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االفتتاحية

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

َعـــُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد  ْر�ـــضِ َخِليَفًة َقاُل�اْ اأََتْ َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ ـــَك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقـــاَل َربُّ {َوا

 .
�1�

إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن} �ُض َلَك َقاَل ا َماء َوَنْحُن ُن�َسبيُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ

ه  طار العام امل�جِّ ية الكرمية تك�صف عـــن الإ رمبـــا ل يبالغ املرء عندما يعتـــب اأن هذه الآ

ن�صان  ن�صان على �ص�ئهـــا وتهتدي بهديها. فالإ للنظـــرة التـــي ينبغي اأن تت�صكل النظرة اإىل الإ

وفـــق هذه الروؤية ه� املخل�ق ال�حيد املر�صح للت�صـــرف مبن�صب اخلالفة هلل �صبحانه. وعلى 

ية التي تعد من املحكمات رغم بع�ض الختالف يف فهمها وتف�صريها، يجب اأن  �ص�ء هذه الآ

ن�صان وتعلي  �صالمية القراآنية وغري القراآنية، �صـــ�اء كانت متجد الإ تف�صـــر كل الن�ص��ـــض الإ

ن�صـــان اأن يك�ن. وقد  نـــه اأم حتـــط من �صاأنه وتهبـــط به اإىل درجات اأدنـــى مما يرغب الإ �صاأ

لهي  ية علـــى التكرمي الإ بـــداأ املف�صرون مـــع بدايات م�ص�ار علـــم التف�صري اكت�صاف دللت الآ

ية دالرّة على كيفيرّة  ية: »اعلم اأنرّ هذه الآ ن�صـــان، فهذا ه� الفخر الرازي يق�ل يف تف�صري الآ لالإ

خلقة اآدم c وعلى كيفية تعظيم اهلل تعاىل اإياه، فيك�ن ذلك اإنعامًا عامًا على جميع بني 

اآدم...« واأثار املف�صرون ت�صاوؤلت عميقة ح�ل املراد من امل�صتخِلف وامل�صتخَلف، فهل اخلليفة 

ن�صاين؟ وهل املخل�ف ه� اهلل اأم ن�ع اآخر من املخل�قات التي كانت  ه� اآدم c اأم  الن�ع الإ

ية 30. �ص�رة البقرة: الآ  �1(
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ر�ض وتف�صد فيها وت�صفك الدماء، على حد تعبري املالئكة؟ تعمر الأ

ن�صـــان، فاإننا نلحظ نظرة  وعلـــى اأي حال، اإذا اأردنـــا ا�صتك�صاف النظرة القراآنية اإىل الإ

ر�ض اأو  اإليـــه تختلف عـــن النظرة اإىل غريه مـــن امل�ج�دات التـــي خلقها اهلل تعاىل علـــى الأ

خارجها.

يـــة ال�صريفة وحدهـــا فاإننا نرى فيها نقاطـــا ت�صتحق اأن يت�قف  واإذا اأردنـــا ا�صتنطـــاق الآ

عندها هي:

ن�صان، فاإنه �صبحانه مع كرثة ما خلق مل يطرح  ـــة خلق اهلل لهـــذا الكائن امل�صمى بالإ اأهميرّ

ن�صان  يجاد، ومل يطرح �ص�ى خلق الإ م��ص�ع اخللق على اأحد من عباده الذين منرّ عليهم بالإ

ر�ض. وجعله يف الأ

ن�صان  ية، اعرتا�ض املالئكة اأو ت�صاوؤلهم ح�ل ا�صتخالف الإ  مل يرد اهلل �صبحانه، بح�صب الآ

ية اإقراره ملن�صاأ ت�صاوؤل املالئكـــة، اإل اأنه ل يرى �صبحانه يف  ر�ـــض، بل رمبا يبـــدو من الآ يف الأ

ر�ض ما يح�ل دون تنفيذ ما عزم عليه. �صفك بع�ض الب�صر الدماء واإف�صادهم يف الأ

ن�صان هي اأهم من املفا�صد التي تالزم خلقه بالطريقة التي   ترتـــب م�صلحة على خلق الإ

ن�صان رغم اإف�صاده و�صفكه  خلقـــه اهلل عليها. وهذه امل�صلحة هي التي تبر خلقه �صبحانه لالإ

الدماء.

 �صعـــ�ر املالئكة مبناف�صـــة هذا املخل�ق اجلديد لهم، وقد ي�صتفـــاد هذا املعنى من خالل 

ذكـــر املالئكة ف�صيلة الت�صبيح والتقدي�ض، وهما الف�صيلتان اللتان ميتاز بهما املالئكة، وكاأن 

اهلل بعـــد رده اعرتا�ـــض املالئكة يريد اأن يق�ل اإن ت�صبيحكـــم وتقدي�صكم ل يعطيكم اأف�صلية 

على هذا املخل�ق اجلديد، ول تف�قا عليه.

ر�ض وما عليها م�صخرة خلدمة املخل�ق اجلديد، وما بعد هذا التف�ي�ض والت�صخري  اإن الأ

من كرامة.

يـــة، ورمبا ي�صاعد التدقيق يف مطاويها  هـــذا غي�ض من في�ض ما ميكن ا�صتك�صافه من الآ

اكت�صـــاف الكثري من الدللت التي يت�صع لها املجـــال. ومن هنا ننتقل اإىل البحث ح�ل نظرة 

ن�صان بح�صب الروؤية القراآنية. ن�صان واكت�صاف اأهم العنا�صر التي متيرّز الإ القراآن اإىل الإ
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ن�ســـــــــــان: النظــــرة القراآنيـــــة اإىل الإ

ن�صان ل تت�فر  يك�صف القراآن الكرمي عن جمم�عة من العنا�صر التي ت�صكل نظرته اإىل الإ

يف غريه من املخل�قات.

اأ- احلريــــــة:

�صا�ض يف ت�صريف  ن�صان بالقيا�ض اإىل غريه مـــن املخل�قات باحلرية التي هي الأ يتميـــز الإ

ن�صـــان واأراد له اأن يك�ن  ن�صـــان واحلط مـــن كرامته على حد �ص�اء، فاهلل �صبحانه خلق الإ الإ

جبار  كراه والإ حـــرًا على م�صتـــ�ى الت�صريع حيث مل يقبل لهـــذا املخل�ق اأن يك�ن متدينـــًا بالإ

}، بـــل يحكي اهلل لنا عن  �ْســـُد ِمَن اْلَغييِّ َ الرُّ يِن َقـــد تنََّبنينَّ إِْكـــَراَه يِف الديِّ فقـــال �صبحانـــه: {اَل ا

مانة التـــي ناأت �صائر املخل�قات بنف�صها  ل الأ فه باأهلية ال�صتعداد لتحمُّ ن�صان �صررّ امتيـــاز لالإ

َباِل  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ َماَنـــَة َعلَى ال�سنَّ َ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ عـــن حملها؛ حيث يق�ل �صبحانه: {ا

إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َساُن ا َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها ااْلإِ

ب- التكريـــــم الذاتـــــــي:

لهيرّة له، ولي�صت هذه الكرامة  ة من اأ�صل اخللقة الإ ـــة م�صتمدرّ ن�صان بكرامة ذاتيرّ ـــع الإ يتمترّ

لهية والب�صرية يجب اأن تتاأ�ص�ض  اعتبارية اأو م�صتمدة من الق�انني، بل الق�انني والت�صريعات الإ

ْمَنا َبِني اآَدَم  ن�صان يف عامل التك�ين، وذلك لق�له تعاىل: {َوَلَقـــْد َكرنَّ لهـــي لالإ وفـــق التكرمي الإ

ْن َخلَْقَنا  نَّ ـــْلَناُهْم َعلَى َكِثـــٍر ميِّ ييَِّباِت َوَف�سنَّ ـــَن الطنَّ َوَحَمْلَناُهـــْم يِف اْلـــرَبيِّ َواْلَبْحـــِر َوَرَزْقَناُهم ميِّ

ياًل}. َتْف�سِ

ج- ت�سخر �سائر املخل�قات له

ر�ض  فه، بل اأفا�ض عليه نعمه كافة وجعل الأ ن�صان بعد اأن خلقه و�صررّ مل يبخل اهلل على الإ

 النَِّذي 
ُ نَّ
ومـــا عليها يف خدمتـــه ت�صهيال ملعي�صته وتي�صـــريًا ل�صبل تكامله، فقال �صبحانـــه: {الل

ِلِه َوَلَعلنَُّكْم َت�ْسُكُروَن}، وقال:  َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِباأَْمِرِه َوِلَتْبَتُغ�ا ِمن َف�سْ �سخنَّ

 
َ نَّ
َر َلُكُم اللنَّْيَل َوالننََّهاَر}، وقال: {اأََلْ َتَر اأَننَّ الل ـــْم�َض َواْلَقَمَر َداآِئَبنَي َو�َســـخنَّ ر َلُكُم ال�سنَّ {َو�َســـخنَّ

ـــَماء اأَن َتَقَع َعلَى  �ِســـُك ال�سنَّ ـــِري يِف اْلَبْحـــِر ِباأَْمِرِه َوُيْ ْر�ـــضِ َواْلُفْلَك َتْ َ ـــا يِف ااْلأ َر َلُكـــم منَّ �َســـخنَّ

ِحيـــٌم}. اإىل غري ذلك مما يحفل به القراآن من  وٌف رنَّ  ِبالننَّا�ـــِض َلَروؤُ
َ نَّ
إِننَّ الل إِْذِنـــِه ا إِالنَّ ِبا ْر�ـــضِ ا َ ااْلأ

ن�صان على غريه من املخل�قات. م�ؤ�صرات على متييز الإ
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وعلـــى �ص�ء مـــا تقدم نخل�ض اإىل �صرورة اأن تك�ن هـــذه الق�اعد العامة امل�جهة حلركة 

التك�ين ق�اعد م�جهة حلركة الت�صريع والتقنني، وبالتايل ميكن اجلزم باأن كل ما يحط من 

�صالم على وجه التحديد. ن�صان يقع يف اخلط املقابل للدين بعامة ولالإ كرامة الإ

ن�صان والدين، ياأتي هذا  ويف حماولة من جملة املحجة لتظهري هذه العالقة احلميمة بني الإ

�صالمي،  ن�صان يف نظام الت�حيد الإ العدد الذي يحت�ي على عدد من املقالت تعالج م�قع الإ

كمـــا يف نظـــام الت�صريـــع. واحت�ى العدد على جمم�عـــة من املداخالت التـــي األقيت يف ندوة 

فكرية خ�ص�صت ملناق�صة امل�صروع الفكري للدكت�ر ح�صن حنفي، واأخريا ختمنا العدد مبقالة 

يف بـــاب الدرا�صات ح�ل املنهج الفل�صفـــي الذي اختط اأب� البكات البغدادي اأ�ص�صه ومعامله. 

ن�صاين، اأو على  �صالمـــي والإ تاأمـــل هيئة املجلـــة اأن يك�ن يف هذا العـــدد اإ�صافة اإىل الفكر الإ

قل فتحًا لباب النقا�ض يف هذه امل��ص�عات التي عاجلناها. وعلى اهلل ق�صد ال�صبيل. الأ

حممد ح�صن زراقط



اإلنسان في نظام التوحيد اإلسالمي

ــــــة  ن�صــــــان�يرّ ن�صـــــان يف الروؤيـــــة الإ • قطب رحــى ال�جـــــــــ�د؟! الإ

ــــــــــان ع�صـــــــــر النه�صــــــــــــة. اإبرّ

وجمتمعـــــًا. فــــــردًا  ــــــة  ن�صانيرّ الإ احليـــــــاة  يف  ودورهم  نبياء  • الأ

تف�صرييــــــــــــــن. بني  مقـــــارنـــــة  قــــــراءة  ال�صتخـــــــالف:  • اآيـــــــة 

الديــــــــــــــن. ن�صـــــــــــــان،  الإ • اللغــــــــــــــة، 

واملجتمع. الفـرد  حيـــــاة  ودورهــــــا يف  ــــــــــــــة  الدينيرّ • الرتبيـــــــــــة 

اإ�صالميــــــــــــــــــــــة. نظـــــــــــــــر  وجهــــــــــــة  ن�صان�يــــــــــــــــة،  • الإ





مدخـــــــــل:

ن�صان�يـــة من العالمات الفارقة التي طبعت روؤية احلداثة اإىل العامل، اإل اأن ذلك  الإ

ن�صان، بل ه� كائن حمرتم يف اأكرث املذاهب  ل يعني اأن �صائر املذاهب حتط من قيمة الإ

ن�صـــان مكانة مرم�قة بني �صائر م�ج�دات  ديان ال�صماوية؛ حيث تعطي لالإ الفكريـــة والأ

�صالم حيـــث ورد يف القراآن  ن�صـــان ن�صـــري اإىل الإ ديـــان التي حترتم الإ العـــامل. ومـــن الأ

�2�
ْر�ِض َجِميعاً} َ ا يِف االأ الكرمي: {ُهَ� النَِّذي َخلََق َلُكم منَّ

مقالـــة من�صــــ�رة يف جملة رواق اأندي�صــــه )رواق الفكر( العدد 15، عام 1381هـ. �ض.

جة
مح

ال
قطب رحى الوجود؟!

اإلنسان في الرؤية اإلنسانوّية إّبان عصر النهضة

�1�
ال�صيــــد حممــــ�د نب�يــــان

تعريب: حممد ح�صن زراقط
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قطب رحى الوجود؟!

اإلنسان في الرؤية اإلنسانوّية إّبان عصر النهضة
اأ�صـــف اإىل ذلـــك اأنرّ اهلل مل يعقـــب بتح�صني فعله يف م�رد من القـــراآن كما عقب وو�صف 

ْطَفَة  ن�صان ومراحله: {ُثمنَّ َخلَْقَنا النُّ نف�صه باأح�صن اخلالقني بعد احلديث عن كيفية خلق الإ

ًما ُثمنَّ اأَن�َساأَْناُه َخْلًقا  َغَة ِعَظاًما َفَك�َسْ�َنا اْلِعَظاَم حَلْ َغًة َفَخلَْقَنا امْلُ�سْ َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُم�سْ

 وعلى �ص�ء ذلك يبدو ال�ص�ؤال عن املراد من حم�رية 
�3�

اِلِقنَي}  اأَْح�َسُن اْلَ
ُ نَّ
اآَخَر َفَتَباَرَك الل

ن�صان ه� املح�ر يف الروؤية  ن�صـــان يف احلداثـــة م�صروعًا ومبرًا، فما املق�ص�د من كـــ�ن الإ الإ

�4�
الك�نية احلديثة التي ل ترجع يف تاريخها اإىل اأكرث من خم�صمائة �صنة؟

فكار من  و�صـــ�ف ن�صعـــى لتقدمي ج�اب عن ال�صـــ�ؤال املذك�ر اأعاله، ون�صـــرع يف حتليل الأ

ن�صان، ونختم اأخريا باملقارنة بني  �صالم من الإ ن�صان�ية، ون�صرح بعد ذلك م�قف الإ تعريف الإ

�صالم واحلداثة واملذاهب الفكرية التي نبتت يف ف�صائها. الإ

�5�
ن�سان�ية )هي�ماني�سم(  االإ

ل باأ�ـــض مـــن الدخ�ل اإىل معاجلة امل��ص�ع من باب التعريـــف اللغ�ي، م�صف�عًا بعد ذلك 

بذكر املعنى ال�صطالحي، مبا له من الدللة يف العل�م واملعارف املرتبطة.

املعنى اللغوي:

م�صطلـــح »اإن�صان�ية« ترجمة لكلمـــة )�Humanism يف اللغـــة الإجنليزية وغريها من 

اللغات الالتينية، وتذكر كتب اللغة لهذا امل�صطلح معاين عدة منها:

ن�صانيرّة 1- الطبيعة واملاهيرّة الإ

�6�
ن�صانيرّة �ض العلمي والبحث ح�ل العل�م الإ 2- التخ�صرّ

3- عندمـــا ت�صتعمـــل هذه الكلمة مع احلـــرف الكبري )H( يق�صد بهـــا احلركة الفكرية 

والعلمية التي ح�صلت يف الغرب اإبان ما يعرف بع�صر النه�صة حيث ظهرت الرغبة ال�صديدة 

يف الرج�ع اإىل الرتاث الي�ناين والروماين.

�7�
ن�صانية. 4- طريقة خا�صة اأو حالة من الفكر اأو العمل ترتكز ح�ل بع�ض املثاليات الإ
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ن�صـــان وتف�قه على �صائـــر املفاهيـــم امليتافيزيقية اأو  5- منهـــج فكـــري ي�ؤمـــن باأول�ية الإ

�8�
النتزاعية.

ن�صانية، دون اأن يك�ن لها �صلة  6- نظـــام من املعتقدات اأو املعايري املتعلقة باحلاجات الإ

�9�
بالفكر الديني.

ن�صان على ال�صعادة والر�صـــا دون اأن يك�ن م�ؤمنًا بدين  7- العتقـــاد باإمـــكان ح�ص�ل الإ

�10�
ديان. من الأ

8- كلمة )�Humanism م�صتقة من الكلمة الالتينية )�Humus التي تدل على الرتاب 

ر�ض، وقد كانت ت�صتعمل اأوًل يف مقابل اأحد معنيني، هما: اأو الأ

ن�صان كاحلي�انات مثال. ر�صية غري الإ اأ- امل�ج�دات الأ

ب- مرتبـــة من ال�ج�د؛ اأي املجـــردات، وكان ي�صتعمل هذا امل�صطلـــح يف هذا املعنى يف 

اأوائل القرون ال��صطى. وقد كان مييز الباحث�ن والكن�صي�ن بني املجالت املعرفية امل�صتفادة 

 ،)humanitas( ن�صان من الكتاب املقد�ض )�divinitas، وبني ما يتعلق باحلياة الدني�ية لالإ

ن�صانية قد ا�صتفيد من الي�نان والرومان كان ي�صتخدم  هم من املعارف الإ وملا كان الق�صم الأ

لفـــظ )umanisti اأو �humanists للدللة على امل�صتغلني بهذه العل�م واملعارف بالنظر اإىل 

�11�
يطاليني. ك�نهم من الإ

املعنى ال�سطالحي:

�ص�ل اللغ�ية لكلمة )�Humanism، واأما ح�ل املعنى ال�صطالحي  ما تقدم يرتبط بالأ

للكلمة فاإنها ت�صتعمل عادة يف معان ثالثة، هي:

ول: املعنى االأ

ول باملرحلة الي�نانية القدمية وع�صر النه�صة. ويبدو من  يرتبط املعنى ال�صطالحي الأ

ن�صان كان حم�ر الهتمام. وميكن  النظر يف تاريخ الفل�صفة الغربية يف الع�صر الي�ناين اأن الإ

اإرجاع ذلك اإىل عاملني اثنني:

اأ- العامل املعريف:

يليائيني  ن�صانية؛ حيث اإن الإ يليائية بابًا ت�صرب منه ال�صك اإىل املعرفة الإ فكار الإ متثل الأ
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خطاء التي يقع فيهـــا احل�ض، ومن جهة  يظهـــرون عـــدم ثقتهم باملدركات احل�صيـــة نتيجة الأ

اأخـــرى ت�صارب املفكريـــن والفال�صفة يف نظرياتهم وت�ص�راتهم حـــ�ل ال�ج�د والعامل، وقد 

ن�صانيـــة. ومن ذلك اإنكار بارمنيد�ض  اأدى ذلـــك كلـــه اإىل ال�صك وعدم الطمئنان باملعرفة الإ

ال�صـــريورة واحلركة يف العامل، واعتقاد هراقليط�ض باأن العامل ممل�ء حركة، وقد اأدى هذا 

�12�
التناق�ض اإىل �صك يف وج�د احلقيقة وال�صك يف اإمكان التعرف عليها.

ن�صانية باأ�صرها، وذلك اأن طريقيرّ املعرفة  �صا�ض، هز ال�صك اأركان املعرفة الإ وعلى هذا الأ

خطاء، وبالتايل ل  ال�حيديـــن همـــا العقل واحل�ض، وكل منهما يقع يف ما ل ح�صر لـــه من الأ

ميكـــن الطمئنـــان اإىل ما يك�صـــف عنه، والنتيجـــة الطبيعية لهذه النظرة هـــي ال�صك يف كل 

�13�
معرفة.

 وي�ؤمن ه�ؤلء باأنه ما 
�14�

�صباب عملية، وين�صب ال�ص�ف�صطائي�ن اأنف�صهم اإىل ال�صكاكني لأ

ن�صان  دراك الب�صري غري ماأم�نة ول مع�ص�مة من ال�ق�ع يف اخلطاأ، فاإن الإ دامت و�صائل الإ

ر هـــذا امل�قف ال�صلبي  ل ميلـــك اأي �صمانـــة ل�صحة معارفـــه ولت�ص�ارته عـــن احلقيقة وتط�رّ

ن�صان نف�صه ه� املعيار ولي�ض وراءه اأي حقيقة ليبحث عنها اأو  امل�صـــكك اإىل م�قـــف يرى اأن الإ

ي�صعى للقب�ض عليها، فه� احلقيقة ال�حيدة وه� الذي يخلقها.

ن�صان ه� مقيا�ض كل  وما زال �صعار بروتاغ�را�ض يدوي يف اأروقة الفل�صفة حيث يق�ل: »الإ

 وهكذا ت�صنم 
�15�

�صيـــاء املعدومة«. �صياء امل�ج�دة، ومقيا�ض عدم الأ �صـــيء، مقيا�ض وج�د الأ

ن�صان عند بروتاغ�را�ض �صدة املعرفة و�صار ه� املح�ر لل�ج�د بحيث ه� الذي ي�صفي على  الإ

�صياء وج�دها وه� الذي ي�صفي عليها عدمها. الأ

وي�صـــاف اإىل ذلك اأن ال�ص�ف�صطائيني كان�ا يتمتع�ن بقدرات فائقة يف الكالم واملرافعة، 

ثرية  وقـــد �صمح لهم ذلك باخل��ـــض يف م�صائل عدة فل�صفية وقان�نية، حيـــث كانت املهنة الأ

لديهم هي الدفاع واملرافعة بالنيابة عن اأ�صحاب الدعاوى لدى املحاكم، ومن هنا برع�ا يف 

�16�
حت�ير الق�صايا التي يرافع�ن عنها وحت�يلها ل�صالح م�كليهم.

ويبدو اأنهم ا�صت�صاغ�ا طعـــم النت�صار يف احلروب القان�نية التي خا�ص�ها يف املحاكم، 

ن�صان الذي ه� هم. وقد كانت العل�م  و�صعب عليهم العرتاف ب�ج�د حقائق منف�صلة عن الإ

اللغ�يـــة وفن�ن البيان من العل�م املهمة التـــي تخدم اأغرا�ض ال�ص�ف�صطائيني، ونتج عن ذلك 

الهتمـــام تط�ر هذه العلـــ�م ومن�ها، واأما الفال�صفة واملتخ�ص�صـــ�ن بالعل�م التجريبية فلم 
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�17�
ي�ل�ا هذه العل�م اأهمية تذكر.

ب- العامل االجتماعي

ح�صا�ـــض ب�صرورة تربية وتدريب بع�ض  لقـــد اأدى ظهـــ�ر الدولة املدنيرّة يف الي�نان، اإىل الإ

فـــراد على فنـــ�ن اإدارة هذه الدول. ومل يكن يف امليدان من ميلك ال�صتعداد الكايف للقيام  الأ

ن�صان  باأعبـــاء هذه املهمة غري ال�ص�ف�صطائيني، وهكذا ت�ل�ا هم هذه املهمة وبالتايل �صار الإ

ن�صان وطباعه  حم�ر اهتمامهم وقطب رحى عنايتهم، و�صار �صغلهم ال�صاغل البحث ح�ل الإ

بحاث التي تدور ح�ل  وكيفيـــة �صبط �صل�كه وتعامله مع اأقرانه واأبناء ن�عه، وما �صابه من الأ

ن�صان. الإ

اإذا، تبـــدل حمل الهتمـــام العلمي من البحث النظري ح�ل الكـــ�ن وال�ج�د اإىل البحث 

ن�صان وطرائق تربيتـــه وتعليمه. وهكـــذا كانت احلقبـــة الي�نانية هي حقبة  العملـــي حـــ�ل الإ

ن�صـــان وال�صهر على حت�صـــني ظروف عي�صه يف هذه الدنيـــا وبحث كيفية اإ�صباع  الهتمـــام بالإ

�18�
�صا�صية. حاجاته الأ

وبعد زوال الكيانات ال�صيا�صيـــة الي�نانية وا�صمحالل احل�صارة الي�نانية، ورث الرومان 

حداث حت�ل يف ثقافتهم  الفكر الي�ناين و�صع�ا لتط�ير ما ورث�ه من فكر وثقافة وا�صتخدامه لإ

و�صاع وجهة  وفنهـــم واأدبهم. اإل اأن ظه�ر امل�صيحية وانت�صارها يف اأو�صاط الرومان اأعطى الأ

�19�
خمتلفة عما كان�ا يخطط�ن له.

ن�صان عميقا بني الطرفني؛ حيث كانت تق�صي تعاليم  وكان الختـــالف يف النظرة اإىل الإ

ن�صان يف حد ذاته فا�صد، ل يقـــدر على التخل�ض من ال�صر  ب�ل�ـــض وغريه مـــن الر�صل، باأن الإ

لهية وق�صت باأن ير�صل اهلل ابنه  وىل. وقد دبرت العنايـــة الإ املتاأ�صـــل فيه نتيجة اخلطيئة الأ

�صلية، وكل ذلك �صببه  ن�صان ليفديه ويخل�صه من تبعات اخلطيئـــة الأ املج�صـــد على هيئـــة الإ

لهي، وتبعًا لهذا املعتقد اأخذ امل�صيح لقب الفادي، لفتدائه النا�ض  اللطف والرحمة والتدبري الإ

�20�
بامل�ت على ال�صليب.

ن�صان والنظـــرة امل�روثة عن الي�نان �صا�صع ل  والفرق بـــني هذه النظرة املت�صائمة اإىل الإ

ن�صان ل ترتكه يف منزلة ي�صتحق عليها اأن يك�ن  يحتاج اإىل ت��صيح، ومثل هذه النظرة اإىل الإ

ن�صان الذي كان حم�ر البحث يف الع�صر الي�ناين  م��ص�عًا للبحث والدر�ض؛ ولذلك نرى اأن الإ

وبعدهم عند الرومان اأنزل عن عر�ض الهتمام وحل حمله غريه يف القرون ال��صطى، وحت�ل 
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حمـــ�ر الهتمام اإىل البحـــث ح�ل اهلل، بل �صارت الفل�صفة خادمـــة للبحث الاله�تي. وعلى 

ول�يات بعد �صعف امل�صيحية  ن�صان اإىل لئحـــة الأ �صـــ�ء ذلك ي�صبح من الطبيعي اأن يع�د الإ

يف ع�صر النه�صة.

وقد �صعـــى علماء ع�صر النه�صة وروادها للق�صاء على تعاليم القرون ال��صطى وثقافتها 

و�ص�بـــ�ا علـــى امل�صيحية اأي�صًا، ودعـــ�ا اإىل الع�دة اإىل اإحياء الثقافـــة الكال�صيكية القدمية، 

ن�صان العادي حت�ل�ا  وحتـــ�ل النا�ض جميعـــًا ال�صاعر منهم والكاتب واخلطيب والباحـــث والإ

جميعًا اإىل اإن�صان�يني، ومن هنا ينظر اإىل ع�صر النه�صة ب��صفه ع�صر ال�لدة الثانية للثقافة 

ن�صان�ي   وبعبـــارة اأخرى ميكن القـــ�ل اإن ال�صمة البـــارزة يف الفكر الإ
�21�

داب القدميـــة. والآ

�22�
لع�صر النه�صة هي التعلق ال�صديد واحلب الزائد لكل ما له �صلة بالع�صر الي�ناين. 

ن�صان اإىل حمـــ�ر البحث والتفكري يف ع�صـــر النه�صة يف  وبنـــاء علـــى ذلك كله حتـــ�ل الإ

دب، وال�صعر، والتاريخ، واللغة(، هكذا تت�صح حدود املعنى  املجالت الثقافية املختلفـــة، )الأ

ن�صانية على الدرا�صات  ن�صان والقيـــم الإ ول لكلمـــة اإن�صان�ية، اأي �صيطرة الإ ال�صطالحـــي الأ

النظريـــة والعمليـــة، وهي ال�صمـــة امل�صرتكة بني ع�صـــر النه�صة وما فيه من علـــ�م والع�صر 

الي�ناين وما فيه اأي�صًا.

2- املعنى ال�سطالحي الثاين

ن�صان وجعله حم�ر الهتمام يف الفكر  م�صافًا اإىل املعنى امل�صار اإليه اأعاله اأي الهتمام بالإ

دب، هناك معنى ا�صطالحي ثان لهذه الكلمة بداأ بالرواج  والثقافة وبخا�صة علـــى �صعيد الأ

 �humanism( انطالقـــًا من القرن الثامن ع�صـــر امليالدي، وه� املراد من كلمـــة اإن�صان�ية

عندما ت�صتعمل يف الروؤية الك�نية املعا�صرة والعامل الراهن.

ن�صان�يـــة احلديثة هـــي: نظام فكـــري من�صجم وحمدد، لـــه دعاواه  وبكلمـــة م�جـــزة، الإ

 
�23�

خالقية وال�صيا�صية، والتعليمية. نرثب�ل�جية، والأ نط�ل�جية واملعرفية، والأ الأ

ن�صان�ية احلديثة هـــي تيار فكري ونظـــام فل�صفي له  وعلـــى �ص�ء التعريـــف املتقـــدم، الإ

وجهـــات نظـــره اخلا�صة يف �صعد عـــدة، ولتت�صح معامل هذا التيار ل بد مـــن النظر اإليه من 

تية: بعاد الآ الزوايا والأ
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نا�سية( ن�سان )االإ اأ- النظرة اإىل االإ

فكار النظرية  ن�صان، بحيـــث اإن كل الأ ن�صان�ية ه� الإ مـــ�ر اأ�صالة يف الإ �صياء والأ اأكـــرث الأ

ن�صان. بل ل يرى  والعمليـــة املطروحة يف ف�صاءات هذا الجتاه تدور ح�ل حم�ر اأ�صا�ض ه� الإ

ن�صان؛ ولذلك يجب اأن  اأ�صحـــاب هـــذه النزعة اأن ل وج�د ل�صيء ه� اأكرث كماًل و�صرفًا من الإ

ن�صان فلي�ض م�صخرًا خلدمة اأي �صيء  تك�ن جميع امل�ج�دات بخدمة كل منها بح�صبه، واأما الإ

�24�
من م�ج�دات هذا العامل.

ن�صان�ي بعـــده الفل�صفي اإثر اجلهـــ�د التي بذلهـــا رينه ديكارت  وقـــد اكت�صـــب الجتـــاه الإ

 حيـــث اأعطـــت اأفـــكاره 
�25�

نـــه اأب الفل�صفـــة احلديثـــة؛ )1650- 1596(، الـــذي ي��صـــف باأ

ن�صـــان م�قعـــا مهمًا مل يعرفه يف الفكر الغربي من قبل. فقبل ديكارت كان ال�ج�د املطلق  لالإ

هـــ� وج�د اهلل، واأمـــا �صائر امل�جـــ�دات ف�ج�دها تابع ل�جـــ�ده وهي مفا�صـــة منه، بل حتى 

ن�صان واملعرفة امللهمة هي املعرفة اليقينية  لهي لالإ لهام الإ ن�صانية كانت تف�صر بالإ املعرفـــة الإ

ال�حيـــدة. وبانح�صار القرون ال��صطى بداأ ال�صك ي�صـــري يف ثنايا املعتقدات امل�صيحية، حتى 

لهام  ن�صانية بالإ مر اإىل ال�صك يف وج�د اهلل، ومن هنا مل يعد ممكنًا تبير املعرفة الإ و�صل الأ

لهـــي، ومن هنا احتـــاج ديكارت اإىل البحث عن اأ�صا�ض اآخر ت�صتنـــد اإليه املعرفة وال��ص�ل  الإ

اإىل اليقني.

وميكـــن اخت�صـــار حا�صل اجله�د التي بذلها ديكارت يف �صعيـــه للبحث عن اأ�صا�ض تبتني 

�صا�ض جديدًا �صاحلًا لبناء  ن�صانية، وقد راأى مفكرو الغرب وفال�صفته هذا الأ عليه املعرفة الإ

فـــكار والنظريات عليـــه. وهذا ما اأدى اإىل اعتبار ديـــكارت اأب الفل�صفة احلديثة. وج�هر  الأ

�صياء املحيطة به.  ن�صان ووعيه منطلقًا ل�صائـــر الأ ه الإ �صا�ـــض الديكارتي للفكر يتمثل بعـــدرّ الأ

ن�صاين هـــ� املح�ر الذي تدور ح�له جميع احلقائـــق و املعارف اليقينية ح�ل  وهـــذا ال�عي الإ

�صياء و�صفاتها املن�ص�بة اإليها. وهذا ما ي�صتفاد من الك�جيت� الديكارتي القائل: »اأنا اأفكر  الأ

�صيـــاء املحيطة بها ت�صتمد من  اإذًا اأنـــا م�جـــ�د«، فهذا معنـــاه اأن حقيقة الذات ف�صال عن الأ

ن�صان. ومن هذه  ن�صاين بها، ومـــاآل هذا الت�ص�ر تقدمي روؤية جديدة اإىل الإ الفكـــر وال�عي الإ

برز على هذا  �صياء، والأ ن�صان احلديث اإىل حم�ر تدور ح�لـــه الأ الفكـــرة وما �صابه حتـــ�ل الإ

ن�صان. �صالة عن كل ما �ص�ى الإ ال�صعيد ه� اجلانب ال�صلبي اأي نفي الأ

ن�صـــان وخارجه، ومن  وبعبـــارة اأخـــرى �صلبت �صفحة املح�رية عـــن اأي �صيء اآخر غري الإ

ذلـــك الدين والتقاليد وال�صلطـــة ال�صيا�صية، وذلك يف جمايل املعرفـــة والقيم، و�صار الفكر 
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ن�صاين والتجارب الراهنة له هي حم�ر املعرفة وم�صدر القيمة. وبعبارة الفقهاء مل تتمتع  الإ

ن�صان  ن�صانية، وبـــدل اأن ي�صتمد الإ باحلجيـــة اأي معرفة ت�صتمد من خارج حـــدود التجربة الإ

اأفـــكاره وقيمه ومعارفه مـــن الن�ض الديني ومن الـــرتاث والتقاليد �صار هـــ� نف�صه بن�صخته 

�صا�ض الذي تبنى عليه �صائر املعارف  والقيم. الراهنة امل�صدر والأ

ن�صان وغايته التي ي�صعى اإليها ول م�قعه يف ال�ج�د  �صا�ض مل يعـــد هدف الإ وعلـــى هذا الأ

ن�صانية  ن�صـــان وهدفه وتعريفه ي�صتمدان مـــن الذات الإ خمططـــًا له مـــن قبل، بل اإن غاية الإ

 self defining( ن�صـــان ذاتـــي التعريـــف نف�صهـــا وعلـــى حد تعبـــري بيرت: يجـــب اأن يك�ن الإ

ن�صان الديكارتي اجلديد ي�صتطيع معرفة نف�صه على اأكمل وجه   اأو فقـــل اإن الإ
�26�

.�subject
�27�

دون تدخل من اهلل اأو غريه من امل�ج�دات.

�صارة  وروبيني م�صرية ديكارت، وعلى راأ�ـــض ه�ؤلء ميكن الإ وتابـــع عدد من الفال�صفـــة الأ

ملـــاين اإميان�يل كانـــط )1804- 1724( الذي اأكمل ال�صـــ�رة الديكارتية  اإىل الفيل�صـــ�ف الأ

ن�صاين يف املعرفة، ميكن القـــ�ل: اإن الفل�صفة النقدية لكانط فتحت  ورفـــع من قيمة الدور الإ

 و�صف�ة الق�ل: 
�28�

�صياء وال�صر الكامن فيها. ن�صـــان ليك�ن ج�هر الأ البـــاب وا�صعًا يف وجه الإ

ن�صان م�صتمدة  ن�صان تعريفًا جديـــدًا؛ بحيث مل تعد قيمة الإ ن�صان�ي اأعطى لالإ اإن الجتـــاه الإ

لهي، �صارت قيمته تابعة لقدراته العقلية وقدرته على تنظيم العامل من ح�له.  مـــن جذره الإ

ن�صـــان وهدفه فلم يع�دا العبـــادة والع�صق هلل ول للجنـــة امللك�تية، بل يف مدى  واأمـــا غاية الإ

ن�صان اعتمادًا على عن�صـــري العقل واخليال  عمالنيـــة البامـــج واخلطط التي يبتكرهـــا الإ

اللذيـــن يعمالن من اأجل هذه الدنيا فح�صب. وقد تط�رت هـــذه النزعة اإىل اأق�صى مدياتها 

علـــى يد الفيل�ص�ف الفرن�صي جان ب�ل �صارتـــر، حتى و�صلت اإىل حدود الدع�ة اإىل ا�صتبدال 

ن�صان�يني مل ول  ن�صاين؛ وذلـــك يف ت�صريح �صارتر باأن الفال�صفـــة الإ له الإ لـــه املتعايل بالإ الإ

يحاولـــ�ن النعتاق من العب�دية هلل والإميان به مبا ه� وج�د متعال، بل كل ما فعل�ه ه� اأنهم 

�29�
ا�صتبدل�ا ا�صمًا با�صم.

ب- الروؤية املعرفية

تبنـــى اإن�صان�ي� ع�صـــر النه�صة م�اقف خا�صة بهـــم من املعرفة واأدواتهـــا، وتتمثل اأبرز 

عنا�صـــر هذه الروؤية املعرفية يف العتماد على العقل بـــل الثقة املفرطة فيه على �صعيد فهم 

العـــامل، ويف ال�صـــك يف كل �صـــيء والعتقاد باإمـــكان اإبطال اأي عن�صر مـــن العنا�صر املك�نة 
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ن�صان�يـــة. )والعقـــل بح�صب هذه الروؤية هـــ� العقل احلديث الـــذي تتك�ن مادته  للمعرفـــة الإ

وىل مـــن الطبيعة وتنح�صر بهـــا. وبعبارة اأخرى العقل الذي م�صدر معارفه وميدان عمله  الأ

ن�صان ما يط�ر  ه� عامل املادة والطبيعة، واأما �صائر امل�صادر املر�صحة للمعرفة فال تقدم لالإ

معارفه مما ميكن ال�ث�ق به.

�صرار على عدم اإعطاء  ن�صان�ية كثافة وغلظة هـــي الإ واأ�صـــد عنا�صر الروؤيـــة املعرفية الإ

اأحـــد اأو جهـــة كائنة من كانت حق ادعاء القب�ض على احلقيقة وامتالكها؛ اأي اأن عقل ع�صر 

النه�صة ال�صكاك انطلق من م�صلمة حا�صلها اأن كل دع�ى معرفية ميكن اأن تخ�صع لالختبار 

 وبالتايل كل دع�ى تطرح ل بد مـــن اختبارها وتقييمها 
�30�

ول يحـــق جلهة ادعـــاء الع�صمة.

ودرا�صـــة عللهـــا ومنا�صئها، فاإذا تبنيرّ ا�صتنادها اإىل غيبي فـــاإن مثل هذه الدع�ى ت�صقط عن 

�31�
درجة العتبار.

ن�صـــان على فهم العامل دون  ن�صان�ية قدرة الإ عي الإ وعلـــى �ص�ء هذه الروؤية املعرفيـــة تدرّ

حاجـــة اإىل اأي م�صدر ديني اأو وحياين، وقد �صاعد تط�ر العل�م التجريبية والنجاحات التي 

ح�صا�ض  اأحرزهـــا العلماء يف جمال فهم العامل، �صاعد ذلك على مزيد من الثقة بالنف�ض والإ

�32�
بعدم احلاجة اإىل الن�ص��ض الدينية ول خ�صية خمالفتها.

ول تنف�صل املعرفة عن الهدف والغاية التي من اأجلها يتم التعرف لتك�ين املعرفة، واإذا 

كانت املعرفة قبل ع�صر النه�صة تراد من اأجل اكت�صاف اأ�صرار الك�ن مبا ه� فعل من اأفعال 

اهلل، فـــاإن املعرفـــة يف ع�صر النه�صة تراد من اأجل هدف اآخـــر خمتلف متامًا وه� م�صاعدة 

ن�صان على التنب�ؤ بامل�صتقبل ملزيد من القدرة على التحكم بالطبيعة وال�صيطرة عليها، وكل  الإ

ذلـــك من اأجل ت�صهيل احلياة والعي�ض ب�صكل اآمن مطمئـــن واأكرث راحة، وهذا يعني اأن تاأخذ 

�33�
املعرفة طابعا اآليًا.

نط�ل�جية ج- الروؤية االأ

ن�صان�ية وجـــ�د اأي �صيء خارج نطاق املادة وعامل الطبيعـــة، كما تنكر بناء هذا  تنكـــر الإ

ن�صان�ية  العامل على الهدف اأو اأن اأ�صياء هذا العامل مرتبة كل �صيء يف مكانه، كما ل تقبل الإ

وجـــ�د نقطة افرتاق بـــني عامل الطبيعة وما وراءها ي�ؤدي اإىل كـــ�ن اهلل ه� من�صاأ امل�ج�دات 

والقيـــم. ومن هنا، فاإن كل حماولت البحث عـــن اهلل وال�صتدلل على وج�ده هي حماولت 

دلة والباهني، فل�صفية اأم كالمية اأم  عبثيـــة ل طائل من ورائها، مهما كانت طبيعة هـــذه الأ
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ن العلم   ومن جهة اأخرى، ل ميكن اإثبات وج�د اهلل ب�ا�صطة ال�حي اأو املعجزة؛ لأ
�34�

ك�نيـــة.

عى لها القدا�صة هـــي ن�ص��ض اإن�صانية، اأن�صاأها  ا�صتطـــاع اأن يثبـــت اأن كل الن�ص��ض التي ُتدرّ

ب�صـــر كان�ا يعي�ص�ن يف اخليام ويك�صب�ن ق�ت ي�مهم مـــن الزراعة والرعي. وتعمم اإن�صان�ية 

ديان وكتبها املقد�صة، ي�صت�ي يف  ع�صر النه�صة هذا امل�قف من الرتاث الديني على جميع الأ

ديان املعروفة يف العامل، ول ي�صتطيع اأي  ذلـــك القراآن وكتب الديانة الب�ذية وغريهما من الأ

 وعلى �ص�ء ذلك كله، ي�صبح 
�35�

ديان ادعاء جميئه من ما وراء عامل الطبيعـــة. ديـــن من الأ

تعبـــري »اهلل املتعايل« تعبريًا ل ي�ؤدي معنى وا�صحـــًا، اإن مل نقل اإنه يتح�ل اإىل كالم ل معنى 

خالقية  ثار النف�صية والجتماعية والأ له. بل كلمة اهلل نف�صها ل معنى لها اإن ف�صلناها عن الآ

�36�
ن�صاين. التي ترتتب عليها يف �صاحة الجتماع الإ

ن�صان ه� م�ج�د مادي  وين�صحب هذا امل�قف من ما وراء املادة على مفه�م »الروح«، فالإ

ن�صان وفكره.  وجـــزء مـــن عامل الطبيعـــة، وبالتايل ل ت�جد اأي م�صافـــة فا�صلة بني ج�صـــد الإ

ن�صانية اخلالدة ما ه� اإل متنٍّ فارغ ودع�ى ل قيمة لها،  وبالتـــايل فـــاإن احلديث عن الروح الإ

ن�صاين الذي يدع�ه اإىل متييز نف�صه عن �صائر امل�ج�دات الطبيعية  بـــل هي حا�صل الغرور الإ

�37�
التي ل ت�صتطيع ادعاء ت�فرها على مرتبة الروح.

خالقية د- الروؤية االأ

خالق ل ت�صتند اإىل م�صدر  ن�صان�يـــة باأن الأ ان�صجامـــًا منها مع الروؤية العامة لها، ت�ؤمن الإ

ن�صان واكت�صبها  خالق والقيم اإل خال�صة جتربة اإن�صانية عا�صها الإ ف�ق الطبيعة، وما ق�اعد الأ

ن�صان  خالق تتح�ل اإىل مفه�م ل معنى له اإذا ف�صل عن الإ يف حياته الطبيعية، ومن هنا فاإن الأ

خالق اإىل ال�صطب بخط البطالن على   وقد اأف�صى هذا امل�قف من الأ
�38�

ن�صانية. والتجربة الإ

خالقية ب�ا�صطة م�صدر ف�ق طبيعي،  ثبات نظمها الأ ديان التي ت�صعى لإ جه�د جميع املذاهب والأ

�صـــ�اء كان ال�ا�صطة بينهـــا وبني هذا امل�صدر ه� مـــ��صـــى c اأم عـيــــ�صى c اأم حممد 

ديان جميعا و�صلتنا من جمتمعات زراعية ومن اأنا�ض كان�ا  f، اأم غريهـــم. وحيث اإن هذه الأ

خالقية التي يدع�ن اإليها تتنا�صب مع ذلك الع�صر ومع ذلك  نظمة الأ ي�صكن�ن اخليام، فاإن الأ

خالقية التي ي�ؤ�ص�ص�ن عليها نظامهم  النمـــط من العي�ض، وبالتايل ل ميكن اأن تك�ن القيـــم الأ

 ولي�ض 
�39�

�صاحلة يف عامل احلداثة، حيث اإنها مبنية على مبادئ فل�صفية م�صتمدة من الاله�ت.

ن�صانية يف احلياة املعي�صة يف الع�صر احلديث مرجعا �صاحلا لتاأ�صي�ض القيم  �صـــ�ى التجربة الإ

�40�
ن�صان احلديث. خالقية ال�صاحلة لالإ الأ
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خالق �صـــ�ى تف�صري لها بالع�اطف باملي�ل  ن�صان�ية اإىل الأ ويف احلقيقـــة لي�صت الروؤية الإ

خالقية لي�صـــت �ص�ى رغبات  حكام الأ  اأي اأن املرجعيـــة التي ترتكز عليهـــا الأ
�41�

وامل�صاعـــر؛

ن�صـــان ومي�لـــه، وهذا ما يعب عنه بنتـــام بق�له: »احل�صن ه� ما اأرغـــب فيه، والقبيح ه�،  الإ

خالق هي الن�صبية  ن�صان�ية لالأ  والنتيجة التي تنتهي اإليها الروؤية الإ
�42�

اأرغب عنه ول اأريده.«

خالقية، فعندمـــا يك�ن املعيـــار ه� املي�ل  حـــكام الأ وعـــدم وج�د معيـــار كامل اأو مطلـــق لالأ

خالقية اإىل  حكام الأ والرغبات التي تتعار�ض يف ال�صرورة يف ال�اقع املعي�ض، �ص�ف تتح�ل الأ

�43�
اأحكام ن�صبية تختلف باختالف الرغبات واملي�ل الفردية والجتماعية.

وبنـــاء على ما تقدم يكـــ�ن العتقاد ب�ج�د قيم واأحكام اأخالقية مطلقة وواحدة اعتقادًا 

حالم الط�باوية لي�ض اإل. وبعبارة اأخرى:  ماين والأ فارغـــا من اأي م�صم�ن، ل�صتنـــاده اإىل الأ

اإن العتقـــاد باهلل )الذي مات يف ع�صر احلداثـــة( والعتقاد باملعاد والعتقاد ب�ج�د ال�صر 

يف العـــامل الـــذي خلقه اهلل ما هي اإل نقائ�ض يكذب بع�صها بع�صًا، وبالتايل ل ميكن اأن ُيبنى 

طراف.  خالقي على جمم�عة من النقائ�ض ول� قدمت ب�ص�رة نظام متما�صك الأ النظـــام الأ

خالقيـــة بعيدا عن اأي  ن�صـــان وحده ه� الذي يجـــرتح قيمه واأحكامه الأ ن�صان�ية، الإ ففـــي الإ

ديان  مر الـــذي مل ت�صتطع تقدميه الأ طم�حـــات فارغة ل ت�صتنـــد اإىل اأ�صا�ض واقعي متني، الأ

�44�
الت�حيدية املعروفة.

ن�صان�ية يف الدفاع عنها،  �ص�ل التي جتهد الإ ومتثل احلرية ال�صخ�صية ركنا ركينا بني الأ

تنظـــريا وا�صتدلل. واملعنى املق�ص�د للحريـــة عندهم ه� حرية ال�صمري الديني وحرية عدم 

ي جهة احلق يف فر�ض  بداع دون اأن يكـــ�ن لأ التديـــن يف وقت واحد، كما حريـــة البتداع والإ

قناعـــة على اأحد اأو منع اأحد من التعبري عن اأفـــكاره وقناعاته بال�صكل الذي يرتاأيه ويريده. 

�ص�ات،  نفا�ض والأ ن�صان�يـــ�ن باأن بع�ض فـــرتات التاريخ �صهدت رقابة وحب�صـــا لالأ ويعتقـــد الإ

ديان اأو معار�صة لها. ومن باب التع�ي�ض يجب الدفاع عن كل ما ميكن اأن يعد خمالفة لالأ

خالقية التي هي عن�ان تندرج  ن�صان�ي�ن احلريـــة الأ ومن احلريـــات التي يدافع عنها الإ

ة مثل: حتته مفاهيم وعناوين عدرّ

احلريـــة اجلن�صية بـــكل املعاين املندرجة حتتها مـــن حرية العالقـــة اجلن�صية اإىل حرية 

جها�ض، والتحكم بامل�اليد وغري ذلك.  التنا�صل، وحرية الإ

خالقية  ن�صان�ية اأهمية حم�رية للتعددية والت�صامح علـــى جميع امل�صت�يات الأ وتعطـــي الإ
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طار الفردي مبعنى احلد قدر امل�صتطاع من �صلطة املجتمع على  والدينيـــة وغريها، ول� يف الإ

فراد والتحكم يف طريقة عي�صهم و�صل�كهم، بل  الفرد وعدم ال�صماح له مب�صادرة حريات الأ

�45�
اإف�صاح املجال لكل فرد باأن يختار طريقة عي�صه وفق ما يريد ويه�ى.

ن�صان�ية مبعنييهـــا ال�صطالحيني، وي�صتعمـــل هذا امل�صطلح  مـــا تقدم كله كان حـــ�ل الإ

اأحيانا للدللة على بع�ض املذاهب التي ظهرت يف تلك الفرتة كاملارك�صية وال�ج�دية، ولكننا 

نكتفي باملعنيني املتقدمني ول ندخل اأنف�صنا يف تفا�صيل احلديث عن املذاهب امل��ص�مة بهذه 

ال�صفة.

الامتـــــة واال�ستنتــــــاج:

ن�صان�ية اأن هذه الروؤية بعد اأن اأ�صرت على نفي كل  وحا�صـــل الكالم يف حتليل مفهـــ�م الإ

ن�صانية ح�صرت  وجـــ�د خـــارج اإطار املادة والطبيعة التي ميكـــن القب�ض عليها باحل�ا�ـــض الإ

ن�صـــان بالبدن املـــادي، وح�لته اإىل حم�ر  ن�صـــان وح�صرت ال�ج�د الإ ال�جـــ�د احلقيقـــي بالإ

ت الباب يف وجه اأي دع�ى تاأتي من خارج حدود املادة  خالقيرّة، و�صدرّ لل�ج�د وحم�ر للقيم الأ

واعتبت كل دع�ى غري مادية خياًل فارغًا ل معنى له. 
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األنبياء ودورهم في الحياة اإلنسانّية فردًا ومجتمعًا

�1�
حممد ح�صن قدردان  قراملكي

تعريــب: حممـــــد ح�صــــن زراقط

جة
مح

ال ديان، ب�صكٍل عـــام يف �صاحة  نبيـــاء والأ تهـــدف هذه املقالـــة اإىل �صرح وبيـــان دور الأ

ة للنا�ض  ل مـــن املقالة اأنرّ احلالـــة العامرّ ورّ دنـــا يف الق�صم الأ ن�صـــاين. وقد اأكرّ الجتمـــاع الإ

نبياء هم  رهـــم على معرفة كاملة باملبـــداأ واملعاد وما بينهمـــا، والأ جميعـــًا هي عدم ت�فرّ

الذين نقل�ا النا�ض من حالة اجلهل بهذه املعارف اإىل حالة العلم بها، و�صع�ا اإىل تهذيب 

ا علق به من �ص�ائب اخلرافات ول�ثها، كما �صَع�ا اإىل تهذيب �صل�كه  ن�صاينرّ ممرّ الفكر الإ

ًة علـــى �صعيد ال�صمانات  خـــالق م�صاعدًة مهمرّ م الدين اإىل الأ وطريقـــة عي�صه. وقـــد قدرّ

ف وطـــاأة املادة واحلياة  �ص�ض واملنطلقات. ما يخفرّ ـــة، كما على �صعيد بيـــان الأ التطبيقيرّ

ناه للحديث عن ج�هر  ا الق�صم الثاين من املقالة فقد خ�ص�صرّ ن�صان. واأمرّ املاديرّة عـــن الإ

. ودورهم الذي لعبـــ�ه على �صعيد حتقيق  ن�صاينرّ نبياء يف املجتمـــع الإ الديـــن و�صلـــ�ك الأ

نبياء يف  من الجتماعيرّ ورفع النزاع والختالف. وختمنا املقالة باحلديث عن دور الأ الأ

ن�صانيرّة. م العلميرّ واملعريفرّ للح�صارات الإ التقدرّ

يرانية، العدد 28. 1- ن�صرت يف جملة قب�صات الإ
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املق�س�د من الدور:

ُت�صتخـــدم كلمـــة »دور« )function( يف الدرا�صـــات الجتماعيرّة، وُيراد بهـــا معنى عامًا 

ثـــار والتبعات، اخلفيرّة والظاهـــرة، املبا�صرة  غرا�ض، والآ ي�صمـــل: اخلدمات والغايـــات، والأ

ن�صانيرّة  مه الدين اإىل املجتمعات الب�صريرّة، وبها ق�ام اجلماعة الإ ا يقدرّ املق�ص�دة وغريها، ممرّ

ا يف الدرا�صات الدينيرّة ويف هذه املقالـــة اأي�صا، فاإنرّ املراد من كلمة دور ه�   واأمرّ
�2�

وت�ازنهـــا.

ثار التي ترتترّب عليه، ِبغ�ضرّ النظر عن ك�نها مرتبطة  يها الدين والآ مطلق اخلدمات التي ي�ؤدرّ

بالفرد مبا�صرة اأو املجمتع ب�صكٍل عام.

نبيـــاء م��ص�عًا بكرًا، فلقد بحـــث املتكلرّم�ن عنه حتت  ولي�ـــض البحـــث عن دور الدين والأ

ة  ة منها: ف�ائد البعثة، واآثار الإميان والدين، وغري ذلك من العناوين؛ ولكن حدرّ عناوين عدرّ

رت اإثر احلديث عن اإمكانيرّات ا�صتبدال الدين بغريه من العل�م كعلم  البحـــث و�صرورته تط�رّ

�ن  حت ملناف�صة الدين. ومن هنا، �صرع املهتمرّ الجتماع وعلم النف�ض وغريه من العل�م التي ُر�صِّ

ـــة يف معاجلة امل��ص�ع ب�صكل خمتلف ونظرة غـــري النظرة ال�صابقة. ومن  بالدرا�صـــات الدينيرّ

خرى له،  له� م�صاألة  هنـــا ميكن الق�ل: اإنرّ البحث ح�ل دور الدين واإمكان مناف�صة العل�م الأ

مـــن م�صائل علم الكالم اجلديد. وعلى اأيرّ حال �ص�ف نحاول يف هذه املقالة بيان دور الدين 

ن�صان فردًا وجمتمعًا. بالن�صبة لالإ

ّول: املبحث الأ

دور الدين على ال�سعيد الفردّي:

ل الذي يحدثه  �صبق منا الق�ل: اإن املق�ص�د من احلديث عن »دور« ه� احلديث عن التح�رّ

ثار التي ترتترّب علـــى الدين من زاويتني  الديـــن يف الفـــرد اأو املجتمع. وميكن النظـــر اإىل الآ

زاوية الفرد وزاوية املجتمع. وبعبارة اأخرى: ميكن الق�ل اإنرّ للدين دورين اأحدهما اجتماعيرّ 

خر فرديرّ و�ص�ف نحاول اأول معاجلة الدور الفرديرّ للدين، لندلف بعد ذلك اإىل احلديث  والآ

. عن الدور الجتماعيرّ

إنتاج املعرفة 1- ا

وىل  ن�صان من احل�ضرّ والتجربة، فاحل�ا�ـــضرّ هي ال��صيلة الأ تنطلـــق رحلة املعرفة عنـــد الإ
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ر مداركه وبل�غه �صنرّ الر�صد  ن�صان باكت�صاف العامل املحيط بـــه، ثم بعد تط�رّ التـــي ت�صمح لالإ

دة التي  ـــة جديدة. وقد كانت م�صاألة املعرفة مـــن امل�صائل املعقرّ املعـــريفرّ تنفتح له اآفاق معرفيرّ

ـــف عندها امل�صتغل�ن بالبحث الفل�صفيرّ وغريه من امليادين، حيث اأنكرها ال�ص�ف�صطائيرّني  ت�قرّ

ة منها التمييز  ر اإنكار املعرفة يف الفكر الغربيرّ واأخـــذ اأ�صكال عدرّ ب�صـــكٍل كامـــٍل تقريبًا، وتط�رّ

ب�صتم�ل�جيرّة التي تندرج  الكانطـــيرّ املعروف بني »الن�من والفن�من«، وغريها من امل�اقف الإ

جميعـــًا حتت عن�ان جامع ه� الإميان بن�صبيرّة املعرفة. وعلى اأيرّ حال يلعب الدين دورًا مهمًا 

نبيـــاء هي تعليم  دوار التي تن�صـــب اإىل الدين والأ ؛ وذلك اأنرّ اأحـــد الأ علـــى ال�صعيـــد املعـــريفرّ

ْكَمـــَة َوُيَعليُِّمُكْم َما َلْ َتُك�ُن�ا  الكتاب واحلكمـــة، كما يف ق�له تعاىل: {َوُيَعليُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحْلِ

 وقـــد دافـــع القراآن الكرمي عن املعرفـــة واأقررّ اإمكانها، وفتـــح �صائر اأب�ابها يف 
�3�

َتْعلَُمـــ�َن}،

ـــ�ن، ول باحل�ض كما فعل  ن�صـــان، ومل يح�صر �صبيـــل املعرفة بالعقل كمـــا فعل العقليرّ وجـــه الإ

فة، بل اعتبها جميعًا اأب�ابًا تف�صي اإىل  التجريبيرّ�ن، ول بال�صه�د كما فعل العرفان واملت�ص�رّ

�4�
�صاحة املعرفة.

دة منها ما ياأتي: ن�صان متعدرّ م الدين فيها معارف لالإ وامليادين التي يقدرّ

اأ- معرفة املبداأ

 والنظام 
�5�

ن�صان وتدع�ه اإىل التفكر يف املخل�قات، ة تاأخذ بيـــد الإ ففـــي القراآن اآيات عدرّ

 ليح�صل من 
�9�

 والفطرة،
�8�

 والفقر املاه�يرّ للعامل،
�7�

 وحدوث العامل،
�6�

احلاكم على العامل،

ذلك كلرّه على الباهني الدالرّة على وج�د اهلل �صبحانه وعلى �صفاته اجلماليرّة واجلالليرّة.

ن�سان ب- معرفة االإ

مـــا زال هـــذا املخل�ق الذي ي�صري على قدمني ذلك املجهـــ�ل الذي يبحث له عن تعريف، 

م�ا  نبياء والدين ب�صكل عام ميكن اأن يقدرّ  ومن هنا، فاإن الأ
�10�

على حدرّ تعبري األك�صي�ض كارل.

م�ا له ما يهديه اإىل �صبل  قلرّ يقدرّ ف على ذاته، اأو على الأ ن�صان ما ينفعه على �صعيد التعررّ لالإ

ن�صـــان كائن مركب من عن�صريـــن: اأحدهما ماديرّ ه�  التعـــرف. ومـــن وجهة نظر الدين، الإ

 وعلى �ص�ء هذا الرتكب من هذين العن�صرين 
�11�

د عن املادة ه� الروح. خر جمررّ البدن، والآ

ا البعد املاديرّ فه� املن�صاأ  د، واأمرّ يفهـــم وج�د اخلـــري وال�صر فيه، فاخلري ين�صاأ من البعد املجررّ

�12�
هم لل�صر. الأ
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ج- معرفة املعاد

 بـــل عن �صـــرورة العـــ�دة اإىل احلياة بعد 
�13�

ة، عـــن اإمكان، يحدثنـــا الديـــن بطـــرق عدرّ

ن�صاينرّ ل� ُتـــِرك وحده عن  م لنا عددا مـــن التفا�صيل التي يعجـــز العقل الإ  ويقـــدرّ
�14�

املـــ�ت.

اكت�صافها والتعرف عليها.

خالقية 2- اإ�سفاء معنى على املبادئ االأ

دت   وقد تعدرّ
�15�

خالق �صا�صيرّة التي يبحث فيها علم الأ يعـــدرّ الدين واحدًا من العنا�صر الأ

خرية. وقد  خالق، وبخا�صة يف القرون الأ الجتاهات والروؤى ح�ل هذه العالقة بني الدين والأ

خالق  ر البحث الفل�صفيرّ ح�ل الأ خالق تبعًا لتط�رّ رت النظرة اإىل العالقة بني الدين والأ تطـــ�رّ

خالق، وتعر�صت هذه العالقة التي تربـــط بني الطرفني للكثري  �صمـــن ما يعرف بفل�صفـــة الأ

راء والتف�صريات. وطلبًا ل��ص�ح ال�ص�رة ن�صـــري اإىل م�صائل ثالث تعدرّ من بني قن�ات  مـــن الآ

خالقيرّة  حـــكام الأ وىل هـــي البحث ح�ل من�صاأ الأ خالق. امل�صاألة الأ الت�ا�صـــل بني الديـــن والأ

خـــالق وفال�صفته بحث�ا ح�ل م�صدر  ومنطلقهـــا ومعيـــار ثب�تها اأو نفيها، وذلك اأنرّ علماء الأ

خالقيرّة وطرح�ا اأ�صئلـــة ل�صتي�صاح مدى اإمـــكان ثب�تها مع فر�ض عدم  حـــكام الأ قدا�صـــة الأ

وج�د الدين وال�حي.

ر�صادات  وامر والإ نبياء يف بيان الق�صايا والأ وتتعلرّق امل�صاألة الثانية والثالثة بدور الدين والأ

ن�صاينرّ ل� ترك وحده على  خالقيرّة؛ وبعبارة اأخرى: يراد منهما البحث ح�ل قدرة العقل الإ الأ

ـــة منها؛ وذلك اأنرّ العقل  خالقيرّة، وخا�صة الق�انني التف�صيليرّ اكت�صاف الق�انـــني واملبادئ الأ

ـــة الكليرّة كح�صن العـــدل وقبح الظلم،  رمبـــا يكـــ�ن قادرا على اكت�صـــاف بع�ض الق�انني العامرّ

ولكـــن ال�صـــ�ؤال املطروح هنا ه� ح�ل قـــدرة العقل على اكت�صاف م�صاديـــق العدل والظلم ل� 

ُتِرك وحده؟

خالقّية اأ- اإ�سفاء املعنى على املبادئ االأ

د  ، وكلرّ ذلك تابع لتعدرّ خالقـــيرّ فكار والروؤى حـــ�ل معيار الفعل الأ ُطرحـــت الكثـــري من الأ

د. فاملذهب الغائيرّ )Teleological theories( يف  خالقيرّة اأو �صبب لهذا التعدرّ املذاهـــب الأ

ثـــار والنتائج التي ترتترّب على الفعل،  خالقيرّة ه� الآ حكام الأ خـــالق، يـــرى اأنرّ املعيار يف الأ الأ

ثـــار يف م�صلحة الفاعل اأو يف م�صلحة غـــريه من النا�ض. ومن  �صـــ�اء كانـــت هذه النتائج والآ
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 وهناك 
�16�

اه ن�صري اإىل: هي�م، بنتام و ا�صتي�ارت مل، الفال�صفـــة املح�ص�بني على هـــذا الجترّ

ة واملنفعة وال�صرر، اإىل ال�صخ�ض نف�صـــه، ويطلق على هذا الجتاه  مـــن اأرجع ت�صخي�ـــض اللذرّ

اأحيانا »الغائيرّة الذاتيرّة«، ومن ه�ؤلء ن�صري اإىل اأبيق�ر وه�بز. ومن الفال�صفة من جعل املعيار 

خرين بدل الذات، وبالتايل نزه نف�صه عن الت�صاف بالذاتيرّة. ه� الآ

حكام  خالقيرّ ال�صابق، هناك من ذهب اإىل اأنرّ املعيار يف الأ ويف مقابل املذهب اأو التيار الأ

ي اأن�صار هـــذه الروؤية باأن�صار مذهب ال�اجب. ويرى  ـــة، ه� ال�اجب. ومن هنا �ُصمِّ خالقيرّ الأ

خالقيرّ علـــى اأفعاله ه�  ي اإىل اإ�صفاء الطابـــع الأ ن�صـــان وما يـــ�ؤدرّ هـــ�ؤلء اأنرّ املطلـــ�ب من الإ

خالقيرّة  ان�صجامها مع ما يجب عليه فعله. وعليه، ينبغي بح�صب ه�ؤلء اأن يبحث عن معيار الأ

يف الفعل ذاته ل يف ما يرتتب عليه من اآثار للفاعل اأو لغريه.

اهات يف فل�صفة  عيات هذه املذاهب والجترّ ول�صنا يف هذه املقالة ب�صدد تقييم اأو حتليل مدرّ

�صـــارة اإىل اأنرّ هذه الدعاوى �صحيحة عندمـــا ننظر اإليها نظرة  نا نكتفي بالإ خـــالق، ولكنرّ الأ

؛ اأي  خالقيرّ ة؛ وذلك اأنرّه ل بدرّ من النظر اإىل امل�صلحة واعتبارها يف تقييم الفعل الأ كليرّة عامرّ

خالقيرّة على  حكام الأ ف الأ خرين، كما اأنرّنا ن�افق على عدم ت�قرّ م�صلحة الفاعل وم�صلحة الآ

خالق. اإل اأنرّه ل بدرّ من اللتفات اإىل اأن  الدين ب�صكل كامل على نح� ما يرى بع�ض فال�صفة الأ

فعال التي ل �صك يف تقييمها  ق امليدان على بع�ض الأ اترّخاذ هذه امل�اقف ب�صكلها املطلق ي�صيِّ

فعال الت�صحية  ، ومن هـــذه الأ قلرّ ـــة جميعها اأو اأكرثها على الأ خالقيرّ ـــًا يف املذاهب الأ اإيجابيرّ

ا ي�صل اإىل حد الت�صحية بالنف�ض.  عـــداء وغري ذلك ممرّ يثار والثبات يف وجه الأ بالنف�ـــض والإ

فة، التي  خالقيرّة املاديرّة املتطررّ فعال جميعًا ي�صعب تبيرها وفق املنظ�مـــات الأ فـــاإن هذه الأ

خرى بعـــني العتبار ومل  ل تعـــرتف بالديـــن ول باهلل، فاإننـــا اإذا مل ناأخذ الديـــن واحلياة الأ

فعال  ، ي�صعب علينـــا دع�ى النا�ض اإىل القيام بهذه الأ خالقيرّ ندخلهمـــا على خط التقييم الأ

التـــي ل يبـــدو فيها اأيرّ نفع يرتدرّ على الفاعل. ومن هنا فـــاإنرّ الدين وحده ي�صتطيع تبير مثل 

عمال. هذه الأ

ن�صان ي�صعـــى بالفطرة نح� ما ينفعه ويطلـــب البقاء، وكلرّ  وبعبـــارة فل�صفية نقـــ�ل: اإنرّ الإ

د بقاء  عمل ي�صري يف هذا الجتاه ه� عمل من�صجم مع العقل والفطرة، وبالعك�ض كلرّ فعل يهدرّ

ن�صـــان وي�صـــررّ مب�صلحته ه� فعل يقع على خالف الفطرة والعقـــل ال�صليم؛ ومن هنا، فاإنرّ  الإ

ي اإىل امل�ت لي�ض لها اأيرّ معنًى، ول ميكن تبيرها بناًء على النظرة  عمـــال التي ت�ؤدرّ بع�ـــض الأ

نرّه ل ي�جـــد يف مقابلها اأي نفع يع�د على  ة وحدوده ال�صيرّقة؛ لأ ـــة املحا�صرة بعامل املـــادرّ املاديرّ
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ا املذاهب امل�ؤمنـــة باهلل وبالدين فاإنرّها ت�صتطيع تبير ذلك  ى بنف�صه، واأمرّ الفاعـــل الذي �صحرّ

خرة. لهيرّ ونيل اجلزاء يف الآ وفق مبداأ الث�اب الإ

خالقيرّة تفقـــد قيمتها، واإمكان  ومـــا اأودرّ تاأكيـــده يف هذه املقالة هـــ� اأنرّ بع�ض املبـــادئ الأ

، وت�صبـــح على حدرّ تعبري اأحـــد العلماء اأ�صبه  ميـــان الدينيرّ تبيرهـــا خـــارج اإطار الدين والإ

ـــكرّ الـــذي ل ر�صيد له. هـــذا، ولكن ل ينبغي اخللط بني ما ندعيـــه هنا وبني امل�قف من  بال�صِّ

نرّنا ل نق�صد باأيرّ وجه من  �صالميرّة. وذلك لأ �صاعـــرة والعدليرّة يف الفل�صفة الإ اخلـــالف بني الأ

�صاعرة  خالقيرّة م�ق�فة على  احلكم ال�صرعـــي، كما يرى الأ حـــكام الأ ال�جـــ�ه الق�ل بك�ن الأ

فعال وقبح بع�صها  مقابـــل العدليرّة الذين ي�ؤمن�ن بقدرة العقل علـــى اكت�صاف ح�صن بع�ض الأ

م بع�ض  ون بتق�رّ خـــر. وبعد هـــذه التذكرة ن�صري اإىل اأنرّ عـــددًا من العلماء والفال�صفة يقـــررّ الآ

خالقيرّة بالدين وبالإميان باهلل، ولي�ض ه�ؤلء من امل�صلمني فح�صب، بل من العلماء  املبادئ الأ

مر ب��ص�ح. الغربيرّني من يقررّ بهذا الأ

خالق والدين« يف م��ص�عة الدين: »... ت�جد  يقـــ�ل رونالد غرين يف مقالة له بعن�ان »الأ

طائفـــٌة ثالثٌة من الفال�صفة، تعـــرتف ب�صرورة الدين واملعتقد الدينـــيرّ من اأجل تبير بع�ض 

خالقيرّة، ويعرتف ه�ؤلء للدين بدوٍر مهمٍّ على هذا ال�صعيد، بل يرى  حكام واللتزامات الأ الأ

خالقيرّة تفقد معناها، عندما ن�صقط من العتبار  حكام الأ عدد من ه�ؤلء اأنرّ بع�ض املبادئ والأ

�18�
 وكانط واحد من الفال�صفة املح�ص�بني على هذه اجلماعة.

�17�
الديَن وامليتافيزيقا«.

ويقـــ�ل ال�صهيد مرت�صـــى مطهري، يف بيان الدعـــ�ى امل�صار اإليها اأعـــاله: »الإميان باهلل 

ن�صان  خالق، بل ول لالإ خالق، ول معنى لالأ ن�صانيرّة والأ �صا�ض يف بناء الإ ومعرفته هي حجر الأ

ن�صانيرّة وما جدواها اإذا مل تكن قائمًة  دون الإميان باهلل ومعرفته، وبعبارة اأخرى: ما معنى الإ

ن�صان مـــن الروح، يك�ن كاأي �صيٍء اآخر كال�صجرة  د الإ علـــى اأ�ص�ض الروح واملعن�يات؟ اإذا ُجرِّ

ل اإىل �ِصكٍّ من دون  خالق عندما تف�صل عن الإميان تتح�رّ اأو ك�صائـــر احلي�انات... بـــل اإنَّ الأ

 
�19�

ر�صيد، اأو عملة ورقيرّة ل تغطية لها«.

وي�ستدّل على ُمّدعاه يف حمل اآخر فيق�ل: 

�صا�ض ه� النفـــع املادي، ومن هذا  خـــالق ومعيارها الأ »...كلرّ اأولئـــك يـــَرون اأنرّ قان�ن الأ

ن�صان النفعيرّ  ؟ فاإنرّ الإ ن�صان اإىل الر�صا باحلرمان من النفع املاديرّ املنطلق ما الذي يدع� الإ

ل ميكـــن اأن ير�صـــى اإل مبا ل يراه حرمانًا، وما يع�رّ�ض احلرمان ه� النفع املعن�يرّ الذي يع�د 
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ا  ن�صان لي�ض اأمامه �ص�ى طريقني فاإمرّ ن�صان مقابل ما فاته مـــن م�صالح ماديرّة... والإ علـــى الإ

ا  ا اأن يكـــ�ن م�ؤمنًا باهلل م�صتعدرّ ـــًا ل ير�صى باحلرمان مـــن املنفعة املاديرّة، واإمرّ اأن يكـــ�ن نفعيرّ

 وقد 
�20�

ا وعد �صبحانه به«. م�ر املاديرّة طمعًا يف ما عند اهلل ممرّ ل احلرمان من بع�ض الأ لتحمرّ

�21�
تبنرّى بع�ض العلماء املعا�صرين هذه النظرة ودافع�ا عنها باأ�صاليب خمتلفة.

خالقّيــــــــــــــة ب- بيـــــــان بع�ض املبـــــــــــادئ االأ

خالقيرّة على الدين والتديرّن، ي�صل بنا احلديث  ف بع�ض املبادئ الأ بعد اترّ�صاح ق�صية ت�قرّ

ـــة. ويف هذا املجال  خالقيرّ نبياء يف بيـــان بع�ض املبادئ الأ اإىل النقطـــة الثانيـــة، وهـــي دور الأ

ن�صان  ماميرّة واملعتزلة، باأنرّ الإ نق�ل: تق�صي قاعدة احل�صن والقبح العقليني التي ي�ؤمن بها الإ

نبياء قادر على ت�صخي�ـــض ومعرفة بع�ض مالكات احل�صن  قبـــل الدين ونـــزول ال�حي على الأ

�صاءة،  ح�صان، وقبح الظلم والإ والقبح ب�صكل عام، وذلك يف م�ارد من قبيل: ح�صن العدل والإ

  هذا ولكن ل 
�22�

وهـــ� يف هـــذه امل�ارد ل يتنظر حترّى يحكم باحل�صن والقبح حكـــَم ال�صريعة.

