اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻳدة
اﻟﺧروﺻﻲ )ت1262ﻫـ1846/م(
ﻋﻧد ﻧﺎﺻر ﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن
ّ

ي
ﺳﻠطﺎن ﺑن ﻋﺑﻳد اﻟﺣﺟر ّ



ﻣﻣﻳـز ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ ،وﻣـﺎزاﻝ اﻟواﻗـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺳـﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧـﻪ،
ـدي ّ
ظﻬر اﺑن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ﺑﺧطـﺎب ﻋﻘ ّ
ـﺎدي .وﻧﺑـدأ ﻣﻘﺎﻟﻧـﺎ ﺑﻣﺑﺣـث
ﻧﺳﺗﻛﺷﻔﻪ ﻓﻲ اﺳﺗدﻻﻻﺗﻪ ﻹﺛﺑـﺎت ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻳـدة وﻛـذﻟك ﻓـﻲ ﻣﻧﺣـﺎﻩ اﻻﺟﺗﻬ ّ

ﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﺧطﺎﺑﻪ.
اﻻﺳﺗدﻻﻝ :ﻧﻘﻼً وﻋﻘﻼً ،ﻟﻠﺗّ ّ

أ -اﺳﺗدﻻﻟﻪ ﺑﺎﻟ ّﻧﻘﻝ واﻟﻌﻘﻝ

ِ
اﻟرﺳــﺧﻳن ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــمٕ ،وا ّﻣــﺎ أن ﻻ ﻳﻛــون إﻻ
ـون ِﻣـ ْـن ّا
ﻓﺈﻣــﺎ ْ
أن ﻳﻛـ َ
ﺑﺎﻻﺳــﺗدﻻﻝ ﺗظﻬــر ﺷﺧﺻـ ّـﻳﺔ اﻟﻌــﺎﻟمّ ،
ِ
ـﻼﻣﻳﺔ ﻛـ ـ ّﻝ
إن اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ ﻳﻌﺗﻣ ــد ﻓ ــﻲ ﻋﻠ ــوم اﻟ ّﺷـ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳ ـ ّ
ﻣﻘﻠّ ــداً ﻏﻳـ ـرﻩ ﻣ ــن اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء اﻟ ارﺳ ــﺧﻳن .ﺛ ـ ّـم ّ

ﺑﺎﻟﻧﻘــﻝ ،إ ْذ ﻫــو رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺧــﺎﻟق ﻟﻌﺑــﺎدﻩ ،واﻟﻧﻘــﻝ ﻳﺷــﻣﻝ اﻟﻘ ـرآن
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ّ
اﻟﻧﻘــﻝ واﻟﻌﻘــﻝ ،وﺳــﻧﺑدأ ّ
اﻟﻧﺑوﻳﺔ ،وﻳﻠﺣق ﺑﻬﻣﺎ اﻹﺟﻣﺎع.
اﻟﻛرﻳم ،واﻷﺣﺎدﻳث
ّ

 -1اﻟﻧﻘﻝ :اﻟﻘرآن واﻟﺳ ّﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع

ﺑﺎﻟﻧﻘـﻝ ،ﻻﺳـﱠﻳﻣﺎ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﺗّرﺗﻳـب؟ وﻣـﺎ اﻟﻣﻘ ّـد ُم ﺑـﻳن اﻷدﻟّـﺔ ﻟدﻳـﻪ
ﻛﻳف ﻛﺎن اﺳـﺗدﻻﻝ اﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ّ
اﻟﻧﻘﻠﱠﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻣـﺎ ﻣﻧﻬﺟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗّﻌـﺎرض؟ أﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻷدﻟّـﺔ أم
اﻟﻧﻘﻝ؟ وﻋﻧد ﺗّﻌﺎرض اﻷدﻟّﺔ ّ
اﻟﻌﻘﻝ أو ّ
ﻳرﺟﺢ دﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ دﻟﻳﻝ؟
ّ
ﻧﻠﺗﻣس اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻛﻼم اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻧﻔﺳﻪ.

اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم

ﻋﺎﻟم ﻣ ِ
ﻣﺎ ِﻣ ْن ٍ
ﻣﺻدرﻩ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟ ّـدﻳن .وﻣـﺎ ﻛـﺎن اﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ﺑِ ْـدﻋﺎً ِﻣ ْـن
ﺳﻠم إﻻ واﻟﻘرآ ُن
ُ
ُ
1
أن ْ◌ ﻳﺻ ـ ﱢﺣ ُﺢ
ـﻲ ﻫــو اﻷﺻــﻝ ﻟﻣﻧﺑــﻊ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻌﻠــوم ّ
اﻟد ّ
ﻳﻧﻳــﺔ»  .أو ْ
اﻟﻌﻠﻣــﺎء ،إذ ﻳﻘــوﻝ« :اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺗّﻧزﻳﻠـ ّ
ﻗوﻝ ﻣن ﻳﻔﺳﱢر اﻟﺣﻛﻣﺔَ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ} :ﻳؤﺗِﻲ اْﻟ ِﺣ ْﻛﻣﺔَ ﻣن ﻳ َﺷﺎء وﻣن ﻳـؤ َ ِ
ِ
ـﻲ َﺧ ْﻳـ اًر َﻛﺛِﻳـ اًر
َ َْ
َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُْ
ُْ
ت اْﻟﺣ ْﻛ َﻣـﺔَ ﻓَﻘَ ْـد أُوﺗ َ
ِ 2
َو َﻣﺎ َﻳ ﱠذ ﱠﻛ ُر ِإ ﱠﻻ أُوﻟُو ْاﻷَْﻟَﺑ
ﻷن ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻌﻠـوم
ﺎب{ ّ .أﻧﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻘرآن .ﻓﻳﻘوﻝ« :وﻫذا ﻳﺻ ﱡﺢ ﻓﻲ اﻟﺗّﺄوﻳـﻝ؛ ّ
اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻋﻠــوم ﺣــق داﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻘ ـرآن» .3ﺛـ ّـم ﻳؤ ّﻛــد ﻫﻳﻣﻧــﺔ اﻟﻘ ـرآن ﻋﻠــﻰ ﻏﻳ ـرﻩ ﻣــن اﻷدﻟّــﺔ،

ﻓﻳﻘوﻝ :وﻛﻳف ﻻ ﻳﻛون ﺣﻛﻳﻣﺎً ،وﻫو ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻣﻛﻣﻝ ﻟﻐﻳرﻩ».4

ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠﻳــﻪ وﺣــدﻩ ﻓــﻲ
ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ ﻧظرﺗــﻪ ﻟﻠﻘ ـرآن دﻟــﻳﻼً وﻣرﺟﻌ ـﺎً ﻟﻌﻠــوم اﻟ ّﺷ ـرﻳﻌﺔ ﻋﻣوﻣ ـﺎًّ .
اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﻳﻘـوﻝ« :اﻟﺗّوﺣﻳـد ،واﻟوﻋـد واﻟوﻋﻳـد ،واﻷﺧﺑـﺎر ،ﻓﻔـﻲ
اﻟﻌﻘﻳدة ﺧﺻوﺻﺎًِ ،ﻣ ْن دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ّ
ِ
ﱢ
ﺑﺎﻟﺳّﻧﺔ».5
اﻟﺗّﻧزﻳﻝ ُ
ﺑﻳﺎن ﻋﻠم ذﻟك ﻛﻠﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺣﺗﺎج ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ّ

 باحث عُماني .

1

ـﺗص
ﻗررﻫﺎ اﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن أﺧـذﻫﺎ -ﻓﻳﻣـﺎ ﻳظﻬـر -ﻣـن اﻟﻘـرآن ﻧﻔﺳـﻪ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﻳـدة ﺗﺧ ّ
وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ّ
ﺑﻣﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻐﻳ ــب ،وﻻ ﻳﻌﻠ ــم اﻟﻐﻳ ــب إﻻ اﻟﻠّ ــﻪ} :و ِﻋ ْﻧ ـ َـدﻩُ ﻣﻔَ ــﺎﺗِ ُﺢ اْﻟ َﻐ ْﻳ ـ ِ
ـب ﻻ َﻳ ْﻌﻠَ ُﻣﻬَ ــﺎ ِإ ﱠﻻ ُﻫ ـ َـو{ ، 6وﻳﺗﺄ ّﻛ ــد
َ
َ
ِ
ﱠ
اﻫ ْم َوأ ﱠ
ي} :أَﻟَـ ْـم َﻳ ْﻌﻠَ ُﻣـوا أ ﱠ
َن
َن اﻟﻠــﻪَ َﻳ ْﻌﻠَـ ُـم ﺳـ ﱠـرُﻫ ْم َوَﻧ ْﺟـ َـو ُ
اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻠّــﻪ وﺣـدﻩ ﺑﺎﻟﻐﻳــب ،ﻓــﻲ اﺳــﺗﻔﻬﺎم إﻧﻛــﺎر ّ
اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ﱠﻼم اْﻟ ُﻐ ُﻳ ِ
وب{.7
ُ
ﻟﻠرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺻـﻝ ﺑﻌـد
ﻣﻬﻣﺔٌ ّ
ﺟداً ّ
وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ّ
ﻗررﻫﺎ اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ،ﻣﻌﻠﻳﺎً ﻣن ﺷﺄن اﻟﻘرآن ّ

ﺑﻲ ﻣن ﺑﻠﺑﻠﺔ ﻫ ّـزت ﻣﺑـﺎدئ
أن اﺧﺗﻠطت اﻷﻣور،
اﻟرواﻳﺎت اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ّ
ّ
ﺧﺎﺻﺔً ﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ّ
اﻟﻧ ّ
اﻟﻘرآن ﻫ اًز ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣؤﻣﻧﻳن.
ٍ
ـﻠﻔﻳﺔ
اﻟﺳ ّ
وﻟﻘد أ ﱠﻛ َد ّ
أن اﻟﻘرآن –وﺣدﻩ -ﻫو ﻣﺻـدر اﻟﻌﻘﻳـدةّ ،إﺑـﺎن ﻋﻬـد ﻋﺻـﻳب ،ﺣﻳﻧﺋـذ ﻛﺎﻧـت اﻟ ّـدﻋوة ّ
اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﻳﺎء ﻣدرﺳﺔ أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ظﺎﻫرّﻳﺗﻬﺎ.
ﺗﻌﺑر اﻷﻗطﺎر ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
ّ
اﻹﺑﺎﺿﻳﺔ -اﻟذﻳن ﻧﺑذوا اﻟﺗّﻘﻠﻳـد
اﻟﻳوم طﺎﺋﻔﺔٌ ِﻣ ْن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم -ﻏﻳر
ّ
و ُ
ﻳذﻫب ﻣذﻫب اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻫذا َ
وراء ظﻬورﻫم .ﻓﻣن أﻗواﻟﻬم:

أن اﻟطّرﻳق اﻟوﺣﻳد ،ﻟﺛﺑوت اﻟﻌﻘﺎﺋد ﻫو اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم».8
« ّﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ّ
أن اﻟﻘـرآن ﻗــد ﺣﺳــم
 «ﺳــﺎﺋر اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎّ
اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳــﺔ -اﻟﺗــﻲ أُﻣرﻧــﺎ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻫــﺎ -ﻣــن رﺣﻣــﺔ اﻟﻠّــﻪ ﺑﻌﺑــﺎدﻩّ ،
أﻣرﻫﺎ».9
اﻟﻧﺳــﺧﺔ اﻷﺻــﻠﱠﻳﺔ ﻟﻺﺳــﻼم ،اﻟﻣﺗﻣﺛﱢﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن .ﻛﻠّﻣــﺎ
« -ﻳﺗﻌـ ّـﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن أن ﻳﻌــودوا إﻟــﻰ ّ

ﺣدث ﺧﻠ ٌﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻳدة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﻟﻛﻲ ﻳﻌودوا إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳدة».10

ِ
اﻟرواﻳﺎت
ﺛم ّ
إن اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻳؤ ّﻛد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻫﻳﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳواﻩ ،ر ّاداً ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣ ْن ّ
ّ
ٍ 11
آن
اﻷﻣﺔ ﻓﻬو ﺑﺎط ٌﻝ ﻋﻠﻰ ﻛ ﱢﻝ ﺣﺎﻝ» .
واﻵراء ،ﻓﻳرى ّ
أن «ﻣﺎ ﺧﺎﻟف اﻟﻘر َ
اﻟﻌظﻳم ﻣن اﺧﺗﻼف ّ
َ
طﺑﻳﻘﻲ ﻓﻳﺗﺟﻠّﻰ ﻓﻲ اﻋﺗﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻣﺳﺄﻟﺔ
أﻣﺎ ﻋﻣﻠُﻪ اﻟﺗّ
ﻧظرﻩ ،و ّ
ﻫذا ُ
ّ

أن ﺷﻔﺎﻋﺗﻪ ﺣ ﱞ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺷﻔﻊ ﻟﻣن
اﻟ ّﺷﻔﺎﻋﺔ ﻷﻫﻝ اﻟﻛﺑﺎﺋر ،إذ ﻳﻘوﻝ« :
ق ،وﻟﻛن ﻷﻫﻝ اﻟﺗﱠﻘوى؛ ّ
ٌ
ﺻﺣﻳﺢ ّ
ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ أدﻟّ ٍﺔ ﻗرآﻧﱠﻳ ٍﺔ
ارﺗﺿﻰ ،ﻻ ﻟﻣن ﻋﺻﻰ ،ﻛﺎﺳﺗﻐﻔﺎر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻠﺗﱠﺎﺋﺑﻳن» .12وﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد
ٌ
ﻣﻧﻬﺎ :ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻳﺎ أَﱡﻳﻬﺎ اﻟﱠِذﻳن آﻣ ُﻧوا أ َْﻧ ِﻔﻘُوا ِﻣ ﱠﻣﺎ رَزْﻗَﻧﺎ ُﻛم ِﻣن ﻗَْﺑ ِﻝ أَن ﻳﺄْﺗِﻲ ﻳوم ﻻ ﺑ ْﻳﻊ ِﻓ ِ
ﻳﻪ َوﻻ
ْ ْ
ْ َ َ َْ ٌ َ ٌ
َ
َ َ
َ َ
13
ﱠ
ِ
ِ
ﱠ
ون{ .
ُﺧﻠﺔٌ َوﻻ َﺷ َﻔ َ
ون ُﻫ ُم اﻟظﺎﻟ ُﻣ َ
ﺎﻋﺔٌ َواْﻟ َﻛﺎﻓ ُر َ

اﻟرواﻳـﺎت
ﻓﻘد ﻧﻔت اﻵﻳﺔُ اﻟ ّﺷﻔﺎﻋﺔَ ﻋﻣوﻣﺎً ،واﻟﺧطﺎب ﻓﻳﻬـﺎ ﻟﻠﻣـؤﻣﻧﻳن ،وﻻ ﻳﻌ ﱢـوﻝ اﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ﻋﻠـﻰ ّ

ﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻳﻬﺎ .وﻛذﻟك ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ أﺧرى :ﻛرؤﻳـﺔ اﻟﻠّـﻪ،
اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﻟ ّﺷﻔﺎﻋﺔ ،ﻣﺎدام اﻟﻘرآن ﻗد ّ
ﺟﻬﻧم.
وﺧروج ﻣرﺗﻛب اﻟﻛﺑﻳرة ِﻣ ْن ﻧﺎر ّ
ٕوان اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ﻳـرﱡد رواﻳ ٍ
ردﻩ ّإﻳﺎﻫـﺎ.
ـﺎت ﻛﺛﻳـرة -ﻣﻧﺳـوﺑﺔً إﻟـﻰ اﻟرﺳـوﻝ -ﻣﻌﺗﻣـداً ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرآن ﻓـﻲ ّ
ّ
ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﺛﺑــت ﺗﻠـك اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ،ﻣﻌﺗﻣــداً
ﻓــﺈذا ﻟــم ﻳ ُﻛـ ْـن ﻓــﻲ اﻟﻘـرآن ﻣــﺎ ﻳﺛﺑــت ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣــن ﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻻﻋﺗﻘــﺎدّ ،
أن ﻋــدم ورودﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن دﻟﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﻳﻬــﺎ؛ ﻓ ـﻼ ﻳﻘﺑﻠﻬــﺎ وﻟــو أﺛﺑﺗﻬــﺎ َﻣـ ْـن أﺛﺑﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟرواﻳــﺎت،
ﻋﻠــﻰ ّ

2

اﻟﺳـﺎﻋﺔ ،وظﻬـور اﻟ ّـد ّﺟﺎﻝ ،وﻧـزوﻝ ﻋﻳﺳـﻰ،
وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ :اﻟﻣﻌراج ،وطﻠوع اﻟ ّﺷﻣس ﻣن ﻣﻐرﺑﻬﺎ ﻗﺑﻳـﻝ ﻗﻳـﺎم ّ
اﻟﻣﻬدي ،إ ْذ ﻟم ِ
ﻳﺗرد ْد ﻓﻲ ﻧﻔﻳﻬﺎ.
وظﻬور
ﺗرْد ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻟم ّ
ّ

أن اﻟﻘـرآن ﻫـو اﻟﻣﺻـدر اﻟـذي ﺗﺗّﻔـق اﻟﻣـذاﻫب
ـرم ّ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑـﺎﻟﻘرآن ،ﻓـﻼ ﺟ َ
ـﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺧــذ ﺑــﻪ ،إ ْذ إﱠﻧــﻪ ﻣﺣﻔــوظ ﺑﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟﻠّــﻪ اﻟﺣﻔــﻳظ .وﻟﻛـ ّـن اﻻﻓﺗ ـراق ﻳﻛــون ﻓــﻲ اﻷﺧــذ
اﻹﺳـ ّ
ﺑﺎﻟﺳـّـﻧﺔ أﻛﺛــر ،ﻟﻣــﺎ اﻋﺗ ارﻫــﺎ ِﻣـ ْـن ﺗﻐﻳﻳـ ٍـر وﺗﺑـ ٍ
ـدﻳﻝ .ﻓﻛﻳــف ﻳﺳــﺗد ّﻝ ﺑــﺎﻟﺳـ ّﻧﺔ؟ ﻫــذا ﻣــﺎ ﻧﺣــﺎوﻝ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻧـﻪ

اﻵن.

ﺑوﻳﺔ
اﻟﺳ ّﻧﺔ اﻟ ّﻧ ّ

اﻟرﺳ ـوﻝ ،وﻟﻛـ ّـن اﻟرواﻳــﺎت اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ
ﻳﺣــﺗﺞ اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻻﻋﺗﻘــﺎد ﺑﺎﻟﺳـ ّـﻧﺔ اﻟﺛّﺎﺑﺗــﺔ ﻋــن ّ
ـرد ﻣــﺎ ﺧﺎﻟﻔــﻪ؛
ﻟﻠرﺳــوﻝ ﻻ ﺗﺛﺑــت –ﻋﻧــدﻩ -ﺣﺗّــﻰ ﻳﻌرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﺗــﺎب اﻟﻠّــﻪ؛ ﻓﻳﻘﺑــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ واﻓﻘــﻪ ،وﻳـ ّ
ّ

ـﺎﻟف
اﻟﻧﺑـ ــو ﱡ
ـﻲ ﻻ ُﻳﺧـ ـ ُ
ـﺎب ّ
ﻷن ّ
ـﻲ؛ ّ
ﻓﻌﻧـ ــدﻩ« :ﻻ ﻳﻛـ ــو ُن اﻹﻳﺟـ ـ ُ
اﻟﻧﺑـ ـ ّ
ي دﻳﻧ ـ ـﺎً إﻻ ﺑﻣواﻓﻘـ ــﺔ اﻹﻳﺟـ ــﺎب اﻟﺗﻧزﻳﻠـ ـ ّ
اﻟﺗّﻧزﻳﻝ».14
وﻻ ﻳﻛــﺎد ﻳﻔـ ﱢـرق ﺑــﻳن آﺣـ ٍ
ـﺎد وﻣﺗـواﺗر ﻓــﻲ اﻷﺣﺎدﻳــث ،ﻓﻳﻘﺑــﻝ اﻟﻣﺗـواﺗر ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﻘــﺎد ،وﻻ َﻳﻘﺑــﻝ اﻵﺣــﺎد إﻻ
ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ .وﻫــذا اﻟﺗّﻔرﻳــق ﻣﺑﻧ ـ ﱞﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺳــﻳم اﻷﺣﺎدﻳــث ﺑﺣﺳــب ﻋــدد رواﺗﻬــﺎ؛ ﻓﻣــﺎ زاد ﻋــدد رواﺗــﻪ
ـدد رواﺗــﻪ ﻟــم ﻳﻘطﻌ ـوا ﺑﺛﺑوﺗــﻪ ،وﻻ ﻳﺑﻧــون ﻋﻠﻳــﻪ
ﺻ ـ ﱢﺣ َﺢ وﺟﻌﻠــوﻩ
ﻗطﻌﻳ ـﺎً ﻳﺛﺑــت ﺑــﻪ اﻻﻋﺗﻘــﺎد .وﻣــﺎ ﻗ ـ ﱠﻝ ﻋـ ُ
ّ
ُ
ٍ
أﺋﻣـﺗﻬم ﺛﺎﺑﺗـﺎً ﺑطرﻳـق اﻟﺗـواﺗر ٕ -وا ْن ﻟ ْـم
أﺗﺑﺎع ﻛ ﱢﻝ
ﻌﻠت
ﻣذﻫب ّ
َ
اﻋﺗﻘﺎداً .وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدةُ َﺟ ْ
ﻳﻌدون ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ّ

ك ﻓﻳﻣﺎ ُﻳ َﻌ ﱡد ﻣﺗواﺗ اًر.
ﻣﻣﺎ ﻳﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ّ
ﻳﺗواﺗر ﺣﻘﻳﻘﺔًّ -
ﻣدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﻳث ﻓـﻲ اﻟﺗـواﺗر واﻵﺣـﺎد ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻧد ِﻣـن ﺣﻳـث ﻛﺛـرة اﻟـرواة أو
ﻟﻣﺎ َ
وّ
ﻛﺎن ُ
ِ
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣـﺗن -ﻟ ْـم ﻳ َـر اﺑ ُـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﻳـﻪ ،وﻟـم ﻳﻛـن ﻣوﺿـﻊ
دون إﻣﻌﺎن ّ
ﻗﻠّﺗﻬم -ﻣ ْن َ
ﱢ
اﻟرواﻳــﺔ ،ﻳﻧﻘــدﻫﺎ ﻧﻘـ َـد اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﻛﺗــﺎب اﻟﻠّــﻪ
ـطر ﻣــﺗْ ِن ّ
ﺛﻘﺗــﻪ ﺑــﻪ واطﻣﺋﻧﺎﻧــﻪ إﻟﻳــﻪ ،ﺑــﻝ ﺗَ ْﻌ ـ ُدوﻩ ﻋﻳﻧــﺎﻩ ﻣوﻟﻳــﺎ ﺷـ َ
اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـر ﻫداﻳﺎﺗـﻪ ،وﻳﺷـ ّـدد ﻓـﻲ ﻋرﺿـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ،ﻓﻳـرى ﱠ
آن اﻟﻌظــﻳم
أن« :ﻣـﺎ ﺧـ َ
ـﺎﻟف اﻟﻘـر َ

أن ﻻ ﻓﺎﺋــدة ﻓــﻲ ﺑﻘــﺎء اﻟﻘـرآن ﻓﻳﻧــﺎ» .ﺛـ ّـم ﻳؤ ﱢﻛــد اﻻﺣﺗـراز ﻣﻧﻬــﺎ ﻻﺳـ ّـﻳﻣﺎ ﻣــﺎ
) (...ﻓﻬــو ﺑﺎطـ ٌﻝ ،واﻷﺻـ ﱡﺢ ْ
ﺑﺣﺟ ـ ٍـﺔ ،ﻣ ــﻊ ﺗﺧ ــﺎﻟف أﻫ ــﻝ
اﺧﺗﻠﻔ ــت ﻓﻳ ــﻪ اﻟﻣ ــذاﻫب ،15أو ﻣ ــﺎ ﺧ ــﺎﻟف اﻟﻌﻘ ــﻝ؛ ﻓ ـ ـ « :ﱢ
اﻟرواﻳ ــﺎت ﻟﻳﺳ ــت ّ
16
ﻣروﻳـﺎت
اﻟﻣذاﻫب ﻓﻳﻬﺎ ،وﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧزﻳﻝ ،وأﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎً»  .وﻫـو ﻻ ﻳﺳﺗﺳـﻠم أﻣـﺎم ّ

ﻓﻳردﻫﺎ إذا ﻋﺎرﺿت ﻣﺣﻛـم اﻟﻘـرآن ،ﻛﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻋـذاب اﻟﻘﺑـر؛
أﺻﺣﺎﺑﻪ
اﻹﺑﺎﺿﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻳﻧﻘد ﻣﺗﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎًّ ،
ّ
ت ﻓﻲ ِ
اﻟرﺑﻳﻊ.17
أن
ﺑﻌض اﻟرواﻳﺎت -اﻟﺗﻲ ﺗُﺛﺑِ ُ
ﻏم ّ
َ
اﻟﻘﺑر ﻋذاﺑﺎً -ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺳﻧد ّ
إ ْذ ﻧﻔﺎﻩ ر َ

ﻟﻠﻧﺑـ ﱢﻲ طﺑﻳﻌـﺔَ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ
أن اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن ﻳﺳﺗﺣﺿــر ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻧظـرﻩ ﻓــﻲ ﱢ
اﻟرواﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ ّ
ﻻ ﺟـ َـرَم ّ
ـذﻫﺑﻲ ،اﻟــذي ظﻬــر ّإﺑــﺎن
ﻳﺧﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧ ـت ﺗـ ﱠ
اﻟﺗﺎر ّ
ـدون ﻓﻳﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟرواﻳــﺎت ،ﻻ ﺳـ ّـﻳﻣﺎ اﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻣـ ّ

اﻷوﻟــﻳن ﻳﺣﺗــرزون ﻣــن
اﻟﺗّــدوﻳن .وﻫــذﻩ ّ
أﺋﻣــﺔ اﻟﻣــذﻫب اﻹﺑﺎﺿــﻲ ّ
اﻟﻧظ ـرة ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠــت ّ
اﻟﺳــﺎﺑﻘﻳن ّ
18
أن اﺣﺗ ـرازﻫم ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ ّأﻧﻬــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺻــﻝ إﻟــﻳﻬم .وﻟﻛ ـّﻧﻬم ﻛــﺎﻧوا أﻛﺛــر
اﻟرواﻳــﺎت ﻛﺛﻳ ـ اًر  ،ﻋﻠــﻰ ّ
اﻟرﺑﻳــﻊ ،وﻛ ـ ّﻝ
اﺣﺗﻳﺎط ـﺎً ِﻣـ ْـن ﻏﻳــرﻫم ،ﺑــدﻟﻳﻝ ﻗﻠّــﺔ ّ
ﻣروﻳــﺎﺗﻬم؛ ﻓﻬــﻲ ﻟﻳﺳــت إﻻ ) (742رواﻳ ـﺔً ﻓــﻲ ﻣﺳــﻧد ّ
3

ﻣروﻳ ــﺎت اﻹﺑﺎﺿ ـ ّـﻳﺔ ﻻ ﺗﻛ ــﺎد ﺗﺟ ــﺎوز ) (1200رواﻳ ــﺔ .19ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﺗﺿ ــﺎﻋﻔت ﻋﻧ ــد ﻏﻳ ــرﻫم ﺳ ـ ّـﻧﺔً وﺷ ــﻳﻌﺔ
ّ
أﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ.
اﻟرواﻳـﺎت اﻟﺗـﻲ
وﻛذﻟك ﻧﻠﺣظ ﻓﻲ اﺷﺗراطﻪ -
ﻟﺗﺻﺢ ﱢ
ّ
اﻟرواﻳﺔ -ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻌﻘـوﻝّ ،أﻧـﻪ ﻳﺣﺗـرس ﻣـن دﺧـوﻝ ّ
ـﺗﺞ
اﻟرﺳــوﻝ اﻟواﺟــب اﺗّﺑﺎﻋﻬــﺎ؛ ﻓﻠــم ﻳﺣـ ّ
ﺗﺧــرق ﺳــﻧن اﻟﻛــون ،ﻛﻳﻔﻣــﺎ اﺗّﻔــق .ﻟــذا ﺣـ َـرص ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻘﻳــﺔ ﺳـّـﻧﺔ ّ
ﺑﺎﻟرواﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت:
ّ
 -إذا ﺧﺎﻟﻔت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم،

 ٕواذا اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣذاﻫب ﻓﻳﻬﺎ،ٕ -واذا ﺧﺎﻟﻔت أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎً.

ـﻲ ّأﻧﻬـﺎ )ﺳ ّـﻧﺔ( ،ﺣﺗّـﻰ
أن ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟ ﱢرواﻳـﺎت اﻟﻣﻧﺳـوﺑﺔ إﻟـﻰ ّ
وﻳظﻬر ﻣن ﻛﻼﻣﻪ ّأﻧﻪ ﻳﺗﺣﻔّظ ﻣن ْ
اﻟﻧﺑ ّ
ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب اﻟ ّﺷروط اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ.20
ﻳﺗﺣﻘّ َ
ق ْ

ط اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن:
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺎ
اﻟﺣدﻳﺛﻳﺔ ﺷرو َ
اﻟرواﻳﺔُ
ْ
ّ
ﺧﺎﻟﻔت ﻓﻳﻪ ّ

ﱢ
أﻣﺗكّ ،أﻧـﻪ ﻣـن ﻣـﺎت ﻻ ﻳﺷ ِـرك ﺑﺎﻟﻠّـﻪ ﺷـﻳﺋﺎً،
 ﻣﺎ ﺧﺎﻟف اﻟﻘرآن ،ﻛرواﻳﺔ« :أﺗﺎﻧﻲ ﺟﺑرﻳﻝ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺑﺷر ّق ٕوا ْن زﻧﻰ؟ ﻗـﺎﻝ :ﻧﻌـم،
ﺳر َ
دﺧﻝ ّ
ﺳرق؟ ﻗﺎﻝ :ﻧﻌم .ﻗﻠتٕ :وان َ
اﻟﺟﻧﺔ .ﻗﻠت :ﻳﺎ ﺟﺑرﻳﻝٕ ،وان زﻧﻰ ٕوان َ
ٕوان ﺷرب اﻟﺧﻣر».21

ذر )راوي
ـدﻳث ﻣﺗﻘـ ﱠـو ٌﻝ ﻋﻠﻳــﻪ -ﺻ ـﻠّﻰ اﻟﻠّــﻪ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳ ـﻠّم -وﻋﻠــﻰ أﺑــﻲ ﱟ
ﻗــﺎﻝ اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن« :ﻓﻬــذا ﺣـ ٌ
اب َﻳـ ْـوَم
ـون َو َﻣـ ْـن َﻳ ْﻔ َﻌـ ْـﻝ َذِﻟـ َ
ـﺎﻋ ْ
ـك َﻳْﻠـ َ
اﻟﺣــدﻳث(؛ ّ
ف ﻟَــﻪُ اْﻟ َﻌ ـ َذ ُ
ﺿـ َ
ـق أَﺛَﺎﻣ ـﺎً ُﻳ َ
ﻷﻧــﻪ ﻳﺧــﺎﻟف اﻟﺗّﻧزﻳــﻝَ } :وﻻ َﻳ ْزُﻧـ َ
22
ِ
اﻟﻧﺑ ﱡﻲ ﺟﺎء ﻣﺻـ ﱢدﻗﺎً ﻟﻣـﺎ أﻧـزﻝ إﻟﻳـﻪ ،ﻻ ﻣﻛـ ﱢذﺑﺎً ﻟـﻪ؛ ﻓﻳﻛـون اﻟﺣـ ﱡ
ق ﺑﺧـﻼف
ﺎﻣ ِﺔ َوَﻳ ْﺧﻠُ ْد ِﻓﻳ ِﻪ ُﻣﻬَﺎﻧﺎً{  ،و ّ
اْﻟﻘَﻳ َ
ﺻدق».23
دق ﺑﻐﻳر اﻟ ﱢ
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗّﻧزﻳﻝ ،ﻓﻳﺧﺗﻠط اﻟ ﱢ
ﺻ ُ
ـﺢ ﻣــن رواﻳــﺎت ﻟــدى ﺑﻌــض اﻟﻣــذاﻫب دون ﺑﻌﺿــﻬﺎ.
أﻣــﺎ ﻣــﺎ اﺧﺗﻠﻔــت ﻓﻳــﻪ اﻟﻣــذاﻫب ،ﻓﻬــو ﻣــﺎ ﺻـ ّ
 ّأﻣﺗﻲ».24
وﻣﺛﺎﻟﻪ رواﻳﺔ« :ﺷﻔﺎﻋﺗﻲ ﻷﻫﻝ اﻟﻛﺑﺎﺋر ﻣن ّ

أﻣــﺔ ﻣرﺣوﻣــﺔ ،ﻻ ﻋﻘــﺎب ﻋﻠــﻰ
ﻗــﺎﻝ اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن« :ﻋﻠــﻰ رأي أﻫــﻝ اﻟﻣــذاﻫب اﻷرﺑﻌــﺔّ ،
أن ﻫــذﻩ ّ
ﻋﺻــﺎة اﻟﻠّــﻪ ورﺳــوﻟﻪ ،ﺑﻌﺗـ ﱢـوﻫم ﻋــن اﻟﺣﻛــم ﺑﻣــﺎ أﻧــزﻝ اﻟﻠّــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ،وﺑﺎرﺗﻛــﺎﺑﻬم اﻟﻛﺑــﺎﺋر ﺗﻣـ ﱡـردا ﻋﻠــﻰ
ﻣﻐﻔور ﻟﻬم ﻣﺎ دون اﻟ ﱢﺷرك ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷرك اﻟﺟﺣـود؛ ﺑرواﻳ ٍـﺔ ﻳرووﻧﻬـﺎ ﻋﻧـﻪ -ﺻـﻠّﻰ
اﻟﻠّﻪّ (...) ،أﻧﻪ
ٌ
ﺻرح ﺑﻪ اﻟﺗّﻧزﻳﻝ».25
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّمّ -أﻧﻪ ﻗﺎﻝ« :ﺷﻔﺎﻋﺗﻲ ) ،»(...ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ّ

ﺑﻲ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﻳﻝ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺣﻛﻳـﻪ اﻟﻠّـﻪ ﻋﻧـﻪّ « :إﻧـﻲ
أن ﺳﻠﻳﻣﺎن ّ
 وﻣﺛﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻌﻘوﻝ ،رواﻳﺔّ :اﻟﻧ ّ
ت ﺑِﺎْﻟ ِﺣ َﺟ ـ ِ
ـق َﻣ ْﺳ ـ َﺣﺎً ﺑِﺎْﻟ ﱡﺳـ ْـو ِ
ت ُﺣـ ﱠ
ق
ـﻲ ﻓَ َ
ط ِﻔـ َ
ـب اْﻟ َﺧ ْﻳ ـ ِر َﻋ ـ ْن ِذ ْﻛ ـ ِر َرﱢﺑــﻲَ ،ﺣﺗّــﻰ ﺗَ ـ َو َار ْ
أَ ْﺣَﺑ ْﺑ ـ ُ
ﺎبُ ،رﱡد َ
وﻫ ـﺎ َﻋﻠَـ ّ
واﻷَ ْﻋَﻧﺎ ِ
ق» .26ﻗﻳﻝّ :إﻧﻪ أراد ﺑذﻟك اﻟ ّﺷﻣس أن ﺗَُرّد ﻋﻠﻳﻪ.
َ

4

27
ﻓﻌﻧد اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن أن «ﻫذا ﻻ ِ
ـرد ﺑـﻪ اﻟرواﻳـﺔ ﻋـدا اﻟﻌﻘـﻝ .ﻓﺎﻟ ّﺷـﻣس
ﻳﺻ ﱡﺢ»  .وﻻ ﻧـرى ﻟـﻪ وﺟﻬـﺎ ﻳ ّ
ّ
ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗرﺟــﻊ اﻟﻘﻬﻘــرى .ﻣﺻــداﻗﺎً ﻟﻘوﻟــﻪ –ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ} :-واﻟ ﱠﺷــﻣس ﺗَ ْﺟـ ِـري ِﻟﻣﺳــﺗَﻘَﱟر ﻟَﻬــﺎ َذِﻟـ َ ِ
ﻳر
ُْ
َ ُْ
ـك ﺗَ ْﻘــد ُ
َ
اْﻟ َﻌ ِز ِ
ﻳز اْﻟ َﻌِﻠ ِﻳم{.28
ﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ،ﻓـﻲ
أن
اﻟرواﻳﺔ ْ
ﺄﻣﻝ ﻳظﻬر ّ
َ
أن اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ ّ
وﻋﻧد اﻟﺗّ ّ

اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ.

ـﺣﺣﻬﺎ ٕ -وان ﺿ ـ ﱢﻌﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣ ـ ﱢدﺛون ﻟﺳــﻧدﻫﺎ -ﻣــﺎ داﻣــت ﺗواﻓــق
ﻓﺈﻧــﻪ ﻗــد ﻳﻘﺑــﻝ ﱢ
وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ّ
اﻟرواﻳــﺔ وﻳﺻـ ّ
اﻟﺟﻧ ــﺔ :ﻣ ــدﻣن ﺧﻣ ـ ٍـر ،واﻟﻌ ــﺎ ﱡ
ق ﻟواﻟدﻳ ــﻪ ،واﻟ ـ ّـدّﻳوث».
اﻟﻘـ ـرآن .ﻛرواﻳ ــﺔ« :ﺛﻼﺛـ ـﺔٌ ﻗ ــد ﺣ ـ ّـرم اﻟﻠّ ــﻪ ﻋﻠ ــﻳﻬم ّ
ﻷﻧــﻪ ﻳواﻓــق
ﻓﻳﻘــوﻝ« :ﻫــذا ﺣـ ٌ
ـﺣﻳﺢ ﻣﻌﻧــﺎﻩ ،وﻻ ﻳرﺿــوﻧﻪ اﻋﺗﻘــﺎدإً ،وان ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــم ﺻــﺣﻳﺣﺎً؛ ّ
ـدﻳث ﺻـ ٌ
29
أن اﻟﻣﺣـ ﱢدﺛﻳن ﻻ ﻳﺑــﺎﻟون ﻓــﻲ رواﻳــﺎﺗﻬم واﻓﻘــت ﻛﺗــﺎب اﻟﻠّــﻪ أم ﻟــم
أﺧﺑــﺎر اﻟﺗّﻧزﻳــﻝ»  .وﻣﻔــﺎد ﻗوﻟــﻪ ﻫــذاّ :
ﺗواﻓﻘﻪ.30

أن
ـرو ْ
أﺋﻣﺗــﻪ ّ
ـﻲ اﻟــذي ﻗـ ّـرر ّ
وﻻ ﻏـ َ
أن ﻳﺧــﺎﻟف ﻗواﻋــد أﻫــﻝ اﻟﺣــدﻳث؛ ﻓﻬــو ﻳﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻣــذﻫب اﻹﺑﺎﺿـ ّ
31
أن
ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد ﻛﻣﺎ ﻧﺟـدﻩ
ﻳﺻﺢ ﺣﺗﻰ ﻳﻌرض ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ُ .
ّ
اﻟﺣدﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن ْ
ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت أي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﻳذﻫﺑون إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻬم وﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻬم.32
ِ
ﻓﻣ ْن اﻟﻘواﻋد:
ـﻲ ﻗــﺎﻝّ « :إﻧﻛــم ﺳــﺗﺧﺗﻠﻔون ِﻣـ ْـن ﺑﻌــدي ﻓــم
ﻋﺑــﺎس ،ﻋــن ّ
 رواﻳــﺔ اﻹﻣــﺎم ﺟــﺎﺑر ﺑــن زﻳــد ﻋــن اﺑــن ّاﻟﻧﺑـ ّ

ﻋﻧﻲ».33
ﻓﻌﻧﻲ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻠﻳس ّ
ﻋﻧﻲ ﻓﺎﻋرﺿوﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ،ﻓﻣﺎ واﻓﻘﻪ ّ
ﺟﺎءﻛم ّ
ِ
ٍ
إﺑﺎض )ق (7 /1ﻳﺳﺗﺷﻬد ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻘوﻟـﻪ
رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑداﻟﻠّﻪ ﺑن
 وﻓﻲِ ِ
اﺧﺗَﻠَ ْﻔﺗُم ِﻓ ِ
ـب{.34
ﻳﻪ ِﻣ ْن َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ ُﺣ ْﻛ ُﻣﻪُ ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِـﻪ َذِﻟ ُﻛ ُـم اﻟﻠﱠـﻪُ َرﱢﺑـﻲ َﻋﻠَ ْﻳ ِـﻪ ﺗََو ﱠﻛْﻠ ُ
ـت َ ٕوِاﻟَ ْﻳـﻪ أُﻧﻳ ُ
–ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :-و َﻣﺎ ْ ْ
ﻛﺎن ﻗﺑﻠﻧﺎ».35
اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟواﺿﺢ ،اﻟذي ﻫدى اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ َﻣ ْن َ
ﺛم ﻳﻘوﻝ« :واﻟﻘرآن ﻫو ّ
ّ
36
ـﻲ -ﺻـﻠّﻰ اﻟﻠّــﻪ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳـﻠّم -إﻻ ﻣــﺎ
ـ
ﺑ
اﻟﻧ
ـن
ـ
ﻋ
ـوﻝ
ـ
ﻘ
ﻧ
ﻻ
«
:
ـرﻣﻲ )ق(8/2
ّ
ْ
ّ
 وﻗــوﻝ أﺑــﻲ ّأﻳــوب اﻟﺣﺿـ ّواﻓق ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ».37
أن رأﻳﻧــﺎ ﻣــﻧﻬﺞ اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟﺳـ ّـﻧﺔ .ﻧﻧﺗﻘــﻝ ﻟﻧﺗﻧــﺎوﻝ ﻣوﻗﻔــﻪ ِﻣـ ْـن اﻻﺳــﺗدﻻﻝ
وﺑﻌــد ْ
ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻳدة.

اﻹﺟﻣﺎع

أن
ﺣﺟ ـﺔً ﺗﺛﺑــت ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ
ﻻ ﻳــرى اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن اﻹﺟﻣـ َ
ّ
ـﺎع ّ
اﻟﻌﻘدﻳــﺔ ،ﺑــﻝ ﻳﻘــوﻝ« :إﱠﻧــﻪ ﻻ ﻳﺟــوز ْ
ﻷن اﻟـرأي ﻻ ﻳﺟـوز
ﻳﻧﻌﻘد إﺟﻣﺎعٌ ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﻳد؛ ﺑﺳـﺑب اﺟﺗﻣـﺎع اﻟﻌﻠﻣـﺎء ،ﻋﻠـﻰ ر ٍ
َ
أي رأوﻩ .أﺻـﻠُﻪ رأي؛ ّ

ﻓﻲ اﻟﺗّوﺣﻳد» ،38أي اﺳﺗﻘﻼﻻً.
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ـﺎﻋﻲ ﻻ
ـﺢ ﺣﻳﻧﺋ ٍـذ ّ
أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻧد اﻹﺟﻣﺎعُ إﻟﻰ ﻗـرآن أو ﺳ ّـﻧﺔ ﺻـﺣﻳﺣﺔ ،ﻓﻳﺻ ّ
ّ
ﺣﺟـﺔً؛ ﻓ ـ«اﻹﻳﺟـﺎب اﻹﺟﻣ ّ
39
ـﺢ –ﻋﻧـدﻩ-
ﻳﻠﻲ و ّ
أن اﻹﻳﺟـﺎب ّ
ـوي ﻻ ﻳﺻ ّ
ﺑوي»  ،ﻋﻠـﻰ ّ
اﻟﻧ ّ
اﻟﻧﺑ ّ
ﻳﻛون دﻳﻧﺎً ،إﻻ إذا واﻓق اﻹﻳﺟﺎب اﻟﺗّﻧز ّ
ﺣﺗﻰ ﻳﻌرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ.
ـﺎع ،ﻣــﺎدام ﻏﻳــر
ـﺎء ﻓﻳــﻪ اﻹﺟﻣـ َ
ﻣﻣــﺎ ﻳﺣﻛــﻲ اﻟﻌﻠﻣـ ُ
وﻣــن أﺟــﻝ ذﻟــك ﻟــم ﻳﻠﺗﻔــت اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن إﻟــﻰ ﻛﺛﻳـ ٍـر ّ
وﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ .وﻻ ﻳﻌدو إﺟﻣﺎع ﻋﻠـﻰ رأي أن ﻳﻛـون أرﻳـﺎً .و«ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﻣﺳـﺄﻟﺔُ رأي،
ﻣواﻓق ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ّ
أن ﻏﻳــر ذﻟــك أﻗــوى وأﻗــرب
واﺗّﻔﻘــت ﻋﻠــﻰ رأي ﻣــن آراﺋﻬــﺎ ﺟﻣﻳــﻊُ أﻫــﻝ اﻟﺳــﻣﺎوات واﻷرض .ورأى أﺣـ ٌـد ّ

40
ﻳﻘ ـ ْـﻝ ﺑ ــﺎﻟﻣﻌراج -رﻏ ــم ﺣﻛ ــﺎﻳﺗﻬم
ﻟﻠﺣ ــق ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎز ﻟ ــﻪ أن ﻳﺣﻛ ــم إﻻ ﺑﻣ ــﺎ أراﻩ اﻟﻠّ ــﻪ ّأﻧ ــﻪ اﻟﺣ ــق»  .ﻓﻠ ـ ْـم ُ
ﺑﻳﺎﻧ ــﻪ ،ﻧﺎﻫﻳ ــك ﻋ ــن رؤﻳ ــﺔ اﻟﻠّ ــﻪ ،وﻧﺣوﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺎﺋﻝ
اﻹﺟﻣ ـ َ
ـﺎع ﻋﻠﻳ ــﻪ -وﻻ ﺑﻧﺑ ـ ّـوة آدم ،ﻛﻣ ــﺎ ﺗﻘ ـ ّـدم ُ

اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ.41
ّ

وﻟﻘد ﻛﺎن ﻳﻘﻳﱢد اﻹﺟﻣﺎع ٍ
ﺑﻘﻳد ﻧﺣو« :اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻌدﻝ» ،42ﻣﺑﻳﱢﻧﺎً ّأﻧﻪ ﻟـﻳس ﻛـ ّﻝ ﻣـﺎ ّادﻋـﻲ ﻓﻳـﻪ اﻹﺟﻣـﺎع
وﺟﻬﻪ اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ،ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻌﺻـر ،ﻣـﺎ ﻳـزاﻝ ﻓـﻲ
ﻛﺎن ﺣﺟﺔً ،ﻻ ﻳﺟوز ﺧﻼﻓﻪ .وﻫذا ّ
اﻟﻧﻘد اﻟذي ّ

ـوﻟﻲ ،إﻻ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرﻳن ،وﻟــم
ﻏﻳﺎﻫــب ّ
اﻟﻧﺳــﻳﺎن ،ﺑﻣﻧــﺄى ﻋـ ْـن اﻟـ ّـدرس اﻷﺻـ ّ
ﻳﻛــن ﺣظﱡﻬــم أﻓﺿــﻝ ﻣــن ﺣـظّ اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن ،ﻓــﻲ ﺗﺻــوﻳب رأﻳﻬــم واﻋﺗﻣــﺎدﻩ .43ﻋﻠــﻰ ّأﻧﻬــم ﻟــم ﻳﻧﻔ ـوا
اﻹﺟﻣﺎع رأﺳﺎً.44

ﻣﻌﻧﻳ ــﻳن
ﺗﻌرﻓﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻧﻬﺟ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ ّ
ﺑﺎﻟﻧﻘـ ـﻝْ ،ﻧﻧظ ــر اﺳ ــﺗدﻻﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘ ــﻝ ﻛﻳ ــف ﻳﻛ ــون؟ ّ
وﺑﻌ ــد ّ
اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ،ﻟﻧــرى ﻧﺻــﻳب
ﺑﺎﻟﺗﺄوﻳــﻝ ،إ ْذ ﻫــو اﻟﻣظﻬــر اﻟــذي ﺗﺗﺟﻠّــﻰ ﻓﻳــﻪ ﻗــدرات اﻟﻌﻠﻣــﺎء وﺗﺳــﺗﺑﻳن ﻣﻠَﻛــﺎﺗﻬم
ّ
اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ِﻣ ْﻧﻬﺎ.

 -2اﺳﺗدﻻﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ

ﺛم ﻳﺑـﱢﻳن ﺧـﻼف أﻫـﻝ
ﱢ
ﻳﻌرف اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن اﻟﻌﻘﻝ ﺑﻘوﻟﻪ« :ﻫو ﻗوةٌ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻳﻌﻘﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺧطر ﺑﺑﺎﻟﻪ»ّ .
اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺣ ّﻝ اﻟﻌﻘﻝ ﻣن ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن :أﻳن ﻳﻛون؟ ﻓﻳﻘوﻝ« :ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓـﻲ رأس اﻟﻣـرء ﻓـﻲ

ٍ
ﱡ
ـﻣﻲ اﻟﻣﻌـروف ،ﻗـ َـوةٌ ﻻ
ﻗــوﻝ ﺑﻌــض اﻟﻌﻠﻣــﺎء .واﻷﺻـﺢ -ﻣــﻊ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎءّ -أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﻠــب اﻟﺟﺳـ ّ
ﻋﻲ» .45وﻟﻌﻠّـﻪ ﻳﺷـﻳر إﻟـﻰ اﻵﻳـﺔَ } :وﻟَ ِﻛ ْـن ﺗَ ْﻌ َﻣـﻰ
ﻳﻌﻠم ّ
ﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ إﻻ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻫﻲ ّ
اﻟروح واﻟﻘﻠب اﻟ ّﺷر ّ
ﱡد ِ
ور{ .46
وب اﻟﱠﺗِﻲ ِﻓﻲ اﻟﺻ ُ
اْﻟ ُﻘﻠُ ُ
اﻟدﻳﻧوﻧــﺔ ) (...ﺑﻐﻳــر ﺗﻧزﻳــﻝ ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ،وﻻ
وﻳﻘــوﻝ ﻣﺑﱢﻳﻧــﺎ أدﻟّــﺔ دﻳــن اﻟﻠّ ـﻪ« :ﻳــﺄﺑﻰ اﻟﻠّــﻪ أن ﺗﺟــوز ّ

ٍ
ﺣﺟﺔ ﺗﺟـوز ﻟﻬـم أن ﻳـدﻳﻧوا
ﺑﻲ ) (...وﻻ
ﺻﺣﺔ ﺗواﺗر
ٍ
أﺧﺑﺎر ﻣن ّ
إﺟﻣﺎع ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ) (...ﻋﻠﻰ ّ
ّ
اﻟﻧ ّ
ﺣﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﻝ ،ﻻ ﻳﺟوز ﻓﻲ اﻟﻌﻘـﻝ ﺧﻼﻓـﻪ .وﺑﻐﻳـر ﻫـذﻩ اﻷﺻـوﻝ ﻻ ﺗﺟـوز
ﺑﻪ ﻓﻳظﻬروﻫﺎ ،وﻻ ﺑﻘﻳﺎم ّ
ٍ
اﻟدﻳﻧوﻧﺔ ﻓﻲ
ﺷﻲء ﺟزﻣﺎً».47
ّ

ﻷﻧــﻪ ﻣــدﺧﻝ اﻹﻳﻣــﺎن،
ﻓﻬــو ﻳــرى اﻟﻌﻘـ َـﻝ أﺣــد اﻷدﻟّــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ّـﻳﺔ ،ﻟﻣﻌرﻓــﺔ دﻳــن اﻟﻠّــﻪ ،وﻻﺳـ ّـﻳﻣﺎ اﻟﺗّوﺣﻳــدّ ،
ٍ
ـرف اﻟﻠّـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ .وﻣـن ﻋـرف اﷲ وﺟﺑـت ﻋﻠﻳـﻪ
ـﻲءَ ،ﻣ ْـن ﻟـم ﻳﻌ ْ
و«ﻻ ﻳﻣﻛن أن َ
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻋﺑـد ﻟﻠّـﻪ ﺷ ٌ
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ٍ
اﻟﺳـﻠﻳم ،ﻣﺗـﻰ
ﺷﻲء ﻣﻧﻪ،
اﻟﺣﺟﺔ ﺑوﺟوب ﻛ ﱢﻝ ِ◌
ﻣﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ّ
ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻘـﻝ ّ
ّ
طﺎﻋﺗﻪ ) (...واﻟﺗّوﺣﻳد ﻛﻠّﻪ ّ
ﺧطر ﺑﺑﺎﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺗُﻪ».48
َ

اﻟﻧﻘــﻝ وﻻﺳـ ّـﻳﻣﺎ اﻟﻘ ـرآن .وﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــدة ﻣــن
ﺣﺟّﻳ ـﺔ اﻟﻌﻘــﻝ ﻻ ﺗﻧﻔــك ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ دﻟﻳــﻝ ّ
ّ
ﻟﻛﻧــﻪ ﻳــرى ّ
أن اﻟﻠّــﻪ ﻣﻬﻣــﺎ ﻓﻌــﻝ ﺑﻌﺑــﺎدﻩ ،ﻟــم
ﻣوﻗﻔــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺄﻟﺔ )أﻳﻣﻛــن أن ﻳﺛــﺎب اﻟﻛــﺎﻓر؟(؛ إ ْذ ذﻫــب ﺑﻌﺿــﻬم إﻟــﻰ ّ
ﻳﻛـ ْـن ظﻠﻣـﺎً .ﻓﻠــو ﻋـ ّذب اﻟطّــﺎﺋﻊ ،وأﺛــﺎب اﻟﻌﺎﺻــﻲ ،ﻟــم ﻳﻛـ ْـن ذﻟــك ﻣﻧــﻪ ظﻠﻣـﺎً ﻟﻌﺑــﺎدﻩ .ﻓﺄﺟــﺎﺑﻬم اﺑــن أﺑــﻲ
ـب
ﻧﺑﻬــﺎنّ :إﻧــﻪ «ﻻ ﻣﻌﻧ ــﻰ ﻟﻘوﻟﻧــﺎ) :ﻟ ــو ﻓﻌــﻝ( ...و ّ
ـﻊ وﻻ ﻳﺛﻳ ـ ُ
ﻟﻛﻧ ــﻪ ّ
ﻟﻣــﺎ أﺧﺑرﻧـ ـﺎ ّأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﻗ ــب اﻟﻣطﻳـ َ

أن ﺣﻛﻣﻪ أﺟراﻩ ﻓـﻲ ﺧﻠﻘـﻪَ :ﻣ ْـن أطﺎﻋـﻪ ﻓﻠـﻪ اﻟﺛّـواب ،وﻣـن ﻛﻔـر ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﻳـﻪ اﻟﻌﻘـﺎب ،ﻛـﺎن ﻣـن
اﻟﻛﺎﻓر ،و ّ
َ
49
ِ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻓﻲ
وﺻﻔﻪ أن ﻳﺧﺗﻠف ذﻟك ،وأن ﻻ ﻳﻛون ﻣﺎ أﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻪ ّأﻧﻪ ﺳﻳﻛون ،ﻓﺎﻋرف ذﻟك» .
ﺷﻲء ﻏﻳر ﻣﺗﻣﺳ ٍ
ٍ
ِ
ﱢك ﻓﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء
وﻣ ْن ﻛﺎن ﻓﻲ
أن اﻟ ّﺷرع ﻫو
وﻗد ّﺑﻳ َن ّ
ﻋﺎﺻم اﻟﻌﻘﻝ ﻣن اﻟﺗّﻧﺎﻗضَ « :
ُ
ﺑد ِﻣ ْن وﺟود اﻟﺗّﻧﺎﻗض ﻓﻳﻪ ،ﱠ
ﻷن اﻟ ﱢدﻳن ﺣﻛﻣﺔٌ ﺑﺎﻟﻐﺔٌ ،وﻣﻌﺟزةٌ ﺑﺎﻫرةٌ ،ﻻ ﻳﻬﺗدي اﻟﻌﻘوﻝ
اﻟ ّﺷﺎرع؛ ﻓﻼ ّ
أن ﻳﺄﺗوا ﺑﻣﺛﻠﻬﺎ،
اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ْ
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ .وﻟوﻻ ﻣﺟﻲء اﻟوﺣﻲ ﺑﻬﺎ؛ َ
ﻟﻌﺟ َز َﻣ ْن ﻓﻲ ّ
50
ٍ
ﺑﻌﺿﻬم
وﻟو ﻛﺎن
اﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﺗّﺄوﻳﻝ.
ﻟﺑﻌض ظﻬﻳ ار» ٕ .واّﻧﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﻧق اﻟﻌﻘﻝ ﻣﻊ ّ
ُ

اﻟﺗﺄوﻳﻝ

ﻷن
اﻟﻌﻘدﻳﺔ
اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن اﻟﺗّﻌ ّﻘﻝ ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻪ واﺟﺗﻬﺎداﺗﻪ
ّ
ﻣﺗوﺳـﻌﺎً ﻓـﻲ ﺗﺄوﻳـﻝ اﻟﻘـرآن ﻛﺛﻳـ اًرّ « ،
ﻣﺎر َس ُ
ّ
َ
ﻷن ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻌﻠـوم داﺧﻠـﺔ وﺧﺎرﺟـﺔ ﻣﻧـﻪ ﺑﺎﻟﺗّﺄوﻳـﻝ ،وﺑﺗﺄوﻳـﻝ
ﻣﻌﺎﻧﻲ آﻳﺎت اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬـﺎ» ،وﻛـذﻟك « ّ

51
اﻟﻛدﻣﻲ .52وﻛذﻟك ﻟـدى اﺑـن ﺑرﻛـﺔ إذ ﻳﻘـوﻝ« :ﻟـو
اﻟﻧظرة ﻣوﺟودةٌ ﻟدى أﺑﻲ ﺳﻌﻳد
اﻟﺗّﺄوﻳﻝ»  .وﻫذﻩ ّ
ّ
ﻛﺎن اﻟﻘرآن ُﻣﺣ َﻛﻣﺎً ﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﺗﺄوﻳﻝ وﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻳﻪ ،ﻟﺳﻘطت اﻟﻣﺣﻧﺔ ِﻣﻧﻪ وﺗﺑﻠّدت اﻟﻌﻘـوﻝ
اﻟﺗﻔﺎﺿﻝ واﺳﺗوت ﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻌﺑﺎد ،واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟن ﻳﻔﻌﻝ ﻣﺎ ﻫـذا ﺳـﺑﻳﻠﻪ ،ﺑـﻝ اﻟواﺟـب ﻓـﻲ ﺣﻛﻣﺗـﻪ
وﺑطﻝ
ُ

