألقاىا ُب كلية الفقو بالنجف األشرؼ فقاؿ : )الظاىر أف سياسة تكلم العصور كانت ٗتشى من 

كىم ال يهادنوف على ظلم كال ينصركف على  – السلوؾ العلماء ذكم األصالة ُب الرأم كاالستقامة ُب
لفكرية من أساسها، كذلك بسدىا ألىم  –مفارقة  لطريق على تكوين أمثا٢تم بأمانة اٟتركة ا فأرادت قطع ا

 منبع ُب منابعها األصلية ، كىو االجتهاد .

لنقل االنتصار على كعرؼ اإلسبلـ ٕتربتو الفكرية ا٠تبلقة ُب فًتة الصراع بُت الفريقُت، فلما قي ض ألىل ا
تائج ىذا  لثا٘ب عشر، جاء قفل باب االجتهاد كنتيجة من ن أىل الرأم بالتواطؤ مع اٟتكاـ ُب هناية القرف ا
                                                 

ُ
لقاىرة ،    نحل ، ا ل ١تلل كا لشهرستا٘ب : ا  ىػ  َُِٓا

ِ
بنا٘ب ، بَتكت    لل ا الكتاب  ر    ِٕٗص  ٔٓٗا١تقدمة : دا
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لتقليد كاالجًتار، كإذا  تائج ٖتوؿ ا١تسلمُت من حاؿ ا٠تلق كاالبتكار إٔب حاؿ ا االنتصار، ككنتيجة من ن
نا إف االجت ان قل ث نا تعبَتان حدي هاد توقف كما توقفت سائر كجوه االبتكار الفكرية بانتصار الفريق استعمل

 اإلسبلمي احملافظ ٔتختلف فركعو على الفريق اإلسبلمي اجملدد ٔتختلف فركعو.

لتإب: ىل نعترب  ليوـ ، كىو السؤاؿ ا كيثَت ىذا االنتصار السؤاؿ الرئيسي الذم يشغلنا حوؿ اإلسبلـ ا
لثا٘ب عشر، أك اإلسبلـ شريعة ٣تتهدين ك٣تددين  لسابع حىت القرف ا ، كما كانت نزعتو الراجحة من القرف ا

لتاسع عشر  لثا٘ب عشر حىت القرف ا لبة منذ القرف ا لغا نعتربه شريعة مقلدين ك٤تافظُت ، كما كانت نزعتو ا
لتقليد كاحملافظة من ناحية أخرل ، كال  ؟؟.. إننا نكاد نأخذ ىنا بًتادؼ االجتهاد كالتجديد من ناحية ، كا

لدين كالشريعة ، فبل بد أف نعترب  نفعل ذلك اعتباطان ، بل إف النظرة اإلسبلمية ما دامت تسوم بُت ا
لدين كلو، كما يسميو الفيلسوؼ الشاعر  االجتهاد مبدأ التجديد ُب اإلسبلـ ؟؟ أك مبدأ اٟتركة ُب ا

قباؿ . لباكستا٘ب ٤تمد ا  ا

لتأكيد أف اإلسبلـ دين  ك٭تاكؿ أحد علماء األزىر األستاذ عبد ا١تتعاؿ لنا با الصعيدم أف ٬تيب عن سؤا
اجتهاد كٕتديد، كذلك ُب كتاب أصدره أخَتان أٝتاه )اجملددكف ُب اإلسبلـ من القرف األكؿ ا٢تجرم األكؿ 
الَّ  ٍف أيًريدي ًإ ًإ بع عشر( ، كيستند األستاذ الصعيدم ُب جوابو ىذا إٔب آية من القرآف جاء فيها : )  لرا إٔب ا

إٍلً  ةا ()ىود: من اآلي يبي ًو أيًن لىٍي ًإ تي كى ٍل تػىوىكَّ ًو  لىٍي لًَّو عى ال ًب الَّ  ي ًإ يًق ٍوًف ػى ت ا  مى تي كى تىطىٍع ٍس ا ا بلحى مى ( ، كآية ٍٖٖص
لِّ  ػيعى ي ٍم كى يًه ػيزىكِّ ي ًو كى ًت ٍم آيىا ًه لىٍي ليو عى ٍػ ت ػى ي ٍم  هي ٍػ ن ًم والن  يُِّتى رىسي بػىعىثى ًُب اأٍليمِّ م  لًَّذ وى ا مي أخرل جاء فيها : )ىي هي مي

( )اٞتمعة: ُتو ًب بلؿو مي ي ضى لي لىًف ٍب ػى ٍن ق انيوا ًم ٍف كى ًإ ةى كى مى ٍٟتًٍك تىابى كىا ًك ٍل ( ، كيستشهد ْتديث ينسب ِا
جاء فيو : )إف اهلل يبعث ٢تذه األمة على رأس كل مائة سنة من ٬تدد ٢تا دينها( كيصور لنا بعد للرسوؿ 

٠تلفاء أـ األئمة أـ اجملتهدين أـ السبلطُت ذلك اإلسبلـ ُب حالة ٕتدد متواصل سواء أكاف ذلك بقيادة ا
أـ ا١تصلحُت العصريُت ، إٔب أف ينتهي مع الشيخ ٤تمد رشيد رضا با١تصلحُت العصريُت الشيخُت ٚتاؿ 

لدين األفغا٘ب ك٤تمد عبده.   ا

كيفسر لنا رأم األستاذ الصعيدم السبب بأف كل دعوة إسبلمية لتجديد الشريعة اقًتنت بالدعوة الجتهاد 
 .ُديد باالعتماد على األصوؿ ج

كقد حدث مثل ىذا ُب النهضة اٟتديثة ، فدعا ٚتيع ا١تصلحُت ا١تسلمُت ، كُب مقدمتهم الشيخ ٤تمد عبده 
إٔب إعادة فتح باب االجتهاد ، كلكي نستطيع أف نستجلي حقيقية عبلقة ىذه االٕتاىات التجديدية 

نا أف نستطلع أكالن ما يعنيو ف لفقهية، كيبدك االجتهادية ٭تسن ب ية ا ناحية األصول ل تح باب االجتهاد من ا
نا منذ عهد الرسوؿ كاليت زكاىا  يدي نا أف معناه ىو أف نصطنع األدكات االجتهادية ، اليت كضعت ُب أ ل

                                                 
ُ
قاىرة    ل ة اآلداب ا ب   ُٔص  ِٔٗاجملددكف ُب اإلسبلـ ، مكت
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علماء األصوؿ ُب استنباط أحكاـ جديدة من القرآف كالسنة تتفق مع متطلبات العصر الذم نعيش فيو ، 
 ية ىي القياس ك اإلٚتاع كاالستحساف كاالستصبلح كاالستصحاب .كىذه األدكات االجتهاد

كتعريف القياس لدل األصوليُت ىو ) إٟتاؽ أمر بآخر ُب اٟتكم الشرعي الٖتاد بينهما ُب العلة ( ، 
كاإلٚتاع ) ىو اتفاؽ اجملتهدين من أمة ٤تمد ُب عصر ما على حكم شرعي( كاالستحساف ىو ) العدكؿ 

ائرىا إٔب حكم آخر، لوجو أقول يقتضي ىذا العدكؿ ( ، كاالستصبلح ىو ) بناء با١تسألة عن حكم نظ
لزمن ا١تاضي  لثابت ُب ا بقاء اٟتكم ا األحكاـ الفقهية على مقتضى ا١تصاّب ا١ترسلة( كاالستصحاب ىو )است

مستمران إٔب أف يوجد دليل يغَته أك يرفعو( .  على ما كاف ، كاعتباره موجودا ن

لذين ٬تـز بأنو كيًتاكح اصطناع ىذ ليوـ كما تراكح باألمس بُت مبدأين أساسيُت ، ا١تبدأ األكؿ ا ه األدكات ا
لقرآف أك من اٟتديث أك من اإلٚتاع ،  ال مساغ لبلجتهاد فيما كرد فيو نص قطعي صريح، قد يكوف من ا

لعبادات  ثا٘ب الذم يقوؿ بأنو إذا تعارض النص كا١تصلحة ُب غَت االعتقادات كا ل قدمت ا١تصلحة كا١تبدأ ا
لدين الطوُب، الذم عاش  لرأم بُت علماء السلف العآب اٟتنبلي ٧تم ا على النص، كمن أبرز القائلُت ذهذا ا

لرسوؿ  : )ال ضرر كال  ُب القرف الرابع عشر، كنشرت لو رسالة منذ سنوات قليلة يشرح فيها قوؿ ا
 ضرار(. 

الشريعة اإلسبلمية تعبَتان عامان ، كيعٍت اٟتديث  يعرب ذهذا اٟتديث عن ركح كيعترب الطوُب أف الرسوؿ 
لدليل ، كىذا يقتضي تقدٙب مقتضى ىذا  )نفي الضرر كا١تفاسد شرعان( ، كىو نفي عاـ إال ما خصصو ا

 اٟتديث على ٚتيع أدلة الشرع كٗتصيصها بو ُب نفس الضرر كٖتصيل ا١تصلحة ...

لن ص كاإلٚتاع ، كيقوؿ الطوُب : إف النص كاإلٚتاع )إما كأدلة الشرع ُب نظر الطوُب ُب تسعة عشر أقواىا ا
ة الثبلثة  أف يوافقا رعاية ا١تصلحة أك ٮتالفاىا ، فإف كافقاىا فيها فيما نصت فبل نزاع ، إذ قد اتفقت األدل
على اٟتكم ، كىي النص كاإلٚتاع كرعاية ا١تصلحة ا١تستفادة من قولو عليو السبلـ : )ال ضرر كال ضرار( ، 

لبياف ٢تما ، ال بطريق االفتئات كإف خال لتخصيص كا فاىا كجب تقدٙب رعاية ا١تصلحة عليها ، بطريق ا
لبياف كتعريف ا١تصلحة ىو أهنا )السبب  لسنة على القرآف بطريق ا لتعطيل ٢تما ، كما تقدـ ا عليهما كا

لربح ، كْتسب الشرع ىي السبب ا١تؤد لنفع كالتجارة ا١تؤدية إٔب ا م إٔب مقصود ا١تؤدم إٔب الصبلح كا
الشارع عبادة أك عادة ، ٍب ىي تنقسم إٔب ما يقصده الشارع ٟتقو كالعبادات ، كإٔب ما يقصده لنفع 

نتظاـ أحوا٢تم كالعبادات(.   ا١تخلوقُت كا
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كيعتقد الطوُب أف اهلل راعى حقوقو كحقوؽ البشر ُب العبادات، كلذلك يتحتم فيها اتفاؽ النص كاإلٚتاع 
ادات كا١تعامبلت فإف اهلل ال يقصد منها إال خَت الناس كمصاٟتهم كحقوقهم، كلذلك كا١تصلحة ، كأما الع

 . ُيرجح فيها رعاية ا١تصلحة على النص كاإلٚتاع )ألف رعايتها ُب ذلك ىي قطب مقصود الشرع عنها( 

لعبادات ، أك فيما ىو ثاب ت ، كرأم ىذا العآب السلفي اٟتنبلي يقيد حرية اإلنساف ُب االجتهاد ُب ا
تفق االجتهاد مع النص ، أك ٓب يتفق فالراجح عنده  كيطلقها ُب ا١تعامبلت ، أم فيما ىو متغَت سواء ا

 ركح الشريعة ، كمقاصدىا ال نصوصها كحركفها.

لنص إذا تعارض االثناف  لرأم من احملدثُت الشيخ ٤تمد عبده ، فيقوؿ بًتجيح العقل على ا كيلتقي معو ُب ا
لنقل أخذ ٔتا دؿ على  ، كىو يقوؿ ُب ذلك : ) اتفق أىل ا١تلة اإلسبلمية على أنو إذا تعارض العقل كا

لتسليم بصحة ا١تنقوؿ مع العجز عن فهمو ، كتفويض األمر إٔب  لنقل طريقاف :طريق ا العقل ، كبقي ُب ا
للغة ، حىت يتفق معناه مع ما أثبتو ا لنقل مع احملافظة على قوانُت ا لعقل ، اهلل ُب علمو ، كطريق تأكيل ا

لسنة ، كعمل النيب  لكتاب كصحيح ا مهدت بُت يدم العقل كل سبيل ،  كذهذا األصل الذم قاـ على ا
يان كاف ظاىر النص فإف ما  أنو أ يلو ٚتيع العقبات ..كرأم ٤تمد عبده مستمد من اعتقاده ب كأزيلت من سب

مع حكم العقل  .ِأراده اهلل منو ال ٯتكن إال أف يكوف متفقا ن

 أصحاب اٟتق ُب االجتهاد ؟؟ .لكن من ىم 
إف لكل مسلم حق االجتهاد إذا توافرت لو األسباب العلمية ا١تفضية إليو ، بل إف على كل مسلم كاجب 
االجتهاد ، ما داـ يراعي ُب ذلك األصوؿ ا١تعتمدة ، فاإلسبلـ ىو ُب ذلك اجملاؿ دٯتقراطية اجتهادية 

على أف االجتهاد فريضة على كل من يقدر عليو ، كيذىب  مطلقة ، كيكاد ٬تمع كبار العلماء كاجملتهدين
لتقليد حراـ ، كال ٭تل ألحد أف يأخذ بقوؿ أحد من غَت برىاف ( ، كيستدؿ  ابن حـز األندلسي إٔب )أف ا

ًو أىكٍ  كًن ٍن دي عيوا ًم تًَّب ػى ت ٍم كىال  ٍن رىبِّكي ٍم ًم كي لىٍي ًإ ًزؿى  ا أيٍن عيوا مى تًَّب ا على ذلك باآلية اليت تقوؿ: )ا يبلن مى يىاءى قىًل ًل
( )ألعراؼ: ريكفى لتقليد ، كيعمم ابن حـز رأيو ىذا ّتىذىكَّ تابعُت أٚتعوا على نبذ ا ل ( ، كيؤكد أف الصحابة كا

لعواـ ، فيؤكد بأنو ليس للعاصي أف يقلد أحدان، فبل يقبل قولو إال بدليلو ، كلذا يقوؿ : )  على ا٠تواص كا
 .  ّٟتظة الذم يقدر عليو من االجتهاد(  كالعامي كالعآب ُب ذلك سواء على كل

بلغ مرتبة  كيعٍت ىذا إف على كل مسلم أف يرتفع با١تعرفة كالعمل الصاّب للمستول الذم يؤىلو ألف ي
 : طلب العلم فريضة على كل مسلم كمسلمة . االجتهاد ، كُب ىذا جاء قوؿ الرسوؿ 

                                                 
ُ
لعريب ص د . حسن صعب : ٖتدي   ا لعقل  ا   َُُث 

ِ
لقاىرة ، ص   ر ا٢تبلؿ ، ا ة ، دا ي علم كا١تدن ل و اإلسبلـ دين ا ب ا   ٔٗكت

ّ
لعريب ص    ا لعقل    ُُِد. حسم صعب : ٖتديث ا
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إف كل م َن نا أيضا ى سلم مشرع ، فاالجتهاد ىو طريق التشريع ُب كإذا قلنا إف كل مسلم ٣تتهد عٍت قول
نو ال نيب  لرسوؿ حُت أعلن قبل كفاتو أ اإلسبلـ، كبذلك نعود بالتشريع إٔب أصلو الذم أراده اهلل ، كأراده ا
كال كحي بعده فًتؾ االجتهاد ُب كتاب اهلل بعده لئلنساف ، كأما تنظيم الطريقة اليت ٬تب أف ٬ترم فيها 

يلية ، فإنو ىو أيضان من شأف االجتهاد ، كما إذا ك اف األفضل أف يًتؾ لؤلفراد أك للمجامع أك ا٢تيئات ٘تث
ية اإلنساف ، فإف إعطاءىا الشكل  اإلنساف فما دامت عملية االجتهاد نفسها، أك عملية التشريع مسؤكل

مسؤكلية اإلنساف. لتنظيمي ىو أيضا ن  ا

ية ُب عهد ا لرسوؿ كٖتملتها بعد كفاتو ، فاختارت ا٠تبلفة كقد ٖتملت اٞتماعة اإلسبلمية ىذه ا١تسؤكل
ة لتنفيذ الشرع الذم ٬تتهد فيو اجملتهدكف  شكبلن للسلطة ، كاٗتذهتا كأداة لبلجتهاد أك التشريع ، بل كأدا
من اجملتهدين، كال ٮترج عن كونو  ، كا٠تليفة قد يكوف ٣تتهدان ، أك قد ال يكوف ، فبل ٮترج عن كونو كاحدا ن

حرية اختيار شكل اٟتكم هاده ، ٕتاه اهلل كٕتاه األمة، ككما كاف للمسلمُت بعد الرسوؿ مسؤكالن عن اجت
تفق مع عاداهتم كمصاٟتهم بعد كفاة الرسوؿ  يوـ أيضان أشكاؿ اٟتكم،  الذم ا ل ، فإف ٢تم أف ٮتتاركا ا

دىا ، فا١ترجع ُب اليت تتفق مع عاداهتم كمصاٟتهم ما داـ ىذا االختيار ال يتناَب مع ركح الشريعة كمقاص
لرسوؿ  يار ىذا الشكل كما كاف بعد كفاة ا إلرادة األمة أم إلٚتاعها كإذا تعذر اإلٚتاع فللسواد  اخت

بنائها.  األعظم أك ألكثرية أ

 

ن   م ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ي   ن رآ ق ل ص ا ن ل رج ا د  ت

لكامنة اليت  لنص يتحدد ُب ىذه القوة ا٠تبلقة ُب ىذه الوثبة اٟتية ، كالقوة ا تفجر ُب كل إذف فجوىر ا
 ٟتظة شرارات ا٠تلق كاإلبداع .

كما   acte du principeكُب نظرنا إف النص القرآ٘ب شحن ذهذه الطاقة، ليتحوؿ إٔب نص ذم مبدأ 
لقانوف يتيح  ناه  –يقوؿ رجاؿ ا ناه أف يواجو  –كىو مت مواجهة األحداث اليت ال هناية ٢تا ، كإال كيف ١تت

ناه ، ككيف ٯتكن التحدث عن  لرسالة ؟؟ .غَت مت بدية ا  أ
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كُب نظرنا إف النص الفلسفي يستوعب، كيتضمن اٞترعة األىم األكرب ٢تذه اٟتركية، لسبب بسيط ىو أف 
، كيأٌب بعد النص  ُالفلسفة ُب حد ذاهتا تعٍت بالكليات خبلفان للعلوـ األخرل اليت تتعامل مع اٞتزئيات 

 ي كاالجتماعي . الفلسفي ُب التجريد النص القانو٘ب كالسياسي كا٠تلق

نتهاء بالنص  بتداء من ا١تبدأ )النص الفلسفي(، فالنص ا١تبدأ، ا لنصوص اإلسبلمية نزكالن ا كىكذا تتدرج ا
لتطبيقي،  ىو شاىد تارٮتي، أم تعبَت عن مرحلة معينة استنفدت دكرىا  لتطبيقي ، كذهذا ا١تعٌت فالنص ا ا

ية قاعدة تطبيقية، ٓت بلؼ ا١تبدأ الذم يسمو على تطبيقو ، كألنو قادر بالتطبيق ، مثلها ُب ذلك مثل أ
لقانوف ، ا١تبدأ  يقيو ال حصر ٢تا دكف أف يستنفد ، كىذا ىو معٌت قو٢تم ُب لغة ا على أف يولد قواعد تطب
ىو قاعدة القواعد أم القاعدة الكربل اليت تولد قواعد ال حصر ٢تا دكف أف تستنفد ، فالشجرة مثبلن ىي 

ال حصر ٢تا ، كذلك فا١تبدأ ىو حالة ٕتريد لقواعد غَت متناىية، فعلى سبيل ا١تثاؿ حالة ٕتريد حملسوسات 
نقوؿ: العدؿ الفلسفي ، العدؿ ُب ذاتو )على حد تعبَت ارسطو( يولد عدالن ال حصر لو من الصيغ ، كمن 

 خبلؿ قواعد تطبيقية ال ٮتطئها اٟتصر عددان كٖتديدان.

نا كإذا أردنا أف نضرب األمثلة على ىذه  النصوص بأنواعها ا١تختلفة فلسفية أك قانونية أك خلقية، أمكن
القوؿ إف النص ا١تتعلق بقضية خلق اإلنساف ىو نص فلسفي ألنو يكشف ىذه الطبيعة شبو اإل٢تية 

لعدد كاٟتصر.  لئلنساف )من ركح اهلل( ، كمن ٍب فهذا النص يولد تكرٯتان كتعزيزان لئلنساف ُب صيغ ٮتطئها ا

ػىفىس الشرع أك معٌت معناه أك ركحو على ىذا األ ن ، فهم  ِساس ، كاف على الفقهاء أف يتكلموا على 
لعليا، أك ىذا السقف األعظم الذم يظل كافة  –كبالتفسَت ا١تبسوط  –بذلك  لطبيعة ا يستشفوف ىذه ا

لقرآف كشواش غَت منتظم ُب حل قات أحكاـ القرآف ، كالقوؿ بغَت ذلك يعٍت اٟتديث عن شتات كنثار ُب ا
 ٤تكمة كمتواشجة.

لتارٮتي  ك٨تن مع الدكتور نصر حامد أيب زيد ٞتهة ٘تييزه ا١تعٌت ُب القرآف من ا١تغزل، إذا ا١تعٌت ىو اٞتواب ا
الذم أعطاه القرآف ١تسألة من ا١تسائل ، أما ا١تعزل فهو ا٠تلخلة كالزحزحة اليت أكجدىا النص ُب بنية 

لثقافة كاجملتمع لصاّب حل معُت ْتيث شق  .ّتوجهان كإتاه كحركية من أجل ذلك  ا

لعاـ أف ا١ترأة تساكم الرجل حسب النص  مثبلن كاحدان نضربو على ذلك يتعلق ْتقوؽ ا١ترأة ، فاألصل ا
الفلسفي ا١تتعلق با٠تلق أك التكرٙب أك االستخبلؼ، كغَت ذلك أما عدـ ا١تساكاة فهو نص تطبيقي ، لذلك 

لذ لتطبيقي ، كمن جهة فالنص الفلسفي أك نص ا١تبدأ ىو ا تارٮتي، أك النص ا ل م يؤسس للنص الشاىد ا
أخرل فالنص ا١تبدأ با١تغزل الذم ٭تملو كباجملرل الذم حفره، كباالٕتاه الذم عبده ، خلق خلخلة لصاّب 
                                                 

ُ
١ترجع السابق ص     فلسفة ، ا ل ا ة لتجديد  ة كبلمي   ْٖتيسَت شيخ األرض ، ٤تاكل

ِ
نظر ُب ذلك    السبلـ ، ا عز بن عبد  ل ـ ا لقوؿ لئلما لتشريع اإلسبلمي ص ىذا ا ا لدريٍت خصائص  ا   َُد. فتحي 

ّ
لديٍت ص     ا و نقد ا٠تطاب  ب ا   ُُِكت
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لعاـ ، ٘تثبلن للمنهج  ا١ترأة ، ككاف من ا١تفركض باٟتضارة اإلسبلمية أف تعمق حقوؽ ا١ترأة بإتاه ا١تبدأ ا
ئ لغا ي ا٠تصب الذم عبده الشاطيب ، كىو يتكلم عن مقاصد الشرع اليت ٘تثل ركح النص كالنسغ الذم ا

يينو.   يسرم ُب كافة عركقو كشرا

ػىفىس  ن لغائي كحديث العز بن عبد السبلـ عن  كُب نظرنا إف ىنالك ٤تاكالت أخرل تلمست ا١تنهج ا
لتعريف الفذ البن عقيل بالسياسة الشرعية ، بأهن ا األقرب إٔب الصبلح كاألبعد عن الفساد التشريع ، كا

نػزؿ ذها حكم من قرآف أك حديث نبوم  لظلم كلو ٓب ي  . ُكاألقرب إٔب العدؿ كاألبعد عن ا

تعريف بالسياسة الذم جاء بو ابن عقيل مزكيان لو متحدثان عن ٚتود  ل لقيم على ىذا ا ىكذا يعقب ابن ا
لذين قصركا مضموف الشرع على ما نزؿ بو الوحي  ، ككيف دفع ىذا اٞتمود الوالة كاٟتكاـ إٔب سياسة ا

ٗتالف الشرع، ليعاٞتوا ذها ٤تدثات األمور عندما رفض الفقهاء استحداث األحكاـ الضركرية كا١تتفقة مع 
مصلحة األمة ُب ذات الوقت .... ٍب يستطرد فيذكر بأف الشريعة )مقاصد كغايات( ، كليست طرقان 

 كقوالب كشكليات ...

لناس بالقسط ، كىو العدؿ الذم قامت بو السماكات  ))ذلك أف يقوـ ا اهلل أرسل رسلو ، كأنزؿ كتبو ل
كاألرض، فإذا ظهرت إمارات اٟتق، كقامت أدلة العدؿ، كأسفر صبحو بأم طريق كاف ، فثم شرع اهلل 

غَتىا من كدينو كرضاه كأمره ، كاهلل تعأب ٓب ٭تصر طرؽ العدؿ كأدلتو كإماراتو ُب نوع كاحد ، كأبطل 
الطرؽ اليت ىي أقول منو، كأدؿ كأظهر ، بل بُت ٔتا شرعو من الطرؽ أف مقصوده إقامة اٟتق كالعدؿ كقياـ 
لناس بالقسط ، فأم طريق استخرج منها اٟتق كمعرفة العدؿ كجب اٟتكم ٔتوجبها كمقتضاىا ، كالطرؽ  ا

، كلكنو نبو ٔتا شرعو من الطرؽ على أسباذها كسائل ال تراد لذكاهتا ، كإ٪تا ا١تراد غاياهتا اليت ىي ا١تقاصد 
نا ال نقوؿ :  كأمثا٢تا ، كلن ٕتد طريقان من الطرؽ ا١تثبتة للحق إال كىي شرعة كسبيل للداللة عليها ... إن
ئها، كباب من أبواذها، كتسميتها  لكاملة ، بل ىي جزء من أجزا إف السياسة العادلة ٤تالفة للشريعة ا

لسياسة نوعاف: سياسة ظا١تة ، سياسة أمر اصطبلحي، كإال  فإذا كانت عدالن فهي من الشرع، أما ا
لفاجر ، فهي من الشريعة ... كىذا األصل من أىم  فالشريعة ٖترمها، كسياسة عادلة ٗترج اٟتق من الظآب ا

 .ِاألصوؿ كأنفعها (( 

نا العدؿ بذاتو كجو  لذاتية ، ىكذا يستشرؼ ابن القيم اللحظة الفلسفية ُب العدؿ ، فيميز ل يعتو ا ىره كطب
 ٯتيزه من العدؿ ُب كسائلو كطرقو كأسبابو.

تمييز كاضح كحاضر بثقلو ُب عقلية ابن القيم، األمر الذم  ل كال أدؿ على ذلك أف ىذه الفكرة، كىذا ا
لرؤية ُب رائعتو ا١تدللة : الشريعة عدؿ كلها كرٛتة كلها، كمنفعة كلها ، فكل مسألة  ٧تده يعود ليؤكد ىذه ا
                                                 

ُ
لعقل ص    لًتاث ُب ضوء ا   َِْد. عمارة : ا

ِ
السابق ص    ١ترجع    َِْا
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لعدؿ إٔب اٞتور كمن ا١تنفعة إٔب ضدىا ، كمن الرٛتة إٔب عكسها ، فهي ليست من الشريعة ، خر  جت من ا
التأكيل.  كلو أدخلت عليها ب

كمن ىؤالء الفقهاء الطوُب الذم اعترب نص ) ال ضرر كال ضرر( ، اعتربه مبدأ عامان ٭تكم كافة النصوص 
 األخرل ، كيسمو على أحكامها.

ع   س ا ت ل ث ا ح ب ل  ا

ي   ة  رأ ط ل س ل رورة ا ي ض ي ف م ال س إل ر ا ك ف ل  ا

٦تا ال ريب فيو أنو ال بد ألية ٚتاعة اجتماعية ترنو إٔب قدر متيقن من االنطبلؽ، ال بد ٢تا من سلطة 
لكاتب اال٧تليزم تيشًتتوف: لو إف  ناظمة ٟتياهتا، أك كما قاؿ ا ل حاكمة تنظم شؤكهنا، كتضع القواعد ا

باؿ كنابليوف ، فمن األكفق أال ٭تكموا ٚتيعان ُب كقت كاحد ٚتاعة كانت كلها قادة أبطاالن مثل ىان  .ُي
لعامة نشأت تارٮتيان ٖتت  ان فالسلطة ا لدكلة تارٮتي لتفسَت الذم قدمو ماركس لنشأة ا كبغض النظر عن ا
لنظاـ اٞتماعي لتوازف بُت القول ا١تتصارعة ، كلتحقق بُت ٚتاعات األفراد قدران من  إٟتاح ضركرات ا

انية، كينمي فيهم التصاّب، يك لفردية األن لغرائز ا فل ٢تم ٚتيعان حدان أدٗب من األمن ، ٭تبس تواريخ ا
اإلحساس بالتضامن االجتماعي ، حىت قيل بأنو حيث تنعدـ السلطة ، فاٞتماعة ال تلبث أف تتفكك 

 il n,ya pas de gouverenement , la peuple se dispersera:  ِكتنهار 
إذ تعترب إطار الوجود االجتماعي ُب صورتو اٟتالية، فهي إطار ىذا الوجود ُب صورتو كاٟتقيقة أف السلطة 

 .ّا١تأمولة غدان، إهنا إطار آماؿ األفراد ُب ا١تستقبل 
ا١تكوؾ الذم  –فالسلطة كما قاؿ أفبلطوف : ىي اليت تنسج ا٠تيوط العامة ، أك ىي على حد تعبَت فوكو 

للبنات ا١تشًتكة. ينسج ما ىو مشًتؾ أك اإلٝتنت كا١ت  بلط الذم ٬تمع ا

ك٦تا ال جداؿ فيو أف ىنالك ناىضُت لصهر أية ٚتاعة بشرية، أال ك٫تا الناىض األخبلقي، ٍب الناىض 
لناحية ، لسبب بسيط ىو أف األخبلؽ تقوـ على  لناىض األخَت أكثر فاعلية ٢تذه ا السياسي ، كإف كاف ا

ية االختيار، كىذا الشرط مستحيل التحقق  ُب كثَت من األمور بسبب اختبلؼ كجهات النظر، لذلك  آل
كاف ال بد من آلية أخرل ٖتقق ما ىو مشًتؾ بآلية اإللزاـ ، كمن ىنا ٖتدث الفكر السياسي عن دكر 

كناىض حضارم ، يقوـ بفرض ىذا اٞتهاز العصيب أك ىذه الدرقة اليت تؤطر اٞتماعة   imperiumاألمر 
 ادىا .، كتنمي إحساس التضامن بُت أفر 

                                                 
ُ
لسياسية ج   نظم ا ل ا ة  ُد. ثركت بدكم :  ي عرب ل نهضة ا ل ا ر    ُُص  ُْٔدا

ِ
قاىرة ، مك   ل ة ا ة د. طعيمة اٞترؼ : مبدأ ا١تشركعي ث لقاىرة اٟتدي ا ة  ب   ِٖص  ّٕٗت

ّ
  G.Bordeau : traite de science politique t i ,1950 , paris , p .238 
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لية ال بشرط النشوء  لعنصر يتعلق بشرط الفعا لسياسة، فهذا ا حىت لو تكلمنا عن القيمة كعنصر عاـ ُب ا
ـ الذم يفرض ىذه القيمة دكف تلك ، كىذا ىو  لقيمة نفسها ال بد ٢تا من عنصر اإللزا كالتكوف ، ألف ا

لتعريف بالسياسة بأهنا التحديد السلطوم للقيمة :   Authoritative allocation ofمعٌت ا

value 

كُب نظرنا إف أية ٤تاكلة لتفسَت اإلسبلـ بأنو نزعة دينية أخبلقية صرؼ مربأة من دعاكل السياسة ، ىذه 
لذاتية .  احملاكلة تبعد عن جوىر اإلسبلـ كماىيتو كطبيعتو ا

لقوة كفضائل  األخبلؽ كالرٛتة ماذا تعٍت أٝتاء اهلل اٟتسٌت ُب اإلسبلـ ؟؟ أليست ىي موازنة دقيقة بُت ا
 كاحملبة كا١تودة كالغفراف . 

لتوازف ُب منظومة أٝتاء اهلل اٟتسٌت ٣ترد صدفة عبثية، أـ ىو مؤشر كبَت على طريق دعم  ىل إف ىذا ا
لتسعُت اٝتان هلل تعأب ، ىناؾ اٝتاف فقط يدعواف اهلل  لتنويو بأف ما بُت التسعة كا األخبلؽ بالقوة ، مع ا

ف ىذين االٝتُت ظهرا ُب أربعة نصوص قرآنية رغم أهنما ال يظهراف ذهذا الشكل إال باٞتبار كالقهار ، كإ
ئم سرمدم خالق مطلق عظيم  لقيامة ، كاهلل مظهر ٟتقو مطلق كسبلـ كنور خالد أزٕب دا أماـ الكفار يوـ ا

م العادؿ الرٛتن الرحيم ، الشكور ا١تعطي اٟتامي ، لناس ، إنو اٟتىكى كالعيش ُب   عآب حكيم قوم ُب نظر ا
لتسليم للحافظ الواقي الساىر الغيور ، كىنالك ثبلثة أٝتاء تًتدد على األلسن ٤تبوبة  كنف اهلل يعٍت ا

 .ُكدالة على اهلل ىي : الرٛتن اٟتق كاٟتي 

على ىذا األساس يتكلم جيب عن بدايات حالة جنينية للظاىرة السياسية اإلسبلمية ، منذ الرحلة ا١تكية 
لسياسة اإلسبلمية مشركعان كاعيان ، فقد انطلق من قرار إرادم بقوؿ ا١تذكور :  لقد كاف تأسيس اٞتماعة ا

لرسوؿ   كصحبو ، كىم كانوا يدركوف ٘تامان أهنم يؤسسوف ٚتاعة جديدة ذات كياف سياسي. لدل ا
ليها على أهنا ٚت بداية ينظر إ ل لدينية منذ ا لكتلة ا اعة منظمة كيتابع ا١تذكور قولو : ُب ذىن ٤تمد ، كانت ا

نية   .ِعلى أسس سياسية ، كليست كنيسة ُب إطار دكلة علما
كىذا ما أكده لويس ماسينيوف بأف اإلسبلـ ىو إرادة العيش ا١تشًتؾ ، كإف اإلسبلـ مشركع إلعطاء معٌت 

 .ّللتاريخ 
لدكلة ُب صيغة  ك٦تا ال شك فيو أف ىنالك ٘تخضات سياسية ذهذه اٟتالة اٞتنينية ، قبل أف تتوج بنشوء ا

بار  نة ا١تنورة )يثرب( ، كلعل من أظهر ىذه التمخضات بيعات العقبة، على اعت إصدار الصحيفة ُب ا١تدي
لرسوؿ  لوعد الذم قطعو ا لبيعات ٘تخضت عن شرط ا٢تجرة إٔب يثرب ، كا بأنو سيبقى فيها  أف ىذه ا

                                                 
ُ
للنشر ط   ر السؤاؿ  ا١تقلد ، دا لغد ، ترٚتة علي  و : اإلسبلـ األمس كا   ْٕص  ّٖٗ ُد. ٤تمد اركوف كلوم غاردي

ة اال ِ ة ، مقاؿ منشور ُب ٣تل لدكل ر االجتهاد ، عدد الفضل شلق : اٞتماعة كا   ِّكُٓص  ٖٗٗعاـ  ّجتهاد بَتكت دا

ّ
لسابق ص    ١ترجع ا و : ا   ُٖكٗد. ارغوف كلوم غاردي
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كالدفاع عنو، أم  لرسوؿ حىت كلو أظهره اهلل على قريش ، كمن ذلك تعهد ا١تبايعُت من يثرب ْتماية ا
ية العقيدية.  أهنم أدخلوا عنصر القوة ُب ا١تسألة االٯتان

لدكلة ُب ا١تدينة ، كىل ًب ذلك ُب بيعيت العقبة، أـ بعد معركة  كإذا كاف ىنالك خبلؼ حوؿ ٟتظة نشوء ا
نا الذم ٘تسكنا بو ، كشرحناه كرسخناه ، ىو أف  ُ ا٠تندؽ، أـ غَت ذلك، إذا كاف األمر كذلك ، فإف رأي

بار أف ىذا ا١تيثاؽ الوطٍت ىو الذم أدخل  لدكلة على اعت صدكر الصحيفة ىو ا١تؤذف باكتماؿ نشوء ا
لدينية ، كبدكف توفر ىذا العنصر يتعذر الكبلـ على ٚتاعة سياسية مكتملة  عنصر اإللزاـ ، إٔب اٞتماعة ا

 النشوء .
بيان ، كإف دعوتو مربأة   أما القوؿ بأف ٤تمدان  من أية نزعة سياسية ، ىذا القوؿ غَت سليم بدليل كاف ن

لسياسية ُب ا١تدينة ، قامت على مؤسسات سياسية من ا١تًتٚتُت كالسفراء كحكاـ األقاليم ،  أف اٞتماعة ا
 كاٞتهاز ا١تإب للدكلة ، كاٞتهاز القضائي كاٟتسبة ، كغَت ذلك.

لوليدة من أجهزة العقاب ا١تشهورة لدكلة ا )السجن( ، كاٗتذ لذلك دار امرأة من  بل لقد عرفت ىذه ا
 األنصار تسمى بنت اٟتارث، كما اٗتذ بباب ا١تسجد با١تدينة )حظَتة( حبست فيها بعض النساء. 

كقد عرؼ ُب دكلة ا١تدينة نظاـ كليد للشرطة ) العسس( ، كال نتكلم عن اٞتيش فأمره معركؼ ، كاألمر 
اص بن أمية ، ٍب ا١تواريث كما ٖتتاجو من حسابات ، كقد نفسو بالنسبة للحسبة اليت توالىا سعيد بن الع

 .ِتوالىا زيد بن ثابت 

ىنالك إٚتاع ساحق من كافة الفقهاء كا١تفكرين كا١تذاىب بأف اإلسبلـ دين كدكلة، كىذا ما أكده ابن 
نقطاعهم مع  لبشر كا أف خلدكف بقولو:  فما ٓب يكن اٟتاكم الوازع أفضى ذلك إٔب ا٢ترج ا١تؤذف ذهبلؾ ا

لنوع من مقاصد الشرع الضركرية   .ّحفظ ا

لنصيب رأسان ال بالعقل كال بالشرع منهم  لناس ، فقاؿ بعدـ كجود ىذا ا كيتابع قولو : كقد شذ بعض ا
لواجب عند ىؤالء ، إ٪تا ىو إمضاء حكم الشرع، فإذا  األصم من ا١تعتزلة، كبعض ا٠توارج كغَتىم، كا

اهلل ٓب ٭تتج إٔب إماـ، كال ٬تب نصبو ، كىؤالء ٤تجوجوف باإلٚتاع  تواطأت األمة على العدؿ كتنفيذ أحكاـ
لتغلب كاالستمتاع  ، كالذم ٛتلهم على ىذا ا١تذىب ، إ٪تا ىو الفرد عن ا١تلك كمذاىبو من االستطالة كا

لقياـ بو، كإ٪ت يا ١تا رأكا الشريعة ٦تتلئة بذـ ذلك ، كاٟتكم أف الشرع ٓب يذـ ا١تلك لذاتو كال حظر ا ا بالدن
ئها  لدين كالذب عنو ، كأكجب بإزا ناشئة عنو ، كما أثٌت على العدؿ كالنصفة كإقامة مراسم ا ل ذـ ا١تفاسد ا

لثواب   .ْا

                                                 
ُ
ة ، دمشق دار معد ك٪تَت    ن ة ا١تدي لرسوؿ ، دستور دكل ثاؽ ا فة مي لصحي   ٔٗٗد. برىاف زريق : ا

ة  منشور ُب ِ ة اإلسبلمي لدكل ل بعنواف ٤تمد كأكؿ دستور   كتاب ٤تمد نظرة معاصرة جملموعة د. ٤تمد عمارة : مقاؿ 
لنشر ، بَتكت ط للدراسات كا ة  ي عرب ل ا ا١تؤسسة   كما بعدىا . ُٗص  ِٕٗ ُمؤلفُت ، 

ّ
علم ، بَتكت ط   ل ا ر     ُِٗص  ٖٔٗ ٔا١تقدمة : دا

ْ
  ُِٗا١تقدمة ، ص   
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على ىذا األساس ٖتدث ا٠تليفة الراشد علي بن أيب طالب عن تلك الضركرة متمثلة ُب إقامة اإلمامة سواء 
 أكاف اإلماـ بران أـ فاجران .
ه ا٠تليفة إننا نفهم أف يكوف اإلماـ بران ، كلكننا ال نفهم العكس ، فأجاب كـر أجل لقد قاؿ اٟتضور ٢تذ

لفنت ، ك٭توؿ دكف السرقات كغَت ذلك.  اهلل كجهو ذلك للضركرة ، كألف اإلماـ ٯتنع ا
لسياسة من دائرة اإلسبلـ ،  لذين أخرجوا ا ك٦تا ال شك فيو أف األصم أك بعض ا٠توارج ليسوا الوحيدين ا

ب ٤تدثوف على رأسهم الشيخ علي عبد الرازؽ ، كخالد ٤تمد خالد كغَتىم )قبل عدكؿ فهنالك كتا
لتغريب(.  األخَت عن خط ا

نا نعتقد أف ا١تفكرين العرب احملدثُت تكلموا الكثَت عن ذلك  كإذا كاف اجملاؿ ال يتسع للكبلـ إزاء ىؤالء فإن
لدكتور عا يان ١تؤلفو ا فما ىو ىذا ا١تقاؿ كما ىي  1دؿ ضاىر، ك٢تذا سنكتفي بتحليل مقاؿ حديث نسب

 ا٠تطوط العريضة فيو ؟؟ 

 

ر   ش ا ع ل ث ا ح ب ل  ا

ة   ي ن ا م ل ع ل م وا ال س إل ول ا ر ح ى ا ل ض د ا ب ع ا ط ز خ وج  م

يستهل األستاذ ضاىر مقالو متعرضان لرأم أحد الكتاب اإلسبلميُت بأف اإلسبلـ يتضمن  ْتكم ماىيتو 
لدكلة  لذاتية لئلسبلـ ، ، كينعي األستاذ ضاىر ىذه العبلقة ا١تفهوميِا نابعة من الطبيعة ا ل ة اٞتوىرية ا

 كيدلل با١تفارقات ا١تنطقية ٢تذه ا١تقولة .  

بارىا عبلقة  لسياسة عبلقة تارٮتية، أك اعت لفارؽ كاضح كبُتِّ بُت اعتبارنا العبلقة بُت اإلسبلـ كا ذلك أف ا
 مفهومية.

تارٮتية ، كليس أم شيء آخ ل ر ىي اليت أكجبت إقامة دكلة لغرض ترسيخ فاٟتاؿ األكٔب تعٍت أف الظركؼ ا
لدينية األساسية لئلسبلـ ، كال ٗتضع  يم ا لتعال ثانية فالسياسة متضمنة ُب صلب ا ل لدين ، أما ُب اٟتاؿ ا ا
نا سنجد أنو يشكل  لعقدم األساسي لئلسبلـ ، فإن ننا إذا أخذنا الفحول ا لزماف كٔتعٌت آخر إ تقلبات ا ل

كافيان الشتقاؽ ا العتقاد بضركرة توجيو اإلسبلـ ٨تو إقامة دكلتو ، أم أف االعتقاد األساس كحده أساسا ن
لعلم الكلي كالقدرة الكلية كذم  لئلسبلـ باهلل الواحد األحد ، ا٠تالق لكل ما ُب السموات كاألرض كذم ا

                                                 
لساقي  ُ ر ا ة دا ث ة منشور ُب كتاب اإلسبلـ كاٟتدا ي ن علما ل ا ١توسوـ بعنواف اإلسبلـ ك  و ا ل  ُٕص  َٗٗ ُببَتكت طمقا

ا١تذكور . ١تقاؿ  لكتاب يتضمن عدة مقاالت منها ا  كىذا ا

ِ
عدد    ل ر ، ا ة  ٗىو رأم ٤تمد فتحي عثماف : اإلسبلـ كحي كاجتهاد ، منرب اٟتوا   ُّٓص ٖٗٗربيع   ّالسن
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الوجود الواجب يتضمن منطقيان االعتقاد أف ا١تسلم ملـز بأف يقيم دكلتو على األسس اليت تقتضيها 
 . ُلشريعة اإلسبلمية ا

ىنا يتساءؿ األستاذ ضاىر ما ا١تقصود من قولنا إف اعتقادان أك موقفان متضمنان ُب ا١تاىية العقدية للمسلم 
 ؟؟ .

٬تيب عن ذلك بالقوؿ إف الكبلـ على ا١تاىية العقدية لئلسبلـ ، ىو كبلـ على ذلك االعتقاد الذم لو 
لدينية ا ية فاألسبقية ا١تنطقية لبلعتقاد أسبقية منطقية على االعتقادات ا ألخرل للمسلم ، كمن جهة ثان

 . ِالذم يفًتض أنو يشكل ا١تاىية العقدية للمسلم ىي أسبقية ابستمولوجية

نية يعود األستاذ ضاىر لتحديد ىذه ا١تاىية بالقوؿ : االعتقاد بوجود خالق أزٕب كلي اٟتضور كاحد  مرة ثا
 . ّلعلم ككلي ا٠تَت كذم حرية تامة كمصدر لئللزاـ األخبلقي أحد لكل شيء خالق كاجب الوجود كلي ا

لسياسة طارحان السؤاؿ اآلٌب  بعد ىذا التحديد ينربم األستاذ ضاىر لنعي االرتباط ا١تفهومي بُت اإلسبلـ كا
لبشر بأف يقيموا دكلتهم على أسس معينة دكف سواىا بغض النظر عن ظركؼ  : ىل ٯتكن أف يأمر اهلل ا

 كاف ؟؟؟ الزماف كا١ت

يؤكد الكاتب ا١تذكور أف ىنالك أربع قضايا أساسية تًتتب على كوف عبلقة اإلسبلـ بالسياسية ىي أكثر 
 من عبلقة تارٮتية ، كىذه القضايا ىي : 

لسياسية كاالجتماعية كفق  - إف اهلل ْتكم طبيعتو ، ال ٯتكن إال أف يكوف قد أمر ا١تسلم بأف ينظم شؤكنو ا
 قواعد معينة .

لتنظيم كفق قواعد معينة بغض النظر عن الظركؼ . إف -  ما أمر اهلل بو ىو أف ىذا ا

لدكلة على القواعد اليت نص عليها القرآف كالسنة.-  إف اهلل أمر ا١تسلم بالذات أف يقيم ا

ياه .-  إف اإلنساف عاجز ْتكم طبيعتو عن تدبَت شؤكف دن

لسياسية فريضة مطلقة يفرضها  لفاعلية ا يا رافضان أف تكوف ا كىنا يتصدل ا١تؤلف ١تناقشة ىذه القضا
لفرائض األخرل   . ُاإلسبلـ شأف ا

                                                 
ُ
السابق ص      ّٕا١تقاؿ 

ِ
السابق ص     ْٕا١تقاؿ 

ّ
علق   ت لكاتب عرض ألٝتاء اهلل اٟتسٌت ٔتا ي نامي اٟتركي . إف ا لدي ا لعدؿ ذات ا١تضموف  ا بعدان فكرة   مع كجهة نظره مست
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كمن جهة ثانية ، فهو يطرح القضية بشكل آخر مآلو أف اهلل يفرض على ا١تسلم أف يعتنق الشريعة بغض 
لتقنُت ى تارٮتية، ألف ىذا ا ل لسياسة، كٔتعٌت أكضح النظر عن الظركؼ ا و الوسيط ا١تنطقي بُت اإلسبلـ كا

فإف اعتقاد ا١تسلم بوجود خالق للكوف يعود بالضركرة إٔب االعتقاد بأف ىذا ا٠تالق أمر ا١تسلم بأف يعتنق 
لوقت نفسو إصرار على أف اهلل ٓب يكن ٯتلك ْتكم طبيعتو إال بأمر ا١تسلم ٔتا أمره بو  الشريعة، كإنو ُب ا

 .ُِت الشريعة ٓتصوص تقن

 كبالطبع فا١تؤلف يرفض كل ذلك مدلبلن ٔتا يلي :

لسياسة، كمن ٍب فلوال ىذا الطور لبقى -ُ ىنالك عبلقة تارٮتية بُت اإلسبلـ كبُت دخولو طور ا
 القرآف مقتصران على السور ا١تكية.

لوقت نفسو يفند رأل الصحوة اإلسبلمية ا١تدلل بأف األحداث اليت رافقت نشأة اإل سبلـ ، ما  كُب ا
كالكبلـ  –كانت لتجرم إال كما جرت عليو، كٓب يكن حىت اهلل ٯتلك بأف يغَت ُب ٣تراىا ، كبالطبع 

ليها ذات طابع جائز، كٗتضع  –لؤلستاذ ضاىر  لنتيجة ىذه خارجة عن ا١تنطق كاألحداث ا١تشار إ فا
 .ّبالضركرة لئلرادة اإل٢تية 

لنسبة لؤلمور األساسية عن ا١تاىية العقدية للكتابيُت ، كمن ٍب إف ا١تاىية العقدية للمسلم ال ٗتتلف با -ِ
لسياسة  فإذا كانت ا١تاىية العقدية كاحدة لبلثنتُت ، إذف ١تاذا ترتب الصحوة اإلسبلمية القوؿ إف ا

 مرتبطة باإلسبلـ كحده.

تائج ذات مدلوؿ سياسي اجتماعي اقتصادم ٤تدد من ا١تاىية العقدية-ّ  لئلسبلـ . ال ٯتكن اشتقاؽ أية ن

نا إف اهلل ٓب ٯتلك منطقيان إال أف يأمر ا١تسلم بالذات بأف يقيم دكلتو على قواعد معينة ، ىو أف  -ْ إف قول
نقوؿ شيئان غَت متماسك منطقيان ، ألف اهلل إذا فعل ذلك يكوف قد فعل بسبب ظركؼ ا١تسلم ، أك 

ية متميزة . ت  ألنو يتمتع بسمات ذا

تناقض مع إف االعتقاد بأف اهلل أم-ٓ ر ا١تسلم بأف يقنن الشريعة بغض النظر عن الظركؼ ىو اعتقاد ي
لفعل ، أك  طبيعة اهلل الذم ال يأمر ٔتا ىو خارؽ، كألف ما ىو خارؽ مناقض للعقل أف يأمر اهلل ذهذا ا

 ذاؾ مراعاة للظركؼ .

                                                                                                                                                    
ُ
السابق ص      ٕٕا١تقاؿ 

ِ
السابق ص   ١تقاؿ   ٕٗا

ّ
السابق ص      ِٖا١تقاؿ 
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، مثل  ُلسياسة كيستطرد الباحث ليحدد تلك القواعد اليت ٯتكن أف تشكل حلقة الوصل بُت اإلسبلـ كا
نية كنواؿ الذكر مثل حظ األنثيُت كٖترٙب الربا كا١تيسر كشرب ا٠تمرة ،  لزا قاعدة  قطع يد السارؽ كجلد ا

 .ِكما أشبو ذلك 

لفارؽ بُت ثبوت النص كثبوت مضمونو، كمن  ان ا ن لكاتب إٔب ناحية ثبوت ىذه النصوص مبي كىنا يشَت ا
نو مهما كانت قوتو ال جهة أخرل يدلل بأف األدلة على ثبوت النص  قد تكوف من القوة ٔتكاف ، إال أ

 .ّٯتكن أف تكوف أدلة مطلقة على ثبوهتا 

ية ما يفرض بالضركرة أال يصدر  لدين كمن جهة أخرل ففي رأيو ال يوجد ُب مبادئ ا١تنطق، كال ُب العقيدة ا
 عن ا١تطلق ما ىو شرطي أك نسيب أال ينطبق ا١تطلق إال بأكامر مطلقة.

لدليل على شرطية ىذه القواعد أهنا تتدرج ْتكم طبيعتها ، كتستمد صحتها من مبادئ أمشل منها  كا
 .ْخلقية أك عقلية 

لكاتب على ا١تقولة األخَتة يؤكد أف األحكاـ ٕتد أساسها ُب القواعد كما أف ىذه القواعد  ككي يربىن ا
لو ال ٯتكن اعتباره أكثر من كاجب ٕتد أساسها ُب ا١تبادئ ، كإف ما ٖتض القاعدة على فعلو ، أك عدـ فع

  PRIMA FACY DUTYمن كاجبات الوىلة األكٔب . 

لسياسة  كيضيف ا١تؤلف بأف األحكاـ كالقواعد الشرعية اليت يفًتض أف تشكل حلقة الوصل بُت اإلسبلـ كا
لسابقة صحيحة بار ا بشكل  ال ٯتكن أف تستمد صحتها إال من القواعد ا٠تلقية، إذف فبل معٌت مطلقان العت

 مطلق. 

يلنا  ٯتكن أف تكوف  ىو أف ىذه األحكاـ ألهنا ال ٯتكن كوننتها ال –كالقوؿ للكاتب  –كما يوضحو ٖتل
لتعاليم األساسية لئلسبلـ  من ا  . ٓجزءا ن

فهذه األحكاـ ْتكم طبيعتها اليت ال تقبل الكونية مرتبطة بالظركؼ كالعوارض ، كىي إذف موجهة فقط 
ركؼ نفسها اليت كجد العرب فيها يوـ ٣تيء اإلسبلـ .... كلذلك فإذا جعلناىا للذين ٢تم ظركؼ من الظ

                                                 
ُ
السابق ص      ِٖا١تقاؿ 

ِ
السابق ص      ِٖا١تقاؿ 

ّ
السابق ص      ْٖا١تقاؿ 

ْ
السابق ص   ١تقاؿ    ٖٔا

ٓ
السابق ص   ١تقاؿ    ُٗا
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لشعوب تعيش ُب ظل ظركؼ  نا بذلك ٧تعل اإلسبلـ موجها ن لتعاليم األساسية لئلسبلـ ، فإن ُب صلب ا
تناقض مع كونية اإلسبلـ   .ُمعينة كلوالية شعوب سواىا ، كىذا ما ي

 ىل ٯتكن ١تنظرم الصحوة ٕتنب ا١تأزؽ األخَت؟؟ كعقب ذلك يقدـ الباحث السؤاؿ اآلٌب :

٬تيب عن ذلك بأف ىؤالء يقًتحوف أف الذم يربط اإلسبلـ بالسياسة ليس األحكاـ، كإ٪تا ا١تبادئ ا١تعيارية 
اليت ىي أقل ارتباطان بظركؼ البشر، كأكثر كوننة ، كمع ذلك فا١تؤلف يوجو إٔب ىذا الرأم االعًتاضات 

 اآلتية :

لرٛتة، ا٠تَت العاـ( ليست ذات مضموف سياسي  إف ا١تبادئ-ُ لة، ا لعدا ا١تذكورة )ا١تصاّب ا١ترسلة، ا
التإب  بالضركرة ، كمن جهة أخرل فهي ليست إسبلمية أكثر منها مسيحية أك بوذية أك ىندكسية، كب

ان   . ِإهنا شأف عقلي إنسا٘ب عاـ ، كليست شأنان إسبلمي

نبغي تبٍت منظومة من ىذه ا١تبادئ ال أية ىنا ال يعود لدينا أم جواب عقلي عن الس ؤاؿ : ١تاذا ي
 منظومة سواىا ؟؟ 

نا أف ٨تررىا من  لتعاليم األساسية لئلسبلـ ، فعلي كاضح أنو إذا أردنا أف ٧تعل ىذه ا١تبادئ ُب صلب ا
ئان خاصان باإلسبلـ   . ّأم طابع نسيب ، كنعًتؼ بعقبلنيتها كال نقدـ شي

لسياسة تتناسب إسبلميتها فالقواعد أك ا١تبادئ اليت ي فًتض أهنا تشكل الوسيط ا١تنطقي بُت اإلسبلـ كا
تإب ا١تسوغات  مع مستول ٕتريديتها ، كٔتقدار ما يزيد ارتباطها باإلسبلـ ، كتزداد بال عكسيا ن
العتبارىا خاصة باإلسبلـ ، ٔتقدار ما ينخفض مستول ٕتريديتها ، كلكن ٔتقدار ما يرتفع مستول 

 . ْدار ما يقل ارتباطها باإلسبلـ ، كتصبح مشًتكة بُت اإلسبلـ كما يقع خارجو ٕتريديتها ٔتق

نتفي حسبانو من خصوصيات اإلسبلـ ، ىي من نوع األحكاـ الشرعية اليت تنظم ا١تعامبلت ،  إف ما ي
كىذه ْتكم طبيعتها النسبية ال ٯتكن أف تربط اإلسبلـ بالسياسة إال على ٨تو تارٮتي أك موضوعي، 

لسياسة ، إذف إ ذا كاف اهلل قد خص اإلسبلـ بالفعل بسمة االرتباط بالسياسة فالعبلقة بُت اإلسبلـ كا
ال ٯتكن أف تتجاكز كوهنا عبلقة تارٮتية موضوعية ... إذف فالعناصر اليت يفًتض أف تؤدم دكر 

نبغي أف تكوف من نوع ا١تبادئ ا١تعيارية الشاملة لسياسة ي ، إال أف الوسيط ا١تنطقي بُت اإلسبلـ كا
لسياسة أكثر من  األخَتة ليست من خصوصيات اإلسبلـ ... إذف إذا كانت العبلقة بُت اإلسبلـ كا

                                                 
ُ
ل   ا   ُٗسابق ص ا١تقاؿ 

ِ
السابق ص      ِٗا١تقاؿ 

ّ
السابق ص      ّٗا١تقاؿ 

ْ
السابق ص   ١تقاؿ    ّٗا
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لنتيجة األخَتة  عبلقة تارٮتية موضوعية ، فهي ليست عبلقة خص اهلل اإلسبلـ ذها دكف سواه ، كا
َن ا١تًتتبة ىي أف عبلقة اإلسبلـ بالسياسة ليست ضركرية أك مفهومية أك أهنا ليست  ئان خاصاى شي

 . ُباإلسبلـ 

لباحث ىي كوف اإلنساف بطبيعتو عاجزان عن معرفة ا١تبادئ ا١تعيارية دكف   بقيت نقطة أخَتة عاٞتها ا
 توجيو إ٢تي، ىذا االفًتاض ُب نظر الباحث يتعارض مع إمكاف معرفة كجود اهلل.

نو ٯتكن أف بأف معرفة اهلل ٯتكن أف تتم بدكف معرفة  -ُب نظر الباحث  –كبياف ذلك  خلقية، إذ أ
نعرؼ أف اهلل أزٕب ككاجب الوجود ، كغَت ذلك من الصفات غَت ا٠تلقية ، كلكننا ٨تتاج إٔب معرفة أف 
نا عاجزين عن أف نعرؼ  نا ٔتفردنا ، إذ كنا بطبيعت اهلل كلي ا٠تَت، كىذه ا١تعرفة خلقية ، كغَت ٦تكنة ل

١تعرفة ا٠تلقية أك ا١تعيارية سابقة أبستمولوجيان على ما ىي ا١تبادئ ا١تعيارية األساسية ٔتفردنا ألف ا
نا أف نكوف ُب ىذا الوضع ، إذف فإنو ال يصدؽ علينا  ان ل نية، كىذا يعٍت أنو إذا كاف ٦تكن لدي ا١تعرفة ا

نا عن أف نعرؼ ا١تبادئ ا١تعيارية األساسية ٔتفردنا   . ِأننا عاجزين ْتكم طبيعت

نا كينهي الباحث ْتثو ليضع نفسو خارج د يل ائرة الوحي مدلبلن باٟترؼ الواحد : من الواضح من ٖتل
تينا ذها من يدعي  ليت يأ لذين نقع خارج دائرة الوحي، ال ٪تلك إال أف نعامل ا١تعرفة ا١تزعومة ا أنا ٨تن ا
تية من منظورنا  تلقيها عن طريق الوحي على أهنا غَت مصدقة لذاهتا .... إف ادعاءاتو ٗتضع ١تعايَت ذا

نا بأف نقوؿ إنو تلقى الوحي فعبلن إال إذا كانت ٨تن ، ألن نا أصبلن لسنا ُب كضع ايستمولوجي يسمح ل
لوحي يثبت أنو فعبلن تلقاه ، ..كالوضع الذم ٨تن فيو ىو  نا أدلة مستقلة عن ادعائو تلقي ا ُب حوزت

 .ّكضع ٮتضع ١تعايَت العقل، كليس ١تعايَت الوحي 

ر ى ا ذ ض ا ت س أل ء ا را ا آل ن ل ي ل ح  ت

نبغي أف ٮتضع ٢تا اإلنساف ُب عرؼ األس لعلمانية بأهنا موقف يفرض أف تكوف ا١تعايَت اليت ي تاذ ضاىر ا
لدنيا ال  ية معايَت مشقتو من ا لقانون لسياسية كاالقتصادية كا تعاملو مع اإلنساف كُب تنظيمو لشؤكف حياتو ا

لدين ، كىذا ا١توقف يقوـ على أساس ابستمولوجي أال كىو أف ا١تعرفة ا١تطلوب يا ا لدن ة لتنظيم شؤكف ا
نية  عن ا١تعرفة الدي  . ْمستقلة منطقيا ن

                                                 
ُ
السابق ص      ْٗا١تقاؿ 

ِ
السابق ص      ٖٗا١تقاؿ 

ّ
السابق ص      ٗٗا١تقاؿ 

ْ
السابق ص     ََُا١تقاؿ 
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لوحيد  –كيطرح فرضية أساسية ىي أف اهلل  خالد أزٕب كلي اٟتضور كاحد أحد خالق كاجب  –كباٟترؼ ا
 .ُالوجود ككلي العلم ا٠تَت كذم حرية تامة كمصدر لئللزاـ ا٠تلقي 

لباحث الفرضية األساسية، كينربم لًتت تائج عليها ، ك٭تشد لذلك براىُت كآليات كأدلة ىكذا يقدـ ا لن يب ا
 ذىنية ، كلكنو يعلن بكل صراحة أنو يتكلم من خارج دائرة الوحي ، فكيف يسوغ ا١تؤلف ىذا ا١توقف ؟؟

لرؤية تستدعي  لعلمية ، كمن جهة أخرل إذا كانت ا ٦تا ال شك فيو أف كل رؤية علمية ٢تا منهجها كأداهتا ا
لرؤية تسبق ا١تنهج ، فا١تنهج ب دكره يصحح الرؤية كيثريها ، كيغٍت مضموهنا كيؤيدىا تألقان ككضوحان ، ال ا

لرؤية ، ككل ُب فلك يسبحوف   .ِا١تنهج ، كال ا١تنهج يسبق ا

لسياسية بآليات بعيدة  بتعد ُب ْتثو عن ركح اجملاؿ ألنو استعاف ُب ٖتليلو للظاىرة ا كُب نظرنا إف الباحث ي
 عن ىذا اجملاؿ .

ية فالباحث طرح أفكاره ُب إطار حوار مع منظرم الصحوة اإلسبلمية، كمن خبلؿ مقوالهتم كمن  جهة ثان
تية لئلسبلـ ، مربأ متحلبلن من كل تأثر  لذا كآرائهم ككاقعهم، ككنا نتمٌت أف تكوف منطلقة من الطبيعة ا

 بااليديولوجيا كنزعاهتا.

ىي: مسألة جوىر العقيدة اإلسبلمية كعبلقتها  كُب نظرنا إف ا١تقاؿ يتحلل إٔب مفاصل ك٤تاكر أساسية
لسياسة اإلسبلمية كارتباطها با١ترحلة ا١تدنية  –بالسياسة  حلقة الوصل: األساسية بُت اإلسبلـ  –تارٮتية ا

لسياسة.   كا

ة    -1 س ا ي س ل ا ا ب ي ت ق ال م وع ال س إل ة ل ي د ق ع ل ة ا ي ى ا م ل  ا

لباحث ىذه ا١تاىية بأهنا اإلٯتاف باهلل ا٠تالق الك  لي اٟتضور األزٕب ... اْبلقد حدد ا
لباحث أخذ يعرؼ ىذه ا١تقدمة،  ككما قلنا سابقان فقد اعتربت ىذه ا١تاىية ا١تقدمة الكربل ُب ْتثو، كلكن ا
لذات  لباحث حدد صفات ا ك٭تدد عناصرىا بالطريقة اليت ٗتدـ موضوعو ، كا١تتفحص ٢تذه ا١تاىية ٬تد أف ا

لعدؿ.اإل٢تية بالطريقة اليت ٖتلو لو ، كاليت ٗت  دـ ىدفو ، ٍب أسقط الصفات األخرل ، كُب مقدمة ذلك ا
ننا نواجو بصفة  نا إذا أردنا أف نتكلم عن صفة من صفات اهلل يتعلق بالسياسة ، فإ ياف أن لب كغٌت عن ا
لنوكية كاٞتوىر األساسي ُب ا١تشركع اإلنسا٘ب للمعتزلة، بل إف ا١تبادئ األربعة  لنواة ا العدؿ ، فالعدؿ ىو ا

باقية ل لعدؿ. ا  ٢تؤالء إ٪تا ترتد إٔب مبدأ ا

                                                 
ُ
السابق ص      ٕٓا١تقاؿ 

ِ
ت   ل ا لنحو حفاظان على مبدأ  قواعد ا ان ل ا فعل يسبحوف خبلف ن عمل  ضمُت .است
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لدينامية احملركة اليت توجو مبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر،  لفاعلية ا كفضبلن عن ذلك فالعدؿ ىو ا
 ذلك ا١تنهج اٟتركي الذم يشكل نواة اإلسبلـ كجوىره كاآليات اليت تقرر ىذا ا١تبدأ ليست موضع خبلؼ.

ا١تشركع السياسي اإلسبلمي بأزلية اهلل، كبأنو كاجب الوجود، كغَت ذلك كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : كيف نربط 
لفاعلية الكربل اليت ٖتمل ا١تشركع السياسي كتربره.  ٍب نسقط صفة العدؿ ، أليس ىذا الوصف ىو ا

يقوؿ العبلمة السيد ٤تمد حسُت فضل اهلل مؤكدان ىذا ا١تعٌت : إف األدياف كلها حركة عدؿ ، كىل ٯتكن 
لدكلة ٘تثل كسيلة اإلنساف من خبلؿ ٖتريك العدؿ كٖتويلو إٔب أف يكوف  ىناؾ عدؿ ببل دكلة ؟؟.... إف ا

كاقع .... العدؿ ال بد فيو من حاكم عادؿ كمن شريعة عادلة كمن مواطن عادؿ ، كىكذا ، كلذلك نعترب 
ئان معلقان ُب لدين إذف كاف ينطلق من قاعدة العدؿ، كمن الطبيعي أف العدؿ ليس شي  ا٢تواء ، كإ٪تا ىو أف ا

لوسيلة عن  لدين، فمعٌت ذلك أننا أبعدنا ا لدكلة عن ا قعية ، فبل بد لو من كسائل، فإذا أبعدنا ا قيمة كا
 . ُاٟتياة 

ة  -2 س ا ي س ل م وا ال س إل ن ا ي ط ب ي وس ل ة ا ل أ س  م

لقد حدد ىذا الوسيط بأنو قواعد اٟتياة ، كلكنو عندما عمد إٔب ٖتديد عناصر ىذه القواعد حصرىا 
لزانية  –حكاـ اآلتية : قطع يد السارؽ باأل ٖترٙب الربا كا١تيسر  –نواؿ الذكر مثل حظ االنثيُت  –جلد ا

 كشرب ا٠تمر. 

ىل صحيح أف ىذه األمور ىي اليت تربر قياـ ا١تشركع السياسي ، أك أف ىذا ا١تشركع أبعد أفقان كأعمق 
من ذلك . َن  جذكران كأخصب مضمونا ى

لثقاُب  –ع حقوؽ اإلنساف كحرياتو العامة مشرك  –أين ىو مشركع األمن   –ا١تشركع األخبلقي  –ا١تشركع ا
 ا١تشركع اإلنسا٘ب .

لعمل كاٟتقوؽ االجتماعية   . ِأين ىو ا١تشركع االقتصادم ٔتا يتفرع عليو من حقوؽ ا

لتعبَت اٟت لدنيا ، كىذا ىو ا رُب لقد أٚتع كافة الفقهاء ا١تسلمُت بأف ىدؼ اإلمارة حفظ الدين كسياسة ا
 للماكردم ُب كتابو األحكاـ السلطانية.

لناس  لسياسة ينحصر ُب دراسة عبلقة القوة بُت ا ، كلكن ىذا ا٢تدؼ اتسع كعم حىت  ُلقد كاف موضوع ا
 authoritative allocation of ِأصبح موضوعو ٖتديد القيمة )التحديد السلطوم للقيمة( 

                                                 
ُ
عدد    ل ة ، ا فلسفي ل لدراسات ا ة ا   ُُِص  ٓٗٗصيف عاـ  ٣ِّتل

ة  ِ ي عرب ل لنهضة ا ر ا ة دا لسياسي نظم ا ل ا ة د. ثركت بدكم :  لدكل ا نظر ُب كظائف  لقاىرة ص  ُْٔٗا   ِْٕا
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value   ، لسياسية ٭تدد أىداؼ ىذا العلم بالقدرة ُب الكوف االجتماعي اليت كالتطور اٟتديث لعلم ا
لطبيعي   .ّىي كالطاقة ُب الكوف ا

نػزعات ُب نفس اإلنساف، ألف  ل كال يستغرب الزكيل الربط بُت إرادة القدرة كإرادة اٟتياة أك غَتىا من ا
 إرادة القدرة ال بد أف تكوف مرتبطة ُب نظره بغاية ما أك بقيمة ما.. 

لدرا لقدرة كالقيم( ، ... فالقدرة ليست غاية ُب كلذلك فإف ا سة العلمية للقدرة ٬تب أف تشمل دراسة )ا
بلوغ القدرة، إ٪تا ينشدكف ىذه الغايات ، كغاياهتم  لذين يسعوف ل ذاهتا ، كلكنها كسيلة لغايات أخرل ، كا

لسائدة ُب اجملتمع ، كمن ىذه القيم األمن، أك الدخل أك اجملد   . ْمرتبطة بالقيم ا

تيٍم كُب تىطىٍع ٍس ا ا كا ٢تىيٍم مى دُّ أىًع  نظرنا إف القرآف الكرٙب عانق ىذا ا١تشركع القدركم بدليل قولو تعأب : ) كى
ٍن قػيوَّةو( )األنفاؿ: من اآلية  ( ًَٔم

إذف كيف يبسط األستاذ ضاىر ا١تشركع السياسي اإلسبلمي ك٭تصره ُب حد الزنا كشرب ا٠تمر ، كغَت 
 ذلك .

لزنا( ١تبادئ كإضافة إٔب ما تقد ـ ، فالباحث ال ٮتضع األحكاـ ا١تسبقة )ا١تتعلقة بشرب ا٠تمر كالربا كا
يا، كمن جهة أخرل يدلل ٔتقولتو اليت كررىا مراران كا١تتضمنة ما يلي: إذا كونت ىذه  معيارية خلقية عل

ونية، أم األحكاـ خصوصية إسبلمية ، فمعٌت ذلك أهنا ٗتضع ١تنطق الظركؼ ، كىي بذلك غَت قابلة للك
غَت قابلة ألف تكوف موضوعان للسياسة ، كمن جهة أخرل إذا خضعت للمبادئ ا١تعيارية األخبلقية ٓب تعد 
شأنان إسبلميان، بل شأف إنسا٘ب عا١تي ٗتضع للعقل، كتكوف موضوعان للمعرفة )ابستمولوجيا( ، كهتم كافة 

لديانات البشرية كعندئذ ال تكوف  لباحث  –ا  للسياسة. موضوعان  –ُب رأم ا

تية لئلنساف ،  لذا لعاـ كمع الصيغة ا ك٨تن نؤكد ىنا أف شرفان كبَتان لئلسبلـ أف يلتقي مع الشأف اإلنسا٘ب ا
 كيزداد ىذا الشرؼ أف اإلسبلـ ىو الذم سارع فقنن ىذا الشأف العاـ ، كتبٌت ىذه ا١تبادئ ا١تعيارية.

 تصلح موضوعان للسياسة ، إذ ما من فقيو من كىنا استغرب قوؿ الباحث ا١تدلل بأف ا١تبادئ ا١تعيارية ال
يتعلق بالصلة بُت األخبلؽ كالقانوف  لقانوف يتضمن ْتثا ن فقهاء القانوف العاـ يقرر ذلك بل إف علم ا
كموضوعو النظاـ العاـ الذم ىو ا١تصفاة اليت تصفي األخبلؽ بإتاه القانوف لتأخذ من ىذه األخبلؽ 

morals  األخبلقية شر٭تة ٤تددة يطلق عليها moralite. كىي اليت تشكل اآلداب العامة ، 
                                                                                                                                                    

ُ
اسة ط   الشراب ، السي ة اإلمارات ص  ْٖٗ ُد. ناجي صادؽ  ب   ْٖٗ،  ُط ُْالعُت ، مكت

ة اإلمارات ط د. ٤تمود اٝتاعيل ٤تمد ِ ب ة ، مكت لسياسي علوـ ا ل   ِِ، ص ْٖٗ،  ِ: دراسات ُب ا

للمبليُت ، بَتكت ط ّ علم  ل ا ر  اسة ، دا لسي  كمابعدىا. ُِْص  ِٕٗ،  ّد. حسن صعب : علم ا

ْ
لسابق ص    ١ترجع ا   ُْٖد. حسن صعب : ا
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ٍب ١تاذا نفًتض التطابق الكامل بُت ا١تسيحية كاإلسبلـ ، كمن ٍب فإذا كاف األمر كذلك فما ا١تربر لرسالة 
 . ٤تمد 

لرازؽ اليت مفادىا : معقوؿ أف يؤخذ العآب كلو بدين كاحد لعبارة اٟترفية للشيخ علي عبد ا لباحث ا  يردد ا
، كأف تنتظم البشر كلها كحده دينية ، فأما أخذ العآب كلها ْتكومة كاحدة كٚتعو ٖتت كحدة سياسة 

 . ُمشًتكة ، فذلك ٦تا يوشك أف يكوف خارجان عن طبيعتو البشرية 

كحقيقة األمر أف الرد على األستاذ ضاىر ىو الرد نفسو الذم كجو ضد الشيخ علي عبد الرزاؽ، كلنستمع 
لد  كتور عبد اٟتميد متوٕب حوؿ ذلك ، يقوؿ ا١تذكور: كاٟتقيقة أف مصدر ا٠تبلؼ ما بُت إٔب رأم ا

أصحاب الرأيُت يرجع إٔب عدـ كضع ا١تسألة كضعان صحيحان .... فلقد دار اٞتدؿ بُت الفريقُت حوؿ معرفة 
ئان من أمور ا١تسلم نية ال تنظم شي نان كدكلة ، أـ أنو ٣ترد دعوة دي لسياسة.  ما إذا كاف اإلسبلـ دي  كا

لدنيا  على أف الوضع الصحيح للمسألة يكوف بتحديد ما إذا كاف اإلسبلـ قد تضمن تنظيمان لبعض أمور ا
لتنظيم السياسي .   ، أك بعض األسس العامة ل

كلو أف ا١تسألة كضعت ُب ىذه الصورة ١تا كاف ٙتة خبلؼ ، ك١تا أنكر البعض حقائق ثابتة ال تثَت أم 
 .ِجداؿ 

تنظيم السياسي ُب كل مكاف ٦تا ال شك ف ل يو إف القرآف الكرٙب قد تضمن بعض ا١تبادئ العامة اليت ٖتكم ا
 .ّكزماف ، مثل مبادئ الشورل كاٟترية كا١تساكاة كالعدؿ كالتكافل االجتماعي 

كال شك أف ىذه األصوؿ السياسية ىي ْتد ذاهتا قيم خلقية ، كإف استبعادىا من قبل األستاذ ضاىر 
لسياسة ، كىو األمر الذم يربر مقابل الكبل ـ عن ا١تبادئ ا١تعيارية ا٠تلقية ، ىذا األمر إ٪تا ًب خارج دائرة ا

لسياسة ، كأدخل عليو أموران بعيدة  بتسر علم ا بتعد عن ركح اجملاؿ ، أك إنو ا نا القوؿ إف األستاذ ضاىر ا ل
 عنو كمقحمة عليو .

نا نقطة ىامة ىي كوف ا١تشركع السياسي اإلس بلمي مرهتنان مغلوالن ٔترحلة ىي ا١ترحلة ا١تدنية ، بقي لدي
لكثَتة اليت طرحها الباحث حوؿ ذلك منها .  كاألسئلة ا

لسياسية كفق قواعد مدنية.  - يعتو ال ٯتكن إال أف يكوف قد أمر ا١تسلم بأف ينظم شؤكف ا  إف اهلل ْتكم طب
ياه-  .إف اإلنساف عاجز ْتكم طبيعتو عن أف يعرؼ كيف يتدبر شؤكف دن

                                                 
ُ
ا  لرزاؽ ُب كتاب اإلسبلـ كأصوؿ  للشيخ علي عبد ا ارة  لعب ة بُت ىذه ا ١تقارن اذ ضاىر .يرجى ا ارات األست  ٟتكم كبُت عب

ِ
ة    السن لقاىرة  ا نوف كاالقتصاد جامعة  لقا ة ا ة ، ٣تل   َُٓص  ّْمقاؿ منشور بعنواف : اإلسبلـ كىل ىو دين كدكل

ّ
ة ،   ي عرب ل لنهضة ا ر ا السياسي ، دا لفكر  لقاىرة ص  ٕٔٗد. ثركت بدكم : أصوؿ ا   ُُٓ، ا
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 إف اهلل أمر ا١تسلم بالذات دكف سواه أف يقيم الدكلة. -
نية األخرل. - لدي لدكلة فريضة مطلقة شأهنا شأف الفرائض ا  إف إقامة ا

لسياسة ، كلكن أمر ٔتبادئ كأصوؿ عامة ُب اٟتكم ،  كحقيقة األمر أف اهلل تعأب ٓب يفرض قواعد معينة ُب ا
يها، كىذه األصوؿ ُب اتساعها كمشو٢تا كمركنتها ككثافتها صاٟتة لكل  كىي األصوؿ اليت سبق االشارة إل

مكاف كزماف، ك٨تن هنيب بالباحث أف يرجع إٔب ميثاؽ األمم ا١تتحدة أك غَته من ا١تواثيق اٟتديثة، أك 
ليصعد معنا ُب تاريخ الفكر السياسي منذ أرسطو حىت العصر اٟتديث ، كيرينا ما إذا كاف ىنالك خركج 

 أك الشورل أك اٟترية أك التضامن. على أحكاـ العدؿ

لدكتور متوٕب ، إذف  يو ُب رأم ا ىذه ىي األصوؿ اليت ٖتكم مسار ا١تشركع اإلسبلمي كما سبق اال١تاح إل
فما يعيب اإلسبلـ إذا قنن ىذه األصوؿ ُب كثيقة ، كجعلها اٟتبل ا١تتُت الذم يعتصم بو ا١تسلموف كنجم 

ًتؾ ذلك إٔب سياؽ التطور إضافة إٔب تأصيل الوحدة اإلسبلمية ُب قطب أك نرباس يهتدكف بنوره دكف أف ي
ماضيها كحاضرىا ، كإ٬تاد فاعلية سياسية هتيب با١تسلم أف يعيش حالة جهادية مستمرة من أجل ٖتقيق 

 ىذه األصوؿ.

نا أف أشرنا إٔب إتاىات فلسفية كضعية تؤمن بإعطاء معٌت عاـ للحياة كأخرل عبثية كثالثة  كلقد سبق ل
نتظر التطور ، بل يستبق  تتطور من أجل خلق ىذا ا١تعٌت، إذف يكوف اإلسبلـ سباؽ ُب ىذا اجملاؿ، كال ي

 األمور كيضع ىذه األصوؿ العامة اليت ىي بذكر فقط كفضاء عاـ للحياة .

أما بشأف افًتاض عجز اإلنساف عن تنظيم حياتو فبل أحد يتحدل بذلك ، كاإلسبلـ حض اإلنساف أف 
العرب مستنبطان القوانُت ، ككل ما ىو من علوـ ٯتشي ُب  مناكب ىذه األرض يتعامل معها مستخلصا ن

الطبيعة ال عبلقة للدين بو، كمن جهة أخرل فا١تسلم يستنبط من العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية كل ما ىو 
يعة رٛتة كلها صاّب ٟتياتو شريطة أف ال يتعارض مع النص، كالنص ُب ىذا اجملاؿ فضفاض بدليل أف الشر 

 عدؿ كلها مصلحة كلها .
با١ترحلة ا١تدنية ليس إال. مغلوالن منفعبل ن تان مرهتنا ن لسياسي توقي  بقي علينا اٟتديث عن توقيت ا١تشركع ا

كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ىل إف اإلسبلـ مشركع ٤تلي زمٍت ، أـ إنو خبلص أخركم ، إذف كيف نتصور أف 
ية تارٮتي  ة مؤقتة ؟؟ مبادرتو ٣ترد أحكاـ زمن

ناظمة للسياسة ُب اإلسبلـ جاءت  ل كمن جهة أخرل لنا أف نتساءؿ قائلُت : ىل إف أصوؿ اٟتكم ا٠تمسة ا
 على سبيل األمر ، ٍب لنا أف نتساءؿ مرة ثانية مىت كاف ا١تبدأ ذك طبيعة مؤقتة؟؟ 

نبطو ابن عقيل لسياسية ُب اإلسبلـ ىو ا١تبدأ الذم است لسياسة  كُب نظرنا إف أصل األصوؿ ا ا١تدلل بأف ا
 الشرعية ، ىي ما كانت أقرب إٔب الصبلح كاألبعد عن الفساد .
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أليس ىذا ا١تبدأ ٔتركنتو العجيبة يعطي ا١تسلم السعة كا١تركنة كاإلسبلس ١تواجهة كل مسألة سياسية دكف 
 إٔب الصبلح . إحراج ، معتمدان على توازنات ال حصر ٢تا يقيمها بشكل تكوف ا١تعادلة أقرب إٔب العدؿ أك 

ىل إف ىنالك صيغة ٤تددة تقيد ىذا ا١تبدأ ؟؟... ىل إف ىذا ا١تبدأ قادر إلنتاج قواعد كأحكاـ ال حصر 
 ٢تا ؟ ... سؤاؿ نطرحو على األستاذ ضاىر .

لكاتبة  إف علم القانوف يدلل بضركرة إعطاء سلطات تقديرية لكل شخص ابتداء من الضارب على اآللة ا
لدكلة، ك  يار الزمن ا١تناسب للتصرؼ : حىت رئيس ا لتقديرية ىو اخت   LEإف أبرز مبلمح السلطة ا

TEMP CONVENABLE . 

لدكلة ُب  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل فرض اإلسبلـ صيغة معينة للدكلة ، ٍب ىل قيد ا١تسلمُت بأف يقيموا ا
 ٟتظة معينة؟ . 

نة تقدير ذلك على ضوء مصاٟتهم ال نعتقد أف اهلل تعأب سلب ا١تسلمُت ىذا اٟتق ، بل أعطاىم مك
 كظركفهم.

لسياسة كرافعة كناىض للحياة، كلقد حض ا١تسلمُت الستخداـ ىذه  ىكذا يكوف اإلسبلـ قد دلل بأ٫تية ا
لتقدـ كاالزدىار.  اآللية من أجل فاعلية اٟتياة ، كدفعها إٔب صوب ا

لدينية ُب التشريع اإلسبلمي ٔتا ىي خصيصة جوىرية لسياسي عنصران  إف طبيعة اٟتقيقة ا ٕتعل العمل ا
لعبادة   .ُأساسيان ُب مفهوـ ا

نية فيو ، كما تستلزمو من  لدي عن أف عناصر العقيدة ُب اإلسبلـ ٔتا ىي منطلق للحقيقة ا ىذا فضبل ن
تإب سداد ىذا  لسياسي داخبلن كخارجان ، كتكفي بال لتدبَت ا لعبادة ، قد غدت حقائق توجو ا لعاـ ل ا١تفهوـ ا

لطغياف ، ال سيما ُب التوجو شطر غ لظلم كالشطط كا اياتو اإلنسانية ، كما تضمن ٕتنيبو مواقع الزلل كا
لذاٌب الذم ٭تدك ا١تكلف إٔب  لبواعث كخلق الوازع ا لدكلية ، سلمان كحربان، بفضل تطهَتىا ل العبلقات ا

نفيذ كاالمتثاؿ طوعان كبرىافة اٟتس با١تسؤكلية مدلبلن عن الوازع ا٠تارجي القهرم، لت ليو  ا ىو ما أشار إ
لدكؿ ُب  لسياسي اإلسبلمي كغَتىا من ا لدكلة ُب التشريع ا العبلمة ابن خلدكف ، مفصبلن حاٝتان بُت ا

 .ِالتشريع الوضعي 

نا  نية، كقل لعلما لكبَت ضد األخبلؽ على يد ا لنا سابقان برأم موزيكار بالتحوؿ الكوبرنيكي ا أجل لقد دل
نية إ ية بإ٬تاد صدع كانشطار بُت إف اإلنساف ٖتوؿ على يد العلما ٔب إنساف اقتصادم ، ٍب قياـ العلمان

 نشاطو األخبلقي كنشاطو السياسي االجتماعي. 

                                                 
لتشريع اإلسبلميُ لدريٍت : خصائص ا ة ، بَتكت  د. فتحي ا لرسال ة كاٟتكم مؤسسة ا اسي لسي   ّٓص  ِط ُٕٖٗب ا

  ُِْا١تقدمة ص  ِ
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لتقاطع  كفضبلن عن ذلك فالعلمانية قامت بعملية انفصاـ آخر ُب اٞتماعة ، إذا فصلت فيها بنوع من ا
 . ُاألفقي ، اٞتسم السياسي عن حقيقتو السوسيولوجية 

يولوجية ىي اٞتماعة كوهنا معطى أساسي غَت منجز، ٖتركو منطلقات تارة متوازنة اٟتقيقة السوس
ناقضة ، أما اٞتسم السياسي فهو كذلك أعضاء اٞتماعة، كلكن باعتبارىم مواطنُت ، كىذا يعٍت  مت كطورا ن

لعامة   . ِأهنم بفصلهم عن اىتماماهتم الشخصية ال يفكركف كال يعملوف إال كفقان ١تقتضيات ا١تصلحة ا
لقد قامت العلمانية بوضع ٤تاجزة بُت ما ىو إنساف كما ىو مواطن، فقد نزعت الفرد من اٞتماعة، 
كجعلت لو كجودان مستقبلن عنها على خبلؼ ما كانت عليو اٟتاؿ ُب العصور القدٯتة اليت كانت تذيب 

 . ّالفرد ُب اٞتماعة اليت يعيش فيها 
لعلمانية قد قالت بالفصل بُت  ما هلل كما لقيصر، فإهنا ٓب تبُت ما ىو لقيصر كما يًتؾ هلل . كإذا كانت ا

ينهما عن طريق شطر  لركحي، كال ٯتكن الفصل ب كا٠تبلصة أف اإلنساف مركب من كبل العاملُت الزمٍت كا
لتإب فالعلمانية  خلقت شرخُت ُب اإلنساف  –كمظهرىا السياسي )الربجوازية(  –اإلنساف إٔب شطرين ، كبا

 : 

لسياسية ، كىذا ىو مربر االشًتاكية كانطبلقها من رحم األكؿ - بفصل اٟتقيقية االجتماعية عن اٟتقيقة ا
ئيان خاصان ضدىا.  الربجوزاية لتندد ذها، كلتحتل موقعان عدا

لية كاإلسبلـ  - لسياسية ، كىذا ىو موضوع الصراع الراىن بُت الرأٝتا نية ، كاٟتقيقة ا لدي لثا٘ب بُت اٟتقيقة ا ا
. 

نشطار أدل إٔب بركز ظاىرة ىامة ٦تيزة للمجتمع الغريب، أال كىي العلمنة العقبلنية العلمية اليت ىذا اال
لذات اإل٢تية.  تضع كل شيء ٤تل الفحص كالتساؤؿ كالشك حىت ا

إٔب تقدـ ُب ٙترات العقل اإلنسا٘ب ، كلكن ُب الوقت نفسو قاد إٔب نزعة  –بدكف شك  –كلقد قاد ذلك 
لكآبة اإلٟتاد كالسعادة ا لركحي، كىكذا ظهرت بوادر الغم كا ١تادية كا١تلذات اٞتسدية على حساب الغٌت ا

 كالفقر اٞتوا٘ب كاالنتحار ُب بلد كالسويد مثبل يقوـ بأعظم عملية تأمُت للحاجات ا١تادية لئلنساف.
لقانونية، كظهر مفهوـ الفرد ا١تواطن على حساب  الشخص لقد قاـ الغرب بعملية فذة ُب ٣تاؿ الًتقية ا

لعمق الركحي   .ْالبشرم ذم ا

                                                 
توزيع ، بَتكت ، ط ُ ل نشر كا ل للدراسات كا ة  معي ١تؤسسة اٞتا د ، ا ة ، ترٚتة د . سليم حدا لدكل ا ص  ُجورج بوردك : 

ُُِ  

ِ
لسياسية ص    نظم ا ل ا  . ُُْد. ثركت بدكم : 

ّ
السابق ص    ١ترجع    ُُْا

ْ
ا   ١ترجع    ُُٓكَُٓلسابق ص ا
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ر   ش ي ع د ا ح ل ث ا ح ب ل  ا

م    ال س إل ي ا ة ف ي س ا ي س ل رة ا ى ا ظ ل ص ا ئ ا ص ة وخ ع ي ب  ط

لكامل ٢تذه  لتفكيك ا لتنقيب كا ال بد من اإلشارة إٔب ناحية ىامة ، كىي أف ا١تقاـ ال يتسع ىنا للحفر كا
بياف ا٠تصائص العامة دكف التفصيبلت نا سنقتصر على ت ، كفيما يلي بعض ا٠تصائص  الظاىرة، ك٢تذا فإن

 ا١تذكورة : 

لدينية : ىذه السلطة تعٍت أف يدعي إنساف أك مؤسسة فكرية أك سياسية حق -ُ ا١تقصود من السلطة ا
لدنيا. لدين أك ا  التكلم باسم اهلل كحق االدعاء ٔتعرفة رأم السماء كتفسَته، كذلك بشؤكف ا

لقدسية على أحد أك على فكر إالٌ  لديٍت  فاإلسبلـ ال ٮتلع ا  .ُعلى الرسوؿ ، كفيما يتعلق باٞتانب ا
كقد عرضنا سابقان لقوؿ اإلماـ مالك بن أنس ا١تتضمن : كلكم رد إاٌل صاحب ىذا القرب ، كيقصد من 

 . ذلك الرسوؿ 
 كقوؿ اإلماـ أيب حنيفة : الرسوؿ على الرأس كالعُت ، أما الصحابة فهم رجاؿ ، ك٨تن رجاؿ .

للهم إال عصمة الرسوؿ كباختصار فاإلسبلـ ينف لعصمة عن البشر ٚتيعان ، ا لديٍت ، ألنو  ي ا ُب اٞتانب ا
لدنيوم ، فلقد   من السماء، كٓب يكن ٣تتهدان كال مبدعان، أك مبتدئان، أما اٞتانب ا ُب ىذا اٞتانب كاف مبلغا ن

لنص الصريح ، كمن ٍب فقد كانت اجتهاداتو كآراؤه ُب  ىذا اٞتانب كاف فيو بشران ٣تتهدان عند غياب ا
لذلك قاؿ  لتعديل ، كمصداقا ن لرفض كاإلضافة كا : ما   موضوعان للشورل، أم البحث كاألخذ كالقبوؿ كا

 كاف من أمر دينكم فإٕب ، كما كاف من أمر دنياكم فأنتم أعلم بو.

نا  نا بشر إف أمرتكم بشيء من دينكم فخذكا بو ، كإذا أمرتكم بشيء من رأم ، فإ٪تا أ بشر. كقاؿ: إ٪تا أ
 . ِكقاؿ: أنتم أعلم بأمر دنياكم 

لنبوة، كانتفاء حق أحد بالتحدث عن ا٠تالق،  لرسوؿ يعٍت ختاـ ا كلقد أدرؾ ا١تسلموف األكائل أف موت ا
لعصمة كالقدسية. نتفاء ا لتإب ا  كبا

كمن ىذه ا١تشكاة كعلى ىذه األرضية الصلبة كقف ا٠تليفة أبو بكر قائبلن: إف رسوؿ اهلل كاف يعصم 
نان يعًتيٍت أال فارعو٘ب ، فإف استقمت فأعينو٘ب ، كإف زغت بال وحي ، ككاف معو ملك ، كإف ٕب شيطا

 .ّفقومو٘ب 

                                                 
ُ
نشر ، بَتكت ط   ل للدراسات كا ة  ي عرب ل ١تؤسسة ا ة ، ا ي ن لدي لسلطة ا   ُّ، ص َٖٗ،  ِد. ٤تمد عمارة : اإلسبلـ كا

يد اهلل كعن أنس بن مالك كعن رافع بن خديج  ِ لواحد مركم عن طلحة بن عب ا ه  ا ١تتعددة كمعن ا لفاظو  ىذا اٟتديث بأ
بل . كعن السيدة عائشة ، كىو ُب صحيح مسلم بن ماجو كمسند اإلماـ اٛتد بن حن ا  كسند 

ّ
لكبلـ ص    ا ـ ُب علم  ة اإلقدا ي لشهر ستا٘ب : هنا   ِْٗا
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كلكن إذا احتجبت العصمة عن الفرد، فإف رأل الفرد ليس كرأم اجملموع ، فلؤلمة ٣تتمعة مستول من 
 فالعصمة متحققة كقائمة الصواب كاٟتكمة كالعبقرية ال تتوفر للفرد أك للجماعة إذا تفرقت ، كمن ٍب

 : ال ٕتتمع أميت على خطأ . كمتوفرة لؤلمة ، كىذا ىو معٌت قولو 
 .ُ: ما رآه ا١تسلموف حسنان، فهو عند اهلل حسن  : ال ٕتتمع أميت على ضبلؿ، كقولو  كقولو 

ٟتسنة ، كعلى ىذا األساس يقوؿ اإلماـ ٤تمد عبده :ليس ُب اإلسبلـ سلطة دينية سول سلطة ا١توعظة ا
لتنفَت من الشر، كىي سلطة خو٢تا اهلل ألدٗب ا١تسلمُت يقرع ذها أنف أعبلىم ، كما  لدعوة إٔب ا٠تَت، كا كا
خو٢تا ألعبلىم يتناكؿ ذها من أدناه .... كليس ٬تب على مسلم أف يأخذ عقيدتو، أك يتلقى أصوؿ ما 

اهلل من كتاب اهلل، كعن رسولو من  يعمل بو من أحد إال عن كتاب كسنة رسولو ، لكل مسلم أف يفهم عن 
كبلـ رسولو بدكف توسيط أحد من سلف أك خلف ، كإ٪تا ٬تب عليو قبل ذلك أف ٭تصل من كسائلو ما 

نية بوجو من الوجوه  لدي  .ِيؤىلو للفهم، فليس ُب اإلسبلـ  ، ما يسمى عند قوـ بالسلطة ا

بة اٟتق ُب السيطرة على اٟتاكم، كىي ك٭تدد اإلماـ ٤تمد عبده أف األمة ىي مصدر للسلطة ، كىي صاح
لوجوه .  ٗتلعو مىت رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مد٘ب من ٚتيع ا

لديٍت ، أفبل يكوف  لناس يقولوف إنو ٓب يكن للخليفة ذلك السلطاف ا لقوؿ : إف بعض ا كيتابع اإلماـ عبده ا
 للقاضي أك للمفيت أك لشيخ اإلسبلـ ؟؟ 

ناك٢تا كاحد من ىؤالء فهي كأقوؿ ، إف اإلسبلـ ٓب ٬تع ل ٢تؤالء أدٗب سلطة على العقائد ، ككل سلطة ت
سلطة مدنية، قدرىا الشرع اإلسبلمي، كال يسوغ لواحد منهم أف يدعي حق السيطرة على إٯتاف أحد، أك 

نازعو ُب طريقة نظره   .ّعبادتو لربو، أك ي

ر   ش ي ع ن ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

م    ال س إل ي ا ة ف ط ل س ل ب ا اح  ص

لدٯتقراطية كالعلمانية ا١تعاصرة تنسب السلطة إٔب الشعب، فهو مقرىا كمستودعها، ال شك أف االٕت اىات ا
لعامة ، كما تسمى ٣تازان  بل كأبعد من ذلك فهنالك من يدلل بأف ىنالك سلطة كاحدة ىي اإلرادة ا

ئية إ٪تا ىي أجهزة تنبثق عن السلطة الواحدة كالوحيدة لتنفيذية أك القضا لتشريعية كا إال كىي  السلطة ا
 اإلرادة العامة.