ن�صان عن  بـــدرّ مـــن اللتفات اإىل عدم املالزمـــة بني الكالم املذكـــ�ر وبني دع�ى ا�صتغنـــاء الإ

نرّ  حـــكام العقليرّة وتطبيقاتها؛ وذلك لأ الديـــن وا�صتقالله بالعقل وحده، يف معرفة معايري الأ

ة، وه� عاجز عن اإدراك التفا�صيل واجلزئيرّات وتطبيق  حكام الكليرّة العامرّ ميدان العقل ه� الأ

املفاهيـــم على امل�صاديق. مثال: يحكم العقل باأنرّ الظلم قبيح ولكنه يعجز عن اإدراك املعيار 

الـــذي على اأ�صا�صه تك�ن املعاملة قبيحـــة فالربا قد ل يدرك العقل قبحه ل� ترك وحده. اإذًا، 

حـــكام الكلية والعامة اإل اأنه يبقى بحاجـــة اإىل ال�صرع ليك�صف له عن  رغـــم معرفة العقل لالأ

امل�صاديـــق. وبعبارة فل�صفية: اإن تعيني امل�صاديق واكت�صافها من مهام العقل العملي، والعقل 

ا الق�ة الناطقة  ن�صان م�ص�ب بالع�اطف الذاتيـــة للق�ة ال�صه�ية والغ�صبيـــة، واأمرّ العملـــي لالإ

 
�23�

عنـــده فلم ت�صل بعد اإىل كمالها لتك�ن لها ال�صيطـــرة الكاملة على اأحكام العقل العملي،

ومن هنا فه� يحتاج اإىل الدين لي�صد له ما يف الق�ة الناطقة من ثغرات.

ويف القراآن الكرمي ما يدل على هذا املعنى: {ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَ� ُكْرٌه َلُكْم َوَع�َســـى 

 َيْعلَـــُم َواأَْنُتْم اَل 
ُ ّ
�ا �َســـْيئا َوُهَ� �َســـرٌّ َلُكْم َوالل بُّ اأَن َتْكَرُهـــ�ا �َســـْيئا َوُهـــَ� َخْرٌ َلُكْم َوَع�َســـى اأَن ُتِ

�24�
َتْعلَُم�َن}

خالقية وال�سمانات التنفيذية ج- تاأييد املبادئ االأ

خالقيـــة، عن عدم وج�د م�صكلة اأو خالف عظيم  حكام الأ يك�صـــف التاأمل يف املبادئ والأ
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حـــ�ل املفاهيـــم والكليات العامـــة، فجميع النا�ض متفقـــ�ن ح�ل ح�صن العـــدل وقبح الظلم، 

ن�صانيرّة  �صكالية التي تعاين منها املجتمعات الإ وح�صن ال�فاء بال�عد وقبح خمالفته. ولكن الإ

هـــي يف البـــ�ن ال�صا�صـــع بني املعرفة العقليـــة وبني العمل. وبعبـــارة اأخـــرى: اإن اإدراك العقل 

للح�صـــن والقبـــح اأمـــر جيد ومطل�ب ولكنه ل يكفـــي حلل امل�صكلة؛ بل ل بد مـــن دعامة ثانية 

ت�صمـــن التزام الفاعل مبا اأدركه عقله. وتتخذ الدول وال�صلطات ال�صيا�صية والجتماعيرّة من 

قانـــ�ن العق�بـــات �صمانة تنفيذية حل�صن اللتزام العملي بالقانـــ�ن، ولكن هذا التدبري على 

الرغـــم من ك�نه مطل�با وح�صنا اإل اأنـــه متاأخر ويعالج امل�صكلة بعد وق�عها؛ ولذلك ل بد من 

البحـــث عن �صمانات قبلية حتـــ�ل دون املخالفة قبل وق�عها، ولي�ض فقط حتا�صب عليها بعد 

وق�عها.

ن�صان يف م�ردين: اأولهما بيان بع�ض  والديـــن الذي تتعلق به قلـــ�ب املتدينني ياأخذ بيد الإ

ن�صان الذي مييل اإىل  م�ارد احلكم باحل�صن والقبح، وثانيهما �صمان التنفيذ والتطبيق. فالإ

خالقية بالفطرة، قد حترفه وحت�ل بينه وبـــني هذا امليل ع�امل عدة،  اللتـــزام باملبـــادئ الأ

كالرغبـــة يف الك�صب املادي اأو غريه. ومن هنـــا فاإن تدخل الدين ي�صبح اأمرا حي�يا جدا من 

خالقي: ن�صان يف م�صرية التكامل الأ تية التي ت�صاعد الإ خالل ال�صبل الآ

ن�سان والل 1- قدا�سة االإ

2- ال�عد بالّنة

3- التهديد بالعقاب )جهنم(

�صل املقد�ض فيه، والبعد  ن�صان اإىل الأ نبياء دورا مهما على �صعيد لفـــت نظر الإ يـــ�ؤدي الأ

الروحـــي مـــن �صخ�صيته؛ فيعلم مـــن خالل ذلك اأنـــه م�صافر يف حال حركـــة دائبة اإىل اهلل 

تعـــاىل، وبالتـــايل يدعـــ�ه ذلـــك اإىل احلر�ض علـــى نقاء فطرتـــه وتنزيه نف�صه عـــن كل ما ل 

يليـــق بها من اأدران. ورمبا تبدو هذه النظرة بعيدة عـــن الذوق العام ومنا�صبة للخ�ا�ض من 

النا�ـــض فح�صب، ومن هنا فاإن الدين يتخذ جمم�عة مـــن التدابري التي تنا�صب عامة النا�ض 

�صاليب اأ�صل�با الرتغيب والرتهيب، وذلك ب�عد امللتزمني  واأوا�صطهم. ومن هذه ال��صائل والأ

خرة. وهكذا  خالقية بالث�اب، ووعيد املخالفني بالعقـــاب، يف كل من الدنيا والآ باملبـــادئ الأ

نبياء  خالقية، وقد اأدى الأ يتح�ل الدين اإىل و�صيلـــة ت�ؤدي دور ال�صامن لاللتزام باملبادئ الأ
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نبياء خالل  هـــذا الدور عب التاريخ على اأح�صن وجـــه واأكمله. ويتجلى ذلك يف ما اأُِثر عن الأ

مر والنهي،  م�صـــرية تبليغهم ر�صالت اهلل، فا�صتخدمـــ�ا كل اأ�صاليب البيان واأ�صكالـــه من الأ

خالق امل�صتقيمة.  وال�عـــظ والن�صح، اإىل التهديد وال�عيد، لياأخذوا بيد النا�ض اإىل جادة الأ

�صارة  �صاليب حتى باخت�صار ل يتنا�صب مع هذه املقالة ولكن ل بد من الإ وا�صتعرا�ض هذه الأ

�25�
ْخالق«. َم َمَكاِرَم الأَ ا ُبِعْثُت ُلمَتِّ َ اإىل املاأث�ر عن ر�ص�ل اهلل f: »اإمنرّ

3- اإ�سفاء املعنى على احلياة الدنيا

لم التي ي�صعـــب على ال�صابـــر حتملها ف�صال عن  احليـــاة الدنيـــا حبلى بالكثري مـــن الآ

اجلـــزوع. وتنتهي هذه احلياة بامل�ت الذي ه� بظاهره عدم وانقطاع عن هذه احلياة اململة، 

وعندما ننظر اإىل احلياة من هذه الزاوية تبدو مزعجة ل ت�صتحق اأن تعا�ض. وهنا ياأتي الدين 

لي�صفـــي على هذه احلياة معنـــى اآخر. وتتح�ل احلياة بف�صل الدين اإىل حمطة لها ما يليها، 

 اإىل املثال: فاحلياة الدنيا من دون الدين تتح�ل اإىل �صفر 
)ولبيان الفرق بني النظرتني نلجاأ

ا مع الدين فاإن هذا ال�صفر مهما كان مقرونا  دائم ل و�ص�ل فيه اإىل م�صتقر �ص�ى العدم، واأمرّ

لم  بامل�صاق وال�صع�بات فاإن له نهاية وغاية �صعيدة( تتحقق فيها وع�د اهلل بالتع�ي�ض عن الآ

ن�صان خالل �صفره الدنيـــ�ي. ويف القراآن الكرمي كثري  والثـــ�اب علـــى املعاناة التي قا�صاها الإ

طار منها: يات التي تت�صمن بع�ض الت��صيات والت�جيهات يف هذا الإ من الآ

�26�
إِننَّ َمَع اْلُع�ْسِر ُي�ْسرا} - {َفا

 وهكذا يقدم الدين حال 
�27�

ا اآَتاُكْم ...} - {ِلَكْياَل َتاأْ�َسْ�ا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُح�ا ِبَ

ن�صان حياته وتق�ض عليه م�صجعه. ثم اإن امل�ت يف الدين  �صكالية ال�صر التي تنغ�ض على الإ لإ

ل يع�د عدما وخامتة لرحلة ط�يلة ل مق�صد لها، بل امل�ت ه� نافذة تطل على حياة �صرمدية 

�28�
هانئة. 

خرى التي ي�ؤديهـــا الدين تتمثل يف التخفيف من حـــدة الغربة التي ي�صعر بها  واملهمـــة الأ

غري املتدين عن هذا العامل؛ وذلك اأن اهلل نعم الرفيق ملن ي�ؤمن به:

�29�
 َيُح�ُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلِبِه ...}

َ ّ
- {اأَننَّ الل

�30�
إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَ�ِريِد} - {...َنْحُن اأَْقَرُب ا

ِ اَل َخْ�ٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُن�َن¨ النَِّذيَن اآَمُن�ا َوَكاُن�ا َيتنَُّق�َن¨َلُهُم 
نَّ

إِننَّ اأَْوِلَياَء الل  - {اأاََل ا
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�31�
ِخَرِة ...} ْنَيا َويِف االآ َياِة الدُّ اْلُب�ْسَرى يِف احْلَ

�32�
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُل�ُب...}

نَّ
- {اأاََل ِبِذْكِر الل

نبياء، ومن هنا  �صارة اإىل بع�ض التفا�صيـــل يف ما مر ح�ل النب�ة ودور الأ وقـــد تقدمت الإ

�صـــارة اإىل بع�ض م�اقف الفال�صفـــة الغربيني ح�ل دور الديـــن واأثره على ال��صع  نكتفـــي بالإ

ن�صان. النف�صي لالإ

م�قف فرويد:

ن�صان،  يـــرى �صيغم�نـــد فرويد اأن للدين دورا مهما يلعبه على �صعيـــد احلياة النف�صية لالإ

والتخفيـــف من ال�صطرابات التـــي يعانيها. وه� يق�ل يف هذا املجال: »...وهكذا نالحظ اأن 

ح�صا�ض  الديـــن مق� ومهدئ يف اآن معا. فه� يخفف من حدة م�صاعب احلياة الناجتة عن الإ

م�ر قابلة لالحتمـــال... ومع ل يك�ن امل�ت نهاية  باحلرمـــان والظلم، وبـــه ت�صبح كل هذه الأ

�33�
حلياة بائ�صة، بل يتح�ل اإىل معب حدودي بني عاملني...«

كــــــــارل ي�نــــــغ:

ويق�ل عامل النف�ض ال�ص�ي�صري املعروف كارل ي�نغ:

»يعرتف فرويد باأن �صعف العقيدة الدينيرّة، ي�ؤدي اإىل حت�ل العامل اإىل ميدان لل�صراعات 

�34�
التي ل تنتهي، و�ص�ف ي�ؤدي ذلك اإىل اأف�ل احل�صارة وزوالها«.

»واإن ال�صخ�ـــض الذي عا�ض التجربـــة الدينيرّة فه� كمن قب�ض على ج�هرة ل تقدر بثمن؛ 

ن�صانيرّة معنـــى جديدا، بل هي م�صدر  ن هذه التجربـــة ت�صفي على احلياة الإ ومـــا ذلك اإل لأ

�35�
احلياة واجلمال يف هذا العامل«.

ويق�ل وليام جيمز، الفيل�ص�ف املعا�صر، ح�ل احلياة الدينيرّة:

اإن احليـــاة ل طعـــم لهـــا، اإن مل تكن م�صح�بـــة بالدين، فالدين ه� الـــذي يعطي احلياة 

�36�
ح�صان والعمل ال�صالح«. ن�صان نح� الإ الدنيا الطمئنان الباطني، ويدفع الإ

ويق�ل األك�سي�ض كارل:

»مـــا معنى احلياة؟ ملـــاذا نحن هنا؟ من اأين اأتينا؟ اأين نحن؟ مـــا معنى امل�ت؟ اإىل اأين 
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�صئلة. فلم ي�صتطع �صقراط  نذهـــب؟ اإن الفل�صفـــة ل ميكن اأن تقدم ج�ابا �صافيا عن هـــذه الأ

ول اأفالطـــ�ن تقـــدمي اأج�بة تبعث على الهـــدوء والطمئنان النف�صي، الديـــن وحده ه� الذي 

�37�
ن�صانيرّة«. ي�صتطيع تقدمي حل للم�صاألة الإ

املبحـــــث الثـــــــــــــاين:

نبياء: الدور الجتماعّي للدين والأ

ن�صان بغ�ض النظر عن ك�نه فردا اأو  مـــا تقدم كله كان ح�ل الدور الذي ي�ؤديـــه الدين لالإ

جماعة، ويف هذا املبحث �ص�ف نعالج دور الدين يف املجتمع، واملجتمع كما ه� معل�م ينق�صم 

اإىل اأق�صـــام عدة، وفق اأ�ص�ض خمتلفة ت�ؤدي اإىل تن�ع املجتمعات وتن�ع تق�صيماتها، ومن ذلك 

املجتمع القبلي، والق�مي، واملدين، والقروي، وهكذا...

1- الت�سامن واحلد من الالفات الق�مية والعرقية

ن�صان، فاملجتمع ال�صليم ه�  تعـــد احلياة الجتماعيرّة واملدنية مبـــداأ فطريا اأو �صروريا لالإ

ـــة واملعن�ية. واملجتمع  ن للفـــرد فر�صة اإ�صباع عدد كبري مـــن حاجاته املاديرّ مرّ
املحـــل الذي ي�ؤ

الكبري يتاألف من وحدات اجتماعيرّة اأ�صغر كالقبيلة والعائلة وما �صابه. ول بد لت�صكل املجتمع 

مـــن عن�صـــر م�صرتك بني جمم�عاته التـــي يتاألف منها، وهذا العن�صـــر امل�صرتك تارة يك�ن 

م م�صرتكة بني جمم�عة  ر�ـــض، اأي عندما تك�ن اللغـــة الأ اللغـــة، واأخرى الق�ميـــة، وثالثة الأ

مـــن النا�ـــض يرون اأنهم ي�صكل�ن اأمة واحدة مـــن دون النا�ض، كما يف حالة العرب يف ع�صرنا 

مة العربيـــة، يراد بها هذا املعنـــى، وقد ا�صتطـــاع العرب ت�صكيل  احلا�صـــر فعندما يقـــال الأ

م�ؤ�ص�صـــات م�صرتكة جتمعهم كمـــا يف من�ذج اجلامعة العربية التـــي تت�صكل من ما يزيد عن 

ربعني بلدًا. الأ

ر�ض  والعن�صـــر امل�صرتك الذي تت�حد املجتمعات على اأ�صا�صه يف ع�صرنا احلا�صر ه� الأ

قليم  ر�ض والإ اأو اجلن�صيـــة والنتماء اإىل اأر�ض م�صرتكة. والبـــالد التي تت�صكل على اأ�صا�ض الأ

مم  ي�صـــل عددهـــا يف الع�صر احلا�صر اإىل مـــا يزيد عن املائتني، وت�صـــكل جميعا منظمة الأ

املتحدة.

ويك�صـــف التاأمل يف حمـــاور الجتماع امل�صار اإليها اأعاله عن عـــدم حتقيقها درجة عالية 
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من الت�صامن والن�صهار؛ فخذ مثال اللغة العربية التي يدع� الق�مي�ن العرب اإىل اعتمادها 

ن حتقيق ذلك احللم املن�ص�د، وعلـــى اللغة ميكن اأن يقا�ض غريها  فاإنهـــا مل ت�صتطـــع حتى الآ

مـــن عناويـــن الجتماع والتكتل. فاإن هـــذه العناوين جميعا ل ت�صتطيع اإلغـــاء اأ�صكال التمايز 

عرا�ض  �صغر، وكثريا مـــا اأريقت الدماء وهتكت الأ والختـــالف بني ال�حدات الجتماعيرّة الأ

ر�ـــض اأو غريها من  جـــراء الختـــالف على تفا�صيـــل فرقت املتحدين يف عن�صـــر اللغة اأو الأ

العناوين. 

ن�صان يحتاج  اإذا، املجتمع الذي ه� املحـــل املنا�صب لتاأمني احلاجات املاديرّة واملعن�ية لالإ

فـــراد ويخفف من حدة الختالف بينها وينزل بها اإىل  د اجلماعات والأ اإىل عامـــل ق�ي ي�حرّ

مر املهم.  ديان ال�صماوية من املعن�يات لتحقيق هذا الأ نبياء والأ دنى. وقد ا�صتفاد الأ احلد الأ

قليـــم، يف املعبد علـــى اأداء الطق��ض الدينيرّة  ـــد النا�ـــض املختلف�ن يف العـــرق واللغة والإ فت�حرّ

م�ر املاديرّة  ـــة ال�صغرى بالأ واملرا�صـــم العبادية. وبدل اأن تهتم القبائل وال�حدات الجتماعيرّ

علـــى لتدخل يف ح�صابها من ي�صاركها يف  املرتبطـــة بها ب�صكل مبا�صر، �صمت بنظرتها اإىل الأ

املعتقـــد؛ لرتاعي م�صلحته وتهتم بها كمـــا تهتم مب�صلحتها هي. ول باأ�ض يف هذا املجال من 

�صالمية لرنى كيف ا�صتطاع النبـــي f معاجلة الع�صبيات التي  ال�صتفـــادة من التجربـــة الإ

�صالم. كانت تنخر املجتمع اجلاهلي قبل الإ

عن�سر ال�حدة يف القراآن:

 ،c دم يعلن القراآن الكرمي �صراحة اأن النا�ض جميعا مت�صاوون، ي�صرتك�ن يف البن�ة لآ

خر ول يرتقي درجة اإل بالتقـــ�ى والقرب من اهلل، وهذا الن�ع من  ول ميتـــاز اأحدهـــم عن الآ

التمايز ل ي�لرّد �صراعا ول نزاعا كما ه� وا�صح:

إِننَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد  ـــا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُســـُع�با َوَقَباِئـــَل ِلَتَعاَرُف�ا ا إِننَّ 1- {ا

�38�
ِ اأَْتَقاُكْم}

نَّ
الل

�39�
ُق�ا} ِ َجِميعا َواَل َتَفرنَّ

ّ
ُم�ا ِبَحْبِل الل 2- {َواْعَت�سِ

�40�
إِْخَ�ٌة} ِمُن�َن ا ا امْلُ�ؤْ َ إِننَّ 3- {ا

خرى، ودعاهم اإىل  ديان الأ اه الأ مام باجترّ ارة اإىل الإ وقد خطـــا القراآن الكرمي خط�ًة جبرّ

ديان  الن�صـــ�اء يف اإطـــار عائلٍة واحدٍة جتمعهـــا مظلرّة الإميان باهلل والقيـــم امل�صرتكة بني الأ
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إِىَل َكِلَمٍة �َســـَ�اٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأاَلنَّ  ـــة، وذلك ق�له تعاىل: {ُقْل َيا اأَْهـــَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْ�ا ا ال�صماويرّ

�41�
 َواَل ُن�ْسِرَك ِبِه �َسْيئا}

َ ّ
إِالنَّ الل َنْعُبَد ا

ن�صاينرّ  ا النبيرّ f فقد نرث بذور ال�حدة والتاآخي يف تربة املجتمع الإ هـــذا يف القـــراآن واأمرّ

دم واآدم مـــن تـــراب ل ف�صل لعربـــيرّ علـــى اأعجمي اإل  هـــا النا�ـــض كلرّكـــم لآ عندمـــا قـــال: »اأيرّ

 واخللق كلهم عيال اهلل يف املنظار النب�ي: »اخللق كلهم عيال اهلل فاأحب اخللق 
�42�

بالتق�ى«

 
�43�

اإىل اهلل اأنفعهم لعياله«

ويدعـــ� النبـــي اإىل ا�صتبدال التفاخر باحل�صب والن�صب، فيقـــ�ل: »ِلَيَدْعَن رجال فخرهم 

  من اجلعالن التى تدفع باأنفها 
رّ

باأق�ام اإمنا هم فحم من فحم جهنم اأو ليك�ننرّ اأه�ن على اهلل

 ويف ال�صياق نف�صه يق�ل: »يا مع�صر قري�ـــض، اإن َح�َصَب الرجل دينه ومروءته خلقه 
�44�

النـــن«

�45�
واأ�صله عقله«

وينقل امل�ؤرخ�ن حادثة ح�ل تفاخر اأحد امل�صلمني الفر�ض بق�ميته، خالل اإحدى املعارك 

ف�صـــرب �صربة وقـــال: »خذها واأنا الغالم الفار�صي«، ور�ص�ل اهلل يـــرى ذلك وي�صمعه، فعلق 

 وقد بلغ اإهمال النبي f للق�مية والعرق 
�46�

ن�صاري« قائـــال: »األ قلت خذها واأنا الغـــالم الأ

.f اأن �صار �صلمان الفار�صي واحدا من اأهل البيت كما يف الرواية امل�صه�رة عنه

تذكـــــــــرة:

رمبـــا يقال اإن الدين م�صدر للفرقـــة والختالف كما ه� من�صاأ لل�حدة بني بع�ض النا�ض، 

مم الكافـــرة تتمتـــع بدرجة من الحتاد على الكفر، فعندمـــا يبعث اهلل نبيا من  وذلـــك اأن الأ

نبيـــاء ي�ؤمن به ق�م ويكفر به اآخرون، ثم بعد وفـــاة النبي ينق�صم امل�ؤمن�ن به اإىل مذاهب  الأ

وفرق وهكذا يتح�ل الدين نف�صه اإىل �صبب من اأ�صباب الفرقة والختالف، اإل اأن هذا ال�اقع 

ميكـــن النظر اإليه من زاوية اأخرى وذلك اأن الكفر مل يكن ي�ما ملة واحدة فالختالف قائم 

ب�صـــكل حتمي بني النا�ض، والنبي عندمـــا ياأتي يحاول جمع النا�ض على احلق، وعندما ترتفع 

حـــدة الختـــالف الديني بني اأتباع النبي ال�صابق يبعث اهلل نبيـــا جديدا ليميز خبيث املعتقد 

مـــن طيبه ويعيد النا�ض اإىل جادة ال�ص�اب ويقطـــع اأ�صباب الختالف والنزاع بينهم: {َكاَن 

قيِّ  ـــِريَن َوُمْنِذِريَن َواأَْنـــَزَل َمَعُهُم اْلِكَتـــاَب ِباحْلَ ـــنَي ُمَب�سيِّ  الننَِّبييِّ
ُ ّ
ـــًة َواِحـــَدًة َفَبَعـــَث الل الننَّا�ـــُض اأُمنَّ

�47�
ِلَيْحُكَم َبنْيَ الننَّا�ِض ِفَيما اْخَتلَُف�ا}

ق يف ن�صر دع�ته بني النا�ض واآمـــن به النا�ض، ترتفع اأ�صباب  ثـــم اإن النبـــي املبع�ث اإذا وفِّ
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لهـــي والدعـــ�ة احلقة التي  ديان مل�صلحـــة الدين الإ اخلـــالف وتزول الفـــرق واملذاهـــب والأ

ا اإذا اأ�صـــر النا�ض الإميان مبا ي�ؤمن�ن به فاإنـــه ل يجب اأحدا منهم على  يحملهـــا النبـــي؛ واأمرّ

تغيـــري معتقعده واإمنا يهتم ببيـــان امل�صرتكات بني الدين اجلديد والدين ال�صابق، لتك�ن هذه 

ـــة والتعاي�ض امل�صرتك بـــني املختلفني يف  امل�صـــرتكات اأ�صا�صـــًا تقـــ�م عليه ال�حـــدة الجتماعيرّ

�صـــالم عن اإمكان التعاي�ض بني جماعتني  الديـــن. وتك�صف جتربة النبي حممد f وتاريخ الإ

�صالم وال�صرك  �صا�ض كانت بني الإ ت�ؤمن كل منهما بدين خمتلف، ومن هنا نرى اأن امل�صكلة الأ

ـــا غري امل�صلمني من املتدينـــني بامل�صيحية اأو اليه�دية فقد ا�صتطاعـــ�ا العي�ض يف املجتمع  واأمرّ

ن�صانيرّة، وبخا�صة اإذا اعتمدنا  �صالمـــي وت�فرت لهم حدود مقب�لة من احلق�ق املدنية والإ الإ

 وقد كان 
�48�

�صـــالم.  معايـــري ذلـــك الع�صر للحكم على هـــذه التجربة الفذة التي اأ�ص�صها الإ

�صـــل يف العالقة بني امل�صلمـــني واأهل الكتاب ه� التعاي�ض امل�صرتك، ول ميكننا يف مثل هذه  الأ

�49�
املقالة اخل��ض يف تف�صيل ذلك وبيانه. 

يقـــ�ل دروكهـــامي م�ؤ�ص�ض علم الجتمـــاع املعا�صر، ح�ل دور الديـــن يف حتقيق الن�صجام 

خالقية، علـــى حد �صرورة  والت�صامـــن: »املنا�صـــك والطق��ـــض الدينيرّة �صروريـــة حلياتنا الأ

ن هذه املنا�صـــك والطق��ض هي التي تعطي  ج�صامنـــا؛ وذلك لأ الطعـــام وال�صـــراب بالن�صبة لأ

�50�
اجلماعة ق�امها وت�صامنها«

ويف املجال نف�صه يق�ل روبرت ا�صميث: »ي�ؤدي الدين دورين هما: تنظيم احلياة الفرديرّة 

؛ ومن هنا، تعد املنا�صك  ح�صا�ض بال�حدة والت�صامن الجتماعيرّ مل�صلحة اجلماعة، واإثارة الإ

 وي�صرح ويل دي�رانت 
�51�

والطق��ـــض الدينيرّة ت�صريحا متكررا بال�حدة واإعالنا معززا لها.«

�52�
مب�قف م�صابه لهذا امل�قف.

2- احلريـــــــة االجتماعّيـــــــــة

ن�صانيرّة، عن ا�صتيـــالء اأقلية مـــن النا�ض على  يك�صـــف التاأمـــل يف م�صـــرية املجتمعـــات الإ

مقـــدرات البالد، وحتكمها بعد ذلـــك مب�صائر العباد، وه� اأكرثية املجتمع. وقد حاول بع�ض 

الفال�صفـــة تبير هذه ال�صلطة مـــن خالل دع�ى احلق الطبيعي لهـــم باحلكم حتت عناوين 

نبياء   ويف مقابل ال�صلطة احلاكمـــة امل�صتبدة كان الأ
�53�

ة اختلفت باختـــالف الفيل�ص�ف. عـــدرّ

وىل مل�اجهة ال�صتبداد والظلم الذي متار�صه هذه النخب  عب التاريخ يقف�ن يف ال�صف�ف الأ

احلاكمة، دفاعا عن احلق الطبيعي لعامة ال�صعب بالعي�ض بكرامة، وفق ق�انني احلق الفطري 
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واعرتا�صـــا على الظلم غري املبر، وي�صري القراآن الكـــرمي اإىل احلركة النب�ية واأهدافها يف 

 َ َواْجَتِنُب�ا 
ّ

ٍة َر�ُس�اًل اأَِن اْعُبُدوا الل عدد من اآياته، نذكر منها ما ياأتي: {َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكليِّ اأُمنَّ

 ويح�ـــض اهلل �صبحانـــه، ب�ا�صطة اأنبيائه على م�اجهـــة الظلم وعدم القب�ل 
�54�

اُغـــ�َت} الطنَّ

ـــَعِفنَي ِمَن   ِ َوامْلُ�ْسَت�سْ
ّ

الر�صـــ�خ لنـــريه حيث يق�ل تعاىل: {َوَما َلُكـــْم اَل ُتَقاِتُل�َن يِف �َســـِبيِل الل

 
�55�

اِلِ اأَْهُلَها}. َجاِل َوالنيِّ�َساِء َواْلِ�ْلَداِن النَِّذيَن َيُق�ُل�َن َربنََّنا اأَْخِرْجَنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظنَّ الريِّ

نبياء بالقتل، بق�له: {َوَيْقُتُل�َن الننَِّبييِّنَي ِبَغْرِ  كما ي�صجل القراآن كيفية م�اجهة الظاملني لالأ

ا  نبياء مل يكن من فعل جمه�ل تخفى دوافعه، بل كان اأمرّ  ومن ال�ا�صح اأن قتل الأ
�56�

{ ـــقيِّ احْلَ

ا على يد من يعلم الظامل�ن بفعله ممن حر�ص�ه على ذلك. على يد الظاملني اأنف�صهم، واأمرّ

نبياء الذين ت�صدوا مل�اجهة  ولكي ل نبقى يف دائرة الكليات العامة، ن�صري اإىل عدد من الأ

الظلم وال�صتبداد:

:c النبــــي مـــــ��سى

رمبا كانت اأعلى درجات ال�صتبداد هي ما و�صل اإليه فرع�ن، ومن هنا جند اأن اهلل يعلل 

اإر�صالـــه مل��صـــى  واأخيه هـــارون c، مب�اجهة الظغيان الفرع�ين، وذلـــك يف ق�له تعاىل: 

. ويف اآية 
�58�

ـــُه َطَغى} إِننَّ إِىَل ِفْرَعْ�َن ا  وكذلك: {اْذَهبـــا ا
�57�

ـــُه َطَغى} إِننَّ إِىَل ِفْرَعـــْ�َن ا {اْذَهـــْب ا

ْر�ِض  َ إِننَّ ِفْرَعْ�َن َعاَل يِف االأ اأخرى ي�صرح �صبحانه وتعاىل كيفية الظغيان الفرع�ين، بق�له: {ا

إِننَُّه َكاَن ِمَن  ْنُهْم ُيذبيُِّح اأَْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحيي ِن�َساَءُهْم ا ـــِعُف َطاِئَفًة ميِّ َوَجَعَل اأَْهلََها �ِســـَيعا َي�ْسَت�سْ

. ومل يكتف م��صى c بدعـــ�ة فرع�ن اإىل الع�دة اإىل جادة ال�ص�اب، بل 
�59�

امْلُْف�ِســـِديَن}

مل بارتفاع الظلم عنهم اإن هم ت�كل�ا على اهلل وا�صتعان�ا به:  خاطب ق�مه وحر�صهم على الأ

ِ ُي�ِرُثَها َمْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه 
ّ

إِننَّ ااْلَءْر�َض لِل وا ا ـــرِبُ  ِ َوا�سْ
ّ

{َقاَل ُم��َســـى ِلَقْ�ِمِه ا�ْســـَتِعيُن�ا ِبالل

�صلـــ�ب النب�ي يف العمل فقد كان خاليا من التاآمر، بل كان  ا الأ  واأمرّ
�60�

َواْلَعاِقَبـــُة ِلْلُمتنَِّقـــنَي}

�صريحـــًا �صفافا مبنيا على اإمتام احلجة على الظامل واملظل�م يف اآن معًا، ولذلك جند النبي 

�61�
إِ�ْسَراِئيَل وال تعذبهم} م��صى c يخاطب فرع�ن بق�له: {فاأَْر�ِسْل َمَعَنا َبِني ا

:c النبي يحيى

 ،c نبياء الذين ا�صت�صهدوا على جبهة م�اجهة ال�صتبداد والظلم النبي يحيى ومن الأ

الذي ا�صت�صهد على يدي هريود�ض الذي �صعر بخط�رة وج�ده عليه، وه� الذي ي�صميه الإجنيل 

�62�
بي�حنا.
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:c النبي عي�سى

رغـــم اأن النبي عي�صى c ا�صتهـــر بك�نه نبي ال�صالم واملجبة اإل اأن ج�هر ر�صالته كما 

نه م�صحني  تي: »روح الرب عليرّ لأ ي�صرحهـــا ه� بح�صب املنق�ل عنـــه يف الإجنيل تتحدد يف الآ

نادي للماأ�ص�ريـــن بالإطالق وللعمي  �صفي املنك�صـــري القل�ب، لأ ـــر امل�صاكني، اأر�صلني لأ ب�صرّ لأ

�63�
بالب�صر واأر�صل املن�صحقني يف احلرية«

هًا خطابه  ويق�ل عي�صى c عن ا�صتعداده مل�اجهة هريود�ض الذي ي�صفه بالثعلب، م�جرّ

اإىل الفري�صيـــني: »يف ذلك الي�م تقدم بع�ـــض الفري�صيني قائلني له اخرج و اذهب من ههنا؛ 

ن هريود�ـــض يريـــد اأن يقتلك̈  فقال لهم ام�ص�ا و ق�ل�ا لهذا الثعلب ها اأنا اأخرج �صياطني  لأ

نه ل  واأ�صفي الي�م و غدًا و يف الي�م الثالث اأكمل¨  بل ينبغي اأن اأ�صري الي�م وغدا وما يليه لأ

نبياء وراجمة  ميكـــن اأن يهلك نبي خارجـــًا عن اأور�صليم̈  يا اأور�صليم يا اأور�صليم يا قاتلة الأ

املر�صلني اإليها كم مرة اأردت اأن اأجمع اأولدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها و 

مل تريـــدوا̈  هـــ�ذا بيتكم يرتك لكم خرابا و احلق اأق�ل لكم اإنكم ل ترونني حتى ياأتي وقت 

�64�
تي با�صم الرب« تق�ل�ن فيه مبارك الآ

ر من �صـــالح ول� ببيع  وجنـــده يدعـــ� اأتباعه اإىل ال�صتعـــداد للم�اجهة والت�صلـــح مبا تي�صرّ

ثيابهـــم: »فقال لهم لكن الن من لـــه كي�ض فلياخذه و مزود كذلك و من لي�ض له فليبع ث�به و 

�65�
ي�صرت �صيفا«

وعلـــى �صـــ�ء ما تقدم ي�صكك بع�ـــض الباحثني يف ما ين�صب اإليه حـــ�ل دع�ته اإىل مهادنة 

قل مـــا ين�صب اإليه ح�ل تهربه مـــن ال�صيا�صة والعمل  القي�صـــر واخل�صـــ�ع لدولته، اأو على الأ

�66�
ال�صيا�صي، بح�صب ما اكت�صفه البوف�ص�ر فيتيغ ه�ف، واأريك فروم.

:f النبي حممد

مل تكن اجلزيرة العربية يف عهد ر�ص�ل اهلل f خا�صعة حلكم و�صلطة وا�صحة املعامل، بل 

كانت القبيلة هي الدولة اأو �صبه الدولة يف ذلك الع�صر. وكان �صي�خ القبيلة واأغنياء القبائل 

ووجهاوؤهـــا تتكاتف جه�دهم على كل مـــا ي�صر مب�صلحة الفقراء وامل�صت�صعفني، وكان يعاين 

العبيد والفقراء يف مكة �صتى اأن�اع الذل واله�ان والتكليف مبا يطاق وما ل يطاق مما ميتهن 

ن�صانيرّة ويتنافى معها. يف مثل هذا املجتمع اأعلن النبي f عن دع�ته ما اأثار قلق  الكرامة الإ

 
�67�

الطبقة احلاكمة يف مكة واألبها عليه. فاختارت قري�ض م�اجهة النبي باحليلة والتطميع. 



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

43   

وعندما يئ�ص�ا من ا�صتمالته بالرتغيب والرتهيب عزم�ا على قتله وال�صرتاحة منه، فك�صف 

�68�
ال�حي له م�ؤامرتهم، وجنا بنف�صه من �صر ما مكروا به وبر�صالته.

ـــَرُهْم  إِ�سْ ـــُع َعْنُهْم ا وي�صـــ�ر لنـــا القراآن الكـــرمي اأهداف الدعـــ�ة النب�ية بق�لـــه: {َوَي�سَ

�69�
َوااْلَءْغاَلَل النَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهْم}.

والنبي نف�صه f يحدد اأهداف دع�ته، يف ر�صالته اإىل اأهل جنران بق�له: »اأما بعد فاإين 

 ويف 
�70�

  من ولية العباد«.
رّ

  من عبادة  العباد و اأدع�كم اإىل ولية اهلل
رّ

اأدع�كـــم اإىل عبـــادة  اهلل

�صالمية م�اجهة ال�صتبداد والطاغ�ت  ن�ـــض وا�صح الدللة على ك�ن الهدف من الدعـــ�ة الإ

  ويف الروايات 
�71�

يـــروى عن ر�ص�ل اهلل f: »اإنرّ اهلل قـــد بعثني اأن اأقتل جميع مل�ك الدنيا«.

 
�72�

ئمة c ما ي�ؤكد هذا املعنى اأي�صًا. ال�اردة عن الأ

وامللفت يف هذا املجال حتذير اهلل نبيه من النقالب على ال�صعارات التي ترفعها الدع�ة 

والر�صالـــة، كما يح�صـــل يف كثري من الث�رات التي تتح�ل اإىل ا�صتبـــداد اأ�ص�اأ من ال�صتبداد 

 ُ اْلِكَتاَب 
ّ

ِتَيُه الل الذي اقتعلته، وذلك ق�له تعاىل: {َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَن َيُغلنَّ َما َكاَن ِلَب�َسٍر اأَن ُي�ؤْ

�73�
{

ّ
َة ُثمنَّ َيُق�َل ِللننَّا�ِض ُك�ُن�ا ِعَبادا ِل ِمن ُدوِن الل ُب�نَّ ْكَم َوالنُّ َواحْلُ

3- تقيق العدالة االجتماعّية

تدل كلمة العدالة على اإعطاء كل ذي حق حقه، ويت�صمن ذلك م�اجهة التمييز والظلم، 

ن�صان والغ�ض مـــن �صاأنه. وت�صتخدم هذه الكلمة  وكل عمـــل ي�ؤدي اإىل ال�صتخفاف بكرامة الإ

خرين، ويف هذه احلالة تعد العدالة  �صـــارة اإىل ت�صرف ال�صخ�ض و�صل�كه جتاه الآ اأحيانا لالإ

�صمـــة اأخالقيـــة وف�صيلة من الف�صائل التي يجب اأن يتحلـــى بها النا�ض عامة من نبي وغريه، 

�صعيـــف وقـــ�ي، عامل وجاهـــل... واأحيانا ت�صتعمل هـــذه الكلمة يف دائرة اأو�صـــع من الدائرة 

�صخا�ض �ص�اء  ن�صاين ويراد منها هنا، �صبـــط �صل�ك الأ ـــة؛ اأي يف ميـــدان الجتماع الإ الفرديرّ

�صارة اإىل وجـــ�ب تنظيم �ص�ؤون  كانـــ�ا اأ�صخا�صـــا طبيعيـــني اأم معن�يني، واأي�صا ي�صتعمـــل لالإ

قلية اأو الطبقة احلاكمة  املجتمـــع يف جمايل الت�صريـــع وتطبيق الق�انني، وذلك لكي متنـــع الأ

كرثية الجتماعيرّة اأي الطبقـــة املحك�مة وعامة ال�صعب. ويف هذا املقام تعد  مـــن ا�صتغالل الأ

العدالة مطلبا اإن�صانيا عاما و�صعارًا تطلب الب�صرية كلها ال��ص�ل اإليه. وبعبارة اأخرى تطلب 

ن�صانيرّة كلها حتقق العدالة يف جمالت ثالث، هي: الت�صريع، والتطبيق، والق�صاء. الإ

ـــة اإل اإذا يف ظل التعاليم ال�صماوية. فاهلل  ن�صانيرّ ول ميكـــن اأن تتحقق هذه الطم�حات الإ
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علم بحاجات الطبيعيـــة، الفرديرّة والجتماعيرّة؛  ن�صان، وه� الأ �صبحانه ه� خالـــق الك�ن والإ

ومـــن هنا وجب على النا�ض مراعاة الق�اعد الكليـــة والعامة التي و�صعها اهلل للب�صر لتنظيم 

نبياء حاملني لر�صالته اإىل اخللق. ومن ال�ا�صح اأن القان�ن وحده ل يكفي  حياتهم، واأر�صل الأ

لتحقق العدالة الجتماعيرّة؛ بل ل بد من ت�فر قدرات خا�صة يف القائمني على تطبيق القان�ن 

لزام بالتقيد  وتنفيـــذه، خ�صية ال�ق�ع اخلطاأ اأثنـــاء التنفيذ. واإذا مل تف التزكية والتعليم بالإ

مر اإىل غريها من ال�صمانات التطبيقيـــة، كالعق�بات الدني�ية  ب�ص�ابـــط العدالة، ينتقـــل الأ

�صارة اإليـــه يف هذا ال�صياق ه� قدرة بع�ـــض النا�ض على الفرار من  خرويـــة. ومـــا جتدر الإ والأ

فاق يف وجه  مـــن من هذه اجلهة، وهذا يـــ�ؤدي اإىل �صد الآ العق�بـــات الدني�يـــة و�صع�رهم بالأ

، ومن  م�صـــروع حتقيق العدالـــة الجتماعيرّة وتعقيد م�صـــرية جت�صدها يف ال�اقـــع الجتماعيرّ

خروية متثـــل �صمانا رادعا يف وجه من ت�ص�ل لـــه نف�صه ك�صر الق�اعد  هنـــا فـــاإن العق�بات الأ

خرة باأي وجه من  ـــة، والإخالل مبيزان العدالة، ول جمال للفـــرار من عق�بات الآ الجتماعيرّ

ال�ج�ه ومن هنا كان الإميان والدين �صمانا تنفيذيا لتطبيق الق�انني.

ـــة تدخل يف �صلب امل�صـــروع النب�ي جلميع  وعلـــى �ص�ء هذا نقـــ�ل اإن العدالة الجتماعيرّ

نبياء بالدع�ة اإىل اهلل والإميان وعبادته، والث�رة  نبياء. وبعبارة اأخرى: ل تنح�صر دع�ة الأ الأ

نبياء عـــب التاريخ ي�صع�ن يف �صبيل ا�صتبدال الدول الظاملة  علـــى احلاكم امل�صتبد، بل كان الأ

؛ ولذلك اأي�صا كانت الدع�ة اإىل العدالة 
�74�

باأخرى عادلة: {...ُقْل اأََمَر َربيِّي ِباْلِق�ْســـِط...} 

 .
�75�

اِمنَي ِباْلِق�ْســـِط} َهـــا النَِّذيَن اآَمُن�ا ُك�ُنـــ�ا َق�نَّ هـــداف النب�ية: {َيااأَيُّ علـــى راأ�ض قائمة الأ

ة تدع� اإىل العدالـــة واإىل التزام مقت�صياتهـــا يف القت�صاد وغريه من  ويف القـــراآن اآيـــات عدرّ

املجـــالت: {َوَو�َســـَع امْلِيـــَزاَن و اأاَلنَّ َتْطَغْ�ا يِف امْلِيـــَزاِن َواأَِقيُم�ا اْلَ�ْزَن ِباْلِق�ْســـِط َواَل ُتْخ�ِســـُروا 

.
�76�

امْلِيَزاَن}

إَِذا  ٍة َر�ُســـ�ٌل َفا وب�صكل عام يربط القراآن بني النب�ة وبني العدل يف ق�له تعاىل: {َوِلُكليِّ اأُمنَّ

نبياء عندما  ية اأن الأ  وت�ؤكد الآ
�77�

ـــَي َبْيَنُهم ِباْلِق�ْســـِط َوُهْم اَل ُيْظلَُم�َن}. َجاَء َر�ُســـ�ُلُهْم ُق�سِ

ي�صحـــرون بدع�تهم ويعلنـــ�ن اأهدافهم وتك�ن لهـــم الغلبة، ل ي�صعـــ�ن اإىل قمع وا�صتئ�صال 

املعار�صـــني والنتقـــام منهم بل يراع�ن فيهـــم ق�اعد العدالة ومقت�صياتهـــا على الرغم من 

�78�
خمالفتهم ومعار�صتهم للدع�ة النب�ية يف بداياتها. 

وعـــن الدع�ة اإىل العـــدل يف الق�صاء وف�صل اخل�ص�مات بني النا�ـــض، وهذا اأ�صل ومبداأ 

نبياء، وممن دعاهم اهلل اإىل عدالة الق�صاء  وت��صية اإلهية ل ينبغي اأن يحيد عنها نبي من الأ
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 َ ُيِحبُّ 
ّ

إِننَّ الل إِْن َحَكْمـــَت َفاْحُكم َبْيَنُهـــم ِباْلِق�ْســـِط ا كرم f؛ حيث يقـــ�ل تعاىل: {َوا النبـــي الأ

نبياء اأن يغ�ص�ا الطـــرف عن الظلم الذي ميار�صه احلكام اأو   ومل يكـــن لالأ
�79�

امْلُْق�ِســـِطنَي}. 

غريهم يف املجتمعات التي يعي�ص�ن فيها، بل كان�ا دائما دعاة العدالة حتى ل� اأدى ذلك اإىل 

: {َوَيْقُتُل�َن الننَِّبييِّنَي ِبَغْرِ َحقٍّ َوَيْقُتُل�َن 
�80�

ذى بهم اأو رفعهم اإىل مرتبة ال�صهداء  اإحلاق الأ

، فل� مل تكن العدالة واجبا 
�81�

ْرُهم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم}  النَِّذيَن َياأُْمُروَن باْلِق�ْسِط ِمَن الننَّا�ِض َفَب�سيِّ

ثروا ال�صك�ت وال�صمت  مـــن ال�اجبات الدينيرّة وجـــزءا من تكليف الدع�ة وتبليغ الر�صالـــة لآ

علـــى الكالم واكتف�ا بامل�عظة والن�صيحـــة وتابع�ا م�صرية دع�تهم، فاإن على حامل الر�صالة 

اأن ي��صلهـــا قبـــل القيام باأي �صـــيء اآخر ومل يكن لهـــم اأن ميهدوا �صبل ال�صهـــادة قبل اإمتام 

كب عدد من النا�ض. الدع�ة واإ�صماعها لأ

هداف التي ي�صعى  تية تك�صف ب�صراحة وو�ص�ح عن اأن العدالة متثل اأحد اأهم الأ ية الآ والآ

نبياء اإىل حتقيقها، يف املجتمعات التي بعث�ا بني ظهرانيها:  {َلَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسلََنا ِباْلَبييَِّناِت  الأ

ِديَد ِفيِه َباأْ�ٌض �َســـِديٌد  َواأَنَزْلَنـــا َمَعُهـــُم اْلِكَتـــاَب َوامْلِيـــَزاَن ِلَيُق�َم الننَّا�ـــُض ِباْلِق�ْســـِط َواأَنَزْلَنا احْلَ

�82�
َوَمَناِفُع ِللننَّا�ِض} 

نبياء، اإنزال  ن�صان ثالث نعم كبى، هي: اإر�صال الأ ية ال�صابقة اإىل منـــح اهلل الإ ت�صـــري الآ

خري يراد به العدل والق�صط يف املعامالت التجارية.  الكتب ال�صماوية، واإنزال امليزان، وهذا الأ

نبياء ويعمل�ن  وي�صـــل النا�ـــض اإىل مرحلة الر�صد التـــي يريدها اهلل عندما يتعرف�ن علـــى الأ

نبياء اإىل حتقيق  بالق�صط والعدل يف تعامالتهم، وذلك ب�صكل اختياري، وبالتايل ل يهدف الأ

نبياء بدع�ة النا�ض اإىل اختيار العدالة واللتزام  العدالة باأي �صكل تي�صر، بل تق�صي خطة الأ

بها ب�صكل ط�عي.

يـــة وا�صتمالها على الق�ص�ة لفر�ض العدالة اإن مل  �صارة اإىل ت�صمن الآ ول بـــد اأي�صا من الإ

يتحقـــق اللتـــزام بها ط�عا، ومن هنا ذكر احلديد الذي ه� كناية ورمز ي�صار به اإىل ال�صيف 

نبياء حت�يل النا�ض اإىل عـــدول اختياريًا ولكن عندما ياأبى  والقـــ�ة. وبعبارة اأخـــرى: يريد الأ

اأحدهم ذلك يفر�ض عليه العدل بق�ة القان�ن وال�صيف.

4- التمهيد للثقافة واحل�سارة

ر�صية مل يكن يعرف �صيئا عن الثقافة واحل�صارة،  ن�صان الكرة الأ عندما وطاأت اأقدام الإ

ية الكرمي  بـــل مل يكن يعرف من طـــرق العي�ض اإل اأب�صطها واأقلها تعقيدا، ومـــن هنا ت�صري الآ



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

46   

التي تتحدث عن قتل اأحد اأبناء اآدم اأخاه، ت�صري يف ال�قت عينه اإىل عجزه عن معرفة كيفية 

ر�ض لي�اري �صيئا اأو  الت�صـــرف مع جثتـــه، ومل ي�صتطع دفنها اإل بعد اأن الغراب يحفـــر يف الأ

�83�
يكت�صف �صيئا. 

ن�صان �صيئا ف�صيئا ودرجة فدرجة، ا�صتطاع ال�صيطرة على الطبيعة  وبعد ذلك ا�صتطاع الإ

وال�صتفـــادة منهـــا مل�صلحته، وهكذا بنيـــت احل�صارات وتك�نت الثقافـــات، وه� اأمر ل جند 

نبياء يف بناء  اأننـــا بحاجـــة اإىل �صرحه وبيانه، و�ص�ؤالنا يف هذا املجال ه�: مـــا دور الدين والأ

احل�صارة والثقافة وتط�رهما؟

�صيـــل والذاتي للبعثة.  نبياء هـــ� الهدف الأ مـــا ي�صتحـــق الت�قف عنده يف ق�صيـــة بعثة الأ

ن�صان للرقـــي به يف مدارج الكمال املعن�ي والفالح  خذ بيد الإ ونحـــن نعتقد اأن الهدف ه� الأ

والقـــرب اإىل اهلل؛ ولكـــن حتقيق هذا الهدف مره�ن مبجم�عة مـــن املقدمات، اأهمها وج�د 

جمتمـــع تتحقق فيه العدالة باأ�صمى معانيها وا�صتخدام طاقة الفكر التي اأودعها اهلل يف هذا 

ن�صان ليتعرف على اهلل اإىل التفكر يف خمل�قاته، وكذلك  املخل�ق امل�صمى اإن�صانًا. ويحتاج الإ

دلة التي ي�ص�ق�نها  نبياء على التاأمل يف م�صامني دعاواهم والتفكـــر يف الأ تت�قـــف معرفـــة الأ

لهية. كما ويت�قف حفظ الإميان على حتقق العدالة  ثبـــات �صدقهم يف حتملهم الر�صالة الإ لإ

ن�صان.  وانت�صارهـــا وتاأمني احلد مـــن املعق�ل من احلاجات املاديرّة التي تت�قف عليها حياة الإ

نبيـــاء اإىل ال�صعـــي لتاأمينه للنا�ض، رغبـــة منهم يف ال��صـــ�ل اإىل هدفهم  وهـــذا مـــا يدع� الأ

ن�صاين والقيام بدور التعليم  هـــم. ومن هنا يعمـــل النبياء على تاأ�صي�ض الجتماع الإ ول والأ الأ

ن�صـــان اأ�ص�ل التزكية و�ص�ابط العدالة وكيفيـــة اإجرائها؛ وبناء على  والرتبيـــة فيه ليتعلم الإ

نبيـــاء بالدنيا ه� اهتمام اآيل ولي�ض اهتمامـــا اأوليا واأ�صليا،  ذلـــك كلـــه نالحظ اأن اهتمام الأ

نبيـــاء يف بناء احل�صارة  وبعـــد هـــذه املقدمة ميكننا، ول� مع مراعـــاة الخت�صار بيان دور الأ

وتك�ين الثقافة.

ن�صاين وق�ة التفكري  اإنرّ حجـــر الزاوية يف تك�يـــن الثقافة وت�صكل احل�صارة ه� العقـــل الإ

ن�صان الرقي يف مدارج الكمال. ومبا  عنده، وكلما تط�رت هذه الق�ة وارتقت كلما ا�صتطاع الإ

نبياء يت�قف علـــى التاأمل يف ر�صالتهم والتفكـــر يف تعاليمهم، فاإنرّهم يهتم�ن  ميـــان بالأ اأن الإ

ن�صان اإىل ال�صتفادة من هـــذه الق�ة امل�دعة لديه، وتط�ير هذه القدرات الفطرية  بدعـــ�ة الإ

نبيـــاء وت�صخي�ض ال�صادق  كـــي ت�صتخدم يف جمال املعرفـــة بعامة ويف جمال التعرفة على الأ

نبياء  منهـــم، ومتييزه عن املدعي لذلك املن�صب وه� لي�ض من اأهلـــه؛ ولذلك كلرّه جند اأنرّ الأ
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ة نذكر  ن�صان لعقله، بل واإىل تنميته وتط�يره، باأ�صكال عدرّ دع�ا عب التاريخ اإىل ا�صتخدام الإ

منها ما ياأتي:

اأ- احل�ض على العلم:

والقـــراآن الكرمي الذي هـــ� اآخر الر�صـــالت ال�صماوية، واأكملها مل يـــرتك بابا من اأب�اب 

ن�صان اإىل طرقه وول�جه. وقد احت�ى هذا الكتاب الكرمي  التفكـــر وحت�صيل العلم اإل ودعا الإ

ة تدع� اإىل حت�صيل العلم، وتذم اجلهل، وتعد التعليم اأحد اأهداف النب�ة وبعثة  على اآيات عدرّ

نبيـــاء، ومنبع الإميان وم�صدره الرث. ومل تنح�صـــر الدع�ات القراآنية اإىل التفكر والتدبر  الأ

ن�صان ولفتته اإىل التاأمل يف الك�ن والطبيعة  على جعل الدين ميدانا لهذه العملية، بل دعت الإ

 واإىل اجلمل 
�84�

ة دع�ات اإىل التاأمل يف ال�صماء والنج�م التي فيها،  باأ�صرهـــا. ففي اآيات عدرّ

 وعلى ما 
�87�

 واإىل خلق النباتات اأزواجًا، 
�86�

ن�صان وكيف خلـــق،   واإىل الإ
�85�

وكيفيـــة خلقه، 

م ق�ض ما �ص�اه... تقدرّ

ومل يحـــد النبي f عن هذه اخلطة بل دعـــا امل�صلمني اإىل طلب العلم وعده فري�صة على 

 وقال يف وقت مل يكن العلم ب�صاعة رائجة اأو مرغ�با فيها: »اطلب�ا العلم من 
�88�

كل م�صلم، 

 وقال اأي�صًا: »مداد العلماء 
�90�

 وقال اأي�صًا: »احلكمة �صالة امل�ؤمـــن«، 
�89�

املهـــد اإىل اللحد«، 

�91�
اأف�صل من دماء ال�صهداء« 

ول ينبغـــي ت�هـــم اأن العلم املدع� اإليه يف هذه الروايات هـــ� العلم ال�صرعي وحده؛ وذلك 

طـــالق الدع�ة اإىل حت�صيـــل العلم يف هذه الروايات وعدم تقييد ذلـــك بالعلم ال�صرعي اأو  لإ

بغريه من العل�م، اأ�صف اإىل ذلك اأن يف اإحدى الروايات املنق�لة عن النبي f، ما يدل على 

�صم�ل الدع�ة لكل العل�م النافعة مهما كانت اأو كان م�صدرها، وذلك ه� ق�له f: »اطلب�ا 

 فال�صني مل تكن ي�ما م�صـــدرًا اأو حماًل لتح�صيل العلم ال�صرعي، 
�92�

العلـــم ول� بال�ســـني« 

وف�ق يف ما تقدم من روايات رواية تدع� اإىل طلب احلكمة ول� من الكافر، واأخريا ن�صري اإىل 

�93�
بدان.«  ديان و علم الأ تق�صيم العلم يف الرواية امل�صه�رة: »العلم علمان علم الأ

ب- تعظيــــم العمـــــل وطلب احلــــــالل

نبياء يف وجه  ب�اب التي يفتحها الأ ك�صفنـــا يف مـــا �صبق عن ك�ن الدع�ة اإىل العلم اأحد الأ

تاأ�صي�ض احل�صارة، وهنا ن�صري اإىل العن�صر الثاين، وه� الدع�ة اإىل العمل ومتجيد ال�صعي يف 
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طلـــب الرزق، وذلك اأن التنمية ل تتم بالعلـــم والدع�ة اإىل العلم وحده، واإمنا حتتاج التنمية 

اإىل ثقافة تعتب العمل اأمرا مقد�صًا ل بد من ال�صعي فيه، وهذا ما فعله القراآن الكرمي حيث 

م�ر بطريقة  اإنه مل يذم ال�صعي يف طلب الرزق، وتاأمني املعا�ض، بل جند اأنه اأ�صار اإىل هذه الأ

اإيجابيـــة، تك�صف عن احرتامه للعمل وما يرتتب عليه مـــن عالقات ونتائج: {َوَجَعْلَنا الننََّهاَر 

وىل يعد اهلل من نعمه  يـــة الأ  ويف الآ
�95�

َهـــاِر �َســـْبحا َطِ�يـــاًل}  إِننَّ َلـــَك يِف الننَّ  {ا
�94�

َمَعا�ســـا}، 

ية له يف  قرار باأن املخاطب بالآ ية الثانية ي�صري ب�صيء مـــن الإ اأن جعـــل النهـــار معا�صًا، ويف الآ

النهار �صبح ط�يل و�صعي دائب دون اأن يذم ذلك اأو ينهى عنه.

يَبَك  ن�صان اإىل عدم ن�صيان حظه من الدنيا، بق�له: {َواَل َتن�َض َن�سِ يف اآية اأخرى يدع� الإ

�96�
ْنَيا}  ِمَن الدُّ

وقد مدح النبي f، العمـــل والعامل واأولهما اهتماما خا�صا ي�صتحقانه، فعندما �صاهد 

ن�صـــاري واأثر احلبل فيها اأثنـــى عليه وجمد عملـــه وطماأنه اإىل اأنهـــا يد يحبها  يـــد �صعـــد الأ

 ويف روايـــة اأخرى يق�ل: »من طلب الدنيـــا حالًل فى عفاف كان فى درجة 
�97�

اهلل ور�ص�لـــه. 

 ويف رواية يق�صـــــم العبـــــادة اإىل �صبعيـــــن جـــزءا ويخب باأن اأف�صلهـــا طلب 
�98�

ال�صهـــداء«. 

 كما 
�100�

 كمـــا اأنه ينهى بحدة قل مثيلها عن اأكل حق العامـــل والعتداء عليه، 
�99�

احلـــالل. 

�101�
ويخب باأن فاعل ذلك ملع�ن عند اهلل. 

ر�ض حلالها، بل اإن  اإذا مل يـــاأت النبي f، بالدعـــ�ة اإىل اإهمال احلياة الدنيا وتـــرك الأ

ر�ض وذلك ق�له تعـــاىل: {ُهَ� اأَن�َســـاأَُكم ِمَن  ن�صـــان يف الأ القـــراآن يخب عـــن ا�صتعمار اهلل الإ

�102�
ْر�ِض َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفَيها}.  َ ااْلأ

ن�صان وم�صلحته:  ر�ض م�صخر لالإ ويف اآيات اأخرى ي�صري اهلل �صبحانه اإىل اأن جميع ما يف الأ

َر َلُكم َما يِف   وكذلك ق�له تعاىل: {َو�َسخنَّ
�103�

ْر�ِض َجِميعاً.}،  َ {ُهَ� النَِّذي َخلََق َلُكم َما يِف ااْلأ

�104�
ْر�ِض}.  َ ماَواِت َوَما يِف ااْلأ ال�سنَّ

مثلـــــة: وهــــــاك بعـ�ض االأ

نبياء بالدع�ة العامـــة وترك العمل والتطبيق اإىل التزام النا�ض وهمتهم، بل  مل يكتـــف الأ

�صعـــ�ا جميعًا يف ميـــدان البناء والتاأ�صي�ض احل�صاري ب�صـــكل مبا�صر وخط�ا خط�ات وا�صعة، 

�صارة اإىل خال�صة معبة  ل جمـــال ل�صتعرا�صها جميعا يف هذه املقالة ولكن ل منا�ض من الإ

�صماء كما  ول ل�صرح العلم على ما اأفا�صه عليه اهلل يف تعليمه الأ فـــاآدم c ه� امل�ؤ�ص�ض الأ
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ة ت�صرح طبيعة   وقـــد وردت روايات عدرّ
�105�

�ْســـماَء ُكلنََّها...}  َ يقـــ�ل اهلل تعاىل: {َوَعلنََّم اآَدَم ااْلأ

ر�ض، وت�صري هذه الروايات اإىل اأنه �صبحانه عرفه  �صماء التي علمها هلل خلليفته يف الأ هذه الأ

ر�ض وما فيها من جبال واأودية و�صحار واأدويـــة واأع�صاب و�صنائع ومعادن وما �ص�ى  علـــى الأ

�106�
ذلك. 

ويف الروايـــات املنق�لـــة يف كتب الفل�صفة ما يدل علـــى اأن علم اللغة واخلط من مبتكرات 

 كمـــا ي�صـــري القـــراآن الكـــرمي اإىل تعليـــم اهلل داوَد c، �صناعة 
�107�

 .dاآدم واإدري�ـــض

خــــ� العلم عن ن�صبـــــة علمـــي الفلك واحل�صــــاب اإىل النبــــي    كمـــا يتحدث م�ؤررّ
�108�

الـــدروع.

�109�
اإدريـــــ�ض c، ون�صبة عل�م اأخرى اإىل اأنبياء اآخرين واإىل اأتباعهم اأي�صًا. 

اعتــــــراف بع�ض املفكريــــن الغربيــــني:

ن�صاين اإىل اأن يعرتف  وقـــد دعا و�ص�ح الدور الـــذي ي�ؤديه الدين يف ميدان الجتمـــاع الإ

مر على املتدينـــني منهم بل �صمل بع�ض  عـــدد كبـــري من العلماء الغربيني بـــه، ومل يقت�صر الأ

امللحديـــن اأي�صا؛ حيث مل مينعهم اإحلادهم من العـــرتاف للدين بدوره الذي ي�ؤديه، ول�صنا 

�صارة اإىل بع�ض النماذج  ب�صـــدد ا�صتق�صاء م�اقف ه�ؤلء العلماء جميعًا واإمنا نهدف اإىل الإ

لي�ض اإل:

اأين�ستــايــــــــــن:

يحتاج �صرف العمر على البحث العلمي والن�صغال به وترك اللذات والراحة، اإىل روحية 

ن�صان هذا العمر على العلم والبحث  خا�صة وهدف متميز. ولي�ض من املنطقي اأن ي�صرف الإ

العلمي دون اأن ميلك هدفا وا�صحا يدع�ه اإىل ذلك، والدين وخدمة خلق اهلل هما دافعان من 

الدوافـــع التي تدع� العلماء اإىل ما اأ�صرنا اإليه، ومـــن بني العلماء الذين يقرون بهذا التقييم 

العـــامل املعـــروف اأين�صتاين؛ حيث يق�ل: اإننـــي اأعرتف باأن الدين ه� مـــن اأهم الدوافع التي 

تدعـــ� اإىل البحث العلمـــي. وهذا ما ن�صاهده عند عدد من العلمـــاء اأذكر منهم كبلر وني�تن 

 
�110�

اللذين ق�صيا عمرا ط�يال يف البحث العلمي ليت��صال اإىل ما ت��صال اإليه من نتائج. 

مــاكـــــــ�ض فيــــبــــر:

ديان، وعلى الرغم  ديان الديانة امل�صيحية دون غريها من الأ  لقد عرف ماك�ض فيب من الأ

من معاي�صته لبع�ض م�اقف الكني�صة من العلماء والبحث العلمي، فه� مل يحمل على الدين اأو 
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خالق  ن�صاين، وه� يحكم باأن الأ يتحامـــل عليه، واإمنا اأقر بدور الدين يف حركـــة الجتماع الإ

خالق البوت�صتانتية،  ـــا الأ �صالميـــة والكاث�ليكيـــة ل تتنا�صبان مع الت�جه الراأ�صمايل، واأمرّ الإ

ثبات مدعاه ب�اقع املجتمعات الغربية املتط�رة حيث  فهـــي منا�صبة لذلك متامًا. وي�صت�صهد لأ

 ول يعني عر�صنا لـــراأي فيب هذا امل�افقة 
�111�

كانـــت اأكرثهـــا تنح� املنحى البوت�صتانتـــي. 

عليـــه اأبدا، واإمنـــا ذكرناه لال�صت�صهاد مب�اقف تعرتف للدين بـــدور متميز يف حركة املجتمع 

بعامة وبع�ض وج�هه كالبحث العلمي بخا�صة.
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اله�ام�ض:

�صالمية. 1- ا�صتاذ باحث  يف معهد الفكر والثقافة الإ

ر نظـــرى در جامعه  �صنا�صـــى )الفكر النظري يف علـــم الجتماع(، �ض   2- انظـــر: ويليـــام ا�صكيـــد م�ر، تفكرّ

.142

ية 129. وتكرر هذا امل�صم�ن يف اأكرث من م��صع من القراآن الكرمي، ومن ذلك: �ص�رة  3-  �صـــ�رة البقـــرة: الآ

ية 164 اآل عمران: الآ

4-  انظر: بيام قراآن، ج1.

ية 10. ية 6؛ و�ص�رة اإبراهيم: الآ ية  3؛ و�ص�رة ي�ن�ض: الآ 5-  �ص�رة اجلاثية: الآ

ية 190. 6-  �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 10. ية 35 و 36؛ و�ص�رة اإبراهيم: الآ 7- �ص�رة الط�ر: الآ

ية 38؛ والعنكب�ت: 6. ية 15؛ وحممد: الآ 8- �ص�رة فاطر: الآ

ية65؛ وي�ن�ض: 22؛ والروم: 33. 9- �ص�رة العنكب�ت: الآ

 10- وقـــد عـــب عن هذا املعنى باأ�صكال خمتلفة والتف�صيـــل يف كتابه املرتجم اإىل عدد كبري من لغات العامل 

ن�صان ذلك املجه�ل. ومنها العربية بعن�ان: الإ

ية 172. عراف: الآ ية 29؛ و�ص�رة الأ ية 9؛ و�ص�رة احلجر: الآ  11- �ص�رة ال�صجدة: الآ

ية 19؛  ية 5؛ �صـــ�رة املعارج: الآ يـــة 73؛ و�ص�رة التني: الآ نبياء: الآ يـــة 70؛ و�ص�رة الأ �صـــراء: الآ  12- �صـــ�رة الإ

ية 17. ية  6؛ و�ص�رة عب�ض: الآ و�ص�رة العاديات: الآ

ية 3. ية 27؛ �ص�رة القيامة: الآ ية 51؛ �ص�رة الروم: الآ �صراء: الآ يات 2-6؛ �ص�رة الإ  13- �ص�رة ق: الآ

ية 25. ية 5؛ �ص�رة اجلاثية: الآ ية 27؛ �ص�رة امل�ؤمن�ن: الآ  14- �ص�رة �ض: الآ

ثار املرتتبة على الفعل  خالق اإىل املنافع والآ خالق ال�صرقيني عند تعريفهم لعلم الأ 15-  ينظر اأكرث علماء الأ

فعال احل�صنة عن الفاعل  خالق اإىل اأثر هذا العلم يف �صدور الأ خالقي، فم�صك�يه مثال ي�صري يف تعريفه لعلم الأ الأ

عراق، �ض 27؛ ون�صـــري الدين الط��صي، اأخالق نا�صري،  خالق و تطهري الأ بي�صـــر ودون تكلـــف. انظر: تهذيب الأ

خالق الغربيني ينظرون باهتمام بالغ اإىل الفعل نف�صه ولي�ض اإىل غاياته، كما يف  �ـــض 48(؛ هـــذا ولكن فال�صفة الأ

خالق النظريرّه، �ض 18؛ وحممد عبد ال�صتار، درا�صات فى فل�صفة  تعريف جاك�ض. )انظر: عبد الرحمن بدوى، الأ

خالق، �ض �17. الأ

خالق، �ض45. )الرتجمة الفار�صية( 16- انظر: ويليام كي فرانكنا، فل�صفة الأ

خالق والدين«، مقالة من�ص�رة يف كتاب الدين والثقافة،�ض 14. )فار�صي( 17-  »الأ

18- انظر امل�صدر نف�صه، �ض15؛ وا�صتفان ك�رنر، فل�صفة كانط، �ض 321. 
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خالق، م�صدر �صابق، �ض 279 و 286 و 290. 19-  فل�صفة الأ

�صـــارة اإىل تبدل ح�صـــل يف م�قف ال�صهيد  20- يف كتابـــه املعن�ن بـ »بيس��ت گفت��ار«، �ض 190. وجتدر الإ

خالق عن الدين. ملزيـــد من الت��صيح، انظر:  مطهـــري مـــن هذه امل�صاألة؛ حيث اإنه عدل عن القـــ�ل با�صتقالل الأ

خالق، م�صدر �صابق، �ض 279 و �280 فل�صفة الأ

خالق، �ض202. 21- ملزيد من التف�صيل انظر: ال�صيخ م�صباح اليزدي، درو�ض يف فل�صفة الأ

مام الر�صا )عليـــه  ال�صالم(: »وعرف�ا بـــه )العقل( احَل�َصَن من القبيـــح«، )الكليني،  22- يف روايـــة عـــن الإ

�ص�ل من الكايف، ج1، كتاب العقل(. الأ

23- انظر امليزان يف تف�صري القراآن، ج2، �ض 148.

ية 216.  24- �ص�رة البقرة: الآ

 25- م�صتدرك  ال��صائل، ج 11، احلديث 12701.

ية 5.  26- �ص�رة الن�صراح: الآ

ية 23.  27- �ص�رة احلديد: الآ

 28- ملزيد من التف�صيل، انظر: للكاتب، اهلل وم�صكلة ال�صر.

ية 24. نفال: الآ  29- �ص�رة الأ

ية 16. 30- �ص�رة ق: الآ

يات 62ـ64. 31- �ص�رة ي�ن�ض: الآ

ية 28.  32- �ص�رة الرعد: الآ

 33- اآينده يك پندار، �ض 184 ـ 185.

 34- امل�صدر نف�صه، �ض391.

 35- روان�صنا�صى و دين )علم النف�ض والدين(، �ض 207.

 36- دين وروان )الدين والنف�ض(، �ض 178.

37-  راه ورسم زندگى، �ض180 و203.

ية13. 38-  �ص�رة احلجرات: الآ

ية 103.  39- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 64. 40- �ص�رة اآل عمران: الآ

 41- بحارالن�ار، ج 76، �ض 350؛ حتف العق�ل، �ض 34؛ �صريه ابن ه�صام، ج 2، �ض 414.
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42- ا�ص�ل كافى، ج 2، �ض 164.

و�صط، ج5، �ض356. 43- رواه الطباين يف الكبري، ج10، �ض86؛ والأ

ن�ار، ج 22، �ض 382.  44- بحارالأ

ن�ار ج22 �ض282.. 45- رو�صة الكايف �ض181، بحار الأ

نـــ�ار، ج 73، باب  ه �صلـــم، ج 24، �ض 241. وملزيـــد من التف�صيل انظـــر: بحارالأ 46- �صفينـــة البحـــار، مـــادرّ

الع�صبية.

ية 213. 47- �ص�رة البقرة: الآ

48- انظر للكاتب: كندوكاوى در �ص�يه هاى پل�راليزم )تاأمالت يف جنبات التعددية الدينيرّة(،الف�صل الرابع؛ 

واأي�صًا: اآزادى در فقه و حدود اآن )احلرية وحدودها يف الفقه(، الف�صل اخلام�ض.

49- انظر: امل�صدر نف�صه.

50-  نقال عن: ملكم هميلت�ن، جامعه  �صنا�صى دين )علم اجتماع الدين(، �ض 179.

51- امل�صدر نف�صه، �ض170.

52- در�ض هاى تاريخ )درو�ض التاريخ(، �ض 55.

53- انظر: اأر�صط�: �صيا�صت )ال�صيا�صية(، الرتجمة الفار�صية: حميد عنايت، �ض 10.

ية 36. 54- �ص�رة النحل: الآ

ية 75. 55- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 61. 56- �ص�رة البقرة: الآ

ية 17. 57-  �ص�رة النازعات: الآ

ية 43. 58- �ص�رة طه: الآ

ية 4.  59- �ص�رة الق�ص�ض: الآ

ية 128. عراف: الآ 60- �ص�رة الأ

ية 47. 61- �ص�رة طه: الآ

ية21. �صحاح 3: الآ 62- اإجنيل ل�قا، الإ

ية 4. �صحاح 18، الآ 63- اإجنيل ل�قا، الإ

يات 31--35 �صحاح 13، الآ 64-  اأجنيل ل�قا: الإ

ية 36. �صحاح 22، الآ 65- اأجنيل ل�قا: الإ
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�صتياين، حتقيقي در دين م�صيح )درا�صة يف الديانة امل�صيحية(، �ض485. 66- انظر: ال�صيد جالل  الدين الأ

67- انظر: املناقب، ج 1، �ض 58؛ وم��ص�عة »احلياة«، ج 2، �ض 237.

ية 30. نفال: الآ 68- �ص�رة الأ

ية 157. عراف: الآ 69- �ص�رة الأ

70- بحارالن�ار، ج 21، �ض 285.

71- امل�صدر نف�صه، ج 18، �ض 234.

72- انظـــر: حممدي الري�صهري، ميزان احلكمـــة، ج 9، �ض 317 و 318؛ وحممد بن يعق�ب الكليني، الكايف، 

ج 8، �ض 386.

ية161. 73- �ص�رة اآل  عمران: الآ

ية 29. عراف: الآ 74- �ص�رة الأ

ية 135. 75- �ص�رة الن�صاء: الآ

يتان 9-8. 76- �ص�رة الرحمن: الآ

ية 47. 77- �ص�رة ي�ن�ض: الآ

78- انظر: امليزان يف تف�صري القراآن، ج 10، �ض 71.

ية42 79- �ص�رة املائدة: الآ

80- ر.ك: تف�صريامليزان، ج 3، �ض 123.

ية 21. 81- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 25. 82- �ص�رة احلديد: الآ

83- ملزيد من الطالع، انظر: تف�صري پيام قراآن، ج 1، �ض 56 ـ 98.

ية 7. 84- �ص�رة الرحمن: الآ

ية 17. 85- �ص�رة الغا�صية: الآ

ية5. 86- �ص�رة احلج: الآ

ية 4. 87- �ص�رة الرعد: الآ

88- انظر: اآداب املتعلمني، �ض 111؛ كتاب ال�ايف، ج 1، �ض 126؛ تف�صري القمي، ج 2، �ض 401.