ورﺣﻣﺗــﻪ ﻣــﺎ ﺻــﻧﻊ وﻗـ ّـدر ﻓﻳــﻪ ،إذ ﺟﻌــﻝ ﺑﻌﺿــﻪ ُﻣﺣ َﻛﻣ ـﺎً ﻟﻳﻛــون أﺻ ـﻼً ﻳرﺟــﻊ إﻟﻳــﻪ ،وﺑﻌﺿــﻪ ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺎً
وردﻩ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ َﻛــم ٕواﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻌﻘــوﻝ و ِ
ـﺗﺣق ﺑــذﻟك
اﻟﻔﻛــر ،ﻟﻳﺳـ ّ
ﻳﺣﺗــﺎج ﻓﻳــﻪ إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﺧراج واﻻﺳــﺗﻧﺑﺎط ّ
ُ
اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﻫو ِ
اﻟﻌ َوض».53

اﻟرﺳــﺧﻳن ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــم ﻫــذﻩ ﻣﻳـزﺗﻬم
أن ّا
إن اﺑــن أﺑــﻲ ﻧﺑﻬــﺎن ﻳﻧطﻠــق ﻓــﻲ ﺗّﺄوﻳـﻝ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻌزﻳــز ﻣـ ْـن ّ
ﺛـ ّـم ّ
ﻣﻌﺎﻧﻳـﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻟﻬـﺎ ،ﻳﻌﻠﻣـون ﺑﺣـ ﱢ
ق اﻟﻳﻘـﻳن
أن
« ّ
ﻓﻠﺷدة ﻣﺎ ﻳﻧﻛﺷف ﻟﻬم ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻳـﻪ ﺑﺎﻟﺗّﺄوﻳـﻝ ،وﻳـرون ّ
َ
أﱠﻧﻪ ﻋن اﻟﻠّﻪ اﻟﻣﺑﻳن ،إﻳﻣﺎﻧﺎً ﻻ ﺑـﺎﻹﻗرار واﻟﺗّﺻـدﻳق ،ﺑـﻝ ﺑﺎﻟﻛﺷـف واﻟﺗّﺣﻘﻳـق )(...؛ ﻷﱠﻧـﻪ ﻻ ﻳﺻـ ﱡﺢ أن
ﻳﻛون اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻻ ﻳﻌﻠﻣون ﺗﺄوﻳﻠﻪ».54

وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﺄوﻳﻼت اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻵﻳﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم:

ِ ِ
ِ
ﺎء{ .55
 ﺗﺄوﻳﻠﻪ اﻵﻳﺔَ } :وَﻳ ْﻐﻔ ُر َﻣﺎ ُد َون َذﻟ َك ﻟ َﻣ ْن َﻳ َﺷ ُ
اﻟرﺿﻰ».56
اﻟﺳﻳف ﻋﻧﻬم ،ﻻ ﻏﻔران ﱢ
ّ
ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻳراﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ّإﻳﺎﻫﺎ« :ﻏﻔران رﻓﻊ ّ
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ﱠ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـﻳس أََﺑـﻰ
اﺳ ُ
 وﺗﺄوﻳﻠﻪ ﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ،ﻓﻲ اﻵﻳﺔٕ َ } :وِا ْذ ُﻗْﻠَﻧـﺎ ﻟْﻠ َﻣﻼﺋ َﻛـﺔ ْـﺟ ُدوا ﻵ َد َم ﻓَ َﺳ َـﺟ ُدوا ِإﻻ ِإْﺑﻠ َ
57
ِ
واﺳـ ـ ــﺗَ ْﻛﺑر و َﻛـ ـ ـ ِ
اﻟﺳـ ـ ــﺟود
ـﺎن ﻣـ ـ ـ َـن اْﻟ َﻛـ ـ ــﺎﻓ ِر َ
َ ْ ََ َ َ
ﻳن{  ،أي« :اﺳـ ـ ــﺟدوا ﻵدم ﻣـ ـ ــؤﺗ ﱢﻣﻳن ﺑـ ـ ــﻪ؛ إذ ﻻ ﻳﺟـ ـ ــوز ّ
ﻟﻣﺧﻠوق».58
اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﺗــﺄوﻳﻼً ﻳﻣﻛــن ِﻣـ ْـن ﺧﻼﻟــﻪ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﺟﻣـ ٍـﻊ ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑــﻳن آﻳــﺎت
ـؤوﻝ اﻷﺣﺎدﻳــث
ﻛﻣــﺎ ّأﻧــﻪ ﻳـ ﱢ
ّ
اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻧﻔﺳﻪ .وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك:

أن رؤﻳ ــﺔ اﷲ اﻟـ ـوارد ذﻛرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣ ــدﻳث« :ﺳ ــﺗرون رّﺑﻛ ــم ﻳ ــوم اﻟﻘﻳﺎﻣ ــﺔ ﻣﺛ ــﻝ اﻟﺑ ــدر ،ﻻ
 ّأﻧ ــﻪ ﻳ ــرى ّﺗﺿﺎﻣون ﻓﻲ رؤﻳﺗـﻪ» .ﻟﻳﺳـت رؤﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻳن ﻋﻠـﻰ ظـﺎﻫر ﻟﻔـظ اﻟﺣـدﻳث ،ﺑـﻝ ﻳـذﻫب إﻟـﻰ ﺗﺄوﻟﻬـﺎ ﺗـﺄوﻳﻼ
آﻧﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗرون ﺗﺣﻘّق وﻋدﻩ ووﻋﻳدﻩ.59
ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرؤﻳﺔ ﻳﺗّﺳق ﻣﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﻘر ّ
أﺣﻲ ﻣﺎ ﺧﻠﻘت».60
ﺻور ﺻورةً ﻓﻲ اﻟ ﱡدﻧﻳﺎ ،ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔِ :
 ورواﻳﺔْ « :ﻣن ّ

ﻳؤوﻟﻬﺎ ﱠ
ﻌﺑد».61
ﱢ
ﺑﺄن اﻟﺗﺻوﻳر «اﻟﻣراد ﺑﻪ اﻷﺻﻧﺎم ،اﻟﺗﻲ ﺗُ َ

اﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع واﻟﻌﻘﻝ ،وﻋﻼﻗﺔ ﻛ ﱢﻝ دﻟﻳـﻝ
وﺑﻌد ﱡ
ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻻﻝ ﻧﺎﺻر ﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﺑﺎﻟﻘرآن و ّ
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻬﺎد اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن.
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧر ﻳﻘودﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟ ﱠ

ب -اﺟﺗﻬﺎدﻩ

اﻻﺟﺗﻬــﺎد ﻓــﻲ ﻓﻬــم دﻳــن اﻟﻠّــﻪ ﻫــو اﻷﺻــﻝ ﻟــدى اﻹﺑﺎﺿـ ّـﻳﺔ؛ ﻓـ ـ«ﻟــﻳس ﻓــﻲ اﻟ ـ ﱢدﻳن ﺗﻘﻠﻳـ ٌـد إﻻ ﻟﻸﻧﺑﻳــﺎء».62
أي ،واﺗّﻔﻘـت ﻋﻠـﻰ أري ﻣـن آراﺋﻬـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ أﻫـﻝ اﻟﺳـﻣﺎوات
وﻳﻘوﻝ اﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن« :ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﻣﺳـﺄﻟﺔُ ر ٍ

أن ﻏﻳــر ذﻟــك أﻗــوى وأﻗــرب ﻟﻠﺣــق ﻣــﺎ ﺟــﺎز ﻟــﻪ أن ﻳﺣﻛــم إﻻ ﺑﻣــﺎ أراﻩ اﻟﻠّــﻪ ّأﻧــﻪ
واﻷرض .ورأى أﺣـ ٌـد ّ
اﻟﺣق».63
ق ﻣﻬﻳﻌﻪ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اﻟﻌْﻠ ِﻣ ّﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ .وﻛم ﻳﺄﺗﻲ
وُﻳ ْﻛﺛ ُر ُ
أﻣ َﺎرة ﻋﻠﻰ أﱠﻧﻪ ﻳﺷ ﱡ َ َ
اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ﻣ ْن ذ ْﻛ ِر َﻛﻠ َﻣﺔَ « :ﻣﻌﻲ» َ
64
إن ﺟﻣﻳـﻊ ﻣـﺎ ﻧظرﺗـﻪ ِﻣ ْـن ﺗﻔﺳـﻳر أﻫـﻝ
ﻧﺳﻳﺞ وﺣدﻩ  .وﻳﻘوﻝ ﺗﺎرةً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫـﺎروت وﻣـﺎروتّ « :
َ
65
ـت
ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ»  .وﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ آﻳﺔ اﻟﻔطرةَ } :وأَ ْﺷﻬَ َد ُﻫ ْم َﻋﻠَﻰ أ َْﻧﻔُ ِﺳ ِﻬ ْم أَﻟَ ْﺳ ُ
اﻟﺗّﻔﺳﻳر ) (...ﻟم َﻳﺑِ ْن ﻟﻲ ّ
66
ٍ
ِ
ـﺄوﻝ اﻟﻘـرآن ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳـراﻩ ﻋﻘﻠـﻪ ،وﻻ ﻳﻬﻠـك ﻓـﻲ ﺧطﺋـﻪ )(...
ﺑ َرﱢﺑ ُﻛ ْم ﻗَﺎﻟُوا َﺑﻠَﻰ{  .ﻳﻘوﻝ« :وﻛـ ّﻝ ﻋـﺎﻟم ﺗ ّ
أﺻﺢ وأﻗوى ،ﻣـن ﻏﻳـر أن أُﺧطّـﺊ َﻣ ْـن ﻗـﺎﻝ ﺑﺧـﻼف ذﻟـك ،وﻣـن ﻟـم ﻳ َـر
ﻟﻲ
ّ
وأﻧﺎ ّ
ﻣﻣن ﻳرى رأي اﻟﻣﻌﺗز ّ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻠزم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـن
ﻣﺗﻌﺑد ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺻﺢ ﻓﻲ ذﻟك؛ ّ
اﻷﺻﺢ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻐﻳر ّ
ّ
ﻷﻧﻪ ّ
ﻟم ﻳﻌرﻓﻪ».67

68
وﻗد ﻳﺧﺎﻟف ﻋﻠﻣﺎء
أن اﻟﺗّﻘﻠﻳـد
اﻹﺑﺎﺿﻳﺔ ،ﻗﺎﺋﻼًّ « :
ّ
وﻳﻌﻠـن ّ
وﻟﻛﻧﻲ أﻗوﻝ ﻣن ﻏﻳر ﺧـﻼف ﻣﻧـﻲ ﻟﻬـم» ُ .
اﻟﻣﻘﻠﱠد ﻫـو ﻋﺑـد اﻟﻠّـﻪ ﺑـن إﺑـﺎض :ﻓ ـ«ﻟـﻳس ﻋﺑـد اﻟﻠّـﻪ ﺑـن إﺑـﺎ ٍ
ـﻲ،
ض ﺑﻧﺑ ﱟ
ﻻ ﻳﺟوز ،وﻳﺗﺑ أر ﻣﻧﻪ و ﻟو ﻛﺎن ُ
ﺣﺗّــﻰ ﻻ ﻳﺟــوز ﺧﻼﻓــﻪ -ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺟــوز ﻓﻳــﻪ اﻻﺧــﺗﻼف -وذﻟــك ﻫــو ﻣﻌﻧــﺎّ ،أﻧﻧــﺎ ﻻ ﻧﻘﻠﱢــد دﻳﻧﻧــﺎ أﺣــداً ِﻣـ ْـن
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن».69
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70
ف ﻣﺳـﺄﻟﺔً ﻓـﻲ اﻟـ ﱢدﻳن،
وﻳرى اﻟﺗّﻘﻠﻳد
َ
أن ﻳﻌ ِـر َ
أﺻﻝ اﻻﻓﺗراق  .واﻟـذي ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻣﻌ ّـوﻝ ﻟدﻳـﻪ ﻓـﻲ َﻣ ْـن ﻳرﻳـد ْ
أن
أن ﻳﺟﺗﻬد ﺑﻧﻔﺳﻪ ّأوﻻً؛ ﻟﻳﻌرف ﺣﻛﻣﻬﺎ .ﻓﺈن ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ ،ﻓﻳﺳﺄﻝ أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ،ﻓﺈن ﻟم ﻳﺟد ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺗﻘـد ْ

ﻳﺳﺄﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء إذا وﺟدﻫم.71
ﻟﻌﻘدي ﻟدى ﻧﺎﺻـر ﺑـن أﺑـﻲ ﻧﺑﻬـﺎن ﻳﺗﺑ ّـﻳ ُن ﻟﻧـﺎ
ﺗﻘدم ِﻣ ْن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ ا
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ّ
ً
أن ﻳﺗﻘﺎدم .ﻓﻬـو ﺗﺄﺻـﻳﻝ وﺗﻘﻌﻳـد ،وﺗﻔﻌﻳـﻝ ﻟﻸﺻـوﻝ واﻟﻘواﻋـد .وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ
أ ّن ﻣﺎ ّ
ﻗدﻣﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ْ
اﻟﻧﺣــو ﻓ ـﻼ ﻳﻧﺗﻬــﻲ وﻻ ﻳﺗﻘــﺎدم .وﻣــن أﻫـ ّـم ﻣرﺗﻛ ـزات ﻣﻧﻬﺟــﻪ :ﺿــرورة اﻟــدﻟﻳﻝ اﻟﻘــﺎطﻊ ِﻣـ ْـن اﻟﻘ ـر ِ
آن
ﻫــذا ّ
ٍ ِ
ﻳﺗوﺟـﻪ ﻟﻠﻣـﺗن،
ﺻﺢ
اﻟرﺳـوﻝ ﻧﻘـدا ّ
ﻟﻳ ّ
ُ
اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺷﻲء ﻣ ْن اﻟﻐﻳب ،وﻋﻧﺎﻳﺗﻪ ﺑﻧﻘـد اﻟرواﻳـﺎت اﻟﻣﻧﺳـوﺑﺔ إﻟـﻰ ّ
ـرد ﻣـﺎ ﺧﺎﻟﻔـﻪ ،وﺗﺄﻛﻳـدﻩ ﻋﻠـﻰ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ٕواﻋـﻼؤﻩ ِﻣ ْـن ﺷـﺄن
ﻳﻌرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ،ﻓﻳﻘﺑﻝ ﻣﺎ واﻓﻘـﻪ وﻳ ّ
اﻟﻌﻘﻝ.

اش ف ي
 - 1اﺑن أﺑﻲ ﻧﺑﻬﺎن ،اﻹﺧـﻼص ،ص .307وناصر ُولِ َد ف ي وادي بن ي خ روص ع ام ) (1778/1192وع َ
عمان نحو) (60عاماً ،من عمره الّذي بلغ ) (70عاما ً .بينما قضى ) (10األعوام األخي رة م ن حيات ه م ابين مس قط
وزنجبار .في معيّة السيّد سعيد بن سلطان البوسعيدي )ت  (1856/1273حتّى أدركته المنيّة في زنجب ار .نش أ ف ي
علم ورئاسة كان لھما دو ٌر ب ي ٌّن ف ي شخص يّته ،س واء م ن حي ث االس تعداد ال وراثي ،أو تھيئ ة المن اخ المالئ م
بيت ٍ
للعلم والريادة )الكاريزما( .فأبوه كان أكبر عالم ف ي عص ره ومص ره ،ولدي ه مكتب ة ع امرة ب آالف الكت ب ..اس تفاد
منھا ناص ٌر كثيراً ،ظھر في شخص يّته العلميّ ة واالجتماعيّ ة .تف رّغ للتّ أليف ،فك ان م ن المكث رين من ه ،وم ن أش ھر
مؤلّفاته :الحق المبين ،وھو في ستة مجلّدات ،واإلخالص بنور العلم والخ الص م ن الظل م .كم ا ك ان يؤلّ ف رج االً
يحملون العلم من بعده أشھرھم سعيد اب ن خلف ان الخليل ّي .ينظ ر اب ن رزي ق ،الص حيفة القحطانيّ ة.239-238/3 ،
تحقيق حسن النابودة.
 - 2البقرة.269/2 ،
 - 3ابن أبي نبھان ،م .ن ،ص.245
 - 4ابن أبي نبھان ،م .ن ،ص.245
 - 5ابن أبي نبھان ،تنوير العقول ،ص.41
 - 6األنعام.59/6 ،
 - 7التوبة.78/9 ،
 - 8شلتوت ،اإلسالم ،ص.57
 - 9طه العلواني ،ابن تيميّة وإسالميّة المعرفة ،ص.24
 -10ابن قرناس ،سنّة األوّلين ،ص.47
 -11ابن أبي نبھان ،التّوحيد ،و.230
 -12ابن أبي نبھان ،لطائف المنن ،و.326
 -13البقرة.254/2 ،
 -14ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص.306
 -15الرّواة –عنده -إ ّما إباضيّة فھم معروفون بالعدل واألمانة ،وإ ّما غير إباضيّة السيّما في االعتقاد .ف ال يقب ل م ن
غير اإلباضيّة حديثاً؛ أ ّما اإلباضيّة «فھم الح ﱠج ة ف ي ال ّش ريعة؛ إذ ھ م المتم ّس كون بھ ا» .اب ن أب ي نبھ ان ،اإلرش اد،
و .1على أنّه ير ّد رواية اإلباضيّة ،إذا خالفت القرآن ،وال يبالي بر ّدھا.
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 -16ابن أبي نبھان ،التّوحيد ،و.230
 -17ينظ ر ف ي مس ند الرّبي ع األحادي ث رق م .(487) ،(484) :وم ن الج دير بال ذكر ّ
أن مس ند الربي ع ھ و معتم د
اإلباضيّة في الحديث.
 -18ينظ ر م ثالً :الرّبي ع ،الج امع .62/1 ،رقم ه ) .310-309 /3 ,(123رقم ه .365/4 .(824) :رقم ه.(945) :
أب و غ انم ،المدوّن ة .608-605 ،465 ،165-160/1 ،وك ذلك :خم يس الع دويّ ،الم نھج العق ديّ ،ص32ـ 37؛
سلطان الحجريّ ،خطاب جابر ،ص .5-4
 -19للتّوسّع :ينظر :صالح البوسعيديّ ،رواية الحديث عند اإلباضيّة ،ص126 ،111ـ .135
 -20السّعديّ ،قاموس ال ّشريعة.275/7 ،
 -21البخاري ،الجامع الصحيح ،2367/5 ،رقمه )(2258؛ مسلم ،الصحيح ،94/1 ،رقمه .(153) :وكيف يستقيم
ْ
أن يقال ّ
أن ما اتفق على روايته البخاري ومسلم أصح الحديث.
 -22سورة الفرقان68 :25 :ـ.69
 -23ابن أب ي نبھ ان ،لط ائف الم نن ،و21ـ  .22ولمعرف ة المزي د م ّم ا ر ّده لمعارض ته الق رآن ،ينظ ر أيض ا ً :و،13
 .611 ،273 ،244 ،100 ،99وكذلك التّوحيد ،و.223 ،221 ،188 ،99 ،98
 -24الرواية أخرجھا ابن حبّان ،الصحيح ،387/14 ،رقمھا )(6468؛ الترمذيّ ،السّنن ،رقمھا ).(2435
 -25ابن أب ي نبھ ان ،تن وير العق ول ،ص .33وللتّو ّس ع ف ي معرف ة نم اذج أخ رى ر ّد فيھ ا اب ن أب ي نبھ ان الرّواي ة؛
الختالف المذاھب فيھا ،ينظر :ابن أبي نبھان ،التّوحيد ،و.230 ،223 ،213 ،207 ،206
 -26ص32/38 ،ـ .33
 -27ابن رزيق ،الفتح المبين ،ص .160ولمعرة المزيد من النّماذج للتعرف على اط راد القاع دة عن ده ،ينظ ر :اب ن
أبي نبھان ،التّوحيد ،و .229والقول الذي ير ّده ابن أبي نبھان حكاه أھ ل التّفس ير .ينظ ر م ثالً :اب ن كثي ر ،التّفس ير،
.243/3
 -28ياسين.38/36 ،
 -29ابن أبي نبھان ،لطائف المنن ،و .288والرواية في :أحمد بن حنبل ،المسند ،69/2 ،رقمه ).(5372
 -30للتّو ّس ع ف ي بي ان ظ روف ومالبس ات ت دوين رواي ات الح ديث ،ينظ ر :أحم د أم ين ،فج ر اإلس الم ،ص-216
228؛ عبد الجواد ياسين ،السلطة في اإلسالم ،ص291-235؛ لؤ ّ
ي صافي ،إعمال العق ل ،ص162-128؛ زكريّ ا
المحرم ّي ،جدليّة الرّواية ،ص .77-23
ّ
 -31للتّوسّع في بيان معياريّة القرآن عند اإلباضيّة ،ينظر :مسلم الوھيب ّي ،الفكر العق د ّ
ي عن د اإلباض يّة ،ص-268
.272
 -32لمعرفة أمثلة على تطبيقات اإلباضيّة في عرض الروايات على القرآن ،ينظ ر م ثالً :الربي ع ،الج امع /3 ،رق م
)(805؛ الكدم ّي ،المعتبر52/1 ،؛ األص ّم ،النّور ،ص243 ،193؛ الشقص ّي ،منج الطالبين.125/1 ،
 -33الربيع ،م .س /1 ،رقمه.(40) :
 -34الشورى.10/42 ،
ّ
 -35عبد ّ
ﷲ بن إباض ،رسالة عبد ﷲ ب ن إب اض إل ى عب د المل ك ب ن م روان ،ملحق ة بكت اب :مح ّم د ناص ر ،م نھج
ال ّدعوة ،ص.335
 -36ھو وائل بن أيّوب الحضرم ّي )  (8/2عال ٌم إباض ّي قد َم البصرة ِم ْن اليمنِ ،م ْن تالميذ أب ي عبي دة )(767/150
البارزين؛ فقد خلَف اإلم ا َم الربي ع ف ي رئاس ة اإلباض يّة بالبص رة ،بع د رج وع الربي ع إل ى عم انِ .م ن تالمي ذه أب و
سفيان محب وب ب ن الرحي ل ،وأب و ص فرة ،وھاش م .ل ه س يرتان علميّت ان ،غي ر آرائ ه المبثوث ة ف ي كت ب اإلباض يّة
الس يّما مدوّن ة أب ي غ انم .وك ان ِم ْن ال ذين ب ايعوا اإلم ام طال ب الح ق ) (748/131ف ي ال يمن .ينظ ر :ال ّدرجين ّي،
طبقات المشايخ278/2 ،؛ فھد السعديّ ،العمانيّون ،ص.315
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 -37أبو أيّوب ،سيرة في نسب اإلسالم ،ملحقة بكتاب :السليم ّي ،ال ّشمس الشارقة ،ص.132
 -38السّعديّ ،قاموس ال ّشريعة.110/7 ،
 -39ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص .306
 -40السعديّ ،قاموس الشريعة.326/7 ،
 -41ينظر حكاية اإلجماع على ھذه المسائل لدى :ابن حزم ،مراتب اإلجماع ،ص173؛ التّفتازان ّي ،شرح النّسفيّة،
ص.124 ،76
 -42ابن أبي نبھان ،اإلرشاد ،و.2
 -43يقول محمود ش لتوت )ش يخ األزھ ر ال ّس ابق(« :ال أك اد أع رف ش يئا ً اش تھر ب ين النّ اس أنّ ه أص ٌل م ن أص ول
التّشريع في اإلسالم ،ث ﱠم تناولته اآلراء واختلفت فيه المذاھب من جميع جھاته ،كھذا الذي يس ّمونه «اإلجماع»؛ فق د
اختلفوا في حقيقته» .شلتوت ،اإلسالم ،ص.65
 -44كم ا فع ل النّظّ ام المعتزل ّي .ينظ ر :ال ّشھرس تان ّي ،المل ل والنّح ل ،ص ،61أو بع ض المعاص رين كعب د الج واد
ياسين ،السﱡلطة في اإلسالم ،ص65ـ.67
 -45ابن أبي نبھان ،التّوحيد ،و.18
 -46الحجّ.46/22 ،
 -47السّعديّ ،قاموس ال ّشريعة.262-261/1 ،
 -48ابن أبي نبھان ،التوحيد ،و.4
 -49ابن أبي نبھان ،م .ن ،و.22
 -50ابن أبي نبھان ،م ،ن.237 ،
 -51ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص.240
 -52الكدم ّي ،المعتبر .13/1 ،وقد سبق التّعريف بأبي سعيد في ص.3
 -53اب ن برك ة ،الج امع .57-56/1 ،واب ن برك ة ھ و أب و مح ّم د عب دﷲ ب ن محم د ب ن برك ة البھل و ّ
ي العُم ان ّي
)ق ،(12/4إم ام ف ي العل م ُع ِرف بتحقيقات ه الفقھيّ ة والكالميّ ة ،أخ ذ العل م ع ن اإلم ام س عيد ب ن عب دﷲ الرحيل ّي
)ق ،(12/4وعن أبي مالك الصالن ّي )ق .(12/4ولقد أخذ العلم عنه تالميذ كثيرون ،أشھرھم :أبو الحس ن البس يو ّ
ي
)ق .(12/4ترك مؤلّفات منھا :الموازنة ،والتّعارف ،والجامع ،والتقييد .وھو إمام المدرس ة الرس تاقيّة ف ي عص ره.
ينظر :فھد السعديّ ،العمانيّون ،ص.136-135
 -54ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص.264
 -55النّساء.116/4 ،
 -56ابن أبي نبھان ،السّيرة ) ،(2ضمن اإلخالص )المخطوط( ،و.610
 -57البقرة.34/2 ،
 -58ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص.212
 -59اب ن أب ي نبھ ان ،التّوحي د ،و .155ولإلباض يّة موقف ان م ْن أحادي ث الرؤي ة ،أح دھما :ر ﱡدھ ا؛ لمخالف ة الكت اب
العزيز .وثانيھما :تأويلھا بم ا ال يتع ارض م ع الكت اب العزي ز .ال ّس الم ّي ،جواب ات .111/6 ،والعجي ب ّ
أن اب ن أب ي
نبھان يغلب عليه ر ّد ما يتع ارض و آي ات الكت اب العزي ز ،بَ ْي َد أنّ ه ف ي ھ ذه الرّواي ة ذھ ب إل ى التّأوي ل؛ ألنّ ه ي رى
عبارة الرﱢواية «تكاد تكون آيةً معجزةً» و« ّ
ألن ك ﱠل َم ْن كان عالم ا ً بق وانين البالغ ة والفص احة ،ونظ ر بن ور العق ل
النّوران ّي ،يعلَ ُم ّ
أن ھذه الرّواية ِم ْن المعجزات ،التي ال قدرة للبشر -غير النّب ّي -أن يأتيھا ھكذا ،أو يأتي بمثلھا .ول و
بعض ظھي را» .اب ن أب ي نبھ ان ،م .س ،و .156والح ديث رواه البخ اريّ ،الص حيح203 /1 ،
ك ان بعض ھم ل
ٍ
رقم529:؛ مسلم ،الصحيح ،439/1 ،رقم.633 :
 -60البخاري ،م .س 2223 /5 ،رقم )(5618؛ مسلم ،م .س 1680/3 ،رقم ).(2110
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 -61ابن أبي نبھان ،لطائف ،و.629
 -62أبو الحواري ،الجامع.11/1 ،
 -63السّعديّ ،قاموس ال ّشريعة.326/7 ،
 -64ينظر :مثالً :التوحيد ،و .140
 -65السّعديّ ،م .س.374/6 ،
 -66سورة األعراف.172 :7 :
 -67السّعديّ ،م .س.342/6 ،
 -68ابن أبي نبھان ،م .س ،و.10
 -69السّعديّ ،م .س.297/7 ،
 -70ابن أبي نبھان ،اإلرشاد ،و.3-2
 -71ابن أبي نبھان ،اإلخالص ،ص.175
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الكرامة اإلنسانية في المفھوم اإلسالمي


محمد السماك

قسمت بحثي إلى قسمين  ..في القسم األول سوف أتحدث عن مفھوم الكرامة اإلنسانية في اإلسالم ملقيا ً ضوءاً
على أسسھا الشرعية ،وفي القسم الثاني سوف أتحدث عن موقف إسالمي من تحديات الكرامة اإلنسانية في ظل
العولمة التي تلقي بظلھا على الثقافات والعقائد واألديان المختلفة.
أوالً :في مفھوم الكرامة اإلنسانية إسالميا
تعلّمنا األدبيات الدينية أنه في البدء كانت لإلنسان حياة في الجنة تتسم نظريا ً بالنعيم المقيم .بعد الوقوع في الغواية
وارتكاب فعل المعصية ثم التوبة ،أصبحت لإلنسان حياة في الدنيا تقوم على قواعد يمكن استخالصھا من القرآن
الكريم على النحو التالي:
أوالً :إن اإلنسان ال يؤثم على ذنب لم يقترفه .وبالتالي فانه ال يولد مذنبا ً بل يولد على الفطرة .أي انه يخلق
مبرمجا ً للبحث عن ﷲ وااليمان به} .وال تكسب نفس اال عليھا وال تزر وازرة وزر أخرى{)األنعام/
}(164ومن ضلّ فإنما يض ّل عليھا وال تزر وازرة وزر أخرى{)اإلسراء. (15 /
ثانيا ً :ان اإلنسان ھو خليفة ﷲ على األرض .وخالفة ﷲ مھمة تعكس أعلى مراتب التكريم االلھي لإلنسان.
}وإذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما ال تعلمون{)البقرة. (30 /
ثالثا ً :ألن اإلنسان ھو خليفة ﷲ ،فقد سخر ﷲ له ما في السماوات وما في األرض )لقمان} (20 /ﷲ الذي خلق
السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا ً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر
بأمره وسخر لكم االنھار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنھار وآتاكم من كل ما سألتموه
وان تعدوا نعمة ﷲ ال تحصوھا ،ان اإلنسان لظلوم كفار{)إبراھيم.(34-31 /
ھذا يعني ان ﷲ خلق قوانين الطبيعة لتكون مسخرة لإلنسان ليقوم بمھمة خالفة ﷲ في إعمارھا} .ھو أنشأكم من
األرض واستعمركم فيھا{)ھود .(61 /ذلك ان من مقومات خالفة ﷲ عمارة الكون وبنائه خدمة لإلنسان وليس
إفساده وتدميره.
رابعا ً :إن خالفة ﷲ أمانة .أي ان خالفة ﷲ في الناس )الحكم( أمانة .وخالفة ﷲ في الطبيعة )البيئة( أمانة.
واألمانة مسؤولية كبرى} .إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين ان يحملنھا وأشفقن منھا
وحملھا اإلنسان انه كان ظلوما ً جھوالً{)األحزاب.(72 /
 كاتب وباحث من لبنان .
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خامسا ً :ان ﷲ خلق اإلنسان بحيث يقدر على استجالء وعلى استيعاب علوم الدنيا كلھا} .وعلم آدم األسماء
كلھا{)البقرة .(31 /ولذلك ّ
حث ﷲ اإلنسان على أن يتفكر في خلقه وفي نفسه وفي الكون من حوله ،حتى يدرك
إن سقف العلم مرتفع وان آفاقه واسعة وانه مھما اكتشف اإلنسان من معادالت المعرفة فثمة مزيد يجب ان يعمل
عقله وفكره على اكتشافه} .وما أوتيتم من العلم اال قليالً{)اإلسراء .(85 /و}فوق كل ذي علم عليم{)يوسف76 /
(.
صوره في أحسن صوره{)التغابن (3 /من الخلية
سادسا ً :خلق ﷲ اإلنسان }في أحسن تقويم{)التين (4 /و} ّ
الحية بما تحمله من مورّ ثات ووظائف ،إلى العقل المفكر وما يستطيع ان يصل اليه من آفاق المعرفة والقدرة
على اإلبداع واالستدالل} .ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في الب ّر والبحر ورزقناھم{)اإلسراء. (70 /
ان تكريم ﷲ لإلنسان في اإلسالم ھو تكريم لذاته اإلنسانية وتكريم لدوره )خالفة ﷲ(} .ولقد فضل ﷲ اإلنسان
على كثير ممن خلق تفضيالً{)اإلسراء .(40 /فضّله حتى على المالئكة الذين ال عمل لھم سوى عبادة ﷲ والذين
خلقھم من نار وخلقه من طين وذلك عندما أمرھم بالسجود آلدم اإلنسان .وبرزت مقومات التفضيل التكريمي من
خالل المعرفة التي شاء ﷲ ان يودع منھا عقل اإلنسان ما لم يشأ ان يودعه عقل المالئكة} .وعلم آدم األسماء
كلھا ثم عرضھم على المالئكة فقال انبئوني بأسماء ھوالء ان كنتم صادقين .قالوا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا
انك أنت العليم الحكيم .قال يا آدم انبئھم بأسمائھم فلما انبأھم قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات واألرض
وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون{)البقرة.(33-31 /
أودع ﷲ في اإلنسان بعض مفاتيح المعرفة وھي في ذاتھا صفات الھية من دونھا ال يستطيع اإلنسان ان يقوم
بمھمة خالفة ﷲ .من ھذه المفاتيح  /الصفات ان يكون اإلنسان رقيبا ً على نفسه ممسكا ً بناصيتھا قيّما ً عليھا على
النحو الذي شرحه ابو حامد الغزالي )توفي 1111م (.في كتابه «إحياء علوم الدين» ،وان يكون قاضيا ً على
أعماله وعلى نواياه على قاعدة قوله -صلى ﷲ عليه وسلم« -إنما األعمال بالنيّات» ،وعلى قاعدة قوله -ع ّز
وجلّ } -فإنه يعلم الس ّر وأخفى{)طه.(7 /
كثيرة جداً ھي المخاطبات االلھية في القرآن الكريم لقوم يعقلون .لقوم يعلمون .لقوم يتفكرون.
}أولم يتفكروا في أنفسھم .ما خلق ﷲ السماوات واألرض وما بينھما اال بالحق وأجل مسمى{)الروم.(8 /
}فلينظر اإلنسان مما خلق{)الطارق.(4 /
}قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات{)يونس.(101 /
}أفلم يسيروا في األرض فتكون لھم قلوب يعقلون بھا{)الحج.(46 /
}أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق ﷲ{)األعراف.(185 /
}أفال ينظرون إلى اإلبل كيف ُخلقت والى السماء كيف رُفعت والى الجبال كيف نُصبت والى األرض كيف
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سُطحت{)الغاشية.(20-16 /
}وما ّ
يذك ُر اال أولو األلباب{)آل عمران.(6 /
عندما }يسخر ﷲ لإلنسان ما في السماوات وما في األرض{)لقمان ،(20/فان معنى ذلك ان اإلنسان أھم من
الطبيعة .أي إن اإلنسان أعظ ُم )مثالً( من الشمس التي ذھب في تعظيمه لھا إلى ح ّد العبادة .وأعظم من القمر
ومن النار ومن الرياح وغيرھا من الظواھر اآلفلة .وعندما يجعل ﷲ عالقة اإلنسان به عالقة مباشرة ،وعندما
يجعل حسابه ثوابا ً وعقابا ً مھمة الھية فقط ،وعندما يح ّمل ﷲ اإلنسان تبعات خياراته وأعماله في الدنيا وينصبه
حكما ً على نفسه وقاضيا ً على نواياه ،فإنه بذلك يرفع من قدره ويكرّمه ويصطفيه على كثير ممن خلق.
ھذه الصفات تجرد اإلنسان عن التبعية العمياء ،وتسمو به إلى الطاعة المطلقة

من خالل العقل والعلم والفكر،

وفوق ذلك من خالل حريته في االختيار.
}ھل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{)الزمر.(39 /
}إنما يخشى ﷲ من عباده العلماء{)فاطر.(28 /
وزيادة في تكريم الذات اإلنسانية فان اإليمان با في اإلسالم ال يكون وراثيا ً من بطن ام مثالً ،وال يكون إجرائيا ً
بطقوس رمزية ،ولكنه يكون بفعل ارادة فردية} .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{)الكھف.(29 /
واإليمان ال يكون باإلكراه} .ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي{)البقرة .(256 /والال ھنا ليست ناھية أي
ال تُكرھوا الناس حتى يؤمنوا ،ولكنھا نافية بمعنى ال يكون ايمان باإلكراه.
ان الذاتية اإلنسانية تتبلور في األنا من خالل صياغة الركن االول في اإلسالم .فعبارة «أشھد أن ال اله اال ﷲ
وأن محمداً رسول ﷲ» ،تعني أنا اإلنسان أقرّ ر أنني أؤمن وأشھد ان ال اله اال ﷲ وان محمدا رسول ﷲ.
فاإليمان ھنا ليس إرثا ً وال منّة وال أمراً مفروضا ً .اإليمان ھداية من ﷲ }يھدي ﷲ لنوره من يشاء{)النور(35 /
وھي ھداية تضيء العقل اإلنساني وتفتحه على معرفة ﷲ وااليمان به.
وللتأكيد على الحرية اإلنسانية التكريمية لإلنسان ترد في القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر النبي بحدود مھمته
رسوالً من عند ﷲ.
}فذكر إنما أنت مذ ّكر لست عليھم بـمصيطر إال من تولّى وكفر فيعذبه ﷲ العذاب االكبر ان الينا ايابھم ثم ان
علينا حسابھم{)الغاشية.(26-20 /
}قل أطيعوا ﷲ وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما ُح ّمل وعليكم ما ُح ّملتم وان تطيعوه تھتدوا وما على
الرسول اال البالغ المبين{)النور.(54 /
}ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جميعا ً ،أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين{)يونس.(99 /
}من يطع الرسول فقد اطاع ﷲ ومن تولى فما ارسلناك عليھم حفيظا ً{)النساء.(80 /
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}فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليھا وما انا عليكم بحفيظ{)األنعام.(104 /
}إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اھتدى فلنفسه ومن ضلّ فانما يض ّل عليھا وما أنت عليھم
بوكيل{)الزمر.(41 /
ولقد ذھب اإلسالم في احترام حرية اإلنسان وفي احترام وكالته عن نفسه امام ﷲ تأكيداً لكرامته اإلنسانية إلى
حد إلغاء أي وساطة بين ﷲ واإلنسان .فال سلطة ألي مرجعية على ايمان الفرد سوى سلطته على نفسه في الدنيا
وسلطة ﷲ عليه في الدنيا و في اآلخرة ،ثوابا ً أو عقابا ً.
}ومن يدع مع ﷲ الھا ً آخر ال برھان له به فانما حسابه عند ربه .انه ال يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم
وانت خير الراحمين{)المؤمنون.(118-117 /
}قل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر{)الكھف.(29 /
في كتابه «اإلسالم عقيدة وشريعة» يتحدث رحمه ﷲ الشيخ محمود شلتوت إمام األزھر الشريف عن المرتد عن
اإلسالم في ضوء اآلية القرآنية الكريمة} :يا أيھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وھو كافر فأولئك
حبطت اعمالھم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون{)البقرة .(217/فيالحظ الشيخ شلتوت
ان اآلية الكريمة ال تتضمن سوى عقوبتين اثنتين :عقوبة في الدنيا «حبطت أعمالھم» .وعقوبة في اآلخرة
«أصحاب النار».
أق ّر اإلسالم مبدأ العقوبة

في مرحلتيه التأسيسيتين على ما بين المرحلتين من اختالفات .اوالً في المرحلة

المكية التي تميزت باستقواء الكفار على المسلمين الذين كانوا مجرد أقلية مستضعفة ،وثانيا في المرحلة المدنية
عندما تح ّول المسلمون إلى قوة حاكمة ،وعندما أقاموا النواة األولى للدولة .ومع االلتزام بمبدأ العقوبة

وحده

تمسك المسلمون في المرحلتين ايضا ً بمبدأ الجدال مع غير المؤمنين بالتي ھي أحسن ،من غير ان تؤثر وقائع
االنتقال من االستضعاف إلى االستقواء على التمسك بالثوابت المبدأية.
ثمة مالحظة توضيحية إضافية .وھي ان اآلية القرآنية قالت} :من يرتد منكم عن دينه فيمت{ ولم تقل فيُقتل.
فالموت ھو عملية انتقال الروح إلى بارئھا بصورة طبيعية اما القتل فانه موت بالعدوان أو بالعقاب .الموت ھو
رجعة النفس إلى ربھا راضية مرضية ،والقتل ھو انتزاع للنفس بالقوة.
وھنا ال بد من توضيح الفارق بين االرتداد عن الدين والخروج من صف المسلمين إلى صف أعدائھم .ان حكم
الردة حكم الھي في الدنيا )حبطت اعمالھم( وفي اآلخرة )أولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون( .أما الخروج من
صف المسلمين إلى صف أعدائھم فتلك خيانة في الدنيا وعقوبتھا دنيوية تحددھا القوانين وتُصدر احكامھا ھيئات
قضائية مختصة ،كانت ولم تزل في معظم قوانين العالم عقوبة باإلعدام.
يقوم التشريع اإلسالمي كما ھو معروف على القرآن الكريم أساسا ً ،وعلى السنة النبوية الشريفة ،وعلى المعقول
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الموافق لروح المنقول ،باإلجماع والقياس واالستصحاب واالستصالح واالستحسان .أكدت الشريعة على امور
عديدة تصون الكرامة اإلنسانية ومن ابرز ھذه االمور المساواة بين الناس ،وحماية حق الحياة }وال تقتلوا النفس
التي حرم ﷲ اال بالحق{)آل عمران ،(151 /وحماية البشرية كأسرة انسانية واحدة} .ومن قتل نفسا ً بغير نفس أو
فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ً{ )المائدة .(32 /وقبل ألف عام من اعالن جان جاك روسو «ان
اإلنسان يولد حراً» .قال عمر بن الخطاب في رسالة لعمرو بن العاص عبارته الشھيرة« :متى استعبدتم الناس
وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً».
واالجتھاد الفقھي ھو في ذاته َمعلم من ابرز معالم احترام الكرامة اإلنسانية في ممارسة حرية الفكر والرأي
والبحث عن الحقيقة واحترام االختالف في طرق الوصول اليھا وحتى في توصيفھا  .لقد دعا النبي عليه السالم
إلى االجتھاد على قاعدة «اجتھدوا فكل ميسر لما خلق له» ،وھي قاعدة عامة مفتوحة لكل مجتمع في كل زمان
وفي كل مكان .ولذلك رفض اإلمام مالك العمل باقتراح ھارون الرشيد بفرض مذھبه على الناس .وبرر اإلمام
مالك رفضه بحرصه على عدم تقييد حرية االجتھاد .وقصة الخليفة عمر بن الخطاب في قضية المھور معروفة
عندما تراجع في ضوء اعتراض امرأة كانت بين المصلّين في المسجد  ،عن اجتھاد خاطئ له مردداً بأعلى
صوت« :أصابت امرأة وأخطأ عمر».
ولقد بلغ احترام الحرية اإلنسانية في اإلسالم ح ّد االعتراف بشرعية التباين إلى ح ّد االختالف في تفسير آيات
القرآن الكريم نفسه .واالختالف ھنا ليس كامنا ً في النص المقدس ،بل انه اختالف انساني على الفھم غير المقدس
للنصّ  .انه اختالف بين المفسرين والمجتھدين حول اشراقات اكثر من معنى في عقول مختلفة حول نص واحد.
انه اختالف بين اراء وليس اختالفا ً مع النص .ومن ھنا نشأت المذاھب والمدارس الدينية المتعددة التي تشكل
ظاھرة صحة وعافية في مجتمع يحترم عقل اإلنسان وكرامته وحقه في استنباط االحكام ضمن االطر العلمية
والدينية الرصينة.
لم يفرض اإلسالم نفسه ولم يشق طريقه إلى القلوب والعقول بالخوارق من األعمال .فالرسول محمد عليه السالم
لم يقم بمعجزات من نوع شفاء المرضى واحياء الموتى بإذن ﷲ .أو بتحويل العصا إلى حية تسعى باذن ﷲ ،أو
بمخاطبة الحيوان أو سوى ذلك مما يفوق قدرة البشر الطبيعية .اإلعجاز األھم والمستمر حتى يرث ﷲ األرض
ومن عليھا الذي جاء به محمد عليه السالم ھو القرآن الكريم من حيث انه نصّ الھي يحمل في المحدود من
كلماته وأحرفه ،الالمتناھي من المعاني التي يمكن استخالصھا لتتناسب مع طبيعة التطور اإلنساني في كل زمان
ومكان.
خاطب اإلسالم العقل اإلنساني احتراما ً له واعتمد على المنطق وعلى مقارعة الحجة لتسفيه عقيدة الشرك،
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ولتحرير اإلنسان من عبادة األوثان القديم منھا والمستحدث ،احتراما ً له أيضا ً وتكريما ً إلنسانيته بعبادة ﷲ
الواحد األحد.
من خالل ذلك يجدر التوقف امام امر اساسي وھو ان التكريم االلھي لإلنسان الوارد في القرآن الكريم ھو تكريم
بالمطلق .سواء كان اإلنسان مؤمنا ً با أو كافراً به .سواء كان مسلما ً

أو جاحداً له .وبالتالي فان التكريم ليس

وقفا ً على فئة دون اخرى من الناس .فالكرامة اإلنسانية المستمدة من ارادة ﷲ وفضله كرامة تشمل الناس
جميعھم ايا ً يكن جنسھم أو لونھم أو لغتھم وبصرف النظر عن معتقداتھم وآرائھم  .فا ليس رب اليھود وحدھم،
أو رب النصارى وحدھم .أو رب المسلمين وحدھم .انه رب العالمين.
ثانيا ً :اإلسالم أمام تحديات الكرمة اإلنسانية
تحدد عالقة المسلمين بالعالم المعاصر العوامل الرئيسة التالية:
 - 1العولمة ،والتخوّف اإلسالمي مما قد تحمله في طياتھا من إلغائية للثقافة وللقيم وللھوية اإلسالمية ،ومن
ھيمنة سياسية واقتصادية على العالم اإلسالمي.
 -2االسالموفوبيا ،بمعنى كراھية المسلمين التي تنتشر كالنار في الھشيم في العالم المعاصر والتي ازدادت حدة
بعد جريمة 2001/9/11م في نيويورك وواشنطن.
 - 3التخلّف عن مواكبة التقدم العلمي واالقتصادي واالنمائي العالمي ،الذي ترزح تحته معظم المجتمعات
اإلسالمية ،والذي يترافق مع ارتفاع في نسبة األمية ،والبطالة واإلنتاجية.
تحوله إلى كتلة متراصة تحتل موقعا ً
 - 4الخالفات التي تعصف بين دول العالم اإلسالمي والتي تحول دون ّ
محترما ً في لعبة االمم وفي صناعة القرارات الدولية .األمر الذي يجعل المسلمين غثاء كغثاء السيل في مجرى
العالم المعاصر ،من دون ان يشكو من قلة في العدد أو من قلة في الثروات الطبيعية.
وتتداخل ھذه العوامل وتتشابك بحيث يتعذر معالجة أي منھا بمعزل عن العوامل األخرى .أما الجامع المشترك
بينھا فيتمثل في المبادئ االساسية التالية:
المبدأ االول تح ّول القضايا الوطنية )مثل حقوق االقليات وحتى االفراد وحرية العبادة وسواھا( إلى قضايا عالمية
) مؤتمر األقباط في الكونغرس بتاريخ 2005/11/16م( .وكذلك تحوّل القضايا العالمية )مثل السالم والتنمية
وحركة رؤوس األموال واالستثمارات والخدمات وتبادل السلع( إلى قضايا وطنية.
المبدأ الثاني ھو ان القرار الوطني في دولة ما لم يعد ملكا ً مطلقا ً الصحابه فقط أو وقفا ً عليھم فقط  .ولكن عملية
اتخاذه باتت جزءاً من عملية اوسع تلعب فيھا عناصر ما وراء الحدود دوراً أساسيا .وبالتالي فان الممثلين
المنتخبين المكلفين بتسييس وادارة امور شعب ما أو دولة ما ،أصبحوا رھينة نظام عالمي له قوانينه الخاصة
التي ال تلتقي دائما ً وبالضرورة مع القوانين المحلية ،والتي كثيراً ما تتناقض معھا ايضا ً.
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المكون األساسي لكل
مكون أساسي ،بل
ّ
المبدأ الثالث ھو انحسار فرص التنوع الثقافي الوطني علما ً بأن الدين ّ
ثقافة .ان الشعور باالختناق الذي بدأت تعاني منه ثقافات متعددة يعود إلى انفالش ثقافة واحدة على العالم والى
محاولة فرض قيمھا وتعميد ھذه القيم مقياسا ً وحيداً للتخلّف أو للتحضّ ر.
لم يعد العالم منقسما ً فقط إلى شمال غني وجنوب فقير ،فبعد دخول عامل المعرفة و الالمعرفة ،أصبحت ھذه
المعادلة أشد خطراً ) مؤتمر قمة المعلوماتية في تونس (.
ان الجمع بين الغنى والمعرفة من جھة أولى ،و بين الفقر والالمعرفة من جھة ثانية ،يك ّون حالة انشطارية في
المجتمع اإلنساني تحمل في طياتھا مضامين اشد خطورة من االنقسام التقليدي القائم بين الشمال والجنوب منذ
عقود  .فنسبة الفجوة في الثروة بين اثرياء العالم وفقرائه كانت  30إلى واحد في الستينات من القرن الماضي.
ولكن بعد عشر سنوات تضاعفت ھذه النسبة واصبحت  60إلى واحد .وفي اقل من عقد من الزمن أصبحت
النسبة في عام 1997م 74 ،إلى واحد  ،لتتجاوز ھذه النسبة في مطلع القرن الواحد والعشرين عشية االنيھار
الكبير في األسواق المالية العالمية.
فعلى صعيد الملكية كان  200بليونيراً فقط يملكون اكثر مما يملكه  41بالمئة من سكان العالم .وعلى صعيد
اإلنتاج فان  600مليون انسان في الدول الفقيرة ينتجون اقل من ثالثة من أصحاب المليارات الذين يملكون
مؤسسات صناعية أو مالية دولية كبرى .وفي العالم  40شركة متعددة الجنسية تملك كل واحدة منھا اكثر مما
تملكه مائة دولة من الدول الفقيرة.
اما نسبة الفجوة المعرفية فانھا اشد خطورة .ذلك ان عشر شركات كبرى فقط من شركات االتصال تسيطر على
 86بالمئة من السوق .وان عشر دول فقط تقدم  95بالمئة من براءات االختراع واالكتشاف في العالم .ذلك ان
المعرفة تقود إلى المزيد من المعرفة وبالتالي إلى المزيد من الغنى والثروة .والعكس صحيح.
والدليل على ذلك انه في الفترة بين عامي  1960و 1989م زاد نصيب الـ  20في المائة األكثر ثراء في العالم
من  70في المائة إلى  38في المائة من الدخل العالمي .اما العشرون في المائة األكثر فقراً فقد انخفض نصيبھم
إلى أقل من  15في المائة ،وأكثريتھم الساحقة من المسلمين.
ھذا االستقطاب للثروة يزداد ايضا داخل الدول االكثر ثراء ،ففي الواليات المتحدة يسيطر واحد في المائة من
االكثر ثراء على  40في المائة من الثروة القومية
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ھناك أقلية غنية من البشر ال تتعدى خمس سكان العالم تسيطر على وتستھلك  80في المائة من الموارد الطبيعية
في ھذا العالم .و«النموذج الغربي» للتنمية يكلف العالم الثالث ،وھو في معظمه من الشعوب اإلسالمية )بسبب
الفقر وسوء التغذية والجوع واألمراض البسيطة العالج( حياة  45مليون شخص سنويا ً من بينھم  15مليون طفل
دون ّ
سن الخامسة.
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ان «وحدانية السوق» التي أصبحت مرادفة لـ «الحداثة» تأخذ شكل انھيار العالقات االجتماعية لصالح منظور
«دارويني» اجتماعي كما كان يتصورھا «سبنسر» وھي الحرية الممنوحة لألقوى اللتھام األضعف.
أمام ھذا الواقع يجد المسلمون أنفسھم امام تحديات ال سابق لھا تضعھم في جبھة ضد عولمة الفقر من حيث انه
امتھان للكرامة اإلنسانية .فالدين أساسا ً ھو من اجل اإلنسان وليس العكس .وفي العقيدة الدينية اإلسالمية الكثير
من التعاليم التي تحضّ على التكافل االجتماعي بين الناس؛ إن اإلسالم يحترم الملكية الفردية ولكنه في الوقت
نفسه يحرّم خزن األموال ،بمعنى انه يحرم منع أو عرقلة تداولھا بين الناس.
}والذين يكنزون الذھب والفضة )األموال( وال ينفقونھا في سبيل ﷲ )في سبيل الجماعة( فب ّشرھم بعذاب
أليم{)التوبة.(35 /
وي ّشدد اإلسالم على ضرورة توظيف المال فيما ينفع الناس واستثماره في االنتاج وفي تشغيل اليد العاملة.
ويحرص اإلسالم في نظرته االقتصادية على ان تكون الثروة المالية متداولة بين الناس .وقد ّ
سن التشريعات
التي يؤدي اعتمادھا إلى ان ال يكون المال }دولة بين األغنياء منكم{)الحشر.(7 /
ولقد كان ابن خلدون سباقا ً عندما عالج في مقدمته قضايا التنمية االقتصادية في اإلسالم تحت عنوان «الحضارة
وكيفية تحقيقھا» .رابطا ً التقدم الحضاري بالتنمية االقتصادية .كما ان كتاب اإلمام أبي يوسف )الخراج( )توفي
182ھـ( .يعتبر عن جدارة قمة علمية في دراسات التنمية االقتصادية في اإلسالم .ومن قبله كتاب ابي عبيد
القاسم بن سالّم )األموال( الذي جمع أصول نصوص الشريعة المتعلقة بالمال وحركته ،واالقتصاد والثروة
وشرحھا وبيّن كيف طبّقت في الصدر األول لالسالم.
اما على المستوى الثقافي ،فمن المالحظ ان العولمة تتجاوز الخصوصيات الثقافية المختلفة بما يؤدي إلى ھيمنة
ثقافة واحدة ،لھا مقومات قيمية وأخالقية تختلف بل تتناقض عن كثير من المقومات القيمية واألخالقية اإلسالمية
إسالميا ً ،تك ّونت عناصر الثقافة والتقاليد الثقافية اإلسالمية ونمت وتط ّورت بتناغم اساسي مع الدين .وھذا يعني
ان فك االرتباط بين الدين والثقافة اإلسالمية يجرد ھذه الثقافة من ھويتھا ويقتلعھا من جذورھا الروحية .وعلى
تكونت خارج الدين وفي احيان كثيرة قامت على تح ّديه
العكس من ذلك فان الثقافة الغربية الحديثة -والمعولمةّ -
وعلى التناقض معه .وھذا يعني ان نموّھا أو تطوّرھا يتطلب دائما ً اإلبقاء على الحالة التم ّردية و االنقالبية للثقافة
على الدين ،والعمل على عزله عن التدخل أو التأثير في مسيرتھا .أدى ذلك إلى قيام الھوة الواسعة بين الدين
والعلمانية ،أي بين ما ھو إلھي وما ھو بشري ،بين ما ھو مقدس وما ھو دنيوي ،حيث الھيمنة في ثقافة العلمنة
المعولمة ھي دائما ً وبالضرورة للدنيوي.
من ھنا التناقض بين الثقافة الغربية والثقافة اإلسالمية في تحديد مفھوم الكرامة اإلنسانية.
ان التشخيص الغربي لواقع العالم اإلسالمي يقوم أساسا ً على ھذا التناقض .فالغرب يعزو تأخر المجتمعات
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اإلسالمية إلى تمنّعھا عن فك ارتباطھا الثقافي بالدين .وھو يرى ان ھذه المجتمعات تقصر عن مواكبة المسيرة
الحضارية النھا غير قادرة على ان تحذو حذوه بصناعة ثقافة ال دينية.
ماض .والتمسك بالدين ھو ارتداد عن المستقبل .من ھنا فان الثقافة الغربية ال ترفض
في الثقافة الغربية الدين
ٍ
اإلسالم كإسالم ،ولكنھا ترفض الدين ،إسالميا ً كان أو مسيحيا ً ،من حيث ھو مك ّون لثقافة عصرية .وتعتبر
التمسك به حجر عثرة في وجه انتشار الحضارة اإلنسانية القائمة على المبادرة الفردية .
ويصل التباين بين الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية )أرجو ان تالحظوا انني ھنا أشير إلى الغرب وليس إلى
المسيحية ألن التعاليم والقيم المسيحية منفصلة تماما ً عن ثقافة الغرب وحضارته( إلى نقطة الالالتقاء عندما
يعتبر الغرب ان نجاحه وتفوقه ھو ثمرة اخذه بالرأسمالية وبالعلمنة ،وعندما يعتبر في الوقت نفسه ان فشل
العالم اإلسالمي وسقوطَه ،كما يقول المستشرق ارنست رينان )«الماركسية والعالم اإلسالمي» ص ،(98 – 97
ھو ثمرة التزامه بالدين .أما العالم اإلسالمي فانه يعزو تفوق الغرب إلى ممارسة االستعمار النھبي والى امتھان
كرامة اإلنسان في المجتمعات غير الغربية ،ويعزو بالتالي تأخر الشعوب اإلسالمية إلى ما تعرضت له من
استعمار وابتزاز والى ما واجھته من محاوالت استھدفت ولم تزل تستھدف مسخ شخصيتھا وثقافتھا الدينية في
محاولة الضعافھا ومن ثم تدجينھا واستتباعھا.
ُ
قرأت للبابا السابق يوحنا بولس الثاني وھو عالِم في الفلسفة والالھوت قبل ان يعتلي سدة البابوية انه لوال
ديكارت لكانت المسيحية في حال افضل.
ان نظريات ديكارت وآدم سميث ومارلووي تشكل االسس الفكرية للعولمة .فالعلماء الثالثة يطرحون فرضيات
ينسجون منھا صيغة العالقات بين ﷲ والطبيعة واإلنسان .وھذه االفتراضات ھي:
 افتراض ديكارت القائل« :يتعين علينا ان نصبح سادة ومالكين للطبيعة». افتراض آدم سميث القائل« :اذا سعى كل منا إلى تحقيق مصلحته الشخصية فإن ذلك سيؤدي في نھايةالمطاف إلى تحقيق المصلحة العامة ،اذ ان ھناك «يدا خفية» تحقق ھذا التناغم».
 افتراض مارلووي الذي تضمنه كتابه «فاوست» الذي يقول« :على اإلنسان ان يصبح قديراً تمام المقدرة بدالًمن ﷲ حتى يتمكن من تسيير العالم».
أدت ھذه األولويات إلى نتائج سلبية مدمرة ھي:
 تلوث الطبيعة وتلفھا. تزايد كبير في العنف البشري :فقد بات واضحا ان منطق السوق بما يتضمنه من منافسات إنما ھو منطقحرب يخلق نوعا من عدم التوازن المتزايد بين الشمال والجنوب كما يخلق تباينات متزايدة داخل الشعب الواحد
بسبب تراكم الثروات لدى احد قطبي المجتمع وتراكم الفقر لدى القطب اآلخر.
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 ان ادعاء تسيير العالم بدال من ﷲ واستبعاد اإليمان بالقيم السماوية المطلقة وجعل اإلنسان الفرد مركزاًومقياسا ً لكل شيء ،خلق نوعا من شريعة الغاب حيث تتناحر الطموحات الفردية دون أي رادع قيمي أو أخالقي
لتحقيق السلطة والمتعة .كما أسس لمبادئ تنمية االفراد والجماعات بكيفية تولّد فوضى العنف في المدن
واختالل التوازن في العالم.
ال يستطيع العالم اإلسالمي ان يقف في وجه ھذا الم ّد اإللغائي بمجرد الرفض .فالرفض لم يعد ممكنا ً واقعيا ً بعد
ان انتجت ھذه الحضارة كل الوسائل التي تم ّكنھا من تعميم ثقافتھا وقيمھا واذواقھا على اآلخرين .ولكن العالم
اإلسالمي يستطيع باالنفتاح على الحضارة اإلنسانية ،وبالمشاركة في صناعتھا ،وبالمساھمة في ابداعاتھا ان
يقف في وجه الم ّد االلغائي الذي تتعرّ ض له ثقافته المميزة .بل انه يستطيع ،مع المسيحية ،ان يضفي عمقا ً
روحيا ً على ھذه الحضارة وان يھذب سلوكھا بحيث تكون اكثر احتراما ً للكرامة اإلنسانية.
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اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟ َﺬ ّري اﻟﻜﻼﻣﻲ

ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻌﻤﺮي



ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة إﱃ ﺷﺪ ﺑﻘﻌﺔ اﻟﻀﻮء إﱃ زاوﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﱰة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﻤﺎﱐ ،وإﱃ
اﺳﺘﻜﺸﺎف إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻘﻞ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ ﺗﺄﻣﻼت ﺣﻮل ﻇﺎﻫﺮة
اﻻﻧﻔﺼﺎل أو اﻟﺘﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ أﰊ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻨﺪي
)ت  557ﻫـ(.
ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻤﺎ اﻋﺘﱪﻩ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳊﻖ ﻳﱰك ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻨﺪي 1أﺛﺮاً ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ،
ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم اﻷﺑﺎﺿﻲ اﳌﺸﺮﻗﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺒﺤﺚ دﻗﻴﻖ
اﻟﻜﻼم ،وﺑﺎﻷﺧﺺ ذﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﲎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬري ﻟﻠﻮﺟﻮد،ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻘﺘﺼﺮ.2
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﳌﻄﺮد إﱃ
أﺟﺰاء أﺻﻐﺮ ﻓﺄﺻﻐﺮ ،إﱃ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ إﱃ ﺟﺰء ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم ،أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ
«اﳉﺰء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ» أو «اﳉﻮﻫﺮ» أو «اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻔﺮد» ،وأن ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻫﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
«اﻷﻋﺮاض» ﻛﺎﻟﻄﻮل واﻟﻌﺮض واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن واﻟﻠﻮن واﻟﻄﻌﻢ ،واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض
ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ ،ﰒ ﺗﺘﺸﻌﺐ رؤاﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺸﻌﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة
ﻣﻦ رؤى.
ﻳﻨﺸﻐﻞ ﻛﺘﺎب اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻘﺘﺼﺮ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﲔ ،أوﳍﻤﺎ ﰲ «اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻗﺪرة اﷲ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻤﺔ اﳉﻮﻫﺮ ،واﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﳌﻦ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺑﺎﺿﻲ»)ص  ،3(17اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻷﺣﺮى إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﺆاﻟﲔ ﻏﲑ أن اﻟﺴﺆال اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎب.
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ُﻣﻬﻤﺎ ﻟﺴﺒﺒﲔ :اﻷول :ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺻﻞ ﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻒ
أﺑﺎﺿﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﻮ أﺑﻮ اﳌﻨﺬر ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﺒﻮب ،4وﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﺑﺂراء ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﲔ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﲤﻈﻬﺮات اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬري ﰲ اﻟﱰاث اﻷﺑﺎﺿﻲ

 باحث عُماني .