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ِْٗا

ة لئلماـ  ٤تمد عبده ، دراسة كٖتقيق ٤تمد عمارة طبعة بَتكت ،  ِ مل لكا   ِٖٖ، ص  ِ، ج ِٕٗاألعماؿ ا

ّ
السابق ص ج   ١ترجع    َّْ، ص ْا
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تبادر إٔب الذىن طرح السؤاؿ اآلٌب : ١تن اٟتكم ُب اإلسبلـ ؟؟   كىنا ي

لدارسُت ُب الساحة اإلسبلمية كالعربية من يسند السلطة إٔب اهلل ))مبدأ اٟتاكمية  ال شك أف ىنالك بعض ا
نان ككحيان، كمن ٍب كان نا إف السلطة هلل كانت دي ت سلطة دينية، ككاف متوليها هلل((، كبالطبع فإذا قل

ائبان عن اهلل، كخليفة لو كظبل، أما إذا قلنا بأف صاحب السلطة األصلي ىو  حاكمان باٟتق اإل٢تي ، كن
بان عن األمة كككيبلن، ككاف مسؤكالن أماـ األمة.  الشعب، كاف متوليها نائ

لشيعة  –كلقد أٚتع علماء الفقو اإلسبلمي  ، أم أف اإلمامة تثبت  ُعقد  على أف اإلمامة –عدا علماء ا
لتعيُت.   باالختيار كاالتفاؽ، ال بالنص كا

لدكتور السنهورم ُب كتابو عن ا٠تبلفة أف عقد اإلمامة عقد حقيقي مبٍت على الرضا ، كأف ا٠تليفة  كيرل ا
يابة عن األمة  لدكلة ُب اإلسبلـ يتؤب السلطة ن  .  ِأك رئيس ا

بارىا من كلقد ثار جدؿ طويل حوؿ كجوب ا٠تبلف بية بوجوذها شرعان، إما باعت ة، فقاؿ البعض كىم األغل
ينما ذىب  لكثرة من علماء السنة ( ، ب بارىا من أصوؿ اٟتكم ُب اإلسبلـ )ا لشيعة ( أك باعت لدين )ا أركاف ا

لدين ، كما أهنا ال تعد أصبلن من أصوؿ اٟتكم   .ّرأم آخر إٔب أف ا٠تبلفة ليست فرضان من فركض ا

لشيعة كٚتيع ا٠توارج على كىذا ما أكد لسنة ، كٚتيع ا ه الفقيو ابن حـز األندلسي بقولو : اتفق ٚتيع أىل ا
كجوب اإلمامة ، كإف األمة كاجب عليها االنقياد إلماـ عادؿ يقيم بُت أفرادىا أحكاـ اهلل، كيسوسهم 

لـز فرض اإلمامة ،  بأحكاـ الشريعة اليت جاء ذها رسوؿ اهلل، حاشان النجدات من ا٠توارج، فإهنم قالوا ال ي
 . ْكإ٪تا عليهم أف يتعاطوا اٟتق بينهم 

أيكًٕب  وؿى كى لرَّسي يعيوا ا أىًط لَّوى كى ل يعيوا ا نيوا أىًط ينى آمى لًَّذ ا ا ػُّهى كيستدؿ ابن حـز على ذلك بقولو تعأب:  ) يىا أىي
ٍم ()النساء: من اآلية كي ٍن ًر ًم أٍلىٍم  .ٓ ( ٗٓا

٠تليفة، كمن ٍب فهو مسؤكؿ أماـ األمة، كما ىو مسؤكؿ أماـ اهلل، كألف كا٠تبلفة ٔتثابة أمانة ُب عنق ا
ا٠تليفة راع، ككل راع مسؤكؿ عن رعيتو ، كيرل فقهاء السنة جواز خلع األمة للخليفة مىت ثبت نقضو 

                                                 
بن خلدكف  - ُ بلي ص – ُْٕا١تقدمة ص ا ء اٟتن فرا ل ا على ٤تمد بن اٟتسُت  ي للقاضي أيب  ة  ي ن السلطا ـ  ٤تمد  – ْاألحكا

لعظمى ص  ا مة    ِْرشيد رضا : ا٠تبلفة أك اإلما

ِ
اريس     فرنسية ب ال ة ب ل و : ا٠تليفة رسا ب ا   ْٗص  ِٔٗكت

ّ
لذكر ك٤تمد يوسف موسى : نظم اٟتكم    لسالف ا ة ا ُب اإلسبلـ كد. ثركت بدكم : أصوؿ د. عبد اٟتميد متوٕب : مقال

السياسي ص لفكر    ُُٖا

ْ
  ُُد. ٤تمد يوسف موسى : نظم اٟتكم ُب اإلسبلـ ص   

ٓ
السياسي ص   لفكر   ُُٖد. ثركت بدكم : أصوؿ ا
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لشيعة اإلمامة يقولوف أف ا٠تلع ، ال ٬توز بعد  للعهد أك عجزه بعلة ال يرجى صبلحها ، كلكن بعض ا
 .ُمامة انعقاد اإل

على ىذا األساس فبل ٣تاؿ ُب اإلسبلـ لنظرية اٟتق اإل٢تي ا١تباشر )اٟتاكم يستمد سلطتو من اهلل مباشرة( 
يار اٟتاكم، كإف كاف من ا١تمكن أف يرشد  ، كلنظرية اٟتق غَت ا١تباشرة، حيث اهلل ال يتدخل مباشرة ُب اخت

يار حاكم مع لطريق الذم يؤدم ذهم إٔب اخت  .ُِت األفراد إٔب ا
نػزع ٚتيع سلطات األمر كالتشريع من أيدم البشر ، ألف ذلك  لذلك فليس صحيحان ما ردده ا١تودكدم ب
أمر ٥تتص بو اهلل كحده .... ك١تا كانت دٯتقراطية السلطة فيها للشعب ٚتيعان ، فبل يصح إطبلؽ كلمة 

لدكلة اإلسبلمية ، بل أصدؽ منها تعبَتان كلمة ا لدٯتقراطية على نظاـ ا ٟتكومة اإل٢تية أك الشيوقراطية ا
theocracy ّ. 

لفكر اإلسبلمي عن حق اهلل إ٪تا يعٍت حق اجملتمع، كأف القوؿ بأف  كيرل الدكتور عمارة أف اٟتديث ُب ا
ا١تاؿ ماؿ اهلل معناه أف ا١تاؿ ماؿ األمة كاجملتمع، كمن ٍب فإف اٟتديث عن حكم اهلل كسلطانو ، إ٪تا يعٍت ُب 

 .ْة كسلطاهنا السياسة حكم األم
لدكتور عمارة بأف كلمة اٟتكم الواردة ُب القرآف الكرٙب، إ٪تا تعٍت الفصل ُب األحكاـ   .ٓكيدلل ا

لدكتور عمارة أف تاريخ الفكر اإلسبلمي يدلنا على أف أكؿ من قاؿ بفكرة اٟتاكمية هلل ُب  كيؤكد ا
لسياسية كنظر اٟتكم كانوا ىم ا٠توارج عندما اعًتضوا على التحكي م بُت علي كمعاكية ُب صفُت ، ا

مة( ، كلقد كاف تعليق اإلماـ علي  فصاحوا صيحتهم الشهَتة )ال حكم إال اهلل( ، حىت لقد ٝتوا )باحملٌك
 . ٔقو٢تم ىذه : إهنا كلمة حق يراد ذها باطل 

لفركع ،  على ىذا يرفض ابن خلدكف ، كمعو إٚتاع الفقهاء على أف اإلمامة ليست من األصوؿ ، بل من ا
لشيعة اإلمامية ُب ذلك ، إ٪تا ىي كوف اإلمامة من أركاف الدين .. كليس كذلك  يقوؿ ا١تذكور: كشبهة ا

 . ٕإ٪تا ىي من ا١تصاّب العامة ا١تفوضة إٔب نظر ا٠تلق 

 

 

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ُُِا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ٖٗكٕٖا

ّ
ة  بَتكت     لرسال ا ة ، مؤسسة  اسي لسي ة اإلسبلـ ا و نظري ب ا  . َِٓص  ٗٔٗكت

ْ
ية ص    ن لدي ا    ْٕد.عمارة : السلطة 

ٓ
السابق ص    ١ترجع    ْٕا

ٔ
السابق ص    ١ترجع    ٕٕا

ٕ
  ُٖٔا١تقدمة ص    
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ر   ش ث ع ل ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ة   ي م ال س إل م ا ظ ن ل ي ا ة ف ط ل س ل ة ا ع ي ب  ط

باعو ؟؟  ت  ىل حدد اإلسبلـ نظاـ حكم معُت ٬تب ا

لدين اإلسبلمي لكل زماف كمكاف يقتضي ترؾ النظم ا١تتجددة قطعان  اٞتواب بالنفي ألف منطق صبلحية ا
ْتكم التطور للعقل اإلنسا٘ب الرشيد يصوغها كفق مصلحة اجملموع، كُب إطار أصوؿ اٟتكم اليت سبق 

لسياسية الشرعية مرجعها ُب القرآف آية الطلب يها، فشيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقرر أف ا من  االشارة إل
األمراء أداء األمانات كاٟتكم بالعدؿ، كآية طلبت من الرعية الطاعة ألكٕب األمر إذا ىم أدكا األمانات 

 .ُكحكموىم بالعدؿ 

لسياسة للمسلمُت، ىو موقف إ٢تي مقصود،  ك٨تن نعتقد أف صمت القرآف الكرٙب عن تفصيل نظم اٟتكم كا
لدين اٟتنيف حياؿ كل لتزمو ا ما عهد بو إٔب عقل اإلنساف ، كارتبط باألمور ا١تتغَتة  ألنو ىو ا١توقف الذم ا

ثبات، كإال فهل يعقل عاقل أف يطبق القرآف على نظم اٟتكم آيات تساكم  ل اليت تستعصي نظرياهتا على ا
 ما جاء بو عن بقرة بٍت إسرائيل ؟؟؟.

ت السماكية فيو، إال كىذا ما أكده اإلماـ ٤تمد عبده بقولو : إف تفصيل طرؽ ا١تعيشة ٦تا ال دخل للرساال
لعامة ، كاإلرشاد إٔب االعتداؿ فيو ، كتقرير أف شرط ذلك كلو أف ال ٭تدث ريبان ُب  من كجهة العظة ا

لناس بشر ...  االعتقاد بأف للكوف إ٢تان ، كأف ال يناؿ أحد من ا

لدين ٓب يعلم ا١تسلمُت التجارة كال الصناعة، كتفصيل سياسة ا١تلك، كال طرؽ ا١تعيشة ُب البيت،  إف ا
كلكنو أكجب عليهم السعي إٔب ما يقيموف بو حياهتم الشخصية كاالجتماعية، كأكجب عليهم أف ٭تسنوا 
 فيو ، كأباح ٢تم ا١تلك، كفرض عليهم أف ٭تسنوا ا١تملكة ... ككل ما ٯتكن لئلنساف أف يصل إليو بنفسو ال

بتهم بو جهل بوظيفتهم ، كإ٫تاؿ بيانو ، كمطال ياىان  يطالب األنبياء ب للمواىب كالقول اليت كىبو اهلل إ
ينا  نا إذ قاؿ: ما كاف  ليصل ذها إٔب ذلك .. كقد أرشدنا نب يا إٔب كجوب استقبللنا دكنو ُب كسائل دن

 .ِمن أمر دينكم فإٕب ، كما كاف من أمر دنياكم فأنتم أعلم بو

لسياسة ال لبشرم ُب صنع ا بن القيم معٌت الشريعة ، كدكر اٞتهد ا يت ىي جزء من الشريعة إذا كانت ك٭تدد ا
لناس، كمقررة للعدؿ بينهم يقوؿ : إف الشريعة مبناىا كأساسها على اٟتكم )بكسر اٟتاء  ٤تققة ١تصاّب ا

                                                 
ُ
لقاىرة ، ص    ة طبعة ا لشرعي اسة ا السي و  ب ا   ُٓص  ُٕٗكت

ِ
ملة لئلماـ ٤تمد عبده ج   لكا   َِْص  ّاألعماؿ ا
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لسياسة ما كاف من األفعاؿ ْتيث يكوف  لعباد .... كا كفتح الكاؼ(، أم اٟتكمة كالعلة كالسبب كمصاّب ا
لناس معو أقرب إٔب الصبلح كأبعد عن الفس  ُنزؿ بو كحي ...  ، كال اد كإف ٓب يشرعو الرسوؿ ا

ياء كاالعصار كاألممأما الغزإب فيؤكد أيضان: أ  ف الشرعيات أمور كضعية اصطبلحية، ٗتتلف بأكضاع األنب
ِ. 

نية ، فعمر بن ا٠تطاب  لتجارب اإلنسا على ىذا األساس ٓب ٬تد ا١تسلموف غضاضة ُب االستفادة من ا
لدكاكين بتجارب الفرس اجملوس كالركـ النصارل ُب ىذا اجملاؿ. استفاد ، كاسًتشد ُب  تدكين ا

لزراعية بأحواض األهنار أراد عمر بن ا٠تطاب كضع نظاـ ضرييب  كبعد الفتوحات الكربل للمجتمعات ا
لزراعة، فوقع االختيار على النظاـ الذم كضعو كسرل أنوشركاف   . ّلؤلرض كا

 

 

 

ر   ش ع ع ب را ل ث ا ح ب ل  ا

ل ا ص ة ف ل أ س ة  م ل و د ل ن ا ن ع ي د  ل

ان لثبات ا٠تلفية  لسياسي منو بوجو خاص ضمان العقيدة ُب اإلسبلـ عنصر جوىرم ُب تشريعو بوجو عاـ ، كا
 .ْاألخبلقية للنشاط اإلنسا٘ب بعامة كالسياسي ٓتاصة 

لدينية ُب لب كقلب كل نشاط ألف ىذه اٟتقيقة ىي اليت تعطي النشاط  كعلى ىذا األساس فاٟتقيقة ا
 كحو ككجدانو.ضمَته كر 

ىكذا يقرر اإلماـ ٤تمد عبده :لو رزؽ اهلل ا١تسلمُت حاكمان يعرؼ دينو، كيأخذىم بأحكامو فرأيتهم قد 
ليد األخرل ، ذلك  ليدين ، كما قرر األكلوف ، كما اكتشف اآلخركف ُب ا هنضوا ، كالقرآف ُب إحدل ا

 .  ُهنم آلخرهتم ، كىذا لدنياىم ، كساركا يزاٛتوف األكركبيُت ، فيزٛتو 

                                                 
ُ
و .   مل النص بكا د  يرا لنص تتمة كقد سبق إ  ٢تذا ا

ِ
ئح   لقاىرة ،  فضا عة ا ة ، طب ي اطن ب ل   ٔٗ، ص ْٔٗا

ّ
نية ص    لدي ا   َٗد. عمارة : السلطة 

ْ
لتشريع ُب اإلسبلـ ، ص   ا   ٕٓد. دريٍت : خصائص 
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اليوـ اآلخر  نبوة كب ذلك أف اإلسبلـ ٯتيز بُت العلوـ الشرعية ، كبُت ما سواىا من العلوـ، فاألكٔب تتعلق بال
لنصوص ا١توحى ذها ، كىذه ىي  لدين، ىي علوـ شرعية ، ا١ترجع األكؿ فيها إٔب ا لعبادات كبأركاف ا كبا

لدين ، كما سواىا من العلوـ رغم تسميتها باإلسبلم ية، فإهنا علوـ عقلية دنيوية، جاءت ٙترة لنشاط علوـ ا
نا علوـ كفنوف  ث العقل اإلنسا٘ب احملكوـ فقط باٟتقائق ا١تكتشفة ُب ميادين ىذه العلوـ ، فنحن لدينا ُب ترا
، مثل العمارة اإلسبلمية كالزخرفة اإلسبلمية، كالفن اإلسبلمي كالطب كالصيدلة .... اْب كلقد ٝتيت 

لعقل اإلسبلمي، كليست علوـ الوحي اإلسبلمي ، كىي إسبلمية با١تعٌت اٟت لديٍت ، كىي علوـ ا ضارم ال ا
لعآب ا١تسلم، فليست ىناؾ علوـ مسلمة كأخرل كافرة ...  .  ٤ِتكومة ْتقائق العلم، كما يقررىا عقل ا

نطاؽ  كالكل يسلم بأف التصوؼ ىو كاحد من العلوـ اإلسبلمية، كالكل تقريبان يرل فيو علمان خارجان عن
علوـ الشريعة ، فهم قد ميزكا بينو كبُت علوـ الشريعة عندما قسموا العلوـ إٔب : علم شريعة، كعلم 
حقيقة، فجعلوا منطق علم التصوؼ كمعايَته ما ٝتوه باٟتقيقة ، بينما ظلت الشريعة ىي منطلق علومها 

لعلوـ، بل ٝتوا أىل ىذا العلم  لبحث ُب ىذه ا  .ّأىل اٟتقيقة  –وفة ا١تتص –كمنطقها ىو أداة ا

لتو كنقائو ، عن تراث الكنيسة ُب أكركبا، كمن ٍب فبل بد  لديٍت ُب جوىره كأصا ثنا ا تلك ميزة امتاز ذها ترا
تنا ، إذا نظرنا إٔب عبلقة الدين بالعلم عن منطلقات األكربيُت ، فليست ىناؾ معركة  كأف ٗتتلف منطلقا

لدين اإلسبلمي كبُت العلوـ ،حىت يكوف ىناؾ عداء، ألنو ال مدخل للدين ُب ٣تاالت ْتث ىذه  بُت ا
للهم إال دعوة اإلنساف كي يعمل عقلو دائمان كأبدان كي يغٍت حياتو ، كيتخذ من تراث العلم  لعلوـ ا ا

لدين.   كمكتشفاتو عربان كعظات لعمق إٯتانو بأصوؿ ا

لعلمانية قد ارتفع ُب  نية كاألمر نفسو بالنسبة للمجاؿ السياسي كلكن صوت ا لدي أكركبا بعزؿ السلطة ا
للكنيسة عن شؤكف اجملتمع السياسي ألف تراث أكركبا كاف يشهد سلطة دينية ٖتكم قبضتها على مقدرات 

نية ، بل ىو كما يقوؿ اإلماـ ٤تمد عبده ينكرىا كيهدمها. لدي  اجملتمع ، كاإلسبلـ ال يقر السلطة ا
لدكتور عمارة أنو إذا كانت العلمانية  لكنيسة، ىكذا يقرر ا ُب أكركبا ىي موقف ضد دينهم كما فسرتو ا

فهي عندنا : اٟتقيقة ا١تعربة عن نقاء ا١توقف اإلسبلمي ُب ىذا ا١توضوع ، فمسيحية أكربا حاربت العلمانية 
لبشر سلطاف اختص  نية اليت ٕتعل لنفر من ا لدي ألهنا ضدىا، أما إسبلمنا فإنو علما٘ب ألنو ينكر السلطة ا

لدين عن الدكلة كالسياسة قد جاءت ُب بو ا١تؤب سبحان لدعوة إٔب فصل ا و كتعأب .... كمن ىنا فإف ا
مناخ ككاقع كتراث كانت فيو كحدة كاٖتاد بُت الدين كالسياسة ... كمن ٍب فإف مصطلح العلمانية ، ال 

ي نتقاصان من إسبلمنا بل على العكس ٯتثل العودة بديننا اٟتن نا ، كال ا نان على دين ف إٔب موقفو ٯتثل عدكا
لدكلة ال ٯتكن أف يكوف شعار الذم  األصل ، كموقفو ا١تتميز ُب ىذا ا١تيداف .... كما أف فصل الدين عن ا

                                                                                                                                                    
ملة ، ج ُ لكا  . ُِٓ، ص ّاألعماؿ ا

نية ص   ِ دي ل لسلطة ا  . ٗٗد. عمارة : ا

نية ص   ّ دي ل لسلطة ا  ٗٗد. عمارة : ا
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لفهم ... فهو شعار مرفوض بنفس القدر الذم ترفض بو شعار كحدة السلطتُت:  يفهموف اإلسبلـ حق ا
نية كالزمنية ُب اجملتمع كاٟتياة فكبل٫تا ٙترة معركة أكركبي لدي ة ٢تا منطلقاهتا كمبلبساهتا كموازينها ا١تختلفة ا

 .ُعن مثيبلهتا ُب كاقعنا العريب اإلسبلمي 

لدكلة ىو ُب حد ذاتو أمر غَت منظور كال قابل للتحقيق ألف الدين كضع إ٢تي ،  لدين كا ٍب إف الفصل بُت ا
لتشبيو  -يتحقق ُب فكر اإلنساف كسلوكو ، مثلو ُب ذلك ، مع فركؽ  تقدات أخرل ، مثل مع –ُب ا

لفكرية  لسياسية كالفلسفة، كغَتىا من األسس ا لفن ، كاألدب كا يها اإلنساف ُب ا كمذاىب متعددة يذىب إل
اليت تكوف ٣تموعها معتقد اإلنساف كفكره، كذها يتحدد سلوكو كينطبع ، ككما تتعايش ىذه األ٪تاط الفكرية 

كانت متميزة كل منها عن األخرل ، كذلك كاالعتقادية ، كتتجاكر، كتتماس ُب اإلنساف الواحد كإف  
لدكلة، إذ ٫تا حصيلة  لواحد، كإف كانت متميزة كل منها عن األخرل، كذلك اٟتاؿ ُب اجملتمع كا اٟتاؿ ا

لدكلة تلتقي كتتعايش ، كتتماس أ٪تاط فكرية كاعتقادية كثَتة : الدين   –كضع األفراد ، ففي اجملتمع كا
لطابع، كما ىو دنيوم ا١تنشأ كالصفة ، كل ذلك يلتقي كلكنو الفن ما ىو دي –األدب  –الفلسفة  ٍت ا

 .ِيتمايز 

كمن ىنا فإف الصياغة اليت نفضل استخدامها ىي أف نقوؿ : إف اإلسبلـ ينكر أف تكوف صفة السلطة 
لزمنية، كلكنو ال يفصل بينهما، كإ٪تا ىو ٯتيز لدينية كا نية، أم ينكر كحدة السلطتُت ا لسياسية اٟتاكمة دي  ا

 .ّبينهما 

لرسوؿ  لسياسية ُب اجملتمع  كا يضع يدنا على ىذه اٟتقيقة عندما يعلمنا اختبلؼ طبيعة السلطة ا
اإلسبلمي )من حيث مدنيتها( عن طبيعة تلك السلطة قبل اإلسبلـ، ُب تاريخ بٍت إسرائيل ، عندما كانت 

هم األنبياء ، كلما ىلك نيب ذات طبيعة دينية يعلمنا ذلك عندما يقوؿ : إف بٍت إسرائيل كانت تسوس
 .ْخلفو نيب ، كإنو ال نيب بعدم ، إنو سيكوف خلفاء 

لسياسة –٘تييزان كليس فصبلن  –على ضوء ما تقدـ ميز الًتاث اإلسبلمي  لدين  ،بُت أمة الدين كأمة ا فأمة ا
لذين تربطهم عبلقة ا لسياسة فهي ٚتاعة ا١تواطنُت ا لدكلة ىي ا١تؤمنوف بدين اإلسبلـ ، أما أمة ا ١تواطنة ُب ا

 اإلسبلمية رغم اختبلؼ العقائد. 
لدكلة  لسياسة ُب ا ذلك أف اٞتماعة ا١تؤمنة باإلسبلـ كونت مع ا١تواطنُت البشريُت غَت ا١تسلمُت أمة ا
اٞتديدة تربطهم ٚتيعان عبلقة ا١تواطنة ال عبلقة اإلٯتاف باإلسبلـ، كىؤالء ا١تواطنوف غَت ا١تسلمُت الذين 

                                                 
ية ص   ُ ن لدي السلطة ا و اإلسبلـ ك  اب   َُُ كت

نية ص   ِ دي ل لسلطة ا  َُّد. عمارة : ا

نية ص  ّ لدي لسلطة ا  َُّد. عمارة : ا

بل ُب مسنده . ْ بن حن و كا ن بن ماجو ُب سن بخارم ُب صحيح ، كا ل ه ا  ركا
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ليهودية اليت ٖتالفت مع ا١تسلمُت ككونت ارتبطوا مع ا١ت لقبائل ا سلمُت بعبلقة ا١تواطنة مع دكلة ا١تدينة ىم ا
لدكلة اٞتديدة  .ُمعهم ا

لديٍت للجماعة ا١تؤمنة باإلسبلـ، كاف ٞتماعة ا١تواطنُت، أم لؤلمة  لدستور ا كعلى حُت كاف القرآف ىو ا
لناس يومئذ كٝتاه ا١تؤرخوف تارة   رسوؿ با١تعٌت السياسي ُب ىذه الدكلة، دستور سياسي ٝتاه ال كٝتاه ا

 .ِبالصحيفة كتارة بالكتاب 

لدستور نصان يؤسس ألمة ا١تؤمنُت، يقوؿ ىذا النص : إف ا١تؤمنُت كا١تسلمُت من قريش  ك٨تن نقرأ ُب ىذا ا
لناس.   كيثرب ، كمن تبعهم كٟتق معهم، كجاىد معهم إهنم أمة كاحدة دكف ا

لسياسة ، يقوؿ ىذا النص: كإف يهود بٍت عوؼ )كمعهم بقية قبائل اليهود( ٍب نقرأ نصان آخر يتعل ق بأمة ا
 أمة مع ا١تؤمنُت.

لقائمة على ا١تواطنة، حىت بعد  لسياسة ا حىت بعد أف نقض اليهود عهدىم كخركجهم من إطار اٞتماعة ا
لسياسية ُب ىذه الدكلة أكسع نطاقان من األمة ا١تؤمنة بالدين ا  ٞتديد .ذلك ظلت األمة ا

لدكلة ُب عهد الرسوؿ  لذين نصركا الدكلة  فمن مواطٍت ىذه ا )ا١تؤلفة قلوذهم( ، كىم أكلئك ا١تواطنوف ا
لسياسي، كليس بدافع اإلٯتاف  اٞتديدة نصران مؤزران ، كحاربوا معاركها كجند يتقاضى مقاببلن ماديان لعطائو ا

ّ. 

لراشد ع مر بن ا٠تطاب ، حيث دخل ىؤالء ُب نطاؽ اٞتماعة كلقد بقي ا١تؤلفة قلوذهم حىت عهد ا٠تليفة ا
تغيَت ُب سهم ا١تؤلفة قلوذهم على ما ىو معلوـ تارٮتيان ، كمن ٍب لو   ل لتطور ضركرة ا ا١تؤمنة، فطرح ىذا ا

 كانت ىذه ا١تسألة دينية ١تا ٕترأ ا٠تليفة عمر إٔب إلغائها. 

لذين أسلم لدكلة اإلسبلمية كمثل ا١تؤلفة قلوذهم ُب ىذا األمر ٧تد األعراب ا وا ٔتعٌت اال٩تراط ُب حركة ا
 .ْفنصركىا بسيوفهم، كاكتسبوا شرؼ ا١تواطنة ، دكف أف يكتسبوا شرؼ عضوية ٚتاعة ا١تؤمنُت 

توبة: من   ل ًر ()ا ًخ آٍل ـً ا ٍو ػى ي ٍل ا للًَّو كى ا ًب ني  ػيٍؤًم ٍن ي رىاًب مى أٍلىٍع نى ا ًم ىكذا يتكلم القرآف عن أعراب مؤمنُت : )كى
 ( ٗٗاآلية

                                                 
نية ص  ُ لدي لسلطة ا  َُٕد. عمارة : ا

نية ص  ِ لدي لسلطة ا  َُٕد. عمارة : ا

نية ص  ّ لدي لسلطة ا  َُُد. عمارة : ا

ل ْ نية ص د. عمارة : ا لدي  َُُسلطة ا
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ٍن  على لىًك نيوا كى ٍؤًم ػي نَّا قيٍل ٓبىٍ ت رىابي آمى حُت ٧تد منهم من اقتصر على اإلسبلـ ، قاؿ تعأب : ) قىالىًت األىٍع
ٍم ()اٟتجرات: من اآلية كي ليوًب ػي ٯتىافي ًُب ق أٍلً ًل ا خي ا يىٍد لىمَّ نىا كى لىٍم  ( ُْقيوليوا أىٍس

لعلمانية، لذين ٮتتاركف ا لذين يسعوف إٔب إقامة دكلة دينية   كفحول ما نقولو ُب ىذا الباب : إف ا أك ا
كهنوتية يسلبوف األمة سلطاهنا كسلطاهتا، كما ىؤالء أك أكلئك إال مقلدكف للحضارة الغازية غافلوف أك 

لدنيا . لعقل كحريتو ُب ىذه اٟتياة ا  متغافلوف عن موقف اإلسبلـ من العلم، كمن ا

دان بأف علماء األخبلؽ ٯتيزكف العبل  : ُقات اآلتية بُت األخبلؽ كالسياسةىذا كننوه استطرا

تاج اٟتقيقي ىنا تاج اٟتكمة )ابيقور( ، كلكن أليس  - ل األخبلؽ بدكف سياسة )كىدفها ٦تلكة اإلحساف كا
إغراؽ ا١توقف األخبلقي ُب ا٢تول ، حىت كلو كاف ا٢تول الوحيد ا١تاثل ُب حب اهلل ال يدعو إٔب اٞتبلء كال 

لتواكل، كلما كاف اإلحساف  إٔب النجوع .... إف كل أخبلؽ اإلحساف تتخبط ُب مزيد من السدل ضد ا
أكمل ، كُب الوقت نفسو تتعرض أخبلؽ اإلحساف ، كما تتعرض كل أخبلؽ تقوـ على العواطف الطيبة 

لكلمة  لفريسيو ، كإ٪تا بصددىا اخًتعت ىذه ا  .٠ِتطر ا

اجملتمع أعزؿ ، أك ضائعان متخبطان إف األخبلؽ بدكف سياسة كىم أك نقص يدع اإلنساف الذم يعيش ُب 
لتقوقع ُب عزلة كاىية ، أك إٔب االعتزاؿ ُب منفى سريع العطب   .ّأك ٖتصنو على ا

لوسائل. - لغاية بدكف نبل ا لية اليت تستهدؼ الوصوؿ إٔب ا لسياسة بدكف أخبلؽ : كىذه ىي ا١تيكافي  ا
لسياسة ، كال شك مرفوضة ، كيرل بوالف أف مكيافيلي است طاع أف يقلب األخبلؽ ا١تسيحية كىذه ا

 رأسان على عقب كأف يقيم أخبلقان جديدة قائمة على القوة.

لشاملة لؤلخبلؽ - لسياسة ا لسياسة ذاهتا على : ا لسياسة أساس األخبلؽ شريطة أال تقوـ ا كىنا تؤلف ا
 .ْأساس القوة، بل على أساس العقل 

لشاملة للسياسة - لسياسة ، كتنطوم عليها ، أك ٬تب كىنا نقوؿ إف األخبلؽ :  األخبلؽ ا تشمل على ا
 .ٓأف تسَتىا أك أهنا تستطيع توجيهها 

                                                 
عوا ، دمشق ، دار طبلس ، ط ُ ل اسة ، ترٚتة د. عادؿ ا بعدىا . َُِ، ص ٖٖٗ،  ُرٯتوف بوالف : األخبلؽ كالسي  كما

بق : ص  ِ ١ترجع السا   ُِٗا

بق : ص  ّ ١ترجع السا   ُِِا

بق : ص    ْ لسا ١ترجع ا   ِْٔرٯتوف بوالف : ا

بق : ص   ٓ ١ترجع السا ا  ِْٖرٯتوف بوالف : 
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إف األخبلؽ اٞتيدة تصنع ا١تؤسسات اٞتيدة كا١تؤسسات اٞتيدة تصنع األخبلؽ اٞتيدة.. أفبل يوجد 
ئ اتصاؿ مستمر ُب الواقع بُت الفصائل األخبلقية كالفصائل السياسية ؟؟ إهنا ٚتيعان تنتمي إٔب مباد

 .ُكاحدة كتتموضع ُب نظاـ كاحد ، ككيف ال يكوف أحكم الناس ىم أفضل اٟتكاـ 

لسياسة  لسياسية ال تنفصل عن ألخبلؽ، كال تعارضها ، كمن ٍب ال ٬توز سيطرة ا ىكذا يقرر بوالف أف ا
لسياسة سيطرة مباشرة، بل بانتماء كليهما، كبإخضاعهما لنظاـ مشًتؾ  على األخبلؽ أك األخبلؽ على ا

 .ِشملهما كيتجاكز٫تا ي
لتمايز بُت النظامُت دكف الفصل ....   ىذا ُب نظرم ما قررناه سابقان بوجود ا

لسياسة تؤلفاف نظامُت ٥تتلفُت بطبيعتهما كمن احملاؿ إرجاع أحد٫تا إٔب  ىكذا يقرر بوالف أف األخبلؽ كا
من حيث معناه كقيمتو  اآلخر ، كإف كاف ىذاف النظاماف ينطبقاف على كاقع كاحد ىو كجود اإلنساف

لسياسي اٞتوىرم  لفرد اإلنسا٘ب ا كجودان اجتماعيان سياسيان حىت ُب إ٧تاز ما ىو أكثر شؤكنو فردية، إ٧تازه ا
متنع  كالقادر على إنتاج كجوده كْترية تكرب أك تصغر كبوعي يزيد أك ينقص ، إف ىذين النظامُت مهما ا

بادؿ منظومة نوساف.. إرجاع أحد٫تا إٔب اآلخر يند٣تاف ُب منظومة ع  .ّمل مت

لوثيقة ا١تتبادلة، أم  لسياسة كعبلقاهتما ا نبغي االعًتاؼ بتعذر إرجاع اختبلؼ األخبلؽ عن ا كلذا ي
باالعًتاؼ بالصفة اٞتدلية اليت تشد إحدا٫تا إٔب األخرل، بالرغم من اختبلفهما ال ٯتكن أف تنفصل 

ػزعاف إٔب أف تنتج إ ن تبادؿ ، األخبلؽ ا١تعينة تنتج سياسة احدا٫تا عن األخرل ألهنما ت حدا٫تا األخرل بال
لناٚتة عنها  نة تنتج اختبلفان تتصل بالعادات األخبلقية ا لسياسة ا١تعي  .ْتتصل ذها ، كا

لوعي  كما دامت األخبلؽ كالسياسة ُب شكلهما األعم تنتظماف كجود األفراد القادرين على اٟترية كعلى ا
 أف ٭تيوا حياة مشًتكة، فإف جدؿ عبلقاهتم يعرب عن ضركرة كأ٫تية كيعرب كا١تتهيئُت بالدرجة األكٔب إٔب

لزاـ  بار معاكس عن إ  .ٓباعت

لسياسية كا١تمارسات  كيتكشف من جهة أكٔب تأثَت تكويٍت متبادؿ عبلقة تأثَت نافع بُت ا١تمارسات ا
يكوف مواطنان صاٟتان ، األخبلقية ، كما تتكشف من جهة أخرل عبلقة إلزاـ ، فاإلنساف الطيب ملـز بأف 

                                                 
بق : ص  رٯت ُ ١ترجع السا ا  ِِٓوف بوالف : 

بق : ص   ِ ١ترجع السا ا  ِٗٓرٯتوف بوالف : 

بق : ص   ّ ١ترجع السا ا  َِٕرٯتوف بوالف : 

بق : ص   ْ ١ترجع السا ا  ُِٖرٯتوف بوالف : 

بق : ص   ٓ ١ترجع السا ا  ُِٕرٯتوف بوالف : 
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لسياسية  كا١تواطن الصاّب ملـز أف يكوف إنسانان طيبان بسائق اتساؽ مواقفهما كاتساؽ اٞتملة األخبلقية ا
يها معان   .ُاليت ينتمياف إل

لديٍت يقوـ  لظاىرة  –كما ىو معلوـ   –إف النشاط ا على إ٧تاز ا١تعٌت، كىو ذهذه اآللية ينخرط ُب صميم ا
لسياسي الذم ىو اجتماعي ُب جوىره كماىيتو، كإف كاف ٤تموالن على االجتماعية، كىذ ا ىو عُت النشاط ا

 إرادة ا٢تيمنة كالقوة.

على إنتاج ا١تعٌت، حسب التحديد القيمي للسلطة  –بعد تطور مرير  –كمع ذلك فالنشاط السياسي يقوـ 
لسياسة األمريكي الكبَت )أكسنت(.  ُب رأم عآب ا

لدٯتقراطية كاٟترية كا١تساكاة كالسؤاؿ ا١تطركح ىو:  لسياسة  –أليست ا معٌت كقيمة ،  –كىي من متعلقات ا
لعليا ُب اٟتياة.  بل القيمة ا

كإف أم حديث عن  ِإذف فالنشاطاف السياسي كالديٍت يلتقياف ُب نقطة كاحدة ىي بؤرة الشعور اإلنسا٘ب
لكامل ا١تطلق كاٞتامد للظاىرتُت ، ىو ُب حد ذاتو ٘تزيق  نية.الفصل ا لبؤرة الشعورية اإلنسا  ألكصاؿ ىذه ا

لظاىرتُت قدٯتة منذ بدء ا٠تليقة حىت اليوـ  .ّىكذا يقرر الدكتور ربيع بأف العبلقة بُت ا

لثورة الفرنسية، قد قامت ذهذا الفصل فإف مثل ىذا ا١توقف، إ٪تا يعرب عن  على ىذا األساس فإذا كانت ا
ثنائي ُب تاريخ البشرية   .ْكضع است

ياىا ُب  لقد قامت نية ُب زاكية ضيقة من دائرة اٟتياة ا٢تشة الركيكة رامية إ لدي لظاىرة ا لثورة ٔتحاصرة ا ىذه ا
لعاـ  لنسياف قاصرة دكرىا على ا٠توصصة ، أم على العبلقة ا٠تاصة، كليس على الشأف ا  .ٓالضياع كا

لكنيسة الكاثوليكية من خبلؿ  ٣تموعة م نتهت لقد كاف ىذا ا١توقف رد فعل ١تبالغات ا ن التطورات ا
يها على أهنا مصدر الفساد   .ٔبطردىا من اٟتياة العامة ، كالنظر إل

لثورة الفرنسية  تعرب عن خلط  –كاليت ال نزاؿ نعيش حصادىا  –كفضبلن عن ذلك ، فالفًتة البلحقة ل
لدينية كتعبَت عن نوع لدينية كعبلقة من عبلقة االرتقاء، كبُت ا١تمارسة ا من أنواع  كاضح بُت الظاىرة ا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ِٖٔا

ر ا١تشرؽ كا١تغرب ، ص   ِ تعبَت ل ُٕحوا ل  لدكتور حسن حنفي .كا

لنشر ط ّ لطباعة كا يل ل للًتاث اإلسبلمي دمشق ، دار اٞتل لفكرم  تجديد ا ل يع : ا   ّص  ِٖٗ،  ُد. حامد رب

لتجديد الفكرم ص  ْ ا   ُّد. ربيع : 

الساقي بَتكت ط ٓ ر  لغرب دا ا ، ا   ٖٔص  ٓٗٗ ُد. اركوف : اإلسبلـ ، أكرب

لتجديد الفكرم ص  ٔ ا  ِّد. ربيع : 
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نية  لقانو٘ب لؤلنا لتنظيم ا ا١تصاّب الطبقية ا١تهيمنة ، ْتيث تعترب من حيث حقيقتها أسلوبان من أساليب ا
 الفردية.

لعشرين ككرد فعل  يد العربية إال خبلؿ القرف ا لتقال لثورة الفرنسية ىذه القطيعة اليت ٓب تعرفها ا لقد أحدثت ا
لقي لسياسية فاشل لفهم خاطئ ٟتقيقة العبلقة بُت ا  .ُم الدينية كالقيم ا

لدينية كحقيقة اجتماعية ال تقوـ  لتأكيد أف الظاىرة ا من حيث جوىرىا كطبيعتها  –ىكذا نستطيع ا
لذاتية  لدين ىنا  –ا لديٍت ، كا لتطبيق ا على ا٠تطأ كا٠تطر، بل إف مثل ىذا ا٠تطأ كا٠تطر كليد ا١تمارسة كا

١تسألة أكالن كأخَتان ال تكمن ُب اجتثاث الظاىرة ، بل ُب مثلو مثل أية فعالية من فعاليات اٟتياة، كا
 تنظيمها.

لقرف  لتنظيم أخذ يظهر خبلؿ الربع األخَت من ا كال أدؿ على تلك العبلقة الوشيجة بُت الظاىرتُت أف ىذا ا
ا١تاضي ، كينطلق على كجو ا٠تصوص خبلؿ األعواـ اليت نعيشها ٔتفهوـ جديد يؤكد عمق ىذه العبلقة 

 الرتباط بُت الظاىرتُت.كعمق ا
لعبلقة أكثر كضوحان عندما ٨تاكؿ إطبلؽ إشعاعات اٟتاضر على تطورات ا١تستقبل كتوقعات  كتربز ىذه ا
اٟتركة ُب األعواـ القادمة ، كىذا سوؼ يربز بشكل كاضح مدل ما تستطيع أف تقدمو ا٠تربة اإلسبلمية ُب 

 .ِىذا اجملاؿ من داللة فكرية كحركية ُب آف كاحد

لتاسع عشر ىي ُب ى لواعد للدين يستشفو الدكتور ربيع من بركز ظاىرة جديدة ُب هناية القرف ا لدكر ا ذا ا
اينة تدكر حوؿ انتقاؿ  حقيقتها عودة إٔب حضارة العصور الوسطى بأسلوب من خبلؿ مسالك ٥تتلفة كمتب

لكاثوليكية من موقف الصمت كاالنطواء إٔب موقف اٟتركة كاالنفتاح  لكنيسة ا  .ّا

لدكتور ربيع بأف الكنيسة اليت انطوت على نفسها لتضميد جراحها سرعاف ما عادت لتؤكد  ىكذا يدلل ا
لسياسية أبدية، كال ٯتكن أف ٗتتفي   .ْبأف كظيفتها ا

لثالث عشر ُب  لكاثوليكي ليوف ا با ا لبا ىو ُب حقيقتو بداية لعصر جديد ،  ُُٖٗ/ٓ/ُٓإف حديث ا
ابا ا١تذكور بصراح لب لكنيسة بأف تتدخل ُب األحداث ا١تدنية، كبأف عليها فلقد أعلن ا ة ككضوح عن حق ا

تارٮتية كتطور نظامها بأساليب جديدة تعرب عن طبيعة العصر  ل  .ٓأف تؤدم كظيفتها ا

                                                 
لتجديد الفكرم ص  د. ربيع : ُ  ُِّا

لتجديد الفكرم ص  ِ ا  ّٔد. ربيع : 

لتجديد الفكرم ص  ّ ا  َْد. ربيع : 

لتجديد الفكرم ص  ْ ا  َْد. ربيع : 

لتجديد الفكرم ص  ٓ ا  َْد. ربيع : 
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لكنيسة ، مثل األحزاب كاٞتمعيات كاٞتامعات  ىكذا أخذت تتبلور حديثان سياسة ٖتمل بصراحة اسم ا
نقابات الكاثوليكية  ل  .ُكا

األدكات ٘تلك استغبلالن حركيان ذا طابع سياسي مستقل ، كىي ُب اآلف نفسو تعلن أهنا تتفق مع  فهذه
لكنيسة ُب األىداؼ ا١تشًتكة .  ا

ليهودم، كذلك بظهور الصهيونية كظاىرة  ىذا التطور على الصعيد ا١تسيحي ٕتده أيضان على الصعيد ا
نية سياسي لدكلة العربية كحقيقة دي  ة. سياسية ٕتسدت ُب ا

ية اإلسبلمية( كنتاج للخلل العميق  ثة )باألصول لسياسية اٟتدي ك٨تن لن نتكلم عن بركز ما ٝتي باألدبيات ا
اتنا،  بل  باره حدثان إسبلميان خاصان كراىنان ُب حي ا العربية كاإلسبلمية ، لن نتكلم عن ذلك باعت اتن ُب حي

لدين   بالسياسة على الصعيد اإلسبلمي .سنحاكؿ استشراؼ اٟتقيقة اٟتقيقية كا١تاىوية لعبلقة ا

لعامل  كحقيقة األمر أف العبلقة بُت الظاىرتُت ٘تس العمق الفلسفي لؤلشياء ، فالسياسي يقع ُب قلب ا
لديٍت ىو ا١تكاف الذم يتحقق فيو  لديٍت ، كبا١تقابل فالديٍت يقبع ُب قلب العامل السياسي ، ألف ا ا

لتقديس عن طريق الشعائر كالطقوس كاالحتفا لتوراة كاألناجيل كالقرآف قراءة ا ا ا الت ، كمن ٍب إذا ما قرأن
بنيوم كالوظائفي الفعاؿ بُت العاملُت السياسي  ل انًتبولوجية حديثة تبُت لنا بكل كضوح ذلك التمفصل ا

لتأسيسية لؤلدياف . لديٍت، كذلك على مستول ا١ترحلة ا  كا

لعلمانية كاٞتمهورية قد انتخبت كاص طفت أٝتاء بعض األبطاؿ كالشخصيات زد على ذلك ففرنسا ا
لذاكرة  لتأسيسية ا٠تاصة با١تشركعية اٞتمهورية من أجل ترسيخها كتسجيلها ُب ا كاألحداث كاللحظات ا
نة تذكرنا بطقوس الدين اليت  القومية أك الوطنية ، كقد استخدمت لذلك طقوسان كاحتفاالت كشعائر معي

لسي لدكلة اٞتديدة على سطح ا١تسرح ا  .ِاسي حققتها ا

فاجملريات كاآلليات ا١تستخدمة ٠تلع ا١تشركعية على النظاـ السياسي ، كتأسيس العقائد االٯتانية تظل ىي 
لتنظَتات كاألدكات ا١تفهومية كمواقف ا١تؤسسُت للنظاـ اٞتمهورم اٞتديد كخطاباهتم  ىي ، كلكن مضموف ا

 تتغَت.
لية للنظاـ ليوـ أماـ األزمات اٟتا ا ا نا نسمع بعضهم ينادم بضركرة  كعندما ٧تد أنفسن الدٯتقراطي ، فإن

لركحية  ئية كا لقيادة الفكرية كالقضا  .ّتوافر ا١تزيد من األخبلؽ، كا١تزيد من ا١تصداقية لدل ا

                                                 
لتجديد الفكرم ص  ُ ا  ُْد. ربيع : 

لغرب ص ِ ا ا ،   ُٗد. ارغوف : اإلسبلـ ، أكرب

ل ّ ا ا ،   ُٗغرب صد. ارغوف : اإلسبلـ ، أكرب
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لدين اإلسبلمي كحصره كحشره ُب إطار اٟتياة ا٠تاصة، ىذا القوؿ يعترب غفبلن أك تغافبلن  لقوؿ بإقصاء ا إف ا
تارٮتية ا١تتمثلة بعبلقة اإلسبلـ عن طبيعة ىذا الدين سواء م ل لناحية ا ناحية النظرية الصرؼ أـ من ا ل ن ا

نا العربية كٖتايثو ك٘تاىيو ذها. مت  بركح أ

تية يعانق اٟتقيقة السياسية . لذا لنقطة األكٔب ، كىي ما إذا كاف اإلسبلـ ّتوىره كطبيعتو ا  لنأخذ ا

لسي لتساؤؿ عن اٟتقيقة ا اسية، طبيعتها ، داللتها ... ٦تا ال شك فيو أف قبل اإلجابة عن ذلك ال بد من ا
لسياسة إ٪تا تعٍت صياغة ما ىو مشًتؾ ، فهي إذف ذلك االٝتنت الذم يضم لبنات اجملتمع ، كا١تكوؾ  ا

لدمج كالصهر ُب اٟتياة. لتواصل كأكصاؿ ا لتواشج كخلق عرل ا  الذم ينسج خيوط الضم كا
لعليا ىذه الوظيفة األساسية للسياسة ٧تدىا بارزة بش كل صارخ ُب اإلسبلـ الذم ىو ُب جوىره كحقيقتو ا

لعاـ كاٟتقيقة اٞتماعية. لكثَت بالشأف ا  ظاىرة تعٍت الشيء ا
لدكتور فهمي جدعاف ُب سربه ٞتدلية الديٍت كالسياسي ُب اإلسبلـ ، كٖتديد  على ىذا األساس فنحن مع ا

تدليل بأف كل ما ىو فردم حُت يتحوؿ إ ية بال  ٔب اجتماعي يصبح سياسيان.طبيعة ىذه اٞتدل

لديٍت نفسو حُت يكف عن أف يكوف لئلنساف ُب خاصية نفسو ، كيصبح شأنان ال بد أف يصبح سياسيان،  كا
لديٍت بالضركرة كا١تاىية إٔب  كمن ٍب فكل فهم للدين يأخذ ٔتبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ٭توؿ ا

 .ُسياسي 

لديٍت ٧ت لتأسيس للسياسي على ا لدريٍت من خبلؿ ٖتديده كىذا ا لدكتور فتحي ا ده كاضحان كجليان لدل ا
لطبيعة اليت تتسع لتشمل كافة كجود  النشاط اإلنسا٘ب ، ال سيما  لعبادة ُب اإلسبلـ ، ىذه ا لطبيعة ا

لدين  لديٍت عبادة ، بل من أجل فرائض ا  .ِالنشاط السياسي ، األمر الذم جعل ىذا النشاط با١تفهوـ ا

لسياس لعبادة ُب اإلسبلـ ، ىذا فضبلن عن أف عناصر العقيدة ُب فالعمل ا ي عنصر أساسي ُب مفهوـ ا
ية فيو، كما تستلزمو من ا١تفهوـ العاـ للعبادة، قد غدت حقائق  لدين اإلسبلـ ٔتا ىو منطلق للحقيقة ا

لتوجيو شطر غاياتو اإلنسانية  لسياسي داخبلن كخارجان، كتكفل سداد ىذا ا لتدبَت ا  .ّنفسية توجو ا
نان ، كقربة يتقرب ذها إٔب اهلل بن تيمية : فالواجب اٗتاذ اإلمارة دي  .ْكىذا ىو عُت قوؿ ا

لديٍت ُب اإلسبلـ يتجذر حوؿ بعد فلسفي كو٘ب كجودم كما ىو  لربط بُت السياسي كا كلكن ىل إف ىذا ا
 ىذا اٞتذر ؟ 

نا ا١تقبل.  ىذا ىو موضوع ْتث
                                                 

لشركؽ ، عماف  ُ ر ا لديٍت كالسياسي ُب اإلسبلـ ، دا ة ا ي ة ، دراسة ُب جدل   ٖٗٗد. فهمي جدعاف : احملن

ة بَتكت ط   ِ ل لرسا ا السياسة كاٟتكم ، مؤسسة  تشريع اإلسبلمي ،  ل لدريٍت : خصائص ا ا   ُٓص  ٕٖٗ،  ِد. فتحي 

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُٔا

الشرعية ص    ْ لسياسة  و ا ب ا   ٕٕكت
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ر   ش س ع م ا خ ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي رق ش م ل ة ا ي ق ي وف ت ل   ا

كحقيقة األمر أف ىذا البحث ىو اختصار ١تقاؿ موسوـ بعنواف الفكر ا١تسيحي العريب من علمانية الغرب 
لدكتور ٤تمد جابر األنصارم   .ُإٔب إٯتانية الشرؽ بقلم ا

نو ُب ماىيتو كطبيعتو  نا إ لفكر اإلسبلمي، كقل أجل كنا تكلمنا غَت القليل عن ىذه القسمة اليت ٘تيز ذها ا
لذاتية كك لتوازف بُت ٣تموعات متعددة من ا١تنظومات.ا توفيق كإقامة ا ل  نهو العميق ال يعدك ا

كإذا كنا استطعنا اإلمساؾ ببعض خيوط ىذه الوسطية ُب اإلسبلـ ، فالفضل يعود للدكتور األنصارم 
 الذم أعطاىا عمقها كجذكرىا ُب تربة الفكر ا١تشرقي، فما ىو إذف ىذا التجذير كأبعاده ؟؟؟ 

لد  كتور األنصارم أف ُب تاريخ ا١تسيحية ظاىرتُت توفيقيتُت ، األكٔب تبلورت ُب ا١تسيحية األكٔب ُب يرل ا
الشرؽ كاإلسكندرية ، ككاف ٢تا دكرىا ا١تشهود ُب ترسيخ التصاّب بُت الوحي السامي كالعقل ا٢تيليٍت ، أما 

لكنيسة على يد القديس توما ا ثانية فقد ظهرت ُب أكركبا كٖتت رعاية ا ل ـ( بعد ُِْٕالكويٍت )توُب ا
لطريق  توفيقية ا١تسيحية األكٔب مهدت ا ل لتوفيقية اإلسبلمية )الرشدية ٓتاصة( كبتأثَت منها، أم أف ا أفوؿ ا
ثانية استلهمتها كأكملت مسَتهتا على اٞتانب اآلخر من ا١تتوسط ٦تا  ل ينما ا توفيقية اإلسبلمية، ب ل لنشوء ا

 إرث توفيقي متواصل. يدؿ على تشارؾ ا١تسيحية كاإلسبلـ ُب

لدكتور األنصارم أنو إذا كاف اإلسبلـ قد استشعر اٟتاجة للتوافق مع العقل الفلسفي بعد الفتح،  كيؤكد ا
تارٮتي جراء عملية تفاعل سامي ىيليٍت إٯتا٘ب عقلي ، ٦تا جعل منها  ل فا١تسيحية قد كلدت ُب مهدىا ا

بداية معادلة توفيقية بُت اإلٯتاف كالعقل ب ل صفة جذرية، كما جاءت شخصية ا١تسيح اإلنساف ا١تتألو كمنذ ا
عضويان فريدان بُت ما ىو إنسا٘ب ٤تدكد، كبُت ما ىو إ٢تي متعاؿ غييب .  ، توفيقا ن

لعقلي ضركرة إٯتانية مسيحية، كىو اشتما٢تا  كٙتة سبب آخر مرتبط بطبيعتها العقيدية جعل من التفسَت ا
لتب لعقلي على عقائد ذات خاصية مركبة ٭تتاج ا لتفلسف ا شَت ذها كشرحها كتربيرىا إٔب درجة متقنة من ا

ثليث كا٠تطيئة األصلية كالفداء كطبيعتو ، كما يتبع ىذه العقائد من أسرار الكنيسة  لت الذم يظهر عقيدة ا
لتسليمي بطبيعة اٟتاؿ، كلكنها  ٖتتاج إٔب تفسَت فلسفي متقن ْتمي  -٢تذا االعتبار ذاتو  -ٖتتم اإلٯتاف ا

                                                 
لعدد  ُ ة ا امن ث ل ا ة  لسن ر االجتهاد ، بَتكت ، ا  بعدىا . كما ٖٔص  ْٔٗلعاـ  ِّك  ٣ُّتلة االجتهاد ، دا
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لداعية ا١تسلم االكتفاء بالقوؿ بأف اهلل كاحد العق يدة ضد ٤تاذير الغموض كالفوؽ عقلية ُب حُت يستطيع ا
لتربير العقلي ، ك٢تذا أمكن للسلفية اإلسبلمية  لتعمق ُب ا كإف ٤تمدان رسولو دكف اٟتاجة إٔب أم درجة من ا

لدين ُب تركيبو األصلي، كىذا ما أعاف الغز  إب على أف يعزؿ الفلسفة عن رفض العقبلنية دكف مساس ا
العقيدة ُب اإلسبلـ ، بينما أحس االكويٍت بضركرة اإلبقاء على نسبة معينة من العقبلنية ، كىو ما تصر 

 عليو الكنيسة حىت يومنا ىذا.

لنهائي  بيد أف النهضة األكركبية اٟتديثة مثلت نقضان خطَتان للتوفيقة ا١تسيحية بًتسيخ مبدأ الفصل ا
لتوجيو ا١تسيحي تدر٬تيان، كإعبلء شأف العقل ّتذكره اإلغريقية  كاٟتاكم بُت لعامة كإقصاء ا لدين كاٟتياة ا ا

بار اإلٯتاف ، كاٗتاذه ا١تعيار األكؿ لتحديد ا١توقف من شؤكف االعتقاد كا١تعرفة  غَت ا١تسيحية فوؽ اعت
لتوفيق لتشكيل كاٟتضارة، األمر الذم فرض على ا١تسيحية ُب أكركبا التخلي عن صفتها ا ية ا١تشرقية ، كا

لفان  نية بالدرجة األكٔب ٥تا بصورة مبلئمة للتطور بُت نطاؽ العقل كنطاؽ اإلٯتاف ، كاعترب اإلٯتاف مسألة إٯتا
تومائية )نسبة إٔب توما اإلكويٍت(  ل  بذلك الكثلكة كالفلسفة ا

٫تا شبلي مشيل كفرح كٖتت تأثَت ىذا الوافد ٧تد أكؿ مفكرين مسيحيُت مشرقيُت ُب العصر اٟتديث ، ك 
لتوفيقي ، كيسقطاف العنصر اإلٯتا٘ب ُب معادلة لصاّب العقل ، كيتوجهاف صوب  انطوف ٮترجاف عن اإلرث ا

لعلمانية اليت شارفت اإلٟتاد  ليتأثر أحد٫تا بالداركنية كما كلدتو من فلسفة اجتماعية  –كقتئذ  –أكركبا ا
لدين اٞتديد لئلنس لعلم ىو ا ية كليعلن أف ا انية ، كليقتفي ثانيهما اإلرث العلما٘ب شبو اإلٟتادم ككون

للثورة الفرنسية كاالشًتاكية األكربية من بدء تأثر٫تا با١تاركسية ، مع تبنيو ١توقف ارنست ريناف من الدين 
 ككظاىرة بشرية تارٮتية ٤تدكدة بزماهنا كمكاهنا.

لفكر ا١تسيحي ا١تشرقي صوب قطب العقل ا٠تالص أدل إٔب ردة فعل متضادة متطرفة ٨تو  ىذا اال٨تياز ُب ا
لزمن كانت ا١تهجرية الشمالية تثور  لتوفيقية فبعد أقل من عقدين من ا القطب اآلخر على حساب ا١توازنة ا
لعقل كالعلمنة كاٟتضارة اٟتديثة ٔتجملها ، كتبحث عن مصدر إٯتا٘ب جديد ىو فرع من إرثها  ضد ا

 كبا كأمريكا.ا١تسيحي كالردة اإلٯتانية اٞتديدة ُب أكر 
لركحانية الصوفية ١تيخائيل نعيمة ذركة ىذه اإلٯتانية اٞتديدة اليت ٓب ترتد ضد العقل، بل ضد  كقد مثلت ا

لتوفيق بُت العقل كاإلٯتاف.  مبدأ ا

كالواقع أف الكنيسة ُب ىذا ا١تشرؽ حاكلت جهدىا ٣تاذهة ىذا االختبلؿ ا١تتدفقة عواصفو من الغرب 
لت لديانة كاٟتضارة ُب ىذا الشرؽ، كما قاكمت ُب الوقت ذاتو كالشرؽ مذكرة ٔتبدأ ا ليو ا وازف الذم تستند إ

تية الوافدة من الغرب كاليت ٖتمل ُب طياهتا مبدأ الفصل بُت العقل كاإلٯتاف ، كحصر تا١تؤثرات الربكتس ان
تية خالصة ...  لدين ُب دائرة إٯتانية ذا  ا



 256 

توفيقية اإلسبلمية ا١تستجدة ُب ل نية  ككما ٕتاكزت ا لتقليدية كالعلما لسلفية ا ينات القرف ا١تاضي اصطراع ا ثبلث
التجديدية بإحبلؿ توازهنا ٤تلو ، فقد ظهر رعيل جديد من ا١تفكرين ا١تسيحيُت العرب ُب الفًتة ذاهتا 
استطاع ٕتاكز مرحلة الصداـ بُت العقل كاإلٯتاف ُب النفس ا١تسيحية ا١تشرقية ، كالعودة ذها إٔب جذكرىا 

توفي ل ثقافات ا١تنطقة ، فجمع ىذا الرعيل من جديد بُت ا٢تموـ ا ثان مشًتكان ل قية ا١تتأصلة اليت ٘تثل ترا
ية ، كماؿ عن السَت على خطى مشيل ُب العلمانية  لتحديث ثية للمشرؽ كا٢تموـ اٟتضارية ا لًتا االٯتانية ا

لقدٙب ، كما أعرض عن االنسياؽ  ـ القومي كإرثو ا كراء ركحانية نعيمو، ىكذا ٬تد ا٠تالصة كٗتليو عن االلتزا
الباحث أف اٞتيل ا١تتمثل ٔتيشيل عفلق كانطواف سعادة كقسطنطُت زريق قد عاد إٔب اٞتذكر ا١تشرقية مع 

لتجديد كالتحديث كتعميقها بالًتكيز على مسألة االنبعاث القومي.  االستمرار ُب معاناة قضايا ا

لتوفيقية مرتبط بانفتاحو على ا١تعاناة كمن ا٢تاـ أف نبلحظ أف عودة الفكر ا١تسيحي العر  يب إٔب هنج ا
يان  لتزاـ قومي نرل عفلق كسعادة كزريق منغمسُت كل القومية ، إذ بينما ٮتلو فكر مشيل كنعيمة من أم ا

 با١تعاناة القومية.

لقومية ا١تشًتكة ، فأط لق كلقد فتح ىؤالء باب مصاٟتة تارٮتية بُت اإلسبلـ كا١تسيحية ُب بوتقة القضية ا
عفلق كلمة احملبة ا١تسيحية ُب زخم الشعور القومي العريب ، كربط زريق تارٮتيان بُت العركبة كاإلسبلـ ُب 

لقومي ، كجهد سعادة إلرجاع احملمدية كا١تسيحية إٔب اٞتذر االبراىيمي. لوعي ا  نطاؽ ا

مرحلة جديدة  حىت بدأت ُّٗٗيقوؿ اغناطيوس ىزٙب مؤرخ الفكر العريب ا١تسيحي: كما أف بزغت مشس 
من مراحل اٟتوار بُت ا١تسيحية كاإلسبلـ يتصف با٢تدكء  كالرصانة العقلية كالربىاف على أف كل جهد ُب 
إظهار ا١تسيحية كاإلسبلـ ُب كضع تضاد ىو جهد ضائع ، كأف اإلسبلـ ُب الواقع أكسع بكثَت ٦تا يظن 

 ـ كمعتقداهتا.الكثَت من ا١تسلمُت ، كأف ا١تسيحية ترل فيو عدة عناصر تتبلء

تومائية اٞتديدة ُب الفكر لعريب كإليو يرجع  ُٗٓٗ – ُٖٖٔكيعترب يوسف كـر ) ل ( من أبرز ٦تثلي ا
 الفضل بتحويلها من الىوت مدرسي إٔب فلسفة معاصرة ذات نزعة كجودية.

لفلسفة اٟتديثة برمتها منذ  كيتلخص اٞتهد الفكرم ليوسف كـر ُب ٤تاكلة تقصي نظريات ا١تعرفة ُب ا
ديكارت إٔب كانت إٔب ىيجل ، كإظهار هتافت ا١تدرسة اٟتسية التجريبية كا١تدرسة العقلية ا١تثالية 

 )التصورية( على حد سواء .
ىكذا يعود كـر إٔب ا١تفهوـ األرسطي الكبلسيكي للعقل من حيث ىو جوىر مستقل قادر على إدراؾ 

 ماىيات األشياء كماىية الوجود الكو٘ب كلو .

ىتماـ بالعقل األرسطي كماىياتو كوف ىذا القوؿ عقبلن مؤمنان بوجود اهلل قاببلن للتوافق مع كمرد ىذا اال
نهاية إٔب مادية اٟتادية ، كأف  ل تارٮتية اٟتديثة أف اٟتسية التجريبية تؤدم ُب ا ل لتجربة ا ثبتت ا لدين بينما أ ا
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تية  لذا الية ا ١تث تية  إال أف كسيلتها إلثبات اإلٯتاف -كإف كانت مؤمنة  -ا كالربىنة على كجود اهلل كسيلة ذا
لعلمانية.  استبطانية ال تقول على الصمود ُب كجو ا

تائج  لباف قد دعا إٔب استفادة الفكر الديٍت من ن ل براىيم ا كمن ا٠تَت أف نستذكر أف توفيقيان مسلمان ىو ا
الية اٟتديثة اليت يراىا منسجمة مع الدين كاألخبلؽ.   الفلسفة ا١تث

توفيقي ل لدكتور شارؿ مالك من حيث انطبلقو من مبدأ كحدة اٟتقيقة ، كرفضو لفكرة كمن ا ُت أيضان ا
لتوازف كالتكافؤ بُت ما  لتناقض اٞتوىرم ُب طبيعة الكوف، كما يستتبعو من حس مأساكم ك٤تاكلة إ٬تاد ا ا

لواحد  لكثرة إٔب ا تأكيد على إرجاع ا ل ٧تد أساسو ىو إنسا٘ب متعاؿ، كما ىو عقلي طبيعي ٤تسوس ، كىذا ا
 ُب ا١تنطق األرسطي ، كما ٬تده شارؿ مالك ُب الواحد األحد اإلبراىيمي ذم ا١تستند الديٍت اإلٯتا٘ب .

كيؤكد شارؿ مالك أف الفكر ا٢تيجلي نفسو ٭تتوم على ىذا ا٢تارمو٘ب ا٠تفية ا١تستقر ُب تاريخ الفلسفة إذ 
 كراء الفكرة كنقيضها يوجد الًتكيب .

نية تؤكد ا١تبادئ الثبلث: ا١تادة  يقوؿ شارؿ مالك : إف لدي لسامية ا لذىنية ا لنظاـ ا١تستقر ُب  –العقل  –ا ا
بع  لرا ا١تادة كالعقل ، لكن إذا اكتفيت ذهذه ا١تبادئ الثبلث فقط أكوف قد أ٫تلت أىم شيء أعٍت الشيء ا

لعناصر كلها لوال اهلل لكانت عدمان جوىران كبقاء .  خالقها ، كىذه ا

لثورية اليت يعدىا من ٦تيزات كيصور مالك حاجة  العآب اإلغريقي الركما٘ب ٢تذا الشيء ا١تتعإب ذهذه الصورة ا
لفكرة االنقبلبية جاءت اإلغريق كالركماف  لًتاث االبراىيمي ، كفضبلن عن ذلك فهو يؤكد أف ىذه ا ا

لًت  ثهم كذىنيتهم ، جاءهتم من الشرؽ كبالتحديد من ا اث االبراىيمي كأحفادىم من األكربيُت من خارج ترا
لذاٌب  ، كاكتسحتهم من األساس ، كقلبت ذىنيتهم رأسان على عقب ٤تطمة كربياءىم كساحقة اكتفاءىم ا

 الزائف.

لنظرة إٔب العآب ، فهو ٮتلص  لًتاثُت كالذىنيتُت ُب ا لفركؽ بُت ا بيد أنو على الرغم من إسهابو ُب تبياف ا
يار  لت ين ُب ٣ترل كاحد متواصل حي ، ىو الًتاث اإلغريقي للتأكيد بقوة على كجود كحدة جامعة بُت ا

ثات األخرل، كإف  لًتا الركما٘ب العربا٘ب ا١تسيحي األكركيب الغريب ا١تًتاكم ، كىو تراث يفصل ُب نظرة ٚتيع ا
تلقح بالًتاث  ل أقرب تراث غَت مسيحي كغَت أكريب إليو ىو الًتاث العريب اإلسبلمي الذم يشاركو خاصية ا

نا ، كىذا يعٍت أف الًتاث اإلسبلمي يكسب قيمتو ال ٓتصوصية ابن رشد ،  اإلغريقي األب على يد ابن سي
 كإ٪تا ٔتقدار ٘تثلو للغرب كانصهاره ُب تراثو اٟتي .

تيارين االغريقي كاالبراىيمي ، بُت  ل كُب نظره إف فلسفة القديس توما االكويٍت تعترب نقطة االلتقاء بُت ا
لتفكَت ا١تتوسطي ا١تسيحي صهران رائعان كألف بُت  أرسطو كالوحي إذ أف قيمة ىذا الفكر تكمن بأنو صهر ا

ليفان فريدان على أساس أرسطو.  العقل كاإلٯتاف تأ
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تاريخ بُت أرسطو كىيجل،  ل كلقد كضع شارؿ مالك توما االكويٍت ُب مرتبة أعظم ثبلثة فبلسفة عرفهم ا
نا كالغزإب كابن رشد ، كيصعب على الرغم من أف االكويٍت الىوٌب متكلم متفلسف على خط ى ابن سي

لفلسفي ا١تبتكر ُب تاريخ اٟتضارة .  كضعو بُت أبرز مبدعي ركائح ا٠تلق ا

لتوازف  لتأليف الفريد( الذم أ٧تزه االكويٍت بُت العقل كاإلٯتاف نقطة االرتكاز كا كلعل مالك قد كجد ُب )ا
لقوتُت ا١تتجاذبتُت ا١تتفاعلتُت ُب تكوينو الفكرم  بار بُت ا  –، ْتيث لو ٓب يأخذ موقف االكويٍت بعُت االعت

كفلسفيان  لًتاثُت اإلبراىيمي كاإلغريقي إٔب نقيصة جدلية ،  -تارٮتيا ن لتحولت الصلة كاٟتيوية لديو بُت ا
لديٍت للخلل . ناؤه الفلسفي ا لتإب ب  كلتعرض با

ل لتوتر ا لراجح أنو يصعب فهم فكر شارؿ مالك إال من خبلؿ تبيُت ىذا ا ناجم عن اٟتضور ا١تزدكج كا
نينها من جهة  ئيان بُت االىتماـ باٞتزئيات ا١تادية كقوا للًتاثُت ُب ظهوره من ظهورات فكره ، فهو يربط تلقا

لركحية من جهة أخرل بصورة غَت معهودة لدل علماء أكربا .  ، كبُت اإلٯتاف كالتصوؼ كا١تتعة ا

ٔتقدار اقًتابو من الًتاث الغريب اٟتي، ك٘تثلو كإبداعو كٯتكن تلخيص تفكَته بأنو ال يرل قيمة للشرؽ إال 
كال يرل ١تبدعيو من خلود إال ٔتدل استيعاذهم الصحيح لذلك الًتاث، كُب ىذا ينحصر تقديره للفارايب 
كابن سينا كابن رشد، كمن جهة أخرل فهو عندما ٮتاطب الغرب ال يرل فيو غرب ركسو ككونت ، كإ٪تا 

لًتاثُت يراه اٟتضارة ا١تمتدة  ئم النظر إٔب أحد ا لبعيد إٔب عهود الشرؽ األدٗب القدٯتة، أم أنو دا إٔب ا١تاضي ا
 من خبلؿ الًتاث اآلخر .

لقوؿ : إف الصيغة اٞتامعة بينهما قد تبلورت ُب اٟتضارة الغربية كحدىا، كليس أماـ  كيتابع شارؾ مالك ا
لعريب اإلسبلمي إال الدخوؿ ُب بوتقة ىذه ا حسب قيمها حضارة الشرؽ ا يا ن ٟتضارة صميميان ككيان

كمعايَتىا ، كمن جهة أخرل فإف أية درجة من درجات اٟتوار أك االقتباس أك ا١توازنة ا١تستقلة بُت اإلسبلـ 
لتوحد القطعي مع كياف اٟتضارة الغربية ّتذريها  كالغرب ىي ُب نظره دكف جدكل إذا ٓب تقبل إٔب ا

 ا١تسيحي كاإلغريقي.

كور للقوؿ بأف اٟتقيقة بُت اٞتذرين كبُت الشرؽ كالغرب، كاإلٯتاف كالعقل، قد ٖتددت ىكذا ينتهي ا١تذ 
لعريب كا١تدنية اٟتديثة بشكل  ىناؾ كمنذ زمن بعيد كال ٣تاؿ ٠تلق توفيقية جديدة بُت الًتاث ا١تشرقي ا

نتماء ا١ت ان للحضارة يتعادؿ فيو اٞتانباف كيتوازناف ، كمن ٍب فاٟتل الوحيد اٞتدير باالحتذاء ىو ا ي شرؽ كل
نية اإلغريقية ا١تسيحية.  الغربية ّتذكرىا العربا
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ر ي د ق  ت

لوجود اإلنسا٘ب ، أال ك٫تا اإلٯتاف  لدكتور شارؿ مالك كاف سليمان حيث حدد قطيب ا ُب نظرنا إف استقراء ا
 ا .كالعقل ، كلكنو ذؿ كعثر باستنباطو الذم عطل جدلية قطب اإلٯتاف كالعقل على صعيد تارٮتنا كأمتن

ية  لعرب كنعتقد أنو ما من أمة على ىذه ا١تسكونة اىتزت كربت فأعطت كعانقت القطب اإلٯتا٘ب مثل األمة ا
باركد ُب األمة  ل ، كبالتإب كاف ٢تا تلك ا٠تصوصية مع القطب ا١تذكور ، فقد فجرت الشرارة اإل٢تية برميل ا

لتإب فبل ٣تاؿ إال إلعما تنتج ٘تخضات تنبع من األعماؽ ، كبا ؿ ىذا القطب اإلٯتا٘ب كجدلو االجتماعي ل
ة الفاعلية كاٟتضارة كأخذه بعُت اٟتسباف  لتاريخ كالطبيعة كاٟتياة كالعقل كال ٣تاؿ إلسقاطو من معادل مع ا

باره مرجعية من كنوز الًتاث اإلنسا٘ب .  كاعت

تاريخ ل لعقل بالطبيعة كاجملتمع كا ، كلكنها حضارة فقدت ك٦تا ال مراء فيو أف العلمانية تعملقت ٞتهة جدؿ ا
 توازهنا ٞتهة الفاعلية اليت تعطيها لقطب اإلٯتاف .

كنعتقد أنو كاف ٔتقدكر ىذه اٟتضارة أف تكوف أكثر خصبان كثراء لو حركت قطب اإلٯتاف، خبلفان للحضارة 
نامو االٯتاف ُب صيغ كأشكا نامو العقل كدي ؿ ٥تتلفة العربية اإلسبلمية اليت انطلقت من ىاتُت الدينامينُت دي

تإب فإف مشركعنا اٟتضارم مدعو ألف يضع نصب عينو ىذه ُكُب ٕتسدات ٗتتلف من مفكر آلخر  ، كبال
لعصر أم مع اٟتداثة كالتجديد كاالنطبلؽ مع جدؿ العقل بالطبيعة  تناسب مع ركح ا توفيقية ُب صيغة ت ل ا

 –شارؿ مالك  الذم ٬تعلها كخبلفان للدكتور  –كاجملتمع دكف أف نطفف من دكر اإلٯتاف ، كىو األمر 
لذين سبق اإلشارة إليهم  نا اإلصبلحيُت ا١تعتدلُت ا نا الرصينة  –كعلى خطى مفكري تقف على أرضية حضارت

لذكباف ُب الغَت .  حفاظان على ا٢توية كاستمراران مع سَتكرة األمة كدكف ا

نا جولة أخرل مع األستاذ سيد رصاص الذم خصص توفيقية فإف ل ل من   كما دمنا مع ا ٢تا فصبلن مطوال ن
 كتابو ما بعد موسكو.

يارين فكريُت متميزين اتسم أك٢تما بالتوفيقية  ففي البحث ا١توسوـ بعنواف // بابل كركما // تلمس باحثنا ت
ليهودية كاإلسبلمية  بلية كا با ل لديانة ا يار يتجلى ُب ا لت ية ، كلعل أبرز مظاىر ىذا ا  .ِأك الًتكيب

ينيوما ايليش حيث استطاع اإللو كلقد عرض األستاذ سيد رصا لبابلي كأ٪توذج ذلك ملحمة ا ص للفكر ا
مردكخ إخضاع اآل٢تة لسيطرتو ، عرب تنظيمو لوظيفتها كتعبَت عن قول الطبيعة ، أك كوسيط بينو كبُت 

                                                 
بيضاء ص  ُ ل ا ر  دا ل ة ، ا ي عرب ل ا لوحدة  بة ا ة ، مكت الشريعة اإلسبلمي لفاسي : مقاصد  اؿ عبلؿ ا ١تث يل ا نظر على سب كقد  ٓا

أكا لدين ُب اكتشاؼ  عقل كا ل قو .أكد على أف اإلسبلـ ألف بُت ا  مر اهلل كأحكامو كسننو ُب خل

ا ِ  و م اب لسادس . كت لبحث ا  بعد موسكو ، ا



 260 

لشاملة للكوف كالطبيعة  ية الوجودية ا لكون البشرية ، ٦تا يعٍت كصوؿ اإلنساف إٔب تصور متسق للوحدة ا
لظاىر  كالبشر ، كإٔب ربط العقل اإلنسا٘ب ٕتاه الطبيعة كالبشر اآلخرين ذهدفية كجودية ٤تدكدة تتجاكز ا

لتواصل معو  لوقت نفسو إٔب ا لكائن األعلى ، كهتدؼ ُب ا احملدد كالطارئ الزما٘ب لتتصل بغايات يضعها ا
من غضبو   .ُعرب ا٠تضوع لو كاتقائو خوفا ن

لكونية الطبيعية االجتماعية الفكرية ( يعرض لوظيفة )يهوه( ُب كُب إطار ىذه الكلية الواحدة الشام لة ) ا
لسابقة . لرؤية ا  الًتاث العربم ٔتا يقارب ا

لذين يعتمدكف  –خبلفان للمعتزلة  –كىذه السمة الًتكيبية ٧تدىا ُب اإلسبلـ كخصوصان لدل األشاعرة  ا
لتواصل ا١تستمر بُت اإل٢تي كالبشرم عرب نظرية الكسب ا١ت  .ِعهودةىذا ا

لبابلي  يار )ا لت اإلسبلمي( بأنو حسي غَت ىركيب  –اليهودم  –كٮتتم األستاذ سيد رصاص حديثو عن ىذا ا
 ، ٭تاكؿ أف يبٍت العآب الركحي ُب ىذا العآب ا١تادم. 

تيار ال يقوـ على أساس ضبط كتنظيم داخل اإلنساف أم عواطفو كشعوره ، بل يقوـ على إنشاء  ل ىذا ا
 .ّيقوـ على تقول العمل بناء تناغمي 

بية ، معرجان على افبلطوف كمثلو اليت  لزاكية الًتكي كيتعقب األستاذ سيد رصاص الفكر العريب من ىذه ا
تعالت على الواقع كاحتقرتو، كما ترتب على ذلك من نتائج تعدد الظاىر بتعدد ا١تثل دكف أف يكوف 

احتقرت العمل  –على ا١تثل  –ٔتركزيتها  –ونية ، ىذا فضبلن عن أف ىذه االفبلط ْىنالك مدبر أك خالق 
ان للحركات الغنوصية كالصوفية ، كغَت ذلك .  ، ٦تا جعلها رافدان قوي

لكاتب على نظرية أرسطو ُب الوجود ال سيما فكرة اإل٬تاد كالًتؾ اليت مفادىا أف اهلل خلق العآب ،  كيعرج ا
ذلك من نتائج أخصها خلق مفهوـ للعمل يرتكز كلكنو تركو كما يفعل صانع الساعة ، ٔتا يًتتب على 

 .ٓعلى استقبللية اإلنساف ٕتاه اهلل، كعلى سيادة اإلنساف ا١تطلقة على الطبيعة دكف حدكد 

نان  –على يد توما االكويٍت كديكارت  –ىكذا تعاد فكرة أرسطو  إٔب أف يصبح العآب الطبيعي ميدا
لكائن األعلى على الصعيد للتجوىر اإلنسا٘ب ، كقد ترافق ذلك مع ٖتوؿ ا إلنساف ككائن فردم إٔب ا

الكو٘ب، كىذا ما أنشأ جداران بُت اإلنساف كعآب ما كراء الطبيعة ، كقد أخذ ىذا اٞتدار يزداد ٝتكو شيئان 

                                                 
  ُٓٓبعد موسكو ص  ما ُ

 ُٕٓبعد موسكو ص  ما ِ

 ُٗٓبعد موسكو ص  ما ّ

 ُُٓبعد موسكو ص  ما ْ

 ُُٔبعد موسكو ص  ما ٓ
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بية  بتداء من لوؾ إٔب أف أصبح كتيمان مع كانت ، حيث قاد الفكر التجرييب إٔب ٕتاكز الًتكي ئان ا فشي
على كحدة كونية امتدت من احملرؾ األكٔب إٔب الفرد اإلنسا٘ب الفارؽ كالفاعل ُب ٤تيطو  األرسطية القائمة

 .ُالطبيعي 

لعلمي كالتكنولوجي يفصل ظواىر اٟتياة عن بعضها،  لتطور ا لتجريبية كالكانطية إٔب جعل ا لقد أدت ا
لعلوـ االنسانية اليت أتت مع كانط ككونت ال تساىم ُب أكثر من أف ٕت زئ ا١تعرفة اإلنسانية حيث نرل ا

لباحث بوصفها كٖتديدىا دكف إخضاعها ألية ركابط تربطها مع الظواىر األخرل،  إٔب ظواىر منعزلة يقوـ ا
تارٮتي ل  .ِكدكف دراسة تطورىا ا

لتناقض بُت الذات كا١توضوع، بُت القلب كالشعور ، كىكذا ظهر التفسَت األحادم حيث  ىكذا حدث ا
التعويل على ا ينهور على اإلرادة قاـ برغسوف ب  . ّٟتدس ، كاعتمد شوب

لية اٞتا٤تة الغشوـ اليت أخضعت كل  ئية بنشوء الرأٝتا كال ينسى األستاذ سيد رصاص أف يربط ىذه التجزي
 .ْشيء لصاّب الفرد 

لتجزيئية اليت انتهت إليها التجربة األكربية  نا بتحليل األستاذ سيد رصاص كشجبو للوضعية كا كمع إعجاب
نا نعتقد أف األستاذ سيد سواء على  نا بذلك فإن نية ، أـ على يد الوضعية الغربية، مع إعجاب لستالي يد ا

رصاصا كقع با٠تطأ نفسو الذم كقع بو شارؿ مالك ،  حيث كاف استنباطو غَت سائغ ، كغَت مًتتب على 
 ا١تقدمات ا١تنطقية اليت كضعها.

قية ، كلكنو أخطأ ُب االستدالؿ كاستخبلص كٔتعٌت أكضح فقد كضع األستاذ سيد رصاص مقدماتو ا١تنط
تائج من ىذه ا١تقدمات. لن  ا

لوقائع، كأخضعها للمنهج  لزميل ٔتنهج مسبق ، كىكذا فقد لول عنق ا لتزاـ ا كيبدك أف سبب ذلك ىو ا
نبثق من مادتو كرؤيتو. لعلم أنو كاف األحرل با١تنهج أف ي مع ا  ا١تعد سلفا ن

لوقت نفسو لنستمع إٔب قوؿ الزميل: إف االيدي  ولوجية الوحيدة اليت قدمت نفسها كإطار جامع، كُب ا
متجاكز لنواقص التفكَتين ا١تتعارضُت بُت الغرب األكركيب كبُت ا١تركز ا١تضاد ا١توجود ُب الشرؽ األكسط 
ية  لكون لوجودية )ا للظواىر ا لتجزيئي، ىي ا١تاركسية اليت أعطت فكران فلسفيان موحدا ن للتفكَت الًتكييب مع ا

لناظمة  –لطبيعية( مع جوانب االقتصاد ا اجملتمع السياسي ، كُب إطار رؤية فلسفية كلية ٖتدد العبلئق ا

                                                 
 ُٓٔبعد موسكو ص  ما ُ

 ُٔٔبعد موسكو ص  ما ِ

 ُٕٔبعد موسكو ص  ما ّ

  ُٖٔعد موسكو ص ب ما ْ
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ان ا١تاضية فيما  لعآب طواؿ األربعُت قرن ا ا للتُت سادت تا ا١تنطقتُت ا لذين انقسمت كل بُت ىذين اٟتدين ا
لوجود الًتكيبية بدكف تقنية، فيما أعطى لتقنية على حساب  بينهما، حيث قدـ الشرؽ كحدة ا الغرب ا

 .ُمفهومي الوجود كاإلنساف 

كاألغرب من ذلك أف األستاذ سيد رصاص يقوؿ باٟترؼ الواحد: إال أننا نبلحظ أف كل عريب يضع نفسو 
لثقاُب ٬تد نفسو ُب إطار خاص غَت العركبة كالذم ٧تده عند  ُب موضع نفي كإلغاء الًتاث اإلسبلمي ا

لذين تبنوا الفرعونية شارؿ مالك كسعيد عقل كبعض  لليرباليُت ا١تصريُت ا  .ِا
٤تصوران با١تسلم ا١تتدين، كإ٪تا  أك إرثا ن لثقاُب اإلسبلمي ليس ملكا ن كيتابع القوؿ: لذلك فإف ىذا الًتاث ا

لعرب مسلمُت كغَت مسلمُت.  يشمل كل ا

ليتها كحدكدىا كجوب اإلرادة  لتواصل ا١تعرُب ، ىذه ال ٖتدد فعا الطيبة ، كإ٪تا ا١تنهج ٢تذا فإف عملية ا
يا، الشيء الذم فضل فيو القوميوف كاألصوليوف حىت اآلف ،  لدقيق لطبيعة تلك القضا بياف ا لت ا١تعرُب على ا
نية األمة فيما أدل  بنيوية سول الوصوؿ إٔب رسم بعض مبلمح ب لية عند استخدامها لل لليربا فيما ٓب تستطع ا

لبلتارٮتي إٔب عدـ قدرهتا على رس لتطور كأسباب التدىور كاال٨تطاط إتاىها ا م قوانُت كمراحل النشوء كا
نية كحركتها  لب لرؤية اليت ال تفصل بُت ا الشيء الذم ال ٧تد حىت اآلف أفضل من ا١تاركسية ُب تقدٙب ىذه ا
إهنا قادرة ، ْتكم كوهنا نظرة كلية للوجود، أف تقدـ رؤية دقيقة لعقيدة مشاذهة حيث احملتول كطريقة 

 .ّالتفكَت 

بية ، كىكذا يصبح طرح السؤاؿ اآلٌب:   تارٮتية كالشمولية كالًتكي لقد آمن األستاذ سيد رصاص كطيدان بال
لعريب اإلسبلمي، ٍب نطبق ا١تنهج ا١تاركسي على فهمو كاستيعابو  لتارٮتية ذهذا الًتاث ا كيف نؤمن ذهذه ا

 كالتمسك بو كمعانقتو .

لتارٮتية كالشمولية ُب الًتاث العريب اإلسبلمي، أٓب يكن األجدر باألستاذ سيد رصاص أف يبحث  عن ىذه ا
لتناقض كال نقوؿ االغًتاب.   فيبعد نفسو عن ىذا ا

لبشرية، كما كصفت  لركح ا لعلمانية بأهنا أكالن كقبل كل شيء إحدل مكتسبات كفتوحات ا لقد كصفت ا
يها  بأهنا موقف للركح اإلنسانية أك حقها ، كىي تناضل من أجل امتبلؾ اٟتقيقة  .ْأك التوصل إل

تعلق با١تعرفة توتر أكالن كقبل كل شيء ي ل لتعريف أف ىذا ا يدة ُظاىر من ىذا التحديد كا لثقة ا١تتزا ، أك ىو ا
لعقل ُب إدراؾ اٟتقيقة   . ُِب ا

                                                 
 ُِٖعد موسكو ص ب ما ُ

  ِٔبعد موسكو ص  ما ِ

  ِٔبعد موسكو ص  ما ّ

الساقي ، ط ْ ر  لدين ، ترٚتة ىاشم صاّب ، دا ة كا علمن ل  . َُص  َٗٗ ُد. ٤تمد ارغوف : ا
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عن توتر آخر  لتوتر ضاربُت الذكر صفحا ن ك٨تن بدكرنا سنأخذ ىذا الكبلـ على احململ اٟتسن ، كنقر ذهذا ا
ليو الرأٝتالية. بركموثيوسي لتوتر من أجل ا١تادة كالفردية كاالستعبلء ٔتا انتهت إ  ، أال كىو ا

لركحي من أجل ا١تعرفة كحقيقة ىذا األمر. توتر ا ل توتر ا١تادم ، كنناقش ا ل عن ا  أجل سنضرب الذكر صفحا ن

توت ل لتوتر من أجل ا١تعرفة ، كلكن ىذا ا نية تتسم بقسط كبَت من ا بلغ غاية ك٨تن ال ننكر أف العلما ر ١تا ي
لعلما٘ب ٨تو ا١تعرفة مدفوع ٓتلفية نفسية   لركحي ا لتوتر ا ما كصل إليو اإلسبلـ ، لسبب بسيط ىو أف ا

لتوتر اإلسبلمي ا١تعرُب، الذم  –ُب كمالو أك قوتو  –كسببية أك نفعية، كبذلك فهو ال يرقى  ليو ا ١تا يرقى إ
لذين استهلكوا حياهتم من أجل اٟتقيقة.يتحرؾ بدكافع ٣تردة كلوجو اهلل، كتارٮتنا مليء ذهؤ   الء العلماء ا

لعلما٘ب من أجل ا١تعرفة. توتر ا ل  كمع ذلك فلنا كقفة بسيطة حوؿ ىذا ا

كحقيقة األمر فقد ظهرت إتاىات جديدة ُب العلمانية تصف نفسها بالعلمانية اٞتديدة على أساس 
 .ّموقفها من اإلسبلـ كاٟتضارة العربية اإلسبلمية 

ف الدكتور أرغوف ليعلن عن نفسو بأنو مدرس علما٘ب، كلكنو ُب اآلف نفسو يتحدل كجود باحث ىكذا يق
كاحد أك أم اختصاص علمي يستطيع أف يقدـ مقاربة علمية كموضوعية كمعمقة عن ماىية الظاىرة 

نية  لدي  .ْا

لدينية حىت  لتهميش للظاىرة ا لوجهة ا١تعرفية، كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ١تاذا ىذا االستئصاؿ كاإلقصاء كا من ا
لركح كتوقها كأشواقها للقبض على اٟتقيقة.  كىل يتفق ذلك مع توتر ا

لعلمنة،  لدكتور أرغوف القوؿ : ُب الواقع توجد أدبيات غزيرة ، حوؿ العلمنة أك حوؿ ا١تسيحية كا كيتابع ا
لبحث ا١تتقدـ أ لدين ١تاذا ؟؟؟ ... ألف ا لعلمنة كا لغرب ، لكن ال توجد دراسات كثَتة حوؿ ا كثره ُب ا

لعلوـ الدقيقة، كإ٪تا حىت ُب ٣تاؿ علوـ اإلنساف، كبالطبع فالدراسة تنصب أكثر على  ليس ُب ٣تاؿ ا
 ا١تسيحية.

لدينية عند تعاملها الواحد مع ا١تسيحية  لدكغمائية ا إذف فالعلمنة متحيزة، كال تستطيع التملص من ا
 كاإلسبلـ  .

                                                                                                                                                    
لدين ص  ُ ة كا علمن ل   ُٖد. ٤تمد ارغوف : ا

ة ، بَتكت  ِ ي عرب ل ا الوحدة  ة ك اإلسبلـ ، مركز دراسات  لعركب ة : عن ا لدكل   ُٖٖص  ُط ٖٔٗد. عصمت سيف ا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُٔا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ُْا
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لدن ية نفسها بأهنا ا يا أجل تسمي العلمان لدن يوية، أم أهنا ُب جوىرىا كطبيعتها الذاتية مشتقة من ىذه ا
بار للحياة األخرل، كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو: ىل تقف العلمانية ا١توقف نفسو من  دكف أم اعت

 ا١تسيحية كاإلسبلـ   ...

فت نية تفتقر إٔب اٞتوىر ، كمن ٍب فإذا ا يان ، إذف فالعلما قدت إٔب ذلك كانت إذا كاف اٞتواب ليس إ٬تاب
 دكغما قبل أف تكوف فلسفة كفكر ٣ترد.

لعقلي كالعلمي لقطاع كامل من  بعاد ا لدنيوية حصوؿ االست تائج ما يدعي بالعلمنة أك ا لقد كانت إحدل ن
لسائد ُب الغرب كا١تسمى علمنة الفكر   .ُقطاعات ا١تعرفة، كىذا مغزل اٞتهاز ا١تفاىيمي ا

ية ١تا ٖتقق فتوحاهتا ، أك ٖتقق ذاهتا على صعيد الفكر ذاتو، فكيف ماذا يعٍت ذلك ؟؟ يعٍت أف العل مان
 ٯتكن اٟتديث عن فتوحات أخرل.

لعبادات ، كإ٪تا  لدكتور أرغوف على فرنسا أف تدخل ، ليس ا على ىذا األساس ا١تعرُب الصرؼ يقًتح ا
لتعليم تاريخ األدياف كأنظمة ثقافية كربل أدت دكران كبَتان ُب تاريخ البشرية األكر  كبية كغَت األكركبية، أما ا

 .ِالعقائدم كاإلٯتا٘ب للدين، فيظل ٤تصوران باإلطار ا٠تاص بالكنيسة أك ا١تسجد أك ا١تعبد 

ئيان حىت كنظاـ ثقاُب معرُب، كليس كنظاـ عقائدم، فحسب، كىو  لدين هنا جلي إذف أف العلمنة طردت ا
 انية.إف دؿ فإ٪تا يدؿ على تلك األزمة اليت تعيشها العلم

يها تعٍت  لوجهة ا١تعرفية فيقوؿ: إف العلمانية اليت ادعو إل لعلمانية من ا لدكتور أرغوف ُب نقده ل كٯتضي ا
ية الفكرية .... إنٍت أىدؼ إٔب دراسة بنية العقل الديٍت كطريقة اشتغالو ككظائفو  لثقاُب كا١تسؤكل اال٩تراط ا

ّ. 