89- بحارالن�ار، ج 1، �ض 148.

90- �صنن ابن ماجة، باب الزهد، احلديث رقم: 4169.
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91-  بحارالن�ار، ج 1، �ض 177.

92- امل�صدر نف�صه، �ض 220.

مام علي )ع(، ومل نعرث له على م�صدر يف ما ت�فر بني اأيدينا من م�صادر. 93- حديث من�ص�ب اإىل الإ

ية 11. 94- �ص�رة النباأ: الآ

ية 7. 95- �ص�رة املزمل: الآ

ية 77. 96- �ص�رة الق�ص�ض: الآ

97-  »هـــذه يـــد ل مت�صهـــا النـــار«. رواه ابـــن حجـــر، يف اأ�صد الغابـــة، ج 2، �ـــض 420، و�صعفه بع�ـــض علماء 

احلديث.

98-  املحجة البي�صاء، ج 3، �ض 203.

99-  »العبادة �صبع�ن جزًء اف�صلها طلب احلالل« )و�صائل ال�صيعه، ج 17، �ض �21

  غافر كل ذنب اإل ... من اغت�صب اأجريًا اأجره.« )و�صائل ال�صيعة، ج 16، �ض �55
رّ

100-  »اإن اهلل

« . )امل�صدر نف�صه، �ض 108.
رّ

101-  »من منع اأجريًا اأجره فعليه لعنة اهلل

ية 61. 102-  �ص�رة ه�د: الآ

ية 29. 103- �ص�رة البقرة: الآ

ية 13. 104- �ص�رة اجلاثية: الآ

ية 31. 105-  �ص�رة البقرة: الآ

ية 31من �ص�رة البقرة. 106- انظر كتب التف�صري، عند تف�صري الآ

107- انظر: تف�صري جممع  البيان، ج 9، �ض 235.

ية 80. نبياء: الآ 108-  �ص�رة الأ

ن�ار، ج 11، �ض 32؛ و ج 58، �ض 252؛ امليزان يف تف�صري القراآن، ج 14، �ض 68. 109- انظر: بحارالأ

110- اآلبت اأين�صتاين، دنيايى كه من مى  بينم )العامل كما اأراه(، �ض 59 و 60.

خالق البوت�صتانتية وروح الراأ�صمالية(،  111- انظر: ماك�ض وبر، اأخالق پروت�صتان وروح �صرمايه  دارى )الأ

�ض 41.





آية االستخالف: قراءة مقارنة بين تفسيرين

ال�صيد علي عبا�ض امل��ص�ي

جة
مح

ال ْر�ِض َخِليَفًة  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ َك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقاَل َربُّ يقـــ�ل اهلل �صبحانه وتعاىل: {َوا

�ُض َلَك  َماء َوَنْحُن ُن�َسبيُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ َقاُل�اْ اأََتْ

�1�
إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن}. َقاَل ا

رين، وارتبطت  ا للمف�صرين واملفكرّ لت حم�رًا مهمرّ يات التي �صكرّ ية هـــي من الآ هذه الآ

اهات  دت الجترّ ن�صان ووج�ده وم�صريه، وتعدرّ باأبعاد عقائديرّة، واأ�صئلة ك�نيرّة، ترتبط بالإ

يـــة عن اإجابات  ر من اأ�صئلـــة ُم�صبقة لديه لي�صتنطق الآ يف تف�صريهـــا، وانطلـــق كل مف�صرّ

ج�بة اأ�ص�صا يبني عليها منظ�مته الفكريرّة. يطلبها وي�صعى ليك�رّن من هذه الأ

ية، لكلرّ اجتاه  و�صـــ�ف ن�صعـــى يف هذه املقالـــة يف درا�صة اجتاهني يف تف�صري هـــذه الآ

�صئلة  ية والأ روؤيتـــه التـــي انطلقت من خالل ما اأراد عالجه من خالل النظـــر يف هذه الآ

التي كان يطلب اإجابات عنها.
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ية الكرية وىل: عر�ض تطّ�ر تف�سر االآ النقطة االأ

ية الكرمية، فقد ذكر ال�صيخ الط��صي يف التبيان يف  رون ح�ل الآ نعر�ض اأول ما ذكره املف�صرّ

نرّه جعل اآدم وذريته خلفاء املالئكة؛  ى اهلل تعاىل اآدم خليفة؛ لأ ية: »وقال ق�م: �صمرّ تف�صريه لالآ

ر�ض اجلن، فاأف�صدوا فيها،  ر�ض. وقال ابن عبا�ض: اإنرّه كان يف الأ نرّ املالئكة كان�ا �صكان الأ لأ

ا اأراد  و�صفكـــ�ا الدماء، فاأُهِلك�ا، فجعـــل اهلل اآدم وذريته بدلهم. وقال احل�صن الب�صري: اإمنرّ

بذلـــك ق�مًا يخلـــف بع�صهم بع�صًا مـــن ولد اآدم الذيـــن يخلف�ن اأباهـــم اآدم يف اإقامة احلق 

ر�ض خليفـــة يخلفني يف احلكم  ر�ـــض. وقال ابن م�صعـــ�د: اأراد اإينرّ جاعـــل يف الأ وعمـــارة الأ

بـــني اخللق، وه� اآدم، ومن قام مقامه من ولده. وقيـــل: اإنرّه يخلفني يف اإنبات الزرع واإخراج 

�2�
نهار« الثمار، و�صقرّ الأ

دم هي خالفة اهلل كاحتماٍل ميكن اأن يك�ن مرادًا  �ـــض الزخم�صري لك�ن اخلالفة لآ وتعررّ

نرّ اآدم كان خليفة اهلل يف اأر�صه، وكذلك كل  ية، فقال: »ويج�ز اأن يريد خليفة منرّي؛ لأ مـــن الآ

�3�
ْر�ِض}.« َ إِننَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف ااْلأ نبي {ا

ية ال�اردة يف ق�صـــة داود �صاهدًا على ك�ن اآدم خليفة اهلل يف  اإذًا، يعتـــب الزخم�صري الآ

اأر�صـــه. فيما يجعـــل الطب�صي يف تف�صريه ج�امع اجلامع هـــذا الحتمال ه� ال�صحيح حيث 

نرّ اآدم كان خليفة اهلل يف اأر�صه، وه� ال�صحيح، لق�له:  يق�ل: »ويج�ز اأن يريد خليفة مني؛ لأ

�4�
ْر�ِض}» َ إِننَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف ااْلأ {ا

كمـــا يتبنرّى هذا الحتمال يف كتابه جممع البيان م�صتعِر�صـــا �صائر الحتمالت يف املراد 

من اخلالفة يق�ل: »اأراد باخلليفة اآدم c، فه� خليفة اهلل يف اأر�صه يحكم باحلق، اإل اأنه 

تعـــاىل كان اأعلَم مالئكته اأنرّه يك�ن من ذريته من يف�صد فيها، عن ابن عبا�ض، وابن م�صع�د. 

نرّ املالئكة  نرّه جعل اآدم وذريرّته خلفاء للمالئكة؛ لأ ى اهلل تعاىل اآدم خليفـــة؛ لأ ا �صمرّ وقيـــل: اإمنرّ

ر�ض اجلن فاأف�صدوا فيها، و�صفك�ا الدماء فاأُهلك�ا،  ر�ض. وقيل: كان يف الأ كان�ا من �صكان الأ

فجعـــل اآدم وذريتـــه بدلهم، عـــن ابن عبا�ض. وقيل: عنـــى باخلليفة ولـــد اآدم يخلف بع�صهم 

�5�
ر�ض، عن احل�صن الب�صري...« بع�صًا، وهم خلف�ا اأباهم اآدم يف اإقامة احلق، وعمارة الأ

ا ه�  ما قد يرد فيق�ل: »والحتياج اإىل اخلليفة اإمنرّ ويزيـــد يف كنز الدقائـــق م�صتدركًا ت�هرّ

يف جانـــب املتخلرّف عليـــه، لق�ص�رهم عن قب�ل في�صه بغري و�صـــط؛ ولذلك مل ي�صتنبئ ملكًا، 

نبيـــاء ملـــا فاقت قريحتهم اأر�صـــل اإليهم املالئكة، ومـــن كان منهم اأعلى رتبـــة، كلرّمه بال  والأ
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�6�
وا�صطة، كما كلرّم م��صى يف امليقات وحممدًا يف املعراج.«

ا  ويذكـــر العالمـــة الطباطبائـــي يف امليـــزان يف تف�صري القـــراآن: »اخلالفة املذكـــ�رة اإمنرّ

ن�صان،  ر�ض قبل الإ ر�صيرّ كانـــ�ا يف الأ كانـــت خالفة اهلل تعـــاىل، ل خالفة ن�ع من امل�ج�د الأ

نرّ  ن�صـــان كما احتمله بع�ض املف�صرين، وذلك لأ وانقر�صـــ�ا ثمرّ اأراد اهلل تعاىل اأن يخلفهم بالإ

�صمـــاء ل ينا�صب ذلك، وعلى هذا  اجلـــ�اب الذي اأجـــاب �صبحانه به عنهم وه� تعليم اآدم الأ

فاخلالفـــة غـــري مق�ص�رة علـــى �صخ�ض اآدم عليه ال�صـــالم بل بن�ه ي�صارك�نـــه فيها من غري 

ن�صان؛ بحيث يظهر منه اآثاره  �صماء اإيداع هذا العلم يف الإ اخت�صا�ض، ويك�ن معنى تعليم الأ

ة اإىل الفعل، وي�ؤيرّد عم�َم  تدريجـــًا دائمًا ول� اهتـــدى اإىل ال�صبيل اأمكنه اأن يخرجه من القـــ�رّ

 وق�له تعاىل: { ُثمنَّ َجَعْلَناُكْم 
�7�

إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْ�ِم ُن�ٍح}، اخلالفة ق�ُله تعاىل: {ا

.
�9�

ْر�ِض}» َ ، وق�له تعاىل: {َوَيْجَعُلُكْم ُخلََفاء ااْلأ
�8�

ْر�ِض} َ َخاَلِئَف يِف االأ

إِننَّا َجَعْلَناَك  وُيعيـــد التاأكيد على هذا املراد عنـــد بيانه لق�صة داود يق�ل: )ق�له تعاىل: {ا

ية الظاهر اأنرّ الكالم بتقدير الق�ل والتقدير: فغفرنا له  }... اإىل اآخر الآ ْر�ـــضِ َ َخِليَفـــًة يِف ااْلأ

ذلـــك وقلنا يا داود«...«. وظاهـــر اخلالفة اإنرّها خالفة اهلل فتنطبق علـــى ما يف ق�له تعاىل: 

 ومن �صاأن اخلالفة اأن ُيحاكي 
�10�

ْر�ـــضِ َخِليَفًة} َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ ـــَك ِلْلَماَلِئَكِة ا إِْذ َقـــاَل َربُّ {َوا

ر�ض اأن يتخلرّق باأخالق اهلل  اخلليفـــة من ا�صتخلفه يف �صفاته واأعماله فعلى خليفة اهلل يف الأ

وُيريد ويفعل ما ُيريده اهلل ويحكم ويق�صي مبا يق�صي به اهلل - واهلل يق�صي باحلقرّ - وي�صلك 

ع علـــى جعل خالفته ق�له: »فاحكم بـــني النا�ض باحلق«،  اهـــا؛ ولذلك فررّ �صبيـــل اهلل ول يتعدرّ

د اخلالفة  ه ل جمررّ ة اإىل الفعل يف حقرّ ـــد اأنرّ املراد بجعل خالفته اإخراجها من الق�رّ وهـــذا ي�ؤيرّ

نرّ اهلل اأكملـــه يف �صفاته واآتـــاه امللك يحكم بني النا�ض. وقـــ�ل بع�صهم: اإنرّ املراد  ـــة؛ لأ نيرّ
ال�صاأ

نبياء وتفريع ق�له: »فاحكم بني النا�ض باحلق«؛  بخالفتـــه املجع�لة خالفته ممن قبله من الأ

نرّ اخلالفة نعمة عظيمة �صكرها العدل اأو اأن املرتترّب ه� مطلق احلكم بني النا�ض الذي ه�  لأ

�11�
نرّ �صداده به، ت�صرف يف اللفظ من غري �صاهد...« من اآثار اخلالفة وتقييده باحلق لأ

ن�صـــان خليفـــة لق�م �صبقـــ�ه بدرجة  ـــه يف م��صـــع اآخـــر يجعـــل من احتمـــال ك�ن الإ ولكنرّ

�ض ت�صريحًا لبيان اأنرّ ظه�ر هذا الن�ع  ا القراآن الكرمي، فاإنرّه مل يتعررّ ال�صت�صمام يق�ل: »واأمرّ

( هل ينح�صر يف هذه الدورة التي نحن فيها، اأو اأنرّ له اأدوارًا متعددة نحن  ن�صاينرّ )النـــ�ع الإ

إِنيِّ َجاِعٌل يِف  ـــَك ِلْلَماَلِئَكِة ا إِْذ َقاَل َربُّ ـــا يرّ�صت�صم من ق�له تعاىل: {َوا يف اآخرهـــا؟ واإن كان رمبرّ

َماء َوَنْحُن ُن�َســـبيُِّح ِبَحْمِدَك  َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِســـُد ِفيَها َوَي�ْســـِفُك الديِّ ْر�ِض َخِليَفًة َقاُل�اْ اأََتْ َ االأ
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 �صبـــق دورة اإن�صانيرّة اأخرى على هذه الدورة 
�12�

إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن} �ـــُض َلـــَك َقـــاَل ا َوُنَقديِّ

ية. نعم يف بع�ـــض الروايات ال�اردة عن  �صارة اإليـــه يف تف�صري الآ مت الإ احلا�صـــرة، وقـــد تقدرّ

�13�
ن�صانيرّة اأدوارًا كثرية قبل هذه الدورة« ة اأهل البيت h ما يثبت لالإ اأئمرّ

مثل الق�ل باأنرّ املراد من اخلالفة خالفة اهلل يف الر�ض يق�ل:  ويتبنرّى �صاحب تف�صري الأ

ر�ض، كما ذهب اإىل ذلك  »واحلـــق اأنرّ املق�ص�د باخلليفة ه� خليفة اهلل ونائبـــه على ظهر الأ

ر�ض وي�صفك  نرّ �ص�ؤال املالئكة ب�صاأن هذا امل�ج�د الذي قد يف�صد يف الأ قني؛ لأ كثري من املحقرّ

ر�ـــض ل تتنا�صب مـــع الف�صاد و�صفك  نرّ نيابـــة اهلل يف الأ الدمـــاء يتنا�صـــب مع هـــذا املعنى؛ لأ

�14�
الدماء«

ية خال�سة االّتاهات يف تف�سر االآ

رين يف تف�صري  ية، يرجع اإىل اختالف املف�صرّ ع لتف�صري هذه الآ اإنرّ خال�صة ما يخرج به املتتبرّ

اأمرين، من ه� اخلليفة؟ من ه� املخل�ف؟ 

جابات: ّول تعددت االإ ويف ما يخ�ّض ال�س�ؤال االأ

اه الزخم�صري والطب�صي. ، كما تبنرّ 1- اإنرّه اآدم ب�صخ�صه احلقيقيرّ

ن�صان الكامل ل خ�ص��ض اآدم. 2- اإنرّه الإ

ن�صان امل�ؤمن فقط. 3- اإنرّه ي�صمل الإ

ن�صـــان امل�ؤمن والكافر معـــًا، فاخلالفة نعمة اإلهيرّة وهبهـــا اهلل للم�ؤمن  ـــه ي�صمل الإ 4- اإنرّ

والكافر، واإن مل ي�صكر الكافر ربرّه على هذه النعمة.

ن�صان  ن�صان امل�ؤمـــن والكافر معًا، ولكن بنحٍ� يك�ن املجع�ل اخلالفة لالإ ـــه ي�صمل الإ 5- اإنرّ

ن�صانيرّة خمتلفـــة الدرجات واملراتب، فاإنرّ  دة، وملرّا كانت الكمالت الإ كجامـــع له مراتب متعـــدرّ

�15�
لكلرّ واحٍد من بني اآدم درجة من اخلالفة تنا�صبه.

واأّما يف ما يرتبط بال�ســـ�ؤال الثان؛ اأي من ه� املخل�ف، فاإّن االتاهات التف�ســـرية 

اأي�ساً كانت متعددة:

ر�ض. وهـــ� الذي وردت به بع�ـــض الروايات  1- اإنرّهـــم املالئكـــة الذين كانـــ�ا ي�صكن�ن الأ

التف�صريية.
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2- اإنرّه اجلنرّ الذي كان فا�صدًا ي�صفك الدماء وه� املنق�ل عن ابن عبا�ض.

3- ن�ع اإن�صاينرّ �صابق كان يطلق عليه الن�صنا�ض، وه� ما وردت به الرواية.

ففي الرواية »لعلك ترى اأن اهلل اإمنا خلق هذا العامل ال�احد؟ اأو ترى اهلل مل يخلق ب�صرًا 

غريكم؟ بلى واهلل لقد خلق األف األف عامل واألف األف اآدم. اأنت فى اآخر تلك الع�امل واأولئك 

�16�
دميني.« الآ

4- اإنرّه اهلل �صبحانه، وه� الذي مال اإليه اأكرث املف�صرين.

لهّية ن�سان الكامل والالفة االإ نظرّية االإ

ية خالفة  ـــى العالمـــة الطباطبائي يف تف�صريه امليـــزان الق�ل باأنرّ املراد مـــن هذه الآ يتبنرّ

ره بع�ض  ن�صاينرّ هلل )عز وجل(، ل خالفة من �صبقه من اإن�ض اأو جان كما ف�صرّ ن�صان بن�عه الإ الإ

ريـــن ول خالفة ن�ع اإن�صاينرّ �صابق، وهذه اخلالفة عند الطباطبائي ل تخت�ضرّ باآدم بل  املف�صرّ

يات فيجعلها بحد  ك العالمة الطباطبائي مبجم�عة من الآ ن�صاينرّ كلرّه. ويتم�صرّ ت�صمل الن�ع الإ

 
�17�

إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْ�ِم ُن�ٍح}، ـــد ملق�لته التف�صريية هذه وهي: ق�ُله تعاىل: {ا امل�ؤيرّ

، وق�لـــه تعاىل: {َوَيْجَعُلُكـــْم ُخلََفاء 
�18�

ْر�ِض} َ وق�لـــه تعاىل: { ُثـــمنَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئـــَف يِف االأ

�19�
ْر�ِض}.« َ ااْلأ

نرّ �صياق  ر ال�صيخ ج�ادي اآملي، ي�صـــِكُل على اأ�صتاذه يف هذا التاأييد؛ لأ ولكـــنرّ تلميذه املف�صرّ

مم ال�صابقة، ل عن خالفة الن�ع  مم الالحقة لالأ يـــات التي يذكرها تتحدث عن خالفة الأ الآ

�20�
. ن�صاينرّ الإ

ملـــي دللة حترّى مثـــل اآية ا�صتخـــالف داود c، علـــى نف�ض معنى  بـــل ينكـــر ال�صيخ الآ

نرّ خالفة داود كانت بجعل م�صتقلرّ غري تابع للجعل  ية املبح�ث عنها؛ لأ اخلالفة ال�ارد يف الآ

ل الذي جرى احلديث بني اهلل واملالئكة عنه، م�صافًا اإىل احتمال ك�ن املراد من خالفة  ورّ الأ

ر�ـــض يف ق�صة داود وتقدميها يف ق�صة خلق  داود خالفتـــه للحكام ب�صاهد تاأخري كلمة يف الأ

ن�صان. الإ

ـــه حمل اآية  نرّ يتـــني يف التف�صري؛ لأ ـــا قرن بني الآ ولكـــن مـــن ال�ا�صـــح اأنرّ الطباطبائي اإمنرّ

ية: »وظاهر اخلالفة  ا�صتخالف داود على اخلالفة عن اهلل )عز وجل(، قال يف تف�صريه لالآ

إِنيِّ َجاِعٌل يِف  ـــَك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقاَل َربُّ اإنرّهـــا خالفـــة اهلل فتنطبق على ما يف ق�له تعـــاىل: {َوا
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ْر�ـــضِ َخِليَفـــًة} ومن �صاأن اخلالفة اأن يحاكَي اخلليفُة مـــن ا�صتخلَفه يف �صفاته واأعماله،  َ االأ

ر�ض اأن يتخلرّق باأخالق اهلل ويريد ويفعل ما يريده اهلل ويحكم ويق�صي  فعلى خليفة اهلل يف الأ

مبـــا يق�صـــي به اهلل - واهلل يق�صي باحلق...« اإىل اآخر العبارة التي نقلناها قبل قليل يف هذه 

املقالة.

 ، ن�صاينرّ نعـــم يترّفق ال�صيخ ج�ادي مع اأ�صتاذه الطباطبائي علـــى اأنرّ املراد خالفة الن�ع الإ

ا يف الكافر  ة من م�ؤمن وكافر، نعم يف امل�ؤمن تك�ن اخلالفة فعليرّة، واأمرّ فه� ي�صمل النا�ض كافرّ

فهي بنح� ال�صتعداد.

ن�ســـاّن، يتم�ســـك اأ�ســـحاب هذا االتـــاه بقرائن  ثبـــات كـــ�ن املـــراد خالفة الن�ع االإ والإ

عديدة منها:

ية باجلملة ال�صمية )اإين جاعل يف الر�ـــض خليفة( وهي تفيد ال�صتمرار،  1- تعبـــري الآ

فال تخت�ضرّ ب�صخ�ض اآدم.

ـــة ولي�ض خل�ص��ض  ر لبني اآدم كافرّ ر فيها من اإمكانـــات قد �صخرّ ر�ـــض ومـــا �ُصخرّ 2- اإن الأ

اآدم.

ن يف�صد فيها وي�صفك الدماء، وبقرينة املقابلة مع املالئكة امل�صبرّحني  3- �ص�ؤال املالئكة عمرّ

مرين مقابلة بح�صب الن�ع ل بح�صب ال�صخ�ض. �صني بن�عهم، فاإنرّ بني الأ واملقدرّ

نرّ هذه اخلالفة هي ن�ع من الكرامة التي  ا ك�ن اخلالفة عن اهلل )عز وجل(، فذلك لأ واأمرّ

ر متى كانت اخلالفة  ـــا ُيت�ص�رّ ن�صان والكمال امل�ه�ب له من اهلل، وهذا اإمنرّ اأُعطيـــت لهـــذا الإ

�صماء واخت�صا�صه بذلك. )بناء على  يات من تعليم اآدم لالأ ة الآ عن اهلل. ل �صيما بقرينة تتمرّ

لهيرّة كما مييل اإليه اأ�صحاب هذا الجتاه(. �صماء الإ �صماء بالأ تف�صري تلك الأ

نرّه خليفة اهلل. كما ي�صهد لذلك الروايات الكثرية التي ورد فيها و�صف اآدم باأ

ملي اأنرّ حدرّ الن�صاب الكامل  ن�صان الكامل يرى ال�صيخ الآ ويف ربط مل��ص�ع خليفة اهلل بالإ

د f، دون اأن  ن�صان الكامـــل، املتمثرّل ب�صخ�ض نبيرّنا حممرّ لهيرّة ثابت لالإ يف مقـــام اخلالفة الإ

لهيرّة بدرجٍة من الدرجات، وي�صهد لذلك  يعني ذلك نفي و�ص�ل غريه اإىل من�صب اخلالفة الإ

رواية عن النبي f: »اآدم ومن دونه حتت ل�ائي ي�م القيامة«.
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نظرية اال�ستخالف ك�سّنة اجتماعّية

ة  لـــت اإىل اأ�صا�ض لبنـــاء نظريرّ رت النظـــرة اإىل م�صاألة ال�صتخـــالف حترّى حت�رّ وقـــد تطـــ�رّ

اجتماعيرّة، ومن العلماء الذين عاجل�ا الق�صيرّة بنظرة اجتماعيرّة ال�صهيد ال�صيد حممد باقر 

ية اجتاهًا اجتماعيـــًا، يف ما عر�ض له حتت عن�ان  ـــى يف تف�صريه لهذه الآ ال�صـــدر الذي يتبنرّ

خرية من حياته  ـــة وذلك يف بع�ض حما�صراتـــه التي األقاها يف ال�صنـــ�ات الأ ال�صـــنن التاريخيرّ

�صرف، يف بع�ض ليـــايل �صهر رم�صان، وُطِبعت حتـــت عناوين عدة، كاملدر�صة  يف النجـــف الأ

. مات يف التف�صري امل��ص�عيرّ القراآنية، وال�صنن التاريخية يف القراآن، ومقدرّ

ة من  ية ُتر�صدنا اإىل اأنرّ احلاجة اإىل الدين هي �صنرّ ويق�م هذا التف�صري على اأ�صا�ض اأنرّ الآ

نرّها تعبرّ عن حاجة اجتماعيرّة، فال بـــدرّ للمجتمع من الدين وهذه الروؤية  ـــة لأ ال�صـــنن التاريخيرّ

اها ال�صهيد ال�صدر تق�م على اخلط�ات التالية: التي يتبنرّ

وىل: حتديد عنا�سر املجتمع اخلطوة الأ

ية اأّنها تك�سف لنا عن ت�سكل املجتمع  يرى ال�سهيد ال�سدر ومن خالل الرج�ع اإىل االآ

من ثالثة عنا�سر:

ن�صان.  اأ- الإ

ب- الر�ض اأو الطبيعة على وجه عام.

ر�ض وبالطبيعة وتربـــط من ناحية اخرى  ن�صـــان بالأ ج- العالقـــة املعن�يـــة التي تربط الإ

ن�صان؛ هذه العالقة املعن�ية التي �صماها القراآن الكرمي بال�صتخالف. ن�صان باأخيه الإ الإ

اخلطوة الثانية: العن�سر املرن يف العالقة الجتماعّية

اإنرّ عن�صر ال�صتخالف هذا، وطبقًا ملا يراه ال�صهيد ال�صدر ه� العن�صر املرن؛ اأي الذي 

يختلـــف من جمتمع اإىل اآخـــر. ويرى اأنرّ الروؤيـــة القراآنيرّة تق�م على اأ�صا�ـــض افرتا�ض �صيغة 

ـــة للعالقة بـــني عنا�صر املجتمع، هي طبقـــا لق�له: »...عند حتليـــل ال�صتخالف جند  رباعيرّ

نرّه يفرت�ـــض م�صتخلفًا اأي�صًا. ل بدرّ مـــن م�صتخِلف وم�صتخَلف عليه،  ـــه ذو اأربعـــة اأطراف؛ لأ نرّ اأ

ن�صان والطبيعة ي�جد طرف رابع يف طبيعة  ن�صان واأخيه الإ وم�صتخَلف. فهناك اإ�صافة اىل الإ

وتك�يـــن عالقـــة ال�صتخالف وه� امل�صتخلـــف اإذ ل ا�صتخالف بـــدون م�صتخِلف، فامل�صتخِلف 
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ن�صانيرّة ككلرّ اجلماعة  ن�صان؛ اأي الإ ن�صان واأخ�ه الإ هـــ� اهلل �صبحانه وتعاىل وامل�صتخَلف ه� الإ

�21�
ر�ض وما عليها ومن عليها«. الب�صريرّة وامل�صتخَلف عليه ه� الأ

اخلطوة الثالثة: ال�ستئمان

خرى املرتبطة بامل��ص�ع  ية الأ وطبقا لتف�صري القراآن بالقراآن ي�صتح�صر ال�صهيد ال�صدر الآ

َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ {ا

�22�
إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َساُن ا َوَحَملََها ااْلإِ

ويت�ّقف ال�سهيد ال�سدر عند نقاط:

ثًا عن م�صاألة ال�صتخالف:  اأ- املقارنـــة بني اآية ال�صتخالف واآية ال�صتئمان فيق�ل متحدرّ

»عر�صها تارة ب��صفها فاعليرّة ربانيرّة من زاوية دور اهلل �صبحانه وتعاىل يف العطاء. وهذا ه� 

ْر�ِض َخِليَفًة} هذه العالقة الرباعيرّة معرو�صة يف هذا  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ العر�ض الذي قراأناه {ا

يجابيرّ والتكرمييرّ من  الن�ضرّ ال�صريف باعتبارها عطاًء من اهلل، جعاًل من اهلل ميثرّل الدور الإ

ن�صـــان وعر�ض ال�صيغة الرباعيرّة نف�صها من زاويـــة اأخرى. عر�صها ب��صفها  رب العاملـــني لالإ

ن�صان  ن�صان. عر�صهـــا من زاوية تقبرّل الإ له الإ ن�صان مبا هي اأمر يتقبرّ وبنحـــ� ارتباطها مـــع الإ

ْر�ِض  َ َماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ َنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ لهذه اخلالفة وذلك يف ق�له �صبحانه وتعاىل: {ا

 
�23�

إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َســـاُن ا َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها ااْلإِ َواْلِ

مانة  مانة، الأ لي للخالفة، اخلالفة هي ال�جه الفاعلي والعطائي لالأ مانـــة هي ال�جه التقبرّ الأ

�24�
عباء«. واخلالفة عبارة عن ال�صتخالف وال�صتئمان وحتمل الأ

ـــة ل ت�صريعيرّة، ولذا يق�ل: »وهذه  ب- وال�صتخـــالف عند ال�صهيد ال�صدر ظاهرة تك�ينيرّ

ية الكرمية، هذه  لهـــا حينما ُعِر�صت عليه بع�ض هـــذه الآ ن�صان وحتمرّ لها الإ مانـــة التـــي تقبرّ الأ

مانة اأو هذه اخلالفة اأو بالتف�صري الذي قلناه، هذه العالقة الجتماعيرّة ب�صيغتها الرباعيرّة.  الأ

ن�صان ه�  ن�صان ب��صفها تكليفًا اأو طلبًا؛ لي�ض املق�ص�د من عر�صها على الإ مل ُتعر�ض على الإ

مانة ه� تقبرّل هذه  العر�ـــض على م�صت�ى التكليف والطلب، ولي�ض املق�ص�د مـــن تقبرّل هذه الأ

اخلالفـــة على م�صت�ى المتثال والطاعـــة، لي�ض املفرو�ض اأن يك�ن هكـــذا العر�ض واأن يك�ن 

ر�ض  هكذا التقبرّل بقرينة اأنرّ هذا العر�ض كان معرو�صًا على اجلبال اأي�صًا، على ال�صماوات والأ

ر�ض. نعرف من ذلك اأن هذا  اأي�صًا فمن ال�ا�صح اأنرّه ل معنى لتكليف ال�صماوات واجلبال والأ
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العر�ـــض لي�ض عر�صًا ت�صريعيًا، هذا العر�ض معنـــاه اأن هذه العطيرّة الربانيرّة كانت تفت�ض عن 

، اجلبال ل تن�صجم مع  امل��صـــع املن�صجم معها بطبيعته، بفطرته، برتكيبه التاريخيرّ والك�ينرّ

ن�صان  ر�ض ل تن�صجم مع هذه العالقة الجتماعيرّة الرباعية. الإ هذه اخلالفة، ال�صماوات والأ

ية  ه� الكائن ال�حيد الذي بحكم تركيبه وبحكم بنيته وبحكم فطرة اهلل التي قراأناها يف الآ

ربعة والتي ت�صبح اأمانة  طراف الأ ال�صابقة كان من�صجمًا مع هذه العالقة الجتماعيرّة ذات الأ

�25�
، والقب�ل هنا قب�ل تك�يني«. وخالفة. اإذًا؛ العر�ض هنا عر�ض تك�ينيرّ

مقارنــــة وا�ستنتـــــاج

اهني فر�صـــت ن�عًا من التف�صـــري، ول نريد اأن  ل �صـــك يف اأنرّ اأ�صئلـــة كلرّ واحـــد من الجترّ

ية،  خر، بل هما معا لعلهما كانا منظ�رين لالآ ث هنا عن �صحة اأحد الجتاهني وخطاأ الآ نتحدرّ

ي اإىل اختالف يف التف�صري الذي يتم الت��صل اإليه. اإل اأنرّ الختالف يف الجتاهني ي�ؤدرّ

البعد الفردّي والبعد االجتماعّي

نا  ن�صـــان كفـــرد، ل اإىل ك�نه عن�صـــرا مك�رّ ل والـــذي يريـــد النظـــر اإىل الإ ورّ ـــاه الأ فالجترّ

 ، ها ت�صمل كلرّ فرد بنح� م�صتقلرّ ن�صاينرّ ولكنرّ لالجتماع، فهذه اخلالفة واإن كانت ت�صمل الن�ع الإ

خر.  ن�صان الآ ، ل يراد ربطه بخالفة الإ ة للن�ع، فكلرّ واحد ه� خليفة م�صتقـــلرّ فاخلالفـــة عامرّ

ي حقرّ هذا ال�صتخالف اأو  ل واجباتـــه يف اأن ي�ؤدرّ فهـــ� يعمل �صمن اإطار هذه اخلالفة، ويتحمرّ

ـــن من اأداء حقرّ ال�صتخـــالف كان خليفًة هلل، ومن تخلرّف عـــن ذلك مل ي�صتحقرّ  ل. فمـــن متكرّ

ذلك اللقب.

اه الثاين، فه� يرى ال�صتخالف عالقة اجتماعيرّة، ولي�ض �صاأنًا فرديًا، فاملنظ�ر  ا الجترّ واأمرّ

ة، ترتبط بعن�صر  من ال�صتخالف من وجهة نظر القراآن الكرمي، ه� عالقة اجتماعيرّة خا�صرّ

رابع ه� اهلل )عز وجل(، مقابل الجتاه غري الدينيرّ الذي يرى اأنرّ العالقة الجتماعيرّة ثالثيرّة 

العنا�صر.

ن�سان اأو العالقة االجتماعّية ال�سحيحة  �سر وج�د االإ

ن�صان وعن الغاية التي ُخِلق  ل يف تف�صريه للبحث عن �صررّ وج�د هذا الإ ورّ اه الأ ينطلق الجترّ

ن�صان، لتجيب عن �ص�ؤال: ملاذا ُوِجد  ث عن الإ اه تريد اأن تتحدرّ ية عند هذا الجترّ جلهـــا، فالآ لأ

ن�صان وملاذا خلقـــه اهلل )عز وجل(؟ وترى يف اخلالفة اجلـــ�اب الذي ُي�صتح�صر يف  هـــذا الإ
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نرّه ه� الذي  ن�صـــان الكامل، كنظريرّة ت�صرح هـــذا ال�صر؛ لأ اهات، فت�لد نظريرّة الإ ـــى الجترّ �صترّ

ن�صـــان عليه اأن يعمل لي�صل اإىل هـــذه الدرجة من الكمال  ، والإ ي�صتحـــقرّ مقـــام اخلالفة بحقرّ

. فيك�ن خليفة بحقرّ

ن�صان من �صيادة اإن�صان اآخر عليه، اأو ت�صلرّطه عليه،  اه الثاين فرييد حترير الإ ـــا الجترّ واأمرّ

ن�صـــان عالقة �صراكة،  ن�صان بالإ ليجعـــل فكرة العالقـــة الرباعيرّة، �صاهدًا علـــى اأنرّ عالقة الإ

�صافة )اإ�صافة العن�صر الرابع(  وهي العالقة ال�صحيحة، مقابل ال�صيغة الثالثيرّة. »هذه الإ

خرى  طـــراف الثالثة الأ حتـــدث تغيـــريًا ن�عيـــًا يف بنية العالقـــة الجتماعيرّة ويف تركيـــب الأ

نف�صهـــا، لي�ض هـــذا جمرد عمليرّة جمع ثالثة زائـــد واحد، بل هذا ال�احـــد الذي ي�صاف اإىل 

�26�
الثالثة �ص�ف يعطي للثالثة روحًا اأخرى ومفه�ما اآخر«.

ا�ستح�ســــار اآيـــــة الفطــــرة

ية، ي�صتح�صر اآية اأخرى وهي ق�له تعاىل:  ة منه لتف�صري الآ اه الثاين، وتتمرّ نلحظ اأن الجترّ

  يق�ل ال�صهيد 
�27�

ِ النَِّتي َفَطـــَر الننَّا�َض َعلَْيَهـــا...}
نَّ

يـــِن َحِنيًفا ِفْطـــَرَة الل {َفاأَِقـــْم َوْجَهـــَك ِللديِّ

ية عن العالقة  ال�صدر يف هذا ال�صياق: »هذه القيم�مة يف الدين هي التعبري املجمل يف تلك الآ

ْر�ِض َخِليَفًة}، واآية  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ يتني، يف اآية {ا ـــة الرباعيرّة التي ُطِرحت يف الآ الجتماعيرّ

َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ {ا

ة احليـــاة والتاريخ، الدين   اإذًا، فالدين �صنرّ
�28�

ـــُه َكاَن َظُل�ًمـــا َجُهـــ�اًل} إِننَّ ن�َســـاُن ا َوَحَملََهـــا ااْلإِ

يدخـــل فيها بعـــدًا رابعًا لكي يحدث تغيـــريًا يف كنه هذه العالقة ل لكي تكـــ�ن جمرد اإ�صافة 

يتني يف عمليرّة التف�صري التي  ول بني الآ  ول جنـــد مثل هذا الربط لدى الجتاه الأ
�29�

عدديـــة«.

يق�م بها.
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اللغة اإلنسان الدين

اأحمد ماجد

جة
مح

ال ف مليًا، فهي حتمل يف ذاتها مق�رّمات حاملها،  مـــع احلديث عن اللغة ل بدرّ من الت�قرّ

 ومن جهة اأخرى 
�1�

مام عليرّ c باأنه العامل الكب من جهة، ف من قبل الإ الـــذي ُو�صِ

ر�ض التي يع�د اإليها. والق�ل بك�نيرّتها يذهب باجتاه  ه ب�صكله املاديرّ اإىل الأ خملـــ�ق يت�جرّ

، حتمل  كمل �صفاء خا�ضرّ ونظام �َصِنيرّ ًا مت�صاميًا، وهي يف وج�دها الأ اعتبارها كيانًا عل�يرّ

يف طيرّاتهـــا خ�صائ�ض الفكـــر الكليرّة، لعلَّ هذا ما يجعلها تفرتق عن الكالم، الذي ياأخذ 

ل وفقًا لل��صع  ًا، فيك�ن م�صابهـــًا للمادة عندما ت�صبح كالمًا قابـــاًل للت�صكرّ �صـــكاًل تداوليرّ

ن�صان، لذلك ي�صبح احلديث عن اللغة وماهيرّتها، خمتلفًا عن الكالم  الذي ي�جد فيه الإ

تـــه، وارتباطاتهما ال�ظيفيرّة بالتايل تختلف يف كلِّ م�رٍد من امل�ارد، ويف الق�صايا  وماهيرّ

التي تتعاطى بها.

لذلـــك، �صنحاول يف هذا البحث املقت�صب ال�ل�ج اإىل العالقة بني اللغة والكالم من 

جهـــة والدين من جهة اأخـــرى، لننظر اإىل كيفيرّة جتلرّيهما و عملهما، لرناقب هذا اخلط 

ال�صـــري الـــذي يف�صل بني »الداخل« و»اخلارج«، بني املطلـــق املثايل، وبني اخلارج الذي 

ـــا ليكيرّفه مع مقت�صى الداخل دون  يحـــاول اأن يتطابق مع ال�اقع، ل لي�صفه فح�صب، اإمنرّ

ح�ص�ل تنافر اأو تنازع.
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يف ماهيــــّة الكـــــالم

فكار. كما يرتبط بدوره بنقـــل املح�ص��صات اأو  داة التي ت�صتخدم لنقـــل الأ الـــكالم هـــ� الأ

ر العلماء امل�صلم�ن اأنرّ ال�صم  ال�قائـــع دون حاجة اإىل ا�صتجالبها ب�صكل مبا�صـــر؛ لذلك ت�ص�َّ

�صارة، ويقـــ�م ب�ظيفتها حال غيابها، ويقـــ�ل القا�صي عبد اجلبـــار: »اإذا ثبت اأنرّه  بديـــل لالإ

يح�صـــن مـــن العاقـــل اأن ي�صري اإىل مـــا علمه ليعرف به حالـــه، مل ميتنع اأن يعـــبرّ عنه ببع�ض 

ا احتيج اإليها ليقع بها  �صماء اإمنرّ �صمـــاء ليعرف غريه حاله… ويدل على ذلك اأنرّ هـــذه الأ الأ

ر اإليه واحلال هذه،  �صارة تتعـــذرّ نرّ الإ يات؛ لأ خبار عند غيبـــة امل�صمرّ التعريـــف، وتترّ�صـــح بها الأ

�صارة عند احل�ص�ر،  �صارة عند احل�ص�ر، فكما حت�صـــن الإ فاأقيـــم ال�صم عند ذلـــك مقام الإ

اإذا ح�صر امل�صار اإليه ل�ق�ع الفائدة للم�صري وامل�صار اإليه فكذلك يح�صن ال�صم لهذا الغر�ض 

�صارة ل ت�صحرّ  نرّ ذلك يف اأنرّ الإ ى مما ل يظهر للح�ا�ض؛ لأ ـــى، اأو يك�ن امل�صمرّ عنـــد غيبة امل�صمرّ

 
�2�

اإليه على كلرّ وجه مبنزلة امل�صاهد اإذا غاب«،

�صياء فقال: »لذلك جنـــد اأحدنا ي�صتدعي  �صـــارة اإىل الأ ـــد القا�صي بني الـــكالم والإ ووحرّ

مت، ُيعرف بها  �صارة، على حدرّ ما ي�صتدعيه بالعبارة، لعـــادٍة تقدرّ مـــن غالمه �صقي املـــاء بالإ

 وبذلك ه� اأداة للت�ا�صل مع 
�3�

مت معرفـــة فائدتها« �صـــارة حتلرّ حملرّ العبارة التي تقدرّ اأنرّ الإ

ي�صال ما نن�ي اأن نعبرّ عنـــه، اأو نريد حتقيقه، اأو نعمل على تك�ينه، وعندما ذكرنا  الغـــري لإ

ى الفعـــل ال�صفاهي، لي�صبح  نرّ الكالم يتعدرّ العنا�صـــر ال�صابقة، كان ه� مرادنـــا بال�صبط؛ لأ

�صافة اإىل الـــكالم، الذي ل ي�صل اإىل متامه اإل من خالل  عالمـــة اأو اإ�صارة، اأو �صعارًا...بالإ

فعل »الق�ل«.

وىل تذهب باجتاه: اجلرح؛  واإذا ُنظـــر اإىل ال�صتقاق امل�صـــدريرّ لكلتا الكلمتني، نـــرى الأ

نرّه فعل  مر يظهر الـــكالم كاأ وُيقـــال: َكَلَمه جرحه فهـــ� مكل�ٌم؛ وُيقاُل َكَلَمـــه خاطبه، وهذا الأ

�صل اأي  نرّه ي�صرُي اإىل عيب طراأ على التمام، ول ندري اإذا كان العيب يف عالقته بالأ خد�ـــضٍ لأ

 بينما الق�ل ي�صتقرّ من فعل »قال«، الذي يعني متام 
�4�

اللغـــة اأو التق�صري اأي م��ص�ع الكالم!

الـــكالم املنق�ل/ مـــع قدرته على التعبري عـــن احلال/ واخلطاب/ والفـــرتاء/ والجتهاد/ 

 وجميع هذه التعابري تنظر اإىل الق�ل مبثابة متام املراد للمتكلم.
�5�

والراأي،

ا يج�ل يف باطن  �صارة؛ ميتازان بقدرتهما على التعبري عمرّ وهكـــذا نالحظ اأنرّ الكالم والإ

ا يف النف�ض، مِلَا  نباء عمرّ ــا دعت اإىل الإ ن�صـــان من م�صاعر واأحا�صي�ض: »اإنرّ حاجة العقالء مَلرـّ الإ

فيه من النفع، ودفع ال�صرر، وعلم�ا اأنرّ ذلك واإن �صحَّ بامل�ا�صعة على احلركات وغريها، فال 
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�صـــاع الكالم؛ اقت�صى ذلك امل�ا�صعة على الكالم الـــذي عند التاأمل نعرف اأنرّه  يترّ�صـــع ذلك اترّ

ل،  مرّ
اأ�صدرّ ات�صاعًا من كلرّ ما ت�صحرّ فيه امل�ا�صعة. ولي�ض ميتنع اأن يعرف�ا ذلك اإلهامًا، اأو بالتاأ

نرّ جميعهم اإذا تعارف�ا قل  اأو الختبـــار، ولالجتمـــاع يف ذلك من التاأثري ما لي�ض لالنفـــراد لأ

�6�
فيه الُّلب�ض وظهر فيه الغر�ض«.

 وهـــذه النظرة اإىل الكالم مل تكن وقفًا على عدد من العلماء دون غريهم؛ بل هي نظرة 

مام اجلرجـــاين يق�ل: »الفرق بني ق�لنا  يترّفـــق عليها معظـــم اللغ�يني العرب وامل�صلمني، فالإ

حـــروف منظ�مـــة وكالم منظ�م وذلـــك اأنرّ نظم احلروف ه� ت�اليهـــا يف النطق فقط ولي�ض 

ى يف  مبقت�صـــى عن معنى ول النظـــام لها مبقتف يف ذلك ر�صمًا من العقـــل اقت�صى اأن يتحررّ

اه، فل� اأنرّ وا�صع اللغة كان قد قال »رب�ض« مكان �صرب ملا كان يف ذلك ما  نظمـــه لهـــا ما حتررّ

نرّك تقتفي يف نظمها اآثار املعاين  مر فيه كذلك لأ ا نظم الكالم، فلي�ض الأ ي اإىل ف�صاد. واأمرّ ي�ؤدرّ

وترترّبهـــا على ح�صب ترتيب املعاين يف النف�ض... والعلرّة يف معرفة هذا الفرق اأنرّك اإذا عرفته 

عرفـــت اأن لي�ـــض الغر�ض بنظم الكلـــم اإن ت�الت األفاظها يف النطق، بـــل اإن تنا�صقت دللتها 

�7�
وتالقت معانيها على ال�جه الذي اقت�صاه العقل«.

دة، فـــال ُبدَّ عند ا�صتخدامها من  وهـــذه الطبيعـــة الت�ا�صليرّة للكالم، تفرت�ض اأم�رًا متعدرّ

ي�صال، ون�عيرّتها  اأن يكـــ�ن هناك ُمْلٍق و ُمَتَلٍق حترّى َيْكَتمَل ما ُيْطِلـــُق عليه علماُء اللغة ا�صم الإ

تختلف بني ال�صفاهيرّة و الكتابيرّة اأو الرم�ز التي تق�صدها، وتختلف يف الغر�ض املعريفرّ منها، 

�صافة اإىل  ي بالإ دها رومان ياك�ب�ص�ن، وهي امللقـــي و املتلقرّ والذي يحتـــ�ي على عنا�صر، حدرّ

ورّلن معروفني، فاإن العنا�صر  ال�صيـــاق والر�صالة وال��صيلة وال�صفـــرة، واإذا كان العن�صران الأ

الباقية، حتمل الدللت التالية:

ا  ن من اإدراك مادة ويك�ن لفظيرّ ي كي يتمكرّ 1- ال�صيـــاق ه� املرجع الذي يحال اإليـــه املتلقرّ

اأو قابال لل�صرح اللفظي.

�صل�بيرّة لن�ض الر�صالة. و ل بد لهذه ال�صفرة من اأن تك�ن  2- ال�صفرة؛ هي اخل�ص��صيرّة الأ

قلرّ تعارفًا جزئيًا. ي تعارفًا كليًا اأو على الأ متعارفًا عليها بني امللقي و املتلقرّ

ـــي لتمكنهما من  ـــة للربط بني الباعث و املتلقرّ 3- و�صيلـــة الت�صـــال �ص�اء ح�صيرّة اأو نف�صيرّ

 
�8�

الدخ�ل والبقاء يف ات�صال.
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 امل�صم�ن       املر�صل                الر�صالة               املتلقي             الت�صال

�سفـــــرة النظـــــام اللغـــــوي

َفه  خرين، حتمل ا�صم الن�ض، والن�ض كما عرَّ وهذه الر�صالة التي حتمل معًنى حمددًا لالآ

ابن منظ�ر يذهب باجتاه الظه�ر والبوز، وغاية ال�صيء ومنتهاه، وه� بالتايل: »يحمل معنى 

 وه� لي�ـــض بال�صرورة ناجت 
�9�

مـــا خفي من خـــالل النتقال من نقطـــة بداية ونقطة نهايـــة«،

خر �صـــ�اء اأكانت �صفاهيرّة اأو  ـــا ه� كلُّ فعل يحمل ر�صالة يريـــد اأن ي��صلها اإىل الآ كتابـــي، اإمنَّ

خرين ُن�ضَّ علينا  ـــة اأو عب اإ�صـــارة، ولذلك ُيقال لل�صخ�ـــض الذي ميلي ر�صالة علـــى الآ كتابيرّ

، مالت بـــه اإىل املُنجز  الر�صالـــة. واإن كانـــت معظم الدرا�صات التي عاجلـــت م��ص�ع الن�ضرّ

الكتابـــي، هـــذا ل يع�د اإىل فهم حقيقـــي للن�ضرّ بقدر ما يع�د اإىل خَلـــل يف تركيب املفاهيم، 

الـــذي نزحت بالن�ض اإىل مفه�م الن�ض كما عرفته احل�صـــارة الغربية، والتي ربطت تك�ين 

 التي تعني يف الثقافة الي�نانية »الن�صيج«، اإل اأنرّ هذه اللفظة 
�10�

»Textus« امل�صطلـــح بلفظة

تطـــ�رّرت -دلليًا- واأ�صبحت تعني ن�صيج الن�ض، ملـــا يحمله الن�ض من وحدات لغ�ية طبيعيرّة 

مت�صقـــة، وهـــ� بالتايل اأمـــر عياين من املمكن اأن تقـــراأه عب املكتمل واملنجـــز الكتابي املاثل 

اأمامك.

وهذا الختالف اجلذري بني »ن�ض« و»ن�ض« ُيلقي بنف�صه على كامل منظ�مة الفهم، ففي 

ِبُح الن�ض ه� الر�صالة التي ُتْعِلُن ظه�َر الكالم ومتامه، بينما الثانية تعتبه ن�صيجًا  ول ُي�صْ الأ

عادة الن�صج واحلبك، ولعلَّ هذا الذي دفع البع�ض اإىل الق�ل: »ل اجتهاد يف معر�ض  قاباًل لإ

الن�ض«، فكلُّ اجتهاد يف معر�صه، ينتج ن�صًا تامًا.

يف ماهيــّة اللغــــــة

ا يحيـــل اإىل الكالم مـــع مفارقة وا�صحة  وكلُّ مـــا متَّ احلديـــث عنه ل يحيل اإىل اللغـــة، اإمنَّ

، فه� عندما ميرّز بني اللغة والـــكالم، اعتب: »اللغة كنظام يحمل كلَّ اأ�صرار  عنـــد اجلرجاينرّ

حا�صي�ض،  بـــداع والتعبري واملعنى. فلقد ت�صافـــرت وما زالت يف تط�يره اآماد من الفكر والأ الإ

ن�صائيـــة، ومن روح اإن�صاين مرهف مـــع هذا الكائن  رادات الق�صديـــة واخلبية والإ ومـــن الإ

الع�صـــ�ي املفت�ح على التط�ر بحركة ج�هرية حتفظ اله�ية، وتلب�ض املعنى بعد املعنى جريًا 

مع احلاجات وامل�صالح واملقا�صد وال�ج�د حترّى ي�صل اإىل مديات ي�صرح عن بع�صها. وي�صار 
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خر، ول� من بعيد«. لبع�صها الآ

: قيد  يرّ نرّها متحـــررة من َقْيَدي ال�جـــ�د املادرّ مـــر يحيل اللغـــة اإىل املطلق؛ لأ وكلُّ هـــذا الأ

الزمـــان واملكان، ولعـــلَّ هذا ما دفع الدرا�صـــات احلديثة يف تعريفها للغـــة و�صبطها، تذهب 

�12�
وران: »قطب املعيار وقطب ال�صتعمال« باجتاه التفريق بني قطبي الدرّ

اللغــــة والديــــن

ولعـــلرّ هذا ما �صيق�دنا عند احلديث عن اللغـــة وعالقتها بالدين اإىل الف�صل بني الن�ض 

ن�صان، وهذا  كمك�رّن خارجيرّ متثرّل يف كتاب اأو نقل عب امل�صافهة، وبني ح�ص�ره )الن�ض( يف الإ

ا �صنذهب باجتاه الديانات لرنى كيفيرّة جتلرّيه بالن�صبة  مر لن ن�صتعر�صه ب�صكل مبا�صر، اإمنرّ الأ

ن�صان الذي يطلق عليه -بع�ض الدار�صني- ا�صم البدائي، فاأحد  للم�ؤمن به، حترّى بالن�صبة لالإ

بحـــاث النرثب�ل�جيرّة يروي الق�صـــة التالية: »بينما كان اأحد ال�صباب الزن�ج يف �صفر، مر  الأ

ببيـــت �صديق له، وبات ليلته هنـــاك. ويف ال�صباح اأعدرّ له �صديقه دجاجة بريرّة للفط�ر. هذا 

ب على ال�صباب اليافع اأن ل ينتهك هذه احلرمة  مه العرف حترميًا �صارمًا ويت�جرّ الطعام يحررّ

ا اإذا كانت هذه الدجاجة بريرّة، وملا اأجابه بالنفي اأكل منها  اإطالقًا. ف�صاأل الزائر م�صيفه عمرّ

ة حترّى �صبع ثم تابع طريقه. وبعد عدة �صن�ات التقى ال�صديقان. و�صاأل ال�صديق القدمي  بلذرّ

زائـــره ال�صاب اإذا كان ياأكل دجاجة بريرّة فاأجابه ال�صاب باأنرّ ال�صاحر نبرّهه تنبيها ًحازمًا باأن 

ل يقـــرب هذا الطعام. عندها �صحك ال�صديق القدمي و�صاأل ال�صاب ملاذا يرف�ض هذا الن�ع 

ن بعـــد اأن كان قد اأكله �صابقًا وعلـــى مائدته بالذات. ومـــا اإن �صمع الزجنيرّ  مـــن الطعـــام الآ

هـــذا الكالم حتى بداأ يرتعد ومتلكه اخل�ف العظيـــم ويف اأقل من اأربع وع�صرين �صاعة فارق 

ل   فهذه الق�صة ت��صح لنا اأهميرّة لغـــة الدين بالن�صبة للمتديرّن بها؛ عندما تتح�رّ
�13�

احليـــاة«.

نرّها الروح  لهي. وكيف ت�صبـــح اللغة مم�صكة بنا�صية الروح وكاأ مر الإ اإىل اأمـــر ذاتي، ميثل الأ

ن�صان اإىل اإعادة ذاكرة  ن�صان، فال�صكل التام للغة ه� الذي دفع هذا الإ ك الإ بذاتها، التي حتررّ

�صها واأوامره،  نرّها بذاتها كانت حتمل مقدرّ اللغة اإىل مقد�صها ففعلت فعلها، واأدت اإىل م�ته، لأ

مر القد�صيرّ لبقي دون اأيرّ تاأثري، اإل مقايي�ض القب�ل اأو  فلـــ� بقي الكالم كالمًا دون املرور بالأ

الرف�ض والنقا�ض.    
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1-اللغة والدين عند الي�نان:

وهـــا ه� هرقليط�ـــض يف الثقافة الي�نانيرّة، قام بالتفريق بني ما تنتجه الذات وبني حقيقة 

 هذه الكلمة 
�14�

الل�غ��ض املعبرّ عن الفكرة املطلقة، وينادي: »ل ت�صتمع�ا اإيلَّ بل اإىل الكلمة«،

ن�صان وحماولته ن�صج نظام  ها ل تعرف ب�صبـــب �صياع الإ �صياء، ولكنرّ التـــي تعبرّ عن حقيقة الأ

زل، فاإنَّ النا�ض  خا�ـــضرّ به عن طريق العقل امل�صلل: »ومـــع اأنرّ هذه الكلمة هي �صادقة منذ الأ

�صياء  ة، ومع اأنرّ الأ ل مررّ ورّ عاجـــزون عن فهمها، ل قبل اأن ي�صمع�ها، بـــل اأي�صًا بعد �صماعها لأ

ـــق مطابقـــة لهذه الكلمـــة، اإل اأنرّ النا�ض يبـــدون وكاأن ل جتربة لهم بهـــا على الإطالق،  تتحقرّ

ن اأنا، اإنرّ طريقي اأن اأميرّز  ق�ال، كمـــا اأفعل الآ �صياء و الأ وذلـــك اإذا حكمنا عليهم يف �ص�ء الأ

خرون فهم علـــى العك�ض من هذا  ا الآ فه طبقًا لفعلـــه. اأمرّ كلرّ �صـــيء طبقـــًا لطبيعتـــه واأن اأ�صنرّ

ي�صيطـــر عليهم الن�صيان وعدم الكرتاث - مبا يجـــري ح�لهم وفيهم - يف اأوقات �صح�هم، 

كما ل� اأنرّهم نيام«.

فهرقليط�ـــض يدع� لعـــامل يق�م على مثال ما، وملرّا كان هذا املثـــال ل يتطابق مع اخلارج، 

اتهـــا الفكرة املطلقة  ـــة، التي حتمل يف طيرّ ن�صانيرّ بالتـــايل ل بـــد من البحث عنـــه يف الذات الإ

والل�غ��ض.

ه ال�حياينرّ الذي جنده مع هرقليط�ض، ل يعبرّ عن عمق النظرة الي�نانيرّة، اإذ  وهذا الت�جرّ

لهة، ومع ذلك ف�ج�د مفه�م الكلمة حا�صر بق�ة لديهم،  د الآ اإنرّ الديانة الي�نانيرّة عرفت تعدرّ

، وه�  له »هرم�ض«، وهـــ� اإله  الكلمة الف�صيحة يف الـــرتاث الي�ناينرّ فهـــذه الديانـــة عرفت الإ

قناع ف�صار  ابـــن زي��ض ومايا، الذي اأظهر منـــذ طف�لته مكرًا وذكاًء نادرين وقـــدرًة على الإ

ية،  مر الذي جعل منه اإلـــه الكلمة بكلرّ اأبعادهـــا اليقينيرّة وال�صكرّ اإلـــه الكلمة بـــكل معانيها، الأ

اإلـــه احلكمة والعلم، النظام والف��صى، اإله امل�صافرين والل�ص��ض والتجار، مبعنى اآخر: »ه� 

د م�صادر املعرفة وامل�صروعات الط�باويرّة يف م�اجهة التقاليد  رمز لنه�صة روح احلريرّة ولتعدرّ

ه   وهرم�ض هذا ميتاز عن غريه بك�نه كان قد اأق�صم اأن ل يكذب، ولكنرّ
�15�

غة من الروح«، املفررّ

مل ي�صتطع اأن يق�ل احلقيقة كاملة؛ لذلك نراه ل ي��صل اإل اإىل احلقيقة اجلزئية.

رواح اإىل العامل ال�صفلي، وهم مع�ص�ب� العينني، وكان  ويلعـــب هرم�ض  اأي�صا دور قائد الأ

وزان واملقايي�ض؛  بجديرّة والفلك وال�صلرّـــم امل��صيقيرّ والأ ميتاز بقدرتـــه على التنب�ؤ واخرتاع الأ

واإذا اأردنـــا اأن ن�صف عبادة هرم�ـــض نالحظ اأنرّه اإله يقيم الكلمة على اأ�صا�ض الطاقة العقليرّة 

ـــة، ول يعـــرتف اإل بطاقات ذلك العقل الذي يتقيرّد بال�قائـــع اجلزئيرّة، وهذه النظرة  الب�صريرّ
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مر قد دفع البع�ض اإىل الق�ل اإنرّ العقل الي�ناينرّ  للعقل تق�م على اأ�ص�ض نفعية بحتة، وهذا الأ

ا اأبقاها يف حدود جتربته ال�صخ�صيرّة؛ وبالتايل  لهته اإمنرّ مل ي�صتطع اأن يعطي بعدًا جتريديا لآ

لت بعد م�تها اإىل اآلهة. لهة التي عبدوها هم النخبة الي�نانية احلاكمة التي حت�رّ الآ

، الذي  ن�صـــاينرّ ولعـــلَّ مـــا نتحدث عنـــه مع هرم�ـــض الي�ناين، ي�صـــري اإىل مـــاأزق العقل الإ

ل�هيرّة، فلم يعد قادرًا اإل علـــى اإنتاج املحايث والعياين املطابق لعامل  انف�صـــل عن م�صدر الأ

عادة اكت�صافها، وهكذا ت�صبح  احل�ـــض واملنحاز له، بينما كان عليه اأن ينزاح باجتاه الذات لإ

ن�صانيرّة اأن اأ�صل اإليه، وبالتايل تنتقل  احلقيقة ومنطقها تذهب باجتاه ما اأ�صتطيع بطاقتي الإ

احل�صـــارة من لغ�يتها اإىل كالمها، مـــن ُمْطلِقها اإىل جزئيرّتها، فت�ص�د الن�صبيرّة املعرفيرّة على 

ح�صاب احلقيقة، التي تظلرّ هاربة ل ترتكز اإل على املعطيات التي يعلنها احل�ض.

2- احل�سارة امل�سرية:

ثت عن العالقة بها،  لهيرّة، وحتدرّ ة اأي�صًا بفكرة الكلمة الإ هـــذا واهتمت احل�صارة امل�صريرّ

لهة« و»رب الكتابة« وه� رمز الكلمة احلكيمة التي جتمع يف  فتحـــ�ت ه� اإله الكلمة »كاتـــب الآ

طياتها، فه� بداية الكلمة التي اأوجدت العامل اأو: »اأداة التعبري ال�صفهي التي اأعطى بها ذلك 

ل ت�اريخ فراعنة م�صر، وخمرتع الكتابة والفن�ن   وه� م�صجرّ
�16�

لـــه )بتاح( ال�ج�د للك�ن« الإ

والتقـــ�مي… وه� الكلمة املانحة املنظمـــة للعامل بالق�صاء والعـــدل، والكلمة املانحة للخل�د 

ة املثقفـــة للغريزة الفطرية واملتعالية بهـــا من حالة الف�رة  ن�صانيرّ اأو املميتـــة: »وهـــ� الكلمة الإ

و العجـــز اإىل حالة اخل�ص�بة املبدعة ومن خ�صائ�ض هـــذه الكلمة اأن تك�ن م�صيئة و�صرية، 

ل احلياة و تدوم.  لجتلـــى متاما اأبـــدًا، وهي يف خفائها وجتلرّيهـــا كلمة فعل و�صحر بها تتحـــ�رّ

ورمبـــا كان يف غم��صها وحت�لها ال�صاحر، ما يعفيها مـــن ا�صتبدادها ككلمة مطلقة وا�صحة 

 واحل�صارة امل�صرية هي ح�صارة الكلمة املج�صدة؛ لذلك كان يلجاأ الفراعنة اإىل 
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ثابتـــة«،

ة قاهرة م�ؤثرة  اإحاطـــة قب�رهم بالكتابات الهري�غليفية، هذه الكلمات التـــي حتمل معها ق�رّ

على الل�ص��ض، الذين يحاول�ن ال�صط� على قب�رهم، وهكذا مدرّ الفراعنة مفع�ل الكالم من 

لهي اإىل حالة امتالء. ح�ص�ره الإ

3- احل�ســـــارة الهندّيــــــــة: 

ـــة قد نحت يف م��ص�ع الفكرة املطلقـــة املتمثلة باللغة باجتاه اآخر،  يالحـــظ اأنرّ الهندو�صيرّ

ن�صانيرّة نف�صها ويف الـــروح  املنت�صرة يف كلرّ مظهر  حيـــث اأ�صبحـــت الكلمة قابعة يف الـــذات الإ
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مـــن مظاهر الكـــ�ن، فالكلمة هي نظام غائيرّ ت�صعى عب �صل�صلـــة من الدورات اإىل اخلال�ض 

ن�صان والك�اكـــب ل ي�صتطيعان اخلال�ض اإل من خالل العمل من اأجل  والحتـــاد باملطلق، فالإ

التخلرّ�ـــض من اجل�صـــد املادي الـــذي يتحكم بهما. فالعـــامل ي�صري طبقا لغايـــة حمددة وهي 

ـــة اإىل تنمية املعرفة الروحيرّة وا�صتعادة  ن�صانيرّ الحتـــاد بكري�صنا اأو املطلق: »تهدف احلياة الإ

�صمى. وي�جب على رجالت دول العامل  له ال�صخ�صيرّ الأ العالقة التي تربط الكائن احلي بالإ

والك�اكـــب اأن يعلمـــ�ا م�اطنيهم هـــذا العلم باإدراجـــه يف مناهج الرتبيـــة و التعليم و اإغناء 

الرتاث به وتكري�ض احلياة له«.

وهـــذا الهـــدف قد اأعلنه املطلق منذ البداية عندما �صلرّـــم ن�صيده اإىل ال�صم�ض التي حتكم 

كلرّ الك�اكـــب: »ومن ثمرّ �صرحه مالك ال�صم�ض اإىل »من�« الذي �صرحه بدوره اإىل »اإيك�صفاك�« 

ولكن مبرور الزمن �صاع نظام الي�غا الذي يعلمه الن�صيد، وبالنتيجة اأ�صبح لزامًا على امل�ىل 

 
�18�

ت هذه املرة اإىل اأرجـــ�ن يف �صاحة القتال«. كري�صنـــا اأن يظهـــر ثانية لكي يعلمـــه، وقد مترّ

ث عنه الن�ص��ض ه� ن�صيد امل�ىل، الذي يعلرّم الكائنات كيفيرّة الت�صرف  والن�صيد الذي تتحدرّ

رة التي تنتقل اإليها الروح قبل احتادها بامل�ىل. من اأجل اخلال�ض من الدورات املتكررّ

ن�صان،  ويعـــب الن�صيد عن اأهميرّة احل�ص�ر الدائم لكري�صنـــا يف كل حلظة من حلظات الإ

نرّ التاأويالت قد ت�صيء اإىل الن�ض نف�صه:  له كما ه� دون تاأويـــل؛ لأ لذلـــك علـــى امل�ؤمن اأن يتقبرّ

ة اأن مت�صه. رمبا ي�صع العابث�ن الدني�ي�ن تعليقاتهم ال�صخ�صية  »فال ميكن للتاأويالت الدني�يرّ

علـــى الن�صيد، اإل اأن هذا ينايف ج�هـــره ويجب القب�ل بالن�صيد كما ه� عن طريق خط نظام 

�19�
�صمى«. التتابع املن�صبط على النح� الذي ي�صفه امل�ىل الأ

نرّية للن�ض على اأ�صا�ض  �صا�ض ت�صبح املقاربة احلقيقيرّة، تق�م على القراءة املتاأ وعلى هذا الأ

ن�صان نف�صه وعب م�صاعدة اأحد املعلمـــني، الذين ير�صدون التابع اإىل  ا�صتك�صافـــه يف ذات الإ

حقيقـــة كري�صنا القابـــع يف نف��صهم، وكل قراءة مغايرة �صيطانيـــة الطابع: »وتعتب تعليقات 

ن�صان اإذًا اأن ميتلك الرغبة: »بتحقيق الذات يف البداية، وهذا  ، على الإ
�20�

عدميـــة اجلدوى«

ن�صان املعم�ديرّة من  ن ين�صد �صحبة املحلرّقني روحيا. يف املرحلة الثانية ينال الإ مـــا �صيدفعه لأ

�صيـــد روحي �صرعـــي، وبف�صل تعاليمه، يبداأ املريد املبتدئ عمليـــة اخلدمة املكر�صة، باإجناز 

اخلدمـــة املكر�صة حتت هداية ال�صيد الروحي، يتحرر املريـــد من التعلق املادي متامًا ويثبت 

له ال�صخ�صيرّ املطلق �صري كري�صنا.  يف حتقيق الذات، كما يكت�صب ميال وه�ى لل�صماع عن الإ

هـــذا اله�ى يق�د املكر�ـــض اإىل التعلرّق ب�عي كري�صنا، الذي ين�صج يف املرحلة البتدائيرّة حلب 
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ى »برما« الذي يعتب اأعلى مراتب احلياة  ا حـــب اهلل الفعلي في�صمرّ اهلل التجـــاوزي »بهاف« اأمرّ

�21�
مثالية. ين�صغل العا�صق يف خدمة اهلل التجاوزية ب�ص�رة مت�ا�صلة«.

ن�ســــــان اللغــــة والديـــــن والإ

مثلـــة عن العالقة بني اللغة والدين والـــكالم، نع�د اإىل حتليل اللغة  وحتـــى ل نغرق يف الأ

ا ل يغلقه،  الدينيرّة ودر�ض عالقتها بالكالم، الذي واإن اأ�صبح جزءًا من املنظ�مة الدينيرّة اإمنرّ

ل اإىل عنا�صر تف�صح عن فهم ديني، بينما لغة الدين ت�صتمررّ بفاعليرّة  ا يتح�رّ ول ي�صتاأثره، اإمنرّ

ن�صان نف�صه، وهي عند هذا احلد ت�صبح اأكرث فاعليرّة عندما  ذاتيرّة ل بدرّ من اأن تنفتح على الإ

نا املتعالية  ن�صـــان، وبني الأ نا احليرّة التـــي ل ميكن اخت�صارها وهي املتمثلة بالإ تدمـــج بني الأ

اتهـــا الن�ض الدينـــيرّ كفكرة مطلقة تعيـــد قراءتها كما جتلرّـــت يف ال�صع�ر  التـــي حتمل يف طيرّ

ن�صـــاينرّ كماهيرّة، هذا ال�صعـــ�ر الذي يعيد اإنتاج الن�ض اإن�صانيـــًا من جهة من خالل اإعادة  الإ

ن�صـــان من خالل الفطرة  قـــراءة الن�ـــض الديني باعتبـــاره اإرادة اإلهيرّة من جهة خلقت يف الإ

التـــي ُزود بها عند خلقـــه، فكانت ت�صري اإىل حقيقة املعنى واملق�صد والغاية، والذي يعبرّ عنه 

، مع بقاء  ة للدر�ض والبناء العقائديرّ ل اإىل مادرّ ن يتح�رّ بالكالم فيك�ن اإن�صانيًا حم�صًا قاباًل لأ

�صل على اأ�صله، وهكذا ت�صبح لغة الدين العقل املطلق اأو الل�غ��ض، لغة احل�ص�ر امل�صتمر  الأ

، ومن ثم تك�ن عالقة الفرد  واملتكـــرر لكين�نة متجاوزة بال�صرورة لكل ما هـــ� فرديرّ وجزئيرّ

ن�صان،  باملطلـــق هي عالقـــة الكائن املتناهي باملطلـــق الثابت، وهي عالقة وثيقـــة ال�صلة بالإ

الذي كلرّما اأدرك نف�صه اأدرك ربرّه.

ن�صانيرّة  �صا�ض ت�صبح اللغة بكلِّ متثالتها وقدراتها كمـــا جتلرّت يف الذات الإ وعلى هـــذا الأ

ـــه اأنزل من خالل  نرّ �صالم متام الدين، لأ ـــي ال�حـــي والعي�ض فيه، ولهـــذا كان الإ ـــة، ِلتلقرّ قابليرّ

، وهي حتيل اإىل احل�ص�ر الدائم  ن�صان اأن يعي�صها ب�صكٍل م�صتمـــررّ فاعليـــة لغ�يـــة، ي�صتطيع الإ

( فيه، وعلى هذا ي�صبح اهلل اأقـــرب اإليه من حبل ال�ريد، فه� يعي�ض فيه دون  هلل )عـــزَّ وجلَّ

اأن ينقطـــع عن العامل اخلارجـــي ال�اقعي؛ بل على العك�ض من ذلـــك يعمل على اإعادة �صبط 

ر  ال�اقـــع طبقًا لروؤيته التي جتلت من خالل ن�ضٍ قابـــل للتجدد والعي�ض وامل�اءمة مع كلرّ تط�رّ

. اإن�صاينرّ

لهي بتمامه، هي اأ�صبه ما تك�ن بالكيمياء الذي  وهذه اللغة، التي تف�صح وتظهر املراد الإ

ميزج العنا�صر لينتج عن�صرًا جديدًا متجان�صًا �صرط معرفة حقيقة املزج وامل�اد املمزوجة، 
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لهيرّة(، عندما يطلب  ويح�صرنـــا هنا ق�صًة رواها العطار يف كتاب »اإلهي نامـــه« )الر�صالة الإ

ل احلديد اإىل الذهـــب، فينبي ال�الد يخبه  بناء من اأبيـــه اأن يعلمه الكيمياء ليح�رّ اأحـــد الأ

عـــن الكيمياء احلقيقيرّة، التي زرعهـــا اهلل يف نف�ض كلرّ اإن�صان، وجعـــل خال�صه مرتبطًا بها، 

وهـــي الت�ا�صل مع الذات من خالل العنا�صر التي زرعها اهلل به، والتي اأف�صح عن حمت�اها 

بكتابـــه، وياأخذ برواية عدد مـــن الق�ص�ض منها، هذه الق�صة التي مفادها: اإنرّ طفلني جل�صا 

ل  ورّ خر ل �صـــيء اأمامه �ص�ى اخلبز، فطلـــب الثاين من الأ اأحدهمـــا اأمامه خبـــز وطعام، والآ

ول وا�صرتط على الثاين اأن يقلد الكلب  نَّ اأمره ل ي�صتقيم باخلبز، ف�افق الأ بع�ض الطعام، لأ

مر، حتـــى جمع الطعام مع اخلبز واأكله،  ويرك�ـــض خلفه خط�ة خط�ة، فقبل الطفل ذلك الأ

مـــر، لقنعت باخلبز من  ل: اأيرّها الطفل ال�صغـــري، اإن اأدركت حقيقة الأ ورّ فقـــال له الطفـــل الأ

ـــى ل ت�صطر اإىل تقليد  زمانـــك، واأمنـــت نف�صك عن تقليد الكلـــب، وابتعدت عن الطعام، حترّ

ن�صان عليه اأن يعي�ض العامل ب�اقعيرّته مـــع اإدراك ذاته وم�قعيرّته يف املنظ�مة  كلـــب، وهكذا الإ

ده اهلل بعنا�صر ذاتيرّة هي الفطرة والعقـــل والنف�ض وعن�صر ي�صتطيع اأن  ـــة كخليفـــة، زورّ لهيرّ الإ

يراعيها، ويجعلها اأكرث قابليرّة وديناميرّة وهي اللغة التي تعتمر يف �صدره وجتعله كائنًا مفكرًا، 

ي�صتطيـــع اأن يق�ل بلحظة »اأنا اأفكر فاإذن اأنا م�جـــ�د«، ومن خاللها يخاطبه تعاىل، ويجعله 

يعي�ـــض حقيقـــة ذات كما اأرادها اهلل من خالل دينه الـــذي اأنزله اإىل النا�ض واأمته من خالل 

القراآن الكرمي، الذي يخاطب الفطرة والعقل والروح.
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التربية الدينّية ودورها في حياة الفرد والمجتمع

)1(
الدكتور حممد عبد اهلل عطوات

جة
مح

ال خر  ُيعنى الدين مببادئ رئي�سة يف طليعتها الإميان باهلل الواحد, والإميان باليوم الآ

وال�س���ريعة التي تر�س���م لكل ذي دين طرائق ال�سلوك الفردي والجتماعي. وتوؤكد جميع 

الدرا�س���ات اأّن الرتبية الدينّية تويل الفرد واملجتمع عناية فائقة, فهي ت�س���عى اإىل تربية 

الفرد تربية �سليمة وتهدف اإىل تنمية �سخ�سّيته وتهّذبها من جميع النواحي: الروحّية, 

والوجدانّي���ة, واخللقّية, والعقلّية, والجتماعّية واجل�سمّية لت�سل به اإىل مراتب ال�سمو, 

داب  واإىل غاية ما قّدر اهلل له من الكمال الب�سرّي؛ بحيث ي�سبح مّت�سفًا قوًل وفعاًل بالآ

خالق الفا�سلة, ومتم�ّسكًا بدين���ه, وملتزمًا مبا اأمره اهلل به,  الفردّي���ة والجتماعّي���ة والأ

ومنتهيًا عما نهاه عنه.
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1- املقدمة

�صني ب�جه خا�ض، ونحن على يقني من  فني ب�جه عام، واملدررّ م هذا البحث اإىل املثقرّ نقـــدرّ

ق يف ما  ـــع والتعمرّ اأنرّ درا�صاتهـــم ال�صابقـــة واآفاقهم الثقافيرّة تهـــيء اأمامنا ج�ًا مالئمًا للت��صرّ

، وطرق تدري�صه يف  �صالميرّ ة مبناهج الدين الإ نريد عر�صه من املعل�مات واخلبات اخلا�صرّ

عداديرّة. املرحلة الإ

ملام بخ�صائ�ض من�رّ املتعلرّمني يف هذه املرحلة �صرورة لزمة لفهم اأ�صاليب  كما ن�ؤمن باأنرّ الإ

التعامـــل معهم، وت�جيه امل�اقـــف التعليميرّة ال�جيهـــة التي ت�صاير طبائعهـــم و�صخ�صيرّاتهم، 

وتفيد منها حتقيقًا ل�صتمرار النم� و�صالمته.