1

اﳌﺸﺮﻗﻲ اﻷول ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻷن اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻘﺪم ﻛﺸﻔﺎ ﺗﻔﺼﻠﻴﺎ ﲜﻮاﻧﺐ ﻗﻀﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض ،ﻻ
ﻧﻌﻠﻢ أن ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﻋﻤﺎﱐ.
ﳚﺪ اﻟﻜﻨﺪي ﰲ أﰊ اﳌﻨﺬر  -اﻟﺬي ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﺋﱵ ﺳﻨﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ -ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،ﻓﺄﺑﻮ اﳌﻨﺬر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺘﺒﲎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬري ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﺜﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻛﺘﻨﺎﻩ واﻓﱰاض اﳌﻌﺎﱐ
أﺧﺮى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﻼﻏﻲ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻹﳚﺎز ّ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﻀﺎدة أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﺆول.
ﻣﻨﺰﻫﺔ
ﻳﻨﺸﻐﻞ اﻟﻜﻨﺪي ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﻮﻫﺮ وأﻋﺮاﺿﻪ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،وأن اﻟﻘﺪرة اﻹﳍﻴﺔ ّ
ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﳍﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮﻫﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم؛ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺧﻀﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻜﺸﻒ
ﻟﻨﺎ ﻋﻦ وﻋﻲ ﻳﻘﺮأ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﻌﺎً ﺻﻐﲑة ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﻮاﻫﺮ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻻﻧﻔﺼﺎل؛ ﺑﻞ ﻳﺘﺴﺮب ذﻟﻚ إﱃ اﻷﻋﺮاض ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً أﺟﺰاء ﻻ
ﺗﺘﺠﺰأ ،وإﱃ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺪرة اﻹﳍﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻫﺬﻩ
اﻟﺮؤﻳﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺮدات ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﻠﻪ.
ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﻨﺪي إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ :اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض ،ﻳﻘﻮل :
«اﻟﻌﺎ َﱂ ﻳﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﲔ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﳍﻤﺎ وﻫﻲ اﳉﻮاﻫﺮ واﻷﻋﺮاض»)ص  ،(37وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﰐ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻴﺔً ﻓﻼ ﺛﺎﻟﺚ ﳍﻤﺎ إﻻ اﷲ؛ «ﻷن ﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻳﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ»)ص  ،(37ﻓﺎﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻨﺪي ﺛﻼﺛﺔ ،ﻫﻲ :اﷲ واﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻮﺟﻮد ﻋﺎرﻳﺎً إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳛﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن
ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪي ،إن ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ اﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﲔ اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺎﷲ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻷوﺣﺪ ،اﻟﺬي ﻟﻪ ﻛﻞ ﺻﻔﺎت اﳉﻼل واﻟﻜﻤﺎل ،أﻣﺎ اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض ﻓﻬﻲ اﻷﺟﺰاء اﳌﻨﻔﻌﻠﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﻔﺘﻘﺮة إﱃ اﻟﻔﻌﻞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﻴﺌﺔ اﻹﳍﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳉﻮﻫﺮ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺮض؟
وﻛﻴﻒ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻐﲑ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ أﺷﻴﺎء اﻟﻮﺟﻮد؟ ﻣﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ أﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﺠﻤﻟﺰأة ﻟﻠﻮﺟﻮد.
اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ

ﻳﻌﺮف اﻟﻜﻨﺪي اﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻋ ّﺪة ،ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
2

 اﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ« :واﳉﻮاﻫﺮ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب :اﻷﺻﻮل.....ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن ﺟﻮﻫﺮ ﺛﻴﺎباﻟﻘﻄﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﻄﻦ ﻧﻔﺴﻪ .....وﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻴﻮف وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ
آﻻت اﳊﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ»)ص .(40 ،39
 اﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺮض« :وﻗﻴﻞ اﳉﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮض ،وﻳﺘﻐﲑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎلوﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ»)ص .(40
 اﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺑﻌﺎد« :وﻗﻴﻞ اﳉﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻞ وأﺻﻐﺮ ﺻﻐﲑ ﺣﺠﻤﺎ .....وﻫﺬاﺣﺴﻦ»)ص « ،(40ﻓﺎﻟﺬي ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﳉﺰء اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻃﻮل ﻟﻪ»)ص « ،(61ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻋﺮض إﻻ ﻣﻊ ﻃﻮل ،ﻓﻌﺮض ﺑﻼ ﻃﻮل ﳏﺎل»)ص « ،(70وﻻ ﻋﻤﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل
ْ
وﻋﺮض»)ص .(73
ْ
 اﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺴﻢ .....« :إن اﳉﺴﻢ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﻦﺣﻴﺚ اﳉﺴﻤﻴﺔ ﺷﻲء وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ أﺷﻴﺎء»)ص .(41
 اﳉﻮﻫﺮ« :ﻫﻮ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ،وﻫﺬا ﻋﻨﺪي ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ»)ص .(41اﳉﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ وﺟﺪﻩ اﻟﻜﻨﺪي ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻫﻲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
ﲢﺪﻳﺪا ﰲ «اﳉﺮم واﻷﺻﻠﻴﺔ»)ص  42و  ،(108وﻷن اﻟﺴﻜﻮن ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺸﺮط اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻸﺟﺴﺎم ﻓﻘﻂ ﻓﺈ ﺎ داﺋﻤﺔ اﳊﺮﻛﺔ ،5واﳉﻮاﻫﺮ ﻻ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ؛ ﻷﻧﻨﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻠﻘﻲ ﺣﺠﺮا أو ﻧﻀﻴﻒ ﻣﺎء ﰲ آﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﳌﺎء ،وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ؛ إﱃ أﻋﻠﻰ ،وﻟﻮ ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﳌﺎء )ص ،(52واﳉﻮاﻫﺮ ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ،وﻋﺪدﻫﺎ
ﳏﺪود ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﻻ أن اﷲ ﳜﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﻌﺪم ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ،وﻷن اﻟﻄﻮل واﻟﻌﺮض واﻟﻌﻤﻖ
أﻋﺮاض ﻓﺈن اﳉﻮﻫﺮ ﲟﻔﺮدﻩ ﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﻬﻮ ﺑﻼ أﺑﻌﺎد ،ﻓﺎﻷﺑﻌﺎد ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﲢﺎد ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻫﺮ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﳍﺎ ﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ،اﳉﻮاﻫﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻨﺪي إذا ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
داﺋﻤﺔ اﳊﺮﻛﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ،وﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ،وﻫﻲ ﺑﻼ أﺑﻌﺎد ،وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.6
ض اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
اﻟﻌ َﺮ ُ
َ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ -ﲟﻌﲎ أن ﻛﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻜﺮرة ﻋﻦ اﻵﺧﺮ -ﻓﺈﱃ أي
ﺷﻲء ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺜﻴﻒ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء؟ ﻣﺮد ذﻟﻚ إﱃ اﻷﻋﺮاض ،ﻓﻬﻲ ﲤﻨﺢ اﻷﺷﻴﺎء
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺎ.
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ﻧﺼﻞ إﱃ اﻷﻋﺮاض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻠﻤﺲ واﻟﺘﺬوق واﻟﺸﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮن واﻟﺮاﺋﺤﺔ،
واﳊﺮارة واﳋﺸﻮﻧﺔ ،واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن ،إ ﺎ -ﺑﺼﻮرة أوﺳﻊ وأدق -ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﺘﻐﲑ
واﻟﺘﺤﻮل ،وذﻟﻚ ﲰﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻳﺸﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن :اﳊﻴﺎة واﳌﻮت ،واﻟﻌﻠﻢ واﳉﻬﻞ ،واﳊﺮﻛﺔ
واﻟﺴﻜﻮن،واﻟﻈﻞ ،وﻇﻼم اﻟﻠﻴﻞ وﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر ،واﳌﺮض واﻟﻘﻮة ،واﻟﻨﻮم ،واﻟﺸﻬﻮة )ص ،(75
ﲨﻴﻌﻬﺎ أﻋﺮاض ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺰول ،اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﺎﺻﻴﺔٌ ﻣﺎ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳉﻮﻫﺮ ﻣﻐﲑة إﻳﺎﻩ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺑﺪا.
اﻟﻌَﺮض ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﳉﻮﻫﺮ ،إﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﺷﻲء ﲟﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ
َ
اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑﲔ ﻋﻠﻮم
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم؛ إذ ﻻ ﳚﺐ أن ﻧﻘﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﲔ
ﺷﺪﻳﺪﰐ اﻻﺧﺘﻼف ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺜﺎل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﱄ:
إذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﺟﺴﻤﺎ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻫﻮ اﳉﻮﻫﺮ ﻓﺈن ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻌﺮض ،أو إذا اﻓﱰﺿﻨﺎ
وﻋﺮض
أن ﺟﺴﻤﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﻓﺈن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳉﺴﻢ -ﻣﻦ ﻟﻮن وﻃﻌﻢ وﻃﻮل ْ
وارﺗﻔﺎع وﺣﺮﻛﺔ وﺳﻜﻮن -ﻫﻲ أﻋﺮاض ﻫﺬا اﳉﺴﻢ.
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻜﻨﺪي اﻷﻋﺮاض ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ واﳌﺨﺘﻠﻒ واﳌﺘﻀﺎد)ص
 ،(44ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺪي ﻋﻦ اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ« :اﳌﺜﻼن ﻣﺎ ﺳﺪ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻧﺎب ﻣﻨﺎﺑﻪ ﰲ
ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺣﻜﺎم ،وﻗﻴﻞ :ﻣﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،ﻣﺜﺎﻟﻪ
اﻟﻊ ِ◌ﳌﺎن واﻟﻘﺪرﺗﺎن»)ص  ،(44ﻓﻬﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاد ،ﻫﻨﺎك ﺳﻮاد
اﻟﺴﻮادان واﻟﺒﻴﺎﺿﺎن و ْ
وﻫﻨﺎك ﺳﻮاد أﻛﺜﺮ اﺳﻮداداً أو أﻗﻞ ،واﻷﻋﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ «ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪﳘﺎ اﻵﺧﺮ ﰲ
وﺻﻒ ﻣﺎ»)ص  ،(44ﻛـ«اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة واﳊﻴﺎة واﻹرادة واﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ»)ص
اﻟﻌﺮﺿﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﳍﻤﺎ ذﻟﻚ،
 ،(45وﻫﺬﻩ ﳚﻮز ﳍﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ ،أﻣﺎ
ْ
ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺪي« :اﻟﻀﺪان ﳘﺎ اﻟﻠﺬان ﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﻔﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﻤﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻫﺮ ﻣﻌﲎ
اﺋﺪ،
اﺋﺪ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﰲ إﺛﺒﺎت أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﻤﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻫﺮ ﻣﻌﲎ ز ُ
زُ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻵﺧﺮ؛ إذ ﻧﻔﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻵﺧﺮ )و( إﺛﺒﺎت أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻔﻲ
اﻵﺧﺮ»)ص ،(45ﻳﺸﺮح اﻟﻜﻨﺪي ذﻟﻚ ﻫﻜﺬا« :إﻧﺎ ﻣﱴ ﻗﻠﻨﺎ :زﻳﺪ ﺣﻲ ،وﻫﻮ وﻗﻮﻟﻨﺎ( :زﻳﺪ
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ﻟﻴﺲ ﲟﻴﺖ) ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻌﲎ ،وإن اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ واﻹﺛﺒﺎت ،ﻓﺼﺎر ﻗﻮﻟﻨﺎ :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻣﻴﺖ أي أﻧﻪ ﺣﻲ ،وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺎﻛﻦ أي أﻧﻪ ﻣﺘﺤﺮك»)ص.(45
إن ﻓﻜﺮة اﻷﻋﺮاض اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻋﻦ ﲡﺰﺋﺔ اﻷﻋﺮاض ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺴﻮادات وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻜﻨﺪي اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻮاد أو ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻴﺎض ﰲ
ﳏﻞ واﺣﺪ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﺟﺴﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺣﻠﻜﺔ ﰲ ﻟﻮﻧﻪ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ إﺧﺘﻔﺎء
ﺳﻮادﻩ وﻇﻬﻮر ﺳﻮاد ﺟﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮل ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﲑ ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
َﻋَﺮض اﻟﻄﻮل ،وإﳕﺎ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻄﻮل ﻟﻴﺴﺘﺒﺪل ﺑﻄﻮل أﻃﻮل ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻷﻋﺮاض اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻲ
أﻳﻀﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ،وﳜﱰﻣﻬﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻨﻔﺼﻞ ذاﺗﻪ ،وﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮرة ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ﺟﻼء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺪم ﺗﺼﻮر اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻘﺪرة اﻹﳍﻴﺔ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮض

ﻻ ﻳ ــﺪﺧﻞ اﻟﻌ ـﺮض ﻋﻠ ــﻰ اﳉ ــﻮﻫﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘ ــﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴ ــﺔ ،ﻫﻨ ــﺎك ﻗ ـﻮاﻧﲔ -أو ﻟﻨ ُﻘ ـ ْﻞ :ﻣﺮاﺗ ــﺐ ﳏ ــﺪدة-
ﻳﺴــﻤﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻠﻌــﺮض ﺑــﺎﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺮاﺗــﺐ اﳉ ـﻮاﻫﺮ اﻟــﱵ ﺗﺒــﺪأ ﺑــﺎﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣــﺪ وﺗﻨﺘﻬــﻲ
ﺑﺎﻷﺟﺴــﺎم ،ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺠــﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣــﺪ أن ﻳﻜــﻮن ذا ﻃــﻮل أو ﻟــﻮن أو أن ﻳﻜــﻮن ﺣﻴــﺎ أو ﻋﺎﳌــﺎ،
ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻟﻸﻋـﺮاض أوﳍـﺎ :رﺗﺒـﺔ اﳊﺮﻛـﺔ ،وﻫـﻲ ﳐﺘﺼـﺔ ﺑـﺎﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻓﺼـﺎﻋﺪا ،اﳉـﻮﻫﺮ
ﺿﺎ واﺣﺪا ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﳊﺮﻛﺔ؛ إذ «إن ﺣﺪ اﳊﺮﻛـﺔ اﻻﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎن إﱃ ﻣﻜـﺎن،
اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻘﺒﻞ َﻋَﺮ ً
واﳉﻮﻫﺮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ،وﻟـﺰوم اﳊﺮﻛـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻓﺘـﻪ»)ص ،(48واﻟﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ :ﻫـﻲ اﳌﺨﺘﺼـﺔ
ﲜ ــﻮﻫﺮﻳﻦ ﻓﺼ ــﺎﻋﺪا ،واﳌﺜ ــﺎل ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻋ ــﺮض اﻹﺟﺘﻤ ــﺎع واﻻﻓـ ـﱰاق؛ «ﻷن ﺣﻘﻴﻘ ــﺔ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎع
اﻧﻀــﻤﺎم ﺷــﻲء إﱃ ﺷــﻲء ،واﻻﻧﻀــﻤﺎم ﻋــﺮض ،واﻟﻌــﺮض ﻻ ﻳﻘــﻮم إﻻ ﺑــﺎﳉﻮﻫﺮ ،ﻓﺒــﺎن وﺻــﺢ أن
اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻫــﻮ اﻧﻀــﻤﺎم ﺟــﻮﻫﺮ إﱃ ﺟــﻮﻫﺮ أو إﱃ ﺟــﻮاﻫﺮ ،واﳉــﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻻ ﻳﻨﻀــﻢ إﱃ ﻧﻔﺴــﻪ،
ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻔﺎرﻗﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ اﺳﺘﺤﺎل اﻟﺘﺠﺰؤ واﻻﻧﻘﺴﺎم ﰲ اﳉﻮﻫﺮ؛ إذ اﻟﺘﺠـﺰؤ ﻫـﻮ اﻻﻧﻘﺴـﺎم،
واﻻﻧﻘﺴــﺎم واﻻﻓ ـﱰاق ﲟﻌــﲎ ،وﻻ ﻳﻜﻮﻧــﺎن إﻻ ﺑﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ،وﻻ اﺟﺘﻤــﺎع ﰲ اﻟﻮاﺣــﺪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ
ﺣﻴ ــﺚ ﲰ ـ ـﻲ ﳎﺘﻤﻌ ـ ـﺎً ﻓﻠ ــﻴﺲ ﻫ ــﻮ ﺷ ــﻴﺌﺎً واﺣ ــﺪاً ،ﺑ ــﻞ أﺷ ــﻴﺎء ،وﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﲰ ـ ـﻲ واﺣ ــﺪاً ﻓﻠ ــﻴﺲ
ﳎﺘﻤﻌ ـﺎً»)ص ،(49واﻟﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻫــﻲ اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﺑﺎﻷﺟﺴــﺎم ،واﳌﺜــﺎل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳊﻴــﺎة؛ «ﻷن ﻣــﻦ
ﺷــﺮط اﳊﻴــﺎة واﻟــﺮوح ،اﻟﺘﺨﻠﺨــﻞ واﻟﺘﺠﻮﻳــﻒ ﻟﻠــﺮوح وﻻ ﺗﻜــﻮن ــﺬا اﳌﺜﺎﺑــﺔ إﻻ اﻷﺟﺴــﺎم؛ وﻟــﻴﺲ
اﳉﺴﻢ اﳊﻲ ﺣﻴﺎًّ ً◌ ﻷﻧﻪ ﺟﺴﻢ؛ إذ ﻟﻮ ﺻﺢ ذﻟﻚ ﳌﺎ ُوﺟﺪ ﺟﺴﻢ ﻣـﺎ إﻻ وﻫـﻮ ﺣـﻲ ،وﰲ وﺟﻮدﻧـﺎ
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ﻣــﻦ اﻷﺟﺴــﺎم ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ ﲝــﻲ ﺑﻄــﻼن ذﻟــﻚ؛ ﺑــﻞ ﻷن ﻓﻴــﻪ ﺣﻴــﺎة ،وﰲ ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻓــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻌﻠــﺔ
واﻟﺸــﺮط ،ﻓﺎﻟﺸــﺮط ﻫــﻮ وﺟــﻮد اﳊﻴــﺎة ﰲ ﺗﺴــﻤﻴﺔ اﳊــﻲ ﺣﻴ ـﺎًّ ،واﳉﺴــﻤﻴﺔ ﺷــﺮط ﰲ وﺟــﻮد اﳊﻴــﺎة،
ـﺎل»)ص ،(49واﻟﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻫـﻲ
ﻓﺤﻲ ﳏ َـﺪث ﻟـﻴﺲ ﲝﺴـ ٍﻢ ﳏ ٌ
ـﺎل ،وﺣ ّـﻲ ﳏ َـﺪث ﻻ ﺣﻴـﺎة ﻟـﻪ ﳏ ٌ
ّ
اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﺑﺎﳉﺴــﻢ اﳊــﻲ اﻟﻌﺎﻗــﻞ وﻣﺜﺎﻟــﻪ اﻟﻌﻠــﻢ واﳉﻬــﻞ ،و«اﻟ ـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أن ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ
واﳉﻬــﻞ إﺛﺒــﺎت اﻟﺸـﻲء ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻣــﺎ ،ﻓــﺎﻟﻌﻠﻢ إﺛﺒــﺎت اﳌﻌﻠــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺑــﻪ ﻋﻨــﺪ اﷲ ،واﳉﻬــﻞ
إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ،واﻹﺛﺒﺎت ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ُﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻗﻞ وﻻ ﻋﻘﻞ إﻻ ﻣﻊ
ﺣﻴــﺎة ،وﻻ ﺣﻴــﺎة إﻻ ﰲ ﺟﺴــﻢ ،ﻓﺎﳉﺴــﻤﻴﺔ ﺷــﺮط اﳊﻴــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ،واﳊﻴــﺎة
ـﺎل ،ﻓﺎﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻗـ ٍـﻞ ﻟــﻴﺲ
ﺷــﺮط اﻟﻌﻘــﻞ واﻟﻌﻘــﻞ ﺷ ـﺮط اﻟﻌﻠــﻢ ،إذا ﺛﺒــﺖ أن ﺣﻴ ـﺎًّ ﻟــﻴﺲ ﲜﺴــﻢ ﳏـ ٌ
ٍ
ﺪر»)ص.(50
ﲝﻲ أو ﻋﺎﱂ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﻗﻞ أَ ْﺟ ُ
ّ
ﻫﻨﺎك إذاً ﳐﻄﻂ ﻫﺮﻣﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﺛﺎن وﺛﺎﻟﺚ وراﺑﻊ ﺗﺒـﺪأ اﻷﻋـﺮاض
ﺑﺎﻟــﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺣﺴــﺐ رﺗــﺐ ﳏــﺪدة ،و ــﺬا ﻳﻈﻬــﺮ اﻻﺧــﺘﻼف ﺑــﲔ اﻷﺷــﻴﺎء ،وﻫــﻮ ﺑــﺬﻟﻚ ﳝﻬــﺪ
ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﰲ ﺗ ّﻜﻮن اﻷﺟﺴﺎم ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺟﺴﺎم ﰲ واﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ.
ﺗﻜﻮن اﻷﺟﺴﺎم
ّ

ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﻨﺪي إﱃ رؤﻳﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳉﺴﻢ ،وﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ« :ﻓﺄول اﳉﻮاﻫﺮ:
اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻃﻮل ﳍﺎ وﻻ ﻋﺮض وﻻ ﻋﻤﻖ ،ﻓﺈذا
اﻧﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺛﺎن ﺣﺪث ﳍﻤﺎ ﻃﻮل وﲰﻲ ﺧﻄﺎ ،وﻣﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ أول رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺈن
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﳏﺎل أن ﻳﻜﻮن ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ،واﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :ﳎﺘﻤﻊ وﻻ ﻣﻔﱰق ،وﺳﻴﺄﰐ
ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ ،ﻓﺈذا اﻧﻀﺎف إﱃ اﳉﻮﻫﺮﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮان ﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺧﻄﲔ،
واﳋﻄﺎن إذا اﺗﺼﻼ ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻄﺢ ﳍﻤﺎ ﻃﻮل وﻋﺮض وﻻ ﻋﻤﻖ ﳍﻤﺎ ،ﻓﺈذا اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻄﺢ ﺳﻄﺢ
ﻣﻦ أﻋﻼﻩ ﺻﺎر ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻠﺨﻂ اﻷول ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻻﺗﺼﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻄﺢ ،وﻫﺬا
ﻫﻮ اﳉﺴﻢ»)ص .(47
اﻟﻌﺮض)اﻟﺴﻄﺢ( واﻟﻌﻤﻖ
ﻳﺘﻜﻮن اﳉﺴﻢ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮاﻫﺮ وﺛﻼﺛﺔ أﻋﺮاض :اﻟﻄﻮل)اﳋﻂ( و ْ
)ﺳﻄﺤﲔ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪﻳﻦ( ،وﲝﺴﺐ اﻟﻜﻨﺪي إن وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ ﱂ
وﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ(.
ﺗﻜﻦ ﺟﺴﻤﺎ )ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮاﻫﺮ َ
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ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻜﻨﺪي أﻳﻀﺎ ﻃﺮﺣﺎ أو ﺷﻜﻼ آﺧﺮا ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺮاض وﺳﺘﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻫﺮ،
ﻳﻘﻮل« :وﻫﺬا ﻗﻮل ﻗﺪ ﻳﺴﻮغ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻮﻫﺮ إﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﳛﺪث ﺑﻪ اﻟﻄﻮل
ﻓﻘﻂ .ﰒ إن اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ أﺣﺪ ﺟﻬﺎ ﻤﺎ اﶈﻴﻄﺔ ﻤﺎ -ﺳﻮى ﺟﻬﱵ اﻟﻄﻮل-
ﻓﻠﻦ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﺮض ﺣﺎدث ﻓﻴﻪ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﻄﻮل إﻣﺎ َﻋ ْﺮض وإﻣﺎ ﻋُ ْﻤﻖ ،وﻻ ﻋﻤﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ
وﻋ ْﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﳌﻨﻘﻀﻲ؛ ﳊﺼﻮﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺟﻬﱵ اﻟﻄﻮل ،ﻓﺈن ﻟﻠﻄﻮل ﺟﻬﺘﲔ
ﻃﻮل َ
وﳘﺎ ﺧﻠﻒ وأﻣﺎم ،وﻟﻠﻌﺮض ﺟﻬﺘﲔ وﳘﺎ ﳝﲔ وﴰﺎل ،وﻟﻠﻌﻤﻖ ﺟﻬﺘﲔ أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻞ .ﻓﻠﻤﺎ
اﻟﻌﺮض ،وﱂ ﲢﺼﻞ ﰲ ﺟﻬﱵ اﻟﻄﻮل ﻓﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻮل،
اﺳﺘﺤﺎل ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻖ ﻗَـْﺒﻞ رﺗﺒﺔ ْ
ﱂ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﻌﺮض ،ﻓﺈذا ﺻﺢ ﻛﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻫﺮ ﺻﺢ وﺟﻮد ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺟﻮاﻫﺮ،
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إن اﺳﺘﻘﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ وﻫﻲ وﺟﻮب ﺣﺼﻮل ﻋﺮض ﺣﺎدث؛ إذ ﳏﺎل أن
اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ ،أو ﻳﻜﻮن ﻃﻮﻻ؛ ﳊﺼﻮﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺟﻬﱵ اﻟﻄﻮل
ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻘﺎ؛ ﻟﺘﻘﺪم رﺗﺒﺔ ْ
ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﺟﻮﻫﺮ راﺑﻊ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻞ ﺑﺘﺠﺴﻢ ،إذ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﰲ
أﺣﺪ ﺟﻬﱵ اﻟﻄﻮل ﻓﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻮل ،وﻻ ﰲ إﺣﺪى ﺟﻬﱵ اﻟﻌﺮض ﻓﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﰲ
اﻟﻌﺮض ،وﱂ ﻳﺒﻖ ﺑُ ّﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻔﺎد ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﱂ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﻌﻤﻖ،
ﻓﻤﱴ ﺻﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻖ ﺣﺼﻞ اﳉﺴﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ،واﷲ أﻋﻠﻢ»)ص .(73 ،72
اض
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻫﻨﺎ :إن اﳉﻮاﻫﺮ -ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪدﻫﺎ -ﻣﱴ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋُﻬﺎ اﻷﻋﺮ َ
اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﻄﻮل واﻟﻌﺮض واﻟﻌﻤﻖ ﺻﺎرت ﺟﺴﻤﺎ ،ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳْﻦ أﻋﻼﻩ ،وإن أﻗﻞ
ﻋﺪد ﻫﻮ أرﺑﻌﺔ ،ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺪي« :واﳉﺴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﳎﺘﻤﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻮل
واﻟﻌﺮض واﻟﻌﻤﻖ»)ص .(69
وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳉﻮاﻫﺮ ﰲ اﳉﺴﻢ زاد ﺣﺠﻤﻪ ،ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ،ﻓﺰﻳﺎدة اﳉﻮاﻫﺮ ﰲ اﳉﺴﻢ
زﻳﺎدة ﲜﺴﻤﻪ؛ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳉﺴﻢ ﺟﺴﻤﺎ إﻻ ﺑﺘﺂﻟﻔﻪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻫﺮ) »...ص ،(69ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
اﻟﻌﺮض ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻋﺮض ْ
وﺟﻮد ْ
ﻋﺮض اﻟﻄﻮل ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ َ
ﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر َ
اﻟﻌﺮض ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻّ ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﺰﻋﻨﺎ ﺟﺪﻻ
ﻓﺜﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻫﺮ ﺷﺮط ْ
وﺑﺎﻟﻌﺮض واﻟﻄﻮل
اﻟﻌﺮض إﱃ ﻃﻮل،
ْ
اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ اﻟﻄﻮل ،اﻧﻘﻠﺐ ْ
ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ ،واﻟﺴﻄﺢ ﻟﻴﺲ ﺟﺴﻤﺎ.
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أﻣﺎ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ ﻓﻬﻮ :اﳌﺎء واﻟﻨﺎر واﻟﺮﻳﺎح واﻟﺮﻣﺎد واﻟﺴﺤﺎب
واﻟﻨﺠﻮم واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﺴﻤﺎء واﻷرض واﳉﺒﺎل واﻟﻨﺠﺎﺳﺎت واﳍﻮاء ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ
)ﻋﺮض( ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ،واﻟﻌﻘﻞ ،واﻟﻈﻞ ،وﻇﻼم اﻟﻠﻴﻞ ،وﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر ،واﳊﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن
َ
واﻟﺸﺠﺮ ،واﳌﺮض ،واﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﻘﻮة ،واﻟﻀﻌﻒ ،واﻟﻨﻮم ،واﳋﺪﻣﺔ ،واﻷﻋﻤﺎل ،واﳌﻮت،
واﻟﺸﻬﻮة)ص .(75

اﻟﻘﺪرة وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
اﻟﻌﺎﱂ ِﺧ ٌﻠﻮ إﻻ ﻣﻦ اﳉﻮاﻫﺮ واﻷﻋﺮاض ،واﳉﻮاﻫﺮ واﻷﻋﺮاض ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄ ﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﲟﺎ أﻧﻪ
ﻻ ﺷﻲء ﺳﻮاﳘﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻬﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ،ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺪي« :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﻲء
اﳌﻘﺪور ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻻ ﻳﻌﺪوﳘﺎ إﱃ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺒﺘﺔ :وﳘﺎ اﳉﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻘﺪورا ﻏﲑ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻴﺌﲔ»)ص ،(81ﻟﻜﻦ اﳉﻮﻫﺮ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎم ،واﻷﻋﺮاض
ﲢﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺒﺄي ﻣﻌﲎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺪرة؟
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻘﺪرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ :اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم ،وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ وﻋﺮض ،وﲤﺎرس اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﲔ :إﻣﺎ إﳚﺎد أو إﻋﺪام ،ﻓـ«اﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﺪرة ﰲ اﳌﻘﺪور ﻻ ﻳﻌﺪو ﻣﻌﻨﻴﲔ :إﳚﺎد
ﻣﻌﺪوم أو إﻋﺪام ﻣﻮﺟﻮد ،ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺗﺆﺛﺮﻩ اﻟﻘﺪرة ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ»)ص  ،(81وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺪرة ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺪور ،ﻓﺎﳌﻘﺪور ﰲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا أو ﻣﻌﺪوﻣﺎ،
«ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﺪوﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻘﺪرة إﳚﺎدﻩ ﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﱂ ﺗﻘﺘﺾ اﻟﻘﺪرة إﻻ
إﻋﺪاﻣﻪ»)ص .(81
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻮل ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻮل ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ِﺣ ﱡﺴﻨﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ؛
ﺑﻞ ﺗُﻌﺪم اﻟﻄﻮل اﻷول ،ﰒ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻄﻮل اﻟﺜﺎﱐ؛ إذ اﻟﻘﺪرة ﲤﺎرس ﻓﻌﻠﲔ ﻓﻘﻂ :ﻓﺈﻣﺎ إﳚﺎد أو
إﻋﺪام ،وﲟﺎ أن اﻟﻌﺮﺿﲔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﲔ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ ﻓﺈﻋﺪام اﻷول ﺿﺮوري ﻹﳚﺎد
اﻟﺜﺎﱐ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻟﻌﺮض ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﲑ ،ﻓﻬﻮ إﻣﺎ أن ﻳﻮﺟﺪ أو أن ﳜﺘﻔﻲ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺤﻮل
ﻋﺮض ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ داﺋﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﺜﺎق إﱃ اﻟﻮﺟﻮد أو اﻟﺰوال إﱃ اﻟﻌﺪم ،ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ْ
اﻟﺘﺼﻮر ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﻃﺮح اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﻞ
اﳌﻨﻄﻘﻲ وﺣﺪﻩ؛ ﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ اﻷﺳﻼف ﻣﻦ آراء أﻳﻀﺎ.
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ﻧﺪرك ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺪرة ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳَﻠ ﱡﻢ أﻗﻄﺎب اﻟﻌﺎﱂ ﰲ رؤﻳﺔ
اﻟﻜﻨﺪي ،وأ ﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳉﻮاﻫﺮ واﻷﻋﺮاض ،إن ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺷﺒﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل اﻹﳚﺎب إﱃ ﺳﻠﺐ واﻟﺴﻠﺐ
إﱃ إﳚﺎب.
أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳋﺎص ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻌﲔ ،ﻓﻬﺬا اﳌﻌﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم -اﻗﺘﻔﺎء ﻵﺛﺎر اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ -ﻫﻲ :اﻟﻮاﺟﺐ واﳌﻤﻜﻦ واﶈﺎل ،7واﻷول ﻣﺎ ﻛﺎن
«ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﺑﻜﻮﻧﻪ ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ
أو اﻹﲨﺎع ،ﻛﻴﻮم اﻟﺒﻌﺚ واﳊﺴﺎب واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﲰﻰ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ واﺟﺒﺎً ،أي ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﺑﻜﻮن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻛﻮﻧﻪ»)ص،(82
وأﻣﺎ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻬﻮ «أن ﻳﻜﻮن ﳎﻬﻮﻻ ﻓﻘﺪ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن أو ﻻ ﻳﻜﻮن؛ إذ ﱂ ﺗﻘﺾ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮن أو ﻻ ﻳﻜﻮن ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻬﺬا ﺿﺮب ﻳﺴﻤﻴﻪ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﳑﻜﻨﺎً»)ص ،(82وأﻣﺎ اﶈﺎل ﻓﻬﻮ اﳌﻘﻄﻮع
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺘﺔ ،وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن ﳏﺎل ﻋﻘﻠﻲ ﻛﺎﺟﺘﻤﺎع اﻷﺿﺪاد ،وﳏﺎل ﲰﻌﻲ ﻛﺨﺮوج أﻫﻞ
اﳉﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ.8

ﻓﺘﺢ أﻓﻖ

إن اﻟﻜﻨــﺪي ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﻧﻔﺴــﻪ ﺷــﺎرﺣﺎ ﻷﰊ اﳌﻨــﺬر ﻻ أﻛﺜــﺮ ،وﺑﺴــﺮدﻩ ﻷﻗ ـﻮال ﻋــﺪد ﻻ ﺑــﺄس ﺑــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﲟـﺎ ﳜـﺪم ﺗﻮﺟﻬـﻪ اﻟﻜﻼﻣـﻲ ،ﻓﻬـﻮ ﳛﻴـﻞ إﱃ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﳒـﺎد ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ 9واﻟﺸـﻴﺦ
أﰊ اﳊﺴ ــﻦ اﻟﺒﺴ ــﻴﻮي 10واﻟﺸ ــﻴﺦ أﰊ زﻛﺮﻳ ــﺎ ﳛ ــﲕ ﺑ ــﻦ ﺳ ــﻌﻴﺪ ،11راوﻳ ــﺎ آراء ﻣﺒﺎﺷ ــﺮة ﳍ ــﻢ ﰲ ﻫ ــﺬا
اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻜﻼم ،إﻧﻪ ﺬا اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻼﻓﻪ ﳝﻬﺪ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺘﺼﻮر اﻟـﺬري ﻛﻌﻨﺼـﺮ ﻣـﻦ
اﻟﻌﻨﺎﺻ ــﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟ ــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻋﺼ ــﻮر ،وﻫﻜ ــﺬا ﳒ ــﺪ ﻻﺣﻘ ــﺎ إﺷ ــﺎرات ﳐﺘﻠﻔ ــﺔ
ﻟﻠﺠـ ـ ـﻮاﻫﺮ واﻷﻋـ ـ ـﺮاض ﻋﻨ ـ ــﺪ ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻋﻠﻤ ـ ــﺎء اﻹﺑﺎﺿ ـ ــﻴﺔ اﳌﺸ ـ ــﺎرﻗﺔ ،ﻛﺎﻟﺸﻘﺼ ـ ــﻲ 12ﰲ ﻣ ـ ــﻨﻬﺞ
اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،13وأﰊ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺣﻲ 14ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ ،15ﻛﻤﺎ ﳒـﺪ ﺗﺼـﻮرات اﳉـﻮﻫﺮ واﻟﻌـﺮض ﻣﺒﺜﻮﺛـﺔ ﰲ
ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻮر ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ اﻹﺑﺎﺿﻲ أﰊ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺜﻤﺎن اﻷﺻﻢ ،16وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻣﺒﺤﺚ ﳛﺘـﺎج إﱃ
دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻵن ،ﻏﲑ أن اﳌﺮاﻗﺐ ﻳﺪرك أن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼـﻮر اﻟـﺬري
ﺑــﺪأ ﳜﻔــﺖ ﺗــﺪرﳚﻴﺎ ،إﱃ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﺧﺘﻔــﺎء ﻛﻠﻴــﺎ ،ﻓــﻨﺤﻦ ﳒــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﻌﻼﻣــﺔ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳﻦ
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اﻟﺴﺎﳌﻲ 17ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺠﻮﻫﺮ واﻟﻌﺮض أﻗـﺮب إﱃ اﻟﻔﻬـﻢ اﻟﻠﻐـﻮي ﻣﻨـﻪ إﱃ اﻟﻔﻬـﻢ اﻟـﺬري ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻮل:
«اﳉــﻮﻫﺮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ اﻟﺸــﻲء اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻛﺎﳊﺼــﻰ واﳉــﺪار واﻟﻨﺨﻠــﺔ واﳌــﺎء واﻟﻈﻠﻤــﺔ واﻟﻨــﻮر،18
وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن :ﺑﺴﻴﻂ وﻣﺮﻛﺐ ،ﻓﺎﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﳚﺘﻤـﻊ ﻣـﻦ ﲨﻠـﺔ أﺷـﻴﺎء ﻛﺎﳌـﺎء واﻟﻨـﻮر واﻟﻈﻠﻤـﺔ،
واﳌﺮﻛــﺐ ﻣــﺎ اﺟﺘﻤــﻊ ﻣــﻦ أﺷــﻴﺎء ﻛــﺎﳊﻴﻮان ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ ﳊــﻢ ودم وﻋﻈــﻢ ،وﻛﺎﳉــﺪار ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻰ
اﻟﻌﺮض ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻐﲑﻩ ،وﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﰲ ﺷﻴﺌﲔ :اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن ،ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻛﻠﻬـﺎ
وﺻﻠﻦ .وأﻣﺎ َ
داﺧﻠﺔ ﲢﺖ اﳊﺮﻛﺔ وﻫﻲ أﻋﺮاض ،وأﻧﻮاع اﻟﻜﻒ داﺧﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﻜﻮن وﻫﻲ أﻋﺮاض أﻳﻀﺎً».19
وﻟﻌﻞ اﺿﻤﺤﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬري ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﱃ ﻏﻴﺎب أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺸﺄة اﻷوﱃ
ﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﻼم ،وﻫﻮ اﻻﺗﺼﺎل ﲝﻀﺎرات وﻣﻠﻞ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول ،ﻛﻤﺎ
اﳉﻠﻲ راﻫﻨﺎ أن اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺪ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬرﻳﺔ
أﻧﻪ ﻣﻦ ّ
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳍﻨﺪي واﻹﻏﺮﻳﻘﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ ،وﱂ ﻳﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻌﻞ أﲨﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎﱐ ،ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ اﳌﻌﺮﰲ.

« - 1ھو العالم المجتھد الفقيه أبو بكر أحمد بن عبدﷲ بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبدﷲ بن المق داد الكن دي األفل وجي ،م ن س مد
نزوى .تلقى العلم على يد الفقيه أبي بكر النزواني و أحمد بن محمد بن صالح الغالفقي.وقد ترك لنا آثارا ف ي ش تى العل وم والفن ون ،ك ان
أھمھا :كتاب «المصنف» في األديان واألحكام يقع في اثنين وأربعين جزءا ،ول ه كت اب «التخص يص» ف ي الوالي ة والب راءة ،ول ه كت اب
«االھت داء» ف ي افت راق أھ ل عم ان إل ى نزواني ة ورس تاقية ،وكت اب «التس ھيل» ف ي المي راث ،وكت اب «التيس ير» ف ي النح و ،وكت اب
«التقريب» في اللغة ،وكتاب «سيرة البررة» ،وكتاب «الجوھر المقتصر» ،وكتاب «الذخيرة» ،ول ه س يرة ي رد فيھ ا عل ى م ن اعت رض
على محاربة اإلمام محمد ب ن أب ي غس ان ألھ ل العق ر بن زوى ،ول ه أش عار ف ي األدب والفق ه .وھ و ال ذي ق ام بترتي ب أب واب كت اب بي ان
الشرع ،وھو الذي سماه بھذا االسم .ويعتبر خاتمة العلماء الفطاحل في القرن الس ادس .وت وفي رحم ه ﷲ عش ية االثن ين  15ربي ع اآلخ ر
557ھـ ،ودفن بموضع الم ض ،وقب ره موج ود إل ى يومن ا ھ ذا» .معج م أع الم اإلباض ية قس م المش رق ،ص  ،67 ،56ولترجم ة موس عة
ينظر :الراشدي ،حمود بن عبدﷲ ،بحث مقدم لنيل رسالة الماجستير بعنوان التخصيص )ف ي الوالي ة والب راءة( للعالم ة الش يخ أب ي بك ر
أحمد بن عبدﷲ الكندي ،دراسة وتحقيق ،إشراف :رضوان السيد  ،جامعة الدول العربية ،السنة الدراسية 2008-2007م.
 - 2الكندي أبو بكر أحمد بن عبدﷲ بن موسى ،الج وھر المقتص ر ،ت ح س يدة إس ماعيل كاش ف ،وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة ،س لطنة
عمان1983 ،م.
 - 3أينما وردت ھكذا فھي تشير إلى رقم الصفحة من كتاب الجوھر المقتصر.
 - 4بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل ،أبو المنذر)حي في273 :ھـ( :من أجلة علماء عمان في عھده ،كان إل ى جان ب أخي ه عب د ﷲ
وأب ي عل ي األزھ ر ،وأب ي الح واري مف زع أھ ل عم ان ف ي عھ دھم لعلمھ م وس يرتھم الحس نة ،م ن كتب ه :المحارب ة وكت اب أس ماء ال دار
وأحكامھا  .معجم أعالم االباضية قسم المشرق ،ص ) 70بتصرف(
 - 5إال إذا دخل عليھا عرض السكون الذي ال يكون إال بالجسم.
 - 6ينظر من أجل تفاصيل أوسع كتاب سفر المنظومات ،عبدﷲ المعمري ،بيروت ،مؤسس ة االنتش ار العرب ي ،ط2008 ،1م ،حي ث إن
ھذه الورقة تعتمد بصورة أساس عليه.
« - 7وأما إذا عنيت المراد بعينه فأوقعت الق درة علي ه ك ان النظ ر ف ي المع ين ھ ل ھ و واج ب أو ممك ن أو مح ال» ،الج وھر المقتص ر،
ص.82
 - 8ينظر الجوھر المقتصر ،ص .82
 - 9نجاد بن موسى أبو محمد )ت513 :ھـ( ھو أبو محمد نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراھيم المنحي .عالم قاض ،ولد سنة 450ھـ ،من
بلدة منح .كان معاصرا ألبي علي الھجاري..من مؤلفاته :سيرة تتضمن جوابا عن سؤال يتعل ق ب أموال الجب ابرة .ول ه كت اب «اإلمام ة»،
وله زيادات على إيضاح أبي زكريا يحيى بن سعيد ،معجم أعالم اإلباضية قسم المشرق ،ص ) 481 ، 480بتصرف(
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 -10علي بن محمد البسيوي ،أبو الحسن )حي في363 :ھـ( البسيوي نسبة إلى قرية بسيا من أعمال بھ ال ،ويق ال ل ه البس ياني .أح د كب ار
علماء القرن الرابع الھجري .من مشايخه ،والده ،وكذلك الشيخ محمد بن أبي الحسن ،وھم من مشايخ المدرسة الرستاقية ،حتى أن الشيخ
علي أصبح فيم ا بع د م ن أش د المتحمس ين لھ ا ،وتلق ى العل م عل ى ي د الش يخ أب ي مال ك غس ان الص الني..من مؤلف ات الش يخ عل ي :كت اب
«الجامع» المعروف بجامع أبي الحسن ،في أربعة مجلدات )مطبوع( .وله مختصر س ماه «مختص ر أب ي الحس ن» ف ي مجل د واح د .ول ه
كتاب «سبوغ النعم» و«سيرة البسياني» التي كتب فيھا قضايا عصره ،وحكم اإلمامة ،وآراءه السياسية والفقھية ،معج م أع الم اإلباض ية
قسم المشرق ،ص) .319بتصرف(
 -11يحيى بن سعيد القرشي ،أبو زكرياء )ت472 :ھـ( ھ و أب و زكري اء يحي ى ب ن س عيد ب ن ق ريش ،م ن أھ ل العق ر بن زوى ،ع الم فقي ه،
عارف باألصول والفروع ،وكان من أجل الفقھاء في عصره.من أھم آثاره :كتاب «اإليضاح ف ي األحك ام والقض اء» مطب وع ف ي أربع ة
أجزاء.ورسالته إلى بعض أھل حضر موت ،من أھل الدعوة اإلباضية ،يواسيھم فيھا ويرفع معنوياتھم لم ا يالقون ه م ن ج ور وظل م .ول ه
سيرة إلى الشيخ محمد بن طالوت النخلي جوابا له .وت وفي أب و زكري اء مقت وال ول م يع رف قاتل ه وال س بب قتل ه رحم ه ﷲ ،معج م أع الم
إلباضية قسم المشرق  ،ص ) . 500 ، 499بتصرف(
 -12خميس بن سعيد ب ن عل ي الشقص ي )ت ،ب ين1090-1059 :ھ ـ( أح د أقط اب العل م والسياس ة ف ي النص ف الث اني م ن الق رن العاش ر
والنصف األول من القرن الحادي عشر .ولد بنزوى ثم انتقل إل ى الرس تاق ونش أ فيھ ا ،وت زوج م ن أم اإلم ام ناص ر ب ن مرش د بع د وف اة
زوجھا ،فتربى اإلمام ناصر في حجره وتحت رعايته .له مؤلفات جليلة أشھرھا« :منھج الطالبين وب الغ ال راغبين» وھ و يع د موس وعة
علمية إذ يقع في عشرين جزءا ،وله كتاب اإلمامة العظم ى .ت وفي الش يخ الشقص ي أي ام دول ة اإلم ام س لطان ب ن س يف األول أي م ا ب ين
 1059و1090ھـ .معجم أعالم إلباضية قسم المشرق ،ص) 134بتصرف(
« -13فيجب على كل عاقل سلم عقله من اآلفات؛ أن يعتقد أن ﷲ سبحانه إله واحد ال شريك له ،متفرد ال ند ل ه ،ق ديم ال أول ل ه ،مس تمر
الوج ود ال آخ ر ل ه ،ل يس بجس م مص ور ،وال يج وھر مق در ،وال يماث ل األجس ام ،وال يجزئ ه األقس ام ،وال تحل ه الج واھر واألع راض»
الشقصي ،خميس بن سعيد بن على ،منھج الطالبين وبالغ الراغبين ،تحقيق سالم بن حمد الحارثي ،سلطنة عمان ،وزارة التراث القومي
والثقافة1979 ،م ،ج ،1ص .312
 -14ناصر بن سالم بن عديم ،أبو مسلم الرواحي )ت1329 :ھـ( لقب بشاعر العلماء وعالم الش عراء ،ت ولى القض اء ف ي زنجب ار ،وأس س
جريدة النجاح ،أشھر كتبه نثار الجوھر ،ينظر :معجم أعالم اإلباضية قسم المشرق ،ص .471-469
كما كان قبل القبل واألزلية
 -15ويا واحد الباقي بوحدة ذاته
تؤول إلى التحديد والجزئية
تعاليت ليست وحدة الذات وحدة
تعالت عن األعراض والجوھرية
وال وحدة األوصاف وحدة فطرة
مجاز إليه نسبة الواحدية
وأنت إلھي واحد الحق والسوى
وما يقبل التركيب ليس بوحدة
وجودك قبل الجوھر الفرد ثابت
ديوان أبي مسلم البھالني ،القسم األول ،تحقيق علي النجدي ناصف ،سلطنة عمان ،وزارة التراث القومي والثقافة1980 ،م.
 -16عثمان بن أبي عبد ﷲ األصم ،أبو عبد ﷲ )ت631 :ھـ(الشيخ الفقيه ،أبو عبد ﷲ ،وقيل أب و محم د عثم ان ب ن أب ي عب د ﷲ ب ن أحم د
العزري نسبا ،األصم لقبا ،العقري الن زوي مس كنا .م ن مؤلفات ه« :الت اج» ف ي الفق ه ،ف ي خمس ين ج زءا ،مفق ود م ا ع دا األول والس ادس
والعش رين ،موج ود بمكتب ة وزارة الت راث الق ومي بعم ان .و كت اب «الن ور ف ي عل م التوحي د» وھ و مختص ر كت اب «الض ياء» للع وتبي
الصحاري .و كتاب «البصيرة» ،وھو كتاب في العبادات والمعامالت ،في جزأين .و كتاب «األنوار في األصول» .و كتاب «اإلبانة في
أصول الديانة» ،مفقود .كتاب «العقود» .معجم أعالم إلباضية قسم المشرق ،ص) .303بتصرف(
 -17عبد ﷲ بن حميد السالمي )نور الدين()ت1332 :ھـ( ولد اإلمام السالمي سنة 1286ھـ ،ببلدة الحوقين ،وھي من أعمال الرستاق.
يعد اإلمام السالمي علما بارزا في مس يرة النھض ة العلمي ة واإلص الحية ف ي عص ره ،فھ و ال يع د مص لحا اجتماعي ا عل ى مس توى وطن ه
عمان فحسب ،بل على مستوى العالم اإلسالمي في بداية القرن الرابع عش ر الھج ري .م ن آث اره :تحف ة األعي ان بس يرة أھ ل عم ان ،ف ي
التاريخ )2ج( .طلعة الشمس على األلفية ،في علم أصول الفقه .مدارج الكمال ،أرجوزة تنيف عل ى أل ف بي ت ،ش رح بعض ھا ف ي ثماني ة
أجزاء ،سماھا «معارج األمال» .الحجج المقنعة في أحكام صالة الجمعة .جوھر النظام في علمي األديان واألحكام )منظومة في الفقه(.
المنھ ل الص افي ف ي الع روض والق وافي .ش رح الج امع الص حيح )مس ند اإلم ام الربي ع( ف ي الح ديث .مش ارق األن وار ،ش رح أرجوزت ه
المسماة «أنوار العقول في علم الكالم» .معجم أعالم إلباضية قسم المشرق ،ص ) .273-271بتصرف(
 -18قابل ذلك بكالم الكندي في الجوھر المقتصر« :الجواھر في كالم العرب األصول ومنه يقال جوھر حسن أي أصله حس ن .بي ان ذل ك
أن جوھر ثياب القطن ھو القطن نفسه ،وجوھر ثياب الكتان ھو الكتان نفسه» ,ص .39
 -19جوابات االمام السالمي ،تنسيق ومتابعة عبدالستار أبو رغدة ،إشراف :عبدﷲ السالمي ،ط1996 ،1م ،ج ،6ص.347 ،346
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اﻟﻣﺳﻠﻣون وأوروﺑﺎ :ﻗراءة ﻓﻲ ﺟذور اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺣﺎﺗم اﻟطﺣﺎوي



إن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وأوروﺑﺎ ﻣﻧذ ظﻬور اﻹﺳﻼم ،ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻟﻠﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
ﻛﺑﻳر ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ,اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت آﺛﺎ ار
ﻠت ﻣﺳرﺣﺎ ًا
ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة َﻣﺛﱠ ْ
وﻧدوﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن
اﻟﻌﺎﻟﻣ ْﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻣﺛﻠت أﻳﺿﺎ ﺑوﺗﻘﺔ ﻛﺑرى اﻧﺻﻬرت ﻓﻳﻬﺎ
َ

ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻣﺎ ,وﺧرﺟت ﻋن ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻌﻲ إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺎ
اﻟﺣدﻳث ،وﻣﺛﻠث ﻣﺣددات وﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻝ طرف ﺑﺎﻵﺧر.

وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﻧذ ﻓﺗرة ﻗرﻳﺑﺔ ﺑﻌض إﻓ ارزات اﻟﻔﻛر اﻷوروﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم وﻧﺑﻲ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم– وﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر وﻟﻳدة واﻗﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﻌﺎﺻر،

ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﻟﻳدة ﻟﻠﻌﺻر اﻷوروﺑﻲ اﻟوﺳﻳط )ﻋﺻر اﻹﻳﻣﺎن( اﻟذي ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ اﺳﺗﻌﻳﺎب
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ودﻳﻧﻬم.

ﻟﻘد ﺣﻛﻣت اﻟرؤى اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺳﻼم ﻛﺎﻓﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻘد

طﻐت ﺗﻠك اﻟرؤى اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم ورﺳﻣت ووﺟﻬت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻫﻪ.

وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘوﻝ أن ﻧذﻛر أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏت ﺗﻠك اﻟرؤى ﺟﺎءت ﻣن رﺟﺎﻝ

ظ ْوا ﺑﻘدر ﻻ
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ :اﻟﻘﺎدة اﻟروﺣﻳﻳن ﻟﻠﺷﻌب اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ،واﻟوﺣﻳدﻳن اﻟذﻳن َﺣ َ
ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﻗﻲ طﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌب اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ
ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أوروﺑﺎ آﻧذاك ﻻ ﻳﻌرﻓون ﺷﻳﺋﺎ ﻋن اﻹﺳﻼم.

وﻟﻛﻲ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرؤى اﻷوروﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ ذﻛر

اﻟﺣﻛﺎﻳﺔ ﻣن أوﻟﻬﺎ:

ﻋﻧدﻣﺎ ﺑزغ ﻧور اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ،ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن

ﺗﻧﺗﻘﻝ أﺧﺑﺎر اﻟدﻳن اﻟﺟدﻳد وأﺧﺑﺎر ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ )دوﻟﺔ اﻟروم ﺑﺣﺳب

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( ,وذﻟك ﻋﺑر أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻟﺷرﻗﻳﻳن ﻣن اﻟﻌرب

ﻛﺎﻟﻐﺳﺎﺳﻧﺔ وﻏﻳرﻫم ,ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺳرﻳﺎن واﻷرﻣن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ,وﻋﻠﻰ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت رؤى
 باحث وأكاديمي من مصر .

1

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻟﻌرب ﺣﺎدة ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم؛ ﻓﺈن رؤﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻷرﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ

اﻷﺳﻘف ﺳﻳﺑﻳوس  Sebeosﻋﺎم 675م -اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻔﺗوح اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻟﺑﻼد اﻟﺷﺎم وأرﻣﻳﻧﻳﺔ-
ِ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﻳن ,وأﻧﻪ ﻣﻛﻠف
ﻛﺎﻧت أﻗﻝ ﺣدة؛ إذ ﺗﺣدث ﻋن اﻟرﺳوﻝ ﺑوﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺔ

ﺑﺈﻳﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﺷر ،ﻛﻣﺎ َذ َﻛر َد ْﻓ َﻊ اﻹﺳﻼم أﺗﺑﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺗﺢ واﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ،
ﻟدرﺟﺔ أن ﺳﻳﺑﺑوس أورد ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ اﻵﻳﺔ  160ﻣن ﺳورة آﻝ ﻋﻣران} :إن ﻳﻧﺻرﻛم اﷲ
ﻓﻼ ﻏﺎﻟب ﻟﻛم{.

ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺗزن ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ِﻗَﺑﻝ اﻷﺳﻘف ﺳﻳﺑﻳوس ﻗد ﺟﺎء ﺑﺳﺑب ﻧﺿﺞ
اﻟﻧظرة ﻟﻺﺳﻼم اﻷوﻝ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧﻼﻓﺎت اﻷرﻣن اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دوﻣﺎ ﻓرض ﻣذﻫﺑﻬﺎ اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻷرﻣﻳﻧﻳﺔ.