لثان لدكتور أرغوف بأف مدرسي ا١تدارس ا أدبيان ىكذا يدلل ا َن وية ُب فرنسا ال يعرفوف كيف يشرحوف نصا ى
لدين ا١تسيحي، كحىت األساتذة  ية فكرة عن تاريخ ا لباسكاؿ ، لسبب بسيط ىو أف الطبلب ال ٯتتلكوف أ

ئان يذكر ُب معظم األحياف   .ْال يعرفوف شي

النسبة ل لدين اإلسبلمي، إذ كإذا كاف األمر ىكذا بالنسبة للدين ا١تسيحي، فالصورة أشد قتامة كظبلمان ب
لغرب  الغرب ال يزاؿ ينعت اإلسبلـ ٓتصوصية ٕتعلو يبدك شاذان ، ىذا ُب حُت أنو دين توحيدم، كلكن ا

                                                 
لفكر اإلسبلمي ص  ُ ا   ِٗٓد. ارغوف : 

لفكر اإلسبلمي ص  ِ   ِٕٗا

لفكر اإلسبلمي ص  ّ   ِٕٗا

لفكر اإلسبلمي ص ْ  َِٖا
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ليهودية  ا١تسيحية مستبعدان اإلسبلـ عن الساحة، ككاف عليو أف  –يفضل حىت اآلف التحدث عن القيم ا
ليهودية   .ُاإلسبلمية –ا١تسيحية  –يعوؿ على القيم ا

نية كيف ٯت توتر ١تعرفة اٟتقيقة ما داـ الغرب يعترب اإلسبلـ ٔتثابة غرابة ثقافية كدي ل كن اٟتديث عن ىذا ا
تيولوجيا  ل بعيدة كمعاشة ُب مكاف آخر ، أقصد ُب مكاف ال عبلقة لو بالتجربة الغربية للدين، كما دامت ا

لكتاب كظاىرة ثقافية ، ا١تسيحية ال تطرح بطريقة جذرية كنقدية مشكلة الوحي عن طريق ربطها بظاى رة ا
تنا ا١تشًتكة ٓتصوص مصَت  ما داـ الغرب ٓب يفعل ذلك، فسيكوف من الصعب علينا أف نتحمل مسؤكلي

 .ِاإلنساف كحقوقو ككاجباتو )األنسنة الكونية( 

لبحث عن الشأف أك الشرط اإلنسا٘ب العاـ  ىذا ىو بيت القصيد كا١تستقبل الزاىي كا١تشرؽ لئلنسانية كا
لبشرم كحرياتو كضماناتو كأمنو كمستقبلو ، دكف الغرؽ ُب كا١تش ًتؾ من أجل ا١تزيد من حقوؽ الشخص ا

يعتو، أك  ئية اليت دارت ُب القركف الوسطى بُت األدياف عن صلب السيد ا١تسيح أك طب احملاكالت السفسطا
لنقاش مع غَت ذلك ، فهذه أمور ال ٯتكن الوصوؿ من خبل٢تا إٔب نتيجة مشًتكة ال سيما إذا كا ف ا

لديٍت ال يتوافق مع موقف   la laicite militantالعلمانوية ا١تناضلة  كالوضعية اليت تعترب أف ا١توقف ا
 .ّالعقل ا١تستقل 

بيد أنو ٬تب أف ال ننكر أنو يقع على كاىل ا١تسلمُت أنفسهم مهمة الرجوع إٔب تراثهم ا٠تالد كإٔب الكلمة 
لركح، كمن أجل امتبلؾ توتر الضمَت كاإلرادة ٠تلق أنسنة كونية ، ا٠تبلقة ُب القرآف من أجل اسًتداد  حق ا

نَّاسي  ل ا ا ال سيما أف تراثهم ىو الفاعل األكؿ الذم تكلم عن الشخص البشرم ُب قولو تعأب:  }يىا أىيػُّهى
ارىفيوا  عى ػى ت ًل لى  بىاًئ ػى ق عيوبان كى ٍم شي نىاكي ٍل عى أينثىى كىجى رو كى ن ذىكى م مِّ نىاكي لىٍق نَّا خى فَّ ًإ ٍم ًإ اكي قى لًَّو أىتٍػ ل ندى ا ٍم ًع كي رىمى فَّ أىٍك ًإ

َته {اٟتجرات ًب يمه خى ًل لَّوى عى ل  ُّا

لية ، ليقوموا بأكرب عملية زحزحة لكل تقليد، كلكل ما  يتهم اٟتا على ا١تسلمُت إذف أف ٮترجوا من دكغمائ
ية ا١تشرؽ كأف يديركا أكرب عملية حوار بُت ثقافات.ٮتالف ركح اإلسبلـ من أجل غد اإلنسان ل   ا

تية على  لذا كال مرية بأف اإلسبلـ ُب جوىره ليس مغلقان ُب كجو العلمنة، إذ فهمت العلمنة ُب حقيقتها ا
أهنا حق الركح كالعقل، كىكذا فلكي يتوصل ا١تسلموف إٔب أبواب العلمنة ، فإف عليهم أف يتخلصوا من 

للغوية كااليديولوجية اليت تض لقيود النفسية كا غط عليهم ، كتثقل كاىلهم، ليس فقط بسبب االكراىات كا
ركاسب تارٮتهم ا٠تاص بالذات ، كإ٪تا أيضا بسبب العوامل ا٠تارجية كاحمليط الدكٕب ، كلكي يتوصلوا إٔب 

ثهم اٟتي.  تارٮتية مع ترا ل  ذلك عليهم أف يعيدكا الصلة ا
                                                 

لدين ص  ُ ة كا علمن ل   ِٗد. ٤تمد ارغوف : ا

بق : ص   ِ ١ترجع السا  َُُا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ِٕا
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ل ثقاُب كالفكرم كالركحي ا١تًتاكم داخل ا ل ئمان كال حاجة للتأكيد بأف ا١تَتاث ا ًتاث اإلسبلمي يغذم دا
لكامل( عليهم كما حدد اهلل تعأب مبل٤تو كطرؽ  ا١تسلمُت ٔتثاؿ اإلنساف ، كباإلنساف ا١تثإب )اإلنساف ا
ياء الصاٟتوف كالصوفيوف كا١تفكركف قد اختطوا مساره ُب حياهتم  كجوده أك ٖتققو ، ككما كاف األكل

 الشخصية.
بقاء، كىذه الرغبة اليت تغذم كل ركح ىنالك إذف حنُت جبار للكينونة، ال ي ل لعميقة ُب ا نفصل عن الرغبة ا

بشرية ذات تواصل مع الوعد باألبدية ، كىذا اٟتنُت ٭ترؾ ا١تسلم بالطريقة نفسها اليت ٭ترؾ ذها ا١تؤمنُت 
ليهود ا١تفعمُت بوعود الكتابات ا١تقدسة، كىذا ا١تعطى الذم ال ٮتتزؿ ُب أعماؽ اإلنساف  ا١تسلمُت كا

ل لكتاب، ىو الذم ٭تاكؿ أف يعرب عن نفسو ،كأف يتجسد من جديد ُب األشكاؿ ا عائش ُب ٣تتمعات ا
نا اٟتداثة، كإهنا ٟتقيقة أف الفكر العلمي ٯتيل إٔب  لنماذج ا١تختلفة للوجود اليت تقًتحها علي العديدة كا

بار كد٣تو ُب  ٤تاكلة ٣تاىدة من اختزاؿ ىذا ا١تعطى ا١تشكل للشخص البشرم بدالن من أخذه بعُت االعت
 .ُأجل عظمة اإلنساف 

بثاؽ   ن نية أف تتشوؼ كترنو إٔب اٟتقيقة اٟتقيقية اليت ىي ا على ىذا األساس ٬تب أف يكوف ىدؼ اإلنسا
لركح مع معطيات الواقع   . ِبرىة داخل الركح عن طريق ا١تقارعة كاجملاذهة اليت ٗتوضها ا

لتوفي بثاقية ىي ا  قية اإلسبلمية اليت ٖتيط بكافة مبادرات اإلنساف كأبعاده.كلكن أليست ىذه الربىة االن
لسابقوف أكلئك ا١تقربوف  لركحي : السابقوف ا بدان ٢تذه ا١تعراجية ٢تذا االنبثاؽ ا ئمان ك٭تركنا أ نا دا كاإلسبلـ ْتث

 استبقوا ا٠تَتات . –سارعوا إٔب مغفرة من ربكم  –فبل اقتحم العقبة  –
توتر الركحي من أجل اٟت ل لعقل ، بل ُب ٦تلكة الضمَت كاإلرادة : اعمل كىذا ا قيقة ال ٧تده ُب ٦تلكة ا

توتر ليس عبثان بركموسوسيان على طريقة  ل بدان ..... ىنا توتر لئلرادة ، كلكن ىذا ا لدنياؾ كأنك تعيش أ
 العلمنة ، ىكذا تكتمل الصورة على الشكل اآلٌب: كاعمل آلخرتك كأنك ٘توت غدان.

لتوحيد ٖتريران للعقل من سلطة األكىاـ كاألساطَت ، كتأسيسان ٟتريتو ُب ٦تارسة لقد جاء اإلسبلـ بعقي دة ا
إٔب ٥تاطبة ىذه العقيدة  باإلضافةفعاليتو ُب الفكر كالواقع الطبيعي كاالجتماعي على السواء ، ىذا 

 ١تساكاة. التوحيدية للواقع االجتماعي كمسا٫تتها ُب إعادة صياغتو العبلقات على أساس جوىر العدؿ كا

ليقينيات  لغيبيات كاألسبقيات كا نادان إٔب ما تقدـ يتهاكل السؤاؿ العلما٘ب بتدليلو أف اإلسبلـ يضع ا كاست
لطبيعة كاالجتماع .  على العقل الوضعي أك على حقائق ا

كبياف ذلك أف حقائق الوجود االجتماعي كحقائق الوجود الطبيعي يكتشفها كبار الفبلسفة كعلماء 
لتاريخ كعلماء أصل الكوف .الفضاء كعل لطبيعة كعلماء ا  ماء ا

كُب ا٠تتاـ فاإلسبلـ يتجاكز العلمنة بسبب امتبلكو توتران ركحيان من أجل تعلية األخبلؽ كالضمَت كاٟتس 
 اإلنسا٘ب.

                                                 
لفكر اإلسبلمي ص  ُ ا   ُٔٗد. ارغوف : 

لفكر اإلسبلمي ص  ِ ا   ِٕٗد. ارغوف : 
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لدرجة األرحب ، كمع  لعلمنة فيها ا لعلمنة ، إف بلدان كفرنسا بلغت ا نا ىذا عن أزمة ا كال أدؿ على قول
الكبلـ الكثَت عن عودة العامل الديٍت ، كقد أخذ بعض ا١تفكرين الفرنسيُت كالقادة السياسيُت  ذلك فهناؾ

لعلمانية ا١تناضلة   .ُيدعوف إٔب إعادة ٕتديد العلمنة كتشكيل علمنة إ٬تابية كاسعة كمنفتحة تتجاكز ا

ر   ش س ع د ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ة   ا ي ح ل ر وا ك ف ل ي ا ي ف م ال س إل ج ا ي ن م ل  ا

ل نا ٦تا تقدـ ا لعريب خضع اتضح ل نا ا لبابلي اإلسبلمي ، كىذا أمر طبيعي ألف كطن ية للًتاث ا سمة الًتكيب
لة ثقافية ذىنية متجانسة كمتواشجة ، كتسرم ُب عركقها مؤثرات فكرية كاحدة .   ٟتا

نية كعانقها كتعبدىا ، كعاٗب أشواقها ، ككاف  لدي كنعتقد أف مرد ىذه الًتكيبة كوف ىذا الوطن عاش اٟتالة ا
 طبيعي أف تدخل ىذه اٟتاؿ صميم منظومتو الفكرية إٔب جانب بقية ركافد كمعطيات اٟتياة .من ال

لدينية ، كما ىو األمر ُب  يان ُب الفكر الغريب الذم اتسم بالًتكيبية عندما عاش اٟتاؿ ا كىذا أمر ٧تده جل
 فكر االكويٍت .

نية ُب االختزاؿ كاالبتسار، ف لعلما بل ٕتد أمامها سبيبلن تسلكو سول تعزيز كمن الطبيعي أيضان أف تسقط ا
 ا١تادة كتعليتها كترسيخ أقدامها.

لتأكيد بأف اإلنساف اٟتديث فقد على يد العلمانية بعض اٟتقيقة لَتاكح عند شطرىا ا١تادم  نا ا كعلي
لعلم  لتعويل فقط على العقل كا تائج أخصها اإلحساس بالقلق كالتمزؽ كا اٞتاؼ، كما ترتب على ذلك من ن

 لو ُب ذلك كطائر مهيض اٞتناح..، مث

يقوؿ أحد العلماء ا١تعاصرين : إف اإلنساف يعيش أزمة ركحية كحضارية ، فاٟتياة اإل٢تية قد ضيقت نطاؽ 
ية  لطبيعة، ذلك ألف ٣تتمع ا١تدن عآب ا١تعا٘ب الذم يعيشو ، كأفقدتو اإلحساس بتلك اٟتيوية اليت ٖتفل ذها ا

بيعة نأيان كاد أف يكوف تامان، فلم تعد ٕتربتو تتضمن اإلحساس ا١تباشر الصناعية قد أبعد اإلنساف عن الط
لركحية   .ِبالقول الطبيعية ، كٔتا تنطوم عليو من معاف تثرم حياتو ا

                                                 
لفكر اإلسبلمي ص   ُ ا   ِِٓكَُِد. ارغوف : 

بنا٘ب ، بَتكت ط ِ ل ل ا الكتاب  ر  ة ، دا ي ن علما ل ا نور اٞتندم : سقوط    َُِص  ّٕٗ،  ُأ
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لقد اقتصرت حياة اإلنساف ا١تعاصر على جانب احملسوسات كا١تاديات، فإذا بأعماقو فراغ موجش لكل 
لدين الذم يعطيو  تشوؼ كنداء من صميم الداخل ، كال سبيل إٔب حل أزمتو ىذه إال عن طريق ا

 .ُاإلجابات الصحيحة عن ا١تسائل اٟتائرة: ا١توت ، البعث، ا١تصَت، ا٠تلود .... 

لتوازف، فهو يقبل االعتداؿ بُت الصعود إٔب الزىادة كا٢تبوط إٔب اإلباحة،  إف فطرة اإلنساف تقوـ على ا
لتوازف، ك٭تس با٠تلل إذا ا  ٨ترؼ بو ا١تيزاف.كيكره فقداف ا

ليوـ ىو ا١تادة ال  philosophy of our timeيقوؿ األستاذ جود ُب كتابو  : إف دين أكركبا ا
لتملك ، بل إف اإل٧تليز يعبدكف بنك ا٧تلًتا  نية ... ٓب يزؿ سائدان ُب ا٧تلًتا منذ قركف شره ا١تاؿ كا النصرا

ل لسابع إٔب ا ليوـ ا  .ِكنيسة ستة أياـ ُب األسبوع ، كيتوجهوف ُب ا

لدكتور الفاركقي  –إف خطأ العلمانية كخطرىا يكمن  بأهنا قامت بعملية اختزاؿ للقيم  –ككما يقوؿ ا
لدين كهتميشو ك٤تاصرتو، كٓب تكتف بذلك ، بل عمدت إٔب إجراء الفصل بُت معطيات  كذلك بإقصاء ا

بتة للدائرة الواح ل ياىا إٔب دكائر منفصلة ال عبلقة ا  .ّدة ٔتا ٬ترم ُب األخرل كقيم اٟتياة مقسمة إ

لعناصر كتكامل القيم كترابط األجزاء ،  نان كطيدان بالتقاء ا كعلى خبلؼ ذلك فا١تنهج اإلسبلمي يؤمن إٯتا
تماـ كقصوران عن االكتماؿ . ل لنظرة ا١تتكاملة كعجزان ُب ا  كيرل ُب انشطارىا أك انفصا٢تا، ك٘تزقها نقصان ُب ا

لغزإب أف  االضطراب كالفساد ال ٭تدث من اختزاؿ ا١تنظومة، كإ٪تا من ترتيب على ىذا األساس يؤكد ا
بان غَت سوم .  أبعاضها ترتي

لتكامل، كبا١تقابل فالصراع ال  لتقاء العناصر ال ٭تدث الصراع كما يتصور ا١تنهج العلما٘ب ، بل ٭تدث ا إف ا
 .ْ٭تدث إال التمزؽ كالتفكك 

لركح ك  لعقل كالقلب كا١تادة كا لعلم كا تقاء ، فالدين كا لدنيا كاآلخرة كلها عناصر تتكامل كال تتعارض باالل ا
لنفس نتيجة الوقوؼ عند عنصر كاحد منها كإعبلئو  كإ٪تا يظهر التمزؽ كاالنفصاـ كاالنشطار ُب أعماؽ ا

باره أساسان كاحدان.  كاعت

لذين آمنوا با١تادة كحدىا، أك العقل كحده، إ٪تا ىم أشبو بالذين آمنوا با لقلب كحده، أك ىكذا نؤكد أف ا
 .ُاٟتدس كحده، كمن ٍب فليس ىنالك تعارض حقيقي بُت الركح كا١تادة، كإ٪تا ىنالك تكامل كاكتماؿ 

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُُِأ

ب ِ لسا ١ترجع ا ا نور اٞتندم :    ُّٕق : ص  أ

بق : ص  ّ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُٗأ

بق : ص   ْ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُٖٕأ
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لتوازف كا١تواءمة. لتكامل كا  كيظهر االضطراب ُب حياة اإلنساف، إذا ما ٕتاكز بالركح أك ا١تادة موقف ا

لتإب كحقيقة األمر أف ُب منهج ا١تعرفة اإلسبلمي عا١تُت : عآب ال غيب كعآب الشهادة ، ك٫تا متكامبلف، كبا
لدنيا ، دار العمل، كمرحلة اٟتياة اآلخرة، دار اٞتزاء   .ِفحياة اإلنساف ٘تر ٔترحلتُت : مرحلة اٟتياة ا

باطل كالعكس . ل  ذلك أف اٟتق ال ينقض اٟتق ، بل ينقض ا

لقيم كصراع لعلمانية من التخصيص عامبلن ُب تعامل ا ليو كىكذا فقد جعلت ا ها، كإف أخطر ما رمت إ
تلمودية ىو : فصل العناصر كضرب بعضها ببعض  ل  .ّااليديولوجية ا

لبطولة، كفصل الضمَت عن  كلعل أخطرىا ُب ىذه العلمانية ٤تاكلة تقديس اٞتنس، كإعبلء العقل كعبادة ا
لرفاىية ىدفان أساسيان، خبلفان لئلسبلـ الذم يضم األجزاء، كي ربطها كينسق ما العآب، كجعل الًتؼ كا

 بينها.
 كال مراء بأف اٞتنس جزء من ماىية اإلنساف على أف ٬ترم اإلشباع ُب نطاقو كضوابطو.

زد على ذلك فللعقل مكانتو ُب منهج ا١تعرفة اإلسبلمي ، كلكنو يأٌب من األ٫تية بعد الوحي، أما األخبلؽ 
لسياسة كاالجتماع كا  .ْلًتبية فهي القاسم ا١تشًتؾ بُت اٟتضارة كالعلم كا

لعلمانية ال تؤمن بأف ىنالك مبدأ عامان يؤسس كامل حياة  لتأكيد على أف ا كمن ٚتاع ما تقدـ ٯتكن ا
ئر اٟتياة مبدأىا ا٠تاص احملدد   .ٓاإلنساف كما ىو اٟتاؿ ُب النظرة اإلسبلمية ، بل أف لكل دائرة من دكا

مي ُب اٟتياة كا١تعرفة كبُت ا١تنهج العلما٘ب كعلى ىذا األساس ٯتكن إجراء مقارنة بسيطة بُت ا١تنهج اإلسبل
 بالشكل اآلٌب : 

 خصائص ا١تنهج العلما٘ب: ىذا ا١تنهج يتميز ٔتا يلي :  -ُ

لتقاء فيو.-أ  يفصل بُت القيم فصبلن جامدان ال ا
لدين عزالن تامان عن اجملتمع، كيقيم نظامان سياسيان كاجتماعيان ال يستهدم بالدين، ىذا  -ب يعزؿ ا

 عن أنو يؤسس االقتصاد على أساس الربا.فضبلن 

                                                                                                                                                    
بق : ص   ُ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُٕٗأ

بق : ص  ِ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :   ُٕٗأ

بق : ص   ّ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُٖأ

بق : ص   ْ ١ترجع السا ا نور اٞتندم :    ُٖأ

نور اٞت ٓ بق : ص  أ ١ترجع السا ا   َِكُٖندم : 
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لركح كالوحي ، كعآب الغيب، ككل ما -جػ يسقط قطاعان أصيبلن من الفكر اإلنسا٘ب، كىو جانب ا
 يتصل بالدين من أخبلؽ كعقائد كإٯتاف باهلل، كيعزلو عزالن ٘تامان عن الفكر كاٟتياة.

لعقل كا١تادة كاإلٟتاد  -د  .ُيعلي باستكبار كعتو صوت ا
لغيبية. -ىػ َى بكل ما ال تؤيده التجربة من العقائد ا  يعتمد على الواقع الذم تدركو اٟتواس منددان

نية اإلنساف كٖتللو كما تدرس األشياء ، إذ اإلنساف ُب نظرىا كائن مادم كيماكم ،  -ك تدرس العلما
ي إال فا١تادة ىي كل شيء كاألنواع توالدت من بعضها عن طريق الصدفة، كال يوجد شيء حقيق

 .ِا١تادة كالقوة نفسها مظهر من مظاىر ا١تادة
لعلمانية بالتطور ا١تطلق الذم ال ثبات معو على ٨تو يعرض الدين  -ز يبتها ا تقوؿ الفلسفة ا١تادية كرب

 كالقيم الركحية كا٠تلقية للتشكل كاالضطراب.
ية أف الكوف مستقل ُب ذاتو تفسره القول كالقوانُت اليت تشكل-ح منها كال ٖتتاج  تؤمن العلمان

لركح. ية إٔب أية قوة خارجية تستعُت ذها ُب تفسَت اٟتياة كالقيم كحقائق ا  العلمان
 ا١تصلحة ىي القانوف الوحيد ا١تهيمن على كافة الشؤكف العامة.-ط
 األخبلؽ ُب العلمانية نسبية كيتذبذب ميزاف القيم بُت عصر كعصر.-ل

للبشرية ، كإف أية ٤تاكلة لتحطيمو، إ٪تا تستهدؼ ٖتطيم ذلك ألف تثبيت القيم األخبلقية أساس كطيد 
لبناء اإلنسا٘ب، كمن ٍب فالعلمانية تؤمن أف كافة مقاييس العدؿ كا٠تَت كالشر ىي من صنع  قاعدة ا

يئات كالعصور. لب  البشرية، كبذلك فهي مفاىيم تتغَت بتغَت ا

ىو الذم جعل الغرب مضطربان ُب قيادة كُب نظرنا إف ىذا االضطراب ُب ٖتديد منظومة القيم األخبلقية، 
 البشرية كعاجزان عن تقدٙب منظومة قيم ١تسَتهتا. 

: ة ع ي ب ط ل ة وا ا ي ح ل ن وا ا س ن إل ي ا ي ف م ال س إل أ ا د ب م ل  ا

نا أف نسجل ُب ىذا ا١تنهج السمات اآلتية:  ٯتكن

 انو منهج طبيعي يتكلم عن السماء كاألرض كاٟتياة كا١توت.-أ
لب -ب  صَتة كالوجداف كالقلب كالركح بعد ا١توت.انو منهج ركحي يتحدث عن ا
 انو منهج نفسي يتحدث عن النفس ُب مراحلها ا١تختلفة .-جػ
لوراثة من سلطاف.-د يئة كا  انو منهج اجتماعي يعٍت بتقرير ما للب
 انو منهج تعليمي تربوم سلوكي تقوٯتي.-ىػ
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لنفس، بُت العقل كالقلب، بُت -ك لركح كاٞتسد ، كل ذلك بعيد عن انو منهج متوازف ٬تمع بُت ا١تادة كا ا
بار ىذه ا١تطالب  لفطرة ، دكف إ٫تاؿ مطالب اٞتسد ، كاعت لواقع كا الية اجملردة ا٠تالصة كمستندان إٔب ا ١تث ا

لدنيا. لركح، كٓب يطالب اإلنساف بالزىد ُب معطيات ا  غاية اإلنساف، كبا١تقابل ٓب يهمل ا
 .ُ، كٗتضع إلرادة إ٢تية موحدة ك٤تررة لئلنسانية ٚتعاء يؤمن اإلسبلـ بوجود خطة كونية تسَت اإلنسانية-ز
لتخلف كاحملكوـ -ح يؤمن اإلسبلـ بالغيب، كلكنو الغيب ا١تستنَت ا١تتحرر من األسطورة كا٠ترافة كاٞتمود كا

يا كاآلخرة، كاالتصاؿ بالوحي كاإلٯتاف  لدن لركح كا١تادة، كترابط ا بأفق يتوازف بو العقل كالقلب ككحدة ا
أ يوـ اآلخر ، كدكف باهلل ت ل ران بالبعث كاٞتزاء كا لفردية ، كااللتزاـ األخبلقي، كإقرا كيدان للمسؤكلية ا

لثبات  لتقدـ كالتطور ا١تنضبط ُب قاعدة ا لتعارض مع العلم كالعقل كا  .ِا
يا كاآلخرة كما -ط لدن لنقل، الركح كا١تادة، ا يتميز الفكر اإلسبلمي بتكاملو كمشولو كٚتعو بُت العقل كا

يز ىذا الفكر بالطابع اإلنسا٘ب ا٠تالص بسبب احتوائو على مفاىيم العدؿ كالرٛتة كاألخوة يتم
نية.  اإلنسا

لبيئات.-ؿ لعصور كا لتقبل كاالنفتاح على اٟتياة ُب كل ا  مركنتو كقدرتو على اٟتركة كا
 ٝتتو اٞتماعية حيث ينحو ٨تو ا١تصاّب اٞتماعية مع احًتاـ الصاّب الفردم. -ف
ا١تعرفة ُب اإلسبلـ  ، فهي الوحي كالقلب كالعقل كالتجربة، فاإلسبلـ   يقدس العقل، كلكنو  أما مصادر-ـ

ُب ما كراء  -كبسبب نسبية قوة العقل –يدرؾ أف لو حدكدان مؤطرة ُب جناحي ا١تكاف كالزماف، ك٢تذا 
لقائم على الشعوذ ة كا٠ترافة الطبيعة. برر الغيب كمصدر للمعرفة ُب اإلسبلـ ، كلكنو ليس الغيب ا

 كالوىم. 

 كفضبلن عن ذلك فاإلسبلـ يؤمن با١تنهج التجرييب ، بل إف أكركبا نقلت ىذا ا١تنهج عن اٟتضارة اإلسبلمية.

زد على ذلك فمنهج اإلنسانيات، ىو اٟتاكم األصيل على العلم، كىو ا١توجو لكل أعماؿ اإلنساف ُب 
لتزامو األ  .ّخبلقي اٟتياة، كىو ا١تقرر ١تسؤكليتو الفردية كا

 ىكذا فقد قاـ منهج ا١تعرفة اإلسبلمي على أساسُت:

 على أساس سنن اهلل ُب الكوف كالطبيعة.-ُ
 على أساس سنن اهلل ُب اإلنساف كاجملتمع.-ِ

لتعليم ، كاآلخر كامل ك٦تهد لطرائق العلم  كىذاف األساساف متكامبلف ، أحد٫تا جزئي كقاصر على ٣تاؿ ا
لظلم أك التدمَت، كحافظ الٕتاىاتو من أف تن  .ُحرؼ إٔب الشر أك ا
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ثبات ىو الذم أعطى األدياف تلك القوة ُب  ل كمن ىنا كاف ثبات القيم كاألخبلؽ ُب كياف اإلنساف، كىذا ا
إقرار منهج اإلنسانيات، كإقامتو دكف ٖتوؿ أك تغَت ، كبا١تقابل فهذا ما يعوز العلمانية ، ك٬تعلها قاصرة 

لتقدـ كاالزدىار.عن ٖتديد موقف ثابت يؤطر اإل  نسانية، كيدفعها ُب إتاه ا

لفطرة  ٢تذا فقد كاف منهج الفطرة لئلنساف كاجملتمع كالنفس كاألخبلؽ ، كاف ىذا ا١تنهج ٮتتلف عن منهج ا
 للكوف كالطبيعة، فللعآب منهجو، كلئلنساف منهجو، كال يصلح أحد٫تا للتطبيق على اآلخر.

نية ، ألنو إف ا١تنهج العلمي لئلنساف كاجملتمع ك  عما ىو ُب العلما النفس كاألخبلؽ ُب اإلسبلـ ٮتتلف كثَتا ن
لنظرية ا١تادية الصرفة. ان للتجريب، أك يقوـ على ا  ال ٮتضع كلي

ناء ا١تنهج التجرييب الذم يقوـ على استخبلص قوانُت  ذلك أف مهمة العقل األساسية ىي االنطبلؽ لب
أثر األدياف ك  رساالت السماء بوضع ا١تنهج الذم تقوـ على أساسو قوانُت الطبيعة كنواميسها ُب حُت تست

 .ِالنفس كاألخبلؽ 

يار اٟتياة األصيل، أما اإلسبلـ فقد قدـ سنن  لفطرة كضد ت على ىذا األساس فالعلمانية ىي مذىب ضد ا
فعان بذلك عن كاىل اإلنساف مشقة كربل دكف أف يدعو يشغل نفسو عن  لنفس البشرية را الفطرة ُب ا

بناء اٟتياة ككشف أسرارىا مهمتو  يعة ل  .ّاألساسية، كىي الوصوؿ بالعقل إٔب سنن الفطرة ُب الكوف كالطب

لعلم من أجل اإلنساف ال  لقد أنزؿ اهلل كتابو كبعث نبيو ليحسم ىذا ا١تنهج أساسان، كذلك حىت يكوف ا
 عليو.

تقوـ على أساس من قاعدة  يؤمن اإلسبلـ أف ىنالك تطوران كحركة، ككل حركة –كٔتنهج الفطرة  –ىكذا 
لتطور ال بد لو أف يدكر ُب إطار،  لثوابت ، إذ ا تة ، التطور مع االٕتاه الصحيح، التطور مع إقرار ا ثاب

 .ْكعلى قاعدة ككفق قانوف 

لفرنسي بوردك: اٟتياة حركة كسكوف ، السكوف ٯتتاح اٟتيوية من اٟتركة ، كاٟتركة ترنو  ككما قاؿ الفقيو ا
 اٟتركة قانوف من قوانُت ىذا الكوف ، كلكنها ليست حركة مطلقة من كل قيد أك ضابط. إٔب االستقرار،
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لكل حركة فلك كمدار ك٤تور تدكر عليو، ككذلك اٟتياة البشرية ال بد ٢تا من ٤تور ثابت كفلك تدكر عليو، 
لعدؿ االجتماعي كفريضة اٞت هاد كا١تسؤكلية كا١تنهج اإلسبلمي يقرر ثبات أشياء كثَتة كاألخوة البشرية كا

 الفردية، كما يقرر ثبات حدكد اهلل ُب الربا كا٠تمر كالقتل كااللتزاـ ا٠تلقي .

لتغَت ا١تستمر دعوة يهودية ماكرة يراد ذها قلب اجملتمعات  لدعوة إٔب ا لدكتور ٤تمد ا١تبارؾ أف ا ىكذا يؤكد ا
لتطور أقبح استغبلؿ لتقدـ كالتطور حملاربة  كإحداث القلق كمنع االستقرار ، كقد استغلت فكرة ا ، كباسم ا

 .ُاإلسبلـ كتشريعو كنظمو 

ث     ل ا ث ل ل ا ص ف ل  ا

م ال س إل ة و ا ن م ل ع ل ل ا د  ج

د   ي ي م  ت

لتأصيل اجملرد، أم قامت بتناكؿ  لسابقة عن العلمانية كاإلسبلـ ، قامت على ا ٯتكن القوؿ إف األْتاث ا
ئع كآداب كأحكاـ ، كموقف من اٟتياة  كالطبيعة كاإلنساف ، كىو األمر الذم ىاتُت اٟتقيقتُت كقواعد كشرا

يتها من حيث السكوف. لذاتية أم ُب بن  تعلق ُب الظاىرة ُب جوىرىا كطبيعتها ا

لظاىرة ُب حاؿ السكوف )تشر٭تها كتكوينها( ، ٍب دراسة  لبيولوجيا آلية دراسة ا كإذا استعرنا من علم ا
تها )فسلجة الظاىرة( ، إذا قمنا بذ ناميتها كحال لقيمية ا١تعيارية كضعها ُب دي لك، فإف الدراسة األكٔب ا

normative   لتطبيقية العملية اٟتركية ، كىذا ىو موضوع ، ٬تب أف تقفى بدراسة النظرية من الوجهة ا
نية( . نية ( كليس ) حوار اإلسبلـ كالعلما نا ) جدؿ اإلسبلـ كالعلما  ْتث

 ك٨تن ىنا نسجل ا١تبلحظات اآلتية : 

لعلمانية كاإل -1 سبلـ كليس جدؿ اإلسبلـ كالعلمانية ألف ا١تناكفة كاجملادلة ليس من نقوؿ جدؿ ا
لسليمة الصحيحة .  اإلسبلـ ، بل اإلسبلـ رب العا١تُت كرب الظواىر ا

 اٟتوار غَت اٞتدؿ ألف اٟتوار قبوؿ الغَت كقبوؿ فكرة كمناقشتها . -2

نية من رجسها تصبح جزءان من بنية اإلسبلـ كُب ىذه اٟت -3 لعلما اؿ فاإلسبلـ ال٬تادؿ إذا طهرنا ا
 ٬تاؿ نفسو . العلمانية ألنو ال
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ول أل ث ا ح ب ل  ا

ن   ي د ل ي ا ن ف ي م ل س م ل رب ا ع ل ن ا ري ك ف م ل ض ا ع ي ب  رأ

يا ، كدار اآلخرة . لدن  من أجل اإلنساف خلق اهلل الدارين ، دار ا

لدارين من أجلو   .ُكم ىي عظيمة تلك األنسنة اإلسبلمية ، ككم ىو أعظم ىذا اإلنساف الذم خلقت ا

يا ، كأعمها بركة ، فهو عند األفغا٘ب الوجود كجوىره ، كىو قواـ األمم كبو  لدن اإلنساف أعز أعبلؽ ا
فبلحها، كفيو سعادهتا كعليو مدارىا، كىو الذم أكسب عقوؿ البشر كنفوسهم عقائد كخصاالن ، كل منها 

يتها ، كُب ناء ىيئتها االجتماعية كأساس ٤تكم ١تدن كل منها سائق ٭تث   ركن لوجود األمم كعماد لب
لرقي إٔب ذرل السعادة ، كُب كل كاحدة كازع قوم يباعد النفوس  لتقدـ لغايات الكماؿ كا الشعوب على ا
عن الشر، كيزعها عن مقارفة الفساد ، كيبعدىا عن مقاربة ما يبيدىا كيبددىا ، كأخَتان فالدين ىو الذم 

 .ِيكوف للفرد قصر سعادتو 

لدين ُب حياة الشعوب كانطبلقها كتقدمها: )فالتمدف اٟتقيقي مكافئ ٘تامان كيتابع األفغا٘ب تأكيده أل ٫تية ا
للدين، كإف السعادة اٟتقيقية اليت ىي كلية اإلنساف األصيلة ُب حياتو على األرض ال ٬توز أف تلمس إال 

لب لدين ا٠تالص الذم ىو اإلسبلـ  ، فالدين ىو الذم يتيح لئلنساف االرتقاء فوؽ مراتب ا لدنيا ُب ا هيمية ا
إلدراؾ صورة مهذبة كمتكاملة كسعيدة ال يستطيع أف ٭تققها أم طريق آخر ُب اٟتياة، كىو الذم يسمح 
لتجمع البشرم ا٠تاص  ببناء نظاـ اجتماعي متماسك متحد يسعى ٠تَت اجملموع كسعادتو داخل إطار ا

لتمدف ا١ترادؼ للمكتسبات العلمية اليت ال  يًتتب عليها إال الفائدة كالكسب، كالعاـ على حد سواء، أما ا
لتمدف اٟتقيقي، فهي ال تنتج غَت مدف كبَتة كأبنية شا٥تة كقصور مزخرفة، ك٨تن لو ٚتعنا كل  فليس ىو ا
ما ُب ذلك من ا١تكتسبات العلمية، كما ُب مدنية تلك األمم من خَت كضاعفناه أضعافان مضاعفة ككضعناه 

كب ككيبلهتا فإنو ال شك أف كفة ا١تكتسبات العلمية كا١تدنية ُب كفة ميزاف ، ككضعنا ُب األخرل اٟتر 
 .ّكالتمدف ىي اليت تنحط كتغور ككفة اٟتركب ككيبلهتا ىي اليت تعلو كتفور  

                                                 
ا١تلوؾ ص  ُ لطرطوشي : سراج   ُِا

ملة ص  ِ لكا ا لدىريُت ) األعماؿ  لرد على ا  (  ُُْا

غا ّ   ُّْ٘ب : خاطرات اٟترب كالسبلـ ص األف
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لنتيجة إف ىو إاٌل جهل ٤تض ك٫تجية صرفة كغاية  فالرقي كالعلم كالتمدف على ذلك النحو، كُب تلك ا
 .ُالتوحش 

ليوـ ىو أحط درجة لناىق ألنو رٔتا يكوف لئلنساف ُب  إف اإلنساف ا من إنساف اٞتاىلية، حىت كمن اٟتيواف ا
دكره األكؿ من حركبو الوحشية كعوامل اٞتاىلية ، معذرة ُب طلب اٟتاجيات للحياة بسهم كقوس كسيف 
ليوـ فإف ا١تعدات ا١تدمرة ا١تهلكة تستعمل ليس للحاجيات ، بل ألدٗب صور الكماليات  كٝتهرم ، أما ا

لعملية ، كُب بذؿ ٙترات سعيو ُب ... إ ية كا لعلمية كاألدب يتو اٟتاضرة كُب مكتسباتو ا ذف فاإلنساف ُب مدن
سبيل اٟتركب، كاستثمار ثركتو فيها كُب مرضاة موقدىا أك رضائو عنها، ككقوفو فيها تلك ا١تواقف اليت ال 

 ِعلم بل جهل كتوحش تقفها اٟتيوانات كال اٟتشرات ، فهو أحط منها ، كليس ٙتة مدنية ، كال 

٘بِّ  ًة ًإ كى بلًئ مى ٍل ٍذ قىاؿى رىبُّكى ًل ًإ إف العلم اٟتقيقي ىو ذلك العلم الذم انطوت عليو اآلية القرآنية : ) كى
بِّحي ًْتىمٍ  اءى كى٨تىٍني نيسى مى لدِّ كي ا ًف يىٍس ا كى يهى دي ًف ًس ػيٍف ي ٍن  ا مى يهى عىلي ًف ةن قىاليوا أىٕتىٍ يفى ًل أٍلىٍرًض خى له ًُب ا اًع ؾى جى  ًد

لبقرة: ( )ا وفى لىمي ٍع ػى ت ا ال  لىمي مى ٘بِّ أىٍع سي لىكى قىاؿى ًإ دِّ ػيقى ن لفساد َّكى لعلم الذم بو ينهي اإلنساف عن ا ( ، أم ا
لنقيضُت ، فهو نقيض العلم  لدماء ، أما العلم الذم يصوف اإلنساف عن ىذين ا ُب األرض كسفك ا

لعلمية ُب أكركبا كالعآب ما يتجلى ُب الرقي النسيب –على كجو التحديد  –الصحيح ، كىو   للمكتسبات ا
 .ّا١تتمدف 

لتقدـ ُب أم علم من العلوـ  لديانة اإلسبلمية ما ٯتنع من ا كيؤكد على باشا مبارؾ أنو )ليس ُب أحكاـ ا
لقدٙب ، كما ندرس من الفنوف  لتمدف ا نان كدنيا ، كإف اإلسبلـ قد كاف بالفعل سببان ُب إحياء ا نافعة دي ل ا

اف لن  .ْعة ، كإنو ىو األساس اٟتقيقي كا١تتبع ١تا يسمونو بالتمدف اٞتديد كالصنائع ا

لدين عند اإلماـ ٤تمد عبده طاقة ٤تررة من الطراز األكؿ، فالرد إٔب اهلل كحده، كمعٌت الشهادة بالذات  كا
لفتنة بكل صورىا كأشكا٢تا ، أم تطهَت العقوؿ من األكىاـ الفاسدة كالعقائد ا٠ترافية  اجتثاث جذكر ا
لدينُت كالكهنة  لرؤساء ا كاالرتفاع باإلنساف كإطبلؽ إرادتو من القيود اليت كانت تكبلها سواء أ٘تثلت ُب ا
أـ ُب القول ا٠تفية اليت ٯتكن أف يتوىم أهنا حالة مثبل ُب القبور أك األحجار أك األشجار أك الكواكب أك 

 جود ما خبل اهلل(. ُب احملتالُت كالدجالُت ، ذهذا ٖترر اإلنساف من عبودية كل مو 
ينهم إٔب عقو٢تم  لتفاضل ب تفاكت كا ل لناس كرد ا كىذا يتضمن القوؿ إف التوحيد يعٍت تقرير ا١تساكاة بُت ا

 .ٓكمعارفهم كفضائلهم على ا١تستول األخبلقي كإٔب عملهم العقلي ا٠تالص 
                                                 

بق : ص   ُ لسا ١ترجع ا  ُّْاألفغا٘ب : ا

بق : ص   ِ لسا ١ترجع ا  ِّْاألفغا٘ب : ا

بق : ص   ّ لسا ١ترجع ا  ِّْاألفغا٘ب : ا

ة  ْ  عة جريدة احملمدي لدين ، مطب ا و : علم  اب   َّٖص  ُـ ، جَُٖٖ باإلسكندريةكت

تقدـ عند مفكرم اإلسبلـ  ٓ ل   ََِ، صد. جدعاف : أسس ا
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لراسخة ُب لتقليد كاقتبلعان ألصولو ا لتوحيد يعٍت عند اإلماـ عبده حربان على ا  ا١تدارؾ كنسفان ١تا كاف لو كا
من دعائم كأركاف ُب عقائد األمم ، كىذا يعٍت إيقاظ العقل من سباتو كٗتليصو من ىيمنة سدنة ىياكل 
الوىم كاٞتهر بأف اإلنساف ٓب ٮتلق ليقاد بالزماـ ، كلكن ليهتدم بالعلم كاإلٯتاف، إنو يعٍت ٖترر العقل من 

ا ب األدياف خاصة، كعودتو إٔب ٦تلكتو يقضي فيها ْتكمتو مع سلطة اآلباء كاألجداد، كمن سلطة أرب
 .ُا٠تضوع ُب ذلك هلل كحده 

نابذ كالفرقة كالتخالف إٔب االٖتاد كاإللفة كالتجمع ، كىذا يصح  لت كالتوحيد يعٍت رد الكثرة إٔب الوحدة ، كا
لواحد، كما يصح ُب رد مظاىر الفرقة االجتماعية إ  .ِٔب الوحدة كالتضامن ُب رد العقائد إٔب دين اهلل ا

بلغ من السعادة ما  لفرد كرأيو كبو تكمل إنسانيتو، كيستعد ألف ي كٔتقتضى التوحيد يتم استقبلؿ إرادة ا
 .ّىيأه اهلل لو ْتكم الفطرة اليت فطر عليها 

لعقوؿ  لنفوس  للعمل، كٓب تتحرؾ ا كإف نشأة ا١تدنية ُب أكركبا إ٪تا قاـ على ىذين األصلُت ، فلم تنهض ا
يارىم، كُب طلب اٟتقائق  لكثَت أنفسهم، كإف ٢تم حقان ُب تصريف اخت لنظر إال بعد أف عرؼ ا للبحث كا
بعقو٢تم، أما أصل ىذا الذم ًب ُب اٞتيل السادس عشر من ميبلد ا١تسيح فهو شعاع سطع عليهم من 

 .ْآداب اإلسبلـ 

لتقدـ كمعراج االرتقاء ، على ىذا األساس يقف اإلماـ ٤تمد عبده منافحان عن اإلسبلـ باعتبار  ه عجلة ا
 .ٓكىو ُب نظره علم كذكؽ ، عقل كقلب ، برىاف كإذعاف ، فكر ككجداف 

تباعو إال بالعقائد اٟتق ا١تنطبقة على قانوف العقل  كيؤكد حسُت اٞتسر بأف الدين اإلسبلمي ال يكلف أ
 .ٔالصحيح 

لدين القاٝتي ىو ) كثاؽ اهلل تعأب ُب لدين عند ٤تمد ٚتاؿ ا  سياسة خلقو كمبلؾ أمره كنظاـ االلفة بُت كا
لتعاطف  لتباغي كالتظآب كا١تهيب ذهم إٔب ا عباده كقواـ معاشهم كا١تنبو على معادىم كالرادع ٢تم عن ا

لذخائر من مشكور صناع العاجل ك٤تمود ثواب اآلجل  لباعث ٢تم على اعتقاد ا لتواصل كا  .ٕكا

                                                 
تقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ، ص  ُ ل ا  َُِد. جدعاف : أسس 

لتوحيد لئلماـ ٤تمد عبده ص   ِ ا ة  ل   ُٓرسا

لتوحيد ص  ّ ة ا ل  ُٓٓرسا

لتوحيد ص  ْ ة ا ل  ُٓٓرسا

لقاىرة  ٓ ا ة ،  ي علم كا١تدن ل ا ة مع  ي ن لنصرا   ُِٓص  َِٗاإلسبلـ كا

ة كح ٔ  ة اإلسبلمي ان لدي ا قة  ة اٟتميدية ُب حقي ل لرسا و ا ب ا ة ، بَتكت كت الشريعة احملمدي قة   . ْٓٓىػ  ص  َُّٔقي

توحيد ، ط ٕ ل لقاىرة  ِدالئل ا ا   ٓٗص  َٖٗ، 
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لدين عند القاٝتي : ىو طريق الوصوؿ إٔب السعادة ا١تطلوبة على أحسن ما يراـ من كل ما فيو من   كا
لداعي إٔب سبيل الرشد كطرؽ السعادة البشرية ليهتدكا ذها إٔب الصاّب اليت تقوـ ذها  كماؿ انتظاـ، فهو ا
يا شأهنم ، كيظهر جوىر كما ٢تم الذم يهيؤىم للًتقي  لدن حياهتم، كيقوـ معوج عملهم، كينتظم ُب اٟتياة ا

 ية ، كالتوصل إٔب السعادة األبدية.ُب سلم ا١تدن

لدىرية ، فإف من أٓب  لدين معرفة أفضل حُت يعرؼ أثر اإلٟتاد كآفات ا ثر ا لقوؿ : يعرؼ أ كيتابع القاٝتي ا
يلها ، إذ ال رادع من  لرذيلة كأحرل ُب سب اإلٟتاد بقلوذهم ، كتولت األىواء نفوسهم يكونوف أجرأ على ا

لسيئات .. أما ا١تاديوف  اإلٯتاف يؤنبهم كال كازع ٯتنعهم من اقًتاؼ ا١تنكرات كالسعي بالفساد كاجًتاح ا
لناس عامة، كذهذا  لدىريوف ، فإف من شأهنم ٤تو األدياف ككضع أساس اإلباحة كاالشًتاؾ ُب األمواؿ بُت ا ا

ل فهم يلحقوف بالنوع اإلنسا٘ب كبأخبلؽ األمة أخبث اآلثار كأسوأىا، كليس ٙتة من نتيجة ١تقدماهتم سو 
لدين سلك النظاـ االجتماعي ،  ناء ا٢تيئة االجتماعية ألف الذم الريب فيو ىو أف ا نتقاص ب فساد ا١تدنية كا
لدين يقيد النفوس عن التدىور ُب اإلٍب كاالندفاع إٔب  كأنو لن يستحكم أساس للتمدف بدكف الدين ،فإف ا

يثة ، ك٭تمل العقوؿ أنواع العدكاف من قتل كسلب كىتك عرض ، ك٭تجز عن الغدر كا٠تيانة  كفعل كل خب
 .ُعلى كسب الكماؿ البشرم كأعماؿ ا٢تمة ُب كشف اٟتقائق كتعرؼ أسرار الكوف

لتعطيل أم إنكار كجود اهلل من مقوضات دعائم العمراف ، كال عربة بثبوت  كيتابع القاٝتي القوؿ : إف ا
لتعطيل عندىم ألهنم تربوا ترب ية دينية فرسخ ُب نفوسها عمل الواجب العمراف اآلف بُت األقواـ الذم شاع ا

ـ الديٍت تعذر كضع مبدأ آخر  ككراىية الكذب كاالعتداء على الغَت ، كلكن إذا نزع مبدأ اٟتبلؿ كاٟترا
 .ِيقوـ مقامو كيرسخ رسوخو 

يوناف ٓب ترؽ أحوا٢تم إال حُت ارتقت علومهم كارتفع فبلسفتهم فوؽ الوثنية ، لكي  ل كعند القاٝتي إف ا
زه من ٥تالطة ا١تادةيكشفوا  لوجود منػ  . ُّب الوجود عن إلو كاجب ا

ينة ٕتعلها قابلة  ناؤىا على أصوؿ مت كُب نظر عبلؿ الفاسي إف أعظم ما ٯتيز الديانة اإلسبلمية ، ىو ب
لتفكَت  لنظر كا ئمة تبعث على ا ئمان إٔب األماـ ، كإف اإلسبلـ أراد أف تكوف دعوتو حركة دا للتطور كالسَت دا

لغاية من خلق كالعمل  لدائب على ضوء تقلبات الزمن كإتاىات اٟتياة، ْتيث تتحقق دائمان ا لتقدمي ا ا
لدارين على حد سواء.  اإلنساف كخبلفتو: عمارة األرض كإصبلحها من أجل خَت اإلنساف ُب ا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا  ُُٓا

بق : ص   ِ ١ترجع السا  ُُٕا

لتوحيد ىامش ص  ُٖٖٗص  ٔج ِٕا١تقتطف اجمللد  ّ ا   ُُٕدالئل 
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ناكؿ مظاىر اٟتياة ٚتيعان ، فهو دكلة ككطن أك حكوم نا فَتل أف اإلسبلـ نظاـ شامل يت لب ة كأمة أما حسن ا
، كىو خلق كقوة أك رٛتة كعدالة ، كىو ثقافة كقانوف أك علم كقضاء، كىو مادة كثركة أك كسب كغٌت، 

 .ُكىو جهاد كدعوة أك جيش كفكرة ، كما ىو عقيدة صادقة كعبادة 

لقوؿ ا١تشهور الذم ردده فيما بعد ٚتيع الكتاب ا١تسلمُت كالذم  كالشيخ عبد الغزير جاكيش ىو صاحب ا
 إف اإلسبلـ صاّب لكل زماف كمكاف. مفاده :

لناس عليها ُب كل زماف، كىو صاّب لكل أمة ككل جيل  كاإلسبلـ ُب نظره دين الفطرة البشرية الذم فطر ا
 .ِكمصلح لكل من استمسك ذهديو ا١تبُت 

بزاز أف اإلسبلـ يقيم عقائده، كيرتب نظمو، كيشيع فلسفتو على أساس  ل كاٟتقيقة عند عبد الرٛتن ا
تنا األخرل اليت متما يا اليت ٨تياىا كحيا نو ال يقر تقسيم حياتنا بُت ىذه الدن سك من كحدة اٟتياة ، ٔتعٌت أ

نرتقبها ، إف ىاتُت اٟتياتُت ٦تتزجتاف أشد االمتزاج كمًتابطتاف أكثق الًتابط ، كإف األكٔب ىي سبيل األخرل 
تقسيم اٟتياة  باإلمكاف، كعلى ىذا فليس ، كإف القواعد ا١تشرعة قد مشلت األكٔب كاألخرل على حد سواء 

ُب نظر اإلسبلـ اٟتق إٔب دنيا تنتظمها قواعد موضوعية ٤تددة كال عبلقة ٢تا بالدين ، )كأخرل( ينظمها 
دين ال عبلقة لو بالدكلة .... إف من أجل أسرار عظمة اإلسبلـ كدكاعي قوتو ىذا التماسك الشديد ، 

سبلـ مسيح كقيصر ، كليس ُب اإلسبلـ كنيسة كحكومة ، كليس ُب كذلك الًتابط الوثيق ، فليس ُب اإل
لًتابط حىت تتحقق كحدة اٟتياة   .ّاإلسبلـ دين ٔتعناه الغريب الضيق ، كدكلة ، إذ تًتابط ىذه كلها أشد ا

ية اٟتديثة  كيرل الشيخ مصطفى الغبلييٍت أف اإلسبلـ ىو ركح ا١تدنية، بينما أكد فريد كجدم أف ا١تدن
 .ْاستمرار من ركح اإلسبلـ تقًتب ب

كينطلق ٤تمد فريد كجدم للتأكيد بأف اإلسبلـ ىو ركح ا١تدنية اٟتقيقية كعُت أمنية النفس البشرية كهناية 
ليو القوة العقلية ، كبأف كل ما ٭تصل ُب العآب اإلنسا٘ب ليس ىو إال تقربان إٔب الديانة احملمدية  ما ترقى إ

ٓ. 

                                                 
ة  ُ ئل سن ليم ٣تموعة رسا تعا ل ة ا ل   َُُص  ُِٓٗرسا

و اإلسبلـ  ِ  اب ر ا٢تبلؿ ص كت ة ، طبعة دا لفطرة كاٟتري   ْٓدين ا

و من ركح اإلسبلـ ص  ّ  اب   ُُٗكت

تقدـ ص  ْ ل   ّٗٗد. جدعاف : أسس ا

با١توسكي ،  ٓ  ة  لقاىرة ، مطبعة ىندي ة ك اإلسبلـ ، ا ي ١تدن و ا ب ا   ٓ، ص ّط ُِٗكت
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لديانة اإلسبلمية على نواميس ا١تدنية، ال بل إنو ليذىب إٔب لذا كاف كتابو ا١تدنية كاإل سبلـ ٤تاكلة لتطبيق ا
أبعد من ىذا حيث يرل أنو ال مدنية إال بو أك ببعض نصوصو، كإف كل ما نقرؤه من قواعد ا١تدنية 

 .ُالعصرية ليس بالنسبة للديانة اإلسبلمية إال كشعاع من مشس أك قطرة من ْتر 

لدنيا ، فهو ذهذا ا١تعٌت ٖتقيق ١تطالب كاإلسبلـ عند فريد  كجدم دعوة إٔب الًتكيب بُت علوـ الدين كعلوـ ا
التمدف أك ا١تدنية األساسية ، ال بل إف كل ترؼ ٭تمل ُب العآب ككل خطوة ٗتطوىا العقوؿ ُب سبيل 

إٔب اإلسبلـ ، كإنو سينتهي األمر يومان ما بإٚتاع كافة عقبل ء البشر على الكماؿ ، ليس ىو إال تقربا ن
ان لراحة اٟتياتُت  بار اإلسبلـ ناموسان للسعادتُت كضامن  .ِاعت

لعبادة اٞتسمية من ركوع كسجود ، بل  كعلى ا١تسلمُت أف يفهموا أف لفظة عبادة ُب اإلسبلـ ال تعٍت فقط ا
لعبادة ىي كل ما ينبٍت عليو إصبلح لذات اإلنساف أك أسرتو أك ٞتمعيتو أك لبٍت نوعو أك للك ائنات  إف ا

 .ّكلها 

لدين كمبادئو  كقريب من ذلك موقف ا١تصلح البَتكٌب مصطفى الغبلييٍت ، فهو يصر على أف أصوؿ ا
لسامية ىي أصوؿ ا١تدنية الصحيحة كمصادرىا القدٯتة ، فما من تقدـ يرل كال من ٘تدف يشاىد إال كترل  ا

لدينية   .٢ْتا آثار ُب األصوؿ ا

يئة ىذا كنشَت إٔب أف " كركمر " كاف ق د دلل بأف اإلسبلـ دين مناؼ للمدنية، كليس صاٟتان إال للب
لتمدف إال بعد أف يًتكوا  لزماف اللذين كجد ذهما ، كإف ا١تسلمُت ال ٯتكنهم أف يرقوا ُب سلم اٟتضارة كا كا
لنقمة ١تن  لتعصب ، كيبث فيهم ركح ا دينهم ، كينبذكا القرآف كأكامره ظهريان ألنو يأمرىم با٠تموؿ كا

 هم كالشقاؽ كحب االنتقاـ ، كألنو أتى ٔتا يناقض مدنية ىذا العصر من حيث ا١ترأة كالرقيق .ٮتالف

على ىذا ينقل الغبلييٍت كبلـ كركمر عن اإلسبلـ ، كيرد عليو ُب كتابو اإلسبلـ   كركح ا١تدنية مؤكدان بأف 
إٔب جنب ، كٯتشي مع ا١تدنية ُب طريق كاحدة ية يدان بيد  اإلسبلـ دين يوافق العقل جنبا ن ، كيصافح اإلنسان

لعدؿ  ية ، كأقاـ بناءىا على أساس من ا ، فهو قد رفع منارة اٟتقيقة على ذركة ال تناؿ ، كهنض باإلنسان
لدين اإلنسانية من عقيدة الشرؾ كتكثَت  لسياسة ا١تثلى ، كلقد خلص ىذا ا كا١تساكاة كاألخبلؽ كالًتبية كا

ا١تضللة ككسر عن عقوؿ البشر قيودىم ك٧تاىم من فساد األخبلؽ،  األرباب ، كأزاؿ عنهما برقع ا٠ترافات

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ّٔا

بق : ص   ِ ١ترجع السا   َُّا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُّٖا

ثا٘ب ج ْ ل ة ، اجمللد ا ي لدين كا١تدن عنواف ا نرباس ب ل ة ا ة ُب ٣تل ل   َِّص  َُٗ،  ٔمقا
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كإف أكربا تدين برقيها ١تا اكتسبت من تأليف علماء اإلسبلـ ، فأفادكا ٔتا فيها من علوـ كفنوف ، كأصلحوا 
 .ُبعض ما فيها من خطأ ، كطوركا باقيها على ٨تو كلد ا١تدنية اٟتديثة 

لغبلييٍت القوؿ: إف ٤تمدان  لعلم الوافر  كيتابع ا ىو ٦تدف األمم كإف كتابو ىو منار العآب ألنو فيو من ا
لسامية كا١تدنية الصحيحة، ما ال ٭تيط بو  كالفلسفة ا١تدىشة كاألخبلؽ الكرٯتة كالتهذيب العإب كاألحكاـ ا

تعبَت عنو اللساف  ل  .ِالوصف، كال يقدر على ا
لطابع التمد٘ب لئلسبلـ يتجلى بصورة خاصة ُب التطو  ر الراقي للتوحيد اإلسبلمي، كُب اإلشارات القرآنية كا

لعدؿ كا١تساكاة بُت األفراد ، كُب نظامو األخبلقي  ية كالكونية، كُب تأكيده ١تبادئ ا ن إٔب ا١تسائل العمرا
كالسياسي الضامن لسعادة اٞتماعة كالفرد ، كىذه ا١تركنة ُب اإلسبلـ تتجلى خاصة ُب نظرية ا١تصاّب 

 .ّف عن صبلحية اإلسبلـ لكل زماف كمكاف ا١ترسلة اليت تكش
تإب على الًتقي اإلسبلمي يكمن بأف  لطابع ا١تد٘ب لئلسبلـ، كبال لدليل اٟتاسم عند الغبلييٍت على ا كا
لنفس كالعقل كالتحلي ٔتكاـر  اإلسبلـ دين أخركم كمد٘ب يوجب على ا١ترء أف يأخذ نصيبو من هتذيب ا

يو أف يأخذ بأسباب دنياه اليت ترفو عيشو ، كٕتعلو من ا١تتمدنُت األخبلؽ ك٤تاسن اآلداب، كما يوجب عل
ْ. 

نية معينة أك مبدأ أخبلقي معُت )  كدكرة اٟتضارة عند مالك بُت نيب تبدأ حُت تدخل اٟتياة فكرة دي
ethos لغرائز ان ا٢تيمنة اليت كانت ٢تا على ا ي لركح هنائ ( ، ْتسب قوؿ كسرلنج ، كتنتهي حُت تفقد ا

 .ٓك ا١تكبوحة اٞتماح ا١تكبوتة أ

تإب فالتقدـ اإلنسا٘ب ال يتم  لتقدـ اإلنسا٘ب، كبال لتقدـ ا١تادم دليبلن على ا لبهي أف يكوف ا كينفي ٤تمد ا
إال إذا كاف تفكَت اإلنساف ككجدانو كسلوكو يتسم باإلنسانية، أم يتسم برعاية اٞتماعة كعدـ االستجابة 

 .ٔلداعي األنانية 

ي نفعية الرأٝتالية معيار اٟتضارة عند عبلؿ الفاسي الذم يركز على أ٫تية الضابط كا١تثالية اإل٢تية كل ل س ا
لتقدـ إذ اٟتضارة اٟتقيقية ىي حضارة الوجداف   .ٕا١تعنوم أك القيمي للحضارة كا

لدين بأنو كضع إ٢تي تصاف بو مصاّب اإلنساف منفردان ك٣تتمعان  لقادر ا١تغريب ا  .ٖكيعرؼ عبد ا

                                                 

ة أك اإلسبلـ ككركمر  ، ط ُ  ي ا١تدن و اإلسبلـ كركح  اب ة ،  بَتكت ،  ّكت ة األىلي ب ا١تكت   ٖف ص  َّٗ، 

بق : ص   ِ ١ترجع السا   َِا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ّٔا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ْٕا

ابو شرك  ٓ  لقاىرة ، طكت ة ، ا عركب ل ا ر  ة دا ب لنهضة ، مكت   ٕٗ، ص ُٗٗ،  ِط ا

ر ا٢تبلؿ ،  ٔ  ة ، دا ي ن لدين كاٟتضارة اإلنسا و ا ب ا   ُُٓ، ص  ْٔٗكت

قاىرة ،  ٕ  ل لذاٌب ، ا ا نقد  ل و ا ب ا   ِّْ، ص  ِٓٗكت

ة (  ٖ  نية ُب األمة اإلسبلمي لدي ا نهضة  ل ينات ) ا ب ل ا و  ب ا   ٔ، ص ّج ُٔٗكت
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لتمدف كُب نظر ٤تمد بن م  .ُصطفى بن ا٠توجة اٞتزائرم أف علم الدين براءة ا
لبزاز ىي اليت تستطيع أف توفق بُت قاعدٌب : )كجد العآب من أجلي(  كالفلسفة ا١تثلى ُب رأم عبد الرٛتن ا
لغَتية أك اٞتماعية من جهة  ككجدت من أجل العآب ، ْتيث ال تطغى الفردية من جهة ، كال تطغى ا

ية  أخرل، كىذا بالضبط ليو اإلسبلـ   من حيث ىو نظاـ اجتماعي كفلسفة حيات  .ِما يهدؼ إ

ىو دين  -كعلى الرغم من عدـ نكرانو الفرد كتسليمو ْتقوقو ا١تميزة  -كاإلسبلـ من حيث األساس 
نهائية  ل ٚتاعي على معٌت من ا١تعا٘ب ، كذلك ألنو يضع اٞتماعة من حيث ىي كتلة بشرية ٢تا مصاٟتها ا

لو ..الواحدة ا١تش أساسيا ن  ًتكة ىدفا ن

العناية باجملموع أم بوضع األحكاـ للهيئة العامة بالدرجة األكٔب،  لنظم تتميز ب كاٟتق أنو إذا كانت ا
لتعاكف كاٞتهاد كالتضامن ، كّتعل اٟتياة إرادة  لتضحية كا كبالدعوة إٔب أخبلؽ إ٬تابية كاإلخبلص كا

ناء حضار  ة مفعمة بالبطوالت كبالركح ، فإف اإلسبلـ يكوف كتفضيل الواجب على اٟتق، كباٟتض على ب
نان ٚتاعيان، كدكف أف يغفل مع ذلك عما ُب الفردية من صفات نافعة ٭تث على األخذ  على ىذا األساس دي

 .ّذها على اٟتد الذم ال تتعارض فيو مع نزعتو اٞتماعية األصيلة 
إلٯتاف أماـ اٞتماعة كلها ، كلزكـ كمظهر ىذه اٞتماعية النطق بالشهادتُت حيث يتطلب ذلك إعبلف ا

لفرد يؤكد معناىا اٞتماعي ، كاٟتج مظهر للجماعية بدكف شك،  صبلة اٞتماعة كتفضيلها على صبلة ا
كالزكاة قائمة على أسس تضامنية ُب اجملتمع من حيث ىي كسيلة اإلسبلـ لتحقيق العدالة االجتماعية ، 

لفرد باٞتم لدين با١تعاملة )أم صلة ا ػزعة أيضان ، كالصوـ كإف كاف ٣تاىدة كتعريف ا ن ل اعة( دليل على ىذه ا
نو ٣تاىدة يتحد فيها اجملتمع كلو، فتزكو أخبلقو ، كتتهذب ركحو. تية إال أ  ذا

لرب  تباعو كما يريدىا القرآف: ا كال تبدك ٚتاعية اإلسبلـ اإل٬تابية ُب فرائضو فحسب كإ٪تا أيضان ُب صفات أ
لعدؿ  –اإلخبلص  – لعفو  –القصد  –ا لوفاء  –االتصاؿ  –ا لنهي عن ا١تنكر  –ا  .ْاألمر با١تعركؼ كا

زعة االشًتاكية ُب اإلسبلـ ، كاألمر نفسو بالنسبة لسيد قطب  نػ ل لسباعي على ا لدكتور مصطفى ا كيركز ا
 الذم ركز على ذلك باسم العدالة االجتماعية.

لسابقُت تأثرا با١تن طلقات األساسية ألفكار عودة اليت كردت كُب رأم الدكتور فهمي جدعاف إف ا١تفكرين ا
أصبلن ُب إطار ا١تشكلة األساسية، كأعادكا كضع ىذه األفكار ُب مكاهنا ا٠تاص من ا١تنظومة االقتصادية 

 .ُاإلسبلمية 

                                                 

و االكًتاث ُب حقوؽ  ُ  اب ئر كت و ، اٞتزا عة فونطاتو كشركائ   ٖٖص  ُٖٓٗاالناث ، مطب

و من ركح اإلسبلـ ) اٞتماعية ُب اإلسبلـ (  ِ  اب   ُِّص  ِْٗكت

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُِٓا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ُِٓا
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بتداء من أجل اإلنساف ،  كا١تعطى األساسي للدين لدل عبد القادر عودة ىو غائية ا٠تلق ، فالكوف خلق ا
 يفيد من خَتاتو ، كيستغل ما فيو من قول.من أجل أف يعمره ك 

لبعد الوجودم األكؿ لئلنساف كالطبيعة يتمثبلف ُب عبلقة التسخَت، تسخَت اإلنساف  كمعٌت ذلك أف ا
الطبيعة ، أم لكل ما ُب السموات ، كما ُب األرض بالكشف عن أسراره كتذليلو بإذف اهلل كالسيطرة على 

 خَتاتو.

لثا٘ب لبعد الوجودم ا لئلنساف فهو أف البشر سخر بعضهم لبعض أم أف عبلقات اإلنساف باإلنساف  كأما ا
تعاكف ا١تد٘ب كا١تسا٫تة اٞتماعية من أجل بناء حياة إنسانية مرضية ،  ل مدعوة إٔب أف تقوـ على أساس ا
كىكذا يصبح اإلنساف ذا كضع خاص ىو كضع االستخبلؼ ُب األرض من أجل إعمارىا كإقامة حكم اهلل 

٢تذا ال يكوف االستخبلؼ ببل قيد أك شرط ، كإ٪تا يكوف مربوطان باستجابة ا١تستخلفُت إٔب فيها ، ك 
األحكاـ اإل٢تية على مستول اٟتقوؽ كعلى مستول الواجبات، ْتيث يكوف جزاء التعدم على حدكد 

ناحية الشرعية ْتيث  ل يلغي  استخبلؼ اهلل لئلنساف حبوط عمل ا١تستخلفُت كبطبلنو بطبلنان مطلقان من ا
 .ِكل اعًتاؼ بو 

كيقرر عودة أف ا١تلك هلل كأف البشر ال ٯتلكوف إال حق االنتفاع بو ، كأف نسبة ا١تاؿ إليهم على سبيل اجملاز 
ال اٟتقيقة ، كمن ٍب فالبشر ليسوا إال كسطاء ، كانتفاعهم با١تاؿ ُب حدكد اٟتاجة كاالعتداؿ كدكف سرؼ 

 .ّأك تقتَت 

وحدة ا١تتكاملة ُب كحدة سائر أجزاء الكوف من حيث ىو صادر عن اإلرادة كينطلق سيد قطب من فكرة ال
لتعاكف بُت أجزاء الكوف ا١تادية فحسب ، كإ٪تا بُت  لتناسق كا ا١تطلقة ا١تباشرة هلل ،  فهذه الوحدة ال تفرض ا

لتكامل بُت اٞتميع ، لتعاكف كا كالقوؿ  أفراد اإلنساف أيضان ْتيث يصبح األصل ُب الوجود االجتماعي ىو ا
إف اإلسبلـ دين التوحيد ال يعٍت توحيد اهلل كتوحيد األدياف ُب دين اهلل فحسب ، كإ٪تا يعٍت أيضان الوحدة 
لعبادة كا١تعاملة ، كبُت العقيدة كالسلوؾ، كبُت الركحانيات  لكونية ٚتيعان كالوحدة بُت ا بُت القول ا

لعدالة االجتماعية ُب اإلسبلـ ىي كا١تاديات ، كبُت القيم االقتصادية، كالقيم ا١تعنوية ،  كمعٌت ذلك أف ا
لركحية  لة اقتصادية ٤تدكدة ، عدالة ٘تتزج فيها القيم ا١تادية بالقيم ا١تعنوية كا لة إنسانية شاملة ال عدا عدا
لعاـ بُت  لوحدة ا١تطلقة ا١تتعادلة ا١تتناسقة كالتكامل ا امتزاجان ال انفصاـ معو ، كُب كل األحواؿ تظل ا

 .ْاٞتماعات عصب ىذه العدالة األفراد ك 
لتو ترتد إٔب ثبلثة:   التحرر الوجدا٘ب ا١تطلق. -ُكاألسس اليت يقيم عليها اإلسبلـ عدا

                                                                                                                                                    
تقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ص  ُ ل   ُّٓأسس ا

ة ، ط ِ  اسي لسي ا ا و اإلسبلـ كأكضاعن اب   ْص  ُٓٗ،  ُكت

١تر  ّ بق : ص  ا  َّجع السا

بة مصر ، ط ْ ة االجتماعية ُب اإلسبلـ ، مكت ل لعدا   ِٖ، ص ِا
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لكاملة -ِ لوثيق .-ّا١تساكاة اإلنسانية ا لتكافل االجتماعي ا  ا
ت و ، كالتحرر الوجدا٘ب لدل سيد قطب يطلق القول ا١تكبوتة ُب اإلنساف ، كيرتفع بو عن ا٠تضوع لضركرا

لبشرم بدأ بتحريره من كل سلطة غَت اهلل ، كمن كل خضوع  كحُت كطن اإلسبلـ العـز على ٖترير الضمَت ا
لعبودية هلل، كسقطت كل دعول، تريد أف ٕتعل من اإلنساف سيدان  ألحد غَت اهلل ، فاستول الكل ُب ا

نتفت كل كساطة ككهانة ، فإذا ٖترر اإلنساف من شعور العبا دة كالقداسة لئلنساف كٓب لئلنساف ، كما ا
ٯتتلئ إال بشعور القداسة هلل كما ٖترر أيضان من شعور ا٠توؼ على اٟتياة على الرزؽ أك على ا١تكانة ، 
كا١تساكاة اإلنسانية ىي نتيجة طبيعية للتحرر الوجدا٘ب ، كقد قررىا اإلسبلـ حُت قرر كحدة اٞتنس البشرم 

 ، كعلى الشعوب أف تتعارؼ كتتآلف كال تتفاضل إال بالتقول. ُب ا١تنشأ كا١تصَت كُب اٟتقوؽ كالواجبات 
لعليا، كربط اٟترية الفردية  أما بالنسبة للتكافل االجتماعي، فقد جعل اإلسبلـ فيو مصلحة اجملتمع ىي ا

 .ُكا١تساكاة اإلنسانية ذهذه ا١تصلحة 

ل نفس، فهي إذف ليست عدالة كا٠تبلصة أف العدالة االجتماعية ُب اإلسبلـ تنطلق من الضمَت من داخل ا
اقتصادية خالصة، لكنها تزاكج بُت قوة الضمَت كبُت التشريع القانو٘ب ُب ا١تؤسسات االجتماعية حيث تظل 

 .ِعُت الضمَت ترقب ذلك كتضبطو

لتفاكت الطبقي ال يقوـ  لدكتور مصطفى  –كإف حل ا١تشكلة االجتماعية األساسية مشكلة الفقر كا عند ا
لسباعي  صدقات كما يتوىم الكثَتكف ، بل إف اشًتاكية اإلسبلـ اليت تستند إٔب تشريع عا١تي على ال -ا

تأميمات كتأخذ ذها ال تقف عند ىذه اإلجراءات ، كإ٪تا تتخطاىا إٔب تقدٙب  ل إنسا٘ب،  كإف كانت ٖتتضن ا
 .ّتشريعات كافية متكاملة لكل جوانب ا١تشكلة اإلنسانية كاالجتماعية ا١تطركحة 

لرسوؿ للعمل إذ  العمل شرؼ كالعمل كلقد نوه ا لسباعي ْتقوؽ العماؿ فذكر بتكرٙب القرآف كا لدكتور ا
لعمل ُب رعاية عمالو، كبُت أف األجر  نعمة ، كما أ١تح إٔب مسؤكلية العامل ُب إتقاف عملو كمسؤكلية رب ا

لتكافل االجتماعي على قدر العمل كأنو أجر ال منة ، كما جعل اجملتمع مسؤكالن عنو ضمن إطار قوانُت ا
 اليت ينبغي أف تكفل لو حق النفس كالكرامة عند العجز كا١ترض كالشيخوخة.

نبغي أف تضاؼ إٔب  تية اليت ي لذا كإذا رجعنا قليبلن إٔب ا١تعتزلة ، فهؤالء يركف أف للعقل ُب اإلسبلـ أحكامو ا
لذاتيُت ال تعٍت فقط أف اهلل قد قدر حسن  أحكاـ الشرع نفسو، كبتعبَت آخر إف نظرية اٟتسن كالقبح ا

نبغي أف يكوف كذلك ُب حكم  تو فإنو ي الشيء أك قبحو، كإ٪تا تعٍت أف كل ما يراه العقل حسنان ُب ذا
نبغي أف يكوف كذلك ُب حكم الشرع   ْالشرع، كإف كل ما رآه العقل قبيحان ُب ذاتو ي

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ٗٓا

عة جامعة دمشق ص  ُاالشًتاكية ُب اإلسبلـ  ط ِ   ٗٓٗ، مطب

عة جامعة دمشق ص  ُاالشًتاكية ُب اإلسبلـ  ط ّ  ٗٓٗ، مطب

بق : ص   ْ ١ترجع السا   َُا
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ازعو فيو سلطة أخرل، كإف كاف ال كىذا يعٍت أف الشرع ٓب يعد مستقبلن باألحكاـ استقبلالن مطلقان ال تن
يعٍت ا٠تركج على الشرع ، كإ٪تا يعٍت توسيع دائرة الفعالية اإلنسانية ُب الوجود كاتساع اجملاؿ أماـ تقدـ غَت 
ينما كاف اإلسبلـ ُب إطار  لعقل كالفعالية العملية كاألخبلؽ، كب ثقافة، كُب نطاؽ ا ل متناه ُب نطاؽ العلم كا

لتقليد لسنية ا لية ينشط النظرة ا ية يتحرؾ من خبلؿ منظور إ٢تي ا١تركز ، أصبح ُب إطار ىذه النظرة االعتزا
 .ُمن حبلؿ منظور إنسا٘ب ا١تركز 

التإب فاإلسبلـ  ك٬تب أف ال ننسى عبقرية ا١تاكردم الفذة اليت تكلمت عن توازف الفعاليات ُب اإلسبلـ ، كب
اف، كٔتعٌت أكضح فنظرية ا١تاكردم تتحرؾ بُت قطبُت ُب نظره دين كدنيا، كركح كبدف، فرد كٚتاعة، عقل كإٯت

لتوازف ال طغياف  ينهما حالة من ا يا ، األرض كالسماء ،  ب لدن لدين كا : اهلل كاإلنساف ، الدنيا كاآلخرة ، ا
 .ِألحد٫تا على اآلخر 

ل لسياسة الشرعية ىو ما يكوف ا لتونسية إٔب أف أمر ا لديار ا ناس معو كلقد ذىب الشيخ ٤تمد بَتـ مفيت ا
لرسوؿ كال نزؿ بو الوحي .  أقرب إٔب الصبلح كأبعد عن الفساد ، كإف ٓب يضعو ا

كقريب من ذلك ما أكده ابن قيم اٞتوزية حُت رأل أف إمارات العدؿ إذا ظهرت بأم طريق كاف فهنالك 
ئد مع تغيَت لقراُب أشار إٔب أف إجراء األحكاـ اليت مدركها العوا تلك العوائد  شرع اهلل كدينو ، كما أف ا

لعادة يتغَت بتغَتىا  تابع ل ل لدين ، بل اٟتكم ا  .ّخبلؼ اإلٚتاع كجهالة ُب ا

لتطبيق الصريح األمُت للشريعة اإلسبلمية قد أدل دكمان إٔب نتائج باىرة  لتونسي إٔب أف ا لدين ا كيؤكد خَت ا
لركح الشريعة كالستعداداهتا ، ال ترجع إٔب ا١تصادفة أك إٔب تأثَت كظركؼ خاصة، كإ٪تا إٔب األثر الطبيعي 

 .ْالفذة 

كُب نظر ابن أيب ضياؼ أف ا١تلك ٔتعٌت اٟتكم منصب ضركرم للنوع اإلنسا٘ب ، كإنو عند ا١تسلمُت كاجب 
يار أىل اٟتل كالعقد من األمة،  على األمة شرعان يأٙتوف بًتكو إذ ىو من فركض الكفاية راجع إٔب اخت

٠تبلفة ىي ٛتل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ُب مصاٟتهم كدليل كجوبو إٚتاع الصحابة عليو، كا
لدنيوية.  اآلخركية كا

كندد ابن أيب ضياؼ بالتصرؼ ُب عباد اهلل با٢تول كأشار إٔب أف الشرائع جاءت إلخراج ا١تكلف من داعية 
ا كانت كأف ا١تمالك ال تكوف على هنج استقامة إال إذُىواه، كأكد إٔب أف الظلم مؤذف بفساد العمراف 

لدكلة طالبة كمطلوبة أم ٢تا حقوؽ كعليها كاجبات.  ا

                                                 
ت ُ ل ا   َّقدـ صد. فهمي جدعاف : أسس 

بق : ص   ِ ١ترجع السا   َّا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُٓا

تقدـ ص  ْ ل   ُّد. فهمي جدعاف : أسس ا
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ىذه صفحات ال شك مطولة لسبب بسيط ىو أنٍت قصدت أف أثبت أف اإلسبلـ   ٚتع فأكعي فأحاط 
ـز فعاؿ للتقدـ كالعمراف اإلنسانيُت، كأف إىدار ىذه ا١تيكانـز  بكافة مبادرات اٟتياة كاإلنساف، كىو ميكان

لعق لتونسي أمر ٥تل بقواعد ا ل كا١تنطق كاٟتضارة كاٟتياة، كىو ُب الوقت نفسو ٕتاكز ٞتماىَت خَت الدين ا
لتقدـ كاالنفتاح  لذين عانقوا ا بن باديس كابن خلدكف كالغبلييٍت كاإلماـ ٤تمد عبده كاألفغا٘ب ،ىؤالء ا كا

لرفض ا٠تركج من إىاب اإلسبلـ .   اٟتضارم ، كلكنهم رفضوا كل ا
تها  كفضبلن عن ذلك فلئلسبلـ نا العربية فهو تاجها كشرفها كرسال ، كىو الذم ِدكر خاص على صعيد أمت

ئر اإلسبلمية، بل ٬تعلها ٤تط آماؿ ىذه الشعوب كالقدكة الفذة ٢تا. لدكا  يقرذها إٔب كجداف كقلب ا
يان قائبلن لو: كنا نتطلع إليكم فوجدناكم تنظركف إٔب غَتنا لدكؿ اإلسبلمية سفَتان عرب ،  خاطب سفَت أحد ا

نا بأعينكم . لينا فوجد٘تونا نتطلع إٔب غَتكم ، كقد آف األكاف إٔب أف تلتقي أعين  كلقد نظرًب إ
لعربية أال كىي الدائرة اإلسبلمية اليت تكلم عنها الزعيم  لرصيد الكبَت لؤلمة ا كالغريب أننا نستهُت ذهذا ا

لناصر .  الراحل ٚتاؿ عبد ا

ل صهيو٘ب ٞتميع يهود العآب ، ٍب نسخر كنعارض الرابطة كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : كيف يلجأ العدك ا
 اإلسبلمية .

لدائرة  لدائرة اإلسبلمية ، بل إف ا ال شك أف الدائرة العربية لن تكوف بديبلن أك ٥تدران يلهينا عن ٖتقيق ا
لعقيدة كداعي القومية يدعونا إٔب  أف العربية ىي اٟتمولة األساسية للدائرة اإلسبلمية ، كلكن ا١تنطق كا

لذين تنطق شفاىم مع شفاىنا كل يوـ بعبارات كاحدة ٖتمل قيمان كاحدة .  تلتقي عيوننا ذهؤالء ا

فحسب كإ٪تا ىو حضارة ، كقد نشأت حضارتنا  ّكىنالك مبلحظة أخرل ىي أف اإلسبلـ ليس ٣ترد دين 
ال ا٠تركج عن دائرة العربية ُب كنفو كمشتلو كقيمو كصهرت ببوتقتو ، كبذلك فالتخلي عن اإلسبلـ ال يعٍت إ

لذين يعيشوف على  نا ، كىذا ٓب يقل بو أحد إال ىؤالء ا تنا كثقافت حضارتنا ، أم االنسبلخ من جلدتنا كىوي
 ا٢تواء كُب ا٠تواء. 

باره دينان قوميان  تأكيد بأف اإلسبلـ ال ٯتكن أف ٮتتزؿ إٔب ٣ترد قومية ، أم باعت ل تقرير كا ل كمع ذلك ٬تب ا
نو ٣ترد مو  جة من موجات اٞتزيرة العربية ،بل إف اإلسبلـ أعظم من ذلك بكثَت ، كإف ىذه للعرب أك أ

لتعابَت عن ركح  ا١توجة العربية اليت خرجت باإلسبلـ من اٞتزيرة العربية كانت حىت اآلف أصدؽ اجملإب كا
نػزع اإلسبلـ من  ة ل لنعي على كل ٤تاكل لدكتور عبد الرٛتن بزاز ُب ا أرض اإلسبلـ ، كلذلك فنحن مع ا

                                                                                                                                                    

بأخبار ملوؾ تونس كعهد األماف ، تونس  ُ  لزماف  و إٖتاؼ أىل  ا اب   ٔص  ُج ّٔٗكت

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ُٔا

ة أك ّ لذم نفى أف يكوف اإلسبلـ قومي للطيف شرارة ا نظر جدعاف أسس  ىذا ىو رأم عبد ا ا حضارة بل ىو دين ، 
تقدـ ص  ل   ِٖٓا
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الواقع كٖتويلو إٔب قواعد كمثل عامة ٣تردة ال صلة ٢تا باٟتياة تعطيو الطابع العا١تي كتقطع صلتو بالعرب  
 .ُكما حدث ُب العثمانية 

فالعرب ىم العمود الفقرم لئلسبلـ ، كمن جهة أخرل فاإلسبلـ  –كالرأم للدكتور بزاز  –كعلى ىذا 
ية ، كىو معينها الركحي لعرب لنفسية ا من بيئتو  يعكس ا نا أف ال نتلقاه منتزعا ن الذم ال ينضب ، كمن كاجب

لكهنوتية  لرمزية أك مثل بأكزار ا العربية الصافية ك٦تتزجان باحمليط العا١تي ا٠تيإب ، كال مكببلن بقيود الصوفية ا
 .ِاٞتامدة 

صائب ، كىو الذم كاإلسبلـ ىو الذم صارع اٟتياة على أرضنا فهو عبَتنا الركحي كزفَتنا ُب النكبات كا١ت
لدموع كينكأ اٞتراح ُب ا١تلمات ، كىو مناط ٛتاسنا كشرفنا كمعقد عزنا كفخرنا ، كىو ديواف  نا ا يكفكف ل
نا ، كىو مناط قصصنا الشعبية كفخرنا اليومي كىو الذم ٨تس بنبضو ُب فولكلورنا  ث نا كموسوعة ترا ثقافت

تإب فا٠تركج من اإلسبلـ أك من دائرة ا لذات ، الشعيب ، كبال ٟتضارة العربية اإلسبلمية ىو ا٠تركج من ا
نهاية االستبلب  ل كاإلفراغ ١تضمونو ىو إىدار لطبائع األشياء كسياستها كالعناصر ا١تركوزة فيها ، كىو ُب ا

لعقم كالعطالة كاٞتدب.  كااللينة كاالنسبلخ كاال٨تطاط كا

لكامل للقيم األخبلقية كاالجتماعي لتبٍت ا لسياسية للمدنية العربية كُب الدعوة كيًتتب على ذلك أف ا ة كا
تبعية ٢تا ، ىذه األمور إما أف ترتد إٔب ىزٯتة سياسية كركحية أك إٔب نقص ُب  ل الصر٭تة لبلرتباط بأكربا كا

 الرؤية كاٟتياة .

 

ي   ن ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

م    ال س إل ي ا ة ف ي ن ا م ل ع ل ة ا ي ل ا ك ش  إ

إلسبلـ كليس العكس، فاإلسبلـ دين ٝتاكم كجد كحقيقة األمر أف اإلشكالية القائمة ىي بُت العلمانية كا
نفعاالت اٟتياة الصاخبة كمتعالية على  لكي يسوس البشرية على ىذه ا١تسكونة بصورة ٣تردة كبعيدة عن ا

ثار. يز أك إي لناس ٚتيعان عنده عباد اهلل دكف ٘تي  طيشها كجربكهتا، كا
لعاتية ككقعت ُب  لية ا لعلمانية سقطت ُب شباؾ الرأٝتا حبائلها منسلخة من منطلقاهتا األساسية ال كلكن ا

بار.  لية اليت ٘تجد العقل ، كتسود مبادئو كأحكامو فوؽ كل اعت لليربا  سيما ا

                                                 

د  ُ  لقيت ُب بغدا ية ٤تاضرة أ عرب ل ة ا قومي ل و اإلسبلـ كا ب ا و من ركح اإلسبلـ ط ِٓٗكت اب لعا٘ب  ُكىي منشورة ُب كت عة ا مطب
غداد    ُٓٔص  ٗٓٗب

بق : ص   ِ ١ترجع السا   َُٗا
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ىكذا تتحدد أطراؼ ىذه اإلشكالية بالغرب األطلنطي ا١تتجرب ا١تدجج بالغريزية كاالستعبلء كالشوفونية 
 ب. كا١تمتلئ با١تطامح اٞتموحة للذىب كالفضة كأقوات الشعو 

لوقت نفسو ضد  بدان ضد األمة العربية كحضارهتا كأملها كمستقبلها كتقدمها ، كُب ا ىذا الطرح الذم كاف أ
ان باعتبار أف اإلسبلـ جزء من ماىية ىذه األمة ، كمن ٍب فالعملية إذ تقف  اإلسبلـ حضارة كأخبلقان كدين

قف ُب خندؽ مقابل لئلسبلـ كدين كقيم ُب كجو اٟتضارة العربية اإلسبلمية ، ال ٕتد مفران ٢تا من أف ت
 كركح .

لية ، يقابلو طرؼ آخر ىو  ىكذا يبدك الغرب األطلنطي سياسة كاقتصادان ىو العدك األساس ُب اإلشكا
لذين يتموقعوف مطلقان ُب خندؽ مشاكس للعلمانية.  اٟتشويوف ا١تسلموف ا

ية قيمي ىو موقف الغرب م ن اٟتضارة العربية اإلسبلمية ، كُب اٟتقيقة إف أحد جوانب ىذه اإلشكال
لتغافل عنو.  كالعكس كإف كاف ىنالك جانب آخر اقتصادم كسياسي ال ٯتكن إغفالو كا

بػي الذم افتنت بالغرب  لتغري كبالطبع فنحن ال نستطيع أف ننسى ُب اٞتانب العريب اإلسبلمي ذلك الفريق ا
فتقاده إٔب قوة كسقط سقوطان ُب منظومتو سواء نتيجة ٢تزٯتة نفسية ثقافية كل لسياسة أـ بسبب ا دهتا ا٢تزٯتة ا

لنظرة كاٟتس النقدم  لنفس كنفاذ ُب الرؤية كبعد ُب ا  .ُُب ا
لسياسية  لكامل للقيم األخبلقية كاالجتماعية كا لتبٍت ا تغريبيُت ا١تتفر٧تُت ىو ا ل كبياف ذلك أف ىدؼ ىؤالء ا

لدعوة صراحة لبلرتباط بأكركبو كال ية للمدنية الغربية ، كُب ا لعرب لدائرة ا بعية ٢تا ، أم للخركج من ا ت
 .ِاإلسبلمية ، كالتحلل كاالنعتاؽ من قيمها 

لقيم الغربية ، كىذا  لكامل كاالستبلـ العجيب ل لتغريبيُت ىذا االنقياد ا كالذم يثَت االىتماـ لدل الكتاب ا
ان للمدنية العربية الغياب ا١تطلق لكل ركح نقدية إزاء ىذه القيم ، فلقد اشتعلت رؤكسهم ذكاء كنقد

لغربية اليت كانت تبلقي ُب عقر دارىا  ُب  ية ا لذكاء تقلصان كامبلن بإزاء ا١تدن ينما تقلص ىذا ا اإلسبلمية ، ب
 .ّالفًتة ذاهتا انتقادات ال ترحم 

لتغريبية ٓب تبق حبيسة اعتناؽ القيم االجتماعية الغربية كا٠تركج من منظومة  ك٦تا ال شك فيو أف ىذه ا
تبعية القيم  ل لدعوة الصر٭تة لبلرتباط بالغرب كا العربية اإلسبلمية، بل تعدل األمر إٔب أىداؼ سياسية ىي ا

 لو .
لتغريبيوف  األكساط الربكجوازية ا١تصرية ا١ترتبطة باالستعمار الربيطا٘ب  –))ذلك أف األكساط اليت خرج منها ا

لدينية اإلسبلمية ا١تتسمرة عند ٣تموعة من القي نية اإلسبلمية اليت كفت عن الفاعلية ، أك األكساط ا لدي م ا
تتلمذ على الغربيُت ُب فرنسا أك ا٧تلًتا كغَتىا، كالعناصر اليت ربتها )اإلدارة اإل٧تليزية( ىي اليت ينبغي  ل كا

لدائرة العربية كاإلسبلمية  يها بالدرجة األكٔب عملية التحلل كاالنعتاؽ من ا  .ْأف تعزل إل

                                                 
تقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ص  ُ ل   ِّٓد. فهمي جدعاف : أسس ا

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ِّْا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ِّٓا
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لتغريبيُت )كالذم يثَت االىتماـ لد ىذا االنقياد الكامل كاالستسبلـ  –من ا١تصريُت خاصة  –ل الكتاب ا
ية ، كىذا الغياب ا١تطلق لكل ركح نقدية إزاء ىذه القيم (  لغرب  .ُالعجيب للقيم ا

لنقد يوجو إٔب اٟتضارة الغربية ، كىل ىذه اٟتضارة كاملة ال  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ١تاذا ال ٧تد ىذا ا
لباط أتيها ا  ل من بُت أيديها كال من خلفها ؟؟ ي

نا  لدكتور طو  –كشاىد على ىذه ا١تقولة -كيكفي لتغريبيُت، ىو ا أف نتأمل ُب موقف كاحد من كبار ا
لديكارٌب ُب دراستو للشعر اٞتاىلي  ينما يصطنع ا١تنهج ا كىو منهج ال ٮتلو من الرصانة ،   -حسُت ، إذ ب

لثقافية ، ١تستقبل مصر ٮتوف ىذا ا١تنهج ليتنكر للثقافة فهو ُب  مقًتح –لكنو ال ٮتلو من التحكم  اتو ا
ان  تارٮتية ال من أجل أف ينهج هنجان ديكارتيان، فيوجو فكره ٨تو ا١تعطيات ا١تباشرة للفكرة يتأملها نقدي ل ا
كيستنبط منها مقًتحات تستجيب استجابة أفضل للواقع ا١تعطى ، كلكن من أجل أف يستبدؿ ذها مرة 

 .ِ فحص معطيات الغرب اليت ال حضور ٢تا مباشرة أماـ الوجداف كالفكر ا١تصريُت كاحدة ، كببل
لتغريبيُت منها  أهنم عانوا معاناة كافية حالة  –إضافة إٔب ما سبق قولو  –كىنالك أسباب عدة ١توقف ا

لعربية فكاف من الطبيعي أف ينفركا منها ، كمع ذلك فهم ٓب يتصلوا بالغ رب اتصاالن  اال٨تطاط ُب ا١تدنية ا
َن ليعرفهم على ٚتيع أكجو ا١تدنية الغربية ، فضبلن عن أهنم قد عرفوا ىذه ا١تدنية ُب أكجو قوهتا  كافيان كفيبلى
لية  ليربا ل لذين سقطوا سقوطان كامبلن ُب أحضاف ا١تنظومة ا كقمة إ٧تازاهتا ، كال شك أف ا١تفكرين ا١تسلمُت ا

لنظر كحس نقدم على درجة عالية  العلمانية كانوا يفتقركف إٔب قوة ُب النفوس لرؤية كبعد ُب ا كنفاذ ُب ا
لتقليديُت ، فهم  لدينيُت ا توازف ، أما الذين كقفوا ُب الطرؼ اآلخر من اٟتلبة ، كأعٍت ذهم ا١تفكرين ا ل من ا
لتقليدية ك١تفاىيم  لكامل لسلطة ا١تاضي كللقيم ا أيضان يفتقركف إٔب عُت ىذه الصفات ألف استسبلمهم ا

لتأثَت ، ك١تناىج كقفت عند األقدمُت ، ٓب يكن من شأنو إال أف يدفع احملدثُت دينية ك فت عن الفاعلية كا
 إٔب أف يديركا ظهورىم ٢تذه ا١تفاىيم كتلك ا١تناىج .

لنقاط فوؽ اٟتركؼ ٦تكنان إال بفضل فئة من ا١تفكرين عرفت الغرب  كُب ٚتيع األحواؿ ٓب يكن كضع ا
لعرب كمدنية الغرب ببل رياء أك ضعف كٗتاذؿ ، كٓب تكن األقطار كالشرؽ على حد سواء كخربت مد نية ا

لطراز ، كىؤالء ىم الذين يصح أف يسمع  لتغريب لتفتقر إٔب مفكرين من ىذا ا العربية ا٠تاضعة ١توجة ا
١تتبلورة . لناقصة كا لتجارب ا ليهم باىتماـ أكثر ُب ىذه القضية القائمة على ٣تموعة من ا  إ

كاف ال بد منها للكشف عن صَتكرة التعرض ١توقف الغرب من اٟتضارة العربية ىذه مقدمة بسيطة  
لتخلف كاٞتدب كالضعف ، بل إف ىذا  برازىا ُب صورة ا اإلسبلمية ك٤تاكلة طمسها كتشويهها ك٤تاصرهتا كإ

لتقدـ .  الغرب تطاكؿ على اإلسبلـ ذاتو كٖتدث عنو كدين قاصر كفقَت كعاجز عن مواجهة ا
لغرب كحضارتو، كىكذا كاف ال ب لسياسية عن ا نية كا لدي نا من أف نعرض ألىم االٕتاىات الفكرية كا د ل

لسليم.  عرضان نقديان يتحرل تصويب األمور ككضعها ُب مكاهنا ا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ِّٓا

بق : ص   ِ ١ترجع السا  ِّٓا
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ث   ل ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ة   ي م ال س إل ة ا ي رب ع ل رة ا ا ض ح ل ن ا رب م غ ل ف ا وق  م

ة   ي م ال س إل ة ا ي رب ع ل رة ا ا ض ح ل م ا ي ط ح ي ت وره ف ق ود را ش ت س ال ة ا ل أ س  وم

لية ٖتث العقوؿ كٖتررىا من كل سلطة عقلية سابقة ْتيث تنظر إٔب موضوعات ا١تعرفة  ال شك أف لليربا ا
 كاجملتمع كاإلنساف نظرة عقلية مدعومة بالفكر الوضعي اٟتر.

نا. نا كحقائق حيات لية ىذا ا١تنهج على دراسة حضارت ليربا ل ية كا  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ىل طبقت العلمان

لغرب بكاف تمييز بُت الطفل كغسيلو كما ٨تن ال نتهم ا ل لتإب ٬تب ا ة تضاعيفو كتضاريسو بذلك ، كبا
قية تعمل ليل هنار ُب إطار  يقاؿ، كلكن أليس ىنالك دكائر سياسية كاجتماعية كاقتصادية كاستشرا

نا. لسياسية لتسفيو حضارت  ا
نا سنقدـ للقارئ أمثلة ٤تسوسة نابعة من الواق ع ، أم نابعة من ىذا أمر خارج عن نطاؽ اٞتدؿ، كلكن

نا. ات  أبناء العلمنة كموقفهم من حي
للحظة اليت أخط ذها ىذه األسطر تصفحت ٣تلة الكفاح العريب ألضع يدم على تصريح ٞتيم كيل  ُب ىذه ا
لعرب كالعركبة ، بل تكلموا عن سورية  كزير ا٠تارجية األمريكية الذم يرفع عقَتتو ليقوؿ : ال تتكلموا عن ا

 أك الكويت ، كغَت ذلك .أك مصر أك العراؽ 
كىنالك األصوات اليت ال حصر ٢تا حوؿ ذلك ، كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو: ىل إف ا١تذكور 

 كغَته أكصياء على األمة العربية كحضارهتا كقيمها ؟؟ 

لثقافية االجتماعية ُب  لسياسية إضافة إٔب األكساط ا ئر ا لدكا ىكذا كجدت لزامان علي تعقب أقواؿ بعض ا
غرب كموقفها من قيمنا ، لكنٍت كجدت من ا١تناسب استهبلؿ ىذا البحث بالكبلـ عن موقف ال

  االستشراؽ ، فما ىو ىذا ا١توقف ؟؟ .