رة اإىل فرتة املراهقة، وهي حلقة  عداديرّة يجتاز فرتة الطف�لة املتاأخرّ اإنرّ تلميذ املرحلة الإ

ـــة، والعقليرّة  ات عنيفة: مـــن الن�احي اجل�صميرّ خطـــرية من حلقات منـــ�ه، تعرتيه فيها تغـــريرّ

راته، ويخط�  ات ظاهرة، وتتفترّح مقدرّ وال�جدانيرّة؛ اإذ تطراأ على خمتلف اأع�صاء ج�صمه تغريرّ

ر  د، وقدرتـــه على التجريد والت�ص�رّ ذكاوؤه �صريعـــًا اإىل نهاية م�صتـــ�اه، وتكاد اهتماماته تتحدرّ

ره ن�عـــًا ما من قي�د  ، والتفكـــري امل��ص�عـــيرّ تاأخذ مكانها من حياتـــه العقليرّة، فتحررّ املعنـــ�يرّ

. ثم ه� يف هـــذه الفرتة يزداد معرفة بالعـــامل مبا يدر�ض  ـــل الطفليرّ املخـــاوف، وعـــامل التخيرّ

مـــن عل�م وفن�ن، ومـــا يكت�صب من خبات اجتماعيرّة. وكلرّ هذه الع�امـــل اجل�صميرّة والعقليرّة 

م اهتمام املراهق بذاته، وتطلعه اإىل ت�كيدها، وتت�صافر مع الن�صج  وال�جدانيرّة ت�صتتبع ت�صخرّ

ة يف �صخ�صيرّته، وتفتح �صامل جلميع ق�اه النف�صيرّة. اجلن�صيرّ على اإحداث ث�رة عامرّ

ول �صـــك يف اأن التغايـــر بـــني �صخ�صيرّة التلميـــذ وخ�صائ�ض من�ه يف املرحلـــة البتدائيرّة، 

ـــة ي�صتتبع بال�صرورة تغايـــرًا يف اأ�صاليب  عداديرّ تـــه وخ�صائ�ض منـــ�ه يف املرحلة الإ و�صخ�صيرّ

رًا ملح�ظًا بني مرحلتي  ر تط�رّ التعليم والت�جيه الرتب�ي لكلرّ منهما، واأنرّ ال�صع�ر الدينيرّ يتط�رّ

عداديرّة  ع اأن تنح� طرائق التدري�ض يف املرحلة الإ الطف�لـــة واملراهقة، ومن ثمرّ كان من املت�قرّ

منحى يغاير -اإىل حد ما-  اأ�صاليب تدري�ض الدين يف املرحلة البتدائيرّة.

م من هذا البحث ه� اأن نعر�ض للقارئ طائفة من اخلبات الرتب�يرّة  اإنرّ هدفنا يف ما نقدرّ

�صالميرّ بفروعه املتن�رّعة يف املرحلة  �صاليـــب التعليميرّة املالئمة لتدري�ض مناهـــج الدين الإ والأ

عداديرّة، واأن نك�صف -قدر ال�صتطاعة- عن خ�صائ�ض النم� املميرّزة لفرتة املراهقة التي  الإ

عدادية، وبخا�صة ما يترّ�صل منها بال�صع�ر الدينيرّ وم�صالك تق�يته  ميـــررّ بها تلميذ املرحلة الإ
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يف نف��ـــض املتعلرّمـــني، لت�صتاأن�ض بـــكلرّ ذلك يف ما ت�اجه من امل�اقـــف التعليميرّة داخل الف�صل 

وخارجه.

هداف التعليمّية 2- الأ

اأ- حتديد وظيفة الدين يف حياة الفرد واملجتمع.

. �صالم يف الجتماع الب�صريرّ ب- تقدير دور الإ

ج- اإدراك اأهميرّة العاطفة الدينيرّة يف مرحلتي الطف�لة واملراهقة.

د- حتديد دور املدر�صة يف تنمية العاطفة الدينيرّة.

ن�صان الفطريرّ نح� الدين. ه الإ ز ت�جرّ هـ- حتديد اأن�اع الن�صاطات الدينيرّة التي تعزرّ

حاديث النب�يرّة ال�صريفة. يات القراآنيرّة الكرمية والأ و- متثرّل معاين بع�ض الآ

هـــات الدينيرّة وممار�صـــة العبادة املعـــززة لهذه  ـــة مـــن الت�جرّ ز- اترّخـــاذ م�اقـــف اإيجابيرّ

هات. الت�جرّ

3- وظيفة الدين يف حياة الفرد واملجتمع

�سالم باالجتماع الب�سرّي: عناية االإ

�صالم عقيدة فرديرّة اجتماعيرّة، و�صريعة ت�صع للنا�ض منهاجًا �صاماًل للحياة، يكفل لهم  الإ

خرة. -ما ا�صتقام�ا على هديه- �صعادَة الدنيا والآ

�صـــالم يف ت�صريعه ينظر بعني العتبار اإىل �صالح الجتماع الب�صريرّ و�صالمته مبتدئًا  والإ

مـــن اللبنـــة ال�احدة فيه وه� الفـــرد، اإىل املجتمع كلرّه، فه� ينظـــر اإىل الفرد واملجتمع نظرة 

مت�ازنة، فيعطي كاًل منهما حقه من الرعاية، ويعمل على اأن ي�صري بهما يف طريق �ص�يٍّ اإىل 

اهلل.

ـــه ي�يل الفرد عنايته، في�صعـــى اإىل تثبيت عقيدته، وعقد ال�صلـــة الق�يرّة الدائمة بينه  اإنرّ

خالق  ، كما ي�صعى اإىل ال�صم�رّ بنف�صه، وتكميلها بالأ وبني خالقـــه، واإىل اإيقاظ �صمريه الدينيرّ

ـــة والجتماعيرّة. ومن هـــذا الفرد ال�صالح املتم�صـــك بدينه يتك�ن  داب الفرديرّ الفا�صلـــة والآ

بال�صرورة املجتمع الفا�صل.
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قال تعاىل وه� اأ�سدق القائلني:

ـــَ�اَنُه �ُســـُبَل  َبَع ِر�سْ  َمِن اتنَّ
ُ ّ
ِبنٌي }15{ َيْهِدي ِبِه الل ِ ُن�ٌر َوِكَتاٌب مُّ

ّ
َن الل {...َقْد َجاءُكم ميِّ

.
�2�

�ْسَتِقيٍم} َراٍط مُّ إِىَل �سِ إِْذِنِه َوَيْهِديِهْم ا �ِر ِبا إِىَل النُّ ُلَماِت ا ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم ميِّ ال�سنَّ

ـــُدوِر َوُهًدى  َا يِف ال�سُّ بيُِّكْم َو�ِســـَفاء مليِّ ـــن رنَّ ْ�ِعَظٌة ميِّ َهـــا الننَّا�ـــُض َقْد َجاءْتُكـــم منَّ وقـــال: {َيـــا اأَيُّ

.
�3�

ِمِننَي}  ْلُم�ؤْ َوَرْحَمٌة ليِّ

إِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء ْح�َساِن َوا  َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواالإِ
َ ّ
إِننَّ الل وقال: {ا

.
�4�

ُروَن} َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلنَُّكْم َتَذكنَّ

�صـــالم – اإىل جانب ذلك- ي�يل املجتمـــع عنايته؛ اإذ ُيعنى ببنائه على اأ�ص�ض �صليمة،  والإ

وتنظيم العالقات التي حتكم وج�ده يف الن�احي ال�صيا�صيرّة، والقت�صاديرّة والجتماعيرّة، كما 

ته، ودفعه اإىل  ُيعنـــى ب�صيانته من ع�امل الف�صاد والنحالل، ور�صم ال�صبـــل للحفاظ على ق�رّ

ع�صر والبيئات. م على اختالف الأ التقدرّ

وقد وعد اهلل املجتمع الذي ي�صتقيم على هدي الدين، وي�ص�ده التعاون على البرّ والتق�ى 

منة الراغدة. بالبقاء، والبقاء، واحلياة، الآ

ْر�ِض  َ اِت َلَي�ْســـَتْخِلَفننَُّهم يِف ااْلأ ـــاحِلَ  النَِّذيَن اآَمُن�ا ِمنُكْم َوَعِمُل�ا ال�سنَّ
ُ نَّ
قال تعاىل: {َوَعَد الل

ن  َلننَُّهم ميِّ ـــى َلُهـــْم َوَلُيَبديِّ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم النَِّذي اْرَت�سَ َكَمـــا ا�ْســـَتْخلََف النَِّذيَن ِمـــن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكيِّ

.
�5�

َبْعِد َخْ�ِفِهْم اأَْمًنا}

�صالميرّة يـــدرك مقا�صدهـــا اإىل تك�ين الفـــرد ال�صالح  ـــل يف ج�انـــب الديانـــة الإ مرّ
واملتاأ

، وتر�صيخه  ته من عقيـــدة وت�صريع لغر�ض الإميان الدينيرّ واملجتمـــع الفا�صل، يف كلرّ ما ت�صمنرّ

وتنظيـــم عالقة املرء بربه )العقائد والعبادات(، وتنظيـــم عالقته بغرية من اأفراد املجتمع 

خالق  ر لها مـــن الكمال الب�صريرّ )الأ )النظـــم واملعامـــالت(، وال�صم�رّ بنف�صه اإىل غاية ما قدرّ

داب(. والآ
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و�ســـنعر�ض يف ما يلي ب�ســـيء من الت��ســـيح والتف�ســـيل ل�ظيفة الدين يف حياة الفرد 

واملجتمع:

اأ- وظيفة الدين يف حياة الفرد

ن�سان: �1( فطرّية التدّين يف االإ

ه نزعة فطرية را�صخة لديه،  لي�ض الدين يف حياة الفرد عر�صًا خارجًا عن طبيعته، ولكنرّ

هـــ� �صيء األ�صق بالغريـــزة الب�صريرّة، واأ�صدرّ لزومًا لها، فكلرّ اإن�صان يجد من نف�صه اأنرّه خمل�ق 

ا ه� ي�صري يف جله واأخطره.  ًا يف بع�ض فعله، اإمنرّ مـــن ق�ة اأرفع مـــن ق�ته. وه� واإن يكن خمريرّ

ة العظمى، فتطلبها من  حمك�م باإرادة ت�صرفه. وت�صعر كلرّ نف�ض اأنرّها م�ص�قة ملعرفة تلك الق�رّ

ها تارة، ومن عقلها اأخرى. ح�صرّ

ـــة باقية بعد امل�ت،  ن�صانيرّ ـــن الفطريرّة يف العتقاد بـــاأنرّ النف�ض الإ كمـــا تتمثرّل نزعة التديرّ

خرى رهن  واأنرّ لهـــا حيـــاة اأخرى بعد هذه احلياة، واأنرّ �صعادتها اأو �صقاءها يف تلك احلياة الأ

ب�صابق اأعمالها يف الدنيا.

مام ال�سيخ حممد عبده يف ت�س�ير ذلك ال�سع�ر: ويق�ل االإ

نف�ض عاملها وجاهلها. ل ميكن اأن ُيعدَّ �صلة عقليرّة  »هذا ال�صع�ر العام املنبث يف جميع الأ

رواح اإىل  لهامات التي اخت�ضرّ بها هذا الن�ع. �صع�ر يهيج بالأ ا ه� من الإ اأو نزعة وهميرّة، واإمنرّ

�6�
، وما ع�صى اأن تك�ن عليه متى و�صلت اإليه.« بديرّ �ض هذا البقاء الأ حت�صرّ

ا يهتدي اإىل  خر، فاإمنرّ ن�صاينرّ اإن اهتدى اإىل �صيء يف ما يتعلرّق باهلل اأو الي�م الآ والعقل الإ

�صه. وقد كان من حكمة اهلل الـــذي تكفل -ف�صاًل منه ورحمة-  قليـــل ل يغنيـــه، ول يروي تعطرّ

ثهم عن جالله، وما  ن�صان واإر�صاده اأن يدلرّ عباده عن طريق الدين على ذاته، ويحدرّ بتعليم الإ

خفـــي على العق�ل من �ص�ؤون ح�صرته العليرّة، مبا ي�صـــاء اأن يعتقدوا فيه، ويبلغهم عن اأح�ال 

ههم اإىل ما ه� منـــاط �صعادتهم و�صقائهم يف ذلك  خـــرة مـــا ل بدرّ لهم من معرفتـــه، وي�جرّ الآ

ـــب عنهم، الال�صق مب�صاعرهـــم واأعماق �صمائرهم. وهكـــذا ي�صبع الدين نزعة  العـــامل املغيرّ

ن�صـــان؛ اإذ ه� مدف�ع بطبعه اإىل التديرّن، ويف فطرتـــه ال�عي ب�ج�د اهلل.. »اإنرّ  ـــة يف الإ فطريرّ

�7�
ن�صان بدافع من فطرته.« ن�صانيرّة ين�صاق اإليه الإ الإميان �ص�ق عميق من اأ�ص�اق النف�ض الإ

لـــة يف الطبيعة الب�صريرّة قال  �صرّ
الديـــن ه� الطريق اإىل اإ�صباع هـــذه النزعة الفطريرّة املتاأ
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 والدين 
�8�

ِ النَِّتي َفَطَر الننَّا�َض َعلَْيَها...}،
نَّ

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الل تعاىل: {... َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللديِّ

نرّها �ص�ؤون  ن�صان يف ما يجهله من �صـــ�ؤون الغيب واأ�صرار الكـــ�ن، لأ هـــ� الذي يريح �صمـــري الإ

واأ�صرار ل يحيط بها عقله املحدود، ول تك�صف له عنها ظ�اهر الزمان واملكان.

2- الدين �سبيل الطماأنينة واال�ستقرار النف�سّي:

 ، والإميان بالدين جزمًا ويقينًا ه� عماد الطماأنينة القلبيرّة، والتخلرّ�ض من الظماأ الروحيرّ

والقلـــق النف�صـــيرّ الـــذي يعي�ض فيـــه اأولئك احليـــارى الذيـــن تعطلت �صمائرهـــم باخلل� من 

حداث  نرّ الدين ه� ال�صبيل اإىل ا�صتمرار اليقني والطماأنينة الروحيرّة يف م�اجهة الأ التديرّن؛ لأ

والتقلبات، والثبات اأمام الط�ارئ والغري.

اإنرّ الفـــرق كبري بـــني فرد عامر القلب باليقني والإميان بـــاهلل، ي�صلم وجهه اإليه، ويدع�ه 

منيبـــًا اإليه عند ال�صر، وفرد خـــاوي ال�صمري، م�صطرب ال�صع�ر، مي�صي يف احلياة بال �صند 

ة  يلـــ�ذ به، وبغري رجاء ي�صم� اإليـــه. »وقلرّ اأن ترى اإن�صانًا معطل ال�صمـــري على �صيء من الق�رّ

لـــه اأق�ى من ذلك واأعظم اإذا اأحلـــت العقيدة يف وجدانه حملرّ  والعظمـــة اإل اأمكنـــك اأن تتخيرّ

.
�9�

ل واحلرية« التعطرّ

وىل التي ي�صتنتجها العقل من الطبيعة، ويرتاح  »اإنرّ اهلل هـــ� احلقيقة الفكريرّة الكبى الأ

�10�
نكار.« بال��ص�ل اإليها من اأمل الفراغ، وال�صك، واجلح�د، والإ

لنَُّه َيْجَعْل  �ْساَلِم َوَمن ُيِرْد اأَن ُي�سِ ْدَرُه ِلالإِ  اأَن َيْهِدَيُه َي�ْسَرْح �سَ
ُ ّ
قال تعاىل: {َفَمن ُيِرِد الل

ْج�َض َعلَـــى النَِّذيَن اَل   الريِّ
ُ ّ
ـــَماء َكَذِلَك َيْجَعـــُل الل ُد يِف ال�سنَّ ـــعنَّ ـــا َي�سنَّ َ ـــْدَرُه �َســـييًِّقا َحَرًجـــا َكاأَننَّ �سَ

�11�
ِمُن�ن} ُي�ؤْ

�12�
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُل�ُب}

ّ
وقال: {اأاََل ِبِذْكِر الل

ن�سانّية واإحياء ال�سمر: 3- وتقيق الكرامة االإ

خر،  ن ج�انب ثالثة: الإميان باهلل ال�احد، والإميان بالي�م الآ والدين مبعناه العامرّ يت�صمرّ

. والإميان باهلل  وال�صريعـــة التي تر�صم لـــكلرّ ذي دين طرائق ال�صلـــ�ك الفرديرّ والجتماعـــيرّ

نا ومالك اأم�رنا، وه� ال�صمد  : فاهلل وحده ه� ربرّ ال�احـــد عقيدة ُتعتنق، ولها اأثرها ال�صل�كيرّ

�صالم بني اهلل وعباده. املق�ص�د يف احل�ائج، ول و�صاطة يف نظر الإ
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4- تك�ين الفرد ال�سالح:

�صالميرّ ي�صعى اإىل تربية الفرد ال�صالح وتك�ين �صخ�صيرّته تك�ينًا �صليمًا ينعك�ض  والدين الإ

ة، ويف �صبيل هذه الغاية يتناوله بالرتبية والتهذيب من جميع  ة والعامرّ اأثـــره يف حياته اخلا�صرّ

الن�احي: الروحيرّة، وال�جدانيرّة، واخللقيرّة، والعقليرّة، والجتماعيرّة، واجل�صميرّة، لي�صل به يف 

. مراتب ال�صم� اإىل غاية ما قدر له من الكمال الب�صريرّ

حاطة بها،  دة، ل ميكن ح�صرها اأو الإ �صـــالم يف هذه الرتبية و�صائل واأ�صاليب متعـــدرّ ولالإ

ومنها يف الرتبية الروحيرّة:

ت�صحيح عقيدة الفرد، وحترير وجدانه من عبادة غري اهلل، واخل�ص�ع لغري خالقه وعقد 

ال�صلـــة الدائمـــة بني العبد وربرّه عن طريـــق دع�ته اإىل التفكري يف خلـــق اهلل، وما يحيط به 

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمنَّ 
نَّ

ا اأَِعُظُكـــم ِبَ�اِحَدٍة اأَن َتُق�ُمـــ�ا لِل َ إِننَّ بداع يف الك�ن{ ُقْل ا مـــن مظاهـــر الإ

�13�
ُروا...} َتَتَفكنَّ

وعـــن طريق ال�صعائـــر الدينيرّة والعبادات التـــي هي خطط ربانية حكيمـــة لتزكية القلب 

ودعـــم الإميان، وتهذيب النف�ـــض: فالعبادات على اختالف �ص�رهـــا واجتاهاتها من �صالة، 

و�صـــ�م، وزكاة، وحج، تعبري عن �صع�ر املرء نح� ربرّه، ومتثل جالله، وحتقيق معنى العب�ديرّة 

ن�صان دائمًا اإىل وج�ده الروحيرّ الذي يجب األ ت�صغله عنه �ص�اغل  ه الإ ذعان له، وهي تنبرّ والإ

ة. اجل�صد واملادرّ

يت على ما ينبغي لها من خل��ض النيرّة هلل، و�صرف الق�صد كانت �صبياًل  والعبادات اإذا اأُدرّ

. ثم هـــي تنبه �صمري  ـــي بها يف مـــدارج ال�صم�رّ الروحيرّ اإىل تكميـــل النف�ـــض وتهذيبها والرتقرّ

خرة؛ لكيال ي�صتغرق يف وج�ده  ن�صـــان علـــى الدوام اإىل ال�ج�د اخلالد الباقي يف الـــدار الآ الإ

الزائل املحدود يف حياته الدنيا.

ثم هي اإىل ذلك كله و�صيلة اإىل تق�مي �صل�ك الفرد وتنظيم عالقته مبجتمع.

ويف الن�ص��ـــض التالية اإ�صـــارات اإىل �صيء من اآثار العبـــادات يف تهذيب النف�ض، وتق�مي 

ال�صل�ك.

�14�
اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َوامْلُنَكِر}. إِننَّ ال�سنَّ اَلَة ا قال تعاىل: {َواأَِقِم ال�سنَّ

وقال �صلى اهلل عليه واآله �صلم يف ال�ص�م »ال�صيام جنة، فاإذا كان ي�م �ص�م اأحدكم فال 
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يرفُث، ول ي�صخب فاإن �صابرّه اأحد اأو قاتله فليقل: اإين �صائم، اإين �صائم«. وال�ص�م اإىل ذلك 

رادة وامتالك زمـــام النف�ض، وممار�صة الف�صائـــل واآداب ال�صل�ك،  تدريـــب عملـــيرّ لتق�ية الإ

فـــاإذا مل ياأخـــذ ال�صائم نف�صه باآداب ال�ص�م تروي�صًا لها وتهذيبـــًا اأهدر �ص�مه. ويف الزكاة 

َكـاَة  ُت�َن الزنَّ ُقـــ�َن َوُي�ؤْ يقـــ�ل جل �صاأنه: {... َوَرْحَمِتي َو�ِســـَعْت ُكلنَّ �َســـْيٍء َف�َســـاأَْكُتُبَها ِللنَِّذيَن َيتنَّ

�15�
ِمُن�َن}  َوالنَِّذيَن ُهم ِباآَياِتَنا ُي�ؤْ

ِ َوَما اآَتْيُتم 
نَّ

ُبَ� يِف اأَْمَ�اِل الننَّا�ِض َفـــاَل َيْرُب� ِعنَد الل ًبا ليَِّرْ ن ريِّ وقـــال تعاىل: {َوَما اآَتْيُتـــم ميِّ

�16�
ِعُف�َن}.  ِ َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُ�سْ

نَّ
ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه الل ميِّ

ن�صانيرّة، باعتبارها  �صالم يعرتف بالنفعالت والع�اطف الإ ويف الرتبية ال�جدانيرّة: ترى الإ

ه�اء  ه يرورّ�ض النف��ض على مقاومة النزعات اجلاحمة والأ جزءًا من الطبيعة الب�صريرّة، ولكنرّ

الفا�صدة، وعلى تلبية الدوافع الفطريرّة من غري اإفراط ول تفريط. »اإنرّ القلب الذي ل يخاف 

ا الف�صل يف احلزن  ل ف�صل له يف ال�صجاعة، والقلب الذي ل يحزن ل ف�صل له يف ال�صب، اإمنرّ

�17�
والغلبة عليه، ويف اخل�ف وال�صم� عليه.«

ن َقْبِل اأَن  إِالنَّ يِف ِكَتاٍب ميِّ ْر�ِض َواَل يِف اأَنُف�ِســـُكْم ا َ ـــيَبٍة يِف ااْلأ �سِ ـــاَب ِمن مُّ وقال تعاىل:{ َما اأَ�سَ

 
ُ نَّ
ا اآَتاُكْم َوالل ِ َي�ِســـٌر ¨ ِلَكْياَل َتاأْ�َســـْ�ا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُح�ا ِبَ

نَّ
إِننَّ َذِلَك َعلَى الل اأََها ا ننَّرْبَ

  ووعد اهلل املترّقـــني الذين ميلك�ن قياد اأنف�صهم يف جميع 
�18�

َتـــاٍل َفُخـــ�ٍر}.  اَل ُيِحـــبُّ ُكلنَّ ُمْ

إِىَل  ة عري�صـــة وحمبة منه ورحمة. فقال: {َو�َســـاِرُع�اْ ا ه�نها وجهة اخلري جنرّ احلـــالت وي�جرّ

ِقـــنَي ¨ النَِّذيَن ُينِفُق�َن يِف  ْت ِلْلُمتنَّ ْر�ُض اأُِعدنَّ َ ـــَماَواُت َواالأ ـــَها ال�سنَّ بيُِّكْم َوَجننٍَّة َعْر�سُ ن رنَّ َمْغِفـــَرٍة ميِّ

�19�
 ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي}. 

ُ ّ
اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن الننَّا�ِض َوالل رنَّ اء َوال�سنَّ رنَّ ال�سنَّ

ويف الرتبيـــة اللقيـــة: ير�صم القراآن الكرمي وال�صنة النب�ية قـــ�ًل وفعاًل منهاجًا ق�ميًا 

داب املحم�دة وتطهريها من النقائ�ض  خالق الفا�صلة والآ ن�صانيرّة بالأ �صاماًل لتكميل النف�ض الإ

ن�صان. والرذائل حتى ت�صل اإىل اأبعد غاية مقدورة لالإ

ثر العظيم  �صالم اإىل هذه الرتبية اخللقيرّة من العناية والهتمام ك ما لها من الأ ه الإ وي�جرّ

متم  يف حيـــاة الفرد واملجتمع حترّى جعل الر�ص�ل f اإمتامها غاية بعثته فقال: »اإمنا بعثت لأ

خالق«، وقال: »اأثقل ما ي��صع يف امليزان ي�م القيامة تق�ى اهلل وح�صن اخللق«. مكارم الأ

مر بها  �صالم ي�صمـــل الت�جيه اإىل الف�صائـــل اخللقية والأ ومنهـــاج الرتبيـــة اخللقيرّة يف الإ

والرتغيب فيها، واتخاذ ال��صائل املتن�عة لتثبيت القيم الفا�صلة، كما ي�صمل ما يرتبط بهذه 
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الف�صائل من األ�ان ال�صل�ك الق�مي.

إِننَّ النَِّذيَن  وهـــ� ما يعبرّ عنه القراآن الكرمي بالعمل ال�صالح، وال�صتقامـــة، قال تعاىل: {ا

�20�
اِت َكاَنْت َلُهْم َجننَّاُت اْلِفْرَدْو�ِض ُنُزاًل}  احِلَ اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�سنَّ

وي�صمل منهاج الرتبية اخللقيرّة كذلك النهي عن الرذائل وما ينبعث عنها من انحرافات 

ر اهلل من م�اقعتها يف ال�صررّ والعلن. قال تعاىل: {َوَذُرواْ َظاِهَر  ال�صل�ك واملحظ�رات التي حذرّ

إِن   واأي�صًا: { ا
�21�

ُف�َن}  ا َكاُن�اْ َيْقرَتِ ْثَم �َســـُيْجَزْوَن ِبَ إِننَّ النَِّذيَن َيْك�ِســـُب�َن االإِ ْثِم َوَباِطَنُه ا االإِ

.
�22�

ْدَخاًل َكِرًيا} َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ْر َعنُكْم �َسييِّ َتِنُب�اْ َكَباآِئَر َما ُتْنَهْ�َن َعْنُه ُنَكفيِّ َتْ

ن�صان اأنرّها و�صيلة اإىل الكمال،  خالق يف كلرّ �صاأن من �صـــ�ؤون الإ �صـــالم يحمد من الأ اإنرّ الإ

. ويف الرتبية اخللقيرّة يربط الديُن  م�صتهدفـــًا تكميـــل الفرد الذي ه� ن�اة الجتماع الب�صـــريرّ

 َيْعلَـــُم َما ُتْبُدوَن َوَما 
ُ نَّ
لع على خفاياه {َوالل له مطرّ ن�صان و�صمرَيه بربرّه؛ لعلمـــه اأنرّ الإ قلـــَب الإ

، ويراقبه حترّى يف خلجاته واأحاديث نف�صه.
�23�

َتْكُتُم�َن} 

مانة، وال�فاء، والرحمة، والعطف،  �صالم: ال�صدق، والأ ومن الف�صائل التي يدع� اإليها الإ

داب  وال�صـــب، والعف�، والعدل، واحللـــم، والرفق.. وغريها. كما اأنرّه يدعـــ� اإىل كثري من الآ

: كح�صن  لـــ�ان ال�صل�ك التـــي تنبثق عن هذه الف�صائـــل، وتندرج يف نطاق الكمـــال اخللقيرّ واأ

قارب واجلـــريان، وم�صاعدة املحتاجني، وكف  ح�صان اإىل الأ املعاملـــة، ورعاية ال�صعفاء، والإ

ذى عن النا�ض، والت�دد اإليه.. وغري ذلك. الأ

�صالم عنها: الكذب، واخليانة، والغـــدر، والق�ص�ة، والظلم،  ومـــن الرذائل التـــي ينهى الإ

ثرة، والكبياء، واحلقد.. وغريها كما اأنرّه ينهى عن كثري من األ�ان ال�صل�ك التي تنبعث  والأ

لقاب،  عـــن هذه الرذائل وترتبط بها: كاإيذاء النا�ض، وال�صخرية منهم، واللمز، والتنابز بالأ

و�ص�ء الظن، والتج�ص�ض والغيبة، والنميمة... وغريها.

ر�صـــاد اإىل اآداب ال�صلـــ�ك يف اأدقرّ تف�صيالتها حترّى  �صـــالم يف هذا املجـــال الإ ول يـــدع الإ

ن�صـــان الجتماعـــي الكامـــل يف اأدق �ص�رة ويف  �صـــالم يخـــرج الإ �صـــحرّ اأن يقـــال: »اإنرّ اأدب الإ

.
�24�

اأجملها«

. ويف 
�25�

وَها} �اْ ِباأَْح�َسَن ِمْنَها اأَْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ إَِذا ُحييِّْيُتم ِبَتِحينَّ اإقراأ يف ذلك ق�له تعاىل: { َوا

يات الكرمية التي   وغريها من الآ
�26�

اِهِلنَي}. {ُخـــِذ اْلَعْفـــَ� َواأُْمْر ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْض َعـــِن اْلَ

ت�ؤكد هذه املعاين.
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�صالم احرتام العقل، واإعطاوؤه حرية التفكري يف كل جمال  والرتبية العقليرّة: ق�امها يف الإ

اإل الغيبيرّات التي يعييه اخل��ض فيها.

ه الفكر  ل ويجعلهما عماد الإميان باهلل وت�حيده، وينبرّ مرّ
فهـــ� يطالبه دائمًا بالتفكري والتاأ

ة،  ن�صـــاينرّ اإىل كثرٍي من ظ�اهر الك�ن اجلديـــرة بالبحث والنظر ل�صتنباط ق�انينها العامرّ الإ

َفـــاِق َويِف اأَنُف�ِســـِهْم َحتنَّى  يِهْم اآَياِتَنـــا يِف ااْلآ ُِِ واأوجـــه العـــبة واحلكمة فيها قال تعـــاىل: {�َســـ

ْب�َســـاَر  َ ـــْمَع َوااْلأ ، وقال: { ُقْل ُهَ� النَِّذي اأَن�َســـاأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ال�سنَّ
�26�

{ ـــقُّ ـــُه احْلَ َ َلُهـــْم اأَننَّ َيَتَبـــنينَّ

.
�27�

ْفِئَدَة...} َ َوااْلأ

�صالم يف الع�صر احلديث: »اإنرّ  ية يق�ل بع�ض املفكرين من قـــادة الإ  ويف تف�صـــري هذه الآ

خـــرون وخ�ص��صًا من  ال�صمـــع هنـــا يرمـــز اإىل ا�صتعماله يف اإحراز املعرفـــة التي اكت�صبها الآ

ـــة، والب�صر يعني تنميـــة هذه املعرفة مبا ي�صاف اإليهـــا من ثمرات املالحظة  اأجيـــال الب�صريرّ

والبحث والتجريب، والف�ؤاد يرمز اإىل تنقية هذه املعارف من اأدرانها واأو�صابها، ثم ا�صتخال�ض 

�28�
النتائج منها وا�صتخدامها يف اإ�صعاد الفرد واملجتمع ويف كل غرف بناء«.

�صـــالم يلزم بالتعلم وا�صتمراره مدى احليـــاة، فيق�ل النبي f: »طلب العلم فري�صة  والإ

على كل م�صلم وم�صلمة«، ويق�ل: »اأطلب العلم من املهد اإىل اللحد«... »احلكمة �صالة امل�ؤمن 

اأنرّى وجدها فه� اأحق النا�ض بها«.

ن�صاينرّ اإىل التفكري والبحث تراه يط�ف به يف جميع اأنحاء  �صالم للعقل الإ ويف ت�جيـــه الإ

الك�ن �صمائه واأر�صه، حي�انه ونباته، واإن�صانه، حيه وميته، لالنتفاع بخ�ا�ض املادة وما خفي 

 ِ
نَّ

ـــْنَع الل مـــن اأ�صرارها ولل��ص�ل اإىل ما وراء ذلك من اأدلرّة على قدرة اخلالق جل �صاأنه:{ �سُ

.
�29�

النَِّذي اأَْتَقَن ُكلنَّ �َسْيٍء}

�صالم يربط الفرد مبجتمعه، ويربى فيه ال�صع�ر بال�لء  ويف الرتبية الجتماعيرّة: نرى الإ

ه«، وقال: »مثل  لـــه والنتماء اإليه قال عليه ال�صـــالة وال�صالم: »خالط النا�ض ودينك ل تكلمنرّ

هم وتعاطفهم كمثل اجل�صد ال�احد اإذا ا�صتكى منه ع�ص� تداعى  امل�ؤمنني يف تراحمهم وت�ادِّ

ى وال�صهر«، وقال: »امل�صلم اأخ� امل�صلم ل يظلمه ول ُي�صلمه«. له �صائر اجل�صد باحلمرّ

كما يربرّيه على القيم واملبادئ اخللقيرّة التي تكفل له امل�اءمة الجتماعيرّة بينه وبني غريه 

مانة، وال�فـــاء، وح�صن اجل�ار، ولني اجلانب، والت�ا�صع،  مـــن اأفراد املجتمع: كال�صدق، والأ

والت�صامح، وبذل املع�نة، ونح�ها ويناأى به عن ال�صفات التي ت�صيء اإىل عالقاته بغريه.



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

91   

ومتتـــد هذه الرتبيـــة اإىل تعريفه بحق�قـــه، لي�صتم�صك بها ول يفرط فيهـــا. واأخ�ض هذه 

احلق�ق بالذكر حق التمترّع بالعدالة الجتماعيرّة، وحقرّ احلرية يف كلرّ اآفاق احلياة يف العتقاد، 

والفكـــر، والعلم، والقـــ�ل، والتملك، والت�صـــرف، واختيار نظم احلكـــم والجتماع يف اإطار 

ِئَكُة َظامِلِي اأَْنُف�ِســـِهْم َقاُلـــ�اْ ِفيَم ُكنُتْم َقاُل�اْ  اُهُم امْلاَلآ إِننَّ النَِّذيَن َتَ�فنَّ  قال تعاىل: {ا
�30�

الديـــن.

.
�31�

ِ َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُرواْ ِفيَها...}
ّ

ْر�ِض َقاْلَ�اْ اأََلْ َتُكْن اأَْر�ُض الل َ َعِفنَي يِف االأ ُكننَّا ُم�ْسَت�سْ

وقـــال عليه ال�صالة وال�صالم: »من ُقتل دون ماله فهـــ� �صهيد، ومن قتل دون ِعر�صه فه� 

�صهيد«.

كمـــا متتدرّ هذه الرتبيـــة اإىل تعريفه ب�اجباته نح� ربه، ونح� نف�صـــه، ونح� اأ�صرته، ونح� 

جمتمعـــه ووطنه، وحتر�ض علـــى تنمية ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية لديـــه، ويتج�صد ذلك يف التكاليف 

ال�صرعية التي تبداأ مع �صن البل�غ.

فهي تدريب عملي مبكر على حتمل امل�ص�ؤولية بحمل اأمانة التكاليف.

قال عليه ال�صالم: »كلكم راع وكلكم م�ص�ؤول عن رعيته...«.

�صالم م�قفًا و�صطًا بـــني مطالب اجل�صد ومطالب  ويف هـــذه الرتبيـــة الجتماعيرّة يقف الإ

خرة، فال يفر�ض على امل�صلم الرهبانية والنعزال عن  الـــروح، وبني العمل للدنيا والعمـــل لالآ

خرة، ول ير�صى له ال�صتغراق يف ماديات احلياة  معرتك احلياة والنقطاع للعبادة تاأهبًا لالآ

�صالم خ�صام بني الروح  خرته. »لي�ض يف الإ و�ص�اغل العي�ض نا�صيًا �ص�ؤون روحه وال�صتعداد لآ

�صالم كل  ن�صان يف نظر الإ ؛ وذلك اأنرّ الإ
�32�

واجل�صـــد، ولي�ض فيه خ�صـــام بني املعا�ض واملعاد«

ل يتجزاأ، والكمال املن�ص�د له يتحقق يف ارتقائه ماديًا ومعن�يًا.

نـــ�اع الزينة، وحثه على ال�صعي  �صالم للم�صلم التمتع بالطيبات والتجمل باأ ولقـــد اأحل الإ

والتناق�ـــض يف �صبيل ماآرب احلياة الكرمية، ولكنـــه ر�صم له يف ذلك دائرة، يجب األ يتخطى 

نه تعاىل يحل الطيبات ويحرم  نطاقها، فنهاه عن حترمي ما اأحل اهلل اأو ا�صتحالل ما حرم؛ لأ

�صراف، قال  اخلبائث، واأمره كذلك اأن يلزم حدود العتدال حتى ل يقع يف ا�صرار الته�ر والإ

إِننَُّه اَل ُيِحبُّ  تعاىل: {َيا َبِني اآَدَم ُخُذواْ ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكليِّ َم�ْســـِجٍد وُكُل�اْ َوا�ْســـَرُب�اْ َواَل ُت�ْســـِرُف�اْ ا

.
�33�

ْزِق}  ييَِّباِت ِمَن الريِّ ِتَي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطنَّ ِ النَّ
ّ

َم ِزيَنَة الل امْلُ�ْسِرِفنَي ¨ ُقْل َمْن َحرنَّ

خرة  �صالمي بني مطالب الـــروح واجل�صد وم�صالح الدنيا والآ وهكـــذا »يجمع الت�صريع الإ

ـــة امل�صلم فال ي�قعـــه يف ف�صام وجـــداين ي�صق عليه  بـــال تناق�ـــض ول تنـــازع، وي�حد �صخ�صيرّ
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.
�34�

احتماله«

.
�35�

ْنَيا...} يَبَك ِمَن الدُّ ِخَرَة َواَل َتن�َض َن�سِ اَر ااْلآ  الدنَّ
ُ نَّ
قال تعاىل: {َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك الل

خرته ول اآخرته لدنياه، بل  وقـــال عليه ال�صالة وال�صالم: »لي�ض خريكم من ترك دنياه لآ

خريكم من اأخذ من هذه وهذه«.

ي الدين وظيفة يف حياة الفرد، اإ�صباعًا لنزعته الفطريرّة اإىل التديرّن، واإ�صفاء  وهكذا ي�ؤدرّ

ن�صانيرّة، وتربيًة  لل�صكينة وال�صتقرار على نف�صه وحياته، واإحياء ل�صمريه، وحتقيقًا لكرامته الإ

ـــة، وال�جدانيرّة، واخللقيـــة، والعقليرّة،  لـــه تربيـــة �صاملة متكاملة من جميـــع الن�احي الروحيرّ

والجتماعيرّة، واجل�صميرّة.

ن�صـــاينرّ الفا�صل الذي يجـــد هدايته ور�صده  ن املجتمع الإ ومـــن هذا الفرد ال�صالـــح يتك�رّ

ع�صـــر والبيئات - يف مبادئ الدين، التي ل تع�قـــه عن اأيرّة غاية تفتحها  - علـــى اختالف الأ

اأمامه اأ�ص�اط العلم واحل�صارة.

ب- وظيفة الدين يف حياة املجتمع

طار العام ل�ظيفة الدين يف حياة املجتمع ذا �صعبتني كبريتني: يتمثرّل الإ

اأولهما: بناء الجتماع الب�صريرّ على ق�اعد واأركان متينة.

والثانيـــة: �صيانة هذا البنـــاء وحمايته من ع�امل الف�صاد والنحـــالل مبا يكفل ا�صتمرار 

جل الذي قدر اهلل. �صالحه وبقائه اإىل الأ

ـــة وظيفتهـــا يف بنـــاء الجتمـــاع الب�صـــريرّ واحلفاظ عليه  �صالميرّ ت ال�صريعـــة الإ ولقـــد اأدرّ

مبجم�عـــة وافية من املبادئ والق�اعـــد تكفل للنا�ض - ل� اأح�صن�ا اتباعها- اأن يعي�ص�ا اإخ�ة، 

متحابني، ي�جه �صل�كهم �صمري امل�ؤمنني باهلل، الذين يرج�ن رحمته، ويخاف�ن عذابه.

اأوًل: بنـــــاء املجتمـــــع

تك�ين الفرد ال�سالح:

�صالم لبنـــاء الجتماع الب�صريرّ هـــ� عنايته بتك�يـــن الفرد امل�ؤمن  اأول اأ�صا�ـــض و�صعـــه الإ

ال�صالـــح علـــى ال�ص�رة التي �صبق ت��صيحهـــا، ليك�ن لبنة �صليمة يف البنـــاء الكبري للمجتمع 
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�صالمي. الإ

�ســـــرة و�سيانتهـــــا: تاأ�سيــــــ�ض االأ

�صرة – وحدة  �صالم بتاأ�صي�ـــض الأ فراد ال�صاحلـــني ذك�رًا واإناثًا عنـــي الإ ومـــن ه�ؤلء الأ

�صرة و�صفاتها  - ورعايتها وتنظيم �ص�ؤونها. ومن الطبيعي اأن ينعك�ض ن�ع الأ الجتماع الب�صريرّ

�صر املك�نه له. على املجتمع، واأن يك�ن املجتمع �ص�رة مكبة حلال الأ

�صرة، وال��صيلة لتنظيم العالقة بني  �صالم ه� الطريق امل�صروع لبناء الأ والزواج يف نظر الإ

الرجل واملراأة، ومنع ال�صي�ع فيها، والف��صى امل�ؤدية اإىل البغ�صاء والتناحر و�صفك الدماء.

إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  َت�ْســـُكُن�ا ا ْن اأَنُف�ِســـُكْم اأَْزَواًجا ليِّ قال تعاىل: { َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخلََق َلُكم ميِّ

.
�36�

ًة َوَرْحَمًة...}  َ�دنَّ منَّ

�صالميرّ يرعـــى هذا الرباط  �صرة بعقـــد الزواج، فـــاإنرّ الت�صريع الإ ومتـــى اكتمـــل وج�د الأ

ق  املقد�ـــض اأعظم رعاية، ويح�طه ب�صياج من ال�صمانات التي تكفل حمايته وبقاءه حترّى حتقرّ

ي ر�صالتها يف املجتمع على خري وجه. �صرة وج�دها، وت�ؤدرّ الأ

اهـــات النف�صيرّة  �صالمـــيرّ يف هذا ال�صـــدد اإىل اإقرار املبـــادئ والجترّ ويترّجـــه الت�صريـــع الإ

ـــة، وال�صل�كيرّة التي تكفـــل دعم العالقة الزوجيرّة، واإىل رفع �صـــاأن املراأة، وتقرير  والجتماعيرّ

�صرة )الرجل واملراأة( كما يعتني الت�صريع  حق�قها يف عدالة، لتحقيق الت�ازن بني دعامتي الأ

�صرة: ال�اجبات املتعلقة بالرابطة  �صالمي اأي�صًا بتحديد ال�اجبات واحلق�ق يف حميط الأ الإ

م�مة اأي  ب�ة والأ ـــة؛ اأي واجبات الرجل لزوجته، واملراأة لزوجها، واملتعلقة برابطة الأ الزوجيرّ

ولد نح� اآبائهم واأمهاتهم،  م نح� اأبنائهما. وواجبات البن�ة اأي واجبات الأ ب والأ واجبات الأ

خ�ة نحـــ� بع�صهم البع�ـــض، ومل تغفـــل ال�صريعة –مع كل ذلـــك- احتمالت  ثـــم واجبـــات الإ

�صرة على هدى من روح  �صرة، فر�صمت الطريق ملعاجلـــة م�صكالت الأ ال�صقـــاق والنزاع يف الأ

�صالم ومبادئه. الإ

تنظيم العالقات يف املجتمع:

�صالم اأ�ص�ض العالقات التي يجـــب اأن ت�ص�ده، وحتكم  وا�صتكمـــاًل لبناء املجتمع و�صـــع الإ

حياته يف ن�احـــي القت�صاد، وال�صيا�صة، والجتماع م�صتهدفـــًا بذلك حتقيق م�صالح النا�ض 
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خرة. وال�فاء بحاجاتهم، واإ�صعادهم يف الدنيا والآ

    )اأ( العالقات االجتماعّية:

خـــاء وامل�صاواة  �صالم العالقـــات بني النا�ض علـــى اأ�ص�ض روحيـــة را�صخة من الإ يقيـــم الإ

ـــة، لي�ض منهم �صعب  ن�صانيرّ والتكافـــل الجتماعـــي، فال تفا�صل بينهم مـــن حيث طبيعتهم الإ

جنا�ض  لـــ�ان، والدماء، والأ خمتـــار، اأو �صاللة ممتـــازة، ول يختلف نظره اإليهم باختالف الأ

واللغات... اأو غريها.

عمال،  ولكنهم يتفا�صل�ن على اأ�ص�ض خارجة عن ذلك: كالتفاوت يف الكفاية، والعلم، والأ

ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُع�ًبا َوَقَباِئَل  إِننَّا َخلَْقَناُكم ميِّ َها الننَّا�ُض ا خالق. قال تعاىل: {َيا اأَيُّ والأ

.
�37�

ِ اأَْتَقاُكْم}
نَّ

إِننَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد الل ِلَتَعاَرُف�ا ا

وقـــال عليه ال�صالة وال�صـــالم يف خطبة ال�داع: »اأيرّها النا�ـــض اإنرّ ربكم واحد، واإن اأباكم 

، ول لعجمـــي على عربي، ول  دم، واآدم من تـــراب، لي�ض لعربيرّ علـــى عجميرّ واحـــد، كلكـــم لآ

بي�ض على اأحمر ف�صل اإل بالتق�ى«. حمر على اأبي�ض، ول لأ لأ

نرّه رب العاملني واإله اجلميـــع، اإيابهم اإليه،  ولي�ـــض هنـــاك احتكار من اأحد لف�صـــل اهلل؛ لأ

ُه ُقْل َفِلَم  اوؤُ ِ َواأَِحبنَّ
ّ

وح�صابهـــم عليـــه. قال تعاىل: {َوَقاَلِت اْلَيُه�ُد َوالننَّ�َســـاَرى َنْحُن اأَْبَنـــاء الل

.
�38�

ْن َخلََق...} نَّ ُبُكم ِبُذُن�ِبُكم َبْل اأَنُتم َب�َسٌر ميِّ ُيَعذيِّ

ة التعارف والتنا�صر،  خ�رّ �صالمي، ومقت�صى الأ خ�ة �صعارًا للمجتمع الإ ر الأ �صـــالم يقررّ والإ

 .
�39�

والتعـــاون، ونفي التحا�صد، والتباغ�ـــض، والتظامل، قال تعاىل: {اإنا امل�ؤمنـــ�ن اإخ�ة}

وقال الر�ص�ل f: »امل�صلم اأخ� امل�صلم ل يظلمه ول ُي�صلمه«.

وقـــال: »ان�صـــر اأخاك ظاملـــًا اأو مظل�مًا، قيل يـــا ر�ص�ل اهلل هذا نن�صـــره مظل�مًا فكيف 

نن�صره ظاملًا؟ قال: تاأخذ على يده«.

ة، وامل�صـــاواة، فالد�صت�ر  خ�رّ د هـــذه الأ �صالمـــي على اختـــالف جمالته ي�ؤكرّ والت�صريـــع الإ

الدينـــيرّ د�صت�ر عام �صامل يربـــط النا�ض بربهم، وي�ثق ال�صلة بينهم، وهم يتعامل�ن يف ظله 

وفق مبـــادئ وق�اعد عادلة متماثلـــة، ودماوؤهم واأم�الهم، واأعرا�صهـــم، واأماناتهم م�ص�نة 

من، والتعلم، والعمـــل والتملك والت�صرف �ص�اء، ل  بحكـــم الدين، وحق�قهم يف احلياة، والأ

ظلم، ول تغابن.
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وهـــم اإزاء القانـــ�ن ال�صمـــاوي والتكاليـــف ال�صرعيـــة �صـــ�اء: يف العقيـــدة، والعبـــادات، 

داب، مل ُيعـــف م�صلـــم مـــن تكليف اأو ُيخ�ـــض بت�صريع لف�صـــل مزية، كذلك  واملعامـــالت، والآ

هـــم ي�صت�ون يف احل�صاب على م�قفهم من ال�صريعـــة، وجزاوؤهم معلق على قدر ا�صتجابتهم 

ْي�َض  . وقال: {َواأَن لنَّ
�40�

ا َك�َســـَبْت َرِهيَنٌة} لهـــا، وعملهم باأحكامها. قال تعاىل: {ُكلُّ َنْف�ٍض ِبَ

.
�41�

ْوَفى} َ َزاء ااْلأ إِالنَّ َما �َسَعى * َواأَننَّ �َسْعَيُه �َسْ�َف ُيَرى * ُثمنَّ ُيْجَزاُه اْلَ ن�َساِن ا ِلاْلإِ

�صالمـــي عنا�صر الجتمـــاع الب�صريرّ من الرجـــال والن�صاء،  ولقـــد ا�صت�عـــب الت�صريع الإ

فلـــم يفرق بـــني الرجل واملراأة اإل يف بع�ض الفروع ح�صبما تقت�صـــي طبيعة تك�ين املراأة. قال 

ن  ُكم ميِّ ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َبْع�سُ نُكم ميِّ ـــيُع َعَمَل َعاِمٍل ميِّ ُهْم اأَنيِّ اَل اأُ�سِ تعاىل: {َفا�ْســـَتَجاَب َلُهْم َربُّ

.
�42�

َبْع�ٍض}

ـــي يف نف�ض كلرّ فـــرد ال�صع�ر  �صالمـــي يف بناء املجتمـــع على اأن ينمرّ واعتمـــد الت�صريـــع الإ

�صهام يف املجتمع بن�ع من امل�صاركة العمليرّة وال�جدانيرّة،  بامل�ص�ؤولية اجلماعيرّة، ويدفعه اإىل الإ

ثرة والنفرادية، ويق�ي الروابـــط بني النا�ض، فيت�طد بناء  حتـــى يخفف مـــن حدة غرائز الإ

 :f املجتمـــع، ويخل� مـــن نزعات احلقـــد وال�صغينة، وع�امـــل التفكك والهدم. قـــال النبي

»كلكـــــم راٍع، وكلكــــــم م�ســــــ�ؤول عن رعيتـــــه«.

�صرة،  والتكافل الجتماعي امتداد طبيعي لال�صطالع بامل�ص�ؤوليات املبا�صرة يف حميط الأ

�صرة ال�صغـــرية اإىل جمالت  وكثـــريًا مـــا تنتقل ال�صفـــات والروابط املحم�دة مـــن جمال الأ

مة. �صرة الكبرية وهي الأ الأ

ومظاهـــر التكافـــل يف حياة املجتمـــع متعددة وم�صالكـــه مت�صعبة، فامل�ؤمنـــ�ن يف املجتمع 

خيه؛ اأي مت�صامن معه يحب له من اخلري ما يحب لنف�صه،  �صالمي اإخ�ة: كلرّ منهم كافل لأ الإ

يجابي جللب اخلري له، ودفع  ويكره له ما يكره لها، ويندفع يف ظل هذا ال�صع�ر اإىل العمل الإ

ال�صر عنه� وم�صاركته يف ال�صراء وال�صراء.

.
�43�

ْثِم َواْلُعْدَواِن} قال تعاىل: {َوَتَعاَوُن�اْ َعلَى اْلربيِّ َوالتنَّْقَ�ى َواَل َتَعاَوُن�اْ َعلَى االإِ

زمات،  فامل�ؤمنـــ�ن يتعاونـــ�ن يف العمل النافع للمجتمـــع، ويتعاون�ن يف اأوقـــات املحن والأ

ويتعاون�ن يف املحافظة على �صالمة اأوطانهم وحماربة اأعدائها، ويتعاون�ن يف رعاية الفقراء 

واملعدمني واملر�صى وذوي احلاجات.

ويف احلديث اأنرّ ر�ص�ل اهلل f قال: »من كان عنده ف�صل ظهٍر فليعد به على من ل ظهر 
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له، ومن كان عنده ف�صل زاٍد فليعد به من ل زاد له«.

قال راوي احلديث - م�صلم عن اأبي �صعيد - فذكر ر�ص�ال اهلل من اأ�صناف املال ما ذكر 

خالق  حد منا يف الف�صل. وهم مت�صامن�ن يف امل�ص�ؤولية عن �صيانة الأ حتى راأينا اأنه ل حق لأ

نها ال�صياج الذي يحمي املجتمع من الف��صى والف�صاد والنحالل، ومت�صامن�ن يف  العامـــة، لأ

تاأييد ال�صيا�صة الر�صيدة ومقاومة الف�صاد والنحراف.

خ�ة، والتكافل،  �صالم العالقات الجتماعيرّة علـــى دعائم من امل�صاواة والأ هكـــذا يبني الإ

ن املجتمع املثايل يف ترابطه، وتعاونه، وتراحمه، وتعاطفه وق�ته. وهي كفيلة اأن تك�رّ

)ب( العالقات االقت�سادّية:

�صـــ�ل والق�اعد  �صـــالم العالقـــات القت�صاديرّة يف املجتمـــع على طائفة من الأ ويقيـــم الإ

مر  ويل الأ ن ي�صتقـــر عليهـــا وي�صتقيم بها النظـــام القت�صادي ال�صليم، ويـــرتك لأ �صاحلـــة لأ

حـــكام التف�صيليرّة لهذه  والعلمـــاء وذوي الخت�صا�ـــض املجتهديـــن يف كل اأمـــة اأن ي�صعـــ�ا الأ

الق�اعـــد مبا يالئم اأح�الهـــم، ويعر�ض من �ص�ؤون معاي�صهم ويحقـــق م�صاحلهم دون خرود 

على مبادئ الدين وروحه يف الت�صريع.

ق نظام �صليم بغريها منها: �صالم يف هذا ال�صدد اأ�ص�ًل عامة ل يتحقرّ ر الإ لقد قررّ

- اأنرّ املـــال مـــال اهلل، واأنرّ النا�ـــض م�صتخلف�ن فيـــه، واأنرّه ذو وظيفـــة اجتماعيرّة يجب اأن 

يها، ول يحب�ض عنها باكتنازه و�ص�ء ا�صتغالله. ي�ؤدرّ

.
�44�

�ْسَتْخلَِفنَي ِفيِه} ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَر�ُس�ِلِه َواأَنِفُق�ا ِمنَّ
نَّ

قال تعاىل: {اآِمُن�ا ِبالل

.
�45�

ِ النَِّذي اآَتاُكْم...} 
نَّ

اِل الل ن منَّ وقال: {َواآُت�ُهم ميِّ

مـــ�ال ومنع ال�صتغالل  �صالم منع الحتـــكار، والتحكم يف ال�صلع، وكنز الأ ر الإ - كمـــا قـــررّ

ر اأن يتداول املجتمع املال، ول يك�ن دولة  مـــ�ال بالباطل وقررّ بغـــري جهد وعمل، وحظر اأكل الأ

غنياء. *بني الأ

وفر�ـــض لل�صعفـــاء واملحرومني حقًا �صن�يًا معل�مًا ل يقل عن جـــزء من اأربعني جزءًا من 

.
�46�

مام واإح�صان املح�صنني مة وقد يزيد على ذلك باأمر الإ ثروة الأ

�صالم كذلك منع الت�صرفات التي تنط�ي على �ص�ء ا�صتخدام املال، واتخاذه  - وقـــرر الإ
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م الغ�صب، والغ�ض، والربا، والقمار،  و�صيلـــة لظلم، اأو اإكراه، اأو انتهاز للحاجة والعـــ�ز، فحررّ

فات املاليرّة  ـــل احلاكم حلماية املجتمع مـــن الت�صررّ واملراهنـــات... ونح�هـــا واأوجب اأن يتدخرّ

م�ل اإىل خارج البالد،  التـــي ت�صـــررّ به: كالجتار باملخدرات، والجتار مع العدو، وتهريـــب الأ

�صا�صيرّة التي يق�م عليها الت�صريع  �صعـــار... ونح�ها، تطبيقًا للقاعدة الأ وامل�صاربات لرفع الأ

�صرار. �صالميرّ يف هذا املجال وهي وج�ب درء املفا�صد ومنع ال�صرر والإ الإ

�ص�ل يف جمتمع اإن�صاينرّ فقد اأُر�صيت فيه اأركان القت�صاد  واإذا تقـــررت هذه الق�اعد والأ

علـــى اأق�ى اأ�صا�ض، ول حرج عليه بعد ذلك اأن يترّخـــذ اأيرّ مذهب من مذاهب القت�صاد، واأن 

�صماء. يه ما �صاء من الأ ي�صمرّ

هداف املن�ص�دة منها يف  واإمتامـــًا للت�صريع املايلرّ و�صمانًا ل�صالمـــة املعامالت وحتقيق الأ

�صالم على ربط املعامالت املاليرّة بالعن�صر  تبادل املنافع وحتقيق م�صلحة املجتمع حر�ض الإ

نرّ �صمـــري امل�صلم متى كان يقظًا، يراقـــب اهلل ويخ�صاه، كان  ؛ لأ خالقـــيرّ وال�صمـــري الدينيرّ الأ

يف ذلـــك �صمان لإمتام املعامالت كلها يف احلدود التـــي �صرعها اهلل، والتي تلتقي بالف�صيلة 

خالق. ومكارم الأ

�صالم يف املعامالت كثرية منها: ال�فاء باللتزامات والعق�د،  داب التي يدع� اإليها الإ والآ

مانة  وال�صدق، وجتنـــب الغ�ض، وال�صماحة يف البيع وال�صراء والق�صـــاء والقت�صاء، ومنها الأ

واإيفـــاء الكيل وال�زن والقيا�ض، والبعد عن التدلي�ـــض واإخفاء عي�ب ال�صلع، واحللف الكاذب 

. وقال: 
�47�

َها النَِّذيَن اآَمُن�اْ اأَْوُف�اْ ِباْلُعُق�ِد...} لرتويجها... اإىل غري ذلك. قال تعاىل: {َيا اأَيُّ

{اأَْوُفـــ�ا اْلَكْيـــَل َواَل َتُك�ُنـــ�ا ِمَن امْلُْخ�ِســـِريَن̈  َوِزُن�ا ِباْلِق�ْســـَطا�ِض امْلُ�ْســـَتِقيِم̈  َواَل َتْبَخ�ُســـ�ا 

.
�48�

الننَّا�َض اأَ�ْسَياءُهْم...}

ومـــرَّ النبي f على �صبة طعـــام، فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�صابعـــه بلاًل فقال: ما هذا 

يـــا �صاحب الطعام؟ قال: اأ�صابته ال�صماء يا ر�صـــ�ل اهلل. قال: اأفال جعلته ف�ق الطعام حتى 

نا فلي�ض منا«. وقال: »اليمـــني الكاذبة منفقة لل�صلعة ممحقة للبكة«.  يـــراه النا�ض؟ من غ�صَّ

وقال: »اأنا ثالُث ال�صريكني ما مل يخن اأحدهما �صاحبه، فاإذا خانه خرجُت من بينهما وجاء 

ال�صيطان«... اإىل غري ذلك.

رت ق�صـــاء امل�صالح وتبادل  داب ي�صرّ ت يف ظلرّ هـــذه الآ ول �صـــك يف اأنرّ املعامـــالت اإذا مترّ

ة النا�ض، وتعاونهم، وكانت  املنافـــع، ونفت كثريًا من اخل�ص�مات واملنازعـــات، بل زادت م�درّ
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�صالم اإىل اإقرارها ون�صرها يف  مظهـــرًا من مظاهر التاآلف والتاآخي، والتعاون التي ي�صعى الإ

املجتمع، لتدعيم اأركانه و�صالمة بنائه.

اأهمّيـــــة العمـــــل يف البنــــــــاء االقت�ســــــــــادي:

نتـــاج، وحتقيق  �صـــالم يف جمـــال الت�صريع القت�صـــادي العنايـــة ب��صيلة الإ ومل يغفـــل الإ

الة لعالج م�صـــكالت الفقر فيه، األ وهي العمل،  داة الفعرّ الكتفـــاء، والرخـــاء يف املجتمع، والأ

ب فيه بكلرّ ال��صائل، وجعله حقًا للفرد، وواجبًا عليه يف ال�قت  فاأمر بالعمل، وحثرّ عليه ورغرّ

اته عبادة، كما حـــثرّ على اإتقانه واملثابـــرة عليه، ونفر من  نف�صـــه، وجعـــل ال�صب علـــى م�صقرّ

خرين وبـــنيَّ احلالل امل�صروع واحلرام غـــري امل�صروع من  البطالـــة والك�صـــل والترّكال على الآ

ل،  اءة النافعة، ويبعدهم عن الك�صل والتبطرّ عمال البنرّ عمال، كلرّ ذلك ليدفع النا�ض اإىل الأ الأ

بـــة واأ�صاليب الك�صب اخلبيثة التي تق�م على اخلدع والحتيال، وعلى اجل�صع  عمال املخررّ والأ

ي اإىل التنافـــر والبغ�صـــاء وي�صيء اإىل ا�صتقـــرار املجتمع  ا يـــ�ؤدرّ ـــة... ونح�هـــا ممرّ والنتهازيرّ

ال«. وقال:  و�صالمتـــه. قال ر�صـــ�ل اهلل f: »اإنرّ اهلل يحبُّ العبد املحرتف ويكـــره العبد البطرّ

ـــه f �صافع يدًا خ�صنة من اأثـــر ا�صتعمال امل�صحاة،  نرّ »قيمـــة كلرّ امرئ مـــا ُيح�صنه«. ويروى اأ

مة على النار«، »هذه يٌد يحبها اهلل ور�ص�له«. فقال: »هذه يٌد حمررّ

)ح( العــــالقـــــــــات ال�سيا�سّيـــــــة:

�ص�ل والق�اعد التي يق�م  �صالمـــيرّ ب��صع الأ وا�صتكمـــاًل لبناء املجتمع اعتنى الت�صريع الإ

زمنة واختالف البلدان. ة على ت�ايل الأ مرّ عليها النظام ال�صيا�صيرّ ال�صالح يف الأ

ومن ق�اعده يف ذلك ما ياأتي:

اإقرار مبداأ احلكم، واإقامة نظام اجلماعة على اأ�صا�ض ا�صطالع اأفراد منها باأمر احلكم 

فيها.

ة يت�ىلرّ  مرّ مـــام وكيل الأ مام والرعيرّة: الإ ـــة امل�صرتكة بني الإ وليرّ
اأ�صا�ـــض نظام احلكم امل�ص�ؤ

ة متكافلة مت�صامنة معه يف احلق�ق والتبعات. مرّ ال�صلطة عنها، والأ

من والرخاء والتقدم للمجتمع كله. غاية احلكم حتقيق الأ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

99   

�ســــــــــــالم: ومــــن دعائـــــم نظــــــــام احلكــــــــم يف االإ

ية النقـــد، وكلرّها قيم  ية الراأي، وحررّ نرّها مظهر مـــن مظاهر امل�صـــاواة، وحررّ  ال�صـــ�رى؛ لأ

�صالمي. اأ�صيلة يف الت�صريع الإ

وال�صـــ�رى هي ال�صبيـــل اإىل جتنيد الكفايـــات املتن�رّعة خلدمة املجتمـــع يف �صترّى امليادين 

وحتقيق اخلب املرج� له.

واأيـــًا كانت ال�ص�رة التي يترّخذها تطبيق مبـــداأ ال�ص�رى فهي يف جميع احلالت اأمان من 

خطاء التي يجر اإليها النفراد بالراأي، وهي اأخطاء  ام بال�صع�ب، واأمان من الأ ا�صتبداد احلكرّ

قد تعظم حترّى ي�صتحيل عالجها.

.
�50�

. وقال: {َواأَْمُرُهْم �ُس�َرى َبْيَنُهْم}
�49�

ْمر} َ قال تعاىل: {َو�َساِوْرُهْم يِف االأ

 َياأُْمُرُكْم اأَن 
َ ّ
إِننَّ الل العـــدل: وه� �صريعة اهلل حلفظ كيـــان املجتمع وبقائه، قال تعـــاىل: {ا

.
�51�

ُكُم�اْ ِباْلَعْدِل....} إَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الننَّا�ِض اأَن َتْ إِىَل اأَْهِلَها َوا َماَناِت ا َ واْ االأ ُت�ؤدُّ

من يف املجتمع، واطمئنان النا�ض على اأرواحهم واأم�الهم  والعدل ه� ال�صبيل اإىل اإقرار الأ

عمـــال النافعة، واإثـــارة التناف�ض  واأعرا�صهـــم وحق�قهـــم، وت�جيه العزائـــم واجله�د اإىل الأ

، ولهذا جعل القراآن الكرمي اإقرار  ال�صريف بني العاملني يف �صائر جمالت الن�صاط العمراينرّ

العدل بني النا�ض ه� الهدف من اإر�صال الر�صل وت�صريع الديانات.

َناِت َواأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتـــاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُق�َم الننَّا�ُض  قال تعاىل: {َلَقْد اأَْر�َســـْلَنا ُر�ُســـلََنا ِباْلَبييِّ

.
�52�

ِباْلِق�ْسِط...}

التعـــاون بني احلاكم والرعية؛ وذلـــك للعمل على النه��ض باملجتمـــع وحمايته، ودفع كلرّ 

عرا�ض، ومقت�صى ذلك وج�ب طاعة احلاكم يف ما تدع�  م�ال والأ نف�ض والأ عـــدوان يهدد الأ

ه الدين، بل اإنرّ طاعته حينئذ مقرونة بطاعة اهلل ور�ص�له. ة ويقررّ مرّ اإليه م�صلحة الأ

 .
�53�

ْمِر ِمنُكْم...} َ �ُس�َل َواأُْوِل االأ  َواأَِطيُع�اْ الرنَّ
َ ّ
قــــال تعــــاىل: {اأَِطيُع�اْ الل

�صالم ومعهـــا كل ال�صلطات الت�صريعية  مة يف الإ واأخـــريًا يجدر بنا اأن ن�ؤكـــد اأن �صيادة الأ

ية الختيار  والتنفيذيرّة والق�صائيرّة تدور يف اإطار من مبادئ الدين واأحكامه، فهي ل متلك حررّ

يف فل�صفة احلكم واأهدافه واإن كانت متلكه يف اأ�صكال احلكم واأ�صاليبه.



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

100   

ا َجاءَك  ِبـــْع اأَْهَ�اءُهْم َعمنَّ  َواَل َتتنَّ
ُ ّ
ا اأَنَزَل الل قـــال تعاىل خماطبًا نبيرّه: {َفاْحُكـــم َبْيَنُهم ِبَ

.
�54�

{ قيِّ ِمَن احْلَ

العالقــــــات الارجيــــــــة:

مم، وما ترتبط به من  مة بغريها من الأ ويت�صل بالتنظيم ال�صيا�صي يف املجتمع عالقة الأ

�صالم يبني هذه العالقات اخلارجية على اأ�صا�ض احلرية، واحرتام احلق�ق،  معاهـــدات، والإ

وا  هلـــه اأن يردرّ �صالم ياأذن لأ ة يـــد العدوان، فـــاإنرّ الإ مرّ وعـــدم العتـــداء. فـــاإذا امتدت اإىل الأ

العدوان مبثله، بل ي�جب عليهم ذلك، وعندئذ ت�صبح احلرب �صرورًة ل منا�ض منها.

ـــِرِهْم َلَقِديٌر * النَِّذيَن   َعلَى َن�سْ
َ نَّ
إِننَّ الل قـــال تعاىل: {اأُِذَن ِللنَِّذيَن ُيَقاَتُل�َن ِباأَننَُّهْم ُظِلُم�ا َوا

.
�55�

{...
ُ نَّ
َنا الل إِالنَّ اأَن َيُق�ُل�ا َربُّ اأُْخِرُج�ا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغْرِ َحقٍّ ا

مم  �صالميرّة مع غريها من الأ ة الإ مرّ �صالم على املعاهدات التي تعقدها الأ كذلك يطبق الإ

مانة، وال�فاء، واللتزام، وعدم الغـــدر... فال�فاء لها واجب ديني،  مبادئـــه الفا�صلة من الأ

خر م�فيـــًا بها، اأما اإذا نق�صهـــا اأو اأخلَّ ب�صيء منها  خـــالل بهـــا خيانة ما دام الطرف الآ والإ

مة واملحافظة على حق�قها. فال�اجب نق�صها وم�اجهة امل�قف مبا تقت�صيه م�صلحة الأ

ن  يـــِن َوَلْ ُيْخِرُج�ُكم ميِّ ِذيـــَن َلْ ُيَقاِتُل�ُكـــْم يِف الديِّ  َعـــِن النَّ
ُ نَّ
قـــال تعـــاىل: {ال َيْنَهاُكُم الل

 َعِن النَِّذيَن 
ُ نَّ
ا َيْنَهاُكُم الل َ إِننَّ  ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي ¨ ا

َ نَّ
إِننَّ الل إَِلْيِهْم ا وُهْم َوُتْق�ِسُط�ا ا ِدَياِرُكْم اأَن َترَبُّ

ْ�ُهْم َوَمن  إِْخَراِجُكـــْم اأَن َتَ�لنَّ ـــن ِدَياِرُكـــْم َوَظاَهـــُروا َعلَـــى ا يـــِن َواأَْخَرُج�ُكـــم ميِّ َقاَتُل�ُكـــْم يِف الديِّ

.
�56�

امِلُ�َن} ُهْم َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظنَّ َيَتَ�لنَّ

ثانيــــًا: �سيانـــــــة املجتمــــع

�صالم يف ت�صريعه بناء املجتمع على اأ�ص�ض �صليمة ودعائم ق�ية...  راأيت كيف ا�صتهدف الإ

وقـــد عمـــل كذلك على �ص�ن هـــذا البنـــاء وحمايته داخليًا مـــن ع�امل الف�صـــاد والنحالل، 

وخارجيًا بردِّ املعتدين عليه.

�صـــالح بكافة الطـــرف، ومقاومة  وعمـــاد هـــذه احلمايـــة يف الداخل دعـــ�ة اإىل وج�ه الإ

املنكـــرات والف�صاد واأل�ان النحراف املادي واملعن�ي يف �صائـــر امليادين... وه� ما يعبرّ عنه 

مر باملعروف والنهي عن املنكر. القراآن الكرمي بالأ
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ة  ن حريرّ ـــه يت�صمرّ نرّ �صـــالم يعلـــق على هذا املبداأ يف حمايـــة املجتمع اأهمية كبرية؛ لأ اإنرّ الإ

ب را�صد،  ية الن�صح، والتق�مي، وي�صاعد على تك�ين راأي عام مهذرّ ية التعبري، وحررّ النقد، وحررّ

�صالح ويجعل مـــن نف�صه رقيبًا علـــى ال�صل�ك العام يف  ـــه اإىل اخلـــري والنفـــع وطرائق الإ ي�جرّ

ه اإىل اأوجه ال�صـــر والف�صاد والنحراف وم�صالكها، وي�صعى اإىل الق�صاء عليها.  املجتمـــع، فينبرّ

ن�صـــان الفاعل امل�ؤثر يف جمتمعـــه، ي�ص�نه اإذا �صح،  �صـــالم، بذلك، يعمـــل على تربية الإ والإ

مه اإذا اع�ج، يتاأثر به وي�ؤثر فيه. ويق�رّ

ويف العمـــل بهذا املبداأ حر�ض على �صالمة املجتمع، وحمبة خلري النا�ض وتعاون يف �صبيل 

فراد بامل�ص�ؤولية اجلماعية.  فراد، وتاأكيد ل�صع�ر الأ امل�صلحـــة العامة، واإيثارها على �صالح الأ

ق من خالل م�صلحة اجلماعة. وفيه اأنرّ م�صلحة الفرد تتحقرّ

�صالم ي�جب نقد اخلطاأ، وي�جب اإ�صداء الن�صح للمخطئني، يف لباقة وح�صن تاأت،  اإنرّ الإ

ن احلق ينبغي اأن يحيا ويبقى ليعم نفعه، قال  وعلـــى املجتمع كله اأن ينه�ـــض بهذا ال�اجب؛ لأ

ا َما َينَفُع الننَّا�َض  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َواأَمنَّ ا الزنَّ قنَّ َواْلَباِطَل َفاأَمنَّ  احْلَ
ُ ّ
ـــِرُب الل تعاىل: {َكَذِلَك َي�سْ

.
�57�

ْر�ِض}  َ َفَيْمُكُث يِف االأ

ثره يف �صـــالح املجتمع و�ص�نه من الف�صـــاد. قال تعاىل:  مـــر بهـــذا املبداأ تاأكيـــد لأ ويف الأ

.
�58�

ْرِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْ�َن َعِن امْلُنَكِر} إِىَل اْلَ ٌة َيْدُع�َن ا نُكْم اأُمنَّ {َوْلَتُكن ميِّ

مـــة وطبعها على احلياء،  �صالم اإىل تربية �صمائر الأ ويت�صـــل بحماية املجتمع ق�صـــد الإ

نرّ  وعلـــى ا�صتنكار القبائح وعـــدم اإظهارها، فه� مينع املجاهرة باملعا�صـــي والك�صف عنها؛ لأ

ل ال�صر ا�صتح�صانه كما يقال. ذلك اإغراٌء بها وطريٌق اإىل ا�صتح�صانها، واأورّ

واإن املجتمـــع الذي ت�صري فيه الرذيلة رافعًة راأ�صها جمتمع منحرف، واملجاهرة بالرذيلة 

ت�صجيع على ارتكابها ون�صر لها، ومظهٌر لنعدام احلياء الذي ه� منبع اأ�صيل لكثري من األ�ان 

ال�صل�ك املهذب.