ٕواﺑﺎن اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي دﺑﺟت اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳن اﻟﻌرب اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﻳن ﻟﻺﺳﻼم,
وﻋﻠﻰ أرﺳﻬم ﻳوﺣﻧﺎ اﻟدﻣﺷﻘﻲ )131-55ﻫـ947-576/م( ،اﻟذي ﻛﺗب اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ

واﻟﻛﺗب ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ,وأﻫﻣﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﻫرطﻘﺔ اﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﻳن» اﻟذي وﺻﻝ
إﻟﻰ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن ووﺟدوا ﻓﻳﻪ دﻋﺎﻳﺔ طﻳﺑﺔ ،وﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻓﻛرﻳﺎ ﻟﻬﺟﻣﺎﺗﻬم اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ ﺿد اﻹﺳﻼم؛

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن زﻋم ﻓﻳﻪ أن اﻟرﺳوﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم– ﻗد ادﻋﻰ اﻟﻧﺑوة ﺑﻌد ﻗراءﺗﻪ
ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس )اﻟﻌﻬدﻳن اﻟﻘدﻳم واﻟﺟدﻳد( ،وﺗَ َﻌﻠﱡ ِﻣ ِﻪ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد راﻫب
أرﻳوﺳﻰ ،ﻛﻣﺎ ﺗرﺟم ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ ،وﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ رﻛﻳزة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑداﻟﻣﺳﻳﺢ اﻟﻛﻧدي )ق 4ﻫـ10-م( ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣوار ﻳﻬﺎﺟم ﻓﻳﻪ

اﻹﺳﻼم ،وﺗُرﺟم ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ أﻳﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑواﺳطﺔ ﺑطرس أﺳﻘف طﻠﻳطﻠﺔ؛
وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﻳﺔ ﺿد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻷﻧدﻟس ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ز ْﻋم اﻟﻛﻧدي

أن ﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻣن ﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺷﻳطﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﻳﻝ ﻟﻠﺣرب واﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻋﺑر

اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﺣد اﻟﺳﻳف .وﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن وراء ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻺﺳﻼم ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون اﻋﺗﺗﺎق اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎم

ﻟﻠدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗزاﻳد دﺧوﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼم

ورﺣﺎﺑﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ إﺑﺎن اﻟﻌﻬدﻳن اﻷﻣوي واﻟﻌﺑﺎﺳﻲ.
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وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،وﺑﻌد أن أﻣر اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻣوي ﻳزﻳد ﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠك )105-10ﻫـ( 724-270م(

ﺑﺗﺣطﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻳﻘوﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﻧﺎﺋس ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺷ ار ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﻧﻳﺔ أﺻدر
أﻣر ﻣﻣﺎﺛﻼ ﺑﺗﺣطﻳم وﺗﺣرﻳم ﻋﺑﺎدة اﻷﻳﻘوﻧﺎت
اﻹﻣﺑ ارطور ﻟﻳو اﻟﺛﺎﻟث اﻻﻳﺳوري ) (Leo IIIا

ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟروم وﺳط ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗوﻳﺔ ﻣن اﻟرﻫﺑﺎن ورﺟﺎﻝ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ،اﻟذﻳن اﺗﻬﻣوا اﻹﻣﺑراطور

ﺑﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﻣؤﺛرات اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛﻳﻝ واﻷﻳﻘوﻧﺎت ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻳﻪ
رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ «إﻧﺟﻳﻝ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﺟﺎﻫﻝ» اﻟذي ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘراءة ﻓﻲ
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس.

وﻛﺎن رﺟﻝ اﻟدﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻲ ﺟرﻣﺎﻧوس – Germanusوﻫو ﻣن أﺷد أﻋداء اﻹﻣﺑراطور

اﻟﺑﻳزﻧطﻲ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻼأﻳﻘوﻧﻳﺔ -ﻋﻠﻰ رأس اﻟذﻳن اﺗﻬﻣوا اﻹﻣﺑراطور ﻟﻳو ﺑﺎﻟﺗﺄﺛر ﺑﻘ ارر

اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻣوي ،ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺗﻘدﻳس وﻋﺑﺎدة اﻷﻳﻘوﻧﺎت ،وﻣن أﺟﻝ ﻫذا ﻗﺎم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ
رﺳﺎﻟﺔ زﻋم ﻓﻳﻬﺎ أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻗوم وﺛﻧﻳون ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻳﻌﺑدون إﻟﻬﺎً ﺣﺟرﻳﺎ ﻳدﻋﻰ ﺧوﺑﺎر

 Chobarﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ أن رﺟﻝ اﻟدﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻲ ﺛﻳوﻓﺎﻧس ) Theophanesق  3ﻫـ 9-8-م( ﻳﻌد أوﻝ ﻣن

َﻋﱠﺑر ﻋن اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم ،ورﺑﻣﺎ ﻳدﻫش اﻟﻣرء ﻟﺗﺄﺧر اﻟرد
اﻟﺑﻳزﻧطﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة؛ ﻏﻳر أن ذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﺑﻔﻘدان
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻷﻳﻘوﻧﺎت ﻓﻲ

ﺑﻳزﻧطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟدارﺳﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑﻳزﻧطﻲ
ﻓﻲ ﻋﺻر اﻷﺳرة اﻷﻳﺳورﻳﺔ.

ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﺗﺄﺛر رؤﻳﺔ ﺛﻳوﻓﺎﻧس ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ؛

ﺣﻳث أﻋﺎد اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺟرد ﻫرطﻘﺔ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وزﻋم أن ﻧﺑﻲ

اﻹﺳﻼم ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﺛروة اﻟﺳﻳدة ﺧدﻳﺟﺔ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ،-ﻛﻣﺎ زﻋم ﻧﻔس

ﻣﺎ زﻋﻣﻪ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون اﻟﺷرﻗﻳون ﻣن أن اﻟرﺳوﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم– ﻗد َﺧَﺑ َر
اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم ,وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟراﻫب اﻷرﻳوﺳﻲ اﻟذي ﺗم ﻧﻔﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزﻳزة اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ أن أﺧطر ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺳﻼم ﺑواﺳطﺔ رﺟﻝ اﻟدﻳن ﺛﻳوﻓﺎﻧس؛
ﻛﺎﻧت أن ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻣﺣﻣد ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺗﻝ واﻻﻋﺗداء ،وأن اﻟﻣﺳﻠم اﻟذي ﻳﻘﺗﻝ ﻋدوﻩ ﻳدﺧﻝ اﻟﺟﻧﺔ،
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺷدﻳد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ إﻏﻔﺎﻝ ﺑﻌض
اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟطﻳﺑﺔ ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻛﻳن وﻋﻳﺎدة اﻟﻣرﺿﻰ.

وﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺟدﻝ اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري ،اﻟﺗﺎﺳﻊ

اﻟﻣﻳﻼدى ،ﻗﺎم رﺟﻝ اﻟدﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻲ ﻧﻳﻛﻳﺗﺎس  Nicetasﺑﻛﺗﺎﺑﺔ رد ﻋﻠﻰ ﻣؤﻟﻔﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ

أﻧﻛرت أن اﻟﻣﺳﻳﺢ اﺑن اﷲ ,ﻓزﻋم أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﺻﺣﺎب دﻳﺎﻧﺔ وﺛﻧﻳﺔ ,وأﻧﻬم ﻳﻌﺑدون وﺛﻧﺎ

ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ،وأن رﺳوﻟﻬم ﻫو واﺿﻊ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﻟدﻳﻬم ،واﺻﻔﺎ ُﺳ َوَر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺟرد «أﺳﺎطﻳر ﻣﺣﻣدﻳﺔ».
وﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺗﻠك اﻷﺧﺑﺎر واﻟرؤى اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻋن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ

اﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ ،اﻟذي ﺳﻧﺣت ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﺑر ﻣﺣور ﺟدﻳد ﻳﻣﻛن

ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﻐرﺑﻲ ،إﺑﺎن اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﻧدﻟس ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري/اﻟﺛﺎﻣن
اﻟﻣﻳﻼدي ،وذﻟك ﻋﺑر ﺣﻛﺎﻳﺎت اﻟﻘوط اﻟﻐرﺑﻳﻳن اﻟﻔﺎرﻳن ﻣن وﺟﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻷﻧدﻟس؛ ﺣﻳث

ﺗﻧﺎﻗﻠوا وﺻﻔﻬم ﺑﺎﻟوﺛﻧﻳﺔ واﻟوﺣﺷﻳﺔ ﻓﻲ آن واﺣد.

ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤرخ اﻹﻧﺟﻠﻳزي اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻳدﻩ  Bedaﻗد اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻳﻪ أﺧﺑﺎر اﻟﻔﺗوﺣﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ،ﻓوﺻف اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺄﻧﻬم ﻛﻔﺎر وﺑراﺑرة وأﻋداء ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ ،وﻛﺗب ﻣؤﻳدا
-ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ -اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ رب اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻌد ﻫزﻳﻣﺗﻬم ﻓﻲ

ﻣﻌرﻛﺔ ﺑﻼط اﻟﺷﻬداء 732 -م.

وﺧرﺟت ﻣﻘﺎﻟﺔ أﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣؤرخ ﻣﺟﻬوﻝ ق 9-8م ﻫﺎﺟﻣت اﻹﺳﻼم ورﺳوﻟﻪ ﺑﻘﺳوة ﺷدﻳدة,
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﺷﻌر اﻟﻣﻼﺣم ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﻔﺎرس روﻻن اﻟذي ﻗﺗﻝ
إﺑﺎن ﺣرﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ق 9م؛ وذﻟك ﻣن أﺟﻝ وﺻف اﻟﻔﺎرس اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ

واﻟﺷﻬﺎﻣﺔ واﻟﻔروﺳﻳﺔ واﻟﻧﺑﺎﻟﺔ ،ووﺻم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟوﺛﻧﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬم ﻳﻌﺑدون اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻵﻟﻬﺔ:

ﻣﺣﻣد واﻟﺷﻳطﺎن وأﺑوﻟﻠو ...وﻏﻳرﻫم.

ووﺻﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻰ إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ،ﻓﺄﻟﻔت إﺣدى اﻟراﻫﺑﺎت اﻷﻟﻣﺎن ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻋن «آﻻم
اﻟﻘدﻳس ﺑﻳﻼﺟﻳوس» ,وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻣﺟﻳد ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑﺣرﻛﺔ ﺷﻬداء ﻗرطﺑﺔ؛ ﺣﻳث أﺧذ

ﻣﺳﻳﺣﻳو اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳب اﻹﺳﻼم وﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺑﺗﻬﺟﻳن ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗﻝ ،ﻣﻌﺗﺑرﻳن أﻧﻔﺳﻬم
ﺷﻬداء ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻧﺻرة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وأﻋﺎدت اﻟراﻫﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
وﺛﻧﻳون ﻳﻌﺑدون أﺻﻧﺎﻣﺎ ﻣن اﻟذﻫب واﻟرﺧﺎم.
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ﻛﻣﺎ ﻛﺗب ﺑوﻝ اﻟﻔﺎروس - Paul Alvarusإﺑﺎن ﻋﻬد اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻣوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
اﻷوﺳط 851م -ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺟدﻟﻳﺎ ﺿد اﻹﺳﻼم ،واﺳﺗﻌﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎﻟﺻﺑر ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك،

وطﻠب ﻋﻘد ﻣﺟﻣﻊ دﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻗرطﺑﺔ ،اﺳﺗﻧﻛر ﻣﺎ ﻛﺗب ،واﺳﺗﻧﻛر ﺣرﻛﺔ ﺷﻬداء ﻗرطﺑﺔ ﻣن

أﺳﺎﺳﻬﺎ؛ ﻏﻳر أن ﺣرﻛﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﺻﻠت طرﻳﻘﻬﺎ؛ ﺣﻳث اوﻳﻠوﺟﻳوس

ﻣطران طﻠﻳطﻠﺔ ﻋﺎم 859م ﺑﻌد أن ﻛﺗب ﺗﻘرﻳ ار ﻋن اﻹﺳﻼم وﻣؤﻳدا «ﻟﻠﺷﻬداء»
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن.

وﻳﻣﻛن ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻬم ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أدوات وأﺳﺎﻟﻳب

دﻓﺎﻋﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ وﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻧدﻟس ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺎﺗﺣﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛

ﻏﻳر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ردة ﻓﻌﻝ اﻷﺳﺑﺎن ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم ﻳﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺗﻳن:
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌداء اﻟﺷدﻳد طواﻝ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺛم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟوﺟود

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،وﻳﻣﻛن ﻓﻬم ذﻟك ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺔ

اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ،وأﻳﺿﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟﺎح ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ
اﻟﺗﺻدي اﻟﻔﻛري ﱠ

ﺑﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ طرد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن اﻷﻧدﻟس .أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺗﺗﺻف

ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﺗﻳﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ,وﺗﻣﺗد ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي إﻟﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس
ﻋﺷر ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻳﺑﺔ ﻣن ِﻗَﺑ ِﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،واﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻷﺳﺑﺎن ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﺑطرس داﻟﻔوﻧﺳو -اﻟطﻳب

اﻟﻳﻬودي ،اﻟذي اﻋﺗﻧق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي -ﺣﻳث ﻛﺗب ﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺑﻲ

واﻹﺳﻼم ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟروح اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺻور اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻘﻳدة ﻳﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن
ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ أن ﻳﺗﺟﻪ إﻟﻳﻬﺎ.

وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ُﻋرف اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﺎﺳم Saracenus
)اﻟﺳراﻛﻧﺔ( ,وﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺣوﻝ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وﻫﻝ ﻋﻧﻳت أﺑﻧﺎء ﺳﺎرة ،أم ﻋﺑﻳد ﺳﺎرة,

واﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻷﺧﻳر ﻫو اﻷرﺟﺢ؛ ﻷن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ﻟﻳﺳوا ﻣن ﻧﺳﻝ اﻟﺳﻳدة ﺳﺎرة.

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻧﻼﺣظ أن ﺗﻠك اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟروﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت
اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ واﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ ظﻬور اﻹﺳﻼم؛ إ ْذ ﻛﺎﻧوا ﻳطﻠﻘوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم

وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳزة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﺑﻳدو أﻧﻬﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﺑﺧطﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور

اﻟوﺳطﻰ.

5

ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ أدرﻛت اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ آﻧذاك؛ ﻓﻬﺎ ﻫو

ذا اﻟﻣؤخ اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﺑﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي ﻳذﻛر أن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻧﺳﻝ

اﻟﺳﻳدة ﻫﺎﺟر ,ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ٕ -واﺑﺎن اﻗﺗﺣﺎم اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻣدﻳﻧﺔ
اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺎم 1204م -أن اﻟﻣؤرخ اﻟﺑﻳزﻧطﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺣدث -ﻧﻳﻛﻳﺗﺎس ﻛوﻧﻳﺎﺗس

 -Nicetas Choniatesﻳﺗﺣدت ﻋن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﺑﺎﻟﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﺳم أﺑﻧﺎء ﻫﺎﺟر .Agarentes

ﻛﻣﺎ أﺳﻬﻣت ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻧﺳﺗﺎﺳﻳوس  Anustasiusأﻣﻳن ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺑﻼط اﻟﺑﺎﺑوي ﻓﻲ روﻣﺎ

ق3ﻫـ9 ،م اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟرؤى اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم

ﺑوﺻﻔﺔ ﻫرطﻘﺔ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﻛذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟراﻫب اﻟﻛﺎروﻟﻧﺟﻰ ﺑﺎﺳﻛﺎﺳﻳوس رادﺑﻳرﺗوس

 Pascasius Radbertusﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ؛ ﺣﻳث زﻋم ﺑﻛذب اﻻﺳم دﻳﻧﻳﺔ وأن اﻟﻣﺳﻳﺢ
اﻟدﺟﺎﻝ ﺳوف ﻳﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﺳﻬﻣت ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ إذﻛﺎء روح اﻟﺗﻌﺻب ﺿد
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ آﻧذاك.

ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ زادت ﻣن اﻟﺗﺻورات واﻟرؤى اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ
اﻹﺳﻼم ﺟﺎءت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي.

ﻓﻘد أ ارد اﻟﺑﺎﺑﺎ ارﺑﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻳﺧﺗﻠق اﻟﻣﺑررات اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ إطﻼق دﻋوﺗﻪ اﻟﺗﻲ

ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺿد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻌرب ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ،وﻫﻛذا ﻓﻘد أراد أن ﻳﻣﻧﺢ

دﻋوﺗﻪ ﺷرﻋﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺧطﺑﻪ ورﺳﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﺣﻳث
وﺻﻔﻬم ﻓﻲ ﺧطﺑﺗﻪ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﻣﺣرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻠﻳرﻣون ﺑﺟﻧوب

ﻓرﻧﺳﺎ 1095م ﺑﺄﻧﻬم «ﺟﻧس ﺧﺳﻳس ﺑراﺑرة ،ﻣﺗوﺣﺷون  ...أﺧﺿﻌوا اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﺑﺎﻟﺳﻳف

واﻟﺗدﻣﻳر واﻟﺣراﺋق ..وﺳووا اﻟﻛﻧﺎﺋس ﺑﺎﻷرض  ..دﻣروا ﻣذاﺑﺢ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺳﺗﻬﺎ
ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻟﺧرﻗﺎء  ...ﻛﻔﺎر وﺛﻧﻳون أﻋداء ﻟﻠرب اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ...إﻟﺦ».

وﻫﻛذا ﺷﺎﻋت ﺗﻠك اﻟﺻورة ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻏرب أوروﺑﺎ ﻋﺑر ﺧطﺑﺔ اﻟﺑﺎﺑﺎ ورﺳﺎﺋﻠﻪ.

ﺑدرﺟﺔ ﻏطت اﻷﻫداف اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺑوﻳﺔ ﻣن وراء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ واﺳﻊ وﻛﺑﻳر؛
ﺣﻳث ﻧرى ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن -اﻟذﻳن ﻛﺎن أﻏﻠﺑﻬم ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ -ﺳﻳﻼ

ﻣن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺿد اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،طﻔﺣت ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرﺧﻳن

اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن اﻷرﺑﻌﺔ اﻷواﺋﻝ )اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﺟﻬوﻝ – ﻓوﺷﻳﺔ اﻟﺷﺎرﺗري – ﺑطرس ﺗودﻳﺑود –
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رﻳﻣوﻧدا ﺟﻳﻝ( اﻟوﺣﻳدﻳن اﻟذﻳن ﺷﻬدوا وﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻠﻪ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻛﺗﺑوا ﺑﻔﺧر

ﺷدﻳد ﻋن اﻗﺗﺣﺎﻣﻬم ﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدس 1099م ,واﻣﺗﻸت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﻘد واﻟﺗﺷﻔﻲ اﻟﺷدﻳدﻳن

ﺿد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻹﺳﻼم ،ﺧﺎﺻﺔ إﺑﺎن وﺻﻔﻬم اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻣذﺑﺣﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣروﻋﺔ؛ ﺣﻳث

ﺗﺑﺎﻫوا ﺑﺄﻧﻬم ﻟم ﻳﺗرﻛوا ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺔ آﻧذاك.

وﻳﺑدو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘد ار ﻟﻸورﺑﻳﻳن أن ﻳﻧﺗظروا ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر؛ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻠﻬم

أوﻝ إﺷﺎرة ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻋن اﻹﺳﻼم وﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع أﺧﻳ اًر ﺟﻳﺑرت اﻟﻧوﺟﻧﺗﻰ أن
ﻳﻛﺗب ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻻ ُﻳ ِﺟﻠﱡون رﺳوﻟﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻟﻬﺎ؛ ﺑﻝ ﻟﻛوﻧﻪ رﺟﻼً ﻋﺎدﻳﺎً
اﺻطﻔﺗﻪ اﻟﺳﻣﺎء.

وﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟواﻗﻌﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺑدأ ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻷورﺑﻳﻳن ﻓﻲ إدراك ﺗﻠك

اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋن اﻹﺳﻼم ،ﻓﺎﻋﺗرف ﻛﻝ ﻣن وﻟﻳم اﻟﻣﺎﻟﻣﺳﺑوري واوﺗو اﻟﻔرﻳزي ﺑﺄن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻻ

ﻳﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم وﻻ ﻳﻌﺑدون ﻧﺑﻳﻬم ،وأﻧﻬم ﻳﻌرﻓون اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم،

وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﺗﺎن ,ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ ﻳﺳﱡﺑون اﻟﻣﺳﻳﺢ أو اﻟرﺳﻝ؛ ﻟﻛﻧﻬم «ﻳﺿﻠون ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ واﺣدة
ﻓﻘط ﻫﻲ إﻧﻛﺎرﻫم ﻷﻟوﻫﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺢ ،وأﻧﻪ اﺑن اﷲ ،ﻓﺿﻼ ﻋن إﻳﻣﺎﻧﻬم ﺑﻣﺣﻣد ،واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧﺎﺗم

اﻟﻣرﺳﻠﻳن».

وطواﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر وﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺗواﻟت ﺑﻌض
اﻵراء اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ،اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﻋن اﻟرؤى اﻷوروﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم،

وأﺳﻬﻣت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻼﺗﻧﻧﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﻳم اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﻬﺎ ﺑطرس اﻟﻣﺑﺟﻝ رﺋﻳس

)دﻳرﻛﻠوﻧﻰ( ﻓﻲ ذﻟك ،ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻬﺞ ﺑطرس ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺎ ﻋﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻫداﻳﺔ «اﻟﻬراطﻘﺔ»

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﺻواب.

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

واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﺟدﻧﺎ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﺑﻳوس اﻟﺛﺎﻧﻲ - Pious IIﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر
ﻟﻠﻣﻳﻼد -ﻳﺣﺎوﻝ اﺣﺗواء اﻟﻧﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻛﺑﻳر اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻓﺗﺢ

اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ 1453م ،ﻓﻳرﺳﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻳﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻧﺎق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻻﻋﺗارف ﺑﻪ إﻣﺑراطو اًر ﻋﻠﻰ ﺷرق أوروﺑﺎ ،ﻣذ ﱢﻛار اﻳﺎﻩ ﺑﺄن اﻟﻔﺎرق اﻟوﺣﻳد ﺑﻳن
7

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم إﻧﻣﺎ ﻳﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟرب ...وأن ﻫذﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺑﻌد
اﻋﺗﻧﺎق اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻳﺔ.

ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟرؤى اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻗد ﻣرت

ﺑﻣرﺣﻠﺗﻳن :اﻷوﻟﻰ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن وﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ,وﻛﺎﻧت ﺗﺣض ﻋﻠﻰ

ﻛراﻫﻳﺔ وﺣرب اﻹﺳﻼم ،وﻟﻛﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ دﻓﺎع ﻋﻘدي ﻣﺣﻛم ،ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻳب ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻣﻘدس ﻋﻠﱠﻪُ ﻳﻛون ﻗد ﺗﺣدث ﻋن أوﻟﺋك اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ووﺟدت ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﺑر رؤﻳﺎ داﻧﻳﺎﻝ
)اﻹﺻﺣﺎح اﻟﺳﺎﺑﻊ( ,اﻟذي ﻳﺗﺣدث ﻋن وﺟود وﺣش راﺑﻊ ﻳﻔﺗرس ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣوش اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ,

وﻋﻠﻰ ﺣﻳن ﻛﺎن اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻷوﻝ ﻳﻌﺗﺑر أن اﻟوﺣوش اﻷرﺑﻌﺔ ﻫم :اﻵﺷورﻳون

واﻟﻔرس واﻹﻏرﻳق واﻟروﻣﺎن ،ﻓﻘد اﺳﺗﺑدﻟت اﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ذﻟك ﻓﻲ أﺳﻠوب

دﻓﺎﻋﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم ،ﺑﺄن أﻋﺎدت ﺗرﺗﻳب اﻷﻣر؛ ﺑﺣﻳث ﺑدا أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻫم

اﻟوﺣش اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﺳﻠﺑﻬم ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣوش اﻷﺧرى ،ﻣﻣﺎ ﺳوف ﻳﻌﺟﻝ ﺑﻘدوم ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ.

ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻛﺎن اﻧﺗﺷﺎر اﻟرؤى اﻷﺧروﻳﺔ ﻋن اﻗﺗراب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم واﻵﺧرة ﻣﺑر ار

ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر؛ إذ ﺣﺳب ﺗﻔﺳﻳرات اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم ﻓﺈن اﻧﺗﺻﺎر اﻹﺳﻼم

ﺳوف ﻳﻌﻧﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟرؤى واﻟﺗﻔﺎﺳﻳر ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗوﻗﻌت أن

ﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺎم  1000ﻣﻳﻼدﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟرؤى اﻷﻟﻔﻳﺔ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻣﺗدت اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋن اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ؛ ﺣﻳث ﺳﺎدﺗﻬﺎ

أوﻫﺎم ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﺗﻣﻧﻳﺎت ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺣﺗواء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وذﻳوع ﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﺑﺷﻳر ،ﻋﻠﻰ أن أﻫم

ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻛﺎن أن ﺗم إﻧزاﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻧﺑﻲ -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﻣن ﻣرﺗﺑﺔ إﻟﻪ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣرﺳﻝ.

وطواﻝ ﻓﺗرة اﻟﻌﺻورة اﻟوﺳطﻰ أﺳﻬﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وأورﺑﺎ

ﺑﺟﻧﺎﺣﻳﻬﺎ اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻘﺎن واﻟﻌداء ﺿد اﻹﺳﻼم ,ﺣدث ﻫذا ﻣﻧذ

وﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي؛ ﺣﻳث ﻧﺟﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻗﺗطﺎع وﻻﻳﺎت اﻟﺷﺎم

وﻓﻠﺳطﻳن وﻣﺻر ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،وﺣدث ﻫذا ﺑﻌد أن ﺑدأ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻏزو

اﻟﺗﺧوم اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺷﺎم وآﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرارﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ.
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ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻷﻣوﻳون ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺑﻛرة ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟروم ﻓﻲ اﻟﻧﺻف
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻧﺟﺣت إﺣدى اﻟﺣﻣﻼت ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺟزﻳرة أرواد اﻟﻘرﻳﺑﺔ

ﻣن اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ؛ ﺣﻳث اﺳﺗﻘر اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻬﺎ ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.

وﺑﻌد ذﻟك أرﺳﻝ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﺣﻣﻠﺔ ﻛﺑرى ﺑﻘﻳﺎدة أﺧﻳﻪ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻔﺗﺢ

اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺣﺎﺻرﺗﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻛﺎﻣﻝ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﺷﻠت ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﺑﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻘوات اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،وﺑرد اﻟﺷﺗﺎء اﻟﻘﺎرس ،وﺗﻔﺷﻲ اﻷﻣ ارض ﺑﻳن رﺟﺎﻝ اﻟﺣﻣﻠﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن

طوﻝ ﺧط اﻹﻣدادات ﻣﺎ ﺑﻳن دﻣﺷق واﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،ﻏﻳر أن اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻧﺟﺣت -ﻗﺑﻝ
اﻻﻧﺳﺣﺎب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣر اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﻳز -ﻓﻲ إﺟﺑﺎر اﻹﻣﺑراطور اﻟﺑﻳزﻧطﻲ

ﻟﻳو اﻷﻳﺳوري ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺟد ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن داﺧﻝ أﺳوار اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،ﻣن

أﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟواﻓدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ورﺑﻣﺎ أﻳﺿﺎ ﺗﻳﻣﻧﺎ ﺑﻔﺗﺣﻬﺎ ذات ﻳوم ,وﻫو ﻣﺎ

ﺗﺄﺧر ﺣدوﺛﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد,

ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺣروﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن وﻓﻲ اﺟﺗﻳﺎح أراﺿﻲ آﺳﻳﺎ
اﻟﺻﻐرى ﻋﺑر ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟﺻواﺋف واﻟﺷواﺗﻲ؛ ﺣﻳث دﻓﻌت اﻹﻣﺑراطورة اﻳرﻳن Irene

اﻟﺟزﻳﺔ ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠم ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد ,وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺟﺢ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻓﺗﺢ
اﻷﻧدﻟس ﺑﺎﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻳﻼدي ،ﻓﺈن اﻟﻣد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑر اﻷﻏﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﺿﻼ ﻋن

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻳﻳن اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻗد أﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺻﻘﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي.

ٕواذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق ،ﻓﺈن ظﻬور اﻷﺗراك اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳرح اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر ﻗد أﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ؛ ﺑﻝ إن اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ

طوروا ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬم اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟدرﺟﺔ إﻧزاﻝ ﻫزﻳﻣﺔ ﻣروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن ﻓﻲ

ﻣﻼذﻛرد 1071م ،وﻧﺟﺣوا ﻓﻲ أﺳر اﻻﻣﺑراطور دوﻣﺎﻧوس اﻟراﺑﻊ .Romanus IV

ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻼذﻛرد ﻛﺑﻳ اًر ﻋﻠﻰ ﺑﻳزﻧطﺔ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد

ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻓراز دﻋﺎﻳﺔ ﺿد اﻹﺳﻼم واﻷﺗراك اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,اﻟذﻳن ﺗم وﺻﻔﻬم ﺑﺎﻟوﺣﺷﻳﺔ؛ ﻏﻳر

أن اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ أﻋﺎدوا اﻟ َﻛ ﱠرةَ ﺑﻌد ﻗرن ﻛﺎﻣﻝ ،وﻧﺟﺣوا ﻓﻲ إﻳﻘﺎع ﻫزﻳﻣﺔ ﻛﺑرى ﺑﺎﻹﻣﺑراطور
ﻣﺎﻧوﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻳرﻳﺎﻛﻳﻔﺎﻟوم 1176م.
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻣﻝ اﻷﺗراك اﻟداﻧﺷﻣﻧدﻳون وﺳﻼﺟﻘﺔ ﻗوﻧﻳﺔ راﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿد

اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻷرﺛوذﻛﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر .ﻗﺑﻝ أن ﻳظﻬر
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ﻧﺟم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﻘوة إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻫﺿﺑﺔ اﻷﻧﺎﺿوﻝ ،وروﻳدا روﻳداً أﺧذوا

ﻓﻲ ﻗﺿم اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻓﻲ آﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى ،إﻟﻰ أن ﻧﺟﺢ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ أورﺧﺎن

1354م -ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟﺑﻳزﻧطﻲ -ﻓﻲ اﻟﻌﺑور ﺑﻘواﺗﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ؛ ﺣﻳث اﺳﺗوﻟﻰ

ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏﺎﻟﻳﺑوﻟﻲ ,وﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ -ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻹﺳﻼم

واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ -اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟﻳوش اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ

أوروﺑﺎ ﻋﺑر اﻟﺷرق ,ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧوا ﻗد ﻧﺟﺣوا ﻗﺑﻝ ذﻟك ﺑﻌدة ﻗرون ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﺑر

اﻟﻣﺣور اﻟﻐرﺑﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس.

ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ اﻧداح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن وﺑﻼد اﻟﻳوﻧﺎن ,وأﺣﻛﻣوا ﻗﺑﺿﺗﻬم ﻋﻠﻰ
اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﺻت ﻟﺗﺣوي ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس

ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ,ﻟدرﺟﺔ أن اﻹﻣﺑراطور اﻟﺑﻳزﻧطﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺎﺑﻊ إﻗطﺎﻋﻲ

ﻟﻠﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،وﻫﺎ ﻫو ذا اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺎﻳزﻳد )اﻟﺻﺎﻋﻘﺔ( ﻳﺧﺎطب اﻹﻣﺑراطور ﻣﺎ ﻧوﻳﻝ
ك ﻟﻲ».
ﻗﺎﺋﻼ  ...« :اﺣﻛم –ﻓﻘط -داﺧﻝ أﺳوار ﻣدﻳﻧﺗك .أﻣﺎ ﻣﺎ وراء اﻷﺳوار ،ﻓَ ِﻣْﻠ ٌ
ﻗﺎم اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺎﻳزﻳد واﻟﺳﻠطﺎن ﻣراد اﻷوﻝ ﺑﺣﺻﺎر ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋوام ،1396

1401م دون أن ﺗﺳﻘط اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗﺎوﻣت ﺣﺗﻰ ﻧﺟﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺛﺎﻧﻲ -اﻟذي
ﻟﻘب ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺢ ﺑﻌد ذﻟك -ﻓﻲ ﺗﻘوﻳض أﺳوار اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺎم 1453م.

وﻫﻛذا ﺳﺎﻋد اﺟﺗﻳﺎح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻟﺑﻳزﻧطﺔ ودﺧوﻝ ﺧﻳوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ -اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷرﺛوذﻛﺳﻳﺔ -ﻓﻲ ﺗرﺳﻳﺦ ﺻورة ﻋداﺋﻳﺔ ﻧﺣو اﻷﺗراك اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ،وﺗﺟﺎﻩ اﻟدﻳن

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ،وﻗﺎم اﻟﻣؤرﺧون اﻟﺑﻳزﻧطﻳون واﻟﻼﺗﻳن اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻟﺣدث ﺳﻘوط

اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﺑوﺻم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟوﺣﺷﻳﺔ واﻟوﺛﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺻﺑوا ﺟﺎم ﻏﺿﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن
اﻟﻣﺳﻠم ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻓوﺻﻔوﻩ ﺑـ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺎﻓر ،اﻟﺛﻌﺑﺎن ،اﻟﺷﻳطﺎن ،ﻋدو اﻟﻣﺳﻳﺢ ،اﻟﺣواري

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﺷﻳطﺎن  ،...ﻛﻣﺎ ﺗم ﺳﺣب ﻧﻔس اﻷوﺻﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑوﺻﻔﻬم

ﻛذﻟك ..وﺣﺷﻳﻳن  ..وﺛﻧﻳﻳن .وﺷﻬواﻧﻳن أﻳﺿﺎ .ﻛﻝ ذﻟك أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن وﺗﺷﻛﻳﻝ ﺻورة
ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.

وﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وأورﺑﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣروب واﻟﺟداﻝ اﻟﻌﻘدي ﺑﻳن

اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ،ﻓﻘد ﺣﺗﻣت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار ،وﻣﻧطق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن

وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ,ﻓﻘد وﺻﻝ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر
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إﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ ,ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ

اﻧﺗﺷر اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدﻳﻳن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺟﺔ؛ ﻓﻲ ﻣدن

ﺑﺎرﻳس وﻣﺎرﺳﻳﻠﻳﺎ وﺗور؛ ﺣﻳث ﻛﺎﻧوا ﻳﻣﺎرﺳون ﺗﺟﺎرﺗﻬم ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻗﺎدﻣﻳن إﻟﻰ
اﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ ﻋﺑر اﻟطرق اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﻣواﻧﺊ اﻷوروﺑﻳﺔ.

وﻻ ﺗﺗﺣدث ﻣﺻﺎدر دوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺟﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻋن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ؛ إﻻ أن

ذﻟك ﻻ ﻳﻧﻔﻲ وﺟودﻫم ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻳدة ﺑﻳن ﺷﺎرﻟﻣﺎن )(814 -771

وﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد ) (809-786ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔرﻧﺟﻳﺔ؛ ﺣﻳث ﺣﻣﻠت ﺳﻔﺎرة اﻷﺧﻳر

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻬداﻳﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧرة ،ﻛﺎﻟﺗواﺑﻝ واﻟﻌطور ,وﻧظ اًر ﻟﻌدم ﺗﺄﺛر اﻟﺗﺟﺎر ﺑﺣﺎﻻت
اﻟﻌداء اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس وﺷﺎرﻟﻣﺎن ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎج وﺟود

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ واﻷﻧدﻟﺳﻳﻳن ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻔرﻧﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻣن

واﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدﻳن .وﻫﻧﺎك دﻟﻳﻝ ﻳﺛﺑت اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻧﻘود اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ

اﻟﻔرﻧﺟﺔ زﻣن ﺷﺎرﻟﻣﺎن؛ ﺣﻳث ذﻛر ﺗودوﻟف أﺳﻘف أورﻟﻳﺎﻧز )798م( أن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ اﻟﻔﺿﻳﺔ ،وﻳدﻝ ﻫذا أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺑداﻳﺔ ﺳﻳطرة اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻓﻲ ﻏرب أوروﺑﺎ ﺑﻔﺿﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ,وﻧﻘﺎء ﻋﻳﺎرﻫﺎ ﻗﻳﺎﺳﺎً

ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻدر -إﻟﻰ ﺟوار اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ -ﻋرش اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ أرﺟﺎء أوروﺑﺎ ،وﻣن ذﻟك اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ

اﻛﺗﺷﻔت ﻓﻲ أﻗﺎﻟﻳم ﺑﺣر اﻟﺑﻠطﻳق ﻓﻲ روﺳﻳﺎ ,وﻛﺎﻧت ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ

واﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ...... .ﻛﻣﺎ اﻧﺗﺷر اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ

ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ,ﺣﻳث اﻫﺗم «ﻛﺗﺎب اﻟواﻟﻲ» ﺑﺎﻹﺷﺎرة

إﻟﻳﻬم ﻓﻲ ﻓﺻوﻝ ﻋدة ﻣﻧﻪ ,وﻛﺎﻧوا ﻳﺣﻣﻠون ﻣﻌﻬم اﻟﺣرﻳر واﻟﺗواﺑﻝ واﻟﻌطور واﻟﻣﻼﺑس

اﻟﻛﺗﺎﻧﻳﺔ ,وﻋﻠﻰ رﻏم أن اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﺗﺟﺎر اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﺟب
أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ،ﻓﺈن «ﻛﺗﺎب اﻟواﻟﻲ» ﻳﺗﺣدث ﻋن وﺟود ﺗﺟﺎر ﻋرب ﺷوام ﺑﻠﻐت

إﻗﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣﺗﺻﻠﺔ.

ﻛﻣﺎ ظﻬر اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﺷﻬر اﻷﺳواق اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ طواﻝ اﻟﻌﺻور
اﻟوﺳطﻰ ،وﻫو ﺳوق ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺎﻟوﻧﻳك ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻳوﻧﺎن ,وﻫﻧﺎك ﻧص أدﺑﻲ ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻘرن

اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ﻳﺻف طوﺑوﻏراﻓﻳﺎ اﻟﺳوق ,وﻳذﻛر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
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اﻟﻘﺎدﻣﻳن ﻣن ﻣﺻر واﻟﺷﺎم واﻷﻧدﻟس ،ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر

إﻟﻰ اﻟﺳوق.

ﻛذﻟك اﻧﺗﺷر اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣدن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ ﻛﺄﺳواق اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ

وﺟﻧوة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳواق ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻳ از ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣون
ﻗد ﻧﺟﺣوا ﻓﻲ ﻏزو اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣرﺗﻳن ).(1011-1004

ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳزﻧطﺔ واﻟﻣدن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ واﺿﺣﺎً

ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة؛ ﺣﻳث ﺗﻌﻠم اﻟﺗﺟﺎر اﻹﻳطﺎﻟﻳون –اﻟذﻳن ﺣﻣﻠوا ﻋبء اﻟﺛورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ

ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر– درﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎري اﻷوﻝ ﻣن ﺗﺟﺎر اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣر

اﻟﻣﺗوﺳط ,وﻫم اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون؛ ﻓﻘد ﺗﻌﻠم اﻷوروﺑﻳون ﻣﻧﻬم اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺛﻳر ﻣن

ﻣﻔردات اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟﺗﻲ دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣﺛﻝ :اﻟﺳﻣﺳﺎر ،Sansal
اﻟﺣﻠﻘﺔ  ،Galegaﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣﺎرك  ،Tariffaدﻳوان اﻟﺟﻣرك  ,Douaneوﻏﻳرﻫﺎ.

ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻌﻠم اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺑﻳزﻧطﻳون واﻹﻳطﺎﻟﻳون ﻓن إدارة اﻷﺳواق ﻣن اﻟﻌرب

واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,ﻓﺎﺳﺗﺣدﺛوا وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳب اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ,وﻛﺎن
واﻟﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻫو اﻟذي ﻳﺗوﻟﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء وﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎر وﺣواﻧﻳﺗﻬم ،وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ

ﺗﺑﺎع ﻓﻲ اﻷﺳواق .ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﺣﺗﺳب ﻓﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﻳﻼدي،

واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﻛﺗﺎﻧﻳﺔ ،وﺗﺟﺎر اﻟﻌطور واﻟرواﺋﺢ وﺻﻧﺎع اﻟﺷﻣﻊ واﻟﺻﺎﺑون واﻟﺟﻠود وﺑﺎﻋﺔ
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ،واﻟﺟ ازرﻳن وﺑﺎﻋﺔ ﻟﺣوم اﻟﺧﻧﺎزﻳر واﻷﺳﻣﺎك واﻟﺧﺑﺎزﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﺣﺎﻧﺎت.

ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﻳﺔ
أﺧرى ،ﻣن ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻝ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳون إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻧﺟﺣوا ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻣﻠﻛﺔ

ﺑﻳت اﻟﻣﻘدس ٕواﻣﺎرات اﻟرﻫﺎ وأﻧطﺎﻛﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﺗﻳﺔ طراﺑﻠس ،وﻟم ﻳﺟدوا ﺑداً ﻣن

اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ «اﻟﻣﺣﺗﺳب» ﻓﻲ إدارة اﻷﺳواق اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺗﺧدﻣوا ﻫذﻩ

اﻟوظﻳﻔﺔ ﺗﺣت ﻟﻘب  ,Methesepوﻛﺎن ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻔﻳﻛوﻧت ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ

واﻟﺷراء ﻓﻲ اﻷﺳواق ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻔﺎﺳدة ،وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟﺗﺟﺎراﻟﺟﺷﻌﻳن ﻟﻠﻔﻳﻛوﻧت,
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻣراﻗﺑﺔ أﺳواق اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن؛ ﺗﻼﻓﻳﺎً ﻟوﻗوع أي ﺣوادث

ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺋﻌﻳن واﻟﻣﺷﺗرﻳن.
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ﻛذﻟك طﺎﻝ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﻘود واﻟﻌﻣﻼت,
وﻋﻠﻰ رﻏم أن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻣوي ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان ﻗﺎم ﺑﺿرب اﻟدﻧﺎﻧﻳر اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ )74ﻫـ693/م( ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻠﻧﻘود اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟم

ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ اﻷﺑد ،ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻣﻼﺗﻬم اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔردة ﺑﻧﻘوﺷﻬﺎ أوﻻً وﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻳﺎً.

ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ،إﺑﺎن اﻟﺳﻳطرة

اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ؛ ﻓﺣﻳﻧﻣﺎ اﺳﺗﻘر اﻟﺻﻠﻳﺑﻳون ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ وﺑدءوا ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم

اﻹدارﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،واﺟﻬﺗﻬم ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻳﺟﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻼﺋم ,وﻧظ اًر ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﺎﺣق

ﻟﻠﻧﻘود اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎم ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ ﻋرﻓوﻩ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﻧﻘود ﻓﺿﻳﺔ

ﻣﺛﻠت اﻟﻌﻣﺎد اﻟرﺋﻳس ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ ،ﻓﻘد ﺣﺎوﻝ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳون اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم

اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻛذا ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻬم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣﺎﺳم ،وﻫو اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻔﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫم.

وﻧظ اًر إﻟﻰ وﺟود اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺻﻠﻳﺑﻲ وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻘدي ﻣﺗﻘدم ،وﺣﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻠﺻﻠﻳﺑﻳﻳن

ﻋﻣﻠﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ،ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻘﻠﻳد اﻟﻧﻘود اﻟذﻫﺑﻳﺔ واﻟﻧﺣﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻔﺎطﻣﻲ

اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﺑﺎﷲ )487 -427ﻫـ1094-1035/م ( ،وﻛذﻟك ﻧﻘود أﺧرى ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ اﻵﻣر

ﺑﺎﷲ )524-495ﻫـ  ،(1130-1102/ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻘﻠﻳد ﻧﻘود اﻷﻣﻳر اﻟظﺎﻫر ﻏﺎزي اﻷوﻝ
).(1316-1186

وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺗﻧﻘش ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﻔﺎطﻣﻳﺔ

ﻟﻠﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ «اﷲ» ,واﺳم اﻟﻧﺑﻲ «ﻣﺣﻣد» -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ,-وأﺳﻣﺎء اﻟﺧﻠﻔﺎء ودور
اﻟﺳك اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗوارﻳﺦ اﻟﻬﺟرﻳﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ,ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻧﻘش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻠﻳد اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎم -ﺑﻧﻘوﺷﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ -ﻛﺎن ﻻ ﺑد

ﻟﻪ ﻣن اﻻﺻطدام ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻔﺳر اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ

اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 1250م ،ﺑﺳﺑب ﻓزع اﻟرﺳوﻝ اﻟﺑﺎﺑوي وﺻدﻣﺗﻪ ﻣن وﺟود

ﻧﻘود ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺗم ﺿرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻛﺎ وطراﺑﻠس ,وﻧﻘش ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳم اﻟﻧﺑﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ

وﺳﻠم -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺟري ،ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺑﺎﻟﺑﺎﺑﺎ اﻧوﺳﻧت اﻟراﺑﻊ )1245-1241م(

إﻟﻰ إﺻدار ﻗرار ﺑﺗﺣرﻳم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ذان اﻟﻧﻘوش اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ دﻋﺎ
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اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﺣوﻝ ﻗرار اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻛﻧﺳﻲ ﻋن طرﻳق ﺳك ﻋﻣﻼت ﺟدﻳدة

ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻧﻘوش اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ,ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻘوش اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ،ﻣﻊ
ﻛﺗﺎﺑﺔ «ﺿرب ﺑﻌﻛﺎ» )1251م( ،ﻳﺗﺟﺳد اﻷب واﻻﺑن واﻟروح اﻟﻘدس.

وﻧظ اًر ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺟﺎر اﻹﻳطﺎﻟﻳﻳن درﺳﻬم اﻟﺗﺟﺎري اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺷوام

ﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻷﺷﻬر اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ

اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷوروﺑﻳون -وﻫو ﻋﻘد  -Commendaﻣن اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣؤﺛرات اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

وﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺑﻳر ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻋﻘد اﻟﻘراض أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻳﺗﻛون ﻣن

طرﻓﻳن :ﺗﺎﺟر ﻣﺳﺗﺛﻣر وآﺧر ﻣﺳﺎﻓر أو ﺟواﻝ ،ﺑﺣﻳث ﻳدﻓﻊ اﻟطرف اﻷوﻝ ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ أرس
اﻟﻣﺎﻝ؛ ﻟﻳﻛون أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳدﻩ ،وﻻ ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ،وﻋﻧد اﻷرﺑﺎح ﻳﺣﺻﻝ
ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻف أو اﻟﺛﻠث أو اﻟﺛﻠﺛﻳن ﺑﺣﺳب ﺑﻧود اﻟﻌﻘد.

وﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎرة اﻟﺗﺎﺟر اﻟﺟواﻝ أو اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻟ أرس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻝ

ﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ ﻓﻔﻲ ﺣﻳن ﻳذﻛر اﻟﺳر ﺧﺳﻲ أن اﻟﻣﺿﺎرب ﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺿﻳﺎع أرس
اﻟﻣﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳدﻩ ،ﻳذﻛر اﻟﺷﻳﺑﺎﻧﻲ واﻟﺳﻳوطﻲ ﻋﻛس ذﻟك وﻳﻧﻔﻳﺎن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ

اﻟﻣﺿﺎرب ﻋن ﺧﺳﺎرة أرس اﻟﻣﺎﻝ.

وﻫﻛذا ﻳظﻬر ﺗﺄﺛر ﻋﻘد اﻟﻘراض أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد  Commendaﻋﻠﻰ

رﻏم وﺟود ﻓوارق ﺷﻛﻠﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ,ﻣن ذﻟك أن ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﺎن ﻳﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق

واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻳﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﺑﺣرﻳﺔ ,ﻛذﻟك ﻛﺎن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ  Commendaﻳﺗﻛون ﻣن اﻟﻧﻘود أو اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﻳﻧﺔ
أو اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻘراض ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓﻘط.

ﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﺑر

اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم وﺣﺿﺎرات اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﻲ اﻟدﻳن اﻟﺟدﻳد .ﻛﺎن

اﻹﺳﻼم ﻳﺗﺻف ﺑﺎﻟرﺣﺎﺑﺔ؛ إذ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺣﺿﺎرات ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ

ﻫداﻫﺎ اﷲ ﺑﺎﻹﺳﻼم ،وﻫﻛذا أﺳﻬﻣت رواﻓد ﻋرﺑﻳﺔ وﻓﺎرﺳﻳﺔ وﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺷرﻗﻳﺔ وﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ

وأﻧدﻟﺳﻳﺔ ﺑﻝ وﻫﻧدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼم ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ؛ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻧﻛف ﻣن
اﻹﺳﻼم
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗرات أﻗوام وأﺻﺣﺎب دﻳﺎﻧﺎت ﻣﻐﺎﻳرة ﻟﻺﺳﻼم ,وﻟﻘد اﺣﺗﺿن
ُ
اث اﻟﻌﻠﻣ ﱠﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ،اﻟذي َﻣﺛﱠﻝ إﻟﻰ ﺟوار اﻟدﻳﺎﻧﺔ
واﻟﺣﺿﺎرةُ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗر َ
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اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻟﻐزوات اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﻋﻣدة اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷوروﺑﻲ اﻟوﺳﻳط،

وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟدﺧوﻝ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻘد ﺣرﺿت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﺗراث

اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ اﻟذي ﺗﻣﻳز ﺑوﺛﻧﻳﺗﻪ .وﺣﺎوﻟت ﺗطوﻳﻌﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﺿﺎﻣﻳن ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .وﻫﻛذا
ﺿﺎﻗت اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ )اﻟرﻫﺑﺎن ورﺟﺎﻝ اﻟدﻳن ( ﺑﺗراث أﺟدادﻫﺎ .ﻓﻲ
وﻗت ﻓﺗﺢ ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون أذرﻋﺗﻬم ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﻠﻘف ﻫذا

اﻟﺗراث اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ,واﻛﺗﺳت أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑرى ،ﺣﻳث ﺟرى ﺗرﺟﻣﺔ

ﻣﻌظم اﻟﺗراث اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ واﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻟﻬﻧدي ،ﻣﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻘف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوروﺑﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،اﻟذﻳن ﺳﻣﻌوا -ﻓﻳﻣﺎ

ﺑﻌد -ﻋن ﻧﺟﺎح اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗراث اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ واﻹزادة ﻋﻠﻳﻪ؛ إذا اﻋﺗﺑرﻩ
اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أرﺿﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻓﻛرﻳﺔ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرون اﻟﻣﺳﻠﻣون ,وﺑزﻏت

ﻓﻲ ﺳﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﺳﻣﺎء ﻣﺛﻝ ﺟﺎﺑر ﺑن ﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء ق،8

واﻟﺧوارزﻣﻲ ﻓﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻔﻠك ق ،9واﻟرازي ﻓﻲ اﻟطب ق ،10واﺑن اﻟﻬﻳﺛم ﻓﻲ

اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،واﺑن ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻲ اﻟطب ق  ،11وﻋﻣر اﻟﺧﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻠك واﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ق12م ،واﺑن
رﺷد ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ق 12م.

وأﺻﺑﺣت اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ ،ﺑﻔﺿﻝ إﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻣﺎء

واﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﻛﺗﺑوا أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺿﻣن رﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻣﺗدت ﻣن اﻟﻬﻧد

واﻟﺻﻳن ﺷرﻗﺎ ﺣﺗﻰ اﻷﻧدﻟس ﻏرﺑﺎ .وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد -ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر -أدرﻛت أوروﺑﺎ
ﻋﻣق اﻟﻬوة ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وأدرك رﺟﺎﻻت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺧطﺄﻫم اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ رﻓض ﻛﺎﻓﺔ

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺣدﺛت ﺣرﻛﺔ أوروﺑﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ,ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻘﻝ أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،وﺑدا ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻳد ﻗﺳطﻧطﻳن اﻹﻓرﻳﻘﻲ

1087م؛ ﺣﻳث ﺗرﺟم ﻛﺗب اﻟطب اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑدأ اﻟراﻫب ﻫﻳرﻣﺎن اﻟﻛﺳﻳﺢ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺣوﻝ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻔﻠك إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ.

 -وﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻛون أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ )ﺑﻼد اﻷﻧدﻟس( أﺣد أﻫم اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ

اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ،إﻟﻰ ﺟوار ﺻﻘﻠﻳﺔ وﺑﻼد اﻟﺷﺎم .ﻏﻳر أن اﻷﻧدﻟس ﺗﺗﻣﻳز

ﺑﺎﻷﻓﺿﻠﻳﺔ ﻟﻣﻛوث اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ﻗرون ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ داﺧﻝ اﻟﻘﺎرة
اﻷوروﺑﻳﺔ ,ﻓﺿﻼ ﻋن وﻓرة اﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻷﻧدﻟس.
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وﺑﺎرﻛت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﺎﺋدة ﻧﻘﻝ اﻟﺛرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ،وﻛﺎن ذﻟك ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن

ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻣدﻳﻧﺔ طﻠﻳطﻠﺔ 1085 Toledoم ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗزﺧر ﺑﺎﻟﻛﺗب واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﺧﻼﻝ

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻣﺛﻠت ﺑﻌد ذﻟك ﻛﻧ از ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﻪ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن اﻷورﺑﻳﻳن اﻟﻣﻧﻘﺑﻳن

واﻟﻣﻌﺗرﻓﻳن ﺑﻔﺿﻝ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 -وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺄﺛرت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ -اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر )ﺑوﻟوﻧﻳﺎ –

ﺑﺎرﻳس – ﺳﺎﻟرﻧو( -ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺎﻋﺗﻣدت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻟرﻧو -اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت

ﺑدراﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟطﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺄﺛر ﺗﻠك اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت

ﺑﻧظﺎم اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣوﺟود ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﻳروان واﻷزﻫر ،وﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد
واﻟﻣدارس اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻣن وﺟود ﺷﻳﺦ اﻟﻌﺎﻣود ,وﻣﻧﻪ اﺳﺗﻘﻰ اﻷورﺑﻳون ﻣﺳﺄﻟﺔ )أﺳﺗﺎذ

اﻟﻛرﺳﻲ( ،ﻛذﻟك دور اﻟﻣﻌﻳد اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟدرس ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب.

 -وﻟﺑﻳﺎن ﻣدى ﺗﺎﺛﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر رﺟﺎﻻت أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن

اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد ﻳﺟب أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ اﻹﻣﺑراطور ﻓرﻳدرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ )1250-1194م(

اﻟذي ﻋﺷق اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻔﺻﻝ ﻣوﻟدﻩ وﺗرﺑﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻳﺔ داﺧﻝ أﺟواء إﺳﻼﻣﻳﺔ,
ﻓﺄدراك ﺳﻣوﻫﺎ وﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻘرب ﻣن

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻧﻬﻝ ﻣن اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ وأدﻳﺑﺎ ﺗذﻛر اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوروﺑﻳﺔ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺟﻳد ﺳت ﻟﻐﺎت ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺣب ﺳﻣﺎع ﺻوت اﻵذان ﻟدى

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

ٕواﻳﻣﺎﻧﺎ ﻣن اﻹﻣﺑراطور ﻓرﻳدرﻳك ﺑﻔﺿﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ آﻧذاك ،وﻹدراﻛﻪ
ﻟﻠوﺟﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﻘد ﻣﺎطﻝ ورﻓض ﻋدة ﻣرات ﺑﺈﺻرار ِ
ﺑﺎﻟ ٍﻎ دﻋوة

ﺑﺎﺑوات اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻪ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺣرب ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺿد اﻷﻳوﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺷﺎم ،ﻓﻘد
ﻛﺎن ﺻدﻳﻘﺎ ﻟﻠﺳطﺎن اﻟﻛﺎﻣﻝ اﻷﻳوﺑﻲ ،وﻛﺎن اﻟﺑﻼط اﻹﻣﺑراطوري ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻳﻪ واﻟﺑﻼط
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻳﺗﺑﺎدﻻن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻧظرﻳﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﺑﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻫﻝ

اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟذي ُﻋرف ﺑﺣﺑﻪ اﻟﺷدﻳد ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,وﻫو ﻣﺎ ﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺿﺎن
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷوروﺑﻳﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﻓﻲ ﺑﻼطﻪ أﻣﺛﺎﻝ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ ﺳﻛوت وﻟﻳوﻧﺎرد اﻟﺑﻳزي.

ﻏﻳر أن ﻗرار اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻛﻧﺳﻲ -اﻟذي أﺻدرﺗﻪ اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﺿدﻩ -ﺟﻌﻝ اﻹﻣﺑراطور ﻓرﻳدرﻳك

ﻳﺧرج -رﻏﻣﺎ ﻋن رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ -ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺟرد ﻧزﻫﺔ
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ﺑﺣرﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﺟدي وﻳﺗوﺳﻝ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدس ﻣن ﺻدﻳﻘﻪ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻛﺎﻣﻝ؛ ﻟﻛﻲ ﻳرد
اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻟدى اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ،وﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ.

وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة أن واﻓق ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن -ﻓﻲ إﺟراء ﺻﺎدم -ﻋﻠﻰ ﺗﺣدى اﻟﻣﺷﺎﻋر
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدس إﻟﻰ ﺻدﻳﻘﻪ اﻹﻣﺑراطور اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻓرﻳدرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ...