ثمينة ، فقد  ل لة التصدم لظاىرة االستشراؽ كاالحاطة بكافة مبادراهتا الغثة كا ال نستطيع ذهذه العجا
لنقاب عن زيف ى لظاىرة أقبلـ كثر كشفت ا  ذه الظاىرة كعن أىدافها غَت العلمية.تصدل ٢تذه ا

لعلمية اليت قدمتها الظاىرة ا١تذكورة ُب دراسة اٟتضارة  كمع ذلك فنحن ال ننكر أف ىنالك بعض الثمرات ا
َن من الكتب  نا ال نستطيع أف ننكر أف مطامع الغرب قد أخرجت عددان ضخماى العربية اإلسبلمية، كلكن
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لفها ا١تستشرقوف كا١تشتغلوف ب نارهتا لصاّب خطط رجاؿ اليت أ شؤكف الشرؽ، ككلها ٖتاكؿ تعبيد الطريق كإ
   ُاالستعمار 

كىكذا كجدت من اإلفادة االكتفاء بأف أعرض لواحد من ىذه الكتب اليت اىتمت بدراسة االٕتاىات 
لغربية  اإلسبلمية كمدل تأثَت اإلسبلـ ُب توجو اٟتياة كما بقي لو من سيطرة عليها بعد ىجوـ اآلراء ا
لكتاب ا١توسوـ بعنواف : أين يتجو اإلسبلـ ؟  اٞتديدة ، كقد اخًتت تلخيص بعض خطوط ىذا ا

whither Islam  ىذا الكتاب الذم اشًتؾ ُب تأليفو عدد من ا١تستشرقُت ا١تختلفي اٞتنسية ، كقد
لتعقيب عليها ا١تستشرؽ اال٧تليزم كأحد مستشارم  لتقدٙب ٢تا كا كزارة أشرؼ على ٚتعو كتأليف ْتوثو كا

 .ِا٠تارجية اال٧تليزية ىو ىػ . ا . ر جيب 
للغة العربية ُب القاىرة ، كنًتؾ للقارئ أف يعجب معي ٢تذا  لتنويو بأف ا١تذكور شغل عضوية ُب ٣تمع ا مع ا

لعآب.  الوضع الذم ال نظَت لو ُب أم بلد ُب ا

من السيطرة على ا١تسلمُت يقرر جيب أف مشكلة اإلسبلـ ليست مشكلة أكادٯتية خالصة، إذ أف لتعاليمو 
ان بارزان ُب أم ٗتطيط إلٕتاىات العآب اإلسبلمي ، كمن ٍب فاإلسبلـ ليس  ُب كل تصرفاهتم ما ٬تعل ٢تا مكان

نية ، بل ىو حضارة كاملة  لدي  .٣ّترد ٣تموعة من القوانُت ا

يتعذر معو القبض  بإتاىات العآب اإلسبلمي، ربطان  –ربط علة ٔتعلوؿ  –كليبلحظ القارئ ربط اإلسبلـ 
لعآب من أعنتو إال بالقبض على الظاىرة اإلسبلمية.   على ىذا ا

أسباب كحدة اٟتضارة اإلسبلمية  –كىي طويلة كتبلغ مائة صفحة  –ك٭تاكؿ ا١تذكور أف يتتبع ُب ا١تقدمة 
تباين األصقاع اليت ٓب تستطع العوامل اإلقليمية ا١تختلفة أف تؤثر فيها أك تناؿ منها على تعاقب األزماف ك 

 .ْبا إحاطة ٤تكمة تعز٢تا عن العآب ك ٦تا ٬تعل ىذا العآب كتلة سياسية خطَتة مًتامية ألطراؼ ، كٖتيط بأكر 

انية ا١تخاكؼ من قياـ العآب اإلسبلمي كتلة سياسية كاحدة تأخذ ٔتخانق الغرب.  كليبلحظ القارئ مرة ث

ما دخل عليو من آراء كإتاىات جديدة استتبعت كيشَت جيب إٔب أف أزمة اإلسبلـ ا١تعاصرة ترجع إٔب 
نية، كما يبلحظ أف سرعة تسرب ىذه اآلراء  لدي لسياسية كاالقتصادية كا سلسلة من اٟتركات االجتماعية كا

                                                 
ر اإلرشاد بَتكت  ُ ية ُب األدب ا١تعاصر ، دا لوطن ا   ُُِص  ِج َٕٗد. ٤تمد ٤تمد حسُت : االٕتاىات 

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ُِِا

١ترج ّ بق : ص  ا   ُِّع السا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ُٓا
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ليد القدٯتة قد أكجدت ُب اجملتمع اإلسبلمي حالة من  تقا ل ينها كبُت ا اٞتديدة ، كعنف ا١تعركة اليت دارت ب
ليوـ االضطراب اليت ىي مشكل  .ُة اإلسبلـ ا

لكتاب ٔتا يلي: نقاط األساسية ُب ىذا ا ل  كٯتكن تلخيص ا

لكثَت من ا١تسلمُت -ُ يعلق جيب األ٫تية على حركة الشيخ ٤تمد عبده اإلصبلحية باديان أسفو بأف ا
كرة احملافظُت ال سيما ُب ا٢تند ال ٮتضعوف ٢تذه اٟتركات اإلصبلحية ، كينظركف إٔب اٟتركة اليت تزعمتها علي

 .ِكإٔب مدرسة الشيخ ٤تمد عبده نظرة كلها ريبة كسوء ظن 

تأثر ٔتؤثرات دينية أكركبية، كإف  يقوؿ ا١تذكور : يبدك للنظرة األكٔب أف اٞتمهرة العظمى من ا١تسلمُت ٓب ت
لتقليدية ببطء خبلؿ القرف ا١تاضي ، كإف  نية ا و الدي لديٍت اإلسبلمي قد ظل كثيق االتصاؿ بأصول التفكَت ا

وؿ عناصر جديدة على اٟتياة اإلسبلمية كإف كاف ذلك ال يعٍت أنو ليس ىنالك ٖتوؿ ُب األخبلؽ دخ
لغربية ُب األخبلؽ، اليت ىي ُب الوقت نفسو  لتحوؿ يتجو ٨تو تقريبها من ا١توازين ا اإلسبلمية ، كإف ىذا ا

لتعاليم األخبلقية للكنيسة ا١تسيحية.  متمثلة ُب ا

ناء جزيرة العرب كأفغانستاف كبعض أجزاء من أكساط كيقرر جيب أف ُب كافة الببل د اإلسبلمية باستث
أفريقيا ، توجد حركات معينة ، ترمي إٔب تأكيل العقائد اإلسبلمية، كقد إتهت مدرسة ٤تمد عبده بكل 
كجرأة  فركعها كشعبها ٨تو ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ ، بل لقد ظهر كثَت من العلماء الذم نادكا بآراء أكثر تقدما ن

 ال سيما ُب ا٢تند، كلكن الواقع ىو أف معظم ما ًب من تعديل كٖتوير خفي ال يبدك للنظرة السطحية.

ثالث من أف حركة اإلصبلح  ل كيؤكد ىذا الرأم ما جاء ُب مقاؿ ا١تستشرؽ األ١تا٘ب كامغماير ُب الفصل ا
 .ّاإلسبلمي ٬تب أف تقابل من ا١تسيحية بالتشجيع 

: ىل يستطيع اإلسبلـ أف يستعيد ْذ ّتامعة برلُت( ُب ىذا الكتاب قائبلن كيتساءؿ كامغماير )األستا-ِ
لقائمة كٖتت تأثَت اآلراء العصرية كالعلوـ الغربية ؟؟ كىل سيكوف عدكا  لسياسية ا لتجزئة ا كحدتو ُب ظل ا

تأثَتات األك  ل لتفتت إٔب كحدات قومية تعكس كل منها ا ربية أـ صديقان كحليفان ؟؟ أـ أنو ُب سبيلو إٔب ا
 على طريقتها ا٠تاصة ؟؟ 

نقاط ىي : ل لكاتب االنتباه إٔب ثبلث نقاط تتعلق بالكتلة العربية، كىذه ا  كيلفت ىذا ا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا  ِِا

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ُّٔا

بق : ص   ّ ١ترجع السا  ُّٔا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ُٖٓا
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لكتلة كخطورهتا  -ُ لعناية بالًتاث اإلسبلمي كتارٮتو -ِأ٫تية ىذه ا للغة، كا مرد ىذه ا٠تطورة االشًتاؾ ُب ا
لكاتب بأف ٭تدث ُب مصر كما حدث ُب ت-ّكأدبو  ركيا من قطع الصلة با١تاضي كاستبداؿ رغبة ا

 اٟتركؼ البلتينية باٟتركؼ العربية.

لكبَت ،  لعريب ، ال سيما الكتلة ا١تتحدة اليت تكوف مركزه ا يقوؿ ا١تذكور : إف من ا١تؤكد أف العآب ا
ية كفلسطُت كسوريا كالعراؽ ستلعب دكران بالغ األ٫تية على خلق لعرب  كا١تكونة من مصر كشبو اٞتزيرة ا

لببلد حقيقة كاقعة ، كتغيَت ىذا االٕتاه  كحدة ثقافية كفكرية فيها ، كإف بعض اإلسبلـ ُب ىذه ا
مستحيل ، إذ ليس من ا١تمكن أف ٭تدث ُب ىذه األقطار العربية شيء يشبو ما حدث ُب تركيا ، كلن 

تاريخ اإلسبلمي، كُب األدب اإلسبلمي ، بل إف ا ل ستعادة ىذا ينفصل العرب عن ا١تاضي اجمليد ُب ا
لديٍت ، كلن يستبدؿ الناس ُب  لبعث الوطٍت كا ا١تاضي كٕتديد اٟتديث عنو ىو أحد العوامل ُب حركة ا
ية .... كإف حركة بعث اإلسبلـ ُب ىذه الببلد ال ٯتكن  لعرب ينية باٟتركؼ ا ىذه ا١تنطقة اٟتركؼ البلت

لوطنية أف تنقطع أك تتوقف ألف الناس ُب حاجة إليها فهي أحد مقومات هنضت  . ُهم ا

كا١تقصود من اٞتهود ا١تبذكلة ٟتمل العآب اإلسبلمي على اٟتضارة الغربية ىو تفتيت كحدة اٟتضارة  -ّ
اإلسبلمية اليت تقوـ عليها كحدة ا١تسلمُت ألف كل قطر سيتجو إٔب اقتباس ما يبلئم ظركفو من 

يئا لب ت اإلسبلمية ا١تختلفة ، فتفقد اٟتضارة الغربية ، كعند ذلك تتعدد أساليب االقتباس بتعدد ا
 اٟتضارة اإلسبلمية طابعها ا١توحد .

لقوة ْتيث تستطيع أف ٖتتفظ بتضامن ِكُب ىذا العآب يتساءؿ جيب  : ىل إف ركابط الوحدة من ا
 العآب اإلسبلمي ، كتسيطر على مظهر شعوبو كتطورىم ك٘تيزىم بطابع خاص ؟؟ 

لقوؿ : ليس موضوع البحث ما إذا   لركابط اإلسبلمية ستتطور عن ا١تاضي أـ ال ، كيتابع ا كانت ا
 كلكن ا١تهم ىو ، ىل ستكوف ىناؾ ميوؿ مشركة بُت الشعوب اإلسبلمية ؟؟؟ 

لعمل ككحدة ا٢تدؼ ؟؟ ... أـ إف اآلراء اٞتديدة كحاجات اٟتياة  كىل سيقوـ إحساس لوحدة ا
 دتو ؟؟ .اٞتديدة ستنجح آخر األمر ُب تشتيت اجملتمع اإلسبلمي كٖتطيم كح

لدكر الذم سيلعبو  -ْ لتغريب كا تغريب ُب العآب اإلسبلمي قائبلن : إف مستقبل ا ل كيتحدث جيب عن أثر ا
ُب العآب اإلسبلمي ، ال يتوقف على ىذه ا١تظاىر ا٠تارجية للتأثر كاالقتباس فذلك أمر ثانوم ، ألف 

تقليد ُب الصورة الظاىرية ثانوية كىي ثانوية ىنا بأكثر ٦تا ىو الشأف ُب  ل األمور ا١تادية ، فكلما كاف ا
ا١تظاىر أكمل كاف امتزاج الشيء ا١تنقوؿ بنفس ا١تقلدين أقل ألف فهم الركح كاألصوؿ اليت تنطوم 
لتعديبلت اليت تتطلبها الظركؼ احمللية ،  عليها ا١تظاىر ا٠تارجية فهمان كامبلن البد أف يصحبو إدراؾ ا

                                                 
بق : ص    ُ ١ترجع السا   ُّٔا

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ُٖٓا
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لعآب اإلسبلمي اآلف ٍب ال يكوف ىذا العآب  أقل حظان كٯتكن أف نتصور زكاؿ الكثَت من األ نظمة ُب ا
 من االستغراب بل رٔتا كاف أكفر حظان .

ينا أف ننظر  لغريب كتغلغل ثقافتو ُب اإلسبلـ ، كاف عل كإذا أردنا أف نعرؼ ا١تقياس اٟتقيقي للنفوذ ا
ينا أف نبحث عن اآلراء اٞتديدة كاٟتركا ت ا١تستحدثة اليت ابتكرت كراء  ا١تظاىر السطحية أم عل

لدكلة  لتأثر باألساليب الغربية بعد أف هتضم أك تصبح جزءان حقيقيان من كياف ىذه ا بدافع من ا
 .ُاإلسبلمية

لسبيل اٟتقيقي للحكم على مدل  -ٓ تعليم كالصحافة فيقوؿ : كا ل تباه إٔب أ٫تية ا كيلفت جيب االن
لفر٧تة( ىو أف نتبُت إٔب أم حد ٬ت لتغريب ) أك ا لتعليم على األسلوب الغريب ، على ا١تبادئ ا رم ا

لسبيل الوحيد كال سبيل غَته. لغريب ..... كىذا ىو ا  الغربية كعلى التفكَت ا
كيستطرد ا١تذكور القوؿ : كالواقع أف ا١تدارس كا١تعاىد العلمية ال تكفي فليست ىي ُب حقيقة األمر 

لتإب فللوصوؿ إٔب ا٢تدؼ األ بعد الذم بدكنو تظل األشكاؿ ا٠تارجية ٣ترد إال ا٠تطوة األكٔب ، كبا
ثانوية ، بل  ل ئية كا تعليم ُب ا١تدارس االبتدا ل مظاىر سطحية ٭تب إال ينحصر األمر ُب االعتماد على ا
لسبيل إٔب ذلك ىو االعتماد على الصحافة فهي أقول  ٬تب أف تتعدل إٔب خلق رأل عاـ ، كا

لعآب اإلسبلمي كإف مديرم الصحف ينتموف ُب معظمهم إٔب من  األدكات األكربية كأعظمها نفوذان ُب ا
لغربية ،  كىم ال يعملوف على تشكيل  لتقدميُت كالواقعُت ٖتت تأثَت اآلراء كاألساليب ا نسميهم ا
لسياسية  الرأم العآب فحسب ، كلكن صحفهم ٖتتوم كذلك على مقاالت تشرح اٟتركات ا

لغرب من أحداث كما يستحدث من  االقتصادية ُب أكربا فهم يطلعوف الرأم العاـ على ما ٬ترم ُب ا
نية أما ا١تصرية  آراء موضحُت صدل ذلك ُب ببلد الشرؽ ، كيؤكد أف الصحافة الًتكية كطنية ال دي

 فهي على العكس . 

ثقاُب قد ترؾ ُب ا١تسلمُت ػ من غَت كعي منهم  -ٔ ل تعليمي كا ل أثران جعلهم  -كيشَت جيب إٔب أف النشاط ا
ظهرىم العاـ ال دينيُت إٔب حد بعيد ، كيستطرد القوؿ : إف اإلسبلـ بوصفو عقيدة ٓب يبدكف ُب م

يفقد إال قليبلن من قوتو كسلطانو كلكن اإلسبلـ بوصفو قوة مسيطرة على اٟتياة االجتماعية قد فقد 
مكانتو فهناؾ مؤثرات أخرل تعمل إٔب جانبو ، ك ىي ُب كثَت من األحياف تتعارض مع تقاليده 

اليمو تعارضان صر٭تان كلكنها تشق طريقها بالرغم من ذلك إٔب اجملتمع اإلسبلمي بقوة كعـز ، فإٔب كتع
لناس كللفبلح إتاه سياسي كٓب يكن من اآلداب إال األدب  عهد قريب ٓب يكن للمسلم من عامة ا

لدين كٓب يكن ينظر إٔب العآب ا٠تارجي إال  لديٍت كٓب تكن لو أعياد إال ما جاء بو ا ٔتنظار ا
يو أما اآلف فقد أخذ ٯتد بصره إٔب ما كراء عا١تو  لدين ىو كل شيء بالقياس إل لدين...... كاف ا ا
احملدكد كتعددت ألواف نشاطو الذم ٓب يعد مرتبطان بالدين ، كىو يقرأ مقاالت ُب مواضيع ٥تتلفة 
                                                 

١ترجع السابق ص  ُ  .ُّٔا
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لدين فيها ال تناقش على اإلط بلؽ كأصبح الرجل من األلواف ال صلة ٢تا بالدين ، بل إف كجهة نظر ا
عامة ا١تسلمُت يرل أف الشريعة اإلسبلمية ٓب تعد ىي الفيصل ١تا يعرض لو من مشاكل ، كلكنو مرتبط 
ُب اجملتمع الذم ٭تيا فيو بقوانُت مدنية قد ال يعرؼ أصو٢تا كمصادرىا ، كلكنو يعرؼ أهنا ليست 

لدينية القدٯتة  يم ا لتعال صاٟتة إلمداده ُب حاجاتو الركحية ، مأخوذة من القرآف ، كبذلك ٓب تعد ا
لدنيوية ىي أكثر ما  فضبلن عن حاجاتو االجتماعية األرضية ، بينما أصبحت مصاّب ا١تدينة كحاجاتو ا
تباىو ،كبذلك فقد اإلسبلـ سيطرتو على حياة ا١تسلمُت االجتماعية كأخذت دائرة نفوذه  ن يستدعي ا

ئان حىت ا٨تصرت ُب طقوس ٤تدكدة ئان فشي ، كقد ًب معظم ىذا التطور تدر٬تيان من غَت كعي ،  تضيق شي
ككاف الذين أدركوا ذلك قلة ضئيلة من ا١تثقفُت ، كالذين مضوا فيو عن كعي كتابعوا طريقهم فيو عن 

لرجوع فيو. قتناع قلة أقل ، كقد مضى ىذا التطور اآلف إٔب مدل بعيد ، كٓب يعد من ا١تمكن ا  ا

، ك٬تيب على ذلك مستعرضان نفوذ ُح العآب اإلسبلمي غربيان كيتساءؿ جيب : إٔب أم مدل أصب -ٕ
لغربية ُب كل بلد إسبلمي مبتدئان بًتكيا اليت انقلبت إٔب بلد غريب كأما شبو اٞتزيرة العربية ،  لثقافة ا ا
لتغريب ، كىي ماضية ُب  لنفوذ الغريب ٓب يستطع أف يضع قدمو بعد كُب مشاؿ أفريقا بدأت حركة ا فا

ف كاف أثرىا أبرز ُب تونس ، أما ُب مصر فهي تتطور ُب ىدكء بعيدان عن العنف ، كلكنها طريقها ، كإ
تبع إيراف  ينما ت تتقدـ تقدمان كاضحان ُب ىذا الطريق ، أما العراؽ كسورية فهي تتبع خطوا ت مصر ، ب

لسبيل خطوات تركيا ، كإف كانت أكثر منها اعتداالن كتوسطان أما أفغانستاف فقد تراجعت ُب ىذا  ا
 .ِبعد ٕتربة ا١تلك ، أماف اهلل خاف اليت فقد فيها عرشو 

نتهت من  -ٖ كيبدك جيب تضايقو من كجود ا١تعاىدة اإلسبلمية فيقوؿ : كمع أف الوحدة  اإلسبلمية قد ا
لثقافة  لثقافات القومية قد أخذت مكاهنا ُب ا١تدارس ، كمع أف ا لقانونية الرٝتية ، كمع أف ا ناحية ا ل ا

نية  لدي نية ال تزاؿ قائمة ، كال ا لدي لتقليدية قد أصبحت ٤تظورة ُب عدد ٤تدكد مع ذلك فا١تعاىد ا ا
يزاؿ حفاظ القرآف كدارسوه كما كانوا ٓب ينقص عددىم كٓب يضعف سحر آيات القرآف كتأثَتىا على 

ىم تفكَت ا١تسلمُت كرٔتا كاف تقديس شخصية ٤تمد كما يثرب ذكره من ٛتاس لدل سائر ا١تسلمُت من أ
لنهضة اإلسبلمية اٟتديثة   .  ّمبلمح ا

لكتلة اإلسبلمية يقوؿ ا١تذكور  -ٗ لغرب شعور مفزع من خطورة ا كيظهر من كبلـ جيب أنو يستوٕب على ا
: إف اٟتركات اإلسبلمية تتطور بسرعة مذىلة تدعو إٔب الدىشة فهي تتفجر انفجاران مفاجئان ، كىذه 

لدين اٞتديد ....اٟتركات ال ينقصها إال الزعامة أم ظه  ور صبلح ا

                                                 
١ترجع السابق ص  ُ  .ّّْا

١ترجع الس ِ  .ّّٔابق ص ا

١ترجع السابق ص  ّ  .َّٓا
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ع   ب را ل ث ا ح ب ل  ا

ة ن م ل ع ل م وا ال س إل ة ا ي ل ا ك ش ة إل ي س ا ي س ل ور ا ذ ج ل  ا

لثقافية جهاز مفاىيمي اٝتو الضمَت اٞتمعي  conscienceظهر على صعيد علم األنًتبولوجيا ا

collective  تحكم ُب مآلو أف ضمَت األمة ككجداهنا أك ٥تيا٢تا العاـ أك إحساسها الشعيب ىذا اٞتهاز ي
لسياسية كغَتىا ..  سلوؾ األفراد كاٞتماعات كمواقفهم ا

ك٦تا ال ريب فيو أف الضمَت اٞتمعي الغريب تشكل ٔتشركطية تارٮتية كسياسية كٔتا يثوم ُب أعماقو ، كما 
 يقر ُب تبلفيفة ، تشكل كٛتل على أسس معادية للعركبة كاإلسبلـ . 

ل ثارة الفنت ، بل با١تقابل ندعو الضمائر اٟتية إٔب ك٨تن ىنا ال نثَت ذلك من أجل التحريض كا تهويش كإ
لة ما قر ، كاستول ُب ضمَته السيما أف الغرب ال  لتعاكف إليو إلزا فهم الغرب فهمان موضوعيان كمد يد ا

لتقدـ اإلنسا٘ب . لتحاكر معها لصاّب ا  يعدـ كجود ٗتلقات إنسانية من ا١تمكن تغذيتها كا

فل دكر ىذا الضمَت اٞتمعي كما ٕتد فيو الصهيونية من تربة خصبة للحدب كمع كل ذلك فبل ٬تب أف نغ
لواليات ا١تتحدة األمريكية ، حيث تقيم الصهيونية عمدىا كأكتادىا .   عليها ال سيما ُب ا

لتارٮتية كدكرىا ُب تغذية مشاعر الغرب ضدنا ، ٧تد مثبلن على  لذاكرة ا كمن جهة أخرل ٬تب أف ال نغفل ا
لثانية حيث صلى بوش ُب كنيس يهودم كاٝتى ٛتلتو على العراؽ بأهنا استجابة ذلك ُب حرب ا ٠تليج ا

توراتية ُب معركة ىا٣تداؿ )قرية ٣تدؿ الفلسطينية ( .  ل لنبوءة ا نداء ا  ل

لسياسية الغربية كعرض تضاعيفها ما أمكن العرض لتوضيح  لذاكرة ا تبع ىذه ا ىكذا كجدت من الضركرم ت
نية األطلنط  ية كنظرهتا إٔب العركبة كاإلسبلـ. تلك العلما

تنقيب كاٟترث العميق متتبعان اٞتذكر  ل لتفكيك كا لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت ٬ترم ا لزاكية نرل ا من ىذه ا
ناملنا على طبقات اٟتفر العميقة .   حىت القاع كاضعان أ

ل لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت للمسألة الشرقية ، كيظهر أف معظم ا كتاب كا١تفكرين ففي ىذا اجملاؿ يعرض ا
زاع الصلييب ُب العصور الوسطى  نػ لل دان   . ُلونوىا بلوف ديٍت يكاد يكوف امتدا

لدكؿ  كيشَت ا١تذكور إٔب ٕتمع الشعوب اإلسبلمية حوؿ راية ا٠تبلفة بسبب ما كاف يبدك من مطامع ا
لبلقاف كتؤلبهم لفنت بُت دكؿ ا على اٟتكم الًتكي  األكربية ُب ىذه الشعوب إذ كانت ركسيا ال تفتأ تثَت ا

                                                 
ة ، ح  ُ ي لوطن  .ُٖ، ص  ُاالٕتاىات ا
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ك٘تدىم بالسبلح بدعول التخلص من حكم ا١تسلمُت ، ككانت العركض تنهاؿ على ا١تلكة فكتوريا طالبة 
لرنانو  بإ٧تلًتاإنقاذ ا١تسيحيُت من مذابح ا١تسلمُت ككاف جبلدستوف زعيم حزب األحرار  يلقي ا٠تطب ا

مشَتان إٔب السلطاف عبد اٟتميد بأنو  عدك  كيؤلف الرسائل ا١تطولة ناسبان إٔب تركيا اضطهاد ا١تسيحيُت
 .ُا١تسيح 

كقد بلغ من تعصب أحد كتاب فرنسا ) ىانوتو ( أف اقًتح حبلن للمسألة اإلسبلمية القضاء على ا١تسلمُت 
للوفر ُب باريس  كنبش قرب الرسوؿ الكرٙب   .ِكنقل عظامو إٔب متحف ا

لنصارل ُب تركيا بلقاف  كحُت كاف القيصر يتحدث عن ٖترير ا ل ، كحُت كانت تتجاكب الصيحات ُب ببلد ا
لبحر ( كاف السلطاف يدعو إٔب ٖترير ا١تسلمُت من ركسيا فتتجاكب صيحاهتم اآلف  ) اقذفوا با١تسلمُت إٔب ا

 .ّ: سوؼ يسود السبلـ 

بلقاف اليت ٓب ينج من ل لدينية ما تردد من أخبار اجملازر الوحشية الرىيبة ُب ا لفتنة ا شرىا  كلقد غذل ىذه ا
أطفاؿ ا١تسلمُت كفتياهنم ، ك٬تيب السلطاف عبد اٟتميد على ىذه اجملازر البشعة ٔتجازر أخرل أبشع منها 

 .ْ ُُْٖٗب إٜتاد ثورة األرمن 

ىذه األحداث ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة اإلسبلمية أماـ غوؿ االستعمار الغريب ا١تًتبص ، 
لدعوة إٔب التجمع حوؿ تركيا بوصفها  القائدة ضد العدكاف ا١تشًتؾ. كا

لدين األفغا٘ب يكتب ُب جريدة العركة الوثقى بأف ا١تستعمرين أكثر الناس عصبية للدين ُب   كىا ىو ٚتاؿ ا
 . ٕٓترم عليو سياستهم  كل ما

نا ( : لو   ُّٖٗيقوؿ عبد اهلل الندٙب ُب مقاؿ ُب ٣تلة األستاذ عاـ  لنا لفعلتم فعل عنوانو : ) لو كنتم مث
لكبَتة كالصغَتة اليت ىي جزء كانت ا لدكؿ ا لدىر بُت تلك ا لدين لبقيت بقاء ا لدكلة العثمانية مسيحية ا

منها ُب اٟتقيقة ، كلكن ا١تغايرة كسعي أكربا ُب تبلشي الدين اإلسبلمي أكحت ىذا التحامل الذم أخرج  
لدكلة باالستقبلؿ أك االبتبلع   .ٔكثَتان من ٦تالك ا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ُٖا

بق : ص   ِ ١ترجع السا   ُٗا

بق : ص   ّ ١ترجع السا   ُٗا

بق : ص   ْ ١ترجع السا   ُٗا

بق : ص   ٓ ١ترجع السا   ُِا

اذ عدد / ٔ ير ُٕاألست ا ن ي  /ُْٖٗ  



 297 

لسياسيوف على أف ا١تسألة الشرقية كيقوؿ مصطفى كامل ُب مقدم لكتاب كا ة كتابو ا١تسألة الشرقية : اتفق ا
لعلية بشأف الببلد الواقعة ٖتت سلطاهنا ، كبعبارة  ة ا لدكل لقائم بُت دكؿ أكركبا كبُت ا زاع ا نػ ل ة ا ىي مسأل

لعلية ىي نفسها ُب أكربا ، كقد قاؿ كتاب آخركف من الشرؽ كال لدكلة ا غرب بأف أخرل ىي مسألة كجود ا
زاع ا١تستمر بُت النصرانية كاإلسبلـ ، أم مسألة حركب صليبية بُت الدكلة  ػ ن ل ا١تسألة الشرقية ىي مسألة ا

 .ُالقائمة بأمر اإلسبلـ كبُت دكؿ مسيحية 

لعثمانية كاألرمن كما ثارة ا٧تلًتا لؤلقليات ا١تسيحية ُب االمرباطورية ا حدث ُب كريت كُب  كيقوؿ ُب تصوير إ
يا ُب  ليوناف كل ذلك بسبب الدسائس االنكليزية تسال  .ِا

لزعيم مصطفى كامل أف العقبلء كالبصَتكف أكدكا أف دكلة آؿ عثماف ال تزكؿ من الوجود إاٌل  كيؤكد ا
لبحار ُب كل كاد   .ّكدماء ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ٕترم كاألهنار كا

لقوؿ : إف خَت كسيلة تضمن بقاء ا٧تلًتا ُب مصر لنيل ىي  كيتابع مصطفى كامل ا ككضع يدىا على كادم ا
نية ، كنقل ا٠تبلفة اإلسبلمية إٔب  أيدم رجل يكوف ٖتت كصاية االنكليز كٔتثابة  عدـ ىدـ السلطة العثما

نيا مشركع ا٠تبلفة العربية مؤملُت بو استمالة العرب ٢تم .   آلة بُت أيديهم ، كلذلك طرح ساسة بريطا

مصطفى كامل ، فقد كاف متفقان معو على أف مصلحة مصر تدعو كاألمر نفسو بالنسبة حملمد فريد خليفة 
 إٔب مؤازرة تركيا . 

ئمة للمسلمُت كتصويرىم ُب صورة  لدا ثار الناس على تعلقهم بالفكرة اإلسبلمية مهاٚتة كركمر ا ك٦تا أ
عي يصلح ألف يقوـ على أساسو نظاـ اجتما ا٢تمج ا١تتخلفُت كمهاٚتتو لئلسبلـ كتصويره دينان رجعيان ال

 .ْراؽ 

كبالطبع فإٔب جانب ذلك الصوت القوم الغبلب الذم كاف ينادم بوحدة الشعوب اإلسبلمية ، كيستنهض 
لنهضة الوطنية ال لدين إٔب جانب ذلك كانت ىناؾ دعوات  ا٢تمم باسم اإلسبلـ كيرل ا تتم إاٌل عن طريق ا

 نية كغَتىا .تنادم بالقومية أك القطرية االقليمية الوطنية الضيقة كما ُب الفرعو 

 ُُٖٗجاء ُب مقاؿ لعبد العزيز جاكيش نشره ُب صحيفة العلم سنة  كلعل أكضح الشواىد على ذلك ما
كعنوانو ) اٟتركات الوطنية ُب مصر ( قاؿ فيو :" إف الشعور بالوطنية إصبلح افرنكي انتقلت بذكره إٔب 

ية اٟتديثة اليت اىتد يها أىل الغرب الشرؽ من مطاكم العلوـ العصرية كأصوؿ ا١تدن  .ُل إل
                                                 

لشرقية ص  ُ ة ا ل   ٓا١تسأ

ة ِ ل لشرقية ص  ا١تسأ  ٖا

لشرقية ص  ّ ة ا ل   ُّا١تسأ
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يها متدينوف أمثاؿ  كبالطبع فنحن ال لوطنية اليت أصبحت دين العصر ، كقد نافح عنها كدعا إل ننعي على ا
لذين كانوا يدعوف إٔب اٞتامعة اإلسبلمية كانوا  ٤تمد عبده كمصطفى كامل ك٤تمد فريد كغَتىم ، بل إف ا

يعٍت تفريطو ُب مصاٟتو كما  ـ الفرد ٔتصاّب كطنو اليدعوف ُب اآلف نفسو إٔب اٞتامعة ا١تصرية ، كاىتما
لقطرية على  بطة ا لرا يقوؿ الزعيم الوطٍت ا١تصرم مصطفى كامل ، كلكن فريقان من ا١تصريُت كاف يقيم ا
أساس ا١تصلحة كحدىا ، فكاف ىذا الفريق األخَت موضع رضا االحتبلؿ االنكليزم كتأييده ، كىذا 

قاؿ ا١تذكور : إف السَت الدكؽ غورست من  َْٗالدكؽ غورست سنة  مايتضح من خطبة كركمر ُب توديع
لسياسة اليت شعار أىلها  لفئة الصغرل من أكلئك األكربيُت الذين قضوا األعواـ كالسنُت كىم ينفذكف ا ا

 .ِمصر للمصريُت 

لسياسة ليس مضموهنا أف  كلقد أكضح كركمر ا١تقصود من القوؿ مصر للمصريُت ، يقوؿ ا١تذكور : كىذه ا
لوطنيُت ، بل مضموهنا أف احملك الذم ٖتك بو كل مسألة مصرية  حكاـ مصر ال يكونوف إاٌل من ا١تصريُت ا

فيها من ا١توافقة ١تصاّب السكاف ُب مصر  للكشف عن جوىرىا كمعرفة مكنوهنا ، ىي البحث ١تعرفة ما
 .ّعلى اختبلؼ أجناسهم كأدياهنم ك٨تلهم كمللهم 

للغة كاف من أىداؼ اإل٧تليز إضع لدينية ، لذلك قد رأكا نشر ا لرابطة ا لنفوذ الًتكي كإذباؿ شوكة ا اؼ ا
لعربية  للغة ا لتدريس ذها ، كىكذا ٓب يقف ُب طريقهم إاٌل اإلسبلـ الذم يقدس ا  .ْاال٧تليزية كفرضوا ا

لذين كانوا ٭تتضنوف كل  كىكذا فقد كانت دعوة ا١تنادين باٞتامعة ا١تصرية تتفق مع مصاّب اإل٧تليز ا
 .ٓمناىض للسلطاف الًتكي خليفة ا١تسلمُت 

لدعوة إٔب ا٠تبلفة العربية اليت يتزعمها شريف مكة ا٢تامشي كقد اهتم ٤تمد فريد  كاف اإل٧تليز ٭تتضنوف ا
لسييكل العربية سنة  تآمر على ا٠تبلفة العثمانية  ُِٗا٠تديوم عباسان ُب مقاالت نشرت ُب جريدة ا بال

نية كالطمع بأف يكوف خليفة للمس  .ٔلمُت ٖتت اٟتماية الربيطا

لفتاة من االٖتاديُت الذين ٞتأكا إٔب مصر كأصدركا فيها صحفان هتاجم  ا ا كقد أيد كركمر أعضاء حزب تركي
 .ُالسلطاف عبد اٟتميد ٍب تدخل ٟتمايتهم حُت طلب السلطاف من ا٠تديوم عباس تسليمهم فمنع ذلك 

                                                                                                                                                    
لعدد األكؿ  ُ علم : ا ل ا فة    َُ/ّ/ٕصحي

ة  ِ لفقرة  ٕكراجع كذلك ص  ّْٓص  َْٗا١تقتطف سن السنوم عن سنة  ّمن ا قرير كركمر  لفقرة  َٔٗمن ت كىي ا
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صر كتركيا ، ك٢تذا السبب فقد استبدؿ قاضي القضاة الًتكي لقد كانت سياسة اإل٧تليز قطع أية صلة بُت م
 .ِالذم كانت تعينو االستانة بقاضي مصرم من علماء األزىر

لدينية كتقطيع أكصاؿ ا١تسلمُت حىت يستطيعوا أف  كاف لئل٧تليز ىدؼ كاحد ىو إضعاؼ العصبية ا
للبنا لفراعنة كا قيوف أحفاد يواجهوىم كاحدان كاحدان ، فا١تصريوف عندىم أحفاد ا لعرا لفينيقيُت كا نيوف أحفاد ا

بتليت بو من ا٨تبلؿ كفساد ، فقد   نية قوة ركحية عظيمة مع كل ما ا بابليُت كاآلشوريُت ، ككانت العلما ل ا
لدكؿ االستعمارية  يا كضد ا لدين ضد بريطان  .ّكانت قادرة على ٚتع كلمة ىذه الشعوب باسم ا

ليم ا إلسبلـ من اٟتث على اٞتهاد كإعبلء مرتبة اجملاىدين ُب سبيل ككاف كركمر يدرؾ ما تنطوم عليو تعا
تتسع صدكرىم ألم تسامح  اهلل ، حىت لقد كصف ا١تسلمُت بأهنم من أنصاؼ ا٢تمج احملبُت للحركب ، كال

لبغض أساسان لعبلقة اإلنساف باإلنساف   .ْككصف اإلسبلـ بأنو قد جعل فكرة االنتقاـ كا

جذكة الركح اإلسبلمية ، حُت أيقنوا أهنا مصدر خطر ٤تقق كأهنا ا١تعُت الذم لذلك عمد اإل٧تليز إٔب إٜتاد 
لديٍت ، حىت توىم  ال ينضب ، الفياض لبغضهم كالدعول إٔب قتا٢تم كظلوا يتهموف ا١تصريُت بالتعصب ا

لتعلق بالدين عيب ذميم ٬تب أف يربأكا منو ، كظلت صحفهم ككتاذهم يتحدثوف عن التسامح  ا١تصريوف أف ا
لناس ٚتيعان حىت ا١تعتدين كع ن اإلنسانية حىت توىم بعض السذج أف من ٝتو ا٠تلق كسعة األفق أف ٖتب ا

بة العقيدة إٔب درجة مادية  زلوا بالوطنية عن مرت ػ ين لوا ٭تدثوف ا١تصريُت عن ا١تصلحة ل منهم كا١تغتصبُت كمازا
 .ٓاؿ تزيل عنها كل قداسة ، كٕتعلها سعيان كراء القوت ك٤تاكلة لتحسُت اٟت

لنفعي ا١تادم مؤيدكف ُب مصر مثل حزب األمة كصحيفة ا١تقطم كبعض الشعراء  لعقلي ا كاف ٢تذا االٕتاه ا
مثل سليم يكن ، ككاف ىذا األخَت عضوان ُب حزب االٖتاد الذم كاف يضم متفر٧تي الًتؾ كالذم كاف 

لدك٪تة من يهود لعا١تية عن طريق ا١تاسوف كا ليهودية ا  .ٔسالونيك ا١تتسًتين باإلسبلـ  كاقعان ٖتت سيطرة ا

لعليا ُب حياهتم من ثقافتهم  لقد افتنت ا١تصريوف ا١تتغربوف بأساليب اٟتضارة الغربية كاستمدكا مثلهم ا
يعرفوف  األكربية اليت ال٘تت بصلة إٔب اٟتضارة اإلسبلمية ، فهم يعرفوف عن تاريخ انكلًتا كفرنسا أضعاؼ ما

لكنيسة األكربية كما عن تاريخ ا١تسلمُت كالعرب ، كىم ُت مذاىبها من خبلؼ أكثر ب يعرفوف عن تاريخ ا

                                                                                                                                                    
  ِّّ:  ِمذكراٌب ُب نصف قرف  ُ

ية ص  د. ٤تمد ِ لوطن ا   ٤َُُتمد حسُت : االٕتاىات 

بق : ص   ّ ١ترجع السا  ُُُا
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يعرفوف أعبلـ  يعرفوف عن تاريخ الفقو اإلسبلمي ، كىم يعرفوف أعبلـ الفكر األكريب كشعراء الغرب كال ما
 اٟتضارة اإلسبلمية كالعربية .

لسياسة ككثَت من كتاب الغرب من ٗتل ف الشرقيُت بسبب لقد تشبعت عقو٢تم ٔتا كاف يردده رجاؿ ا
بدائيُت  ل ٘تسكهم باإلسبلـ ، كيقولوف عن اإلسبلـ أنو دين ساذج إف صلح لتنظيم حياة نفر من البدك ا

 .ُيصلح لتنظيم اجملتمع اٞتديد ُب القرف العشرين  فهو ال

نو  ني يقوؿ كركمر : إف اإلسبلـ ناجح كعقيدة كدين ، كلكنو فاشل كنظاـ اجتماعي ، فقد كضعت قوا
تناسب ا لسابع عشر ا١تيبلدم ، كلكنو مع ذلك الل لقرف ا لكافية ١تواجهة  ٞتزيرة العربية ُب ا يتمتع با١تركنة ا

 تطور اجملتمع اإلنسا٘ب .

لرجل  كيعدد كركمر ما يراه من معايب اإلسبلـ فيقوؿ : إنو ٭تـر ا١ترأة من كل حقوقها كيعتربىا أحط من ا
ائو أف يتخذكا ا١تخالفُت هلل ُب العقيدة أسرل حرب كأنو يبيح الرؽ كأنو دين متعصب متطرؼ يبيح ألبن

يعتقد برسالة ٤تمد ك٬تعل من اتباعو ٚتاعة من أنصاؼ ا٢تمج احملبُت للحركب  كرقيقان ، كيكفر كل من ال
يفهموف أف ا٠تبلؼ ُب الرأم ليس موجبان للكراىية كاٟتقد ٍب  تتسع صدكرىم ألم تسامح فهم ال كالذم ال

ُت ا١تسيحية ك اإلسبلـ ٤تاكالن أف يبُت فيها صبلحية ا١تسيحية للعصر كيوازف بُت يأخذ كركمر ُب مقاربة ب
ياه ، فالشرقيوف أسرع  لتفكَت ٤تقران األسلوب األكؿ كمسفهان إ أسلوب الشرقي كأسلوب الغريب ُب اٟتياة كا

لشائعات كىم يتملقوف من فوقهم كىم ال قضاء يكًتثوف للمستقبل كىم يؤمنوف بال الناس على تصديق ا
 .ِكالقدر كيدفعهم اٯتاهنم ىذا إٔب الرضوخ ا١تطلق لكل ذم سلطاف 

لغرب كمفكركه عن اإلسبلـ كا١تسلمُت نلتمس لو نظائر ُب مثل مقاؿ  ىذا اال٪توذج ١تا كاف يكتبو ساسة ا
 .ََُّٗىانوتو الذم رد عليو ٤تمد عبده ُب مقاالتو ا١تشهورة سنة 

ٔب أف اإلسبلـ كأسلوب الشرقي ُب حياتو كتفكَته كل ذلك ٭توؿ دكف كقد انتهى ذهؤالء الغربيوف تفكَتىم إ
إ٬تاد عبلقة مستقرة بُت الشرؽ كالغرب ، ك٬تعل مركز الغريب ا١تستعمر دقيقان ٤تفوفان با٠تطر ك٭توجو إٔب أف 

ئمة كيقظة  تو بقوة دا  .ْيقف على ٛتاي

لن بتداع ركابط صناعية مفتعلة لكي تسد ا لناتج عن اختبلؼ العقيدة لذلك كاف كركمر ٭تاكؿ ا قص ا
لتعاكف بُت اٟتاكم كاحملكوـ كما يقوؿ  للغة كالعادات كالتفكَت ، كىي الركابط األساسية لبلٖتاد كا كاٞتنس كا

                                                 
بق : ص   ُ ١ترجع السا   ِٗٓا
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لنظر اليت تبدم عطفان  ، كمن بُت ما اقًتحو ُب ىذا الصدد أف  يكوف ىناؾ نظاـ معُت لعرض كجهات ا
ا١تشتغلُت بالسياسة الشرقية ال عن طريق اٟتكومة ككاف يؤمل من معقوالن على ا١تصريُت عن طريق األفراد 

ما ٭تفزىا للعمل بصرب  –كراء ذلك أف ٕتد أجياؿ ا١تصريُت ا١تقبلة من اٟتكمة كسعة األفق حسب تعبَته 
لذين يعطفوف عليهم ، حىت يستطيعوا متعاكنُت كضع مثل عليا جديدة ٖتل ٤تل  كإخبلص من األكربيُت ا

لزماف حسب زعمو.ا١تثل األعلى   للمسلم ا١تتدين الذم ٓب يعد صاٟتان ٢تذا ا

لذين ٭تتذكف أساليب اٟتياة الغربية من تشجيع  كل ذلك يعلل لنا ما لنفر من ا١تفكرين ا كاف ٬تد ىذا ا
ثا٘ب أف ا١تسلم غَت ا١تتخلق بأخبلؽ  ل ٦تثل االحتبلؿ ُب مصر كرضاه ، كقد كرر كركمر ُب كتابو عن عباس ا

لوزارم سيكوف للمصريُت ا١تًتبُت تربية أكربية يصل أكربية ال  .ُح ٟتكم مصر ، كما أكد أف ا١تستقبل ا

ٓب يتشربوا ركح اٟتضارة  -ككثرهتم ُب رأيو من ا١تسلمُت  -كيعًتؼ كركمر بأف ا١تتفر٧تُت من ا١تصريُت 
ية األكربية ُب  ُب اإلسبلـ كأحسن ما األكربية كٓب يدركوا إال قشورىا ، كىم بذلك قد فقدكا أحسن ما ا١تدن

. 

بُت ا١تتحررين من أكربا كبُت من يطلق عليهم ىذه التسمية ُب مصر إذ أف أحرار  –ُب رأيو  -فهنالك فرؽ 
ليُت ( ينسجموف مع من حو٢تم من ا١تسيحيُت كال ليربا ل ٮتتلفوف عنهم ُب  يعادكهنم بل ىم ال األكربيُت ) ا

لذين يسموف أنفسهم أحرار التفكَت ُب مصر فهم ٮتتلفوف مع بٍت  أسلوب حياهتم كتفكَتىم العملي ، أما ا
يعرفوف عنها إال أهنا  يدركوف ا١تدنية الغربية إال إدراكان سطحيان ألهنم ال جلدهتم من ا١تتدينُت ك٭تتقركهنم كال

تؤمن با١تادة كحدىا ، ىكذا يقرر كركمر ذلك ، كلكنو يؤكد أف ا١تفكرين من ا١تصريُت إذا قيسوا إٔب 
لناس للتعاكف مع اإلدارة اإلنكليزية مواطنيهم كا  .ِنوا أصلح ا

لتوظيف ُب ظل االستعمار اإلنكليزم كما أدل إليو من  يتكلم الدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت عن نظاـ ا
لدينية من ميادين اإلصبلح كٗتلفهم عن ركب اٟتياة كا٨تصار كظائفهم ُب  لثقافة ا اختفاء أصحاب ا

لثقافة ا١تساجد ُب حُت أصبحت الوظائف اٟتك ومية كأدكات التوجيو االجتماعي ُب أيدم أصحاب ا
لعمرانية على ٪تط ما تعلموه ، ككاف من ٚتلة ما لذين ينشؤكف مشاريعهم االجتماعية كا نقلوه  األكربية ا

لدين تبعان لبلستخفاؼ برجالو  .ّنقبلن أعمى السخرية برجاؿ الدين كاالستخفاؼ بأمر ا

                                                 
ة  راجع ما ُ لسنوم سن قريره ا للمعارؼ حيث أكد  َٔٗجاء ُب ت ة تعيُت سعد زغلوؿ كزير  اسب لفقرة ٗىذا ص ٔتن ا   ّمن 

ِ EGYPTION  NATIONALISATION ِ :ِِٖ- ِِّ  

3
لوطنية ص    ا  ٤ِٕٓتمد ٤تمد حسُت : االٕتاىات 
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لتوجيو السياسي كقد دعا كركمر صراحة إٔب كجوب ٘تك ُت ىذه الطائفة من ا١تناصب ا١تسؤكلة عن ا
 .ُكاالجتماعي 

لنص اإلسبلمي ازدىرت  كلقد عرضنا سابقان أل٫تية العقل ُب اإلسبلـ ، فهو ككيل اهلل على األرض كُب ظل ا
نفتاح اٟتضارة اإلسبلمية  على الفلسفة كما نشأ علم الكبلـ للدفاع عن العقيدة بالعقل ، ىذا فضبلن عن ا

ية ، كا١تسألة إذف ليست مسألة العقل كإ٪تا مسألة توجو ا١تسلمُت  ليونان مصراعيها للنتاج العقلي للحضارة ا
٨تو العلمية باسم العقل ، كىذا ما ٧تده ُب تثمُت جيب للحركة اليت يتزعمها اإلماـ ٤تمد عبده يقوؿ 

تو يظهركف ٔتظهر كاضح كصريح ، كقد  ا١تذكور : كقد بدا تبلميذ الشيخ ٤تمد عبده ا١تخلصوف حىت ُب حيا
لتقليد كما يقاؿ ُب  كاف ىو نفسو ُب مادة العقيدة يعارض قبوؿ كل شيء دكف مناقشة ، أم يعارض ا

ناء اٟتركة ا١تتمدنة أك خشبة ا٠تبلص ُب حركة التحرر العلمانية  لرأم يعترب لبنة ُب ب  .ِاإلسبلـ ، كىذا ا

يان كينضموف كيقوؿ ُب موضع آخر : إف تبلمذتو اٟتقي قيُت ٯتتزجوف بالصفوؼ اليت أنشئت إنشاء أكرب
ية ، كمن ناحية أخرل ٧تد الشيخ ٤تمد عبده قد صنع جسران فوؽ ا٢توة اليت تفصل  لعلمان للحلقات ا

لتعليم العصرم ا٠تاضع ١تذىب العقليُت الذم غزا الشرؽ من الغرب لتقليدم عن ا لتعليم ا  .ّا

لفكر التحريرم حىت ُب ا١تدارس ، فهو يرل أف ذلك كسيلة لزعزعة كالشغل الشاغل للمستعمر ىو نشر ا
لتقرير الذم قدمو كركمر سنة  كالذم يقوؿ فيو : كنت  َٓٗالعقيدة اإلسبلمية ، كىذا ما يتضح من ا

لكلية اليت أسستها حكومة  بادؿ الرأم حوؿ ا اتصل بُت اٟتُت كاآلخر بالباركف كإب حاكم البوسنة لت
ييفو لتخريج قضاة الشرع ا١تسلمُت ، كقد كضعت ىذه ا١تعلومات ٖتت تصرؼ ٞتنة النمسا كاجملر ُب  سارا

للجنة عملها ككضعت النظم ا١تقًتحة ٖتت تصرؼ اٟتكومة ، كىذه النظم تزكد  ُب مصر ، كقد أ٘تت ا
لدراسات الدينية ا٠تالصة  لطالب ُب ا  .ْالطالب بربامج ثقافية ذات طابع ٖتريرم دكف أف ٖتضر ا

أىم ماُب ىذا البحث ىو ماكتبو ىانوتو عن اإلسبلـ ُب معرض اٟتديث عن سياسة فرنسا ُب غَت أف 
نية كنشرت ترٚتة مقالو سنة  لفرنسية ، حيث قارف فيو بُت اإلسبلـ كالنصرا ، كقد رد  ََُٗا١تستعمرات ا

 عليو ٤تمد عبده ردان طويبلن ُب ثبلث مقاالت .

ن ل نتهى بو ا١تطاؼ بتحقيق كلقد تكلم ىانوتو ُب مقالو عن تاريخ ا زاع بُت اإلسبلـ كا١تسيحية ، حيث ا ػ
 النصر للديانة األخَتة ، كأف فرنسا ُب كل مكاف صارت صدر اإلسبلـ ككبده .

                                                 
1
ة    قرير كركمر عن سن لفقرة  َٔٗراجع ت   ٖص  ّا

 
2
أليف د. جيب ترٚتة كامل سليماف طبعة بَتكت   ثة ُب اإلسبلـ ت  ِٕص  ْٓٗاالٕتاىات اٟتدي

١ترجع السابق ص  ّ  ْٖا

لفقرة  ْ   ْٗص  ٖٗا
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فاإلسبلـ ٭تيط ذها ُب إفريقيا كٯتتد من آسيا إٔب الصُت ، كىو قائم بأكربا ُب األستانة حيث عجزت 
ىذا الركن ا١تنيع الذم ٭تكم فيو على البحار الشرقية كيفصل الشعوب ا١تسيحية عن استئصاؿ جرثومتو من 

لكعبة  ة الغربية بعضها عن بعض ، ٍب أشار إٔب أف ا١تسلمُت ُب سائر أقطار األرض يتوجهوف إٔب ا لدكل ا
لدكؿ ا١تسيحية اليت ٖتبهم .  كٕتمعهم رابطة كاحدة كأهنم يكرىوف ا

سائل األساسية ُب كل دين ىي اليت ترتبط بالقدر ، كأجرل ىانوتو موازنة بُت الديانتُت ، فقاؿ إف ا١ت
ا١تغفرة ، اٟتساب ، كقاؿ إف نظرة األدياف كا١تفكرين إٔب ىذه ا١تسائل تتمثل ُب إتاىُت : إتاه يقوؿ 
لعظمة كالعلو كّتعل اإلنساف ُب حضيض الضعف كدرؾ الوىن كإتاه آخر يرفع مرتبة  بتناىي الربوبية ُب ا

القرىب من الذات اإل٢تية ٔتا فطر عليو من إٯتاف كإرادة كٔتا أتاه من أعماؿ صاٟتة كمن اإلنساف كٮتولو حق 
 حسنات...

كإف نتيجة االٕتاه األكؿ ٖتريض اإلنساف على إغفاؿ شؤكف نفسو كبث القنوط ُب قلبو كتثبيت ٫تتو ، أما 
ثا٘ب فهو يؤدم إٔب اٞتبلد كالعمل كأضاؼ إٔب أف ا ل ١تسيحية منقطعة الصلة االعتقاد ٔتذىب الفريق ا

نػزؿ  لسامية لذلك فهو  ي لسامية ، كإف كانت مشتقة منها ، أما اإلسبلـ فهو متأثر با١تذاىب ا با١تذاىب ا
ثالوث مشتقة من ضركرة  ل لدرؾ كيرفع اإللو ُب عبلء الهناية لو ، كذهذا ا١تعٌت فأصوؿ ا باإلنساف أسفل ا

لبشرم ك٭تمل ا١ت لو بشرم ٯتحو ذنب اٞتنس ا تياف األعماؿ اليت تقربو من اهلل ، أما كجود إ سيحي على إ
نية كىو بذلك ٬تعل ا١تسلم كمن يهوم ُب الفضاء ْتسب ناموس اليتحوؿ ،  اإلسبلـ فهو يتمسك بالوحدا

 كىو بذلك ليس لو حيلة سول متابعة الصلوات بل إف لفظ اإلسبلـ معناه االستسبلـ ا١تطلق هلل .

بيُت ُب اإلسبلـ مثل ا١تسيو كيمو الذم اعتقد أف اإلسبلـ جذاـ فشا كاستشهد ىانوتو ببعض آراء األكر 
لناس كأخذ يفتك ذهم فتكان ذريعان بل ىو مرض سريع كشلل عاـ كجنوف ذىوٕب يبعث اإلنساف على  بُت ا
لفشل كاليوقظو منهما إال ليسفك الدماء كىو يرل ا١تسلمُت كحوشان ضارية كيعتقد أف الواجب  ا٠تموؿ كا

للوفر .إبادة ٜتسه لكعبة ككضع ضريح ٤تمد ُب متحف ا لشاقة كتدمَت ا لباقُت باألشغاؿ ا  م كاٟتكم على ا

كأمثاؿ ىانوتو كثَتكف منهم اللورد ديفل الذم ينقل عن إحدل اجملبلت اإلنكليزية صورة رمزية للقائد 
للنيب ُب عودتو من حرب فلسطُت ، كقد كتب ٖتتها  لعودة من اٟتركب الصلاإلنكليزم ا ية () ا  .ُ يب

ثنا عشر أسقفان ُب األستانة برقية إٔب رئيس أساقفة كانًتبرم يدعونو فيها إٔب ا١تساعدة على  كلقد أرسل ا
لربيطانية  إخراج األتراؾ من االستانة ، فأجاذهم بأف طلب مع غَته من األساقفة الربيطانيُت إٔب اٟتكومة ا

لغاية ، كما أرسل أسقف نيويورؾ إٔب رئيس ىذا الطلب كأكدكا ٚتيعان أهنم سيبذلوف جهودىم ٢تذه ا

                                                 
اذ اإلماـ ح  ُ اريخ األست   ِت
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يابة عن مائة أسقف كشكره على ا١تساعي اليت يبذ٢تا ُب اٟتركب  أساقفة كانًتبرم برقية ذهذا ا١تعٌت بالن
 .ُالصليبية اليت تبذؿ ضد بقاء األتراؾ ُب األستانة

يبية مؤكدان أف مصاّب لدكافع الصل لقائد الفرنسي بيَت كيللر ذهذه ا فرنسا ُب الشرؽ األكسط ىي  كلقد صرح ا
قبل كل شيء مصاّب ركحية كتعود ىذه العبلقات إٔب عهد الصليبيُت حيث كقعت معاىدات ٟتفظ 
األماكن ا١تقدسة كقد جددت ىذه ا١تعاىدات على مر القركف كٖتملت فيها فرنسا مهمة ٛتاية نصارل 

 .ِالشرؽ

لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت صفحات مطولة عن خبث  تاريخ القدٙب كيقدـ لنا ا ل الغربيُت كمكرىم ُب نبش ا
لوطن  لتجزئة ُب ىذه ا لعريب كأساس لتدعيم ا  ُّب الوطن ا

من ذلك أف ٚتعية األمم ا١تتحدة نصت على ، 
نتداب بريطانيا إٔب فلسطُت كعلى االىتماـ باٟتفريات ، كذلك ُب ا١تادة  بقو٢تا : أف تضع  ُِصك ا

لسنة األكٔب ة ا١تنتدبة كتصدر ُب ا لدكل لعاديات .ا نفيذ ىذا االنتداب قانونان خاصان باآلثار كا   من تاريخ ت

ان لكتابة تاريخ  ن بناف ، فقد كاف أكؿ ما اىتموا بو أف ألفوا ٞتا ككذلك كاف شأف الفرنسيُت ُب سوريا كل
ليسوعيوف ُب بَتكت أف ك لفوا الشاـ فكتبوا فيو بعض تاريخ لبناف ، كأ٫تلوا تاريخ سوريا ٍب ٓب يلبث اآلباء ا

تاريخ  َِٗثبلثة رىباف سنة  ل  .ْبكتابة ىذا ا

عن تربعو بعشرة مبليُت لاير  ِٔٗٗتفى داللتو أف الثرم األمَتكي اليهودم األصل رككفلر أعلن سنة  كماال
أمَتكي إلنشاء متحف لآلثار الفرعونية ُب مصر كاشًتط ١تنح ىذه ا٢تبة أف يوضع ا١تتحف ٖتت إشراؼ 

ضاء منهم عضواف مصرياف كأف تكوف مدة اإلشراؼ ثبلثة كثبلثُت سنة ، كىذه ٞتنة مؤلفة من ٙتانية أع
 .ٓا١تدة هتدؼ إٔب خلق جيل من ا١تتعصبُت للفرعونية 

لعربية كيؤكد أف خرباء الغرب  لوحدة ا لدكؿ الغربية بتفتيت ا لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت إٔب اىتماـ ا كيشَت ا
من جانب الشعوب اإلسبلمية ، كيضرب مثبلن على ذلك  ٓب ٬تمعوا على أمر كاىتمامهم على توقع ا٠تطر

ُب كتاب ) حاضر العآب اإلسبلمي ( الذم ألفو العآب األمَتكي لوثركب ستودارر ، كما يضرب مثبلن آخر 
لوزير الفرنسي ا١تشهور ىانوتو إضافة إٔب ما  whitherجاء ُب كتاب إٔب أين يتجو اإلسبلـ ؟ ُب مقاؿ ا

                                                 
ية ح  ُ لوطن ا  ْص  ِد. ٤تمد ٤تمد حسُت : االٕتاىات 

ـ  ِ   َِٗ/ّ/ٔاألىرا

للر ، ترٚتة ميشاؿ حجار بَتكت  ّ لغرب : اٞتنراؿ كي ا عربية ُب نظر  ل ا ة  لقضي   ُُٗص  ْٓٗا

ية ص  ْ لوطن   ُّٗاالٕتاىات ا

ية ص  ٓ لوطن  ُّٗاالٕتاىات ا
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Islamكالذم اشًتؾ ُب ٖتريره  ِّٗره كٚتع موارده ا١تستشرؽ اإلنكليزم جيب سنة الذم أشرؼ على نش
ندا كإنكلًتا لدراسات اإلسبلمية من جامعات فرنسا كأ١تانيا كىول  . ُ متخصصوف ُب ا

كيشَت جيب ُب تقدٯتو ٢تذه البحوث بأف اىتماـ إنكلًتا بدراسة اإلسبلـ ناشئ عما يعرفونو من سيطرة 
 . تعاليمو على ا١تسلمُت

كيؤكد األستاذ األ١تا٘ب كامفمدير أف العرب يتخذكف من البعث اإلسبلمي أساسان لنهضتهم ، كيشَت جيب 
يلي : كقد كاف من أىم مظاىر فر٧تة ) أم تغريب  ُب الفصل السادس من ىذا الكتاب ما

westernisation ٤تصورة ( العآب اإلسبلمي االىتماـ ببعث اٟتضارات القدٯتة ، كقد تكوف أ٫تية ذلك
لوطنية ك اآلف ُب تقوية شعور العداء ألكر  با ، كلكن من ا١تمكن أف تلعب ُب ا١تستقبل دكران مهمان ُب تقوية ا

 .ِالشعوبية كتدعيم مقوماهتا 

لتشجيع يفسر عطف االستعمار الغريب على كافة مشاريع  كيؤكد الدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت أف ىذا ا
العريب ٓتاصة اليت من شأهنا تقوية الشعوبية كتعميق ا٠تطوط اليت اٟتكومات الوطنية ُب الشرؽ اإلسبلمي ك 

لقدٙب بدؿ اإلسبلـ لتبلميذ ا١تدارس ، كمثل  تاريخ ا ل تفرؽ بُت ىذه األكطاف اٞتديدة مثل االىتماـ بتدريس ا
لدينية   .ّاالستعانة باألناشيد كخلق األعياد غَت ا

كر فيها كزارة ا١تعارؼ ٔتصر لعنايتها بتدريس اليت يش ِٔٗيتضح من ٤تاضرة مرقص ٝتيكة سنة  كىذا ما
ىو  ، كمن ذلك تشجيع الغرب للزم ا٠تاص لكل بلد ٔتا يًتتب على ذلك من نسف ما ْتاريخ الفراعنة 

 .ٓمشًتؾ 

نتهز  لنعرة الفرعونية برأسها كأسفرت عن كجهها كا كُب ىذا الصدد يقوؿ الدكتور حسُت : لقد أطلت ا
لتأ لندكات بالدعاية دعاهتا كل فرصة ، ككاف ا لغرب كملؤا الصحف كأٝتاع شاىدم ا ييد ينهاؿ عليهم من ا

تمثاؿ  لنقد كاٗتذ النحات ٤تمود ٥تتار شعاران ل بع الربيد كعلى أكراؽ ا ٢تا ، كرٝتوا رأس أيب ا٢توؿ على طوا
، كاٗتذت كل كلية من كليات اٞتامعة شعاران ٢تا  َُِٗهنضة مصر الذم كضع ٪توذجو ُب باريس سنة 

لفراعنة كنقل رفات سعد زغلوؿ بعد كفاتو بثبلث سنوات إٔب ضريح بٍت على طراز ٯت ثل كثنان من معبودات ا
لنقش  لزخرفة كا  .ٔفرعو٘ب كشاع ىذا الطابع الفرعو٘ب ُب كثَت من أبنية اٟتكومة كأكراقها الرٝتية كُب ا

                                                 
ين  ُ أ   ُِيتجو اإلسبلـ ص إٔب 

١ترجع السابق ص  ِ   ِّْا

ية ص  ّ لوطن   ُْاالٕتاىات ا

  ِٔٗا١تقتطف عدد مارس  ْ

  ِٔٗا١تقتطف عدد مارس  ٓ

ية ص  ٔ لوطن   ُِْاالٕتاىات ا
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براىيم ُب تكرٙب عدٕب يكن يفاخر بالفرعونية حىت على العر  كىا  كبة يقوؿ:ىو حافظ إ
لز  أنا أـ التشريع قد أخذ ا

 
 ماف عٍت األصوؿ من كل جد 

 
 كرصدت النجوـ منذ أضاءت             

 
 ُب ٝتاء الدجى فأحكمت رصدم 

 
بتؤر فوؽ ربوعي                  كشدا ن

 
ليوناف أك عهد ٧تد   قبل عهد ا

 

يوناف ككما يبدك من ىذه األبيات أف عهد ٧تد كشعرائو ليس لو من الكر  ل امة عند الشاعر أكثر ٦تا لعهد ا
 كشعرائو أك الركماف كرجاؿ القانوف فيو .

ية كأخذ الغرب يشجعهم على ذلك ، ككما يتضح من  بال ل كىكذا حاكؿ اإلقليميوف يلبثوف مصر األثواب ا
ن ىذه تعبَتان ع ٤ِٗٔتاضرة مرقص باشا ٝتيكو اليت ألقاىا عن ا١تتحف القبطي ُب اٞتامعة األمَتكية سنة 

ػزعة اليت ال ٗتفي كراىيتها للعرب إذ ىو ال ن ل يوناف كالركماف سواء بسواء ،  ا يرل فيها إال غزاة دخبلء كال
كٯتيل إٔب إطبلؽ القبط على ا١تصريُت ٚتيعان يقوؿ ا١تذكور : كمضى على مصر أكثر من ألفُت كثبلٙتائة سنة 

عهد كىذه الببلد مطمح نظر الفاٖتُت كأحب منذ فقدت استقبل٢تا بانتهاء حكم الفراعنة ، كمنذ ذلك ال
 .ُأف أذكر أف لفظ قبطي معناىا مصرم 

لعربية ُب مصر بدخو٢تا اإلسبلـ كذلك عند حديثو  ٍب إف احملاضر ٓب يستطع أف ٮتفي حزنو لسيادة اٟتضارة ا
و ليكوف داخل لكنيسة ا١تعلقة مقران ل اٟتصن  عن اختيار مقر ا١تتحف القبطي ، إذ يقوؿ : إنو اختار ا

لعاص كمن كاف  لباب الذم دخل منو عمرك بن ا الركما٘ب الشهَت الذم شيده اإلمرباطور تراجاف .. كبو ا
 .ِمعو من الصحابة كأصبحوا كقتها أسياد الببلد ا١تصرية 

كيدعو ٤تمد حسُت ىيكل إٔب أف تقوـ هنضة مصر على بعث اجملد الفرعو٘ب ، كذلك بالبحث عن موضع 
لباب كاسعان ُب ىذا االتصاؿ بُت مصر ا لقدٯتة كمصر اٟتديثة كيشَت إٔب أف الغربيُت فتحوا أمامهم ا

لتنقيب عن اآلثار ا١تصرية ، كبعث ما تنطق أحجارىا  لبعثات الغربية عن البحث كا ا١تضمار كٓب تن ا
لقدٯتة   .ّالصامتة كما تنطوم عليو أكراؽ الربدم ا

لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت أف الغرب االس تعمارم كاف كاليزاؿ يعترب اإلسبلـ ىو العقبة الكربل كُب نظر ا
لتفاىم الذم  اليت تقف ُب كجههم كٖتوؿ دكف إقامة عبلقاهتم ٔتستعمراهتم على أساس ثابت مستقر قوامو ا
                                                 

ية ص  ُ لوطن   ُْٔاالٕتاىات ا

ية ص  ِ لوطن   ُْٖاالٕتاىات ا

ة عدد  ّ اريخ  ِٕالسياسة األسبوعي    ِٔٗ/ُُ/ِٕت
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لقياـ على حراسة مصاٟتهم ّتيش مسلح ال لتلفت من حولو توقعا" لوثبة  يغنيهم عن ا تغمض لو عُت عن ا
 .ُوب حقومفاجئة يسًتد ذها ا١تغل

لدكتور حسُت إٔب ما كاف يبلقيو إتاه اٞتامعة العربية من االستخفاؼ كاالهتاـ ، كبا١تقابل فقد  كيشَت ا
لببلد ٛتلة تبشَتية ضخمة ظهر فيها اسم القسيس الربكتستنيت )زكٯتر( كالذم كاف رئيسان إلرسالية  غزت ا

لبحرين ، كىو أكؿ من دعا إٔب مؤ٘تر لتبشَتية الغربية ُب ا لتبشَت بُت ا١تسلمُت فرأس  ا عاـ للداعُت إٔب ا
ٍب عاد اسم زكٯتر للظهور مرة أخرل ككثر حديث الصحف ا١تصرية عن جرأتو  َُٔٗمؤ٘تر القاىرة سنة 

لناس على  على اإلسبلـ ُب بلده حىت أنو ليخطب ُب األحياء الوطنية اليت ال ان ا ث يسكنها إال ا١تسلموف حا
نية ، بل لقد بل تو أف دخل األزىر ليوزع فيو نشرتو اليت تفيض بالطعن على اعتناؽ النصرا غ من جرأ

 . ِاإلسبلـ 

نعقد سنة  مؤ٘تر للمبشرين ببيت ا١تقدس ، أم ُب قلب العآب العريب اإلسبلمي كٖتت ٝتعو كبصره  ُِٔٗكا
لتبشَتية كتنصَت ان النظر إٔب أف كنيسة ركما قد خصصت مبليُت اٞتنيهات لشد أزر اجملهودات ا ت  الف

ا١تسلمُت كما نبو إٔب سياسة فرنسا ُب مراكش اليت ٕترم على فصل الرببر عن العرب كإخراجهم من العآب 
لغة العربية ُب  ل لدين كا لعرؽ الرببرم ، حيث ألغي تدريس ا العريب كمن الشريعة اإلسبلمية كردىم إٔب ا

لتبشَتية ُب كل مكاف كخصصت األموا لبعثات ا لقبائل كشجعت ا ؿ الطائلة إلعانتها باسم مناطق ىذه ا
لزعم بأف فرنسا دكلة ال لثقافة فرنسية كا  . ّدينية  نشر ا

لتبشَتية ُب السوداف اليت شجعها اإلنكليز كاليت كانت تقوـ ٓتطف  كاألمر نفسو بالنسبة للبعثات ا
 . ْاألحداث كإخضاعهم للتنوٙب ا١تغناطيسي

لدكتور ٤تمد حسُت ىيكل ُب تعليقو على كتاب كجهة اإلسبلـ ىذا األمر تصويران حسنان فقاؿ  كلقد صور ا
لذين درسوا ُب أكربا كانوا ىم رسل اٟتضارة الغربية كإف ىؤالء الشباب قد تفتحت أعينهم على  : إف ا

بذلتو الشعوب العربية من تضحيات ٓب يكن إال ُب سبيل االستعمار  حقيقة األمر بعد اٟترب كأدركوا أف ما
لدكؿ األكربية  لديٍت ىي دكؿ متعصبة تعصبان مسيحيان كأدركوا أف ا اليت تزعم أهنا قد ٖتررت من التعصب ا

للنيب قاؿ يوـ استؤب على القدس أف  ٓب تنس معو اٟتركب الصليبية حىت أف قائدان كبَتان من قوادىم كىو ا
لتبشَتية ا١تن لدكؿ األكربية مشلت ْتمايتها اٞتماعات ا بية قد انتهت ، ٍب أف ىذه ا بثة ُب كل اٟتركب الصلي

 . ٓمكاف 

                                                 
ية ص االٕتاىات ا  ُ  ُُٔلوطن

نية ص  ِ ا ث ل ا ة  لسن بع ، ا لرا ا عدد  ل ة ا لشرقي بطة ا را ل ة ا  ٣ٔتل

ية ص  ّ لوطن  ُِٔاالٕتاىات ا

لعدد  ْ ا اسة األكٔب  لسي ير  ِْملحق ا ية عدد  ِّٗفربا الشرق بطة  را ل ة ا اريخ  ٓككذلك ٣تل ٖتت عنواف  ِٗٗ/ْ/ُٓت
الشرؽ  ية ُب  غرب ل لكنيسة ا ا  نشاط 

اسة األكٔب عدد  ٓ لسي  ُّٗ/ِ/ُْاريخ ت ُْملحق ا
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نان  يا ليا ، ٍب أذاعت ب بلس الغرب أشارت فيو إٔب فظائع إيطا لرابطة الشرقية مقاالن عن طرا كنشرت ٣تلة ا
 أماه أ٘تي صبلتك كال ألحد اجملاىدين الطرابلسُت يبدأ بًتٚتة بعض فقرات من نشيد فاشي جاء فيو : يا

يا تدعو  تبكي بل أضحكي كتأملي .. أال بلس فرحان مسركران ألبذؿ تعلمُت أف إيطال نا ذاىب إٔب طرا ٘ب كأ
بنات األبكار سأقاتل بكل قوٌب  ل لديانة اإلسبلمية اليت ٕتيز كأد ا دمي لسحق األمة ا١تلعونة كألحارب ا

 .ُأل٤تو القرآف

لتعليم ُب تونس ، فاللغة العربية مهملة  كيتضح من افتتاحية ٣تلة الرابطة الشرقية ) صيحة تونس ( فساد ا
 .ِنو قل أف يوجد ُب نساء تونس ا١تتعلمات من تقرأ كتكتب باللغة العربية على كجو سليم حىت أ

ناف أظهرت إغبلؽ الفرنسيُت  زاع الطائفي ُب لب ػ ن ل لسنة ذاهتا نشرت اجمللة ا١تذكورة مقاالن عن ا باسم  -كُب ا
من ا١تستشفيات ما يقارب من إحدل عشرة كمائة مدرسة للمسلمُت كإغبلقهم كذلك للكثَت -اإلصبلح 

 . ّا٠تاصة ذهم 

لرببرية  يد ا لتقال كنشرت ىذه اجمللة مقاالن باسم ا١تغرب األقصى ىاٚتت فيو سياسة فرنسا اليت تقوـ بإحياء ا
لقبائل  لتبشَتية لتمكينها من بث دعوهتا ُب ا  .ْ، كنعتها بأهنا ٘تهد بذلك للبعثات ا

يانان ندد فيو باٟت َّٗكلقد أصدر شيخ األزىر سنة  لغة العربية بُت ب ل لفرنسية على اإلسبلـ كعلى ا ملة ا
نعرة اٞتنسية كاٟتمية اٞتاىلية كبعث  ل مسلمي الرببر ُب ا١تغرب األقصى ، ككيدىا للدين اإلسبلمي بإحياء ا
لتفاىم  للغة العربية اليت ىي كسيلة ا تغاء فتنتهم عن دينهم كعن ا ب لسابقة على إسبلمهم ا لرببرية ا يد ا لتقال ا

لًتابط   .ٓبُت ا١تسلمُت كا

األديب كصبغها بصبغة  كيتضح ٦تا سلف أف ككد الغرب ىو طمس شخصية األمة كثقافتها كهتميش قانوهنا 
الغرب ، كىذا ما صرح بو القائد الفرنسي اٞتنراؿ بيَت كيللر ُب قولو عن ا١تعاىدة الفرنسية ُب لبناف : 

لوطنية كانت بكاملها تغريبان ُب أيد نا كُب بداية حرب فالًتبية ا ثنُت   َِٗ – ُٖٗي كاف أكثر من ا
كٜتسُت ألف تلميذ يتلقوف دركسهم ُب مدارسنا ، ككاف بُت ىؤالء فتياف كفتيات تنتمُت إٔب عائبلت 

أف ٚتيع ميوؿ  ُُٕٗإسبلمية عريقة ٦تا جعل اٞتمعية ا١تركزية السورية اليت تألفت ُب باريس تعلن عاـ 
 فرنسا بعد أف تعلموا لغتها كخربكىا على مر األجياؿ . السوريُت كعواطفهم تتجو ٨تو

                                                 
ثا٘ب ص  ُ ل لعدد ا ة ، ا ث ل ا ث ل ا ة  لسن اريخ  ٗا  َّٗ/ُُ/ُٓت

ة  ِ ي ن ا ث ل ا ة  لسن بع ا را ل لعدد ا  ا

ـ  ّ لسادس من عا لعدد ا  ٓص  َّٗا

  َّٗ/ِ/ُٓعدد   ْ

اريخ  ٓ ت ١تقطم ب اف ُب ا ي ب ل ا  َّٗ/ٗ/ُٔنشر 
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نا تعمل دكف  كيقوؿ ا١تذكور : إف كلية عينطورة ُب لبناف ىي كسط ٦تتاز للدعاية الفرنسية ، كإف مؤسسات
لدراسات اإلسبلمية ُب القاىرة  لدراسات العربية ُب القدس كمعهد ا لفرنسي مثل معهد ا لنفوذ ا ملل لتغذية ا

لدكمينكانية ُب ا١توصل .كا١تدرسة األ  كلَتكية ا
لنا اإلنسانية كعظمة األفكار كالعبقرية الفرنسية ىي  كيقوؿ : أف انتشار لغتنا كإشعاع ثقافتنا كأعما

نا كسوؼ لن هنملها أبدان  . ُاألعماؿ ا١تكملة ل
 

يا ُب مصر عن ىذه األىداؼ تعبَت  للورد ) لويد ( حُت كاف مندكبان ساميان لربيطان ان صر٭تان كلقد عرب ا
قاؿ : لقد أكجد اللورد كركمر شركة  ُِٗكاضحان ُب خطبتو اليت ألقاىا ُب كلية فكتورية باإلسكندرية 

يا ُب مصر كىذه الشركة مهما تغَتت أشكا٢تا الزمة للشريكُت ، كىذا ٬تعل استمرارىا ال  كطنية بُت بريطان
نا أف نقوم كل ما لتفاى مندكحة عنو ... فعلي نا من كسائل ا بادؿ بُت الربيطانيُت كا١تصريُت ، كقد  لدي م ا١تت

١تتبادؿ غاية اللورد كركمر من تأسيس كلية فكتوريا بوجو عاـ كليس من كسيلة لتوطيد  لتفاىم ا كاف ىذا ا
لعليا ية ا لربيطان لرابطة أفضل من كلية تفهم الشباب من ٥تتلف األجناس ا١تبادئ ا  .ِ ىذه ا

لربيطانية بفضل ٯت كيتابع ا١تذكور القوؿ : كل ىؤالء ال لنظر ا ضي عليهم كقت طويل حىت يتشبعوا بوجهة ا
نا كيعطفوا عليها ، كىذا ما  يب لوثيقة بُت ا١تعلمُت كالتبلميذ فأصبحوا قادرين على أف يفهموا أسال العشرة ا
ينمي فيهم من الشعور اإلنكليزم ما يكوف كافيان ليجعلهم صلة للتفاىم بُت الشرؽ كالغرب ، كما كانت 

 كندرية ُب أياـ عظمتها ُب عهد البطالسة .اإلس

فاألمر كاضح بأف ا٢تدؼ ُب بذؿ اٞتهود ىو ٛتل الشرؽ على حضارة الغرب ، كذلك بفك عرل اجملتمع 
نا .  كنقض عرل األسس اليت يقوـ عليها ك تقطيع أكصالو ك٘تزيق كحدتو كإقحاـ جسم غريب على عقول

لتأكيد على أم نقض  ك٦تا الريب فيو أف شرر ذلك كاف يتطاير على لدين اإلسبلمي نفسو ، بل ٯتكن ا ا
 أية عركة عربية يقابلها نقض عركة إسبلمية ، كالعكس .

يان لوجدنا أف ىذا ا٢تدـ كاف ٭تدث ٖتت ستار اإلصبلح كالتطوير كىذا ىو نيوماف يعرب عن  كلو تأملنا مل
لزمن بدالن  يسمح   من االرتباط بعآب خيإب الذلك بقولو : إذا أمكن للمبادئ اإلسبلمية أف تتطور مع ا

لعنكبوت منذ فرار ٤تمد من مكة عند ذلك سوؼ  للتطور الزمٍت أف يتطرؽ إليو ، كقد تراكم عليو نسج ا
تصبح لفظة الشرؽ حقيقة كاقعة كليست أضغاث أحبلـ كعند ذلك سوؼ يتحرر مبليُت البشر من ىذه 

لشنعاء ليأخذكا مكاهنم بُت اٟت  ركات اٟتديثة .العقائد األثرية ا
بعنواف  ّّٗكقد أكد اللورد لويد ا١تندكب السامي السابق ُب مصر ذلك ُب كتابو الذم ألفو سنة 

Egypt since cromer  : يقوؿ ا١تذكور 

                                                 
لغرب ص  ُ ا عربية ُب نظر  ل ا ة  لقضي   َُِا

  َّٓص  ِٔٗا١تقتطف عدد مايو  ِ
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لتعليم الوطٍت عندما قدـ اإلنكليز إٔب مصر كاف ُب قبضة اٞتامعة األزىرية الشديدة التمسك بالدين  إف ا
يبها اٞت افة القدٯتة تقف حاجزان ُب طريق أم إصبلح تعليمي ، ككاف الطلبة يتخرجوف من كاليت كانت أسال

لديٍت ، فلو أمكن تطوير األزىر عن طريق  ىذه اٞتامعة ٭تملوف معهم قدران عظيمان من غركر التعصب ا
إذ ليس من اليسَت أف نتصور أم تقدـ طا١تا  -لكانت ىذه خطوة جليلة ا٠تطر  -حركة تنبعث من داخلو 

نئذ يصبح  ظل بو اٞتامدة ، كلكن إذا بدا أف مثل ىذا األمل غَت متيسر ٖتقيقو فحي األزىر متمسكان بأسالي
لنجاح . لتعليم البلديٍت الذم يناقش حىت يتاح لو االنتشار كا  األمل ٤تصوران ُب إسبلـ ا

، على أف  كعند ذلك فسوؼ ٧تد األزىر نفسو أماـ أحد أمرين ، فإما أف يتطور كإما أف ٯتوت كٮتتفي
ر  لديٍت الذم أٌخ لتعصب ا التدريج إٔب اختفاء ا ا٠تطة األكٔب ٢تا نتيجة عظيمة األ٫تية ، كىي أهنا تؤدم ب
ليو من إقامة  ثانية فإف تأثَتىا ا١تباشر أقول ُب اٗتاذ ما٨تن ُب أشد اٟتاجة إ ل تقدـ مصر ، أما ا٠تطة ا

لتعاطف لتفاىم كا بادؿ . العبلئق اإلنكليزية ا١تصرية على أساس ا ١تت  ا

تعليم البل ل لدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت على عبارة إصبلح ا لسابق بقولو :  كلقد علق ا لواردة ُب القوؿ ا ديٍت ا
نان آخر ٗتفيفان  seculerالبلديٍت ىو ترٚتة   ان أك علما٘ب حي ن بػ )مدف ( حي لناس على ترٚتتها  اليت جرل ا

لواضح أف كل ما نيان ىو ال من بشاعتها ، إذ من ا يصلح ألف يكوف ىو الطريق  ديٍت ألف ا١تد٘ب الليس دي
 . ُا١تناقض للديٍت 

لدين ، كذلك ُب مقاؿ نشره  لدكتور حسُت ا٢تراكم عن مغالطات ا١تستشرقُت ك٤تاكالهتم ىدـ ا كلقد كشف ا
ُب ٣تلة ا٢تبلؿ ، كاختار لذلك " فنسنك " كناقش مغالطتو العلمية كمزاعمو عن صلة اإلسبلـ باليهود كبُت 

 .ِء ا١تستشرقُت كأغراضهم أىوا

لدعوات اليت تسمي نفسها ركحية مصطنعة العلم زاعمة أهنا تتصل بأركاحو  لدين تلك ا كمن مظاىر ىدـ ا
) كوليج سكوؿ ( ركاية عما ألفتو قالو ُب ىذا الصدد القس سفنسوف األستاذ ّتامعة  ، كلنستمع إٔب ما

يمنا أرقى من بعض األركاح يقوؿ : ٨تن مرسلوف من عند اهلل كما أ ل رسل ا١ترسلوف من قبلنا غَت أف تعا
 تعاليمهم فإ٢تنا ىو إ٢تهم إال أف إ٢تنا أظهر من ا٢تهم كأقل صفات بشرية كأكثر خصائص إ٢تية .

بدان ، كليس  تأخذ ببل ٖتفظ كحيا جاء ألحواؿ خاصة ُب عصر من العصور ، كالوحي ال كيقوؿ ال ينقطع أ
ئان  ىو بامتياز ألمة دكف أمة كال لشخص ئان فشي كمن قبيل  ّدكف شخص ، كاهلل يكشف نفسو لئلنساف شي

 .ْذلك ٤تاكالت توحيد األدياف ، كمن ذلك سعي القس أسحق تيلور 

                                                 
ية ص االٕتا ُ لوطن  َّٗىات ا

ير  ِ ا ن بعنواف ىل ضرر ا١تستشرقُت أكثر من نفعهم  ّْٗا٢تبلؿ عدد ي  مقاؿ 

ير  ّ ا١تقتطف عدد فربا فة  لوطنية ص  َِٗصحي ا   ُّٕكاالٕتاىات 

ير  ْ  ّٗٗا٢تبلؿ عدد فربا
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ية اليت كاف كراءىا اإلنكليز لبهائ  . ُ كىذه ىي دعوة ا

لزرقاء اليت فتكت باألمة ، كىذا ىو مهندس الرم ُب م لعربية من ىذه األنياب ا للغة ا صر السيد كٓب تنج ا
للغة العربية كأيده سبلمة موسى ُب ذلك  ُِٔٗكليم كلكوكس يدعو سنة   .ِإٔب ىجر ا

كأخذت ىذه الدعوة ُب االنتشار حُت اٗتذت اللهجة السوقية ُب ا١تسرح ا٢تزٕب ، ٍب انتقلت إٔب ا١تسرح 
بعتها ا يان كىي فرقة رمسيس كت يلية تتخذ اٝتان فرعون لسينما ( اٞتدم حُت ٕترأت عليو فرقة ٘تث لة ) ا ٠تيا

 .ّفاٗتذت ىذه اللهجة كٓب يعد للعربية الفصحى كجود 
لدعوة استطاعت بفضل اإلنكليز أف تتسلل إٔب اٟتصن الذم قاـ ٟتماية  كأعجب ما ُب األمر أف ىذه ا

للغة العربية ( ، فظهرت ُب ٣تلتو سلسلة من ا١تقاالت  لغة العربية الفصحى أال كىو ا١تسمى ) ٔتجمع ا ل ا
ل  . ْلهجة العربية العامية كتبها عضو من أعضائو ىو عيس إسكندر ا١تعلوؼ عن ا

ثقاُب ، كرغم أنو  ل لكتابة ىو من أىم أسباب ٗتلفنا ا كقد أكد ا١تذكور أف اختبلؼ لغة اٟتديث عن لغة ا
ية الفصيحة ، كأكد أف تعلق  لعرب لكتابة كأهنا ستكوف أسهل من ا من ا١تمكن اٗتاذ أية ٢تجة عامية لغة ا

للغة العربية الفصحى الا ية ، كأشار إٔب ضركرة  مربر لو ألف ىناؾ مسلمُت ال ١تسلمُت با لعرب يتكلموف ا
ثمينة كىي ال االنعتاؽ ل نػزفت من ا١تسلمُت أكقاهتم كقول عقو٢تم ا لغة العربية الصعبة ا١تراس كاليت است ل  من ا

لتمدف .ت .. كاستطرد قائبل" : ٕب األمل أف وليهم نفعان ، بل أصبحت ثقبلن تؤخرىم عن اٞترم ُب مضمار ا
لغراء ، كىذا ىو أعظم خطوة ٨تو النجاح  ئد العربية كقد غَتت لغتها كباألخص جريدة ا٢تبلؿ ا أرل اٞترا

 كىو غاية أملي كمنتهى رجائي .
لذين بٍت عليهم  كأبعد من ذلك فقد تقدـ عضو من أبرز أعضائو كىو عبد العزيز فهمي ثالث الثبلثة ا

م باقًتاح كتابة العربية باٟتركؼ البلتينية كشغل اجملتمع باقًتاحو عدة جلسات امتدت خبلؿ الوفد ا١تصر 
ثبلث سنوات ، كنشر ُب الصحف كخصصت اٟتكومة جائزة مقدارىا ألف جنيو ألحسن اقًتاح ُب تيسَت 

لكتابة العربية   .ٓا
لعزيز فهمي كدعوة جيب ُب كتابو إٔب أين  ك٦تا الشك فيو أف ىناؾ خطأ يربط بُت اقًتاح ا١تعلوؼ كعبد ا

 . ٔيتجو اإلسبلـ ، حيث ربط األخَت بُت الوحدة اإلسبلمية كبُت أىم مظاىرىا اٟتركؼ العربية 

                                                 
ية ص  ُ لوطن   ُّٔاالٕتاىات ا

ل ِ ناء اٟترب ا ث و أ ت لر٭تا٘ب كفرق فلوطي ُب مهاٚتة ا لمن ل لفقرات ح راجع مقاؿ  ة األكٔب ُب ا ١تي ٖتت عنواف  ّٔص  ّعا
ا٢تزيلة   ا١تبلعب 

ية ص  ّ لوطن  ِّٔاالٕتاىات ا

ية ح  ْ عرب ل ا غة  لل   ّٓص  ّْٗأكتوبر  ٣ُتلة ٣تتمع ا

ة اجملتمع ص  ٓ السادس من ٣تل  ُٖراجع اٞتزء 

تجو اإلسبلـ ص  ٔ  ين ي و إٔب أ اب   َِكت
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للغة العربية أعنف اٟتركب ،  كال أحد ينسى ما لفرنسي ُب مشإب إفريقيا ، فقد شن على ا فعلو االستعمار ا
ية الفصيحةحيث كضع مستشرقوه ٥تتلف الكتب لدراسة اللهجات ا لعرب  ُ لرببرية كقواعدىا إلحبل٢تا ٤تل ا

. 

يدرس ُب ا١تدارس كليس  كىكذا يقرر ا١تستشرؽ كامغاير ُب مشاتو أف تركيا ٓب تعد بلدان إسبلميان ، فالدين ال
للغتُت العربية كالفارسية ُب ا١تدارس ، ٍب يقوؿ : إف قراءة القرآف العريب ككتب الشريعة  مسموحان تدريس ا

ينية باٟتركؼ العربية اإلسبلم ، كلقد دعا  ِية قد أصبحت اآلف مستحيلة بعد استبداؿ اٟتركؼ البلت
ينية  .ّالقاضي ك١تود إٔب جانب األخذ بالعامية ا١تصرية كتابة ىذه العامية بالبلت

لقارئ إٔب رائعة  نا ٨تيل ا يان كمع ىذا فهي ٓب ٖتط با١توضوع بصورة كافية ، كإن ىذه مقدمة طويلة نسب
تور ٤تمد ٤تمد حسُت ) االٕتاىات الوطنية ( اليت غطت األمر ، ككشفت عن مدل تآمر الغرب على الدك

نتيجة دينها باعتباره جزءان من ماىية ثقافتها . ل نا ك٤تاكلتو طمس ىويتها كثقافتها كلغتها كأدذها ، كُب ا مت  أ

لنظرية  ليان كيتضح من ىذه ا١تقدمة أف الغرب ٓب يكن علمانيان ُب ا١تنطلقات ا ٢تذا ا١تفهوـ ، أم ٓب يكن ليربا
ياه كبصورة موضوعية ك٣تردة فوؽ كل دعاكل  لعقلي على كل اعتبار كاضعان إ ان يعلي ا١تذىب ا عقبلني
لوقت  ا١تصاّب كالرغبات كا٢تول ، بل خضع ىذا الغرب إٔب الشوفونية كاالستعبلء كاالستكبار ،كخضع ُب ا

لسياسة كمراميها الضيقة ن نا ُب كنوزىا كعطائها نفسو إٔب صوت ا مت ابذان حوار اٟتضارات دكف أف ينصف أ
 كقيمها .

كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل ٨تا ا١تتغربوف العرب ىذا ا١تنحى ، فكانوا ليرباليُت عقبلنيُت يولوف العقل 
 سلطانو كقيمو كمعطياتو كىل أنصفوا أمتهم ُب لغتها كأدذها كتراثها ىذا ىو موضوع ْتثنا ا١تقبل .

 

 

 

 

 
                                                 

اء  ُ ن ة ا٢تبلؿ ب ا٢تراكم ُب ٣تل  ِٗص ّْٗمقاؿ د. حسُت 

ية ص  ِ لوطن   ّٓٔاالٕتاىات ا

 ِٕا١تقتطف ص  ّ
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ب ل س  ا م ا خ ل ث ا  ح

ي رب ع ل ب ا ري غ ت ل ن ا زا ي ي م ة ف ي ن ا م ل ع ل  ا

لقيمة  ما زعة العقلية ا٠تالصة كأعلوا العقل كاستجابوا ل نػ ل لتغريبيُت العرب ؟؟؟ ىل ٘تثلوا ا ىو موقف ا
 كمعانيها ؟؟.

لنقدية ا٠تالصة اجملردة ففككوا الًتاث بصورة ٣تردة بعيدة عن ا٢تول  زعة ا نػ ل ثلوا ل ىل أنصفوا أمتهم كامت
اباة ، أـ أهنم غرقوا ُب قيم الغرب كٓب يستطيعوا أف ٯتيزكا الغث من الثمُت باعتبارىم ٓب يتملكوا صحة كاحمل

ناة .  ا١تنهج كسبلمة التحليل كصدؽ التجربة كا١تعا
لقارئ ببعض العينات كنًتؾ لو أمر  بالطبع ال زكد ا نا سنػ نا ، كلكن ث لتيار ُب ٣تمل ترا نستطيع تتبع ىذا ا

لتقدير كاالستيع  اب .ا

لرابطة اإلسبلمية من ا١تصريُت  نبتدئ بالصورة األكٔب اليت قدمها لنا الدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت عن أعداء ا ل
لنفع ا١تادم لوطنية على أساس ا لذين كانوا يصوركف فكرة ا لوطٍت كزعيمو مصطفى   ُا ، خبلفان للحزب ا

 كامل الذم تغٌت ذها غناء أقرب إٔب الغزؿ .