ه من �ُصَعب الإميان، ومن  وقـــد رغـــب النبي f يف احلياء، فقال: »احلياء خري كله«، وعدَّ

�صيلـــة يف اأهله فقال: »احليـــاء �ُصعبة من �ُصعب الإميان«، وقـــال: »لكل دين خلق  خـــالق الأ الأ

�صالم احلياء«. وخلق الإ

ـــا حمايـــة املجتمـــع من اخلـــارج فيق�صد بهـــا املحافظة عليـــه من كيـــد الكائدين له،  اأمرّ

�صالمي يف ذلك وا�صح �صريح. والطامعني فيه، واملعتدين عليه. والت�صريع الإ
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ة التي تدور ح�ل القتـــال واجلهاد تفر�ض على  فن�ص��ـــض القراآن الكرمي وال�صنـــة النب�يرّ

امل�صلمـــني اأن تكـــ�ن عالقتهـــم بغريهم عالقة اأمن و�صـــالم، حتى يقع عليهـــم عدوان ظاهر 

ـــت يت�قع�نه ويخ�صـــ�ن خطره، فعندئذ يجب الدفاع واجلهـــاد، وقد يك�ن من احليطة  اأو مبيَّ

واحلزم اأن يك�ن الدفاع هج�مًا دون انتظار ل�صربة العدو املرتب�ض، ولذلك يق�ل تعاىل: {َيا 

.
�59�

َها النَِّذيَن اآَمُن�اْ ُخُذواْ ِحْذَرُكْم َفانِفُرواْ ُثَباٍت اأَِو انِفُرواْ َجِميًعا}  اأَيُّ

تية: ح�ال الآ �صالم اجلهاد يف الأ وقد �صرع الإ

يـــذاء والظلم. قال تعاىل:  وطان، ومدافعة الإ مـــ�ال، والأ نف�ض، والأ رد العتـــداء علـــى الأ

.
�60�

 اَل ُيِحبيِّ امْلُْعَتِديَن}
َ ّ
إِننَّ الل ِ النَِّذيَن ُيَقاِتُل�َنُكْم َواَل َتْعَتُدواْ ا

ّ
{َوَقاِتُل�اْ يِف �َسِبيِل الل

ـــة، ومقاومة من يعتدون عيها، اأو يفتن�ن النا�ض يف دينهم، اأو  الدفـــاع عن العقيدة الدينيرّ

�صالم، اأو يح�لـــ�ن بينهم وبني �صماع كلمته. قال تعاىل:  ي�صرفـــ�ن النا�ض عن الدخ�ل يف الإ

.
�61�

{ِ
ّ

يُن لِل {َوَقاِتُل�ُهْم َحتنَّى اَل َتُك�َن ِفْتَنٌة َوَيُك�َن الديِّ

مقاومـــة من ينكث�ن العه�د وينق�ص�ن التفاقـــات، ول يحرتم�ن ما بينهم وبني امل�صلمني 

ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُن�اْ يِف ِديِنُكْم َفَقاِتُل�اْ  اَنُهم ميِّ إِن ننََّكُث�اْ اأَْيَ من معاهدات، قال تعاىل: {َوا

.
�62�

اَن َلُهْم َلَعلنَُّهْم َينَتُه�َن}  إِننَُّهْم اَل اأَْيَ َة اْلُكْفِر ا اأَِئمنَّ

عالء كلمة اهلل، وتخلي�ض املرهقني باأثقال الظلم، واأوزار ال�صتعباد  الدفـــاع عن احلق لإ

وال�صتغالل. وقد جاء رجل اإىل النبي f، ف�صاأله: ما القتال يف �صبيل اهلل؟ فاإنرّ اأحدنا يقاتل 

غ�صبًا، ويقاتل َحِميرّة، فقال: من قاتل لتك�ن كلمة اهلل هي العليا، فه� يف �صبيل اهلل. 
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اإلنسانوية وجهة نظر إسالمية��1

ال�صيــخ علي رباين كلبايكاين

تعريب: حممد ح�صن زراقط

جة
مح

ال للحداثـــة اأبعـــاد عدة منها بعدها املادي الـــذي يتمثل بال�صناعـــة والطفرة التقنية، 

خر بل ركنها الركني ه� امل�صامـــني الفل�صفية التي ي�صتند اإليها البعد املادي،  وبعدهـــا الآ

ن�صان�يـــة هي اإحدى جتليات اأو فلنقل اإحـــدى الفر�صيرّات اأو املاآلت التي تنطلق منها  والإ

اأو تـــ�ؤول اإليهـــا مذاهب فكرية عدة �صهد ع�صر احلداثـــة ولدتها و�ص�ف نحاول يف هذه 

�صالمي منها. �صالم والفكر الإ ن�صان�ية وحتديد م�قف الإ املقالة بيان مفه�م الإ
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البحث ال�سطالحي:

كلمـــة اإن�صان�ية هـــي ترجمة مل�صطلح )Humanism( امل�صتق مـــن كلمة )Human( اأي 

ن�صان ومركزيـــة وج�ده يف هذا  ن�صـــان. ويق�صـــد منهـــا يف اللغة العربية القـــ�ل باأ�صالة الإ الإ

العامل.

نكليزيـــة باأنه نظام فكري واعتقادي  ر هذا امل�صطلح يف املعاجم والق�امي�ض الإ وقـــد ف�صِّ

ن�صان والبحث عن حل�ل مل�صاكله،  يجعل ن�صـــب عينيه وي�صرف جل اهتمامه اإىل حاجات الإ

�2�
ن�صاين بدل العتماد على الإميان باهلل واللج�ء اإىل التعاليم الدينية. من خالل العقل الإ

ن�سانويــــة يف ع�سر النه�ســــة: الإ

ن�صان�ية اجلديـــدة يف الثقافة  وُيعـــدرّ ع�صـــر النه�صـــة )�Renaissance ع�صـــر ولدة الإ

الغربية. بل تعد النه�صة نف�صها ظاهرة اإن�صان�ية ب�صكل اأو باآخر. والنه�صة من ناحية تاريخية 

هي مرحلة من تاريخ الغرب ت�صمل يف ثناياها القرون الثالثة: الرابع ع�صر، واخلام�ض ع�صر، 

وال�صاد�ض ع�صر. وقد �صهدت هذه القرون ميال جارفا نح� التجديد يف الفكر والثقافة والفن. 

والنم�ذج الذي �صعى اأهل ع�صر النه�صة لحتذائه ه� النم�ذج الي�ناين يف الع�صر الي�ناين 

 ومل يكـــن النظر اإىل املا�صـــي يف هذه املرحلة اإل منطلقـــا لتجديد احلا�صر على 
�3�

القـــدمي.

�صـــ�ء الفكر الـــذي كان �صائدا يف ع�صر الي�نان والرومان؛ اإل اأن هذه النظرة مل تكن خالية 

مـــن التع�صـــب والعن�صرية حيـــث ينقل عن برتارك مثـــال، ق�له: »األي�ـــض التاريخ ه� البحث 

دب وحت�ل �صعراء الي�نان  يف التاريـــخ الرومـــاين؟!« وقد ان�صحبت هذه الروؤية اإىل الفـــن والأ

�صماء يف ع�صر النه�صة وراجـــت م�ؤلفاتهم وحت�لت اإىل م�صدر اإلهام  والرومـــان اإىل اأملع الأ

دبي: ه�مري،  �صماء التي ملعت يف ف�صاء ع�صر النه�صة الأ ل�صعر ع�صر النه�صة واأدبه، ومن الأ

وبرجيل، وه�را�ض، و�صينكا، واأوفيد، وغريهم فرتجمت ن�ص��صهم ال�صعرية وامل�صرحية اإىل 

وروبية. وملـــا كانت هذه الع�دة هي عـــ�دة اإىل ما قبل امل�صيحيـــة فقد اأثارت  اأكـــرث اللغـــات الأ

جدل فل�صفيا ودينيا بني دعاة هذه الع�دة وبني الكني�صة واأهلها. وقد �صعى بع�ض النه�ص�يني 

اإىل البحـــث عـــن معادلت للم�صيحية يف الفكـــر الكال�صيكي ومن هـــ�ؤلء �صال�تي، وكالديرا، 

ولندين�. ثم تط�ر هذا الت�جه اإىل اأن اقتنع بع�صهم باأن يف تعاليم الي�نان والرومان ما يف�ق 

قل ي�ازي امل�صيحية وتعاليمها. اأو على الأ

وقـــد كان ي�صعى عدد كبري من اإن�صان�يي ع�صر النه�صة اإىل الت��صع تاأ�صي�ض اإمباط�رية 
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ن�صان. ومن هنا يعلن اأحدهم وه� برنارد  ومل يكـــن هدفهم التن�ير الفكـــري ول النه��ض بالإ

دب والثقافة كانا  قطاعيني العاملني يف القطاع احلك�مي، اأن الأ ج��صتنيان الذي كان من الإ

مباط�رية ليتبعها  مباط�ريات العظيمة، وعلينا اأن ن�ؤ�ص�ض ملثل هذه الإ دوما اأثرا من اآثار الإ

نه��ـــض فكري وثقايف. وعلى اأي حـــال تعد حماولة اإثبات التف�ق الثقايف والدفاع عن الثقافة 

ن�صان�يني يف ع�صر النه�صة. كرث الإ الغربية ودع�ى مركزيتها هما غالبا لأ

اإن�ســانويـــــة الـحداثــــــة:

يبداأ ع�صر ما بعد النه�صة، وبتعبري اآخر ع�صر احلداثة مع بدايات القرن ال�صابع ع�صر، 

وي�صتمـــر وي�صـــل اإىل خ�اتيمه مع افتتاح مـــا يعرف مبرحلة ما بعـــد احلداثة مطلع الن�صف 

ن�صان�ية يف مرحلة  الثـــاين من القرن الع�صرين. و�ص�ف نحاول جالء مراحل تط�ر مفه�م الإ

احلداثة ب�صيء من الخت�صار.

ن�صان�ية الفل�صفية يظهر  تتجلـــى اإن�صان�ية احلداثة يف الفكر الفل�صفي، واأبـــرز مظاهر الإ

يف نظرية املعرفة. ويف هذا املجال ي�صعب التمييز بني املذهب العقالين )ديكارت وليبنتز( 

واملذهـــب التجريبـــي )بيك�ن وجان لـــ�ك(، وذلك بالنظـــر لتاأكيد الطرفـــني على ا�صتقالل 

املعرفة الب�صرية وا�صتغنائها عن اأي معرفة ميتافيزيقية.

ن�صان فهم العامل والـــذات، وتك�ين روؤية ك�نية على اأ�صا�ض  ووفـــق هذه الروؤية ي�صتطيع الإ

هـــذا الفهم دون احلاجـــة اإىل الرج�ع اإىل م�صدر غري اإن�صـــاين. وينقل عن ديكارت يف هذا 

�4�
�صنع لكم العامل«. املجال ق�له: »اأعط�ين البعد واحلركة لأ

ميانه، على الرغـــم من تعلقه القلبـــي باملعرفة  اإل اأن ديـــكارت الكاث�ليكـــي بقـــي وفيـــا لإ

العلميـــة. ويق�م بنـــاء املعرفـــة امليتافيزيقية الديكارتية علـــى اأركان، هي: الذهـــن اأو العقل 

لهي لل�ج�د الطبيعي، وقدرة العقل  ج�صام، وال�صمان الإ ن�صاين، ميكانيكا العامل وحركة الأ الإ

ن�صـــاين على ال��ص�ل اإىل املعرفة العلمية ال�صحيحـــة بالطبيعة. ويبدو اأن ديكارت يحفظ  الإ

هلل �صبحانـــه وتعاىل مكانة مرم�قـــة ب��صفه خالقا للعامل، ولكنه من جهة اأخرى يراهن على 

همية يف النظام الفل�صفي  لهي ب��صفه و�صيلة لتحقيق اأمر على درجة عالية من الأ ال�ج�د الإ

ن�صان ما ي�صمح لهذا الكائن  مر ه� خلق القدرات العقليـــة لالإ الـــذي �صيده ديكارت، وهذا الأ

بفهـــم العـــامل معتمدا على قدراته اخلا�صـــة. ومن هنا جند اأن با�صـــكال ياأخذ على ديكارت 

اإعـــالءه للعقل على ح�صاب اهلل، فيق�ل: ل اأ�صتطيع م�صاحمة ديكارت، اأو التغا�صي عنه، فاإن 
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فل�صفته ل تعطي مكانة مهمة هلل، وكاأن اهلل عند ديكارت خلق العامل وتركه وف��ض اأمره اإىل 

�5�
نف�صه.

بـــداأ مفه�م العلة الغائيـــة وتعليل م�ج�دات العـــامل بالغايات، يفقـــد بريقه يف الاله�ت 

امل�صيحـــي يف القـــرن ال�صابع ع�صر، وبـــدل البحث عن العلل الغائيـــة وتعريف اهلل باأنه اخلري 

وىل التي  علـــى الـــذي يرجع كل �صـــيء اإليه، حت�ل هذا الالهـــ�ت اإىل البحث عن العلـــة الأ الأ

تقـــع على راأ�ض العلـــل الفاعلية. و�صارت تبدو الطبيعة بعد خلقهـــا واإيجاده م�ج�دًا م�صتقاًل 

لهي املبا�صر يف  م�صتغنيـــا بذاتـــه. بينما كان العتقـــاد بال�صلة بني اهلل والعامل، والتدخـــل الإ

�صالح الديني اأكرث و�ص�حًا. وكان  حداث الك�نية يف القرون ال��صطى وع�صر الإ جمريات الأ

فال�صفـــة الع�ص�ر ال��صطى وعلماء الاله�ت فيه يعتقدون باأن العلل الطبيعية ل تك�ن كذلك 

مر �صار م�صتنكرا ومرف��صا يف القرن ال�صابع  لهي. ول�صنا نريد الق�ل اإن هذا الأ اإل بالتاأييد الإ

غفال والتجاهل، واأدى الهتمـــام العلمي والفل�صفي بالبحث  ع�صـــر، بل ندعي اأنـــه تعر�ض لالإ

�6�
وىل فح�صب. عن العلل الطبيعية اإىل احلد من دور اهلل اإىل حدود و�صفه بالعلة الأ

وقـــد اأدى التف�صري امليكانيكي للعامل وللظ�اهر الطبيعيـــة اإىل اأثر �صلبي اآخر، ه� فقدان 

خالقية. وغدت الطبيعة جمم�عة  خالقي، وخ�ص�ع ظ�اهره للقيم والق�انني الأ العامل بعده الأ

ن�صان�ية يف الفكر  امل�اد والظ�اهر التي ترتبط ب�صكل اآيل �صرف. وهذا اأحد وج�ه النزعة الإ

الفل�صفي والعلمي لع�صر احلداثة، يق�ل اإيان بارب�ر يف هذا ال�صياق:

»لقد غادر ا�صبين�زا املفه�م التقليدي هلل، واعتقد باأن ل غر�ض ول غاية اأو هدفا لل�ج�د، 

علـــى الرغـــم من خ�ص�ع كل ظ�اهـــره لقان�ن العلـــة واملعل�ل ال�اقعي الـــذي ل يقبل التخلف 

خالق. وعلى  ن�صانية اأو الأ والختـــالف. والعامل عنده نظام اآيل وريا�صي لي�ض فيه اأي اأثر لالإ

حـــد اعتقاده بـــل ق�له، اإن غاية احلكمة ومنتهاها ه� النحنـــاء اإجالل لعظمة العامل وق�ته. 

ن�صان اأن يفهم باأعلـــى درجة من احلياد والت�صليم الق�انـــني املطلقة احلاكمة عليه  وعلـــى الإ

�7�
وعلى الك�ن، ول يكتفي بالفهم بل ل بد له من اخل�ص�ع والت�صليم لها اأي�صا.

ن�صان�ية يف فكر ع�صر احلداثة وفل�صفتـــه، وانت�صرت اإىل اأن ظهرت  وا�صتـــدت النزعة الإ

يف الاله�ت امل�صيحي نزعات الرب�بية )�Deism ومن اأبرز مرتكزات الرب�بية اأنها حتد من 

�صلطـــة اهلل واإرادته التك�ينيـــة والت�صريعية. فعلى �صعيد التك�يـــن اعتقد عدد من دعاة هذا 

يجاد دون التدبري وال�صتمرار.  املذهـــب باأن احلاجة اإىل اهلل تقت�صر على مرحلة اخللق والإ

رادة الت�صريعية مت ا�صتبدال �صريعة اهلل ب�صريعة العقل، وي�ص�ر  بارب�ر هذا  وعلـــى �صعيد الإ
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مـــــــر بق�لـــــه: الأ

ينظـــر الرب�بي�ن اإىل امل�صيحية نظرتهم اإىل عدو �صريعة العقل، ويعتقدون باأن املعجزات 

راء اإىل نظرات ونظريات جديدة يف تف�صري  ما هي اإل خرافات ل واقع لها، وتط�رت هذه الآ

اأ�ص�ل املعتقدات الدينية، وحام ال�صك نتيجة ذلك ح�ل الكثري من اأ�ص�ل الإميان. وتفاوتت 

وروبية على هذا ال�صعيد حدة واعتـــدال فعرف البيطاني�ن باعتدالهم على هذا  البـــالد الأ

ال�صعيـــد، بينما اأخذ الفرن�صي�ن جانب التطرف واحلـــدة يف دفاعهم عن املذهب الرب�بي. 

ومـــا لبث اأن تط�ر ال�صك اإىل يقني بالجتاه املعاك�ض للديـــن وانت�صر الإحلاد يف اأو�صاط عدد 

�8�
وروبيني. من الفال�صفة والعلماء الأ

ن�ار( الثقة املفرطة يف  ن�صان�ية القرن الثامن ع�صر )ع�صر الأ ومـــن العالمات الفارقة لإ

ن�صان اإىل ال�صعادة والفالح.  ن�صاين، وقدرة العلم التجريبي على اإي�صال الإ اإمكانات العقل الإ

ن�صان  ومل يكـــن اأي منهـــم يتخيل وج�د حـــد للتقدم العلمي واملعريف الذي ميكـــن اأن ي�صل الإ

ن�صان اإىل مراتب  اإليـــه. وقـــد كان العتقـــاد ال�صائد ه� اأن التطـــ�ر العلمي �ص�ف يرتقـــي بالإ

ر�صية ويدخلها يف هـــذه الدنيا. وميكن اخت�صار  الف�صيلـــة وال�صعـــادة لي�صنع بذلك جنته الأ

خري على ال��ص�ل  ن�صان بالإميان بقدرة هذا الأ حا�صل النظريات الفل�صفية ح�ل التاريخ والإ

�9�
اإىل الفالح والرقي مكتفيا بجه�ده دون احلاجة اإىل ال�صتعانة بغريه من امل�ج�دات.

فكار على الرغم من عدم ان�صجامنا مع م�صامني عدد  ول بد من اللتفات اإىل اأن هذه الأ

منهـــا اإل اأن فيها جهات ح�صن ل ينبغي اأن تنكر عليها، فيما اإذا ق�رنت بالنظرة ال�صائدة يف 

اء بالفطرة واآثمًا  ن�صـــان م�ج�دًا خطرّ الالهـــ�ت امل�صيحي يف ذلك الع�صر؛ الذي كان يرى الإ

باأ�صـــل التك�ين. ومن هنـــا دعا عدد من فال�صفة ذلك الع�صـــر اإىل تبديل البيئة التي يحيى 

ن�صانية بقدر  ن�صـــان ل� اأردنا اإ�صـــالح املجتمع، فالف�صـــاد لي�ض جزءا من الفطـــرة الإ فيهـــا الإ

ن�صان ب�صكل  مـــا ه� ا�صتجابة للبيئـــة املعي�صة. وعندما يتبـــدل اجلهل بالعلم �ص�ف يتغـــري الإ

�10�
تلقائي.

ن�صان لي�ض اآثما بالفطرة  ن�صان، فاإننا ن�ؤكد اأن الإ وما دمنا اأتينا على ذكر النظرة اإىل الإ

خرية، ول �صك كذلك يف اأن اجلهل ه� اأحد اأ�صباب  وىل ول الأ ول يحمل اأثقال اخلطيئة ل الأ

ن�صان اإىل ال�صعادة مبجرد ن�صر العلم  ن�صانية. اإل اأن العتقاد ب��ص�ل الإ ال�صقاء والتعا�صة الإ

فه� كالم متطرف واأمل كاذب ل ي�صتند اإىل نظرة واقعية.
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ن�صان�ية فيه، هي الهتمام  يجابية التي ت�صجل للقرن الثامن ع�صـــر ولالإ ومـــن النقاط الإ

�صـــرار على احلق�ق الطبيعيـــة. واإن فال�صفة ع�صر التن�يـــر كان يحمل�ن ت�ص�را خا�صا  والإ

ن�صان جميعا. ومن  ن�صانية ه� مفه�م جمـــرد قابل لالنطباق على اأفـــراد الإ عـــن الطبيعة الإ

فـــراد ويرتتب على ذلك متتع  ن�صان طبيعة م�صرتكة بني جميع الأ لـــ�ازم هذه النظـــرة اأن لالإ

ن�صانية حرمانه  و�صـــاع الإ نكار، ول ميكـــن اأن تبر الظروف والأ ن�صـــان بحقـــ�ق ل تقبل الإ الإ

ي �صبـــب كان فعليـــه اأن يجاهد وينا�صل  ن�صان منها لأ منهـــا، وبالتـــايل اإذا ح�صل وحـــرم الإ

مـــن اأجـــل ا�صتعادتها. ويف هذا ال�صياق يكتـــب جان جاك رو�ص�، يف مطلـــع كتابه ح�ل العقد 

الجتماعـــي: »اإن جميع النا�ض ي�لدون اأحرارا، ولكنهم يقيدون بال�صال�صل بعد ذلك«. وعلى 

ن�صان املتمتع باحلق�ق الطبيعية وبني  �ص�ء هذا امل�قف تت�صح املفارقة الظاملة بني مفه�م الإ

ر�ض خارج حدود الذهن. ومن هنـــا كان ل بد من الدع�ة اإىل  ن�صـــان الذي يعي�ـــض على الأ الإ

وىل وفك كل قيـــ�د املدنية واحل�صارة من  ن�صـــان واإعادته اإىل حالتـــه الطبيعية الأ حتريـــر الإ

�11�
يديه وتخلي�صه من اأغاللها.

ن�ار الثامن ع�صر التمجيد املفرط  للعقل  ن�صان�ي يف قرن الأ ركان املهمة للفكر الإ ومن الأ

والدعـــ�ة غري املحـــدودة اإىل حتريره واإطالقه من كل اأغالله، ويقـــ�ل كانط يف هذا املجال: 

�صيـــاء �صررا اأي�صا. واحلرية هي  »ل ي�جـــد �صيء �صـــروري للتن�ير مثل احلرية، وهي اأقل الأ

اإعمـــال العقل يف جميع املجالت، وهـــذه هي ال��صيلة ال�حيدة لنطـــالق م�صرية التن�ير بني 

�12�
النا�ض«.

نعم هذه هي �ص�رة العقل وحدود الإميان به مطلع القرن التا�صع ع�صر، اإل اأن بع�ض قي�د 

العقـــل ونقاط �صعفـــه مل تكن خافية على علمـــاء ذلك الع�صر وفال�صفته. فقـــد اأ�صار كانط 

مثـــال اإىل عـــدد من امل�ارد التي ل يقدر العقل على جتـــاوز حدودها وتخطيها. ولكن ذلك مل 

يدي�ل�جيا اجلديدة الظهـــ�ر. ومن جهة اأخرى، فاإن  ن�صان�ية مبثابة الأ مينعـــه من اعتبـــار الإ

ن�صاين،  الرومان�صيـــة هي على حد تعبري �صليجل هجمـــة حادة ومتطرفة على خميم العقل الإ

حا�صي�ض والع�اطف لل��صـــ�ل من وراء ذلك كلـــه اإىل امل��ص�ع الكامل  بهـــدف ا�صتبدالـــه بالأ

ولينتهـــي الرومان�صيـــ�ن اإىل م�اقف قريبة مـــن م�اقف هيغل على �صعيـــد الهتمام واإعطاء 

ن�صانية. ول�ية للثقافة الإ الأ

دباء والفال�صفة من  ففـــي هـــذا الع�صر؛ اأي اأوائل القرن التا�صع ع�صر، اأثنى عـــدد من الأ

ن�صان�ية، واعتبها كل من نيكلمـــان ولي�صنغ ثمرة من ثمار الفكر  قبيـــل غ�تـــه و�صيلر على الإ
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همية على  ن�صان�ية هـــي يف م�صت�ى احلرية مـــن الأ الي�نـــاين. ويف م�قـــف لهردر يـــرى اأن الإ

�صعيـــد ا�صتخدام العقل والفكر املتن�ر. ومن هنا ي�ؤمن هردر باأن اأهم اأركان التن�ير واأعظم 

م�صائلـــه هـــي م�صاألة الرتبية والتعليم. فه� يرى اأننا جميعا نحن الب�صر ناأتي اإىل الدنيا ب�صرا 

ن�صانية على الرتبية والتعليم  ن�صانية لي�صت ماهية لنا، بل يت�قف اكت�صابنا ملاهيتنا الإ ولكن الإ

وعلـــى الثقافـــة التي نكت�صبها منهما. ومما مييز هردر عن غـــريه من معا�صريه ه� اختالفه 

ن�صان ال�صرقي،  ميـــان مبح�رية اأروبا. ومـــن هنا، جند له م�قفا اإيجابيا مـــن الإ عنهـــم يف الإ

ن�صانية  وم�قفـــا مت�صامنا مع ال�صرقيـــني ويرف�ض اتهام ال�صرقيني بعـــدم معرفتهم مبعنى الإ

�13�
بال�صتناد اإىل عدم وج�د هذه الكلمة يف قام��صهم اللغ�ي.

ن�صان ه� حم�ر الهتمام ومركز  وعلى اأي حال نخل�ض من العر�ض املتقدم كله اإىل اأن الإ

الثقـــل فيـــه يف القرن التا�صع ع�صـــر كما يف القرن الثامن ع�صر، وهذا مـــا ي�صرح به كا�صرير 

حيـــث يـــرى اأن ال�صري مـــن ديكارت وبيك�ن باجتـــاه هيجل وكانط يك�صف عـــن حت�ل مهم يف 

بحاث ه�ؤلء جميعا، فبعد اأن كان امل��ص�ع ه� معرفة الطبيعة حت�ل اإىل  امل��ص�ع املح�ري لأ

معرفـــة الذهن والعقل العارف. وهذا براأيه مـــا اأدى اإىل تاأ�صي�ض �صنف جديد يف العل�م هي 

ن�صانية )�Studia humanitatis وامل��صع املركزي لهذه العل�م هي فهم النظريات  العل�م الإ

التقليدية يف جمال الرتبية والتعليم.

ن�صان�ية مـــرادف للمثالية الفل�صفية  ويـــرى عـــدد من مفكري القرن التا�صع ع�صـــر، اأن الإ

والجتماعيـــة. كما يكتب مارك�ض حـــ�ل ال�صرتاكية قائال: اإن ال�صرتاكية هي تعبري اآخر عن 

ن�صانية وهي التي �ص�ف ت�ؤدي  على لن�صاب الإ ن�صان�يـــة. ويرى اأن ال�صرتاكية هي احلد الأ الإ

ن�صان عن ذاته، ويرى كذلك اأن نظرية القان�ن الطبيعي كلمة حق يراد بها  اإىل رفع غربة الإ

باطل، فهـــي تخفي وراءها التفاوت الطبقي والتمييز القت�صـــادي. ومن هنا، ي�صعى لك�صف 

هذه امل�صامني ال�صيئة التي ت�صتمل عليها دعاوى الليبالية. 

 The( »ن�صانية وراج يف الن�صـــف الثـــاين مـــن القـــرن التا�صع ع�صـــر م�صطلـــح »ديـــن الإ

�religion of humanity، واأول من طرح هذا امل�صطلح ه� الفيل�ص�ف الفرن�صي اأوغي�صت 

ن�صان�يني علـــى البعد املعريف يف مذهبه ويب�صـــر بقدرة العلم  ك�نـــت وي�ؤكد كاأ�صالفـــه من الإ

مـــر الذي جتعله  ن�صانيـــني على اكت�صاف العـــامل وفك جميع األغـــازه واأحاجيه؛ الأ والعقـــل الإ

�14�
ديان من خ�ا�ض اخلالق دون غريه. الأ

�ص�ل  ن�صان�ي�ن جبهة واحدة، ت�صرتك يف الأ واأمـــا يف اأوائل القـــرن الع�صرين فقد �صكل الإ
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تية: العتقادية الآ

ن�صان. �صل يف الإ 1- العتقاد بعد ك�ن الف�صاد ه� الأ

ن�صان باحلياة الدنيا، دون اأن يعي�ض  2- هدف احلياة ه� احلياة نف�صها. ويجب اأن يتمتع الإ

خرة. على اأمل احلياة يف الآ

ن�صان اأن يحيى بغري م�صاعدة العقل والتجربة، وهذان العن�صران قادران  3- ل ميكن لالإ

ن�صان يف حياته وحت�صني ظروف عي�صه. على م�صاعدة الإ

ن�صاين من  �صا�ـــض للعي�ض الهانئ يف هذه الدنيا ه� حترير الفكر الإ ول والأ 4- ال�صـــرط الأ

اخلرافات واجلهل، وحترير ج�صده من الظلم الذي ميكن اأن يلحقه من املجتمع الذي يعي�ض 

فيه.

ن�صان�ية يف القـــرن الع�صرين وهي العنا�صـــر امل�صرتكة بني  هـــذه هي اأ�صـــ�ل العقيـــدة الإ

خمتلـــف الجتاهـــات والتيارات املنتمية اإىل هـــذا العن�ان، وبالتايل فـــاإن اأف�صل م��ص�عات 

�15�
ن�صان نف�صه. ن�صان ه� الإ البحث العلمي لالإ

ول من القـــرن الع�صرين،  وقـــد اأدت الف�اجـــع والكـــ�ارث التـــي ح�صلـــت يف الن�صـــف الأ

وىل والثانية، اأدت تلك الظـــروف اإىل ال�صك يف قدرة الفكر  وبخا�صـــة احلربـــني العامليتني الأ

ن�صان؛ وذلك اأن هذه  ن�صان�ية على حتقيق ما ي�صب� اإليه الإ ن�صانـــ�ي اأو فقل اأيدي�ل�جيا الإ الإ

الكـــ�ارث مل تكـــن بعيدة عن التيـــارات التي ت�ؤمن بهـــذه ال�صعارات التي طاملـــا رفعت خالل 

ن  القـــرون ال�صابقة لهذه املرحلة مـــن تاريخ الب�صرية. وهذه املالحظة هـــي حا�صل تقرير ُدوِّ

ن�صان�ية ونقاط �صعفها، ويق�ل اأحد امل�صتغلني على  عـــام 1962 ون�صر للك�صف عن م�صـــاكل الإ

التقريـــر وه� كينكزيل مارتـــني، وه� واحد من اأربعة اأكرث منه ت�صاوؤمـــا وه� اأكرثهم تفاوؤل، 

يقـــ�ل يف تقريـــره: اإن احلربني العامليتني اأدتا اإىل �صك جميع النا�ـــض يف القدرة على التط�ر 

مام. ومل ي�صرب ال�صك اأركان احللم بال��ص�ل اإىل املدينة الفا�صلة فح�صب،  وال�صـــري اإىل الأ

بل حا�صر هذا ال�صك الرغبة يف حتقيق جمتمع اأكرث �صعادة ومنطقية.

ن�صان�ية امل�روثة من القـــرون ال�صالفة وه� رونالد هب برن،  واآخـــر اأقل تفاوؤل وثقة يف الإ

ن�صان�يني ب�صراحة اإىل ال�صتفادة من التجارب  اأ�صتـــاذ الفل�صفة يف جامعة اأدينبه، يدع� الإ

ن�صان�ية. واأخريًا  الدينيـــة والعرفانية، ويعتقد باأن الدين ميكنه اأن يجـــب �صعف التيارات الإ

ن�صان�ية علـــى اأ�صا�ض املالحظات الجتماعية �ص�ف  خالق الإ يـــرى حمرر التقرير اأن بناء الأ
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ن�صان�يني اأي معيار مطلـــق و�صامل للقيم  خالق. وفقـــدان الإ يـــ�ؤدي اإىل العدميـــة ون�صبيـــة الأ

خالقيـــة، ودوران كل �صيء ح�ل قطب احلياة الفرديـــة املادية. ويختم هذا املحرر مقالته  الأ

 �The Pointlessness of all( »ن�صان�ية هي »احلكم على كل �صيء بعدم املعنى بالق�ل اإن الإ

ن�صان يف هذه احلالة  ن�صان، واأق�صى اأماين الإ وهذه العدمية هي عدمية مطلقة ت�صمل حياة الإ

�16�
هي اأن يعطي لهذا ال�صيء الذي ل معنى له، اأن يعطيه معنى م�ؤقتا اإىل اأجل حمدود.
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مسألة المنهج في المشروع الفكرّي لحسن حنفي

اأحمد ماجد

جة
مح

ال   يعـــدرّ امل�صروع الفل�صفي للدكت�ر ح�صن حنفي واحدًا مـــن اأهمرّ امل�صروعات الفكرية، 

خرية، وهذا امل�صروع مل يظهر اإىل العلن نتيجة  التي �صهدها العامل العربيرّ يف العق�د الأ

وىل، قد بداأت  النك�صة التي اأ�صيب بها العامل العربيرّ عام 1967، واإن كانت ارها�صاته الأ

بالتبلـــ�ر يف ذلك احلني، لتعبرّ عن نف�صها ب�صكل متكامل يف �صبعينات وثمانينات القرن 

املا�صـــي، لتخطرّ لنف�صها خطًا م�صتقاًل تتداخل فيه ال�صيا�صة والث�رة والعقيدة والفل�صفة 

. يف منظ�مة متكاملة، تعبرّ عن م�قف نه�ص�يٍّ
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يف م�سّوغـــــات امل�ســـــروع

ة للعل�م  ل يـــرى الدكتـــ�ر ح�صن حنفي اأنرّ امل�صكلـــة الفل�صفيرّة منف�صلة عن امل�صكلـــة العامرّ

ٍة، تعاين منها املجتمعـــات، وبالتايل على  ـــة، فمـــا نعي�صه الي�م جزء من اأزمـــٍة عامرّ �صالميرّ الإ

الباحـــث معاجلة اأزمة عل�م الرتاث يف احل�صارة العربيرّة، مـــن اأجل جعلها قادرًة على تلبية 

ل اإليه اإل من خالل جتديده وبثرّ بذور النه�صة  مر لن يتمرّ الت��صرّ متطلرّبـــات الع�صر، وهذا الأ

فيه.

ـــة، اأي ل بدرّ من عمليرّة  مرّ هـــذا التجديـــد، الذي ل يجب اأن يخرج عـــن الن�صق الفكريرّ لالأ

�صالة واملعا�صرة باعتبار هـــذا امل��ص�ع ه�  ـــة،  ت�صع اأ�ص�صـــًا جديدة، ت�ائم بـــني الأ اإ�صالحيرّ

ة يف الع�صر الراهن. مرّ عظم بالن�صبة لكلرّ فرق الأ ي الأ التحدرّ

�صالميرّ من  - الإ وهنـــا ي�اجـــه الدكت�ر حنفي �ص�ؤاٌل مفـــاده: هل ما �صهده العامل العربـــيرّ

جابة عن هذا  تفكري منذ بداية ع�صر النه�صة ل قيمة علميرّة له؟ ل يتاأخر الدكت�ر حنفي بالإ

اهات  ها �صارت باجترّ ـــة، ولكنَّ �صالميرّ قد �صهد نزاعات نه�ص�يرّ ال�صـــ�ؤال، فيعتب اأنَّ العـــامل الإ

متعار�صة، وهي على ال�صكل التايل:

عاته كنتاِج  ًا، وبالتايل نظر اإىل الرتاث بكلرّ تن�رّ ّول: اأنكر ال�حي واعتبه نتاجًا تاريخيرّ االأ

م�ر  ر لهذا العن�صر، اإل اأنرّ هناك جملًة من الأ ن�صان ل ميكن اأن يتنكرّ ، ومع اأنرّ َالإ واقٍع تاريخيرّ

ف عندها: ل بدرّ من الت�قرّ

ماكن ولها وج�دها  فكار م�صتقلرّة عن الأ ف عند عامل البيئة مع اأنرّ الأ اإنَّ هذا املنحى يت�قرّ

. اخلا�ضرّ

فكار ولي�صت م�صدرًا لها. �صخا�ض ح�امل لالأ عي اأنَّ الأ يدرّ

ن�صان ه� خالق الفكر مع اأنرّ ال�حي ه� م�صدر الفكر. عي اأنَّ الإ يدرّ

هـــ� يجعل من تاريخ الفكر تاريخ حياة املفكريـــن واأن�صابهم، م�لدهم وثقافتهم، مي�لهم 

�صالميرّ ل ي�صع  واأه�ائهـــم، مذاهبهـــم واأفكارهـــم، وظائفهم ومنا�صبهم، مـــع اأنرّ الفكـــر الإ

�1�
ٍة.  اأفكارًا بل يعر�ض طريقة يف تف�صري الن�ص��ض الدينيرّة وحت�يلها اإىل معاٍن واأبنيٍة نظريرّ

ة منها: �صباب عدرّ ، ويع�د ذلك لأ مات امل�صروع النه�ص�يرّ فهذا التيرّار ل ميتلك مق�رّ

ن�صان ل  ق باألفاٍظ غري مفه�مة، ت�صفي على القائلني بها �صفة التعامل، وكاأنرّ الإ - الت�صـــدرّ
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لفاظ. يغريرّ واقعه اإل بهذه اجلعبة من الأ

ـــة الثقافة، وه� مـــا اأ�صـــررّ باأيدل�جيرّتهم  ـــة لفكـــر الغرب، وال�قـــ�ع �صحيرّة عامليرّ - التبعيرّ

وبق�صيرّتهم. 

- معـــاداة الـــرتاث الق�مي للجماهـــري وا�صتبداله برتاٍث منق�ٍل ل جتـــد فيها اجلماهري 

ذاتها. وه� ما ي�صهل اترّهامهم باأنرّهم دخالء.

- نق�صان التنظري املبا�صر لل�اقع، والقطع معه واعتباره قا�صرًا عن فهم النظريرّة.

ل هذا الجتاه اإىل اأنديٍة فكريـــٍة يعلرّم بع�صها بع�صًا ول  ، وحت�رّ - غيـــاب البنامـــج الث�ريرّ

تخرج اإىل اجلماهري.

ي لتحقيق هذا  - ا�صتخدامهـــا العنـــف لل��صـــ�ل اإىل ال�صلطـــة، وتف�صيلها للعمـــل ال�صـــررّ

الهدف.

لهـــا اإىل  ـــة بتف�صيـــل ال�صـــراع الطبقـــيرّ علـــى ال�حـــدة، وحت�رّ - تفتيـــت ال�حـــدة ال�طنيرّ

مة اأو اجلماعة ون�صيجها  راتها وتاأقلمها مع واقع الأ خر دومنا علم بتط�رّ ن�ص��صيرّة حْرفيرّة لالآ

احل�صاري.

ة ما زالت تربط بني احلق واخلري، فالنتماء  خالق، يف اأمرّ يدي�ل�جيا والأ - الف�صل بني الأ

�2�
 . م على النتماء الث�ريرّ الدينيرّ للجماهري مقدرّ

اه الذي طالب بالرج�ع اإىل ال�صلـــف ال�صالح باعتباره احللرّ ال�حيد  الثانـــــــي: وه� الجترّ

للنه�صة، وهذا التيرّار يعاين من م�صاكل متعددة منها:

، فاحلاكميرّة هلل ب�صرف النظر عن طبيعة  ـــة على الفكر النظريرّ لهيرّ - �صيـــادة النظرة الإ

ناته، وارتبط التغيـــري بالدع�ة الثي�قراطيرّة، مما ي�ِجد انف�صاًل بني الدين  ال�اقـــع وعن مك�رّ

لهيرّات، مع العلم  وروبيرّة عندما ابُتلـــع العامل داخل الإ ة اىل التجربة الأ مرّ واملجتمـــع، ويعيد الأ

ر. باأنرّ العدل ا�صبح جزءًا من الت�حيد يف فكرنا الدينيرّ املتاأخرّ

ر هذه الدع�ة فكريًا، بل اإنرّ هذا التيرّار قد تخلرّف، عب عزل نف�صه عن الرتاث  - وقف تط�رّ

رادة. ُي�صاف اإليها عدم  ، ونظره اإىل ا�صتقالل العقل والإ حياء العتزايلرّ وعـــدم ا�صتثماره لالإ

ر املنظ�مات الدينيرّة لال�صتفادة منها، فه� مل يعمل على تط�ير له�ت  نظـــره اإىل كيفيرّة تط�رّ

ر�ض، وجتنيد اجلماهري، واإ�صالح الرتبية والتعليم والق�صاء. الث�رة، ومعاجلة ق�صايا الأ
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، ثـــم حت�يل الفكـــر النظري اإىل  ـــات اإىل فكر نظريرّ لهيرّ - عـــدم قدرتـــه على حت�يـــل الإ

اأيدي�ل�جيا �صيا�صيرّة اقت�صاديرّة وا�صحة املعامل.

ر الراأ�صمايل للدين ب�صبب الت�ص�ر الهرمي للعامل، وه� ما ورثناه قدميًا  - �صيادة الت�ص�رّ

من نظريرّة الفي�ض وال�صدور.

خر للكفر.  ميان والآ - تق�صيم العامل ب�صكل حادرّ بني �ُصرادقني اأحدهما لالإ

. - معاداتها التجديد على امل�صت�ى النظريرّ

- جدل الكل اأو ل �صيء عند املمار�صة.

- ا�صتخدامهـــا للعنف، وتخلرّفها عن اإعداد اجلماهري، وحترّى عند اقرتابها منهم؛ بحيث 

هم ب�صكل مغَلق ينق�صه احل�ار. ُتِعدُّ

- �صيادة الت�ص�ر اجلن�صيرّ للعامل، والف�صل احلادرّ بني الن�صاء والرجال.

ه �صخ�صيرّة  مات دون ذكر املباحات، ما ي�ص�رّ - الرتكيز على احلدود واإ�صدار ق�ائم املحررّ

ن�صان يف  قدام، وتلقي بالإ اء زرع اخل�ف فيه بدل ال�صجاعة، والإحجام بدل الإ ن�صـــان، جررّ الإ

�3�
. اأودية ال�صكرّ

ـــاه الت�فيقيرّ بني القدمي واجلديد، ولعـــلرّ الدكت�ر ح�صن حنفي يق�صد  الثالـــث: ه� الجترّ

طة، التي حاولت اأن تعبرّ عن نف�صها  اه ميثرّل الطبقـــة املت��صرّ بهـــا الدولة ال�طنية، وهذا الجترّ

اه بعاين من امل�صاكل التالية: وطم�حاتها، وهذا الجترّ

- عـــدم وجـــ�د اأ�صا�ض نظريرّ وا�صح ميكن قيام التغيـــري الجتماعي طبقًا له، وه� انتهى 

اإىل املي�عة الفكريرّة، اأو اإىل جمرد اإعالن ن�ايا.

الـــة لل�صعارات  لهـــا اإىل حمرّ -  تقـــدمي م�صالـــح الطبقـــة علـــى م�صالـــح املجتمع، مـــا ح�رّ

وامل�ؤ�ص�صات الفارغة املحت�ى ) نقابات، احتادات، منابر، تنظيمات...(.

- معاداة اأ�صحاب التغيري اجلذريرّ من قبل اأن�صار القدمي واجلديد.

- تهمي�ض اجلماهري ودفعها اإىل ال�صلبيرّة املطلقة واترّخاذ القرارات عنها.

�صا�ـــض كما ه� خا�صعًا لل�اقع، وتغيري  ، وترك الأ - الرتقيـــع يف عمليرّة التغيري الجتماعيرّ

�4�
اجلزء وترك الكل.
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ة، ويق�ل  مرّ مات قيادة الأ اهات الثالثة تتعار�ض فيما بينها، وتفتقـــد اإىل مق�رّ وهـــذه الجترّ

ـــة احلديثـــة، ومل نَر �صحاهـــا اأو ظهرها، وحـــلَّ ليلها  حنفـــي: »انتهـــى فجـــر النه�صة العربيرّ

�صالة   وبالتـــايل يف ظـــلرّ هذا ال�اقـــع ما ه� احللرّ الـــذي يزيل التعار�ض بـــني الأ
�5�

ب�صرعـــة«،

واملعا�صرة.

مة، هـــذا القطاع  مـــن هنا، اأخـــذ الدكت�ر حنفي بالبحـــث داخل الـــرتاث احل�صاريرّ لالأ

�صقـــاط العقائد عليه  دجلة، فهـــ� ميدان لإ د �صاحـــة للتفتيت والنتقـــاء والأ الـــذي بقي جمررّ

مـــن وج�ديرّة، ومارك�صيرّة، وو�صعيرّة؛ بحيث راحت هذه العقائـــد املتناق�صة اإىل حدرّ الت�صادم 

ر وج�دها فتفتت الـــرتاث حتت �صربات ال�افـــد. ويف املقابل عملت  جتـــد يف الرتاث ما يـــبرّ

ى، واجلميع دخل  هة للرتاث تعك�ض جانبًا منه، وتلغـــي ما تبقرّ ـــات اإىل اختيـــارات م�ص�رّ ال�صلفيرّ

يف لعبـــة النتقاء النفعيرّ من الرتاث، كلٌّ ح�صب م�قفـــه، وبالتايل بقي الرتاث كحمال للعقل 

ة. من هنا، ملعت فكرة اإعادة قراءة الرتاث يف �صم�له وكليته:  مرّ والذات املفكرة غائبًا عن الأ

قاتها،  تنا املعا�صرة وبيان اأ�صبـــاب مع�رّ نرّ حتليـــل الرتاث هـــ� يف نف�ض ال�قت حتليـــل لعقليرّ »لأ

نًا رئي�صًا  تنـــا املعا�صرة ه� يف نف�ض ال�قـــت حتليل للرتاث، ملا كان الـــرتاث مك�رّ وحتليـــل عقليرّ

ن�صـــان حِذرًا؛ حيث   واأثنـــاء التعامل مع الـــرتاث يجب اأن يك�ن الإ
�6�

تنـــا املعا�صـــرة«، يف عقليرّ

ـــه و�صيلة، من هنـــا انتقد ح�صن حنفي بع�ض التاأويالت، وقـــال: »تاأخذ )بع�ض التاأويالت(  اإنرّ

الـــرتاث على اأنرّه غاية يف ذاته، ولي�ض جمـــرد و�صيلة لتحقيق غاية اأخرى هي تقدم ال�صع�ب. 

ـــة ثقافيرّة وق�ميرّة،  وليرّ
: »الرتاث هـــ� نقطة البدء كم�ص�ؤ  مـــع العلم اأنرّ

�7�
ونه�صـــة املجتمعات«،

�صالة اأ�صا�ض  والتجديد ه� اإعادة تف�صري طبقًا حلاجات الع�صر، فالقدمي ي�صبق اجلديد، والأ

�صهام  ي اإىل غاية، الرتاث ه� ال��صيلة والتجديد ه� الغاية، وه� الإ املعا�صـــرة، وال��صيلة تـــ�ؤدرّ

قاته وفتـــح مغاليقه التي متنع  يف تط�يـــر ال�اقع وحـــلرّ م�صكالته، والق�صاء علـــى اأ�صباب مع�رّ

ـــة حماولـــة لتط�يره، والرتاث لي�ض له قيمة يف ذاتـــه اإل مبقدار ما يعطي من نظريرّة علميرّة  يرّ اأ

فكار نفخـــر بها وننظر اإليها يف  يف تف�صـــري ال�اقع والعمل علـــى تط�يره، فه� لي�ض متحفًا لالأ

ه لل�صل�ك، وذخرية ق�ميرّة ميكن اكت�صافها وا�صتغاللها  اإعجاب... بل ه� نظرية للعمل، وم�جِّ

�8�
ر�ض«. ن�صان وعالقته بالأ من اأجل اإعادة بناء الإ

ن عـــب حتليل العقـــل وال�اقع، هذه  وهكـــذا بداأ امل�صـــروع الفكري حل�صـــن حنفي، بالتك�رّ

خر اإىل  ـــة حت�يل الآ خر، واإمكانيرّ نا يف مقابل تقليـــد الآ القـــراءة التـــي ت�صعى: »اإىل اإبـــداع الأ

مر، اإىل منهٍج خا�ضرّ   وقد دفعه هذا الأ
�9�

م��صـــ�ع للعلم، بدًل من اأن يك�ن م�صدرًا للعلـــم«،
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�صنتناوله بالتف�صيل يف هذه ال�رقة بعد عر�ض للم�صادر الفكرية لهذا امل�صروع.

يف التاأثيــــرات املعرفّيـــــة للم�ســــــــروع

ة من اأزمة لعل�م الـــرتاث، وبالتايل ل بدرّ من اإعادة �صياغة  مرّ كمـــا راأينا �صابقًا، تعاين الأ

م�صـــروع نه�ص�ي جديد، ولكن هل هـــذا امل�صروع نبٌت جديد يف هذا العـــامل؟ يجيب الدكت�ر 

مها  �صالح الدينيرّ كما قدرّ مه لي�ض م�صروعًا جديدًا، فه� امتداد حلركة الإ حنفـــي، اإنرّ ما يقدرّ

�ن التقديـــر ملا قام�ا به من  فغاينرّ وحممد اإقبال وغريهـــم، فهم: »ي�صتحقرّ جمـــال الديـــن الأ

، واإن كان البع�ض منهم قد ناله النقد وبع�ض الل�م«  �صالح الدينيرّ اإ�صراقـــات اإيجابيرّة، يف الإ

فغـــاينرّ تعتمد العقل... ثم خبت  �صالحيرّة بداأت م�صتنرية على يد الأ فباأيـــه »اإنرّ احلركـــة الإ

له اإىل  اإىل الن�ـــض عند حممد عبـــده، واأي�صًا نف�ض املاآل على يد تلميذه ر�صيد ر�صا، الذي ح�رّ

ـــة معلنـــة، ليع�د اإىل حممد بن عبد ال�هاب فاأرجعه اإىل ابـــن تيمية اأوًل، ثم اإىل اأحمد  �صلفيرّ

بـــن حنبل ثانيًا، فبدًل مـــن النفتاح على اأ�صاليب املدنيرّة احلديثة اإثر النغالق والهج�م على 

الغرب، وبدًل من الدفاع عن ال�صتقالل ال�طنيرّ لل�صع�ب كرد فعل، على احلركات العلمانيرّة 

ة، وقلرّ حتليل ال�اقع  يف تركيا، دافع عن اخلالفة بعد اإ�صالحها، اأ�صعف العقل حل�صاب النب�رّ

ا تلميذ  وو�صف حركة التاريخ حل�صاب تف�صري املنار و�صرح الن�ص��ض... وهنا ظهر ح�صن البنرّ

ر�صيد ر�صا يف دار العل�م حماوًل اإحياء ال�صم�ليرّة وعدائه لال�صتعمار والتخلرّف وحاول اإكمال 

 
�10�

، حمققًا هدفه يف جتنيد اجلماهري«. فغاينرّ ما اأنق�ض الأ

�صالح  ل من م�صادر حنفـــي املعرفيرّة، وه� تيار الإ ورّ وهكـــذا ميكننا اأن نر�صد امل�صدر الأ

فغـــاينرّ وا�صتمر بعـــده لي�ض يف الرم�ز  ، الذي انطلق مـــع جمال الدين الأ �صالمـــيرّ الدينـــيرّ الإ

ا يف الفرع الذي حمل الهمرّ ال�طنيرّ والتنم�يرّ من خالل م�صطفى عبد الرازق  ـــة، اإمنرّ �صليرّ الأ

ا. فه�ؤلء بالن�صبة  خ�ان امل�صلمني وعلى راأ�صهم ح�صن البنرّ وعلي عبد الرزاق؛ لي�صب يف نهر الأ

ة  لل�حي  ول�يرّ م�ا البداية ال�صحيحة، وذلك عندما اأعط�ا األأ �صالح، فهـــم قدرّ لـــه هم رواد الإ

فغاينرّ واإقبال، لي�ض علم الكالم امل�روث  ره الأ على التاريخ، ويق�ل حنفي: »والت�حيد كما ي�ص�رّ

ر�ض... والت�حيد  ة يف الأ فعال، بل ه� حيـــاة وحركة وق�رّ مـــن نظريرّة يف الذات وال�صفات والأ

ن�صاينرّ من كلرّ القي�د وتاأ�صي�ض ملجتمع العدل  ُر ال�جدان الإ ر �صيد قطب حتررّ ره املفكرّ كما ي�ص�رّ

ره وي�صري اإليه عند  لفات اإىل الدكتـــ�ر عثمان اأمني الذي يقدرّ  وهنا ل بدرّ من الإ
�11�

خـــاء«، والإ

احلديث عن م�صريته الفل�صفيرّة.
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ه  ، ولكنرّ ثرّر به الدكت�ر ح�صن حنفي ه� الفل�صفـــة والفكر الغربيرّ وامل�صـــدر الثاين الـــذي تاأ

نت رف�صًا للماديرّة  ـــة ت�صمرّ ، فهذه املارك�صيرّ هنـــا انحاز اإىل مارك�ض ال�صـــاب اأو الي�صار الهيغليرّ

، وبذلك اقرتبت من روح القرن  ن�صـــاينرّ ـــة واعتمت مب�صكلة اجل�هر وم�صكلة ال�ج�د الإ الفظرّ

ل من  ر الدكت�ر حنفي: »اأقـــرب الحتمالت، ل� كنت اأوروبيـــًا، ه� التح�رّ الع�صريـــن؛ لذا يقـــررّ

امل�صـــروع املعـــريفرّ يف الفل�صفة احلديثـــة يف القرنني ال�صابع ع�صر والثامـــن ع�صر اإىل امل�صروع 

العملـــيرّ يف القرنني التا�صع ع�صـــر والع�صرين، مرحلة الي�صار الهيغلـــيرّ الذي قام بنقد الدين 

يدي�ل�جيا )بـــاور و�صرتنر(، ونقد املجتمع  ـــة )في�رباخ(، ونقد الأ )�صرتاو�ـــض(، ونقد املثاليرّ

)كارل مارك�ـــض(؛ وهـــي املرحلة التي قامـــت فيها الث�رة الليباليرّة بعـــد الث�رة بن�صف قرن 

ـــة الفل�صفيرّة. وبعـــد اأن اأق�م  ثـــ�رة 1848، مرحلـــة مارك�ض ال�صـــاب، املخط�طات القت�صاديرّ

بتطهري الفكر ونقد ال�اقع اأك�ن مارك�صيًا، لي�ض داروينيا بال�صرورة بل مارك�ض جديد، ياأخذ 

ـــة يف القرن الع�صرين واأقربها مدر�صـــة فرانكف�رت، النظريرّة  بالعتبـــار الجتاهات الفل�صفيرّ

اه   فبالن�صبة له هذا الجترّ
�12�

النقديـــة، مارك�صيرّة البناء الف�قيرّ والتنظـــري املبا�صر لل�اقـــع«.

ـــة، ويق�ل: »ففي فكرنـــا العربيرّ قفزنا من  م�ا القراءات النقديرّ رنا، فهـــم قدرّ �صـــروريرّ لتط�رّ

هيغل اإىل مارك�ض دون املرور بهذه املرحلة النتقاليرّة التي ميثلها الهيغلي�ن الي�صاري�ن. وهي 

ل من الفكـــر اإىل ال�اقع، دون نقد الدين كما فعل في�ربـــاخ، اأو نقد الفكر كما  مرحلـــة التح�رّ

نا كما فعل �صترينر، وكاأنرّ النقد الجتماعيرّ عند مارك�ض واأجنلز ما ه� اإل  فعل باور اأو نقد الأ

�ص�ض النظريرّة للبناء الجتماعيرّ يف الدين والفكر وال�صع�ر،  ح�صيلة جمه�د ط�يل يف نقد الأ

مـــا زلنـــا يف فكرنا العربيرّ متاأرجحني بني هيغل ومارك�ض، بـــني املثاليرّة واملاديرّة دون النتقال 

، واأغفلنا التاريخ وحركته لغيـــاب البعد التاريخيرّ  خر على نح� طبيعـــيرّ مـــن اأحدهما اإىل الآ

ا   وهكـــذا ي�صبح الي�صار الهيغليرّ م�صـــدرًا للتاأثري لي�ض بذاته، اإمنرّ
�13�

يف وجداننـــا املعا�صر«.

بقدرته التغيرييرّة والنقديرّة لل�اقع. 

واأمـــا امل�صدر الثالث من مناهـــل الدكت�ر ح�صن حنفي، فه� له�ت التحرير؛ حيث عا�ض 

حنفـــي يف مرحلتـــه الباري�صيرّة حلظة �صعـــ�د هذه املجم�عة الفكريرّة، التـــي تترّكئ على الدين 

نرّهـــا كانت مرحلة حراك  يف ق�صايـــا التحـــرر والث�رة، وي�صف الدكتـــ�ر زيع�ر تلك املرحلة باأ

ا �صاهم يف  ، والدكتـــ�ر حنفي من القالئل الذين مل يكتف�ا بقراءة هـــذه املجم�عة اإمنرّ فكـــريرّ

بع�ض حلقات النقا�ض فيها.

وامل�صـــدر الرابـــع هـــ� الظ�اهريرّة التي تعتـــب اإحدى مداخـــل فهم فل�صفتـــه، ولكن لي�ض 
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ة اأح�ص�صت  ل مررّ ورّ ا من خالل روؤية تنطلق من الـــذات، ويق�ل: »ولأ بال�صياغـــة التقليديرّة، اإمنرّ

بالرجفة الفل�صفيرّة، واأنا اأ�صتمع اإىل �صربات قلبي واأن�صت اإىل حديث نف�صي، وكان احلديث 

ـــة ونه�صة امل�صلمني ونقد الغـــرب يجد �صداه يف  مرّ بداع واجلمال والأ ـــة واخللـــق والإ يف الذاتيرّ

؛ اأي  وروبيرّ ، مل نع�ض بعُد ع�صَر النه�صة باملعنى الأ نف�صـــي... تك�يننا هكذا يف جمتمع تراثـــيرّ

ها  ـــة احلديثة ل تاأتي من املا�صي، ولكنرّ وروبيرّ التحـــ�رّل يف نظرية املعرفة، وذلك اأنرّ املعرفة الأ

تـــي من العقـــل والطبيعة ومن احل�ض... كاأن اأحدًا كان ينتزع مـــن نف�صي انتزاعًا وكنت قد  تاأ

ك فيبدع �صيئًا جديدًا، وق�ل اأحد  خالق اإىل كلرّ من يتغريرّ فيتحررّ اأهديت من قبل بحثي يف الأ

�صاتذة هذا برج�ص�ن، عرفت اأنرّني اإقبال وبرج�ص�ن. وما اأن �صمعت عن الق�صديرّة وحتليل  الأ

ال�صع�ر حترّى عرفت اأنرّ م�صبي كان ه��صرل يف النهاية«. 

ول ي�صعنا يف هذه العجالة اأن نن�صى �صبين�زا وكتاب ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صة، والتي 

ظهار عمليرّة نقد الن�ص��ض. قام برتجمتها،  لإ

يف املنهـــــج

ينطلـــق حنفـــي يف منهجه مـــن الظاهـــرة، وكيفيرّة التعامـــل معها، فيعلـــن رف�صه ملناهج 

واأ�صاليـــب املعرفـــة العلميرّة، وه� يقرر، �صراحًة، »عدم جـــدوى درا�صة الظ�اهر وفق املناهج 

ح�صائيرّة اأو التطبيقيرّة« ويدع� اإىل »املعرفـــة احلد�صيرّة الطاحمة اإىل  ـــة الأ كادمييرّ ـــة الأ العلميرّ

 فاملعرفة لي�صت نتاجًا جمتمعيًا- منهجيًا 
�14�

الت�صال املبا�صر بالفكر وروؤية مبا�صرة لل�اقع«

م�صروطًا بعالئق املرحلة  التاريخيرّة الجتماعيرّة، فهي �صاأن ذاتي فردي، يق�م به فرد متميرّز، 

وليرّة الع�صر. فاملعرفة ال�حيدة املعرتف 
ل م�ص�ؤ وهذا ال�صخ�ض كاأنَّه خمتار من التاريخ لتحمرّ

بهـــا هـــي معرفتي مبا اأراه ب�صـــ�رة مبا�صرة وكل مـــا ل اأراه ب�ص�رة مبا�صرة لي�ـــض يقينًا. اإنرّ 

�ض ب�صكل جيرّد منهـــج املعرفة احلد�صيرّة،  �صراقيرّة القدمية »اعرف نف�صـــك« تلخرّ احلكمـــة الإ

ن�صان يف ال�صكرّ والن�صبيرّة وال�هم. فاخلروج اإىل ما وراء حدود الذات ي�قع الإ

، يجعله حنفـــي اأ�صاًل، ومن خالله يقـــارب الظ�اهر وعلى �ص�ئه  وهـــذا احلد�ـــض الذاتيرّ

يحاكـــم كلرّ العتقـــادات، لي�صل اإىل النقطـــة املح�ريرّة يف فكره وهي العقـــل: بيد اأنرّ م��ص�ع 

العقـــل الذي ي�صل اإليـــه الدكت�ر حنفي جـــراء حتليل حمت�يات �صعـــ�ره كم�صلم ه� م�صم�ن 

 ومن خالل هذا ال�حـــي الذي ي��صل اإىل اليقني، يبـــداأ با�صتقاق م��ص�ع العل�م 
�15�

ال�حـــي،

وا�صتعادتهـــا مـــن اأجل اإعـــادة تك�ينها علـــى اأ�صا�ض تظهـــر يقينيرّتها بذاتها، وهـــي عند هذه 
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ر ال�حي على �ص�ئه. ولعلَّ هذه النقطة  النقطة تع�د اإىل ال�اقع لتتعامل معه، وحتاول اأن تف�صرّ

بالـــذات تظهر فهمـــًا ظ�اهريًا مفارقًا للظ�اهريـــة اله��صرليرّة، التي كانـــت تقت�صي اأن يعلق 

، ليقيم  ـــى على ال�حي، كما اأنرّه يف هـــذه النقطة ميزج بني اله��صـــريلرّ واملارك�صيرّ احلكـــم حترّ

، ومن خالل التنظري  منظ�مة فل�صفيرّة، حتاول اأن تنظر اإىل ال�اقع من خالل اليقني الإمياينرّ

ي�صل اإىل العمل الث�ريرّ القائم على تغيري العامل.

لكـــن حنفـــي امل�لع بالفكر الغربيرّ واملتقـــن لكيفيرّة ا�صتغاله، ل يعـــدم احلل، فه� واإن قال 

بالتغيـــري على ن�صق املق�لت املارك�صيرّة، ولكنَّ هـــذه املارك�صيرّة التي ا�صتعان بها هي مارك�صيرّة 

مارك�ض ال�صاب امل�صبع بالروح الهيغليرّة، ولعلَّ هذا يزداد ات�صاحًا عندما يبداأ با�صتعادة فكرة 

، م�صتقلرّ عن التاريخ باعتباره  الروح املطلق الهيغليرّة، هذه الروح التي متتاز ب�ج�د م��ص�عيرّ

لهي،  خر. فياأخذ هذه الفكرة ويبداأ بتطبيقها على م�صت�ى ال�حي الإ ر بذاته يف الآ فكـــرًا يفكرّ

خري  ـــة/ م�صيحيرّة/ اإ�صـــالم، وميزة الأ فهـــذا ال�حي قـــد تدرج يف النزول علـــى النا�ض يه�ديرّ

�صالميرّ ه� ال�حي باإطالق؛  باحت�ائه ال�حي املطلق اأو الروح املطلقة، وهكذا يك�ن ال�حي الإ

�صالم من ك�نه دينًا؛ لي�صبح بناًء مثاليًا للعامل  اأي هـــ� الفكر املطلق ذاته، وبالتايل يرتفع الإ

�16�
من جهة، ومكانًا حمايثًا لل�عي من جهة اأخرى.

د حنفي حمت�ى ال�عـــي/ العقل/ يبـــداأ مبقاربته مل��صـــ�ع املعرفة، فريى  وبعـــد اأن يحـــدرّ

ن�صـــان حاماًل للفكر، ل مبدعًا له، ولذلك يجب اأن ل يقال مثاًل مذهب ابن الفار�ض وابن  الإ

نرّ كليهمـــا مل يبدعا مذهبًا بل ظهرت وحدة ال�صعـــ�ر ووحدة ال�ج�د من خاللهما،  عربـــي؛ لأ

فكار ولي�ض م�صدرًا  �صخا�ـــض اإل ع�امل لالأ واإن مل يظهـــرا  فيهما لظهرا يف غريهما، فما الأ

�17�
لها«.

واإذا كانـــت املعرفة تتم علـــى هذه ال�صاكلة، فكيف طبرّق حنفـــي منهجه على اأحد الفروع 

�صالم؟    العلميرّة يف الإ

القـــــراءة الفينومينولوجيـــــة لعلــــم اأ�ســـول الفقـــــه:

حكام ال�صرعيرّة عن اأدلرّتها اليقينيرّة،  نرّه علم ا�صتنباط الأ ف حنفي علم اأ�ص�ل الفقه، باأ يعررّ

وهـــ� خمتلف عن علم اأ�ص�ل الدين الذي يتناول اأ�ص�ل العقيدة النظريرّة من اأجل تنزيه اهلل 

حكام العمليرّة دون ا�صتنباطها  ذاتًا و�صفاتًا واأفعاًل. وه� يختلف عن علم الفقه الذي يب�رّب الأ

ة،    وه� ي�صتند اإىل القـــراآن وال�صنرّ
�18�

مـــن اأدلرّتهـــا ال�صرعيرّة، بل اعتمـــادًا على النقل وحـــده.
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�ض يف وعي الراوي عن طريق منهجني: �صرّ
ويتاأ

ة. منهج النقل املكت�ب يف حالة القراآن، ومنهج النقل ال�صفاهي يف حالة ال�صنرّ

�ض يف وعـــي الفقيه بناًء علـــى اأ�صكال ثالثة م�صاعـــر: ال�صع�ر  �صرّ
كمـــا اأنرّ هـــذا العلـــم، يتاأ

لي ووظيفته فهم  مرّ
ة ن�ص��ض ال�حي يف التاريخ، وال�صع�ر التاأ التاريخـــيرّ ووظيفته �صمان �صحرّ

ن�ص��ـــض ال�حي وتف�صريها ابتداًء مـــن ق�اعد اللغة، واأ�صباب النـــزول وينط�ي حتته ال�عي 

اللغ�ي، ثالثًا ال�صع�ر العمليرّ ووظيفته تطبيق اأحكام ال�صرع يف العامل وحتقيق مقا�صد ال�حي 

هه ثالثة اعتبـــارات زمانيرّة يف بحثه عن علمه هي املا�صي   اأي اأنرّ الفقيه ت�جرّ
�19�

يف التاريـــخ.

واحلا�صر وامل�صتقبل.

1- ال�سعــــــ�ر التــــــــــاريخّي:

ـــة ن�ص��ض ال�حي يف  ال�صعـــ�ر التاريخـــي ه�: »�صعـــ�ر الراوي الـــذي وظيفته �صمان �صحرّ

 وقد قامـــت الكثري من 
�20�

ل منهج النقل املكتـــ�ب« ورّ التاريـــخ، ومناهـــج الروايـــة ن�عـــان: الأ

ما  النقا�صـــات ح�له بحثـــت يف اأ�صباب نزوله، والنا�صـــخ واملن�ص�خ... وهـــذه الدرا�صات ل �صيِّ

هليرّة  ه طبقـــًا لالأ ـــت: »على وج�د ال�حـــي يف الزمان وتغريرّ العمـــل علـــى النا�صخ واملن�ص�خ، دلرّ

ته ملـــدى الر�صا الفردي والجتماعي يف التاريـــخ. ال�حي لي�ض خارج الزمان،  والقـــدرة وتبعيرّ

د الإعالن عنه  ثابتـــًا ل يتغـــريرّ بل داخل الزمان يتطـــ�ر بتط�ره. لي�ض هدف ال�حي ه� جمـــررّ

ك�صعـــار بال م�صم�ن، اأو حتقيقه دون وعي بالزمـــان فيف�صل، بل تطبيقه يف الزمان وجناحه 

 وهكذا يقدم القراآن الكرمي املنهج بالتفاعل 
�21�

يف التاريخ طبقًا لقدرات الفرد واجلماعة«،

مـــع ال�اقع، ويتحـــ�ل اإىل ذات ووعي، يت�جه اإىل امل��ص�عـــات اأو ال�قائع، فيك�صف عنها عند 

ح�ص�رها يف الزمان.

ل يتميرّز  ورّ �صل كالأ ، وهذا الأ ة النب�يرّة ال�صريفة وه� النقـــل ال�صفاهيرّ ـــا الثاين فه� ال�صنرّ اأمرّ

بك�نـــه منـــزًل من عند اهلل، وقام على �صفافـــه علٌم ا�صمه »اجلرح والتعديـــل« يهتمرّ بدرا�صة 

�صة قبل اأن  اأنـــ�اع احلديـــث، وهذان العلمـــان، �صاهما يف قيام النقـــد التاريخيرّ للكتـــب املقدرّ

�صالميرّ القادم من   وهكذا يريد الدكت�ر ح�صن حنفي اأن يق�ل اإن ال�حي الإ
�22�

يعرفه الغرب.

ال�حـــي قد متح�ض واأ�صبح وعيًا بذاته، وبالتايل قد انتقل ال�حي من عامله املتعايل، واأ�صبح 

ن�صان عب عالقاته بال�اقع اأن يكت�صفه. ، ي�صتطيع الإ حمايثًا ملا ه� اإن�صاينرّ

�ص�ل الفقه،  خرين لأ �صلني الآ ان عن ال�حي املكت�ب، فاإنَّ الأ واإذا كان القراآن وال�صنة يعبرّ
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ر�ض. ، عندما انتقل من ال�صماء اإىل الأ ان عن ال�حي احليرّ جماع والقيا�ض، يعبرّ هما الإ

جماع دليل على  جماع، يقـــ�ل: »خال�صة الق�ل اإنرّ الإ ية الإ  وهنـــا، وبعد اأن ي�صتعر�ض حجرّ

ة واأخـــذ م�صالح كلرّ ع�صر مع اعتبار املخالفة، كما اأنه دليل على وحدة اجلماعة  مرّ اتفـــاق الأ

 
�23�

مة م�صدر الت�صريع، فمـــا راآه امل�صلم�ن ح�صنًا فه� عند اهلل ح�صن«. وعلـــى اأن م�صالح الأ

وهنا قد يت�صاءل املرء، األ يق�د كالم حنفي اإىل نف�ض مق�لت بع�ض الديانات، التي اعتبت 

مة ه� الذي ميثرّل اأ�صل احلقيقة ومرجعيتها. الدين �صاأنًا ق�ميًا، والدين الأ

جماع ممثرّاًل للعقل اجلمعي،  مر، فيعتب الإ جابة عن هذا الأ �صرعان ما يقـــ�م حنفي بالإ

ًا عن العقل  دة؛ لذلك يذهـــب اإىل اعتبار القيا�ض معـــبرّ الـــذي نتج عن خبة الـــذوات املتعدرّ

ه يتميرّز بقدرته على ا�صتقراء  ـــة ولكنرّ مرّ ، الذي اإذا انطلق من املخزون احل�صاريرّ لالأ الفـــرديرّ

ع ح�صن حنفي يف حتليل القيا�ض ذاهبـــًا اإىل اأنرّه يك�صف عن اخلبة  ال�اقـــع ودرا�صتـــه. ويت��صرّ

ـــة؛ اأي خبة الفقيه باأحداث جمتمعه وظروفه، وعـــن العقالنيرّة الط�عيرّة اأو التلقائيرّة  الفرديرّ

التـــى ت�صتجيـــب للظروف اجلديدة وغـــري امل�صب�قة باأن حتاول اإيجاد فهـــم جديد للن�ضرّ من 

�صياء والظروف امل�صتجدة التى  ، وتاأخذ يف العتبار ال�اقع احلايل لالأ خـــالل ال�اقع امل�صتجدرّ

تفر�ض فهمًا جديدًا للن�ض.