ﻟﻛن ﺗﻠك ﻗﺻﺔ أﺧرى.
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النوازل الفقھية والتأسيس للقانون البحري
في الغرب اإلسالمي–كراء السفن نموذجا-
الطاھر قدوري



لما كانت الحاجة تفرض على اإلنسان تأمين تحركاته اليومية بين نقط بعي دة ،فإن ه لج أ إل ى اتخ اذ ال دواب وس يلة
لتنقالته والزيادة في السرعة ،فكانت اإلبل والخيل والبغال والحمي ر أھ م وس ائل النق ل الت ي تعام ل معھ ا اإلنس ان
في العالم القديم ،ولما كان التجار وأصحاب التنقالت الطويلة –الحج اج وطلب ة العل م -محت اجين إل ى تقل يص م دة
السفر ،فإنھم كانوا يعمدون إلى ِك َرا ِء ھذه الوسائل في تنقالتھم البرية ،أما فيما يتعل ق ب التنقالت البحري ة ،فإنن ا ال
نعدم نصوصا تشير صراحة إلى شيوع ھذه الظاھرة في الغرب اإلسالمي خالل العص ور الوس طى ،س واء عل ى
المستوى الرسمي –الدولة -أم على مستوى األفراد.
وفي كثير من األحيان كانت الدولة المغربي ة الوس يطية بع د معرك ة العق اب تلج أ إل ى اس تئجار الس فن م ن ال دول
المسيحية خاصة أركون والجمھوريات اإليطالية ،1فقد نص البند -2و 3من االتفاقية الت ي وقع ت ب ين أب ي الربي ع
سليمان و«دون خايمي» ملك أركون ضد ملك غرناطة )ابن الحمر( والمؤرخة في  25مح رم 709ھ ـ  5/يولي و
1309م أن الملك أبا الربيع يتولى دفع ألفي مثقال عن كل مركب بمعداته وذخائره ويمتد الدفع لمدة أربعة أشھر،
وبعد انتھاء ھذه المدة فإنه يتولى دفع ألف مثقال فقط عن األربعة األشھر األخ رى ،ھ ذا فض ال ع ن دف ع مرتب ات
الجند المرتزقة العاملين في المراكب بحارة كانوا أم جنودا.2
وستتواص ل عملي ة ك راء دول الغ رب اإلس المي لس فن النص ارى طيل ة ق 7و 8ھ ـ 13/و 14م ،وق د دفع ت بھ م
الحاجة إلى التعامل مع السفن الراسية في موانئھم بطريقة خاصة من قبيل حجز بعض ھذه السفن الستعمالھا ف ي
مصلحة عامة ،أو لنقل الضرائب المحصلة عينيا من السفن النصرانية إلى مق ر «الديوان ة» ،أو إل ى مين اء آخ ر،
وق د س عت األط راف المعني ة –المغربي ة والنص رانية -إل ى «تطبي ع» ھ ذا اإلج راء والتنص يص علي ه ف ي
المعاھدات ،3لكن اختيار ھذه الس فن ل م تك ن ترج ع للس لطان أو لممثلي ه ،وإنم ا يتكل ف بھ ا قنص ل الدول ة المعني ة
والممثل ة ف ي المغ رب ،أم ا ثم ن وم دة الك راء فك ان يح ددھما الرب ان ،ونص ت بع ض المعاھ دات أن الس فن الت ي
تأخذھا السلطة المركزية مقابل أجرة معينة تكون معفاة من ضريبة الخمس.4
وبالمقابل فإن األفراد –خاصة التجار -دأبوا على كراء سفن النصارى ،ففي عام  705ھـ1306/م اس تأجر ت اجر
تونسي جفنا في ملكية أحد القطالنيين لنقل طعام قدر بحوالي ثماني ة آالف دين ار إل ى مدين ة ق ابس ،5ولع ل ش يوع
ھذه الظاھرة ھو الذي جعل مختلف الدول تضمن ھذا األمر ف ي مختل ف االتفاقي ات الت ي ربطتھ ا ب بالد المغ رب،
وذلك حرصا منھا على حماية وحفظ رعاياھا سواء أكانوا مكريين أم مكترين.6
وفضال عن عملية كراء السفن ،انتشرت كذلك عملي ة رھ ن الس فن ،ورغ م أنن ا ال نت وفر عل ى إش ارات ص ريحة
تفيد انتشار ھذا النوع م ن التعام ل ف ي ب الد المغ رب ،فف ي إش ارات أفادن ا بھ ا « »Alarconح ول الن زاع ال ذي
ظھ ر ب ين تج ار نص ارى ف ي مين اء ط رابلس ،وأوض ح ص احب ت ونس أن المرك ب المنكس ر ف ي ط رابلس ك ان
مرتھنا «لبرناط مركيت» ،وأن قيمة الرھن -حسب بعض التجار المسلمين -كان تس عمائة دين ار ذھب ا ً ،ف ي ح ين
 باحث من المغرب .
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شھد تاجران جنويان باالعتماد على شھادة التجار النصارى المتعاملين معھم أن المبلغ الذي رھن به برن اط ق در
بستمائة واثنين وثمانين دينارً ا ذھبا مصريا ،7وقد طال ب الجنوي ون -باعتب ارھم م الكين للمرك ب -تعويض ھم ع ن
حطام المركب الذي قدرت كلفة إنشائه بألف دينار وستمائة دينار كبيرة الضرب.8
وبالجملة فإذا كانت مسألة كراء السفن شيئا معموال به عن د مغارب ة الفت رة الوس يطية ،فم اذا يمكنن ا أن نق ول ع ن
أجرة الكراء أو ثمنه ؟ من خالل تصفحنا للعديد من اإلشارات المصدرية خاصة م ا تعل ق منھ ا ب بعض الفت اوى،
فإن ه َقلَّ َم ا ي رد الح ديث ع ن األج رة أو ثم ن الك راء ال ذي ت م االتف اق حول ه ،وتتمح ور النازل ة ح ول تغيي ر اتج اه
الرحلة فھل يلزم أصحاب البضاعة كراء أم ال؟ أو أدت الرياح إلى انح راف اتج اه المرك ب وأعادت ه إل ى النقط ة
التي انطلق منھا ،أو اضطرار أھل المركب إلى التخفيف من حمولة المركب فھل عليھم كراء أم ال؟
كما أن االتفاقيات التي كانت بين دول الغرب اإلسالمي والنصارى لم تمدنا بما يمكن أن َت َقرَّ به َع ْينُ الباحث ف ي
مثل ھذه المسألة ،لھذا سنحاول التعويل على ما جادت به بعض الوثائق المحفوظة في األرشيف األوروبي ،فف ي
سنة655ھـ1257/م اكترى السفير » « Jaime de Montjuichمركبا نقله من برشلونة إلى تونس وقدر ال ثمن
بـ

" " 300 besonts d’argentsوك ان الس فير برفق ة ع دد كبي ر م ن األش خاص والحيوان ات.9

وفي671ھ ـ1273/م س افر الف ارس " " Guillem de villanoraم ن برش لونة إل ى تون ـس عل ـى مت ـن مرك ب
اكت ـراه ب ـ"  ،10"450 besant d’argentsوبع د ذل ك رح ل الس فير القطالن ي م ن العاص مة القطالني ة إل ى
العاصمة الحفصية برفقة واحد وعشرين شخصا وأزيد من ثالث ين فرس ا فك ان ثم ن الك راء " 7200 Sous de
 "Berceloneأي ما يعادل حوالي  2400 Besantsأو أقل بقليل .11ويعلق «ديفورك» على ھذه األرقام في رى
أن ثمن كراء السفن المبحرة بين برشلونة وتونس قدر ثمنھا بـ 300و  besants 2000في المدة المتراوحة ب ين
س نتي 655و672ھ ـ 1257 /و 1274م ،وف ي س نة672ھ ـ1274 /م ارتفع ت أثمن ة ك راء الس فن بش كل ملح وظ،
فكان ثمن كرائھا يتجاوز  2000 Besantsبل وصل في بعض األحيان إلى .1240.000 sous
ومن خالل االحتكار المتزايد للبحرية اإليطالية لعمليات النق ل م ن المغ رب وإلي ه ،فق د الح ظ أح د الب احثين 13أن
أثمنة نقل الجنويين لسلعھم بين موانئ المغرب كانت أكبر بكثير من أثمنة نقل الجن ويين لس لعھم ب ين جن وة وأول
ميناء ترسو فيه سفنھم ،فقد تطلب نقل خمسة آالف جرة من سبتة إلى بجاي ة تس عين دين ارا فض يا ع ن ك ل مائ ة
جرة وھو ما يعادل ثماني عشرة ليرة .وفي سنة690ھـ1291/م نقل أحد تجار جنوة القطن من بونة )عنابة( إل ى
تونس بقيمة ثمان فلسات عن كل قنطار ،14لكن ما ھي األسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار نقل البضائع ب ين
موانئ المغرب؟ ھل يرجع إلى ارتفاع الرسوم الجمركية؟ خاصة ونحن نعل م أن التج ار ك انوا حرص ين عل ى أن
يحملوا معھم ما اصطلح عليه حينئذ بالبراءة 15التي يكفي تقديمھا عند الوصول إلى الميناء الثاني أو الثالث ل يعلم
موظفو الميناء أن صاحب السفينة قد أدى حق وق الديوان ة ف ي المين اء األول ،وم ن ث م يعف ى م ن أدائھ ا ف ي ب اقي
الموانئ.
لكن إذا كان ھ ذا األم ر واقع ا عن دما كان ت الدول ة الموحدي ة تراق ب م وانئ الغ رب اإلس المي بأكملھ ا س واء ف ي
البحر المتوسط أم المحيط ،فال نعتقد أن األمر ذاته كان يسري على الغرب اإلسالمي بع د س نة 610ھ ـ1212/م،
وخصوصا عندما ظھرت الدول األربع التي اقتسمت اإلرث الموحدي :الحفص يون ف ي ت ونس وبن و عب د ال وادي
بتلمسان وبنو مرين في فاس وبنو األحمر في غرناطة ،ونعتقد كذلك أن كل إمارة م ن ب ين ھ ذه اإلم ارات كان ت

2

لھا قوانين تخضع لھ ا إدارة جماركھ ا ،وم ن ث م يض طر التج ار األجان ب إل ى احترامھ ا إذا رغب وا ف ي تص ريف
منتجاتھم ،ومن ھنا نعتقد أن ارتفاع ثمن نقل البضائع بين موانئ المغرب يعود أساسا إلى التجزئة السياسية.
من جھة أخرى فإن اختالف ھذه األرقام )أثمنة كراء السفن( كان مر ُّده إلى الظروف العامة الت ي كان ت ت تم فيھ ا
عملية الكراء ،فالظروف الطبيعية في كثير من األحي ان كان ت تح دد ثم ن الك راء ،فالرحل ة التجاري ة ف ي الفص ل
المعتدل الذي يتزامن مع نھاية شھر مارس ويستمر إلى ش ھر ديس مبر حي ث تك ون ظ روف اإلبح ار مواتي ة مم ا
يشجع على تعدد الرحالت بين ض فتي البح ر المتوس ط في نخفض ثم ن ك راء الس فن ،مقارن ة بفص ل الش تاء ال ذي
يتوافق مع فترات اضطراب البحر وكثرة األنواء واشتداد الرياح ،فتغ دو ش روط اإلبح ار متع ذرة ،والمق دم عل ى
اإلبحار في ھ ذه الم دة ُم ْق ِد ٌم عل ى مغ امرة حقيقي ة غي ر مض مونة النت ائج ،وغالب ا م ا تك ون نتائجھ ا وخيم ة عل ى
الركاب والمركب ،لھذا ال نعجب إذا وجدنا أن عدد الرحالت في ھذا الفصل كانت قليلة جدا ،الشيء الذي ي ؤدي
إل ى ارتف اع ثم ن الك راء س واء للمرك ب كك ل أم للبض اعة المحمول ة ،ولھ ذا ك ان م الكو الس فن الجنوي ة يراع ون
اختالف الفصول والظروف الطبيعية ،فعندما تستورد البضائع من بالد المغرب صيفا تفرض على التج ار تس عة
دراھم فضية كسعر للنقل في حين يتضاعف ھذا الرقم في فصل الشتاء.16
كما كان ثمن الكراء يراعي كذلك المادة المحمولة؛ فنقل األصواف أو الجلود اللتين اعتبرتا مادتين خفيفتين ،ھ ذا
باإلضافة للتوابل التي كانت بضاعة رائج ة ف ي ھ ذه المرحل ة وتحق ق أرباح ا طائل ة ،ل يس كنق ل م واد ثقيل ة مث ل
الحيوانات والحبوب.17
وعموما ،فإن عملية كراء السفن لم تكن دائما تتم في ظروف جي دة ب ين أرب اب الس فن والبح ارة م ن جھ ة ،وب ين
أص حاب البض ائع والمس افرين م ن جھ ة أخ رى ،فكثي را م ا كان ت تع رض ع دة ط وارئ للرحل ة البحري ة ،ك أن
تض طرھا الظ روف العام ة لإلبح ار -خاص ة الري اح -إل ى تغيي ر مس ار الرحل ة ،أو التوق ف ف ي المرس ى غي ر
المرغوب فيه ،فماذا كان البحارة يصنعون إذا رغب بعض من ركب معھم أن ينزل في مين اء مع ين؟ فھ ل علي ه
أن يؤدي ثمن الك راء ك امال أم بالق در ال ذي أبح رت ب ه الس فينة؟ وإذا م ا أقلع ت الس فينة واض طرتھا الري اح إل ى
العودة إلى مكان االنطالق فھل يكون ثمن الكراء مجزيا أم غير مجز؟
إن ھذه الحاالت وغيرھا تطرقت لھا العديد من الفتاوى والعقود التجارية التي كان ت ت ربط ب ين أرب اب المراك ب
والتجار ،وذلك تفاديا لما يمكن أن ي ؤدي إل ى نزاع ات ب ين الط رفين .لق د ك ان بع ض التج ار ف ي جن وة يفض لون
الضمانات المادية؛ ليعودوا إليھا إذا لم يلتزم أصحاب السفينة بما اتفق عليه ،وھذا األمر تكشف عنه ع دة وث ائق
جنوية ،توضح إحداھا أن تاجرا استأجر سفينة دنتوتو " " Dentutoلنقلھم من مدينة مالقة إلى مدينة سبتة ,عل ى
أن تقوم السفينة بنقل بضائعھم من سبتة إلى بجاية وإلى تونس ،وحتى يلتزم رب الس فينة بم ا اتف ق علي ه فرض وا
عليه أن يودع خمسمائة ليرة ببنك التجار بجنوة ضمانة يعودوا إليھا إذا لم يف صاحب المركب بما التزم ب ه م ع
التجار.18
والسؤال الذي يطرح بحدة لماذا كان يلجأ التجار إلى ھذا النوع من التعامل؟ ثم ألم تكن عوامل الثق ة متبادل ة ب ين
الط رفين؟ بالت دقيق ف ي اإلش ارات الس ابقة نس تنتج «بمفھ وم المخالف ة» أن أرب اب الس فن َقلَّ َم ا ك انوا يلتزم ون
باالتفاقات التي تربطھم بالتجار ،مما يؤدي إلى ابتزاز التجار الذين يكونون أمام األمر الواقع ،إما أن يزيدوا ف ي
أجرة الكراء أو يضطروا إل ى ك راء س فينة أخ رى ق د ال تس عفھم الظ روف للحص ول عليھ ا ،فيرغم وا عل ى دف ع
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المبلغ الذي طلبه أرباب السفن ,ومن ھذا المنطلق فإن التجار كانوا دائما حريصين على أن يقنن وا تحرك اتھم وال
يخضعوھا للمزايدات أو الحسابات الضيقة لبعض أرباب السفن.
أما إذا التزم رب السفينة بما اتفق علي ه م ع التج ار ،وأوص لھم إل ى المك ان المرغ وب وأراد بع د ذل ك التج ار أن
يسافروا إل ى مين اء آخ ر بغي ة اس تكمال عملي اتھم التجاري ة ،ف إن العملي ة تخض ع ف ي ھ ذه الحال ة لمب دأ التص ويت
باألغلبية ،وھذا األمر تكشف عنه الرحلة التجارية التي قام بھا تجار جنوي ون م ن جن وة إل ى مالق ة ث م إل ى س بتة
نقطة نھاية ھ ذه الرحل ة ،لك ن بع ض التج ار رغ ب بع د ذل ك ف ي التوج ه إل ى بجاي ة أو ت ونس ،ف اتفق عل ى حس م
الخالف بإخضاع العملية للتصويت ،وحيثما كان العدد األكبر من األصوات فإن «األقلية» تخض ع «لألغلبي ة»،
فتستأنف الرحلة من جديد إلى الميناء الذي رغب أكبر عدد من التجار التوجه إليه ،19وھذا السلوك التج اري ھ و
الذي دفع أحد الباحثين 20إلى التعليق عليه بـ«سيادة جو من الديمقراطية».
لكن ما ھي الشروط الت ي سيض عھا ص احب المرك ب إذا رغ ب أص حاب التج ارة أن يحول وا مس ار الرحل ة ،وال
يعودوا مباشرة من سبتة إلى جنوة؟ لقد فرض عليھم أن يدفعوا له مبالغ عن نق ل بض ائعھم ،فعل ى ال ذين يري دون
االنسحاب من الرحلة ببجاية أداء ثمانين دينارا فضيا عن كل «كنتريوم» ،21وعل ى ال ذين ينس حبون م ن الرحل ة
بعد الوصول إلى ت ونس أداء تس عين دين ارا فض يا ع ن ك ل قنط ار ،أم ا ال ذين سيواص لون مع ه رحل ة إل ى جن وة
فعليھم «أن يضيفوا نسبة  %100أو  %80إلى سعر نقل السلع مما يعني أن سعر نقل السلع في مرحل ة اإلي اب
تضاعف تقريبا بالنسبة لسعره في مرحلة الذھاب».22
باإلضافة إلى ھذه الوثائق التي تشير إلى االحتياطات التي كان يتخذھا التجار في عملياتھم البحري ة ،نت وفر عل ى
العديد من الفتاوى التي حاولت من جانبھا حل النزاع الذي قد يظھر بين أرباب الس فن والتج ار ،وتج در اإلش ارة
إلى أن الفقھاء في تعاملھم مع النوازل التي وردت عليھم في شأن السفر بحرا ،كانوا كثيرا ما يقيس ونھا عل ى م ا
يط رأ م ن مش اكل ف ي الس فر الب ري ،وم ن ھن ا ف إنھم اعتب روا أن م ا يلح ق الس فن ھ و نف س م ا يلح ق الرواح ل
عموما ،23وقد أورد صاحب أكرية السفن الحكم اآلت ي« :ولك ن ھ ذه األش ياء م ن أكري ة الرواح ل والس فن وغي ر
ذلك إنما يقع على ما سأذكره من السالمة واالستقامة ،فإذا عاق ع ائق أو ع رض ع ارض نظ ر الحك م ف ي ذل ك،
وإن كان شيء يدخل عليھم من ضرر ،مثل أن يتراخى أمر أھل السفينة إل ى وق ت ال يج ب في ه الس فر الرتج اج
البحر وكلف الشتاء ،أو لخوف عدو ،فسخ العقد بينھم».24
وإذا اتفق الطرفان –رب السفينة وأصحاب البضاعة -على تحديد مدة الكراء في أيام محددة ،وطرأ طارئ ،ك أن
تتغير أحوال البحر ،وتزيد المدة الزمنية عن السقف الذي اتفق عليه ،ففي ھذه الحالة ف إن بع ض الفقھ اء ك انوا ال
يرون فسخ العقد بين الطرفين وإنما يلزمون الصبر إلى زوال ما ليس فيه كبير ضرر على أحدھما.25
صل فيه الفقھاء؛ حتى ال يتركوا منفذا للتحايل ،وجعلوا ذل ك مرتبط ا بالعق د ال ذي
أما بخصوص ثمن الكراء فقد ف َّ
يجمع المتعاقدينَ ،ف َك ِر َه الفقھاء أخذ الكراء عن كل مرحلة تقطعھا السفينة إال أن يكون ذل ك منصوص ا علي ه ف ي
العقد ,وأن يؤدى نقدا ،26ويرى ابن حبيب أن الكراء ھنا يؤدي نقدا ,ويراعي في ذلك تعجيل ق بض ثم ن الك راء،
لك ن إذا اتف ق الطرف ان عل ى ت أخير ق بض ال ثمن ف ال ب أس م ن ذل ك ،27وك ل ھ ذا ك ان رغب ة ف ي ض مان حق وق
أص حاب الس فن؛ حت ى ال تض يع أم ام مماطل ة المكت رين ال ذين يلج ؤون إل ى طل ب ت أخير األداء إم ا لع دم بي ع
بضائعھم ,أو ألنھم لم يستلموا األموال التي بقيت في ذمة الذين اشتروا منھم البضاعة.
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لكن ،إذا مضى العقد بين الطرفين دون أن يأخذ صاحب المركب أجرته ,ولم يشترط صاحب البضاعة أن ي دفع
الثمن فإن ابن القاسم يرى أن العقد فاسد ,وذلك احتياطا مما ق د يط رأ عل ى الس فينة ف ي البح ر ،ف إذا مض ى العق د
بھذا التراضي وغرقت السفينة في البحر ،وادعى المدعيان ،فأكد صاحب البضاعة أنه دف ع ثم ن الك راء بالمك ان
الذي شحنت من ه البض اعة ،ونف ى ص احب المرك ب ذل ك ,وأك د أن قبض ه للمبل غ ال يك ون إال بع د الوص ول إل ى
المكان الذي يرغب التاجر في الوصول إليه ،فيرى ابن القاسم أن القول في ھذه الحالة قول صاحب البضاعة مع
أدائ ه للقس م ،أم ا ص احب الس فينة فعلي ه الحج ة فيم ا ادع ى ,وإذا عج ز ع ن اإلتي ان بالبين ة فھ و ض امن لبض اعة
التاجر.28
وباإلضافة لھذا تسجل كتب النوازل العديد من المستجدات التي تطرأ على البضاعة في الس فينة ،وھ ي ال تخ رج
في مجموعھا عن إطار ضمان البضاعة من قِ َبل أصحاب المراكب وتحميلھا فوق الطاقة ،ففي نازلة أوردھا ابن
رشد« ،سئل عن رجل حمل طعاما من الريف في سفينة فمر ب أخ ل ه ف ي قري ة أخ رى ،فق ال :أخ ي أف ي س فينتك
فضل تحمل لي مائة إردب؟ قال :نعم ،وقد كان األول حمل فيھا خمسمائة إردب ،فألقى قمحه فوق طعام صاحبه
فانخرق المركب فدخل الماء من أسفله فأصاب منه نحو خمسين إردبا ,وھو يعلم أنه ل م يص ل إل ى طع ام الرج ل
الذي كان حمله فوق طعامه األول ،فقال أراھما في ذلك شريكين ،قلت إنه لم يصل إال إلى األول ،قال ق د حم اله
على وجه الشركة وخلطاه» .29فمن ھذه النازلة يتضح أن م ا فس د م ن البض اعة يش ترك في ه الطرف ان مع ا ،وإن
كان الماء لم يصل إال إلى الجزء الذي فيه بضاعة األول ،إال أن النازلة لم توض ح م ا إن ك ان الط رف الث اني –
صاحب المائة إردب -30قد دفع أجرة الكراء أم ال ؟ لكن من خالل النازلة نفسھا فإن صاحب المرك ب ق د يك ون
َح َمل المائة إردب من باب الصداقة واألخوة.
وفي حالة أخرى ،إذا قامت السفينة بنقل التجار وبضاعتھم إلى منازلھم التي قد ال تكون مجتمعة بل متفرقة على
طول الساحل أو الوادي ،فإذا رغب أول من وصل إلى منزله أن ينزل بضاعته فله ذلك ،لكن إذا غرقت الس فينة
بعد ذلك أو أصابھا شيء أدى إلى تلف ما تبقى من البضاعة ،ففي ھذه الحال ة يؤك د الفقھ اء أن م ا ح دث للس فينة
وللبضاعة إن كان قبل أن ينزل التاجر ،يكون مشتركا مع باقي التجار في الخسارة التي لحقت بضاعتھم ،أما إذا
كان ما حدث للسفينة وللبضاعة قد طرأ عليھما بعد أن نزل التاجر فھن ا ال يك ون علي ه ش يء .31أم ا إذا ك انوا ق د
شحنوا بضاعتھم على وجه الشركة قصد التجارة في بلد ما ،ففي ھذه الظ روف ال يمك ن ألح د الش ركاء أن يأخ ذ
نصيبه من البضاعة إال إذا أذن له في ذلك باقي الشركاء ،ف إذا م ا ح دث ح ادث للبض اعة أو المرك ب س واء قب ل
أَ ْخ ِذ البضاعة أم بعدھا «فإنه أخذ طعامه في الطري ق برض ا أص حابه ل م يك ن لھ م علي ه تابع ة إن ألف وه فاس دا أو
نقص كيله على ما قال في رسم األقضية الثاني من سماع أشھب من كتاب الشركة».32
وقبل أن نغادر ھذه النقط ة يج در بن ا أن نتط رق إل ى مس ألة تغي ر مس ار الرحل ة البحري ة والخالف ات الت ي كان ت
تظھر بين أرباب السفن والتجار حول أداء ثمن الكراء ،وقد يحدث أن تنطلق الرحلة البحرية ف ي ظ روف جي دة؛
لكن سرعان ما يعرض لھا عارض يحول دون وصول المركب إلى المك ان ال ذي يري ده التج ار أو الرك اب ،إم ا
الضطراب البحر أو الشتداد الرياح أو لظھور خطر الع دو-قراص نة -فھ ل يبق ى ص احب المرك ب عل ى التزام ه
ويواص ل الرحل ة وھ و يعل م أن ه يج ازف بالتزام ه بالعق د ال ذي يربط ه بالتج ار؟ أم يح اول الع دول ع ن مواص لة
الرحلة والبحث عن ميناء قريب ليرسو فيه إلى حين ھدوء البحر؟ أم يعدل عن الرحلة أص ال ويع ود إل ى المين اء
األول الذي انطلق منه؟
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تفيدنا العديد من النوازل أن استئناف الرحلة في ھذه الظروف غير ممكن؛ ألن الغرر يغلب على السالمة لھذا ال
بد لصاحب المركب أن يأخذ برأي الركاب الذين معه؛ ألن أي حل س ينتھي إلي ه س يؤثر إم ا إيجاب ا أو س لبا عل ى
ثمن الكراء ،لھذا فصل بعض الفقھاء فيمن رغب تحديدا في العودة أَ ُھ ْم الرك اب أم أص حاب المرك ب؟ ف إن ك ان
الركاب ھم الذين رغبوا في عدم مواصلة الرحلة وط البوا ب العودة م ن حي ث انطلق وا ،ف الكراء يق ع عل ى حس اب
الركاب ،أما إذا كان طلب الرج وع ق د وق ع تح ت إك راه أص حاب المرك ب لع دم ق درتھم عل ى اس تئناف الرحل ة،
فاألمر ھنا يكون نقيضا لألمر األول ،فيتحمل أصحاب السفينة تبعات الرحلة ,وال يكون عل ى الرك اب ش يء م ن
الكراء.33
ين في البحر لعدة أيام فاضطرتھم الرياح إلى العودة إلى الموضع ال ذي انطلق وا من ه م ن غي ر
أما إذا كانوا ُملَجَّ ِج َ
حول منھم وال قوة ،فإن الركاب ال يلزمھم شيء من الك راء ،فھ م بمنزل ة م ن ل م َيسِ رْ ش يئا «فل يس يل زم ھ ؤالء
كراء ألنھم لم ينتفعوا بشيء وال بلغوا مكانا انتفعوا بركوبھم إليه فيلزمھم لذلك الكراء على ذلك الموضع».34
وھكذا نالحظ -انطالقا من نص الفتوى -أن الركاب إذا لم ينتفعوا بشيء من رك وبھم ك أن ل م ينزل وا بموض ع م ا
ويقيموا في ه م دة معين ة ،ف ال يل زمھم ك راء ،أم ا إذا نزل وا بمك ان م ا وأق اموا ب ه ،وحص ل لھ م االنتف اع ،فيل زمھم
الكراء ،ولكن بحسب الموضع الذي نزلوا فيه؛ «ألنھم قد كان لھ م س عة عل ى المرك ب ومندوح ة وك انوا ق ادرين
عل ى الن زول وال ذھاب حي ث ش اءوا ،فلم ا رفع وا م ن ذل ك الموض ع ،فك أنھم ابت دأوا الرك وب الس اعة م ن ذل ك
الموضع ،فيجب عليھم منه الكراء فيقدر ذلك بقدر ما انتفعوا».35
لكن إذا انتھت إليھم أخبار تنبئھم باضطراب البح ر ،فھن ا ي رى محم د ب ن عم ر اإلس كندراني أنھ م يرجع ون إل ى
بعض سواحل المسلمين ،وينتظرون ھناك حت ى يھ دأ البح ر ،ث م يس تأنفون رحل تھم ،وم ن رغ ب م ن الرك اب أال
يستأنف الرحلة ،وأنزل سلعته في الساحل الذي رسوا فيه ،فله ما أراد مع أداء واجب الكراء لصاحب السفينة،36
أما إذا انعقد الكراء ب ين الط رفين ،واش ترط الت اجر أن يحمل ه ص احب المرك ب إل ى المدين ة الفالني ة مقاب ل مبل غ
معين ،ففي ھذه النازلة يرى محمد بن عمر اإلسكندراني في رواية عن مال ك واب ن القاس م أن النق د ف ي ك راء م ا
يحمل في المركب مك روه؛ ألن ه ال يج ب في ه الك راء إال بع د ال بالغ ،فم ن أج ل ذل ك ك ره النق د في ه إال أن فقھ اء
مالكية آخرين 37خالفوا ھذا الرأي ،وقالوا بجواز النقد.38
وإذا ك ان ھب وب الري اح قوي ا ول م يس تطع معھ ا ص احب المرك ب أن «يلج م» الس فينة أو ي تحكم ف ي س رعتھا،
فتجاوز المدينة المتفق عليھا إل ى موض ع آخ ر ،ف إن المكت ري ل ه أن يخت ار ب ين أم رين إم ا أن ين زل ش حنته ف ي
المكان الذي وصلت إلي ه الس فينة وال ك راء علي ه فيم ا تجاوزت ه ،ويبق ى الك راء األول ملزم ا حس ب م ا انعق د ب ه
العقد ،وأما الخيار الثاني فھو أن يطلب من ص احب المرك ب إرجاع ه وبض اعته إل ى المدين ة الت ي اتفق ا عل ى أن
تكون نقطة الوصول.39
لك ن م ا ھ و موق ف الفقھ اء فيم ا ع رض عل يھم م ن مس ائل ط رأت بس بب عط ب المرك ب ف ي البح ر ،ھ ل يل زم
الركاب كراء أم ال؟ وعموما فإن المالكي ة أخ ذوا ب رأي اإلم ام مال ك عن دما جع ل البل وغ ش رطا أساس يا ال يص ح
العقد بين الكاري والمكتري إال به ،بمعنى أن المركب إذا عطب في البحر ال يمك ن لص احبه أن يطال ب الرك اب
ب الكراء؛ ألن ج زءا م ن العق د ل م يتحق ق وھ و الوص ول إل ى المك ان المرغ وب في ه ،40وم رد ھ ذا الخ الف عن د
المالكي ة أن المس افة الت ي قطعھ ا المرك ب ف ي البح ر غي ر معروف ة ,ويص عب قياس ھا ,وھ ذا بخ الف المس افات
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البرية التي يمكن قياسھا بناء على ما قطعته الدابة ،فتقدر أجرة الكراء عند النقط ة الت ي توقف ت فيھ ا الداب ة ،لھ ذا
رأى مالك أن أجر الكراء يكون بالبلوغ إلى المكان المقصود.41
إال أن األم ر يك ون مقب وال إذا كان ت الس فينة بعي دة ع ن الس احل ،ويختل ف األم ر إذا كان ت الس فينة تق وم بعملي ة
اإلبحار الساحلي –المساحلة -ففي الحالة األخيرة يقول أصبغ« :إذا سافرت الس فينة ف ي البح ر أكث ر المس افة ،ث م
ردتھا الريح وعطبت السفينة ،فال كراء لصاحب السفينة؛ ألن البحر مجھول ال يدري كم ھو من المسافة ،أما إذا
سافرت السفينة بجانب البر )الساحل( فإنه وافق في ذلك قول سحنون وأشھب وابن نافع أن له بحساب ما سارت
السفينة».42
أما إذا توقف المركب في مرسى ما ,وانشغل أصحاب البضاعة بأمور مختلفة وتماطلوا في تفريغ المركب حت ى
ھال البحر ،فعطب المركب ،فيلزمھم ھنا الك راء؛ ألن التقص ير والتف ريط ك ان م ن جان ب الرك اب ول م يك ن م ن
جانب صاحب المركب.43
ويجمل أن نذكر أن كراء السفن لم يكن األسلوب الوحيد المتع ارف علي ه عن د ك ل م ن أراد أن يرك ب البح ر ف ي
بالد المغرب -وإن كان ھو الشائع -فقد وجدت إلى جانبه عدة أساليب كالشركة والقراض في السفن.
لقد أشارت العديد من النوازل 44إلى قضية الشركة ف ي الس فينة مم ا يعن ي أن ھ ذا األس لوب ك ان ش ائعا ف ي ب الد
المغرب بل وحت ى ف ي المش رق ،األم ر ال ذي ي دل عل ى تج در الثقاف ة البحري ة ل دى س كان الس واحل ال ذين ك انوا
يعمدون إلى االنخ راط ف ي ش ركة الم تالك س فينة أو أكث ر ،الش يء ال ذي ينف ي م زاعم أولئ ك ال ذين أنك روا عل ى
المغاربة أية صلة لھم بالبحر وشؤونه.
ولعل اللجوء إلى الشركة في السفن كان يعكس حقيقة واضحة ھي غالء ثمن اقتناء المركب أو صنعه ،وھو أمر
لم يكن متيسرا لفئات عريضة من المغاربة في الفترة الوسيطية ،لھذا كان يتم تجميع الجھود المادية لشخصين أو
أكث ر القتن اء مرك ب والعم ل علي ه ,وتعھ ده بالص يانة الض رورية حفاظ ا علي ه وض مانا الس تمرار عملھ م؛ ألن ه
مصدر رزقھم ،فيتولون نقل البضائع إما بين المدن المغربية الساحلية أو بين ال َع ْد َوتين :المغربية واألندلسية ،ولم
يعد أمر بناء السفن الشغل الشاغل للدولة المغربية وحدھا ,وإنما تعداھا ليشمل التج ار الكب ار وأعي ان البل د ال ذين
كانوا يرغبون ف ي توس يع تج ارتھم وف تح أس واق جدي دة أم امھم .وي رى أح د الب احثين 45أن ھ ذا اإلج راء ل م يل ق
الدعم الكافي من قبل المخزن المغربي الذي سعى في كثير من األحيان إلى عرقلة نمو ھذه الفئ ة «البرجوازي ة»
بمضايقتھا إما في السوق أو اللجوء إلى تصفية أموالھا وممتلكاتھا.
إال أن ھذه الشركة في السفن -وإن كانت أمرا واقعا -كانت تثير العديد من المشاكل بين الشريكين ،فيت دخل الفق ه
اإلسالمي لينظر في القضية ،ويرسل أحكامه بالشكل الذي ال يؤدي إل ى أي ض رر كيفم ا ك ان نوع ه س واء أك ان
«ماديا» أم «معنويا» يمكن أن يلحق أحد الشريكين ،ويضمن من جھة أخرى استمرار عمل السفينة سواء ببق اء
الشركة أم بفضھا؛ ألن الس فينة كان ت وس يلة رزق لعدي ٍد م ن األط راف فض ال ع ن أص حابھا ،وأن توقفھ ا يعن ي
توقف العمل وسبل االرتزاق.
فإذا ظھر الخالف بين شريكين وجد أحدھما ما يشحنه في الس فينة ول م يج د الث اني م ا يحمل ه ف ي الس فينة نفس ھا،
فتنازعا األمر ،حيث طالب الذي ليس له أن يعطيه صاحبه مقابل حصته من الس فينة ك راء ل ه ،فف ي ھ ذه النازل ة
أفتى سحنون أن الشريك إما أن يحمل ما حمل صاحبه من البضاعة ،وإذا لم يجد ما يحمله واستمر النزاع بينھما
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«بي ع عليھم ا المرك ب» ،46وھك ذا ف إن ف ض الش ركة يك ون ببي ع المرك ب؛ حت ى ال يبق ى معط ال فيس تفيد من ه
غيرھما.
ومثلما كان يتولى أصحاب الدواب رعاية دوابھم حتى تعينھم على نقل أثقالھم إلى بل د ل م يكون وا بالغي ه إال بش ق
األنفس ،فإن أصحاب المركب كان عليھم أن يتعھدوا السفينة بعمليات اإلصالح والصيانة المتوالية؛ فيصلحوا م ا
عطب منھا ،ويج ددوا م ا خ رب منھ ا ،وذل ك أم ال ف ي أال يعرض وا أنفس ھم والرك اب ال ذين معھ م لخط ر الغ رق
فيتحملوا بذلك مسؤولية تحطم المركب ووفاة من به.
والفقھاء في ھذه الحالة نظروا في العدي د م ن الن وازل الت ي عرض ت عل يھم ،وأفت وا فيھ ا بحس ب الخ راب ال ذي
يلحق السفينة ،فإذا كان خراب السفينة قد أصاب جزءھا األسفل فأضحى اإلبحار بھا متعذرا إال إذا تم إص الحه،
وأقدم أحد الشريكين عل ى إص الحه دون أن يح يط ش ريكه علم ا ب ذلك ،فلم ا أراد ال ذي ق ام بإص الح المرك ب أن
يأخذ أجر ما أصلح به المركب مناصفة مع شريكه ،احتج ھذا األخير بكون عملية اإلصالح تم ت بغي ر إذن ه وال
علمه فامتنع عن أداء نصيبه في اإلصالح ،فأفتى أبو محمد ب ن أب ي زي د فق ال« :الش ريك بالخي ار إم ا أن يعطي ه
نصف ما أنفق فيه من النفقة العادلة ،ويكون المركب بينھما ،أو يق ال ل ه :خ ذ من ه نص ف قيمت ة غي ر معم ول إن
شاء أن يعطيك ،فإن أبى الشريك من ھذين الوجھين أو طلب نصف قيمتة خرابا ،فأبى شريكه ذلك فھا ھنا يكون
المركب بينھما ،يكون للذي أصلح فيه بقدر م ا زادت نفقت ه في ه مث ل أن يك ون قيمت ه خراب ا مائ ة )دي ر(* وتك ون
قيمته اآلن مائتين فيكون للذي عمله ثالثة أرباع ولشريكه الربع».47
وباإلض افة إل ى المش اكل الت ي كان ت تطرحھ ا عملي ة إص الح المرك ب ،طرح ت ك ذلك مش اكل أخ رى م ن قبي ل
مركب بين شريكين ،وجد أحدھما ما يحمله في نصيبه ولم يجد الثاني م ا يحمل ه ف ي نص يبه ،فھ ل يطال ب الث اني
األول بأجرة الكراء في نصيبه الفارغ ،أم يلزمه االنتظار حتى يجد ما يحمل ه ف ي نص يبه؟ وم ا العم ل ل و اس تمر
النزاع بين الطرفين؟
فأجاب أحد الفقھاء على ھذه النازلة فقال« :للذي لم يجد ما يحمل في نصيبه أن يأخذ شريكه بحصته م ن الك راء
وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك أو ينفصال من المركب ببيعه وقسمة ثمنه ،قيل والدواب والعير حكمھا
حكم المركب».48
لعل م ا يمك ن استخالص ه م ن ھ ذه الن وازل والفت اوى أن الفق ه اإلس المي ك ان َن َّزا ًع ا إل ى المص لحة العام ة الت ي
تقضي بضرورة إصالح المركب قصد االنتفاع به ،وال يجب أن يترك خربا دون إصالح.
وفي الوجه اآلخر من أوجه التعامل البحري ،أن يكون المتع امالن ف ي المرك ب عل ى س بيل الق راض ،49ال عل ى
سبيل الشركة ،وقد ناقش الفقھاء القراض في السفن ،ووقفوا عنده طويال مبينين مختلف األضرار الت ي ق د تلح ق
المتقارضين ،فإذا قدم أحد الطرفين «وسيلة اإلنتاج» السفينة أو الدابة وقام اآلخر باالشتغال عليھا على أن يكون
لكل واحد منھما نص ف الكس ب ،ف إن مالك ا ك ره ھ ذا األم ر م ا ل م يك ن الش ريك الث اني ق د اش تغل عل ى الداب ة أو
السفينة ،فإن عمل فيھا فإن ما خلفته ھذه السفينة من كسب يكون كل ه للحام ل عليھ ا ،وال يك ون لص احب الس فينة
إال أجرة الكراء.50
وإذا قام صاحب السفينة بدفع السفينة والمال إلى جماعة ما قراضا بينھم ا ،فاش ترط ص احب المرك ب والم ال أن
يكون له الثلثان مما كسبت السفينة والثلث اآلخر يكون للمشتغلين عليھا ،ففي ھذه النازلة أفتى أشھب بفسخ العق د
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بين الطرفين واعتبره قراض ا فاس دا واش ترط زي ادة والعام ل أجي ر يك ون ل ه أج رة وك راء م ا حم ل ف ي مركب ه،
والربح والخسارة بينھما بحسب يوم العمل؛ ليكون كسب يوم ألحدھما وكسب اليوم الثاني للطرف اآلخر.51
وبع د استعراض نا لھ ذه الح االت المتعلق ة ب أجرة ك راء الس فن والمش اكل الت ي طرحتھ ا ورأي الفقھ اء فيھ ا ،فھ ل
يمكننا أن نتحدث عن قانون بحري أوجده الفقه اإلسالمي يتولى حماي ة المتع املين ف ي البح ر؟ رغ م م ا يمك ن أن
تثيره عبارة «القانون البحري» من تحفظ ،وذلك بالنظر إلى أن الق انون البح ري ل م يظھ ر بش كل واض ح إال ف ي
العصور الحديثة ،عندما ظھرت العديد من اإلجراءات التي تنظم عمليات اإلبحار ،وتتولى ف ك النزاع ات الدولي ة
حول مناطق اإلبحار اإلقليمية والدولية ،واستعمال الموانئ ومطاردة القراصنة ،ومع ذلك يمكن أن نرجع أص ول
الق انون البح ري الح ديث إل ى الق وانين الس ابقة س واء اإلس المية منھ ا أم الت ي عرفتھ ا األم م الس الفة؛ إذ التجرب ة
اإلنسانية ال تنطلق من فراغ وإنما تستند إل ى الم وروث 52لتأس يس ق وانين تتكي ف م ع مس تجدات العص ر ،والفق ه
اإلسالمي عندما تعرض لفك النزاعات التي كانت تظھر بين أرباب الس فن والتج ار ح ول الحمول ة وثم ن الك راء
وتخفي ف الحمول ة والش ركة ف ي المراك ب والق راض ،يعطين ا انطباع ا عل ى بداي ة ص ياغة ق وانين يلت زم بھ ا
المشتغلون في البحر.
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القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحضاري المعاصر
الحسان شھيد



إن الواقع اإلنساني المعاصر وما حدث فيه من تغيي رات اجتماعي ة واقتص ادية وثقافي ة خطي رة مس ت الجوان ب
القيمية واألخالقية ،خلق لدى العقل اإلنساني قلقا عميقا تج اه مس تقبل البش رية وم آالت تص رفاتھا وتوجس ا م ن
نتائج اختياراتھا الثقافية.
لقد تمكنت عناصر القوة والسلطة والتملك والسيطرة في النفس البش رية م ن اكتس اح الق يم اإلنس انية ف ي إنس ان
الحضارة المعاصرة ،إلى درجة استوعبت فيھا ذاته ووجوده.
تعالج ھذه الموضوعة «القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحض اري المعاص ر» إش كالية رعاي ة الق يم وحفظھ ا
في ظل التمايز القيمي القائم ،الذي يشھد تفتق مفاھيم جديدة ،وأبعاد متغيرة لمنظومة القيم اإلنسانية ،خاصة مع
التطور العلمي وما يستتبعه من أشكال تقنية واقتصادية ومادية ،وكذا إعالمية.
لذلك ،فإنه جدير بالدراسات الفكرية المعاصرة إيالء األھمية البالغة لموضوع القيم ،ومنحه األولوية في النظ ر
والتأمل ،كما ھو حقيق باإلنسانية إعادة االعتبار للقيم النبيلة المشتركة على الحد األدنى لالستئناف الحضاري،
وحفاظا على ضرورات التدافع الثقافي ،وتمييزا للخبيث من الطيب في التصرفات البشرية.
ولبحث ھذا الموضوعة أقترح النظر في العناصر اآلتية:
أوال :دراسة مفھومية ،القيم ،التدافع
ثانيا :القيم واإلنسان
ثالثا :تاريخ القيم اإلنسانية
رابعا :القيم اإلنسانية وموقعھا من التدافع الحضاري
خامسا :القيم اإلنسانية بين الخصوصية والعولمة
 القيم والعلم ،أو القيم بين الخصوصية والتقنية. القيم والمال ،أو القيم بين المجتمع والخصحصة. القيم واإلعالم ،أو القيم بين الھوية والصورة. القيم والسلطة ،أو القيم بين الحرية والسلطة.سادسا :القيم اإلنسانية ومقاصد الشريعة
سابعا  :القيم اإلنسانية والشھود الحضاري
 خاتمةأوال :دراسة مفھومية
أ -في معنى القيم:
1
القيم جمع قيمة ،وقوم الشيء فھو قويم أي مستقيم وقامت الداب ة وقف ت  ،ويق ال ق ام ف الن عل ى الش يء إذا ثب ت
عليه وعليه قوله –تعالى} :-من أھل الكتاب أمة قائمة{)سورة آل عمران آية  ،(113أي مواظب ة عل ى الت دين
ثابت ة ،2وقي ل أي عامل ة للخي ر 3والقيم ة ثم ن الش يء ب التقويم ،نق ول تق اوموه فيم ا بي نھم ،وإذا انق اد الش يء
واستمرت طريقته فقد استقام لوجھه .4وما له قيمة إذا لم يدم على شيء.5
ومن االشتقاقات اللغوي ة لكلم ة القيم ة ال واردة ف ي الق رآن الك ريم أق وم وعلي ه قول ه –تع الى} :-إن ھ ذا الق رآن
يھدي للتي ھي أقوم{)سورة اإلسراء ،آية  ،(9أي للحالة التي ھي أقوم الحاالت وأسدھا للملة والطريقة.6
تتظ افر مع اني ع دة عل ى اكتم ال المفھ وم ال داللي للقيم ة ف ي اللغ ة فتعن ي الثب ات واالس تمرار وتعن ي الق وة
والوقوف ،وتعني الخير والرشاد واالستقامة ،وھي كلھا خص ائص معنوي ة تنطب ق عل ى المفھ وم االص طالحي


باحث من المغرب .
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للقيمة ،وإن تعذر علينا العثور على مفھ وم واض ح ومح دد المع الم ،ألن دراس ة الق يم «ل م تع رف عملي ا إال ف ي
القرن التاسع عشر كواحد من المواضيع الفلسفية األصيلة ،صحيح أن الفالس فة ناقش وا من ذ الق دم موض وعات
مث ل الخي ر والح ق والفض يلة والعدال ة والجمي ل والص ادق ،إال أن تص ور الق يم ل م يتض ح إال ف ي الفلس فة
المعاصرة» .7وعليه يمكن القول :إن مفھومھ ا ينطب ق عل ى ك ل المع اني النبيل ة الت ي تنس جم م ع روح الفط رة
البشرية ويطمئن إليھا جمال النفس ويتلقاھا العقل بالقبول ويحيا بھا اإلنسان السعادة.
لذلك ،فالقيمة بما ھي معاني إنسانية ،فإنھا تتأصل فيھا أربعة عناصر أساسية:
الفطرة التي تتفتق عنھا شرارات الق يم اإلنس انية ألن «ل دى اإلنس ان قابلي ة التخل ق ب األخالق اإليجابي ة الحمي دة
وبأضدادھا معا ،غير أن األخالق الحميدة ھي ب دون ش ك أس بق وأكث ر رس وخا وأص الة ورجحان ا ف ي النف وس
البش رية...ومن ھن ا يمك ن الق ول إن األخ الق فطري ة وإن الفط رة ھ ي المنب ع األول لألخ الق» ،8لجم ال حي ث
تميل إليھا النفس البشرية للحسن ال ذي تق ره األدي ان فيھ ا وتص دقه العق ول الح ق ال ذي يمنحھ ا س لطة االحت رام
والتمثل اإلنساني وثباتا في االستمرار على سبيل الجادة ب ين الن اس الجھ د ألن ه ين ذر ام تالك الق يم وتمثلھ ا م ن
دون تكلف ،ومدافعة ألضدادھا ،واعتبار للمشاق في النفس البشرية.
ب -في معنى التدافع:
الدفع اإلزالة بقوة ،وت دافع الق وم أي دف ع بعض ھم بعض ا ومن ه قول ه –تع الى} :-ول وال دف ع ﷲ الن اس بعض ھم
ب بعض لفس دت األرض{ وقول ه –تع الى} :-ول وال دف ع ﷲ الن اس بعض ھم ب بعض لھ دمت ص وامع وبي ع
وصلوات مساجد يذكر فيھا اسم ﷲ{)الحج.(40 ,
فالتدافع من تفاعل أي تبادل الدفع من جھتين أو جھات متعددة ،والمقصود بالت دافع الحض اري ف ي ھ ذه الورق ة
ھ و إرادة الحض ور والمش اركة والفع ل الحض اري م ن ك ل ثقاف ة إنس انية ،وف رض وجودھ ا الثق افي بش تى
الوسائل واآلليات المتاحة.
وفي ھذا السياق ال يسعني إال أن أنقل كالما جميال وقويا للزمخشري ف ي نف س المعن ى وھ و يفس ر قول ه تع الى
في اآليتين السابقتين حيث قال في األولى« :ول وال أن ﷲ ي دفع بع ض الن اس ب بعض ويك ف بھ م فس ادھم لغل ب
المفسدون وفسدت األرض ،وبطلت منافعھا وتعطلت مصالحھا م ن الح رث والنس ل وس ائر م ا يعم ر األرض،
وقي ل ل وال أن ﷲ ينص ر المس لمين عل ى الكف ار لفس دت األرض بعي ث الكف ار فيھ ا وقت ل المس لمين ،أو ل و ل م
يدفعھم بھم لعم الكفر ونزلت السخطة واستؤصل أھل األرض» .9بل إن ذلك خطر عل ى ال ديانات وأھلھ ا كم ا
قال في اآلية الثانية« :ولوال ذلك الس تولى المش ركون عل ى أھ ل المل ل المختلف ة ف ي أزمن تھم وعل ى متعب داھم
فھدموھا ،ولم يتركوا للنصارى بيعا وال لرھبانھم صوامع ،وال لليھود صلوات وال للمسلمين مساجد.10»..،
ثانيا :القيم واإلنسان
مھما توالت األزمنة الحضارية وتتابعت الحقب التاريخية يبقى اإلنسان ھ و ذات ه؛ بمكونات ه الروحي ة والمادي ة؛
وإن تغي رت في ه الرؤي ة للك ون وال ذات والحي اة ،وھ ذا م ا ي دفعنا إل ى اإلق رار بثب ات الق يم ف ي معياري ة الخل ق
اإلنساني واستمرارھا الوجودي المتأصل .لذلك فإن الحديث ع ن الق يم اإلنس انية ال ينبغ ي فص له ع ن ض رورة
التمثل التاريخي لإلنسان وذلك ألمرين:
األول :أن الق يم تم س الوج ود اإلنس اني ،وتتعل ق ب ه عل ى وج ه الخص وص فھ ي ترجم ة لخصائص ه الكب رى
المؤھلة له للسيادة الكونية.
الثاني :أن بحث موضوع القيم ھ و بح ث ف ي اإلنس ان أساس ا ومش روعية وج وده ،وعلي ه ف إذا تح ددت األس س
الموضوعية للقيمة المحصورة في جوانب الفطرة والحق والجمال والجھد ،ف إن لتل ك األس س تم ثالت واض حة
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على جغرافية الخلق اإلنساني ،ولھا ارتب اط عض وي وروح ي وثي ق يب دو ف ي جوان ب ال روح والعق ل وال نفس
والجسد ،ويمكن بيانھا وفق المرسومة اآلتية:

الروح

النفس

الفطرة
اإلنسان

العقل

الحق

الجمال

القيم
الجسد

الجھد

فالروح ال تنفك في إيحاءاتھا عن جانب الفطرة في اإلنسان ،لكونھا مبعث الصفات الجبلية التي تتمتع من عقل ه
ونفسه بالرضى والقبول.
والنفس تجد قوتھا القيمي ة ف ي تعلقھ ا ب الحس المرھ ف والجم ال الم ريح ف ي عالق ات اإلنس ان م ع الخ الق وم ع
المخلوق ومع الكون.
والعق ل يھت دي ب ه اإلنس ان إل ى إدراك الح ق م ن غي ره ف ي تص وراته القيمي ة حت ى يتص رف وف ق االنس جام
المطلوب بين الناس.
والجسد يفرغ قوته في صور الجھد أو المجاھدة والمشقة المستصحبة ف ي تمث ل الق يم بقص د حفظھ ا واعتبارھ ا
في الحياة.
ثالثا :القيم والتاريخ
إن حض ور الق يم المتأص ل ف ي بداي ة الوج ود اإلنس اني وتوالي ه يس تتبع مع ه االس تمرار الفعل ي للمف اھيم
والتفسيرات للقيم كما بدأت أول مرة ،ما دام ت تحك م تل ك التفس يرات والمف اھيم أس س وجوان ب لھ ا ارتباط ات
لصيقة باإلنسان عبر التاريخ.
لك ن م ا ينبغ ي اإلش ارة إلي ه ف ي ھ ذا الص دد ھ و أن ه ق د تق ع تفس يرات وتح والت عل ى مس توى آلي ات التفس ير
ومف ردات الفھ م ،ومنطلق ات التفعي ل لتل ك الق يم ،حس ب الحق ب التاريخي ة واألجن اس البش رية والمجموع ات
اإلنس انية ،إال أن األكي د ف ي ذل ك ھ و أن تل ك الق يم يبق ى النظ ر إليھ ا وف ق الفھ م الت اريخي اإلنس اني مش تركا،
النسجامه مع األبعاد الروحية والمادية فيه ،ولبيان ذلك نستعين باألمثلة اآلتية:
أ -قيمة العدل:
فقيمة العدل م ن حي ث المب دأ ل م يط رأ عليھ ا تغيي ر أو تحوي ل م ن حي ث المفھ وم اإلنس اني أو الك وني ،ألن لھ ا
متحققات نفسية وعقلية على السواء ،استوعبھا الفكر البشري منذ نشأته ،ثم ألن وضع األشياء ف ي غي ر محلھ ا
وھو ما يسمى الظلم أو الجور المق ابالن للع دل ،ت م نب ذھما واحتقارھم ا م ن قب ل العق ل اإلنس اني ،وإن مورس ا
على صورة غير مقبولة ،وبالقدر الزائد عبر التاريخ البشري.
ب -قيمة الحرية:
إن الحرية وإن تباين مفھومھا بأبع اده واتجاھات ه ب ين الثقاف ات والش عوب ،ف إن قيمتھ ا اإلنس انية لھ ا اعتباراتھ ا
الوجودية المشتركة في النفس البشرية ،إذ بمجرد خروج اإلنسان إلى الوجود تخرج معه الحرية ف ي الوج دان،
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وذلك ما تقدره المقوله الشھيرة لعمر بن الخطاب« :متى استعبدتم الن اس وق د ول دتھم أمھ اتھم أح رارا» ،فقيم ة
الحرية أصل في الوجود اإلنساني وقيمتھا ثابتة ما ثبت حضور الذات اإلنسانية.
ج -قيمة الحب:
إن قيم ة الح ب ق د عرفھ ا الوج دان اإلنس اني من ذ بداي ة الوج ود البش ري ،ترس خت معاني ه عب ر الت اريخ وإن
تنوعت أساليبه وأشكاله ،فالحب كما ھو تعل ق ال نفس البش رية ب أمر م ا؛ أو بش خص م ا بأبع اده اإلنس انية ،ك ان
وال يزال؛ وال يمكن توجيھه وجھة أخرى ال تقبلھا الفطرة اإلنسانية ،وإال تغيرت األسماء والمسميات.
إن ھذه القيم وغيرھا تخلقت في رحم النفس اإلنسانية ،ويبدأ تاريخھا مع تاريخ اإلنس اني ألنھ ا ثابت ة ف ي النظ ر
ومستقرة في النفس اإلنسانية ،ال يمك ن لھ ا أن تش ھد تحريف ا أو تش ويھا م ن حي ث األص ل وإال انحرف ت ال نفس
وتاه العقل اإلنسانيين.
رابعا :القيم اإلنسانية وموقعھا من التدافع الحضاري
إن األصل ف ي مناط ات التث اقف الحض اري عب ر الت اريخ البش ري ھ و رعاي ة الق يم اإلنس انية؛ باعتبارھ ا روح
ثقافة المجتمعات ،التي تقصد بھا كليات الوجود من توحيد إلھي ،واس تخالف أرض ي ،وش ھود إنس اني ،ومھم ا
اختلف ھذا التثاقف وتعددت أشكاله ومظاھره؛ سلمية كانت أو حربية ،ف إن معادھ ا ينتھ ي عن د األبع اد القيمي ة،
ألن اإلنسان يبقى في األخير أحد القائمين على تلك القيم خالل الدورات الحضارية المتوالية.
لذلك ،فإن مفاھيم الصراع والتدافع والتث اقف ،أو غي ر ذل ك م ن مف ردات التواص ل واالحتك اك ب ين الثقاف ات أو
الحضارات ،يمك ن اختزالھ ا ف ي ت دافع حض اري يتحق ق مناط ه ف ي ت دافع قيم ي تنتھ ي إبع اده عن د إثب ات الق يم
اإلنسانية؛ أو إلغائھا بين الناس.
وقد يلبس ذلك التدافع لبوس ا سياس يا أحيان ا أو اقتص اديا أو عس كريا ت ارة أخ رى ،إال أن ه ف ي خاص ية ج وھره؛
وخلفية مظھره؛ له امتدادات قيمية إما ترسيخا؛ أو إعادة اعتبار لقيم العدل والحرية والسعادة ،وذلك ما تلخص ه
القولة الشھيرة للصحابي الجليل ربعي بن عامر ذلك الجندي البسيط في جيش الخليفة عمر ابن الخط اب خ الل
معركة القادسية ،حينما دخل على رستم ملك ف ارس وس أله م ا ال ذي ج اء بك م ،فأجاب ه بك ل ع زة وثق ة « :جئن ا
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتھا ومن جور األدي ان إل ى ع دل
اإلسالم».11
إن قيم العدل والحري ة والس عادة ق د أفص ح عنھ ا ربع ي بش كل مباش ر ،وھ ي المقاص د الكلي ة الكب رى للص راع
والحوار والتدافع بين الثقاف ات والحض ارات ،ھ ذا بغ ض النظ ر ع ن الفھ وم المختلف ة الت ي ق د تمنحھ ا الثقاف ات
والحضارات لھذه القيم ،إال أن ھذه المفردات القيمية ال تنفك عن المف اھيم اإلنس انية اللص يقة بالتفس ير الروح ي
والعقلي والجمالي لإلنسان.
وحت ى الغ رب ف ي ص راعه الي وم م ع م ا يس مى «باإلرھ اب» يخوض ه باس م الحري ة والع دل والس عادة ،وإن
اختلفت اآلليات والتفسيرات والمفاھيم.
إن تمظھ رات الت دافع القيم ي ب ين الثقاف ات ل م يخ رج ع ن أش كال تقليدي ة وص ور بدائي ة تب دو ف ي الح روب
والغارات على وجه الخصوص ،لك ن الوق ت المعاص ر تعق دت في ه أوج ه الص راع والت دافع بتعق د المس تجدات
الحض ارية وآلي ات التواص ل م ن إع الم وتقني ة وعل م ،وغي ر ذل ك .وف ي ھ ذا االتج اه يق ول س يرج الت وش:
«والواقع أن عمليات إدخال القيم الغربية ،ق يم العل م والتقني ة واالقتص اد والتنمي ة والس يطرة عل ى الطبيع ة ھ ي
دعائم محو الثقافة ،إن األمر يتعلق بتحويل عقيدي حقيقي ،والحقيقة أن العنف يدمر أكثر مما يؤدي إل ى تح ول
عقيدي حقا ،ويعني الغزو الروحي أنه يمكن إقام ة اتص ال ب ين الغ رب التوس عي والع والم األخ رى ،ويفت رض