ادية الضيقة ٘تثلوا ُب رموز متعددة من ذلك صحيفة ا١تقطم اليت كانت صر٭تة ُب كأصحاب ىذه الوطنية ا١ت
أييد احملتل كتصويره ُب صورة إنسانية رفيعة ، إذ اإلنكليز ٓب ٬تشموا أنفسهم مشقة اإلقامة ُب مصر إال  ت

لظلم كإحياء العدؿ كإليهم كحدىم يرجع الفضل ُب إنقاذ مصر من اإلفبلس كإقامة اقتصا دىا على لرفع ا
باشوات من الًتؾ  ل لفبلح ا١تصرم الذم كاف مستبعدان لطائفة ا  .ِأساس متُت كُب رفع الظلم عن ا

ففي مقاؿ حملمد كحيد عنوانو ) سبلمة ا١تصريُت ُب سبلمة احملتلُت ( يتكلم عن األزمة االقتصادية ، كيرد 
١تالية قد امتنعوا عن توظيف أموا٢ت م ُب مصر بسبب هتييج ا١تهيجُت على أسباذها إٔب أف أصحاب األعماؿ ا

 . ّاالحتبلؿ ٦تا زعزع ثقتهم ُب مصر كحض ا١تصريُت على عدـ مسا١تة احملتلُت 

كقد نشر ٤تمد كحيد سلسلة من ا١تقاالت ٖتت عنواف أصحاب ا١تصاّب اٟتقيقية ، ىاجم فيها مصطفى  
زع نػ ل للواء ، كيعقب الدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت على ىذه ا ترل ُب مصر إال  ة بأهنا الكامل كصحيفة ا

لقيم ا٠تلقية  ترل ُب الوطنية إال العمل على ملء البطوف كتوفَت ا١تاؿ كىم ال سوقان كال يقيموف للعواطف كل

                                                 
ية ح  ُ لوطن  َٗص  ُاالٕتاىات ا

١ترجع السابق ص  ِ  ُٗا

ا١تقطم  ّ ة  تاحي فت  َٕٗ/ٔ/ُِا
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ان فليست الوطنية كرامة كليست غَتة على عرض ، كإ٪تا ىي ا١تصاّب كىي ا١تاؿ كعندما كانوا  أك ية كزن لوطن ا
 .ُنوا يقصدكف أصحاب األمواؿ يتشدقوف عن أصحاب ا١تصاّب اٟتقيقية كا

باشوات أك كبار مبلكي األراضي ، أما مذىبهم  ل أما حزب األمة ُب مصر فقد كاف قوامو ٚتاعة من ا
لتعاكف مع األكربيُت ُب كافة ٣تاالت اٟتياة ، ككاف لساف  لفكرم كإٔب ا لدعوة إٔب التحرر ا فيلخص ُب ا

يعٍت عدـ  حقيقة كاقعة كأف عدـ االعًتاؼ بشرعيتو الحا٢تم صحيفة ) اٞتريدة ( تصور االحتبلؿ على أنو 
كجوده ، كاليقلل من سلطتو كنفوذه ، كىكذا فقد ٝتوا أنفسهم عقبلء األمة كٝتوا أبناء اٟتزب الوطٍت 
با١تهرجُت أك ا١تتطرفُت كالوطن عندىم ليس شيئان يعشق ، كلكنو مصلحة مادية مشًتكة أك ىو مركز 

يتها ك  . ِ ما يقوؿ كاتبهم أٛتد لطفي السيد ُب مقاؿ لو بعنواف الوطنية ُب مصرا١تصلحة العامة أك آل

أنو ليس لو ُب مصر ناقة كال تعنيو  هتمو كال ٚتل ، كمصلحة مصر ال كلقد ىاجم ىؤالء عرايب ككصفوه ب
لنفع ال يقع عليو ، كقد كاف عليو ُب رأيهم أف يدع تصريف األمور ألصحاب  يصيبو كألف الضرر ال ألف ا

 .ّيسموهنم أصحاب ا١تصاّب اٟتقيقية ٞتماؿ أك ماالنوؽ كا

كلقد اعًتفت صحيفة اٞتريدة باالستعمار اإلنكليزم ، ككانت حريصة على حسن الصلة بو ، كلذلك فهي 
 .ْتصف األمة ا١تصرية بقو٢تا : األمة ا١تصرية ٖتب السبلـ كالطاعة كما ٖتب اإلخبلص ٟتكومتها 

لدكتور ٤تمد  تأثر ٔتذىب التحرر كعلى ىذا األساس يؤكد ا ل حسُت أف الوطنية ُب نظر حزب األمة تعٍت ا
liberalisation  من ناحية كبا١تاديةmaterialism ٓمن ناحية أخرل. 

كقد رسم عبد اهلل الندٙب ُب ركاية الوطن صورة حية ناطقة للمجتمع ا١تصرم من خبلؿ تشخيصو للوطن 
، كُب حديثو مع شخصُت متخرجُت من ا١تدارس  بشخص يقوـ ْتوار مع أفراد من كافة طبقات اجملتمع

يتحدثاف إال عن  األجنبية ٫تا عزت أفندم كمظهر أفندم ، كُب ىذا اٟتديث يبدك ىذاف ا١تتغرباف ال
ليإب الصاخبة ُب دكر ا٠تبلعة كا٠تمر كيتفاخراف ٔتا ينفقانو من ا١تاؿ ُب ٚتل تتخللها عبارات فرنسية ،  ل ا

لعيش من أم كجو كال يفكراف إال ُب االبتعاد عن يعرفاف للتعليم  كإذا ٫تا ال غاية إال ٖتصيل لقمة ا
 . ٔا١تنغصات 

                                                 
ية ص  ُ لوطن   ْٗ،  ّٗاالٕتاىات ا

ثا٘ب من اٞتريدة  ِ ل لعدد ا ا ة  تاحي فت  َٕٗ/ّ/َُا

 َٕٗ/ّ/ِّاٞتريدة  ّ

 َٕٗ/ّ/ِّاٞتريدة  ْ

ي ٓ لوطن   َُٓة ص االٕتاىات ا

ية ص  ٔ لوطن   ِْٗاالٕتاىات ا
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فكيف يكوف ذلك أمران عجبان كا٠تديوم عباس كاف يقيم حفبلن راقصان ُب عابدين كل عاـ يستمر فيو 
يللو ( ل  .ُالسهر إٔب الصباح ، ككاف يسمى ليلة ) ا

لتعريف ئبة على ا لفلسفة كاألدب كسائر ضركب  كلقد كانت صحيفة ا١تقتطف دا لغربية ُب ا با١تذاىب ا
لثقافة لكنها كانت ال لفكرم ، ككانت تًتجم لعظماء  ا تكاد تشَت إٔب شيء عن مدنية العرب كتراثهم ا
 .ِتكاد ٕتد فيها ترٚتة لرجل من أبطاؿ اإلسبلـ أك الشرؽ أك مصر  الرجاؿ من الغربيُت كال

إنكلًتا أك فرنسا أضعاؼ ما يعرفوف عن تاريخ ا١تسلمُت أك العرب  ككاف ىؤالء ا١تتغربوف يعرفوف عن تاريخ
لكنيسة األكربية كما بُت مذاىبها من خبلؼ أكثر ٦تا يعرفوف عن تاريخ الفقو اإلسبلمي ،  كعن تاريخ ا

لفكر األكريب كشعرائو كال يعرفوف عن أعبلـ اٟتضارة اإلسبلمية كالعربية إال قليبلن ،  كىم يعرفوف أعبلـ ا
 . ّبعد ذلك يعيشوف ُب بيوهتم حياة تقلد ُب مظهرىا اٟتياة الغربية كىم 

لدين  َْٗك٦تا يصور ىذا االٕتاه الفكرم ما كتبو عبد القادر ٛتزة سنة  ينا كعلى ا ٖتت عنواف خطر عل
نائها كسل كل من تريد منهم  تو : در ُب الببلد طو٢تا كعرضها كاستجل غوامض أفكار أب ٧تتزئ بعض فقرا

نا  عن أسباب ئ نا كدكا ئ لطريق الذم يؤدم إٔب هنوضنا كارتفاعنا كباٞتملة عن دا تأخرنا كا٨تطاطنا ، ٍب عن ا
لدين فًتكو كاٞترم خبلفو  ٕتده ال نتهي إليو ٚتيع األسباب كىذا السبب ىو ا ٭توـ إال حوؿ سبب كاحد ي

 ىو ٚتلة ما٨تن فيو .

لدين ع نا كا٩تداع أفهامنا ا٩تداعان المثيل لو كيستطرد ا١تذكور القوؿ : كىذا يدؿ على مبلغ تسلط ا لى عقول
بتعد  لدين بل يدؿ على استسبلمنا استسبلمان أعمى إٔب ماضينا الذم ٬تب أف ن لكل ما يأٌب من جانب ا

اؿ كضعفاء  عنو كل االبتعاد إف كنا نريد أف ال  .ْنبقي كما ٨تن ككما كنا جٌه

نا الشديد كيدعو قاسم أمُت دعوة صر٭تة إٔب األخذ بأساليب اٟتض ية بعد أف يبُت أف إعجاب لغرب ارة ا
ـز أف نتناكب إٔب  للماضي ىو نتيجة شعورنا بالضعف كالعجز يقوؿ ا١تذكور : ىذا ىو الداء الذم يل
عبلجو ، كليس لو دكاء إال أف نريب أكالدنا على أف يتعرفوا شؤكف ا١تدنية الغربية كيقفوا على أصو٢تا 

 .ٓكفركعها كآثارىا 

                                                 
ية ص  ُ لوطن   ِٔٓاالٕتاىات ا

ية ص  ِ لوطن   ِٔٓاالٕتاىات ا

١ترجع السابق ص  ّ  ِٗٓا

ة  ْ يو  ُِّص  َْٗا١تقتطف عدد مارس سن لعظم ُب عدد ما ا يق  و رف ي عنواف نفسو  َْٗكقد رٌد عل ل ٔتقاؿ ٭تمل ا
لدين( كما رد عليو ٤تمد كردعلي  ا كعلى ا ن ي لعامة ( .)خطر عل لدين كا ا و )  ن وا عدد نفسو ٔتقاؿ عن ل  ُب ا

١ترآة اٞتديدة ص  ٓ   ُٕ – ٖا
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القوؿ ُب أ٫تية اٟتضارة الغربية : إف األكربيُت إذا أرادكا اإلضرار بنا فما عليهم إاٌل أف يًتكونا  كيتابع أمُت
تنا اٟتاضرة  ألنفسنا فإهنم ال نا من حال  ٬ُتدكف كسيلة أرضى بغرضهم في

رة . لدين سبة ، كأف الظهور باحملافظة عليو مٌع  لقد بلغ ىؤالء ا١تتفر٧تُت أهنم اعتربكا النسبة إٔب ا
للغة كاألدب ْتمد اهلل كالصبلة على نبيو  حىت لقد احتاج طو حسُت إٔب أف يعتذر عن بدء ٤تاضرة لو ُب ا

 ألف ذلك ٮتالف عادة العصر .
لدين حىت كصل بو األمر إٔب االستخفاؼ بالدين ذاتو ،   لدين يكن باالستخفاؼ برجاؿ ا كلقد بالغ كٕب ا

لنفاؽ كاإلفطار  كما يتضح من مقاالتو اليت جاىر ذها باإلفطار ُب رمضاف مستخفان بالصائمُت كاهتامهم با
لناس ُب حريتهم الشخصية   .ِسران كبضيق األفق كالتضييق على ا

 .ّك٧تد ىذا االستخفاؼ ُب قوؿ آخر لو يسفو سنة ذبح األضاحي ُب العيد 

كور : يرل كيصور مصطفى صادؽ الرافعي إسراؼ مصطفى كماؿ ُب مقاؿ بعنواف )تاريخ يتكلم( قاؿ ا١تذ 
لدين اإلسبلمي خرافة كشعوذة على النفس كأف ٤تو األخبلؽ اإلسبلمية العظيمة ىو  لطاغية أف ا ىذا ا

لدنيا كال يطرده منها إال جرأة الشيطاف ك٢تذا  نفسو إ٬تاد أخبلؽ كأف اإلسبلـ كاف جريئان حُت احتل ىذه ا
 . ْبر كالشوارع أمر الناس بسب الصحابة كأف يكتب ذلك على حيطاف ا١تساجد كا١تقا

لثقافية كلقد  لنواحي ا ككما قلنا سابقان فقد اجتاحت مصر موجة من الفرعونية ٖتاكؿ أف تغزك سائر ا
لسياسة األسبوعية ىذا االٕتاه كيقوؿ رئيس ٖتريرىا )٤تمد حسُت ىيكل( قبل ارتداده إٔب  تزعمت صحيفة ا

وثيق الذم يربط تاريخ مصر منذ بداية اإلسبلمية : ال سبيل إذف إٔب إنكار ذلك االتصاؿ النفسي ال
تاريخ ... كلئن تبدلت أسباب العيش ما ل لعصور ا١تستقبلة اليت ٯتكن أف يعرفها ا  عصرنا اٟتاضر إٔب آخر ا

لطيارات ككل ما لبواخر كا ٯتكن أف يتمخض عنو خياؿ العآب من  تبدلت كلئن قربت سكك اٟتديد كا
لعآب ما لنفسي الوثيق الذم ٬تعل من قربت ف كسائل ا١تواصبلت بُت أجزاء ا سيبقى أبدان ىذا االتصاؿ ا

ية خالدة فيما يقبل إليو عقلنا من تصور األزؿ كا٠تلد كمن حق ا١تصريُت كمن  مصر كحدة تارٮتية أزل
 .ٓكاجبهم أف يستثَتكا كثائق الفراعنة كأف يربطوا حاضرىم ٔتاضيهم 

                                                 
١ترجع السابق ص  ُ   ُِٓا

ة عدد أكتوبر كنوفمرب  ِ ي ا٢تدا ة    ُِٕٔص  ٣ُُٗتل

ة رمضاف  ، الصحائف السود ص  ّ بريل كأكذكب ة أ ا١تقطم بعنواف : أكذكب  راجع . ّٖ– ِّمقاؿ نشر ُب 

و  ْ   ِٖبعنواف : اإلسراؼ ص الصحائف السود كمقال

ة  ٓ ة  ِّالسياسة األسبوعي   ِٔٗنوفمرب سن



 317 

لدعوة قاؿ :  األدب ا١تصرم الذم نعنيو إ٪تا ىو أدب ٤تلي كقد بسط ٤تمد زكي عبد القادر أىداؼ ىذه ا
لببلد الشقيقة اجملاكرة   .ُيصور اٟتياة ا١تصرية كالقومية ا١تصرية كحدىا كال يتناكؿ حياة الشرؽ العريب أك ا

كزاد ٤تمد أمُت حسونة ىذه األىداؼ كضوحان فكتب بضركرة خلق أدب قومي يكوف مستقبلن عن آداب 
ناط ل  .ِقة بالضاد الشعوب الشرقية األخرل ا

لفهم  للوطنية ىو التطور الضيق لدعوة حزب األمة ، كلذلك كاف رأم أٛتد  االنطوائيكقد كاف ىذا ا
يهان برأيو ُب اٞتامعة اإلسبلمية يقوؿ : إف  لعا١تية األكٔب شب لطفي السيد ُب اٞتامعة العربية بعد اٟترب ا

لد اعُت لو يضيعوف الوقت ُب خياؿ عقيم السعي لتأليف ٖتالف من ىذا النوع كىم من األكىاـ كإف ا
 .ّكأحبلـ بعيدة التحقق كإف مهمة كل بلد عريب تنحصر ُب  تقوية نفسو 

لفتح اإلسبلمي كانت مصر  كيسمى ٤تمد عبد اهلل عناف الفتح اإلسبلمي غزكان يقوؿ ا١تذكور : فلما جاء ا
نية ، كلكنها كتلة قومية كبَتة فورثت عن غزاهتا اٞتدد ا لغة العربية ، كلكنها حافظت كالية ركما ل إلسبلـ كا

 .ْعلى خواصها القومية 

لتمغرب على الصعيد االجتماعي الذم بلغ ذركتو ُب عهد  كيصور الدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت ىذا ا
ا٠تديوم إٝتاعيل كالذم كاف ىدفو األكرب أف ٬تعل مصر قطعة من أكربا ، كىكذا ابتدأت ا١تعركة ضد ىذا 

لتفرنج ُب بعض مقاال لندٙب ُب اجمللة اليت أصدرىا كىي األستاذ ا  .ٓت ٤تمد عبده كعبد اهلل ا

لبغاء كعاشت على ضجيج ا١تخمورين  ثر اٟترب غمرت مصر دكر ا كيرل الدكتور حسُت أنو على أ
نهازين كمن السفلة كالغوغاء ىذه الظركؼ كٗتلف من كل ذلك  ل كا١تهرجُت كا١تعربدين كأغتنم كثَت من ا

نا كمن ضحاياه كعدد ضخم من دكر ا٠تمر كمن دكر اللهو الرخيصة اليت تعيش على جيش من ٝتاسرة ا٠ت
لدكر ىي اليت كصفها ا١تنفلوطي ُب مقالة )ا١ترقص( حيث يقوؿ :  من يقع ُب أشراكها من األفراد ، كىذه ا

ل لدنانَت ذائبة ُب الكؤكس كالعقوؿ جامدة ُب الرؤكس كاٟتبائل منصوبة الستبلب اٞتيوب كا سهاـ رأيت ا
لناس عقبلن كأذكاىم قلبان كمن كنت أراه فأ٨تٍت  مسدكدة الصطياد القلوب كرأيت من كنت أحسبو أكفر ا
لطفلة بلعبتها  الة بغي تقيمو كتقعده كتطويو كتنشره كتعبث بو عبث ا قعان ُب حب بُت يديو إجبلالن كإكباران كا

 كاستكباران  . ، كىو ُب ىذا ا١تكاف قيصر الزماف عزة كفخران ككسرل فارس أنفة

                                                 
ة  ُ ة  ُِالسياسة األسبوعي يو سن  َّٗيول

بق  ِ ١ترجع السا ة  ُٗا يو سن   َّٗيول

ة  ّ  ُُِص  ّٖٗا٢تبلؿ ديسمرب سن

اسة األديب  ْ لسي   ِّٗأكتوبر  ُْملحق ا

ية ح  ٓ لوطن   َُٗص  ِاالٕتاىات ا
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نا موضوعان للسخرية  يدنا كمن كل مقدسات للهو ىذه اٗتذت من تقال لدكتور حسُت إٔب أف دكر ا كيشَت ا
باسم الًتفيو ، ككما يتضح من مقاؿ ا١تنفلوطي الذم ألفو عن فرقة الر٭تا٘ب يقوؿ ا١تنفلوطي : كيهدموف 

لساقطة اليت يكت لعامية ا للهجة ا لغة العربية ىدمان ذهذه ا ل ناشيدىم كينشركهنا ُب كل ا ياهتم كينظموف أ بوف ركا
لرقعاء على مآب يكونوا  تابع القوؿ : كٕترأ ا للغوية ُب أذىاف ا١تتعلمُت كي مكاف كيفسدكف ذها ا١تلكات ا
لرأم العاـ الذم تعود أف يغض الطرؼ عما ٬ترم  يتجرأكف على اٞتهر بو من قبل مطمئنُت إٔب ببلدة ا

 حولو كأف ال يكًتث لو .

لذين كانوا ُب خدمة جيوش اٟتلفاء كقد فقدكا كثَتان من ٝتاحة الريف  كعاد مئات األلوؼ من الفبلحُت ا
باالندفاع كراء كل ناعق بدعوة جديدة كأخذكا يتلفوف  ءشيكسذاجتو ، كقد طبعوا بطابع جديد ىو أشبو 

 .ُشباذهم كأموا٢تم ُب مقارفة اآلفات كاآلثاـ كالسموـ

لفتياف كالفتيات كلقد استهول فريق اٟت لناس فأقبلوا على تعلم الرقص الغريب الذم ٮتاصر ا ضارة الغربية ا
لسنة ا١تيبلدية كيسايرىم ُب أسلوذهم  كراح ٯتتع نفسو با١تشاركة ُب احتفاؿ األكربيُت بقياـ األحد كبرأس ا

لتبذؿ ، كالسيما ُب ا١تدف الكربل حيث كانت ٖتتل  بية ك٭تذك حذكىم ُب اجملاىرة باجملوف كا اٞتاليات األجن
ئة االجتماعية ٔتا ٘تلك من مصانع كمتاجر كفنادؽ كما٢تا من معاىد كأندية كما ٘تلك  ان بارزان ُب ا٢تي مكان

يازات   .ِمن امت

لعماؿ ُب ا١تدينة فطرة الفبلح السمحة الربيئة كتوقَته للدين كآدابو كتقاليده ككاف  كأفسدت أكساط ا
ٗترج ا١تطابع األكربية من كسائل الًتؼ حىت غدت نواحي  لى ماا١تًتفوف من األغنياء يتهافتوف ع

لـز الضركريات كأصبح قصارل ما لتمدف أف يتقن تقليد األكربيُت  الكماليات من أ يبلغو أحدىم من ا
لنساء  كاستعماؿ أدكات ا١تائدة األكربية كأف ٭تسن حفظ أساليبهم ُب استعماؿ ا١تبلبس ك٭تسنوف استقباؿ ا

لتودد إليهن ،  لرطانات كا ناءه إٔب ا١تعاىد األجنبية كيردد لسانو ا  .ٍّب يرسل أب

لغرب : ككاف منشئي ُب قوـ  لرائعة للمنفلوطي اليت يصف ذها تغَت األحواؿ بفعل ا كلنتأمل ىذه الصورة ا
بتغوف بدينهم دينان كال بداة سذج ال بوطنهم كطنان ٍب ترامى يب األمر بعد ذلك كتصرفت يب ُب اٟتياة  ي

لدىر كأقضيتو إال أف أكوف ملحدان ُب ديٍت أك زاريان على كطٍت ، شؤكف ٚتة  فخضعت لكثَت من أحكاـ ا
لناس من أمرىم على أف أٛتل عليو نفسي كأف أنقم من ىؤالء العجزة الضعفاء ،  فكاف ٫تي أف أٛتل ا

كقسوهتا  هتالكي عليها كإستهتارىم ذها كسقوطهم بُت يدم رذائلها ك٥تازيها كإٟتادىا كزندقتها كشحها
يفصح بو عن نفسو ،  ٬تد ما كشرىها كحرصها كتبذ٢تا كهتتكها حىت أصبح الرجل الذم البأس بعلمو ال

                                                 
ية ص  ُ لوطن   ُْٗاالٕتاىات ا

١ترجع السابق ص  ِ  ُٓٗا

ية ص  ّ لوطن   ُٓٗاالٕتاىات ا
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زلو يستحيي اٟتياء كلو من خادـ غرفتو األكربية أف يطلع منو على جهلو ببعض  ػ كقد أصبح السيد ُب من
أقبح الصور كأٝتجها ُب نظر كثَت عاداهتا ، كحىت أصبح تاريخ ا١تشرؽ كتاريخ علمائو كأدبائو كفبلسفتو من 

لركمي خادـ اٟتاف منفردان على مآب تقدر عليو األمة ٣تتمعة   . ُمن الشرقيُت كحىت قدر الغبلـ ا

لناس أهنم مبلئكة  ككتب ٤تمد توفيق دياب عن رقص ا١تخاصرة مطوالن ٧تتزئ فقراتو بقوؿ : يزعم فريق من ا
ناعمة اٟتسن ل نامل يسراىا كصدره على مطهركف كٮتاصر أحدىم ا١ترأة ا اء بيسراه كأصابع ٯتناه تضغط أ

نا كٕتاكزىا  ناه تناجياف عينيها كشذل عطرىا يسكره كٓتار ٢تيبو ٭ترقها كالساؽ تلتف بالساؽ حي هندىا كعي
نا كالقداف ٯتيساف ذات اليمُت كٯتوجاف ذات الشماؿ   . ِحي

لسياسة ٔتناسبة اجتماع مؤ٘تر كتب ُب ذلك مقاؿ لعبد الوىاب عزاـ نشره ُب صح كمن أحسن ما يفة ا
زاع بُت الشرؽ كالغرب منذ قاـ الصراع بُت الركماف  ِّٗالطلبة الشرقيُت ٔتصر سنة  نػ ل استعرض فيو تاريخ ا

ثان ، كأشار إٔب ما لغرب حدي فينيقيُت إٔب أف انتهى إٔب تفوؽ ا ل ناف الشرقيُت  كا فت ترتب على ذلك من ا
لفنت كلها على ا١تشرؽ فزلزلت إٯتانو كحَتت كجدانو بكافة مظاىر اٟتضارة الغربية يقوؿ : اجتمعت ىذه ا

كأزاغت بصره كغزت عقلو كقلبو ، فأقبل الشرقيوف أنفسهم فإذا ىم أجساد تنبض بقلوب الغرب كتفكر 
بعقولو كإذا ىم مستسلموف لكل ما تطلع أكربا منقادكف لكل ما تأمرىم بو متهافتوف على كل ما اتصل 

بان ذها ، ٍب إذا ى م أذالء مقلدكف ٭تقركف أنفسهم كآباءىم كمَتاث حضارهتم كتارٮتهم إال إف تعظم أكربا أ
من آبائهم أك تعجب ٔتأثرة من مآثرىم ، فيقتدكا ذها فالذم يعجب بشاعر شرقي أك ملك أك قائد أك عآب 

لد ُب ذلك يتلقى كحي األكربيُت فيو كالذم ٭تافظ على أساس شرقي أك زينة من صنع ببلده إ٪تا يق
لذين أكلعوا بطرائق الشرؽ كبدائعو.  األكربيُت ا

يستطيع ا١تصرم ، كىو الضعيف ا١تستسلم أف يكوف من ا١تدنية  كُب مثل ذلك ٖتدث ا١تنفلوطي فقاؿ : ال
تاىا إال كالغرباؿ من دقيق ا٠تبز ٯتسك خشاره كيفلت لبابو أك الراككؽ من ا٠تمر ٭تتفظ  الغربية إف كا

 رحيقو فخَت لو أف يتجنبها جهده كأف يفر منها فرار السليم من األجرب .بعقاره كيستهُت ب

لتاريخ ا١تصرم أف يعرؼ ا١تسلم الشرقي ُب مصر من تاريخ بونابرت ما ال  كيتابع القوؿ : إف عاران على ا
يعرؼ من تاريخ عمرك بن العاص ، ك٭تفظ من تاريخ اٞتمهورية الفرنسية ماال ٭تفظ من حكم الغزإب 

 .ّابن رشد كيركم الشعر لشكسبَت كىوجو ما ال يركم للمتنيب كا١تعرم  كأْتاث

                                                 
ُ
نظرات ج  ل   ِْ، ص ُا

لعدد السادس  ِ ة ا و  ُٗالسياسة األسبوعي ي   ِٔٗيون

  ُُّ، ص  ُج     ّ
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لدكؿ كىدـ اٟتضارات  لتعجيل بسقوط ا لرافعي خطورة االنغماس ُب الًتؼ كأثره ُب ا كأبرز مصطفى صادؽ ا
لدين اإلسبلمي أنو يكره ألىلو أنواع الًتؼ كالزينة كاالسًتخاء كماُ، قاؿ  لدكلة  : السر ُب ا سقطت ا

لثبلثة كيزينها .الركما لدكلة العربية إاٌل بكأس كامرأة ككتر كخياؿ شعرم يفنت ُب ىذه ا  نية كال ا

يبلئم طباعنا  كيتابع القوؿ : إف أكؿ األدلة على استقبللنا أف ننسلخ من عادات القوـ ، كأف نتخذ ما
يا من قبل أف   لدن نا اٟترية ُب االستقبلؿ ، كلقد كنا سادة ا كانت ىذه العادات كينمي أذكاقنا كيطلق ل

نا أننا ندعو  نوثة نسائنا ، كلقد غفل لنا كأ نا منها كمن أثرىا فينا ما أفسد رجولة رجا الغربية اليت رأي
لتقريب بُت جنسُت يعُت  نا عاداهتم االجتماعية كىو كجو من ا األكربيُت إٔب التسلط على ببلدنا بانتحال

للقمة على اندماج أضعفهما ُب أقوا٫تا ٍب ىو من أين اعتد تو كجدتو ُب فائدتو لؤلكربيُت أشبو بتليُت ا
اٌل أنو مريد  الصلبة ٖتت األسناف القاطعة ، كىل ينسى الشرقيوف أف ال حجة للغرب ُب استعبادىم إ

 ٘تدينهم .

ا الفكرية  تن لبحث فقد كجدت من الضركرة تقدٙب ثبلثة كتب لثبلث أبطاؿ بارزين ُب حيا كاستكماالن ٢تذا ا
كا ٢تذا ا١توضوع كىم طو حسُت كسبلمة موسى ك٫تا من أكثر دعاة اٞتديد تطرفان ، ٍب ا١تعاصرة ، تصد

مصطفى صادؽ الرافعي من أبرز احملافظُت ا١تدافعُت عن الًتاث العريب كاإلسبلمي ، كقد اخًتت أف أقدـ 
ليوـ كالغد ( لسبلمة موسى ك)مستقبل  ىؤالء من خبلؿ ثبلثة كتب تصور مذاىبهم ، كىي كتاب ) ا

لثقافة ُب مصر ( لطو حسُت ك)ا١تعركة بُت القدٙب كاٞتديد ( للرافعي .  ا

 

ول أل رع ا ف ل  ا

ى وس ة م م ال س د ل غ ل وم وا ي ل ب ا ا ت ة ك ص ال  خ

لناس أك رضاءىم ، بل لعلو يقصد  عرض سبلمة موسى آراءه ُب صراحة عارية ال يبإب معها سخط ا
 .ِإسخاطهم كإغاظتهم 

لكتاب : كلما ا زددت خربة كٕتربة كثقافة توضحت أمامي أغراض ُب األدب كما يقوؿ ا١تذكور ُب مقدمة ا
نا أف ٩ترج من آسيا كأف نلتحق بأكر   با . ك أزاكلو ، فهي تتلخص ُب أنو ٬تب علي

                                                 
  ِِٗا٢تبلؿ : عدد نوفمرب   ُ

ية ص  ِ لوطن  . ُِِاالٕتاىات ا
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كيتابع القوؿ : كلما زادت معرفيت بالشرؽ زادت كراىييت كشعورم بأنو غريب عٍت ، ككلما زادت معرفيت 
شعورم بأهنا مٍت كأنا منها ، كىذا ىو مذىيب الذم أعمل لو طوؿ  با زاد حيب ٢تا كتعلقي ذها ، كزادك بأكر 

 حياٌب سران كجهران ، فأنا كافر بالشرؽ مؤمن بالغرب .

ُب ا١تائة قائم على ا١تعٌت كالقصد ال على  ٗٗكيقوؿ : ) أريد من األدب أف يكوف أف يكوف أدبان أكربيان 
 اللفظ كما كاف اٟتاؿ عند العرب ( .

لتفكَت اٞترمء .كىو يريد أف تك نا أكربية لكي تغرس ُب أنفسنا حب اٟترية كا  وف ثقافت

لتعليم أف يكوف تعليمان أكربيان ال سلطاف للدين عليو كال  دخل لو فيو. كىو يريد من ا

كىو يريد من اٟتكومة أف تكوف دٯتقراطية بر١تانية كما ىي ُب أكربا ، كأف يعاقب كل من ٭تاكؿ أف ٬تعلها 
نية . مثل حكومة ىاركف  الرشيد أك ا١تأموف أكتوقراطية دي

كىو يريد أف يبطل شريعة اإلسبلـ ُب تعدد األزكاج ، كُب الطبلؽ ) ْتيث يعاقب بالسجن كل من يتزكج 
 أكثر من امرأة كٯتنع الطبلؽ إاٌل ْتكم ٤تكمة ( .

لذؿ كالتوكل على اهلل ( . نا ) آثار العبودية كا  كىو يريد أف يقتلع من أدب

ذكور عن دخوؿ اٟتضارة األكربية إٔب مصر كما أفاضت من بركات ، فيعرج على ٤تمد علي كيتكلم ا١ت
ننا كبُت  نا من أف نتفرنج كنقطع الصلة بي نافذ بصَتتو أنو البد ل كيكثر اٟتديث عن اٝتاعيل الذم رأل ) ب

 آسيا ( .

يبهم كىو يرل أنو آف األكاف لكي نعتاد عادات األكربيُت ، كنلبس لباسهم كنأكل طع امهم ، كنصطنع أسال
لعائلة كاالجتماع كالصناعة كالزراعة.   ُب اٟتكومة كا

لدكلة الركمانية ، ٍب ٨تن  كىو ينكر على مصر عركبتها يقوؿ : ) فقد عشنا ٨تو ألف سنة ، ك٨تن جزء من ا
لبتة عن الشعب الذم كاف يسكن  ُب ىيئة الوجو أكربيوف ، كالشعب األكؿ الذم سكن مصر ال ٮتتلف ا

 سنة ((.  َََْأكربا قبل 

لراىنة ، كىناؾ مئات األلفاظ ا١تشًتكة  لقدٯتة كاإل٧تليزية ا للغة ا١تصرية ا بة بُت ا كىو يزعم أف ىنالك قرا
 لفظا كمعٌت ((. 

نو جامعة أكربية أسسها رجل أكريب ىو جوىر الصقلي ((.  لغلو فيذىب إٔب )) أف حقيقة األزىر أ  كيأخذه ا
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لدـ الشرقي إٔب عركؽ مصر من األخشيديُت كا١تماليك يأسف على شيء أسفو  كال على تسرب ا
أننا شرقيوف قد بات عندنا كا١ترض ، ك٢تذا ا١ترض  كالعثمانيُت ، بل كيقوؿ : ) إف ىناؾ االعتقاد ب
مضاعفات ، فنحن ال نكره الغربيُت فقط كنتأفف من طغياف حضارهتم ، بل يقوـ ُب ذىننا أنو ٬تب أف 

قافة العربية ، فندرس كتب العرب ، ك٨تفظ عبارهتم عن ظهر قلب ، كما يفعل أدباؤنا نكوف على كالء للث
لركمي ، كنبحث عن أصل ا١تتنيب ، كنبحث ُب على كمعاكية  ا١تساكُت أمثاؿ ا١تاز٘ب كالرافعي ، كندرس ابن ا

ينا للعرب أم كالء كإدماف الدرس لثقافتهم مضي ينهما ، كنتعصب للجاحظ ، كليس عل عة كنفاضل ب
 للشباب كبعثرة لقواىم ((. 

لعركبة كاإلسبلـ يقوؿ : الرابطة الشرقية سخافة ، فما لنا ك٢تذه الرابطة الشرقية ،  كا١تذكور يريد أف يهدـ ا
ننا ُب حاجة إٔب رابطة اجاءك كأية مصلحة تربطنا بأىل  نتفع ذهم كماذا ىم ينتفعوف منا ؟؟....إ ... كماذا ن

كوف أعضاؤىا من السويسريُت كاال٧تليز كالنرك٬تيُت كغَتىم نقعد معهم غربية كأف نؤلف ٚتعية مصرية ي
فنستفيد من شرعة اصبلحية نفذت ُب ببلدىم يشرحوهنا لنا فننتفع بذلك ، كفلسفة جديدة ظهرت 
ئان عنها أك آلة جديدة اخًتعت نتعارؼ معهم ُب استعما٢تا عندنا مثل ىؤالء األذكياء نستطيع  نا شي يعرفون

لفائدة من تأليف رابطة مع ا٢تندم كاٞتاكم ؟؟ .أف نؤلف را  بطة معهم ، كلكن ما ا

لعركبة ذاهتا يقوؿ ا١تذكور :  فا١تسألة ىي عنده مسألة ا١تصلحة الضيقة .... إذف فلماذا ال نتعرؼ إٔب ا
للغة  نا عنهم ىذه ا نا كرث كلنا من العرب ألفاظهم فقط ، كال أقوؿ لغتهم ، بل ال أقوؿ كل ألفاظهم فإن

ل نا ا ني قية كتلك اليت تعيش بُت ظهرا عربية ، كىي لغة بدكية التكاد تكفل األداء إذا تعرضنا ٟتالة مدنية را
 اآلف . 

للغة العربية ، كاألمر جد طبيعي  ظاىر إذف عدـ الصدؽ كاحًتاـ مبادئ العقل عندما يتكلم عن قصور ا
نتيجة ىدـ التدين ٚتلة ، يقوؿ : ك٨تن ْتاجة إٔب ثقافة حرة  ل أبعد ما تكوف عن األدياف ، كالبأس من كا

لتأليف ؟؟  أف تعتمد على الًتٚتة إٔب حد بعيد حىت يتمصر العلم ، كتتمصر ألفاظو ، كعندئذ نسَت فيو با
. 

لوطٍت مصطفى كامل ، كلكن عندما يذكر أف ا١تذكور عدكان عنيدان  كالرجل ٯتطر جاـ غضبو على الزعيم ا
فناء بالغرب .للغرب يتذكر أنو ليس أماـ ا١تصري ل اٌل ا  ُت إ

ينا أف نرتبط بأكر  ناهتا ، كنأخذ ك كُب ذلك يقوؿ : عل با ، كأف يكوف رباطنا ذها قويان ، نتزكج من أبنائها كب
٧تد فيها من اخًتاعات أك اكتشافات ، كنتطور معها ُب تطورىا الصناعي ، ٍب ُب تطورىا  عنها كل ما

كفق أدذها بعيدان عن منهج العرب ، ك٧تعل فلسفتنا كفق  االشًتاكي كاالجتماعي ، ك٧تعل من أدبنا ٬ترم
نا على غرار عائبلهتا .  فلسفتها ، كنؤلف عائبلت
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ينهم كبُت ا١تصريُت ، كحضهم على  تزاكج ب ل كفضبلن عن ذلك فهو يدعو إٔب ٘تصَت األجانب ُب مصر كا
ا كما يسمح ٢تم بالتوظف ُب إرساؿ أكالدىم إٔب ا١تدارس ا١تصرية حىت يعرفوا لغتها كيقرأكا صحفها ككتبه

يان غَت مصر . ان ثان  اٟتكومة كاالنتخاب للرب١تاف ، حىت تغدك عواطفهم مصرية ال يعرفوف ٢تم كطن

لسياسية ُب أيدم أناس ليست  ك ٮتتتم كتابو بالدعوة إٔب توطُت العبلقة مع اإل٧تليز يقوؿ : إف الزعامة ا
لكفاية للقياـ بأعبائها ، كدليل ذلك فشل هم العظيم ُب عدـ االتفاؽ مع اإل٧تليز كُب عدـ إدراكهم فيهم ا

قيمة اٗتاذ القبعة ، كلكٍت مع ذلك ال أزاؿ متفائبل أرل أف اٞتمهور يسبق الزعماء ك ٬تربىم على السَت 
نا قد سئم سخافة  ، كصار يطلب من األدب  أدباءنآتطوات كاسعة  ٨تو االستقبلؿ ّتميع أنواعو فشباب

ئان جديدان مغذ لقبعة ألنو ٬تد شي نا أيضان يوشك أف يلبس ا لعرب ، كشباب يان غَت الكبلـ عن العرب بلغة ا
لنية مع اإل٧تليز فقد نتفق معهم إذا  نا ُب الشذكذ مع العآب ا١تتمدين ، كىو أيضان أدرؾ أننا أخلصنا ا ىوا

ننا نقضي على مرا  نية لنا فإ ل لرجعية ُب مصر ضمنا ٢تم مصاٟتهم ، كىم ُب الوقت نفسو إذا أخلصوا ا كز ا
 كننتهي منها إذف فلنوؿ كجهنا شطر أكربا.

كال يتواٗب عن السخرية من كزارة األكقاؼ كاألزىر كاإلسبلـ يقوؿ : كىا ٨تن أكالء ٧تد أنفسنا اآلف نًتدد 
بُت الشرؽ كالغرب لنا حكومة منظمة على األساليب األكربية كلنا ُب كسط اٟتكومة أجسامان شرقية مثل 

نا ثقافة العآب ا١تتمدف ، كلكن كلية جامعة األزىر كزارة ا نا جامعة تبعث في ألكقاؼ كاحملاكم الشرعية كل
فندية قد تفر٧توا ٢تم بيوت نظيفة كيقرؤكف كتبان  ا ا ن نا ثقافة القركف ا١تظلمة ، كل تقف إٔب جانبها تبث بين

يتورعوف من التوضؤ على  كالسليمة ، كلكن إٔب جانبهم شيوخان اليزالوف يلبسوف اٞتبب كالقفاطُت ، 
ليهود كفاران ، كما كاف يسميهم عمر بن ا٠تطاب  قوارع الطريق ُب األرياؼ كاليزالوف يسموف األقباط كا

 سنة . ََُّقبل 

كتبلغ بو اٞترأة أف يقوؿ : إذا كانت الرابطة الشرقية شجاعة ألهنا تقوـ على أصل كاذب فإف الرابطة 
ناء الق نية سخافة فإننا أب لدي لدين جامعة تربطنا .ا  رف العشرين أكثر من أف نعتمد على ا

لثقافة  كلنًتؾ للدكتور ٤تمد ٤تمد حسُت يقيم ىذا الكاتب ُب قولو : إف مهاٚتة ا١تؤلف لئلسبلـ كل
 .ُاإلعبلمية تدعو القارئ إٔب أف يشك ُب حسن قصده كُب صدؽ نيتو

 

 

 

                                                 
ية ص  ُ لوطن   ِِٖاالٕتاىات ا
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ي   ن ا ث ل رع ا ف ل  ا

د ل ر ل ص ي م ة ف ف ا ق  ث ل ل ا ب ق ت س ب م ا ت ن ك ص ع خ ل نم ي س و ح ور ط ت  ك

لكتاب سنة  لناس يكثركف من التحدث عن مستقبل مصر بعد ا١تعاىدة اليت  ّٖٗظهر ىذا ا حُت كاف ا
لتعليمية كُب ذلك يقوؿ : أف  ّٔٗعقدهتا مع ا٧تلًتا سنة  فأراد ا١تؤلف أف يرسم للناس سبل النهضة ا

ندادان ، كلنكوف ٢تم ش ركاء ُب اٟتضارة خَتىا كشرىا نسَت سَتة األكربيُت كنسلك طريقهم لنكوف ٢تم أ
 (  ُْص  ٗيعاب ) الفقرة  ٭تمد كما يكره كما حلوىا كمرىا كما ٭تب فيها كما

كيتساءؿ ا١تذكور عما إذا كاف ا١تصريوف عرب أـ غَت ذلك فيجيب : إف العقل ا١تصرم منذ عصوره األكٔب 
باد٢تا مع شعوب  إف تأثر بشيء فإ٪تا تأثر بالبحر األبيض ا١تتوسط كإف تبادؿ ا١تنافع على اختبلفها إ٪تا بت

 البحر األبيض ا١تتوسط .

يفهموف من الشرؽ معناه  كيتابع اٟتديث عن ىذه ا١تسألة فيقوؿ : أما ا١تصريوف فَتكف أهنم شرقيوف كىم ال
يابا٘ب منهم إٔب  ل لثقاُب إهنم يركف أنفسهم أقرب إٔب ا٢تندم كالصيٍت كا لعقلي كا اٞتغراُب ، بل معناه ا

يونا٘ب  ل لوىم ، كلكٍت ٓب ا كاإليطإب كالفرنسي ، كقد استطعت أف أفهم كثَتان من الغلط كأفسر كثَتان من ا
لشنيع كاستسيغ ىذا الوىم الغريب .  أستطع قط ، كلن أستطيع ُب يوـ من األياـ أف أفهم ىذا ا٠تطأ ا

نا كذلك بأف رضا مصر عن السلطاف لتاريخ ٭تدث لرابطة العربية ، فيقوؿ : كا العريب بعد الفتح ٓب  أما عن ا
لثورة ، كبأهنا ٓب هتدأ كٓب تطمئن إاٌل حُت أخذت تسًتد شخصيتها  يربأ من السخط كٓب ٮتلص من ا١تقاكمة كا

لدكؿ ا١تختلفة اليت قامت بعده   .ُا١تستقلة ُب ظل ابن طولوف كُب ظل ا

ليونا٘ب فيقوؿ : فلما كاف فتح االسكندر اشتد اتصاؿ الشرؽ  يوناف ، كيتحدث عن الفتح ا ل ْتضارة ا
ليونانية كأصبحت  كاشتد اتصاؿ مصر ذهذه اٟتضارة بنوع خاص كأصبحت مصر دكلة يونانية أك كا

يوناف الكربل ُب األرض  ل  .ِاإلسكندرية عاصمة من عواصم ا

ينبغي أف يفهم ا١تصرم أف الكلمة اليت قا٢تا اٝتاعيل كجعل ذها مصر جزءان  كيؤكد ىذه ا١تسألة فيقوؿ : كال
ئمان جزءان من أكربا من أك  لتمدح أك لونان من ألواف ا١تفاخرة ، كإ٪تا كانت مصر دا ربا كانت فنان من فنوف ا

لثقافية على اختبلؼ فركعها كألواهنا . ُب كل ما  يتصل باٟتياة العقلية كا

للغة ال لدين أك كحدة ا لسياسية كال كيزعم ا١تؤلف أف كحدة ا لدكؿ تصلح أساسان للوحدة ا   قوامان لتكوين ا
للغوية ) فا١تسلموف لدينية كا لعملية ، كعدلوا عن إقامتها على الوحدة ا ( أقاموا سياستهم على ا١تنافع ا

                                                 
ثقاُب ص   ُ ل ا   ُِا١تستقبل 

ل ِ ١ترجع ا بق : ص  ا   ِّسا
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لدكلة  لدكلة األموية ُب األندلس ٗتاصم ا ثا٘ب للهجرة ، حيث كانت ا ل كاٞتنسية ، قبل أف ينقضي القرف ا
وؿ اٟتياة اٟتديثة ، كىو أف كذلك فهم فطنوا منذ عهد بعيد إٔب أصل من أص… العباسية ُب العراؽ ؟؟

لدكؿ ، إ٪تا يقوماف على ا١تنافع العملية قبل  لدين شيء آخر ، كنظاـ اٟتكم كتكوين ا السياسة شيء ، كا
 .ُأف يقوما على أم شيء 

كيتكلم عن األزىر فيقوؿ : لكن أزمة األزىر الشريف متصلة منذ عهد اٝتاعيل أك قبلو ، كٓب تنتو بعد ، 
نتهي إٔب مستقر ٢تا كما أظنها ستنتهي  يوـ أك غدان ، كلكنها ستستمر صراعان بُت القدٙب كاٞتديد حىت ت ل ا
 ُب يوـ من األياـ .

يتضح من قولو : ) شيء آخر البد من  كجل ما يضايقو ُب األزىر فهمو اإلسبلمي للوطنية ، كىذا ما
ى اٞتيل األزىرم اٟتاضر إساغة التفكَت فيو ، كىو أف ىذا التفكَت األزىرم القدٙب  قد ٬تعل من العسَت عل

لقومية ٔتعناىا األكريب اٟتديث .  الوطنية ا

ية فهو يقرر بأهنا عسَتة ألف ٨توىا مازاؿ قدٯتان ، كألف كتابتها مازالت قدٯتة عسَتة لعرب لغة ا ل ِأما بشأف ا
  

تناكؿ ما للغة ، بل ىو ي لكتابة كالقراءة كا١ت ، كذلك فهو يدعو إٔب إصبلح ا شكلة ىو أعمق ، أم ا
للغة العربية ، ىي ما يضفي عليها رجل الدين من قداسة باعتبارىا لغة دينية ، لذلك فهو  األساسية ُب ا

ية أكالن كقبل كل شيء ، فهي  ملك لنا نتصرؼ فيها كيف نشاء ،  -ُب رأيو  -يريد أف يعتربىا لغة كطن
لدين ُب أف يفرضوا كصايتهم عليها كُب أف يقوموا دكهنا   للمحافظة عليها .كالحق لرجاؿ ا

ثاران لدينها ، كال احتفاظان كال حرصان عليو ، كلكنها  ذلك أف ُب األرض أمم متدينة ، كليست أقل منا إي
جهد أف تكوف ٢تا لغتها الطبيعية ا١تألوفة اليت تفكر ذها ، كتصطنعها لتأدية  تقبل من غَت مشقة كال

لدينية لفريق أغراضها ا٠تاصة اليت تقرأ ذها كتبها ا١تقدسة كتؤدم ف لغة ا ل ية مثبلن ىي ا يها صبلهتا ، فالبلتين
نية لفريق ثالث . لدي لغة ا ل ية لفريق آخر كالقبطية ىي ا لدين لغة ا ل ليونانية ىي ا  من النصارل كا

لكتابة كاآلداب ُب العربية حىت يصبح الفرؽ بينها كبُت  كعلى ىذا فبل يرل ا١تؤلف بأسان بأف تتطور لغة ا
لسابقة عربية القرآف مثل ا ينية ، كىذا فيما يبدك ىو سبب يضاؼ إٔب األسباب ا لفرؽ بُت الفرنسية كالبلت

للغة العربية   .ّاليت تدفع إٔب مهاٚتة األزىر كا١تطالبة بعزلو عن الوصاية على ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ِِا

ِ
السابق ص    ١ترجع    ُٓٗا

ّ
لوطنية ص    ا   ِِْاالٕتاىات 



 326 

ث   ل ا ث ل رع ا ف ل  ا

ي ع ف را ل د ل ي د ج ل م وا ي د ق ل ن ا ي ة ب رك ع م ل ب ا ا ت  ك

لكتاب ُب أعقاب الضجة اليت أثارىا كتاب ) ُب الشعر اٞتاىلي ( لطو حسُت ، كقد ٚتع فيو  ظهر ىذا ا
لكتاب إال قليبلن  مؤلفو كل ما نشره ُب ىذا الصدد ، كما يتصل بو ٦تا يعُت على تصور ا١تعركة فكاف كل ا

بيو إٔب خطورة ٘تكنو من شباب اٞتامعة بتلقينهم مبادئو ا٠تطرة ا٢تدامة . لتن  منو ُب مهاٚتة طو حسن كا

لذين ٭تافظوف على دينهم ما ىو تصور الرافعي للم عركة بُت القدٙب ك اٞتديد ؟؟ ىذه ا١تعركة ُب نظره بُت ا
ثهم كراحوا ينفركف  كلغتهم كتقاليدىم ، كبُت الذين عادكا من أكربا ، كقد فتنهم بريقها فاستخفوا بكل ترا

لناس منو .   ا

لرافعي أنصار اٞتديد برجل اٝتو النمَتم تركم كتب األدب أنو كاف قد كلد ُب البصرة ، كنشأ ذها ،  يشبو ا
يامان يسَته ، ك بعد ذلك يتجاَب ُب ألفاظو ، كيتكلف لغة األعراب حىت  بادية ، فأقاـ ذها أ ل ٍب خرج إٔب ا

لدكر فأنكرىا ك قاؿ : ما ىذه ا٠تراطيم اليت ال نعرفها ُب ببلدنا  لقد يركل أنو رأل ا١تيازيب على سطوح ا
 ؟؟ 

لرافعي ، فمن أقاموا ُب فرنسا كا٧تلًتا مدة بسيطة ، ٍب رجعوا إٔب ببلدىم ذلك ىو مثل أنصار اٞتديد عند ا
للغة  ىذا الدين القدٙب ؟؟ كما ينكركف ا١تَتاث العريب ّتملتو ُب لغتو كعلوـ كآدابو كيقولوف : ما ىذه ا

 .ُالقدٯتة ؟؟ ... كما ىذه األساليب القدٯتة 

لدين  نا قد أخذكا بغَت أخبلؽ ىذا ا اب ، كنشؤكا ُب غَت قومو ، كعلى غَت مبادئو ، فرأكا منو فهم فئة من شب
يرضاه أىلو فهؤالء ىم كثر كال يستطيعوف أف ٭تدثوا حدثان بل  بظنوهنم ، كقالوا برأيهم ، كرضوا لو ما

 .ِيفنوف كاٞتماعة باقية ، كينقصوف كاألمة نامية

يبها كأدذها يصدركا ُب رأيو عن رغبتهم  لذين يهاٚتوف العربية كأسال لكيد لئلسبلـ كلن ٕتد ذا دخلو كا ُب ا
للغة  لدين إاٌل كحدث مثلها ُب ا يئة ٢تذا ا  .ّخب

كيرد الرافعي على مقولة ترؾ اٞتملة القرآنية ، فيقوؿ : ) كلقد كقعت عند قوؿ )اٞتملة القرآنية ، فظهر 
لكلمة مآب أكن أراه من قبل حىت لكأهنا ا١تكركسكوب كما اٞتراثيم ٦تا  ٬تهر بو من بعض ٕب من نور ىذه ا

                                                 
ُ
  ُٗا١تعركة ص   

ِ
السابق ج  ١ترجع   ِّْص  ِا

ّ
السابق ص    ١ترجع    ّٔا
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ان فيستعلن ، كدقيقان فيستعظم كما شيء ، كمع ذلك النعرؼ العلل الكربل إاٌل بو  يكوف كأنو ال يكوف خفي
. 

) كإذا تركنا اٞتملة القرآنية كعربيتها كفصاحتها كٝتوىا كقيامها ُب تربية ا١تلكة كإرىاؼ ا١تنطق ، كصقل 
لذكؽ مقاـ نشأة خالصة ُب أكضح قبائل العرب كردىا نا بو حىت   ا نا فيو كصلت لينا حىت كأن لقدٙب إ تارٮتنا ا

نا منطق رسوؿ اهلل  نا كحفظها ل كمنطق الفصحاء من قومو ، حىت لكأف ألسنتهم عند التبلكة  كأنو في
تبع أسلوب  نا فعلت ذلك كرضيتو أفًتا٘ب أ ىي تدكر ُب أفواىنا كسبلئقهم ىي تقيمنا على أكزاهنا إذا أ

كليزية ، كآسف إٔب ىذه الرطانة األعجمية ا١تعربة ، كأرتضخ تلك اللكنة ا١تعوجة الًتٚتة ُب اٞتملة اإلن
كأعُت بنفسي على الغٌت كقومييت ، كاكتب كتابة ٘تيت أجدادم ُب اإلسبلـ ميتة جديدة ، فتتغلب كلماٌب 

لناس يكوف على سنيت ا١تريضة نشأة من ا كأنشئيأكل إاٌل ا١تيت  على تارٮتهم كالدكد ٮترج من ا١تيت ، كال
يها ؟ .  أبغض األشياء عندىا ىو الصحيح الذم كاف ٬تب أف يكوف أحب األشياء إل

ليازجي حُت كلف بتصحيح ترٚتة األناجيل  كيعود الرافعي بذاكرتو إٔب ما براىيم ا كاف قد بلغو عن الشيخ ا
كمنعوه منو ٍب ، فرغب ُب هتذيب أسلوذها ٔتا يزيل عجمتو كٮتلصو من فساد الًتكيب ، فأبوا عليو ذلك 

لقرآنية ( كا١تنبهة عليو ،  : كنت أعرض ذلك ، كماُيقوؿ  فطنت يومان إٔب سببو حىت كانت قولو )اٞتملة ا
ية ،  لعرب فرأيت القوـ قد أٙترت شجرهتم ٙترىا بلغتهم ، كدافعوا األقبلـ ُب أسلوب ما أدرل ىو عربا٘ب إٔب ا

للغة إٔب األرض كإنو عند يطيق عرفوف غَته ، كالي أـ عريب إٔب العربانية ، ال وف سواه كترل أحدىم يهوم با
يتهم اقتصركا على ىذا أنفسهم كانصفوا منها ، بل ىم  نفسو لطائر ذها ُب طيارة من طراز زبلُت ، كل

رغبة من دكنو  معوؿ عنو ، كيسمونو اٞتديد ال يدعوف إٔب مذىبهم ذلك كيعدكنو ا١تذىب الذم ال
لنػزكؿ  يصح إاٌل ىو كيعتربكنو الصحيح كال ابية ، كا لكت على أ٘ب ال أعرؼ من السبب ُب ضعف األساليب ا

تتحوؿ عن أساس  ز٢تا إاٌل كاحدان من ثبلثة ، فإما مستعمركف يهدموف األمة ُب لغتها كأدذها ل لغة دكف منػ بال
لنشأة ُب األدب على مثل منهج الًتٚتة ُب اٞتملة  تارٮتها الذم ىي أمة بو ، كلن تكوف إاٌل بو كإف ا

للساف ذها كإما اٞتهل ، كمن حيث ىذا الضعف فإنو ليس كل كاتب ا النكليزية كاالنطباع عليها كتعويج ا
 كل من ارهتن نفسو بصناعة نبغ فيها . بليغ كال

لذين ال ليها دعوات أصحاب اٞتديد ا للغة  كينبو الرافعي إٔب الفوضى اليت ٕتر إ يتقيدكف بشيء من قواعد ا
لل نا كأنت ..فإذا أ٫تلنا ىذا كٓب نأخذىا على حقها ، كٓب كأساليبها ، يقوؿ :ماىي ا للغة ىي أ غة ؟؟ .. ا

للغة ، كيقوؿ غَتؾ ،  لقياـ عليها ، كجئت أنت تقوؿ : ىذا األسلوب ال أسيغو ، فما ىو من ا ٨تسن ا
كىذا ال أطيقو فما ىو منها ، كتقوؿ األخرل : كأنا امرأة اكتب كتابة األنثى ... فماذا عسى أف تكوف 

 عسى أف يبقى منها ؟؟؟.. غتنا ىذه بعد ؟؟ ... كمال

                                                 
ُ
  ِٓا١تعركة ص   
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لرافعي شكيب أرسبلف الذم يقوؿ : عن اجملددين  ، فهم يريدكف ىدـ األمة ُب لغتها كآداذها  ُكيوافق ا
لغة العامية ْتجة أهنا أقرب إٔب االفهاـ . ل  خدمة ١تبدأ االستعمار األكريب ، كمنهم من يشَت باستعماؿ ا

سمية الرافعي كتابو ىذا الذم نتحدث عنو ٖتت راية القرآف ، فا١تعركة ُب نظره ىي ذلك كلو ىو السر ُب ت
يرجو ٦تا يكتب أف يقنع كاحدان من اجملددين أك ا١تبددين بالعدكؿ  دفاع عن القرآف كعن اإلسبلـ ، كىو ال

 يهدؼ إليو ىو أف ٭تذر الناس من شرىم . عن مذىبو ، ككل ما

نا لصاّب  ىذه صورة مبسطة جدان عرضنا فيها على ىذا التطور العميق الذم طرأ على اٟتياة ُب حضارت
لغربية ، كبالطبع فاإلنصاؼ يدفعنا لتسجيل دكر ىاـ للفاعل الزمٍت إضافة إٔب الفاعل القيمي  لقيم ا أ٪تاط ا
لسلبية ، لتغريب ، كغَت ذلك من النعوت ا  ، إذ من غَت ا١تعقوؿ أف نرد كل اقتباس أك ٣تلوب إٔب العمالة كا

ىذا فضبلن عن أف كثَتان من قيمنا اإلسبلمية فقدت فاعليتها كركحها كضمَتىا كىي ْتاجة ١تن ينفخ ذها 
 ك٬تدد شباذها .

س   د ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ة ب ري غ ل رة ا ا ض ح ل ن ا ل م د ت ع م ل ف ا ق و م ل  ا

قان  ا ساب ية اإلسبلمية  آلراءبعض ٪تاذج  عرضن لعرب ئرة اٟتضارة ا ان عن دا ي نسلخوا كل لذين ا تغريبيُت ا ل ا
لقيمية .  كمنظومتها ا

ئية جامدة ُب مواجهة اٟتضارة  نكفا كفضبلن عن ذلك فقد أشرنا إٔب كجود حشويُت متزمتُت ٛتلوا نظرة ا
لغربية .  ا

لمحافظُت ا١تعتدلُت ، كعلى ىذا كاف ال بد من تقدٙب شر٭تة  لرافعي كنموذج ل زد على ذلك فقد قدمنا ا
يها أصحاب ا١توقف ا١تعتدؿ ،  لعربية اإلسبلمية من موقع جديدة أطلقنا عل فهؤالء تعاملوا مع اٟتضارة ا

لعاـ  لعربية اإلسبلمية كأنساؽ كعيها كمصلحتها كمنطقها ا لقيم ا لذات كا٢توية أم من خبلؿ منظومة ا ا
لوجود .   كنظرهتا إٔب ا

ء اٟتفر األركيولوجي على كافة طبقاتو ، بل  ناء كإجرا ب ل كبالطبع فنحن ال نعمل على تأصيل ىذا ا
ق ناء ، ك٦تا ا ب ل تصرنا على تقدٙب بعض اٞتوانب ٔتا يساعد على إعطاء صورة عامة عن خصائص ىذا ا

لغرب ببل رياء أك ضعف كٗتاذؿ ،  أف يؤكد ب ية ا نا كمدن ت ي نا ٓب تعدـ كجود شخصيات فذة خربت مدن أمت
لتكامل مع اٟتضارات األخرل من موقع استق نا على ا بلؿ كما أف ذلك يشَت أيضا إٔب قدرة حضارت

قافية . ث ل لذات كاٟتفاظ على ا٢توية ا  ا

                                                 
ُ
السابق ص    ١ترجع    ِْا
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ل ١تمثلة ل نماذج ا ل  يار ا١تذكور :تكفيما يلي بعض ىذه ا
ي -1 ل رد ع د ك م ح  م

لعبلقة بُت  ِٓٗمنذ كقت مبكر ، كقبل عاـ  لعبلمة السورم ٤تمد كرد علي صاحب )ا١تقتبس ( ا حدد ا
نو ٯتث لقوؿ إ لغرب على ٨تو ٯتكن ا لشرؽ كا لقدٙب كاٟتديث ، كبُت ا لسيادة ُب ا ل الصورة اليت قدر ٢تا ا
لقرف اٟتإب  لنصف األكؿ من ا لعربية اإلسبلمية ُب ا لفكرية ا  .ُاألكساط ا

يدية ، كما  تقل ل لدين ا لذين ال يعًتفوف بغَت علوـ ا لقدٙب من ا١تتدينُت ا كلقد نعى مفكرنا على أنصار ا
ية ا تقن ل لذين ال يأخذكف بأسباب ا ١تتطرفُت ا لغرب ينعي على احملدثُت ا لغربية فحسب ، كإ٪تا بكافة مثل ا

تو ، يقوؿ ا١تذكور : ىا يا ، كاألمة شطراف :  كفلسفتو كعادا لدن لدين كا زاع بُت علوـ ا ػ ن ل قد أصبحنا ذهذا ا
لقدٙب ، كٓب نت  شطر ىو إٔب نا ا نفرة ، كبعبارة أخرل فقد نسي ل لغباكة ، كشطر إٔب اٟتمق كا لببلىة كا لم عا
تهم غريب أف ا١تسلاٞتديد ، كا ذا سأل نهم ، كإ لعلوـ األكربية دكف أف يرجعوا إٔب آداب دي تنَتين يقتبسوف ا

ثها  و األدياف ، صعركا لك ٓتدكدىم ، كقالوا لك إف األمة تعيش ْتدي عن اٟتبلؿ كاٟتراـ ، كعما شرعت
عاقل ال يقبل أال على م ل ا ، كا لقدٙب إف ٓب يضرنا األخذ بو ، فهو ال ينفعن ا ينفعو دكف قدٯتها كإف ذلك ا

لطبيعيُت ، كستكوف  ر، كيعلي قدره ، كتلك ىي شنشنو يأخذ ذها أنصا لزنادقة ا اٟتديث أك ا١تبلحدة كا
لفريقُت  ذا ٓب يقم خصومهم بلم شعثهم على صورة معقولة مقبولة ، كبُت ىذين ا لغلبة ألنصار اٟتديث إ ا

لقدٙب كلو كٓب يأخذ اٟتديث لتوسط ، فلم يزحزح ا افع  ، فريق ثالث اختار ا ا١تن ّتملتو ، بل آثر أف يأخذ 
 .2من كل شيء كيضم شتاتو

ل ية ا ية أكربا ، كإف كانت ىذه ا١تدن أنو ال قياـ ألمرنا بغَت األخذ من مدن  ذهرهتم يتىكذا يقرر ب
باس من ك بسفاسفها كزخارفها ال تتفهم إال إذا رافقها كٚتلها من علوـ األسبلؼ  آداذهم ، كإف االقت

ة ،  ي لغرب ية ا ١تدن بع ، ا ت ة ت باف ، ىو خَت  كسيل يا ل لعربية على ٨تو ما فعلت ا ية ا ١تدن كمزج ا١تقتبس بأجزاء ا
ية ( يرل ا٠تَت كل ا٠تَت ُب احتفاظها بقدٯتها ، كضم كل ما  عرب ل تاريخ ىذه األمة ) ا ككل عاقل عرؼ 

تهما ، فتكوف ا١تعتقدات ٔتأمن من طغ علم حري ل لدين كا لطاغُت ينفع من ىذا اٞتديد على أف يكوف ل ياف ا
لعصرية ، فاألكٔب  أف  لعلوـ ا ذا رأل بعضهم ُب بعض ا١تعتقدات ال ينطبق على ركح اٟتضارة كا ، كإ

ذا عجزت عقو٢تم عن يطبقو  لقدٙب ، كإ لنقل ، كما ىو رأم كبار علماء اإلسبلـ منذ ا لعقل  على ا ا ا
لعآب حران  يم كيًتكوا ا تسل ال ب ا  ي لقضا يسَت كحده دكف أف يعوقو عائق ، ذلك ، فاألجدر أف يأخذكا بعض ا

لنقل ال لعقل  كما ٩تاؿ عاقل إال كيعتقد أف صحيح ا  . ّٮتالف صريح ا

                                                 
ُ
تقدـ ص   ل ا : أسس   . ِّّد. جدعاف 

2
قدٙب كاٟتديث  ل ا  : ة ٔتصر ، ط ٤تمد كردعلي  ي ن لرٛتا ا عة  ١تطب ا  .  ّ، ص  ِٓٗ،  ُ، 

ّ
بق ص   لسا ا ١ترجع   . ٔكٓا
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تها كإغنائها ، ٢تذا اٗتذ من تشدد  ل ية كأصا لعرب لشخصية ا لقد كاف كردعلي حريصان كل اٟترص على ا
لعربية ُب دكرىا هتا كلساهنا كقيمها مثبلن ٖتتذيو األمة ا لذم  األمم اٟتديثة ُب عادا اٞتديد ، كىو األمر ا

بذ كل ما ال  لتأكيد على ن استؤب على إعجابو كتاب دٯتوالف ) سر تقدـ اإلنكليز ( ، كىذا ما حداه ل
لقدٯتة ، كتقبل كل مدعاة للنهوض كاالعتبلء  نا ا  . ُٯتس أصبل من أصول

لنشء باإلرث الصحيح ال غنية ٢تم عن مع نتقلت إٔب ا ا ليت  نباط ما كمفاتيح كنوز األجداد ا اٞتتها الست
لنفعي االقتصار عليو ىو ربيب  فيها ، كاالستظهار ٔتعنوياهتا ، ٍب ٔتادياهتا ألف ىذا اٟتاضر الذم ٭تاكؿ ا
لعقم بعينو كقطع الصلة مع  لقدٙب ىو ا يده بل سليلو كحفيده كطريده كاٞتمود على ا غابر ككل ل ذلك ا

لغربية مضرة كمعرة كال ية ا ١تدن و ا يلو  خَت فيمن جهلت أصول  . ِ، كٓب يتخلق بأخبلؽ جيلو كقب

تحاـ كامتداد عفوم ، ضركرم ، ىو ٛتولة   لعمق كاالل لتجدد ُب ا تاريخ كا ل لتأصيل ُب ا كا٠تبلصة فهذا ا
لطبع فهذا  اٞتديد  نهوض ، كاالعتبلء ، كبا ل كل طرؼ شريطة تغطية اٟتاضر ، كاألخذ بكل جديد ُب ا

ثة ، كلقد ٕتلت ثة  ليس سول ركح اٟتضارة اٟتدي لعلوـ اٟتدي لركح لدل كردعلي كمعاصريو ُب قيم ا ىذه ا
لعقلية ، كىذا ما نلحظو لدل مفكر عريب آخر ىو :   ا

ي  -2 ب ي ش ا ش ن ل ق ا ا ح س  ا

يا كاضحان عند مفكرنا ا١تذكور ُب صيغة ٕتمع بُت  يو ٧تده جل ل لذم سبق اإلشارة إ ىذا ا١تركب اٟتضارم ا
لعقل األكريب ، موضحان ىذا ا لعريب كا لقلب ا لقوة ا لفن كا لعلم كا لنظاـ كا ية ا أنو مدن  . ّلعقل ب

لشر كل الشر أف ٬تهلها  ثة فا٠تَت كل ا٠تَت بأف يعرفها كا ية اٟتدي لعرب رىينة ىذه ا١تدن اة ا يو إف حي كُب رأ
نا  نا ، كىي مدنية غمرت الكرة األرضية ، فليس ٙتة عاصم ، كأف أكب بذنا عليها حقرت ابذناىا كن ، كإذا ن

لعريب دىا عدك ألمة  ا١تريخ كا ية ، كيثلب علمها كنظامها كفنها كيسخر من ركا لذم يكره ىذه ا١تدن ا
بليس  لتصدؽ بو على إ ـز ا لعرب أك ىو صديق ضاؿ أك أٛتق قد ضيع عقلو ، فل  . ْا

ي -3 س ا ف  ل ل ا ال  ع

لفكر  لقضية ُب صورة ٘تثل آخر ما استقر عليو ا لفاسي كضع ىذه ا لدكتور جدعاف أف عبلؿ ا برل ا
لعريب اإلسبلمي لعآب ا  . ٓاٟتديث ُب ا

                                                 
ُ
بق ص   لسا ا ١ترجع   . ّٕا

ِ
ة ٔتصر ط   ي ن لرٛتا ا عة  ١تطب ا  ، غرب  ل ا ئب  : غرا و  ب ا  .  ِّٓ، ص  ِ؛ ِّٗ، ِكت

ّ
  ، لقدس  ا  ، : قلب عريب كعقل أكريب  و  ب ا ة ٔتصر ص  ِّْكت في لسل ا ة  ب ١تكت ا  . ُِىػ 

ْ
بق    لسا ا ١ترجع   . ُّا

ٓ
تقدـ  ص   ل ا  .ّّٓأسس 
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تمييز بُت  ل ئمة على ا بات اٟتضارم فكرة قا ث ل لقدٙب كاٟتديث كفكرة ا ية ا ئ ا ن ث بدؿ ب كمفكرنا ىذا يست
لديانة اإلسبلمية  لتغَت اٟتضارم ، فهو  يرل أف أعظم ما ٯتيز ا لعصرية كا١تعاصرة ، على مفهوـ اٟتركة كا ا

ل ة ل بل ينة ٕتعلها قا ناؤىا على أصوؿ مت ب د اإلسبلـ من ىو  را ئمان إٔب األماـ ، كلقد أ تطور ، كالسَت دا
لدائب على ضوء تقلبات  لتقدمي ا لعمل ا لتفكَت كا لنظر كا ئمة تبحث على ا دعوتو أف تكوف حركة دا
غاية من خلق اإلنساف كخبلفتو : عمارة األرض كإصبلحها  ل لزمن كإتاىات اٟتياة ، حيث تتحق دكما ا ا

ل  . ُدارين على حد سواء من أجل خَت اإلنساف ُب ا

لقائل : إف اهلل يبعث على  كاألمة اإلسبلمية كغَتىا من األمم ٗتضع للتطور ، كىذا ىو فحول اٟتديث ا
نها ، كمعٌت ىذا أف ما قرره عصر سابق الٯتكن أف يتحكم  رأس كل مائة سنة من ٬تدد ٢تا أمر دي

لًتميم ، بل يعٍت اال لتجديد ال يعٍت ا ١تتابعة بالعصر اٟتإب ألف ا ا بداؿ ، كإف كاف ال يعٍت عدـ  ست
ان يقوؿ : علموا أكالدكم فقد خلقوا ٞتيل غَت  ي لركح ، ىو الذم جعل عل لؤلساس ، كاالمتبلء ذهذه ا
ية ،  ن فادة من ٕتارب اإلنسا نا االست ي ية األكالد على ما يتطلبو اٞتيل ، أم عل جيلكم ، لذلك ٬تب ترب

 . 2فنستفيد منها دكف أف نكوف نسخة منها 

لذين يركف ضركرة  لعصريُت ا لذين يصوبوف كل ما فعلو ا١تاضي ، كا لقدماء ا لفريقُت ، ا كىذا يعٍت خطأ ا
زعتُت ْتيث ال تعود احملافظة تعٍت أف اليعقل  نػ ل ر ا نقراض كل ما ٯتت إٔب ا١تاضي ، كأنو ٬تب إقرا ا

١ت بذ ا ن لعصرية تعٍت أف ي يان ، كال تعود ا ل ا يقان ب  . ّرء كل ما ليس ّتديد اإلنساف إال ما كاف عت

ية  ن ١تتابعة ُب السَت كاالنتقاؿ من نقطة إٔب أخرل ، كاإلنسا ا اة حركة ، كاٟتركة تعٍت أمرين ،  ذلك أف اٟتي
ئما أهنا  عتها ال تعٍت دا لناس أك يعتربكنو ، كمتاب نتقل دكف مباالة ٯتا يريده ا لوقوؼ ، كىي ت ال تعرؼ ا

 . ْتتقدـ 
ة الوسطى أك  ك٭تذر مفكرنا من ا٠تلط بُت العصرم كا١تعاصر فا١تعاصر قد يكوف مثاال حيا ١تاضي األزمن

لتاريخ ، كما أف العصرم ٯتكن أف ال ية  ل ئ بدا ل ينما نعثر  ا لذم نعيش فيو ، ب لعهد ا ٧تد لو كجودا ُب ا
لعتيق  ا لبشرم  لفكر ا يا ا  .  ٓعليو ُب زكا

ئمة  ة الفمبادئ اٟترية كا١تساكاة اليت طبقها عمر بن ا٠تطاب ىي عصري لقا ية ا لغرب ية ا ل لرأٝتا معاصرة ، كا
 .ٔعلى االستغبلؿ كاالستبعاد قد كضعت حدا للعصرية 

                                                 
ُ
ىرة   قا ل ا ب ة  علمي ل ا عة  ١تطب ا  ، ٌب  لذا ا قد  ن ل ا فاسي :  ل ا  . َُُ.  ص ِٓٗعبلؿ 

2
بق ص    لسا ا ١ترجع   ُُِا

ّ
بق ص   لسا ا ١ترجع   . ُٖا

ْ
بق ص   لسا ا ١ترجع   . ُٖا

ٓ
بق ص   لسا ا ١ترجع   .  ِٖا

ٔ
بق ص   لسا ا ١ترجع   . ْٖا



 332 

لركحية ا١تسيحية احملافظة الذم ربط نفسو بالطغياف  لغرب نفسو منقسمان إٔب معسكر ا ىكذا كجد ا
تورية ، كإٔب ا١تنهج الوجو  لدكتا ية الضارب ُب ا ن ي لبلت لرأٝتإب كإٔب معسكر ا١تادية ا غارؽ ُب طلب ا ل دم ا

١تادية على أساس جربية ىي ُب هناية  لعقلية ا حل ا١تشكبلت ا١تباشرة ا١تشخصة اليت كلدهتا ا١تذاىب ا
لعصرية ُب  شيء ، ذلك ألف ا١تنهج العصرم ال  لتحليل كسائر اٞتربيات األخرل ، كىذا كلو ليس من ا ا

لتحكم ُب اٟت ٪تا يعٍت ا لتقدـ يعٍت االنتقاؿ من ٚتود إٔب ٚتود ، كإ زع إٔب آفاؽ ا ػ ن ليت ت ية ا ن رية اإلنسا
اإلنسا٘ب على أساس األٯتاف بكرامة اإلنساف كبالعقل كبالركح ُب إطار من ٖتقيق األصالة األساسية 
نفاذ إٔب  ل لعهد اٟتديث دكف ا لة اليت ٖتوؿ بُت ا١تسلمُت كبُت أف يأخذكا منتجات ا البلزمة تلك األصا

لتأكد من قيمتها اٟتق لتحكم ُب استخدامها أعماقها كا  .ُيقية كا
لغرب .  لعرب كمادية ا فع عنو ىو مزيج بُت ركح ا يو كيدا ل  كا٠تبلصة فا١تنهج اٟتضارم الذم يعود إ

ي  -4 م ي ر ف و ص ن  م

ثمرىا عقوؿ  لغربيُت ، كاف البد من اٗتاذه ألف ا٠تَتات اليت ت يؤكد مفكرنا ا١تذكور بأف ما اٗتذناه من ا
لبشر ليست كقفان على ناحية من نواحيو كإف كاف ىنالك بوف شاسع بُت من يأخذ عن غَته كبُت من  ا

لغَت لَتكن كيستكُت .  يأخذ ا

لغربية كنواجهها مواجهة اإلصبلح  قبل عيوب اٟتضارة ا لعريب اإلسبلمي ال ن ا ا ك٨تن كفق مقومات فكرن
عليا لؤلم ل يات ا لغا قع ...كا لوا نا كبُت ا ١تثل األعلى ألمت لنقد حىت نقارب بُت ا م ...ال تتم دفعة كاحدة كا

ناء أساس  ب ة من كاقعها اٟتإب ُب مرحلة اٞتزر األعلى إٔب مفهوـ كاضح ب لعربي نا ا مت نتقل أ ، كال ٯتكن أف ت
نا ، كال  ن ا لغرب حىت ال ٕترؼ كي لشرؽ كا لقادمة من ا لقيم كاألفكار ا فكرم ركحي سليم ٯتكن أف يواجو ا

 ٕتعلنا ٦تسوخي الشخصية . 

يا ترل أىدل إٔب اٟتق  كيبُت ىذا ا١تفكر يهما  لغرب فيقوؿ : أ لعرب بسماء ا بوضوح خطورة ربط ٝتاء ا
ثر  نا االجتماعية تظل ُب ٘توج كاضطراب ما دمنا ال ٨تتذم أ ت ا يلو ذلك الذم ٬تد أف حي كأكَب إٔب سب
لغرب ُب   ا ليست كأمم ا ن لذم يرل أف أمت ـ ذلك ا لغرب كنقدـ عن اصطناع مثلو ُب صراحة كعـز ، أ ا

بالشقوة كا٠تسراف كل  نا  ي لغرب ال ٬تدم ُب رفعنا كإسعادنا ، كقد يعود عل شيء ، كأف اٗتاذ أكثر نظم ا
 . 

ناه من عادات كظركؼ ٗتتلف عن  لغرب ، كىذه لغتها غَت لغتو ، كىذا ما كرث فهذه ٝتاؤىا غَت ٝتاء ا
تو كظركفنا كص زا ا غَت ٦تي ن ت زا نا غَت مكوناتو ك٦تي ت ا لغرب ، أتكوف مكون ركفنا غَت ظركفو كصركفو ، ظركؼ ا

مامان نأًب بو ُب   لغرب إ راد منا أف نكوف كالغرب ، ك٭تاكؿ داعية صريح أف يقنعنا بأف نتخذ من ا ٍب ي
راد اهلل أف ٯتيز ذها  تدعو٘ب أف احتفظ با٠تصائص اليت أ لنفس ل ياتو ....إف ا كليات ما يسَت عليو كُب جزئ

                                                 
بق ص  ُ لسا ا ١تصدر   . ْٖا
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نها ، كأف أ٘تسك ٔتيزات ا٨تدر ي نا من ب إٔب بلدم منذ قركف ، كأف استوحي ما يوحي يو تارٮتي  أمة أ
غاير غَتىا من األمم ٔتشخصات كصفات .   ...على األمة اليت تريد عزهتا أف ت

لتجديد ؟؟ كل ما عندىم أهنم  لكتاب باسم ا لقيمة اليت يذيعها ذها بعض ا لقوؿ : ما ىي اآلراء ا بع ا تا كي
للغة  لفصيحة كبعدىا عن ا لغة ا ل ة : يتكلموف عن ا ث عامية ، كىذا يدؿ على جهلهم بلغات األمم اٟتدي ل ا

لواحدة ينطقها  للفظة ا لكلمة بشكل ، كتنطق بشكل أخر ، كا يزية تكتب فيها ا لغة اال٧تل ل فمثبلن ا
لفرنسيُت ، كمع ذلك ٓب ٧تد ُب  لًتاـ بلهجة أخرل ، كاٟتاؿ كذلك عند ا األستاذ بلهجة خاصة كعامل ا

لرٝتية . األمم اٟتية من يقوؿ بإحبلؿ لغة ا ل لعامية ٤تل ا  ا
لشرؽ ، كىذا خطأ كمن  مم ا لقومية ا١تصرية كيريدكف بذلك أف تنفصل مصر عن أ كيتكلموف عن ا
لعلمية ، ٍب  ية كا ية كركابطها األدب ن لعجيب أف سبلمة موسى كحسُت ىيكل يتكلموف كثَتان عن اإلنسا ا

لعرب كا١تسلمُت ، فهل أصبح لعرب كا١تسلمُت شعبة أخرل ال يصح  ينسوف ذلك كلو  حُت ٬ترم ذكر ا ا
رتبط ذها ا١تصريوف   .ُأف ي

ل -5 ك ي ن ى ي س د ح م ح  م

لغرب يعا٘ب منها كيلتمس  لركحية اليت بدأ ا نتهى ا١تذكور إٔب مسألتُت ىامتُت : إدراكو األزمة ا قد ا ل
ا تبشَت  ل ا تمثل ُب دعم نشاط  ية ت لسياسة األكرب ١تسيحي ُب عبلجها ، ٍب إدراكو لظاىرة غريبة ُب إتاه ا

لغربية ألنصار اٞتمود اإلسبلمي .  لسياسة ا يد ا أي  األمة اإلسبلمية كُب ت

لسياسية اليت تنطوم  قافية كا ث ل ياف ا١تخاطر ا لعرب كاإلسبلـ كإٔب ب ة ا ل تأمل ُب رسا ل قد نبو إٔب ضركرة ا كل
تغر  ل ١تباشرة ُب تغريب الشرؽ ، ملخصان أىداؼ ا ية ا١تباشرة كغَت ا يب ُب نقاط ثبلث عليها اٞتهود األكرب

 : 
لتفكَت بُت ا١تاضي كاٟتاضر .  -1 عقيدة كا ل لشرؽ ٔتاضيو ، كقطع صلة ا  قطع صلة ا
ائم يرغب عنو أىلو ، كيركف فيو عارا عليهم .  -2 لشرؽ ٔتاضو ق  ربط ماضي ا
يو بإعجاب كتقديس ، كنرل ُب خضوعنا لو شرفان كبَتان  -3 ل لغرب نتطلع إ  أف نصبح عياالن على ا

نبو ىيكل قد ت لذم عقد عاـ  -كما نبو  -كل لكلمة اليت أطلقها زكٯتر ُب مؤ٘تر ا١تبشرين ا إٔب خطورة ا
تبشَت ا١تسيحي  ِٕٗ ل تبشَت ا١تسيحي قائبل : ليس غرض ا ل لزيتوف بالقدس ٤تددان أغراض ا ُب جبل ا

نهم ليكونوا مسيحيُت  زاء اإلسبلـ ىو إخراج ا١تسلمُت من دي ألف ا١تسلم ال ٯتكن أف يكوف  -كسياستو إ
ان مطلقان  نو ،  –مسيحي ان ُب دي يكوف ملحدان أك مضطرب لغاية ىي إخراج ا١تسلم من اإلسبلـ ل كلكن ا

كعندما ال يكوف مسلمان ، ال تكوف لو عقيدة يدين ذها ، عندىا يكوف ا١تسلم ليس لو من اإلسبلـ إال 
١تلحد ىو أكؿ من ٭تتقر اإلسبلـ كا١تسلمُت .   اسم أٛتد ...كا

                                                 
ور  ُ ن أ اة من  ق قاىرة نصوص مست ل ا  ، ا بُت اٟتربُت  ة م عريب كمرحل ل ا فكر  ل ا قظة  : ي  . ُٖٓ، ص ِٕٗاٞتندم 
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لقوؿ بع ىيكل ا تا لعقلية  كي لغرب ا اة ا ٌٕب زمنان كما الزاؿ ٮتيل إٔب أصحايب أف نقل حي : لقد خيل إ
نا ما نزاؿ ْتاجة إٔب أف ننقل من حياة  ن زاؿ أشارؾ أصحايب ُب أ نهوض ، كما أ ل نا إٔب ا ل ي لركحية سب كا

لعقلية كل ما لغرب ا لغر  ا لركحية كأرل ماُب ا اة ا ب نستطيع نقلو ، لكنٍت أصبحت أخالفهم ُب أمر اٟتي
لركحية غَت ثقافتو ....خضع  نا ا قافت لغرب ، كث اريخ ا لركحي غَت ت ا ا ارٮتن منها غَت صاّب ألنقلو ، فت
ئا من ذلك ، بل حوربت ا١تذاىب اإلسبلمية اليت أرادت أف  بري لشرؽ  لكنسي كبقي ا لتفكَت ا لغرب ل ا

بدان ....لذ ئمة أ نا فيو قا ان ، فلم تقم ل لعآب اإلسبلمي نظاما كنسي لك بقي ا١تشرؽ مطهران من تقيم ُب ا
ة اليت نشأت عن ىذا االضطراب ،  لسياسي تو ا لركحي كإٔب ثورا لغرب ا األسباب اليت أدت إٔب اضطراب ا
ئح  لقرا لناس ففًتت األذىاف كٜتلت ا لركحية ُب الشرؽ حرة ٓب تقيد إال حُت قعد اٞتهل با قافة ا ث ل كبقيت ا

لقلوب ... ٓب تعرؼ عصور االزدىار اإلسبلم لقصد كٜتدت ا لفكر ما كاف صاحبو برمء ا يدان ٟترية ا ي ق
لذنوب يغفرىا غَت اهلل ، كيف نستطيع أف ننقل ثقافة  يل اٟتق ، كٓب يعرؼ ا١تسلموف أف ا يو سب بتغي برأ ي
تفاكت  ل لركحية ىذا ا ثقافة ا ل تاريخ كُب ا ل لغرب ُب ا نا كبُت ا ن ي لشرؽ ، كب لركحية للنهضة ذهذا ا لغرب ا ا

لعظيم ...ال مفر إذف أ ا ىذه اٟتياة ا ن ا كُب أطواء ماضي ن لوب ا كُب أعماؽ ق ن ف نلتمس ُب تارٮتنا كُب ثقافت
نا .  لوب نا كٚتد من قرائحنا كٚتد ُب ق ن لركحية ٨تيي ذها ما فًت من أذىا  ا

ان ،  ث نتخذىا ٚتيعان ىدل كمَتا لركحية ل و ا ات ة كحي لغرب ا١تعنوي اء أميت ثقافة ا ن لقد حاكلت أف أنقل ألب
تو ، فإذا األرض هتضمو ، كال تتمخض عنو ، كال  لكنٍت أدركت بعد ب بذر ُب غَت من ل ألم أنٍت أضع ا

لعصر ينشئ فيو  لفراعُت موئبلن لوحي ىذا ا بعيد عهد ا ل ا ا لتمس ُب تارٮتن ا نقلبت  اة فيو ، كا تنبت اٟتي
لعهد من سبب قد ي نا كبُت ذلك ا ن ي لعقلي قد قطعا ما ب لركود ا لزمن ، كإذا ا ذا ا صلح نشأة جديدة ، فإ

نا  ثمر ، لذلك ٓب يكن ل لذم ينبت كي بذر ا ل تارٮتنا اإلسبلمي ىو كحده ا نهضة جديدة كرأيت أف  بذران ل
لغرب  لقومية ا لفكرة ا تقي ا٠تطر اليت دفعت ا ن و مقومات اٟتياة ا١تعنوية ل لعودة إٔب تارٮتنا نلتمس من إال ا

يو  ل  . ُإ

ر  -6 ي ظ ل م ي ع ا م س  ا

نبغي لكل عريب إٔب ض ْٓٗذىب ا١تذكور ُب ا١تقتطف عاـ  نو )ي لعركبة باإلسبلـ ، مؤكدان أ قًتاف ا ركرة ا
لعرب كآداب اإلسبلـ كسياستو  ان ركحان كنفسان ، مثلو األعلى آداب ا ي أف يكوف ُب دخيلة نفسو عرب
ليك بأنك إف ٓب تكن حران  لعرب كسياسة اإلسبلـ ، كأف ىذا ا١تثل األعلى يوحي إ يوية سياسية ا لدن ا

ذا قاؿ أحدنا جامعة فلست بعريب كال ٔتسل م ، كأنك إف ٓب تكن مستقبلن فلست بعريب كال ٔتسلم ، فإ
ية ، فإ٪تا بعٍت جامعة  ة ركحها اإلسبلـ ، كإف قاؿ أحدنا جامعة عرب إسبلمية ، فإ٪تا يعٍت جامعة عربي

ػزع شعوبية خسيسة  ن ١ت ػزع ٮتالف ىذا ا باين ذلك خطأ ، ككل من لعربية ، ككل قوؿ ي   .ِإسبلمية ركحها ا

                                                 
ة  ُ يومي ل ا ة   اسي لسي يو ُٗا عريب  ُِّٗيون ل ا فكر  ل ا قظة  نور اٞتندم ي  . ِٔٗ-ُِٗكأ

بريل  ِ ا  ، ١تقتطف  لعرب ص  ْٓٗا ل عرب  ل  . َّٗا
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رك -7 ا ب ي م  زك

ة يقوؿ: إف  لعامي لذين يدعوف إٔب ا لعرب ا لكتاب ا لغرب كعلى بعض ا لقد صب ىذا ا١تفكر غضبو على ا
تهم إٔب ذلك أف  عربية كاإلسبلـ ، كسيل ل لغة ا ل لطريق ، فيسًت٭توا من ا لفرنسيُت يريدكف أف ٮتتصركا ا ا

لعامية أصبحت ُب  لغة ا ل لشرؽ بأف ا ١تيتة كأف اإلسبلـ ال يقنعوا بعض األنذاؿ من أىل ا ا للغات  عداد ا
نو ال نات ٓب  يصح أف يكوف أساسان ١تدنية جديدة ، كأ لديا ان ألف ا ن لعصرم أف يكوف متدي بالرجل ا يليق 

يما  لفرنسية ف باعهم ُب ا١تستعمرات ا ت لرعاع  ...كىم يقولوف ذلك حرصان على منفعة أ ية ا اٌل ٢تدا تكن إ
لقضا لغرض ا١تستور ىو ا لعربية اإلسبلمية ليخلو اٞتو للغة ا١تستعمرين يزعموف ، كلكن ا يد ا ل تقا ل ء على ا

.... 

لفرنسيُت ٮتطب ُب بَتكت ، ككانت مهمتو أف يبث ٝتومو ُب الشباب  كلقد كقف أحد ا١تستشرقُت ا
للغة  لعربية توجب أف تتفرع إٔب لغات عديدة ، كما تفرعت ا لغة ا ل السورم ، فزعم ٢تم أف كرامة ا

ق ل قد أ نية كل ي لبلت نو ا باف أ ية ، كأ لعرب ى ىذا ا١تستشرؽ ٤تاضرة ُب الكوليج دم فرانس ىاجم فيها اٟتركؼ ا
نية .  ي ذا كتبت ْتركؼ الت ية إال إ لعرب لغة ا  ال حياة ل

لًتؾ ليضيع  يو ا ل لعرب إٔب مثل ما ا٨تدر إ لقوـ يريدكف أف ينحدر ا لقوؿ : ٓب يبق إال أف ا بع مفكرنا ا تا كي
ل لغة ا ل لركحية جزءان مهما من شخصية ا ية كا نا من األكاصر األدب نا كبُت أسبلف ن ي ة ، كليسهل قطع ما ب ي عرب

لعلوـ كاألدب  لذين يريدكف قتل الشرؽ باسم ا لدساسُت ا  .ُ، كُب ذلك تيسَت ١تهمة ا

لقيم أم ترتد ُب جوىرىا إٔب عوامل حضارية صرفة ،  نبها إٔب صراع ا إذف فا١تسألة ترتد ُب بعض جوا
يلو بأف أم عنصر حضارم ٭تاكؿ كىذا ما أكده توينيب ُب ائعها  - تدل اء كطب أف ٬تذب  –بقوة األشي

لقوؿ بغَت ذلك يعٍت  زان كتدعيمان ٢تا ، كا ة تعزي لعناصر اٟتضارية األخرل اليت تتصل ٔتنظومتو اٟتضاري يو ا ل إ
نة يستطيع أف يعيش منفردان بعيدان عن منظومتو ، يمية معي ان يرتد إٔب منظومة ق كىذا  أف عنصران حضاري

 أمر غَت منطقي أك مقبوؿ  .

لعربية اإلسبلمية تدفع إٔب ٖتقيق  تية ُب اٟتضارة ا اء كطبائعها يؤكد أف ىنالك قوة ذا إذف فمنطق األشي
ية موازنة بُت اإلسبلـ  ية ، كمن ٍب فإف أ لغرب نسبة للحضارة ا سيطرهتا كتعلية قيمها ، كاألمر نفسو بال

لبحث عن ى ٪تا يقتضي ا ية ، إ ن لعلما قيمية الصرفة بُت اٟتضارتُت ال سيما أف ىاتُت كا ل ذه ا١تعركة ا
يو أمر طبيعي كتلقائي  ل لذم سبق اإلشارة إ اٟتضارتُت ٘تثبلف جهتُت متواجهتُت تارٮتيان ، كىذا الصراع ا

ا اٞتبهتُت  -كمنطقي ، كال بد من كجود  ت ثة بُت بُت ،  -على كل ل ا عناصر متشددة كأخرل متفتحة كث

                                                 
قدـ ص  ُ ت ل ا  . ِّّأسس 
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لتقسي ١تنار ا١تصلح ٤تمد رشيد رضا ، حيث قسم ا١تسلمُت كىذا ىو ا لذم اعتمده صاحب ٣تلة ا  –م ا
لغربية   إٔب ثبلثة أقساـ :  –فيما يتعلق ٔتوفقهم من اٟتضارة ا

لفقهاء اٞتامدين  -ِحزب ا١تتفر٧تُت  -1  حزب اإلصبلح اإلسبلمي ا١تعتدؿ .  -ّحزب حشوية ا
لنق لتعرض ل  طتُت اآلتيتُت : كعلى ىذا فكي تكمل الصورة البد من ا

ية .  -1 لغرب لقيم ا لفكرم ا١تعاصر ، كموقعها من ا لعمرا٘ب اليت سادت ُب تارٮتنا ا لتقدـ ا  مناىج ا
ليات خطابو  -2 ار اإلصبلح اإلسبلمي ا١تعتدؿ مظاىره كمعا١تو ، كٖتليل بعض أكا ب بع بعض رموز ت ت ت

. 

لكسب اٟتضارم كثَتان ما يكتسي حقيقة موضوعية ٣تردة ٤تض علمية ٗتضع  كتوضيح ذلك أف ا
لقومية ، كىكذا كاف ال بد من ٖتديد  لعواطف ا ية كا ن ي لشوف تشنج كا ل لنظرتو ا١تعرفية بعيدان عن ا
ة ، كىذا  ي لعصب ية على ىذا ألساس ا١توضوعي ا١تعرُب الصرؼ بعيدان عن دعاكل ا ن لعلما موقفنا من ا

و ، كٖتليل موقعنا من لتقدـ كمناىجو كنظريات لغرب على ضوء ىذه  ما يستدعي استعراض أسس ا ا
ية .  ن لعمرا  األسس ا

 

ع   ب ا س ل ث ا ح ب ل  ا

ر . ص ا ع م ل ري ا ك ف ل ا ا ن خ ري ا ي ت ي ف ن را م ع ل م ا د ق ت ل ج ا ى ا ن  م

تمدف األكرباكم تدفق سيلو ُب األرض ، فبل  ل لتونسي : بأف ا لدين ا ىل صحيح ما ردده خَت ا
١تمالك اجملاكرة  بع  فيخشى على ا تا ١تت ياره ا يار ك ألكر يعارضو شيء إال استأصلتو قوة ت ت ل با من ذلك ا

لغرؽ  لدنيوية فيمكن ٧تاهتم من ا تنظيمات ا ل  .ُإال إذا حذا حذكه ، كجرل ٣تراه ُب ا

لتونسي يضعنا أماـ أٌب جارؼ ال راد لو كال هناية لعمره ، خبلؼ البن خلدكف كموقفو من      إذف فا
لدكرة اٟتضارية .  ٖتديد عمر معُت ل

لتونسي يدفعنا ألف  يوية ليس إال دكف كمن  جهة أخرل فا لدن نظيمات ا ت ل لغرب ُب ا ٨تذك حذك ا
 ا١تعطيات اٟتضارية األخرل . 