ربعــــة عـــن اأربعـــــة اأنــــــــ�اع من البــــــرة: اخلبة الال�صخ�صية  دّلة االأ وهنــــــــا تك�ســـف االأ

مٍة بعينها،  ة ل ل�صخ�ض بعينه اأو لأ يف حالـــة القراآن على اأ�صا�ض اأنرّ ال�حي ر�صالة للنا�ـــض كافرّ

وائل كان�ا هم  ة الأ ة، حيث اإنرّ م�صتقبلـــي ال�صنرّ ـــزة اأو ال�صف�يرّة  يف حالة ال�صنرّ واخلـــبة املتميرّ

ال�صحابـــة، وحيـــث اإنها �صادرة عن الر�صـــ�ل الذي ه� ال�صخ�ض امل�صطفـــى من بني النا�ض 

ة قد انتقلت على اأيدي اأنا�ض ينظر لهم على  �صافة اإىل اأن ال�صنرّ لتلقي ال�حي وتبليغه، هذا بالإ

جماع، واأخريًا اخلبة  اأنرّهم ال�صف�ة اأي التابعني واأهل البيت، واخلبة البينذاتية يف حالة الإ

ـــة يف حالة القيا�ـــض من حيث تعبريها عن العقل الفردي؛ وملـــا كان القيا�ض ي�صتخدم  الفرديرّ

مباحث لغ�ية منطقية لفهم الن�ض وذلك يف اإطار امل�صلحة ومقا�صد ال�صرع اخلم�صة: الدين 

والنف�ض والعقل والن�صل واملال، فاإنرّه ميثل احتاد ال�عي التاريخي وال�عي التاأملي اأو النظري، 

بناًء على انتماء مباحث اللغة واملنطق اإىل جمال النظر، كما اأنرّه ميثرّل نقطة النهاية بالن�صبة 

. لل�صع�ر التاريخيرّ ونقطة البداية بالن�صبة لل�صع�ر التاأمليرّ
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2- ال�عي التاأّملي:

ــا كان هذا ال�حي  يتعامـــل ال�صعـــ�ر األتاأملي مع ال�حـــي املكت�ب، وال�حـــي ال�صفاهي، وملرـّ

لفـــاظ من حيث  م��ص�عـــًا يف �صـــ�رة لغـــة، فـــاإنرّ اأول ما يتعامـــل معه ال�صعـــ�ر التاأملي ه� الأ

تراكيبهـــا اللغ�يـــة، وبالتـــايل وظيفتـــه: »فهـــم الن�ص��ض وتف�صريهـــا، بعد اأن تاأكـــد ال�صع�ر 

 واهتمام علم اأ�ص�ل الفقه يك�ن بالن�ص��ض املنط�ية 
�24�

التاريخـــي من �صحتها و�صرعيتها«.

نًا ا�صتدلًل وعلاًل،  على حكم، وبالتاىل يتمرّ التعامل مع الن�ضرّ من جهة ك�نه معق�ًل اأو مت�صمرّ

ر،  وهنـــا ين�صاأ مبحث العلل. وبناًء على املنطق الداخلي لكلرّ مبحث تنق�صم م��ص�عاته وتتط�رّ

�صماء،  لفاظ اإىل الأ لـــي للفقيه؛ فينق�صم مبحث الأ مرّ
وذلـــك ح�صب ق�صمة عقليرّة يف ال�عي التاأ

�صمـــاء اإىل اإ�صطالحية وت�فيقيـــة، اأما مبحث املعانى فيق�صم الـــكالم اإىل ما يدل وما ل  والأ

 . ل، اأو اأمر اأو نهي، اأو عامرّ وخا�ضرّ يدل، وما يدل فاإنه اإما يدل على معنى ظاهر اأو معنى م�ؤورّ

�صل والفرع والعلرّة  واأما مبحث العلة فاإنرّه يتمثرّل يف القيا�ض، ويك�ن القيا�ض يف اأربعة اأركان: الأ

رت اإىل منطق خال�ض  لفاظ واملعاين والعلل قد تط�رّ واحلكم.  ويذهب حنفي اإىل اأنرّ مباحث الأ

ى  حكام، وذلك يرجع اإىل اأنرّها ن�صاأت اأ�صا�صًا انطالقًا من ال�عي التاأملي، فاأدرّ وابتعدت عن الأ

له اإىل مبحث تاأملي خال�ض وه� املنطق  ال�صتمـــرار يف املنطق الداخلي لكل مبحـــث اإىل حت�رّ

اخلال�ـــض. كذلك تك�صف هذه املباحث عمـــا مييرّز كل وعي تاأملي ب�جه عام وفى كل ح�صارة 

وىل والق�صمة العقليرّة التـــى تق�م باحت�اء امل��ص�ع كله وحتديد بنائه  مثـــل: »منهج البداية الأ

ومعرفـــة احتمالته ور�صد امل�اقف كلها... ما يدل علـــى الت�حيد بني العقل وم��ص�عه حيث 

�25�
تك�ن خط�ات املنهج هى ذاتها بناء امل��ص�ع.«

ة: »تبلغ قمة املنهج  مرّ ، يك�صف حنفي اأنرّ املنهج الظ�اهري، ينبـــع من الأ وعنـــد هذا احلدرّ

�صل الـــذي كان يف ن�صاأته اأي�صًا  �صيـــل يف القيا�ض ال�صرعي الذي يعتمد على الأ �صالمـــي الأ الإ

د املتغريرّ يف كلرّ  ًا عـــن م�صالح اجلماعة حيث الت�صريـــع، وعلى الفرع اأي ال�اقع املتجـــدرّ معـــبرّ

حكام قائمة على غاية و�صبـــب، �صد ال�ص�ريرّة وال�صكليرّة  الع�صـــ�ر، وعلى العلة التي جتعل الأ

ل؛ لذلك كان مبحث العلـــل ه� قلب علم  ورّ يف الت�صريـــع. فالعلرّـــة هي مـــادة ال�صرع وهدفـــه الأ

حكام على اأ�ص�ض  �صالم نح� العامل، وعلى قيـــام الأ ـــاه الإ اأ�صـــ�ل الفقـــه، والذي يدلرّ على اجترّ

  وهكذا  ي�صبح ذلك العلم يك�صف من داخله عن 
�26�

ح�صـــاء وال�صتقراء«. ـــة تعرف بالإ ماديرّ

اد بني فعل ال�عي  ة الحترّ نرّه ير�صد بدقرّ ال�عي؛ اأي ال�عي باعتباره خبة حيرّة معا�صة؛ ذلك لأ

وم��ص�عه، وكيفيرّة بناء فعل ال�عي مل��ص�عه.
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3- ال�سع�ر العملي:

وامر  حـــكام، وتطبيـــق الأ تـــي: »لتنفيذ الأ ل ال�صع�ر نحـــ� مرحلة العمـــل وياأ وهنـــا يتحـــ�رّ

 وينظر ح�صن حنفي 
�27�

والن�اهـــي، وحت�يـــل ال�حي اإىل فعل يف العـــامل واإىل حركة تاريـــخ«،

حكام ال�صرعيرّة على اأنرّه نظريرّة يف العقل العملي، وميار�ض ردًا مل��ص�عاته اإىل  اإىل مبحـــث الأ

م��ص�عات اأخالقية. ففعل احلكم ذاته اآٍت من ال�حي وه� حكم ال�صارع، وي�صفه حنفي على 

اأنرّه فعل خال�ض يف و�صع احلكم؛ وي�صمل حكم ال�صارع خم�صة اعتبارات اأو اأ�صباب اأو غايات: 

ي، وال�صبب ح�صب الكفاية، وال�صبب ال�ص�ري.  ، وال�صبب الكايف، وال�صبب املادرّ ال�صبب الغائيرّ

حكام منها الغر�ض الذي ه� فعل فردي �صروري. واملباح  اأما املحك�م فيه في�صم عددًا من الأ

الـــذى ه� فعل متعادل اأي الذي ل يرتترّب على القيـــام به اأو تركه اأيرّة ع�اقب، وال�اجب الذى 

هـــ� فعل اإيجابيرّ �صروري. واملكروه الذى ه� فعـــل �صلبي ممكن، اأي اأنرّه من املمكن القيام به 

�28�
. ه مكروه اأي �صلبيرّ ول يتبعه عق�بة لكنرّ

ربعة فهي: و�صع ال�صريعة ابتداًء، ويف�صرها حنفي على اأنرّها ق�صديرّة  اأما مقا�صد ال�صارع الأ

ن�صانيرّة، وو�صع  كلرّيـــة نحـــ� احلياة، حيث اإنرّ الهدف من تنزيـــل ال�صريعة ا�صتقامة احليـــاة الإ

فهام وهي ق�صديرّة كلرّية نح� العقـــل، وو�صع ال�صريعة للتكليف التي هي ق�صدية  ال�صريعـــة لالإ

ن�صاين، وو�صع ال�صريعة لالمتثال، اأي المتثال ملا ه� م��ص�عي ثابت  ه الفعل الإ كلية نح� ت�جرّ

ن�صان يف احلياة. والبعد عن اله�ى وهى ق�صدية كلية نح� ر�صالة الإ

�ـــض منهجيرّة ح�صن حنفي من وجهتـــني، نظرية وتطبيقية، حيث  وهكـــذا ن�صتطيع اأن نتلمرّ

مـــن املمكـــن اأن ُيقال، اإن حنفي قدم نظريـــة ظ�اهرية بلغة عربية، حاولـــت اإعادة ا�صتقراء 

ه ل يخل� من ه��ض  ، والهم الذي ي�صغل ح�صن حنفي واإن كان معرفيًا، ولكنَّ �صالميرّ ال�اقـــع الإ

ال�صيا�صـــة وكيفيـــة القب�ض على ال�اقع لتغيـــريه، وه� يعي�ض دورًا ر�صاليـــًا ياأمل من خالله اأن 

ل، الذي انعقد يف  ورّ يكـــ�ن جمـــددًا، ولعلَّ هذا ما دفعـــه اإىل التعبري يف امل�ؤمتـــر الفل�صفـــيرّ الأ

هًا بي�حنا املعمدان، الـــذي اأيقظ العهد  ـــة، مت�صبرّ ردن اأنـــا هـــذا ال�ص�ت ال�صارخ يف البيرّ الأ

اجلديد يف امل�صيحيرّة.
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 1-  را: ح�صـــن حنفـــي:» من العقيدة اإىل الثـــ�رة« ط1، دار التن�ير واملركز الثقـــايف العربي، بريوت، ج1�ض 

 .75-64

2-  را: ح�صن حنفي:» الرتاث والتجديد« ط1،  دار التن�ير، بريوت، 1981، �ض38- 41. 

3- را: امل�صدر نف�صه، �ض 28-34. 

4-  را: امل�صدر نف�صه، �ض42-41. 

�صالميرّة« مكتبة مدب�يل، القاهرة، اجلزء6، �ض250. �ص�لية الإ 5- ح�صن حنفي:»الدين والث�رة يف م�صر الأ

6- ح�صن حنفي:»الرتاث والتجديد« م.�ض، �ض16. 

7- ح�صن حنفي:»درا�صات فل�صفية« ط1، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة، 136.  

8- ح�صن حنفي:»الرتاث والتجديد«م.�ض، �ض11. 

خر« مكتبة مدب�يل ال�صغري،  نا والآ 9- علي مبوك:»الرتاث والتجديد مالحظة اأولية« �صمن كتاب جدل »الأ

القاهرة �ض36. 

نا وااآخر، مكتبة مدبـــ�يل ال�صغري، القاهرة،  10- حممـــد جمعة:»م�صـــروع ح�صن حنفي« من كتاب جـــدل الأ

�ض117. 

11- حنفي:»من العقيدة اىل الث�رة« م.�ض، ج3�ض87. 

12- ح�صن حنفي:»مقدمة يف علم ال�صتغراب« امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر، بريوت، �ض688. 

خر« مكتبة مدب�يل ال�صغري، �ض236.  13- اور مغيث:»التغري والث�رة« جدل النا والآ

14- حنفي:»من الرتاث اإىل الث�رة« م.�ض، ج1�ض8. 

15-  �ض72.

16- را: حنفي:»من الرتاث اإىل الث�رة« ج 1املقدمات.

17- را: امل�صدر نف�صه، ج3.  

18- حنفـــي، ح�صـــن:» بح�ث يف علـــ�م: اأ�ص�ل الدين- وا�صـــ�ل الفقه، العقل والنقـــل« دار املعارف للطباعة 

والن�صر،ت�ن�ض،  �ض 49. 

19- امل�صدر نف�صه، �ص�ض54-53.

20- امل�صدر نف�صه، �ض 54. 

21- امل�صدر نف�صه، �ض56. 

22- امل�صدر نف�صه، �ض59. 

23- امل�صدر نف�صه، �ض62. 
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24- امل�صدر نف�صه، �ض 65. 

25- امل�صدر نف�صه، �ض 85-84.

26- امل�صدر نف�صه، �ض 85. 

27- امل�صدر نف�صه.

28- را: امل�صدر نف�صه، �ض 95-84





المنهج التأويلي للدكتور حسن حنفي في »النقل واإلبداع«

�صتـــاذ جهاد �صعد الأ

جة
مح

ال بداع«، نحـــن اأمام عمـــل م��ص�عيرّ  مـــع ح�صن حنفـــي يف كتابه: »مـــن النقـــل اإىل الإ

ك مبنهج اإعادة بناء العقل،  طراف يتميرّز بالعمـــق والغزارة والق�ة يف التم�صرّ مرتامـــي الأ

عب ال�صفر يف ما ميكن ت�صميته بعقل النقل ونقل العقل.

ر الكبري بظاهرة  يه املفكرّ بداع، تعلن اأنها ردٌّ على ما ي�صمرّ م��ص�عـــة من النقل اإىل الإ

د مرتجمني ونقلة،  ل الكاذب التي حر�صت على اأن تظِهر  احلكماء امل�صلمني جمررّ الت�صكرّ

ـــة التي ظهرت خالل التفاعل مـــع ال�افد بح�ص�ر  بداعيرّ مـــع تغافل تـــامرّ عن اجل�انب الإ

امل�روث.
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بداع« على فر�ض عمل مغايٍر وهـــ� اأنرّ احلكماء مل يك�ن�ا تابعني  يقـــ�م »مـــن النقل اإىل الإ

ـــل، ثمرّ اأبدع�ا ثانيًا تاأكيدًا  ل من اأجل التمثرّ للنقـــل ول نقلـــة عنهم، بل كان�ا مبدعني. نقل�ا اأورّ

�1�
على وحدة الثقافة.

�صهام احل�صاريرّ لكلرّ  له اإىل اآخره، ه� اإثبات مق�لة الإ والهاج�ض الذي يحكم العمل من اأورّ

ن�صانيرّة جمعاء، واإظهار ال�حدة ال�صمف�نيرّة التي تظهر التفاعل  ثقافـــة يف تراكم ح�صاريرّ لالإ

بني ال�افد وامل�روث، كعملية تكاملت فيها اجله�د، وت�الت فيها العه�د.

يقف هذا العمل امل��ص�عي الكبري يف مقابل دعاوى امل�صت�صرقني واملتغربني من جهة ك�صر 

د  احتـــكار الغـــرب القدمي واحلديث للفل�صفة والتفل�صف، كما يف مقابـــل التيرّار الفقهيرّ املت�صدرّ

ر الفال�صفة وينهى عن الـــكالم، كما يحاول تر�صيد منهج بع�ـــض الباحثني الكبار  الـــذي يكفرّ

يف مقاربـــة هـــذه امل�صاألة من جهة الغـــرية الزائدة على ال�صرق من الذيـــن اأخرج�ا احلكماء 

�صالميرّة واأحلق�هم بالغرب القدمي املتمثرّل بالي�نان. امل�صلمني من الدائرة احل�صاريرّة الإ

خـــري اإىل الدكت�ر على �صامي الن�صار يف كتابه  راأيـــت الدكت�ر حنفي ين�صب هذا الراأي الأ

�صالم«، وبالفعل ي�صل الن�صار اإىل حـــدرّ ت�صنيف الفال�صفة  »مناهـــج البحث عند مفكـــري الإ

امل�صلمـــني اإىل هلرّيني اإ�صالمـــيرّ وم�صائي ورواقي ولكنه يعقب: »اإنرّهم مل يقف�ا عند حدرّ ال�صرح 

�صافة  بـــل اأ�صاف�ا اأبحاثًا خا�صًة بهـــم«. ثمرّ يبهن يف بقيرّة الكتاب على نقـــاط اخلالف والإ

ـــى ي�صل اإىل اإثبـــات دور امل�صلمني يف اكت�صـــاف املنهج ال�صتقرائيرّ العلمـــيرّ الذي مل يكن  حترّ

�ص�ليني  للي�نان وفل�صفتهم اأيرّ دور ملح�ظ يف تاأ�صي�صه وتط�يره مع ميٍل وا�صح عند الن�صار لالأ

والفقهاء.

ـــه يختلف يف النطالقـــة املنهجيرّة،  بـــداع، ولكنرّ كال الكتابـــني يلتقـــي يف تقديـــري عند الإ

فحنفي ي�صيف على الن�صار اإبداعيرّة الفال�صفة ويعيد تركيزهم يف داخل الدائرة احل�صاريرّة 

ـــة بنزعـــة ح�اريرّة وا�صحة فيها غمٌز خفـــيرّ اأحيانًا ووا�صح اأحيانـــًا اأخرى من قناة  �صالميرّ الإ

يه الدين امل�ؤ�ص�صة يف مقابل الدين الر�صالة. الفقه اخلادم لل�صلطان، اأو ما اأ�صمرّ

1- املنهـــج اأو املنــــاهج:

تختلـــف املناهج التـــي ي�صلكها حنفي يف كتابه بح�صب �صـــرورات العر�ض والبحث، فتارًة 

ل ثم يغ��ض يف حتليل امل�صم�ن يف جملد  جنده تاريخيرّا، وخا�صة يف النقل ثم بني�يًا يف التح�رّ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

137   

بـــداع، وي�صمح الكاتب لنف�صه بتجـــاوز هذه التق�صيمة فيغرق يف النقـــل ويف التحليل لبيان  الإ

فكرة يريد اأن ي�ؤ�ص�ض لها للم�صتقبل: كاأول�يرّة ال�افد على امل�روث يف البداية واأول�يرّة امل�روث 

بداع يف النهاية. والإ

حكام ال�صارمة  ولكنرّ املنهج احلا�صن لهذه املناهج ه� املنهج الت�فيقيرّ الذي يبتعد عن الأ

ويحر�ـــض علـــى اإبراز التكامل يف العمليرّة التـــي دامت ما يقرب من اأربعة قـــرون، اإذا ت�قفنا 

عنـــد  ابن ر�صد، ثم ا�صت�ؤنفت مع �صدر الدين ال�صـــريازي يف القرن العا�صر وما بعده قبل اأن 

د ن�صرًا  اه الفقهيرّ املت�صدرّ يذوي الهتمام بالفل�صفة وي�صبح �صديد النخب�يرّة بعدما حقق الجترّ

�صاحقًا عليه فحً�ل الفيل�ص�ف اإىل عني من عي�ن النجا�صة.

يـــبز املنهـــج الت�فيقيرّ يف نهايات العر�ض يف ما يبديـــه الكاتب من مالحظات ت�صتهدف 

فكار اأو اإثباتها ففي تلخي�صه لإجنازات الفارابيرّ يق�ل: تنظيم الأ

»قراأ الفارابي اأر�صط� قراءة اأفالط�نيرّة، كما قراأ اأفالط�ن من قبل قراءة اأر�صطيرّة، حترّى 

ل  ر ثالث يجمع بني الثنني، فتح�ل اأر�صط� اإ�صراقيًا كما حت�رّ ميكن �صم املذهبني معًا يف ت�ص�رّ

ر متكامل اأتاه من امل�روث  اأفالط�ن عقليًا طبيعيًا، والفارابي ه� اجلامع بني الثنني يف ت�ص�رّ

�2�
ه بت�ص�راته للعامل« كمخزون نف�صي ميدرّ

بداع(، يف اخلال�صة  وي�صتمر هذا املنهج حاكما حتى اجلزء الثاين من املجلد الثالث )الإ

مها الكاتب عن معيار العلم وحمك النظر للغزايل فيق�ل: التي يقدرّ

ى بلغة الع�صر  �صليرّ وه� ما ي�صمَّ »معيـــار العلم عر�ض لل�افد امل�روث يف اإطار امل�روث الأ

»اأ�صلمـــة العلـــ�م« مـــن اأجـــل التفهيم والحتـــ�اء حفاظـــًا على اأ�صالـــة املـــ�روث وقدرته على 

�3�
بداع«. الإ

ول يترّ�صـــع املقام لعر�ض بقيرّة ال�ص�اهد على هيمنة املنهج الت�فيقيرّ حترّى عند اخل��ض يف 

م املنهج الت�فيقيرّ  حتليل الن�ص��ض، وقد جند يف الهدف العام الذي ي�صغل املفكر �صببًا لتحكرّ

م�ر يف حماولة فهمي ملا يريده كاتبنا الكبري: يف كتابه، وا�صمح�ا يل اأن األحظ هذه الأ

خري  - لقـــد قـــراأت لـــه يف ثقافة املقاومـــة ويف جريدة اجلريـــدة، و�صمعتـــه يف امل�ؤمتر الأ

ـــف من اأهميرّة اجلدل النظريرّ و�صـــ�ل اإىل العمل، فاملختلف�ن نظريًا ميكنهم اأن يترّحدوا  يخفرّ

يف العمل.
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ت عنه كتاباتـــه يف العقيدة والثـــ�رة، عندما حاول اأن يقـــرب امل�صافة  َ وهـــذا م�قـــف عبرّ

�صالميني والعلمانيني، ووجـــد يف العدليرّة مدخاًل عقيديًا ل�حـــدة اجلهد الجتماعيرّ  بـــني الإ

وال�صيا�صيرّ بني الق�ى املختلفة.

- هنـــا اأي�صًا ي�صتح�صر الكاتب جتربة التفاعل بـــني ال�افد وامل�روث ليخاطب احلا�صر، 

ة وتاريخها،  مرّ ويعيد كتابة الن�ص��ض بب�صرية احلكيم املعا�صر، معيدًا و�صل ما انف�صل بني الأ

معتبًا اأنرّ عمليرّة الت�ا�صل لي�صت تلقائيرّة بل عمليرّة جديدة على احلكيم املعا�صر اأن يق�م بها 

ويحييها وي�ص�قها لت�صتعيد تاأثريها يف تغيري احلا�صر وبناء امل�صتقبل.

مة �صرورية للتغيري،  - مع اجلابري وحنفي جند اإعادة بناء العقل النظريرّ والعمليرّ مقدرّ

وكالهمـــا يعرف اأنرّهـــا �صروريرّة، ولكـــن لي�صت كافيـــًة، فالعقيدة والث�رة مل جتـــد من يتبنرّى 

ـــة واأكادمييرّة و�صيا�صيرّة، ما يعيدنا  �صات فكريرّة واجتماعيرّ �صرّ
ت�ص�يقها من كـــ�ادر واأحزاب وم�ؤ

اإىل دائرة العالقة بني املفكر و�صاحب القرار، والعالقة بني النخب�يرّة واجلماهرييرّة، بل واإىل 

، والدور التي ميكنهـــا اأن تق�م به يف ت��صيع اآفاق  دائـــرة الفل�صفة والنا�ـــض يف امل�صرق العربيرّ

الفهم لل�افد وامل�روث، ثم ترجمة هذا الفهم حركة يف ال�اقع وامل�صتقبل.

2- تاأثــــر التاأويــــل مبنهـــج التوفيــــق:

اإذا كنـــا نريـــد اأن َنعُب من التاريخ اإىل الع�صر، فمـــن الطبيعيرّ اأن مييل تاأويل الن�ص��ض 

ة مـــن البحث عن اإرادة  اإىل ت��صيـــع حقـــل الدللة، بل واإىل خلـــق دللة خافية للن�ض م�صتمدرّ

د اأ�صالة املـــ�روث حترّى وه� ينقل ال�افد  الفيل�صـــ�ف الـــذي يريد بح�صب حنفي غالبًا، اأن ي�ؤكرّ

بداع: »اإنرّ اأهم دللة للطبيعيرّات القدمية  ، يق�ل يف جملد الإ بداعيرّ ويتمثرّله متهيدًا للتنظري الإ

ن�صان والطبيعة  ن�صان نح�هـــا، فالإ ن�صان، واجتاه الإ ن�صانيرّة، اجتاهًا نحـــ� الإ هي نزعتهـــا الإ

ـــات الالاإن�صانيرّة، �صبـــب التل�ث والت�صحـــر، كما اأنرّ  مت�صايفـــان مما يحفظها مـــن الطبيعيرّ

الطبيعـــة مفت�حـــة  مما يحفظهما مـــن الطبيعيرّات الن�صبية اخلالية مـــن القيمة ومن اهلل - 

�4�
قن�م.« الأ

وهذه كما يظهر ا�صتفادة معا�صرة من طبيعيات ابن �صينا، »فاملهم ه� الروؤية ل احلدث، 

�5�
واملنهج ل امل��ص�ع، واملقدمات ل النتائج«.

لة  �صالة يذكـــر الكاتب عقب ذكر الن�ص��ض املط�رّ ويف حماولـــة للرتكيز على الفرادة والأ
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ات التي ورد فيه ا�صم الفيل�ص�ف الي�ناينرّ ويعتب ذلك م�ؤ�صرًا لعدم انبهار احلكيم  عـــدد املررّ

العربـــيرّ بالي�نـــاينرّ وم�صيرّه يف �صخ�صنـــة ال�افد على الرغم من اأنرّ هنـــاك ع�امل اأخرى قد 

، منهـــا احلملة على الغـــرب القدمي وو�صم  ت�صبـــب هـــذا القت�صاد يف ذكـــر احلكيم الي�ناينرّ

الفال�صفة بالتبعيرّة، ثم رغبة الفيل�ص�ف يف مترير الفل�صفة الي�نانيرّة باأقلرّ حت�ص�ض ممكن من 

دة. �صالميرّة ونخبها املرت�صرّ ة الإ مرّ قبل الأ

3- مـــــالحظــــــات:

نـــا �صن�صبح اأكرث ثقة  د اأنرّ - اإذا قاربنـــا تاريخنـــا الفل�صفيرّ على طريقـــة حنفي فمن امل�ؤكرّ

ا ه� الي�م حتدٍّ ي�ميرّ ميكننا اأن نق�م  قدمـــني واإمنرّ بداع  لي�ض مقت�صرًا على الأ باأنف�صنـــا، فالإ

مبتطلباته املعرفيرّة والعلميرّة...

�صالمي اأظهر احلاجـــة املا�صة اإىل ظه�ر الفقهـــاء الفال�صفة الذين  - ولكـــنرّ التاريـــخ الإ

ل�ن الفل�صفة والفكر اإىل ح�افز تط�ير  يردم�ن اله�ة بني اآفاق الفل�صفة واأ�صالة الفقه، ويح�رّ

. فعل يف عمليرّات التغيري الكبى يف العامل العربيرّ ، الذي اأثبت اأنرّه الأ لالجتهاد الفقهيرّ

ولي�ـــض عيبًا ول منق�صـــًة اأن نق�ل، اإنرّ الفقه املنفتح علـــى الفل�صفة ه� مفتاح التغيري فال 

تكفري ول اإق�صاء ول اإلغاء، بل تفاعل وحي�ية فكريرّة ت�صيء الن�ضرّ بجراأة الفيل�ص�ف وتق�ائيرّة 

الفقيه.

مام اخلمينـــيرّ و�صخ�صيرّته اجلامعة بني الفقـــه والفل�صفة والعرفان،  - وت�صـــكل جتربة الإ

مدخـــاًل لفهـــم �صـــروط التغيري املعا�صـــر التي ل تكتمـــل اإل بتحريـــر الفقيه مـــن ال�صلطان، 

وم�صاحلة الن�ضرّ مع الفهم املتط�ر للدين الر�صالة بعيدا عن �صك�نيرّة الدين امل�ؤ�ص�صة.

اأرى اأنرّ ال�صريعة طلبت من العقل اإن�صاء املعرفة يف اجلدل ال�صاعد من اخللق اإىل احلق، 

واإن�صـــاء الفهم يف اجلدل النازل من احلق اإىل اخللق؛ لكي تلتقي اأ�صفار العقل ال�صاعدة مع 

اآيات ال�حي النازلة.

ن�صان يف �صبيل اهلل يف الظاهر ويف �صبيل ال�صلطان يف احلقيقة.  �صعريرّة بالإ ت الأ »لقد �صحرّ

م�ية«. فقـــد كانت النتيجة ال�صيا�صيرّة  �ن »الأ �صاعـــرة فقهاء ال�صلطة؛ لذلك ُي�صمَّ فقـــد كان الأ

�6�
ة اإرادة ال�صلطان على القان�ن، يفعل ما ي�صاء ول معقب حلكمه«. �صعرية اأول�يرّ لالأ
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اله�ام�ض:

 1- النقل، التدوين،ج1، �ض36.

 2- التح�ل، ج2 ، �ض64

بداع، �ض159.  3- الإ

بداع، �ض 370.  4- الإ

 5- امل�صدر نف�صه.

بداع، ج3 ، �ض161.  6- الإ



تساؤالت في المبنى العقيدّي والمنهج

 عند الدكتور حسن حنفي

�صمري خري الدين

جة
مح

ال ، ذي مادة  ، منهجيرّ مـــع الدكت�ر ح�صن حنفـــي وكتاباته، نحن اأمام م�صروع، روؤيـــ�يرّ

، جديد؛ وذلك على اأر�ض علم  ، ث�ريرّ ، عقائديرّ غنيرّة، وغزيرة، ت�صعى لبناء ن�صق كالميرّ

الـــكالم القدمي؛ بغيـــة جعل الإميان ذا فاعليرّة عند »اجلماهـــري«، لتك�ن العقيدة اآنذاك 

ث�رًة وحركًة وعماًل.

ه يف كتابه »من العقيدة  ر كبري، وكاأينرّ بن�صرّ هـــي جتربة جديرة بالبحث والنظر ملفكرّ

ل الفل�صفيرّ يف الكالم منه ل�صناعة الفل�صفة وجدل الكالم؛ لذا  مرّ
اإىل الث�رة« اأقـــرب للتاأ

اًل ينح� نح� ال�جدان عند اجلماهري. مرّ
رًا وتاأ كانت لغته تفكرّ
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لـــة التي اأتناولها يف هذه املداخلة تدور حـــ�ل »ت�صاوؤلت يف املبنى العقيديرّ واملنهج  وامل�صاأ

عند الدكت�ر ح�صن حنفي«.

ويبـــدو للقارىء يف ن�ص��ض الدكتـــ�ر حنفي، اأنرّ تلك الن�ص��ض وال�صيغ التي ي�ص�غ فيها 

ة اأنرّ تلك املنظ�مة، تبتني يف وجهها العقيديرّ على جمم�عة مباٍن واأ�ص�ل،  منظ�متـــه الفكريرّ

فـــكار يف الن�صق  ميكـــن اعتبارهـــا اأ�ص�صًا حم�ريـــة، تبتني عليهـــا، كثري مـــن النظريات، والأ

العقائديرّ والكالميرّ والفل�صفيرّ عنده.

ـــة؟ فيك�ن البحث عندها  م�ر العقائديرّ لـــة كيفيرّة اإنتاج الأ وهـــذه املبادئ، يقرتن بها م�صاأ

ـــزًا، وح�ص�رًا وا�صعًا يف �صياغة الروؤى عند ح�صن حنفي؛  يف منطقـــة »املنهج« التي اأخذت حيرّ

اإذًا، فاملداخلـــة تدورم�صائلهـــا يف ثالثة اأطراف، هي: املبنـــى – املنهج – والروؤية، يف ال�صري 

من العقيدة اإىل الث�رة.

ن�ســـــان: حموريـــّة الإ

ن�صان  اأ�صيل يف روؤيته؛ حيث  لعلرّه من ال�صهل على الباحث يف فكر حنفي اأن ي�صتنتج  اأنرّ الإ

ن�صان؛ فجعلـــه حم�ريرّا يف منظ�مته، وراأى اأننا »... ل  دعـــا لل�صري من »علم اهلل« اإىل علم الإ

لهي  ن�صاينرّ حمدودًا والعمل الإ ، واأن »ت�ص�ر العلم الإ
�1�

» ن�صاينرّ نعلم علمًا اآخر �ص�ى العلم الإ

غري حمدود ه� ت�ص�ر يق�م على احتقار الذات ومتلرّق الغري...«، و »لن يزداد اهلل فرحًا باأن 

�2�
جنعل علمه ل حمدودًا«.

�صت لتنظريه منطلقة من حم�رية ال�ج�د  �صرّ
هذه النرّ�ص��ض ت�ؤكد اأنرّ  تاأ�صيل املباين التي اأ

ن�صان ه� الذي  ، الذي يريد اأن يغريرّ العامل، وينتقل من العقيدة اإىل الث�رة؛ واأنرّ الإ ن�صـــاينرّ الإ

الية للن�ضرّ الدينيرّ يف حتريك ال�اقع؛ والن�ضرّ الدينيرّ ياأتي كج�اب ل�ص�ؤال ال�اقع؛  مينـــح الفعرّ

لهيرّ من خالل �صنع ال�ص�ؤال. ن�صاينرّ ه� التمهيد للج�اب الإ من هنا، فاإنرّ الدورالإ

ـــات التعامل مع القـــراآن الكرمي تنح�صـــر يف كلمتني: املنهج   ويقـــ�ل يف ن�ـــضرّ اآخـــر: »اآليرّ

 
�3�

ي ذلـــك اأول�ية ال�اقع علـــى الفكر ...« ، واأنا اأ�صمرّ والروؤيـــة؛ فاملنهج القـــراآينرّ منهج مهـــمرّ

ويـــرى اأنرّ »القـــراآن الكـــرمي ل يتكلم، واهلل ل يتكلـــم اإل بناء على ما يـــرى يف العامل ...فكان 

يات التي تبداأ بــــ »ي�صاأل�نك« مثل:  القـــراآن ي�صتجيـــب ل�ص�ؤال ال�اقع«. وا�صتـــدلرّ على ذلك بالآ

هّلة}، و{ي�ســـاأل�نك عـــن املحي�ض}، و{ي�ســـاأل�نك عن المر}. ثم  {وي�ســـاأل�نك عـــن االأ
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�صئلة مل تكن نظرية، بل كانت عمليرّة ون�صتطيع اأن ن�صتنتج اأن ال�اقع ي�صاأل وال�حي  يق�ل: »الأ

�4�
يجيب، فنحن نرى دائمًا اأول�يرّة ال�اقع على ال�حي.«

ن�صان  �ص�ل التي انبنت عليها روؤى الدكت�ر حنفي منبثقة من مركزيرّة الإ واخلال�صة اأنرّ الأ

�صئلة التالية: من ه�  ن�صان؛ وهذا يثـــري الأ يف نظرتـــه هلل والكـــ�ن، ل حم�ريرّة اهلل يف حياة الإ

ن�صـــان؟ وما هي طبيعة  لهيرّ عنده؟ ثـــمرّ من ه� الإ اهلل يف روؤيـــة د. حنفـــي؟ ما ه� ال�حـــي الإ

ن�صان؟ العالقة بني اهلل والإ

�ض  ل �صـــك يف اأنرّ هـــذه امل�صائل تتطلرّـــب بحثًا وا�صعًا ل تق�م هذه العجالـــة به، رغم التعررّ

لبع�صها يف مطاويها.

�ص�ل التي اعتمدها د. حنفي هي ما ياأتي: ن�صان كانت الأ وبناًء على هذه املح�ريرّة لالإ

- العقل.

- العمل.

- التغيري والتط�ير.

- الجتماع، مقابل امليتافيزيقا.

- املعا�صرة.

ن�صـــان بهذه ال�صتقالليرّة، والنظرة التي اأ�صـــار اإليها باأنرّ »اهلل لن  واأعتقـــد اأنرّ حم�ريرّة الإ

ن�صان. وكذلك تعبري  يـــزداد فرحًا« قـــد ت�صري اإىل منط من العالقة ال�صكليرّة بني اخلالـــق والإ

»احتقار الذات« ال�صامتة التي ل حياة فيها.

يف الّنظــــرة اإلـــــى اهلل

نـــــ�ذج لغــــة ال�سمــــــت:

اإذا ا�صتعر�صنا ن�ص��ض الدكت�رحنفي، جند اأنرّه جعل اهلل م��ص�عًا لكثري من املحم�لت، 

نرّه »ال�ج�د املطلـــق«؛ باعتباره »قدرة  ـــة - باأ ميانيرّ د اأو�صافـــًا هلل - بح�صب املقدمات الإ وعـــدرّ

ر، وه� الذي يحيي ومييت«  �صاملـــة واإرادة م�صيطرة، فه� الـــذي يبدىء ويعيد، وه� الذي يقررّ

ل يف هذه الق�ة امل�صيطرة لدرجة الفناء  �ص�يل القدمي باأنه يظلرّ »يتغزرّ ثم يعبرّ عن العامل الأ
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�5�
فيها، وكلما �صعر بعجزه ق�ي مدحه...«

ر قاعدة كلية تق�ل: كلما  م، ثـــمرّ يقررّ ة« لعلرّه ي�صي ببع�ض التهكرّ ل يف هذه الق�رّ تعبـــري »يتغزرّ

�صعر بالعجز ق�ي املدح. لكن كيف نعبرّ عن اهلل؟

يخل�ض اإىل اعتبار اأنرّ لغة ال�صمت قد تك�ن »اأقدر لغة على التعبري عن »ذات« هلل هروبًا 

دراكات اأو  ن�صانية ل ميكن اأن تعبرّ اإل عن الت�ص�رات اأو الإ من ق�صيرّة اللغة«؛ اإذ اإنرّ »اللغة الإ

ن�صانية.« ثمرّ ي�صاأل: »كيف ميكن التعبـــري عن املطلق بلغة ن�صبية؟«  امل��ص�عـــات اأو املعـــاين الإ

�6�
وي�صيف: »احلديث عن ذات اهلل خطاأ يف ت�ص�ر وظيفة اللغة...«

يرّة لغة ن�صتخدم؟ 
 مـــن ال�ا�صح اأنرّ الدكت�ر حنفي ي�اجـــه اإ�صكاليرّة يف التعبري عن اهلل، فاأ

ة اأم الن�صبيرّة...؟ ن�صانيرّة اأم الرمزيرّ هل اللغة الإ

وال�صـــ�ؤال هنا يف �صياق بناء اأيدي�ل�جيرّة ع�صرية وث�ريـــة..- كما يريدها الدكت�ر- مَل ل 

حت�صـــر »لغـــة اهلل« يف التعبري عن اهلل؟ وهل ي�صحرّ اأن نقدم اهلل تعـــاىل كما نرى نحن اأو اأن 

م نف�صه؟ مه كما قدرّ نقدرّ

نـــــ�ذج يف تف�سيـــــر�سبب احلــمــد

ت، يعتب الدكت�ر حنفي اأن »احلمـــد على ما ه� م�ج�د فيه  عـــ�دًا اإىل القاعدة التـــي مررّ

�7�
ر�صا وا�صتكانة، والث�رة على املفق�د فيه غ�صب مطالبة بحق.«

ويذهـــب اإىل اأنرّ »الجتـــاه نحـــ� احلاجة اأق�ى من نزوعنـــا نح� احلمد«، و«اأنـــه لن يتغريرّ 

�8�
ال�اقع عن طريق الدعاء«.

و�صاف  لهيرّة فتك�ن الأ وال�صـــ�ؤال هنا: هل ال�صعـــ�ر بالعجز ه� الذي ي�لرّد املدح للـــذات الإ

ـــة؟ اأم اأنرّ  ن�صانيرّ بعـــاد الإ ـــة بحيث ت�صبـــح بعدًا من الأ ـــة للـــذات هـــي م�صاعر اإن�صانيرّ اجلماليرّ

ن�صان بعقله، ومييـــل اإليها بفطرته، ثمرّ بعد ذلك يحمد  لهيرّة حقيقة يكت�صفها الإ ال�صفـــات الإ

مر  ن�صان يرتقي باحلمد، ولي�ض الأ نرّ اهلل اأهـــل للحمد )وجدتك اأهال للعبادة(، واأنرّ الإ اهلل لأ

و�صاف اهلل نتيجة �صعف؟ ويف الن�ص��ض القراآنية  ن�صان خالقـــًا لأ نـــزوع عجز بنح� يجعل الإ

ما ه� من قبيل: )احلمد هلل الذي هدانا( وغريها يثبت فعال هلل تعاىل.

« - كما يف الن�ض  ن�صاينرّ ومـــن ناحية اأخرى، فاإنرّ ح�صرالدكتـــ�ر حنفي العلم بـ »العلم الإ

ر اإىل اأنرّ امل��ص�ع يف ج�هره ه� نح� من  م�ر ت�ؤ�صرّ ن�صان؛ وهذه الأ ول - تندرج يف مركزة الإ الأ
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دي الكالم  اأنحـــاء فكرة التف�ي�ض التي نادى بها العتزال الكالميرّ والدكت�ر حنفي من جمدرّ

. العتزايلرّ

ن�صان ه� املخاطـــب واملعني بالعمل يف اخلطاب  ن�صان هـــ� م��ص�ع التكليف، والإ نعـــم، الإ

�صالة فيها  ـــة لفل�صفة الث�رة عند الدكت�ر ل�جدنـــا اأنرّ الأ �صا�صيرّ عنا املباين الأ . ولـــ� تتبرّ لهـــيرّ الإ

تـــي »اأ�صالة العقـــل«،« واأ�صالة  ن�صـــان، وهـــذا يتنا�صب مـــع حم�ريرّته. ويف هـــذا ال�صياق تاأ لالإ

ن�صـــان«.. وال�ص�ؤال: ما ه�  العمـــل«، وغريهـــا؛ وفقا لنظريرّة »ال�صري من علـــم اهلل اإىل علم الإ

ن�صاينرّ عند د. حنفي؟ لهيرّ يف حمركيرّة الث�رة يف ال�جدان الإ مقدار احل�ص�ر الإ

اأ�سالـــــة العقـــــل:

ـــه »...ل ي�ؤخذ  نرّ ـــة يف منظ�مة الدكت�ر؛ اإذ يرى اأ �صا�صيرّ �ص�ل الأ �صل يعدرّ مـــن الأ هـــذا الأ

ـــام اأمان اإل   واأنه »ل ي�جد �صمرّ
�9�

�صـــيء علـــى اأنه حق اإن مل يعر�ـــض على العقل وال�اقـــع...«

 واأنرّ »معرفة احلق والباطل، 
�10�

ن�صان بذاته ولي�ـــض يف عقدة »القبة ال�صماويـــة«. يف وعـــي الإ

 واأن 
�11�

ل يف املعطيـــات الفكرية وال�اقعية«. مرّ
وال�صـــ�اب واخلطـــاإ، ل تاأتي من عٍل، بل من تاأ

»العقـــل باإمكانـــه تنظري كلرّ �صيء، واإن �صئنا تبير كل �صيء. ه� اآلة ميكن ا�صتخدامها يف كل 

اجتاه، فيمكن اإيجاد براهني على الت�حيد كما ميكن اإيجاد براهني اأخرى على التثليث«.

لقد جعل الدكت�ر العقل ميزانًا ومعيارًا لقب�ل اأيرّ �صيء، وذلك يف مقابل القبة ال�صماوية، 

وكذلـــك تبير اأيرّ �صيء، ورف�ض اأيرّ �صيء، لكن ما املق�ص�د بالعقل؟، هل ه� مبعنى الغريزة 

؛ اأو اأنرّه 
�12�

كمـــا يذهـــب اإىل ذلك احلكمـــاء، اأو اأنرّه ق�ة من قـــ�ى النف�ض كما عليه ابن �صينـــا

فعل، في�صبح عندها من مق�لة الفعل ل من مق�لة اجل�هر كما يذهب اإىل ذلك د. طه عبد 

�صيل عند  الرحمـــن؟ هل ه� جزء من النف�ـــض اأم اأنه منف�صل عنها؟  هل املق�ص�د بالعقل الأ

تان يف النف�ض- كما يرى ابن �صينا-،  ؟ هل هما ق�رّ د. حنفـــي العقـــل العمليرّ اأم العقل النظريرّ

-؟، اأم اأنرّهما عقل واحد خمتلفان  اأم اأنرّهما ق�ة ذات جهتني- كما يذهب احلكيم ال�صبزواريرّ

- فالت�صمية عندها تتبع املدَرك؟ �صفهاينرّ بح�صب املدركات،- كما عليه املحقق الأ

�صياء. لكن  فه يف بع�ض الن�ص��ض بق�له: فه� ذات عاقل قادر على التمييز بني الأ نعم عررّ

ث كثريًا عن وظائف  مـــا معنى ذات عاقل؟ وهل املعنى ه� التمييز؟ ويظهر اأن د. حنفي حتدرّ

�13�
العقل واآثاره.

لكن وظيفة العقل ل تعني حقيقته، وهذا يتطلب عر�صا مف�صال ل جمال لذكره هنا.
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�سنـــــاعــــة امل�سطلح

�صئلة  اإنرّ م�صكلـــة عـــدم التاأ�صيـــل للم�صطلـــح - اأعتقـــد - اأنهـــا تفتح البـــاب وا�صعـــًا لالأ

ل الق�صية، وجنعلها حم�رًا  �صرّ
�صـــكالت، ل �صيرّما واأنرّنا يف مقـــام تثبيت الق�صيرّة، فكيف ن�ؤ والإ

ل م��ص�عها وحمم�لها؟ �صرّ
قبل اأن ن�ؤ

ة عندما يك�ن الباحث يف مقام تاأ�صي�ض نظرية؛ والدكت�ر يف مقام  وهـــذه امل�صكلة ترد بق�رّ

العمل من اأجل تط�يرالجتاه العتزايلرّ خط�ة نح� عقل الث�رة، من اأجل اإقامة له�ت �صامل 

للث�رة.

ومـــن بـــاب املثال: ي�صتخـــدم الدكت�ر حنفي م�صطلـــح »الاله�ت« فجـــاءت تعبرياته من 

ر�ض« ،»له�ت الث�رة«، »له�ت التنمية«،  «، »له�ت الأ «، »له�ت اإيجابيرّ قبيل: »له�ت �صلبيرّ

�14�
م...« »له�ت التقدرّ

اه الدكت�ر حنفي  مر يطـــرح ال�ص�ؤال التايل: لنقل اإنرّ املنهج الت�فيقـــيرّ الذي يتبنرّ وهـــذا الأ

فكار واملعاين والنظريات،  ب ت�فيقيرّ بني احل�صارات والثقافات من حيث الأ يبحـــث عن مركرّ

ولكـــن هل ي�صتدعي ذلك ا�صتعـــارة امل�صطلحات اأو عدم العمل علـــى تاأ�صيلها ؟ اإذ يظهر اأنرّ 

املعيار يف اختيار امل�صطلح غري م�صتقررّ يف منظ�مة الكالم اجلديد عند الدكت�ر حنفي؛ واإن 

�صكال، بل يطرحه بق�ة؛  نرّه ي�صتخدم امل�صطلح من ال�افد، لكن هذا ل يلغي الإ كان قد قال باأ

تـــه اأوتطابقيرّته مع م�صطلحات م�صتعارة، اأم  فهـــل امليزان يف ا�صطالح امل�صطلح ه� اإ�صالميرّ

...؟ احلفر اللغ�يرّ وال�صريفرّ

اأ�سالــــــة العمــــــل:

يـــرى الدكت�ر اأنرّ »�صحة اأيرّة نظريرّة مره�نـــة بفائدتها العملية«؛ ولذا ذهب اإىل اأنرّ »قيمة 

فـــكار ه� اآثارها يف ال�صلـــ�ك«؛ وعلى ذلك فـ »ل ت�جد هناك حل�ل �صائبة واأخرى خاطئة،  الأ

 ووفقا لهذا قـــال: »الدليل ال�حيد علـــى اهلل عمليرّ ل 
�15�

الة وم�ؤثـــرة...« بـــل ت�جد حلـــ�ل فعرّ

«. من هنا عمل الدكت�ر على اإعادة طـــرح اأيدي�ل�جيا كالميرّة جديدة، وا�صرتط فيها  نظـــريرّ

اأن تك�ن عملية ومعا�صرة.

، فماذا يق�صد الدكت�ر من اأ�صالة  تبز اأمامنا من جديد اإ�صكالية التاأ�صيل ال�صطالحيرّ

العمل؟ هل ميكن اأن ي�صدر عمل قبل النظر؟
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ة  ثـــم اإنرّ ق�صية: �صحة اأيرّة نظرية مره�نـــة بفائدتها العملية، هي بحد ذاتها ق�صيرّة نظريرّ

وىل؛ فما ه� امليزان يف  ولي�صـــت عملية. واأعتقـــد اأنرّ ال�ص�ؤال هنا معريفرّ اإب�صتميرّ بالدرجـــة الأ

�صـــدق الق�صيرّة؟ هل ه� فائدتهـــا العمليرّة؟ اأم مطابقتها لل�اقـــع؟ اأم الت�صاوق بني م��ص�عها 

وحمم�لها؟ اأم العتقاد مب�صم�نها؟...

ر�ض، اإن  ولـــ� اأطللنا على املقـــ�لت الدينيرّة القراآنيرّة من قبيل: امل�صت�صعفـــ�ن �صريث�ن الأ

زلزلة ال�صاعة �صيء عظيم، ال�صدق ح�صن وواجب، اجلنة ملن اأطاع اهلل، النار ملن اأ�صر على 

املع�صيـــة... اأو مق�لت من مثل: النقي�صان ل يجتمعان، العدل والظلم متنافران، اإذا حتقق 

احلق بطل الباطل... فهل �صدق هذه الق�صايا مره�ن بفائدتها العملية؟ اأو اأنرّ �صدقها ذاتي 

غـــري مت�قـــف على عمالنيتها؟ ولنفرت�ـــض اأن النا�ض اأعر�صت عن العمـــل بالق�صايا القيميرّة 

زمان وعدم العمل  عرا�ض هذا يبطل قيمة القيمة؟ وهل مرور الأ كالتي مرت وغريها؛ فهل الإ

؟ بالعدل واحلقرّ يبطل عدالة العدل وحقانية احلقرّ

اأ�صـــف اإىل ذلك، اإذا كانـــت قيمة الفكرة اأثرها على ال�صلـــ�ك األ ميكن اأن تتحقق فكرة 

�صة ثم ل يعمل بها حاملها اتباعًا لله�ى واإن كان يعلم بحقانيتها، فهنا ال�صل�ك مل يتاأثر  مقدرّ

بالفكر، فهل يقال عندها: اإن هذا الفكر ل قيمة له.

التط�يـــــر والتغيــــيــــر

 فاإن القراءة الكالميرّة للدكت�ر بلحاظ حركة التاريخ التط�ريرّة للعلم نف�صه وفرقه؛ فاعتب 

اأن هنـــاك ظه�رًا للم��ص�عات من خالل الفـــرق، وظه�رًا للفرق من خالل امل��ص�عات، واأن 

�ص�ل  هنـــاك حت�ًل من م�صائل العلم اإىل م��ص�عاته، ومن م��ص�عاته اإىل اأ�ص�له، ثم من الأ

اإىل البناء، ومنه اإىل عقائد الإميان.

منهـــــج فهــــــــــــــم الن�ض:

اأ�سالـــــــــــــــــة املف�ســــر ال املــــــــــــــ�ؤلف

ال�صـــ�ؤال املطروح يف هذه النقطة  قبل النقا�ض يف فهم الن�ض؛ ما ه� تعريف ال�حي عند 

الدكتـــ�ر حنفي؟ ثم هل يعطـــي ال�حي علما األ�هيـــا؟ خ�ص��صا واأن كلمـــة )األ�هي (عندما 

يذكرها الدكت�ر ي�صعها بني هاللني. و هل ميكن فهم ال�حي كما اأراده امل�حي؟ وما هي اآلية 

ذلك؟
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�صئلـــة وغريها ه� اأنرّه يذهـــب اإىل اعتبار اأنرّ ال�حي بعـــد نزوله �صار علما  من�صـــاأ هذه الأ

�16�
اإن�صانيًا اإذ يق�ل: »اإنرّ ال�حي ذاته بعد نزوله وفهمه ي�صبح علمًا اإن�صانيُا...«

إن�ساّن؟ هنا يطرح ال�س�ؤال: هل يرى الدكت�ر اأّن القراآن الكرمي ه� علم ا

ر  ومـــن ناحيـــة اأخرى يعتقـــد الدكت�ر حنفي يف درا�صـــة منهج فهم الن�ـــض باأ�صالة املف�صرّ

د ق�الب ميكن مل�ؤهـــا ح�صب مقت�صيات كل  والظـــروف، ل الن�ض؛ فيقـــ�ل: »الن�ص��ض جمررّ

�18�
 واأنه »ل ي�جد ن�ض ل ميكن تاأويله.«

�17�
د ل الن�ض...« �صل املحدرّ م�قف، فامل�قف ه� الأ

 وفقـــًا لهذا، فاإنرّ الدكتـــ�ر ي�صنع املعاين من اجلمع بني الظـــروف وامل�اقف واأفق املعنى 

ر �صرطًا وج�ديـــًا حل�ص�ل الفهم. ويف هـــذا املنهج ل  ـــر، فت�صبح ذهنيـــة املف�صرّ لديـــه كمف�صرّ

ر ل يعباأ باملقا�صد والغايات  تك�ن الغاية من تف�صري الن�ض القب�ض على مراد امل�ؤلف، فاملف�صرّ

املرادة من الن�ض.

فهام عند عدم  د الأ د بتعدرّ ومـــن جهة اأخرى، فاإنرّ عملية فهم الن�ض لن تتناهـــى و�صتتعدرّ

ال�صابـــط؛ اإذ اإن القراءات املختلفة للن�ض ل تعرف حدودًا. اأ�صف اإىل ذلك عدم وج�د فهم 

ثابت، ونهائيرّ للن�ض؛عندها لن يفهم اأحد اأحدًا؛ فيمكن لكلًّ اأن يفهم ما يريده ه�.

 اإذا كان كل ن�ـــض ميكـــن تاأويله بنظـــر الدكت�ر حنفي، فهل هذا يعنـــي انتفاء املحكم يف 

اللغة واأ�ص�ل الفقه؟ ثم اأين ت�صبح قيمة الظ�اهر والظه�رات العرفية التي بني على �ص�ئها 

فهام والتفهيم الجتماعيني؟ األ يلزم من تاأويل كل ن�ض التفلرّت من كل فهم؟ مبادئ الإ

املنهــــج الت�فيـــــقّي:

نتاج عقيـــدة ت�افقية، م�صت�صهدًا بالغزايل الذي  اه الدكت�ر حنفي لإ وهـــ� املنهج الذي تبنرّ

ا�صتطـــاع اإعـــادة عر�ـــض املنطق الي�نـــاين يف امليزان واملعيـــار، والدكت�ر يبحـــث عن مناطق 

�صرة، وكذلك بني  التقـــارب حتـــى يف الجتماع؛ فه� يجمع بني الدولـــة ال�طنيرّة وحـــركات الأ

القـــدمي ةاجلديد اإذ يق�ل: »اأنا اأخذت علم الكالم القدمي واأعيد قراءته من منظ�ر التخلف 

 ويبحث عند ا�صتعرا�صه املذاهب الغربيرّة عن 
�19�

والتحرر وال�صتعمار وال�حدة واله�يـــة...«

التقارب معهم. ويرى اأنرّه عند نقطة ال�صراع بني الكالم وال�افد يظهر دور الفيل�ص�ف الذي 

ة؛ فيعمل على اجلمع بني الفل�صفة  مرّ ين�صـــق من الكالم ويحاول احلر�ض علـــى وحدة ثقافة الأ

وليرّة الفيل�ص�ف هي اأن ينظر اإىل حمت�ى كلتا الثقافتني، وي�صاأل 
 ويرى اأنرّ »م�ص�ؤ

�20�
والـــكالم.
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�صئلة: هل اإن الثقافتني مت�افقتان؟ اأوخمتلفتان ومتعار�صتان؟...فالفال�صفة  نف�صـــه بع�ض الأ

اإًذا نتيجـــة نظرتهـــم الت�حيدية اأخذوا بهذه التجربة الي�نانية علـــى اأ�صا�ض اأنرّ الي�نان تاأخذ 

�صالميرّة هي �صريعة عقليرّة...« �صالم، فال�صريعة الإ بالعقل، والعقل اأ�صا�ض النقل يف الإ

ن اأن ن�صتمـــر يف اإن�صاء فل�صفـــة التعامل مع الغـــرب ؛ فمثال: يجب  ويـــرى اأنرّ »مهمتنـــا الآ

لفاظ،  اأن ن�صتعمـــل األفـــاظ الغرب يف منظ�متنـــا الفكرية، واأنا اأ�صتخدم مثال كثـــريا هذه الأ

فاأقـــ�ل: الالمتناهـــي والالحمـــدود، احلركـــة، الزمـــان، واأ�صعهـــا لتعريف بع�ـــض مفاهيم 

�21�
�صالم...«. الإ

�صالميرّة  وقـــد ظهرت مظاهر هذا املنهج يف الكثري من الكتابات يف ما يتعلرّق باملذاهب الإ

اأو الغربيرّة.

وهنـــا �ص�ؤال: هل املنهـــج الت�فيقيرّ »داخل ديني« اأم اأنرّه »خـــارج ديني«؟، األ ميكن اعتبار 

ى  �ص�ل واملبادئ؟ ماذا ل� اأدرّ ؟ ثم هل ميكن الت�فيق يف الأ �صالميرّ اأنـــه ن�ع من الديالكتيك الإ

املنهج الت�فيقيرّ اإىل التناق�ض يف النتائج ب�صبب التغاير يف امل��ص�عات واملقدمات؟

هـــذا املنهج جدير بالبحث والنظر ول يترّ�صع املقام يف هذه املداخلة ال�صغرية والتي تعب 

ـــق الباحث�ن واأهل  عـــن فهـــم حمدود، رمبا �صبهاتـــه اأكرث من وا�صحاته؛ لذلـــك ناأمل اأن ي�فرّ

النظر لتجلية هذا البحث.
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بحث حول مفهوم اليسار اإلسالمي

في فكر الدكتور حسن حنفي

د. جميل قا�صم

جة
مح

ال عل�مية  ـــر ح�صـــن حنفـــي – علـــى مـــا نعلـــم – مـــن ال�جهـــة الأُ بـــداأ م�صـــروع املفكرّ

ب�صتم�ل�جيـــا( مع ترجمته لكتاب �صيبن�زا »ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صية« – ولعلرّ  )الإ

اأعظـــم مـــا اأ�صهم به �صبينـــ�زا يف الفل�صفة هـــ� ف�صل العقل عـــن النقـــل، وا�صتبعاد كلرّ 

، وقد كانت الدرا�صات التاريخيرّة التي قام بها  التف�صـــريات الغيبيرّة عن التفكري الفل�صفيرّ

ناجيل يف كتابه »ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صة« ا�صتباقًا وتد�صينًا للبح�ث التاريخيرّة  لالأ

يف القـــرن التا�صـــع ع�صر، من كتـــاب حياة ي�ص�ع لهيغـــل، اإىل كتاب ج�هـــر امل�صيحيرّة... 

ـــة والراديكالية. فهل انتهى  ل�صرتاو�ـــض، وانتهـــاء بكتابات في�ربـــاخ الاله�تيرّة – النقديرّ

قلرّ  الدكت�ر ح�صن حنفي اإىل ما انتهى اإليه �صيبن�زا يف اأول�يرّة العقل على النقل، اأو على الأ

�صالمي؟ �ض �ص��صي�ل�جيا الدين – يف م�صروعه للي�صار الإ �صرّ
ما قام به ماك�ض فيب م�ؤ
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ًة، ول غربيرّة، بل لها يف الرتاث العربيرّ  ة العقل على النقل لي�صت م�صاألًة �صبين�زيرّ اإن اأول�يرّ

�صالمـــيرّ مـــكاٌن ومكانٌة، مـــع الفارابي، وابن �صينا، وابن ر�صد. فقـــد اقت�صر التفكري يف  - الإ

، قبل الفل�صفة على ق�اعـــد واأدلرّة اأ�ص�ليرّة تق�م على  �صالميرّ امل�جـــ�دات يف الفكر العربـــيرّ الإ

حكام والتكاليـــف )كال�ج�ب واحلظر والندب  دلرّة ال�صرعيرّة والأ ، والأ ال�صت�صحـــاب الفقهيرّ

باحـــة(، وعلى ال�صتح�صان اأو الـــراأي وال�صت�صالح اأو الجتهـــاد، وفق ق�اعد  والكراهـــة والإ

»م�صب�طـــة« تقـــ�م على ق�انـــني الل�صان كالنحـــ� وال�صرف والبيـــان و�صرائـــط ال�صتنباط، 

وامـــر، والبيان، واخلب،  وال�صتـــدلل الفقهـــيرّ )كالعام واخلا�ـــض، والنا�صخ واملن�صـــ�خ، والأ

وحكم العلرّة، والحتجاج بخب ال�احد، والقيا�ض والجتهاد( وفق مبداأ التمييز ما بني املحكم 

. واملت�صابه يف الن�ض الدينيرّ

ة مـــن ال�صطالحيرّة  واأتـــى املتكلمـــ�ن فاأ�صاف�ا اإىل هـــذه الق�اعد ق�اعـــد اأخرى م�صتمدرّ

ـــة، ومال ه�ؤلء اإىل منـــٍط من التاأويل الكلرّي، والجتهاد املُر�صـــل يف اإطار علم اأ�ص�ل  الكالميرّ

الدين )يف اجلمع ما بني امل�صطلـــح الفقهيرّ وامل�صطلح الكالميرّ الفل�صفيرّ )كالعلة واملعل�ل، 

وال�ج�د والعدم، والكليرّ واجلزئيرّ اإلخ(.

وجـــاءت الفل�صفـــة ف��صعـــت العلم بامل�جـــ�دات على قاعـــدة البهان واملنطـــق كاأ�صا�ض 

للمعرفة واليقني، ف�صار »للقيا�ض« �صفًة عقليرّة ومنطقيرّة وبرهانيرّة �صرفة، تق�م على الت�ص�ر 

ـــة ال�صروريرّة عند الفارابي هي  والت�صديـــق واحلد ال�صحيـــح )البهاين(. فاملعرفة اليقينيرّ

ت  م�ٍر �صحرّ املعرفة الفل�صفيرّة، وكل معرفة غريها مثالت اأو خيالت لها: »ما يف امللرّة مثالت لأ

يف الفل�صفة«.

وعنـــد ابن �صينـــا املعرفة تق�م على احلـــد ال�صحيح والقيا�ض ال�صحيـــح، وه� البهان، 

دبـــي( وال�ص�ف�صطائي، واخليايل  ـــز عن احلدرّ اجلديل )الكال�صيكـــي( واخلطابي )الأ املتميرّ

)ال�صعري(.

مـــر عند ابن ر�صد، فُطرق احلـــدرّ والت�ص�ر والقيا�ـــض والت�صديق ثالث، هي:  وكذلـــك الأ

البهانيرّة واجلدليرّة واخلطابيرّة، يف اأول�ية البهان على البيان والعرفان.

ـــة العقالطيـــة  ثـــروا - �صلبـــًا - بالنظـــرة الي�نانيرّ قـــد يقـــال: اإنرّ الفال�صفـــة امل�صلمـــني تاأ

)الل�غ�قراطية( يف تقدمي الكلرّيات على اجلزئيرّات، والذهنيرّات على العينيرّات، واملاهية على 

ال�ج�د، غري اأنرّهم اأجمع�ا على اعتبار املعرفة علمًا بامل�ج�دات كم�ج�دات على �ص�ء العقل 
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. الكليرّ والك�ينرّ

�صتاذ حنفـــي يف منهجه  يف كتابـــه امل��ص�عـــي الكبـــري »من العقيـــدة اإىل الث�رة« يترّبـــع الأ

ـــة، وهي طريقـــة جداليرّة، تق�م علـــى نظريرّة الك�صب،  �صعريرّ التاأويلـــي الطريقـــة الكالميرّة الأ

�صيلة والعل�م الدخيلة  ـــة الطبيعيرّة امليتافيزيقيرّة، وذلك يف متييزه ما بني العلـــ�م الأ وال�صببيرّ

�صالحي م�صطفـــى عبد الـــرازق يف اعتبار علم  �صـــالم، �صـــريًا علـــى خطى ال�صيـــخ الإ يف الإ

اأ�صـــ�ل الفقه اأو »الفل�صفة الفقهية« - علـــى حد تعبريه - اأقل ن�احي التفكري تاأثرًا بالعنا�صر 

ـــة« الدخيلـــة )الي�نانية( وه� منط مـــن التفكري يترّفق براأي ال�صيـــخ عبد الرازق مع  جنبيرّ »الأ

دة،  طبيعـــة العرب العمليرّة الفكريرّة، البعيدة عن مباحث ما وراء الطبيعة امليتافيزيقيرّة املجررّ

واأقرب اإىل مفه�م احلكمة منه اإىل الفل�صفة.

�صالمي علي �صامي  ـــر الإ �صتاذ ح�صن حنفي - املفكرّ طروحة - قبـــل الأ ـــى هذه الأ وقـــد تبنرّ

خري مع  �صالم« وفيهـــا يتالقى الأ ري الإ الن�صـــار يف كتـــاب امل�صه�ر »مناهج البحث عنـــد مفكرّ

ابن تيميرّة لي�ض فقط يف مناوءة الفل�صفة واملنطق - مع اأهميرّة هذا النقد من ال�جهة العلميرّة 

�صالميرّة  ا مع ال�صت�صراق التقليدي يف رد ق�ص�ر العقليرّة ال�صاِميرّة )الإ ـــة - واإمنرّ ب�صتم�ل�جيرّ الإ

نتاج اأمٍر واحد يف دائرة واحدة ه� »الت�حيد«. ، لإ واليه�ديرّة( اإىل ا�صتعداد فطريرّ طبيعيرّ

ـــة احل�صاريرّة على  �ض الدكتـــ�ر حنفي نظريرّته الفكريرّ �صرّ
يف كتابـــه »الـــرتاث والتجديد« ي�ؤ

�صـــة اأي ما يعادل »عل�م القـــراآن« يف تراثنا القدمي.  وىل يف ال�حـــي والكتب املقدرّ �صـــ�ل الأ الأ

وغايتـــه يف ذلـــك اإمكانيرّة حت�يل ال�حي اإىل علم اإن�صاينرّ �صامـــل، لتحقيق ال�حي يف التاريخ، 

�صالم،  �صالم )العهد القدمي والعهد اجلديد( مرورًا بالإ مـــن مراحل ال�حي ال�صابقة على الإ

وانتهـــاًء بالع�صـــ�ر احلديثـــة. وذلـــك لتجاوز مناهـــج التف�صري التـــي عرفها تراثنـــا القدمي 

)الكالميـــة والفل�صفية والفقهية وال�ص�فية( التي ترواح براأيه بني مناهج ن�صيرّة اأو عقليرّة اأو 

ـــة اأو وجدانيرّة، هـــذا مع حماولة نظريرّة جديدة للتف�صري جامعـــة لها كلها، تك�ن مبثابة  واقعيرّ

. ن�صاينرّ ر لل�اقع وتط�ره ابتداًء من ال�حي وانتهاًء باجلهد الإ اإيدي�ل�جيا تنظِّ

�صالمي؟ اليمـــني والي�صار يف الفكر الدينيرّ - بنظر الدكت�ر - حنفي  مـــاذا عن الي�صار الإ

- هما و�صعان اجتماعيرّان يدلن على وج�د طبقتني اجتماعيرّتني، حتاول كلرّ طبقة اأن تدافع 

ـــة املتاحة يف املجتمعات التقليديرّة وهـــي العقائد الدينيرّة. وهي  بنية النظريرّ عـــن حق�قها بالأ

ـــة عمليرّة ولي�صـــت ق�صيرّة نظريرّة، وبنـــاء اجتماعي اأكرث منـــه حقيقة فكريرّة.  بتعريفـــه - ق�صيرّ

نتاج وامل�صيطرة على احلكم،  قليرّة امل�صيطرة على و�صائل الإ حتـــاول اإحدى الطبقتني، وهي الأ



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

154   

خرى، ل�صاحلها، عن طريق الفكر الدينيرّ اأي تف�صريها للدين ل�صاحلها،  ا�صتغالل الطبقة الأ

غلبيرّة امل�صتَغلرّة، اإعادة تف�صري الدين ل�صاحلها للق�صاء  خرى، وهي الأ كما حتـــاول الطبقة الأ

قليرّة امل�صيطرة بنف�ض ال�صالح )الدين( وهذا هـــ� معنى العبارة امل�صه�رة عن الدين  علـــى الأ

�1�
نرّه »اأفي�ن ال�صع�ب و�صرخة امل�صطهدين« - اأو »فيتامني ال�صع�ب« باأ

تق�م نظريرّة العلم اأو املعرفة يف علم اأ�ص�ل الدين كما يفهمه الدكت�ر حنفي على م�قفني: 

ول يجعل الإميان و�صيلة للمعرفة، والإميان فعل اأورّيل ل ي�صبقه فعل اآخر، يقبل ول يرف�ض،  الأ

ي�صلرّم به ول يعرت�ض، ياأخذ ول يعطي، ثم ياأتي دور النظر يف تبير الإميان وفهمه دون نقده 

ي اإىل الطاعة والر�صا مبا يعطى لل�صعب  ومتحي�صـــه. وهذا ه� م�قف اليمـــني، فالت�صليم ي�ؤدرّ

مـــراء اإىل النقياد للحـــكام اإىل الت�صليم بال��صع  مـــن حقائـــق عليه قب�لها، مـــن الطاعة لالأ

�2�
القائم وال�صتكانة واخل�ص�ع له.

وىل  ـــا ب�صـــدد نظريرّة ال�ج�د، اإجابـــة على �ص�ؤال: ماذا اأعرف؟ فهنـــا ثمة م�قفان: الأ اأمرّ

، املمكـــن، ويق�صد بذلك العامل الذي نعي�ض  يريد جعـــل م��ص�ع املعرفة ه� احلادث، املتغريرّ

ـــى ميكن النتقال بعد ذلـــك من احلادث اإىل القدمي، ومن املتغـــريرّ اإىل الثابت، ومن  فيـــه حترّ

املمكـــن اإىل ال�اجـــب، فالعامل حمك�م عليه هنا، بالفناء من اأجـــل اإثبات م�ج�د وراء العامل 

ثبات �صيء  يكـــ�ن ه� البقـــاء، واحلكم على العامل بالفناء اإلخ. والعامل هنا لي�ـــض اإل و�صيلة لإ

اآخر، ه� اهلل. فاهلل ه� الباقي، والعامل ه� الفاين، اهلل ه� الغني والعامل ه� الفقري املحتاج. 

وي�صتطيـــع الغنـــي اأن يفعل بالفقري ما ي�صاء، فال قان�ن يحفظ للفقري حق�قه اإل رحمة الغني 

بـــه، ول اإرادة تقـــف يف م�اجهة الغني اإل بف�صه واإرادته،  ومن ثـــمرّ ل ت�جد ق�انني للطبيعة، 

ن�صـــان يف عامل يحكمه ال�صحر  بـــل ميكن للحجر اأن ينقلـــب ذهبًا، والع�صا ثعبانًا، ويعي�ض الإ

.  وهذا ه� م�قف اليمني يف الفكر الدينيرّ
�3�

ويدركه باخلرافة...

ن�صان  يف مقابـــل ذلك، هناك اجتاه اآخر يجعل هذا العامل باقيًا م�صتقرًا، ويجعل جهد الإ

فيـــه منتجـــًا وم�ؤثرًا. فالعامل لي�ض ممكنًا، بل واجٌب، ولي�ـــض حادثًا، بل قدمي يخ�صع لق�انني 

ن�صان معرفتهـــا وال�صيطرة على الطبيعة من خاللها، وا�صتغاللها  طبيعية مطردة، ميكن لالإ

ل�صاحلـــه، وت�صتع�صي على حماولة للق�صـــاء عليها اأو التدخل يف �صريها، وعليها تتحطم كل 

رادات امل�صيطـــرة، وكل القـــ�ى القاهرة، فال �صـــ�ت يعل� على �صـــ�ت الطبيعة، ول قان�ن  الإ

يطغى على قان�نها، فالعامل لي�ض و�صيلة ل�صيء اآخر بل ه� غاية يف ذاته، وه� لي�ض فانيًا، بل 

. ن�صان فيه لي�ض عار�صًا، بل ج�هري. وذلك ه� الي�صار يف الفكر الدينيرّ باٍق، ووج�د الإ
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ر نظريرّة املعرفة - عندما  وقـــد ي�صتغل اليمني هذا امل�قف الي�صـــاري ل�صاحله - كما يف�صرّ

ـــر الطبيعة وا�صطرادها ل�صالح النظم الت�صلطيـــة والراأ�صمالية، فيجعل قان�ن العر�ض  يف�صرّ

والطلب اأو ال�صلة بني �صاحب راأ�ض املال والعمال، اأو ق�انني الربح والحتكار ق�انني طبيعية 

وحتمية...

كمـــا ميكـــن للي�صار اإعادة تف�صري م�قف اليمني ل�صاحله وذلـــك بالعتماد على ل حتمية 

ق�انـــني الطبيعـــة ل�صالح اجلماهري، فالنظـــام الراأ�صمايل ل يك�ن - واحلـــال هذه - نظامًا 

قليرّة امل�صيطرة اأبدع ما اأنتجه العقل  ثابتـــًا، بل ميكن تعديله، وهذا النظام الذي ترى فيـــه الأ

�4�
الب�صري ميكن الث�رة عليه وقلبه راأ�صًا على عقب اإلخ

لهيرّة، وامل�قف منها اإىل نظريرّة  وق�ض على ذلك �صائر امل��ص�عات، من م��ص�عة الذات الإ

راديرّة، والعقـــل والنقل، واخلري وال�صر، واحل�صن  فعال املطلقة والإ ال�صفـــات والذات، اإىل الأ

�صالمي الكال�صيكي. والقبح اإلخ... ال�اردة يف الرتاث الإ

فعال، والعقل  فعال(، ب�صقيهـــا خلق الأ وتدخل هـــذه امل��ص�عات )الذات وال�صفات، والأ

م�ر  لهيرّات التي ت�صمل نظريرّتي الت�حيد والعدل، اأو �صمن العقليرّات وهي الأ والنقـــل �صمن الإ

�صافة اإىل برهان  التي ميكن ال��ص�ل فيها اإىل يقني عقليرّ والتي تعتمد على برهان عقليرّ بالإ

مامية( فاإنرّ  حكام، والإ �صماء والأ ربع التالية )النب�ة واملعاد والأ النقل... اأما امل��ص�عـــات الأ

هـــا تدخل يف نطاق ال�صمعيرّات التي ل ميكـــن ال��ص�ل فيها اإىل يقني عقلي والتي ل تعتمد اإل 

�5�
على النقل وحده ومن ثم فهي ظنية ل يكفر منكروها.