5

االتص ال ش يئا م ا كحاج ات مش تركة كقاع دة لتب ادل ممك ن ،وال ينبغ ي أن تخ دعنا ھ ذه المف ردات االقتص ادية،
فالمسألة ھي قبل كل شيء مسألة قيم ال ترتدي شكل سلع إال بصفة عارضة».12
خامسا :القيم اإلنسانية بين الخصوصية والعولمة
إن مشروع العولمة باعتباره أحد أشكال التعارف الثق افي والت دافع الحض اري بمثاب ة أجل ى الص ور التاريخي ة
الخطيرة في تھديد األسس اإلنسانية للمنظومة القيمية لدى الثقافات المتعددة ،سواء ط ال ذل ك الخط ر المس توى
الفردي أو األسري أو المجتمع أو العالم ككل« ،إن العولمة تعني مركزة السلط ،كل أشكال السلط ،ول يس فق ط
السلطة السياسية ،ھكذا فإن ش ركتين أم ريكيتين ،وھم ا  General motorsو ،Exxonتحقق ان لوح دھما رق م
معامالت يفوق مداخيل الھند ذات المليار نسمة» ،13ومن أھم الم داخل الكب رى للعولم ة ف ي ھ ذا التھدي د أربع ة
مداخل:
المدخل األول :جانب العل م :ويتش خص ذل ك ف ي م ا أس داه البح ث العلم ي الالمح دود م ن خ دمات لإلنس ان ف ي
اتجاه االستخالف والشھود بقطع النظر عن أبعادھما الثقافية ،قد يتج اوز ذل ك إل ى المس اس بالجوان ب الروحي ة
وما يتعلق بھا من قيم إنسانية نبيلة خصوصية أو عالمية.
المدخل الثاني :جانب المال :ومن أدق تجلياته ما أض حى يع رف بالخوصص ة أو الخصخص ة ،وھ ي م ن أش د
الخصوم المفترضين لمنظومة القيم ،لكونھا لم تعد مبدأ تھديد للمخيال الجمعي للخدمات المادي ة المش تركة ،ب ل
أصبحت مخاطرھا تطول األبعاد القيمية في اإلنسان بم ا ف ي ذل ك الجوان ب الروحي ة .حت ى أص بحت مجموع ة
من قيمنا اإلنسانية تنقض عروة عروة بتأثير من التشييئ المادي لمضامينھا.
المدخل الثالث :جانب اإلعالم :وھو م ن الم داخل األكث ر خط ورة عل ى الق يم اإلنس انية ،لم ا يحمل ه م ن رم وز
متعينة وسميائيات فكرية ع ابرة للثقاف ات وخارق ة للحض ارات ،إن عل ى المس توى الق يم النفس ية أو األس رية أو
االجتماعية أو حتى العالمية.
المدخل الرابع :جانب القوة :إن دالالت السلطة المتضمنة في أوجه العولمة بصياغتھا القسرية «الفوعلة» بم ا
تحمله من فھومات اإلكراه في التغيير ،من تحويل ثقافي وتغيي ر حض اري س تطول ال محال ة المف ردات القيمي ة
لدى اإلنسان ،وأولھا مفھوم الحرية أو الالإكراه في المعتقد ،أو في الفك ر ،وھ ذا مؤش ر عل ى أن ال دفع ف ي ھ ذا
االتجاه يمنح األولوية للمظاھر على الجواھر وذاك من أسرار فشل ھذا المشروع.
وس أحاول النظ ر ف ي ك ل جان ب عل ى انف راد مب ديا األخط ار الت ي تح دق بالمف اھيم القيمي ة ف ي ظ ل االكتس اح
القھري ألسلوب العولمة لما تبقى من قيم إنسانية مشتركة في خضم التدافع الحضاري المعاصر.
إن مما تتميز به العولمة في ھذا التدافع الحضاري المعاص ر ھ و انطواؤھ ا عل ى خلفي ة اختراق ات ناعم ة للق يم
اإلنسانية ويبدو ذلك في أمرين:
األول :أن العولم ة المعاص رة بمظاھرھ ا وتجلياتھ ا تتس لل إل ى المن اطق الحساس ة ف ي الق يم الروحي ة ،إل ى أن
يستأنس اإلنسان مع أشكال تطبيعية إلى درجة العادة واألمر الواقع.
الثاني :أن مبلغ التطبيع والتعاقد النفسي مع األشكال العولمية التي تمس الجوانب القيمية ف ي اإلنس ان ،يص عب
معھا التخلص من تلك األشكال وإعادة االعتبار لتل ك الق يم خ الل مرحل ة معين ة م ن مراح ل ذل ك التطبي ع .مم ا
يتطلب جھدا ضافيا ومدروسا في تغيير الوضع القائم.
لذلك فإن ھذه الورقة تجتھد في دق ناقوس الخطر الذي بات يھدد بعض القيم اإلنسانية في التعام ل م ع اإلنس ان
المعاصر مع بعض ھذه األشكال دون شعور ودون إعارة اھتمام.
 -1القيم والعلم ،أو القيم بين الخصوصية والتقنية
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إن البحث العلمي رأس سنام الحضارة الغربية المعاصرة ،إذ ل م يع د أي مج ال إنس اني اقتص ادي أم اجتم اعي
أو ثقافي في منأى عن التدخل السافر للنزعة العلمية ،وذلك من بواكير المشاريع المرافقة لخط العولمة الق اھرة
لكل ما ھو في غنى عن استعارة العلوم ،إال أن خطورة األمر المشار إلي ه ھ و ذل ك االنتق ال البط يء والمس تتر
آلليات العلم وتقنياته المادية إلى ما ھو روحي ووجداني وقيمي في حياة اإلنسان ،قد يفقده خصوصياته الثقافي ة
أحيانا ،ويفرغه من مضمونه الوجداني أحيانا أخرى ،ولبيان ذلك ھذه بعض األمثلة توضح المقصود:
أ -كراء األرحام :دخ ل البح ث العلم ي ف ي المرحل ة األخي رة خاص ة ف ي المجتمع ات الغربي ة طف رة نوعي ة م ن
حيث اقترابه أكثر من الحياة البشرية ،فظھرت تقنيات الھندسة الوراثية وم ا يس تتبعھا م ن تغيي ر وتھي ئ للخل ق
البشري ،وعلى رأس ذلك ك راء األرح ام بالنس بة للزوج ات الراغب ات ف ي ال تخلص م ن أتع اب الحم ل وأعب اء
األمومة ،واستخدمت في ذلك تقنيات علمية دقيقة ألجل صياغة أمومة مفترضة ـ األمر الذي ال ينس جم م ع ق يم
إنسانية تنضج في الكينونة البشرية منذ نشأتھا ،فھل يمكن لذلك تعويض قيم ة األموم ة الحقيقي ة ،وھ ل تس تطيع
األم الحاملة التخلص من قيمة األمومة بعد حم ل ووض ع المول ود وتس ليمه إل ى المكتري ة؟ وكي ف ي نعكس ذل ك
على مستقبل البشرية ،وخاصة على القيم اإلنسانية باألس ر والمجتمع ات األكث ر ارتباط ا بتل ك الق يم؟ ل ذلك فإن ه
من األھمية بمكان بالنسبة إلى العلم والمجتمع على الس واء أن يتب ع العلم اء مع ايير مالئم ة للس لوك ،وأن ي تعلم
العلماء كيف يدركون الحيثيات األخالقية في العلم ،وأن يفكروا فيھا وأن ينظر العلماء إلى العلم عل ى أن ه ج زء
من سياق اجتماعي ،واسع ويثمر نتائج مھمة للجنس البشري.14
ب -ترقي ع البك رة :إن قيمت ي الش رف والكرام ة عن د البك ر تتجس د عل ى الخص وص ف ي بكرتھ ا ،وأيم ا خ دش
لحقھا أو فظ تعرضت له فقدت ما تملكه م ن ق يم األنوث ة الش ريفة ،وق د تمك ن العل م الح ديث م ن محاول ة ترقي ع
البكرة كلما تعرضت للدمار ،فلم يعد للتي افتظ غشاء بكرتھا سواء سفاحا أو زن ا أو اغتص ابا أو غي ر ذل ك م ن
الط رق غي ر المش روعة ح رج أو مش كل نقص ان م ن كرامتھ ا ،ف العلم ق د أم ن لھ ا اس تعادة قيمت ي الش رف
والكرامة ،وفي ذلك تشجيع عظيم على الفساد والس فاح ف ي المجتمع ات اإلنس انية التواق ة إل ى الق يم النبيل ة الت ي
تنشد العفاف والطھر ،كما سيكون لذلك انعكاسات سلبية وخطيرة على تماسك المجتمعات.
ج -الھاتف النقال :ال أحد يشك فيما قدمه اختراع الھاتف النقال م ن خ دمات إنس انية جليل ة ف ي مج االت ش تى،
لكن ذلك ال ينبغي أن يعمينا عن بعض المفاسد واآلثام التي ترتبت عن ذل ك ف ي الح ال ،وم ا يح دث ف ي الم آل،
خاصة في عالقته مع بعض القيم المطلوب رعايتھا وحفظھا ويمك ن االقتص ار عل ى ذك ر بع ض م ن ذل ك ،أل م
يح ل الھ اتف النق ال ف ي كثي ر م ن األحي ان مح ل القي ام بص لة األرح ام واإلقب ال عل ى تق ديم التع ازي وزي ارة
الم ريض وتلبي ة دع وة األف راح والمناس بات ،فيكتف ي الم رء بمكالم ة ھاتفي ة ال تكلف ه غي ر ثم ن بخ س دراھ م
معدودة رغم أن عددا من تلك القيم ال تعوضھا تلك البدائل المتوھمة ،فصلة الرحم تدعو لواص لھا وت دعو عل ى
قاطعھا ،وزيارة المريض من واجبات المسلم على المسلم ،وإجابة الدعوة من حقوق المرء على المرء.
وأض ف إل ى ذل ك موض وعات أخ رى كاالستنس اخ وش راء األعض اء وغيرھ ا كثي ر ال يتس ع المج ال ل ذكرھا
بالتفصيل .وفي ھذا السياق يقول مصطفى المرابط« ،إن العلم الذي تس تند إلي ه العدمي ة ال يعت رف إال بحيواني ة
اإلنسان ،البعد المادي ،ومن ھنا إصراره على تدمير أعز ما يملك اإلنسان ،البعد المتسامي ،ق د ال نج د أوض ح
من الق اموس القرآن ي ف ي وص ف أبع اد اإلنس ان الش املة ،وباس تعارتنا ل ه يمك ن أن نلخ ص فع ل العدمي ة ال ذي
يتجلى في فصلھا نفخة الروح عن قبضة الطين ،وفي كونھا ألغت األولى وتصدرت الثانية مسرح الحياة».15
 -2القيم واإلعالم ،أو القيم بين الھوية والصورة
عرف التط ور اإلعالم ي محط ات علمي ة كب رى من ذ بداي ة نش أة اإلنس ان فبع دما ك ان الك الم والس ماع وأحيان ا
الخيال مصادر للمعرفة وتلقي المعلومة والخبر انتقل ذلك إلى العين في تظافر مع الوسائل المتط ورة مشخص ا
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في الصوت والصورة والتفاصيل ،بل إن الوقت المعاصر لم تتجاوز الصناعة اإلعالمية فيه مرحل ة االنض باط
إلى الصورة فحسب بل إلى صناعة الصورة نفسھا أو الحكاية ومنحھا أبعادا جديدة رمزية ومس توعبة لش روط
التأثير ،وقضية تشكيل األذواق إلى خلق قيم والعمل على خرم أخرى.
إن ھذه الثورة العلمية في صناعة اإلعالم ستتقلب معھا خصوصيات النظر القيمي عند اإلنسان عند المتلق ي أو
المستقبل بناء على درجات إدراكه ووعيه بالفكرة المقصودة حتى أصبحت لإلعالم س لطة جامح ة ف ي ص ناعة
قرارات قوية وتھيئة ألجواء بناء منظومة قيمية جديدة .وھذه بعض األمثلة لبيان ذلك:
أ -الرسوم المتحركة :إن الرسوم المتحركة أو ما يسمى باألفالم الكرتونية من أشد األشكال اإلعالمية خط ورة
في ترسيخ بعض القيم أو على األقل في تغيير بعض المفردات القيمية وخاصة على ذاك رة الطفول ة الت ي ع ادة
م ا تك ون مھيئ ة الس تقبال الثقاف ة الرمزي ة والص ور القيمي ة الم راد توجيھھ ا أو تش كيلھا ف ي م رآة ال نفس عن د
الطفل ،وھنا يجدر التنبيه على بعض األمثلة:
صورة القط :في كثير من األحيان تخلق الرسوم المتحركة عداوة ...مع الحيوان األليف الق ط ،وذل ك بتص ويره
رمزا للعداء أحيانا ،وللغباء تارة والغدر تارة أخرى ،كأفالم «توم وتجيري» المشھورة ،ف ي ح ين ي تم تص وير
الفأر رمزا للظرافة وال ذكاء واأللف ة ،وف ي ذل ك قل ب ل بعض الق يم الت ي ينبغ ي تلقينھ ا للطف ل ،ف القط ف ي الثقاف ة
اإلسالمية له اعتباره الخاص لحديث النبي -صلى ﷲ عليه وسلم« -إنھا ليست بنجس ،إنما ھ ي م ن الط وافين
عليكم أو الطوافات» ،16وحتى سؤرھا طاھر وال ينجس ماء الوض وء ال ذي ش ربت من ه ،17وأم ا الف أر فص نفه
العلم اء ض من الحيوان ات النجس ة الس ؤر والم أمور بقتلھ ا ف ي الح رم ،18وف ي ھ ذا الص دد يق ول المفك ر عب د
الوھ اب المس يري« :فالن اس –م ثال -ينظ رون إل ى «ت وم وجي ري» م ن منظ ور أن ه ح الل أو ح رام ب المعنى
الس طحي..فيقولون أن ه ح الل م ادام ال يوج د في ه تقبي ل وال إباحي ة ب المعنى المباش ر.
ولكن ھناك إباحية -أخرى -معرفية تعري اإلنسان من كل أخالقياته ،و«توم جيري» يفعالن ذلك ،إنھم يعريان
اإلنسان م ن أي ق يم ،وھك ذا..فھناك اخت راق وأعتق د  -..-أن البع د المعرف ي يمك ن أن يكش ف لن ا ھ ذا األم ر إن
ركزنا عليه».19
اللحية :عادة ما يتم بيان الشخصية العدائية وغير المرغوب فيھا مرسومة بلحية كثيف ة إش ارة إل ى الق بح وس وء
األخالق ،وتلك صورة ال ينبغي تقديمھا للطفل حتى ال يربط بين القيم المذكورة والص ورة الم راد إبالغھ ا،ألن
اللحية داللة على قيم االلتزام والوقار في ثقافتنا.
التبرج :عادة م ا تص ور األف الم الكرتوني ة الفتي ات ال ذكيات والنبيھ ات المتح ررات م ن ك ل ق بح وس وء بلب اس
متبرج سافر ،أما الكاسيات منھن في أحسن األحوال يقدمن على أحوال يمثلن بھا دور الخادمات أو الش ريرات
أو ما شابه ذلك فتتركز في ذاكرة الطفولة تلك الصور النفسية لتترجم إلى تمثالت واقعية ومعيشة.
ب -قضايا األسرة :كثيرة ھي القضايا األسرية التي تعمل اآلل ة اإلعالمي ة عل ى معالجتھ ا ،ونظ را الرتباطاتھ ا
الدقيقة بمجموعة من القيم الثقافية ،باتت األسرة موقع تھديد خطير.
 برامج أسرية :يتم فيھا عرض مشاكل زوجة وزوجھ ا م ع إج راء مح اورة ومجادل ة ش ديدتي اللھج ة وبش كلفاضح ،كل يدافع عن نفسه أمام الكاميرا مباشرة ھاتكة لقيم الستر واألدب في الكالم ،واإلحسان للوالدين ،وف ي
دراسة علمية خل ص الباح ث مس اعد ب ن عب د ﷲ المحي ا إل ى أن بع ض األش كال اإلعالمي ة ف ي ال وطن العرب ي
«تعل ن فيھ ا الح رب عل ى أوض اع الم رأة المس لمة ف ي المجتمع ات العربي ة المس لمة بحي ث س عت بع ض ھ ذه
المسلسالت إلى أن توحي إلى جميع المشاھدات بأن جميع قرارات الم رأة ينبغ ي أن تتخ ذھا ھ ي دون الرج وع
إلى ولي أمرھا أو الذي واله ﷲ مسؤولية القيام عليھا زوجة أو بنتا».20
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ب رامج ال دفاع ع ن الواقع ات ف ي الرذيل ة :ذل ك بع رض تق ارير ووثائقي ات م ع الح ديث ع ن معان اتھن وس وءمعاملتھن كأنھن مظلومات ،محاولين بيان الظلم يسلط عليھن في المجتمع بما اقترفته أيديھن وھذا من ش أنه أن
يشيع الرذيلة والزنا.
تلك فقط عينة من األشكال اإلعالمية الخاصة بقضايا األس رة ،وإال فھ ي كثي رة ق د ال تغي ب ع ن الم رء المتتب ع
للمعروضات اإلعالمية.
ج -قض ايا العل وم :اس تطاعت الق وة اإلعالمي ة الموجھ ة م ن خ رق ع دد م ن الق يم النبيل ة متج اوزة ب ذلك روح
األمانة العلمية أحيانا وقيمة العدل في أحيانا أخرى ،مستعملة في ذل ك س لطتھا وغفل ة المتلق ي وض عف اآلخ ر،
ويمك ن الت دليل عل ى ذل ك بنس بة الملكي ة األدبي ة أو بب راءة االخت راع التاريخي ة إل ى علم اء لھ م أوص اف
واستثناءات خاصة ،مع إغفال وتھم يش ص احبھا األول وإقص ائه إم ا ألس باب ثقافي ة أو حض ارية ،كنس بة عل م
االجتم اع إلمي ل دورك ايم الفرنس ي ب دل اب ن خل دون .وإلح اق اكتش اف ال دورة الدموي ة بھ ارفي اإلنجلي زي أو
سيرفيتوس اإلسباني بدل ابن النفيس ،وكذا نسبة اكتشاف قوانين الضوء باأللماني يوھ انز كي ل دب ل اب ن الھي ثم
محمد بن الحسن ،وقد استكملت اآللة اإلعالمية ھذا الدور بشكل الفت.
إضافة إلى ما ذكر فإن سلطة اإلعالم استطاعت في عصرنا تشكيل أذواق جديدة وآراء مغايرة وأنم اط خاص ة
ف ي التفكي ر« ،فھ ي تق دم –للمتلق ي -كمي ة ھائل ة م ن ب رامج التس لية ،رياض ة وعن ف وج نس ورومانس ية
وكوميديا ،..ووتحوله إلى متفرج سلبي يشاھد نشرة األخب ار ،وقض ايا الش أن الع ام ب نفس الطريق ة الت ي يش اھد
بھا األشرطة السينمائية.21»..
 -3القيم والمال ،أو القيم بين المجتمع والخصخصة
معتم د الھيمن ة العولمي ة المعاص رة األس اس الم الي ،المح رك الق وي لمب ادئ المنافس ة الشرس ة ب ين الش ركات
والمؤسسات الكبرى العابرة للقارات« ،ولم تعد السياسة ھي السلطة التي تحدد عملية توزيع الخيرات المنتجة،
بل أصبح الفصل بشأنھا بيد السوق ،السياسة أمست إذن خادما مطيع ا ،يمتث ل ب أمر الس وق ،بھ ذا النح و فق دت
السياسة أولويتھا ،أي سلطانھا على االقتصاد» ،22ول م تقتص ر ھ ذه الھيمن ة عل ى القطاع ات المادي ة والجوان ب
االستھالكية في حياة اإلنسان ،بل مست كثيرا من الجوانب القيمي ة للف رد والمجتم ع والع الم ،وم ن أھ م تجلي ات
ذلك ما يعرف بالخصخصة أو الخوصصة ،المشروع ال ذي اقت رب أكث ر م ن تل ك المن اطق القيمي ة ف ي وج دان
الحياة اإلنسانية المعاصرة حيث يھدف إلى «تسليع العالقات اإلنسانية وإشاعة ق يم الس وق المبني ة عل ى النفعي ة
والمادي ة والتن افس ،والتس ليع والعم ل عل ى تثبيتھ ا ،وھوم ا يس ميه غ ارودي« ،بوحداني ة الس وق»
" "monotheisme du marcheأو التسليع المطلق والكلي حسب ال ت وش ""omni-marchondisation
وھي مفردات مستوحات من القاموس الديني وتعكس ھذا النزوع التأليھي المطلق لقيم السوق» ،23فأصبح فيھ ا
المال ينافس قيما عظمى ويغري بإقصائھا من عالقات اإلنسان ،وھذه بعض األمثلة:
أ -دور الحض انة :تق وم مؤسس ات دور الحض انة ف ي الوق ت المعاص ر بوظ ائف األب واألم ف ي ح االت ال
تستدعي الضرورة ذلك ،لتعطي مساحة إنسانية في حياة الطفل القيمي ة ،فق يم األب وة واألموم ة وم ا يتعل ق بھم ا
م ن حن ان وعط ف وتربي ة ورعاي ة وعناي ة خاص ة ،مقاب ل مبل غ م ن الم ال ي ؤدى لھ ذه المؤسس ات ،وف ي ذل ك
خطورة على بناء أس ري متماس ك وعل ى ق يم تربوي ة يحتاجھ ا الف رد ف ي طفولت ه يس تحيل تعويض ھا فيم ا بع د،
وھذا التوجه ال يبعد عن تفويت قيم نبيلة إلى مؤسسات خاصة وھو ما يمكن نعته بالخصخصة القيمية.
ب -دور العج زة :م ا قي ل ع ن مؤسس ات الحض انة األول ى يق ال ع ن مؤسس ات رعاي ة كب ار الس ن الخاص ة
بالعجزة ،وقد ظھر ھذا الشكل من المؤسسات خصوصا مع سرعة وتيرة الحي اة المعاص رة وتزاحمھ ا ،وكث رة
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انش غاالتھا ومفاتنھ ا ،إل ى درج ة أص بح الم رء يل تمس فيھ ا مس لكا لل تخلص م ن الق يم النبيل ة؛ كاإلحس ان إل ى
الوالدين مقابل أداء راتب شھري يقدمه لتلك المؤسسات.
وارتباطا بھذين المثالين فقد بدأ التأصيل القيمي لبعض المفردات األخالقية المتعلقة بالطفولة والعجز وغيرھم ا
م ن المس ؤوليات األس رية ،ف تم تط وير م ا يس مى ب أخالق العناي ة «الت ي تش دد عل ى الق وة األخالقي ة لمس ؤولية
االستجابة الحتياجات من يعتمدون علينا كثير من الناس سوف يم رض ويص بح معتم دا عل ى اآلخ رين ل بعض
الوقت في سنوات حياتھم المتقدمة ،بمن ف يھم ذوو الش يخوخة الھش ة ،وبع ض المقع دين بص ورة دائم ة ،س وف
يحتاجون إلى العناية طول حياتھم».24
التجنيس :من القضايا الملفتة للنظر في اآلونة األخي رة مس ألة التجن يس الت ي ش اعت ب دوافع رياض ية أو علمي ة
أحيانا ،فنجد الالع ب م ثال يب ذل جھ ده الرياض ي ألج ل وط ن آخ ر ،ي تقمص جنس يته ،فأص بحت قيم ة الوطني ة
مبتذل ة م ن جان ب البل د والالع ب ،فالالع ب يتخل ى ع ن تل ك القيم ة مقاب ل مغري ات مادي ة والبل د اآلخ ر ق ام
بخصخصة الوطنية إلى أفراد أو مؤسسات رياض ية ،والخطي ر أن بل داننا ق د ابتلي ت ھ ي األخ رى بھ ذه البل وى
وھي تدرك قيمة ذلك.
ھذه األمثلة وغيرھ ا كثي ر يب ين م دى تغلغ ل الح س الم ادي ف ي الثقاف ة القيمي ة لإلنس ان ،ب ل إن حض ارة النق ود
المعاص رة «اعتب رت ك ل ش يء س لعة مث ل األرض والم اء والھ واء والحي اة والعواط ف ،والمعتق دات وحق وق
اإلنسان ،والحرية والحب والثقافة».25
 -4القيم والسلطة ،أو القيم بين السلطة والحرية
يحمل مصطلح العولمة إشارات قوية في اشتقاقه اللغوي لدالالت القوة والسلطة ،كلھا تش ي ب اإلكراه ف ي تغيي ر
العالم قھرا وقسرا وفق نمط متعين ومحفوظ ،ويظھر ذلك االتجاه إلى جانب السلط المذكورة ،ف ي اعتم اد س لط
قانونية وسياسية تروم فرض واقع جديد قد يصطدم مع الخصوصيات الثقافي ة للش عوب المختلف ة وت دوس عل ى
مجموعة من القيم األساسية الممانعة الدالالت المبشر بھا.
قيم الحرية :لقد أصبح الغ رب يس خر ك ل اآللي ات القانوني ة بمؤسس اتھا المختلف ة والترس انة العس كرية الح تالل
أراضي الغير واإليغال فيھا دمارا وخرابا باسم الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان ،والعدالة وغيرھ ا م ن
القيم باإلضافة إلى ھ ذا االس تغالل البش ع لتل ك الق يم ،فق د ت م اس تعارة الت دخل األجنب ي م ن قب ل منظم ات أھلي ة
مدنية للتخلص من الحكم السائد طلبا للحريات والديموقراطية مقاب ل امتي ازات موع ودة لتل ك ال دول كم ا ح دث
في العراق مثال وأفغانستان وما يحدث ابتزازا اليوم في السودان.
قيم الحقوق اإلنسانية :يوظف الغرب في بسط مشروعه كل المؤسسات الدولية القانونية كصندوق النق د ال دولي
ومجلس األمن واألمم المتح دة وب اقي المنظم ات الدولي ة األخ رى ،وذل ك بالتواض ع عل ى رزنام ة م ن الق وانين
كااللتزامات الخاصة بحقوق الطفل وحقوق المرأة وغير ذل ك،وفي ھ ذا الش أن يق ول محم د عم ارة «وإذا نح ن
ش ئنا أن نض رب األمث ال ف ي إش ارات م وجزة ،عل ى نم اذج لعولم ة منظوم ة الق يم الغربي ة ،والثقاف ة العربي ة،
ونمط الحياة األمريكي ،من خ الل ص ياغة ھ ذه المنظوم ة ف ي مواثي ق ي تم عولمتھ ا باس م األم م المتح دة وعب ر
مؤتمرات دولية تعقد تحت علم المنظمة الدولية..فإن وثيق ة -برن امج عم ل م ؤتمر الس كان والتنمي ة -ال ذي عق د
بالقاھرة في 15-5سبتمبر سنة 1994م ،تكفي ھ ذه الوثيق ة وزي ادة ،لتجس يد معن ى عولم ة الق يم وفرض ھا عل ى
مختلف األمم والشعوب والدول والحضارات والمعتقدات والثقافات» ،26وقد أحدثت ھذه المواثيق ش رخا كبي را
في النسيج االجتماعي لبعض الدول مثل ما وقع في المغرب بسبب الخط ة الوطني ة إلدم اج الم رأة ف ي التنمي ة
التي كادت أن تؤدي إلى حرب أھلية ،لتعارضھا الصريح مع مجموعة من القيم الثقافية والدينية بالمغرب.
سادسا :القيم اإلنسانية ومقاصد الشريعة
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لقد تواضع علم اء الش ريعة عل ى تأص يل المقاص د الش رعية وحص رھا ف ي الكلي ات الض رورية الكب رى ال دين
والنفس والنسل والعقل والمال ،27وذلك بناء على استقراء النصوص الش رعية ،كم ا حف ظ ع نھم الق ول أن ھ ذه
الضروريات ھي التي باختاللھا وخرمھا تختل الحياة اإلنسانية وال تق وم لھ ا قائم ة ف ي الحي اة والص الح .يق ول
الش اطبي« :فأم ا الض رورية فمعناھ ا أنھ ا ال ب د منھ ا ف ي قي ام مص الح ال دين وال دنيا ،بحي ث إذا فق دت ل م تج ر
مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد وتھارج وفوت حيات ،وفي األخرى فوت النج اة والنع يم ،والرج وع
بالخس ران المب ين» ،28وتجم ع ھ ذه الكلي ات األساس ية مجموع ة م ن المقاص د الش رعية الفرعي ة األخ رى كلھ ا
تصب ف ي اتج اه خدم ة ھ ذه الكلي ات ،وأغل ب ھ ذه المقاص د تن درج ض من األوص اف القيمي ة كالع دل والحري ة
والصدق والوفاء والحب واإلحسان والكرم...
ومن ھنا ينبغي التنبيه إلى أن حفظ ھذه القيم ورعايتھا باالعتبار والحفظ ھ و م ن ص لب رعاي ة وحف ظ الكلي ات
الضرورية خدمة لھا وإقامة لھا،نظرا ألھميتھا وقيمتھا في الوفاء بحاجات النفس اإلنس انية ف ي البق اء والوج ود
ولتالزمھا اإلنساني والروحي.
فإذا كانت ھذه الكليات الضرورية المحددة علميا لھا مواصفات مادية وذات خصوص يات عض وية أو تك اد ف ي
الوجود اإلنساني فإن القيم اإلنسانية بمثابة مقاصد فرعي ة م ن حي ث االحتك ام والتنزي ل لھ ا مواص فات أخالقي ة
وخصوصيات روحية قيمية .بتظافر القيام باعتبارھا ورعايتھا وتمثلھا على حفظ تلك الكليات والضروريات.
إال أنه في ظل التدافع الحضاري المعاصر وخصوصا مع مشاريع التنميط المختلفة الت ي ي تم إنجازھ ا م ن قب ل
الغ رب ،والتح ديات والمخ اطر الناتج ة ع ن ذل ك عل ى مس توى خصوص يات الق يم الثقافي ة لمختل ف اإلنس انية
المعاص رة ،يتطل ب م ن المتوجس ين خيف ة م ن المس اس بتل ك الق يم وتداعيات ه الوق وف ف ي وج ه ھ ذا الزح ف
الحضاري والخرق المستمر لسفينة الحياة اإلنسانية ،وذلك من باب الت دافع والحض ور المش ارك ف ي قي ادة تل ك
السفينة إلى شاطئ األمان .وذلك من أھم السبل المثلى الت ي تض من بداي ة حقيقي ة لحف ظ الض روريات الش رعية
المقيمة ألفضل حياة إنسانية .وإن حفظ القول بمراعاة الكليات الضرورية في كل ملة عند العلماء ومنھم اإلم ام
الغزالي الذي يقول« :وتحريم تفويت ھذه األصول الخمسة والزجر عنھا ،يس تحيل أن ال تش تمل علي ه مل ة م ن
الملل ،وشريعة من الش رائع الت ي أري د بھ ا إص الح الخل ق ول ذلك ل م تختل ف الش رائع ف ي تح ريم الكف ر والقت ل
والزنا والسرقة وشرب المسكر».29
إن مراعاة القيم اإلنسانية في المجتمع تتحدد ض رورتھا م ن خ الل توجي ه المكلف ين إل ى خدم ة المقاص د العام ة
للتكليف اإلنساني تأسسا على العرض اإللھي لألمان ة }إن ا عرض نا األمان ة عل ى الس ماوات واألرض والجب ال
فأبين أن يحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنه كان ظلوم ا جھ وال{)س ورة األح زاب ،آي ة  ،(72وتتمث ل
ھذه المقاصد في التوحيد الرباني ،واالستخالف األرضي ثم الشھود الثقافي.
وفي ھذا السياق الحضاري المخيف تعظم مھام العلماء وموجھي األمة في توجيه وإرش اد الن اس إل ى ض رورة
التنبي ه عل ى مس توى الخط ورة الت ي آل إليھ ا الوض ع الع المي واإلنس اني ،وحت ى يس تجيبوا للش روط الت دافع
االيجابي والفاعل وذلك باعتماد استراتيجيات المدافعة الحضارية الشاملة.
التوحيد الرباني :وتقصده الدعوة اإللھية إلى توحيد الخالق بالربوبية }قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة س واء
بيننا وبينكم أال نعبد إال ﷲ وال نشرك به شيئا وال يتخ ذ بعض نا بعض ا أرباب ا م ن دون ﷲ ،ف إن تول وا فقول وا
اش ھدوا بأن ا مس لمون{)آل عم ران« .(73فالتوحي د من اط لق يم الع دل واألخ وة والحري ة وغيرھ ا م ن الق يم
المتأصلة في توحيد المعبود سبحانه».
االستخالف في األرض :إن االستخالف اإلنساني في األرض وعد اإللھي في الس نن الحض ارية تحقيق ه الوف اء
كلم ا تمث ل اإلنس ان الش روط اإليماني ة ،وم ا يس تتبعھا م ن لواح ق العم ل ذو الق يم الص الحة ف ي األرض ،وب ين
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الناس ،وھو المقصد األسمى من الحضور القيم ي لإلنس ان ف ي الوج ود} .وع د ﷲ ال ذين آمن وا م نكم وعمل وا
الص الحات ليس تخلفنھم ف ي األرض كم ا اس تخلف ال ذين م ن ق بلھم وليمك نن لھ م دي نھم ال ذي ارتض ى لھ م
وليبدلنھم من بعد خوفھم أمنا{)النور ،آية .(54
الش ھود الثق افي :يبق ى الش ھود الثق افي نھاي ة التكلي ف اإللھ ي لإلنس ان وغاي ة اس تحقاقات الوف اء باألمان ة
المعروض ة علي ه ،ث م إن األم ة بم ا ھ ي مس تأمنة ف ي الوج ود والك ون بحك م مقتض يات الوس طية ومس تلزمات
الخيرية لقوله –تعالى} :-وإذ أخذ ﷲ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم ج اءكم رس ول مص دق لم ا
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشھدوا وأنا معكم من الش اھدين{)آل
عم ران ،آي ة  ،(80فھ ي أيض ا مس تأمنة عل ى ال بالغ والي ان لألم م األخ رى عم ال بالميث اق اإللھ ي الم أخوذ
ومقتضيات الشھادة اإلنسانية المتعينة .سيرا على الھدي القرآني }وك ذلك جعلن اكم أم ة وس طا لتكون وا ش ھداء
على الناس ويكون الرسول عليكم شھيدا{)البقرة ،آية .(142
إن التقصيد اإلنساني التكليف ي ال دائر ح ول ھ ذه الغاي ات الكب رى م ن الوج ود البش ري ال تم ر إال عب ر تم ثالت
واقعية وتشخيص ية للق يم اإلنس انية المطل وب العناي ة بھ ا واالھتم ام بق درھا ألنھ ا ال محال ة تخ دم ب دورھا حف ظ
الكليات الضرورية في استمرار الحياة وقيامھا.

الحرية  . . .السعادة . .
الع دل  . .التكاف ل .الس الم
الوفاء . . .األمن . . .
الصدق  .الكرامة ..األمومة
الحب .الكرم .
. .. . . .

الكليات الضرورية
الدين ،النفس ،النسل،العقل،المال

المقاصد العظمى
التوحي د ،االس تخالف،
الشھود

سابعا :القيم اإلنسانية والشھود الحضاري
ال يمك ن للم رء إال أن يق ر ب ذلك الت داخل الثق افي والتم ازج الحض اري ب ين ش عوب الع الم المعاص ر ،ف البعض
أصبح يعيش اآلخر ويسكنه إما على الوج ه األكم ل أو الن اقص خصوص ا م ع ت داعيات العولم ة الس لبية ،وھ ذا
التوجه الذي آل إليه الوضع الحالي بقدر ما يصعب معه التدافع الحض اري والص راع م ن حف ظ الخصوص يات
والتعدد الثقافي تسھل معه أساليب التأثير واالخت راق أو تحقي ق الش ھود الحض اري« .ول ن يس تطيع الت أثير ف ي
مسار العولمة -ھذا -غير أولئك الذين يملكون تصورات قيمي ة ورؤى تق ع ف ي م ا وراء االقتص اد ،ول ن ن تمكن
م ن الع يش مع ا ف ي ھ ذا الع الم إال إذا قادتن ا ق يم تعددي ة للقب ول واالعت راف باالختالف ات الثقافي ة واالقتص ادية
والسياسية».30
لذلك فإن بعد القصد الحضاري لألمم لم يعد منتھاه عند حفظ الخصوصيات الثقافية المفردة والمتعين ة للش عوب
فحس ب ب ل أص بح يتطل ب ض رورة تج اوزه إل ى إنق اد س فينة الع الم كك ل ،واألخ ذ بأي دي ال راغبين ف ي خ رق
النصيب ،ألنه يشكل أخط ارا حقيقي ة عل ى الق يم والثقاف ات والبش رية ،ف ي الوق ت ال ذي أص بحت في ه «البش رية
تشھد وألول مرة في تاريخھا ،إمكانية انقراضھا بما كسبت أيديھا ،إن الطبيعة ليست ملوث ة بم ا يخلف ه اإلنس ان
فقط ،بل ھي ملوثة أساسا باإلنسان )مصدر التلوث(».31
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فم ا المطل وب م ن أمتن ا ف ي الوق ت ال ذي يع رف في ه الع الم اكتس احا للق يم الثقافي ة الغربي ة بمفاھيمھ ا المختلف ة
والمنافية للوجود اإلنساني ككل؟
إن حاجة األمة إلى تحقيق غايات الوفاء بالعرض اإللھي وااللت زام بمقتض يات حم ل األمان ة م ن توحي د رب اني
في التدين واستخالف إنساني في األرض وشھود ثقافي على العالم ،ألن تل ك الحاج ة الض رورية تقتض ي منھ ا
العمل على ثالث مستويات أساسية لكسب رھانات التدافع الحضاري المعاصر.
المستوى األول :القراءة الراشدة
لقد أص بحت المجتمع ات البش رية المعاص رة تع يش ف ي ظ ل ع الم يلف ه الغم وض ،وتحف ه أوض اع ثقافي ة بالغ ة
التعقيد ،بحيث ال يمكن فقه األسس والمرتكزات التي تق وم عليھ ا آلي ات الت دافع والح وار والص راع إال بدراس ة
علمية وقراءة راشدة مدركة ،وأقصد بالقراءة الراشدة استفراغ أھل الذكر وسعھم كل في مجال اختصاصه ف ي
معرف ة ح ال وواق ع األم ة والع الم معرف ة دقيق ة يسترش دون بھ ا ف ي تش خيص الواق ع بتجليات ه ،وك ذا دراس ة
األوضاع القيمية وكذا التحديات التي تواجه مدى ثباتھا وقيامھا في العالم ،ثم أيض ا الس تبيان أحك ام الرش د م ن
مظان الغي في التصرفات والقيم وتمثالتھا اإلنسانية.
كما أن ھذه القراءة ستمكن من الوقوف عند أسس التثاقف المعاصر والتدافع الحضاري وإمكانيات خوض ه ف ي
مرحل ة م ن المراح ل ،إض افة إل ى إدراك آلي ات النظ ر ف ي الق يم اإلنس انية األكث ر تض ررا م ن التم دد الثق افي
للحضارات المعتدية على جملة من القيم الواجب صيانتھا وحفظھا في مجاالت التواصل القيمي بين الناس.
المستوى الثاني :الممانعة القاصدة
بعد مھام القراءة الراشدة للواق ع القيم ي المعاص ر والتش خيص المج الي ال واعي بالس مات الثقافي ة لإلنس ان م ن
حيث جوانب تحقيق مناط ا الق يم وتنقيحھ ا ،ت أتي دورات الممانع ة القاص دة وتعن ي تس خير الطاق ات المجتمعي ة
كلھا لمنع التمكين الحضاري لكل األشكال الثقافية بما فيھا القيمية للھيمنة على إرادات البشرية ومكتس باتھا م ن
خ الل االعتم اد عل ى فك ر قاص د «يح دد مقص وده ويق در ج دوى مقص وده قب ل أن يف تح قض اياه وي دخل ف ي
معاركه ،فتحديد المقصد ومدى أولويته ومالءمته ومدى جدواه ومشروعيته ،ھو الذي يحدد المضي أو عدم ه،
وھو الذي يحدد ما يج ب التركي ز علي ه وم ا ال يس تحق» ،32وك ل ذل ك وف ق رؤي ة حض ارية ش املة تھ دف إل ى
رفض كل أساليب التطبيع والتماھي مع القيم السائدة مع استحضار األبعاد المقاصدية في ذلك.
وتمر ھذه الممانعة بمراحل ثالث:
األول ى :تش كيل ال وعي الحض اري لألم ة م ن خ الل تربي ة الن اس عل ى فھ م خصوص يات الت دافع الحض اري
المعاصر وأس اليبه وش روطه ومقتض ياته حت ى يك ون الف رد عل ى بين ة م ن متطلب ات المرحل ة والتح ديات الت ي
تواجه ثقافة األمة وقيمھا اإلنسانية.
الثاني ة :التحص ين :إض افة إل ى ال وعي والتربي ة أف راد األم ة ومؤسس اتھا العلمي ة وغيرھ ا بع ث ثقافي ة قيمي ة
تحصينا للناس من أي اختراق قيمي للثقافات الدخيلة.
الثالثة :الممانعة :وتقتضي تفعيل مھام الرفض بكل ص ور التم اھي م ع األش كال الثقافي ة ذات األبع اد المنجس ة
للقيم اإلنسانية ،ومنع التواصل معھا ،وكذا توجيه األمة وكل اإلنسانية إلى القطيعة مع كل ما من شأنه المس اس
بقيمھا النبيلة وإلى مقاطعة حت ى الوس ائل واألس اليب المادي ة واالقتص ادية أو االجتماعي ة الت ي تخ دم المش اريع
المنافية لفطرة القيم.
المستوى الثالث :المدافعة الشاھدة
لما تس توفي األم ة أس س البن اء الق ائم عل ى الحص انة التربوي ة وبالمب ادئ اإلنس انية األص يلة والممانع ة الثقافي ة
المكتس بة لش روط التواص ل الس ليم والتث اقف ال واعي م ع الثقاف ات األخ رى الدخيل ة ،تك ون ج اھزة إلمكان ات
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المدافعة الشاھدة ،والمقصود بھا امتالك األمة القدرة على المشاركة الحضارية الفعالة واإلسھام اإليج ابي أخ ذا
واعيا وواستيعابا شامال ،وخدمة إنسانية في عالقتھا م ع الع الم ،بالبي ان واألخ ذ عل ى األي دي حت ى يتحق ق فيھ ا
ض وابط األم ة الع دل ف ي الش ھادة عل ى الن اس ،والق درة المھيمن ة ف ي الش ھود .ث م ألن «المقص د األعظ م م ن
الشريعة ھو جلب الص الح ودرء الفس اد وذل ك يحص ل بإص الح ح ال اإلنس ان ودف ع فس اده ،فإن ه لم ا ك ان ھ و
المھيمن على ھذا العالم كان في صالحه صالح العالم وأحواله».33
وتبدأ ھذه المدافعة الحضارية بمھمة البالغ والبيان وتستمر بواجب األخذ على األيدي ،وتنتھ ي بنتيج ة الش ھود
والشھادة.
أوال :البيان والبالغ :أما البيان والبالغ فإن م ن أساس يات المش اركة الحض ارية المعاص رة قي ام األم ة بواج ب
البالغ والبيان ،وذلك لقوله –تعالى} :-ھذا بالغ للن اس ولين ذروا ب ه وليعلم وا أنم ا ھ و إل ه واح د ولي ذكر أول وا
األلباب{)سورة إبراھيم ،(54 ،تبشيرا بكل القيم المحت اج إل ى قيامھ ا وتمثلھ ا ب ين الن اس ،وھ ذا األم ر يقتض ي
تسخير كل جھود األمة واستثمار كل الوسائل اإلعالمية والثقافية وغيرھا في ذلك البالغ.
ثانيا :األخذ على األيدي :وھذه المھمة الحضارية تقتضي بلوغ األمة درجة من التمكين الثقافي والقدرة العلمية
الستثمارھا في التحسيس بالمخاطر الكبرى التي تحدق القيم اإلنسانية ،والت ي بزوالھ ا أو المس اس بھ ا تض عف
العالقات القيمية في العالم ،وإن غياب األمة عن الفعل الحضاري من جانب مھمة األخذ على األي دي سيض عھا
أمام مسؤوليات جسام في مستقبل مجھول يتجه إلي ه ع الم ل م يع د أح د ف ي من أى ع ن أزمات ه ومش اكله ،كم ا أن
الواجب الوجودي ال يمنع من التعاون والتالقي مع حنفاء ھذه الحضارة المعاصرة وشرفائھا التواقين إلى إنق اذ
القيم اإلنسانية وشروط استمرارھا وتشكيل جبھة إنسانية تراكم الجھود في ھذا االتجاه.
ثالثا :الشھادة العالمية :يقول -جل وعال} :-ملة أبيكم إبراھيم ھو سماكم المسلمين من قبل وف ي ھ ذا ليك ون
الرس ول ش ھيدا عل يكم وتكون وا ش ھداء عل ى الن اس{)الح ج ،(76 ،إن الش ھادة الحض ارية نتيج ة ض رورية
للمھام التكليفية المنوط ة باألم ة أف رادا ومؤسس ات ومجتمع ات ،م ن بي ان وب الغ وإص الح وإنق اذ ،كم ا أن ھ ذه
الشھادة من حيث ھي إقامة الحجة الثقافية على الناس وإبراء للذمة الحضارية وبيان لحقيقة التكلي ف ،ووص ول
الشرع ،ستكون ترجمة وعنوانا للھيمنة اإلنسانية والتصديق العالمي« ،ألن القيم الت ي ت أتي بھ ا ھ ذه المرجعي ة
ھي القيم التي تحقق لإلنسان كل ما يصبو إليه من ھدي وخير ،وتبتعد به عن المتاھات الت ي تق وده إل ى الھ الك
والدمار».34
خاتمة
ف ي الوق ت ال ذي يس خر في ه الغ رب ك ل اإلمكان ات العلمي ة المعاص رة ف ي عملي ات التنم يط الثق افي والتأحي د
الحضاري بناء على األسس المادية ،حري باألمة اإلسالمية أمة الشھادة توظي ف المناس ب م ن تل ك اإلمكان ات
واآلليات ،التي ال تتعارض مع منظومة قيمنا ،واستثمارھا مع استص حاب جمي ل الق يم اإلنس انية المش تركة ف ي
الدخول على العالم من أبواب متفرقة ،وذلك من أجل فتح قيمي جديد يعيد االعتب ار للق يم اإلنس انية وثباتھ ا ب ين
الناس.
فالبشرية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى من ينقذ مس ار س فينتھا المبح رة وس ط كت ل م ن األم واج المغري ة
والمتالطمة ،حتى تستوي ناجية على شاطئ الجودي ،ويتأھ ب لألخ ذ عل ى أي دي ال ذين ال يعرف ون غي ر س بيل
الخرق في النصيب لضمان بقائھم على سلم السيادة والعلو االستكبار.
إن عقلية الخرق ھذه ال بد لھا من دافع وكابح يوقف تسللھا إلى باقي النفوس البشرية ،ولن يتم ذل ك إال بمدافع ة
ھذه القوى بكل الصور وتدافع يعتمد كل الوسائل المتاحة ،وعلى رأسھا الح وار والتع ارف والتف اھم م ع حنف اء
الحضارة المعاصرة وشرفاء الثقافات المتنوعة الحاملين لنفس الھموم والتواقين إلى عالم حر وقيم.
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ولنا في حديث السفينة الرائع خير تصوير لھذا المشھد الع المي ال ذي نعيش ه الي وم ،فق د ج اء في ه «روى اإلم ام
ضي ﱠ
ص لﱠى
ﷲُ َع ْنھُ َم ا َع ِن النﱠبِ ﱢي َ -
ير َر ِ
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه ﷲ في صحيحه :عن النﱡ ْع َمانَ ب ِْن بَ ِش ٍ
ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -قَا َلَ :مثَ ُل ْالقَائِ ِم َعلَى ُح ُدو ِد ﱠ
ض ھُ ْم
اب بَ ْع ُ
ﷲِ َو ْال َواقِ ِع فِيھَ اَ ،ك َمثَ ِل قَ وْ ٍم ا ْس تَھَ ُموا َعلَ ى َس فِينَ ٍة ،فَأ َ َ
ص َ
ضھُ ْم أَ ْسفَلَھَا ،فَ َكانَ الﱠ ِذينَ فِي أَ ْسفَلِھَا إِ َذا ا ْستَقَوْ ا ِمنَ ْال َما ِءَ ،مرﱡ وا َعلَى َم ْن فَوْ قَھُ ْم ،فَقَ الُوا :لَ وْ أَنﱠ ا َخ َر ْقنَ ا
أَ ْعالھَا وبَ ْع ُ
َص يبِنَا خَرْ قً اَ ،ولَ ْم نُ ْؤ ِذ َم ْن فَوْ قَنَ ا ،فَ إِ ْن يَ ْت ُر ُك وھُ ْم َو َم ا أَ َرا ُدوا ھَلَ ُك وا َج ِميع اًَ ،وإِ ْن أَ َخ ُذوا َعلَ ى أَ ْي ِدي ِھ ْم نَ َج وْ ا
فِ ي ن ِ
َونَ َجوْ ا َج ِميعًا».
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 - 8الريسوني ،أحمد ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،طوب بريس ،الرباط ،المغرب ،ط2007 ،1م ،ص.73/72
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القيم األخالقية ونسيج الفكر الغربي المعاصر
مجدي الجزيري