لغد  ١تعاصر ىنتنجتوف يرل أف الصراع اٟتضارم ىو صورة ا ثة ، فا١تؤرخ األمريكي ا ل ا كمن جهة ث
تارٮتي ، كيؤكد بأف اٟتضارة اإلسبلمية ىي إحدل اٟتضارات الست على ىذه ا١تسكونة كأخَتان ال ل  ا

                                                 
قوـ ا١تسلك ص  ُ  . َٓأ
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تاريخ ، كالذم دلل ٮتفى ع ل فرغو ُب كتابو هناية ا لذم أ لى أحد رأم ا١تفكر األمريكي فوكوياما ا
لشيوعية .  ية على ا ل لرأٝتا فاء الصراع ُب ىذه اٟتياة بعد االنتصار ا  باخت

نهاية ؟؟.. كإذا كاف األمر بالعكس حسب رأم ىنتجتوف فما  ل اريخ شارؼ ا ت ل لكن ىل صحيح أف ا
لغربية؟؟.ىو عمق الصراع بنب اٟتض  ارة اإلسبلمية كاٟتضارة ا

ية ..؟؟ لغرب ا لتونسي ، فما ىي اٞترعة اليت ٪تتح على أساسها من اٟتضارة  ذا ما رجعنا إٔب رأم ا  كإ
يو ابن  ل لتونسي تضعنا أماـ فهم جديد للتمدف يقطع الصلة ٯتا أ١تع إ ٦تا ال شك فيو أف عبارة ا

ع ل ناىية ال خلدكف من رابطة جوىرية بُت اٟتضارة كهناية ا لتمدف قوة مت نا أف ا ن مراف ، كيقر ُب أذىا
لفكرة قد  اء ٢تا ، كىذه ا ئها ، كال ٯتلك الضعيف إال اال٨تن ٖتمل بالضركرة ُب طياهتا بذكر فنا
رسخت ُب أذىاف ا١تسلمُت ا١تفكرين منذ رفاعة الطهطاكم ، ككصلت إٔب أكج رسوخها مع ٪تاء 

تاسع ع ل لقرنُت ا لغلبة االستعمارية ُب ا لعرب ا لذم فرض على عقوؿ ا١تفكرين ا لعشرين ، األمر ا شر كا
نا السَت على خطى  مان على حضارت زا تقدـ ، فأصبح ل ل ية ل لغرب ية ( ا ل كا١تسلمُت ) صورة اإلشكا

لغريب، لتمدف ا ية تدكر حيث تدكر ، كتقف  ا لغرب ة ا ي ل نا أسَته عناصر اإلشكا كصارت عقوؿ مفكري
تظهر ٤تاكالت عربية إسبلمية ال تتحرج من ا٠تركج على حيث تقف ، كقد مضى قرف كامل قبل أف 

عآب  ل ة ا ان ببل خوؼ كال كجل ، كيدعو بعضها إٔب رؤي ي ل قدان راديكا يها ن ل ية ، كتوجو إ ل ىذه اإلشكا
لطريق إٔب مفهوـ ا١توقف  ُْٗٗللهجرة ال من منظور  ُُّٔمن منظور  لميبلد ٦تهدان  بذلك ا ل

ية  ل بدؿ فيو إشكا لذم يست لغريب اٟتضارم ا لتمدف ا ية ا ل لعربية اإلسبلمية بإشكا  .ُاٟتضارة ا
ية ، كما ىي عناصرىا كمظاىرىا ...؟؟ ن تمدي ل ية ا ل  فما ىي ىذه اإلشكا

لذم احتكوا بأكربا من  لعرب ا١تسلمُت ا ئل ا١تفكرين ا لعريب لدل أكا تمدف ا ل لقد بدت أسباب ا
لعرفاف  لعلوـ كا ئر ا لدين ُب توسيع دكا لزراعة أمثاؿ الطهطاكم كخَت ا ثركة من ا ل ، ك٘تهيد طرؽ ا

لبطالة ككل ذلك أسس على ٣تموعة من  لتجارة كتركيج سائر الصناعات ، كنفي أسباب ا كا
لعمل  تولد عنها األمن فاألمل فإتقاف ا رية اليت ي تنظيمات اإلدا ل  . ِا

لركحي ، كاستم لعقلي ( دكف االقتباس ا لًتتيب ا تنظيمات اإلدارية ) ا ل ا ر ىذا إذف فاألمر ٤تصور ب
ية  ١تدن ندر مثبلن : أف ا لرٛتن الشهب لعشرين حيث أكد عبد ا لقرف ا لنصف األكؿ من ا لفهم خبلؿ ا ا

لعلوـ كتدبَت ا١تلك  لفنوف كا ارتقاء نسيب ُب ا ثقافة االجتماعية ٘تتاز ب ل  . ّحالة من ا

                                                 
ق ُ ت ل ا : أسس   . ّٖٖدـ ص د. فهمي جدعاف 

تونس ،  ِ لك  ١تما ا ؿ  أحوا ة  لك ُب معرف ١تسا قوـ ا أ  : تونسي  ل ا لدين  ا  . َٓٔ، ص  ُِّٖخَت 

١تقطم ، ّ  ١تقتطف كا ا عة  ، مطب عريب  ل ا عآب  ل ا لكربل ُب  ا ة  االجتماعي ا  ي لقضا ا ة  ب ا  .  ُص  ُّٔٗكت
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لعظم )  ية اىتمامو ا٠تاص ، كذلك ُِٓٗ-ُٖٓٔكرٔتا كاف رفيق ا ١تدن برز من أكٔب قضية ا ( أ
لعمراف ب تمدف كأسباب ا ل بياف ُب ا ل نية ، ككما يتضح من كتابو ا عمرا ل  . ُسبب كلعو بالتحليبلت ا

لعمراف كبلمان يقربو من ابن خلدكف ، إذ اإلنساف ُب نظره متحد باالحتياج ُب  لعظم عن ا تكلم ا كي
لعمراف كمرى لعلوـ كا لثركة كا ا لتقدـ ا١تد٘ب اإلنسا٘ب مرىوف ْتجم  اة ، كا لركابط ضركريات اٟتي وف با

لعقل يهتدم بو ،  االجتماعية ، كلقد خلق اهلل اإلنساف كزكده بغريزة طلب ا١تعاش كبسراج ا
لبشرم.  لكماالت ا  فالعلم ىو أسس ا

بالطبع ( ال يعٍت بضركرة ثبات ا١تدنية لدل كل األمم ، كما  لقوؿ ) اإلنساف مد٘ب  كا٠تبلصة أف ا
ية بالضركرة .  ١تدن نو ال يعٍت زكاؿ ا  أ

لعمراف ٔتا يلي : ك٭ت لعظم أسباب االٖتاد اآليلة إٔب تقدـ ا  دد ا
لوطن كدفع  -ّاالنقياد إٔب رأم كاحد  -ِفاعل األخبلؽ  -1 لتوجو ا١تباشر إٔب أسباب تقدـ ا ا

ية .  لغرب لداعُت إٔب تدخل األيدم ا  أسباب ا
ية ، ىذا فضبلن  ن لعثما ة ا ي ١تدن بط  كا١تدقق ُب ىذه الشركط يبلحظ أف ا١تقصود ىو تقدـ ا لركا عن ا

ان لكل ٘تدف ، كىذا ىو  لعظم شرطان أساسي لتضامن االجتماعي تظل ُب رأم ا ا١تتمثلة ُب االٖتاد كا
ان  نان كأخبلق افع اإلنساف علمان كعمرا لتمدف ْتسب مقاصد الشريعة اإلسبلمية كتوجهها إٔب من ا

 .ِكسياسة 
نو ال  ية إال أ ية الشرقية ، ٍب األكرب تكلم عن ا١تدن نو ي ١تدنية بشكل عاـ كمع أ يغيب عن بالو مفهوـ ا

ية اليت ٗتًتع األدكات ا١تهلكة لئلنساف . ية األكرب ١تدن  ، ٍب إنو شجب ا

لتقدـ على ُُّٗ -ُّٖٔكلقد تكلم علي يوسف )   ية ا ل نو مزج إشكا لتقدـ أم أ ( عن دىريو ا
ابعة لوجود اإلنساف مستول اجملتمع اإلنسا٘ب كلو ناظرا إٔب ا١تدنية كظاىرة مستمرة ُب الوجود ، كت

يار األصلح  لتدقيق كالصقل كاخت بار أف كافة ا١تنجزات ٗتضع باستمرار ل بارتقائو على اعت مرتقية 
لتقدـ بشعب معُت   . ّفاألصلح بصورة ٣تردة كدكف أف ٭تصر ىذا ا

تو إعزاز اهلل ، كإقامة دينو ال ي ُب  كيضيء الكواكيب فكرة ىامة تتعلق ّتهاد ا١تسلم ، فهذا ا١تسلم غا
عامة كما أف ا١تراد من ٤تاربة الكفار ىو خدمة اٞتامعة  ل لكفار كما تتوىم ا خصوصية ٤تاربة ا

                                                 
ة  ُ قاىرة سن ل ا عة  ا  . ُٕٖٗطب

تقدـ ص  ِ ل ا  . ّْٗسر 

ة ّ ل تمدف دىرم مقا ل ا  : نوفمرب  علي يوسف   ، ة  ا١تصري لرياض  ا    ُٖٖٗمنشورة ُب 
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لدارين ألف لؤلمم ا١تتمدنة كالية  لكفار إٔب مشاركة ا١تسلمُت ُب سعادة ا نية من حيث إٞتاء ا اإلنسا
لدي ية أف هتديها إٔب ا٠تَت باسم ا ن نسا يعية على األمم ا١تنحطة ، فيجب عليها إ لسياسة طب  . ُن كا

عمارة األرض  ان للتجديد ُب تصوره أف اإلنساف خلق ل ي ن لغبلييٍت تأصيبلن دي كيعطي الشيخ مصطفى ا
نو خلق ليكوف خليفة اهلل ُب األرض ٭تسن سياستها كيدير دكالب  لسَت ُب مناكبها ، أك أ كحسن ا

لرفاىية سكاهنا ، كيهيئ ٢تم األ ية ، كيسعى  ن عمرا ل سباب اليت تدعوىم لعمارهتا حياهتا االجتماعية كا
يو لفبلح تلك األرض  ل  .ِ، كيقدمهم ما ٭تتاجوف إ

افع  لعظم ، إذ أكد أف مقاصد الشرع اإلسبلمي ٚتيعها متوجهة إٔب من كإٔب مثل ذلك ذىب رفيق ا
ثقيف  لدكلة ، كإقامة شعائر اٟتق كهتذيب األخبلؽ كت تدبَت سياسية ا لعمراف ب ية كا ١تدن لناس كحفظ ا ا

لعقوؿ كا لعمل ٦تا أمره الشرع ا تماس ا٠تَت كا١تنفعة من كجوه ا  . ّل

ية اٟتقة  لغبلييٍت ٯتيز بُت ا١تدن لتمد٘ب اإلسبلمي ، كىا ىو مصطفى ا لفكر ا ان ُب ا ب ئ كاإلنساف ليس غا
ية األكربية طائشة كخطَتة كضالة ، كمن ٍب فاٟتضارة الصحيحة  ١تدن باطلة ، كُب نظره إف ا ل ية ا ١تدن كا

لتوسع ُب  لفتاكة ا١تدمرة ، كإ٪تا ىي سَتة تكسب ليست ا ائع كاألدكات ا لفنوف كالصن االخًتاعات كا
ئتبلؼ األفراد  ثمر ا ا كاآلخرة ، إهنا أخبلؽ فاضلة ت ي لدن لعقل كسعادة ُب ا ا١تتمدف صحة ُب اٞتسم كا
لنفس من  ة ، كتطهَت ا ة االجتماعي قاء اٟتال لببلد كارت كاٖتاد اٞتامعات ، كسعي كعمل لعمراف ا

لرذ عاد عن مناكر األخبلؽ ا ناس كاالبت ل لفضائل كاإلحجاـ عن األضرار با  .  ْائل الكتشاؼ ا

يسوا  لغربيُت ل لدين حوؿ مسألة أف ا لعرب ا١تسلمُت احملدثُت منذ خَت ا كيتفق ٚتيع ا١تفكرين ا
لشرقيُت ىم  لسماء ، بل إف ا يسوا أكؿ من عمر األرض ، كما اىبطوا من ا متمدنُت من األزؿ ، كل

لسماكية اليت مهبط  نتشر اإلنساف ُب أجزاء األرض كمنذ أف أنزلت الكتب ا نبوعها منذ أف ا ية كي ١تدن ا
١تمالك كتعمَت كٖتسُت  يد ا بينت حقوؽ األفراد كاٞتماعات كىذبت األخبلؽ كأرشدهتا إٔب تشي

 .5األحواؿ 

                                                 
ة ( ص  ُ مل لكا ا األعماؿ   ( قرل  ل ا ـ  أ  : لكواكيب  ا لرٛتن  ا  .  ٓٗعبد 

بَتكت  ِ  ة ،  ي األىل ة  ب ١تكت ا  ، لزىر  ا أريج  و  ب ا  .  ِْ،ص  ُُٗكت

، ط ّ  ار ٔتصر  ن ١ت ا عة  ، مطب ة  ة اإلسبلمي اسي لسي ا اريخ  ت و  ب ا  .  ِٖص ِٓٗ،  ُكت

ْ    ، اشئُت  ن ل ا و عظة  ب ا ، بَتكت طكت ة  ي ة األىل ب ١تكت   ٕٕص  ُٓٗ ٗا

5
فكرية ص    ل ا نح  لسوا ا  : لعظم  ا يق   .  ٖرف
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ئلُت بأف اإلسبلـ يعارض  لقا ية ، كإهنا لدعول ٣تافية للحق تلك اليت يرجفوهنا أكلئك ا ا١تدن
لغرب ، كإف كاف اإلسبلـ ٤تجوب با١تسلمُت على حد رأم اإلماـ  بشرية كىداة  ا ل فا١تسلموف ىداة ا

 .٤1تمد عبده 
ية  ١تدن ية كقوؿ ٤تمد فريد كجدم بأف ا ١تدن لغبلييٍت بأف اإلسبلـ ركح ا ا قد أشرنا سابقان إٔب قوؿ  كل

ثة تقًتب باستمرار من ركح اإلسبلـ .   اٟتدي

ية اٟتقيقية كعُت أمنية كلقد ذىب ٤تم د فريد كجدم أبعد من ذلك فأكد بأف اإلسبلـ ركح ا١تدن
لعآب اإلنسا٘ب ليس ىو  لعقلية ، كبأف كل رقي ٭تصل ُب ا لقوة ا ية ا ل بشرية كهناية ما ترمي إ ل لنفس ا ا

ية إال باإلسبلـ أك ببعض نصوصو ، كإف ك نتيجة فبل مدن ل لديانة احملمدية ، كُب ا ل ما إال تقربان إٔب ا
لديانة اإلسبلمية إال كشعاع من مشس أك  بالنسبة إٔب قواعد ا لعصرية ليس  ية ا نقرؤه من قواعد ا١تدن

 .ِقطرة من ٞتة 

لتقدـ كاالرتقاء أم جهاد اإلنساف ككفاحو ا١تتصل  ثة فهو ناموس ا ية اٟتدي لمدن ناموس األعظم ل ل ما ا أ
نية ٨تو األماـ توسبلن ٔتبدأ اٟتر  تقدـ باإلنسا ل  .  ّيةمن أجل ا

لعلم ،  لعقل ، حرية ا لنفس ،حرية ا لتقدـ فتنطوم على حريات ثبلث : حرية ا ما اٟترية كأساس ل أ
لثبلث لكنو  نو ليس ٙتة أدٗب شك ُب أف اإلسبلـ قد أكد ىذه اٟتريات ا كُب رأم فريد كجدم أ

لنفس من أدناس األكىاـ كهتذيبها  لواجبات الشخصية ) كتطهَت ا ا ( أضاؼ إٔب ذلك عددان من 
من ا١تطالب اٞتسمية ، كعددان من  لسجايا كتصحيح اعتقادىا ، كعددا ن كتعويدىا على مكارـ ا

لية كاالجتماعية  ئ عا ل لواجبات ا  . ْا

لتقدـ  ذا كانت جهة ا لديانة اإلسبلمية كإ ا ثة ماثلة ُب أحكاـ  ية اٟتدي ١تدن فإذا كانت كل أصوؿ ا
لركح كاٞتس اة ا يها اإلسبلـ نفسو ، فإنو يكوف تتجو كلها ٨تو ىذه الصورة ا١تثلى ٟتي ل د اليت سبق إ

اٌل  يل الكماؿ ليس إ لعقوؿ ُب سب عآب ،ككل خطوة ٗتطوىا ا ل لقوؿ ، إف كل ترؽ ٭تصل ُب ا من اٟتق ا
 . ٓتقربان إٔب اإلسبلـ

لنفس من  ية قانوف الًتقي على سنن عامة أطلق معها خصائص ا بدا ل ذلك أف اإلسبلـ قد بٌت منذ ا
تاف ُب كل كقت كما  أغبل٢تا األكٔب بعد ت ب ا لتاف ث أف نقلها إٔب جادة االعتداؿ كاٟتكمة ، ك٫تا فضي

                                                 
ُ
بق ص    لسا ا ١ترجع   ُُُا

ة كاإلسبلـ ص  ِ  ي ١تدن ا ة  ب ا  .  ٓكت

لسابق ص  ّ ا ١ترجع   . ُِْا

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   .  َٔا

لسابق ص  ٓ ا ١ترجع   .  ُِِا
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لعاـ  لرقي ا ان على حسب ناموس ا ي دب رقية اإلنساف ماديان كأ ية أيضا أف غرضو ىو ت بدا ل قرر منذ ا
با ُب ذلك  لكامل مستجي ناء اإلنساف ا تو كب الذم استدؿ عليو باستقراء أحواؿ اإلنساف كتطورا

ا١تا لتقهقر  ٟتاجاتو  دية كنزعاتو ا١تعنوية كاألخبلقية ، فبل يبقى إذف إال أف يقاؿ أف سبب اال٨تطاط كا
ية  بدن ل يا كعبلئقها كاال٩تراط ا١تطلق ُب كل األمياؿ ا لدن لتقول باالنصراؼ عن ا كامن ُب تغيَت معٌت ا

لعبادة  ل لتفرغ   . ُمن أجل ا

يا ، كأف لدن لدين كا ية  إف اإلسبلـ دعوة للًتكيب بُت علوـ ا ١تدنية كاألدب غرضو ترقية حاليت اإلنساف ا
لناس أف يفقهوا أف  لعبل عركجان تستحقو ، كعلى ا لنفس أف تفرغ إٔب ما أعد ٢تا من مقاـ ا تستطيع ا ل
لعبادة اٞتسمية من ركوع كسجود ، بل إف كل ما يفعلو اإلنساف  لعبادة اٞتسمية ال يعٍت ا لفظ ا

تو أك  تو أك أسرتو أك ٚتعي لذا لعبادة إصبلحان  نات كلها ، ىو من أحسن ا لكائ  .  ِلبٍت نوعو أك ل

ة االجتماعية كُب  ة بعيوب جوىرية كخاصة إفراط ُب ا١تيل إٔب إطبلؽ اٟتري لغربية حافل ية ا ١تدن كا
لقانوف  ١تادية ، كُب غياب ا لتهافت على ا١تكاسب ا اة كُب ا لذم ٬تر إٔب فقداف حرارة اٟتي اإلٟتاد ا

 . ّاٟتب كاإلخاء اإلنسانيُت  األخبلقي ، كفقداف عاطفة

لدين كا١تدنية ضداف كإف من ٯتسك  وا إف ا لذين قال لزعانف ا لغبلييٍت على أكلئك ا كينعي مصطفى ا
١تدنية  لسامية ىي أصوؿ ا لدين كمبادئو ا تمدف كأكد ا١تذكور : أف أصوؿ ا ل لدين فقد ا بأصوؿ ا

عذبة ، فما من تقدـ يرل كال ل اران ُب األصوؿ من ٘تدف يشا الصحيحة كمصادرىا ا و آث اٌل كنرل ل ىد إ
نية . لدي  ا

لعدؿ  كا١تساكاة  اءىا على أساس من ا ن ة ، كأقاـ ب ي ن لدين هنض باإلنسا لغبلييٍت إف ا كُب نظر ا
لدين  لسياسية ا١تثلى ٦تا يصلح لكل زماف كمكاف ، ككل أمة ، كلقد خلص ا ية كا لًتب كاألخبلؽ كا

لشرؾ كتكثَت األرباب ، نية من عقيدة ا كأزاؿ عنها برقع اال٨ترافات ا١تضللة ، ككسر عن عقوؿ  اإلنسا
لسبب األعظم لتخليص  لبشر ، قيود األكىاـ ، ك٧تاىم من فساد األخبلؽ ، ك٤تمد ككتابو ٫تا ا ا

 .ْأكربا من سبلسل اٞتهل ككسر قيود اال٨تطاطُت األديب كا١تادم عن عقوؿ أىلها 

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع   .  ُِٗا

رة مع ِ ئ دا  : د كجدم  فري امن ط ٤تمد  ث ل ا د  جملل ع عشر ا ب را ل ا قرف  ل ا  .  ِٖٓ، ص  ُْٓٗ،  ِارؼ 

د  ّ  ، ٣تل نرباس  ل ا ة  ة ُب ٣تل ل مقا ة  ي ١تدن لدين كا ا و  ب ا  .  َِّ، ص  َُٗ،  ٔط  ِكت

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   . َِا
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ر  ل لتطور ا لتمد٘ب لئلسبلـ يتجلى ُب ا بع ا لطا ية إٔب ا١تسائل كإف ا لقرآن لتوحيد كُب اإلشارات ا قي ل ا
لسياسي الضامن  لعد ؿ كا١تساكاة كُب نظامو األخبلقي كا ية كالكونية كُب تأكيده ١تبادئ ا ن لعمرا ا

فرد ، كإف مركنة اإلسبلـ تكمن ُب ا١تصاّب ا١ترسلة  ل  . ُلسعادة اٞتماعة كا

أن بع ا١تد٘ب لئلسبلـ ) الًتقي اإلسبلمي ( يكمن ب لطا ١ترء أف كا و دين أخركم ، كمد٘ب يوجب على ا
لتحلي ٔتكاـر األخبلؽ ك٤تاسن األدب ، كما يوجب  لعقل كا لنفس كا يأخذ من نصيبو من هتذيب ا

١تتمدنُت . اه اليت ترفع عنو ، كٕتعلو من ا ي  عليو أف يأخذ بأسباب دن

بدء عند كل شعب ُب رأم مالك بن نيب ىو أف يفهم ىذا الشعب ، كيعمق  ل مل اليت كنقطو ا لعوا ا
 ِتبٍت اٟتضارات أك هتدمها .

لربء  لشفاء مبتعدين عن ا ان ل ب ية طل لغرب ية اٟتضارة ا لعرب أهنم دخلوا صيدل كينعي ا١تذكور على ا
نا رأسان على عقب مقياس اٟتضارة كألف  ب نا قل ن لربء ، كإ ا ال نلمح شبح  ا ن ن إ اٟتقيقي ، كىكذا ف

عاـ ُب عملية اٟتضارة ىو أف تولد يصنع حضارة كإ الذم يكرس منتجات اٟتضارة ال ل ف ا١تقياس ا
نا  ، كاف حضارة ، ال3اٟتضارة نفسها منتجاهتا  ذا شرب نا إ ن ية ، كإ ت لذا بع ركحها كأفكارىا ا ت ت

نبغي االٕتاه ٨توه  اء اٟتضارة كإف ما ي ية أك تكديس ألشي ئ منتجات اٟتضارة نكوف أماـ حضارة شي
ناتج حضارم =  نساف + تراث + كقت .ىو تركيب اٟتضارة ، كإف كل   إ

ية اليت تتسع لتشمل ا١تبدأ  ن لدي لعقيدة ا لعناصر التبزغ إال بدخوؿ أصل خارجي ىو ا كلكن ىذه ا
ية ، أك مبدأ األخبلقي معُت  ن اريخ فكرة دي ت ل األخبلقي ، كمن ٍب فإف دكرة اٟتضارة تبدأ حُت تدخل ا

ETHOS   ١ت ئز ا لغرا لركح ا٢تيمنة على ا تهي حينما تفقد ا  كبوتة . ، كتن

ثقافة تتحدد  ل علم فمعرفة ، ا ل ثقافة نظرية ُب السلوؾ ، أما ا ل لعلم ، فا ثقافة كا ل كٯتيز ابن نيب بُت ا
لتفكَت  يها من ضركب ا لعامة ّتميع ما ف ا لًتبوم من حيث إهنا دستور تتطلبو اٟتياة  ٔتضموهنا ا

لذم يكوف الصبلت االجتماعية نوع االجتماعي ، إهنا دستور األخبلؽ ا ت ل تماسك  كا ل ، كيولد قوة ا
عاـ  ل نشاط ا ل عاـ كىي منطق عملي ٭تدد أشكاؿ ا ل لذكؽ ا بُت األفراد ، كدستور اٞتماؿ الذم يكوف ا

ئدة  لفا  . ْباستخراج أقصى ما ٯتكن من ا

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع   . ّٔا

ية ص  ِ ١تدن ا  . ْٕاإلسبلـ ركح 

ّ
ة  عركب ل ا ر  ا ة د ب ، مكت ىرة  قا ل ا  ، نهضة  ل ا بو شركط  ا   َِص ُٔٗ ِط كت

نهضة ص  ْ ل ا  . ُُٕشركط 
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نتهت إٔب  ا لغريب ، فهذه اٟتضارة  نو ألمر ثابت أف ابن نيب ال ينشد تركيب حضارة على احمليط ا كأ
لذم اقًتبت قيامتو إفبلس ٤تزف ، كٓب يعد  لغريب ا لعآب ا عآب ينتظر ا٠تبلص على يدم ىذا  ا ل  . ُا

تساءؿ ابن نيب كيف نستطيع أف نكتشف طريقان نتصدل فيو موكب اإلنساف كيكشف األفراد عن  كي
لعربية اإلسبلمية اٞتديدة تبغي أف تقوـ على أساس  نابيع إ٢تامهم ، كُب نظر ابن نيب إف اٟتضارة ا ي

تعادؿ بُت ل لطبيعة كما  ا لعلم كالضمَت بُت ا لغاية كالسبب بُت ا ١تادة بُت ا لركح كا لكيف بُت ا الكم كا
لغريب  لفكر ا لقيمة اليت فقدىا ا لقيمة األخبلقية ، كىذه ا نتيجة ٖتافظ على ا ل لطبيعة ، كُب ا بعد ا

 .ِاٟتديث 

لعريب اإلسبل لطريق األصيل للخطاب ا بن نيب على ا لدكتور جدعاف أف حرص ا مي ٓب ٯتنعو من كيرل ا
نج كفركيد كغَتىم  أفكار كسر ل  .ّاالستعانة ب

لتقدـ اإلنسا٘ب بأف يسَت اإلنساف ُب ٝتوه  ا لدين بأنو ُب جوىره دعوة إٔب  بهي " ا ل ك٭تدد " ٤تمد ا
ران كاضحان خصائص اإلنسانية ُب  يعيان ْتيث يصل إٔب ا١ترحلة اليت تصور تصوي اإلنسا٘ب ٝتوان طب

 .ْاإلنساف 

ب ل ئرة كيؤكد ا لغريزم إٔب دا لتصرؼ ا رة ا ئ ة لنقل اإلنساف من دا هي بأف دعوة اإلسبلـ ىي ٤تاكل
نما اإلنسانية  ي لذات كمصاٟتها ، ب لغريزة تدير كل أمر حوؿ ا لتصرؼ اإلنسا٘ب من حيث إف ا ا

ية.... ل  تتخطى ىذا احمليط لتجعل من اجملتمع غاية كل فعا

لتقدـ ا١تادم ، كما أ لبشرم ليس ىو ا لتقدـ ا تقدـ اإلنسا٘ب كا ل ١تادم ليس دليبلن على ا تقدـ ا ل ف ا
لتقدـ ُب اإلنسانية ال لعملي يتسم  ...إف ا نو كسلوكو ا ذا كاف تفكَت اإلنساف ككجدا تم إال إ ي

ية  ن ا ية ، أم برعاية اٞتماعة كعدـ االستجابة لداعي األن ن  . ٓباإلنسا

ية اإل٢تية ل ا ث ١ت لفاسي معيار اٟتضارة يكمن ُب ا نو ربط  كلقد جعل عبلؿ ا ية ، أم أ ل لرأٝتا نفعية ا ل ال ا
قعية ال تنطلق منها حضارة  ة كا ي ل ا ية أك مث ل ا دار اٟتضارة على فلسفة مث لواقع ٔتثاؿ أخبلقي عاؿ كأ ا
لفاسي  ينها دكف تدخل من جانب اإلنساف ، كا٠تبلصة أف اٟتضارة اٟتقيقية عند ا ن تقنية ٔتطلق قوا ل ا

لوجداف .   ىي حضارة ا

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع   .  ُْٓا

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   .  َُٗا

قدـ ص  ّ ت ل ا  .ُِْأسس 

ر ا٢تبلؿ  ْ  ا ة د ي ن اإلنسا لدين كاٟتضارة  ا و  ب ا  .  ُُٓص  ِٔٗكت

لسابق ص  ٓ ا ١ترجع   .  ُُٕا
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لعراقي ما ا١تفكر ا تو الكربل ُب فقداف  أ ي ل عآب األساسي كب ل بزاز فقد أصر على أف داء ا ل عبد الرٛتن ا
١تادية ، كليس ُب ىذا الكوف  لشهوات ا لركحية كغلبة ا١تصاّب أك ا لوازع الوجدا٘ب ، كٖتطيم ا١تثل ا ا
فرد ، كينمي ضمَت اٞتماعة ، كيرفع من شأف ا١تثل ا١تعنوية ، ك٭تد من شهوات ل  عبلج يرعى كجداف ا

 . ُاألفراد كاإلسبلـ 

قادر ا١تغريب ) ل لشيخ عبد ا لواجبات يربط ا و األخبلؽ كا ( بُت الشخصي ُٓٔٗ-ُٕٖٔكُب كتاب
بار صدكرىا عن الشخص تسمى أخبلقان ،  اعت كاالجتماعي ، كبُت األخبلقي كاجملتمعي ، فاألخبلؽ ب

يكوف صاحبها عضوان كامبلن ُب لقياـ ذها ل ار كجوب ٦تارستها كا ب اعت ما ب ئة االجتماعية فتسمى  أ ا٢تي
 . ِكاجبات 

لنهوض ، فأجاب األفغا٘ب  لدين األفغا٘ب ، كسألو عن سبل ا لتقى ا١تغريب با١تصلح الكبَت ٚتاؿ ا كقد ا
نو إصبلح علمي  ية ، أم أ ن لدي نية ىي ُب اٟتقيقة إصبلح ديٍت شبيو ْتركة لوثر ا ال بد من حركة دي

ان ٓب يأ لدين حدث بة تعليمي ٤تض ال ٭تدث ُب ا ئ لنيب ، كال ٭تذؼ منو تعليمان نص عليو ال شا ت بو ا
لفسادية ، ال مسحو عليو من ا١تركؽ كاإلٟتاد  ثورية ،كال للمشاغبات ا ل  . ّفيو للحركات ا

لعامة لئلسبلـ فقدت  ئة ا كا١تشكلة األساسية عند ا١تغريب ىي إسبلـ ٣تموعنا ، إذ اٟتقيقة أف ا٢تي
لغلبة سجيتها ، كٕتردت عن صيغها بدليل فق لعزة كا لقرآف ذلك األثر ىو ا لطبيعي بشهادة ا ثرىا ا د أ

لبشرية  ية ، كيبلئم ا١تصاّب ا ١تدن نا يؤاخي ا ن ذا ٓب نثبت أف دي كاالستخبلؼ ُب األرض كاإلرث ٢تا ، كإ
نا ، كينهار عزنا  ت يو ، كإٔب أنفسنا ، فتتبلشى قومي ل  . ْ، كنا مسيئُت إ

لدين فهم أجدر كعلى ىذا األساس يقرر األفغا٘ب أف اإلص لديٍت ىو كظيفة من كطائف علماء ا بلح ا
قامة ا١تدرسة اإلسبلمية ، فهي  يم أك إ تعل ل اء كأىم ما ُب ىذا إصبلح ا ي لعظماء كاألغن بو من اٟتكاـ كا

لراسخ  و ا  . ٓأساس اإلصبلح األكؿ كأصل أصول

يها ا١تغريب إصبلحو فهي إعداد اجملتهدين األكفاء ، ما األصوؿ اليت يبٍت عل كاألخذ باالجتهاد  أ
ة ، كاألخذ من كافة ا١تذاىب ما ىو  ة اإلسبلمي لفردم ، كتقرير اٟتكم باألكثرية ٍب إصبلح ا١تكتب ا
لوقوؼ عند حدكد  ية ، كا ئ لقضا لشرعية كا١تعامبلت ا مناسب ، كاعتماد مبدأ ا١تصلحة ُب األحكاـ ا

لعقائد  تمييز بُت ا ل لدين ، كا تنكب عن إحداث حدث ُب ا ل يد اليت مرجعها الشرع ، كا ل تقا ل ية كا ن لدي ا

                                                 

اىرة  ُ  ق ل ا ٌب  ذا ل ا قد  ن ل ا ة  ب ا  .  ِّْ،ص  ِٓٗكت

اإلسبلـ حديث : حك ِ اإلسبلـ ، ص من ركح  ـ ُب  ا لصي ا  .  َُٔمة 

ة  ّ  في سل ل ا عة  لطب ا  ، قاىرة  ل ا لواجبات  و األخبلؽ كا ب ا  .ِٓىػ ،صُّْْكت

 .  ٕ-ْاإلصبلح اإلسبلمي ص  ْ

لسابق ص  ٓ ا ١ترجع   .  ُٓا
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لعقائد كحدىا ،ٍب االعتماد ُب تصحيح األحاديث  لرأم االجتهادم ، كاعتماد ا لنقل األحادم كا ا
لنص  ئر على ظاىر ا لشعا ادات كا لعب لعقائد كا على ا١تبٌت كا١تضموف ال على السند ، كاالعتماد ُب ا

باط ُب ا ن لقياس كاالست ـ ا باط كاستخدا ن لفقهية ، ككل ما يتعلق بالقضاء دكف قياس أك است ١تعامبلت ا
لرفع من شأف األسباب ، ككقوؼ  لعمل ، كا لرفع من شأف ا لزماف كا١تكاف كا ٮتتلف باختبلؼ ا

لفقهاء عند علومهم كترؾ ما علم ٢تم من علوـ االختصاصيُت   . ُا

ية اليت ىي ن لدي نهضة ا ل إصبلح عاـ  كٙتة كجو آخر لقضية األمة اإلسبلمية لدل ا١تغريب ىو كجو ا
لعامة ، أك ىو حسب تعبَته انقبلب ديٍت اجتماعي عاـ ٮترج األمة من نطاؽ  ئة ا ينصرؼ إٔب ا٢تي

 .ِا٠تذالف 

لدين ُب نظره كضع ا٢تي تصاف بو مصاّب اإلنساف منفردان ك٣تتمعان ، كىذه ا١تصاّب ترجع  ذلك أف ا
فرد .  -ِمصاّب تتعلق باألمة  -ُإٔب أمرين :  علق بال  مصاّب تت

تلوث برذيلة   ل لعلماء كاٟتكاـ ، كلكن اٟتكاـ معرضوف للخطأ كا يد ا كشؤكف األمة ٬تب أف تكوف ب
لعلماء بدكرىم عرضة للخطأ ، كمن أجل ٕتنب ذلك أمر اإلسبلـ اٟتكاـ أف  االستبداد كما أف ا

علماء أف يرجعوا باالجتهاد إٔب اإلٚت ل لشورل ، كما أمر ا رة شؤكف األمة إٔب ا  اع . يرجعوا ُب إدا

لسلف الصاّب حكاما كعلماء حافظوا على ىذين األصلُت ، حيث رسخ عمر بن  كيؤكد ا١تغريب أف ا
لشورل كٖتديد سلطة ا٠تليفة ، كدعم عثماف بن عفاف مبدأ اإلٚتاع حُت رد قراءات  ا٠تطاب مبدأ ا

تها إٔب كاحدة دكف ٘تزؽ الوحدة اإلسبلمية ، لكن أ فاظو ككتاب ل فيات أداء أ لقرآف ككي لطريقة ا ٫تلوا ا
لعمرم إٔب  لدستور ا ة اليت قررىا عثماف ، حيث ٖتوؿ ا لطريقة االٚتاعي أقرىا عمر ، كا لدستورية اليت  ا
نقلب االجتهاد اإلسبلمي إٔب تقليد جاىلي ، كذهذين ا١تعولُت : معوؿ  بداد كسركم ، كا است

يها  ار عل لست قليد ٨ترت األمة نفسها ، كأسدؿ ا ت ل  . ّاالستبداد كمعوؿ ا

لذم عرفت فيو أهنا على شفَت ك  اه ا ب ت يرل ا١تغريب أف األمة اإلسبلمية اجتازت مرحلتُت : دكر االن
ماـ األمة إال  بدادية كٓب يبق إذف أ لسياسي ، كقد ىدمت فيو اٟتكومة االست ٢تاكية ، كدكر االنقبلب ا ا

لديٍت أك االجتماعي ألف د ثالث أال كىو دكر االنقبلب ا ل لدكر ا ياز ا لعمل الجت كر االنقبلبات ا
نقبلبات اجتماعية  اء ،إذا ٓب يعقبها ا لفن قاذ األمة من خطر ا لسياسية ال تكفي إلن  . ْا

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع   . ُٓا

ة  ِ ي األمة اإلسبلم ة ُب  ي ن دي ل ا نهضة  ل اف كا ي ب ل ا ١تغريب،  ا ادر  ق ل ا  .  ٔص  ُٔٗعبد 

ا ّ ١ترجع  بق حا  .  َُ، ص  ِلسا

بق ح ْ لسا ا ١ترج   . ُْ، ص  ِا
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يو ا١تغريب ىو انقبلب علمي سلمي ٤تض ال ٨تتاج  ل لذم يدعو إ لديٍت االجتماعي ا كىذا االنقبلب ا
فرا ية ، كمنافسات شخصية بُت أ ٪تا تصحبو منازعات جدل لعلماء ، فيو إٔب سبلح أك جيوش ، كإ د ا

ية ا١تغريب تدكر ُب هناية  ل عا نية علمية أخبلقية ، كإف ف كباختصار فا١تدرسة اإلسبلمية ىي رسالة دي
لتحليل على ىذه احملاكر.   ا

ذا ارتقت  ية ، فإ بدن ل لرباءة بالقوة ا كعلى ىذا األساس يرل ا١تغريب أف األمم تتفاضل ُب حاؿ ا
إذا بلغت من االرتقاء بالعلم ، ٍب  تو تفاضلت باألخبلؽ تفاضلت  ي  . ُغا

ئو ا١تتممة لو ، كعلى قدر ما  لواجبات ىي من خصاؿ اإلٯتاف كأجزا كىكذا يؤكد أف األخبلؽ كا
لطبيعي أف نتساءؿ عن  نو ١تن ا يتوافر ُب الشخص منها تتوافر فيو شعب اإلٯتاف كخصالو ، كإ

لواجبات ، ىل ىي مصلحة  لعمل ذهذه األخبلؽ كا يا أـ مصلحة اآلخرة ا١تصلحة اليت يولدىا ا لدن ا
لعمل ذهما ،  ا كاآلخرة كحض على ا ي لدن ؟؟ ..كاٞتواب عند ا١تغريب أف  اإلسبلـ كقف بُت مصلحيت ا

يا كسعادة اآلخرة .  لدن لنفسي للوصوؿ إٔب السعادتُت سعادة ا لتكامل اٞتسمي كا  على ٨تو يوفر ا

لسياسية )  يا ا لقضا لدكتور جدعاف أف ا١تغريب ٤تافظ ُب ا ثورة على اٟتكاـ ( ، كيرل ا ل نسبة ل حذر بال
لقضايا االجتماعية  نديدية ُب ا  . ِلكنو ٘تيز بركح ت

ذا كاكبو نظاـ  لسياسي ال يتم إال إ نهوض ا لذم يرل أف ال كىو يقًتب ُب ذلك من رأم األفغا٘ب ا
االجتماع كاألخبلؽ يقوؿ ا١تذكور : إف هنوض األمم كتفوقها كتقدمها كتأخرىا ، كحفظ كياهنا 

ثر من آثار أخبلقها ، كمفعوؿ من مفعوالت صفاهتا ، فحيث كجدت كا هنيار مكانتها ، كل ذلك أ
لقلوب اٟترة ، كثبتت  لفضيلة ، كحيث ركزت األعماؿ على دعائم ا األخبلؽ الصحيحة كجدت ا
قية كالشعب اٟتي ، كحيث فسدت األخبلؽ  لرا فاضلة ، فهنالك األمم ا ل نات ا لوجدا على أسس ا

يها ثائرة اإلصبلح كتقوضت دعائم  ثور ف لطباع اٟترة ذر قرف األمة كاهنار كياهنا ، كإف األمة اليت ت ا
لًتبية ستبلقي من أمرىا كيبلن  لفبلسفة كأىل ا لسياسي قبل أف يتقدمو اإلصبلح األخبلقي كثورة ا ا

بورا .....  كث

لقوانُت أف  ٓب تكن نفوس إف األخبلؽ ىي ا١تبدأ األصل ُب كل إصبلح كال صحة كالنفع ألم من ا
 الشعب مستعدة ١تا ٖتتويو من األحكاـ كا١تواد .....

كا٠تبلصة أف إخبلص األمة إف خَتان أك شران ينطبع ُب مرآة كجداف اٟتكومة ، فإف أرادت أمة أف 
لفضيلة  دىا كتعويدىم ا فرا يها إصبلح أخبلؽ أ  . ُيكوف ٢تا حكومة عادلة كدكلة قوية ، فعل

                                                 

 ُ  ، ىرة  قا ل ا ب ة  ١تلكي ا عة  ١تطب ا لواجبات ،  و األخبلؽ كا ب ا  .  ٓىػ ، ص  ُّّْكت

قدـ ص  ِ ت ل ا  .  ُْْأسس 



 347 

ا جولة م ن بالدرجة ُْٔٗ-ُٖٗٔع شكيب أرسبلف ) كال بد أف يكوف ل لسياسية  ئل ا ـ ( رجل ا١تسا
لعربية.  ة ا لشرقية ، ا١تسألة اإلسبلمية ، ا١تسأل  األكٔب : ا١تسألة ا

يان  لنظرية عمل لذين حاكلوا أف يطبقوا مبادئهم ا ا ا١تذكورة ىي أحد أكلئك ا١تثقفُت ا ن ت كشخصي
قد تردد ما بُت ا لفكر األخبلقي ، بالكتابة كبالقضاء كباٞتهاد ، كل لديٍت كا لفكر ا لفكر السياسي كا

لعرب كا١تسلمُت يرجع ُب جوىره إٔب علل أخبلقية ، فالنصوص  نهاية أف ا٨تطاط ا ل كإف بدا لو ُب ا
بدؿ ، كمع ذلك فاإلسبلـ كا١تسلموف ُب ٗتلف عجيب . لقرآف ٓب يت نية ٓب تتغَت كا لدي  ا

رذائل األخبلقية اليت  ل أكدت با١تسلمُت إٔب ا٢تاكية من ذلك فقد كيعدد شكيب أرسبلف ىذه ا
لفضائل  ناقص ، كفقد ا ل لعلم ا نفائس إضافة إٔب اٞتهل أك ا ل ا فداء بالنفوس كب ل اٟتماسة للتضحية كا

ئم  لعزا  .ِاألخبلقية كا

بالديانات  نا باألكربيُت إذ أف ا١تسألة ال تتعلق  نو ال قبل ل لذين يقولوف أ كيرد أرسبلف على ا
لفكر كاٟتضارات ، فهذه مو  لركح كا لذم يعمل ىو ا لعمل من نفسها ، كإ٪تا ا اد صماء ال تقدر على ا

دة  لعزٯتة كاإلرا  . ّكا

يو  –ذلك أف ا١تسلمُت  اء  –على حد رأ قد كىنوا كٓتلوا ، كعزت عليهم اٟتياة ،كأصبحوا غثاء كغث
لقول يا ككراىة للموت كحُت يتخطياف ٣ترد انكسار ا لدن ا١تعنوية  السيل ُب قلوذهم ، كىن  كحب ل

تفرنج  ل يولد بدكرة ا لقدٙب ل لعقل معان ، كفوؽ ذلك جاء اٞتمود مع ا إٔب حالة مرضية ٘تثل اٞتسم كا
نوا سافلُت ، كبأهنم منهم  باءىم كا لزعم بأف آ نكسار ماضيهم ، كإٔب ا الذم ٯتيل ا١تصابوف بو إٔب ا

قافتهم كآداذهم كمنجزات ئوف مع أف اإلفرنج ٭ترصوف على قومياهتم كث أ٦تهم ، كلو كاف ىؤالء  بري
تفرنج ،  ل نداء ا لغربية دكف أف تستجيب ل ية ا ١تدن باف اليت تبنت ا يا ل ا ب لعرب ٭تًتموف أنفسهم القتدكا  ا
يزماف عرب كدركس ، فهم ٬تاىدكف  ليهود كأقواؿ كا أك تتخلى عن شخصيتها ، ككاف ٢تم من شتات ا

لعربية اليت ال لغة ا ل  يعرؼ مبدأ تارٮتها .  إلحياء ا

يم ، كىو ُب حقيقتو ثورة كاإلس تسل ل لسعي ، كليس فيو مكاف للتوكل كا لعمل كالكدح كا بلـ ىو دين ا
لعبلئق اليت ال تقوـ على اٟتقائق ، ككل ما يفيد  لماضي كدفع لكل ا فاسد كحب ل ل لقدٙب ا على ا

                                                                                                                                                    
لزىر ص  ُ ا أريج  يٍت :  لغبلي ا  .  ُٔٓمصطفى 

 ِ  ، قاىرة  ل ا  ، اذا تقدـ غَتىم  ١تسلموف ك١ت تأخر ا ذا  ا و ١ت ب ا بايب َّٗكت ل ا عة   . ُٔىػ ، ص  ُّٖٓاٟتليب مصر ،  ، مطب

لسابق ص  ّ ا ١ترجع   . ّٓا
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لبشرم يدخل  نبغي الًتحيب بو ، ككل علم يفيد االجتماع ا اجملتمع اإلسبلمي من علوـ كصناعات ي
نية ُب لدي لعلوـ ا  .ُ ا

ثقة  ل ا ا نا فقدن ة لدي لركحي لقوؿ : إف من أشد األمراض االجتماعية كأخبث اآلفات  ا بع أرسبلف ا تا كي
لشعور ، كىذا ما  بالنفس حىت لقد صار ىذا الشعور بالعجز مرض استخذاء كآفة ذؿ كحالة من ا

دان بأف كل مشركع عمرا٘ب ال بد لو من أركاف إفر  عتقا ٧تية ، كبذلك ٬تب ٖتطيم ىذه يؤكد اٟتبوط ا
تباع ما فعلو رجل مثل ٤تمد طلعت حرب ُب مصر الذم باشر ٔتشركع إنشاء بنك مصر  لعقيدة ، كا ا
لبنك  لعريب كا لبنك ا للذين أسسا ُب فلسطُت ا الوطٍت كمثل أٛتد حلمي كعبد اٟتميد شوماف ا

لسياحية ، ٦تا قل ية كا تقن ل نسيجية كا ل لزراعي كعددا من الصناعات ا لسائدة حوؿ قدرة ا لتوقعات ا ب ا
 . ِا١تسلمُت على االستقبلؿ ٔتشاريعهم 

لفضيلة  األخبلقية اليت ىي  لًتقي إ٪تا يكوناف بفضل ىذه ا نهوض كا ل كىذا إف دؿ فإ٪تا يدؿ على أف ا
لدأب  لعمل كا لعلم كاألمل فحسب كإ٪تا على مستول ا لنفس ال على مستول ا ا١تاؿ كا اٞتهاد ب

 . ّكاإلقداـ 

نهضات آخذان بعضها برقاب كفوؽ ك ل إذا كجدت كجدت سائر ا ليت  لعلمية ا لنهضة ا ل ذلك ضركرة ا
لعلم ىو أيضان فضيلة أخبلقية سياسية  لسعي كراء ا علم أف ا ل  . ْبعض مع ا

لشيخ عبد اٟتميد بن باديس )  ادة ا ئريُت ( بري لعلماء ا١تسلمُت اٞتزا كاٟتقيقة أف ما أ٧تزتو ) ٚتعية ا
لعلم ( ٘تثل خُٖٖٗ-َُْٖ نهضة من خبلؿ ا ل لدعوة إٔب ا َت ٘تثيل الصورة اليت ٯتكن أف تتخذىا ا

لذاف ينبٍت عليهما   ل علم الصحيح كا٠تلق ا١تتُت ىم األصبلف ا ل يها أف ا لًتبية األخبلقية ، ففي رأ كا
تو اليت ىي حدكد الكماؿ  كماؿ اإلنساف ، كذهذا ا١تنهج ٯتكن ترقية ا١تسلم اٞتزائرم ُب حدكد إسبلمي

لبشرم اإلن لعمراف ا تو اليت ذها يكوف عضوا حيا ُب حقل ا ئري  . ٓسا٘ب كحدكد جزا

ية  ن لعربية كاإلسبلمية كاإلنسا ئرية كا بن باديس على ٤تاكر اٞتزا كتدكر أصالة شخصية األمة عند ا
لقومية .   كاٞتنسية ا

لعربية كباإلسبلـ لقومية ا تتحد باٞتنسية ا ئرية تتسع ل لقومية لؤلمة اٞتزا ية .  كاٞتنسية ا ن  كباإلنسا

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع   .  َُٕا

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   .  ُْْا

لسابق ص  ّ ا ١ترجع   .  ُٔٔا

ر  ْ ي ا ن ي  ) أرسبلف  ة ) رأم شكيب  ث ة اٟتدي ي لشرق ا نهضة  ل ا  : ١تقتطف   .  َُص  ِٕٗا

أ ٓ د  ، ٣تل لطاليب   ا د  د كتصنيف عما إعدا  : اديس  ب بن  ا ر  ا ث ة ط  ّٓٔكؿ ص آ ئري ٞتزا لشركة ا ا ة  ب ر مكت  ٖٔٗ،  ُ، دا
 . 
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أنو أكرب  لعربية ، ككصف أرسبلف ب لوحدة ا بن باديس عن دعوة شكيب أرسبلف إٔب ا فع ا كلقد دا
لسياسية  لوحدة ا ة ا لغرب كالشرؽ ، كإف ا١تسألة األىم ىي مسأل لعرب كا١تسلمُت ُب ا مدافع عن ا

ما كعيو باألبعاد لعربية من احمليط ا٢تندم إٔب احمليط األطلنطي ، كأ لعربية اإلسبلمية  لؤلمة ا ا
ية ، كذلك من خبلؿ  ن لفلسطي ة ا بلر ُب مسألة خاصة ٤تدكدة ىي ا١تسأل ئرية ، فقد ت للشخصية اٞتزا
لشرىة من أجل قسم  ية ا لغاشم بالصهيون مقالة صارخة فضح فيها تزاكج االستعمار اال٧تليزم ا

ئة  لربي لدماء ا لعريب ، كحط قدس اإلسبلـ كسفك ا  . ُاٞتسم ا

بن باد لذات ال من ا١تؤسسات ككاف ا نطلق من ا تغيَت االجتماعي ٬تب أف ي ل يس صر٭تان بأف ا
لذم ٬تر بالضركرة إٔب إصبلح اجملتمع ، كأف اإلصبلح  لفردية ىو ا لذات ا االجتماعية ، كأف إصبلح ا
لعلم مبدأ  لظاىر كا باطن أساس ا ل ئد كاألخبلؽ ، ذلك ألف ا لعقا لعقل ٍب ا ٬تب أف ينصب على ا

لباعث  لعمل كا لذاٌب ا ان لذلك ٯتيز بُت اإلسبلـ ا يان ال خارجي ت عليو ، كاإلصبلح ٭تب أف يكوف ذا
تقليدم ل ثي ا لورا  . ِكاإلسبلـ ا

بديد اٞتهل كٖتقيق  ت لتمدف ، ىو خَت سبيل ل ١ترادؼ ل لدين ا بن ا٠توجو ) اٞتزائرم ( أف علم ا كيؤكد ا
ة لئلسبلـ من ) تارٮتي ل و الصورة ا تمثل كما تدؿ علي لًتقي الذم ي لشامخ  ا لشرؼ ا لواسع كا لعلم ا ا

لتمدف ( . لعمراف كا لفتح ا١تبُت كا لعامة كا ملة كالسطوة ا لشا ثركة ا ل باذخة كا ل لعزة ا  كا

ئة االجتماعية بأكملها  لسبيل األساس لرقي ا٢تي لعلم الذم ىو ا كيشدد ا١تذكور على أف طلب ا
لرغم م نو على ا أ ن ذلك ، فقد بقيت رجاالن كنساء ، ىو فريضة على كل مسلم ، لكنو الحظ 

لنساء كأهنن لسن مكلفات حىت صرف ال ثاالن  ا مت بهن ا يفرقن بُت اٟتبلؿ كاٟتراـ ، ك٢تذا ٬تب تأدي
ارىةي  ٍٟتًجى ا نَّاسي كى ل ا ا ىى قيودي نىاران كى ٍم  يكي ًل أىٍى ٍم كى كي سى في ٍػ أىن نيوا قيوا  ينى آمى لًَّذ ا ا ػُّهى أىي لقولو تعأب : ) يىا 

بلظه شً  ةه ًغ كى بلًئ ا مى هى ٍػ لىي لتحرٙب:عى ( )ا ريكفى ػيٍؤمى ي ا  ليوفى مى عى ػىٍف ي ٍم كى رىىي ا أىمى لَّوى مى ل وفى ا صي ػىٍع ي اده ال  ( ٔدى
تعليم أم علموىن مكاـر األخبلؽ   ل تأديب كا ل  . ّبالنصح كا

تأكيل  ل زيل كأسرار ا ػ ن ت ل نوار ا لكتب ا١تشتملة على أ لعفيفة تفضل االشتغاؿ ٔتطالعة ا كا١ترأة األصيلة ا
أ بنفسها من أف تقع رب لتزيُت كالًتجيح كا٠توض ُب كت لوساكس كاألضاليل كا قيل كا ل بالقاؿ كا د مشتغلة 

تفاخر كالفضوؿ  ل لكذب كا نميمة كا ل بة كا غي ل قارسة كاحملرمة كا ل  . ْاألحاديث ا

                                                 
بق ، ح  ُ لسا ا ١ترجع   .  ِِْ، ص  ُا

بق ح  ِ لسا ا ١ترجع   . َِْ، ص  ُا

ر  ّ  ئ ٞتزا ، ا و  ن عة فونطا ، مطب االكًتاث ُب حقوؽ اإلناث  و  ب ا  .  ّٖص  ُٖٓٗكت

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   .  ٖٖا
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لتد٘ب  ة ا ل ة اٟتقيقية ُب تقدـ األمة كُب خركجها من حا لعل ر ا١ترأة ىو ا كلقد أدرؾ قاسم أمُت أف ٖتري
 . 

ية ، بل إف أفكاره كانت ُب َُٖٗ-ُٖٓٔمُت ) كاٟتقيقة أف قاسم أ بدا ل ان منذ ا ي ل ( ٓب يكن راديكا
ثانية كانت ردة فعل غضبية  ل ا١ترحلة األكٔب تقًتب من أفكار ابن خوجو ، كلكن أفكاره ُب ا١ترحلة ا
تقليديوف ، كاليت ٓب ٗتل من ٖتامل ، كمن غياب   ل قاسية اليت عرب عنها ا١تسلموف ا ل لردكد ا زاء ا ثائرة إ

 كل منطق ديٍت كعقلي . 

مثاؿ ٤تمد رشيد رضا كعبد  ية اليت جاءت من جانب كتاب من أ ب لفعل اال٬تا كحقيقة األمر أف رد ا
لرجل ،  يلة إذا ما قورنت بعشرات الكتب اليت كانت ٢تا أثر سيء ُب نفس ا ل لقادر ا١تغريب كانت ق ا

ل ١ترأة اٞتديدة ( ، كىو كتاب ال ٯتلك ا باحث ا١تدقق إال أف يأنف ١تا يعكسو ٦تا دفعو إٔب كتابة ) ا
لبورجوازية  ية ا لغرب ية ا ل ليربا ل قامي ُب أحضاف ا نت  . ُمن كقوع ا

لذم استحوذ على معاٞتة ا١تشكلة  لتكامل االجتماعي ىو ا١تفهوـ األىم ا لقوؿ إف مفهوـ ا كٯتكن ا
لسنوسي ) –االجتماعية  يات ذلك قد ظهر على يد ٤تمد على ا ة ، كلعل بدا -ُٖٕٔاالقتصادي

ية تستقطب َُٖٔ لسنوسية( قامت على أساس تنظيم بٌت اجتماعية أكل ـ ( كإف ىذه اٟتركة ) ا
لدفاع عن اٞتماعة  نشاطات األفراد من أجل د٣تهم ُب كل منظم عاـ ٬تمع بكل أعضائو على ا

عاـ  ل  .  ِكقيمها ، كيندفع ُب احمليط اإلنسا٘ب ا

ل لزىراكم عن ا سنوسية فيقوؿ : إف كل من عرؼ السنوسية حق كُب ىذا الصدد يكتب عبد اٟتميد ا
لشركر بُت  ا١تعرفة ٯتتدحهم على قيامهم ُب كبد الصحراء ٔتا ينفع بٍت آدـ من ا١تؤاخاة كتقليل ا
عليم اٞتاىل كإرشاد الضاؿ ، فلماذا ال يًتقب كتاب األكربيُت من  لسبيل كت بن ا يواء ا لقبائل كإ ا

اٌل كل شر   .  ّىؤالء إ

لتائهُت  كيصف شكيب أرسبلف ل لوحيدة ُب الصحراء  لسنوسية ىي ا١تبلجئ ا يا ا لزكا زاكيو فيقوؿ : كا ل ا
لسنوسيوف عمركا كٙتركا ككجدت األرض اىتزت كربت  نما حل ا ي لشاردين ، كأ لواردين كا  . ْكا

لذم يعٍت  ـ ا لعا تكامل ا ل ـ أك ا لقوا لعظم بُت اإلصبلح اإلسبلمي كٔتا يسميو عدؿ ا كيربط رفيق ا
ألمة ْتقوقها كمصاٟتها ا١تشًتكة معرفة صحيحة ٖتملهم على االتفاؽ على حفظها معرفة ٣تموع ا

                                                 
قدـ ص  ُ ت ل ا : أسس   .  ْْٔد. جدعاف 

بَتكت  د. أٛتد صدقي ِ ة  لسنوسي ا لدجا٘ب : اٟتركة   .  ٕٔٗا

د  ّ  ، ٣تل ر  ا ن ١ت ا  ، ة  اإلسبلمي معة  ة كاٞتا لسنوسي ا و  ب ا  .  ٖٖٓص  َُٕٗ، ُٖ، جزء َُكت

عآب اإلسبلمي ح ْ  ل ا و حاضر  ب ا  .  َُٖ، ص  ُكت
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للذكد عنها  إذا عبث ذها عابث أك ناؿ منها ظآب ينفعل ذلك اجملموع ،كيهب  كصيانتها ، ْتيث 
 .ُكحفظ كياهنا 

٢تا كأرقى نظمها كأعظم قوهتا ك٣تدىا أال لغ أنعم أحوا ب ١تدنية اإلسبلمية ٓب ت يو إف ا  بفضل ىذا كُب رأ
تكامل  ل لعاـ ، كىو يذىب إٔب أف قوة ا تكامل ا ل لشريعة اإلسبلمية ، أساس ا األساس الذم قررتو ا
يد ألمر عمر  لول لد بن ا لعاـ كانت أٙتر من ىيبة ا٠تبلفة ُب نفوس ا١تسلمُت دليل ذلك انصياع خا ا

لو أف اٟتادث كقع بعد قر  يتم  ثاالن ٓب يكن  مت ره ا و لقرا ل ا ث مت لزمن . بن ا٠تطاب كا  ف من ا

لسعادة ا١تقصودة شقاء على  لناس ٦تا يؤدم إٔب انقبلب ا تزاحم بُت ا ل لعظم عن ا تكلم رفيق ا كي
لدنيونية كعجزىم عن  ناس لقعودىم عن ٣تاراة غَتىم ُب مضمار ا١تزاٛتة ا ل نازلة من ا ل لطبقات ا ا

ئة االجتماعية ، ك٦تا يتولد عنو خطر تسل لقوه ُب ا٢تي يسار كا ل لكبَت على الصغَت مباراة ذكم ا ط ا
لقاضي بتشويش نظاـ االجتماع لعمل ا ا١تنافع دكف الضعيف كامتهاف نواميس ا لقوم ب ثار ا ئ  .ِكاست

لعقل كما لعظم ما يزف ا يؤكده اإلسبلـ ىو أف حل ا١تسألة االجتماعية يقوـ  كبتعبَت آخر يعترب رفيق ا
ثمرة مشًتكة على كجو ل لثمرة ( كا لعمل مستقبلن عن ) ا باعث  ال على جعل ا ل لتفاضل ا قانوف ا يعبث ب

لعمل إصبلح لرأس  بار ا عت لعلم ، كليس كما يرل االشًتاكيوف من ا لعمل كا لسابقة ُب ميداف ا على ا
١تاؿ ىذا كٙترتو تعسف مضاد لقوانُت االجتماع  لعامة ككجوب االشًتاؾ برأس ا ثركة ا ل ١تاؿ أك ا ا

ا ثمرة ىو  ل لبشرية ... كا١تقصود با لسعادة ا يعية كا لطب تاج اليت الا تاج كإف كسائل اإلن يها  إلن ل يشَت إ
عتربه  لثركة نفسها أك رأس ا١تاؿ فإنو ي ثركة أك رأس ا١تاؿ ، أما ا ل لعظم ىي عنده جزء من ا رفيق ا
يرتبط  تفاضل أم غياب ا١تساكاة فإنو  ل أصبلن ىو حق ا١تالك ال٬توز أف يشاركو فيو أحد أما قانوف ا

ئم على ا١تسابقة ُب  ثمرة ، صراحة بنظاـ قا ل لذم يولد ا لسعي ا افسة مبدؤىا ا ٥تتلف ميادين اٟتياة من
نساف ٔتفرده كمناط سعادة كل فرد كأف  لعمل ىو رأٝتاؿ كل إ لعظم أف ا كُب كل األحواؿ يرل رفيق ا

تو ، كإف ليس لئلنساف إال ما لعمل ذا نسبة ا ثمرة عملو يكوف ب لفرد ب تمتع ا سعى ، كالسعي مرىوف  ي
ليت تبعث ال دة ا لعقوؿ كاإلرادة من باإلرا لعمل كليس إٟتاح اإلسبلـ على ضركرة ٖترير ا قدرة على ا

لنفوس  ية ٖتطم السبلسل اليت تقيد ا ل لعمل ذهمة عا يبات ا٠تاملة إال من أجل دفع الشخص إٔب ا لًتت ا
لكماؿ .  كتدفع بصاحبها ُب سبيل طلب ا

ية بتسخَت ن لتحرير للعقوؿ كاإلرادات اإلنسا لطبيعة لدفع اإلنساف إذ ٓب  كلقد ربط اإلسبلـ ىذا ا ا
لسموات كاألرض إال من أجل ذلك كمع أف اهلل ىو  قابض على مفاتيح  -دكف سواه  -ٮتلق اهلل ا ل ا

ٍني  وفى رىٍٛتىتى رىبِّكى ٨تى مي ًس ػىٍق ي ٍم  تكوف مناط االرتزاؽ فقاؿ تعأب : ) أىىي نو قسم ا١تعايش ل لرزؽ إال أ ا
ٍم ًُب  هي ػى ت يشى ًع ٍم مى هي ػى ن ٍػ ي ػى ب نىا  ٍم ذى  قىسى يىتًَّخ ًل اتو  رىجى ضو دى ػىٍع ب ٍوؽى  ػى ف ٍم  هي ضى ػىٍع ب نىا  ٍع ػى رىف يىا كى ٍػ ن لدُّ ًة ا ٍٟتىيىا ا

                                                 
لتكامل العاـ ، ا١تنار ٣تلد ُ ـ أك ا لقوا  . ُِٖصُٖٗٗسنة ٔح ِكتابو اإلصبلح اإلسبلمي بعدؿ ا

2
ت  و  ب ا ة كت ا لب اٟتي ـ إٔب مطا ا األن و  ي ب ةن ١توسوعات ٔتصر  االجتماعي ا وعة  ، مطب   ّص  ََُٗكاإلسبلـ 
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لزخرؼ: ( )ا عيوفى مى ٍ ره ٦ًتَّا ٬تى ٍػ ي ان كىرىٍٛتىتي رىبِّكى خى ًرٌي ٍخ ضان سي ػىٍع ب ٍم  هي ضي ػىٍع ( ، لكي تكوف ىذه ِّب
لعمل كالكد ،  لرزؽ معها حظوظان بنسبة ا ان للمسابقة اليت يكوف ا ب كىذا ىو االستخبلؼ ا١تعايش سب

لسيادة غَت احملدكدة على  ُب األرض ٔتعٌت إعطاء السلطاف ا١تطلق لئلنساف دكف سائر ا٠تلق كمنحو ا
 .ُماُب األرض

يها من السماء كقوة فائقة أخرجتها  ل اة جديدة ىبطت إ لعربية ْتي لعظم أف شعور األمة ا كُب رأم ا
اء فاندفعت كالسيل ت لعدـ إٔب عآب األحي لشعور من عآب ا ١تمالك كتدكخ األمصار ، كىذا ا فتح ا

لعرب ، كمع ذلك  للذين بعثهما اإلسبلـ ُب نفوس ا لذاٌب ا تية كذات االستقبلؿ ا لذا يرجع إٔب ا٢تمة ا
نتجو عند ا١تسلمُت ، فقد أدل عند أكلئك  نتجو ىذا ا١تبدأ عند األكربيُت كبُت ما أ فشتاف بُت ما أ

تناىى  لذاٌب  لسلب ا فيو عندىم إٔب حب األثرة ٔتنافع ا١تمالك ا١تستعمرة أما ُب إٔب اإلفراط ُب ا
لغَت  لقصد بالطلب كمراعاة حقوؽ ا لعدؿ قد ساقت ا١تسلمُت إٔب ا  .ِاإلسبلـ فإف أحكاـ ا

لطبقة  ان لتلك ا كقد كازف اإلسبلـ بُت مبدأ االستقبلؿ كمبدأ آخر ىو مبدأ االشًتاؾ ليكوف عون
لعمل كاٞتد من السعداء  ا١تتخلفة يدفع عنها الشقاء ك٬تعلها  . ّكأىل ا

يتو كمنافعو ا٠تاصة  ن ا ن لغبلييٍت فهو أف يعود اإلنساف نفسو على ترؾ أ لتضامن عند ا ما مبدأ ا أ
ية لتكوف مع أخواهتا  ن لوطن كاإلنسا كيهديها ٠تدمة أمتو كيركضها على مد يد ا١تعونة ألخيو ُب ا

لذم ٓب ٮتل  .ْق اهلل ا٠تلق إال ألجلو متضامنة متكافلة ليتحقق معٌت االجتماع ا

لعوآب  ـ السماكية ، فكما أف لكل عآب من ىذه ا لغبلييٍت يشبو نظاـ االجتماع بنظاـ األجرا كا
نتثرت حبات أسبلكها  منان كاجتماعان لوال٫تا ال٨تل عقد نظامها كا لفضاء تضا الساْتة ُب ْتر ا

لفسيح األرجاء كىلك ما لفضاء ا لنظاـ ىو نظاـ اهلل ُب األكواف أك فيها كباد ، كىذا  فتدىورت ُب ا ا
تثر عقدىا إذا ٓب يقم نظامها على  ما ن ئة االجتماعية تتدىور كي يسمونو باٞتاذبية كذلك فإف ا٢تي

لتضامن  لتكافل كا  .5أسباب ا

                                                 

ـ ص  ُ األفها و  ي ب ن ت لعظم  ا يق    ْرف

لسابق ص  ِ ا ١ترجع    ُْا

لسابق ص  ّ ا ١ترجع    ُٕا

تخاذؿ ص  ْ ل مل كا تكا ل كا من  تضا ل ا نرباس عن  ل ا ة  مقاالت ُب ٣تل ة   ِٖسلسل

ٓ
بق ص    لسا ا ١ترجع    ْٖا
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يمو  ل لكلمة ٓب ترد ُب قاموس تعا بطالة ، كإف ىذه ا ل كينفي ا١تغريب أف يكوف ُب اإلسبلـ شئ اٝتو ا
نية كعلى العكس لدي أنو ال ا قرآف فالدين اإلسبلمي يعلمنا ب ل لعمل ٘تؤل آيات ا  من ذلك ٧تد كلمة ا

لعمل كال دة ُب ا لكسل  ىوا لبطالة كا  .1معذرة ل

ئم األخرل ىي األرض كرأس ا١تاؿ ،  لدعا ئم االقتصاد كأف ا لعمل ىو أكؿ دعا كيرل ا١تغريب أف ا
لعناية بعلم االقتصاد كاالستفادة من ا ب يمو على  كاإلسبلـ يأمر ا١تسلمُت  مباحثو كتسهيل أمر تعل

 .ِاألمة ألف ُب ذلك عزهتا كمنعتها كعظمة شأهنا

١تاؿ كحسن استعمالو  لسعي كعلى االنتفاع برأس ا لعمل كا لسنية على ا ية كا ن قرآ ل يم ا ل تعا ل كلقد حثت ا
لبحر كاستخراج منافعو ، كىذا   ُب جودة الكسب كعلى استغبلؿ األرض ما ظهر منها كما بطن كا

لدين اجتماعي كلو تقري لقوؿ إف ىذا ا لسياسي يصح معو ا ر ديٍت إسبلمي ألصوؿ االقتصاد ا
لعزة .  كناموس عمرا٘ب يسوؽ األمم إٔب ا

ة أعظم أمنت كأقول من ا١تبادئ  لشريعة اإلسبلمية مبادئ اشًتاكي كيؤكد شكيب أرسبلف أف ُب ا
لص لشرعية اليت ىي أخت ا لزكاة ا بلة أكرب أساس اشًتاكي إسبلمي االشًتاكية ا١تعركفة ُب أكربا كأف ا

لذين  لفريضة ١تا بقي ىناؾ فقَت ، لذلك ينعي ىذا ا١تفكر على ىؤالء ا كأف ا١تسلمُت لو أدكا ىذه ا
ثارة اٟتركب لشحناء كإ لبغضاء كا  .ّيدعوف إٔب اشًتاكية تقود إٔب ا

لتكافل االجتماعي ُب اإلسبلـ ضمن إطار م بزاز عن مفهوـ ا ل زعة كلقد تكلم عبد الرٛتن ا ػ ن ل ا أٝتاه ا
 اٞتماعية ُب اإلسبلـ .

لفردم  بالغ بالفردية كأخرل باٞتماعية فاالٕتاه ا لسياسية إٔب قسمُت قسم ي لنظم ا ىنا يقسم ا١تذكور ا
لفرد كاالٕتاه اٞتماعي يعطي األكلوية للجماعة ، ككبل٫تا  يفرط ُب توجيو نظمو كأىدافو لصاّب ا

لتحكم األنا٘ب تائج خطَتة ) ا لعنيفة ( . يؤدم إٔب ن  ٍب ا١تركزية ا

لعآب من أجلي ككجدت من  زاز ىي اليت توازف بُت قاعدتُت : كجد ا ب ل ا لفلسفة ا١تثلى ُب رأم  لكن ا
لوحيد الذم يكفل ذلك لعآب ْتيث ال تطغى إحدا٫تا على األخرل ، كاإلسبلـ ىو ا  .ْأجل ا

لة االجتماعية ُب اإلسبلـ كبُت عدا ل لقادر عودة بُت ا ية ا٠تلق فالكوف خلق من كلقد ربط عبد ا ئ  غا
بعد الوجودم األكؿ  ل تو كمعٌت ذلك أف ا أجل اإلنساف ، من أجل أف يعمره كيستفيد من خربا

                                                 
ُ
١ترجع   بق ص ا لسا   ُِٔا

اف ح  ِ  ي ب ل ا و  ب ا   ْٗص  ُكت

ة ُب اإلسبلـ ط  ّ االشًتاكي بدأ  يق على م عل   ّٕٕص  ِح  ِٓٗ ُت

ْ  ) اإلسبلـ ) اٞتماعة ُب اإلسبلـ     ُِٕص  ِْٗمن ركح 
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بعد الوجودم  ل ما ا لتسخَت ، تسخَت اإلنساف للطبيعة ، كأ لطبيعة يتمثبلف ُب عبلقة ا لئلنساف كا
لبشر سخر بعضهم لبعض أم أف عبلقات اإل نساف باإلنساف مدعوة إٔب أف ا١تثإب لئلنساف فهو أف ا

نسانية مرضية ، كنتيجة ىذا كلو أف اإلنساف  اء حياة إ ن تعاكف ا١تد٘ب من أجل ب ل تقوـ على أساس ا
على األرض يصبح ذا كضع خاص كىو كضع االستخبلؼ ُب األرض من أجل إعمارىا كإقامة حكم 

يها ، ك٢تذا فاالستخبلؼ مقيد باستجابة ا١تستخلفُت إٔب األح كاـ اإل٢تية كا٠تركج على ذلك اهلل ف
يلغي كل اعًتاؼ بو   .ُحبوط عمل ا١تستخلفُت كبطبلنو بطبلنان مطلقان ْتيث 

بشر ال ل  .ِٯتلكوف إال حق االنتفاع بو  كُب نظره إف ا١تلكية ُب اإلسبلـ هلل كإف ا

لكوف من حيث ىو صادر عن  ء ا لوحدة ا١تتكاملة ُب كجود سائر أجزا نطلق سيد قطب من فكرة ا كي
دة ا١تطلقة ا١تباشرة هلل فهذه الوحدة ال ١تادية فحسب ، كإ٪تا  اإلرا ناسق بُت أجزاء الكوف ا ت ل تفرض ا

لتوحيد ال لقوؿ إف اإلسبلـ دين ا يعٍت توحيد اهلل كتوحيد األدياف ُب دين  على الصعيد اإلنسا٘ب كا
لعب لوحدة بُت ا لكونية ٚتيعان كا لوحدة بُت قول ا ادة كا١تعاملة كبُت اهلل فحسب كإ٪تا يعٍت أيضان ا

لقيم ا١تعنوية ، كمعٌت ذلك أف  لقيم االقتصادية كا ١تاديات كبُت ا لركحيات كا لسلوؾ كبُت ا لعقيدة كا ا
لقيم  لة ٯتتزج فيها ا عدا ل ة اقتصادية ٤تدكدة ا ل نسانية شاملة ال عدا لة إ لة االجتماعية ىي عدا لعدا ا

لركحية ، كُب كل األحواؿ تظ بالقيم ا١تعنوية كا ١تادية  تكامل ا ل ا١تتناسقة ُب الوجود كا ل الوحدة ا١تطلقة 
لة  لعدا لعاـ بُت األفراد كاٞتماعات عصب ىذه ا  .ّا

لقياـ  لزكاة ىي اٟتد األدٗب ا١تفركض على األمواؿ أم ضركرة منح كٕب األمر سلطات كاسعة ل كا
ئع ، كىذا يعٍت أف ىذين ا لذرا داة ذلك مبدأ ا١تصاّب ا١ترسلة كمبدأ سد ا ١تبدأين ٯتنحاف باإلصبلح كأ

بعان لذلك ال ة كت تدارؾ كل ا١تصاّب االجتماعي لوعي سلطة مطلقة ل ة أف  ا لفردي ٯتنح مبدأ حق ا١تلكية ا
نة بل مطلقة الحد ٢تا إال ٖتقيق ا١تصلحة  نسبة معي ١تاؿ غَت ٤تددة ب نسبة من رأس ا لدكلة ب تأخذ ا

لعامة   .ْا

لسباعي بأف حل ا١تشكلة االجتماعية ىد. مصطفكلقد دلل  لطبقي ال ا تفاكت ا ل  األساسية مشكلة ا
لكثَتكف كأف ) اشًتاكية اإلسبلـ (  تأمينات  -تقوـ على الصدقات كما يتوىم ا ل  -اليت ٖتتضن ا

نية  التقف عند ىذه اإلجراءات كإ٪تا تتخطاىا إٔب تقدٙب تشريعات كافية لكل جوانب ا١تشكلة اإلنسا
. 

                                                 

اسية ط  ُ  لسي ا و  ن كطا اإلسبلـ كأ و  ب ا   ُْص  ِط  ُٓٗ ُكت

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   َّا

اإلسبل ّ  ة ُب  ة االجتماعي ل عدا ل ا و  ب ا ة مصر ط كت ب   ِٖص ِـ مكت

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   ّٓا
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ان  يعية كىي تشرع قوانُت لضماف ىذه اٟتقوؽ  فهذه االشًتاكية تقوـ على أف لكل مواطن حقوق طب
تكافل االجتماعي ل نُت البلزمة لتحقيق ا لقوا  .ُكما تشرع ا

تأميم ؟؟ ما ل  ىو موقف اإلسبلـ من ا
لناس  لتملك األساسية ُب اإلسبلـ يقرر أف ا لسباعي فإف أحد مبادئ ا ليست اإلجابة عسَتة على ا

نار ، كىذا صريح ل لكؤل كا  .ِ ُب ضركرة تأميم ىذه ا١تصادر شركاء ُب ثبلث ا١تاء كا

تقاف عملو  لعامل ُب إ ية ا لعمل ُب اإلسبلـ شرؼ كنعمة كما أ١تع إٔب مسؤكل لسباعي أف ا كيؤكد ا
لدكلة مسؤكلة  لعمل كجعل ا لعمل ُب رعاية عمالو كما أكضح أف األجر على قدر ا ية رب ا كمسؤكل

ل لعامل كما جعل اجملتمع مسؤكالن عنو ضمن إطار ا  تكافل االجتماعي . عن ٛتاية ا

م وي ق ر وت ي  د ق  ت

ئها كأدبائها .  سئل أحد ا١تفكرين عن ىوية األمة فأجاب ىويتها ٔتفكريها كعلما

ية ا١تعاصرة ٯتثلوف كافة أقطار ىذه األمة اجمليدة ،  لعرب نهضة ا ل أجل كنا عرضنا لكوكبة من رجاؿ ا
فتبُت ٢تم أف ُب اإلسبلـ  عددان  ءشيكقد اتضح من أقواؿ ىؤالء أهنم ٚتعوا فأكعوا فأحصوا كل 

يات  تج األمة منها فاعل ا١تناىج كالطرؽ كاألساليب بل ا١تفاتيح كاألبواب كاألىداؼ كا١تبادئ اليت تن
نا  ن نؤكد للقارئ أ نية ُب اإلسبلـ ل لعمرا لمناىج ا ا ل لعمراف كاالزدىار ، ك٨تن بدكرنا عرضن لتقدـ كا  –ا

نا  لعلماني –باعتماد حضارت نا إٔب ا  ة.ال حاجة ل
لعمراف كسلكوا ٥تتلف سبلو فوجدكا معهم اإلسبلـ ظهَتان كمسعفان  لقد طرؽ ىؤالء كافة أبواب ا

نان ككرٯتان كرافدان .  كمعي

لذات كا٢توية مرتكزان كأساسان  ة اٗتاذ ا ي ن لقد كجد ىؤالء ا١تصلحوف أف من مصلحة األمة كاإلنسا
تباعها خطوة خط لغَت كا لهاث أماـ ٕتارب ا ل بداع كمع ذلك فقد لبلنطبلؽ دكف ا وة دك٪تا خلق كإ

لنقل ال االنتقاؿ من أرضية ا٢تضم  كية ا لغرب كحللوىا كتعاملوا معها كلكن من زا رصد ىؤالء ٕتربة ا
لتمثيل .  كا

لعمل الوطٍت كضحوا  يسوا مفكرين فحسب بل ىم زعماء كطنيوف تصدركا ا كفضبلن عن ذلك فهؤالء ل
لرخيص كصدركا عن ٕتر  غإب كا يلو بال اة.ُب سب  بة عميقة ُب اٟتي

لغَت إضافة  لذات كا لفكر حوؿ ا١توقف من ا ئح ا نا عرضنا ألكثر من شر٭تة من شرا ن كيتضح ٦تا سبق أ
لعمراف كمبادئو ...  إٔب ا١توقف من أصوؿ ا

                                                 

لسابق ص  ُ ا ١ترجع   ُّٔا

ة ِ اإلسبلـ ط  االشًتاكي عة جامعة دمشق  ُُب    ٗٓٗمطب
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ية : ل ا ت ل نا تسجيل ا١تبلحظات ا  كبعد ىذه ا١تقدمة ٯتكن

لتقد ال – ُ بعية للغرب سياسيان كفكريان طريق ا ت ل ـ كاٟتضارة ، بل ال ٤تيص من امتبلؾ ٯتكن أف تكوف ا
دة سياسية كفكرية كحضارية مستقلة . را  إ

ثو ا١تعقدة ا١تتشابكة كما ال ٯتكن  ال – ِ تاريخ كأحدا ل مراٌب ل بوليسي أك ا١تؤا ل لفهم ا تعويل على ا ل ٯتكن ا
لعلل األخرل . لواحدة كٕتاىل اٟتشد من ا لعلة ا اريخ إٔب مبدأ ا ت ل  رد جوانب ا

ثا٘ب للحضارة كمع ذلك ٬تب أف ن ل لقطب ا لعربية ىي ا دلل بوجود كعي عريب عاـ بأف ىذه ا١تنطقة ا
لقضاء على رؤية  لغرب سيبذؿ أقصى ما يستطيع من أجل ا لغريب ، كأف ا لعا١تية ُب مواجهة ا١تركز ا ا

ية. لعرب  بوادر للنهوض ُب ا١تنطقة ا

يمة إال من خ نية ال ٯتكن أف تكوف سل لعلما ل ة دراسة  ي لفلسفي كعلى ىذا فإف أ تارٮتي كا ل بلؿ اإلطار ا
عا١تية ..  ل لقطبُت ا١تركزيُت للحضارة ا  ٢تذا الصراع اٟتضارم بُت ىذين ا

تاريخ ، كمن ٍب  ل لقول االجتماعية ىي اليت ٖترؾ ا كعلى ىذا فنحن نؤمن بأف األفكار كا١تصاّب كا
بية  تغري ل ان -فالظاىرة ا لقول اال -كظيفي ية كليدة تلك ا ن ب ل فراز ىذه ا يدة إ جتماعية اليت ٢تا مصاّب ُب كل
بالغرب .  االرتباط 

ان من جلدة أمتو  ي ئ لذىوؿ من موقف مفكر كسبلمة موسى ٮترج هنا نا ا ذا كنا نعجب ، بل يصيب كإ
ذا كاف األمر كذلك فنحن ال نستطيع ُب ىذا ا١تقاـ أف نًتجم مسَتة ا١تذكور  ان ، كإ كثوذها ليقف عاري

نا ندلل على األقل برأ لدكلة أك غَته ، كلكن ئع الصيت ىو ا١ترحوـ عصمت سيف ا م مفكر قومي ذا
لرازؽ مؤلف كتاب اإلسبلـ كأصوؿ اٟتكم . لشيخ علي عبد ا  حوؿ موقف ا

لعربية ُب  لدكلة إف كتاب اإلسبلـ كأصوؿ اٟتكم نشر مرتُت األكٔب بلغة غَت ا لدكتور سيف ا ففي نظر ا
لكتاب كقودان ضد دكلة ا٠تبلف لد غَت مصر كقد قدـ ىذا ا ية .ب ن لعثما  ة ا

ان ١توقف معاد  لكتاب كاف إعبلن ناف أف ا ة قائبلن : نستطيع أف نقوؿ باطمئ لدكل لدكتور سيف ا كيضيف ا
قطار ا١تسلمُت كغذاىا بأفكاره كحركتو  لشرؽ كأ لتحرر من االستعمار األكريب اليت عمت دكؿ ا ٟتركة ا

لدين األفغا٘ب كتبلميذه من بعده ، كىو موق لعظيم ٚتاؿ ا ر ا ثائ ل ان  –ف كاف ا ُب خدمة  -موضوعي
لرازؽ إٔب  لشيخ علي عبد ا لتجاء أسرة ا يا صاحبو ، كإف كاف ا لنظر عن نوا االستعمار األكريب بصرؼ ا

لذم نشأ ُب مصر عاـ  تعاكف مع اإلنكليز ال َٕٗمدرسة حزب األمة ا ل تأكيد االحتبلؿ كا يقدـ  ل
لشيخ علي ) كاف حسن باشا عبد ا يا ا لد الشيخ علي ككيبلن ٟتزب مربرات لًتجيح حسن نوا لرازؽ كا

إنشائو(   ُاألمة عند 
                                                 

ة كاإلسبلـ ص  ُ عركب ل ا : عن  ة  لدكل ا   ِٕٔك  ِٓٔد. عصمت سيف 
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قية ا١تتفر٧تُت  ىذه شهادة ال رازؽ فهل إف ب ل تقدر بثمن حوؿ متفرنج كاحد ىو الشيخ علي عبد ا
 ٮتتلفوف عنو ٞتهة خضوعهم ١تصاٟتهم ؟؟ . 

لسياؽ نستمع إٔب شهادة ٙتينة أخرل لؤلستاذ ٤تمد سيد رصاص يقوؿ : أدر  ؾ ٚتاؿ كقريب من ىذا ا
لدين األفغا٘ب ما لتجزئة  ا لسيطرة على الشرؽ كمنع ا لغرب من ا لرئيسي كا١تتمثل ُب منع ا تناقض ا ل ىو ا

و األكلوية على ما لتحديث لكنو   كأف ذلك ل ه إف شخصان من كزف األفغا٘ب كاف مدركان لضركرة ا عدا
ان بأف ذلك ال لوقوؼ ُب كاف كاعي ناقضان أك على حساب ضركرة ا كجو ا٢تجمة  ٬توز أف يكوف مت

لشيء الذم ال ية ا لغرب لسياسة بشكل  ا لفكرية كا لذين كاف مسار ٦تارستهم ا ٧تده عند معظم اآلخرين ا
لقدٙب  اء ا ن ب ل يان إٔب أف تكوف عملية ضرب ا لبعض اآلخر يؤدم عمل لبعض كرٔتا غَت كاع عند ا كاع عند ا

نكلًت  ئمة على ٖتالف بُت فرنسا كإ ا١تلية ( قا ية )  ن لعثما ة ا لدكل تا متحكمتُت ٔتسار ىذا أم ا ن للتُت كا ا ا
ية  لعرب ١تنخرطُت كذلك فيو سواء أكاف الشريف حسُت أـ أعضاء اٞتمعيات ا لعرب ا لتحالف ال ا ا
لغ حيث  با ل لسياسي ا لغربيُت ُب عملية أظهرت قصر نظرىم ا لذين كضعوا بيضهم كلو ُب سلة ا السرية ا

 . ُبُت إنكلًتا كفرنسا إضافة إٔب كعد بلفور  ٓب تؤد إٔب أقل من سايس بيكو كتقسيم ا٢تبلؿ ا٠تصيب

ن   م ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ي ح ي س م ل ي ا م ال س إل ر ا وا ح ل ة ا رآ ي م ة ف ي م ال س إل ة ا ع ري ش ل  ا

قاة  لسطور مست لقانوف كاجملتمع "  -تصرفان  –كحقيقة األمر أف ىذه ا لدين كا من مقاؿ موسوـ بعنواف " ا
لعا١تي ُب جنيف كىذا ، كىو تلخيص لكتاب صاد ِمنشور ُب ٣تلة االجتهاد  لكنائس ا ر عن ٣تلس ا

لكتاب بدكره عبارة عن عدة مقاالت لعدة مفكرين .  ا

يات ا١تسيحية من  راعة طارؼ ميًتم تكلم ا١تذكور عن خوؼ األقل لكتاب اليت دّتتها ي ففي مقدمة ا
نسجاـ الشريعة اإلسبلم لسيادة ُب اجملتمع اإلسبلمي كعن اعتقادىا بعدـ ا لتهميش أك حىت ا ية مع ا

لشرعية  لدعوة ا١تعاصرة إٔب إعادة تسييس اإلسبلـ بأهنا انعكاس ألزمة ا ثة كحقوؽ اإلنساف ، كاعترب ا اٟتدا
بلداف اإلسبلمية كإف ىذه األزمة تتغذل على إحساس ا١تسلمُت  ل نيُت  –ُب ا لعلما بضركرة  –حىت ا
لعربية كاإلسبلمية ُب ٖتقيق األىداؼ اليت لتوحد ُب ظل فشل األنظمة ا باتوا يستمدكف منها الشريعة  ا

 كيركف اإلصبلح من خبل٢تا .

لنظاـ  فتقارىا ل ا لرغم من  لسياسية على ا ئة ا لتعب لقوؿ بأف الشريعة باتت ٘تثل أداة ل كأردؼ مًتم ا
لشامل كاٞتاىز كا١تتفق عليو بُت ٥تتلف فئات ا١تسلمُت . لقانو٘ب ا  ا

                                                 
ا ُ : م د رصاص   ِٗبعد موسكو ص  ٤تمد سي

ف  ِ عددا ل ا ة  ن م ا ث ل ا ة  لسن   ٔٗٗبَتكت  ِِك  ُِا
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١ت ية تطور اٟتوار اإلسبلمي ا ن قد ناقش ا١تذكور إمكا  سيحي كاعترب ذلك مرىونان ٔتا يلي :كل
لفقو . - ُ لشريعة كا  تقليص حجم ا٠تبلفات حوؿ مفهومي ا
لتغَت . - ِ بل للتطور كا لقا لقريٍت ا تقريرم احملكم كا ل تمييز بُت ا ل  ا
لتطبيق . - ّ لشريعة أساس لقياس ا بار مقاصد ا  اعت
ل - ْ لقانوف كصوالن إٔب مفهوـ ا قان ل ١ترسلة منطل  ضركرات تبيح احملظورات .جعل ا١تصاّب ا
نا ( . - ٓ ي نا كعليهم ماعل ل لذمة انطبلقان من حديث ) ٢تم ما تعاطي مع مفهوـ ا ل  ا
لنظاـ  - ٔ ان ل ن ار الوحي مصدران كضما ب لتخلي عن اإلٯتاف كعن اعت يق دكف ا لتطب ا١تبدأ كا تمييز بُت  ل ا

لدكلة كليس عن اجملت لدين عن ا ية ل ية نسب لعاـ مع االعًتاؼ باستقبلل  .ُمعا

تمثل ُب خوؼ ا١تسيحيُت من  كأكضح " مًتم " أف أكرب عقبة ُب كجو اٟتوار ا١تسيحي اإلسبلمي ت
ناعة لدل كثَت من ا١تسلمُت بأف  قابل ذلك من ق ثيوقراطي ُب اٟتكم اإلسبلمي مع ماي ل لنموذج ا ا

ليت كصلت ذهم إٔب حالة من تقوقع  لسوسيو تارٮتية ا ية ا لدين داخل ا١تسيحيُت غلبت على أمرىم اآلل ا
لركحية .  اٟتدكد ا

لدكتورة شيبل ماؾ دكفوه إٔب اٞتهل  لدكلة تطرقت ا لدين كا كُب ا١تقالة األكٔب اليت ٖتمل عنواف إرىاصات ا
لشيء ا١تشًتؾ ىو  تذؿ من كل لآلخر كأكضحت أف ا لتصنيف ا١تب بادؿ بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كا ١تت ا

را لفساد ٍب اٞتذر اإلب لظلم كا ثقة بأف اهلل يساعد االحتجاج على ا ل اء اجملتمعُت من ا ن ب و أ ىيمي كما٭تمل
تسلطية اليت  ل ناه ا١تسلموف كا١تسيحيوف من ىيمنة األنظمة ا اء اجملتمع اٞتيد كماعا ن األخيار على ب

لدكلة . لدين كا لربط بُت ا لشرعية بفعل ا  اكتسبت ا

لسياسي عن طري تغيَت ا ل ة ا لسلمية ُب ٤تاكل لتشكيبلت كدعت إٔب اعتماد األساليب ا نشاء ا ق إ
لرٝتية اليت تدعو األنظمة بطريقة غَت مباشرة إٔب تبٍت  لضاغطة غَت ا لسياسية ا كا١تؤسسات االجتماعية كا

لدكلة  لدين عن ا ناؽ مبدأ فصل ا بداد كاعت ئمة على أساس رفض االست لقا ية ا ن لعلما  .2ا

لدكتور كليد سيف يبدد ا ية  ن ا ث ل ة ا ل لقائم على أسس  ّكُب ا١تقا لشريعة ا٠تبلؼ ا غَت موضوعية بُت ا
لفرد كاجملتمع على ٨تو ٮتدـ ا١تقاصد  لنظم اليت ٬تب أف تسَت ا بأهنا ٣تموعة ا لشريعة  يبدأ معرفان ا ثة ف كاٟتدا

لعاـ كا٠تاص ياسها ْتجم ا١تنفعة على الصعيدين ا لواجب ق يق ا لتطب ائج ا ت يم ن  .ْاليت ٘تثل معيار تقي

                                                 
ة  ُ بق ص ٣تل لسا ا ١ترجع  ا د  ها   َُّاالجت

بق : ص    ِ لسا ا ١ترجع   َّّا

ة اآلداب  ّ ي ة كل ي اذ ُب اٞتامعة األردن  عماف  –أست

  َّّاالجتهاد ص  ْ
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األمور على مفهوـ ) ا١تصاّب ا١ترسلة( ا١ترتبط ٔتبدأ كيؤكد ا١تذكور على كجوب االعتماد ُب نظم 
لشريعة  افع ، كما أف تطبيق ا ا١تن لفساد خَت من جلب  ة درء ا الضركرات تبيح احملظورات كا١تتمم ٔتقول
لتحقيق أك  لعقوبات كىو قانوف قابل ل ٬تب أف يرصد من أكسع ا١تنظورات كليس من زاكية ضيقة كقانوف ا

تعليق حسب مقتضيات الظ ل ليت ا ركؼ كا١تصلحة حىت أف الشريعة تفضل توبة اآلٍب ُب بعض اٟتاالت ا
لقانوف اإلسبلمي يها ا١تعصية اإلفرادية مدعاة للقصاص حسب ا  . ُتكوف ف

بار الشريعة نصان جامدان خاصة مع كجود االجتهاد كمصدر ٯتثل  لدكتور سيف على خطأ اعت كيركز ا
ل باط األحكاـ كإصدار ا ن توجيهات ا١تختلفة باختبلؼ الظركؼ كا١تقتضيات عملية مستمرة ُب است

تو . ئ ي لتكامل بُت اإلنساف كب لعبلقات ذات االتساؽ كا قافية احملفزة على إ٬تاد ا  السوسيوث

لشريعة ُب  كٮتلص ا١تذكور إٔب نتيجة مآ٢تا أف أم عملية تطوير ال تلحظ عمق ٕتذر قيم كمفاىيم ا
بالفشل ، كم تهي  ن ية ليست اجملتمع اإلسبلمي البد أف ت لغرب ة ا ي ن لعلما ة ا لدكل لوقت نفسو أف ا ؤكدان  ُب ا

لدين  ة اليت ال٘تثل ٝتة أساسية من ٝتات ا لسياسي ة ا لثيوقراطي نقيض للمسيحية كدين كثقافة ، بل ل
 ا١تسيحي .

لة كاٟتريات ك٧تاحها  عدا ل ة من ٛتاية ا ة اٟتديث ي ن لعلما لدكؿ ا لغ ماحققتو ا لدكتور سيف عن مب كيتساءؿ ا
ل لطبقية كاالجتماعية جازمان بأف الشريعة اإلسبلمية ُب درء ا لفوارؽ ا ة ا ل إزا نية كُب  لدي لعرقية كا صراعات ا

ثة البد من أف تستهدم كتوازف  لعلمي كبأف اٟتدا لتقدـ كاالستكشاؼ ا لتطور كا ثة بل ٖتفز ا التعيق اٟتدا
لدين  قاة من ا  . ِبالقيم األخبلقية ا١تست

ثة ) اليت ٖتمل  ل ا ث ل ة ا ل لدكلة اإلسبلمية ( عرؼ كُب ا١تقا قانوف ُب ا ل لفقو كا لشريعة كا عنواف مضامُت ا
عابدين (  ل لدكتور )طيب زين ا لنيب ، كما عرؼ  ّا الشريعة بأهنا ٣تمل األكامر اإل٢تية اليت نقلت عرب ا

اة  لذم يغطي كل أكجو اٟتي لدين اإلسبلمي ا أنو علم ا لفقو ب أنو ثالث مصادر  ْا كعرؼ االجتهاد ب
لتشريع كخا لتغيَت ا بلة ل لقا  .ٓصة باجملاالت ا

لشريعة  لدكلة اليت ٖتكم ٔتوجب ا لدكلة اإلسبلمية بأهنا ا لتعريف با ل لعابدين  لدكتور زين ا قد انربل ا كل
نية كلقد أّب على كجوب  لدي بات اٟترة ، كليس على أساس ا١تراتب ا كاليت ٗتتار قادهتا على أساس االنتخا

ان  لفقو بعد ٚتود استمر قركن لتقدـ ُب ٥تتلف اجملتمعات شرط أف تطوير ا عديدة على ٨تو يليب حاجات ا

                                                 
لسابق ص  ُ ا ١ترجع    َّّا

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   َّْا

د  ّ ا ب أ ة ُب إسبلـ  ة اإلسبلمي ي ١ت عا ل ا اذ ُب اٞتامعة  اف   –أست اكست  ب

  َّْاالجتهاد ص  ْ

  ٓهاد ص االجت ٓ
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للدكلة  لنص أك تشكل خطران على ا٠تصائص األساسية  لشريعة كأف التناقض ا عامة ل ل ٗتدـ األىداؼ ا
 اإلسبلمية .