ول مييني يحـــاول اجلمع بـــني املجم�عتني فـــريد العقليات اإىل  وهنـــا يبـــدو م�قفـــان: الأ

�صا�ض العقلـــيرّ اليقينيرّ الذي تعتمد عليه، وه� بهـــذا ي�صاوي اهلل باأم�ر  ال�صمعيـــات هادمًا الأ

املعاد، ويق�صم النا�ض اإىل م�ؤمنني وكفار، ويجعل النب�ة �صروريرّة ول ق�ام حلياة النا�ض بدون 

ن�صان قا�صٌر عقاًل، فه� يحتاج اإىل و�صاية من اخلارج. نب�ة، واأن الإ

ن�صان، ويجعله م�صتقاًل، قادرًا  ويف مقابل ذلك يرف�ض الي�صار كل اأ�صكال ال��صاية على الإ

. ر التاريخيرّ ن�صان يف جمرى التط�رّ ل يحتاج اإىل ع�ن خارجيرّ نظريرّ اأو عمليرّ وي�صع الإ

قل، فاإنرّ  م��صـــ�ع املعاد قد يك�ن ه�  ن�صان علـــى الأ واإذا كانـــت النبـــ�ة تتناول ما�صي الإ

خرويات اإجابة عن  �صا�صي يف ال�صمعيات، فال ي�جد ديـــن اإل ويتناول م��ص�ع الأ امل��صـــ�ع الأ

ول يجعل اهلل ه� الذي مييت  ن�صان بعد امل�ت؟ وهنا يبدو م�قفان: الأ �ص�ؤال: ماذا يحدث لالإ
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مرا�ض وح�ادث الطرق  واأن املـــ�ت حادث بق�صاء اهلل وقدره وواقع بفعـــل اهلل ولي�ض بفعل الأ

اأو الغتيالت اإلخ..

مرا�ض  ويف مقابـــل ذلـــك، امل�قف الي�صاري يجعل املـــ�ت واقعًا باأ�صبابه املبا�صـــرة مثل الأ

ن�صان،  وحـــ�ادث الطرق والغتيالت واحلـــروب، وبتغيري ال�اقع تقل اأ�صباب املـــ�ت ويحيا الإ

مرا�ض،  قالل من ن�صبته بالق�صاء على الأ فال�اقع ميكن تغيريه اإىل واقع اأف�صل وامل�ت ميكن الإ

، وتنظيم املرور للتقليل من ح�ادث ال�صري اإلخ. ون�صر ال�صالم الداخليرّ واخلارجيرّ

تـــي م��صـــ�ع ال�صيا�صة، كاآخر م��صـــ�ع تقليديرّ يف علم اأ�ص�ل الديـــن القدمي، ويظهر  وياأ

ول م�قف اليمـــني الذي يجعل ال�صيا�صة ملحقًا لعلم اأ�ص�ل الدين، ولي�صت اأ�صاًل  م�قفـــان: الأ

مـــن اأ�ص�لـــه، كالت�حيد والعدل، ولي�صت ال�صيا�صة من املمار�صـــة الي�ميرّة للم�ؤمنني، فقد لعن 

مام حممد عبده مثاًل - . اهلل �صا�ض وي�ص��ض - كما قال الإ

قة  ويف مقابـــل ذلك هناك م�قف اآخر يجعل من ال�صيا�صة اأ�صاًل ل فرعًا، واأنرّها هي املحقرّ

�ص�ل الدين، واأنرّ اهلل وال�صعب �صن�ان. وه� امل�قف الذي يجعل الفكر ال�صيا�صيرّ يدور ح�ل  لأ

�صخا�ض، فالزعماء  يـــة �صد عبادة الأ �صات الد�صت�ريرّة، وه� م�قف النظم التقدمرّ �صرّ
بنـــاء امل�ؤ

دة ل ميكن اإف�صادها، وولء احلاكم للمبادئ  �صات ق�يرّة ومتجررّ �صرّ
ترحـــل وال�صع�ب تبقى، وامل�ؤ

�6�
ية بطبيعتها. ية هي نظم دميقراطرّ والتزام الد�صت�ر، وبالتايل فاإنرّ  النظم التقدمرّ

ويختـــم الكاتب يف م�قفه من الرتاث والتجديد قائـــاًل: ل اأريد اأن اأعطي مفتاحًا واأق�ل: 

�صاعرة هم  �صاعرة واملعتزلة يف تراثنا القدمي، فالأ اإنرّ اليمـــني والي�صـــار يف الفكر قد مثرّلته الأ

، وبالتايل تكـــ�ن ماأ�صاتنا  ، واملعتزلة هم الي�صار يف الفكـــر الدينيرّ اليمـــني يف الفكـــر الدينـــيرّ

نـــا ب��صعنا الجتماعيرّ وبدخلنـــا املحدود وباأر�صنا  �صعري ميني، يف حني اأنرّ نـــا بتك�يننـــا الأ اأنرّ

، وهنـــا تظهر �صرورة  الزراعيـــة ي�صار. وبالتـــايل يك�ن اختيارنا الفكـــري غري واقعنا املاديرّ

�7�
اإعادة الختيار الفكريرّ حترّى يترّفق الفكر مع ال�اقع.

هذه اخلال�صة تبنيرّ م�قف الكاتب املتاأثل يف الرتاث، وه� كناية عن حالة حمايرة ما بني 

اأ�صعريـــة يف الفكر، واعتـــزال يف ال�صيا�صة، والجتماع، وه� م�قـــف تقليدي وقع فيه العالمة 

ابـــن خلدون، الـــذي كان اأ�صعريًا يف الفكر يدعـــ� اإىل اإبطال الفل�صفة، ودهريـــًا يف ال�صيا�صة 

والجتماع وعلم التاريخ واملعا�ض )القت�صاد(.

م الكاتب ح�صن حنفي  كيـــف ال�صبيل اإىل اخلروج من هـــذه احلالة النف�صاميرّة؟ ل يقـــدرّ
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مـــي يف ال�صيا�صة، غربيرّ العقل �صرقيرّ اله�ى. وهذه  اأج�بـــة نهائيرّة، فه� �صلفيرّ يف الفكر، تقدرّ

�ض »علم  �صرّ
ـــة نالحظها عنـــده يف كتابه »مقدمـــة يف علم ال�صتغراب« حيـــث ي�ؤ احلالـــة البينيرّ

ال�صتغـــراب« )با�صـــم الفل�صفة؟( كنقي�صة لال�صت�صراق. فيق�ل مثـــاًل: ال�صتغراب ه� ال�جه 

نا )ال�صرق( من  خـــر واملقابل والنقي�ض من ال�صت�صراق، فاإذا كان ال�صت�صراق ه� روؤية الأ الآ

خر )الغرب( فاإنرّ  علم ال�صتغراب يهدف اإىل فك العقدة التاريخيرّة املزدوجة بني  خـــالل الآ

�8�
خر«. ب العظمة عند الآ نا ومركرّ خر، واجلدل بني مركب النق�ض عند الأ نا والآ الأ

لــــــة على مرّكبــــــــات �سيك�ل�جّيــــــة؟ هــــــل تقـــــــــ�م املعرفـــــــــــة، باملح�سّ

ومــــــــــا هـــــي الطريقــــــة ال�سحيحـــــة يف العلم )املعرفـــــة( والعمـــــــل؟

ـــة للرتاث ، على  ـــة )اجلينيال�جيرّة( والتاريخيرّ احلـــلرّ براأينا، هـــ� يف ال�صتعادة التجاوزيرّ

؛ يف جدليرّة املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل. ، وم�صتقبليرّ اأ�صا�ض وج�ديرّ

م، وتاأكيد الذات والكين�نة،  ة اإىل ال�حدة، والتقـــدرّ مرّ وهـــذه ال�صتعادة حتكمها حاجـــة الأ

مر يتطلب  ، عن النه�صة، عن التن�ير، وهذا الأ �صالح الدينيرّ ول ينف�صل يف هذه العمليرّة، الإ

، يقرتن الدينيرّ  ـــة، اأيًا كان ل�نها، باجتـــاه فكر جديد دينيرّ ودنيـــ�يرّ �ص�ليرّ جتـــاوز النظرة الأ

يجاب كلها،  م�ر ياأخذ من الرتاث عنا�صر الإ بالدني�ي، باحلداثة دون خ�ف من حمدثات الأ

رادة والختيار  من منطق الفال�صفة، اإىل عل�م الذرية التجريبية عند العلماء، اإىل مفه�م الإ

�صالم،  ميـــان على الإ رجاء )بتقـــدمي املعرفة على الإميان والإ عنـــد املعتزلـــة، على مفه�م الإ

ن�صـــان اإىل اهلل تعـــاىل( اإىل الت�صـــ�ف العقلي الداعـــي اإىل تقدمي  واإرجـــاء احلكـــم على الإ

ديان، اإىل  الـــروح على الن�ض، واملعنى على احلرف، يف وحدة ال�جـــ�د، ووحدة املذاهب والأ

ن�صان، مبناأى عـــن النزعات التمركزية على الذات،  النظريـــات الك�نية احلديثة يف عل�م الإ

ن�صانية، يف  ن�صـــان باجلماعة ال�طنية والإ خر، والإ والتباعيـــة، والتبعية يف عالقة الذات بالآ

�صالمية مبعزل عـــن التق�قع املذهبي،  متنا العربيـــة والإ م�صـــروع جديد يعطـــي امل�صروعية لأ

والطائفـــي، والق�مي، ومبناأى عن التمذهب ال�صيعـــي وال�صني، والبحث عن الفرقة الناجية، 

يف الفرق ما بني الفرق.

مر ل ت�صمنـــه اإل فل�صفة الختالف التي تق�م على التعددية الفكريرّة والروحية،  وهـــذا الأ

ب�صتمية( معيار للحق واحلقيقة،  وعلى اعتبار النقد �صلطة ف�ق كل �صلطة واملعرفة العلمية )لإ

ن�صان معيار ال�ج�د والكين�نة يف عالقته مع اهلل والك�ن والكين�نة. والإ
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�صالح الدينـــيرّ يف الغرب على البوت�صتانتية، والع�دة اإىل الطبيعة، والنزعة  لقد قام الإ

ن�صـــان( وما حملته مـــن اأخالقيرّة جديـــدة تق�م على العلـــم والعمل،  ن�صانيـــة )اأ�صالـــة الإ الإ

والعقـــد والعهد وال�عد، واملبادرة والريادة والتف�صري ال�جـــ�ديرّ )الزمني( لعالقة الاله�ت 

بالنا�صـــ�ت، وكم نحن بحاجة اإىل له�ت حتريـــر، اأو »بروت�صتانتيرّة« اإ�صالميرّة نرى عالماتها 

�صالميرّة دورها  تنا العربيرّة والإ مرّ ، يعيد لأ �صالحيرّ يراينرّ الإ يف النمـــ�ذج الرتكيرّ واملاليزيرّ والإ

ن�صانيرّة من ال�صتعمـــار وال�صتثمار وال�صتحمار – كما يق�ل  ن�صان والإ احل�صـــاريرّ لتحرير الإ

علي �صريعتي – من اأجل اإقامة م�صروع تق�م عليه م�صروعيرّتنا يف هذا العامل!

اله�ام�ض:

، من�ص�رات دار عالء الدين، دم�صق،  ودار الثقافة   1- الدكت�ر ح�صن حنفي، اليمني والي�صار يف الفكر الدينيرّ

اجلديدة، القاهرة، �ض 6- 7.

 2- املرجع نف�صه، �ض 7.

 3- املرجع نف�صه، �ض 9.

 4- املرجع ال�صابق، �ض 11.

 5- املرجع ال�صابق، �ض 20؟

 6- املرجع ال�صابق، �ض 24.

 7- املرجع ال�صابق، �ض 32.

 8- د. ح�صن حنفي، مقدمة يف علم ال�صتغراب، من�ص�رات جمد، بريوت 2000، �ض 23.



حوار في المشروع ومرتكزاته الفكرية 

ح�ار مع ح�صن حنفي

جة
مح

ال �صئلة  مت يف الندوة ل بد من طرح بع�ض الأ المحّج�ة: يف ختام املداخالت التي تقدرّ
علـــى الدكت�ر ح�صن حنفي، تدور يف الغالب حـــ�ل املرتكزات املنهجيرّة التي ينطلق منها 

ة لل��ص�ل  �ص�ض العامرّ يف مقارباتـــه للهم�م التي عاجلهـــا. واإذا �صمح لنا اأن ننطلق من الأ

ة لفكركم، فتف�صل�ا. بعدها اإىل التفا�صيل، نبداأ بال�ص�ؤال ح�ل اخلريطة العامرّ
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خ�ة  خ�ة اأ�صحـــاب املداخالت، والإ الدكتـــ�ر حنفي: اأ�صكـــر معهد املعارف احلكميرّة والإ

احلا�صريـــن. ظننت اأنرّني معزول يف الثقافة الفل�صفيرّة املعا�صرة، وكنت اأح�صب اأنرّه رغم هذا 

ق لنف�صي؛ لكن بعدما  ـــي واأ�صفرّ اجلهـــد الـــذي ا�صتمررّ تقريبًا ن�صف قرن، اإل اأنرّني ل زلت اأَُغنرّ

خ�ة يقـــراأون ويعرفـــ�ن ويحلرّل�ن وينقدون  ا�صتمعـــت اإليـــه �صاع هذا اخلـــ�ف، وعرفت اأنرّ الإ

قة ثالث جبهات:  ويت�صاءل�ن، وبالتايل حدث يل ن�ع من الطمئنان. ويجمع اهتماماتي املتفررّ

امل�صروع واإحياء الرتاث والتجديد، واإعادة بناء العل�م القدمية، اأخذ م�قف من الغرب والهمرّ 

مر ال�اقع. وقد برز  �صالميرّ ويف امل�صاهمة يف تغيري الأ احلا�صر، الهمرّ ال�صيا�صيرّ يف الي�صار الإ

عادة النظر يف  بداع وحماولة لإ ى من النقل اإىل الإ الهتمـــام من قبل املداخلـــني بعملي امل�صمرّ

ا ركزنا على »من العقيدة اإىل الث�رة« وه� حماولة اإعادة بناء  عل�م احلكمة القدمية اأكرث ممرّ

عادة بناء اأ�ص�ل  علـــم الكالم القدمي من اأجـــل تاأ�صي�ض علم كالم جديد، يبقى م�صروعـــي لإ

نرّ  مر الذي مل يح�صل ورمبـــا ت�صمح فر�صة اأخرى بذلك؛ وذلك لأ ف؛ الأ الفقـــه ي�صتحقرّ الت�قرّ

بداع الفكري القـــدمي اأكرث من الفل�صفة  ـــه ه� الإ نرّ اأ�صـــ�ل الفقه هـــ� العلم الذي اأ�صري اإليه باأ

والكالم والت�ص�رّف.

بداع«، ل زال ال�افد الغربيرّ منعـــزًل عن امل�روث القدمي  حـــ�ل كتابي »من النقـــل اإىل الإ

�صني  �صني يف الثقافة الغربيرّة واملتخ�صرّ با�صتثناء بع�ض املحاولت، ول زلنا ننق�صم اإىل املتخ�صرّ

�ض فيه  �صالميرّة، جامعاتنا وتربيتنا مبنيرّة على �ص�ؤالك عن اأيرّ فرع اأنت متخ�صرّ يف الثقافة الإ

ـــات اأم يف الغربيرّات؟ ابن �صينا هل ه� ا�صالميرّ اأو غربي اأي ي�ناين، ابن ر�صد  �صالميرّ هـــل  الإ

اأي�صـــًا با�صتثنـــاء ظاهرة عبد الرحمن بـــدوي الذي يجمع بني الثقافتـــني، ورمبا زكي جنيب 

هرام وحاول اأن  وىل مع فرتته الثانية عندمـــا اأ�صبح كاتبًا يف الأ حممـــ�د، ل� اأخذنا فرتته الأ

يجمع بني الثقافتني منذ نقد الفكر العربي حتى ح�صاد ال�صنني.

�صها م�صطفـــى عبد الرازق وتالميذه والتي  �صرّ
ن للمدر�صة التي اأ نـــي اأنت�صب الآ �صحيح اأنرّ

ى   ًا علـــى امل�صت�صرقني، لكنرّ علي �صامي الن�صار مـــا زال يعتقد اأنرّ ما ي�صمرّ حاولـــت اأن تك�ن ردرّ

�صالمـــيرّ كما قال  ، واأنرّ اأ�صالـــة الفكر الإ �صالمـــيرّ حكمـــاء هـــم دوائـــر منعزلة عن الفكـــر الإ

م�صطفـــى عبد الـــرازق تكمن يف علم اأ�ص�ل الفقـــه، كما اأو�صى بدرا�صة هـــذا العلم ملناهج 

�صالم ونقد امل�صلمني للمنطق. البحث عند مفكري الإ

نرّني  مالحظتي على علم الكالم جمعه بني مدح اهلل ومدح ال�صلطان، هذا ما اأركز عليه لأ

مات كلرّ كتب علم اأ�ص�ل الدين ووجدت فيها اأنرّهم ميدح�ن اهلل ويثن�ن عليه، ثمرّ  اأخذت مقدرّ
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ا كان ذلك يف �صفحة واحدة؛ لذلك اأردت اإخراج علم اأ�ص�ل  ينتقل�ن اإىل مدح ال�صلطان ورمبرّ

الديـــن مـــن هذا ال�اقع  اإىل اأن يك�ن اهلل فاعليرّة يف قل�ب النا�ض والقادر، رغبة منرّي بتح�يل 

ة واملعاد اإىل التاريخ  فعال اإىل ال�عي الذاتي والنب�رّ العقيـــدة اإىل ث�رة والذات وال�صفـــات والأ

واإح�صا�صنا بالتاريخ، والتعدد اأي حريرّة الختيار والعدل اأ�صا�صًا.

ة م�صروع التجديد بجبهاته  اأنـــا اأكتب كما كنت اأق�ل على ثالث م�صت�يـــات، اأكتب للخا�صرّ

الثـــالث، واإعادة بناء العل�م القدميـــة، الكالم من العقيدة اإىل الث�رة، احلكمة يف من النقل 

يام يف بريوت كتاب  بـــداع، واأ�ص�ل الفقه يف من الن�ـــضرّ اإىل ال�اقع وي�صدر يف هذه الأ اإىل الإ

ن من النقل اإىل العقل، يف اإعادة  مـــن الفنـــاء اإىل البقاء اإعادة بناء عل�م الت�ص�رّف واأكتب الآ

بناء العل�م النقليرّة اخلم�صة القراآن واحلديث والتف�صري وال�صرية والفقه، قبل اأن اأبداأ باإعادة 

النظـــر باجلبهـــة الثانية علـــم ال�صتغراب كتبت عـــن في�صـــر وا�صبين�زا واأ�صتمـــر يف الي�صار 

الهيجلي وكانط وبع�ض الدرا�صات عن م�نييه وعن بع�ض فال�صفة ال�ج�د ... الخ.

فكار ول امل��ص�عات اآخذ العلم باأكمله، علم  وبعبارة اأخرى: اأنا اأعيد بناء العل�م ولي�ض الأ

الـــكالم وعل�م احلكمـــة وعل�م الت�ص�رّف وعلم اأ�ص�ل الفقه، واآخـــذ العل�م النقليرّة ال�صرفة، 

ومـــن بني ما ا�صتغلت عليه عل�م القـــراآن واحلديث والتف�صري وال�صرية والفقه، اأ�صعى لتط�ير 

ل كتاب يل  رها القدماء، واأنـــا يف كلرّ ف�صل يف اأورّ هـــذه العل�م وكتابتهـــا لع�صر جديد كما ط�رّ

اأ�صـــف تاريخ تط�ر هذه العل�م من مرحلة اىل مرحلة. اأنـــا اأرترّبها ترتيبًا زمنيًا حتى اأ�صاعد 

ر هذه الن�ص��ض القدمية ويعرف ما الذي اأتى يف البداية وما الذي  القارئ على اأن يقراأ تط�رّ

اأتى يف ال��صط.

وىل، هي اإعادة بنـــاء العل�م  م�صـــروع الـــرتاث والتجديد لـــه جبهات ثـــالث، اجلبهـــة الأ

القدميـــة، وهناك جبهة ثانيـــة، هي امل�قف من الغرب وفيه كتبت علـــم ال�صتغراب »مقدمة 

يف علـــم ال�صتغراب«، وترجمـــات عن ا�صبين�زا، وفيها ق�صايا معا�صرة يف اجلزء الثاين لكن 

بعدمـــا انهـــي العل�م النقلية �صاأتخ�ص�ـــض من جديد، وهناك جبهة جديـــدة هي التعامل مع 

ال�اقع مبا�صرة دون ن�ص��ض قدمية اأو ن�ص��ض جديدة.

اأنا اأتكلرّم عن ن�ص��ض الرتاث، وعندما اآتي للعل�م النقليرّة �صاأتكلم عن علم التف�صري واأنا 

كتابـــي عن علـــ�م القراآن من املحم�ل اإىل احلامـــل ل اأتكلم عن القراآن، بـــل ح�امل القراآن 

ـــة والروايرّة؛ اأي احل�امل التي من خاللها  ـــة واملكانيرّة والجتماعيرّة واللغ�يرّة والبالغيرّ الزمانيرّ

اأتانا ال�حي وبلرّغنا به.
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نرّه جزء حيرّ من ال�اقـــع واأي�صًا اأزمة واحدة ولي�صت  واأخـــريًا: ل ميكـــن اإ�صقاط الرتاث؛ لأ

ول�يرّة واأنا اأرى اأمامي كل  اأزمـــات عديدة واأنا اأمامي فل�صطني وباك�صتان وال�ص�مال ما هي الأ

وىل، فالروؤية ال�صاملة كما فعل  زمة الأ هـــذا العذاب، وماذا لـــ� انتهى العمر واأنا ل زلت يف الأ

زمة ول ي�صعر بهـــا! اأنا اأعي�صها 24-24  القـــراآن الكرمي. اأنا اأ�صتغـــرب م�قف من ل يعي�ض الأ

، �صرق اأو�صطيرّ كلرّها اقرتاحات مطروحة  ، اإ�صالميرّ �صاعة.  كيف ل اأ�صعر باأزمة ه�ية: عربيرّ

اأمامـــي... واأحيانًا ال�صراع يحترّم عليرّ الختيار، فاأنا عربيرّ م�صلم �صد اليه�دي ال�صهي�ين، 

فال اأ�صتطيع اإل اأن اأدخل يف هذه التحليالت حتى اأك�ن جزءًا من حركة ال�اقع.

ول�يات،  المحجة: ربا يك�ن الت�ســـاوؤل ح�ل امل�ســـطلحات والنقا�ض فيها لي�ض من االأ
ولكـــن ملـــا كان م�ســـطلح التجديد مركزيا يف امل�ســـروع الفكري الذي تعملـــ�ن عليه، ن�د اأن 

نت�ساءل عن اختيار هذا امل�سطلح؟ 

الدكتـــ�ر حنفـــي: يف احلقيقـــة اإنرّ اآخـــر عبـــارة يف الـــرتاث والتجديد، الـــذي ُكِتب �صنة 

�ن اأنرّه كتـــب �صنة 1980 وهذا التاريخ ه� تاريخ  ـــة رغم اأنرّ بع�ض النا�ض يظنرّ 1965 بالفرن�صيرّ

طروحة قدمتها لنيل �صهادة الدكت�راه  �صل مقدمـــة لأ الطبعـــة العربية للن�ض الذي ه� يف الأ

نرّ اأكرث النا�ض ل تعرف  ك الراكد منـــه؛ لأ ثري الفكـــر واأحررّ باللغـــة الفرن�صيـــة، ثم ترجمتها لأ

الفرن�صية.

مة ابـــن خلدون �صرحـــت اأ�صباب انهيار  فاآخـــر عبـــارة يف الرتاث والتجديـــد هي اأنرّ مقدرّ

مة اأخرى ت�صع �صروط  احل�صارة العربيرّة، والرتاث والتجديد اأتى بعد �صبعة قرون، وه� مقدرّ

النه�صة، ولي�ض من املعق�ل اأن نظل يف اإطار ابن خلدون. لقد انتقلنا من البدو اىل احل�صر، 

رين العـــرب اأن ي�صرع�ا باإر�صاء ق�اعد  وان للمفكرّ ابـــن خلدون اأتـــى يف القرن الثامن، فاآن الأ

و�صروط النه�صة.

مـــن النا�ـــض من يق�ل اإنرّ التجديد بدعـــة. ومنهم من يق�ل: اإنرّ اهلل يبعـــث على راأ�ض كلرّ 

ديـــان نف�صها عندما يقا�ض  مر عينه ميكن ق�له عن الأ مائـــة عام من يجدد هـــذا الدين. والأ

�صالم ه� تف�صري  خر. فامل�صيحيرّة هي قـــراءة روحيرّة عن اليه�ديرّة، والإ بع�صهـــا اإىل بع�صها الآ

نات فقط، بل ه�  لليه�ديـــة اأخالقيـــًا وللم�صيحيرّة عمليـــًا. والرتاث لي�ض ه� الن�ص��ـــض واملدورّ

مثال العاميرّة وكلرّ املخزون الثقايف الـــذي ي�ؤثرّر يف �صل�ك النا�ض. واأما  الثقافـــة والتقاليـــد والأ

حياء، فاإنه لعتقادي باأن كلمة التجديد اأق�ى دللة  حـــ�ل اختياري مل�صطلح التجديد بدل الإ
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عادة التف�صري  ا الرتاث والتجديد فه� اإعادة تاأويل لإ حياء ه� بعث �صيء ميت. اأمرّ حيث اإن الإ

ل�صيء مل ميت بعد. 

التجديد، والجتهاد، والتحديـــث، كلرّها األفاظ يدر�صها علماء الجتماع وهناك جملرّدات 

ُكتبت يف هذه امل�ا�صيع ولها األفاظ مرادفة بكلرّ اللغات الخ، ل اأظنرّ اأنرّ لذلك جماًل للدخ�ل 

�صالم وهناك من  قـــل ه� حقه. ع�صرات الكتب كتبت عن املجدديـــن يف الإ فيـــه، لكن على الأ

حاول اأن ي�ؤرخ طبقًا لهذا احلديث املجددين يف كل قرن.

البعـــد احلا�صـــر يف الرتاث، الرتاث لي�ض ما�صيًا، بل ما زال حيـــًا واأنا اأرى الغزايل وابن 

�صـــ�اق وال�ص�ارع، فه� لي�ض ما�صيـــًا ه� حا�صر معا�ض  �صينـــا وابـــن تيمية وحممد عبدو يف الأ

يعي�صه النا�ض.

المحجة: يف كتابك الرتاث والتجديد ت�ّجه نقدا �سريحا ووا�سحا ملناهج امل�ست�سرقني 
وال تق�سر نقدك على املنهج التاريخّي عندهم، فما هي دوافع الدكت�ر ح�سن حنفي لنقده 

وما هي البدائل التي يقدمها؟

الدكت�ر حنفي: املنهج التاريخيرّ عند امل�صت�صرقني ير�صد الفكر باعتباره وقائع واأ�صخا�ض 

مة، بالعك�ض قد  ة وه� ل ينت�صب لهـــذه الأ ر هذا الفكر ل�صالـــح اأمرّ وحـــ�ادث، لكن كيـــف يف�صَّ

�صالمي. ه�اء الغربيرّة يف ت�ص�يه �ص�رة الرتاث الإ تتدخل اأحيانًا بع�ض الأ

مالحظتـــي حـــ�ل ال�صخ�صنة )وهي مـــن �صمات ال�صت�صـــراق( هي اأنـــه ل ميكن تف�صري 

نرّ التاريـــخ حاجات، قبل ابن �صينا  تى غريه، لأ �صخا�ض، فلـــ� مل ياأت ابن �صينا لأ فـــكار بالأ الأ

ة للي�نـــان عند الفارابي وعنـــد الرازي، عظمة ابـــن �صينا ه� اأنرّه  كانـــت هنـــاك �صروح جزئيرّ

�صارات والتنبيهات والطبيعيات يف عل�م احلكمة الخ،  اأعطانا م��ص�عة ال�صفاء والنجـــاة والإ

ون عنها. �صخا�ض ما هم اإل معبِّ لكي يعطينا منظ�رًا كليًا، فالتاريخ ه� الذي يبدع والأ

ـــة، والتحليليرّة التي  �صقاطيرّ وبالتـــايل نق�صت مناهجهم لي�ـــض فقط التاريخيرّة، ولكـــن الإ

ثرّر، ففي كلرّ مرة عندما يجد �صيئـــًا مت�صابهًا بني امل�صلمني  ثـــر والتاأ ـــب الروؤيا الكليرّة والأ تتجنَّ

واأر�صطـــ� ل يفرت�ـــض اأنرّ العقـــل الب�صريرّ واحد، لكـــن يفرت�ض اأثر اأر�صطـــ� يف امل�صلمني حتى 

ـــه بالرغم من النقل  نرّ هم لكي اأثبت اأ بـــداع �صدرّ بداع. واأنـــا كتبت من النقل اإىل الإ انتهـــى الإ

والرتجمـــة وال�صرح والتلخي�ض والعر�ض اإلخ، اإل اأنرّه هناك اإبداع يف الطبيعيرّات واملنطق ويف 

امليتافيزيقا وخا�صة يف العل�م الطبيعيرّة والريا�صيرّة التي يعيب�ن علينا اأنرّنا مل نح�صنها. ل بد 
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لنا من تغيري نظرتنا اإىل ال�اقع واإىل اأنف�صنا ملاذا نعي�ض دائما روح الهزمية. 

المحجة:  رّبا يالحظ القارئ املدّقق يف ن�ســـ��ض ح�ســـن حنفي �ســـيئا من التعار�ض 
بني الن�س��ض، �س�اء بني كتاب واآخر، اأو يف الكتاب نف�سه، فهل هذا يثل هذا نتيجة لنقد 

ذاتي يار�ض من قبلكم؟

ها تبدو اأحيانًا كذلك؛ يف الفقه  الدكتـــ�ر حنفي: اأنا مل اأ�صع الن�ص��ـــض متعار�صة، ولكنرّ

خبار  �صالمي باب مهم واأ�صا�صي يعرف بباب التعادل والرتاجيح، اأو التعار�ض، �ص�اء يف الأ الإ

اأو يف الن�ص��ـــض، وبالتايل هذا منطق اإ�صالميرّ معروف. التعار�ض يفرّ اأنا، ويف طريقة فهمي 

 . مل اأفهم كلرّ اجل�انب من الن�ض، وهذا �صيء طبيعيرّ

بداع« اأنقد خطابيرّة  اأنا يف كلرّ كتاب اأنقد نف�صي يف كتابي ال�صابق، ففي »من النقل اإىل الإ

»مـــن العقيدة اىل الثـــ�رة«، ويف »من الن�ض اإىل ال�اقع« اأنقد املغـــالة يف حتليل امل�صم�ن يف 

بداع«، ويف »من الفناء اىل البقاء« الذي �صي�صدر خالل هذا ال�صهر اأنقد  »مـــن النقـــل اإىل الإ

ن »من النقل  اأي�صـــًا مغالتي يف التحليالت اللغ�ية يف »من الن�ـــض اىل ال�اقع«، واأنا اأكتب الآ

عمال ال�ص�فيرّة، فاأنا يف كلرّ عمل اأبداأ  دبيرّة لالأ �صكال الأ اىل العقل« اأنقد مغالتي يف حتليل الأ

نرّني ل اأعلم �صيئًا واأحاول اأن اأبحث بروؤية جديدة ومنهج جديد. من ال�صفر، وكاأ

المحج�ة: من االتاهات الفكرية العربية املعا�ســـرة ما ي��ســـف باأنـــه ت�فيقي، فهل 
يرى ح�سن حنفي نف�سه داخل هذه الدائرة؟

؟ ماذا يعني الت�فيق؟ هل من يجمع بني ال�ارث وامل�روث  الدكت�ر حنفي: هل اأنا ت�فيقيرّ

يكـــ�ن ت�فيقيًا، هـــل الذي يجمع بني القدمي واجلديد وه� عنـــ�ان امل�صروع الرتاث والتجديد 

ة دون ال�ق�ع يف ماأزق فكـــرة الفرقة الناجية  مرّ يكـــ�ن ت�فيقيـــًا؟ هل الذي يجمع بني ِفـــَرق الأ

�ض برئتني والذي يرى العـــامل بعينني والذي ي�صري على قدمني  يكـــ�ن ت�فيقيًا؟ هل الذي يتنفرّ

ـــ�ن علمانيرّ�ن، قدماء  يكـــ�ن ت�فيقيـــًا؟ فاإن مل اأفعل ذلك �صاأقـــع يف الثنائيات املزيرّفة: اأ�ص�ليرّ

�صالحيرّ�ن ت�فيقيرّ�ن؟ هل ال�صيد حممد  �صالة واأن�صار املعا�صرة، هل الإ وحمدث�ن، اأن�صار الأ

ح�صـــني ف�صل اهلل الذي يحمل هذا الهمرّ ت�فيقي؟ هل علـــي �صريعتي الذي يجمع بني الرتاث 

؟  والهمرّ املعا�صر ت�فيقيرّ

ة وهذا ال�صتقطاب  اأنـــا اأرى �صرورة اإعادة النظر يف ذلك حتى ن�صتطيع جتاوز هذه اله�رّ

ن فريقًا، وبالتايل،  ر فريقًا وفريق يخ�رّ ن بني اإخ�ة اأعداء، فريق يكفرّ ال�صديـــد الذي نعي�صه الآ
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لهيرّة يف  هـــل الت�حيـــد ت�فيقي؟ الذي يجمـــع بني اهلل والعامل، الـــذي ي�صف جتلرّي الـــذات الإ

ة اأنرّها ت�حيديرّة  �صالميرّ الطبيـــب. هل وحدة ال�ج�د ت�فيقيرّة؟ يف راأيـــي اأنرّ عظمة احل�صارة الإ

جتمـــع بني املتناق�صات واأنا كنت البارحـــة يف الندوة ال�صهريرّة عن املنطق وال�صعر، حماولت 

، هل هذه ت�فيقيرّة؟ هـــل التناق�ض ظاهريرّ اأم  يقاع ال�صعريرّ يقاع املنطقـــي والإ اجلمـــع بني الإ

؟  حقيقيرّ

قة يف حني اأنرّ ثقافتنا جتميعيرّة وت�حيديرّة.  ا يق�م على عقليرّة مفررّ واإن احلكم بالت�فيق رمبرّ

ا  ـــا ا�صتعمايل بع�ض املفاهيم املعا�صرة مثـــل اأ�صلمة العل�م ل��صف الغزايل يف منطقه اإمنرّ رمبرّ

هـــ� يف احلقيقة اإعادة النظر يف حقيقة ال�ارث وامل�روث وكيف اأنرّ الغزايل ا�صتطاع اأن يعيد 

يه.  عر�ض املنطق الي�ناينرّ من خالل مق�لت اإ�صالميرّة، فاملنطق ه� علم امليزان كما ي�صمرّ

ر، وكيف  ي�صتطيـــع اأحد الباحثني اأن ي�صع الرتاث والتجديد من منطلق �صيك�ل�جيرّة املفكرّ

زمة التي يعي�صها الع�صر؟ �صاع  ر وكيف اأنرّه يعبرّ عن الأ اأنرّه ابن ع�صره؟ و�ص��صي�ل�جيرّة املفكرّ

ن�صـــف فل�صطني يف الع�صر الليبايل، و�صـــاع الن�صف الثاين يف الع�صر الق�مي ال�صرتاكي 

ـــة لق�صاياها الرئي�صيرّة.  يدي�ل�جيرّ ة وبـــني املداخل الإ مرّ يف 1967 واأنـــا يف حـــرية بني هم�م الأ

ديان وبني قطاعات الفكر، فاأنا ل�صت ظاهرة اأتت من  وعلى اأي حال اأنا اأوؤيد الت�ا�صل بني الأ

ديان، اإنرّني من هذا  ي اأحاول يف الرتاث الفل�صفيرّ املعا�صر لذلك كتبت ح�ار الأ ال�صفر. ولكنرّ

اجليـــل: عبد الرحمن بدوي وزكي جنيب حمم�د وغريهم ، وما اأنا اإل اأحد ه�ؤلء التالميذ، 

�صالميرّة لكن  ل الثقافة الإ ورّ
ـــة واأوؤ ل الثقافة الغربيرّ ورّ

. �صحيح اأنـــا اأوؤ جيال مهمرّ لذلـــك ح�ار الأ

ق التغريرّ من خالل الت�ا�صل. ق اأحاول اأن اأحقرّ دون اأن اأوفرّ

ن�سانية  المحجة: طرح اأحد املداخلني ت�ساوؤال ح�ل حماولتك بيان اأهمية الطبيعة االإ
عند القدماء، فما تعليقكم على ذلك؟

ن�صانيرّة عند  ـــة الإ خ جهـــاد يف حماولتي لبيان اأهميرّة الطبعيرّ الدكتـــ�ر حنفـــي: ما قاله الأ

القدمـــاء، منهج حتليل امل�صم�ن يعطيني اأدلرّة �صدرّ هذيـــن التيارين اأو الثالث، امل�صت�صرقني 

ب�ن الذين  �ص�ن عل�م احلكمـــة، واملتغررّ �ص�ليرّ�ن الذيـــن يهمرّ الذيـــن يق�ل�ن اإنرّنا مل نبـــدع، الأ

�صالميرّني كالكندي وابن �صينا وابن ر�صـــد مناذج للتعامل مع الغرب،  يعتـــبون الفال�صفـــة الإ

وبالتايل ل �صري يف اأن اأك�ن اأحد ممثرّليه. ويرجع �صبب عدم ذي�ع عل�م احلكمة اإىل اأ�صباب 

ي، ا�صتعمال ال�ارث من اأجل عر�ض امل�روث،  من الثقايف، التخفرّ عدة منها: وج�د الفقهاء، الأ
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بداع حماولة اإيجاد فقيـــه فيل�ص�ف؛ وهنا تبز  لكـــن يف النهايـــة، الثقة بالنف�ض من اأجـــل الإ

اأهمية اأمثال ابن ر�صد وحممد باقر ال�صدر واخلميني وغريهم.

دة من مرحلـــة الرتجمة اإىل مرحلة  اأنـــا اأ�صف تطـــ�ر الن�ضرّ الفل�صفـــي يف مراحله املتعدرّ

كادمييرّ  ل الذي قام بدور العر�ض، العر�ض الأ التعليم اىل مرحلة ال�صرح والتلخي�ض. ثمرّ التح�رّ

ل وا�صتعمال  الن�صقيرّ يف ال�صفاء، والعر�ض ال�صعبيرّ عند اأخ�ان ال�صفا وبعد العر�ض ياأتي التح�رّ

ال�افـــد من اأجل غلبة امل�روث يف مرحلة غلب فيها متثرّل ال�افد يف مرحلٍة، ثمرّ يختفي ال�افد 

لعر�ـــض امل�روث، ويختفي العـــكازان ال�صندان الرئي�صيرّان من اأجل عمـــٍل اإبداعيرّ عقليرّ ظهر 

اأ�صا�صًا بالعل�م الطبيعيرّة والفل�صفيرّة.

المحجة: ربا قيل الكثر ح�ل الفل�سفة العربية وتط�رها وازدهارها اأو ا�سمحاللها 
وب�ارها وفقدانها الفاعلية، ما ه� تعليقكم على ذلك؟

اأيـــن الفل�صفـــة العربيرّة الراهنة؟ كلرّنا نحـــاول اأن ن�صفها واأن نعر�صهـــا واأن ن�صاهم فيها 

ر اجلميع من اأجل م�صروع م�صتقبليرّ تاأ�صي�ـــض فكر عربي راقي. ومن بني املحاولت  واأن يطـــ�رّ

حماولتـــي واأود اأن اأعلـــق على بع�ض ما قيل: فاإن مدخلـــي اإىل الفل�صفة لي�ض اإب�صتيميًا، بل ه� 

ـــة للنظر على العمل، واأنا من  ول�يرّ ب�صتم�ل�جيا هي اإعطاء الأ نرّ خط�رة الإ مدخـــل التاأويـــل؛ لأ

اأن�صار العمل، وعلى عك�ض ما يق�ل ديكارت ب�صكل اأو باآخر اأنا اأوؤمن بقاعدة: »اأنا اأعمل فاإذًا 

اأنا م�ج�د«. 

رين  على اأيرّ حال، فاإنرّ حماولتي لهذا اجلمع بني النظر والعمل، يجعلني قريبًا من املفكرّ

ديان رمبا ميكن مقارنتها  ال�صبان. وحماولتي لتاأ�صي�ض الفكر الديني الذي يق�م على مقارنة الأ

ًا  ًا خارجيرّ من بع�ض ال�ج�ه مبحاولت ماك�ض م�لر، لكنني ل�صت اأ�صعريًا، بل رمبا كنت معتزليرّ

�صـــل وال�اقع، وحت�يل ال�حي  ًا يجمع بني الأ يقـــ�م على اجلمـــع بني الت�حيد والثـــ�رة، اأ�ص�ليرّ

ن�صان. علـــى اأيرّ حال، اإنرّ ماأ�صاة ابن خلدون تكمن  ل من اهلل اإىل الإ ، التح�رّ اإىل علـــم اإن�صاينرّ

مة يف علم ال�صتغراب  يف اأ�صعريتـــه، ويف اأنرّه ماديرّ تقليديرّ معا�صر. وعندما �صدر كتاب مقدرّ

ـــ�ا اأنرّني اأنقد الغرب، وعندما �صدر مـــن العقيدة اإىل الث�رة  نرّهم ظنرّ �صالميرّ�ن؛ لأ فـــرح به الإ

. ومـــن هنا، فاإن كتبي حتـــاول اأن حت�صر يف  ـــ�ا اأنرّني علماينرّ نرّهم ظنرّ ـــ�ن لأ �صالميرّ غ�صـــب الإ

البالد العربية كلها، ولكنني حما�صر يف بع�صها، واأحيانًا حتا�صر بع�ض كتبي ومتنع واأحيانا 

ي�صمح بت�زيعها، واإنني اأعرتف باأن كل جديد ل بد من اأن ي�اجه بع�ض ال�صع�بات حتى ي�صق 
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ن التاريخ ه� احلكم يف النهاية. لنف�صه طريقًا، اأنا نف�صي ل�صت على ثقة مما اأفعل؛ لأ

وعلـــى اأي حـــال ل بد من فتح باب التفكري يف الق�صايا العملية التي مت�ض ال�اقع الراهن، 

فاأنا عندما دعيت اىل احلج، وراأيت ثالثة ملي�ن يف عرفات ف�ق اجلبل فقلت اأين يترّجه�ن؟ 

فتيت اأنرّ هذا العام حجرّ اإىل  عرفـــات لي�صـــت يف خطر بل القد�ض يف خطر، ل� عندي القدرة لأ

وىل، وماذا �صتفعل اإ�صرائيل اأمام ثالثة ملي�ن م�صلم  القد�ض، والقد�ض كانت اأحد القبالت الأ

يحج�ن يف القد�ض. تقتلهم. فلتقتلهم ليبقى عندنا مليار اإل ثالثة ملي�ن.





الدراسات 

اه النقديرّ عند اأبي البكات  •  املنهـــج، املنطـــق واملعرفة يف الجترّ

البغداديرّ





المنهج، المنطق، المعرفة

في االّتجاه النقدّي عند أبي البركات البغدادّي

الدكت�ر خنجر حميرّة

جة
مح

ال مل يـــاأِت نقـــد اأبي البكات البغـــدادي للفل�صفـــة امل�صائية يف م�قع املعـــاداة للفل�صفة 

كفل�صفـــة اأو املعـــاداة للفكر الي�ناين؛ بل ه� َنَقَدها من م�قـــع الفيل�ص�ف الذي راأى فيها 

ا و�صعت له اأ�صاًل، بعد اأن اأغرقت يف الرتميز والتعقيد واللغ� اللفظي. انحرافًا عمَّ

وليرّة اأو اأوائل  يـــه باملعرفة الأ ويرتكـــز منهج اأبي البكات يف كل معاجلة على ما ي�صمرّ

الذهـــن ولكن اأي�صًا على اعتبار اأهمية ما ينتجـــه ال�هم دومنا تبخي�ض بدور العقل. ثثم 

ر�صطي فال يقـــرتف يف معاجلة فن امل�صاء بل هـــ� يقرُّ املنطق  عندمـــا يعالج املنطـــق الأ

ه يعتب اأن املنطق مل ي��صع لكلِّ النا�ض، ر�صطي كما ه� لكنرّ الأ
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1- متهيــــد ومـــدخــــل

اهاتهـــا - م�قفني متعار�صني يف  د منابعها واجترّ �صادَفـــِت الفل�صفة الي�نانيرّة - علـــى تعدرّ

�صالميرّة، عند اأولئك الذين ات�صل�ا بالعلم الي�ناين يف اأول عهد الرتجمة،  البيئـــة العربية الإ

م�قفًا ات�صم بالقب�ل والت�صليم، وه� كان يف العم�م م�قف اأولئك الذين ا�صته�تهم جدة هذه 

ـــة، وجذبهم اإليها اعتقادهم مبا ميكن اأن تفتحه  العلـــ�م ودقتها وما تنط�ي عليه من معق�ليرّ

ة  د يف اأف�صـــل �ص�رة يف ردرّ لعلـــ�م الدين من اآفـــاق. وم�قف الرف�ـــض واملعار�صة، الذي جت�صرّ

له هـــذا العلم من خطر.  فعـــل الفقهـــاء واملتكلرّمني وعلماء ال�صريعة، ممـــن اعتقدوا مبا ي�صكرّ

�صعريرّ وروافده،  كرث تنظيمًا يف حركة الـــكالم الأ و�صـــع والأ ولقـــد اترّخـــذ هذا امل�قف مداه الأ

فـــة مندفعة مع ابن تيميرّة  كمـــا جتلرّـــت مت�ازنة يف اأعمال الفخر الـــرازيرّ والغزايل، ثم متطررّ

واحلنبليرّة اجلديدة عم�مًا.

رًا، وتق�ميًا ملعانيه خاليًا من امل�اقف  ولـــن جند ان�صغاًل بالعلم الي�ناينرّ م�صتقاًل ومتحـــررّ

، بالرغم من �صدوره يف تفكريه عن 
�1�

ـــة وامل�صلرّمـــات اإل عند اأبي البكات البغـــدادي املذهبيرّ

رث املعريف، فقد  نزوع م�صائيرّ وا�صح ورا�صخ، وبالرغم من حر�صه على تاأكيد انتمائه لهذا الإ

�صالم ح�ل هذا الرتاث من  مه فال�صفة الإ وجد اأنرّه ل بدرّ من اإعادة تق�مي �صامل جلماع ما قدَّ

�صعريرّ من جهة، وال�صروحات و التف�صريات  نتاج خ�ص��صًا نتاج ابن �صينا، يتجاوز التقليد الأ

رة. ائيرّة املتاأخرّ والردود التي حاولت اأن تنت�صر له يف تراث امل�صرّ

مكان من اأيرّ م�قف م�صبق اأو من اأيرّ  د قدر الإ ولقـــد اأخـــذ هذا الرجل على نف�صه اأن يتجررّ

ده الفطرة  راأي جاهـــز اأو فكـــرة را�صخة، اللهـــم اإل ما تفر�صه عليه بداهة العقـــ�ل اأو ما ت�ؤكرّ

ة  يف اأ�صـــدرّ م�اقفها �صفاًء واأكرثها و�ص�حًا، اأو ما يعر�صه ال�ج�د اأمام وعيه من معارف عامرّ

د اأو ت�صكيك. يقبلها العقل بال تردرّ

نرّ اأبـــا الـــبكات كان يطمـــح اإىل احلقيقـــة دون �ص�اها، ويرغـــب يف املعرفة واحلكمة  ولأ

ائني  ، فاإنرّه مل يكن يجد حرجـــًا يف تفنيد مزاعم امل�صرّ دة عـــن اأيرّ دافع مذهبـــيرّ اأو دينيرّ جمـــررّ

جل ذلك كلرّه اأي�صًا  ة اأو يع�زه البهان؛ ولأ واأقاويلهم يف كلرّ م��صع وجد اأنرّه يفتقر اإىل احلجرّ

ر عنه،  ا �صبقه من نقـــد اأو تاأخرّ كان نقـــد اأبـــي الـــبكات خمتلفًا اأ�صدرّ ما يكـــ�ن الختالف عمرّ

�صعريرّة وامتداداتها تقليـــدًا ل حتيد عنه. فهذا كان ينه�ض على دوافع دينيرّة  خته الأ ـــا ر�صرّ ممرّ

ق�صاء والنبذ، وحمايـــة الذات واله�يرّة يف  ـــة خال�صة، هدفها الت�هـــني والزخرفة، والإ جدليرّ

... وكان يطمح نقـــد اأبي الـــبكات اإىل تنقية الفل�صفـــة من روا�صب 
�2�

جمابهـــة علـــم دخيـــل
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ا حلقه من ت�ص�يه اأو  التاريخ، بالرج�ع بها اإىل ينابيعها ال�صافية، واإىل تخلي�ض منهجها ممرّ

ا ق�صد منه النت�صار جل�هر  حتريف اأو تزيرّد فر�صه تطاول الزمن وتباعده. فنقده اإذن اإمنرّ

كها علـــى مدى الزمن، والرج�ع بهـــا اإىل اأ�ص�لها  الفل�صفـــة، واإعادة اإحيـــاء الروح الذي حررّ

جيال وتراكم  زمنة وتعاقب الأ ال�صافية وبداياتها الن�صرة الغنيرّة... قبل اأن ي�ص�رّهها تقلرّب الأ

�ص�ء الفهـــم والتف�صري. ومن مثل هذا امل�قف بالذات تنبع اأ�صالة اأبي البكات، وتكمن قيمة 

مه من فكر، وما اأبدعه من نتاج. ما قدرّ

نرّه كان يدرك اأن اأيرّ جهد نقديرّ يطمح اإىل الت�ص�يب والت�صحيح والتق�مي ل يكفي فيه  ولأ

الهدم والتق�ي�ض، بل ل بدرّ معه من التاأ�صي�ض والت�صييد، فلقد كان حري�صًا كلرّ احلر�ض على 

�ض فكُره وينه�ض  �صرّ
اأن يعر�ـــض لنا، ول� باإيجاز واخت�صار، املنهـــج الذي يق�م عليه جهُده ويتاأ

م�صروعه، واملنطق الذي يحكم روؤيته للمعرفة وطريقته يف امتحان العلم.

ٍة وا�صحة وطريقة بيرّنة خالية من  علـــى اأنرّ هـــذا اجلهد على �صعته مل يكن يجري على �صنرّ

ى ذلك هـــا هنا تارة يف حماولة  طـــالق، ولقد كان يتبدرّ ُنـــه �صاأن كلرّ فكر على الإ الهنـــات، �صاأ

�ص�ض، واأخـــرى يف تطبيق ذلك يف كلرّ خط�ة من  التاأ�صي�ـــض للمنهـــج وبناء الطريقة وتبيان الأ

ى لنا يف ما ياأتي يف مطاوي هذه  ل. كما �ص�ف يتبدرّ مرّ
خطـــ�ات الفكـــر ومرحلة من مراحل التاأ

الدرا�صة.

2- املنهـــــج الفل�سفـــــّي عنـــــد اأبــــي البـــــركات

اأواًل – الرتاث واحلقيقة الفل�سفّية »التاأ�سي�ض للمنهج«

ـــار النقدي الذي بلـــغ ذروته مع  مل يكـــن اإذن نقـــد اأبي الـــبكات البغـــداديرّ امتدادًا للتيرّ

ائيرّة ذا نزعة فل�صفيرّة  ًا على الفل�صفة امل�صرّ الغزايل، بل منطًا اآخر من النقد، وان�صغاًل ا�صتثنائيرّ

خ زمنًا يف البيئـــة الفكريرّة للم�صلمني، والذي قام اأ�صا�صًا  خال�صـــة، تتجاوز التقليد الذي تر�صرّ

علـــى مبـــداأ الت�فيق بني الدين والفل�صفـــة، اأو بني ال�حي والعقل، اأو بـــني ال�صريعة واحلكمة، 

 وه� مل ي�صته�ه، يف كلرّ مراحل تفكريه ال�صتغراُق 
�2�

»باعتبارهما مظهرين حلقيقة واحدة.«

يف تاأويـــل م�صائل اخلالف بني الدين والفل�صفة ول التنظري ل�حدة منطلقهما، وما يق�صدان 

م  اإليه من اأهداف. ومل يكن يجد اأنرّ �صرف اجلهد يف �صبيل ذلك ياأتي بالنفع اأو يفيد، اأو يقدرّ

�ض عليه اأو ي�صتلهم. �صرّ
للدين وللفل�صفة كليهما ما ميكن اأن ي�ؤ
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ته، حترّى ذاك الذي  ولقـــد كان الرجـــل م�قنًا - من جانب اآخر - اأنرّ الرتاث الفل�صفيرّ برمرّ

ا ه� يف اأح�صن اأح�اله جتربة اإف�صاد م�صتمر  ورثـــه العرب عن الي�نان يف جممل مراحله، اإمنرّ

زمان و�ص�ء تاأويل الب�صـــر لها وتعاملهم معها، يف  للحقيقـــة الفل�صفيرّة، التـــي �صاهم تعاقب الأ

راء الفا�صدة، وا�صتتارها وراء العبارات  قاويل والآ احتجابها خلف كمٍّ هائٍل من ال�صبهات والأ

الة ل�ج�ه من املعاين كثرية ومتباينة، وعليه فلقد كانت نقطة البدء يف جتربة  امل�همـــة احلمرّ

اأبي البكات هي الرتقاء بالنقد الفل�صفيرّ ف�ق حدود البحث عن تاأويل يخدم وحدة الفل�صفة 

رًا من اأيرّ غر�ض �ص�ى البحث عن احلقيقة  والدين، ويطمح اإىل تاأكيدها، لي�صبح نقدًا متحررّ

ته يف دائرة امل�صاءلة وال�صك،   من جهة؛ وو�صع الرتاث الفل�صفيرّ برمرّ
�3�

الفل�صفيرّة يف حدرّ ذاتها

وحماولة التحقق من مقدار ما يحت�يه اأو ينط�ي عليه من هذه احلقيقة من جهة اأخرى.

ق  نرّ اأبـــا البكات كان يطمح اإىل نقـــد فل�صفيرّ متجاوز يخدم الفل�صفة ومنهجها، ويحقرّ ولأ

، فلقد  نرّه مل يكن ي�صدر يف نقده عن م�قـــف دينيرّ اأو مذهبيرّ اأغرا�صهـــا وما ت�صب� اإليـــه، ولأ

نه من  ـــة اكت�صاف منهج للفل�صفـــة خمتلف متامًا، وروؤيـــة جديدة متكرّ و�صـــع نف�صـــه اأمام مهمرّ

حرى طريقة هذا التعليم،  جتـــاوز ما اآل اإليه النظر الفل�صفـــيرّ التقليديرّ من اإخفاقات، اأو بالأ

�صًا، ويف غياب احلقيقة  التي �صاهمت يف و�ص�ل الرتاث الفل�صفيرّ القدمي اإلينا م�صطربًا م�ص�رّ

الفل�صفيرّة واحتجابها خلف كم كبري من ال�صروحات والتفا�صري والتعليقات الغام�صة امللتب�صة 

ـــة. ذلك اأنرّ التعليـــم الفل�صفيرّ يف الع�ص�ر الذهبيرّة للحكمـــة كان يتمرّ ب�صكل مبا�صر  وال�صبابيرّ

�صتاذ يف مثل هذا النمط من التعليم ياأخذ بيد تالمذته  ي. ولقد كان الأ عـــب امل�صافهة والتلقرّ

ي  مراعيـــًا ما يتمترّع�ن من طاقـــات وقدرات، اآخذًا بعني العتبار منا�صبة ال�قت وقابليرّة املتلقرّ

فـــال يلقـــي عليه من احلكمـــة، اإل ما ميلك قدرة فهمـــه فينقله بهدوء وي�صـــر من مرحلة من 

جيال وفق  مراحـــل الفهـــم اإىل اأخرى اأعلـــى واأعمق، ما يجعل حكمـــة احلكماء تنتقـــل يف الأ

نظـــام، فال ي�صل علمها اإىل غري اأهلها ول ينقل يف غري وقته، ول على غري ال�جه الذي يليق 

بهذا العلم وباأهله.

يقـــــ�ل اأب� البــــركـــــات مفتتحــــاً كتابــــه املعتبـــــر:

»اإنرّ عـــادة القدمـــاء من العلماء احلكماء كانت جارية، يف تعليم العل�م ملن يتعلرّمها منهم 

وينقلها عنهم، امل�صافهة والرواية دون الكتابة والقراءة، فكان�ا يق�ل�ن ويذكرون من العلم ما 

يق�ل�نـــه ويذكرونه ملن ي�صلح من املتعلرّمني وال�صائلني يف وقت �صل�حه كما ي�صلح، وبالعبارة 

مني، فال ي�صل علمهم اإىل غري  الالئقـــة بفهمه وعلى قدر ما عنده مـــن العلم واملعرفة املتقدرّ
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اأهلـــه، ول اإىل اأهلـــه يف غري وقته، ول على غري ال�جه الذي يليق بعلمهم ومعرفتهم وذكائهم 

.
�4�

وفطنتهم«

عمار،  وىل للفل�صفة كثريي العدد ط�يلي الأ ولقد كان احلكماء وتالميذهم يف الع�ص�ر الأ

ما �صمح للعلم اأن ينتقل من جيٍل اإىل جيٍل على اأكمل وجه واأمترّ �ص�رة، و�صاهم يف اأن حتافظ 

جهـــا، ل تعدو عليها ع�ائد ال�صيـــاع ول تط�يها اآفات  ـــة على �صفائها وت�هرّ احلقيقـــة الفل�صفيرّ

.
�5�

الن�صيان، ثم ل يقع منها �صيء اإىل غري اأهله ح�صب تعبري اأبي البكات

زمان ال�صالفة من قبل  نـــت يف الأ ومل يكـــن اأبـــ� البكات وحده من افرت�ض اأنرّ احلكمة دورّ

�صارة والتلميح، �صنًا بها على غري اأهلها، و�ص�نًا لها عن اأن تقع  احلكماء باأ�صل�ب الرمز والإ

ة يف الرتاث الفل�صفيرّ القدمي واحلديث، ولقد وردت يف  يف غـــري حملرّها. فذلك يكاد يك�ن �صنرّ

ر فيها من تدوين العل�م اإل بطريقة الرمز ون�صب الفارابي ذلك  فالط�ن مقالة يحـــذرّ ن�ـــض لأ

يام عن تدويـــن العل�م واإيداعها  ظ فقال: »اإنرّ اأفالطـــ�ن كان مينع يف قدمي الأ اإليـــه بـــال حتفرّ

َر وق�فه عليه...  ا خ�صي على نف�صه الغفلة والن�صيان وذهاب ما ي�صتنبطه، وتع�صُّ الكتب... فلمرّ

لفاظ ق�صدًا منه لتدوين عل�مه وحكمته على ال�صبيل الذي ل يطلع عليه اإل  اختار الرم�ز والأ

�6�
حاطة بها طلبًا وبحثًا وتنقريًا واجتهاداً.« امل�صتحق�ن لها، وامل�صت�جب�ن لالإ

عـــى ابـــن �صينا كذلك: »اأن اأجلرّة فال�صفة الي�نان كانـــ�ا ي�صتعمل�ن يف كتبهم املراميز  وادرّ

 ون�صب اإىل 
�7�

�صـــارات التـــي ح�ص�ا فيها اأ�صرارهـــم كفيثاغ�رث و�صقـــراط واأفالطـــ�ن.« والإ

اأر�صط� اأنرّه قال يف اإحدى ر�صائله اإىل اأ�صتاذه اأفالط�ن: »لقد تركت يف كتبي مهاوي كثرية ل 

�8�
يقف عليها اإل القليل من العلماء العقالء.«

ولقـــد كان مثل هذا النمط مـــن التعامل مع الرتاث عند الفال�صفـــة امل�صلمني دلياًل على 

اعتقادهم ببقاء احلقيقة الفل�صفيرّة يف التاريخ منق�لة يف بط�ن الكتب، بلغة رمزية، فال يقع 

عليها اإل اأهلها القادرون على النفاذ اإىل دللت عبارات احلكماء واألغازهم، امل�ؤهل�ن لفهم 

اه خمتلف،  �صـــرار امل�دعـــة خلف حجاب األفاظهم. لكنرّ اأبا الـــبكات ا�صتثمر ذلك يف اجترّ الأ

نت يف الكتب بلغة غام�صة واأ�صل�ب مبهم م�صتغلق، وحجبت  وافرت�ض اأنرّه ملرّا كانت الفل�صفة دورّ

ت احلاجـــة عند من و�صلتهم هذه  حاجي، فلقد م�صَّ لغاز والأ معانيهـــا خلف كمرّ هائل مـــن الأ

الكتـــب اإىل و�صع �صروحات عليها وتفا�صري، تطمع اإىل فك األغازها وك�صف اأ�صرارها واإي�صاح 

ـــات واملعتقدات  راء والنظريرّ دللتهـــا ومعانيهـــا، فرتاكمـــت جياًل بعد جيـــل اأكدا�ض مـــن الآ

رات التي كانت تعبرّ يف احلقيقة عن انطباعات اأ�صحابها واأفكارهم، فاختلط فيها  والت�صـــ�رّ
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ـــة واحتجابها، و�صياع  احلـــق بالباطـــل والعلم باجلهل، ما زاد يف غم��ـــض احلقيقة الفل�صفيرّ

معاملهـــا واختفـــاء مالحمهـــا، وذوبانهـــا يف �صل�صلة ط�يلة مـــن الب�صط والتف�صيـــل والتكرار 

�9�
والتط�يل، حترّى اأ�صبحت يف الع�ص�ر املتاأخرة اأثرًا بعد عني ح�صب تعبري اأبي البكات.

ر هذا احلكم اخلطـــري اأن يكتفي مب�قف جممل  بـــي البكات وه� يقررّ ومل يكـــن ممكنًا لأ

ته من غري اأن يع�د اإليه تف�صيـــاًل ليدلرّل على زيفه يف كلرّ م��صع من  مـــن تـــراث الفل�صفة برمرّ

اته، وليحاكمـــه يف معظم ما عبرّ عنه من نظريرّات واآراء  م�ا�صعـــه، ويف كلرّ حمطة من حمطرّ

نًا زيفه كا�صفًا عقمه وخ�اءه مدلرّاًل على ف�صاده وتهافته،  وم�اقف، وليفنرّد خط�ًة بخط�ة، مبيرّ

بعد اأن ي�صعه اأمام حمكرّ النقد والختبار، م�صتندًا اإىل ما قاده اإليه نظره من منهج واأر�صده 

له من طريقة. على اأنرّ مثل هذا امل�قف من اأبي البكات كان يقت�صي منه رف�ض كلرّ  مرّ
اإليـــه تاأ

الرتاث الفل�صفيرّ بال ا�صتثناء، واإعادة ا�صتئناف ق�ل فل�صفيرّ جديد مبتكر، له منهجه اخلا�ض 

نا حينما نفح�ض نتائج الرجل  واأدواتـــه ومنطقه، وه� م�قـــف ل يقبل م�صاومة اأو جتزئة. لكنرّ

جنده ي�صت�صهد يف م�اطن كثرية بن�ص��ض كان يفرت�ض اأنرّها مرف��صة، اأو هي على اأقلرّ تقدير 

ة ما  م��صع حذر و�صك، خ�ص��صًا اأنرّه كان ي�صتعملها ا�صتعمال امل�ؤمن مب�صم�نها ال�اثق ب�صحرّ

راء  ثرّر مبـــا تك�صف عنه من م�صامني واآفاق. فالآ رات ومعتقدات، املتاأ حتت�يـــه من اآراء وت�ص�رّ

ا عرفه العرف من كتب اأفالط�ن  ـــة املتناثرة يف كتابه املعتب، والتي ا�صتقاها ممرّ فالط�نيرّ الأ

�صالميرّة،  احـــه اأو مـــن الكتب الكثرية التي انت�صـــرت من�ص�بًة اإليه يف البيئـــة العربيرّة الإ اأو �صررّ

راء املن�ص�بة اإىل يحيى النح�ي اأو يحيى بن عدي، والف�ص�ل الكاملة التي نقلها عن ابن  والآ

ر  بي البكات، والذي قررّ �صا�صي لأ �صينـــا من كتابه ال�صفاء، كلرّ ذلك يخلرّ بامل�قف املنهجيرّ الأ

ثرّر يف ما يعر�صه من فكر باأيرّ نظـــر فل�صفيرّ �صابق عليه، ول يقلرّد يف ما  نرّه ل يتاأ مـــن خاللـــه باأ

ره من م�اقف اأيرّ نتاج فل�صفيرّ مهما عال �صاأنه وجلرّت مكانته. قررّ

نهـــا تت�افق مع مذهبه، اأو  ـــا ي�صت�صهد مبثل هذه الن�ص��ض؛ لأ واإذا كان اأبـــ� البكات اإمنرّ

ـــة ومعتقده، فاإنرّه كان  ره واآمن به اأو تتـــالءم مع روؤيته الفل�صفيرّ تن�صجـــم مع منهجه الـــذي قررّ

بعاد احلقيقيرّة التـــي اأوجبت عليه ال�صت�صهاد  ينبغـــي عليه اأن يبنيرّ ذلـــك، واأن يك�صف عن الأ

بهـــا ونقلها وال�صتنـــاد اإليها، ليك�ن ذلك من�صجمًا مع قاعدة فكره متالئمًا مع احلقيقة التي 

�10�
يطمح اإىل ك�صفها والإعالن عنها.

علـــى اأنرّ مثل هذا الن�صغال كان يقت�صي منه اأن يكـــ�ن حذرًا اإزاء الرتاث الفل�صفيرّ الذي 

له  ر دع�ى عامة حتمِّ بـــني يديه، فال يطلق عليه حكمـــًا كليًا ي�ِصُمه بالزيف والف�صاد، ول يقـــررّ
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وليرّة �صياع احلقيقة الفل�صفيرّة واندثارها، ثمرّ يع�د في�صتند اإليه وي�صت�صهد به 
يف جمملـــه م�ص�ؤ

وي�صتثمره. اأفال يك�صف هذا عن اأنرّ الرتاث الفل�صفيرّ مل يكن مبجمله كما و�صفه اأب� البكات 

ـــز؟؟ واأنرّ يف هذا الرتاث  عنـــد تقرير منهجه وتبيـــر ا�صتئناف ان�صغال فل�صفيرّ جديد ومتميرّ

�صيئًا من احلقيقة وبع�صًا من علم ي�صتفاد منه وينتفع به؟ وكيف كان فاأب� البكات، بالرغم 

ثرّرًا ب�صكٍل  ات فكـــره متاأ ، جنده يف كثري من حمطرّ مـــن م�قفـــه املنهجيرّ من الرتاث الفل�صفـــيرّ

ا احت�اه من اآراء  اأو باآخـــر بالـــرتاث الفل�صفيرّ ال�صابـــق عليه، منتفعًا به، م�صتلهمًا الكثـــري ممرّ

وت�صـــ�رات واأفـــكار. فل يباأ فيل�ص�فنا كلية كمـــا يبدو من اأثر هذا التقليـــد الذي طغى على 

م عليه من اأزمان. ع�صره، وعلى ما تقدرّ

ثانيـــــًا – خطوات املنهج عند اأبي الربكات

ه نقد اأبي البكات للفل�صفة - م�صافًا اإىل اعتقاده ب�صياع احلقيقة الفل�صفيرّة  ولقد كان ي�جرّ

�ض- ميلـــه اإىل الب�صاطة وال��ص�ح، ونزوعه التجريبيرّ الذي  يف خ�صـــم تراث م�صطرب وم�ص�رّ

ل الداخل �صدرّ كلرّ  مرّ
دة، وانت�صـــاره للتاأ م عامل ال�جـــ�د الطبيعيرّ على عامل الفكرة املجررّ يقـــدرّ

فراط  ظـــه على الإ د اأبدًا يف اإظهار حتفرّ جله فه� مل يـــرتدرّ ـــة �صارمة، ولأ نزعـــة عقليرّة منطقيرّ

فكار وي�صتند اإليها كلرّ  راء والأ يف اللجـــ�ء اإىل العقـــل كمرجعيرّة وحيدة حتاكم من خاللهـــا الآ

ة التي متلك اأهليرّة  . فمثل هذا الحتكام للعقل يجعل الفل�صفة حكرًا على اخلا�صرّ ن�صق فل�صفيرّ

ـــة نعمة العلم، ويحجب عنها ن�ر احلكمة، ويح�ل بينها وبني  البحـــث والتدقيق، ويحرم العامرّ

احلقيقة.

بـــ� الـــبكات مل يكن يق�صد يف احلقيقة اأن يقف �صدرّ العقـــل، اأو �صدرّ كلرّ نزعة عقليرّة،  واأ

ه كان يرغب يف التخفيف  ر للمكانة التي يحتلرّها وللدور الذي ي�صطلع به، لكنرّ وه� مل يكن يتنكرّ

مكان من غل�اء النزعة العقليرّة ال�صارمة، والتجريد املفرط اللذين ا�صتم�صكت بهما  قـــدر الإ

ة وعنف �صديدين، ليف�صح يف املجال اأمام طرائق اأخرى للمعرفة ل تقلرّ اأهميرّة  ائيرّة يف ق�رّ امل�صرّ

، وثانية احلد�ض، وثالثة العتبار، وه� كان  ـــل الذاتيرّ مرّ
عـــن العقل، اأطلق عليها تارة ا�صم التاأ

ُثل احلقيقة �صافية اأمام ال�عي من غري  يق�صد بها اللتقاء املبا�صر مب��ص�ع املعرفة؛ حيث مَتْ

دة اأو حجج متكلرّفة، وحيث يتمرّ اإدراكهـــا يف م��ص�عات العامل الب�صيطة  ـــط براهـــني معقرّ ت��صرّ

واأ�صيائه العاديرّة.

، ول اإىل ن�ع من ال�صتبطان، 
�11�

ـــة ومثـــل هذا امل�قـــف ل يحيل اإىل نزعة اإ�صراقيرّة �ص�فيرّ
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ل العقليرّ ال�صخ�صـــيرّ الذي ينكفئ علـــى املعرفة يف اأب�صط  مرّ
بـــل هـــ� يحيل على منط مـــن التاأ

ل جنده  مرّ
اأ�صكالهـــا واأو�صح �ص�رها، كما تتجلرّى على �صفحة ال�ج�د. ومثل هذا الن�ع من التاأ

ـــة على اختـــالف نزعاتها، وه� كان يف ما يبدو مـــن اأثر الدين على  يف كلرّ املذاهـــب الفل�صفيرّ

فالط�نيرّة التي تغلغلت يف كلرّ حنايا التفكري  التفكـــري الفل�صفيرّ من جهة ومن اآثار النزعـــة الأ

. والكالم هذا ح�ل املنهج الفل�صفيرّ عند اأبي البكات 
�12�

الفل�صفيرّ للم�صلمني من جهة اأخرى

ر اأبـــ� البكات ا�صتغنـــاءه يف بناء مذهبه  عـــام يحتـــاج اإىل اأن نفح�ض خط�اتـــه، بعد اأن قرَّ

نات الفل�صفة وكتبها، فما هي هذه اخلط�ات  خه الرتاث الفل�صفيرّ قبله واحت�ته مدورّ ـــا ر�صرّ عمرّ

ـــز به ال�ص�اب عن اخلطاأ، واحلق عن  التـــي حم�صها اأب� البكات ثقته واعتبها معيارًا مييرّ

الباطل، والعلم عن اجلهل، وافرت�صها طريقًا اإىل احلقيقة و�صبياًل اإىل املعرفة؟

التاأّمــــل الذاتــــــي

ل الذاتي اأو الفكر  مرّ
ـــى اأب� البكات منهَجه، الذي يرت�صيه طريقـــًا اإىل املعرفة، بالتاأ �صمرّ

ال�صخ�صيرّ اأو احلد�ض، ولقد عر�صه يف ن�ضٍّ مقت�صب من املعتب فقال: »وكنت اأجتهد بالفكر 

والنظر يف حت�صيل املعاين وفهمها والعل�م وحتقيقها في�افق يف �صيء منها لبع�ض، ويخالف 

�13�
يف �صيء اآخر لبع�ض من القدماء يف اأقاويلهم«.

ولقـــد اأ�صـــار اإىل مثل هذا امل�قـــف املنهجي يف ن�ضٍّ اآخـــر با�صم العتبـــار، الذي ل يبعد 

نرّني  يته كتاب املعتب لأ ل الذاتيرّ اأو التفكـــري ال�صخ�صيرّ فقال: »و�صمرّ مرّ
كثـــريًا يف معناه عن التاأ

مته، ل ما نقلته عن  غري فهم اأو فهمته  قت النظر فيـــه ومترّ نتـــه ما عرفته واعتبته وحقرّ �صمرّ

راء واملذاهب كبريًا  وقبلته من غري نظر واعتبار، ومل اأوافق على ما اعتمدت عليه فيه من الآ

لكـــبه، ول خالفت �صغريًا ل�صغره، بل كان احلقرّ من ذلـــك ه� الغر�ض، واملخالفة وامل�افقة 

�14�
فيه بالعر�ض«.

ان ل يـــكادان يك�صفان لنا �صـــ�ى اأنرّ فيل�ص�فنا قد ارتـــدرّ اإىل الذات مترّخذًا  وهـــذان الن�صرّ

منها مقيا�صًا اأو منهجًا يت�صلرّح به يف حماولة نقده للفكر الفل�صفيرّ وتق�ميه مل�صامينه، بعد اأن 

نا ل نكاد نعرث فيهما على ما ير�صدنا  اأعر�ـــض عن كتب الفال�صفة ومذاهبهم واأفكارهم. لكنرّ

اإىل معرفته ج�هر مثل هذا الرتداد ومعناه، اأو فهم ما يق�صده من التاأمل الذاتيرّ اأو النظر 

رها على نح� جممل يف  ق لنا ذلك اإل يف �ص�ء مفاهيم ثالثة قررّ اأو العتبار. و�ص�ف لن يتحقرّ

�صياق مناق�صاته مل�صكالت فل�صفيرّة طبيعيرّة وميتافيزيقيرّة.
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ذهان، وليرّة اأو العرف العامـــي اأو اأوائل الأ ل هـــذه املفاهيـــم، ه� مفه�م املعرفـــة الأ اأورّ

ة ال�هميرّة، والثالث �صحيفـــة ال�ج�د. واملفاهيم الثالثـــة هذه - والتي  والثـــاين اأحكام القـــ�رّ

�صنعر�ـــض روؤية اأبي البكات لها - تك�صف بال اأدنـــى التبا�ض عن اأنرّ اأبا البكات كان يق�صد 

ل ال�صخ�صيرّ  مرّ
ل الذاتيرّ اأو الفكر اأو النظر والعتبار، والذي ارت�صاه منهجًا لفكره، التاأ مرّ

بالتاأ

ة ال�هميرّة،  لية ل يرقى اإليها ال�صك، اأو امل�صتند اإىل اأحكام الق�رّ ة اأورّ القائـــم على معارف عاميرّ

اأو املطابق ملا ينك�صف اأمام ال�عي من اأ�صياء العامل الطبيعيرّ وم�ج�داته.