 -1إذا ﺟــﺎز ﻟﻧــﺎ أن ﻧﻌــرف اﻹﻧﺳــﺎن ،ﻓــﺈن اﻟﺗﻌرﻳــف اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ إﻧــﻪ ﺣﻳ ـوان
أﺧﻼﻗــﻲ .وﻟﻌــﻝ ﻫــذا اﻟﺗﻌرﻳــف ﻳﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻌرﻳــف اﻟﺗﻘﻠﻳــدي اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﻳــﻪ وﻳﺗﺟــﺎوزﻩ ﻣﻌــﺎ،
أﻋﻧــﻰ ﺗﻌرﻳﻔــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﺣﻳ ـوان ﻋﺎﻗــﻝ .ذﻟــك أﻧ ـﻪ ﻳﺣﺗــوى داﺧﻠــﻪ ﻛ ـﻝ ﻣﺳــﺎرات اﻟﻌﻘــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ
وﺗﺟﻠﻳﺎﺗ ــﻪ وﺗطﻠﻌﺎﺗ ــﻪ ،وﻟﻌﻠﻧ ــﻲ ﻻ أﺑ ــﺎﻟﻎ إذا أرﻳ ــت أﻧ ــﻪ ﻳﺻ ــﻠﺢ أن ﻳﻛ ــون ﻣﻘدﻣ ــﺔ أو ﻣ ــدﺧﻼً
ﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،ﻓﻣــﺎ اﻟــذي ﺗﻌﻧﻳــﻪ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻏﻳــر إﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻌﻘــﻝ وﺗﺄﻛﻳــد اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ وﻛراﻣﺗــﻪ
وﺣرﻳﺗﻪ واﻧطﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﺑداﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ،إﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻌﻘـﻝ ﻳﻌﻧـﻲ اﻻﺟﺗﻬـﺎد
واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار واﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻵﺧر وﻧﺑـذ اﻟﻌﻧـف واﻟرﻗـﻲ واﻟﺗﻘـدم وﺗﺄﻛﻳـد ﺣـق اﻟﻧﻘـد وروح
اﻹﺑداع ،ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻳﺟﻝ ﻣﺣﻘﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن وﺟود اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻳﺳـﺗﻠزم اﻟـوﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ،أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﻟوﻋﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻛﻘﻳﻣﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻧظرﺗﻪ إﻟـﻰ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ وﻋﻳـﺎً ﺑﺎﻟﺣرﻳـﺔ .وﻻ ﺷـك أن اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬـﺎ وﺟوﻫرﻫـﺎ أﺧﻼﻗﻳـﺔ
ﻣﺗﻰ أدرﻛﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺟـﺎوز اﻟﻌـﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌـﻲ وﻣﻔﺎرﻗﺗـﻪ ﺑﻛـﻝ
ﻣــﺎ ﻳﻌﻧﻳــﻪ ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن رﺿــوخ واﺳﺗﺳــﻼم وﺧﺿــوع ﻣطﻠــق ﻟﻣﻧطــق اﻟﺿــرورة واﻹذﻋــﺎن
واﻟﺣﺗﻣﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺎﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺑﻛــﻝ ﻣــﺎ ﺗﻌﻧﻳــﻪ ﻣــن إﻋــﻼء وﺗﻘــدﻳر ﻟﻠــوﻋﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻝ
اﻧﺑﺛﺎﻗﺎﺗــﻪ وﺗﺟﻠﻳﺎﺗــﻪ وﻣﺳــﺎراﺗﻪ اﻟﺣ ـرة اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣــدﻫﺎ أو ﺗﻛﺑﻠﻬــﺎ ﻋواﺋــق أو ﺣــدود ،ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم
اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻻ ﻧﺗﺣــرك ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌــﻲ أو اﻟﻣــﺎديٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻧﺗﺣــرك ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﻣﻛــن وﻫــو
اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﺣدﻩ .واﻟﺣق أن ،أﻫم ﻣﺎ ﻳﻣﻳـز اﻹﻧﺳـﺎن وﻳﺣـدد ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ
ﻓــﻲ ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟوﺟــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻫــو ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣﻳــز ﺑــﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ واﻟﻣﻣﻛــن وﻫــﻲ ﺗﻔرﻗــﺔ ﻧﺑــﻪ
إﻟﻳﻬــﺎ ﻛــﺎﻧط ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ﻧﻘــد ﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺣﻛـم ،وﻳﻣﻛــن أن ﻧﺟــدﻫﺎ أﻳﺿـﺎً ﻋﻧــد ارﺳــطو ﻓــﻲ ﺗﻔرﻗﺗــﻪ
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ﺑﻳن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟوﺟود ﺑﺎﻟﻘوة .وﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻟدى اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻷدﻧـﻰ ﻣـن
اﻹﻧﺳــﺎن ،ﻓﻬــﻲ ﻣﺣﺻــورة ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم ﻣــدرﻛﺎﺗﻬﺎ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺣﺳــﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳــﺔ ﻓﺣﺳــب ﺗﺗﻠﻘــﻰ
اﻟ ــدواﻓﻊ اﻟواﻗﻌ ــﺔ ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ وﺗﺟﻳ ــب ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﺑـ ـردود ﻓﻌ ــﻝ ،ﻟﻛﻧﻬ ــﺎ ﺗﻌﺟ ــز ﻋ ــن ﺗﻛ ــوﻳن ﻓﻛـ ـرة ﻋ ــن
اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ واﻟﺳــﻠوك اﻷﺧﻼﻗــﻲ .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘــﻝ اﻹﻟﻬــﻲ ،ﻓﺎﻟﺣــدود اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﺑــﻳن
اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﻲ واﻟﻣﻣﻛ ــن ﻻ أﻫﻣﻳ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎر أن اﷲ ﻋﻘ ــﻝ ﺧ ــﺎﻟص ،وﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺻ ــورﻩ
ﺣﻘﻳﻘﺔ ،واﻟﻌﻘﻝ اﻹﻟﻬﻲ ﻛﻣﺎﻝ ﻣطﻠق وﻫو ﻻ ﻳﻔﻛر ﻓﻲ ﺷﺊ إﻻ وﻫـذا اﻟﺷـﻲء ﻳﺗﻛـون وﻳﺧﻠـق
ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﻳر ﻧﻔﺳﻪ.
ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺗﻛﺷــف ﻛــﻝ اﻟﺧﺑـرات اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وأﻫﻣﻬــﺎ اﻟﺧﺑـرة اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ،ﻳﻘــوﻝ ﻣﻳرﻟــو
ﺑــوﻧﺗﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺗﻔﻠﺳــف ،ﻧﻔﻛــر ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم واﻵﺧ ـرﻳن واﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷــري واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ واﻟﺣﺿــﺎرة
وﻛﻝ ﺷﺊ ،وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻔﻛر ﻧﺧرج ﻣن ﺣـدودﻧﺎ اﻟﻣﺎدﻳـﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳـﺔ واﻟﺳـﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺎﺻ ـرﻧﺎ وﺗﻛــرس ﻓردﻳﺗﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻋــﺎﻟم أرﺣــب وأوﺳــﻊ ،ﻋــﺎﻟم اﻟﻐﻳــر واﻵﺧــر واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ
واﻟﺣﺿــﺎرة ،ﻫﻧــﺎ ﺗﺻــﺑﺢ اﻷﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻋــﺎﻟم اﻟﻐﻳــر ،ﺗﺗﻼﻗــﻰ وﺗﺗواﺻــﻝ ﻣﻌــﻪ ،وﻫﻛــذا
ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﻔﻛــر ﺗﻧﺑﺛــق اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ وﺗﻧﺑﺛــق اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺣﺿــﺎرة ﻣﻌ ـﺎً ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﺻــﻌب ﺣﺻــر
اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق ﻣﺣــدد ﻣــن ﻧطﺎﻗــﺎت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،أو اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺗﻌﺳــﻔﻲ اﻟﻧظــري
ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺟــرد ﻓــرع ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﺣــث اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ اﻟﺗــﺄﻣﻠﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ،ﻣــﻊ اﻟﺗﺳــﻠﻳم ﺑــﺄن ﺳــﻘراط ﻛــﺎن أوﻝ ﻣــن أﻫــﺗم ﺑد ارﺳــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ
ﺑدﻻً ﻣن دراﺳﺔ اﻟوﺟود اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﺿﻝ ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم ﻓـﻲ
اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق ،ﻻ ﻳﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﻛـون اﻟـوﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﻗـدﻳم ﻗـدم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ذاﺗﻬـﺎ،
ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳﺟــب أن ﻧﺑﻌــدﻩ ﻋــن اﻟــدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳــﻣﺎوﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣت اﻟﻣﻧطﻠﻘــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻌــدﻫﺎ اﻟــدﻳﻧﻲ ،أو ﻧﻘﺻ ـرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻧظرﻳــﺎت ﻓﻼﺳــﻔﺔ اﻷﺧــﻼق وﺣــدﻫم ،ﺑــﻝ ﻣــن ﺣﻘﻧــﺎ اﻟﻧظــر
إﻟﻳ ــﻪ ﻧظـــرة أﺷ ــﻣﻝ وأرﺣـــب ﺗﺗﺟ ــﺎوز اﻟﻧظـ ـرة اﻟﺑﺣﺛﻳ ــﺔ إﻟﻳـــﻪ ﻓ ــﻲ ﺿـــوء طﺎﺑﻌﻬ ــﺎ اﻟﺗﺟرﻳـــدي
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اﻟﺧﺎﻟص ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن ﺣﻘﻧﺎ اﻟﻘـوﻝ ﺑـﺄن ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻷﺧـﻼق ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﻬﻠﻳﻧـﻲ ﻟـم ﺗﺑـدأ ﻣـﻊ
ﺳﻘراط ،ﺑﻝ ﺑدأت إرﻫﺎﺻـﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﻳن اﻷواﺋـﻝ اﻟـذﻳن ﺳـﺑﻘوا ﺳـﻘراط
ٕوان ﺗرﻛزت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺑﺣـث اﻟطﺑﻳﻌـﻲ ،ﺑـدأت ﻣﻌﻬـم ﻋﻧـدﻣﺎ أﻛـدوا ﻗﻳﻣـﺔ
اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ اﻟﺣر ﻻ ﺗﻛﺑﻠﻪ أﻏﻼﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ،ذﻟك أن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ
ﻻ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑد ارﺳــﺔ ورﺻــد اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺗﻔﺻــﻳﻠﻲ ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻋــن
ﺑﻘﻳﺔ ﻣﺟﺎﻻت وﻓﻌﺎﻟﻳﺎت وﺗﺟﻠﻳﺎت اﻟﺑﺷـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗﺑك وﺗﻠـﺗﺣم وﺗﻣﺗـزج ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻷﺧﻼﻗـﻲ،
ﺗــؤﺛر ﻓﻳــﻪ وﺗﺗــﺄﺛر ﺑــﻪ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻛــﻝ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺳــﺗﻬدف اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻔﻬــم واﻹدراك ﻫــﻲ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ،وﻛﻝ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ ،ﻣﻬﻣـﺎ ﻗﻳـﻝ ﺑﺷـﺄن ﺑﻌـض
ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻳﺻﻌب ﺗﺟرﻳدﻫﺎ ﻣـن ﻣﻧﺣﺎﻫـﺎ اﻷﺧﻼﻗـﻲ ،وﻛـﻝ ﻓﻛـر ﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻣﻬﻣـﺎ ﺑـدا ﻓـﻲ
ﻣوﻗﻊ اﻟﻌداء ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻏطﺎء ودﻋم أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺑـرر
ﺑﻪ ﻣواﻗﻔﻪ وﻧظراﺗﻪ اﻟﻼأﺧﻼﻗﻳﺔ ،وﺗﻳﺎرات اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳـﻔﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﻳﺻـﻌب ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﺑﻣﻌـزﻝ
ﻋــن اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﺻــﻌب أن ﻧﺣﺻــرﻫﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــد واﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ﻧﺻــﻧﻔﻪ ﺑﺻــورة
ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﺗﺣـت ﻣﺟـﺎﻝ ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻷﺧـﻼق اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ،ﺧﺻوﺻـﺎً
إذا وﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ أن ﻣن أﺑرز ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧزﻋﺗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت
أﻏﻠــب ﺗﻳﺎراﺗﻬــﺎ ﺑــﺎﻟوﺟود اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،وﻧزﻋﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺑﻌــض
ﺗﻳﺎراﺗﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﻧطق اﻟﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرىٕ ،واذا ﻛـﺎن ﻻ ﻳﻣﻛـن ﺗﻧـﺎوﻝ اﻟﻧزﻋـﺔ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﻌــزﻝ ﻋــن ﺑﻌــدﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛــن أﻳﺿـﺎً اﻓﺗـراض ﻗطﻳﻌــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﻳــﺑن
اﻟﻌﻠم واﻷﺧﻼق ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﺎدى اﻟﺑﻌض ﺑذﻟك ،وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻧﺑﺛﻘت أﻫﻣﻳـﺔ
اﻟﻔﻌــﻝ أو اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ اﻟﺧــﻼق ﻛﻘﻳﻣــﺔ ﺧﻠﻘﻳــﺔ ﺗﻐﻠﻐﻠــت ﻓــﻲ ﺗﻳــﺎرات ﺧﻠﻔﻳــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــﻊ
اﺧــﺗﻼف اﻟﻧظ ـرة إﻟــﻰ دﻻﻟــﺔ وأﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻔﻌــﻝ .ﻓﺎﻟوﺟودﻳــﺔ ﻧظــرت إﻟــﻰ اﻟﻔﻌــﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ طرﻳــق
اﻹﻧﺳــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺣرﻳــﺔ واﻹﺑــداع اﻟﻔردﻳــﺔ واﻟذاﺗﻳــﺔ واﻟﺗﻣــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻧﻣطــﻲ اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ
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اﻟﻣﺄﻟوف ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺳـم ﺑـﻪ ﻣـن ﻋﻣوﻣﻳـﺔ وﺟﻣـود وﺛﺑـﺎت ورﻛـود .واﻟﺑرﺟﻣﺎﺗﻳـﺔ ﻧظـرت إﻟـﻰ اﻟﻔﻌـﻝ
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳـﺔ واﻟﺗطﺑﻳـق ،ﺑﻣـﺎ ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ
ﻣ ــﻊ اﻟﻔﻛ ــر ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ أداة أو وﺳ ــﻳﻠﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ ﻣﺷ ــﻛﻼت وﺗﺣ ــدﻳﺎت وﻣﺧ ــﺎطر
اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻳﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن ﺗﻐﻳﻳـرﻩ ﺑـدﻻً ﻣـن اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺗﺄﻣﻠـﻪ وﺗﻧظﻳـرﻩ .واﻟﻣﺎرﻛﺳـﻳﺔ ﺑـدورﻫﺎ
أﻛدت ﻋﻠﻰ دور اﻟﻔﻌﻝ أو اﻟﺑراﻛﺳﻳس اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ،ﻛﻧﺷـﺎط إﻧﺗـﺎﺟﻲ
ﻳﺣ ــوﻝ اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ واﻹﻧﺳ ــﺎن ﻣﻌـ ـﺎً ،وﻛﻧﺷ ــﺎط ﺛ ــوري ﻳﺳ ــﺗﻬدف ﺗﻐﻳﻳ ــر اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳ ــﺔ،
وﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺳﺎس اﻹدراك واﻟﻣﻌرﻓﺔ.
وﻻ ﺷــك أﻧــﻪ ﻳﺻــﻌب أن ﻧﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻔﻌــﻝ أو اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﻌــزوﻻً
وﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،وﻛﻳف ﻳﻣﻛن أن ﻧﺗﺻور اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳـﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺣرة ﺗﺷﺗﺑك ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺗؤﻛد وﺟودﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ وﺗﺷـﺎرك ﻣﺷـﺎرﻛﺔ
ﺧﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳرﻩ وﺗﺗﺣﻣـﻝ ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳـر وﻻ ﺗﻛﺗﻔـﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻـورات واﻟﺗـﺄﻣﻼت اﻟﺣﺎﻟﻣـﺔ ﺑـﻝ
ﺗﺣوﻟﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﻣ ــﻝ واﻟﺳ ــﻠوك ،وﻣﻬﻣ ــﺎ ﺑ ــدت ﺗﻳ ــﺎرات اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻ ــر
ﻣﺗﺑﺎﻋدة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطـﺎف ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳرﻫﺎ وﺗﻣﺟﻳـدﻫﺎ ﻟﻺﻧﺳـﺎن
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ وأﻧﺷطﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ.
ٕواذا اﻧﺗﻘﻠﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻟوﺟــدﻧﺎ أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑــﻳن اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳــت
ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺷــﻲء ﺑﺿــدﻩ ،ﺑــﻝ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻛﺎﻣــﻝ وﺗواﺻــﻝ واﺷــﺗﺑﺎك ،ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻗــد ﻳﺻــﻌب ﻣﻌــﻪ
وﺿــﻊ اﻟﺣــدود اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ،ﺧﺻوﺻ ـﺎً إذا وﺿــﻌﻧﺎ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧزﻋــﺔ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗـﻲ اﺗﺧــذت ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻌﻠــم ﻓــﻲ اﻟﺣﻳــﺎة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ دﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ ،وﻟﻌــﻝ
ﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔرد أﻳر وﻫو ﻗطب ﻣـن أﻫـم أﻗطـﺎب اﻟوﺿـﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳـﺔ رﺋﻳﺳـﺎً
اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺎ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻬﻝ ﺑﻬـﺎ اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻛﺗﺑﻬﺎ أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﺑﻌﻧـوان «وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ»،
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وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻟو اﻟﻘﻳﻧﺎ ﻧظرة ﻋﺎﺑرة ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎن أﺻـﺣﺎب اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻟوﺟـدﻧﺎ أﻧﻬـم ﻣﻧـذ اﻟﺑداﻳـﺔ
ﻳؤﻛــدون ﺗﻣﺳــﻛﻬم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم واﻷﺧــﻼق ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺛﻘــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺑــﺄن اﻟﻣوﺟــود
اﻟﺑﺷري ﻟﻪ ﻣن اﻟﻘـوة واﻹﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت ﻣـﺎ ﻳﺟﻌﻠـﻪ ﻗـﺎد اًر ﻋﻠـﻰ ﺣـﻝ ﻣﺷـﻛﻼﺗﻪ ﺑﻧﺟـﺎح وﺳـﻳﺑﻠﻪ إﻟـﻰ
ذﻟك ﻋﻘﻠﻪ وﻣﻧطﻘﻪ وﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ وﺗﻌﻣﻳـق ﻣﻌرﻓﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﻛون ،ﻣـﻊ
اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﺗﺣﺗوي ﻛﻝ اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﺳﺗﻬدف ﺳـﻌﺎدة اﻹﻧﺳـﺎن وﺣرﻳﺗـﻪ وﺗﻘدﻣـﻪ
اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي ﺑﺻ ــرف اﻟﻧظ ــر ﻋ ــن ﻓ ــروق اﻟ ــوطن واﻟﺟ ــﻧس واﻟ ــدﻳن ،واﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻ ــﺎﻧﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﺻــطدم ﺑـﺎﻟﻌﻠم ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣطﻠــق،
ﻓﻬـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ دﻋوﺗﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن اﻟﺷـ ــﺧص ﻫـ ــو وﺣـ ــدة اﻟﻣﺑـ ــدأ اﻻﻧطوﻟـ ــوﺟﻲ اﻟﻣطﻠـ ــق واﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟم ﺗر أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻷﺧـﻼق واﻟﻌﻠـم ،ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ ﺗـؤﻣن ﺑﺎﻟﺣرﻳـﺔ،
ﺑدون ﺣرﻳﺔ اﻟﺷـﺧص ﻻ ﻣﺟـﺎﻝ ﻟﻸﺧـﻼق .وﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﺗﻔﻘـت ﻣـﻊ آﺧـر ﺗطـورات
اﻟﻌﻠ ــم ،ﻓ ــﺎﻟﻌﻠم ﻓ ــﻲ اﻧﻔﺻ ــﺎﻟﻪ ﻋ ــن اﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳ ــﺔ اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ أﻧﻛرﻫ ــﺎ اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء،
واﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطور ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳـﺔ ﻟﻌﻣـﻝ ﻗـوي ﺧﺎرﺟﻳـﺔ وﻟـﻳس
ﺗﺣوﻻً ﻣن اﻟداﺧﻝ ﻛوظﻳﻔﺔ ﻏﺎﺋﻳﺔ – ﻻ ﻳوﺟد أي ﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﻝ ﺗﻛﺎﻣﻝ وﺗواﻓق.
وﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻧظـرة ﻟﻠﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻗــد ﺗﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠــﻰ وﺻــﻝ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺑﻧﺳــﻳﺞ
اﻟﻔﻛــر اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﺑﺻــورة أدق ﻓــﻲ ﺗﻔﻬــم ﻣــﺎ ﻳطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ اﻟــﺑﻌض
ﻣﺻــطﻠﺢ اﻷﺧــﻼق اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ،وﻳﻣﻛــن أن ﻧﺳــﻣﻳﻬﺎ أﻳﺿـﺎً ﺑــﺎﻷﺧﻼق اﻟﻌﻳﻧﻳــﺔ ،ﺧﺻوﺻـﺎً إذا
وﺿــﻌﻧﺎ ﻓــﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻧــﺎ اﻫﺗﻣــﺎم ﻫﻳﺟ ـﻝ ﺑﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ اﻷﺧــﻼق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﺣﻳــث ﺗﻧــﺎوﻝ ﻓﻳﻬــﺎ
اﻟﻧظــﺎم اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟــذي ﻳﺗــﺄﻟف ﻣــن اﻷﺳ ـرة واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ ﺑﻌﻧﺎﺻ ـرﻩ ﻧظــﺎم اﻟﺣﺎﺟــﺎت
واﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ واﻟﺷــرطﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑــﺎت ﻛﻣــﺎ ﺗﻧــﺎوﻝ اﻟدوﻟــﺔ وﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ اﻟدﺳــﺗور أو اﻟﻧظــﺎم
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣﻛم واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟم .أي أﻧﻪ ﺗﺟﺎوز اﻷﺧﻼق اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ ﻓـﻲ
ﺿــوء طﺎﺑﻌﻬــﺎ اﻟﺻــوري اﻟﻣﺳــﺗﻣد ﻣــن ﻣﺑــدأ اﻟواﺟــب ،واﻟﺗــﻲ وﺿــﻌت اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ
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اﻟﺣﻳــﺎة ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻛــﺎﻧط ﻗــد أﻗــﺎم اﻷﺧــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﻝ أي ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو ﻛﻠــﻲ ،ﻟﻛــن اﻟﻛﻠــﻲ
ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻫﻳﺟــﻝ ﻟــﻳس ﻫــو اﻟﻛﻠــﻲ اﻟﻣﺟــرد اﻟﻔــﺎرغ اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﻔﻬم ،وﻟﻛﻧــﻪ اﻟﻛﻠــﻲ اﻟﻌﻳﻧــﻲ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺧﻼق اﻟﻬﻳﺟﻠﻳﺔ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ أو اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺧﺎﻟص ،ﺑـﻝ ﺗـدﺧﻝ
ﻓــﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ اﻟﻘـوام اﻟﻌﻳﻧــﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛﻝ ﻣﺿــﻣون اﻷﺧــﻼق ،ﻛــﺎﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺧــﺎص
ﺑﺎﻟﻌﻘ ــد أو اﻟوﻋ ــد وﺗﻧظﻳﻣ ــﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ،واﻟ ــزواج ،وﻗ ــﺎﻧون اﻟﺟـ ـراﺋم...إﻟﺦ أي أن
اﻷﺧﻼق ﻋﻧدﻩ ﻟم ﺗﻌد اﺳﻣﺎ ﻓﺎرﻏﺎًٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﺳم ﻣﻔﻌم ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون ،وﺳواء اﺗﻔﻘﻧـﺎ ﻣﻌـﻪ أو
اﺧﺗﻠﻔﻧ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﺗ ــﺄﺛﻳر ﻫﻳﺟ ــﻝ اﻟﻌﻣﻳ ــق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻ ــر ﻻ ﻳﻣﻛ ــن ﺗﺟﺎﻫﻠ ــﻪ،
ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻔﻛر واﻟواﻗـﻊ ،ورﻓﺿـﻪ اﻟﻣطﻠـق ﻣﻔﺎرﻗـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ
ﻟﻠواﻗـ ــﻊ ،وﻻ ﺷـ ــك أن اﻟﻔﻛـ ــر اﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ــر ،ﻣـ ــﻊ ﺗﻌـ ــدد وﺗﻧـ ــوع ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗـ ــﻪ واﺧـ ــﺗﻼف
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف أﻛﺛر اﻟﺗﺻﺎﻗﺎً ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ .واﻧطﻼﻗﺎً ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق
ﻓــﺈن ﺗﻧــﺎوﻝ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻧطﻠــق ﻣــن ﻧﺳــﻳﺞ اﻟواﻗــﻊ
اﻟذي ﺗﺷﺗﺑك ﺑﻪ ﺗوﺟﻬـﺎت اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﺑﺎﻟﻔﻌـﻝ .وﻫﻛـذا ﻓـﺈن ﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧـﺎوﻝ ﻻ
ﻳﺗﺳ ــﻧﻰ ﺑﻐﻳ ــر وﺻ ــﻝ اﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﺑ ــﺄﺑرز اﻟﻘﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة وﻟﻌ ــﻝ أﻫﻣﻬ ــﺎ اﻟﻌﻠ ــم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
 -2ﻗــد ﻳﺑــدو اﻟﻌﻠــم ﻻ ﺷــﺄن ﻟــﻪ ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﻘﻳﻣــﺔ وﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺗ ازﻣــﻪ
وﺗﻘﻳدﻩ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟواﻗـﻊ وﺣـدﻫﺎ ،وﻣـﻊ ذﻟـك ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ ﺗﺟﺎﻫـﻝ ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺗﻘـدم اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻣـن
ﻣﺗطﻠﺑــﺎت وﺷــروط أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻻ ﻏﻧــﻰ ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﻛــﻝ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻌــﻝ أﻫﻣﻬــﺎ ﺣرﻳــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ
ورﻋﺎﻳﺗﻪ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻪ وﺗﺣرﻳرﻩ ﻣن ﻛﻝ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻧطﻼﻗﺎﺗـﻪ ،وﻻ ﺷـك أن
اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻳﻛرس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻻ ﻏﻧـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ ﻟﻛـﻝ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻌـﻝ أﻫﻣﻬـﺎ
اﻟﺣرﻳ ــﺔ واﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻝ واﻟﻛ ارﻣ ــﺔ ٕواط ــﻼق اﻟطﺎﻗ ــﺎت اﻹﺑداﻋﻳ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟرﻓﺎﻫﻳ ــﺔ
واﻟﺳــﻼم واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﺣﺿــﺎرة ،واﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ أﺧــرى ﻋﻠــﻳﻬم اﻟﺗﺣﻠــﻲ
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ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻟﻌــﻝ أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ وﺗﻔــرض
ﻋﻠﻳـ ــﻪ ﻗﻳودﻫـ ــﺎ أو ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬـ ــﺎ أو ﺷـ ــروطﻬﺎ ،ﻣـ ــﻊ اﻹﺣﺳـ ــﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـ ــﺔ ﺗﺟـ ــﺎﻩ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪٕ ..واذا ﻛﺎن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻳﺑدو ﻋﻠﻰ ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺻـورة
ﻓــﻲ ﺗواﻓــق وﺗــﺂﺧﻲ ﻣــﻊ ﺣﻳﺎﺗﻧــﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﺷــﻣوﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻣﺗــﻰ ﺗوﺟﻬﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻔﻛــر
اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر وﺟــدﻧﺎ ﺑﻌــض ﺗﻳﺎ ارﺗــﻪ ﺗﻧطﻠــق ﻣــن ﻓرﺿــﻳﺔ اﻟﻘطﻳﻌ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم
واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﺑﻳن اﻟﻌﻠم واﻷﺧﻼق ،وﻟﻌـﻝ أﺑرزﻫـﺎ ﺗﻳـﺎر اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ وأﺻـﺣﺎب اﻟوﺿـﻌﻳﺔ
اﻟﻣﻧطﻘﻳ ــﺔ اﻟ ــذي ﺣ ــدد ﻣﻬﻣ ــﺔ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻣﻧطﻘ ــﻲ ﻟﻠﻘﺿ ــﺎﻳﺎ واﻟﻌﺑ ــﺎرات وﺣ ــدﻫﺎ.
ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎر ﻗﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠ ــم وﺣ ــدﻫﺎ ﻳﻣﻛ ــن اﻟﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن ﺻ ــدﻗﻬﺎ أو ﻛ ــذﺑﻬﺎ ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﻗﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟﻔ ــن
واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ واﻷﺧــﻼق ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟﺑرﻫﻧــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،إﻧﻬــﺎ ﻗﺿــﺎﻳﺎ ﺗﺧــرج ﻣــن ﻧطــﺎق اﻟﻌﻠــم وﻻ
ﺗدﻋﻲ ﺷﻳﺋﺎً ﻳﻣﻛن ﻧﻘدﻩ أو إﺛﺑﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ أﻗرب إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﺗﻌﺑﻳرات ﻋن ﻣﺷﺎﻋر ذاﺗﻳﺔ
ﺧﺎﻟﺻــﺔ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ذﻫــب رﺳــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻘــوﻝ «إن اﻟﻌﻣــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻟﺳــﺑﻳﻧو از ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻟﻳﺑــدو ﻟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻫــﺎم ورﻓﻳــﻊ ،ﻟﻛــن ﻗﻳﻣــﺔ ﻫــذا اﻟﻌﻣــﻝ ﻻ ﺗﻛﻣــن أﻳــﺔ ﻧظرﻳــﺔ
ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻧﺷــﺄ ﻋﻧــﻪ ﻋــن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ إﺛﺑﺎﺗــﻪ أو ﻧﻔﻳـﻪ ﺷــﻳﺋﺎً
ﻋ ــن طرﻳ ــق اﻟﺑرﻫ ــﺎنٕ ،واﻧﻣ ــﺎ ﻳﺗﺟﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻛوﻧ ــﻪ ﻣﺟ ــرد طرﻳ ــق ﺟدﻳ ــد ﻟﻠﺷ ــﻌور إزاء اﻟﻌ ــﺎﻟم
واﻟﺣﻳــﺎة .ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎﻝ ﻓﻧﺟﺷــﺗﻳن أن ﻣﻌظــم اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ واﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺗﺑــت ﻋــن ﻣوﺿــوﻋﺎت
ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ – ﻟﻳﺳت ﻛﺎذﺑﺔ ﻓﺣﺳب وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎً ﻋدﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ..وﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻠـق ﻳـرﻓض
اﻟﻔرد أﻳر اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دراﺳﺔ ﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺗﺣدﻳـد اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم
اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﺗﺻورات وﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﺳﻠوك وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ,ﻣؤﻛدا ﻓﻲ ﺿوء
ﻧظرﺗــﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ أن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ أن ﺗﺗﺟــﺎوز ﻧطــﺎق اﻟﻣﺣﺳــوس اﺑﺗﻐــﺎء ﻣﻌرﻓــﺔ واﻗــﻊ
آﺧر ﻳﺗﺟﺎوز ﻧطﺎق اﻟﻌﻠم واﻹﻳرادات اﻟﻔطري .وﺑذﻟك ﻓﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ
اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟرﻣوز اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ,وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.
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ﻟدي أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﻠم وﺣدﻩ ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻷوﻟـﻲ واﻷﺧﻳـرة ﻓـﻲ
ﻛ ــﻝ ﺷ ــﺊ وﻫ ــو اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ اﻟﻌﻠﻳ ــﺎ اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﻳﺗط ــرق إﻟﻳﻬ ــﺎ أدﻧ ــﻲ ﺷ ــك ,ورﻏ ــم اﺳ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺑﺣث اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻋﻧـد أﺻـﺣﺎب اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ واﻟوﺻـﻔﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳـﺔ
واﺗﺧﺎذ ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻋﻠﻣﻳﺎً ﺧﺎﻟﺻﺎً ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ ,ﻓﺄﻧـﻪ ﻳﺻـﻌب اﻟﺣﻛـم ﻫﻠـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق
ﺑﺎﻻ أﺧﻼﻗﻳﺔ ,ﺧﺻوﺻـﺎ إذا ﻧظرﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌﻠـم ﻧظـرﻩ أﺷـﻣﻝ ﺗﺗﻧـﺎوﻝ ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺣﻘﻘـﻪ ﻓـﻲ
اﻟﺣﻳــﺎة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣــن ﺗﻘــدم ورﻗــﻲ ,وﻫــو ﻣــﺎ ﺗﺑــدي ﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧــﺎ ﻟﻠﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ
اﻟﺗــﻲ ﻳﻧﺗﻣــﻲ إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻔــرد إﻳــر وﻫــو ﻣــن أﻗطــﺎب ﻫــذﻩ اﻟﻧزﻋــﺔ .وﻟﻌــﻝ ﻣواﻗــف رﺳــﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
وﻧظ ارﺗــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺧﻳــر دﻟﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ أن اﺳ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻣــن ﻣﺟــﺎﻝ اﻫﺗﻣ ــﺎم
اﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺣـ ــو ﻣـ ــﺎ ,ﻻ ﻳﻌﻧـ ــﻲ ﺗﺧﻠـ ــﻲ اﻟﻔﻳﻠﺳـ ــوف ﻋـ ــن واﺟﺑﺎﺗـ ــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺿﻣﻳ اًر ﺻﺎدﻗﺎً ﻟﻌﺻرﻩ.
واﻟﺣ ــق أن اﻟﺗﻘ ــدم اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻ ــر ﻗ ــد ﻓ ــرض ﻣواﺟﻬ ــﺎت أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـرات اﻟﺗ ــﻲ
ﺧﻠﺻــت ﺑﻬــﺎ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ,وﻟــم ﻳﻌــد ﻣــن اﻟﻣﻳﺳــور إﺳــﻘﺎط اﻟﻣواﻗــف اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ واﻟــدﻋم
اﻷﺧﻼﻗـــﻲ ﺑـــﻝ واﻟـــدﻳﻧﻲ ﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟﻣﻧﺟـ ـزات اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧـ ــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـــر .وﻟﻌـــﻝ ﻗﺿـ ــﺎﻳﺎ
اﻹﺟﻬﺎض واﻟﺗﻧﺎﺳﺦ وﻧﻘـﻝ وز ارﻋـﺔ اﻷﻋﺿـﺎء وﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻲ ﺑﺈﺷـﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺗـﻝ اﻟـرﺣﻳم ﻣﺛـﻝ ﻗﺗـﻝ
اﻟﻣرﺿﻲ ﺗرﺑﺻﺎً ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺑرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻌـد إﺧﻔـﺎق اﻟطـب ﻓـﻲ ﻋﻼﺟﻬـم أو
ﻗﺗ ــﻝ اﻷطﻔ ــﺎﻝ اﻟﻣﺷ ــوﻫﻳن أو اﻟﻣﺧﺗﻠ ــﻳن ﻋﻘﻠﻳـ ـﺎً ,ﻛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻘﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺛ ــﺎر ﺑ ــﻳن اﻟوﻗ ــت
واﻵﺧـ ــر ,ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــرﻏم ﻣـ ــن ﺑﻌـ ــدﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ ,ﻟﻛـ ــن ﺑﻌـ ــدﻫﺎ اﻟـ ــدﻳﻧﻲ واﻷﺧﻼﻗـ ــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛـ ــن
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ,وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺑدي دﻻﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺎت واﻟﻣـؤﺗﻣرات واﻟﻧـدوات اﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧـﺎوﻝ
اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ,وﻫـﻲ
ﻣﺗﻐﻳ ـ ـرات ﻣـ ــن ﺷـ ــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻬـ ــم ﻣـ ــن ﺗواﺟـ ــﻪ وﺣﺿـ ــور اﻟﻣﺳـ ــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣﺿـ ــﺎرﺗﻧﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً ودﻻﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺗﻘدم ﺟدﻳد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
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ٕواذا ﻛﺎن ﻳﺻﻌب ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﻠم ﻛﻧﺷـﺎط إﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺧـﻼق ﺑﻌﻳـداً ﻋـن دﻻﻟﺗـﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ ,ﻣﻬﻣـﺎ
اﺧﺗﻠﻔﻧــﺎ ﺣوﻟﻬــﺎ ,ﻓــﺈن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﺑــدورﻫﺎ ﻳﺻــﻌب ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﺑﻣﻌــزﻝ ﻋــن ﺑﻌــدﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗــﻲ,
اﻟﻘﻳﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧــﺎ ,وﻫﻧــﺎ رأﻳﻧــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻲ اﻟﻳــوم ﺑﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ,وﻗــد ﺗﺑــدو اﻟﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﻳن
اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠم إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ,واﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ
إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻧظرﻳﺎت.
وﻫﻧﺎك ﻣن ﻳري إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗزاوج ﺑـﻳن اﻟﻣﺟـﺎﻟﻳن ﺧﺻوﺻـﺎً ﻓـﻲ ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺑﺣـث اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ,
وﻳﻣﻛن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻣﻌﻧﻳـﻳن ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ,ﻣﻌﻧـﻲ ﺿـﻳق وآﺧـر ﻣﺗﺳـﻊ ,ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ
اﻟﺿــﻳق ﺗﺷــﻣﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻌﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺎدﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ وﺗﺳــﺗﻌﻣﻝ ﺑﺗﺿــﻳﻳق ﻧظــم ﻫﻧدﺳــﻳﺔ,
وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺻﻧﻌﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻧﺷـﺎطﻪ اﻹﺑـداﻋﻲ وﻳﻌـد ﺑﻌـداً ﻣـن أﺑﻌـﺎد
ﻋﺎﻟﻣــﻪ اﻟﻣوﺿ ـوﻋﻲ ,إﻣــﺎ اﺗﺟﻬﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣﺗﺳــﻊ ﻟوﺟــدﻧﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣــدد
ﺑﻣﻳ ــدان اﻟﻬﻧدﺳ ــﺔ ,ﺑ ــﻝ ﺗﻣﺗ ــد ﺑطرﻳﻘ ــﺔ ﻋﻘﻠﻳ ــﺔ ﺗﺗﺳ ــم ﺑﺎﻟﻛﻔ ــﺎءة اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﻣﺟ ــﺎﻝ ﻣ ــن
ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ,وﻳﻌرﻓﻬــﺎ اﻟــﺑﻌض ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ :اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻛﻣوﺿــوع
ﻳﺷـ ـ ــﻣﻝ اﻷﺟﻬ ـ ـ ـزة واﻷدوات واﻵﻻت ,اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـ ــﺎ ﻛﻣﻌرﻓـ ـ ــﺔ ﺗﺷـ ـ ــﻣﻝ اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرات واﻟﻘواﻋـ ـ ــد
واﻟﻧظرﻳــ ــﺎت ,اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـ ــﺎ ﻛﻌﻣﻠﻳــ ــﺔ ﺗﺷـ ـ ــﻣﻝ اﻻﺧﺗـ ـ ـراع واﻟﺗﺻـ ـ ــﻣﻳم واﻟﺻــ ــﻧﻊ واﻻﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ,
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻛﺎﺧﺗﻳــﺎر ﺗﺷــﻣﻝ اﻹدارة واﻟواﻗــﻊ واﻟﺣﺎﺟــﺔ واﻟﻘﺻــد ,وﻳﺗﺑــدي اﻟﻌﻧﺻــر اﻷﺧﻳــر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﻳرﺑط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧـﺎوﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ وﺟـدﻧﺎ ﻣـن ﻳـري أن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ
ﻛﺎﻷﺧﻼق واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻻ ﺗﻔق ﻣﻊ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ .وﺟـدﻧﺎ ﻣـن ﻳـري اﻟﻌﻛـس,
أي إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ واﻟﻌﻘــﻝ اﻵﻟــﻲ ﺻــورة ﺟدﻳــدة ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ
واﻟﻣﻌرﻓﻳ ــﺔ ,ﻓ ــﺈن اﻟﺗﺳ ــﺎؤﻻت اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘ ــدم واﻟﻧﻬﺿ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺔ واﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺎت أو ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎظرات اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,وﻣن ﻫﻧﺎ أﺗﺟـﻪ
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اﻻﻫﺗﻣــﺎم إﻟــﻰ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻻﻛﺳ ــﻳوﻟوﺟﻳﺔ أو اﻵﻓــﺎق اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻛ ــﺎﻟﻣواﻗف
اﻟﻘﻳﻣ ـ ــﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـ ــﺔ وﻣﻌ ـ ــﺎﻳﻳر أو ﻣؤﺷـ ـ ـرات اﻟﻘﻳﻣ ـ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـ ــﺔ ,اﻟﻣﺷ ـ ــﻛﻼت
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻛﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺗﺟﻌـﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ واﻟﻣﺷـﻛﻼت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗطﺑﻳــق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻛﺗﺣدﻳــد ﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻧﺟــﺎح واﻟﻛﻔــﺎءة .واﻟﺣــق أﻧــﻪ ﻣﻧــذ ظﻬــور
ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟـﻲ ﻛﻌﻧـوان ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ آراء ﻧﺷـرت ﻓـﻲ ﻋـﺎم 1966م
ﻓ ــﻲ ﻋ ــدد ﻣ ــن أﻋ ــداد ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ واﻟﺣﺿ ــﺎرة واﻻﻫﺗﻣ ــﺎم ﺑد ارﺳ ــﺔ اﻟﺑﻌ ــد اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ
ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻟـم ﻳﻧﻘطـﻊ ,ﺑـﻝ ﺗﺣﻣـس اﻟـﺑﻌض ﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ دﻓﻌﺗـﻪ إﻟـﻰ ﺗﻘـدﻳم ﻧظرﻳـﺔ
ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣوطن اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ذاﺗـﻪ اﻟـذي ﺗﻧﺎوﻟﺗـﻪ
ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻛــﺎﻧط ,ﻣــن ﻣﻧطﻠــق أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧــت ﻣﻌظــم اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻗــد ﺣــددت ﻧﻔﺳــﻬﺎ
ﺑﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳـ ـﺔ وﺣ ــدﻫﺎ ,ﻓ ــﺈن اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻠﻣوﺳ ــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ أﻋ ــﺎدﻩ
ﺻـ ــﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌـ ــﺎﻟم ﻫـ ــﻲ ﺧﻳـ ــر دﻟﻳـ ــﻝ ﻋﻠـ ــﻰ وﺟـ ــود ﻗﻳﻣـ ــﺔ ﺧﻠﻘﻳـ ــﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳـ ــﺔ ,ﻓﺎﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻳﺑـ ــدع
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ ,ﻟﻛـ ــن ﻗـ ــوة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ وﺳـ ــطوﺗﻬﺎ ﺗﻔـ ــوق ﻛـ ــﻝ ﺗوﻗﻌـ ــﺎت اﻹﻧﺳـ ــﺎن ,وﺑﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة ﻻ ﻳﻣﻛ ــن ﺗﺻ ــورﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ـﺎ ﻣﺟ ــرد ﻣظﻬ ــر ﻣ ــن ﻣظ ــﺎﻫر اﻟﻘ ــدرة
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺑداع ,وﻫـﻲ أﻋظـم ﺗﺟرﺑـﺔ دﻧﻳوﻳـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺧﻠـودٕ .واذا ﻛـﺎن
اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻗــد اﻧطﻠــق ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻲ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ ﻣﻳــداﻧﻬﺎ ,ﻓﺈﻧﻧــﺎ
ﻣــﻊ ذﻟــك ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﺗﺟﺎﻫــﻝ دور اﻟد ارﺳــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎوﻝ ﻗﺿــﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ,
وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓرﻧﺳــﻳس ﺑﻳﻛــون اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟطﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌﻠــم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ إﻟــﻰ
اﻟدرﺟﺔ إﻟﻰ دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻳوﺗوﺑﻳﺎ ﺗﺷـﻐﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت ﻗﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ
ﺑـدﻻً ﻣـن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺣرﺑﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ,ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟـﺔ وﺟـدت اﻟﺗﻌﺑﻳـر اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻬــﺎ
ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ واﻷدب .وﻟــو ﻋــدﻧﺎ إﻟــﻰ أرﺳــطو ﻟوﺟــدﻧﺎﻩ ﻳــري أن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺷــﻛﻝ
ﻏﺎﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ذاﺗﻬ ــﺎ ﺑ ــﻝ ﻟﻘ ــد أﺧﺿ ــﻌﻬﺎ ﻟﺗﺻ ــورات أﺧ ــري ﻋ ــن اﻟﺧﻳ ــر ﻛﻣ ــﺎ أﺧﺿ ــﻌﻬﺎ ﻟﻠﻧظ ــﺎم
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اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﺗ ـرﺗﺑط ﺑــﻪ .وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺑﻳﻛــون ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻧظ ـرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ
ﻟﻠﻌﻠــم واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳــذ ،ﻧﺟــد أن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺑﻌــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ واﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻳﻣﻛــن
اﻟﻧظـ ــر إﻟﻳـ ــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ــﺎرﻩ ﺣﻠﻘـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳﻠﺳـ ــﻠﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣﺣـ ــﺎوﻻت ﻟﻠﺑرﻫﻧـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أوﻟوﻳـ ــﺔ اﻟﺑﻌـ ــد
اﻟﻼﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظـﺔ أن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺗﻛﻳـﺔ ﻗـد ﻧﺷـﺄت
ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧﻘد ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو اﻟﻔﻛرة اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ
ﻟﻌﺻــر اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻘــدرة اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻬﺎم ﺑﺻــورة ذاﺗﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﻓﺎﻫﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧس اﻟﺑﺷري ،وﺑﻌد أن ﻛﺎن رﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﻳﺗﺣـدﺛون ﻋـن
اﻟﻔﺿـ ــﻳﻠﺔ ،ﻓـ ــﺈﻧﻬم أﺻـ ــﺑﺣوا ﻳﺗﺣـ ــدﺛون ﻋـ ــن اﻟﺗﺟـ ــﺎرة واﻟﻧﻘـ ــود ٕواذا ﻛـ ــﺎن أﺻـ ــﺣﺎب اﻟﺣرﻛـ ــﺔ
اﻟروﻣﺎﻧﺗﻳﻛﻳﺔ ﻗد اﺗﺧذوا ﻣوﻗﻔﺎ ﻧﻘدﻳﺎ ﻣن طﻐﻳﺎن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،فإنه ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻫﺗﻣـﺎم
اﻟﻔﻛــر اﻟوﺟــودي اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﺑﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑــﺔ اﻟوﺟودﻳــﺔ ﻛــﺎن اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻌدﻳــد
ﻣــن أﻗطﺎﺑــﻪ ﺑﺗﻧــﺎوﻝ ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣﺗــوﺗرة ﺑــﻳن اﻹﻧﺳــﺎن واﻵﻟــﺔ .وﻳﻣﻛــن ﺗﻠﻣــس ﻣﺛــﻝ ﻫــذا
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻛﺛف ﻋﻧد اورﺗﻳﺟﺎ أي ﺟﺎﺳـﻳت وﻛـﺎرﻝ ﻳﺎﺳـﺑرز وﺑﻳـرد ﻳـﺎﺋف وﺟﺎﺑرﻳـﻝ ﻣﺎرﺳـﻳﻝ
وﻫﻳــدﺟر ،ﻓﻌﻧــد ﻫــؤﻻء وﻏﻳــرﻫم ﻳﺗﺑــدي اﻹﺣﺳــﺎس اﻟﻌﻣﻳــق واﻟﻘﻠــق ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ذاﺗﻳــﺔ
اﻹﻧﺳــﺎن واﺳــﺗﻘﻼﻟﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻟوﺟودﻳــﺔ ﻗــد ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺗﺷــﻛﻝ ﺳــﻣﺔ ﻣــن إﺑ ـرز ﺳــﻣﺎت اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة ﺗــﺄﺛﻳ ار ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــود
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،فإن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟم ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠـﻳﻼت اﻟوﺟودﻳـﺔ وﺣـدﻫﺎ ،ﺑـﻝ اﻣﺗـد أﻳﺿـﺎ
إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻌـدد ﻣـن ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع واﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳـﺎ وﻓﻼﺳـﻔﺔ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ،وﻫـم
ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺗﺑــﺎﻳن ﻣﻧطﻠﻘــﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ أﻧطﻠــق ﻣﻧﻬــﺎ أﺻــﺣﺎب اﻟﻔﻛــر
اﻟوﺟ ــودي ،ﻟﻛ ــﻧﻬم ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻟﻣط ــﺎف ﻟ ــم ﻳﺗﺟ ــﺎﻫﻠوا ﺗﻠ ــك اﻟﻌﻼﻗـ ـﺔ اﻟﻣ ــؤﺛرة ﺑ ــﻳن اﻹﻧﺳ ــﺎن
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ،ﺑــﻝ ﻟﻘـد ﺑــدت ﺑﻌــض ﺗﺣﻠــﻳﻼﺗﻬم وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻧطﻠــق ﻣــﻊ ﻣﻧطﻠــق وﺟــودي أﺻــﻳﻝ،
ﻓـ ــﻧﺣن ﻧﻠـ ــﺗﻣس ﻋﻧـ ــدﻫم ذﻟ ـ ـك اﻟﻘﻠـ ــق اﻷﺻـ ــﻳﻝ واﻟﺗﺧـ ــوف اﻹﻧﺳـ ــﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﻳـ ــق ﻣـ ــن ﺗﺣـ ــوﻝ
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اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻣــن ﻣﺟــرد أداة إﻟــﻰ ﻛﻳــﺎن ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻋــن اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻣﺻــدر ﺧطــورة
وﺳ ــﻠطﺎن ﻋﻠﻳ ــﻪ ،ﺑ ــﻝ ﺗﺣوﻳﻠﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺻ ــدر أﺳﺎﺳ ــﻲ ﻟﻼﻏﺗـ ـراب واﻟﺿ ــﻳﺎع وﺳ ــﻠب اﻟط ــﺎﺑﻊ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وﻣ ـ ــن ﻫ ـ ــذا اﻟﻣﻧط ـ ــق ﻧ ـ ــري اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم اﻷﻧﺛروﺑوﻟ ـ ــوﺟﻲ ﻛﻠ ـ ــود ﻟﻳﻔ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺗراوس ﻗ ـ ــد رد ﻧﺷ ـ ــﺄة
اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ أي اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﻘـﻳض ﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟوﺿـﻌﻧﺎ اﻟـذي ﻻ ﻳﺣﺗﻣـﻝ ،أي ﻣـن
ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺑﺣ ــث ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﺑ ــداﺋﻲ ،ﻛﺗﻌﺑﻳ ــر ﻋ ــن اﻟﻧ ــدم ﻟﻐ ــزو اﻟﻛـ ـرة اﻷرﺿ ــﻳﺔ ﻓﻛرﻳ ــﺎ
وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،ذﻟك اﻟﻐزو اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻷورﺑﻳون اﻟﻐرﺑﻳون اﻟذﻳن أﺧذت ﺣﻳﺎﺗﻬم ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻘﻠق
ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻋﺗــﺎدوا أن ﻳﺳــﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﺳــﻼﺣﺎ ،ﻓﻠــﻳس ﻋﻠــم اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺣــدﻳث أﻻ ﻣﺟــرد
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﻬـدد ﺑﺎﺳـﺗﺑداد اﻟﻧزﻋـﺔ اﻵﻟﻳـﺔ ،أي أن اﻟـداﻓﻊ
ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻪ وﻗﻳﺎﻣﻪ ﻫو داﻓﻊ أﺧﻼﻗﻲ ﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ.
 -3واﻋﺗﻘد إن اﻟﺣﺿﺎرة ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ وﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗﺣدﻳد ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ
ﻗﻳﻣــﺔ ﻋﻠﻳــﺎ ﺗﻧﺷــدﻫﺎ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﺗﺗطﻠــﻊ إﻟﻳﻬــﺎ وﻳﺣــدﺛﻧﺎ ﻓردﻳﻧــﺎن ﺷــﻳﻠر ﻋــن اﻟﺣﺿــﺎرة ﻓــﺈذا ﺑــﻪ
ﻳﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﻧﺎدي ﻣﺎرﻛوز –ﻣﺗﺄﺛ ار ﺑﺷﻳﻠر– ﺑﺣﺿـﺎرة ﺟدﻳـدة ﻫـﻲ ﺣﺿـﺎرة
اﻷﻳــروس أو اﻟﺣــب ،ﻳﺗﺣــرر ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺟــﻧس ﻣــن ﻛــﻝ ﻛﺑـت أو ﻗﻬــر ،وﻳﺟــد ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣــرء ﺗﻠﺑﻳــﺔ
ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗـ ــﻪ اﻟﺟوﻫرﻳـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟﺳـ ــﻼم واﻟﻬـ ــدوء واﻟﺗواﻓـ ــق ﻟﺗ ـ ـرﺗﺑط ﺑـ ــذﻟك ﻛـ ــﻝ اﻟﻘـ ــﻳم ﺑﺎﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣوﻗـف ﻧـراﻩ ﻳﺗﻧـﺎوﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﻣـن زاوﻳـﺔ آﺛﺎرﻫـﺎ اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ،وﻫـو
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن رﻓﺿﻪ أن ﻳﻛون واﺣدا ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن اﻟذﻳن ﻧﺎدوا ﺑﺎﻟﻌودة إﻟـﻰ
ﻋﺻر ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﺑﺗﻐـﺎء اﺳـﺗﻌﺎدة اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﺑـﻳن اﻹﻧﺳـﺎن واﻟطﺑﻳﻌـﺔ ،ﻟﻛﻧـﻪ
ﻣـ ــن ﻧﺎﺣﻳـ ــﺔ أﺧـ ــري رأي ﺿـ ــرورة ﺗوظﻳـ ــف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻐﺎﻳـ ــﺎت واﻷﻫـ ــداف
واﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻧﺷــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻣــن ﻣﻧطﻠــق أﺧﻼﻗــﻲ .ﻓــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ
اﻟـ ــذي ﻳﻧﺷـ ــدﻩ ﻳﻔﺗـ ــرض ﻣﺳـ ــﺗوي ﻋـ ــﺎﻝ إﻟـ ــﻰ أﺑﻌـ ــد ﺣـ ــد ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳـ ــﺔ وﻣـ ــن اﻟﺗﻘـ ــدم
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اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ــوﺟﻲ ،ﻟﻛـ ــن ﻳﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻌﻠـ ــم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ ﻟﻛـ ــﻲ ﻳﺻـ ــﺑﺣﺎ ﻋـ ــﺎﻣﻠﻳن ﻣـ ــن ﻋواﻣـ ــﻝ
اﻟﺗﺣرﻳر ،أن ﻳﻌدﻻ ﻋن اﺗﺟﺎﻫﻬﻣﺎ وأﻫـداﻓﻬﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻳﻧﺑﻐـﻲ أن ﺗﻌـﺎد ﺻـﻳﺎﻏﺗﻬﻣﺎ وﻓﻘـﺎ
ﻟﺣﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﺟدﻳـ ــدة ووﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿـ ــﻳﺎت ﻏ ارﺋـ ــز اﻟﺣﻳـ ــﺎة .وﻋﻧدﺋـ ــذ ﻓﻘـ ــط ﻳﻣﻛـ ــن اﻟﺗﺣـ ــدث ﻋـ ــن
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﺣــرر وﻋــن ﻋﻠــم ﻳﻘﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﻛــدح وﻋﺑودﻳــﺔ واﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻋﻠــﻲ
اﻟﻧﺣــو ﻫــذا ﻟﻳﺳــت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻏﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﺑــﻝ أﻧﻬــﺎ ﻣﺟــرد وﺳــﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣزﻳــد ﻣــن
اﻟﺗﺣرﻳر ،وﻻ ﻳﺗﺳﻧﻰ ذﻟك ﺑﻐﻳر اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
وﻓــﻲ د ارﺳــﺔ اﻟﻣﻔﻛــر اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻟــوﻳس ﻣﻣﻔــورد اﻟﻣﺳــﻣﺎة أﺳــطورة اﻵﻟــﺔ ﻧﻼﺣــظ أن اﻟﻣﻘوﻟــﺔ
اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ ﻫــﻲ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﺳــﺗﻐرق ﻣــن اﻟﺑداﻳــﺔ ﻓــﻲ
أﻧﺷطﺔ دﻧﻳوﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻳﺻﻌب اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧـوع اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑوﺻـﻔﺔ ﻧوﻋـﺎ ﺻـﺎﻧﻌﺎ ﺑـﻝ ﻳﻧﺑﻐـﻲ
اﻟﻧظر إﻟﻳﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻧوﻋﺎ ﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ .ﻓﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺣـق ﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ
اﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﻌﻘــﻝ ﻣﻌــﺎ ،وﻟــﻳس ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻷدوات .وﻋﻠــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻓﺎﻟﺗوﺳــﻊ
ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﺣﺿ ــﺎرة اﻟرﻣزﻳ ــﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻠﻐ ــﺔ ﻫ ــو ﻓ ــﻲ أرﻳ ــﻪ أﻛﺛ ــر أﻫﻣﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗط ــور
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻓﻠــق ﺟﺑ ـﻝ ،ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻗﺑــﻝ أن ﻳﻛــون ﺻــﺎﻧﻌﺎ ﻓﻬــو ﻋﻘــﻝ ،وﻋﻠــﻲ أﺳــﺎس ﻣــن
اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳ ــﺎ ﻳﻔ ــرق ﻣﻣﻔ ــورد ﺑ ــﻳن ﻧ ــوﻋﻳن ﻣ ــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ ،اﻟﻧ ــوع اﻷوﻝ ﺗﻣﺛﻠ ــﻪ اﻟﻌﻠ ــوم
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺣﻳوﻳــﺔ ،أﻣ ـﺎ اﻟﻧــوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﺗﻣﺛﻠــﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻷﺣﺎدﻳــﺔ ،اﻟﻧــوع
اﻷوﻝ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﺷﻛﺎﻝ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻧـﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻧـﺎ وﻫـو ﻳﻌﻣـﻝ
ﺑﺷـ ــﻛﻝ دﻳﻣﻘ ارطـ ــﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳـ ــق ﺗﻧـ ــوع اﻹﻣﻛﺎﻧﻳـ ــﺎت اﻹﻧﺳـ ــﺎﻧﻳﺔ ،أﻣـ ــﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻟﺳـ ــﻠطوﻳﺔ أو
اﻷﺣﺎدﻳ ــﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳ ــﺔ ،ﻓﻬ ــﻲ ﺗﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــذﻛﺎء اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ واﻹﻧﺗ ــﺎج اﻟﻛﻣ ــﻲ وﺗﺗﺟ ــﻪ ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ
اﻟﺗوﺳــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺗﺳــﻠط اﻟﻣــﺎدي واﻟﺗﻔــوق اﻟﻌﺳــﻛري ﺗﺳــﺗﻬدف اﻣــﺗﻼك اﻟﻘــوة وﺣــدﻫﺎ،
ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻵﻻت اﻟﺿــﺧﻣﺔ واﻷﺳــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺧﻠــق ﻧظﺎﻣــﺎ ﺑــﻳن
أﻧﺻﺎرﻫﺎ ﻣن ﺟﻧود وﻗﺎدة ﻳﺧﺿﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ ﻛﺎﻟﻠﻌب واﻟﻣوﺳﻳﻘﺎ إﻟﻰ
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أﻫداف وأﻏـراض ﻋﺳـﻛرﻳﺔ ﺧﺎﻟﺻـﺔ ،ﻓﺎﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﺣﺗﻣﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ ذﻟـك ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ أﺳـطورة اﻵﻟـﺔ
ﺑذاﺗﻬﺎ اﻟﻼأﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وﻣــن ﻣﻧطﻠــق ﺗﺣﺟــﻳم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻــر رأي اﻟﺑــرت ﺷـﻔﻳﺗزر ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺗﻪ
اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺿرورة اﺗﺧﺎذ ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة ،ﻓﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
واﻟﻣﺎدﻳــﺔ ﻻ ﺗﻛﺷــف ﻋــن آﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أﻻ إذا اﺳــﺗﻧدت ﻓــﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬــﺎ وﻧﻣﺎﺋﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﺳــﺗﻌداد ﻧﻔﺳــﻲ ﻳﻛــون أﺧﻼﻗﻳــﺎ ﺣﻘــﺎ .وﻗ ـد ﻳــري اﻟﻔﻳﻠﺳــوف أن اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟوﺣﻳــدة اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن
ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺿﺎرة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ وﺣـدﻫﺎ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـرﺗﺑط ﻫـذﻩ اﻟﻘﻳﻣـﺔ ﺑﻛـﻝ
اﻟــدﻻﻻت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻏﻧــﻲ ﻟــﺗﻔﻬم اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ .وﻳﺗﺟــﻪ اﻟﻔــرد ﻧــورث واﻳﺗﻬــد إﻟــﻰ
ﺗﻌرﻳــف اﻟﺣﺿــﺎرة ﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔــﺔ ﻣﻐــﺎﻣ ارت اﻷﻓﻛــﺎر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗ ـرﺗﺑط ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
اﻟﻘــﻳم وﻫــﻲ اﻟﺻــق واﻟﺟﻣــﺎﻝ واﻟﻣﻐــﺎﻣرة واﻟﺳــﻼم واﻟﻔــن ،وﻋﻠــﻲ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻟﺗﻘــدﻳر اﻟﻌﻣﻳــق
اﻟ ــذي ﻳوﻟﻳ ــﻪ ﻟﻠﻌﻠ ــم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ ،واﻟﺗﺣﻠ ــﻳﻼت اﻟﻌﻣﻳﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــدﻣﻬﺎ ﻟﻛﺷ ــف آﺛ ــﺎر اﻟﺗﻘ ــدم
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﻳـﺎة اﻟﺷـﻌوب واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ،ﻟﻛﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻌرﻳﻔـﻪ ﻟﻠﺣﺿـﺎرة ﻛـﺎن واﺿـﺣﺎ ﻛـﻝ
اﻟوﺿوح ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻓﺎﻟﻌﻠم ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻧﺻـ ار ﺿـرورﻳﺎ ﻣـن
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﺿﺎرة ،ﻓﻘد ﺗﺣﻘق اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﺻﻳن ،وﻣـﻊ ﻫـذا ﻓـﺈن
إﻧﺟﺎزاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘــﻝ اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟــم ﺗﻛــن ذات أﻫﻣﻳﺔ،وﻫــذا ﻳﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻬﻧــد وﻓــﺎرس،
ﻛﻣ ــﺎ اﻹﻏرﻳ ــق أﺣ ــرزوا اﻟﻘﻠﻳ ــﻝ ﻣ ــن اﻟﺗﻘ ــدم ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ اﻟدﻗﻳﻘ ــﺔ وﻧﺻ ــﻳب
اﻟروﻣﺎن أﻗﻝ ،ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺣدﻳث ﻟم ﻳﺣرز ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم أﻻ ﻣﻧـذ اﻟﻘـرن
اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــر .وﻻﺷــك أن ﻣﺛــﻝ ﻫـذا اﻟﺗﻌرﻳــف ﻟﻳﻛﺷــف ﻟﻧــﺎ ﻣــدي ﺣــرص واﻳﺗﻬــد ﻋﻠــﻰ رﺑــط
اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻘﻳم اﻟﻣؤﺛرة أﻛﺛر ﻣن رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.
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ٕ -4واذا ﻛــﺎن ﻳﺻــﻌب ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺣﺿـﺎرة ﺑﻌﻳــدا ﻋــن ﻋــﺎﻟم اﻟﻘــﻳم ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺻــﻌب أﻳﺿــﺎ ﺗﻔﻬــم
د ارﺳــﺔ اﻹﻳﻛوﻟوﺟﻳــﺎ أو ﻋﻠــم اﻟﺑﻳﺋــﺔ ﺑﻣﻌــزﻝ ﻋــن اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ،وﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻹﻳﻛوﻟوﺟﻳــﺎ
اﻟﻌﻠم اﻟـذي ﻳـدرس اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟﺣﻳـﺔ واﻟﺑﻳﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﻳش ﻓـﻲ .وﻛﻣـﺎ
ﻳري ﻣﺎﻳﻛﻝ زﻳﻣرﻣﺎن وﻫو ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ
ﺣﻘــوﻝ رﺋﻳﺳ ـﺔ :اﻟﺣﻘــﻝ اﻷوﻝ اﻷﺧــﻼق اﻟﺑﻳﺋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد أﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺣﺻــﻝ ﺗﻘــدم ﻓــﻲ
إﻧﻬـ ــﺎء اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـ ــﺔ ﻋﻧـ ــد ﻣـ ــﺎ ﻧﺗﺣـ ــدى اﻟﻣﻌـ ــﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣرﻛزﻳـ ــﺔ اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ وﻧوﺳـ ــﻊ
اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ ﻟﺗﺷــﻣﻝ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت ﻏﻳــر اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ .وﻳﺗﺻــور ﻛﺛﻳــرون ﻣــن اﻷﺧﻼﻗﻳــﻳن
اﻟﺑﻳﺋﻳــﻳن أن اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻳــوم ﻣﻠــزم ﺧﻠﻘﻳــﺎ وﻗﺎﻧوﻧﻳــﺎ ﺑﺎﻹﺣﺟــﺎم ﻋــن إﻳــذاء أو ﻗﺗــﻝ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن
أﻧواع اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ .أﻻ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻏﻳر ﻣﺑﺗذﻟﺔ وﻳﻧﺗﻘد ﺑﻌض اﻷﺧﻼﻗﻳـﻳن اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ
اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ – اﻟطﺑﻳﻌﺔ.
اﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺟذرﻳ ــﺔ ،وﻫ ــو اﻟﺣﻘ ــﻝ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ــن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳ ــﺔ ،وﻳﺗﺿ ــﻣن اﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳ ــﺎ
اﻟﻌﻣﻳﻘــﺔ واﻟﻧﺳــوﻳﺔ اﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳــﺔ واﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ،وﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳــوف
اﻟﺟــذرﻳون أﻧﻔﺳــﻬم ﺟــذرﻳﻳن ﻟﺳــﺑﺑﻳن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ .أوﻻ ﻷﻧﻬــم ﻳزﻋﻣــون أن ﺗﺣﻠــﻳﻼﺗﻬم ﺗﻛﺷــف
ﻋن اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻔﻬوﻳﺔ واﻟﻣوﻗﻔﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .ﺛﺎﻧﻳـﺎ ﻷﻧﻬـم
ﻳﻌﺗﻘــدون ﺑﺄﻧــﻪ ﻋــن طرﻳــق ﺛــورة أو اﻧزﻳــﺎح ﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــوذج اﻹرﺷــﺎدي ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻧﻘــذ
ﻛوﻛــب اﻷرض ﻣــن اﻟﺧـراب اﻟﺑﻳﺋــﻲ ،وﻋﻠــﻲ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻋﺗ ارﺿــﻬم ﺑــﺄن إﺻــﻼح ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻧﺎ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر ،ﻳﻌﺗﻘدون أن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗوﺟﻪ ﻧﺣو أﻋراض ،ﻻ ﻧﺣو ﺟذور اﻷزﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ.
اﻟﺣﻘـ ــﻝ اﻟﺛﺎﻟـ ــث ﻟﻠﻔﻠﺳـ ــﻔﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـ ــﺔ ﻫـ ــو اﻹﺻـ ــﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻣرﻛ ـ ـزة ﺑﺷ ـ ـرﻳﺎ وﻫـ ــﻲ ﺗـ ــري أن ﺟـ ــذر
ﻣﺷﻛﻼﺗﻧﺎ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻻ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ وﻻ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﻣﺟﺳـدة
ﻟﻬــﺎ ،وﻻ ﻓــﻲ اﻟــوﻫن اﻟﺧﻠﻘ ـﻲ اﻟــذي ﻳﻣﻧــﻊ اﻟﻧــﺎس ﻣــن ﺗﻣﻳــز اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ أو اﻟﻘﻳﻣــﺔ
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اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت ﻏﻳر اﻟﺑﺷرﻳﺔ .ﺑﻝ أن ﺗﻠوث اﻟﻣـﺎء واﻟﻬـواء واﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺳـرف ﻟﻠﻣـوارد
اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﻣؤدﻳــﺔ ﺑﻳﺋﻳــﺎ ﻳﺗﺑــﻊ ﻣــن اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﺎﻫــﻝ واﻟﺟﺷــﻊ وﻏﻳــر
اﻟﺷــرﻋﻲ واﻟﻘﻠﻳــﻝ اﻟﺑﺻــﻳرة وﻳﻣﻛــن ﻛــﺑﺢ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺣﻣﻘــﺎء اﻟﻣﻼﻣــﺔ ﺧﻠﻘﻳــﺎ ﻋﺑــر
ﺳــن ﺗﺷـرﻳﻌﺎت وﺗﻐﻳــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وزﻳــﺎدة اﻟﺗﻌﻠــﻳم وﺗﻐﻳــر اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺿـرﻳﺑﻳﺔٕ ،واﻋــﺎدة
اﻷ ارﺿــﻲ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺎﻟﻛﻳﻬــﺎ اﻟﺧﺎﻟﺻــﻳن ،واﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ اﻹﻟ ازﻣــﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ ﻧﺣــو اﻷﺟﻳــﺎﻝ
اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،وﺑﺣﺳــب ﻫــؤﻻء اﻹﺻــﻼﺣﻳﻳن ،ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎ اﻟﻐﺎﺑــﺎت ﻣﻌﻘــدة وﻛﺛﻳ ـرة ،وﺗﻣﺗــد ﻣــن
اﻟﻐــذاء اﻟــذي ﺗزودﻧــﺎ ﺑــﻪ اﻟﺣﻳواﻧــﺎت واﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت وﺻــوﻻ إﻟــﻰ اﻟﻣﺗﻌــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﻳرﻫــﺎ
اﻟﻣﻧ ــﺎظر اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ اﻟﺑرﻳ ــﺔ ،وﻟ ــذا ﻳ ــري ﻫ ــؤﻻء اﻹﺻ ــﻼﺣﻳون أن ﻟ ــﻳس ﺛﻣ ــﺔ ﺣﺎﺟ ــﺔ ﻻ إﻟ ــﻰ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺛورﻳﺔ واﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻻ إﻟﻰ ﺗﺑدﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺷرﻳﺎ.
وﻟﻌــﻝ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺗﺑﻬــﺎ رﻳﺗﺷــﺎرد ﺳــﻳﻠﻔﺎن )روﺗﻠــﻲ( ﺑﻌﻧـوان ﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
أﺧــﻼق ﺟدﻳــدة ﺑﻳﺋﻳـﺔ ﺗﻛﺷــف ﻟﻧــﺎ ﺑوﺿــوح اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ،ﻓﺎﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻐرﺑﻳــﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺧﻼق ﺟدﻳدة ﺗـﻧظم ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻧـﺎس ﺑﺎﻟﺑﻳﺋـﺔ ،أي أﺧـﻼق ﺗﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ
اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷرض واﻟﺣﻳوان واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻋﻠﻳﻬـﺎ وﻻ ﻳﻌﻧـﻲ ﻫـذا أن اﻷﺧـﻼق اﻟﻘدﻳﻣـﺔ
واﻟﺳــﺎﺋدة ﻻ ﺗﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ,أﻧﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑــذﻟك ,ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻧظ ـرة
اﻟﺳﺎﺋدة ﺣر ﻓﻲ أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻳرﻳد ,وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌـﺔ ,ﻋﻠـﻰ
اﻷﻗ ــﻝ ﺑﻘ ــدر ,ﻻ ﺗ ــؤﺛر ﻓ ــﻲ اﻵﺧـ ـرﻳن ,ﻟﻳﺳ ــت ﻣوﺿ ــوﻋﺎً ﻟﻼﺳ ــﺗﻬﺟﺎن اﻟﺧﻠﻘ ــﻲ .ﻟ ــذﻟك ﻓ ــﺈن
اﻟﺗوﻛﻳـدات ﻣـن ﻗﺑﻳـﻝ ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ زﻳـد إﻻ ﻳﻘطـﻊ ﺗﻠـك اﻷﺷـﺟﺎر ذات ﻣﻐـزى وﻣﺣـددة ﺧﻠﻘﻳـﺎً,
ﻟﻛ ــن إذا ﻛﺎﻧ ــت أﻓﻌ ــﺎﻝ زﻳ ــد ﻻ ﺗﺗ ــدﺧﻝ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺋون اﻵﺧـ ـرﻳن ﻓﺈﻧﻬ ــﺎ ﻻﺗﻬ ــم ,وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﻓ ــﺈن
اﻷﺷﺟﺎر ﻟﻳﺳـت ﻣوﺿـوﻋﺎت ﺧﻠﻘﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻲ اﻷﺻـﻳﻝ ,وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﺻـﺑﺢ اﻷﺧـﻼق اﻟﺳـﺎﺋدة
ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻻﻋﺗـ ـراض ﻟﻠﻧﻘ ــد اﻟﺧﻠﻘ ــﻲ ,ﻓ ــﺎﻟﻧظرة اﻟﻐرﺑﻳ ــﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳ ــﺔ ﻻﺗﺗﺳ ــﺟم ﻣ ــﻊ أﺧ ــﻼق ﺑﻳﺋﻳ ــﺔ,
ﻓﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣﺻرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ,وﻫو ﺣر ﻓﻲ أن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺎء ,ﻓﻬﻲ
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ﺗوﺟد ﻷﺟﻠﻪ وﺣﺳب ,ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺗﻳﺎر اﻟرواﻗﻲ اﻷوﻏﺳطﻳﻧﻲ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ أﺧﻼق ﺑﻳﺋﻳـﺔ
ﻻ ﻳﻛــون اﻹﻧﺳــﺎن ﺣـ اًر إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﺣــد ﻛــﻲ ﻳﻔﻌــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺷــﺎء ,وﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ أن ﻓﺋــﺔ اﻷﻓﻌــﺎﻝ
اﻟﻣﺑﺎﺣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﺗــد آﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻳﺋــﺔ أﻛﺛــر ﺿــﻳﻘﺎً ﻋﻧــد ﻣــﺎ ﻳــﺗم ﺗﻌﻳﻧﻬــﺎ ﺑوﺳــﺎطﺔ اﻷﺧــﻼق
اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ,ﻣﺎ ﻟو ﺗم ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻷﺧﻼق اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻛﺗﺳب ﺣﻘوق اﻟﺣﻳوان أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟدي اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋـن أﺧـﻼق اﻟﺑﻳﺋـﺔ,
وﻋﻠــﻲ ﺣــد ﻗــوﻝ ﺗــوم رﻳﻐــﺎن إن ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻛــون اﻟﺣﻳواﻧــﺎت ﻻ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ ﺑــذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن
ﻣﺻ ــﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻻ ﺗﺿ ــﻌف ﻣ ــﺎ ﻋﻠﻳﻧ ــﺎ ﻣ ــن إﻟـ ـزام ﻟﻠﻌﻣ ــﻝ ﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺗﻬﺎ ,ﺑ ــﻝ إن ﻋﺟزﻫ ــﺎ
ﻟﻳﺟﻌﻝ ﻫذا اﻹﻟزام أﻋظم ﺷﺄﻧﺎ.
 -5إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد أﻛدت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـﺔ ﺿـرورة ﻣ ارﻋـﺎة ﺣﻘـوق اﻟﺣﻳواﻧـﺎت ,ﻣ ارﻋـﺎة ﺣﻘـوق
اﻟﺣﻳواﻧــﺎت ,وﻣــن اﻟﻣؤﻛــد أﻧﻧــﺎ أﻣــﺎم واﺟــب أﺧﻼﻗــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑــﻪ ,ﺧﺻوﺻ ـﺎً أن
ﻫ ــذا اﻟواﺟ ــب ﻳﻔﺗ ــرض ﺿ ــﻣﻧﻳﺎ اﺣﺗـ ـرام ﺣﻘ ــوق اﻹﻧﺳ ــﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ ﻧﻘط ــﺔ اﻟﺑداﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ
أﺧﻼﻗﻳ ــﺎت ﺗﻧﺷ ــدﻫﺎ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ,وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﻓ ــﺈن ﻧﻘ ــد ﻣﻘوﻟ ــﺔ ﻣرﻛزﻳ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎرﻩ ﻓﻛـ ـرة
ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷـﻳﺎء ,ﻳﺗطﻠـب ﺗﺣﻳـد ﻣﻌـﺎﻳﻳر واﺿـﺣﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوي
اﻟﻌﺎﻟم ,وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻷورﺑﻳﺔ أو اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ,طﺎﻟﻣـﺎ أن
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻔرﻗـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺣﺿـﺎرات واﻟﺷـﻌوب ,وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ
ﻣﺑ ــدأ اﺣﺗـ ـرام ﺣﻘ ــوق اﻹﻧﺳ ــﺎن ﺑ ــدون ﺗﻣﻳﻳ ــز .وﻋﻠ ــﻲ ﺣ ــد ﻗ ــوﻝ إﻟﻔ ــﺎ أو ﻣ ــﺎ ﻛوﻧ ــﺎري رﺋ ــﻳس
ﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻣــﺎﻟﻰ اﻟﺳــﺎﺑق اﻟــذي ورد ﺑﺗﻘرﻳــر اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺗﺣــت ﻋﻧ ـوان
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﺷري اﻟﺧﻼق ﻣﺎ دام أن ﻫﻧﺎك ﺣﺿﺎرة ﺗﻣﺎرس ﻗﻬ اًر ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً وﻓﻛرﻳﺎً وأﺧﻼﻗﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻳزﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﺿــﺎرات ﺑــدﻋوى أن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ واﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻗــد اﺧﺗﺻـﺎﻫﺎ ﺑﻣﻳـزات .ﻓﻣـﺎ ﻣــن آﻣــﻝ
ﻓﻲ ﺣﻠوﻝ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻛـﺎر اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ﻟﺷـﻌب ﻣـن اﻟﺷـﻌوب ﻳﻌـد ﻧﻔﻳـﺎ
ﻟﻛ ارﻣــﺔ .وﻫﻧــﺎ ﻧﻘﺗــرب ﻣ ــن ﺻــﻌوﺑﺔ اﻹطﺎﺣــﺔ اﻟﻌﻠﻧﻳــﺔ اﻟﺻـ ـرﻳﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓ ــﻲ
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اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲٕ ،وان ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻟﺗﺑرﻳر ﻣﺎ ﻫو ﻻ أﺧﻼﻗـﻲ وﻫﻧـﺎ
ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺗــدﻋﻣﻬﺎ وﺗﻌﻣــق ﺷــرﻋﻳﺗﻬﺎ وﻻ ﺷــك أن
ﻛﻝ ﻧظﺎم ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺟدﻳد ﻳﺗﺧذ ﻣن اﻷﺧﻼق ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟـﻪ وﻋﻠـﻲ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﺑﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺣـروب
اﻟﻧﺎﺑﻠﻳوﻧﻳــﺔ وﺳــﻘوط ﻧــﺎﺑﻠﻳون اﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺣﻠﻔــﺎء ﻓــﻲ ﻓﻳﻧــﺎ 1835م ﻹﻋــﺎدة رﺳــم ﺧرﻳطــﺔ أوروﺑــﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺟدﻳــد ﻳﺣﻘــق ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬم واﻧﺗﻬ ـوا إﻟــﻰ ﺻــﻳﺎﻏﺔ وﺗﺣدﻳــد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻟﻌــﻝ أﻫﻣﻬــﺎ :اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋــن ﻣﺑــدأ اﻟﻘــوة ﻛﻘﺎﻋـدة ﻟﻠﺗﻣﻠــك ﺧﺿــوع اﻟﻌﻼﻗـﺎت
اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﻘــﻝ واﻟﻣﻧطــق ،واﻧﺗﻬــت اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻣﻳــﺔ ﻷوﻝ ﺑﻧظــﺎم ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﺟدﻳــد ﻳؤﻛــد
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺷﻌوب واﻟﺳﺎدة ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺗﺄﺳـﻳس ﻋﺻـﺑﺔ اﻷﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة
ﺑﻐﻳﺔ وﺟود أداة ﺟدﻳدة ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻌﺎﻟم وﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ إدﺧﺎﻝ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ،
وﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ اﺗﺟـﻪ اﻟﺗﻔﻛﻳـر إﻟـﻰ ﺗﻘـدﻳم ﻧظـﺎم ﺟدﻳـد أﻗـوي ﻣـن ﻋﺻـﺑﺔ
اﻷﻣــم ،وﻣــن ﺛــم ﻛــﺎن ظﻬــور اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻛﻧظــﺎم ﺟدﻳــد ﻟﻠﺳــﻼم ﻣﺗﻔــق ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،وﺗﻌﻬد اﻟﻣوﻗﻌون ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺛﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟدﻳد ﺑﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ
وﻧﺑــذ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻘــوة وﻳﻌﻠﻧــون إﻳﻣــﺎﻧﻬم ﺑﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن وﻣﺳــﺎواة ﺣﻘــوق اﻟرﺟــﺎﻝ واﻟﻧﺳــﺎء
واﻷﻣم اﻟﻛﺑرى واﻟﺻﻐرى وﻣﻧﺎﺻرة اﻟﺣرب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .وﻫﻛـذا ﻧﺟـد أن اﻟﺷـﻌﺎرات واﻟـدﻋﺎوى
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺗﻛـﺎد ﺗﻛـون واﺣـدة ﻣـﻊ ﺗﻐﻳـر ﺗﺷـﻛﻳﻝ
ﺧرﻳطــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣرﺣﻠــﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﻧﺗﺻ ـرة ،ﻓــﺎﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻧﺗﺻــر ﻳــدﻋم
اﻧﺗﺻﺎرﻩ ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻌﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻧﺗﺻر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ،
وأﺗــﻲ ﺗﻘرﻳــر اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘــﺔ ﻣــن اﻟﻳوﻧﺳــﻛو ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات
اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وأﺑرزﻫﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ أو اﻟﻛوﻛﺑﺔ وﻣن ﺛـم ﻳﺗﺻـدر اﻟﺗﻘرﻳـر
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺧﻼﻗﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ،ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘـدة
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وطﻣوﺣﺔ ،وﻟﺗـوﻓﻳر اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻛـﻝ اﻟﺑﺷـر ﻓـﻲ ﻛـﻝ أرﺟـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم ﺑﺣﻳـﺎة ﻛرﻳﻣـﺔ،
ﻓﺈن اﻷﻣر ﻳﺗطﻠب طﺎﻗﺎت ﺑﺷرﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ،وﺗﻐﻳرات ﺑﻌﻳدة اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت وﻫـﻲ ﻣﻬﻣـﺔ
ﺻــﻌﺑﺔ ﻓــﻲ ظــﻝ ﻣــﺎ ﻳواﺟــﻪ اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن ﻣﺷــﻛﻼت أﺧــري ﻋدﻳــدة ،ﻳﺗﺻــﻝ ﻳﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ
واﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌوب ذات اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧـﻪ ﻳﺻـﺑﺢ أﻣـ ار
ﻣﻛﻣﻧﺎ واﻟﺻراع ﻣﻘﻳدا ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﺑوﻝ إذا ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺷﺎرﻛون أن ﻳروا أﻧﻔﺳﻬم
ﻣﻘﻳ ــدﻳن ﺑﺎﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ وﻣ ــن ﺛ ــم ﻓﻼﺑ ــد ﻣـ ـن اﻟﺑﺣ ــث ﻋ ــن ﻗ ــﻳم وأﺧﻼﻗﻳ ــﺎت وﻣﺑ ــﺎدئ
ﻣﺷــﺗرﻛﺔ .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻﺑــد ﻣــن إﻳﺟــﺎد أﺧﻼﻗﻳــﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ﺗطﺑــق ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻓــﻲ
اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﺗوﻗف ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻧﺎس واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻓﻊ ﻋـن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ
اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻟﺿــﻳﻘﺔ ,وﻣواﻗﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻛﻛــﻝ ،ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻗﺑــوﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
اﻟﺣﻘــوق واﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ واﻟــدور اﻟــذي ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺎت أن ﺗﻠﻌﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻋــن
أﺧﻼﻗﻳـﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻻ ﻳﻣﻛـن ﺗﺟﺎﻫﻠـﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت ﺗﻘـدم اﻧﺳـﺎﻗﺎ ﻣوﺣـدة ﻣـن اﻷﻓﻛـﺎر
واﻟﻌﻘﺎﺋـ ــد وﺗﺗﺑـ ــدﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــر اﻟرﺋﻳﺳـ ــﺔ ﻟﻸﺧﻼﻗﻳـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ :ﺣﻘـ ــوق
اﻹﻧﺳــﺎن وﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ وﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻷﻗﻠﻳــﺎت واﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺣــﻝ اﻟﺻ ـراﻋﺎت ﺳــﻠﻣﻳﺎ
وﻋداﻟ ــﺔ اﻟﺗﻔ ــﺎوض واﻟﻣﺳ ــﺎواة ﺑ ــﻳن اﻷﺟﻳ ــﺎﻝ ،وﻳؤﻛ ــد اﻟﺗﻘرﻳ ــر أن اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت وﻗﺎدﺗﻬ ــﺎ ﻫ ــم
اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺗطﺑﻳـق ﻣﺑـﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬـﺎ وﻫﻧـﺎك ﻋـدد ﻣـن اﻟطـرق ﻣﺗﺎﺣـﺔ
أﻣﺎﻣﻬم ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك .ﻓﻳﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت أن ﺗﺿﻔﻲ وزﻧﺎ أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـس اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ .وﻗـد ﻳـؤدي ﻫـذا إﻟـﻰ دﻋـم اﻟـدور اﻟـدوﻟﻲ
ﻟﻠﻘ ــﺎﻧون وﺗط ــوﻳر اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺣﺎﻟﻳ ــﺔ واﺗﺧ ــﺎذ آﻟﻳ ــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ ﺟدﻳ ــدة ﺑﻬ ــدف ﺣﻣﺎﻳ ــﺔ اﻟﻘ ــﻳم
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺳﺎس ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ
ﻓــﻲ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻟــذاﺗﻲ ،وﺳــﻳطرﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ اﻟدوﻟﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻧظرﻧــﺎ ﻣــﺛﻼ إﻟــﻰ أﻳــﺔ
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ﻣﻔﺎوﺿ ــﺎت دوﻟﻳ ــﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳـ ـﺔ ،ﻧﺟ ــد أن ﻛ ــﻼ اﻟطـ ـرﻓﻳن ﻳﺳ ــﻌﻳﺎن إﻟ ــﻰ ﺻ ــﻳﺎﻏﺔ ﻣﺑ ــﺎدئ أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ
ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدي اﻟطرﻓﻳن.
ﻋﺎﻟﻣﻧـ ــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ــر ﺑﻧﺳـ ــﻳﺟﻪ اﻟﻣﻌﻘـ ــد ،ﺑﻣﺗﻐﻳ ارﺗـ ــﻪ ٕواﺷـ ــﻛﺎﻟﻳﺎﺗﻪ وﺗﺣدﻳﺎﺗـ ــﻪ وﻗﺿـ ــﺎﻳﺎﻩ ،ﻋﺎﻟﻣﻧـ ــﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻــر رﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻣــدﺧﻝ اﻟﻣﻘﺗــرح ﻟﺗﻔﻬﻣــﻪ ود ارﺳــﺗﻪ واﻻﻗﺗـراب ﻣــن روﺣــﻪ وﺿـﻣﻳرﻩ ﻫـو
اﻟﻣدﺧﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ.