ما جورج نيلن  تعدد " فقد عٌرؼ  ُأ ل تغيَت ك٣تتمعات ا ل بعة كىي بعنواف " الشريعة كا لرا ة ا ل صاحب ا١تقا
لشريعة الشري يق مقاصد ا لفقو بالسعي إٔب تطب خص دكر ا ياف كيٌل ن لدي علمياف ا ل عة بأهنا األساس كا٢تيكل ا

تغيَت حسب ماتقتضيو الضركرة . ل لتطور كا  عرب ا

لقانوف اإلسبلمي  تميز ذها الشريعة ُب ٥تتلف ٣تاالت ا نيلسن عن عنصر ا١تركنة اليت ت كلقد ٖتدث 
ة اليت كا عديد من األمثل بال لذم شهده نظاـ ملكية األرض مستشهدان  لتدر٬تي ا تغيَت ا ل ف من أبرزىا ا

 .ِكاإل٬تار اإلسبلمي ُب اإلمرباطورية اإلسبلمية

تغيَت كىو ُب اآلف نفسو ٬تعل الشريعة  ل كلقد أكد ا١تذكور على أف مايسم عصرنا ىو اٟتاجة ا١تلحة إٔب ا
لنظرية كالضركرة ك  ر بُت ا بدك ٤تافظة كرجعية ُب ظل ٗتلف اٟتوا لدافعة بإتاه ت لقوة ا ا نتقاؿ مركز  ُب ظل ا

عا١تُت  ل لذم بات فيو كل من ا لوقت ا لغريب ، ىذا ُب ا لعآب ا ئرة ا لعآب اإلسبلمي إٔب دا ئرة ا تغيَت من دا ل ا
لعريب كا١تسيحي يعمل على إسقاط اآلخر من خبلؿ الشريعة نفسها اليت ٗتلفت با١تسلمُت عن ركب  ا

لغرب كاليت أظهر  لتقدـ ُب نظر ا ان لئلسبلـ ُب نظر ا١تسلمُتا لغرب فاسدان معادي  .3ت ا

يان حدكد اٞتدؿ  ل لدكلة ُب اجملتمع اإلسبلمي ٭تدد ا١تذكور حا لشريعة عن ا كبعد حديثو عن ظاىرة بعد ا
لقادة ا١تسلمُت بثبلثة ىي : باحثُت كالسياسيُت كا ل  بُت ا

ل -1 ة ا ي ل ب قا تناسب إتساع مفهومها عكسان مع  ليت ي تعريف بالشريعة ا ل قانو٘ب.ا ل  تطور ا
ليات.  -2 لقانوف اٞتنائي كقانوف األسرة كأكضاع األق  االجتهاد كخاصة ُب ٣تاالت ا

ية   -3 ن لدي لدكلة  –طبيعة ا١تؤسسة ا لسياسية كعبلقتها با  .ْا

تشريع ُب اإلسبلـ ( عرؼ السيد أصغر علي ا٧تنَت ل لشريعة  5كُب ا١تقالة ا٠تامسة اليت ٖتمل عنواف ) ا ا
لعمل ُب تقيد بو من عمل باألركاف بعد اإلقرار  بأهنا مفتاح ا ل اإلسبلـ كأهنا ما٬تب على ا١تسلم اٟتقيقي ا

 . ٔباللساف كاٞتناف 

                                                 
ـ  ُ غها برمن يات سيلي أكؾ ُب  ة ا١تسلمة ُب كل ات ا١تسيحي لعبلق اإلسبلـ كا ر مركز دراسة  نكلًتا  –مدي  إ

  َّٓاالجتهاد ص  ِ

3
بق : ص   لسا ا ١ترجع    َّٔكَّٓا

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   َّٔا

5
ام   بومب ة ُب  اإلسبلمي لدراسات  ا ر معهد   ا٢تند -مدي

  َّٔاالجتهاد ص  ٔ
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نُت ٓب يكن  لقوا لة على ٣تموعة ا لدا لشريعة مؤكدان أف عبارة شريعة ا باه إٔب ضركرة تطوير ا ت كقد لفت االن
لسادس ا٢تجرم  لقرف ا  . ُشائعان قبل ا

نتقل ا١تذكور إٔب ربط فهم لذم ٯتثلو  كا لفكرم ا لفردية للعرب مع ا١تستول ا ا قرآف ٔتدل تبلـز ا١تلكية  ل ا
تمييز بُت اآليات احملكمات كاألخريات ا١تتشاذهات  ل لكتاب إٔب جانب مقومات أخرل أبرزىا : ا  –ىذا ا

لنزكؿ  لعرب كعاداهتم  –معرفة أسباب ا  فهم آداب اٟتديث . –اإل١تاـ بلغة ا

تارٮتية اليت شهدىا  كاٟتديث ُب نظره ىو ا١تصدر ل ثا٘ب للشريعة كشرط األخذ بو ) عبلقتو باألحداث ا ل ا
لنيب   لنظر إٔب األحاديث   ا ا تشريع مع كجوب  ل بالنسبة إٔب ا تو  تقليل من أ٫تي ل كشرط لؤلخذ بو ( دكف ا

لزماف كا١تكاف  ية اليت ٗتضع ل ن لقري  .ِ) ا١تسندة ( من ا١تنظورية ا

لباحث ا١تذكور أف إٚتا  لشريعة ٍب كلقد أكد ا ع اجملتمع على قضية ما ىامة ٬تعلها جزءان  اليتجزأ من ا
يامو  لذم يلعبو شريطة ق لدكر اٟتيوم ا تو كا لسكوت ليظهر أ٫تي لفرؽ بُت اإلٚتاع اٟتقيقي كإٚتاع ا شرح ا

لسنة كاستخدامو بصورة ذكية كخبلقة . لقرآف كا  على ا

لشريعة ىدفان كليس بار ا لذم  كُب ا٠تتاـ أكضح ا٧تنَت أف اعت لفكر ا كسيلة كاف السبب كراء ٚتودية ا
 يتعاطى معها .

لكاتب  تتحها ا ف لفقو كاالجتهاد ( كقد ا لشريعة كا لسادسة فهي بعنواف ) مبلحظات حوؿ ا لة ا ما ا١تقا أ
ا١تقدمة ا١تنطقية اليت  ٥ّتتار إحساف عزيز  لقبوؿ ب لتحالف ا١تسيحي اإلسبلمي مؤكدان  أف ا برأم حوؿ ا
لنصوص ا١تق لنصوص تعترب ا ا ا١تستقلة لتفسَت ىذه ا ن نا ا٠تاصة ك٤تاكالت نا ُب حُت أف تأمبلت ل دسة ملزمة 

 .ْغَت ذلك 

لدين  للذين ٭ترماف اإلكراه ُب ا ية ا٠تالق مربزان ا١تفهومُت اإلسبلميُت ا ن لكاتب عن كحدا كلقد ٖتدث ىنا ا
لكتاب باليت ىي أحسن .  ك٭تضاف على ٣تادلة أىل ا

يدتو قلة كقد أكد عزيز على أف مفهو  ـ دار اٟترب كدار اإلسبلـ ىو نتاج ظركؼ سياسية خاصة كقد أ
لعلماء ا١تسلمُت ا١تعاصرين   .5من ا

                                                 
لسابق ص ُ ا ١ترجع   َّٔ ا

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   َّٕا

لطة ّ عآب اإلسبلمي ُب ما ل ا ر مركز دراسات   مدي

لسابق ص  ْ ا ١ترجع    َّٖا

5
بق : ص    لسا ا ١ترجع   َّٖا
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ية  ن لدي لتمتع باٟترية ا أماف كُب ا لعيش ب لذمة حق ا لذم يعطي أىل ا لعقد ا ا أنو  لذمة ب كلقد عرؼ عهد ا
قانون ل لتعددية ا ية أك ا ن لدي لشريعة التناقض اٟترية ا نتج أف ا ية كما أهنا التصطدـ مع حق من ىنا يست

 ا١تواطنة .

لد زيادة أ٫تية اٞتدؿ بُت  لدكتور خا برز ا ثامنة اليت ٛتلت عنواف ) حوؿ ضركرة االجتهاد ( أ ل ة ا ل كُب ا١تقا
تعبئة اإلسبلمية صارت دعوة إٔب  ل لدكلة كأكد على أف ا لدين كا لعبلقة بُت ا يهم حوؿ ا ا١تسلمُت كمناكئ

لسياسية اإلسبلمية ك  تارٮتية ا٢توية ا ل لتجارب ا قد تضمنت ىذه ا١تقاؿ دعوة ضمنية إٔب عدـ رفض ا
ية  لغرب ة ا قاف ث ل ة بفعل ا قليدي ت ل ار ٔتا طرأ على اجملتمعات ا١تسلمة ا ب لفقهاء ا١تسلمُت كإٔب األخذ بعُت االعت
لو  لكاتب مقا تم ا لغرب ، ٍب ٮتت ثة بدافع اٟتماية الشخصية اإلسبلمية من ىيمنة ا كإٔب عدـ رفض اٟتدا

 .ُاٟتث على إعادة إحياء االجتهادب

ز  ػ ن بري لدكتور  ية يفسر ا ن لدي لتعددية ا لطريق إٔب الصبلح  ِكُب مقاؿ بعنواف الشريعة كا لشريعة بأهنا ا معٌت ا
بلغو  ا كاآلخرة كىو ماال ي ي لدن نية ُب ا لكفيلة بتحقيق أىداؼ اٟتياة اإلنسا لسبل ا الذم يشمل كافة ا

لغريب ا١تسيحي . لقانوف ا  تعريف ا

ـ مكركه مباح مندكب كاجب( ُب  لفقهاء )حرا بشرية حسب تصنيف ا ل ز أصناؼ األفعاؿ ا ػ ن قارف بري كي
ندرج  لفعل مؤكدان أف األخبلقيات ت فعل أك عدـ ا ل مية ا زا ل لغريب اليتعدل حدكد إ لقانوف ا حُت أف ا

لعدؿ ا لذم يقتصر على ا لغريب ا لقانوف ا ان ل لة االجتماعية خبلف عدا ل لسياسي بالشريعة إٔب جانب ا
بية معاٞتاتو. ل  كاإلدارم ُب غا

لدٯتقراطية اليت تتبٌت اإلسبلـ كدين  لدكؿ ا لغربية كبُت قوانُت بعض ا لقوانُت ا ك٬ترم ا١تذكور مقارنة بُت ا
تماء على أفراد األقليات ُب حُت تضحي  اة االن ن يزيا ( موضحان كيف أف األكٔب ٗتفف من معا ل رٝتي )كما

ثانية ْتقوؽ األقليات ْتجة ل  .3ٛتاية اإلسبلـ ُب حُت أف اإلسبلـ ٭تمي حقوؽ األقليات ا

لفرد إٔب اجملتمع الذم يريد كىو مباح  تماء ا ن لتعددية ىو حق ا لباحث أف ا١تبدأ األكؿ ُب ا كيؤكد ىذا ا
ثا٘ب فهو مبدأ  ل لمجتمع ، أما ا١تبدأ ا لدين خيانة ل بار االرتداد عن ا تقليدم شرط عدـ اعت ل لفقو ا حسب ا

ية تعددية األنظ ن لركما نُت ا قوا ل ان ُب تاريخ ا لواحدة كىو ماكاف معركف ة ا لقانونية ُب ا١تنظومة االجتماعي مة ا
لدكؿ  نُت بعض ا يان ُب قوا ل لقركف الوسطى ( ، كما ىو معركؼ حا ية ) ُب ا لغرب ية ا بيزنطية كاألكرب ل كا

لشخ تطبيق ا ل لشخصية ، كأخَتان فمبدأ ا لقانوف أم اإلسبلمية كخاصة ُب ٣تاؿ قانوف األحواؿ ا صي ل
لفرد ْتسب قانوف اجملتمع الذم ٮتتاره كىذا كارد ُب ٣تاالت ٤تددة عند بعض ا١تذاىب  اٟتكم على ا

                                                 
  َّٖاالجتهاد ص  ُ

يويورؾ  ِ ن ا١تسيح ُب  د  لسي ا ائس  لعمومي لكن ا اجمللس  اف ُب  د كاألدي ئ عقا ل ا بُت  لعبلقات  ا  مساعد سكرتَت 

بق : ص   ّ لسا ا ١ترجع    َّٗا
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لكافية اليت تصلح لتطوير  لقانوف اإلسبلمي ٭تتوم على ا١تقومات ا لكاتب إٔب أف ا اإلسبلمية ، كٮتلص ا
لتعدد كيدعو إٔب اٟتوار مع ا١تسيحيُت على أف يكو  نمية ٣تتمع ا ف مع أىل الصلح كليس مع أىل كت

لذمة.  ا

لقبا٘ب  لدين ا لدكتور غازم صبلح ا تاسعة اليت سطرىا ا ل ة ا ل بعنواف الشريعة اإلسبلمية كأكضاع  ُكُب ا١تقا
ية ا٠تالق كتأكيد  ن تسامح اإلسبلـ مع غَت ا١تسلمُت برد ذلك إٔب كحدا غَت ا١تسلمُت عرض ا١تذكور ل

عان  لناس ٚتي لقرآف على ا١تساكاة بُت ا لدين ، ٍب أكضح  ا لقرآ٘ب الذم ٭تـر اإلكراه ُب ا نتقل إٔب ا١تفهوـ ا ا ٍب 
لعقائد األخرل كاالختبلط ذها كٝتاحو ١تختلف اجملتمعات  لتعايش مع ا أف اإلسبلـ ترؾ ٣تاالن كاسعان ل
لعمل  لكتاب كا تسامح مع أىل ا ل لقرآف ا١تسلمُت إٔب ا بقاء كاالزدىار على أرضو كما شرح دعوة ا ل ا ب

و كُب ىذا معهم ع لكتاب تتوقف على كجود اإلسبلـ كحريت لعبلقة مع أىل ا لتوحيد مؤكدان أف ا لى نشر ا
تارٮتية  ل لعملية ا ية ا ن لقري ئة ا ي باه إٔب ضركرة إخراج ىذا ا١تفهوـ من ب ت  .ِالصدد لفت االن

لذمة ُب اجملتمع اإلسبلمي كقارف ذلك لدين شرحان ٟتقوؽ ككاجبات أىل ا لدكتور صبلح ا مع  كقد قدـ ا
نسجاـ حقوؽ أىل  لذمية تنطوم على اإلىانة مؤكدان ا ة أف ا عا١تي ٟتقوؽ اإلنساف كداحضان مقول ل ياف ا ب ل ا

ياف ا١تذكور  ب ل يها ا لذمة مع اٟتقوؽ اليت نص عل  .3ا
لنيب  أقامها ا نة  كلقد سلط ا١تذكور الضوء على تسامح أكؿ دكلة مسلمة  ١تدي ليهودم ُب ا ا مع اجملتمع 

لرسوؿ أسس دمج ىذا اجملتمع ُب اجملتمع اإلسبلمي آنذاؾ على أساس أعمق ىو احًتاـ  كعلى إرساء ا
لرسوؿ  راشدين ٕتربة ا ل فاء ا فاء ا٠تل قت نية ُب اإلنساف ، ٍب أكرد بعض األمثلة اليت تؤكد ا  .اإلنسا

يات  لشريعة ُب أكربا ٖتدث القس ) غي سليماف لقماف(  عن كضع األقل يات ا١تسلمة كا كٖتت عنواف األقل
لتفرؽ  ة أكثر من األقليات ُب ببلد ا١تسلمُت ، كأشار إٔب أف ا ا١تسلمة ُب أكربا موضحان أهنم يشعركف ْتري
ناء اٞتيل األكؿ ُب حُت يتدٗب فيو مستول  ب قليمية كعشائرية كسياسية كاف يسم سلوؾ أ على أسس إ

لديٍت رغم ـ ا زا ت ليات ا١تسلمة ُب أكربا على االل ثا٘ب من األق ل أف اإلسبلـ اليزاؿ ىوية مشًتكة  إقباؿ اٞتيل ا
 . ٢ْتم 

لقومية ، كاالٕتاه ُب  لسمات ا كيؤكد ا١تذكور بأف دمج اجملتمع األكريب لؤلقليات ا١تسلمة اليعٍت إفقادىا ا
بادؿ ، كيشَت بأف  ١تت ا تسامح  ل قافات ُب حد من ا ث ل تنوع ا لفرص كت أكربا يتجو ٨تو ٣تتمع تتساكم فيو ا

ناء األقلي ب لشريعة بقيت ٤تصورة ُب إطار نسبة ٤تددة من أ لشريعة كأف ا ات ا١تسلمة تعترب ملتزمة بأحكاـ ا

                                                 
ؾ  ُ نذا ٘ب آ لسودا ا ة  دكل ل ا ر   كزي

 َُّاالجتهاد ص   ِ

3
بق : ص    لسا ا ١ترجع   ُُّا

ة  ْ ندا اإلصبلحي يسة ىول ة ا١تسلمة ُب كن ات ا١تسيحي لعبلق ا  سكرتَتة 



 364 

لكفيل بتفسَت  ثقافة ا ل تأثَت ُب اجملتمع احمليط ذها كأف تدينها يقوـ على ا ل لنظاـ احمللي ٢تذه األقليات دكف ا ا
ية  لعبادات كذلك ُب ظل ا١تشاكل اآلت  .ُا

١تهاجرين على اجملتمع ا١تضي - قاهنم لغتو .عدـ تعرض األئمة ا ت  ف كعدـ إ
ناء ىذه األقليات .  - ب بع الشعيب على عبادات أ لطا لعقبات اإلجتماعية ُب حاؿ إضفاء ا  ا

ناء اجملتمع ا١تضيف . - ب ناء األقليات ا١تسلمة كأ ب لزكاج بُت أ لطبلؽ كا  مشاكل ا

ل قافية ُب أكربا طويلة كشاقة كتتطلب ا ث ل لتعددية ا لطريق إٔب ا يماف قولو : إف ا تساىل من كٮتتتم سل
لقادرين على االجتهاد ٬تب أف يقدموا ا١تساعدة ٢تذه اجملتمعات  لدينُت ا١تسلمُت ا لقادة ا الطرفُت كإف ا

نية ٥تتلفة  ئة قري ي لشريعة ُب ب لكفيلة بتطبيق ا  .ِا١تسلمة عن طريق إ٬تاد السبل ا

لدكتور ٤تمد بن يونوسا  لدين بدأ ا ية كا ن لعلما ة اليت ٛتلت عنواف ا ل ت3كُب ا١تقا فسَت ا١تعا٘ب ا١تختلفة ب
نطلقت فيو مشَتان إٔب  ليت ا تارٮتية ا ل ئن ا لقرا لذم يتعاطى معها كا لفكر ا يا اليت ترل فيها كا لزكا ية كا ن لعلما ل
بشرية  ل ئع ا لطبا لتطابق اٞتوىرم بُت ا لفضلى مؤكدان ا لعآب كزعم كل منها أهنا ا لديانات ُب ا تعدد ا

نوعة ُب كل األ ية ا١تت ن  زماف .كاالحتياجات اإلنسا

لتعاطي مع  ل لو كاحد  نان كاحدان حقيقيان ٤تددان من قبل إ ىذه األمور تدؿ بشكل قاطع على أف ىناؾ دي
اء اهلل كالذم ٯتثل ضركرة  ي ب ن أ يو كل  ل لذم دعا إ ا١تشاكل اإلنسانية ُب كل آف أال كىو دين اإلسبلـ ا

 .4ركحية كفكرية كاجتماعية كعا١تية ملحة 

لعلمان لشؤكف اإلنسانية عن طريق تقدٙب نظاـ كأكجز يونوسا ىدؼ ا لدين على صعيد ا ية بإلغاء ىيمنة ا
ة برزت كحركة  ي ن لعلما و على أساس اجتماعي كفكرم صرؼ موضحان أف ا لناس ٔتوجب بديل ينشأ ا
ية  ن ية البلدي ن لعلما لدين كلقد ميز بُت ا ة إٔب عدـ إشراؾ ا لداعي اجتماعية استقطبت طاقات كل اٟتركات ا

ية ا١ت ن لعلما لعلمانية ىي اليت تساعد على الًتقي االجتماعي الصحيح كا ة ا لدكل للدين ليؤكد أف ا عارضة 
ة اليت ترل  ي لغرب لكنيسة ا١تسيحية ا نية تشَت بو ا لعلما نة ل لديٍت كأكضح أف أصبع اإلدا نمو ا ل دكف إعاقة ا

فلسفة اإلجتماعي ل نية سعيان كراء ا لدي بطة ا١تسيحية ا لرا ئمة األكٔب كقد أحلت نفسها من ا قا ل ة األخبلقية ا
تة بالعقل كحده . ب ١تث نية كاالعتماد على ٕتربة اٟتياة ا لعلما ية اٟتقيقة ا  على استقبلل

ائمة  ية كأف ا١تعركة ق لغرب للمشاكل ا ١تنشأ ٘تثل حبلن  ية ا لغرب ية ا ن لعلما كلقد خلص ا١تذكور للقوؿ بأف ا
لكنيسة  نها كبُت ا ي  .1بالدرجة األكٔب ب

                                                 
د ُ  ُِّص  االجتها

لسابق ص  ِ ا ١ترجع   ُِّا

3
ا   يجري ن لو ُب  اذ ُب جامعة أٛتد كب  األست

4
بق : ص    لسا ا ١ترجع   ُّّا
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ثانية ع ل ة ا ل ما ا١تقا نيةشرة اليت ٛتلت عنواف )كأ لعلما لدين كا                        ( فقد بدأىا القسا
نية مشَتان إٔب أف بعض ا١تسلمُت يستخدموف ىانز كبلكتكو) لعلما ( باستعراض اآلراء ا١تختلفة اليت تعرؼ ا

ي ن لعلما لشتات ُب أكربا أف ا لغرب بطريقة سلبية ُب حُت يعترب بعض مسلمي ا نية لوصف ا لعلما ة ىي ا
١تادية كا١تعنوية  فع إحساسها با٠تسارة ا لعلمانية كانت بدا لكنيسة ل  ِا١تتنفس ٢تم كلقد أكد أف مقاكمة ا

لفكرية اليت ٛتلت  لقوة ا لعقائد فحسب بل ضد ا علمانية كانت موجهة ليس ضد ا ل كأكضح ا١تذكور أف ا
لعلمانية لوسطى كبُت أف ا لقركف ا لغربية ُب ا لكنيسة ا لعقائد كضد ا لركحانيات ا١تكانة  ىذه ا أفقدت ا

لدكلة . لدين كا لفصل بُت ا  ا١ترموقة اليت كانت ٖتتلها ، ىذا فضبلن عن أهنا ٕتاكزت حدكد ٣ترد ا
ة اليت بات  كيشَت كبلكتو إٔب ما ي ن لعلما لكنيسة إٔب ا لعشركف من اختبلؼ إ٬تايب ُب نظرة ا لقرف ا ا يشهده 

ماـ ترؽ جديد لئلنس لطريق أ لبعض يرل أهنا ٘تهد ا ية كللعآب ككل ا ن  .3ا

ز (  ػ ن ي را لدكتور ) برت ب لدين " بدأ ا ية كا ن علما ل تنويو با٠تطأ ُب  ْكٖتت عنواف " ا ل ا ب ثة عشر  ل ا ث ل ة ا ل ا١تقا
نية ٔتا ُب ذلك  لعلما لذين يعارضوف ا لتدين ا لدين كخاصة من قبل دعاة ا ية كا ن لعلما تفريق ا١تطلق بُت ا ل ا

ل لعلما٘ب ،  لديٍت ا يمنعو من إظهار ا٠تبلؼ اٞتوىرم بُت من تأثَت على اٟتوار ا كن ذلك ٓب يكن ل
قاؤه  لمكاف الذم ٯتكن ارت ينهما أال كىو ٘تثيل كل منهما ل قاسم ا١تشًتؾ ب ل لدين رغم ا ة كا ي ن لعلما ا

تاريخ  ل  .ٓكاالنطبلؽ منو ُب ٤تاكلة تغيَت ٣ترل ا

نامية ُب ا١تفهو  لدي ا لدين كأف ىذه  ية كا ن لعلما ناميات ا لغريب ىي ٣تموعة كلقد شرح ا١تذكور دي للغوم ا ـ ا
األفكار اليت ٗتتص باإلٯتاف كالسلوؾ كاٟتكم كىي إٚتاؿ للحقيقة ُب نظاـ من اإلٯتاف كا١تمارسة يصلح  
اة اإلنسانية ُب نظاـ ذم  بعاد اٟتي نية ىي اٚتاؿ لكل أ لعلما نامية ا كأساس لعيش بٍت اإلنساف كأف دي

لعمل ملفتان إٔب تعد قاد كا لعلمانيات شأهنا شأف األديافمغزل يقوـ على االعت  .ٔد ا

عآب من خبلؿ ما ل ة تفهم ا ي ن لعلما فيو دكف أف ترل حاجة إٔب أم مصدر  كلقد أشار ا١تذكور إٔب أف ا
لدين يفهم ما لعآب من خبلؿ ا١تصدر األٝتى الذم ال يعلوه شيء ، كىكذا فا٠تبلؼ  آخر كأف ا ُب ا

لقيم اإلنسانية ُب كق ل تعاطي مع جوىرم حوؿ ا١ترجعية األٝتى  ل ائيُت إٔب ا لفيزي عآب عودة ا ل ت يشهد ا
نية . لدي لعقيدة ا ية اليت تتعاطى معها ا ئ ا فيزي تا ي ١ت  ا١تشاغل ا

                                                                                                                                                    
1

ب  لسا ا ١ترجع   ُّّق : ص  ا

  ُّْاالجتهاد ص  ِ

3
بق : ص    لسا ا ١ترجع   ُّْا

يويورؾ  ْ ن ١تسيح ُب  د ا لسي ا ائس  لكن ل لعمومي  ا اجمللس  اف ُب  د كاألدي ئ عقا ل ا بُت  لعبلقات  ا  مساعد سكرتَت 

  ُّْاالجتهاد ص  ٓ

 ُّٓاالجتهاد ص  ٔ
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لدكتور جورجي  ية ( بدأ ا غرب ل ية ا لتجربة األكرب علمنة ُب ا ل لدين كا لدكلة كا لة اليت ٖتمل عنواف ) ا كُب ا١تقا
برز اجملاالت اليت شهد فيها  ُنيلن  فو من باإلشارة إٔب أف أ ليده كأعرا اجملتمع األكريب ضغطان على تقا

لدكلة كأكد أف كجود جيل جديد من  لدين كا لعبلقة بُت ا جانب األقليات ا١تسيحية ُب أكربا كىو ٣تاؿ ا
تارٮتي لعبلقات  ل بلور ا ت ل اريخ نشوء اجملتمع األكريب كاستعراض ا ا يستدعي مراجعة ت ا١تسلمُت ُب أكرب

لدكلة كأضاؼ إٔب  لكنيسة با نو البد من معرفة موقع ا١تسلمُت ُب ىذا ا١توقع األكريب ٔتا ٭تملوه من ا أ
لتكيفات اٟتاصلة كا١تطلوبة .  مفاىيم ُب ضوء ا

ليات ا١تذكورة  لقوؿ إف إ٬تاد مكاف لؤلقليات ا١تسلمة ُب ٣تتمعات أكربا يرتب على األق بع ا١تذكور ا تا كي
ئد كأف تفهم مضامُت ى لسا لغريب عنها كىذا أصعب جدان على أف تتكيف فكريان مع الوضع ا ذا الوضع ا

لدكلة  لفوا الفصل بُت ا لذين أ راؾ ا اء األت ن ث ية باست ن لدي ية ا ت ية اليت أتت من ٣تتمعات تألف ا١تؤسسا ب ل غا ل ا
لدين .  كا

للمسلمُت ُب أكربا كلكن ٬تب أف تكوف مشاركتهم فعلية كليس ٣ترد  لكاتب إٔب أف ىناؾ كجودان  كخلص ا
 ِمتفرجُت 
بدين كٖتت عن عا ل لدكتور طيب زين ا لعلماء ُب ٣تتمع مسلم معاصر استهل ا ية كا ن لدي ا واف دكر ا١تؤسسات 

ليم اإلسبلمية ) ا١تعيار األٝتى لقياس األداء  تعا ل بار ا تأكيد على أ٫تية اعت ل ا ب ا١تقالة ا٠تامسة عشرة 
لدين دك  لدكلة كاجملتمع ُب علماء ا لقيمة على كل ٣تاالت ا ف غَتىم من اإلنسا٘ب شرط عدـ حصر ا

 ا١تتخصصُت .
لدكلة على أف ٯتارس  رة خاصة ُب ا لديٍت على عاتق مديرية أك كزا يم ا تعل ل لقاء مهمة ا كدعا ا١تذكور إٔب إ
لدين فحسب  لعلوـ كمن قبل أشخاص مدرسُت من قبل علماء ا تعليم ُب إطار أمشل يضم ٥تتلف ا ل ىذا ا

... 
ليغية اليت هتدؼ إٔب ب ت ل ناء ٣تتمع اإلسبلمي كىي :كاستعرض ا١تذكور األ٪تاط ا ب   

اه اٞتهاد ُب مصر . - ن ب ت لعنيف الذم ت لنمط ا  ا
ناه اٞتماعة اإلسبلمية ُب باكستاف . - ب ت لذم ت لسياسي ا لنمط ا  ا

بليغ ُب ا٢تند .  - ت ل ناه ٚتاعة ا ب ت لذم ت لنمط الصوُب ا  ا

لذم يؤديو ا١تثقفوف ا١تسلموف من غَت ا بليغي ا ت ل لعمل ا ان ىؤالء كلقد أكد ا١تذكور على إتاه ا لفقهاء داعي
نتقل ا١تذكور إٔب  نهج كا١تسآب ، كا ل لتطور كا ثة كا لشباب على ٨تو تقربو من اٟتدا تعويل على جيل ا ل إٔب ا
لمجتمع   لزكاة دعمان ل نفاؽ أمواؿ ا ة كإ نية ُب ٣تاؿ جباي لتجربة السودا لنجاح الذم حققتو ا اٟتديث عن ا

بلد  ت ل ة ا ل باه إٔب حا ت ان االن لعلما٘ب اليت دفعت ا٠تلفاء إٔب تبٍت بعض  االجتماعيةككل كملفت كاٞتمود ا

                                                 
ة  ُ ١تسيحي ات ا لعبلق اإلسبلـ كا ب –مركز دراسة  ات سيلي دك ُب  ي ـ ا١تسلمة ُب كل غها نكلًتا  –رمن  إ

  ُّٔاالجتهاد ص  ِ
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نُت  يها الشريعة ٤تصورة ُب إطار قوا ية اليت أكصلت اجملتمعات ا١تسلمة إٔب حالة كجدت ف لغرب نُت ا لقوا ا
 األسرة .

ئية اإلسبلمية ( استهل  ا لدعوة اإلحي لة قبل األخَتة كاليت ٛتلت عنواف ) حقوؽ اإلنساف كا كُب ا١تقا
لدكتور ك  ية إٔب اإلسبلـ على ا لغرب لقول ا لكامن كراء نظرة ا لذىن إٔب حجم ا٠تطر ا ان ا ليد سيف ْتثو ملفت

لتطرؼ  لعنف كا نو دين ا  .1أ
ة ، كىي  لعربي لداف ا ب ل ناىا اإلعبلـ ُب بعض ا ب ت لغرب كي ة عبارة أكجدىا ا ي كلقد أكضح ا١تذكور أف األصول

نة تارٮتية كسيوثقافية ٥تتلفة كل االختبلؼ  ة كا١تسلمة كما تعكس قري لعربي ة ا ئ ي ب ل عما ىو مألوؼ ُب ا
فئات كاٞتماعات ا١تسلمة . ل نوع ا ان لعدـ ت اعان خاطئ نطب  يعطي ا

رادة  ية اإلسبلمية معددان أىدافها بأهنا تدفع إ ئ ا نتقل ا١تذكور بعد ذلك إٔب اٟتديث عن اٟتركة اإلحي كي
عا١ت ل لرسإب ا لًتقي بو إٔب ا١تستول ا ية : ترميم اجملتمع ا١تسلم كا ٪توذج االعتداؿ الذم  -ُي كباآلليات اآلت

ئد  لسا ناء ا ب ل لذم يستهدؼ األنظمة ا١تقتدية بالغرب  -ِيعكس ا لثورم ا لعسكرية اليت تتبٌت -ّا زعة ا ػ ن ل ا
لتحرير .  ا

بهان  لشريعة اإلسبلمية من نبطة من مقاصد ا فان مست لهم أىدا لدكتور سيف أف ا١تطلوب ىو تغيَت يست كيرل ا
لغرب إٔب خطر تصور  بار ا عا١تي ك٤تذران ُب اآلف نفسو من خطأ اعت ل أنو عدك للسبلـ ا لغرب لئلسبلـ ب ا

لعآب  .ِكحده الضامن ٟتقوؽ اإلسبلـ كا
يتعلق ْتقوؽ اإلنساف  يما  لتطور كخاصة ف ثة كا لفقهية على مستول اٟتدا كلقد أكد إٔب توسع ا١تدارؾ ا

لزماف ثيات ا١تكاف كا لغريب الصحيح ٟتي لفهم ا ، كخلص بعد ذلك إٔب اٟتث على اعتناؽ  على ضوء ا
توازف ُب ىذا اجملتمع ل لدٯتقراطية ا١تنظمة كحل أمثل يضمن خلق ا  . 3ا

ع   س ا ت ل ث ا ح ب ل  ا

ة ي رب ع ل ا ا رن ا ي د ة ف ي ع ق وا ل ة ا ن م ل ع ل  ا

قعية  لوا لعلمنة ا لتحديث اليت تطاؿ اجملتمعات اإلسبلمية تسمية ا يات ا نر على عمل ي  .ْلقد أطلق ب

ا ىذا ا١تص نا الحظنا أف ىناؾ أكثر من  ٓطلح يًتدد أيضان من قبل بعض ا١تفكرين كلقد كجدن ن يد أ ، ب
ية  ب لعلمنة اإل٬تا ية : ا قافية با١تسميات اآلت ث ل لعلمنة اٞتديدة  –جهاز مفاىيمي يًتدد لدل األدبيات ا  –ا

                                                 
1

  ُّٖاالجتهاد ص  

 ُّٖاالجتهاد ص  ِ

3
  ُّٗاالجتهاد ص  

ف  ْ عددا ل ا عة  ب را ل ا ة  لسن ا االجتهاد بَتكت  ر  ، دا د  ها االجت ة  ـ  ُٔك  ٣ُٓتل عا  بعدىا  كما ُُِص  ِٗٗل

بَتكت  ٓ لساقي  ا ر  اإلسبلمي دا لفكر  ا  : رغوف  أ   َِٔص  َٗٗد: ٤تمد 
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لعلمنة اٟترة  ية  –ا١توقف من ا١تعرفة  –ا ل لنضا علمنة ا ل لعلمانوية  –ا لعلمنة اإلسبلمية  –ا لعلمنة  ُا ا
 .ِا١تنفتحة 

عدك أف يكوف مصطلحان دارجان غَت ٤تدد ا١تعآب كمنضبط  ىكذا يتضح أف اٞتهاز ا١تفاىيمي الم
اه على الصعيد  ثقاُب كاالجتماعي أما إذا رصدن ل لفكرم كا لعناصر ، ىذا على الصعيد ا السمات كا

باىان كغموضان .  اٟتضارم فاألمر يزداد اختبلطان كاشت

لشره الذم الىم لو إال ٚتع لقد سقطت معظم  لطفيلي ا لرأٝتاؿ ا لغرب على يد ا مفاىيم كمثل ىذا ا
ذا كاف ا١تقاـ ال ١تاؿ ، كإ نا اإل١تاع إٔب تلك الصَتكرة احملزنة  ا ١تريع فحسب لسقوط ا بياف ىذا ا ت يتسع ل

لذم  لعآب " ىذا ا١تصطلح ا بة ا نربل ا١تخيفة اليت حدت عا١تان كبَتان مثل ) فيرب ( للكبلـ عن " خي ا
لشهَت حوؿ ذلك  لتعمق ُب تفكيكو كحرثو كتصنيف كتابو ا ل لفرنسي مارسيل غوشيو  لباحث ا  .3ا

يتو على صعيد  ن ية ا١تعٌت ٍب أخذ يفكك ب عار غوشيو من ) فيرب ( مفهوـ مديون ٢تاـ است لكتاب ا ُب ىذا ا
لعلمنة كاالقتصاد اٟتديث كما يع كا لتصن يو ا ل يو اٟتضارة  اجملتمعات ا١تسيحية كاشفان ما أدل إ ل قادت إ

يو  ل لعارية ، كىذا ىو عُت ما توصل إ ١تادية ا لعآب عن حقيقتو ا ئية من تراجع ا١تسيحية كانكشاؼ ا لشي ا
ية منذ ٟتظة صعودىا حىت  لفرنسي فَتناف بركديل فقد عمد ا١تذكور إٔب دراسة اٟتضارة األكرب ا١تؤرخ ا

نتصارىا .  بلوغها أكج ا

ية ن نسا ية ٕتربة إ لغرب آماؿ  كُب نظرنا إف أ ية : مثاؿ / كاقع كلقد طرح ا إ٪تا تتحرؾ من خبلؿ جدل
تهى كما قاؿ غاركدم إٔب ىذا الوضع احملزف  ن تنوير كلكنو ا ل لنهضة كا نسانية السيما ُب عصر ا كتشوفات إ

. 

لعلمنة كىو مصَت ال ٖتسد عليو كا١تطلوب منها أف تعود إٔب منطلقاهتا األساسية كموقف  ىذا ىو مصَت ا
قاء .من ا١تعر  ئمان ٨تو االرت ا١تتوترة دا ية  ن لركح اإلنسا  فة كموقف من حق ا

لعلمنة  نة لتجديدىا ) ا ية تعا٘ب أزمتها كىنالك ٤تاكالت رصي ن لعلما كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : إذا كانت ا
تاريخ لصاٟتهااٞتديدة ل ما)(  فكيف ذها إذف تتكلم عن هناية ا ناسية الكبلـ عن مقولة فكويا ( ناسية مت

نفها إٔب مصَت حتفه لعآب كىي نفسها منقادة من أ ا تها ا١تشؤكمة ٍب كيف ذها تتكلم عن قيادة  ا كهناي
 مدمر .

                                                 
١تشرؽ ُ ر ا بَتكت ط  حوا نشر  ل للدراسات كا ة  ي عرب ل ا ١تؤسسة  ا ١تغرب  في   ّْص َٗٗ ُكا لدكتور حسن حن ل عبَت  ت  كىو 

قي بَتكت ص  ِ لسا ا ر  ا لدين د ة كا علمن ل ا رغوف  أ   ُٗد. ٤تمد 

3
 Marcel gauchet : le descendantement du monde , ed , gallimard, paris , 

1998  
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لسكاف ُب اجملتمعات اإلسبلمية فقد فقدكا توازهنم أك بوصلة توجيههم  با١تائة من ا إف سبعُت إٔب ٙتانُت 
ئلة ال تق كىم يعيشوف فوضى معنوية ىا ل يدية قد اختصرت كدمرت ٯتكن كصفها ألف قيمهم ا١تعنوية ا ل
ثة قافة ا١تدعوة حدي ث ل  ُبعنف من قبل ا

ئع دكف أف نستطيع  لشا تعلمن الكاسح كا ل عآب اإلسبلمي ( ُب طور ا ل نا نعيش اآلف ) ُب ا ن كحقيقة األمر أ
لعديدة اليت تنتج بواسطتها عملية  يات ا عمل ل ية الصرفة كدكف أف نستطيع رؤية ا ن لعلما يعة ا رؤيتو ُب طب

لعلمنة كا ليت ا نا بواسطة ا١تفردات اإلسبلمية ا ن أعي نا أك قل يغمضوف  ن لدنيوة يومان بعد يوـ ، ٍب نغمض أعي
تعلمن ىذه كتربز ما ل ٭تصل اآلف ككأنو ديٍت إسبلمي ىذا ُب حُت أهنا ٕترم ٖتت غطاء  ٖتجب عملية ا

لعلمنة اتساعان كتدمَتان .  ىذا اإلسبلـ عمليات ا

تساعان كتدمَتان ألهنا  ر ا ية قلت أكث ب تها اإل٬تا تها كمادي ة من قبل ا١تسلمُت ُب كامل كضعي ي أكالن غَت مرئ
لعلمية ا١تعقدة  لتحليبلت ا لعوآب اٞتديدة ، كلكن نظران لغياب ا لقدٯتة كٗتلق ا لعوآب ا يان تدمر ا ن ا كألهنا ث

عربية كاإلسبلمية ، فإف أحد ال ل لتجمعات ا ان من شيء ك٧تد أنفسنا نتخبط ُب  عن ساحة ا ئ يعرؼ شي
 فوضى معنوية كاملة ...

لفوضى ال للغة  قلت فوضى معنوية ككاف ٯتكن أف أقوؿ إهنا فوضى سيمولوجية أيضان فهذه ا ٗتص نظاـ ا
نا نشهد خلط  ن اة اإلسبلمية كمناحيها كباختصار إ ٪تا تتجاكزه لكي تشمل كل مظاىر اٟتي فقط ، كإ

ان  ي لقدٙب باٟتديث بشكل منفر كمضطرب معنويان كدالل  .ِا

لًتاجيديا ىكذا ٯت ية تشارؾ ُب ىذه ا ن علما ل لعآب اإلسبلمي يدمر قصدان أك عن غَت قصد كا لقوؿ إف ا كن ا
لتخطيط  لتصميم كا تم ٣تردة عن ا لعلمنة اإلسبلمية ت ١تؤ١تة فكيف نتكلم عن علمنة إسبلمية ، كىل ا ا

لقبوؿ الوجدا٘ب ؟؟ لعلمي كا٠تيار اٟتضارم كا  ا

قعية أ وا لعلمنة ال تكلم عن ا تها بالعلمنة الكاسحة كا١تدمرة ...ٍب كيف ن  ليس األفضل تسمي
بار ، فهذا ىو  ت ن لزىور تتفتح كل أليس األفضل أف ندعو إٔب حوار اٟتضارات من خبلؿ مبدأ : دع ا
لبشرم ذم  اغة الشخص ا لعا١تُت " كصي ية " نسبة إٔب رب ا لكون ية ا ن لعا١تي يم من أجل خلق ا لسل لطريق ا ا

لكرامة . لعظمة كا  اٟتقوؽ كا
ية علمنة ستكوف  إف اتورؾ   -أ ت ء مآب   -كما كاف عليو اٟتاؿ ُب تركيا أ ية فوات كخوا تورية شكبلن كاركا

زيائية  لفي عميقة من ا ل لعاـ ، من  االجتماعيةتنطلق من اٞتذكر ا لقومي كمن ا١تتخيل ا ، أم من الضمَت ا
بتة كفلكلورىا منطق األمة كقيمها كمناط شرفها كٛتاسها كاعتزازىا كىويتها كشخصيتها كقسما ا ث ل هتا ا

                                                 
ر ُ ا بَتكت د لدين  ة كا علمن ل ا أرغوف  ر ص  د.    ٕٔاٟتوا

فكر اإلسبلمي ص  ِ ل ا أرغوف    ُِٗد. 
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لركحي كمن زفَتىا ا١تقموع كمن حسها ُب األرض السيما  كقصصها الشعبية كنظرهتا إٔب الوجود كأر٬تها ا
عركبة . -األرض ا١تغتصبة فلسطُت  ل  قلب ا

لفيزياء  ية اليت تنجز  االجتماعيةىذه ىي ا لتحت ية ا ن ب ل اليت تكلم عنها علماء االجتماع ، كىذه ىي ا
ل لفوقية ...الصرح أم ا ية ا ن  ب

ناميكية أك  ية حركية أك دي أقداـ ىشة ، كإف أ كلن يكوف ىناؾ رأس كاسح ُب جسم كسيح يقوـ على 
لسكوف أم من ثوابت اٟتياة كأصوؿ  -كما قاؿ أكغست كونت   -فاعلية إ٪تا  ٬تب أف تنطلق من ا

لفلك اتو ٘تامان كما ٭تدث ُب عآب ا  .ُاجملتمع كأساسي

لذم يشكل اإلسبلـ جدكالن كعلى ىذا األساس فإف  لعريب ) ا لعآب ا لعلمنة على صعيد ا أم تأسيس ل
لذات كا٢توية ... اتو ( إ٪تا ٬تب أف يكوف ٤تموالن على قاعدة ا قان ُب حي  عمي

نة ، كليس  لتأسيس على صخرة رصي لطبيعة كا تاريخ كاٟتضارة كا ل قع كا لوا اة كا ية اٟتي كىذه ىي جدل
لفراغ لدكراف ُب حلقة ا٠تواء اٞتهنمية اليت دارت حو٢تا كثَتان  تأسيسان عدميان معلقان ُب ا ، كبغَت ذلك فا

لعصر اٟتديث ... لعريب ُب ا لدعوات اليت شهدىا ٣تتمعنا ا  من ا
لعركبة كاإلسبلـ )فيزياؤنا  ية ا ية الصورة  االجتماعيةا١تسألة أكالن كأخَتان ُب جدل ( كاليت ىي ْتد ذاهتا جدل

يتو كىدفو كمعناه .كاإلطار ، اإلطار يغٍت الصور  ئ  ة ذهاء كالصورة ٘تنح اإلطار غا
قاعدة اٟتامل  ل قع ا لوا لركح ترنو كتتشوؼ إٔب ا١تثل األعلى كاألٝتى ، كاٞتسد ا لركح كاٞتسد ، ا ية ا جدل

لركح كتتجوىر فيو بإتاه عآب ا٠تلود ..  الذم تنطلق منو ا

نا ت ي لذات أما على صعيد جدل لركح كا ية حركة ا لعلمنة كاآلخر فبل ٯتكن ٢تذه  ىذا على صعيد جدل مع ا
تارٮتية كمقومات ىذه الشخصية  ل ا ا ن ت يانعة إال باعًتاؼ ذهوي ل لناضجة كٙتارىا ا ية أف تؤٌب أكلها ا اٞتدل
ثها اإلنسا٘ب ال على أساس اقتبلعها كإقصائها كطمسها كتشويهها ك٤تاصرهتا ، كىذه ىي عُت دعوة  را كت

ر  ابو حوا لقركف الوسطى بُت اٟتضارة  اٟتضارات ، كىو عُت ماا١تفكر الكبَت جاركدم ُب كت حدث ُب ا
تأثَت ابن رشد كغَته ككاف ٙترة ذلك فكر توماس  ة كاٟتضارة األكربية من قنوات االتصاؿ ب اإلسبلمي

 .ِاألكويٍت كغَته 

تق ل تج ا١تعٌت كتسربل اٟتياة كىي كراء ىذا ا ليات األكرب اليت تن لفعا لعقل كا١تنطق كاإلرادة ىي ا دـ إف ا
لركح ٢تيجل  لبشرم ) فينومينولوجيا ا لشرط ا لركح اإلنسانية ُب معراجها ٨تو ٖتقيق ا لذم قطعتو ا ٢تائل ا ا

لركح ( .  أك ٘تظهرات ا

                                                 
فكر اإلسبلمي ص  ُ ل ا أرغوف   ُِٗد. 

قدٯتة كىي التزاؿ  ِ ل ا رة  األدي بن خلدكف ُب إحدل  ا يؤكد كجود نسخة من مقدمة  يع ، كىو  مد رب لدكتور حا ا نظر  ا
لمرجع . ل اإلشارة  ، سبق  ة  ي ن ي لبلت ا غة  ل ل ا  ب
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لتهميش ، ىذه األمور ال لبطش كاالخًتاؽ كاإلقصاء كا لعنف كا ٯتكن أف ٗتلق  كمقابل ذلك فالقوة كا
لقيمة فهي أنيت )  ل -antiا١تعٌت كا  قيمة. معٌت كالبل بلضد  ( معٌت أك ا

ية أم ال لقيمة أهنا أكالن قطب ية  إف من أىم خصائص ا ن ا لنقيض كىي من جهة ث ا١تقارنة مع ا تفهم إال ب
 فعالة كحركية كناشطة كىي تنجز ا١تعٌت ٖتت أقسى الظركؼ .

ان لتجديفي باٟتاكم فأرفض فأخلق ا١تعٌت ، كبالعكس فواضعو اٟتبل  ن قد يوضع حبل ا١تشنقة ُب عنقي رىا
 معٌت . ينتجوف إال البل ال

نا كاخًتاقها نسمي ذلك معٌت قيمة .. علمنة ألف ىذا  على ىذا األساس ال نستطيع أف نسمى غزك أمت
لعقل غَت ا١تكبل باألذهاظ كاألثقاؿ كاألكباؿ . دة اٟترة كا لغزك ٓب يتحدد على أساس موقف لئلرا  ا

نا ،  ثقاُب ا١توجو إٔب قلعة ضمَتنا ككعي ل لغزك ا نا كمنطقها إف ىذا ا صخرة كبَتة ضاغطة على احساس أمت
لفعلة تتحرؾ خارج ىذه  بتها اٟتضارية كقسماهتا ا١تشًتكة ، إف ىذه ا لعاـ كنظرهتا اٟترة إٔب اٟتياة كثوا ا
يح للعريب أف يصنع مصَته  ت غان ُب عمل تارٮتي ي ة ا١تستقلة ا١تستخلصة استخبلصان سائ ي لشعب دة ا اإلرا

 . كقدره كتارٮتو حران مستقبلن 

لعلمنة  نا كا فاعل إرادم مستقل عميق كْتوار ٛتيم بُت حضارت تارٮتيان حران صادران بصدؽ كبت إف عمبلن 
لناصر  ىذا اٟتوار ال لراحل ٚتاؿ عبد ا نا ا٢تاضمة على حد تعبَت ا ا عليو عصارت ن ب ذا صب يمان إال إ يكوف سل

بيوتيك  ي ت اه ُب نسيج حياتن -كأفرزنا األن ئرة ا١تضاد اٟتيوم ، ٍب أدخلن ا كمقومنا العضوم عندئذ يدخل دا
اىتة ال  فاعلية. ركح فيها كال ا١تعٌت كيسمى علمنة ، كماعدا ذلك فعلمنة كاركاتورية شكلية ب

تة أشبو ما ب ا ٪تا تقوـ على قسمات كبصمات ث ة أمة إ ي ة اليت يعلوىا  إف شخصية أ يكوف بالصخرة الصلب
امها كدٯتومتها كقد ٖتوؿ ظركؼ كثَتة دكف الًتاب ، كىذه الصخرة ىي اليت تكسب األرض شكلها كقو 

يذكب الصدأ كتتآكل طبقات الًتاب كيعود ا١تكبوت  أف تظهر األمة قسماهتا اٟتقيقة ، كلكن سرعاف ما
مان كما حدث ُب  لعريب ، ك٘تا ا ا ن ئر عندما جهدت فرنسا لطمس شخصية شعب ٘تامان كما حدث ُب اٞتزا

 يكاتورية باىتة تسفو شخصية األمة.تركيا حيث فرضت معاىدة لوزاف علمانية كار 

ة ىذه األمة ك٘تامان كما  كىا لذم ٯتثل قسمة رئيسة ُب شخصي ٨تن نسمع كنرل عودة ا١تكبوت اإلسبلمي ا
لعريب ُب فلسطُت ضاربة عرض اٟتائط حقائق  نا ا ئها ُب طمس شخصية شعب تفعل الصهيونية كمن كرا

اريخ. ت ل تها كنواميس اهلل كا ب  اٟتياة كثوا

لسياسة ، حديث ١تفكر إيطإب يعانق مظهران من مظاىر  ف أغا٘ب األمة كالدعٍت أدك  هتمٍت بعد ذلك ا
ثوابت ُب نسيج األمة . ل  ا
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برة  لسياسة إ لغد كأكد مفكر آخر أف ا ليوـ ىي سياسة ا ا ا على ىذا األساس أكد بوتوؿ أف سوسيولوجي
 مغناطيسية ٖتركها الساحة ا١تغناطيسية اليت ىي مقومات اجملتمع .

ذا أردت أف تلتمس السياسة ٕتدىا ُب األيديولوجيا كإذا ك  على ىذا األساس أكد ميشيل دكبرم أنك إ
لفيزياء  لدين كجدتو ُب ا ذا أردت أف تلتمس ا لدين كإ أردت أف تلتمس األيديولوجيا كجدهتا ُب ا

 .1االجتماعية 

زياء  لفي ةإف ا عربية كتضاريسها كمقوماهتا ىي األساس  االجتماعي ل ا ا ن لفذ لكل مستقبل كلن يسعف ألمت ا
تها  نا ُب كحدهتا كىوي تغافل عن حقائق أمت ل غفلة أك ا ل كيفيد حكامنا كمن تبعهم كٟتق ذهم كجاىد معهم ا

 كذاهتا كخيارىا اٟتضارم .

يو ىذا " ما  ان مدلبلن بأف مصر قطعة من أكربا ، فهل كجد رأ ي ل لقد رفع ا٠تديوم إٝتاعيل عقَتتو عا
لواقع أك  ان " من ا  صدل من اٟتقيقة ؟؟؟صدق

انة فأين ىو "  لكن ا يع ُب أرض  لتطب ينة على ٧تاح ا ان كصها لقد راىن منظرك كامب ديفيد كمهندسوىا عرب
 ا١تاصدؽ " ٢تندسة ا٠تواء .

لقد كضع ا١تفكر " ده كامبل " ا١تعادلة اآلتية كشرط ألم عمل تارٮتي : استشراؼ ، معرفة ، قدرة كإف 
نا ٬تهلوف عاملُت مع أمت نا  ا١تت مت إذا ٕتاىلوا ردكد أ لقدرة  أك يتجاىلوف ىذه ا١تعادلة ، كمن أين ٢تم تلك ا

تها. ذا ٓب يستشفوا مفهوـ شخصي  كإ

لًتاب كيقرط  لفركسية ، كىو يعيش بثلث معدتو كيستف ا لعظيم كرث عن آبائو اٟتياء كا لشعب ا إف ىذا ا
اران للكرامة   .ِاٟتصى إف كاف ذلك ث

لدكر اإلنسا٘ب كلقد قدـ ىذا الشعب لئلنسان لدة ، كىو لن يرضى عن ٗتليو عن ىذا ا ية أعظم رسالة خا
 ) أىلوفى ٍوؼى تيٍس سى كى كى ٍوًم قى ًل ره لىكى كى نَّوي لىًذٍك ًإ لذم توج رأسو ، قاؿ تعأب : )كى لشرؼ ا كعن ىذا ا

 ( ْْ)الزخرؼ:

تارٮت ل لذين ٕتسدكا مشركعنا اإلنسا٘ب ا نا ا ئ ا كعلما ن ل نا كأبطا ادت ي أمثاؿ عمر بن كىذا ىو سر خلود ق
لدين كٚتاؿ  لدمشقي كاإلماـ األعظم أيب حنيفة كابن حنبل كصبلح ا لبصرم كغيبلف ا عزيز كحسن ا ل عبد ا

لناصر .  عبد ا

                                                 
1
المصذر    سبق ركر 
ان راجع قصيدة  ِ فرل لطف لشن ا عر  لشا  ا
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يو إكباران ألنٍت أجد عربه مشركعان يهمو كما يهمٍت لكن  ل قولو : إنٍت أ٨تٍت إ لزعيم ب كصف أحدىم ا
 .ُيتجاكزه كما يتجاكز٘ب 

قد ارتقى ىؤالء إٔب ذ لركحي فلم يكن إ٢تهم ىواىم بل لقوا رذهم كىم الل ٯتلكوف قطمَتان ،  ركة الصفاء ا
نكار  لركحي كا٠تلقي من حكامنا ُب إ لشا٥تة من الصفاء ا لذركة ا كلعمرم كم ٨تن ْتاجة إٔب مثل ىذه ا

نا كل طاعة كحب كتضحية . ي  ذكاهتم كعندئذ حق ٢تم عل

ا أم طرح مشركع يقوـ على كمن جهة أخرل ٨تن ْتاجة إٔب إعادة طرح مشركع  ن ت ي األمة ٔتا يتفق مع راىن
لدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف ككرامة ا١تواطن  عقد اجتماعي عريب هنضوم قوامو احملورية األخبلقية كنسيجو ا
نابعة من األدياف  ل لركحية ا لقيم ا ية ا١ترأة كسداه الشرارة اإل٢تية كا كمناطو ا٠تيار اٟتضارم كٟتمتو قطب

لعقبل لتقدـ كا٠تَت كاٟتضارة . نية ككمنطقو ا لغرب كعلى كافة منجزات ا  اجملتمع كاالنفتاح اٟتضارم على ا

ا  ن ي ل ية إ ن لعلما متو كعندئذ تدخل ا ة عندئذ نؤدم للركح حقها كللعقل شرفو ككرا فلسفي ل للحظة ا ُب ىذه ا
ئبها أك باألصح  نا  –كبعد إعادة صفاء ركحنا  –سليمة من شوا ئ ا ن  .٧تدىا ُب نسيج ب

 

ر   ش ا ع ل ث ا ح ب ل  ا

ة " ي ع ق وا ل ة ا ن م ل ع ل ث وا ي د ح ت ل ة وا ي وم ق ل ة ا ل أ س م  " 

رادتو عقلو  لفاعلة ُب اإلنساف : ضمَته ، إ للقول ا يها  كنا قد أرىصنا ١توضوعنا ىذا ٔتقاربات تعرضنا ف
لقبض على أك  -على ضوء اٟتقيقة  نا من ذلك ا يل للمسائل اليت الوحي ككاف ىدف لتحل لتفكيك كا لويات ا

ثورة تواجهنا   ل لعلمي أم ا لعصر ا رة ا نا كمساي ي ن لسياؽ االجتماعي الذم بُت ظهرا لتحديث كا كالقومية كا
لعربية ك٘تيزىا عن السياؽ اٟتضارم األكريب  لقومية ا لتكنولوجية كا١تشركع اٟتضارم كخصوصية ا لعلمية ا ا

ة كا١تعاصرة كمظاىر ثابتة ُب الًتاث كاألصال ل لعناصر ا لهاـ معآب ا١تستقبل كا نا  كاست ت ا لتغريب ُب حي ا
لعصر كغَت ذلك من األمور .  كاإلبداع االجتماعي كٖتديات ا

ياتو كحدكده  ن تعامل مع ىذه ا١تواضيع مقاؿ موسوـ بعنواف : اٟتل اإلسبلمي إمكا ل كالذم دفعنا إٔب ا
ز  ػ ن ي  .ِبقلم فريد ماف ب

                                                 
بَتكت  ُ  ، د  م حدا ي ترٚتة سل ة  لدكل ا  : بوردك   جورج 

ف  ِ عددا ل ا عة  ب را ل ا ة  لسن ا  ، االجتهاد بَتكت  ر  ، دا د  ها االجت ة  ـ  ُٔك  ٣ُٓتل  بعدىا . كما ُُِص  ِٗٗعا
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أف نعقب على ذلك  كلقد كجدت من ا١تناسب تقدٙب ملخص مبسط ألمهات األفكار ُب ىذا ا١تقاؿ على
لتقوٯتات ا١تناسبة .  بالردكد كا

 ماىي ا٠تطوط األساسية ُب ىذا ا١تقاؿ ؟؟
نتماءه إٔب األمة  راؾ ا١تتضمن ا لكاتب مقالو مستشهدان برأم ) غوكالب ( أحد ا١تفكرين األت يستهل ا

ية . لغرب لًتكية كإٔب اإلسبلـ كاٟتضارة ا  ا
تلفيق ا١تتناقض ؟؟  ل  كيف ًب ىذا ا

نا ي لديانة  ُب رأ لقومية ، ا ثقافة ا ل لثبلثة : ا لكاتب ) غوكالب ( جسد على صعيد كاحد ا١تستويات ا ىذا ا
ية ا١تؤىلة  ن لعلما ل لنظرية  تإب يكوف غوكالب بذلك قد كضع األسس ا ل ا عا١تية ، كب ل ة ، اٟتضارة ا اإلسبلمي

لعصرية . لتحديث كا  باقتدار لبلضطبلع ٔتهمة ا

ية ا ١تدنية كُب نظر ) غوكالب ( أف ا١تدن لعثمانيُت ٓب تكن إسبلمية بل ىي خليط من ا ة على عهد ا لًتكي
نو سبق  لتخلي عنها السيما أ لفارسية ، كىو األمر   الذم يربر ا ية كا لعرب لركافد ا لشرقية كمن ا ية ا ن لركما ا

عتنقوا اإلسبلـ  تقلوا إٔب مناطق الشرؽ األكريب كا ن  .لؤلتراؾ أف ٗتلوا عن حضارة الشرؽ األقصى عندما ا

ة مقاكمتهم حياؿ الفصل بُت ٥تتلف  ي بدا ل لكاتب إٔب ناحية ىامة ىي أف ا١تسلمُت أظهركا منذ ا كيشَت ا
أنو ينتمي إٔب ٚتاعة  نة كب ة معي تمائو ٞتماعة سياسي بان لفرد  ٣تاالت اٟتياة كذراىا كحقو٢تا حيث يشعر ا

لتحوالت اإلجتماعية اليت تدكر حولو . نية كما يشعر بقوة ا  دي

ثار ى قد أ لشرؽ ل لعلمنة ُب ٣تتمعات ا ية ا آل لقومي ب لكاتب مسألة إخفاؽ ٤تاكالت االندماج ا ذا ا
لدكؿ كانت التزاؿ ُب طور مادكف  دان ذلك إٔب أف ىذه ا ة اليت أعقبت االستقبلؿ را األكسط ُب اٟتقب
لقسر  لقسر االجتماعي إضافة إٔب ا قائمة على ا ل لتحديث اعتمد االشًتاكية ا لقومية كما أف ىذا ا ا

ئر ا  تركيا . –لقومي كا١تثاؿ اٟتي على ذلك : اٞتزا

لذات إضافة إٔب ماتعرضت  باعتمادىا على ا لناصرية ٤تلبل فشلها  لتجربة ا ا لكاتب أف يعرض  كالينسى ا
لدكلة دكف  قتصر على ا لتحديث ا فها ٖتريك اٞتماىَت كإف كاف ا يو من األخطار ا٠تارجية كاستهدا ل إ

تق ل ا ب يد اإلسبلمية .اٞتماىَت اليت بقيت متمسكة  ل  ا

لقطط السماف كحدكث رد فعل شعيب ضد ىذا  تية كظهور فئة من ا دا لسا كلقد عرض ا١تذكور للحقبة ا
 السفو االستهبلكي .

لكفيلة لقياـ ٣تتمع صناعي ؟؟ . لشركط ا  كيتساءؿ ا١تذكور : ىل بإمكاف اإلسبلـ أف يقدـ ا
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ا ب نو ليس بالضركرة ا١تنطقية قياـ االرت علمنة إذ أف ىناؾ ٕتارب الينكر ا١تذكور أ ل لتحديث كا ط بُت ا
نركيج اليت اعتمدت على حركة هنضوية تقوية ، كاألمر  ل لعلمنة مثل ٕتربة ا ية تنطلق من ا ثية غَت أكرب ٖتدي

ياباف . ل نسبة لتجربة ا  نفسو بال

ية ، كىكذا كعلى خطي  ل لرأٝتا تية ُب إزكاء ركح ا ن ا لكاتب بوجاىة رأم فيرب كدكر الربكتست فيرب كيذكر ا
نتهاجو ىذا  ية كا ل لرأٝتا يعيد إٔب األذىاف رأم ركدنسن كأسباب عدـ توجو اجملتمع اإلسبلمي صوب ا

لطريق .  ا

عا١تية  ل بو من فهم ا لثبلثة ٞتهة اقًتا لتوحيدية الكربل ا ز أف اإلسبلـ يتفرد بُت األدياف ا ػ ن ي كالينكر ب
اة اإلجتماعية ، كىنا يعر  لة كا١تساكاة كتنظيم كافة جوانب اٟتي ١تدل ض لرأم األصوليُت اإلسبلميُت ا

ار أف ىذه السنة صيغت بصورة  ب لظركؼ ا١تستجدة على اعت نبوية ١تواجهة ا ل لسنة ا ناد إٔب ا بضركرة االست
يح استيعاب كل مستجد . غاية ْتيث تت ل  مرنة ل

و األ لذم تسيطر علي تإب : ماىي ٝتات ىذا اجملتمع اإلسبلمي ا ل لسؤاؿ ا يد أف ا١تذكور يوجو ا ية من ب صول
١تتمخضة عن ذلك  لسياسية ا لفقهية كا تائج ا ن ل لوقت نفسو ٣تتمعان صناعيان ، ٍب ماىي ا جانب كيكوف ُب ا
اغتو من  لعودة إلحياء الشريعة اإلسبلمية قد صيغ ُب توجيهات عامة كىو مطلب ٗتتلف صي السيما أف ا

 فقيو آلخر .
لتحديث ُب ٣تتمع إسبلمي لكاتب قولو : إف فكرة ا بع ا تا بدك فكرة ٦تكنة دكف أف يعٍت ذلك  كي متكامل ت

 علمنة كافة ٣تاالت اٟتياة .

تذة  نوهنا ا٠تاص ، كىذا ىو موقف أسا يا ٢تا قا اة دن عاؿ مفارؽ كْتي بإلو مت كمرد ذلك إٯتاف ا١تسلم 
لذين ينطلقوف من تارٮتية اإلسبلـ كتأكيل الشريعة  لفلسفة ا١تصريُت أمثاؿ حسن حنفي كفؤاد زكريا ا ا

لنسبة  تأكيبلن  ا ثة ، كاألمر على خبلفو ب ان لتحديات اٟتدا ان عصري ب ان يقدـ خطا ي قعيان متنوران عقبلن كا
لعا١تي  لذم ينتهجو ا١تعهد ا اة بالشكل ا لذين يصركف على تأطَت كأسلمو كافة ٣تاالت اٟتي لؤلصوليُت ا

لدراسات اإلسبلمية .  ل

تأتى من لتوحد اإلسبلمي الت ليات ا لعلمنة كبُت أسلمة   كُب نظر ا١تذكور إف إشكا ئم بُت ا قا ل ناقص ا ت ل ا
لعقدم  ناقضة السيما ذات األساس ا ١تت ا تأكيبلت اإلسبلمية  ل تأتى من ا اة بقدر ما ت كافة جوانب اٟتي

 كاأليديولوجي .

بلو عن  لتاسع عشر كق قرف ا ل ية ا تدليل بأف ا١تسلمُت عجزكا ُب بدا ل نتهي ا١تطاؼ بالكاتب ل ىذا كي
لعلمنة ماـ موجة ا لوقوؼ أ لدكلة الصفوية كدكلة ا١تغوؿ ُب ا٢تند . ا ية كا ن لعثما ة ا لدكل  من قبل ا

قعية أك ا١تفركضة حكمان . لوا العلمنة ا ب لعلمنة ُب اجملتمعات اإلسبلمية  لكاتب ىذه ا  كيسمى ا
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ياف ذلك  ز  -كب ػ ن ي ب ل لقوؿ  يان يؤدم ُب  -كا لدين أمران أخبلق أف اإلسبلميُت رفضوا من جهة أكٔب جعل ا
نتيجة إٔب  ل لعلمنة كإٔب ٖتديد اجملاالت اإلجتماعية .ا  ا

لعقدية كإٔب األدٞتة  يق الشرع ْتذافَته إٔب ا ئلة بتطب قا ل ١تواقف ا كمن جهة أخرل ستقود األمور ا١توركثة ا
لمسائل ا١تطركحة .  ٦تا يصعب معو الوصوؿ لوضع حلوؿ ل

لشركر يقًتح طرح ا١تبادئ ا١تنطلقة من مفهوم يات كا ل يتاح ككحل كسط ٢تذه اإلشكا ل ي الضركرة كا١تصلحة 
لدين  ان يفصل بُت ا ان علمانوي لقبيل ليس تصرف لتحديات ، كإف تصرفان من ىذا ا لمسلم مواجهة ا ل
تو من خبلؿ مبدأ دنيوم فقط ىذا فضبلن عن أف ىذا ا١توقف  ـز ا١تسلم بتحقيق ذا ل نو الي لسياسة كما أ كا

لسياسة كاجملتمع . قعية ٕتمع بُت ا  يقود إٔب علمنة كا

ق مت وي ق ت ر و ي  د

ية : نا نقتصر على تسجيل ا١تبلحظات اآلت ن نقاط ، ك٢تذا فإ ل  لن نتمكن من اإلجابة عن كافة ا

اء كقوة  - ُ تعارض مع طبائع األشي لقومية كاٟتضارية : ٦تا الجداؿ فيو أف اإلسبلـ الي ة ا اإلسبلـ كا١تسأل
يها  لعناصر ا١تركوزة ف اة كا تماىى بالضر  ُحقائق اٟتي لتشكيبلت ، إذ اإلنساف ي لفطرة مع ا كرة كا

اة ككل ماىو ٤تظور على  تاريخ كاجملتمع كاٟتي ل يدة نواميس اهلل كفعلو ُب ا عية اليت ىي كل ي لطب االجتماعية ا
لقرآف الكرٙب بقولو :  لعتو كاالستكبار كىو ماعرب عنو ا  اإلنساف ا١تسلم ا

وَّ  ػي ق ًد  ٍع ػى ب ٍن  ٍز٢تىىا ًم ٍت غى ضى ػىقى ن لَّيًت  ا ونيوا كى وفى ) كىال تىكي أىٍف تىكي ٍم  نىكي ٍػ ي ػى ب بلن  ٍم دىخى نىكي أىٯٍتىا كفى  ذي تًَّخ ػى ت ان  ث ا كى ةو أىٍن
تيٍم  ٍن ا كي ًة مى مى يىا ًق ٍل ا ـى  ٍو ػى ي ٍم  لىكي نىنَّ  ػِّ ي ػى لىييب ًو كى ًب لَّوي  ل مي ا ليوكي ٍػ ب ػى ي ٪تَّىا  ًإ ةو  أيمَّ ٍن  يى أىٍرىبى ًم ةه ًى ( أيمَّ وفى في تىًل ٍ ًو ٗتى ي ًف

لنحل: بعان لذلك فنحن مع غوكالب (ِٗ)ا ا  كت لًتكية كإف كن تماء إٔب أمتو ا يلو كمسلم باالن ناحية تدل ل
لًتكي ثوبو اٟتضارم  لشعب ا ية ، إذ سياف عنده أف ٮتلع ا غرب ل ٩تالفو ٞتهة موقفو كمسلم من اٟتضارة ا

لشرؽ األقصى .  ية مثلما فعل ُب ا١ترة األكٔب عندما خلع حضارة ا لغرب  اإلسبلمي لَتتدم ثوب اٟتضارة ا

لعقدم اإلسبلمي .كُب نظرنا إف ى لقومي أك ا١تبدأ اٟتضارم أك ا١تبدأ ا  ذا ا١توقف اليتفق مع ا١تبدأ ا

لتجديد ، كىو ماسبق ْتثو ٖتت  فا١تسلم مدعو إٔب أف يكوف ُب حالة مستمرة من اإلبداع كا٠تلق كا
بلؽ  بل كُب نظر اإلسبلـ إف كل يوـ يأٌب ٬تب أف يشتق عن ،  effort createurعنواف اٞتهد ا٠ٌت

 لق جديد .خ

                                                 
نظر د ُ ا عآب  ل ا أٌب إٔب ىذا  ي نساف  إ و قلب كل  ب هلل  م ا فطرم كىو خت ل ا نوع من اإلسبلـ  اؽ كىو  ث ي ١ت ا . ٤تمد كىذا ىو 

لسؤاؿ ط  ا ر  ا ، د ، دمشق  د  ١تقل ا ترٚتة د. علي   ، غد  ل ، اإلسبلـ األمس كا و  ردي  ُٔص  ّٖٗ، ُأرغوف كلؤم غا
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 كمن جهة أخرل فالرسوؿ ٭تذر اإلنساف من أف يكوف إمعو كيدعوه إٔب أف يوطن نفسو ُب األمور .

لقومي يدعو  ١تبدأ اٟتضارم كا للبشرية  -زد على ذلك ا أف تستقل كل أمة ُب شخصيتها كىويتها  -خَتان 
لزىو  يتها كعطائها كمسا٫تتها مع مبدأ ) دع ا ل تها ، فذلك مدعاة لفعا قاف بار (كث ت ن تتفتح كل  ر 

لنفسية  لتخلي عنها كىذه ا٠تصائص ا كأخَتان فليس من أمة إاٌل ك٢تا مقدمات كٝتات جوىرية الٯتكنها ا
لغَت كاال٩تبلع عنها . بتها ُب ا لعقيدية الٯتكن إذا قية كا  كا٠تل

لدارين أزالن  – ِ لبشرية كخبلصها األبدم ُب ا لتحديث : اإلسبلـ مشركع ا ة كا علمن ل بدان كقد اإلسبلـ كا كأ
لفاعل اإلرادم  لذكر ا ناميات الحصر ٢تا ٩تص با يات كنواىض كدي لغاية فاعل حشد ككٌرس ٢تذه ا

لعقلي .  كالوجدا٘ب كا

لرسوؿ  يا كىو ماعرب عنو ا لدن نشاط اإلنساف ىو ٣تاؿ ا ياف ذلك أف ُب اإلسبلـ ٣تاالن مًتككان ل بقولو  كب
ياكم . تم أعلم بشؤكف دن ن  : أ

يا ... إذف ١تاذا نضع ىذه  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو لدن يع أخص شؤكف ا لتصن ية كا تقن ل لتحديث كا ليس ا : أ
تساؤؿ ؟؟. ل  األمور موضع الشك كا

لعامل الذم يعمر قلبو اإلٯتاف ُب حرصو على أداء عملو كٖتملو  بوف شاسع بُت ا زد على ذلك فال
ئز  لغرا لرزيلة كٮتوض ُب غمار ا ية كاألمانة كبُت عامل يتخبط ُب ا كاألحاسيس كالشهوات ، للمسؤكل

نمية . ت ل لقيم ُب عملية ا عامل األمريكي تظهر دكر ا ل يابا٘ب كا ل عامل ا ل تإب فإف مقارنة بسيطة بُت ا ل ا  كب
ثة من قسوة  لغربية كما ٘تور بو ىذه اٟتدا ية ا تقن ل ية ا ن نسا لكثَتكف عن ال إ تكلم ا  .ٍُب أٓب ي

ة ا١تادية لئلنساف أم معنية حي لرؤي لفارؽ كبَت بُت ا ية كا ن لدي ة ا لرؤي لعلمانية كبُت ا ة على يد ا اتو ا١تادي
تاريخ الوضعي  ل لركحي ا١تنخرط ُب اٟتياة كالضاغط على ا و ا تو مركزة على كعي اليت ٖتيط بكافة مبادرا

لتجاكزم . لقدسي كا  ا

راء ألنو ٭تيط  عامة كاإلسبلمي كٓتاصة أكثر غٌت كث لديٍت ب تأكيد بأف ا١تشركع ا ل على ىذا األساس ٯتكن ا
ة ب تو ا١تتضمن لدكتور أرغوف ُب مقول لعميقة ، ك٨تن مع ا لنفسية ا عاده ا ب ادرات اإلنساف كٮتاطب أ كافة مب

ينهما أك إٔب ٣ترد  قانو٘ب ب ل لزمٍت إٔب ٣ترد الفصل ا لركحي كا لعبلقة بُت ا زاؿ ا لوىم اخت و من ا٠تطأ كا ن أ
لفلسفة أك بُت األسطور  تيولوجيا )البلىوت ( كبُت ا ل تمييز بُت علم ا ل اريخ ا ت ل  .ِة كا

                                                 
لغد ص  ُ األمس كا اإلسبلـ   : و  ي رد : كلوم غا أرغوف    َِِد . ٤تمد 

ندف ط  ِ ل  ، لساقي  ا ر  ا : د اإلسبلمي  لفكر  ا  : رغوف  أ   ُد. ٤تمد 
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لكبلـ للدكتور أرغوف  -كبالطبع  قليل من أ٫تية الفصل بُت السلطات  -كا ت ل ُب اجملتمع 1فهذا اليعٍت ا
لسبلـ االجتماعي كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كما حدث ُب اجملتمعات األكربية كإف كاف  تأمُت ا ة ل بالنسب

نا إٔب مسائل أعمق كأكثر جذ ل نبغي أال ننسى أف ىذا الفصل ٭تي ة ي رية كأكلوية ... أقصد بذلك : مسأل
لقيمة كمسألة اٟتراـ أك ا١تقدس كمسألة  ة ا با١تعٌت األنطولوجي للكلمة ( كمسأل لوجود  نونة ) كا لكي ا
قاء األبدم ... ككل ىذه  ب ل لرغبة ُب ا٠تلود كا ة ا لة كمسأل عدا ل لعدؿ أك ا ة ا تعإب كمسألة اٟتب كمسأل ل ا

لرغم من كل مايقاؿ كىي اليت ٖترؾ بوحنا ا١تسائل اٞتذرية التزاؿ مفتوحة كٓب ٕت نهائي على ا ل د حلها ا
نا  ت دا نا كسعا  .ِكنضاالت

ية ، كىذا ماعرب عنو  ن لنفس اإلنسا كحقيقة األمر أف معانقة ا١تطلق بعد أساسي كحاجة عميقة ُب ا
لداخلي كاٟتنُت للخلود كاألبدية يشكبلف بعدان أساسي لركحي ا توتر ا ل قولو : ا لدكتور أرغوف ب بعاد ا ان من أ

ئان آخر أكثر  عانق شي ا١تاديات بل يرنو من كقت آلخر لكي ي اإلنساف ، كىذا اإلنساف اليعيش فقط ب
ية ... مان كاتساعان كأقل عبوران كآن  دكا

لركحي دكف ا١تادم المعٌت  لركحية موجودة أيضان كمن ٍب فاإلشباع ا زعة ا ػ ن ل ١تادية موجودة ُب كل مكاف كا ا
و أيضان... كعبارة ن ا١تعٌت اٟترُب ، كإ٪تا تعٍت أف ىناؾ ٪تطان ٤تددان  ( المات اهلليتشو )ل تعٍت أف اهلل ٯتوت ب

لتقدـ  اعية كا لوسطى قد مات كاهنار كقد قضت عليو اٟتضارة الصن لقركف ا ا لتقديس يرجع إٔب ٪تط  من ا
نيتشو ٓب لغ أكجو ُب عصر نيتشو مكتسحان كجو أكربا ك٢تذا ف لتكنولوجي الذم ب لعلمي كا ان من  ا ئ ٮتًتع شي

 حدث حولو كاستيقظ قبل اآلخرين .... عنده بل اكتفى ٔتبلحظة ما

لقدٙب الذم سيطر على ا١تسيحية األكربية طواؿ قركف  لتقديس ا تإب : إف ا ل لقد كاف سؤاؿ نيتشو كا
لكوف  لطبيعة كا لسيطرة على ا لعلم كا نهار لكي ٭تل ٤تلو تقديس جديد كىو تقديس ا كقركف يتفسخ كي

يدية كٓب يعلن كاألشي تقل ل ا اء ... إذف لقد أعلن نيتشو عن موت ٪تط معُت من أ٪تاط األنسية ا١تسيحية 
لتقديس ُب ا١تطلق  .ّعن موت ا

اء كاألسطورة  لتفكَت بأشي لعلموية فجعلت من ا١تستحيل ا لوضعية كا ة ا لعقبلنوي ة إٔب ا ي ن لعلما ناىت ا قد ت ل
لرمزم كاجملاز ، كمن ا١تفركض أف ٘تار  لرأٝتاؿ ا  .ْس ىذه األمور دكران حاٝتان ُب كل خطاب ديٍت كا

لفضاء  عاد الوجود اإلنسا٘ب ، كىي عاجزة عن تشكيل ا ب كذهذا الوصف فالعلمانية ال ٖتيط بكل ذرل كأ
عآب اآلخر . ل تاريخ كاإلنساف كا ل لعآب كا لبشرم كخلع ا١تعٌت على ا لشرط ا ثاؽ ا ب  ا١تناسب الن

                                                 
1

١ت   ا لفصل  ا نسيب ال  ل ا لفصل  ا مع   RIGIDطلق : ٨تن 

فكر اإلسبلمي ص  ِ ل ا أرغوف    ٓٔد. 

فكر اإلسبلمي ص  ّ ل ا أرغوف   ِٕٔد. 

فكر اإلسبلمي ص  ْ ْ ل ا أرغوف   َٔد. 
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لقرآف حر  لنقيض من ذلك ٧تد ُب ا لطاعة لصوت عظيم يرتفع يب كعلى ا كة حرة للقلب من أجل تقدٙب ا
لذم ٮتلعو على كجودم أال كىو صوت اهلل .  بواسطة ا١تعٌت ا

لذم خلعو على حياٌب. يا للمشركعية بسبب ىذا ا١تعٌت ا لعل لسيادة ا نا مدين بالطاعة هلل ذهذه ا  كأ

لرمزم أك لرأٝتاؿ ا ة ا١تعٌت ا٨تط ُب   كال أحد ينكر أف ىذا ا ي كثَت من الشعوب إٔب مستول مديون
لشعائرية كالطقسية بعد أف كاف حركة للقلب .  ا١تمارسات ا

لرمزم  لرأٝتاؿ ا ية ا١تعٌت من ا ة نقلت كظيفة مديون لربجوازي لدكتور أرغوف إف ا لقوؿ مع ا كلكن أال  ٯتكن ا
عاـ ، كىذا يعٍت أف ا١تعٌت اٞتذرم ل ل لديٍت إٔب حق االقًتاع ا ا١تيثاؽ ا تنفيذ حكم اإلعداـ ا١ترتبط بنظاـ 

لرمزم  لنظاـ ا تمثل فيما يلي : كضع حد ل لسادس عشر ي ٔتلك إنكلًتا شارؿ األكؿ كملك فرنسا لويس ا
لناس أصبح مؤدٞتان كمشوىان كمنحرفان عن  ثاؽ ل ١تي ا ١تاضية تشغيل  لقركف ا لذم كاف يضمن طواؿ ا لديٍت ا ا

لًتميز من جديد للميثاؽ اٞتديد ا١تؤسس  مساره األكؿ كثَتان دكف إ٬تاد بديل لو ... أقصد دكف إعادة ا
لوقت  لديٍت ُب ا لرمزم ا لنظاـ ا عاـ .... كىكذا خرجت أكربا فجأة كبعنف من ا ل لتصويت ا على فكرة ا
لعيش داخل اجملتمع اٟتديث ، كىذه  ة أف تستمر ُب ا ي ن لدي الذم تركت فيو ٞتزر صغَتة من اجملموعات ا

١تنعزلة راح الصراع األخرس قليبلن  لرغم منها إٔب علمنة ٓب اٞتزر ا  أك كثَتان يستمر بُت كنيسة جرت على ا
لكربل اليت دعاىا فَتناف بركديل باسم  يها كبُت دكلة منخرطة أكثر فأكثر داخل ا١تغامرة ا تعد تسيطر عل

١تادية   .ُاٟتضارة ا

لعبلمة كاجمل لرمز كا يان كظائف األسطورة كا ثة قد أ٫تلت كل از ُب توليد ا١تعٌت كمن ا١تبلحظ أف اٟتضارة اٟتدي
بشر بواسطتها كيربركف سلوكهم كتصرفاهتم ُب اجملتمع . ل لداللة اليت يفسر ا  ككل أنظمة ا

تقليدم  ل لديٍت ا لنظاـ ا لغرب هناية ا يان من قبل ا١تغامرة كاليت كرست ُب ا اء كل لقد أ٫تلت ىذه األشي
ي لدن ا ية أك  ن لعلما ثورة ١تا دعا ق رٯتوف آركف باألدياف ا ل ية ا لسياسية) ويةكبدا  ( .األحزاب ا

ية  ية كانت أـ اشًتاكية مارست دكرىا كاألدياف لكن دكف مديون ل يربا لدٯتقراطيات ل لواضح أف ا كمن ا
تكتيكات  اا١تعٌت ، فهي تشتغل كتتحرؾ بواسطة إداريُت أك سياسيُت مشغولُت بال تيجي من  تكاالسًتا

لسلطة ك٦تارستها أكثر ٦تا ىي مشغولة بأم ناص ا قت قانونية  ءشي أجل ا ل ئل ا آخر إهنا مشغولة با١تسا
 . ِأكثر ٦تا ىي مشغولة ٔتسألة الشرعية 

نا اآلف ، فنحن  ن لتغَتات اليت ٖتصل ٖتت أعي تطورات كا ل لشركط كا ىكذا نفهم ضمن مثل ىذه الظركؼ كا
تقارباف اآلف من جديد من أج ية ا١تعلمنة قد أخذتا ت لغرب ف ا لدا ب ل لدكلة ُب ا لكنيسة كا ل أف نبلحظ أف ا

                                                 

لفكر اإلسبلمي ص  ُ  ا و  ب ا  َٔكت

فكر اإلسبلمي ص  ِ ل ا أرغوف    َٔد. 
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١تراجعات اليت أخذت على ُتنتج ركحانية جديدة  تبحثا معان عن صيغة جديدة لعلمنة ، كمظهر ذلك ا
بار تعدد اجملتمع ا١تد٘ب لدكلة بعُت االعت لدكلة السيما فيما يتعلق بأخذ ا لكنيسة كا  .ِصعيد ا

ل علمانوم ، فا ل لفكر ا لعلما٘ب كبُت ا لفكر ا تفريق بُت ا ل فكر األكؿ منفتح كٯتارس على ىذا األساس ًب ا
نان من  ان كاألقل تلوي لبحث األكثر حيادي موقع نقد بإتاه كل فعل من أفعاؿ ا١تعرفة ، كىكذا كبصفتو ا
بشرية كىذه  ل لكربل للركح ا تو فهو أحد ا١تكتسبات ا ناحية األيديولوجية من أجل حرية اآلخر كخيارا ل ا

لعلمنة اٟتقيقية   .ّىي ا

لعلمانوم فعلى لفكر ا ما ا عامة تدريس علم تاريخ األدياف  أ ل لنقيض من ذلك راح ٭تذؼ من ا١تدرسة ا ا
بشرية ، كقد فعل ذلك ْتجة اٟتياد كا١توضوعية ، كىكذا  ل عاد اجملتمعات ا ب يان من أ ئمان ككون عدان دا بصفتو ب

ناس أميُت ٕتاه كل ما ل لديٍت كبشكل خاص ُب فرنسا ... أصبح ا نية كا٠تطاب ا لدي اة ا  ٮتص اٟتي

تمثيل عليها بنص لكارؿ ماركس من كتابو نقد فلسفة فالعقبل ل ليت ٯتكن ا لعلموية ا لوضعية كا نوية ا
لرمزم كاجملاز  لرأٝتاؿ ا لرمز كا اء أساسية جدان كاألسطورة كا لتفكَت بأشي لقانوف قد جعلت من ا١تستحيل ا ا

 .ْكمن ا١تعركؼ أهنا ٘تارس دكران حاٝتان ُب كل خطاب ديٍت 

بان كاحد ىكذا ال ا تارٮتية ٧تد كت ل اه ٢تذه اٟتقيقة ا ب ت ان عن اإلسبلـ مكتوبان من قبل رجل عريب يلفت االن
تارٮتي للنيب ٤تمد  ل لعمل ا لبسيطة كاٟتاٝتة ُب آف معان ، قصدت أف ا لذين   ا توراة ا ل ياء ا ب ن كأعماؿ أ

لعربية بالنسبة للجزيرة ا ،  سبقوه ككعمل يسوع ا١تسيح نفسو ، قد ٘تثل ُب تأسيس نظاـ سياسي جديد 
للغات  لتحالف ُب ا ا١تيثاؽ أك ا ية  ن للغرب آنذاؾ ىي رمزا نسبة  نية جديدة بال ية دي ن كذلك على قاعدة رمزا

ية )   (.l,allianceاألكرب

لذم  لعطاء ا ية أف توفر ا١تزيد من ا ن لعلما تان ٢تا  يهيئكا١تطلوب من ا لبشرم بصفتو ذا ثاؽ الشخص ا ب ن ا
م زا ت االل تقيد ب ل ات ٕتاه اهلل كٕتاه أشباىو ُب اجملتمع ، ك٦تاال ريب فيو أف حقوؽ ، ككيبلن مسؤكالن عن ا

لغاية  لكتابات ا١تقدسة ٖتتوم على نقاط كارتكاز كجذكر كمفاىيم كاعدة من أجل ىذه ا  . 5ا

يو اجتماعية( قد ًب ٕتاكزىا  ب ت ية ) من فقر كمرا لظرفية أك اآلن لكرٙب أف ا١تعايَت ا لقرآف ا ىكذا ٧تد ُب ا
يقظ ا١تعُت الرٛتن اٞتبار ا١ترحب بكل  بواسطة معايَت مطلقة ل لعادؿ ا ا لواحد اٟتي  ة اهلل ا أم بواسطة قضي

                                                 
ة منشورات سَت  ُ ث اٟتدا فرنسا كمبدأ  ليت جرت بُت شطرم  ا ة ، اٟترب  علمن ل ة كا ٟتري ا  : ميل بوالت  اريس أ ب  ٕٖٗم 

لفكر اإلسبلمي ص  ِ  ا و  ب ا  َِّكت

فكر اإلسبلمي ص  ّ ل ا أرغوف    ُٔد. 

فكر اإلسبلمي ص  ْ ل ا أرغوف   ُٔد. 
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١تيثاؽ ، كمن ٍب فا١تعارؾ من أجل اإلنساف ليست حقيقية كال لذين يفتحوف قلوذهم كيدخلوف ُب ا  أكلئك ا
ذا ًب خوضها من منظور قضية اهلل   .1فعالة كال مقدسة إال إ

تعإب كا١تطلق يفتح ف ل اء كاألخوة إف خطاب ا فرد خارج قيود اآلب ل ة شأف ا ان من أجل ترقي ي ئ ضاء الهنا
لطاعة أم  لفرد شخصان مستقبلن كحران ، كىي حرية مكفولة من قبل ا لقبائل كعندئذ يصبح ا لعشائر كا كا

ثاؽ كعندما يتحرر كعي الشخص ذهذا الشكل فهو ال لمركر  اٟتب ا١تعاش من خبلؿ ا١تي يعود مضطران ل
 آخر كما ىو عليو اٟتاؿ ُب ا١تسيحية . من خبلؿ كعي بشرم

لًتقية األنطولوجية ىنا مباشرة كلية ال لقاضي ا١تسلم ُب  ذلك أف ا لذم يطلقو ا رجوع عنها كاٟتكم ا
نو يضع كعي ا١تتهم ُب احتكاؾ مباشر مع حكم اهلل أم مع اٟتكم اإل٢تي  السياؽ خارج على كعيو ، إ

 .ِبو ُب حُت أف ا٠تليفة ىو الضامن لتطبيقو الذم ال عبلقة للقاضي بو إال بصفتو متلفظان 

بثق منو الشخص اٟتر كيتشكل كيأخذ  ن ي يتو إٔب حد كبَت بصفتو فضاء  ل لقرآ٘ب فعا قد أثبت ا٠تطاب ا ل
ان  تو ا٠تاصة ليس بصفتو مواطن زل ػ ن لتو كم ئ عاده ، ىذا الشخص الذم كفلت لو حياتو كأمبلكو كعا ب أ

نتخبوا بواسطة نظاـ االقًتاع كإ٪تا بصفتو شريكان هلل ينتسب إٔب ٣تتمع مد٘ب كيديره ٦تثلوف ع لشعب ا ن ا
بدم  لد كأ ثاؽ خا  .3من خبلؿ مي

لذىن ىو  بادر إٔب ا ت لركح حقهما ا١تطلق ، كلكن السؤاؿ الذم ي للعقل كا ية تدعي أهنا تعطي  ن لعلما إف ا
لركحي ، فلماذا إذف نضع األغبلؿ كا لنشاط ا لديٍت ىو جوىر ىاـ ُب ا نشاط ا ل ليس ا ألكباؿ على ىذا أ

نية  لعلما ان ُب فرنسا أكرب صفعة لنظاـ ا باسان إسبلمي للواٌب ارتدين ل يات ا١تسلمات ا لفت لنشاط ، كقصة ا ا
يات . لفت  الذم ٓب يستطع أف ٭تاكر أكلئك ا

١تمثلُت لؤلدياف الكربل ُب فرنسا لكي يقدموا  لرئيس أدغارفور أف يدعو أرفع الشخصيات ا لقد فكر ا
لثورة ك  ا يهم ب لعلم أف مثل ىذا رأ رؤيتهم ٢تا ، ككانت ىذه فكرة ٦تتازة كإف كاف ٓب يتم شئ من ذلك مع ا

تارٮتي اٟتإب  ل لعقلي كا ثقاُب كا ل لتفكَت ضمن ا١تناخ ا ليوـ ضركرة ملحة كحيوية من أجل ا لعمل ٯتثل ا ا
لرمزية لذلك االنتقاؿ من حقوؽ اإلنساف ا١ترتكزة على احًتاـ كل كعي بشرم ٟت نات ا قوؽ اهلل إٔب بالرىا

لعاـ  تقدير بشر آخرين كصلوا إٔب السلطة عن طريق االقًتاع ا  .ْحقوؽ اإلنساف ا١تًتككة ل

                                                 
1
لفكر اإلسبلمي ص   ا أرغوف   ُُٗد. 

فكر اإلسبلمي ص  ِ ل ا أرغوف   َُِد. 
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قرآف  ل لقيم ُب ا لرصيد الصحيح من ا ُب اعتقادم إف ىذه ا١تهمة تقع على عاتق ا١تسلمُت ، كىنالك ا
تو ك  لبشرم ُب ذا لكثَت عن الشخص ا ية الذم يسمح بذلك فهذا الدستور ا٠تالد تكلم ا ن حقيقتو اإلنسا

يها اإلنساف ( .  كلقد تكرر ذلك أكثر من مرة ُب صيغة )يا أ

لمؤمن أك ا١تسلم فحسب  لبشرم كليس ل لة اٟتقوؽ كاضحة كجلية ٢تذا الشخص ا كفضبلن على ذلك فكفا
فَّ لىكى  لقرآف كما يتضح من قولو تعأب : ) ًإ علن أكؿ إعبلف ٟتقوؽ اإلنساف ُب ا ، على ىذا األساس ي

و:أىالَّ  رىل( )طػ ٍع ػى ت ا كىال  يهى ًف لعلمانية ُُٖ ٕتىيوعى  بالغة لبلعًتاؼ باآلخر على يد ا ل ة ا ( ال أحد ينكر األ٫تي
لغَت مطلق غَت ، حىت لو ٛتل ُب يده اإل٧تيل أك  ١تبدأ ْتيث يكوف ىذا ا ، كلكن ٬تب إعماؿ ىذا ا

توراة  ل لقرآف أك ا  .1ا

ل نبغي على األدياف كا لكربل أف تعًتؼ ذها كتتجاكزىا ىي كالصعوبة ا١تشًتكة اليت ي ية ا ن لعلما ثورات ا
ية  لكهنوت لبشرم قد حٌرؼ كصودر من قبل ا١تؤسسة ا لشرط ا ية : إف مقصدىا اإل٬تايب ا٠تَت ٕتاه ا ل ا ت ل ا

تفاكتات  ل لدكلة من أجل إعادة ا يسية أك من قبل مؤسسة ا لكن لظا١تة إٔب سابق  االجتماعيةا بيات ا ت كا١ترا
يا ب ت لطغياف أك ُب اٞتمهوريات اإلسبلمية ا١تعاصرة أك عهدىا كتوليد مرا ت جديدة كما ُب ٣تتمع ا

ية للغرب  ل يربا ل ل لدٯتقراطيات ا  .ِا

ية : ل ا ت ل لدكتور أرغوف عن الشخص الذم ٬تيب عن األسئلة ا  ىكذا يتساءؿ ا

لنظاـ  -1 لعلمانية ٤تل ا١تعايَت من أجل أف ينتصر ا ثورة ا ل تها ا لفلسفية اليت أحل ماىي ا١تعايَت ا
لرمزم اٞتديد .ا  لسياسي كاالجتماعي كا

لبشرم أك يدخلو ُب ٕتربة اإل٢تي حيث ٧تد أف احًتاـ حقوقو مضمونة  -2 الوحي ٮترط الشخص ا
من قبل استبطاف األسبقية األنطولوجية كاألكلوية األخبلقية ٟتقوؽ اهلل بالصيغة ا١تنصوص عليها 

 ُب ا٠تطاب ا١توحى .