ذهان، فهي �صرب من املعرفة لها �صفة العم�م وال�صم�ل،  ا املعارف العامية اأو اأوائل الأ اأمرّ

نرّها  نرّها قدر م�صرتك بني كافة العق�ل النقية، ولها �صفـــة الب�صاطة وال��ص�ح، لأ مـــن جهـــة، لأ

ـــد جهد. فهي اإذن مبثابـــة البديهيرّات التي تـــدرك باملبا�صرة  ة اأو تكبرّ تـــدرك بـــال تكلرّف م�صقرّ

نرّها من  ة و�ص�حهـــا يف نف�صها، ولأ والرجتـــال، والتـــي ي�صتند اإليها النا�ض عفـــ� اخلاطر ل�صدرّ

الب�صاطة مبكان بحيث يترّخذها النا�ض �صبياًل اإىل احلقيقة مهما تفاوتت حظ�ظهم من العلم 

�16�
ودرجاتهم من املعرفة.

هت - يف العم�م - فكـــر اأبي البكات يف  فكار العامية هي التـــي وجرّ ولقـــد كانت هـــذه الأ

، اأعني يف امل�صكالت التي تترّ�صل مبا ا�صطلح عليه  اجلانـــب الفيزيقيرّ مـــن م�صروعه الفل�صفيرّ

ائي ملفه�م املكان من  ـــة. فعلى اأ�صا�صها مثاًل يرف�ض الفهم الفل�صفـــيرّ امل�صرّ بالفل�صفـــة الطبيعيرّ

ـــه »ال�صطـــح الداخل من اجل�صـــم احلاوي املحيـــط بال�صطح اخلارجـــيرّ من اجل�صم  حيـــث اإنرّ

بعاد مفرت�صًا اأنرّ املكان بح�صب  ر اأنرّ املكان ه� الف�صاء الثالثيرّ الأ «. وا�صتنادًا اإليها يقررّ املح�يرّ

 
�17�

ا تعارف عليه اجلمه�ر. التعارف العام واخلا�ضرّ ه� هذا، من غري حاجة اإىل حت�يله عمرّ

فللمـــكان يف الفهـــم العامي معنى ب�صيـــط غاية الب�صاطة، وا�صح مبـــا ل مزيد عليه، وه� من 

م له تعريف يك�صف عن حقيقته  ى يف الذهن من غري حاجة اإىل اأن يقدرّ البداهـــة بحيـــث يتبدرّ

ويبنيرّ معناه.

م نقا�صه  فكار العاميـــة اأو اأوائل العق�ل املرتكـــز الذي على اأ�صا�صـــه قدَّ و�صـــ�ف تكـــ�ن الأ

ره ومعرفة ماهيرّته  ا ت�ص�رّ ائية، حيث يق�ل: »واأمرّ ر الزمان يف الفل�صفة امل�صرّ املف�صلي ح�ل ت�ص�رّ

، ويف التعريف التامرّ املنطقيرّ من الغام�ض  امل�ج�دة، فاإنرّه يف العرف العامي من البنيرّ اجلليرّ

ية وجنعلها م��ص�عًا ملا نحكم به عليه وفيه  ن نهتدي مبعرفته العامرّ ، فنحن الآ امل�صتبه اخلفيرّ

�18�
من حم�ص�ل املعرفة النظريرّة العقليرّة.«

ج�صام واحلركات، ما اأ�صبغ عليه اإطارًا ح�صيًا  ائي الزمان بعامل الأ ولقـــد ربط الفكر امل�صرّ
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ى  . لكنرّ اأبا البكات يتخطرّ ماديًا، وح�صر معرفـــة حقيقته ومفه�مه بالعقل م�صتعينًا باحل�ضرّ

�صه يف عامل اآخر  يف حماولـــة فهـــم الزمان اأمر احل�ضرّ واأمر العقل كليهما، ويحـــاول اأن يتفحرّ

خمتلف كلرّ الختالف ه� عامل ال�صع�ر، اأعني اأنرّه يحيل اإدراكه اإىل املبا�صرة واملعاينة وال�صع�ر 

الداخلـــي، حيـــث تدركه النف�ض وتعيه وعيـــًا مبا�صرًا ل تكاد حتتاج معـــه اإىل اأقي�صة اأو حتليل 

�صياء ومقارنتها  ق من خالل مالحظة الأ م ول يتحقرّ  اإنرّه �صع�ر مبا�صر اأ�صيل ل يتق�رّ
�19�

عقلي.

ا  خر، ول يرتبط بب�اعـــث اأو مثريات مادية... فال�صع�ر هذا بالزمان اإمنرّ بع�صهـــا بالبع�ض الآ

ر يف  ـــق مبعـــزل عن كلرّ ذلـــك ويف ا�صتقالل تـــامرّ عنـــه. وكاأنرّ اأبا البكات يريـــد اأن يقررّ يتحقرّ

ا يدرك ب�صع�ر فطريرّ اأورّيل، ي�صبـــه اإدراك الذات لذاتها واإدراكها  خ�ص��ـــض الزمـــان اأنرّه اإمنرّ

ـــة ل حتتاج اإىل و�صائـــط اأو اأدوات. وتلك طريقة يف  ة اأوليرّ لل�جـــ�د، فهي معرفـــة ذاتيرّة فطريرّ

خ اأب� البكات دعائمه وارت�صاه ركيزة لتفكريه،  التفكري حتيلنا ب��ص�ح على املنهج الذي ر�صَّ

�صياء وال�عـــي امللت�صق النابع  دراك املبا�صر ال�صـــاذج لالأ والـــذي يحـــلرّ ال�صع�ر الب�صيـــط والإ

على على ح�صاب التحليل العقليرّ واملبالغة يف  مـــن م�اجهة النف�ض مل��ص�عاتها، يف املكانـــة الأ

�ض عنه ال�صع�ر ه� اأكرث �صدقًا ويقينًا مما ت�صفر عنه  التجريد، مقامًا على فكرة اأنرّ ما يتمخرّ

ب�صط اأ�صدق على الدوام  . �صرورة ب�صاطة ال�صع�ر وتعقد الفكرة، والأ عمليرّات التحليل العقليرّ

�20�
واأ�صدرّ و�ص�حًا.

ة ال�هميرّة فهي عند اأبي البكات طريـــق م�ث�ق به ملعرفة احلق. وبديهة ال�هم  ـــا الق�رّ اأمرّ

عنـــده كبديهـــة العقل التي يعتدرّ بها امل�صاوؤون �ص�اء ب�ص�اء. ل فرق يف ذلك عنده بني اأن يك�ن 

يًا... ولقد رف�ض امل�صاوؤون اعتبـــار ال�هم طريقًا اإىل املعرفة  ـــًا اأو ح�صرّ دراك عقليرّ م��صـــ�ع الإ

ة ال�هم. ر �صدق الق�صايا التي تن�صاأ عن ق�رّ روا اأن ل اأ�صا�ض منطقيًا يبرّ اليقينيرّة، وقررّ

فـــاإذا جتاوز ال�هم دائـــرة املح�ص��ض اإىل دائرة املعق�ل َفَقَد قيمتـــه. ومل ي�صحرّ ال�صتناد 

ا تنح�صـــر يف دائرة احل�ضرّ ل  ح�ال. فمنفعته اإمنرّ اإليـــه كطريـــق اإىل املعرفة باأيرّ حـــال من الأ

تتجاوزهـــا ول تعدوها. وهـــ� يحتاج على الدوام من اأجل ت�صحيـــح ت�ص�راته اأو تزييفها اإىل 

ك اأبي البكات  حكـــم العقل.. واإل ل� تـــرك ونف�صه فه� مكمن اخلداع والت�صليل. ولعـــلَّ مت�صرّ

ية واعتداده باآراء اجلماهري  فكار العامرّ ا ن�صاأ من انحيـــازه اإىل الأ ة ال�هميرّة اإمنرّ باأحـــكام الق�رّ

التـــي تترّ�صـــم يف عم�مها بال��صـــ�ح والب�صاطة، وتبتعد عـــن الغم��ض والتعقيـــد... وال��ص�ح 

والب�صاطة هما عنده مقيا�ض ال�ص�اب وميزان احلقرّ اللذان ل ياأتيهما الباطل من بني يديهما 

ول من خلفهما.
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ائني  ة ال�هميرّة يف مناق�صتـــه للكثري من اآراء امل�صرّ ولقـــد جلاأ اأب� الـــبكات اإىل اأحكام الق�رّ

يف م��ص�عـــات تنتمـــي يف جمملها اإىل حـــدود الفل�صفة الطبيعيرّة، كم�صكلـــة اخلالء والنهاية 

والالنهايـــة يف املكان وغريها من امل�صكالت. فقد اأثبت على �صبيل املثال الالنهاية يف املكان 

ة رف�صها امل�صاوؤون ل�صتنادها  م �صهم نافذ خارج كرة العامل، وهي حجرّ ة قامت على ت�هرّ بحجرّ

اإىل حكم ال�هم، وه� عندهم ل يفيد علمًا، ول ينتج يقينًا.

ثبات الالنهاية، ما دام مل يقم عليها  لكنرّ اأبا البكات مل يجد حرجًا يف ال�صتناد اإليها لإ

ة وهميرّة  ر ذلـــك قائاًل: »فاإْن قال )املعرت�ض(: اإنرّ هذه احلجرّ دليـــل عقلي بديهي يبطلها. وقررّ

تك يف اخلط�ط وهي اأوهـــام بطلت بالنظر العقليرّ من حيث  ت حجرّ اأي�صـــًا... قلنـــا كيف تكرثرّ

�21�
ها«. ها، ول وجد العقل �صبياًل اإىل ردرّ م �صدرّ مها ومل يكن ت�هرّ مت، وهذه قد ت�هرّ ت�هرّ

وثالـــث املفاهيم التي تك�صـــف طبيعة منهج اأبي البكات الفل�صفيرّ ه� ما اأ�صماه ب�صحيفة 

�صياء  ال�جـــ�د. واأغلب الظـــن - كما اأ�صرنا �صابقـــًا - اأنرّه يق�صد من هذا امل�صطلـــح عامل الأ

نه العقل من اأفكار وت�ص�رات. �صا�ض يف ما يك�رّ الطبيعيرّة الذي ه� الأ

مة كتاب املعتب جمماًل من غري تف�صيل ومبهمًا من  تني يف مقدرّ ولقد ورد هذا امل�صطلح مررّ

فكار(  ل باإ�صباع النظر يف �صحيفة ال�ج�د من ذلك )الأ وىل: »وحت�صَّ غري تعريف. قال يف الأ

وىل،  �صلي، وال�صحيفة الأ ويف الثانية: »وقابلت جميع ذلك بالكتاب الأ
�22�

ما مل ُيَقل اأو ينقل«

�23�
اللتني اإذا نقل الكاتب منهما اأ�صاب اأو قابل بهما �صح الكتاب.«

لكنرّ الذي يتبني من جممل اللفتات املنهجيرّة التي بثرّها اأب� البكات يف مطاوي اأبحاثه يف 

كتابـــه املعتب ه� اأنرّ املق�ص�د من �صحيفة ال�جـــ�د اأو ن�صخة ال�ج�د العامل الطبيعيرّ اأو عامل 

فكار، وه� يرى اأنرّ  �صيـــاء الطبيعيرّة، الذي يقع يف قبـــال العامل العقليرّ اأو عامل املفاهيم والأ الأ

ا العامل العقليرّ فه�  ، وه� حم�ض احلقرّ و�صريح ال�صـــ�اب، اأمرّ �صليرّ هـــذا العامل ه� العـــامل الأ

عامل املفاهيم وال�ص�ر املنعك�صة من هذا العامل، املتمثرّلة حلقائقه ووقائعه.

فـــكار واملعتقدات؛ ليعرف  ومـــن ثـــمرَّّ كانت �صحيفة ال�ج�د معيارًا تـــ�زن به املفاهيم والأ

ر يف  ن�صان وتب�صرّ له الإ مرّ
ها من باطلها، والعامل الذي اإذا مـــا تاأ �صحيحهـــا مـــن فا�صدها، وحقرّ

راء ما ل تفيده الكتـــب ول تك�صف عنه  معانيـــه ودللتـــه اكت�صف يف هديـــه من املفاهيـــم والآ

ق�ال. الأ

لكـــن اإذا كانـــت �صحيفة ال�ج�د هي التي يقراأ منها اأب� الـــبكات وينتفع، وعلى اأ�صا�صها 
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ـــة طريقة ُتقراأ، وكيف ي�صتطيع املـــرء اأن يفهم ما فيها، واأن  يرّ
راء، فباأ فكار ويزن الآ يقيـــم الأ

ي�صب غ�رها، ويك�صف عن معانيها؟

، اأو من خالل الترّ�صال بالع�امل  ل الذاتـــيرّ مرّ
ية، اأو عب التاأ هـــل من خالل التجربة احل�صرّ

القد�صيرّة التي تنك�صف فيها هذه ال�صحيفة انك�صافًا تامًا؟

ي  ل الذاتي امل�صتند اإىل الختبار احل�صرّ مرّ
 بني التاأ

�24�
تك�صف ن�ص��ض اأبي البكات عن فرق

�صراقيرّة. املبا�صر واملعاينة امللت�صقة واحلميمة، وبني ل�ن من املعرفة الإ

ل مع ال�ص�رة اجل�صم الطبيعيرّ  فه� يف نقده لبن �صينا يف ق�له بج�هريرّة املادة التي ت�صكرّ

ـــل الذاتي امل�صتند اإىل احل�ضرّ فيق�ل: »ويترّ�صح لك هذا  مرّ
ي�صتعمـــل هذا ال�صطالح مبعنى التاأ

ج�صام الطبيعيرّة، وقابلت الكلرّي املعق�ل  لت ال�ص�ر ال�ج�ديرّة يف الأ مرّ
امل��صـــ�ع من العلم اإذا تاأ

مـــر امل�ج�د، ومل جتعل الكتاب املنق�ل عن قائل عامٍل اأ�صاًل تقابل به ن�صخة ال�ج�د، كما  بالأ

ل ملـــا وقع له من مفه�م كالم القدماء يف  فعـــل هـــذا القائل )يعني ابن �صينا( حني اأخذ يتمهرّ

ال�صـــ�رة ورد حكـــم ال�ج�د اإليه، فلم ي�صتتبرّ له ذلـــك يف كلرّ �صيء مع كلرّ �صيء، ول اترّ�صق ول 

ر بح�صب مـــا اترّ�صح لك هاهنا...، وجتعل  ق النظر، بل تنظرّ ل الكالم ودقرّ ـــق، مع اأنرّه طـــ�َّ حتقرّ

ق  م ال�جـــ�د، وتقاِبل به الكتاب املنق�ل، فيق�صر عليـــك التط�يل، ويترّ�صق املختلف، ويتحقرّ الأ

�25�
امل�صتبه من اأمر ال�ص�رة الطبيعيرّة.«

بـــ� البكات ين�ضرّ على ابن �صينا واأمثاله يف هـــذا الن�ض اأنرّهم يجعل�ن الكتاب املنق�ل  فاأ

اأ�صا�صـــًا ينطلق�ن منه، ثم يحاول�ن فهم العامل امل�ج�د اأو ن�صخة ال�ج�د من خالله، فيقع�ن 

د. وهـــ� يرى اأنرّهم ل� جعلـــ�ا ال�ج�د ه�  يف التناق�ـــض، وي�صقطـــ�ن يف مهـــاوي احلرية والرتدرّ

حالة اإليه، واأن يحاكم�ا ما فيها من  �صا�ض ثم حاول�ا اأن يفهم�ا ما يف الكتب بالإ �صل اأو الأ الأ

دهم،  له و�صب اأغ�اره وا�صتيعاب م�صامينه، لزال ا�صتباههم وانتفى تردرّ مرّ
اأق�ال على �ص�ء تاأ

ول�صلمـــ�ا من احلرية وال�صيـــاع. ومثل هذا امل�قف منه ين�صجم مـــع منهجه العام الذي يعلي 

مـــن �صاأن املعارف العامية، وينت�صر لل��صـــ�ح والب�صاطة اللذين يتمترّع بهما ال�ج�د الطبيعيرّ 

واأ�صياوؤه املبا�صرة.

لكنرّ اأبا البكات يك�صف لنا يف ن�ضرّ اآخر اعتقاده باأنرّ �صحيفة ال�ج�د هي كتاب خا�ض ل 

ن �صفت فطرتهم وارتقـــت ذواتهم وارتفعت عق�لهم  ه اإل اأربـــاب النف��ض ال�صريفة ممرّ
يقـــروؤ

نبياء ومن هم على �صاكلتهم من اأهـــل الب�صرية والقل�ب، يق�ل يف  وا�صتنـــارت قل�بهـــم، كالأ
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�صـــدد ذلـــك: »واأنت اإذا اأن�صفت نف�صـــك علمت اأنرّ ال�ج�د الكتاب الـــذي ل غلط فيه، وعلم 

اهلل بـــه اأمرّ الكتاب، وال�ج�د كن�صخة من�ص�خة من علم اهلل مل يغلط نا�صخها، فقراءتها عند 

ذوي الب�صـــرية اأ�صهل من قراءة ال�صحيفة عند ذوي الب�صر، و�ص�اهدها ل تكذب، ودلئلها 

ه يف علمه ك�نه ل يكتب ول يقراأ،  ل تخطيء، فمن كانت له ب�صرية فقراأ فيها فعلم، فال ي�صررّ

�26�
فها ول ين�صف.« حترّى يقراأ يف ن�صخة الن�صخة التي يغلط كاتبها وي�صحف، ويجهل م�صنرّ

د حنني  ى يف هذا الن�ـــضرّ ه� جمررّ ولعـــلرّ مثل هذا النـــزوع العرفاينرّ ال�صـــ�يفرّ الذي يتبدرّ

 وه� عن�صر جديد يف منهج اأبي 
�27�

ـــة العرفانيرّة كما اأ�صار اإليه بع�ـــض الباحثني، اإىل اليه�ديرّ

�صا�صية لهذا املنهج التـــي التزمها اأب� البكات يف  ه ل يـــكاد يخلرّ بالعنا�صر الأ الـــبكات، لكنرّ

�صياق نقده للم�صائية التزامًا �صارمًا و�صار على هديها يف كلرّ خط�ات تفكريه.

3- املنطـــق واملعرفــــــــة

اأواًل: املنطـــق وبع�ض م�سكالتــــــــــه

يعرتف اأب� البكات البغدادي يف مفتتح بحث املنطق من كتابه املعتب، باأنرّ ما ُنِقل اإلينا 

، هي اأكمـــل ما ُنِقل عن  عـــن اأر�صطـــ� من مباحـــث، تترّ�صل بهذا اجلانب مـــن الفكر الفل�صفيرّ

غرا�ـــض التي تق�صد منها وتطلب  ريـــن والفال�صفـــة. وهي تكاد حت�ي - بنظره - كلرّ الأ املفكرّ

نرّ اأبـــا الـــبكات مل يكـــن يتعاطى مع الـــرتاث الي�ناينرّ يف عم�مـــه من منظ�ر  ب�ا�صطتـــه. ولأ

ر�صطيرّ ويعاجله،  مذهبـــيرّ ومـــن خالل خلفيرّة معرفيرّة م�صبقـــة يفنرّد على اأ�صا�صها املنطـــق الأ

مة �ص�ى تلك  ـــة مقدرّ يرّ
م له باأ م لهذا العـــامل باأيرّ متهيد، ومل يقدرّ ـــد لعر�صه املنظرّ ـــه مل ميهرّ فاإنرّ

�صا�ض الذي ت�صتمدرّ منه قيمتها  التـــي تبنيرّ لنا م�قفه املبدئيرّ والعام من اآلة الفكـــر، اأو من الأ

�28�
وتكت�صب م�صروعيرّتها.

�سا�ض املعريف مل�سروعّية املنطق اأ- االأ

ر�صطيرّ م�صروعيته املعرفيرّة ا�صتنادًا اإىل م�صروعيرّة غايته، اإذ املفرت�ض  �ـــض املنطق الأ �صرّ
ي�ؤ

بنا اخلطاأ يف الفكر،  م لنا اإدراكاتنا ويجنرّ ـــه العلم الذي ير�صدنا يف خطـــ�ات تفكرينا وينظرّ نرّ اأ

حكام. راء وال�ص�اب واخلطاأ من الأ ننا من التمييز بني احلقرّ والباطل من الآ وميكرّ

قها وينجزها  نرّ مثـــل هذه الغاية حاجـــة �صروريرّة وطم�ح اأكيد، فاإنرّ العلم الـــذي يحقرّ ولأ

جلها، وي�صتمدرّ م�صروعيرّته منها وم�صتندًا اإليها. ي�صبح مطل�بًا لأ
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 يف تعليـــل م�صروعيرّة املنطق على نف�ـــض الطريقة التي جرى 
�29�

ولقـــد جرى اأب� البكات

م�ن فافرت�ـــض اأنرّ الذين يطلب�ن العلم بامل�ج�دات مـــن العلماء ويطمح�ن اإىل  عليهـــا املتقدرّ

ى اإليـــه تفكريهم، ول يتميرّز  بلـــ�غ احلقيقـــة واإدراكها، يختلف�ن يف نتائـــج اأنظارهم وما يتاأدرّ

عندهـــم ال�صـــ�اب من اخلطـــاأ، ول ال�صدق من الكـــذب، ول احلقرّ من الباطـــل، وت�صطرب 

اأمامهـــم طـــرق املعرفة وم�صالكهـــا، فتختلـــف مذاهبهم، وتتعار�ـــض قناعاتهـــم، وتت�صارب 

ن�صان يعجز  معتقداتهـــم. ومثـــل هذه احلقيقة تك�صف - ح�صب اأبي البكات - عن واقع اأنرّ الإ

ر عليه  عـــن ال��صـــ�ل ب�ا�صطة فكـــره اإىل احلقرّ الذي يح�صل له بـــه اطمئنان اليقـــني، ويتعذرّ

مـــن خالل ال�صتناد اإىل قدراتـــه العقليرّة بل�غ احلقيقة؛ اإذ ل� كان مبقـــدور الب�صر اأن ي�صل�ا 

د اإعمال عق�لهم ملا ا�صتمـــر الختالف بينهم يف اأعلى مراتبه  اإىل غاياتهـــم مـــن احلقرّ مبجررّ

ـت  واأبلـــغ �صـــ�ره، حترّى ل يـــكادون يترّفق�ن على مذهـــب اأو يجتمع�ن على راأي. مـــن هنا، م�صرّ

لة التي ي�صتعين�ن بها  روا الآ ، واأن ي�فرّ ل�ن اإىل احلقرّ احلاجة اإىل اأن يطلب العلماء ما به يت��صرّ

ر لهم اكت�صاب املعرفة من اأ�صلم �صبلها واأقرب  لتنظيم خط�ات تفكريهم، وال��صيلة التي تي�صرّ

مداخلهـــا واأ�صهل اأب�ابها، والتـــي ت�صاعدهم على التمييز بني احلـــقرّ والباطل من املعتقدات 

�30�
وال�ص�اب واخلطاأ من الفكر، وال�صادق والكاذب من النتائج.

ـــر لها املناطقة  �صا�ض الـــذي مينح املنطـــق م�صروعيرّته املعرفيرّة، كما نظَّ هـــذا ه� اإذن الأ

م لنا  د لنـــا طرق املعرفة ال�صحيحة، وتنظرّ لة التي حتدرّ ال�صابقـــ�ن على اأبي البكات، فه� الآ

ن ا�صتثمار ما منلكه من معارف ومدركات، وت�صع بني اأيدينا الق�اعد والركائز  فكرنا لنح�صرّ

ننـــا - بعد ذلك - من متييز اخلطاأ  التـــي تر�صـــد عمليرّة التفكري يف كلرّ خط�اتها، ثم هي متكرّ

�صا�ض يقت�صي يف ما يقت�صيه الإميان بافتقاد  مـــن ال�ص�اب واحلقرّ من الباطل. ومثل هذا الأ

دراك والعتقاد، واأنرّه  به اخلطاأ يف الفكر، والزلل يف الإ ن�صـــان يف اأ�صل ج�هره اإىل ما يجنرّ الإ

يحتـــاج ليبلغ ذلك اإىل اآلـــة م�صن�عة ي�صعها بنف�صه، ويدبرّر طرائقهـــا على �ص�ء جتربته، ل 

رها، اأو اكتمال  فرق يف ذلك بني فرد وفرد، مهما تفاوتا فيما بينهما يف �صفاء الفطرة اأو تكدرّ

امللـــكات اأو نق�صانهـــا. فاملنطق حاجـــة اإذن لكلرّ فكر، وميـــزان لكلرّ اعتقـــاد وتدبرّر واإدراك، 

ي�صت�ي الب�صر يف احلاجة اإليه، والفتقاد اإىل ع�نه.

�صا�ض الذي تق�م عليه م�صروعيرّة املنطق  واإذا كان اأب� البكات التزم ب��ص�ح مثل هذا الأ

فهـــ� مل يقبلـــه على اإطالقه؛ اإذ املنطـــق عنده حاجة �صروريرّة لكن لي�ض لـــكلرّ فكر، فالنف��ض 

ن�صانيرّة، بنظره، خمتلفة يف طبائعها وغرائزها. الإ
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ها عن اخلطـــاأ والزلل - وهي غاية  ذهـــان اإىل حقائق املعارف والعلـــ�م، وردرّ وهدايـــة الأ

ولية هي احلكمـــة الغريزيرّة امل�ج�دة  املنطـــق - منهـــا ما ه� اأورّيل ومنها مـــا ه� تعلرّمـــي، والأ

بالفطـــرة لنف��ض دون غريهـــا، بها مييرّزون احلقرّ من الباطل، و�صائب الفكر من خطئه، بال 

ا التعليميرّة فهـــي الهداية التي  ـــق لهم ذلك وتعينهم عليـــه. اأمرّ حاجـــة اإىل اآلـــة م�صن�عة حتقرّ

تكفلهـــا ق�انني م�صن�عة يبتكرهـــا الب�صر م�صتندين اإىل هداية الفطرة، اأو بعبارة اأخرى هي 

الهداية التي يبلغها اأولئك الذين ل ميلك�ن احلكمة الغريزيرّة، م�صتندين اإىل من ميلك هداية 

�31�
الفطرة. فمثل هذه الق�انني يتعلرّمها فاقد الغريزة من واجدها.

والذيـــــن يلكـــ�ن احلكمــــة الغريزيـّة ق�سمــــــان  - ح�ســـب اأبــــي البـــــــــركات:

ا  وا بها عمرّ ول: يتمثرّل يف اأولئك الذين حافظ�ا على �صفاء فطرتهم ونقاء غريزتهم وناأَ الأ

ه �صفاءها. يدنرّ�صها وي�ص�رّ

ـــل يف اأولئـــك الذين تدنرّ�صت فطرتهـــم مبا طراأ عليها من عـــادات وتعاليم  والثـــاين: يتمثرّ

لني ليقابل�ا  ورّ خرون يحتاج�ن اإىل الأ نف�صهم ولغريهم، والآ ل�ن قدوة لأ ورّ ومعتقدات باطلة. والأ

م في�صلح�ن ما طراأ عليها مـــن ف�صاد، ويبوؤونها  غريزتهـــم بغريزتهم مقابلة الن�صخـــة بالأ

�32�
م�ن اع�جاجها. مما خالطها من �ص�ائب، ويق�ِّ

ـــا الفاقدون، فهـــم ق�صمان كذلك: من يقبـــل الهداية ومن ل يقبـــل. والقابل ه� الذي  اأمرّ

ها املانع من تعلرّمهـــا، فيهتدي بالتعليم،  �صليرّة، وينعـــدم كذلك �صدرّ تنعـــدم عنده الغريزة الأ

�صليرّة وامل�صتنبطة منها.  وي�صتفيـــد منه بقدر ما يتعلرّم من الق�انني امل�صتنـــدة اإىل الغريزة الأ

ق فيه �صدها فيك�ن بطبعه  ا الثاين وه� غري القابل، فه� الذي تنعدم عنده الغريزة ويتحقرّ اأمرّ

خارجًا عن احلكمة الفطرية، ومثله ل ي�صتفيد من التعلم، ول ينفعه الك�صب، ول يقبل الهدى 

�33�
ملانٍع من طبعه وغريزته.

واإذا كانـــت هذه هي اأ�صناف الب�صر باعتبار ح�صـــ�ل هداية الفكر لهم وعدم ح�ص�لها، 

ل منها - اأعني �صاحب الغريزة ال�صافية، والفطرة ال�صليمة - ل يحتاج اإىل املنطق،  ورّ فاإنرّ الأ

ـــة اآلة اأخـــرى، ول يفتقر اإىل ق�صاياه وم�صائله، ول على طرقـــه وم�صالكه وق�انينه،  يرّ ول اإىل اأ

ـــة ما يغنيه عن تكلرّـــف طرق م�صن�عة  وليرّ نرّ لـــه من غريزته الأ ل�صتغنائـــه بفطرتـــه عنه، ولأ

مبتدعة تق�ده اإىل احلق، وتر�صده اإىل ال�صدق.

ا من تنعدم فيه غريزة احلكمة ول قابلية عنده للتعلم والك�صب، فال ينفعه املنطق باأيرّ  اأمرّ
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نرّ طبعه مينعه من  �صل اإىل احلكمة، وخلل�رّ فطرته منها، ولأ ح�ال، لفتقاره يف الأ حال من الأ

اكت�صـــاب الهدى فال تفيده اآلة ول تنفعه طرق ول تنجيه ق�انني. والثاين والثالث - وهما من 

ه قابل  ه دنرّ�صها مبا �صابها مـــن تعاليم ومعتقدات، ومن ل ميلك غريزة لكنرّ ميلـــك غريزة لكنرّ

للتعلـــم – ينتفعـــان من املنطق بتفاوت، ويحتاجان اإليه كلرّ ح�صب مرتبته، مبعنى اأنرّ احلاجة 

ول يحتاجه لتقـــ�مي ما ميلكه بالطبـــع والفطرة،  نرّ الأ هـــا متفاوتـــة، لأ عندهمـــا متحققـــة لكنرّ

والثـــاين يحتاجه لتق�مي مـــا يكت�صبه ويتكلرّفه باجلهـــد وامل�صقة والتعلرّـــم. فحاجة الثاين اإذن 

�34�
. اأق�ى، وانتفاعه منه اأكب واأ�صدرّ

بـــ� البكات اإذًا، ل ي�ؤمـــن باأنرّ احلاجة اإىل اآلة الفكر حاجة عامـــة �صاملة يف كلرّ فكر،  فاأ

ة يف مذهبـــه واعتقاده من ل ينتفع من املنطق  وبـــاأنرّ املنطـــق يع�د بالنفع على كلرّ فرد؛ اإذ ثمرّ

ة كذلك  هليرّة التعلرّم والكت�صاب ولقابليرّة الهداية، وثمرّ البتة من جهة، وهم اأولئك الفاقدون لأ

مـــن ل يحتاجه على وجـــه مطلق، وهم اأولئك الذيـــن �صفت فطرتهـــم، وا�صتغن�ا بغريزتهم 

�35�
�صليرّة عن كلرّ طريق م�صن�ع للمعرفة. الأ

ر له ال�صهروردي، حينما افرت�ض اأنرّ املنطق حاجة  رنا مب�قـــٍف نظرّ ومثـــل هذا امل�قف يذكرّ

ـــة  - اأعني للتعلرّم والكت�صاب - عند اأولئـــك الذين يحتاج�ن يف ال��ص�ل اإىل  للبحـــث �صروريرّ

ه لي�ض حاجـــة للمتاألرّهني  لـــ�ا اأ�صاليـــب النظر والفكـــر وال�صتدلل، لكنرّ احلقيقـــة اإىل اأن يت��صرّ

الذيـــن ارتقت ذواتهم و�صفـــت فطرتهم، بحيث يبلغـــ�ن املعرفة وينالـــ�ن احلقيقة باإ�صراق 

رنا كذلـــك مب�قف ابن تيمية - وه� هنا  . وه� يذكرّ اين، وبانك�صاف روحيرّ باطنيرّ داخلـــي جـــ�رّ

م�صتفيـــد من اأبي الـــبكات منتفع من م�قفه وراأيـــه، متاأثرّر مبذهبه وفكـــره - الذي يرى اأنرّ 

املنطق ل ينتفع به الذكي، ول ي�صتفيد منه البليد.

ب- الت�ســــّ�ر، الفهــــم واملعرفـــــــــــة

ا تدلرّ علـــى املعـــاين اأوًل وتدلرّ على  لفـــاظ  - ح�صـــب اأبـــي الـــبكات - اإمنرّ واإذا كانـــت الأ

عيـــان ب�ا�صطتها، فـــاإذا ح�صر معنى اللفظ يف الذهن ثـــمرّ ح�صرت العني التي  م�جـــ�دات الأ

كان ذلـــك املعنـــى مثاًل لها و�ص�رة عنها قيل حينئٍذ: اإنرّ هذا ه� ذاك، ول�ل ذلك مل يكن ملن 

ل، و  ورّ ة ثم غاب عنه �صبيل اإىل اأن يعلـــم اإذا �صاهده مرة اأخرى اأنرّه ذلك الأ راأى �صخ�صـــًا مـــررّ

ة �صبيل ملن راأى �صخ�صًا اأو  وىل والثانية. بل مل يكن ثمرّ ـــه لي�ض هناك فـــرق بني امل�صاهدة الأ نرّ اأ

ا معرفته  نرّه اإن�صان. واإمنرّ اأ�صخا�صـــًا من اأفراد النا�ـــض اأن يرى �صخ�صًا اآخر غريهم فيعرفه باأ
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رت  ول م�افقة لل�ص�رة التي تقررّ رة يف الذهن مـــن الأ لذلـــك تن�صاأ من اأنرّه يجد ال�ص�رة املقررّ

مـــن الثـــاين. ومعرفـــة اأنرّ ال�ص�رة املنطبعة مـــن ال�صخ�ض امل�صاهد ثانيًا هـــي نف�ض ال�ص�رة 

ا تن�صاأ من مطابقة �ص�رته التي كانت متثلت يف الذهن  لل�صخ�ـــض امل�صاهد اأوًل وتطابقها اإمنرّ

�36�
اأوًل ملا اأدرك منه ثانيًا.

فلكلرّ �ص�رة حا�صرة يف الذهن ثالث حالت من احل�ص�ر. فال�ص�رة التي تتمثل يف الذهن 

لفاظ من  عيان هـــي عند اأبي البكات ت�ص�ٌر. وما يح�صـــل من دللت الأ مـــن م�صاهدات الأ

لفاظ ملا  يه اأب� البكات فهمًا. وم�افقة ال�ص�رة احلا�صلة من دللة الأ املعاين واملفاهيم ي�صمرّ

�37�
يه معرفة. عيان ي�صمرّ يح�صل من م�صاهدات الأ

طـــالق اإىل ال�اقع الطبيعي  نرّ اأبـــا الـــبكات مييل اإىل ال�صتنـــاد يف كلرّ معرفة على الإ ولأ

م رتبة على الفهم واملعرفة؛ اإذ املُخاطب بلفظ ما، اإذا  ر عنده متقدرّ ذهان، فالت�ص�رّ واأوائل الأ

مل يكن �صبق اإىل ذهنه ت�ص�ر معناه، فاإنرّه ل يفهم ما يخاطب به ول يدلرّ عليه ما ي�صمعه من 

ر املعنـــى ومعرفته، فاإذا �صمع لفظه انتقل منه  م ت�ص�رّ ق ذلك فقط عندما يتقدرّ لفـــظ. ويتحقرّ

ر معنـــاه، ل ُيقال: اإنرّه قد عرفه،  اإليـــه. ومن �صاهـــد �صيئًا - كذلك- ل يك�ن قد �صبق له ت�ص�رّ

ر معنـــاه ثم �صاهده ثانيًا،  ا حت�صل لـــه معرفته اإذا كان �صبق له ت�ص�رّ ره، واإمنرّ بـــل ُيقـــال ت�ص�رّ

ره منه اأوًل، فُيقـــال حينها: اإنرّه قد  ف�افـــق مـــا اأدركه مـــن امل�صاهدة ما كان �صبق لـــه اأن ت�ص�رّ

عرفه. ومثاله من يرى زيدًا فيح�صل له منه �ص�رة، ثم يغيب عنه، ثم ي�صاهده ثانية، فت�افق 

وىل. فيقال  �ص�رتـــه الثانية - اأعنـــي ال�ص�رة احلا�صلة مـــن م�صاهدته الثانية - �ص�رتـــه الأ

�38�
حينئٍذ: عرف.

دراك ثانيــــًا: املعــرفـــــــــــة والإ

اأ- مــــدخــــــــــل

يًا اأم  دراك - �ص�اء كان ح�صرّ يبنـــي اأب� البكات البغداديرّ روؤيتـــه الفل�صفيرّة ح�ل طبيعة الإ

ائية ب�ا�صطتها  ـــة التي علرّلت الفل�صفة امل�صرّ ل لنظريرّة الق�ى النف�صيرّ ـــًا - على نقا�ض مف�صرّ عقليرّ

رت على اأ�صا�صها انق�صام  ـــي، وبيرّنت من خاللها طبيعته وكيفيرّة ح�ص�له، وقررّ دراك احل�صرّ الإ

وىل وظيفة احل�ا�ـــضرّ الظاهرة  ـــة، وجعلـــت اإدراك الأ ية وعقليرّ املـــدركات واملعـــارف اإىل ح�صرّ

ة اأخرى من ق�ى  ـــة ق�رّ يرّ والباطنـــة، واإدراك الثانيـــة وظيفـــة العقل - وحده - ل ت�صاركه فيها اأ
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نرّ اأبـــا البكات �ص�ف يذهب بعيدًا يف خمالفته ملا قامت  ن�صانيرّة على الإطالق؛ ولأ النف�ـــض الإ

�صت عنها  ائيـــة، ويف معار�صتـــه للنتائج التـــي متخرّ دراك يف الفل�صفـــة امل�صرّ ـــة الإ عليـــه نظريرّ

ـــة، يف فرو�صها وما  م م�جزًا لهـــذه النظريرّ وخل�صـــت اإليهـــا، فاإنرّه وجـــد لزامًا عليـــه اأن يقدرّ

عيـــه، ويف اخلط�ات التي قامت عليها، واحلجج والبيرّنات التي ارتكزت اإليها، ليك�ن ذلك  تدرّ

متهيدًا �صروريًا ملناق�صة هذه النظريرّة خط�ة خط�ة، بغية اإثبات ف�صادها وتهافتها وعجزها 

دراك، وليك�ن ذلك  ـــة والإ �صكاليرّات التي حتيـــط باملعرفة الب�صريرّ عـــن تف�صري الكثري مـــن الإ

دراك واأق�صام املدركات واأن�اعها ويف عالقة  مة لزمة لعر�ض وجهة نظره يف املعرفة والإ مقدرّ

النف�ض بالعامل.

ونحن ل يعنينا هنا ما يف روؤيته من ج�انب ال�ص�اب اأو اخلطاأ، ول ما تتمترّع به من اإحكام 

دراك. ما  �ض عنهـــا تفكريه يف ق�صايا املعرفـــة والإ ، ول النتائج التي متخرّ ومتا�صـــك منطقـــيرّ

ت يف معاجلته لنظريرّة الق�ى النف�صيرّة،  يعنينـــا على وجه خا�ض ه� نظراته الثاقبة التي تبـــدرّ

دراك، واآراوؤه القيرّمة ح�ل عالقة النف�ـــض بالعامل، والكيفيرّة  ولـــدور هـــذه الق�ى يف عمليـــة الإ

راء املبث�ثة يف  التـــي حت�صـــل بها املدركات، �صـــ�اء كانت ح�صية اأم عقلية، وغري ذلك مـــن الآ

حنايا مناق�صاته، والتي �صنعر�ض لها يف م�ا�صعها من هذه الدرا�صة.

دراك احل�سي، ورف�ض فكرة الق�ى النف�سّية »بني امل�ّسائني واأبي الربكات«   ب- االإ

ائية، وفق عر�ـــض اأبي البكات امل�جز لها-  دراك احل�صـــي - يف النظريرّة امل�صرّ يتحقـــق الإ

وفق نهجني:

دراك يف �ص�رة خارجيرّة، وه� يح�صـــل عب اأدوات احل�ضرّ الظاهر،  ّول: يكـــ�ن فيه الإ االأ

اأعني احل�ا�ض اخلم�ض الظاهرة، وهي ال�صمع والب�صر والذوق وال�صمرّ واللم�ض.

ن�صان،  دراك يف �ص�رة داخليرّة، عب ق�ى واآلت مرك�زة يف باطن الإ الثان: يك�ن فيه الإ
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ى احل�ا�ضرّ الباطنة - وهي تطابق يف مذهب ابن �صينا احل�ا�ضرّ الظاهرة يف عددها وت�صمرّ

ر اأو اخليال، التفكري اأو التخيرّل، ال�هم، احلافظة اأو الذاكرة. وهي احل�ضرّ امل�صرتك، الت�ص�رّ

يها عب احل�ا�ض  ح�صا�صات التي يتم تلقرّ واحل�ض امل�صرتك، ح�ضٌّ باطني تلتقي عنده كلرّ الإ

د والختالف، وعليـــه فهذا احل�ضرّ هـــ� كاملركز  الظاهـــرة، مهمـــا بلغـــت من الكـــرثة والتعـــدرّ

تيـــة اإليه من اأدوات  نرّه يقبـــل �ص�ر املح�ص��صات الآ بالن�صبـــة اإىل �صائـــر احل�ا�ض الظاهرة؛ لأ

وىل  ة ال�اهمـــة؛ اإذ الأ ة امل�ص�رة والق�رّ احل�ـــضرّ الظاهـــر. وللح�ضرّ هـــذا عالقة مبا�صرة بالقـــ�رّ
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حتفـــظ ال�ص�ر احل�صية الـــ�اردة اإىل احل�ضرّ امل�صرتك وتختزنها، مبعنـــى اأنرّ ال�ص�ر ل ت�صل 

ن فيهـــا اإلَّ بعد ورودها على احل�ضرّ امل�صـــرتك، وح�ص�لها فيه قبل  رة لتخزرّ ة امل�صـــ�رّ اإىل القـــ�رّ

ية، وبالتايل  ا ال�اهمـــة ف�ظيفتها اإدراك املعاين اجلزئيرّة امل�ج�دة يف ال�ص�ر احل�صرّ ذلك. اأمرّ

فهـــي تتعامل مع ال�ص�ر التي ح�صلت �صابقًا يف احل�ـــضرّ امل�صرتك. وللح�ض امل�صرتك - كذلك 

ا حتفظ املعاين اجلزئيرّة  وىل منهما اإمنرّ نرّ الأ لة؛ لأ - عالقة بكلرّ من احلافظة الذاكرة واملتخيرّ

نرّ الثانية جتمع  التـــي يدركها ال�هم من ال�صـــ�ر املح�ص��صة املنبثقة يف احل�ضرّ امل�صـــرتك. ولأ

ـــا له اأوثق ال�صالت باحل�ضرّ  ق بـــني ال�ص�ر املح�ص��صة واملعاين اجلزئيرّة، وكالهما ممرّ اأو تفـــررّ

امل�صرتك.

رهما ابن �صينا بق�له: »األي�ض قد  ة، واملبداأ الذي يحترّم وج�دها فيقررّ ا وظيفة هذه الق�رّ اأمرّ

ر القطر النازل خطًا م�صتقيمًا؟ والنقطة الدائرة ب�صرعة خطًا م�صتديرًا؟ كلرّ ذلك على  تب�صرّ

ا ترت�صم فيه �ص�رة  ـــر، واأنت تعلم اأنرّ الب�صر اإمنرّ �صبيـــل امل�صاهدة. ل على �صبيل تخيرّل اأو تذكرّ

املقابـــل واملقابـــل، النـــازل اأو امل�صتدير، كالنقطـــة ل كاخلط، فقد بقـــي يف بع�ض ق�اك هيئة 

ة قبل )وراء( الب�صر،  ب�صار احلا�صر، فعندك قـــ�رّ مـــا ارت�صم فيـــه اأوًل، وات�صل بها هيئة الإ

ي الب�صر، كامل�صاهدة، وعندما جتتمع املح�ص��صات فتدركها، فهي امل�صمارّة باحل�ضرّ  اإليهـــا ي�ؤدرّ

�40�
امل�صرتك.«

فنحـــن حينمـــا نب�صر اخلطرّ امل�صتقيـــم ل نكاد ن�صـــكرّ يف اأنرّه خط م�صتقيـــم، لكنرّ ال�اقع 

ا ه� نقـــاط ح�صل بع�صها يف اإثر بع�ض. لكـــنرّ احل�ضرّ امل�صرتك الذي  اأنرّ مثـــل هـــذا اخلطرّ اإمنرّ

ترت�صـــم فيه �ص�رة م�صاهدتـــي لنقطٍة ما يف مكان بعينه، ترت�صم فيـــه �ص�رة م�صاهدة نقطة 

وىل مرت�صمـــة فيه، وهكذا ترت�صم �ص�رة النتقالت  اأخـــرى يف مكان تاٍل مع بقاء ال�ص�رة الأ

املتالحقـــة للنقطة؛ ليح�صل اإح�صا�ض بـــاأنرّ هذا اخلطرّ امل�صتقيم ممتدرّ يف اله�اء ل على �صكل 

نقاط متتابعة.

وللح�ّض امل�سرتك وظائف اأخرى ت�ساف اإىل هذه ال�ظيفة اأو تكّملها.

تيـــة عن طريق احل�ا�ضرّ الظاهرة،  - منهـــا: اإدراك املح�ص��صات اخلارجيرّة، امل�صرتكة الآ

مـــع ما يحيط بها مـــن مالب�صات واأح�ال، ومع مـــا بينها من عالئق ال�صـــكل واملقدار والعدد 

واحلركة وال�صك�ن... اإلخ.

دراك؛ اإذ لـــ�ل احل�ضرّ  ـــق الإ دراك، اأو بعبـــارة اأخـــرى ال�صعـــ�ر بتحقرّ - ومنهـــا: اإدراك الإ
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ن�صان اأن يتثبرّت من نف�صه حـــني يك�ن يف حالة روؤيٍة اأو �صماٍع اأنرّه راٍء اأو  امل�صـــرتك ملا اأمكن لالإ

نرّها ل تدرك ذاتها، اأو ل تنعك�ض على نف�صها،  �صامٌع. فاحل�ا�ضرّ وحدها ل متنح هذا ال�صع�ر؛ لأ

نرّ اأفعـــال احل�ا�ضرّ غـــري م��ص�عاتها. فالعني تب�صر م��ص�عها، الذي ه� ال�صكل اأو الل�ن اأو  لأ

دراك اأو امل�صاهدة. فـــال بدرّ حينئٍذ من اأن ينبعث  هـــا ل تب�صر فعلها الذي ه� الإ املقـــدار، لكنرّ

�صع�ري باإدراكي، من مكان اآخر، ه� احل�ضرّ امل�صرتك الذي تنتهي اإليه جميع املح�ص��صات.

ر ب�ا�صطتها امل�صاوؤون امل�صلم�ن املعرفة  ـــة، التي ف�صَّ وعلـــى اأيرّ حال فنظريرّة الق�ى النف�صيرّ

ـــة بامتيـــاز، كان للم�صلمني ف�صل �صرحهـــا وت��صيحها،  ـــة اأر�صطيرّ ـــي، نظريرّ دراك احل�صرّ اأو الإ

لها. وا�صتخال�ض اأبعادها، واإ�صافة عنا�صر اإليها تكمرّ

ولقد ن�صاأت هذه النظريرّة -يف ما يظهر- يف حماولة لتبير العالقة بني النف�ض التي يعتقد 

دة خمتلفة ومتباينة،  دهـــا وب�صاطتها ووحدتها، وبني مـــا ي�صدر عنها من اأفعاٍل متعـــدرّ بتجررّ

ولتاأكيد اأنرّ العالقة بني النف�ض وبني اأفعالها ت�صبه عالقة التاأثري املتبادل، فالنف�ض من خالل 

ـــة مبتعلرّقاتها،  ثرّر بق�اها فتهتـــزرّ مثاًل عند تعلرّق القـــ�ى الغ�صبيرّة اأو ال�صه�يرّ هـــذه العالقـــة تتاأ

، كما ل� ا�صت�صعرت يف نف�صك جانب اهلل،  وت�ؤثرّر يف ق�اها عندما ينعك�ض �صع�رها عليها فتهتزرّ
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رت يف جبوته، فيق�صعررّ جلُدك ويقف �صعرك، ح�صب تعبري ابن �صينا. وفكرّ

فعـــال املختلفة  لكـــن ما املانع مـــن اأن ت�صدر عـــن النف�ض ال�احـــدة الب�صيطة كلرّ هذه الأ

املتن�رّعة؟ ومل نحتاج من اأجل تبير مثل هذه العالقة اإىل و�صيط كالق�ى النف�صيرّة مثاًل؟ هنا 

اوؤون اأنف�صهم اأمام مبداأ اأر�صطيرّ را�صخ، مفاده اأنرّ ال�احد ل ي�صدر عنه اإل ال�احد،  يجد امل�صرّ

د، فكيف ت�صدر عنه اإذن  ب فيه ول تعدرّ فـــاإذا كانت ه�يرّة النف�ض ب�صيطة، واأمرًا واحدًا ل تركرّ

مبا�صرة كلرّ اأفاعيلها، على ما بينها من �صروب الختالف والتعار�ض؟ ثمرّ اإنرّ النف�ض ل� كانت 

دراك - وجب اأن يقت�صر تاأثريها يف �صدور فعل واحد  فعالها - ومنها الإ هي املبداأ املبا�صر لأ

ر �صدور اأفعال اأخرى كثرية عنها يف وقت واحد بعينه؟ عنها بعينه. فكيف نف�صرّ

ـــة لتق�م بـــدور ال��صيـــط بني النف�ـــض ال�احدة،  دراكيرّ مـــن هنـــا، ن�صـــاأت فكرة القـــ�ى الإ

ومدركاتها الكثرية املتن�رّعة، الظاهرة والباطنة.

 يف وجه نظريرّة القـــ�ى النف�صيرّة، التي ترتكز 
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ل مـــا يثـــريه اأب� البكات البغـــدادي، واأورّ

ائية، ه� ال�صـــرورة التي حتترّم علينا النتهاء اإىل مثل  دراك يف الفل�صفة امل�صرّ اإليهـــا نظريرّة الإ

ر املنطقي الـــذي ي�جب علينا ح�صرهـــا يف خم�ض ل تزيد  د للقـــ�ى، واملبرّ هـــذا العدد املحدرّ
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ة من داٍع لالقت�صار على مثـــل هذا العدد، ولي�ض  عليهـــا ول تنق�ـــض. والذي يـــراه اأن لي�ض ثمرّ

ة �صريحة  م امل�صاوؤون -ح�صب نظره - حجرّ هناك تبير منطقـــيرّ ي�جبها ويقت�صيها. ومل يقدرّ

اأو م�صمـــرة على ذلك، ول دلياًل معتبًا ي�ؤيرّد دع�اهم، وي�صهد لها ويدلرّل على �ص�ابها، فمن 

املمكـــن اأن نزيـــد هذا العدد اأو اأن ننق�ض منـــه بال اأدنى التبا�ض اأو اإ�صـــكال، ومن املمكن اأن 

فاعيل، وتك�ن وا�صطة بني النف�ض  ة عنها ت�صدر الأ جنعل يف كلرّ ع�صلة من ع�صالت ج�صمنا ق�رّ
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وبني العامل.

ولي�ـــض هناك ح�صب اأبي البكات من معنى ملقابلـــة احل�ا�ض الباطنة اأو الق�ى باحل�ا�ض 

وىل خم�صًا كذلك؟  خرية خم�صًا ح�صـــب ال�صطالح، فلَم تكـــ�ن الأ الظاهـــرة، فـــاإذا كانت الأ

دوا يف اأمر احل�ا�ض الظاهرة مـــن غري اأن ي�صتقررّ راأيهم فيها  ائـــني اأنف�صهم تردرّ علـــى اأنرّ امل�صرّ

ة واحدة، بل هي اأ�صبه بجن�ض  ة اللم�ض لي�صت ق�رّ على حال. فابن �صينا، مثاًل، افرت�ض اأنرّ حا�صرّ

ة حتكم يف الت�صادرّ الذي ي�جد بني احلاررّ والبارد، واأخرى بني الياب�ض  ربع ق�ى خمتلفة، ق�رّ لأ

�44�
مل�ض. والرطب، وثالثة بني ال�صلب واللني، ورابعة بني اخل�صن والأ

ب عليـــه بالق�ل: اإنرّه مَل مْل يجعل�ا  وينقـــل اأب� الـــبكات هذا الن�ضرّ عن ابن �صينا، ثم يعقرّ

ق بني احلل� واملر، واأخرى بني احلام�ض واحلريف. للذوق ق�ى عدة كذلك، واحدة تفررّ

د ابن  ومثل هذا الكالم من املمكن اأن يجري يف كلرّ احل�ا�ض الظاهرة بال ا�صتثناء. فرتدرّ

د ا�صطالح، ول ي�جب  �صينـــا اإذن كا�صف عن اأنرّ ح�صر احل�ا�ض الظاهرة يف خم�ض ه� جمررّ
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ذلك اأن تك�ن ح�ا�ض الباطن خم�صًا كذلك على طبقها.

د يف اأمر ح�ا�ض الباطن، فاحتار يف اأنرّ  د ابن �صينا يف اأمر احل�ا�ض الظاهر، تردرّ وكما تردرّ

ده،  تان، ثم يطالعنا يف ن�ضرّ من ال�صفاء يح�صم فيه تردرّ ة واحدة اأو ق�رّ رة ق�رّ احلافظـــة واملتذكرّ

ة ال�هميرّة هي  دة فيق�ل: »وي�صبه اأن تك�ن القـــ�رّ ة واحدة ذات وظائف متعـــدرّ ليختـــار اأنرّها قـــ�رّ

رة، وهـــي بعينها احلاكمة، فتك�ن بذلك حاكمة بحركاتها  لة واملتذكرّ رة واملتخيرّ بعينهـــا، املتفكرّ

رة مبا ينتهي  اإليه  رة مبا تعمل من ال�ص�ر واملعاين، ومتذكرّ رة، متفكرّ لة ومتفكرّ واأفعالها، متخيرّ
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ة خزانتها.« ا احلافظة فهي ق�رّ عملها. واأمرّ

ول يكتفـــي اأبـــ� الـــبكات ببيان ف�صاد َح�صر القـــ�ى النف�صيرّة يف خم�ـــض - من جهة عدم 

ائني اأنف�صهم ا�صطربـــ�ا يف كيفيرّة بيانها بعد ح�صرها - بل  نرّ امل�صرّ قيـــام دليـــل على ذلك؛ ولأ

�صا�ض الذي قامت عليه الق�ى مـــن اأ�صا�صه، وه� الق�ل باأنرّ ال�احد ل  هـــ� يحـــاول اأن يهدم الأ
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ي�صـــدر عنه اإل واحد، مفرت�صًا اأنرّه مبداأ زائـــف ل يق�م على اأيرّ �صند منطقيرّ من جهة، وه� 

ـــة التي ن�صاأت ح�ل  �صكاليرّ نرّ نف�ض الإ ائية نف�صها مـــن جهة اأخرى؛ لأ منق��ـــض باملقايي�ـــض امل�صرّ

ة  عالقة النف�ض باأفعالها ا�صتنادًا اإىل هذا املبداأ تبقى قائمة. وتنبثق من جديد، ذلك اأنرّ الق�رّ

النف�صيرّة اأمٌر ب�صيط ووحداينرّ الذات فكيف تتكرثرّ اأفعالها كذلك؟

ا  ا واحد باجلن�ض، واإمرّ �صا�ض؟ اإذ ال�احد اإمرّ ثـــمرّ اإنرّه ما املـــراد من ال�احد يف هذا املبداأ الأ

ا واحد بالعدد. واحد بالن�ع، واإمرّ

وح�صب هذا املبداأ يلزم اأن يك�ن ال�احد باجلن�ض ل ي�صدر عنه اإل واحد باجلن�ض، وعن 

ال�احـــد بالنـــ�ع اإل واحٌد بالن�ع، وعن ال�احـــد بالعدد اإل واحد بالعـــدد. ويلزم من ذلك اأن 

ر لها اإل اأن تفعل فعـــاًل واحدًا فقط ثم تبطل  ة النف�صيرّة ال�احـــدة بالعدد ل يت�ص�رّ تكـــ�ن الق�رّ

ة نف�صيرّة هي  نرّ املبداأ هنـــا يلزمنا باأن ل ي�صدر عن ال�احد اإل ال�احـــد. وكلرّ ق�رّ بعـــد ذلك، لأ

 وعليه 
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دة ل تقع حتت ح�صر؟ واحدة بالعدد ل ريب، فكيف اإذن �صدرت عنها اأفعال متعدرّ

فلي�ـــض من ال�صـــروري اأن تن�صاأ كرثة يف الق�ى ب�صبب كرثة ما ي�صـــدر عنها من اأفعال واآثار. 

ثار الكثرية  ة واحدة بالعدد، فلت�صدر الآ فعال الكثرية بالعدد عن ق�رّ واإذا اأمكن اأن ت�صدر الأ

ثار عن  فعال والآ ة واحدة ل تكرثرّ فيهـــا ل بن�ع ول بعدد، ولت�صدر كلرّ هـــذه الأ بالنـــ�ع عـــن ق�رّ

ط ق�ى بينها وبني اآثارهـــا، وعليه فلي�ض ها هنا اإل  النف�ـــض مبا�صـــرة من غري حاجة اإىل ت��صرّ

�48�
ط بينها وبني اآلتها. ية دون ق�ى باطنة تت��صرّ النف�ض واآلتها من الق�ى احل�صرّ

دراكيرّة، ليفتح املجال  �صا�َض الذي قامت عليه فكرة الق�ى الإ وهكذا ي�صقط اأب� البكات الأ

دراكيرّة،  ية الإ لت احل�صرّ ط فيها اإل الآ اأمـــام عالقة مبا�صرة بني النف�ض وعامل ال�اقع، ل تت��صرّ

من غري اأن يخلرّ ذلك ب�حدة النف�ض وب�صاطتها، كما �ص�ف ياأتي يف ما بعد.

فالنف�ـــض اإذن حا�صرة اأمـــام اأفعالها ب�صكل دائم، ولها معها عالئـــق �صع�ريرّة، ت�صت�ي يف 

دراكيرّة، لكنرّ �صع�رها باأفعالهـــا الطبيعيرّة �صع�ر م�صمر  ذلـــك اأفعالها الطبيعيرّة واأفعالهـــا الإ

ة ع�ر  ـــة متفاوت بني مدرك ومدرك. فثمرّ دراكيرّ غـــري وا�صح ول متميرّز، و�صع�رها باأفعالها الإ

للنف�ض باأفعالها ن�صتثبت فيه امل�صع�ر به وندركه يف متيرّز وو�ص�ح، و�صع�ر اأ�صعف من ال�صابق، 

دراك ميررّ  ـــز ول و�ص�ح. و�صبب تفاوت هذين ال�صع�ريـــن، ه� اأنرّ الإ ق فيه متيرّ بحيـــث ل يتحقرّ

ر عند  ل ما ُي�صتثبت ال�صيء باملالحظة، ثم يحفظ بعدها، ثم يتذكرّ دة، فاأورّ عـــب مراحل حمـــدرّ

دراكيرّة، اأما اأفعالها الطبيعيرّة  دراك بهذا الرتتيب ل يكاد يبلغ اإل اأفعال النف�ض الإ احلكم. والإ

فعال  كاجلذب وامل�صك.. واله�صم اإلخ، فال ت�صتثبته النف�ض يف متيرّز وو�ص�ح، ذلك اأنرّ هذه الأ
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، فهي على وترية دائمـــة واحدة، �ص�اء يف  ا جتري علـــى نهج الترّ�صال امل�صتمـــررّ خـــرية اإمنرّ الأ

حركاتهـــا اأو اأماكنهـــا، وال�صيء الذي ل تفاوت يف حركته ول تتغـــريرّ حركته ب�صرعة اأو ببطء، 

ول ينتقل من حدرّ احلركة اإىل حدرّ ال�صك�ن اأو بالعك�ض، ل نعرث فيه اإل على ا�صتمرار متجان�ض 

مر  ـــة يت�صابه الأ ـــز اأو اختالف. ومن ثمرّ نحـــاء مت�صابـــه احلـــدود، بحيث ل يالحظ فيه متيرّ الأ

ـــا تفعل مثله عن �صع�ر،  دراك، وت�صت�ي حياله اأنحـــاوؤه واأرجاوؤه... مع اأنرّ النف�ض اإمنرّ علـــى الإ

فعال الطبيعيرّة يجري يف بع�ض  ه �صع�ر غري وا�صح ول متميرّز. ومثل هذا الذي يجري يف الأ لكنرّ

نحاء، فاأنت »ل ت�صعر -  ـــة، التي ل نعرث فيها اإل على ا�صتمرار متجان�ـــض الأ دراكيرّ فعـــال الإ الأ

ه، ما مل تكن يف حركته وقفة،  َ ما تت�صاَبه حالُته وي�صتمررّ تغريرّ مثاًل - بب�صرك ول تعرف تغريرّ

اأو طفـــرة، اأو �صرعـــة، اأو بـــطء، وت�صتثبت منه حـــاًل �صبقت يف ذهنـــك فتقابلها بحال اأخرى 

خمالفـــة لها وتدركها فيه، فاإنرّ ال�صم�ض يف حركتها ل ي�صعـــر بها من ا�صتمر على م�صاهدتها 

ة  ا يدرك فيه حركتها، فيحفظـــه ويتذكره بعد مدرّ لهـــا، حتى ي�صتثبت م��صعـــًا معيرّنًا ممرّ مرّ
وتاأ

متتد، وم�صافة ط�يلة تنقطع، يقي�ض فيها بني امل��صعني فيجد الفرق بينهما، وي�صعر باحلركة 

دراكات   ف�صع�رنا اإذن مبثل هذه الإ
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خر �صع�رًا معق�ًل ل حم�ص��صـــًا.« مـــن اأحدهما اإىل الآ

�صعـــ�ر غـــري متميرّز ول وا�صح، مثله مثل �صع�رنـــا باأفعالنا الطبيعيرّة، وبالتـــايل ي�صتح�صن اأب� 

يه  ، يف قبال �صع�ر النف�ـــض ال�ا�صح الذي ي�صمرّ الـــبكات ت�صميته بال�صع�ر العقلـــيرّ اأو النف�صيرّ

ن�صان ُيعطى قدرًا من اأمل �صديد يف �ص�رة �صديدة  ي. وميثرّل للفرق بينهما بالإ بال�صعـــ�ر احل�صرّ

مل  ج، فال ي�صعر باأمله حينئٍذ، يف حني اأنرّ نف�ض املقدار من الأ البطء، وعلى حدود �صديدة التدررّ
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ل� باغته جملة ل�صعر به �صع�رًا وا�صحًا متميرّزًا، اأعني �صع�رًا ح�صيًا. 

ره امل�صاوؤون من و�صائط بني  ولقـــد اترّ�صـــح من كلرّ ما مررّ اأنرّ اأبا البكات ل يرت�صي مـــا قرَّ

دراك وفاعله وم�صدره،  دراك، فالنف�ض عنده هي اأ�صل الإ النف�ـــض وبني اأفعالهـــا يف عمليرّة الإ

ية، اأعني احل�ا�ضرّ الظاهرة،  وهي تلتقـــي بامل��ص�ع املدَرك التقاء مبا�صرًا عب اآلتهـــا احل�صرّ

د ح�امل واأدوات، تدِرك بها النف�ض مدَركاتهـــا، من غري اأن يك�ن لها اأيرّ دور  التـــي هـــي جمررّ

. اإدراكيرّ اإيجابيرّ

ره  تـــه ه� ال�صع�ر الذاتيرّ وهـــ� �صيء قرَّ ثبات نظريرّ ل مـــا ي�صتم�صـــك به اأبـــ� البكات لإ واأورّ

راء من فا�صدها -كما مرَّ معنا �صابقًا-  جـــزءًا من منهجه الذي يعتمده ليميرّز به �صحيـــح الآ

ا ه� الذي يب�صر  د، بـــاأنرّ ال�احد منرّ قًا ل ي�ص�به تردرّ ذلـــك اأنرّنا ن�صعر يف نف��صنـــا �صع�رًا حمقرّ

د فيها ول  ر وي�صتهـــي ويكره وير�صى...اإلخ، واأنرّه ه� بذاته ال�احـــدة التي ل تعدرّ وي�صمـــع ويفكرّ



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

194   

انق�صـــام وراء كلرّ ما ي�صدر عنـــه من اأفعال واآثار وما يالب�صه من اأح�ال. وه� اإذ يدرك ذلك 

ب�صعـــ�ر ذاتيرّ وا�صح، فاإنرّه ي�صعر كذلك بـــاأنرّ ذاته هذه ل تنق�صم ول تتغريرّ ول تختلف، حينما 

يح�صل ذلك كلرّه يف اأفعالها واآثارها واأح�الها. فالذات واحدة. وهي بالرغم من تغريرّ اآثارها 
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د. ، ول تلحقها كرثة، ول ي�صيبها تعدرّ دها، ل يعرتيها تغريرّ واختالفها وتعدرّ

دراك، ل دور لها اإل ك�نها اآلة،  مـــر هنا يدور اإذن؛ بني نف�ض مدِركة واآلـــة اأو حملرّ لالإ فالأ

لت  دراك فاعل، وكلرّ امرئ ل� خلرّي و�صع�ره الداخليرّ ل ي�صعر باأنرّ يف الآ فالعني مثاًل حملرّ لالإ

ب�صـــار يف اآلة هي العني  دراك، بـــل ي�صعر باأنرّ ذاته هـــي الفاعلة لالإ هـــذه قـــ�ى تفعل فيها الإ

مثـــاًل وللذوق يف اآلة هي الل�صان، »فيك�ن البا�صر الذي اأعرفه واأ�صعر به ه� اأنا، اأعني نف�صي 

ا حامـــل اأو م��صل، كالعني والـــروح )يعني احلياة(  التـــي هـــي ذاتي وه�يرّتي، ومـــا �ص�اها اإمرّ

ة با�صـــرة، فاإينرّ ل اأنتفـــع باإب�صارها، بل بقب�لها  التـــي فيها، ولي�صت هـــذه الروح امل��صلة ق�رّ
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وات�صالها.«

دراك وو�صع النف�ض  ـــة الإ طة بـــني النف�ض واآلتها اخلارجيرّة يف عمليرّ واإلغـــاء الق�ى املت��صرّ

ائني خالفـــًا بعيدًا  مبا�صـــرة اأمـــام مدركاتها، يجعـــل اخلالف بني اأبـــي البكات وبـــني امل�صرّ

دراك فح�صب، بل كذلك يف �ص�رة ح�صـــ�ل املدَركات كذلك. فاإذا  وجذريـــًا، ل يف طبيعـــة الإ

ية الباطنة والفاعلة،  ائني عب ق�اها احل�صرّ ا ت�صل اإىل مدركاتها عنـــد امل�صرّ كانـــت النف�ض اإمنرّ

فاإنرّها عند اأبي البكات تلتقي مبدَركاتها من غري و�صائط فاعلة اأو ق�ى مدركة، ول يبقى ها 

لت القابلة. هنا اإل الآ

دراك؛ اإذ  ـــب على هذا اخلالف افرتاٌق ل ريب فيه، بـــني الفل�صفتني ح�ل طبيعة الإ ويرتترّ

فـــه ابن �صينا فيق�ل: »اإدراك ال�صيء ه� اأن تكـــ�ن حقيقته متمثلة عند املدرك ي�صاهدها  يعرِّ

دراك ه� قب�ل املدِرك ل�ص�رة املدَرك، ومثل هذا القب�ل   وهذا معناه اأنرّ الإ
�53�

مبا به يدرك.«

ي، وقد يك�ن قب�ًل ل�ص�ر  دراك احل�صرّ ، وه� الإ قد يك�ن قب�ًل ل�ص�ر املح�ص��صات يف احل�ا�ضرّ

دراك اأو احل�ص�ر بانطباع  ق مثل هـــذا الإ . ويتحقرّ دراك العقليرّ املعقـــ�لت يف العقل، وهـــ� الإ

ال�صـــ�ر يف الق�ى املدِركة، التي هـــي احل�ا�ضرّ الباطنة اأو الظاهـــرة. والنف�ض تدرك ذلك اأو 

تعرفه حني ت�صت�صرف هذه الق�ى، وت�صتطلع ما فيها من �ص�ر وُمُثل.

دراك عند اأبي البكات لي�ض انطباعًا ل�صـــ�رة املدَرك يف الق�ى املدِركة، بل ه�  لكـــنرّ الإ
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اإ�صافة لل�صيء املدِرك اأوًل وبالذات اإىل ال�صيء املدَرك.
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ة مدِركة اأو  مـــر اإذًا، اأمَر �ص�ٍر ترحل عن اأ�صيائهـــا اأو م��ص�عاتها لتنطبع يف ق�رّ فلي�ـــض الأ

ل  ورّ مر هنا يدور بني مدِرك ومدَرك، وحالة ثالثة بني هذين، تن�صاأ حني يترّجه الأ ة، بل الأ حا�صرّ

ًل اإىل املـــدِرك اأعني اإىل النف�ض،  دراك، وهي حالة ترجع اأورّ ى بـــالإ اإىل الثـــاين، وهي ما ي�صمرّ

دراك وح�ص�لـــه، واإل كانت النف�ض  دراك معـــًا غري كاٍف لنبثاق معنـــى الإ ف�جـــ�د طريف الإ

ـــة تدرك كلرّ م�ج�د، ول يعزب عنها حال من اأحـــ�ال امل�ج�دات على الإطالق، فال  ن�صانيرّ الإ

�صياء. واإذا كانت  ة بـــني النف�ض وبني الأ �صافيرّ بـــدرّ اإذن مـــن وج�د اأمٍر ثالث ه� هذه احلالة الإ

دراك ل يك�ن اإل بني طرفني  �صافـــة تق�صي بال�صرورة ب�ج�د م�صاف وم�صاف اإليـــه، فالإ الإ

�55�
م�ج�دين، ومن ثمرّ يغدو الق�ل باإدراك املعدومات عبثًا حم�صًا ل طائل حتته.

�صافيرّة هذه بني النف�ض ومدركاتها، حني تلفت احل�ا�ض الظاهرة النف�ض  وتن�صاأ احلالة الإ

عيان من اأ�صياء ووقائع واأح�ال. فثمة اإذن عالقة حميمة بني  اإىل �صيء مما يزخر به عامل الأ

ة  مر الذي ينتج عنه دائمًا ن�ص�ء حالت اإ�صافيرّة متكرثرّ ن�صـــاط النف�ض وبني هذه احل�ا�ض، الأ

بني النف�ض ومدركاتها.

اإذن يرف�ض اأب� البكات كلرّ الق�ى النف�صيرّة التي جعل لها امل�صاوؤون فعاًل م�ؤثرًا يف �صميم 

ا احل�ا�ضرّ  مر بني النف�ض من جهٍة ومدركاتها من جهٍة اأخرى. اأمرّ دراك، ويح�صر الأ عمليرّة الإ

دراك. الظاهرة، فلي�صت �ص�ى اأدوات اأو ح�امل لالإ

دها-   من  واإذا كانت ق�صيرّة العتبارات املادية التي حتيط باملدَرك فتمنع النف�ض - لتجررّ

دراك  لت حجر عرثة يف بنـــاء نظريرّة الإ اأن تنـــال امل��ص�عـــات اخلارجيرّة ب�صـــكل مبا�صر، �صكرّ

نرّ ال�ص�رة  ة اأبي البكات تختفي اختفـــاء مطلقًا؛ لأ ائني، فاإنرّهـــا تكاد هنا يف نظريرّ عنـــد امل�صرّ

ية امل�ج�دة يف اخلـــارج، اأو فقل للم��ص�ع  خر لل�صـــ�رة احل�صرّ املدركـــة ها هنـــا هي ال�جه الآ

�صكال الذي تثريه طبيعتها املادية  ، ومعنى ذلك اأنرّها لي�صت حم�ص��صة حترّى ين�صاأ الإ اخلارجيرّ

ية، بل هي �ص�رة معق�لة. وهي مبعق�ليرّتها حت�صل يف النف�ض مبا�صرة دون  ومالب�صاتها احل�صرّ

ج فيها من احل�ضرّ اإىل العقل كما ترى النظريرّة  ية، تتدررّ اأن متـــررّ عـــب �صل�صلة من الق�ى احل�صرّ

دراك العقليرّ - فعامل النف�ـــض حينئٍذ ه� عامل  ائيـــة -كمـــا �صياأتي عند احلديث علـــى الإ امل�صرّ

ة ومالب�صاتها، فال عجب حينئـــٍذ، اإذا ما نظرنا اإىل اجلبل، اأن  ال�صـــ�ر، وهـــ� بريء من املادرّ

ترت�صـــم يف اأنف�صنـــا �ص�رة هذا اجلبل بكلرّ ما حتكيه اأو تعك�صه مـــن اأبعاد واأحجام ومقادير. 

ي يرحل عنه وينطبع يف النف�ض،  ية للجبل ول هي �صبح مادرّ فال�صـــ�رة لي�صت هي الـــذات املادرّ

�صياء، وه� عامل ت�صقط فيه العتبارات  بـــل انعكا�ض عقليٌّ تق�م به النف�ض حني تك�ن اأمام الأ
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ية، فال حـــرج اأن تتكاثر ال�ص�ر وتتعاظم. فالنف�ض اإذن تدرك ال�صيء يف ذاته  يـــة واملادرّ احل�صرّ

�صياء يف اأو�صاعها  على ما ه� عليه من جهة ومقدار وم�صافة ومكان، ل �ص�رًا منتزعة من الأ

ا ي�صعر به  ن ممرّ ًا عن ذلك: »ويبقى الذي ل �صكرّ فيه الآ ومالب�صاتها. يق�ل اأب� البكات معبرّ

ن�صان نف�ُصه التي هي ذاته التي  ن�صـــان، وما اأو�صحته امل�صاهـــدة والبيان، اأنرّ املب�صر من الإ الإ

ذن،  ي�صعـــر بها �صع�رًا ل يرتاب بـــه اأنرّها هي التي اأب�صرت، ولكن بالعـــني، و�صمعت، لكن بالأ

ق اأنرّه ه� الرائي ل غريه، وال�صامع ل غريه، ولي�ض الرائي فيه غري ال�صامع، مع اأنرّه يرى  ويتحقرّ

�56�
ال�صيء يف مكانه وعلى مقداره ل مثاله يف داخل دماغه.«

دراك العقليرّ  ي، فما ه� حـــال الإ دراك احل�صرّ واإذا كان هـــذا ه� تف�صري اأبـــي البكات لالإ

لة ل يت�صـــع لها املقام، ولعلنـــا ن�فق اإىل متابعة  عنـــده؟؟ وهـــ� اأمر يحتـــاج اإىل معاجلة مف�صرّ

البحث يف حمل اآخر.
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