ا -3 تيولوجي ٭توؿ ا٠تطاب  ل ١توحى إٔب سياج دكغمائي مغلق ، كىكذا أخذت تتشكل إف ا٠تطاب ا
لغاءىا . تها كإ ل زا لوحي إ بيات االجتماعية اليت حاكؿ ا ت ١ترا  من جديد ا

لدنيوية ) ثورة  -4 ية ا ن لعلما ثورات ا ل ُب مصر قد حطمت  ُِٓٗ( كثورة  ُُٕٗك  ُٖٗٗإف ا
لظا١تة . تفاكتات ا ل  ا

نية قد كشف لعلما لدنيوية كا ثورات ا ل لتقديس لدل كىكذا ٧تد أف ا لنقاب عن كظيفة ٥تبوءة ل ت ا
ية ا١تعٌت إٔب  ئ زه ا١تنفتح على الهنا ػ ن ١ت تعإب ا ل قاؿ ا١تستمر من مستول ا األدياف نقصد بذلك االنت
تعإب الذم ٬تمد ا١تعٌت داخل أنساؽ عقائديو ) أنظمة سياسية ( ، ككحدىا  ل مستول سوقي من ا

                                                 
1
فكر اإلسبلمي ص    ل ا أرغوف   .  ُُِد 
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لعلمية اليت ال لعقلية كا ثة ا نا كشف ٯتكن فصلها  اٟتدا تتيح ل ١تنفتحة ىي اليت  ية ا ن لعلما عن ا
ية للبشر ُب اجملتمع  لفكرية االستدالل لرىانات ا١تخبوءة كراء كل ا١تمارسات ا لنقاب عن ا  .ُا

لفكرية للفاعلُت  -ٓ ية ا ل لفعا نا كيف أف ا ة تربىن ل لفرنسي ثورة ا ل ا ا ن ا١تثاؿ الذم قدمتو ل إف 
ثوار ( تعيد إدخاؿ كظائف  ل تعإب ، ىكذا ٭تل تقديس جديد ٤تل االجتماعيُت ) ا ل لتقديس كا ا

لعملية حيث  ا يضان تلك  تاسع عشر عممت أ ل لقرف ا لقوميات اليت ظهرت ُب ا تقديس قدٙب كا
ان يتفق معها. ي ن  رسخت مقدسان علما

لقرآ٘ب ال بلة للتفجَت كإف ا٠تطاب ا لقرآف مشحوف بإمكانيات ضخمة قا نا إف ا ذا قل نسبة  كإ بال ٭تمل 
عامة ل لمبادئ ا لتفتح كتشكيل فضاء عاـ ، كمن ٍب  ل بلة ل لقا لبذكر اٟترة ا لرباعم كا لفلسفية إال ا كاألسس ا

لقيمية اٟتقوقية  بذكر إٔب مرحلة ا١تؤسسات كا١تنظومة ا ل لفكر اإلسبلمي إال أف ٬تهد لنقل ىذه ا فما على ا
. 

ف ل يارات ا لقانوف ك٦تثلي ٥تتلف حركات كت تذة ا كر اإلسبلمي قد صحيح أف كبار علماء ا١تسلمُت كأسا
لعا١تي ٟتقوؽ اإلنساف  لوركا اإلعبلف اإلسبلمي ا ية   ِب ماـ اجملتمعات اإلسبلمية مسؤكل ، كمع ذلك فهناؾ أ

لركحية  لشاىقة ا عميقة كذراه ا ل عاده ا ب بثاؽ مشكلة اإلسبلـ ُب ىذه اجملتمعات كطرح أ ن ا كبَتة ىي 
لفكرية كغَتىا .  كاالقتصادية كا

ناقض اجملسد للفردم كا١تقدس للشكل  اإلنساف ٔتا لقد عرؼ ا١تفكر د. بَتدييف ت ل يلي: إف اإلنساف ٯتثل ا
لقدر . ١تادة لبل٤تدكد كاحملدكد للحرية كا  كا

بشرية كعلى ضوء ذلك  ل لركح ا نو مقولة من مقوالت ا كعرؼ مارسيل موسى مفهوـ اإلنساف بقولو : إ
لُت اآلتيُت :  نطرح السؤا

لتطورات كا١تواقف احملسوسة كيف ٯتكن أف ٪توضع اٞتواب اإلسبل  – ُ مي على مشكلة اإلنساف ضمن ا
لشكل فإهنا ٕتربنا على تطبيق  تإب فإذا طرحنا ا١تشكلة ذهذا ا ل ا علمي اٟتديث ، كب ل لفكر ا اليت يطرحها ا
نو سيقود مصَت اإلنساف أك  بدك أ علما٘ب الذم ي ل لعريب ا نقد جذرم على ا١توقع ا١تنهجي للفكر ا

لبشرم لفًتة طوي لتكنولوجي .الشخص ا لعلمي كا  لة بسبب تفوقو ا

لعاـ من أجل تقدٙب األجوبة  – ِ لفكر اإلسبلمي ا لفكرية كا١تصادر اليت ٯتتلكها ا لتجهيزات ا ماىي ا
لعلمنة كغَت ذلك. ثة كاألصالة كا  للمشاكل ا١تطركحة كالًتاث كاٟتدا

                                                 
دكر . ال ُ ل ا ـ ذهذا  ا قي ل ا يضان على  أ ادركف  ورين ق ن ت ١ت ا نُت  تدي ١ت ا ف  أ ا  ذ إ قطة  ن ل ا رغوف على ىذه  لدكتور أ ا مع  تفق   ن

اريخ  ِ ت ب ة  ب يسكو ّتلسة مهي يون ل ا اإلعبلف ُب    ُٖٗ/ٗ/ُٗأعلن ىذا 
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لسؤاؿ اآلٌب : ىل صحيح أف لفكر اإلسبلمي ا لوحي قاؿ كل شئ عن  كلعل من األصوؿ ا١تطركحة على ا ا
لعقل الحقان لن  اء ، كمن ٍب فكل ما سيكتشفو ا نهائي لؤلشي ل لكلي كا تاريخ كا١تعٌت ا ل لعآب كاإلنساف كا ا
يم اهلل أك إٔب  ل ندان بشكل دقيق كصحيح إٔب أحد تعا إذا ٓب يكن مست يكوف صحيحان أك صاٟتان مؤكدان 

لنيب  ١تعرفة ذهذا ا١تعٌت ىي ٣ت امتدادتو لدل ا لنصوص كليست عبارة عن ، كا نباط لغوم من ا رد است
لنهوض ُب كل اجملاالت . لتجديد ا١تعنوم كا قع يؤدم إٔب ا  استكشاؼ حر للوا

ية  ن علما ل ر مع ا ا ْتاجة للحوا ا لسن ن ن لقوؿ يعٍت  أ نا إف اإلسبلـ أعطى كل شيء ككفى ، ىذا ا إذا قل أجل 
لفكرية  ثة ا لفذة للحدا لغرب .كلسنا ْتاجة إٔب تلك ا١تكتسبات ا  ُب ا

لتمدف ا١تد٘ب ىذه األمور  يا كعمارة األرض كا لدن كُب نظرنا إف ا١تسألة ٤تكومة ُب اإلسبلـ بأف أمور ا
ياكم . مًتككة للعقل بدليل قولو  تم أعلم بشؤكف دن ن  : أ

لفكر اإلنسا٘ب تتحرؾ ٔتا  ية كا ن لركح اإلنسا ك٨تن ُب ىذا الصدد مع ابن عقيل ا١تدلل بأف مغامرة ا
اء  التتعارض نهاية فالفكر اإلسبلمي مدعو ١تعرفة األشي ل لنص ، كُب ا لنص كليس من خبلؿ ا مع ا

اه . ي  كاقتحامها من أجل أمور دن

لبشرية : عقلو ، قلبو ، ركحو فهذه  لذرل ا لفكر اإلسبلمي ىي مهمة ٘تفصل ا كأكؿ مهمة تقع على ا
ل تها الذرل متميز بعضها عن بعض ، كلكنها ليست منفصلة كإذا كاف ٢تذه ا ينها ا٠تاصة كماىي ن ذرل قوا

ػىفىس ىذه اٟتاالت كركحها كضمَتىا  ن تميز منها ، مهمتو إعطاء  لدين الينفصل عنها كلكنو ي نة فا ا١تعي
لعلمنة . قان كما ىي اٟتاؿ ُب ا   دكف انسبلخو عنها انسبلخان مطل

موضوعي ، كمع  كىذا ما فهمو مفكرك اإلسبلـ ، فابن خلدكف مثبلن قدـ خطابو االجتماعي بعقل علمي
علمية . ل يعتو ا نهي مادتو ببعد كجدا٘ب قيمي دكف أف يؤثر ذلك على طب  ذلك كاف ي

يح لؤلمة أف تعود لؤلصوؿ ، ك٘تتح من معينها من  ت لذم ي لًتاث اٟتي ا كفضبلن عن ذلك فالوحي يغذم ا
لبكارة اٞتذرية للرسالة األكٔب .   حُت إٔب أخر كمن خبلؿ ا

ـز تقدٙب األمثل ذا ما ل ا االستشهاد برمز ا١تنفي ُب كإ ن تاريخ أمكن ل لوظيفة اٟتيوية احملركة للوحي ُب ا ة على ا
ليهودية كا٠تبلص ُب ا١تسيحية كا٢تجرة ٨تو مطلق اهلل ُب اإلسبلـ ، قاصدين من ىذه ا٢تجرة ترؾ كل  ا

 شيء إلعبلء كلمة اٟتق كاٟتقيقة.

لوظيفي للوحي يستوعب بوذا ككونفوشيوس كاٟت لتحديد ا كماء ، ككل األصوات الكربل اليت كىذا ا
بشرية  ل تجربة ا ل اء ا لتجربة اٞتماعية لفئة بشرية ما من أجل إدخا٢تا ُب قدر تارٮتي جديد كإغن جسدت ا

..... 
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ئد أقصد بإتاه فكر ديٍت جديد يتجاكز   لسا نا أف نسَت بإتاه فكر ديٍت أخر غَت ا لنحو ٯتكن كعلى ىذا ا
لتقديس  ل لتجارب ا١تعركفة   .ُكل ا

ياء ك  ب لدستور ا٠تالد إٔب موكب األن لقرآف حصانة كبَتة كمناخ كاسع لذلك ، أٓب يشر ىذا ا نعتقد أف ا
نىا  ٍص ٍن قىصى ٍم مى هي ٍػ ن ًم كى  ًل ٍب ػى ق ٍن  ًم بلن  نىا ريسي ٍل أىٍرسى ٍد  لىقى بشرية قاؿ  تعأب : ) كى ل الذم تصدل لقيادة ا

كى ( )غافر: م لىٍي ٍص عى صي ػىٍق ن ٍن ٓبىٍ  ٍم مى هي ٍػ ن ًم كى كى لىٍي  (  ٖٕن اآليةعى

لشاملة  لكربل ا ية ا ب عا ي لكتاب ، تدليبل ذهذه اٟتركة االست لقد ًب إدخاؿ ىؤالء ُب منظومة أىل ا
نية ُب اإلسبلـ .   كاإلنسا

بية ؟؟ عا ي ية أف تقوـ ذهذه ا١تهمة االست ن لعلما  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل استطاعت ا

نية ىدامة ُب ىذا اجملاؿ ، كمن ٍب  لعلما تم لقد كانت دعوة ا لشموؿ ال ي بالتوحيد اإلنسا٘ب كا تباع  فاالست
لعدـ كاإلٟتاد .  عندىا إال ذهدـ األدياف للوصوؿ إٔب دين جديد ٤تموؿ على ا

ية  ن يها  –فالعلما ل ترل أف مسألة كجود اهلل ، أك عدـ كجوده ليست من  –على لساف الكثَت من ٦تث
لدة أـ   .ِالا١تسائل اٞتوىرية كال يهم أف تكوف لئلنساف ركح خا

ية إٔب  ن لعلما ك٨تن نعوؿ ُب ذلك على شهادة ٙتينة ١تفكر فرنسي كبَت ىو برنار لويس ، فقد رد جذكر ا
لعلمنة اٟتيلولة دكف  ندلعت ُب أكربا ، إذ كاف ا٢تدؼ من تأسيس ا ما أطلق عليو ْترب األدياف اليت ا

تباع أم دين من استخداـ قوة ا ة عقيدة أك مذىب كمنع أ لدكلة ألي لدكلة لصاٟتهم كحدىم ، إم ا٨تياز ا
لدكلة  لكاثوليك أك الربكتستانت من السيطرة على جهاز ا عآب األكريب ا١تسيحي  ّمنع ا ل أثر ا ، كلقد ت

تإب كلكي  ل ا بع عشر ، كب لسا لسادس عشر كا لقرنُت ا اء ا ن ث لطاحنة اليت جرت أ كثَتان من حركب األدياف ا
لعلمنة من أ لدكلة لكيبل يستطيع أم ٭تل ىذه ا١تشكلة ، فقد اخًتع عقيدة ا لكنيسة عن ا جل فصل ا

ناس ، كىذه مشكلة أكربية ْتتة ال  ل لكنيسة من أجل أف يقمع ا شخص بعد اآلف أف ٭تتكر أرثوذكسية ا
نو ال ٯتكن فصل اٞتامع عن  ية ، كأ لعآب اإلسبلمي ، كمن ٍب فالعلمنة حل أكريب ١تشكلة أكرب توجد ُب ا

لدكلة ُب اجملتمع اإلسبلمي ، كما لدكلة  ا لدكلة لسبب بسيط ، ىو أف اٞتامع كا لكنيسة عن ا فصلت ا
 . ْشيء كاحد ُب اإلسبلـ كغَت منفصلُت أك متمايزين 

                                                 
ا ُ لفكر  ا  : أرغوف   . ْٖإلسبلمي ص د. 

ة ح  ِ ي لوطن ا االٕتاىات   : مة د. ٤تمد حسُت  ٢تا ا ة  ل ١تسأ ا ا بعدىا . ِّٗ، ص  ِيراجع حوؿ ىذه   كم

غرب ص  ّ ل ا  ، ا  كرب ، أ اإلسبلـ   : رغوف  لويس د.أ ر  ا لربن لرأم  ا  .  ٖٖأكرد ىذا 

لسابق ص  ْ ا ١ترجع   . ٖٖا
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لدكلة تسوية حددت لكل  لكنيسة كا ية إٔب تسوية كسطى ٘تت بُت ا ن علما ل كىا ىو جاف بوبَتك يرد منشأ ا
يتو عليو.   منهما ٤تلو ا٠تاص الذم ٭تق لو أف يسَته كٯتارس كصا

لسابقُت  –كال أدؿ على ذلك  لمفكرين ا لرأم ل تسوية كانت عميقة قليبل أك كثَتان ْتسب  –كا ل أف ىذه ا
نظاـ  ل لدكؿ األكربية األخرل ، كحىت بعد تأسيس ا قية ا لداف ، إذ كانت ُب فرنسا أقول بكثَت من ب ب ل ا

لكنيسة ٓب يعد مستبعدا كذ لدكلة كا بادؿ ا٠تدمات بُت ا تعاكف كت ل لعلما٘ب ، فا تنافس فقد ظل ا ل لك ا
ئمان من أجل جذب اجملتمع ا١تد٘ب ، ككسبو إٔب صف كل منهما .   قا

لقضية بشكل حدم كفورم ، كإ٪تا نتيجة سَتكرة تارٮتية طويلة  يا ٓب ٖتصل ا ل يطا ية كانكلًتا كا ن أ١تا ففي 
 .ُكمعقدة 

ر  ا ش ي ع د ا ح ل ث ا ح ب  ل

ة ي ن ا م ل ة ع رب ج ة ت ري ص ا ن ل ل ا  ى

لعلمنة ، كلكنو   ثي كا لتحدي نهوض ا ل لذات ُب عملية ا لناصرية ٞتهة اعتمادىا على ا ز ا ػ ن ي لقد ٙتن ب
لعريضة ، بل بقيت ىذه  -من طرؼ خفي –نعى  لتجربة أهنا ٓب تعلمن اٞتماىَت ا على ىذه ا

يد اإلسبلمية ل تقا ل ا ب  .  اٞتماىَت متمسكة 

ناصرية تلك  ل ية ا ن يد اإلسبلمية ، كلنعرج على موضوع علما ل تقا ل ا لتمسك ب تان موضوع ىذا ا ندع مؤق كل
لسيد ياسُت بقولو :  لدكتور أرغوف ، كما سبق توضيحو ، كما أكدىا  ا ية اليت أكدىا ا ن لعلما ا

لناصرم  لعلما٘ب أم ا لعريب كا١تشركع الشًتاكي ا لقومي ا  . ِالسبب ىو تعثر ا١تشركع ا
ية ....؟؟ ن ناصرية ٕتريو علما ل  كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل صحيح أف ا

لذم نقًتحو ٯتيز بُت األمرين  اء ، كىذا ا١تعيار ا نا من معيار ٤تدد نقيس بو األشي و البد ل ن كُب نظرنا إ
 اآلتيُت : 

نمية كٖت -1 ت ل لدنيوم كا لتحديث ا١تد٘ب كا لتقدـ موضوع ا تمدف كا بال يما يتعلق  ديث اجملتمع ، أم ف
يا .  لدن  كعلوـ األرض كعمراف ا

لعامة إٔب  -2 لنظرة ا اة كا لركحية ، أم دستور األخبلؽ كفلسفة اٟتي لفكرية كا ما تعلق باألسس ا
 الكوف كالوجود . 

                                                 
غرب ص  ُ ل ا ا ،  أكرب  ، اإلسبلـ   : أرغوف   .  ُٗد. 

لًتاث ، ا١ترجع السابق ص  ِ  .  ّّا٢توية كا
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١تا لتقدـ ا ئية على ا لشي ء اليت أطلقت تسمية اٟتضارة ا دم ، ُب حُت كلقد سبق أف عرضنا لبعض اآلرا
لقيمية .  لركح كا١تسائل ا لفكر كا لتقدـ ُب مضمار األخبلؽ كا  أطلقت تسمية حضارة الوجداف على ا

تمدف  ل ه ا نا لكثَت ٦تا أٝتي لشيء ا ة أخذت دكف ٖتفظ ا ناصري ل لقوؿ إف ا نادان إٔب ىذا ا١تعيار ٯتكن ا است
نسانية ال ٗتتلف ح لدكلة ، فهذه أمور إ لتحديث ُب أجهزة ا  و٢تا أمة عن األخرل ..ا١تد٘ب كا

تو بقولو ا١تشهور : ليس  لواليات ا١تتحدة ، كلقد عقب على مشاىدا عان ُب ا لناصر مصن زار عبد ا
رة علمية . دا ية ، إ٪تا ىنالك إ ل دارة رأٝتا رة اشًتاكية أك إ دا  ىنالك إ

نفتحت  لعلوـ كا لناصرية بأسس ا تإب فإذا أخذت ا ل ا على كحقيقة األمر ، فالعلم ليس لو ىوية ،ب
ية .  ن ناصرية علما ل ية ، فمن ىذا ا١تنظور نقوؿ إف ا ن لعلما  ا

تها  نا كىوي ثقافية ألمت ل ية ا ت لذا ة كا ي ن لركحا علق باألسس ا ا األمر من ا١تنظور األخر ا١تت ذا أخذن ما إ أ
تدعة كشاىقة كاٞتباؿ  لناصرية ٓب تكن متبعة ُب ىذا اجملاؿ بل مب كقسمات كبصمات شخصيتها ، فا

 . 

ناصرية مثل بسيط نضر  ل ا١توقف من ا١تلكية ،  فمما الشك فيو أف ا يما بتعلق ب تدليل بذلك ف ل بو ل
لشيوعية اليت تستغرؽ ا١تلكية  سارت ُب طريق االشًتاكية شوطان بعيدان ، كلكنها ٓب تسقط ُب شراؾ ا

لناصرية طريقها ا٠تاص ُب ىذا ا١تقاـ ؟؟  ، فهل كاف ل

لتجربة ب األساس حركة قومية ملتزمة ٔتبدأ األمة كمقومها اإلجابة عن ذلك باإل٬تاب ألف ىذه ا
ة مطلقة ، كليس  ة ، تؤمن كما سبق قولو بأف ال ملكي لعربية ذات قسمة إسبلمي لفكرم ، كاألمة ا ا

لتملك .   ىنالك حاجز مطلق دكف ا
نا ا٢تاضمة . لغرب ، كلكن نصب على اجمللوب عصارت نا نأخذ من ا لناصر إ  ىذا ىو مغزل قوؿ عبد ا

ذا أخذ لدستوركإ زؿ من ا نػ لذم ي ١تيثاؽ ا لناصرية أال كىي ا  نا كرقة من أكراؽ ا
لدستورم ا١تصرم  - لفقو ا ئرة  –حسب إٚتاع ا لدا لورقة تكلمت عن ا زلة األبوة ، فهذه ا ػ من

نابعة من األدياف.  ل لركحية ا لقيم ا  اإلسبلمية كمرجعية للتجربة ، ٍب تكلمت عن ا

علما٘ب أـ ىو طريق خاص أـ إتاه ذاٌب مستقل حىت كالسؤاؿ ا١تطركح ىو : ىل ىذا ىو موقف 
لموركث ،كمشركع األلف كتاب  لذاٌب ل لناصرية أخذت بالتجديد ا لدكلة ، فا على صعيد ٖتديث ا
لذم لعبة ا١تسرح  لدكر ا لتجديد ، ىذا فضبلن عن ا ناصرية غيض من فيض من ىذا ا ل الذم نفذتو ا

اء إضافة إٔب بقية أجهزة ا لقومي ُب ىذا اإلحي  لدكلة كاإلذاعة كاإلعبلف ، كغَت ذلك . ا

ية :  نا أف نسجل ا١تبلحظات اآلت لبسيطة ٯتكن ة ا  بعد ىذه اٞتول
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باس من اآلخر لسبب بسيط ىو أهنا  -1 ة تكوف جريئة ُب االقت لفعال ثرة كا ل ية كا لغن لتجارب ا إف ا
لعواصف كال يم الصحة ال ٗتيفو ا لسل لرجل ا ثقة من نفسها ، مثلها ُب ذلك مثل ا تستطيع  كا

نفتحت على كافة  باف قوهتا حيث ا ية إ لعرب نا ا ناصرية كٟتضارت ل اقتبلعو ، كىذا ما حدث ل
نية كا٢تندية كغَت ذلك .  ا يون ل ثقافات األخرل كا ل  ا

نا ا١تعاصرة كانت عيوف ركادنا مفتوحة على ا  -2 ية هنضت لركحيةُب بدا  لتحديث ا١تد٘ب دكف األسس ا
قافية ، ىكذا نس أخبلقية ث ل ية اٟتديثة  –مع عن الطهطاكم كا لعرب لنهضة ا يمو  -كىو أمَت ا تقي

فلسفة حشوات ضبللية  ل ية بقولة : ك٢تم ُب ا  .ُللحضارة األكرب

نا حضارهتا  -3 لناصرية إهنا ٕتربة تنطلق من اإلٯتاف بأف ألمت لتجربة ا لقضية احملورية ُب ا ُب نظرنا إف ا
بالضركرة على اٟتضارات ا١تتميزة كقسماهتا  ة كمنفتحة  ة ، كىذه اٟتضارة عقبلني لعربية كاإلسبلمي ا

لعقل  لًتاث على ضوء ا لتجربة ل األخرل ، كلكنها متميزة منها كمستقلة عنها ، كإف كعي ىذه ا
لوقت  لذاٌب لؤلمة ، كُب ا لتجدد ا لوحيد إٔب ا لسبيل ا لعصر ىو ا نَت كعلى ضوء مشكبلت ا ا١تست

لسبيل ل يو أعداؤىا نفسو ىو ا ل لذم يسعى إ لسحق كاالحتواء اٟتضارم ا صوف األمة من ا
 الكثَتكف . 

تساؤؿ عن  ل ز ُب االستغراب ، كُب ا ػ ن ي لذم يفسر كقوع ب ناصرية ىو ا ل لذاٌب للتجربة ا ىذا االستقبلؿ ا
يد اإلسبلمية .  ل تقا ل ا ب لدكلة مع بقاء كتلة اٞتماىَت ا١تصرية متمسكة  لناصرية ل  سر ٖتديث ا

لناصرم على كنعتقد  لتحديث ا د أف نقيس ا أرا ز  ػ ن ي لوقوع ُب االستغراب ىو أف ب أف سبب ىذا ا
بالقذة كا٠تطوة با٠تطوة .  قذة  ل لغريب ا لتحديث ا  ا

لكامل ، كىي  يد ا أي ت ل ة ، كأعطتها ا ناصري ل ا لتجربة  ان كاسحان حوؿ ا فاف ت ل ية ا لعرب لتفت اٞتماىَت ا قد ا ل
ل ا ب لتجربة تصيغ قدر األمة  بانفتاحها على تدرؾ أف ىذه ا تدليل ذها ، أم  ل سمات اليت سبق ا

لعربية كاإلسبلمية ، كمن ٍب فما   ية األمة ، بقسماهتا ا ت فاظها بذا ئية مع احت لشي ية ا اٟتضارة األكرب
يمة كمع كل ٖتديث فعلي ، كما ٓب نسمع عنها أهنا  ية ٕتربة سل أ كاف ٢تذه اٞتماىَت إال أف تقف مع 

تاريخ أم -مرة من ا١ترات  نا عرب  ماـ أم ٕتديد ذاٌب حقيقي .  –ت  تقف أ

ماـ الصحفي ا١تشهور ٤تمد حسنُت  يان لدل بوناماريوؼ أ ز ٧تدىا حرف ػ ن ي ب ل لذكر  قراءة اآلنفة ا ل ىذه ا
لوقت نفسو  ة ، كُب ا ي ل ا ناصر تقدميان كمعاديان لبلمربي ل ان متسائبلن : كيف يكوف عبد ا ىيكل مستغرب

 . 2ىو مسلم متدين يصلي كيصوـ 
لذم جاء لتغطية أحداث ثورة مصر  نا استغراب أحد الصحفيُت األجانب ا لسبب نفسو يفسر ل ىذا ا
ثورة ، كلكنو للوىلة األكٔب كاف لو إعجاب خاص  ل يامها األكٔب ، فقد ٖتدث ا١تذكور مع قادة ا ُب أ
                                                 

لًتاث ص  ُ  . َْا٢توية كا

2
لدين ص د . أرغو   لعلمنة كا   ُٗف : ا
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تكلم مع  ناصر ( أخذ ي ل لقامة ) ىو عبد ا ىذا الصحفي بلغة تشبو لغة بضابط أٝتر طويل ا
الشيوعيُت على حد فهم كمعيار الصحفي ا١تذكور ، نقوؿ بلغة تشبو لغة الشيوعيُت ، كلكنها 

لشيوعية .   ليست ا

ز كبوناماريوؼ كالصحفي ، كمثلهم معهم من قادة  ػ ن ي متلكو ب لذم ا ار ا ة ا١تعي ا١تسألة أذف مسأل
راد ىؤالء ٚتيعان أف يصيغو  لغرب كالشرؽ ، فقد أ قافية ، كيقيسوىا ٔتقاييس ٗترج عن ا ث ل ا ا ن ت ا ىوي

ية .  ت لذا عتها ا ي  جوىرىا كطب

لفيزياء االجتماعية ، أم خارج  تم خارج ا ية عملية ٖتديث قيمي ال ٯتكن أف ت كحقيقة األمر أف أ
تورية للعلمنة  لكاريكا ٘توجات كتضاريس اجملتمع ، كعلى ىذا األساس تكلم الكثَتكف عن الصورة ا

لزم اليت حدثت  لطربوش كا لغاء ا تاتورؾ ألهنا قامت على مظاىر شكلية مثل إ ُب تركيا على يد   أ
ية ، لذلك ٓب تستطع ىذه  لعرب لتقوٙب اإلسبلمي كاٟتركؼ ا لشعارات كحذؼ ا للحى كا تقليدم كا ل ا

نية من جديد  لدي نبعاث ا١ترجعية ا ية أف تقف أماـ ا ن لعلما  .  1ا
بديل كأ ل لذم كاف ُب تركيا دكف ا لرمزم ا رأٝتاؿ ا ل تاتورؾ قاـ بًتقُت ا تورية أف أ لكاريكا ساس ىذه ا

 .2اإلنسا٘ب اٞتديد 

ر   ش ي ع ن ا ث ل ث ا ح ب ل  ا

ا ي ت ي ى ا زء م ة وج م أل ن ا ة وط ي م ال س إل ة ا ع ري ش ل  ا

 " ب ري خ ت ل ب وا ري غ ت ل ة ا ل أ س م  " 

لشريعة اإلسبلمي لفذة يؤكد فقهاء ا لغة ا ل لقرآف تأسيسان كتدليبلن بدكر ىذه ا لعربية جزء ماىية ا لغة ا ل ة أف ا
تو كتلمس رىافة إحساسو كذكقو  لكرٙب كقيمو كمفاىيمو كمعانقة منطقو كتصورا قرآف ا ل ُب تأصيل أصوؿ ا

اه ركعة إعجازه كعظمة ببلغتو .  كاستشفاؼ ٚتاؿ أسلوبو كاستكن

فع األىم  كىذا ىو مغزل قولو  لدا نامو اإلجرائي كا لدي تعريب ىو ا ل : عربوا أخاكم ... كشفان عن أف ا
 لبل٩تراط ُب ا١تشركع اإلسبلمي كتفعيل االرتقاء بو .

نهما فقد كاف للقطب  ي ية اٞتدؿ ب لعريب ألقى بصماتو على القطب اإلسبلمي ُب آل لقطب ا ذا كاف ا كإ
لق باركد اإلسبلمي تأثَته ُب ا ل رة اإل٢تية برميل ا ية حيث فجرت الشرا لعريب من خبلؿ تلك اٞتدل طب ا

                                                 
1

لدين ص   لعلمنة كا  ُٗد . أرغوف : ا

2
لفكر اإلسبلمي ص    ِٕٗد . أرغوف : ا
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نا  فذه ، كٖتقق ألكؿ مرة على أرض أمت لعريب منو ُب أضخم عمل تارٮتي إنسا٘ب كأ ١تارد ا نطلق ا لعريب كا ا
لعآب كتعترب إحدل  لعربية اإلسبلمية اليت ٖتتل قلب ىذا ا نا ا تها ، ٖتققت حضارت كُب مشتلها كحضان

 أىم اٟتضارات الست على ىذه ا١تسكونة ....ك 

تاريخ كمتحف  ل ان بات ُب ذمة ا ان طارئ تأثَت اإلسبلمي ليس عمبلن عارضان كحدث ل كاألىم من ذلك فهذا ا
لعطاء  قلوب لئلبداع كا ل ئر كاإلرادات كا لدائب الذم اليٍت ٭ترؾ الضما ئم كا لدا اة ا األياـ بل ىو عمل اٟتي

ا تأثَت  ل لقبض على ىذا ا لوعي ا١تطابق األساسي ، كإف ا نو يعٍت ا ي ن يتو كقوا بادؿ كبلورتو كفهم آل ١تت
ان آخر مضاد ال ا١تبعثر كا١تتعثر الذم يتحرؾ ُب ا٠تواء  كبا١تقابل فإف كعي زائف  ل ٯتكن كصفو إال بالوعي ا

لفوت كا١توت ..  كا
تو كبأحكامو اليت كضعت ١تتعاؿ ُب ذا لدين كضع إ٢تي أمر يتصل باهلل ا ياف ذلك أف ا لتسوس خبلص  كب

بدان . لدارين أزالن كأ لبشرية ُب ا  ا

ان أم مقًتنان بقول كفاعلية  كلكن ىذا الوضع ا١تطلق إذا ما ي ن بشرية أصبح قري ل ٘تاس كتفاعل مع اٟتقيقة ا
ئي  لفاعل اإلجرا نسبية عرب ٣تسدات ك٘توضعات كمن خبلؿ عامل إجرائي فاعل كىذا ا ل لزماف كا١تكاف ا ا

 لعل ُب مطلعها فاعل األمة . لو ٤تددات كٕتليات متعددة

باره  اعت فاعل األعظم كب ل لتعامل مع الوضع اإل٢تي كبفضل ذلك ا ئي األمثل ل لفاعل اإلجرا فاألمة ىي ا
بلور ُب مستويات ترقى إٔب مستول  ت ان متجذران يستطيع الوضع اإل٢تي أف ي حقيقية تارٮتية ككجودان موضوعي

تارٮتي اٟتضارم األرفع .   ل لعمل ا  ا

الوضع اإل٢تي يغز سَت اإلنساف ك٭تثو على ٖتقيق ا١تشركع اإلنسا٘ب األعظم كىذا ا١تشركع ىو  صحيح أف
يعية  لطب لقول االجتماعية ا لعامل اإلجرائي كليس فعل ا لواعي ، أم فعل ا لفعل اإلنسا٘ب ا دة كا تاج اإلرا ن

لفاعل اإلجرائي ال لواعية ، كلكن ىذا ا ة كغَت ا تلقائي ل ة كا نطلق الصامت من فراغ كيتأسس على  ٯتكن أف ي
إرادة كمؤسسة . لطبيعي   ا٢تواء كا٠تواء بل البد لو من حقيقة اجتماعية ُب جوىرىا كي يصيغ ا١تعطى ا

نَّاسي  ل ا ا ػُّهى أىي يان ُب قولو تعأب :  ) يىا  لطبيعي ٧تده جل لعقلي على الصرح االجتماعي ا كتأسيس الصرح ا
ثىى كى  ٍػ أين رو كى ٍن ذىكى ٍم ًم نىاكي لىٍق نَّا خى ٍم ًإ اكي قى ٍػ لًَّو أىت ل دى ا ٍن ًع ٍم  كي رىمى فَّ أىٍك ًإ ارىفيوا  عى ػى ت ًل لى  ًئ بىا ػى ق ان كى عيوب ٍم شي نىاكي ٍل عى جى
َته( )اٟتجرات: ًب يمه خى ًل لَّوى عى ل فَّ ا ية ًُّإ آل لتأسيس للمشركع اإلنسا٘ب ب ( كاضح من ىذه اآلية الكرٯتة أف ا

أ ت ل عاكف اإلنسانيُت ( ىذا ا ت ل لتكامل كا تعارؼ ) اليت ىي ا ل سيس ٤تموؿ على رافعة الشعب كحقيقة ا
يكوف اٟتامل االجتماعي أصلب كلما صلبت  اجتماعية كمعطى طبيعي أمثل ، نقوؿ أمثل ألنو بقدر ما

لكربل  تارٮتية ا ل لتأسيس اإلنسا٘ب كقوم عودىا كمراسها ك٨تن ٧تد مصداؽ ذلك ُب اٟتضارات ا دة ا را إ
ية فهذه اٟتضارات ٓب تقفز فوؽ  ن لسمة اإلنسا لقومية بل اعتمدت ىذه اٟتقيقة قاعدة ذات ا اٟتقيقة ا

نسا٘ب .  رصينة صلبة ، ٍب انطلقت منها ُب توجو إ
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لسياسة ٬تب  لتأسيس ميشيل دكبرم ُب قولو : إف فهم ما ينتمي إٔب ا ية ىذا ا كلعل أبرز من أكضح آل
ت ل لتماسو الُب ذات نفسو بل ُب االيديولوجيا  كفهم ما ينتمي إٔب األيدلوجيا ٬تب ا ماسو بدكره ُب ا
اء االجتماعية  لفيزي لدين نفسو بل ُب ا لتماسو الُب ا لدين ٬تب ا تمي إٔب ا لدين كفهم ماين  .ُا

ل ية ، ككاف ل ل لفرنسية كااليطا ثولوكية عبلقة ما ٛتيمة مع األمة ا لكا ذا كاف ل لعبلقة كإ ية تلك ا ت ن ا ربكتست
ذا كاف  لهند كالصُت كركسيا ، إ نسبة ل لتفسَت نفسو ٧تده نفسو بال ا كانكلًتا كا ي ن ١تا لواليات ا١تتحدة كأ مع ا
لدين ٓب  لعربية لسبب بسيط إٔب أف ىذا ا األمر كذلك فهناؾ عبلقة خاصة ككشيجة بُت اإلسبلـ كاألمة ا

نا كما ى ان ما ىويان يكن ٣ترد إضافة كمية إٔب كياف أمت ي ن نو لعب دكران  تكوي و حاصل ُب بعض األمم بل أ
بادؿ  ١تت ا ا بالتحايث  ن لبحث كمربر قول ثها ، كىذا ىو مربر ىذا ا را تها كت ككيفيان ُب صياغة ىويتها كشخصي

راىيم  - ب لتأسيس األكؿ لئلسبلـ على يد سيدنا ا تإب ليس مظاف  –منذ ا ل ا لعركبة كاإلسبلـ كب بُت ا
لع لعركبة ُب ا ية بل ُب اإلسبلـ .ا ن  لما

ناموسها األديب  نا من حيث تأسيس  مت كاٟتقيقة فالدين اإلسبلمي لعب كسيلعب دكران ىامان ُب حياة أ
ئغ  ثها كصا لعاـ ، كىو ديواف ثقافتها كموسوعة ترا كدستورىا األخبلقي كإحساسها اٞتماعي كمنطقها ا

لشعبية كصانع مفاخرىا كببطوالهتا كمنا زازىا كفخرىا ، فلكلورىا كقصصها ا ط عزىا ككرامتها كموطن اعت
لركحي كأمل منشود يرجى منو ا٠تبلص  لدين كاف متنفس ا١تستضعفُت ا١تقموعُت كأر٬تهم ا بل إف ىذا ا

لركحي ككحصن أك درقة تصوف األمة كتذكد عنها ىجمات األعداء ُب الصعاب كا١تهمات .  ا

لعربية اإلسبلمية نسج كال يل بأف اٟتضارة ا لتدل لذكر كصاغتها ُب منظومات حاجة ل لقيم اآلنفة ا ت ا
تغافل عن حقيقة  نا أف ال نغفل أك ن ي بطة يشد بعضها بعضان كإف كاف عل نساؽ مًتا لعرل كُب أ متواشجة ا

قيمية .. ل لنوكية من ىذه ا١تنظومة كاألنساؽ ا نواة ا ل لشريعة اإلسبلمية تقع ُب ا  ىامة ىي أف ا

تماىى كتتحا تها كنظرهتا إٔب الوجود ، كمن ٍب فالشريعة اإلسبلمية حقيقة ت قاف نا كث يث مع جوىر أمت
لوطن ىو  بار أف ا ء على األمة كركحها ككجداهنا ككطنها على اعت لشريعة ىو اعتدا فاالعتداء على ىذه ا

لركح .  سكن ركح األمة ٘تامان كما اٞتسد ىو موطن ا

نا أ لبحث كقل لعنواف الذم كٝتنا فيو ىذا ا تعليل نفسر معٌت ا ل عربية ذهذا ا ل ف الشريعة جزء ماىية األمة ا
قرآف تدليبلن  ل لعربية جزء من ماىية ا لغة ا ل نا إف ا مان كقول لوطن ( ٘تا ككطن ركحها ) نقوؿ كطن كليس ا

تأثَت ُب قطيب ا١تزدكجة عركبة / إسبلـ . ل بادؿ ا ١تت ا لتماىي   با
ءه ُب أصدؽ تعبَت على لساف ا١تطراف جورج خضر  بقولو : ىنالك حضارة كىذا ا١تذىب لؤلمة ٧تد أصدا

يها  ل تمي إ لعربية اإلسبلمية ك٨تن نن  ِكاحدة ىي اٟتضارة ا
                                                 

1 Regis Debray :  cri t ique de raison poli t ique ,  Par is ,  gal l imaral  ,  1981 ,  p .48   
لسنة  ِ اقد ا ن ل لعدد  ٣ّتلد ا يو  ِٓا   ُٖص  َٗٗ٘توز يول
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للغة ككأ٪تا  لعريب أمُت ٩تلة : كأف اإلسبلـ إسبلماف كاحد بالديانة ككاحد بالقومية كا كقوؿ ا١تفكر ا
لعرب ٚتيعان مسلموف حيث يكوف اإلسبلـ  .ُاىتداء ٔتحمد ك٘تسكان ككلفان بلغتو  ا

لرسوؿ فيها  نا مسا٫تات ا ي ن ث تإب كإذا ما است ل ا نا كب تاج حياة أمت لشريعة اإلسبلمية ىي ن ياف ذلك أف ا كب
لبشرم  -ر ا١تقدس كىي أمر يدخل ُب إطا - لشريعة يدخل ُب إطار الوضع ا فما سول ذلك من رقعة ا

لبشرم -اإلنسا٘ب أك ٔتعٌت أكضح فهذه الشريعة  قع الوضع اإل٢تي بالوضع ا ا١تثاؿ بالوا تقاء  ل كىي نقطة ا
تارٮتي رنوان ٨تو الكماؿ اإلنس - ل نا كٗتلقاهتا كٖتققاهتا كمعراجها كانطبلقها ا مت تعبَت عن ركح أ ل ا٘ب ىي ا

لوضع اإل٢تي . تفاعل كا ل ا  ب

نا ىي أهنا كانت اإلحاطة كاٞتواب على مبادرات  لشريعة من ركح أمت كىنالك سبب آخر يقرب ىذه ا
ان يوضح  ي يها كعلى ٘تتمات كتضاعيف كتضاريس كاقعها كلعل مثبلن كاحدان جل اة ف نا كعلى حركة اٟتي مت أ

نة الذم ٛتل ا١تذىب ا١تالكي كأ  سس لو .ذلك ىو عمل أىل ا١تدي
اغتها كإحاطتها امتاحت كأكدت بعض األخبلقيات  كفضبلن عن ذلك فالشريعة اإلسبلمية ُب صي
لدية اليت استنها عبد ا١تطلب جد  ة من ذلك قاعدة ا لقومية اليت كانت سائدة ُب اٞتاىلي كالسلوكيات ا

لذي ل لعا٘ب ا لرسوؿ الكرٙب ، ىذا فضبلن عن ا١تعاقلة كفداء ا لرسوؿ كاليت أكدىا ا تهما الصحيفة / ا ن ن قن
ثاؽ دستور أكؿ دكلة ُب اإلسبلـ   ِا١تي

بارىا  باعت ية  ئ ية ارتقا ن نجار كا١تنبت فهي ٤تاكلة إنسا ل كالشريعة اإلسبلمية كإف كانت بشرية احملتد كا
لذين صاغوا حصيلة تفا لفقهاء األصفياء األخيار ا عل ا٠تطاب اإل٢تي مع موشور بشرم فذ ىو أكلئك ا

ناة كقلق ركحي كتضرع ٮتشى اهلل طمعان كخيفة أمثاؿ أيب حنيفة  لشريعة بشفافية كىاجة كمعا ىذه ا
لشاطيب كجعفر الصادؽ كغَتىم . بن قيم اٞتوزية كا لدمشقي كا لبصرم كابن حنبل كغيبلف ا  كاٟتسن ا

لطريق عرب قطع الظبلـ ، كمن ٍب أك ليست األمة ُب هناية ف هتا على ا ارا ا كمن ن فذاذ أكباد أمت هؤالء ىم أ
 األمر ىي مفكركىا كعلماؤىا كأدباؤىا ... فكيف إذف نتنكر لعطاء ىؤالء األفذاذ .

ية فذة  -على ىذا األساس نؤكد  ن لشريعة اإلسبلمية تدخل ُب -كالشريعة حصيلة ٕتربة إنسا إطار  أف ا
لقرينة تضغط بثقلها ككلكلها  لبشرم ، كىذه ا فاعل الوضع اإل٢تي مع الوضع ا ة على صحة ت ل لدا نة ا لقري ا

ية . ت لذا يعتها ا تها كلكن بطب غان ليس بقدسي ل ا  ضغطان ب

                                                 
لعربية بَتكت  ُ لوحدة ا لفكرية اليت نظمها مركز دراسات ا ندكة ا ل لديٍت مناقشات ا لقومي ا  ٖٗٗاٟتوار ا

  ُِّص 

لتميز  ِ ١تدينة دمشق دار ا لرسوؿ دستور دكلة اإلسبلـ ُب ا ص  ٔٗٗد. برىاف زريق : الصحيفة ميثاؽ ا
ّٓٓ  
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لعمرا٘ب إ٪تا ىو  تارٮتي ا ل ا ا ن نا كجدل ت ا ئرة حي تأكيد على أف إقصاء الشريعة من دا ل ا ا ن تدليل ٯتكن ل ذهذا ا
لفر٧تة خنق لفعال اه ُب أككار ا لبطالة كاٞتمود ُب ركحها ، كىذا ما١تسن لة كا نا كترسيخان للعطا مت ية أ

فعتها كالعكس . نامو الشريعة كرا نا من خبلؿ تعطيل دي لتغريب ك٤تاكلتها طمس أمت  كا

لعمل ُب اإلسبلـ كىي ا١تعيار األٝتى لقياس األداء اإلنسا٘ب  لشريعة اإلسبلمية ىي مفتاح ا ،  ُذلك أف ا
بذىا ال يليات اٞتديدة حسب تعبَت ي كإف هتميشها كتطويقها كإقصائها كن ئ لركوف إٔب اإلسرا عٍت إال ا

لفاسي  لكبَت عبلؿ ا لعريب ا  . ِا١تصلح ا

يل بأ٫تية الشريعة تلك الشهادة اليت ال تدل ل ا ا ن ثمن كاليت أدٔب ذها الكونت ليوف اسًتكركغ  كحسب تقدر ب
بدك إذا ما ة أف الشرع اإلسبلمي ي ئع اليت  كا١تتضمن لركا ة من أكمل ا و ا١تنطقي ت ي ن يو من ناحية ب ل ا إ نظرن
باحث حىت عصرنا ىذا ، ل ١تتعذر أف ٕتد ثغرة ما تستثَت إعجاب ا نو من ا لطويلة من  كأ لسلسلة ا ُب ا

ذا درست  لنحو ، كإ لقياسات اليت ٖتتفظ بصحتها سواء من ناحية ا١تنطق الشكلي أـ من ناحية قواعد ا ا
لنظريات ال لدىشة ،  ٤تتويات ىذا ا١تصنع ا١تنطقي فإف بعض ا ثَت ا تستدعي اإلعجاب فحسب كلكنها ت

لشرقيوف ا تاسع فقد توصل ىؤالء ا ل لقرف ا نادلذين عاشوا ُب ا لنص على  باالست إٔب مبادئهم الكبلمية إٔب ا
١تلكية ، ككصفوا  لفردية كحصانة الشخصية كا ا١تتعلقة باٟترية ا حقوؽ اإلنساف ٔتا تشمل عليو من اٟتقوؽ 

تعاقد كعنوا بذلك أف عقدىا قابل لئللغاء إذ ٓب تط ل نية على ا يا أك ا٠تبلفة بأهنا مب لعل بق السلطة ا
يلة ما ب ن ل ة ا ي ن يم اإلنسا ل عا ت ل ان للحرب ٭تتوم على ا نان ككضعوا قانون مي قان أ ي ٯتكن ١تقاتلي اٟترب  شركطو تطب

نا على  لتسامح ٕتاه غَت ا١تسلمُت ٓب يعتمد غرب ا لعا١تية األكٔب أف ٭تمركا ٕتاىو خجبلن ، كاعتمدكا مبادئ  ا
لها إال بعد ألف عاـ   .ّما ٯتاث

لسياسي ، كىا لغرب ا لشريعة فقد كانت موضع ىجوـ شديد السيما من ا ية ل ت لذا لسمات ا  كمع ىذه ا
لربيطا٘ب ُب مصر يصفها بأهنا متخلفة كال تصلح إال جملتمع بدائي بدكم ، ٨ت ن نسمع كركمر ا١تعتمد ا

لفرنس لوجود  ْي كغَتهكىذا ىو موقف ىانوتو ا عركبة كاإلسبلـ من لوح ا ل ، كا٢تدؼ من ذلك طمس ا
 حسب تعبَت ا١تصلح رشيد رضا .

نديد بالشريعة بصورة ٗترج عن  ت ل نا كمتفر٧توىا ُب ا مت غربوا أ غافبلن سار مت أك ت لغرب غفلة  كعلى خطا ا
لعلمي كتتج تقييم ا ل لتحليل .إطار ا لنقد كا  اكز حدكد ا

                                                 
لعدد  ٣ٗٗٔتلة االجتهاد دار االجتهاد بَتكت  ُ ثامنة ا ل لسنة ا   ِّص  ُّا

لعر  ِ  لوحدة ا بة ا لشريعة كمكامنها مكت بيضاء كتابو ا١توسوـ بعنواف مقاصد ا ل لدار ا ية ا   ٖٗص  ّٔٗب

ندف ّ count leon s مقاؿ ألقي ُب جامعة ل torog:  the angora  reform ,  1937  ,  p .30 

لتقدـ عند مفكر اإلسبلـ ص  ْ  ِّٓد. فهمي جدعاف أسس ا
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لدكتور فهمي جدعاف  نا -كعلى ىذا األساس يقرر ا لكثَتكف من أمت يما يتعلق بأحد  -كمثلو معو ا ف
لرزاؽ تؤدم إٔب ٤تو شخصية األمة كإٔب إسقاط سلسلة من  ىؤالء ا١تتفر٧تُت بأف دعول علي عبد ا

لشريعة ا ية اليت تتضمنها ا ئ لقضا لعملية كا  .ُإلسبلمية األحكاـ ا٠تلقية كا

ة أم ما لفردي تناكؿ حقوؽ اإلنساف ا لشريعة ت بالقانوف ا٠تاص كما  كحقيقة األمر فهذه ا يوـ  ل يعرؼ ا
لسلطة أك مام ناكؿ تنظيم ا٠تبلفة أك ا ت يوـ بالقانوف ن ل تناكؿ أحكاـ اٟترب أك ما عرؼ ا لعاـ كت يعرؼ  ا

لقانوف شاملة لكنها ليست نظرة قانونية حقوقية صرفة بل  قانوف الدكٕب ، فنظرهتا إذف إٔب ا يوـ بال ل ا
ة ي قادية كمبادئ خلقية كأحكاـ عقلية عمل ند إٔب مسلمات اعت  .ِتست

نا أعرؽ كأعمق أصوؿ كمبادئ اٟتكم من أصل  لشريعة تقدـ ل لسياسية فهذه ا نظرية ا ل حىت على صعيد ا
ية اٟتاكم  لعامة لؤلمة كأصل حق األمة ُب تول لوالية ا لتضامن ، ا١تساكاة ، كأصل ا لة ، ا لعدا الشورل ، ا

م لتضا و كأصل ا ة على اٟتاكم كعزل لرقاب لرعية كأصل شرط كفاءة اٟتاكم كأصل حق ا لراعي كا ن بُت ا
قانوف كأصل صوف حقوؽ األفراد  ل  .ّكأصل ا١تساكاة أماـ ا

قانوف ا١تقارف ا١تنعقد ُب الىام عاـ  ل يم الذم قدمو مؤ٘تر ا تقي ل ة ىذه الشريعة ا تدليل بأ٫تي ل  ّٕٗكيكفي ا
ياـ الشريعة على مبادئ كأصوؿ  كقيم تصلح لدفع اإلنساف ٨تو كل ازدىار كتقدـ ، فقد أقر ىذا ا١تؤ٘تر ق

. 

لشريعة ، كىل ىي صاٟتة لكل زماف كمكاف حسب  تية ألحكاـ ا لذا فا١تسألة األكٔب كاألخَتة ىي الصبغة ا
عزيز جاكيش باشا كعلى أ٫تية ذلك ا١تيكانيزمات كاألصوؿ ا١تتعددة  ل لكبَت عبد ا لعريب ا أكيد ا١تصلح ا ت

لغايات  -ار ضر  ضرر كال من ذلك : مبدأ ال لوسائل حكم ا ئع كإعطاء ا لذرا مبدأ األخذ  -مبدأ سد ا
لعرؼ  مبدأ أصل القصد ُب األعماؿ كإقامة  -مبدأ أصل االجتهاد  -مبدأ ا١تصاّب ا١ترسلة  -بأحكاـ ا

لنفوس من تكاليف  ال ما ليقُت اجملزكـ بو  -يشق على ا لغالب حكم ا أصل تقدٙب  -مبدأ إعطاء الظن ا
لعقل على ظاىر ا تعارض ا ل ثاؿ إٔب ما -لشرع عند ا لنيب  أصل كجوب االمت و ا ل شرعان دكف ما ذكره  قا

لرأم  يا على سبيل ا لدن نهم كبُت ٚتيع من  -من معايش ا ي أصل ا١تساكاة بُت ا١تسلمُت ُب األحكاـ ككذا ب

                                                 
نشر  ُ ل لدراسات كا ية ل لعرب لعريب اٟتديث بَتكت ا١تؤسسة ا لعآب ا لتقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ُب ا أسس ا

  ّّْص 

لعلم للمبليُت ط  ِ لعريب ، بَتكت دار ا لعقل ا   َُّص  ُد: حسن صعب : ٖتديث ا

ّ
بن باديس  ج     َُْص  ِ، ـ ُآثار ا
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ـ أك  أصل أف -أصل أف التزر كازرة كزر أخرل  -٢تم ذمة كعهد  راه اإلما لزكاجر تقدر حسبما ي ٚتيع ا
لتحكيم  عاـ أك ا ل لقاضي طبقان للعرؼ ا  .ُا

لتأكيد بأف  لسنهورم ل لدكتور ا ية ا عرب ل قانوف ُب دارنا ا ل لشريعة حدت أمَت ا تية ُب ا لذا بارات ا ىذه االعت
ارين يوجباف عددان من مبادئ  ب ة نفسها كأف ٙتة اعت ي لغرب ئع ا لشرا لشريعة اإلسبلمية يعد متقدمان على ا ا

لعودة إٔب ىذه الشريعة :  لتشديد على ضركرة ا  ا

تمثل ُب رقي أحكاـ  بار األكؿ في لثا٘ب كطٍت قومي ، أما االعت بار ا بار األكؿ علمي فٍت كاالعت االعت
لفقو لعا١تية ُب ا لواجب يفرض  الشريعة كصبلحها للنهضة ا تمثل بأف ا ثا٘ب في ل بار ا ما االعت لتشريع ، أ كا

يها ْتيث ال تو فتلبس  على مصر أف ترسم لنفسها خطة تسَت عل ي لغرب أك تعيش مدن ٘تيل إٔب جانب ا
ية ، كىذه  لغرب ية ا ١تدن لشرؽ دكف أف ٕتاُب ا تها كلكن ترجع إٔب ا ي ثوبان غَت ثوذها كتقلد مدنية غَت مدن

با١تاضي كيوطد أركاف ا٠تطة تفرض رجوعان ث لفقو اإلسبلمي من شأنو أف يربط اٟتاضر  ان إٔب ا ي انون ان ق ي قاف
ية  عرب ل بطة ا لرا  . ِا

لغريب إٔب مزجها  لقانوف ا لشريعة على ا بزاز فقد عزا تفوؽ ا ل لكبَت عبد الرٛتن ا كىذا ىو رأم ا١تفكر ا
لتضا لة كإٔب طابعها ا عدا ل لقانوف باألخبلؽ كا بالواجب مع اعتمادىا ا مٍت اٞتماعي إضافة إٔب مزجها اٟتق 

ابتة ٭تفظ ٢تا االستمرار كأقرب ما لة كأخَتان إٔب  على أصوؿ ث لعدا ا لطبيعي كقواعد  نوف ا لقا تكوف إٔب ا
لدين من حرج ٍب  اعتمادىا على مبدأ األصل ُب األشياء اإلباحة كمبدأ ليس ُب ا تها للتطور ب ي ل ب قا

لعرؼ ك  لقياس اعتمادىا على ا  . ّاالستحساف كا

عان  ا رقي ئع ْتيث أصبح تشريعن لشرا كالسؤاؿ ا١تطركح ىو :كيف نسمح ألنفسنا باألخذ من ىنا كىناؾ ُب ا
نا ، كيف نسمح بذلك كال ن ا لتفكيك إٔب كي نا كك أدخل ا ت عان من ذا نا نأخذ تشري ن ا  .ْي

بزاز ىي أقول  ل لدكتور عبد الرٛتن ا لقوانُت على حد رأم ا ليست ا انية ىو أ كالسؤاؿ ا١تطركح مرة ث
نية كا٠تلقية ، كىل  لدي لعقلية كا يا اليت تعكس حاؿ األمة ا اة األمة االجتماعية كىي ا١ترا مظاىر حي

ية اليت نقتبسها شريعة كا لغرب ئع ا ئع متعددة ككل شريعة ٗتتلف الشرا لغرب يقوـ على شرا ليس ا حدة ، أ
لعجيب  .ٓعن األخرل فكيف نقع ُب دكامة ا٠تلط ا

                                                 

لفطرة كاٟترية ) طبعة دار ا٢تبلؿ ( ص        ْٓكتابو اإلسبلـ دين ا
ُ

 

  ّٕٗ/ُُ/ِٔاألىراـ  ِ

تشريع اإلسبلمي من ركح اإلسبلـ ط  ّ ل عا٘ب بغداد ص  ُبعض خصائص ا ل   ُُْمطبعة ا

لتقدـ ص  ْ   ّٔٓد. جدعاف أسس ا

لسابق ص  ٓ   ٖٔمن ركح اإلسبلـ ا١ترجع ا
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ئية كإف أم  لشي ليت تنشدىا اإلنسانية ىي حضارة اإلسبلـ حضارة الوجداف كليس اٟتضارة ا إف اٟتضارة ا
ي ن لركح اإلنسا لفكر كا قًتاب من اإلسبلـ تطور ُب ا ، كا١تطلوب إذف حضارة ٕتمع  ُة كانطبلقها إ٪تا ىو ا

لشريعة اإلسبلمية دكران ك ا تلعب ا ءىا ، كىن لطبيعة كما كرا لفرد كاٞتماعة بُت ا لركح بُت ا بَتان بُت اٞتسد كا
لوجداف ، كال تقنية إٔب جانب حضارة ا ل يكفي ُب ىذا  ُب قدرهتا على صياغة دكلة عصرية تؤمن ْتضارة ا

قامة ٣تتمع  لدكلة ٝتتها اإلسبلمية إال بإ لدكلة اإلسبلـ كمن ٍب فبل يتحقق ٢تذه ا لقوؿ بأف دين ا الصدد ا
لعدؿ كٖتقيق مبدأ ا١تواطنة الشورل كاٟتقوؽ احملورية األخبلقية كإقامة ا١تؤسسات كٖترير ا١ترأ قامة ا ة كإ

تمية إٔب  لدكلة من ئها عندئذ تكوف ا نا ب أ رة اإل٢تية ُب كجداف  لدكلة كتفجَت الشرا ناء ا ب لكامل بُت كافة أ ا
 اإلسبلـ .

ئها ، إف يعٍت فهو ال لشريعة كإسقاطها ك٤تاصرهتا كإقصا لعقل  إف هتميش ا يعٍت إال إسقاط حكم ا
تسامح ك  ل علم اٞتامدة كعاطفة اٟتب كٝتو ا ل اة كعزهتا كملكة الوجداف كاستبداؿ ذلك بأحكاـ ا شرؼ اٟتي

ِ. 

ية عملية تطوير ال يد سيف بأف أ لدكتور كل نا مع ا ن تلحظ عمق ٕتذر مفاىيم  كعلى ىذا األسس فإ
بالفشل . يها  عملية ٤تكوـ عل ل  الشريعة ُب ٣تتمعنا ىذه ا

لدكلة أصل غريب يتفق كما قاؿ   طارديو مع األصوؿ  كفضبلن على ذلك لدين عن اجملتمع أك ا فإقصاء ا
تارٮتي  ل ا ا ن اق لدين اليت الكجود ٢تا ُب سي ا١تسيحية كىو ُب اآلف نفسو كاف ردة فعل على سلطة رجاؿ ا

 . ّاالجتماعي 

لشريعة  كال يل بأف بعض أصوؿ ا لتدل ل لشريعة مؤطرة بسقوؼ كحدكد حاجة  إ٢تية ، كىذا يعٍت أف ىذه ا
لظلم  يدم الغش كا٢تول كقول ا كأىداؼ كغايات كصمامات أمن ٖتوؿ دكف جنوحها كسقوطها ُب أ

لطغياف .  كا

كبالطبع فإف تطبيق ىذه الشريعة ٬تب أف يرصد من أكسع ا١تنظورات كليس من منظور ضيق ىو قانوف 
لعقوبات ، كىو قابل للتحقي لشريعة تفضل توبة اإلٍب ا لظركؼ كالسيما أف ا تعليق حسب مقتضيات ا ل ق كا

 .ُْب بعض اٟتاالت 

                                                 
لعريب ص  ُ لعقل ا لفقو اإلسبلمي  َُّد. حسن صعب : ٖتديث ا كانظر د. ٤تمد سبلـ ا١تدكور مدخل ا

  َُّص 

ِ
لسابق ص    لفاسي : ا١ترجع ا   ٗٗعبلؿ ا

ّ
لذاٌب ص   نقد ا ل لفاسي :  ا   ٖٗعبلؿ ا

لسابق ص  ْ   ٣َّّتلة االجتهاد : ا١ترجع ا
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إنساف  لمسلمُت فحسب كإ٪تا لكل  لعاـ فالشريعة ضماف أمثل ليس ل يم ا تقي ل كتأسيسان على ىذا ا
ليات  ياميات كفعا لتقدـ كدن يات ا ل أكا بارىا ٘تتلك  لتطور ، كبسبب قيامها على أصل باعت األنسنة كا

لتقول كأصل اإلحساف كأصل االستخبلؼ كأصل عمراف األرض كأصل اإلٯتاف ا١تشًتؾ  لعدؿ كا١تساكاة كا ا
لدعوة إٔب كلمة السواء ) تعالوا إٔب   نثى ( كأصل ا نا خلقناكم من ذكر كأ لناس إ يها ا ية ) يا أ ن لئلنسا

نا كبينكم ( كأصل بذؿ ن ي للعآب  كلمة سواء ب قربكم إٔب اهلل أحسبكم  ُالسبلـ  كأصل ا٠تَت ا١تشًتؾ ) أ
لوسيلة )  لدين من اختبلؼ ا نية ) ضماف اٟتياة ( كأصل كحدة ا لنفس اإلنسا لعيالو ( كأصل عصمة ا

نا منكم شرعة كمنهاجان ( كأصل حقوؽ اإلنساف كحريتو ُب أكؿ إعبلف ٟتقوؽ اإلنساف ) كإف لك ل جعل
تنديد بالكسركية ) أف تكوف أمة ىي  ٕتوع كال لك أف ال ل لعنصرية كاالستكبار كا تعرل ( كأصل مقاكمة ا

مر بصدقة أك معرك  ؼ أك إحساف بُت أرىب من أخرل ( كأصل ا٠تَتية ) الخَت ُب كثَت من ٧تواىم إال من أ
يها ( كأصل رفع  لذين أنشأكم ُب األرض كاستعمركم ف لسلطة كاالستخبلؼ ) ىو ا لناس ( كأصل أساس ا ا

لظلم ) كمالكم ال تقاتلوف ُب سبيل اهلل كا١تستضعفوف ُب األرض ( كأصل اإلصبلح ) كأصلحوا ذات  ا
يها ( ذا تؤب سعى ُب األرض ليفسد ف لفساد ) كإ ة ا عاكف )  بينكم ( كأصل ٣تادل ت ل لدعوة إٔب ا كأصل ا

لعزة  لكرامة ) كهلل ا لعزة كا لتقول ( كأصل األنسنة ) ٗتلقوا بأخبلؽ اهلل ( كأصل ا لرب كا عاكنوا على ا كت
لمؤمنُت ( .  كلرسولو كل

يان ُب ا١تقاـ األكؿ  ان دكل اق ث لكرٙب مي لقرآف ا لعا١تية اليت اٗتذت من ا كشريعة اإلسبلـ ترسي اٟتقيقة ا
عا١تية كاإلنسانية كٔتقتضى خصائص  ل لشموؿ كا  ِتشريعية من ا

اة  لعقل كاألخبلؽ من أجل ا٠تَت كىي مرق دة كا بتبلء األفراد كاٞتماعات ُب اإلرا عا١تية تقوـ على ا ل كىذه ا
لعاـ ا١تشًت  ا لسابقوف أكلئك ا١تقربوف حية إل٧تاز الصاّب اإلنسا٘ب  لسابقوف ا سارعوا إٔب مغفرة من  –ؾ : ا

لعقبة . -ربكم    فبل اقتحم ا

اءى  كالشريعة اإلسبلمية ال لىٍو شى لتفوؽ كاألفضلية ، قاؿ تعأب : ) كى لشعوب على زعم ا لعبلقة بُت ا تقيم ا
ا ٍم ًُب مى ليوىكي ٍػ ب يى ًل ٍن  لىًك ةن كى دى اًح ةن كى ٍم أيمَّ لىكي لَّوي ٞتىىعى ل ٍم ( )ا١تائدة: من اآلية ا تىاكي  (  .ْٖآ

ثاالن ٟتقيقة  مت ان فعاالن ا دي تأسيس فا١تسلموف مدعوكف إٔب عا١تية مؤنسنة يلعبوف فيها دكران ريا ل كعلى ىذا ا
نهوف عن ا١تنكر . ا١تعركؼ كت ناس تأمركف ب ل تم خَت أمة أخرجت ل لتكليف اإل٢تي : كن  ا

عا١تية يأخذكف كيعطوف يأخذكف من ا ل عاـ كيعطوف ماُب ىذه ا ل عندىم من  إلرث اٟتضارم اإلنسا٘ب ا
لتقول كاإلحساف .  ٙترات اٟتق كا٠تَت كا

                                                 
لرسوؿ  ُ  عن أفضل عملو يعملو اإلنساف فقاؿ : بذؿ السبلـ للعآب . سئل ا

لرسالة ط  ِ لتشريع اإلسبلمي ، بَتكت مؤسسة ا لدريٍت : خصائص ا   ُٖٓص ٕٖٗ ِد. فتحي ا
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ناس ( ، فبل ٣تاؿ ُب  ل يها ا ا أ ي ان من حقيقة )  لشريعة كانطبلق ة ل ن لرصي كعلى ىذه األرضية الصلبة ا
لوسطى كالذم كانت ف لقركف ا لذم تأسس ُب ا ١تنشودة جملتمعنا ا١تلي ا نا ا١تعاصرة ا يو ملة تسود انطبلقت

لسياسة )  ُعلى اجملتمع  لعقد من متعلقات ا لذمة فهذا ا .كما ال٣تاؿ ٠توؼ غَت ا١تسلمُت من عقد ا
لكاملة كىنالك قامة ا١تواطنة ا يا إ عل ل لعقيدة كقد تفرض مصلحة ا١تسلمُت ا عاـ للمسلمُت كليس ا ل  الصاّب ا

لغنوشي ٢تذه ا١تسألة( لشيخ راشد ا لرجوع إٔب تأصيل ا نا ا  ِأصوؿ متعددة تؤكد ذلك كحسب

يق الشريعة ال إقامة نظاـ ثيوقراطي ) سلطة دي كفضبلن عن ذلك فإف تطب ية ( ، بل إف ا١تعوؿ ُب  يعٍت  ن
دة األمة كما قرآف )  كل ذلك إرا ل رآه ا١تسلموف حسنان فهو عند اهلل حسن كا١تسلموف ٯتتحوف من معُت ا

دان إٔب مبدأ  ينضب ( ما كىو معُت ال نا يا است عل ل تارٮتي كمصلحتهم ا ل يتفق مع طورىم اٟتضارم ك٪توىم ا
لشرعية ُب اإلسبلـ اليت ىي لسياسة ا ب -ا األقرب إٔب اإلصبلح كأبعد عن  -ن عقيل حسب تعريف ا

لوحي  لرسوؿ كنزؿ بو ا لفساد كإف ٓب يشرعو ا  . ّا

لدكلة ال لدين ُب ا لذم يلعبو ا لدكر ا لركحية  -كىو ليس بالقليل  -يعدك  كُب نظرنا إف ا لقيادة ا دكر ا
لشر كىي  الذم يقتصر على تنفَت من ا ل لدعوة إٔب ا٠تَت كا لتوجيو كُب حدكد ا١توعظة اٟتسنة كا ية كا لًتب ا

ناكؿ ذها من أدناىم  ت  .ْسلطة خو٢تا اهلل ألدٗب ا١تسلمُت يقرع ذها     أنف أعبلىم كما خو٢تا ألعبلىم ي
أففوا كيتحرجوا من تطبيق مبادئ  كمن جهة أخرل فعلى غَت ت لعرب أك غَتىم أال ي ا١تسلمُت ُب ديار ا

دة  للمناقشة كاإلقرار من قبل اإلرا ان يطرح على اجملتمع كٮتضع  ي ذا ما٘تثلت برنا٣تان سياسيان كطن الشريعة إ
ما قوهتا ا١تلزمة  لشريعة اإلسبلمية أ ١تادم فقط ا لعامة للشعب كعندئذ يكوف مصدرىا ا يات حسب أد -ا ب

لقانوف  عامة اليت ىي إرادة اجملتمع ... -ا ل دة ا  فتكوف مشتقة من اإلرا

لتبلعب  ئعو كأحكامو كمبادئو فكيف ًب ا بو كشرا ذا كانت ىكذا عظمة اإلسبلـ كعظمة آدا كلكن إ
لغربية ذها ؟؟ لنظم ا بداؿ ا لشريعة اإلسبلمية كاست لوقت بإسقاط ا لناس كل ا  كالضحك على ا

بة كحقيقة األمر أف ىذا  لفتح اإلسبلمي أك٢تا خبلؿ بوا لطويل منذ ا نا ا مت االستبداؿ ًب مرتُت ُب تاريخ أ
تتارم حيث ًب فرض نظاـ  ل لغازم ا١تغوٕب ا يها ا ياسو ( ا١تعركؼ .استعمارية عرب ف ل  ) ا

                                                 
فارايب  ٤تمد سيد رصاص : ما ُ ل   ٖٓص  ٔٗٗبعد موسكو ، دمشق دار ا

ية  ِ لعرب لوحدة ا لدكلة اإلسبلمية ، بَتكت ، مركز دراسات ا عامة ُب ا ل لغنوشي : اٟتريات ا لشيخ راشد ا ا
  ّٕٓ، ص  ّٗٗ

لعقل بَتكت ، دار الوحدة ط  ّ لًتاث ُب ضوء ا    ِِْص  ُد. ٤تمد عمارة ا

لعركبة كاإلسبلـ ص  ْ لدكلة عن ا  بعدىا  كما ُِْد. عصمت سيف ا
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لتاسع عشر على يد اإل٧تليز ُب مصر ٍب توسع األمر ُب  لقرف ا بداؿ ُب ا ية فقد ًب ىذا االست ن ا ث ل ما ا١ترة ا أ
ية . لعرب  معظم األقطار ا

لنقطة يقوؿ  لدكلة حوؿ ىذه ا لدكتور عصمت سيف ا لكبَت ا١ترحوـ ا لقومي ا نستمع إٔب شهادة ا١تفكر ا كل
لشع ُِٖٖ: فإف االحتبلؿ اإلنكليزم ٓب يلبث أف داىم مصر عاـ   ُا١تذكور  قوة على ا ب كفرض بال

ان . لعريب ا١تسلم نظامان بديبلن عن نظاـ إسبلمي كاف قد عاش ُب ظلو ثبلثة عشر قرن  ا

ان كاف  ان على سره فرنسي ن مي للوزراء ككاف قد استخدـ أ لقوؿ : كاف نوبار باشا األرمٍت رئيسان  بع ا تا كي
نُت جديدة كىكذا ة اٝتو مانورم فكلفو بأف يضع لشعب مصر قوا قاـ ا١تذكور  يعمل ٤تاميان ُب اإلسكندري

ابليوف. لفرنسية ا١تسماة قانوف ن لقوانُت ا  بنقل ٣تموعة ا

لنظاـ اإلسبلمي ؟؟  كلكن ىل إف ىذه اجملموعة تتعارض مع ا
بليوف ال ٭تمي  ا ن ا١تثاؿ بأف قانوف  لدكلة باإل٬تاب مشَتان على سبيل  لدكتور سيف ا ٬تيب على ذلك ا

لغفلة ا١تغبو  نظاـ اإلسبلمي ٭تمي ذا ا ل ابليوف ٭تل ا١تغفلُت كا تدليس كذلك فقانوف ن ل ف أك ضحية الغش كا
لنظاـ اإلسبلمي . ل لنسبة  لربا كالعكس با  ا

لعريب ا١تسلم بأف تركوا لو نظامو اإلسبلمي ُب  تعارض احتاؿ ا١تستعمركف على الشعب ا ل زاء ىذا ا إ
ل لطويل منذ ا لعريب ا١تسلم ألكؿ مرة ُب تارٮتو ا لشعب ا لعريب األحواؿ الشخصية ، كىكذا عرؼ ا فتح ا

لقضاء الشرعي  لقضاء األىلي كا لقضائية حُت عرؼ ا لسلطة ا  . ِازدكاج ا

عقوبات  ل ما على صعيد قانوف ا لدكتور عصمت  -أ نفاؽ أكثر فجوران فقد أك٫توا  -كاٟتديث ل ل فقد كاف ا
ي دة كٕب األمر ف را ابليوف ٯتثل إ ن لقانوف ا١تستعار من  ما ىو مباح لو شرعان من ٖتديد عقوبات الشعب بأف ا

تو من  ي ب أغل لزنا مباحان  كا٠تمر مباحان كا١تيسر مباحان كالكذب مباحان ُب ٣تتمع  تعذير ، كىكذا أصبح ا ل ا
نظاـ اإلسبلمي  ل بالرغم من أهنا ٤ترمات عليهم ُب ا  .ّا١تسلمُت 

 كلكن كيف برر االستعمار ذلك ؟؟.
يها ٬تي ة بالقوؿ : لقد ارهتنوا مصر أرضان كأذلوىا شعبان كىم يبذركف ف لدكل لدكتور سيف ا ب على ذلك ا

لوقت فقد كاف  لناس كل ا ئها علمانيُت ك١تا كاف من احملاؿ ٥تادعة كل ا نا ب بتوف من أ ن نية كيست لعلما بذكر ا
مان  ناعهم بأف اإلسبلـ دين اهلل كليس نظا ق ناس نظامهم من إ ل لوطن  البد لكي يقبل ا اة ُب ا  .ْللحي

                                                 
لعركبة كاإلسبلـ ص  ُ لدكلة عن ا  بعدىا  كما ُِْد. عصمت سيف ا

عركبة كاإلسبلـ ص  ِ ل   ِّْعن ا

ّ
لعركبة كاإلسبلـ ص     ِْْعن ا

ْ
لعركبة كاإلسبلـ ص     ِْٓعن ا
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لدكلة  لدكتور سيف ا تغريب ا١ترة أيضان على لساف ا ل لتخريب كا  .ُماىي نتيجة ذلك ... ا
 كلكن ١تاذا ككيف ؟؟.

لقواعد كاآلدا ئع كا بدؿ بالشرا لعلمانية ُب ٣تتمع من ا١تسلمُت ىو أف تست ب اليت جاء ذها ألف جوىر ا
يا علما٘ب ُب موقفو  لدن ئع كقواعد كآداب كضعية كأهنا ركن من نظاـ شامل متكامل للحياة ا اإلسبلـ شرا
لدكلة ، رأٝتإب ُب موقفو من االقتصاد ،   يربإب ُب موقفو من ا لدين فردم ُب موقفو من اجملتمع ، ل من ا

 .ِأكربا على مدل سبعة قركف كاف ٤تصلة عوامل نفسية كثقافية كتارٮتية كحضارية سادت 

لناس عقيدة  مان كتركو ل ية فاستبعد اإلسبلـ نظا لعرب لقاىر بفرض نظامو على اٟتياة ا كقد بدأ االستعمار ا
لناس  ناس من خبلؿ اضطرار ا ل ا قاـ لو حارسان باطشان كترؾ لو أف يغَت ما ب كمناسك كأحواالن شخصية كأ

لنظاـ ا١تفركض بالقوة ، ٍب اطراد تلك ا١تبلءمة خبلؿ زماف إٔب ا١تبلئم ليومية كبُت قواعد ا ة بُت حياهتم ا
تذة كا١تعلمُت  ار فكرم من ا١تشايخ كاألسا ي ليد كعادات كآداب يغذيها ت لنظاـ تقا غَت قصَت ليصبح ا

لوافدي ١توفدين كعمبلء االستعمار من ا١تبشرين ا لتبلمذة كخر٬تي جامعات أكربا من ا لشعب كا ن يرشوف ا
تماء  لشعور ا١تستقر باالن لتقدـ األكريب ، كأدل كل ذلك كغَته من مثلو إٔب قدر من ا ا١تتخلف بأكىاـ ا
ليربإب  ل لفردم ا لنظاـ ا لوالء ل نمو ا لنفسية البلزمة ل لقاعدة ا ية ) يسمونو االغًتاب( ىو ا لغرب إٔب اٟتضارة ا

لوالء اإلسبلمي ، كىكذا ٓب  لرأٝتإب على حساب ا لدين عامة أك اإلسبلـ ا ة دعوة ضد ا لعلماني تعد ا
لقومي اٞتماعي ُب  خاصة بل أصبحت ذات مضموف حضارم فردم ليربإب رأٝتإب فهي نقيض للتكوين ا

لعربية اإلسبلمية ُب جوىرىا .  جوىره كنقيض للحضارة ا

نا عركة عركة  ن ّكُب نظرنا إف ذلك ليس نقضان ألمت ب نة ل ب ة ، بل ىو أكثر من ذلك بكثَت ، كتفكيكها ل
نو اغتياؿ مسموـ حاقد على ىذه األمة كإف كاف اجملاؿ ال نا ما إ تأكيد ىذه ا١تقولة كحسب لو  يتسع ل قا

لكبَت ىنتجتوف بأف ىذا  ان ا١تؤرخ األمريكي ا ي ل تاريخ ( ككركمر كما أكده حا ل ة ا ي و هنا ما ) كتاب فوكويا
لعصر ىو عصر صراع اٟتضارات كأف اإلسبلـ ى نا ا لغرب ، بل كحسب لعقبة الكؤكد األكرب أماـ ا و ا

لبشرية .  ماردده ىانوتو بأف اإلسبلـ جذاـ ككساح كخطر على ا

تفريق بُت الطفل كغسيلو كما  ٨تن ال ل عامل بصدؽ معو ٍب ا ت ل لغرب كمد يد ا تعاكف مع ا ل ننكر أنو ٬تب ا
لد ت ناء إنسا٘ب خا لذؤاف كل ذلك من أجل إقامة ب لقمح كا لزىور تفتحان كعطاء .يقاؿ كبُت ا  تألق فيو ا

                                                 
ُ
لعركبة كاإلسبلـ ص      ُْٖعن ا

ِ
لعركبة كاإلسبلـ ص      ِْْعن ا

 حديث نبوم  ّ
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نو  ك٨تن ال أ لداخلي  -ننكر  لذم تسوده ملة كاحدة  ال –على الصعيد ا يصح اٟتديث عن اجملتمع ا١تلي ا
لعريب  لقطر ا ناجية ، بل ٬تب اٟتديث عن ا ل لفرقة ا نو ال٣تاؿ للحديث عن ا مهما كاف حجمها كما أ

نياب ك٥تالب  ناجية من أ ل ية ا لعرب لناجي أك األمة ا لكبَت ا االستعمار كاالستغبلؿ كحسب تعبَت ا١تفكر ا
لدكتور حسن حنفي .  ا

فع عن الشريعة  نا ندا ن باىت ، بل إ ل لعاثر ا١تتعثر ا لوعي ا١تزيف ا لسقوط ُب مثل ىذا ا أجل ٨تن النقبل ا
بار الشريعة نسيجان ضامان من نسج  اعت اإلسبلمية ليس من موقع عقيدم فحسب بل من موقع اٞتماعة كب

لشريعة إ٪تا ىي طعنة لؤلمة ذاهتا .  األمة ، ية طعنة ُب الظبلـ كانت كستكوف على ا  كمن ٍب فإف أ

ياح من معينها ليس حشوية كإ٪تا حسب  كمن ٚتاع ما نا كاالمت ت ا لشريعة ُب حي لدعوة إٔب تأصيل ا تقدـ فا
٪تا يتم عرب مشركع عريب هنضوم أساسو ا نة ، إ لعصر كعلى أرضية كطنية رصي لتقدـ اٟتاجة كظركؼ ا

لدٯتقراطية كمأسسو اجملتمع كخياره  لعامة كمناطو ا متو كعزتو كحقوقو كحرياتو ا ككجهتو اإلنساف ككرا
نابعة من األدياف  ل ة ا لركحي لقيم ا ة كا لشرارة اإل٢تي ة كا ة اإلسبلمية ككجهتو احملورية األخبلقي لعربي اٟتضارة ا

ناصر . ل لراحل ٚتاؿ عبد ا لزعيم ا تعبَت اٟترُب ل ل  حسب ا

لطبيعي من كياف األمة ككلؤلؤة ُب ُب ى لشريعة ُب مكاهنا ا نسيج كمن خبلؿ ا١تنظومة ٬تب أف توضع ا ل ذا ا
ية ا٠تالدة كتزين مفرقها . لعرب  عقدىا من أجل أف تطوؽ عنق األمة ا

لدين  نا ننعي ليس على اٟتشوية اإلسبلمية ، بل على اٟتشوية اإلٟتادية اليت تستبعد ا ن لسياؽ فإ كُب ىذا ا
نا ا١تسيحيُت من مضم ن لكبَت كىو من إخوا لتقدمي ا ا١تثاؿ برأم ا١تفكر ا لتقدـ كأذكر على سبيل  ار ا

بعاد  لغرب نشأت ُب إطار است لذم أشار إٔب نقطة ىامة ىي أف ا١تواطنة ُب ا يماف ا ياـ سل األستاذ كل
يهود ُب اجملتمع ، كُب رأ ل فرنسية كُب ٤تاكلة استيعاب ا ل ثورة ا ل لدين كقد حدث ذلك مع ا يو أف تلك ىي ا

لدين   ة ا لقومية ٬تب أف تؤسس ا١تواطنة على ٛتول ة كا ي لوطن نا ا لعلمانية ُب حُت أف صيغت ة ل ي لغرب الصيغة ا
قتداء  فان كإ ة كل لعركب ياـ سليماف -كل دين كلكل مواطن كُب كل بقعة على أرض ا لكبلـ لؤلستاذ كل  -كا

لرسوؿ  راعة ا ليهود أمة كاحدة  بتجربة الصحيفة اليت خطتها ي ليت خلقت من ا١تسلمُت كا  .ُكا

نا  ت لذاٌب مع اٟتفاظ على قسما ٪تا تزكو كتزىو بتجددنا اٟتضارم ا نا إ ية انطبلقة حضارية ألمت إف أ
بتة كما ا ث ل ا ا ن ت قومية ، كالىو أصيل قار كراسخ ُب كبصما ل نا ا ت أكيد بأف ىذه   أعماؽ شخصي لت حاجة ل
لراسخة  لقسمات ا ية أمة  -ا لزمن كامنة تغط ُب نوـ عميق كلكن سرعاف ما -ُب أ  قد تبقى ردحان من ا

لعلمانية ُب  تفتح عندما يتاح ٢تا ذلك كما حدث ُب تركيا اليت فرضت عليها ا ل تعود إٔب االستيقاظ كا

                                                 
لكلمة  ُ لًتاث ٣تموعة مؤلفُت ، بَتكت دار ا   ُٕص  ْٖٗا٢توية كا
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٨تن ٧تد عودة اٟتس اإلسبلمي ا١تكبوت بل النعداـ كجود ذلك  ا ، كىامعاىدة لوزاف كبقيت ترسف ذه
لقربصية  ة ا لمسأل نسبة ل نيُت قادة اٞتيش بال لعلما  .ُعند غبلة ا

ئر فقد جهدت فرنسا القتبلع ىوي نسبة للجزا بال تها كلكن ىذه ا٢توية سرعاف ما اىتزت كاألمر نفسو 
نتجت عركبة كإسبلمان من كل زكج ذهيج . لعلماء كأ باديس كٚتاعة ا بن   كربت على يد ا

لشخصية  اة كثوابت ا ان بذلك حقائق اٟتي قد أعلن ا٠تديوم إٝتاعيل أف مصر قطعة من أكربا متحدي ل
تفرنج ع ل لتغريب كا تو كىل كانت سياسة ا ية ، فهل صحت مقول لعرب لى يده أك يد غَته أكثر من تراب ا

 على صفواف .

نواة اليت ٕتمل  ل تية كاٟتقيقة اٞتوىرية ا لذا قافة ا ث ل إف انطبلقة حية كثرة ألمتنا ٬تب أف تنطلق من ا٢توية كا
لشجرة .   خصائص ا

نا ذات  إف ما ت ا١تقابل فعركب لعرقي بل اٟتضارم كب ا١تعٌت ا نا عرب ، كلكن ليس ب ن نا أ ت ىو ثابت ُب شخصي
ا١تعٌت اٟتضارم قس ٪تا ب لطائفي كإ لديٍت ا با١تعٌت ا  . ِمة إسبلمية ، كلكن ليس 

نا تؤكد ما ية . إف قراءة بسيطة ٟتضارت اء كىذه قيم عرب لفقو كاٟتي لفركسية كا يم ا ناه أم نؤكد ق  قل
نا  لقسمة اإلسبلمية ٢تذه ا٢توية كاضحة كجليلة كحسب لعلمي . -كمثل كاحد   –كا لبحث ا  ٧تده ُب ا

نا  قرأ ذلك ُب حضارت عآب ، لكن ا ل اىا أم كجود للقوة ا٠تالقة ٢تذا ا ناي لغربية فبل تشعر ُب ث لعلوـ ا تقرأ ا
نا كابن حـز  بن خلدكف كابن سي لعلوـ ، ٧تد ذلك عند ا تدين تفوح من تضاعيف ىذه ا ل ٕتد رائحة ا

لعل تية .كغَتىم كدكف اإلخبلؿ باٟتقيقة ا لذا  مية كماىيتها ا

نا  لطبيعة (  كتاب )ما  -الذم يعترب من أكرب ا١تبلحدة ُب نظر ريناف  -لقد استغلق على ابن سي بعد ا
لفارايب كسرعاف ما ناكؿ كتاب ا لفقراء  ألرسطو لكنو ت ليتصدؽ على ا  . ّترؾ أكراقو كقلمو كىب 

لعقل أـ علوـ ىذا اٟتس اإل لغربية سواء أكانت علوـ الشرع أـ ا لقائم ُب ٥تتلف علوـ اٟتضارة ا ٯتا٘ب ا
نا . ت لتجربة كعمراف األرض ىذا اٟتس ىو قسمة أساسية ٢توي  ا

لشريعة قلنا قسمات ٦تيزة كثابتة حيث ٧تد إٔب جانب  تقلنا إٔب موضوعنا األساسي الذم ىو ا ن ذا ا كإ
لدين  لذم ىو ا لقابل لبلجتهاد  -الوضع اإل٢تي ا فقط ٧تد قانوف  -كالذم ٮتص ا١تسلمُت  -غَت ا

                                                 
لكلمة  ُ لدكتور ٤تمد عمارة ُب ا٢توية كالًتاث ، بَتكت دار ا   ْٔ،  ْٓص  ْٖٗمداخلة ا

لًتاث ص  ِ لدكتور عمارة ، ا٢توية كا  ْٖمداخلة ا

لًتاث ص  ّ لدكتور عمارة ، ا٢توية كا  ّْمداخلة ا
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نية كىو مورث حضارم ٮتص  لدي لكليات ا لفقهاء ُب إطار ا لفقو كىو قانوف كضعي كضعو ا ا١تعامبلت أك ا
 . ُاألمة بكافة فئاهتا 

لبشرم ٧تد ف نوكية ىي كُب إطار الوضع ا ل نواة ا ل لفقو كىذه ا نوكية ُب ىذا ا ل نواة ا ل قانوف اليت ىي ا ل لسفة ا
يقية  لتطب لقواعد ا ا تراث ثر من ا ن لقانوف كماعدا ذلك فلدي ثابتة ُب ٣تاؿ ا ل ا ة  لقسمة اٟتضاري اليت تعترب ا

ية اليت ال ن لقري لزماف كا١تكاف . ا  تصمد لتغَتات ا

ل لدكتور عمارة ُب إطار فلسفة ا ضرار كمبدأ  ضرر كال مبدأ ال -كعلى سبيل ا١تثاؿ  -قانوف ىكذا ٭تدد ا
قان بل إف ا١تلكية ذات كظيفة اجتماعية  تملك مطل ل يو ا قان أك ٤ترمان عل أف اإلنساف ليس مالكان مطل

لعاـ  نفع ا ل  . ِكمرهتنة بتحقيق ا

نا ال مركزيتو ُب ىذا الكوف بل ىو ككيل تؤمن بتفرد اإلنساف كعتوه كاستكباره ك  ىكذا نؤكد أف حضارت
ية تعربد  ن لعلما لعدؿ االجتماعي ُب حُت ٧تد ا نا ُب ا اهلل ا١تستخلف ُب األرض لعمارهتا ، كىذه ىي فلسفت

لملكية كل عناف .  كتطلق ل

ية  يها اٟتضارة األكرب ل قر إ فع كا١تيكانزمات اليت تفت لركا لنواىض كا لكثَت من ا نا تنطوم على ا إذف فحضارت
نا ٔتا ، كما ع قها كأر٬تها ُب كافة ٣تاالت حضارت ل يها أ ل لغبار عن ىذه الآللئ كنعيد إ نا إال أف ننفض ا ي ل

نا . ت ي ل ان لفعا نا كتوازن ت ي ت لذا قان  تسا قانوف ا ل  ُب ذلك فلسفة ا

قانوف  كال ل لواجب أكثر ٧تاعة كجدكل كحيوية من ا تزاـ كا قائم على االل ل لقانوف ا لتأكد بأف ا حاجة ل
ئم على اإللز  لقا لغرب الا اه من صيدليات ا لذم استوردن لوضعي ا ـ ، كمن ٍب فالقانوف ا يرقى إٔب مستول  ا

يا ضلوعنا كحبات  ة كتغذل من تربة أرضنا ا١تعطاء ك٪تا ُب حنا فئ لدا لذم عاش ٖتت ألق مشسنا ا لقانوف ا ا
لعار أف ٩تجل من أنفسن لذات كا٢توية ، بل ا لنفس كنوطدىا على ا ا ا كليس عاران أف نوطن  ن قلد قلوب ا كن

يد مشية اآلخرين .  اآلخرين فنكوف كالطائر الذم نسي مشيتو كعجز عن تقل
لكارثة كلكن ليت شعرم كلعمرم ىل من مستعرب أك مدكر .  كتلك ىي ا

 
 
 
 

                                                 
نظر ا٢توية كالًتاث ص  ُ لسنهورم ، ا للدكتور ا لتعريف    ُْىذا ا

لًتاث ص  ِ   ْْا٢توية كا
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 فيرس الكتاب
 مدخل عاـ 

 العلمانيت:  الفصل األول
  البعد التارٮتي للعلمانية البحث األول :

 قراءة الدكتور عصمت سيف الدكلة التارٮتية للعلمانية . الفرع األول :     
 قراءة الدكتور عزيز العظمة  الثاني :الفرع  

  ا١تراحل اليت مرت ذها العلمانية البحث الثاني :

   األساس الفلسفي للعلمانية البحث الثالث :

 الوضع السليم ١تسألة خصوصية العلمانية الغربية البحث الرابع :
 التعريف بالعلمانية الغربية كٖتديد ماىيتها كمقوماهتا البحث الخامس :
 التعريف بالعلمانية  الفرع األول :      

 ا١تقاربة اللغوية الفرع الثاني :      
 ا١تقاربة ا١تعرفية الفرع الثالث :      
 ماىية العلمانية البحث السادس :

 : أزمة العلمانيةالبحث السابع 
 ا١تظهر األخبلقي ألزمة العلمانية  الفرع األول :
 األزمة الفلسفية  الفرع الثاني :

 األزمة على صعيد القانوف رع الثالث :الف

 العلمانية الغربية مناقبها كمثالبها البحث الثامن :
  العلمانية كما نفهمها كنريدىا البحث التاسع :

 " ا١تعٌت ا١توسع للعلمانية كمسألة األنسنة "      
 الفعالية الدينية كمسألة ا١تقدس  الفرع األول :
 حة النفسية "  " دكر الدين ُب مسألة الص      
 النتائج الركحية ا١تًتتبة على ا٨تسار الدين . الفرع الثاني :
   الشرارة اإل٢تية كدكرىا ُب ا١تشركع العريب النهضوم الفرع الثالث :

  الظاهرة اإلسالميت " دراست في السياق ": الفصل الثاني  
  فاعلية العقل ُب اإلسبلـ البحث األول :

  الوجدانية ُب اإلسبلـ الفاعلية البحث الثاني :

  الفاعل اإلرادم ُب اإلسبلـ دراسة مقارنة مع العلمانية البحث الثالث :
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  ٕتذير العمل ُب اإلسبلـ البحث الرابع :

 النص ُب اإلسبلـ –ا١تفهـو ا١تلتبس  البحث الخامس  :
  األساس ا١تلـز للنص ُب اإلسبلـ البحث السادس :
 آ٘ب كمصدر لقوتو ا٠تبلقة مركنة النص القر  البحث السابع :

  " مسألة ا١تشركع التحديثي العريب اإلسبلمي "       
  تدرج النص القرآ٘ب البحث الثامن :
  رأم الفكر اإلسبلمي ُب ضركرة السلطة البحث التاسع :
 : موجز خطاب األستاذ عادؿ ضاىر حوؿ اإلسبلـ كالعلمانيةالبحث العاشر 

  ئص الظاىرة السياسية ُب اإلسبلـطبيعة كخصا:  البحث الحادي عشر

 . : صاحب السلطة ُب اإلسبلـ البحث الثاني عشر
  طبيعة السلطة ُب النظم اإلسبلمية البحث الثالث عشر :
  مسألة فصل الدين عن الدكلة: البحث الرابع عشر 

  التوفيقية ا١تشرقية البحث الخامس عشر :
  كاٟتياة ا١تنهج اإلسبلمي ُب الفكر البحث السادس عشر :

  جذل اإلسالم والعلمنت:  الفصل الثالث
  رأم بعض ا١تفكرين العرب ُب الدين البحث األول :

  إشكالية العلمانية ُب اإلسبلـ البحث الثاني :
  موقف الغرب من اٟتضارة العربية اإلسبلمية البحث الثالث :
  بية اإلسبلمية "" مسألة االستشراؽ كدكره ُب ٖتطيم اٟتضارة العر                 
 اٞتذكر السياسية إلشكالية اإلسبلـ كالعلمنة البحث الرابع :

  : العلمانية ُب ميزاف التغريب العريبالبحث الخامس 
 خبلصة كتاب اليـو كالغد لسبلمة موسى  الفرع األول :
 ملخص كتاب مستقبل الثقافة ُب مصر للدكتور طو حسُت  الفرع الثاني :
 ب ا١تعركة بُت القدٙب كاٞتديد للرافعي كتا  الفرع الثالث :

  ا١توقف ا١تعتدؿ من اٟتضارة الغربية البحث السادس :
 عبلؿ الفاسي  -ّاسحق النشاشييب  -٤ِتمد كردعلي                    

 زكي مبارؾ  -ٕاٝتاعيل مظهر  -٤ٔتمد حسُت  -ٓمنصور فهمي  - ْ        
  ُب تارٮتنامناىج التقدـ العمرا٘ب  البحث السابع :
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 " مسألة اإلسبلـ ىو اإلسبلـ "                  
  الشريعة اإلسبلمية ُب مرآة اٟتوار اإلسبلمي ا١تسيحي البحث الثامن :
  العلمنة الواقعية ُب دارنا العربية البحث التاسع :

  مسألة القومية كالتحديث كالعلمنة الواقعية البحث العاشر :

  ناصرية ٕتربة علمانية ؟ىل ال البحث الحادي عشر :
 الشريعة اإلسبلمية كطن األمة العربية كجزء ماىيتها البحث الثاني عشر :

  " مسألة التغريب كالتخريب "                      
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