 اﻟﺑــرت ﺷــﻔﻳﺗر ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺣﺿــﺎرة ﺗرﺟﻣــﺔ ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﺑــدوي ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻟﻳفواﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر 1961م.
 أ.ﻫـ ﺟوﻧﺳون ﻓﻠﺳﻔﺔ واﻳﺗﻬد ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻳﺎﻏﻲ ،اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻌﺻـرﻳﺔ – ﺑﻳـروت1965م.
 ﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ،ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ط اﻟﻘﺎﻫرة 1967م. ﺟوﺧﺔ اﻟرﻳﺎﻣﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺗﻝ ٕواﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺗﻪ اﻟطﺑﻳﺔ د ارﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻹﺧـﻼق اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـﺔ اﻟـدار اﻟﻣﺻـرﻳﺔاﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ 2006م.
 ﻋزﻣﻲ إﺳﻼم .ﻟدﻓﻳﺞ ﻓﺗﺟﻧﺷﺗﻳن – ﻧواﺑﻎ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ. ﻣﺎﻳﻛــﻝ ﻣــﺎن )ﺗﺣرﻳــر( اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳــﺔ .ﺗرﺟﻣــﺔ ﻣﻌــﻳن ﺷــﻔﻳق ﺷــﺎﻣﻳﺔ ﺳﻠﺳــﺔ ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻛوﻳــتأﻛﺗوﺑر 2006م.
 ﻣﺣﻣ ــد ﻣﺟ ــدي اﻟﺟزﻳ ــري اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ ﺑ ــﻳن اﻷﺳ ــطورة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ دار اﻟوﻓ ــﺎء ﻟ ــدﻧﻳﺎ اﻟطﺑﺎﻋ ــﺔ واﻟﻧﺷ ــراﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2001م.
 ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻌﻧـوان اﻟﺗﻧـوع اﻟﺑﺷـري اﻟﺧـﻼق اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﻌﻠـﻲﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ 1997 ،27م.
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القيم الحضارية وتقاطعاتھا المعرفية :رؤية إسالمية

ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﻳﺔ ﺟﻣﻌﺔ
ﺗﻀﺮب ﻟﻔﻈﺔ «اﻟﺤﻀﺎرة» ﲜﺬورﻫﺎ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﻐـﻮي واﻟﻔﻜـﺮي ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،وﻫـﻲ ﺗـﺮﺗﺒﻂ

ﰲ دﻻﻻ ــﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ -وﻓــﻖ ﺟ ــﺬرﻫﺎ اﻟﻠﻐــﻮي «ﺣﻀــﺮ» -ﺑﺄﺑﻌ ــﺎد ﻋــﺪة ،أوﻟﻬ ــﺎ :اﳊﻀــﻮر وﻫــﻮ
ﻧﻘــﻴﺾ اﻟﻐﻴﺒــﺔ واﳌﻐﻴــﺐ ،وﺛﺎﻧﻴﻬــﺎ :اﳊﻀــﺮي وﻫــﻮ ﺳــﺎﻛﻦ اﳌــﺪن واﻟﻘــﺮى ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺒــﺪوي ﻗــﺎﻃﻦ
اﻟﺒﺎدﻳــﺔ ،ﻓﺎﳊﻀــﺎرة ﺗﻌــﲏ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ اﳊﻀــﺮ ،1وﻻ ﺗﻐﻴــﺐ دﻻﻟــﺔ اﳊﻀــﻮر )اﻟﺘﻮاﺟــﺪ( ﻋــﻦ دﻻﻟــﺔ
ﺳــﺎﻛﲏ اﳌــﺪن واﻟﻘــﺮى ،ﻓﻬــﺆﻻء ﺣﻀــﺮوا اﻷﻣﺼــﺎر وﻣﺴــﺎﻛﻦ اﻟــﺪﻳﺎر ،اﻟــﱵ ــﺎ ﻗـﺮار واﺳــﺘﻘﺮار ،ﻟــﺬا
ﻫــﻮ ﺧــﻼف اﻟﺒ ــﺪاوة واﻟﺒﺎدﻳــﺔ ،واﳊﻀــﺮي :اﳌﻘ ـﻴﻢ ﰲ اﳌــﺪن واﻟﻘ ــﺮى ،2أي ﺗﻄــﻮرت اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻣ ــﻦ
اﳊﻀــﻮر اﻟﺸﺨﺼــﻲ ﰲ ﻣﻜــﺎن ﻣــﺎ ،وﰲ زﻣــﻦ ﻣــﺎ ،إﱃ اﳊﻀــﻮر اﻟﺪاﺋﻢ/اﻹﻗﺎﻣــﺔ ،ﺑﺪﳝﻮﻣــﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
ﻀ ـ ُـﺮ ﻫ ــﻮ:
وزﻣﺎﻧﻴ ــﺔ ﻟﻸﺷ ــﺨﺎص .وﻫﻨ ــﺎك دﻻﻟ ــﺔ ﺛﺎﻟﺜ ــﺔ ذات وﺷ ــﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟ ــﺪﻻﻟﺘﲔ اﻟﺴ ــﺎﺑﻘﺘﲔ ،ﻓﺎﳊَ ُ
اﻟﺮﺟﻞ ذو اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻔﻘﻪ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻤﺎ ،3وﺗﺒﺪو اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺮﺟﻞ ،وﻫﻮ
ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺒﻮﻏــﻪ ﰲ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن/اﻟﺒﻼﻏــﺔ واﻷدب ،واﻟﻔﻘــﻪ وﻋﻠــﻮم اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ .وﻣﻨﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ:
«اﳊﻀﺮة» ﰲ ﺣﻀﺮة ﻓﻼن ،أي ﰲ ﺣﻀﻮرة وﻣﺸﻬﺪﻩ.4
ِ
ِ
ِ
أﻣــﺎ اﻟﻘــﻴَﻢ -ﻟﻐﻮﻳــﺎ -ﻓﻠﻬــﺎ دﻻﻻت ﻛﺜــﲑة وﻟﻌــﻞ أﻗﺮ ــﺎ إﱃ ﲝﺜﻨــﺎ أ ــﺎ ﺗﻌــﲏ :ﻗـﻮ ُام اﻷﻣــﺮ أي ﻣﻼ ُﻛــﻪُ
اﻟ ــﺬي ﻳﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ .وﻫ ــﻲ أﻳﻀ ــﺎ :ﻗ ــﻴّﻢ ،أي ﻣﺴ ــﺘﻘﻴﻢ ﺣﺴ ــﻦ ،وﻫ ــﻮ اﳌﺴ ــﺘﻘﻴﻢ اﻟ ــﺬي ﻻ زﻳ ــﻎ ﻓﻴ ــﻪ.5
ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻲء ،وﻟﻜﻨﻬـﺎ ذات دﻻﻟـﺔ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ ،ﻷ ـﺎ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﻓﻌﻨـﺪﻣﺎ
ﺗﻀﺎف إﱃ اﳊﻀﺎرة ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ «أﺳﺲ اﳊﻀﺎرة» ،وﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﺳﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳊﻀﺎرة.
وﻗـ ــﺪ وردت ﻟﻔﻈـ ــﺔ ِ
اﻟﻘـ ــﻴَﻢ ﰲ اﻟﻘـ ــﺮآن اﻟﻜـ ــﺮﱘ ﺑﺘﺸـ ــﺪﻳﺪ اﻟﻴـ ــﺎء ،وﺗﻌـ ــﲏ دﻻﻻت ﻛﺜـ ــﲑة ﰲ ﳎﻤﻠﻬـ ــﺎ
ِ
ـﻚ اﻟـﺪﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘـﻴﱢﻢ{ ،6ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـﲏَ :ﻫـ َﺬا ُﻫ َـﻮ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺰﻳـﻎ ،ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ -ﺗﻌـﺎﱃَ } :-ذﻟ َ
اﻟﺸ ْﱠﺮع اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻘﻴﻢ ِﻣ ْﻦ اِ ْﻣﺘِﺜَﺎل أ َْﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪَ ،7ﻫ َﺬا اﻟﱠ ِﺬي أ َْدﻋُﻮُﻛ ْﻢ إِﻟَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ْﻮ ِﺣﻴﺪ اﻟﻠﱠﻪ َوإِ ْﺧ َﻼص اﻟْ َﻌ َﻤـﻞ
ِ ِ
ﺿـﺎﻩُ 8وﺗﻌـﲏ
ﻟَﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﺪﱢﻳﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻘﻴﻢ اﻟﱠ ِﺬي أ ََﻣَﺮ اﻟﻠﱠـﻪ ﺑِ ِـﻪ َوأَﻧْـ َـﺰَل ﺑِ ِـﻪ ْ
اﳊُ ﱠﺠـﺔ َواﻟْﺒُـ ْﺮَﻫـﺎن اﻟﱠـﺬي ُﳛﺒّـﻪُ َوﻳَـ ْﺮ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻤﺔ ُﻫ َﻮ اﻟﺪﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ِﻘﻴﻢ 9ووﰲ ﻗﻮﻟـﻪ -ﺗﻌـﺎﱃ:-
ﱠﻤ ﱡﺴﻚ ﺑﺎﻟ ﱠﺸ ِﺮ َﻳﻌﺔ َواﻟْﻔﻄَْﺮة اﻟ ﱠﺴﻠ َ
أﻳﻀﺎ أن :اﻟﺘ َ
ﺼـﺪﱠﻋُﻮ َن{ ،10وﰲ
}ﻓَﺄَﻗِ ْﻢ َو ْﺟﻬﻚ ﻟِﻠﺪﱢﻳ ِﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻞ أَ ْن ﻳَﺄِْﰐ ﻳَـ ْﻮم َﻻ َﻣَﺮّد ﻟَﻪُ ِﻣ ْـﻦ اﻟﻠﱠـﻪ ﻳَـ ْﻮﻣﺌِ ٍـﺬ ﻳَ ﱠ
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ِ ِ
ِ ِ
اﳋَْﻴـ َـﺮات،
ـﺎد َرة إِ َﱃ ْ
ﺎﻋﺘـﻪ َواﻟْ ُﻤﺒَ َ
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ :ﻳَـ ُﻘﻮل -ﺗﻌﺎﱃ -آﻣًﺮا ﻋﺒَﺎدﻩ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﺒَ َﺎد َرِة إِ َﱃ اﻻ ْﺳﺘ َﻘ َﺎﻣﺔ ِﰲ ﻃَ َ
)اﺳﺘﻌﺪادا ﻟـ( ﻳَـ ْﻮم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣﺔ.11
ﻓﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻈﻢ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻫﺬا ﻣـﺎ ﻳﻌﻄـﻲ دﻻﻟﺘـﻪ -ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻀـﺎف إﱃ اﳊﻀـﺎرة-
ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻀﻞ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ.
وﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻻﺻــﻄﻼﺣﻲ ،ﻓــﺈن «اﻟﻘﻴﻤــﺔ» ﻫــﻲ «اﻟــﺪاﻓﻊ اﻹﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟــﺬي ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ أﻓﻜــﺎر
اﻹﻧﺴ ــﺎن وأﻓﻌﺎﻟ ــﻪ» ،وﻫ ــﻲ أﻳﻀ ــﺎ «ﺗﺼ ــﻮر ﻣﻌ ــﲔ -واﺿ ــﺢ أو ﺿ ــﻤﲏ ،ﺧ ــﺎص ﺑﻔ ــﺮد أو ﲨﺎﻋ ــﺔ-
ﻟﻠﺸﻲء اﳌﺮﻏﻮب».12
إن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻘــﻴﻢ ﺑﺎﳊﻀــﺎرة ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺰدوﺟــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺸــﲑ -ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ -إﱃ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ ،وﻣــﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ،وﰎ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﴰـﻮل اﳌﻔﻬـﻮم ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮﺣﻠﺘﲔ؛
إذ ﳝﻴّﺰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﲔ اﳌﺎدﻳـﺎت واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴـﺎت ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف اﻷﻣـﻢ واﳊﻀـﺎرات ﺑـﻞ ﻟﻘـﺪ
وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣـﺪ ﰲ ﺣﻘـﺐ ﳐﺘﻠﻔـﺔ 13وﻫـﺬا ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻻﺧـﺘﻼف
اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ.
ﻓــﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﻨﻈــﺮ ﻟﻠﻘ ــﻴﻢ ﻋﻠــﻰ أ ــﺎ ذات دﻻﻟﺘــﲔ :إﳚﺎﺑﻴــﺔ أو ﺳــﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺗﻜــﻮن اﻟﻘ ــﻴﻢ
اﻟﻔﺮدﻳــﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ذات ﻣﻨﺤــﻲ ﺳــﻠﱯ أو إﳚــﺎﰊ ،ﻓﻜﺜــﲑة ﻫــﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ذات اﻷﺛــﺮ
اﻟﺴﻠﱯ ،وﻫﻲ ﻣﱰﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﺒﺴـﻴﻂ .إﻻ
أن دﻻﻟﺔ اﻟﻘـﻴﻢ ﰲ ﲝﺜﻨـﺎ ﺗﻨﺤـﻮ إﱃ اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﳚـﺎﰊ ،ﰲ إﺿـﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ اﳊﻀـﺎرة ،ﻷن اﳊﻀـﺎرة ﺗﻌـﲏ
ﺗﻘــﺪﻣﺎ وﲰ ـﻮا ورﻗﻴــﺎ ،وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﻟﻘﻴﻢ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻌــﲏ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﳋﻠﻘﻴــﺔ
اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﳊﻀﺎرة ،وأﻳﻀﺎ ﺗﻮﻟّﺪﻫﺎ اﳊﻀﺎرة.
ﳚــﺪر ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ أن اﻟﻘــﻴﻢ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋﻤــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑ ـ«ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﳊﻀــﺎرة» ،اﻟــﱵ ﳛﻜــﻢ ﲟﻘﺘﻀــﺎﻫﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻹﻧﺴﺎن أو اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻀﺎرﺗﻪ.
ﻓﻤــﻦ أﺑــﺮز ﻫــﺬﻩ اﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ :اﻟﺘﺤﺴــﻦ اﳌﻌﻨــﻮي وﻫــﻮ ﻣﻘــﺪم ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺴــﻦ اﳌــﺎدي ،ﻷن اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺤﺴ ــﲔ ﻫ ــﻲ :ﺷ ــﻌﻮر اﻹﻧﺴ ــﺎن ﺑﺎﻷﻣ ــﺎن واﻻﻃﻤﺌﻨ ــﺎن واﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ وﻗﻴ ــﺎم ﳎﺘﻤﻌ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻔ ــﺎﻫﻢ
واﻟﺘﻌــﺎون واﶈﺒــﺔ .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدﻳــﺎت ﻓــﻼ ﺣــﺪود ﻟﻠﻤﻄــﺎﻣﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﻞ
اﻟ ـﺮاﺟﺢ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻛــﺒﺢ اﻟﻄﻤــﻮح اﳌــﺎدي ،وﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن اﳌﺨﱰﻋــﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴــﺎت وأﻋﺒــﺎء ﻋﻠــﻰ
اﻹﻧﺴﺎن وﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ.14
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وﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة ﻷﺧﺮى ،وﻣـﻦ ﳎﺘﻤـﻊ ﻵﺧـﺮ داﺧـﻞ
اﳊﻀــﺎرة اﻟﻮاﺣ ــﺪة ،وﻣ ــﻦ ﻋﺼــﺮ إﱃ ﻋﺼ ــﺮ ،وﻻﺷ ــﻚ أن إﺣﺴ ــﺎس اﻹﻧﺴ ــﺎن )ﻣ ـﻮاﻃﻦ اﳊﻀ ــﺎرة(
ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ وﲢﻘﻴﻖ ذاﺗﻪ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ؛ ﳍﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻈﻤﻰ .أﻣﺎ وﺟﻬـﺔ اﻟﻨﻈـﺮ اﻟـﱵ ﺗـﺪﻋﻮ
إﱃ ﻋــﺪم اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﳌﺴــﺘﻮى اﳌــﺎدي ﰲ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﳊﻀــﺎرة ،ﻓــﻼ ﻳﻌــﲏ رﻓــﻊ ﺷــﺄن اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻈــﺮي
)ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ واﻟﻔﻨــﻮن وﻏﲑﻫــﺎ( وإﳘ ـﺎل اﻹﺑــﺪاع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﻲ )اﻻﺧﱰاﻋــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﰲ ﺣﻘــﻮل
اﻟﻌﻠــﻮم واﻟﻄــﺐ وﻏﲑﻫــﺎ( ،وإﳕــﺎ ﺗﻌــﲏ :ﺿــﺒﻂ ﻣﺆﺷــﺮ اﳊﻀــﺎرات ﻣــﻦ اﻟــﱰف واﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ اﳌﺎدﻳــﺔ؛ إﱃ
ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺟﻬــﻮد اﻟﻌﻠﻤــﺎء واﳌﺨﱰﻋــﲔ ﳊــﻞ ﻣﺸــﻜﻼت اﻟﻨــﺎس ،وﺗﻘﻠﺒــﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،واﻟﻔﻘــﺮ ،وﻗﻀــﺎﻳﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻷﻣﺮاض وﻏﲑﻫﺎ.
وﺳﻴﺴــﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﱃ اﺳــﺘﻌﺮاض اﳊﻀــﺎرة ﰲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎ ــﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ -وﻣــﺎ أﻛﺜﺮﻫــﺎ ،-وﰲ
ﻛﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﺳﻨﺠﺪ ﻗﻴﻤﺎ راﺳﺨﺔ أو ﻣﺘﻮﻟﺪة.
اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻤﻜﺎن:
ﻳﻮﺟــﺪ ﺗ ـﺮاﺑﻂ ﻣﻌﺠﻤــﻲ ﺑــﲔ اﳌﺪﻳﻨــﺔ واﳊﻀــﺎرة ،ﻓﻴﻘــﺎل ﻟﻠﺮﺟــﻞ اﻟﻌــﺎﱂ ﺑــﺎﻷﻣﺮ اﻟﻔﻄــﻦ« :ﻫــﻮ اﺑــﻦ
ﲜــﺪ ﺎ واﺑــﻦ ﻣــﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ،واﺑــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﺔ أي اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﺄﻣﺮﻫــﺎ» .15ﻓـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ اﳊﻀــﺎرة واﻟﺒــﺪاوة -ﻋﻨــﺪ
اﻟﻌــﺮب ﻗــﺪﳝﺎ -ارﺗــﺒﻂ ﲟﻌﻄﻴــﺎت ﻣﺎدﻳــﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ،ﻓﺄﻫــﻞ اﻟﺒــﺪاوة ﻫــﻢ :أﻫــﻞ اﻟــﻮﺑﺮ )ﺷــﻌﺮ
اﻹﺑﻞ( ،وأﻫﻞ اﳊﺪر )اﻷرض اﳌﻨﺒﺴﻄﺔ أو اﳌﺘﻤﺪدة اﻟﱵ ﻻ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ( ،أﻣـﺎ أﻫـﻞ اﳊﻀـﺎرة ﻓﻬـﻢ
أﻫــﻞ اﳌــﺪر )ﻛﺘــﻞ اﻟﻄــﲔ اﳌﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﺸــﺎﺋﻊ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻘــﺮى( ،وﻫــﻢ أﻫــﻞ اﳊﺠــﺮ )ﻋﻼﻣــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﻌﻠﻮ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن(.16
وﻗ ــﺪ ﺗﻄﺮﻗ ــﺖ اﳌﻌ ــﺎﺟﻢ إﱃ ﻣﻔﻬ ــﻮم «اﳊﻀ ــﺎرة» ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﺒ ــﺪاوة واﻟﺒﺎدﻳ ــﺔ واﻟﺒ ــﺪو،
ﻓﺎﳊﻀــﺎرة ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺳــﺎﻣﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻄــﻮر اﻹﻧﺴــﺎﱐ ،وﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺮﻗــﻲ اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻟﻔــﲏ واﻷدﰊ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳊﻀﺮ.17
إن اﻟﺒﻌــﺪ اﳌــﺪﻳﲏ ﻟــﻪ دور ﻣﻬــﻢ ﰲ ﺑﻨــﺎء اﳊﻀــﺎرات ،ﺑــﻞ ﺗﻜــﺎد ﺗﻜــﻮن اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺒﻘﻌــﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴــﺔ
اﻷوﱃ ﻟﻘﻴــﺎم اﳊﻀــﺎرة ،ﻓﺄﻫــﻞ اﳌــﺪن ﳝﺘــﺎزون ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮك اﳌﻬــﺬب ورﻗــﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ) Civilityوﻻ
ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﺎ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻤـﱵ  Civilisationوﻛﻠﻤـﺔ  ،(Civilityﻓﻔـﻲ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻳﺘﺠﻤـﻊ ﻣـﺎ
ﻳﻘﺪﻣ ــﻪ أﻫ ــﻞ اﻟﺮﻳ ــﻒ واﻟﺒﺎدﻳ ـ ـﺔ ﻣ ــﻦ ﳏﺎﺻ ــﻴﻞ وﺻ ــﻨﺎﻋﺎت ،وأﻳﻀ ــﺎ ﻧﺒﻐ ــﺎء اﻟﻌﻘ ــﻮل اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ــﺆﺛﺮون
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻤـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت وﺗﺘـﻮاﻓﺮ اﳌﻨﺘﺠـﺎت ورﻏـﺪ اﻟﻌـﻴﺶ اﻟﻨﺴـﱯ ،وﺗﻼﻗـﻲ
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اﻟﺘﺠــﺎر واﻟﺘﺠــﺎرة ،ﻓﺘــﺘﻼﻗﺢ اﻟﻌﻘــﻮل ،وﻳُ َﺮﻫــﻒ اﻟــﺬﻛﺎء ،وﺗﺴــﺘﺜﺎر ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺑــﺪاع ،وﻳﻌﻜــﻒ أﻧــﺎس
ّ
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب واﻟﻔﻨﻮن.18
وﻗ ـﺪ أﺷ ــﺎر إﱃ ذﻟ ــﻚ اﺑ ــﻦ ﺧﻠ ــﺪون ﻣﻘ ــﺮرا أن «اﻻﺟﺘﻤ ــﺎع اﻹﻧﺴ ــﺎﱐ ﺿ ــﺮوري» ،وﳛ ــﺪدﻩ أﻛﺜ ــﺮ:
«وﻳﻌﱪ اﳊﻜﻤﺎء ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﳍﻢ ،اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪﱐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،أي ﻻﺑﺪ ﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟـﺬي ﻫـﻮ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﺮان».19
ﻳـﺮى اﺑــﻦ ﺧﻠـﺪون أن اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻹﻧﺴـﺎﱐ ﻳﻨﺸــﺊ ﻋﻤﺮاﻧــﺎ ،واﻟﻌﻤـﺮان ﳏــﺪد ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﻄــﺎﺑﻊ اﳌــﺪﻳﲏ ﻻ
اﻟﺮﻳﻔﻲ وﻻ اﻟﺒﺪوي ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻴﻮت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺘﺠﺎورة ،ﺑﺄﺣﻴﺎء ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،ﺿـﻤﻦ ﻣﺪﻳﻨـﺔ
ﻛﺒ ــﲑة ،وﻫ ــﺬا ﻳﺴ ــﺘﻠﺰم وﺟ ــﻮد «وازع ﻳ ــﺪﻓﻊ ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ ﻋ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ؛ ﳌ ــﺎ ﰲ ﻃﺒ ــﺎﻋﻬﻢ اﳊﻴﻮاﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻌــﺪوان واﻟﻈﻠــﻢ  ،..ﻓﻴﻜــﻮن اﻟ ـﻮازع واﺣــﺪا ﻣــﻨﻬﻢ )ﻳﻘﺼــﺪ ﺣﺎﻛﻤــﺎ أو ﻣﻠﻜــﺎ( ،ﻳﻜــﻮن ﻟ ـﻪ ﻋﻠــﻴﻬﻢ
اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻴﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮة؛ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﻞ أﺣﺪ إﱃ ﻏﲑﻩ ﺑﻌﺪوان».20
ﻓﻘــﺪ ﺟﻌــﻞ اﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون وﺟــﻮد ﻧﻈــﺎم ﺳﻴﺎﺳــﻲ أو ﻣﻠــﻚ أﺳﺎﺳــﺎ ﰲ ﳒــﺎح اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟﺒﺸــﺮي وإﻻ
ﻓﺈن ﻧﻘﻴﻀﻪ اﻟﺒﻐﻲ ،أي أن وﺟﻮد اﳊﺎﻛﻢ أﺳﺎس ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﺮﻋﺎ.
واﻟﺮاﺻﺪ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرات اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ -ﺻﻐﺮت أو ﻛﱪت -ﻳﺮى أ ـﺎ ﻧﺸـﺄت ﰲ رﻗﻌـﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻣــﻦ اﳌﻴ ـﺰات ﻣــﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬــﺎ إﱃ ﻗﻴــﺎم اﳊﻀــﺎرة واﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ ،وﻗــﺪ ﻗﺎﻣــﺖ ﺟــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳊﻀــﺎرات ﻋﻠــﻰ
ﻨﺸــﺄ اﳌــﺪن ،وﺗـُْﺒ ـ َـﲎ اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﻣﺜــﻞ
ﺷـﻮاﻃﺊ اﻷ ــﺎر ،ﺣﻴــﺚ اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻟﻠﺰراﻋــﺔ ﻓﺘﺘﻜـ ّـﻮن اﻟﻘــﺮى ،ﰒ ﺗُ َ
اﳊﻀﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ :اﻟﻨﻬـﺮ اﻷﺻـﻔﺮ )ﺣﻀـﺎرة اﻟﺼـﲔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ( ،و ـﺮ اﻟﻔـﺮات )ﺣﻀـﺎرة ﺑﺎﺑـﻞ
وآﺷﻮر( ،و ﺮ اﻟﻨﻴﻞ )اﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ(.21
وﻳــﺮى اﻟــﺒﻌﺾ أن اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻤﻬــﺬب أﺑــﺮز ﲰــﺎت اﳊﻀــﺎرة وﻫــﻮ ﻧﺎﺷــﺊ ﻣــﻦ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ اﳌــﺪن
ﺣﻴ ــﺚ رﻏ ــﺪ اﻟﻌ ــﻴﺶ اﻟ ــﱵ ﺗ ــﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑ ــﺎ ﰲ ﺳ ــﻠﻮك اﻷﻓـ ـﺮاد ،ﺣﻴ ــﺚ ﻳ ــﺮى «ﺑﺮودﻳ ــﻞ» أن ﻣﻌ ــﲎ
اﳊﻀــﺎرة «إﳕــﺎ ﻳﻌــﺎرض ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﻟﻔــﻆ ﳘﺠﻴــﺔ ،وأن ﻫﻨــﺎك ﺷــﻌﻮﺑﺎ ﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﻛﻤــﺎ أن ﻫﻨــﺎك
)ﺷﻌﻮﺑﺎ( أﺧﺮى ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ﺑﺪاﺋﻴﺔ أو ﳘﺠﻴﺔ ،ﺑﻞ إن ﺑﻌـﺾ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﻌﻮب اﳌﺘﻮﺣﺸـﺔ رﲟـﺎ ﺗﺘﺴـﻢ ﺑـﻪ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ،ﱂ ﻳُﺘ َﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﳊﻀﺎرﻳﺔ».22
ﰲ ﺿﻮء ﲝﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻀﺎرة واﳌﻜﺎن ،ﳝﻜﻦ أن ﺗﱪز ﻋﺪة ﻗﻴﻢ وﻫﻲ :أن اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬـﺬب
ﻃ ــﺎﺑﻊ أﻫ ــﻞ اﳊﻀ ــﺎرات ،وأن اﻻﺳ ــﺘﻘﺮار اﳌﻜ ــﺎﱐ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺣﻀ ــﺎرﻳﺔ أﺳﺎﺳ ــﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬ ــﺎ إﻗﺎﻣ ــﺔ أﺣﻴ ــﺎء
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وﻋﻼﻗــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،وأن اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜــﺔ ،ﻳﺘﺒﻌﻬــﺎ وﺟــﻮد ﻧﻈــﺎم ﻳﺴـ ّـﲑ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد.
اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:
ﻳﺸـﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻻﺻـﻄﻼﺣﻲ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻟﻠﺤﻀـﺎرة إﱃ أﺑﻌـﺎد ﻛﺜـﲑة -ﺳــﲑد ذﻛﺮﻫـﺎ ﺑﻌﺪﺋـﺬ ،-ﺣﻴــﺚ
ﻳﺴــﺘﺨﺪم اﻟﻠﻔــﻆ -ﺑﺪاﻳــﺔ -ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ :ﳎﻤــﻮع اﳊﻴــﺎة اﻟــﱵ ﳛﻴﺎﻫــﺎ ﳎﺘﻤــﻊ ﻣــﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت ﲟــﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﻣـﻦ ﻧﻈـﻢ ﰲ اﳊﻜـﻢ ،ووﺳـﺎﺋﻞ ﲢﺼـﻴﻞ اﳌﻌـﺎش وﻋﻼﻗـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،وﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ،وﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺎ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة.23
ـﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈـﺎن رﺋﻴﺴـﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳊﻀـﺎرة ،وﳘـﺎCulture & :
ﻓﻔﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷورﺑﻴـﺔ ﻳُﺴ َ
 ،Civilsutionﻓﻠﻔﻈﺔ  Cultureﺗﻌـﲏ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ،وﻫـﻲ ﻣـﺄﺧﻮذة ﻣـﻦ اﻷﺻـﻞ اﻟﻼﺗﻴـﲏ ﲟﻌـﲎ
ﳛ ــﺮث أو ﻳﻨﻤ ــﻲ ،وﺟ ــﺎءت ﻣﻨﻬ ــﺎ ﻟﻔﻈ ــﺔ  Agricultureوﺗﻌ ــﲏ اﻟﺰراﻋ ــﺔ .واﺑﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﺮن
اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ أﻃﻠﻘــﺖ ﻟﻔﻈــﺔ  Cultureﻋﻠــﻰ اﳌﻜﺎﺳــﺐ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ واﻷدﺑﻴــﺔ واﻟﺬوﻗﻴــﺔ ،ﻓﻬــﻲ ﻋﻨــﺪ
اﻷوروﺑﻴﲔ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﻴﺎة وأﺷﻜﺎﳍﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.24
أﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ  Civilisationﻓﻬﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ أﺻـﻞ ﻻﺗﻴـﲏ وﻫـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ  Civisوﺗﻌـﲏ اﳌـﻮاﻃﻦ
ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﺳﺎﻛﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ اﳌﻌـﲎ ﰲ اﻷﺻـﻞ اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﻌـﺮﰊ ،وﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ
ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺮﻗ ــﻲ واﻟﺘﻘ ــﺪم ﻋﻨ ــﺪ اﻷﻓـ ـﺮاد وﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت ،ﰒ ﺻ ــﺎرت ﺗﻌ ــﲏ اﳊﻀ ــﺎرة ﺑﺼ ــﻮرة ﻣﻄﻠﻘ ــﺔ،
وﺻﺎرت -ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ -أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ.25Culture
وﻗــﺪ اﻧﺘﻘــﻞ ﺗﻔﺴــﲑ ﻟﻔــﻆ اﳊﻀــﺎرة ﻣــﻦ ﻓﺮﻧﺴــﺎ إﱃ أﳓــﺎء أوروﺑــﺎ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻣﺸــﺘﺒﻜﺎ ﻣــﻊ ﻟﻔــﻆ
«ﺛﻘﺎﻓــﺔ» ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﺨﺪم «ﻫﻴﺠــﻞ» اﻟﻠﻔﻈــﲔ :ﺣﻀــﺎرة/ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺪﻻﻟــﺔ واﺣــﺪة ،ﺑــﻼ اﻛ ـﱰاث أو

ﲤﻴﻴــﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ 26وﲟــﺮور اﻟــﺰﻣﻦ ﲤﻴــﺰ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻋــﻦ اﳊﻀــﺎرة ،ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ -ﻋﻨــﺪ ﺑﺮودﻳــﻞ -ﺗﻌــﲏ:
«اﳌﺒ ــﺎدئ اﳌﻌﻴﺎرﻳ ــﺔ واﻟﻘ ــﻴﻢ واﳌﺜﺎﻟﻴ ــﺎت اﳌﺸ ــﺘﻘﺔ ﻣ ــﻦ ﻛﻠﻤ ــﺔ اﻟ ــﺮوح أو اﻟ ــﺬﻫﻦ أو اﻟﻌﻘ ــﻞ» 27وﻫ ــﻮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
رﲟــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻷﺛﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ أﻛﺜــﺮ ﴰــﻮﻻ وأرﺣــﺐ رؤﻳــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﺮر أ ــﺎ «ﳎﻤــﻮع اﻟﻔــﺮوض
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺔ واﻟﺴ ــﻠﻮك اﳌﻜﺘﺴ ــﺐ واﻟﺴ ــﻤﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴ ــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ واﳌﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﲤﻴ ــﺰ ﲨﺎﻋ ــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑﺸ ـﺮﻳﺔ» ،28وﻳﻘــﺮر -أﻳﻀــﺎ -أ ــﺎ «ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﻌﻘــﺪة وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن واﺳــﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸــﺎر
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺼﺎدر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،وإﳒﺎزات روﺣﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ».29
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ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻳﻄﻮي ﲢﺘﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎ ﺎ
اﳊﻀــﺎرﻳﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻴــﺔ ،ﻓﻜــﻞ ﲨﺎﻋــﺔ ﺑﺸـﺮﻳﺔ ﳍــﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ــﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳــﺔ )وﺛﻨﻴــﺔ أو ﲰﺎوﻳــﺔ( اﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ
رؤاﻫﺎ ،وﺗﻨﺒـﻊ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت وﻗـﻴﻢ ﻫـﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺮؤى .أﻣـﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻬـﻮ ﳝـﺰج ﺑـﲔ
اﳊﻀــﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺑﻮﺻــﻒ اﳊﻀــﺎرة درﺟــﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،أو ﻫــﻲ ﻧﺘــﺎج اﳊﺎﻟــﺔ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﰲ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺘﺤﻀﺮ.

وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ «اﻟــﺮوح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ» واﻟــﱵ ﺗﻨــﺪرج ﲢﺘﻬــﺎ «اﻟﺬاﺗﻴــﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ» ﻓﻬــﻲ ﺗﻌــﲏ
«اﻟﻨــﺰوع اﻟﻔﻄــﺮي ﻟــﺪى اﻟﺒﺸــﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻫــﺪ اﳌﺘﺒــﺎدل واﻟﻨــﺰوع ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟــﺔ ،وإن ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬا
اﻟﻨﺰوع اﻟﻔﻄﺮي ﻋﺮﻓﺎﱐ أو ﻓﻜﺮي ،وﺑﻌﻀﻪ وﺟـﺪاﱐ ،وﻟﻜـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪان ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل إﻻ داﺧﻞ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ».30
وﻳﻌــﺰز ﻋﻠــﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻨﻈــﺮة اﳉﻤﻌﻴﺔ/اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻀــﺎرة ،ﻓﺎﳊﻀــﺎرة ﰲ اﳌﻘــﺎم اﻷول ﲨﻌﻴــﺔ
ﳑﻴّﺰة وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷـﻌﺐ ﻣﻌـﲔ ،ﻓﺎﳌﻌﺘـﺎد أن ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﺪة ﺷـﻌﻮب وأﺟﻨـﺎس،
ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﻴـﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ،وﻫـﻲ ﻗﺒـﻞ أي ﺷـﻲء ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻣﻴـﺔ وﳍـﺬا اﻟﺴـﺒﺐ ﺗﻨﺘﺸـﺮ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘــﻪ ﻋــﱪ اﻟﻌــﺎﱂ ﻛﻠــﻪ ،وﻗــﺪ ﻻ ﲢﻘــﻖ اﻟﺴــﻌﺎدة اﻟﻔﺮدﻳــﺔ – ﻛﻤــﺎ ﻧﺘــﻮﻫﻢ – أو
اﳌﺼــﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻟﻜــﻦ رأس ﻣــﺎل اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻳــﺰداد ﰲ ﻛــﻞ اﻷﺣ ـﻮال ،ﻓﻜــﻞ اﻷﻣــﻢ واﳊﻀــﺎرات
ﺗﺘﺠﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وأﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.31
ﻳﻘــﺎل ﻫــﺬا ﻧﻈ ـﺮا ﻟﻮﺟــﻮد ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨــﺎزع اﻟﻔﻜــﺮي ﺑــﲔ ﺑﻌــﺾ اﻷﻣــﻢ -ﻣﺜــﻞ اﳉــﺪل ﺑــﲔ اﻷﳌــﺎن
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ -ﻓﻌﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﻌﺰز اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻀﺎرة ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﻷﳑﻲ/اﻟﻜﻮﱐ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﻘـﻴﻢ
واﻟﻔﻜــﺮ ،ﻳــﺮى اﻷﳌــﺎن أن ﻫــﺬا ﻣﺼــﺪر ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ اﳌﻤﻴــﺰة ،وﻫــﺬا ﻋﺎﺋــﺪ إﱃ ﻣــﺎ
ﻻﺣﻈﻪ اﻷﳌﺎن ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤـﺔ واﻟﺼـﻔﻮة ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ،وﺗﺒـﺎﻫﻴﻬﻢ ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ
ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،ﻓـﺮأى اﳌﻔﻜــﺮون اﻷﳌــﺎن أن ﻫــﺬﻩ ﺣﻀــﺎرة ﻣﺴــﺘﻌﺎرة ،ﻏــﲑ أﳑﻴــﺔ وﻻ ﻛﻮﻧﻴــﺔ ،وﻫــﻲ
ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳍــﺎﺟﺲ اﻷﳌــﺎﱐ اﻟــﺬي ﻳــﺮى أن اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻌﻜــﺲ اﻟــﻮﻋﻲ اﻟــﺬاﰐ ﻷﻣــﺘﻬﻢ وﻫــﻲ داﺋﻤــﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺪودﻫﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وروﺣﻴﺎ.32
ﻓﻘﻀــﻴﺔ ﺗﻨــﺎزع اﳊﻀــﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻫــﺎﺟﺲ داﺋــﻢ؛ ﺧﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ ﻃﻐﻴــﺎن اﳊﻀــﺎرة اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻴﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﻠﻮب ،وأن اﻷﻣﻢ اﳌﻨﻬﺰﻣﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺼﺮ .وﻟﻜﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ أﻣﺎﻣﻨﺎ )ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ( ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻨـﺎزع ﺛﻘـﺎﰲ
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﻧﺰاﻋـﺎ ﺣﻀـﺎرﻳﺎ ﺧﺎﺻـﺔ أ ـﺎ ﺑـﺪأت ﻋﻘـﺐ اﻟﺜـﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸـﺮ،
ﻓﻜﻠﺘــﺎ اﻷﻣﺘــﲔ ﺗﻨﺘﻤﻴــﺎن إﱃ ﺣﻀــﺎرة واﺣــﺪة )اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ( ،وﻫــﺬا ﺑــﺎد ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲢﻔﻈــﺎت
اﳌﺜﻘﻔــﲔ اﻷﳌــﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ وﻫــﻲ ﲢﻔﻈــﺎت ﻇﺎﻫﺮﻫــﺎ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،وﺑﺎﻃﻨﻬــﺎ
اﻻﻋـﱰاض ﻋﻠــﻰ اﻧﺘﺸــﺎر ﻗــﻴﻢ اﻟﺜــﻮرة ،وﺗــﺄﺛﺮ اﻟــﺒﻼط اﻷﳌــﺎﱐ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ــﺎ ،ﳑــﺎ ﻗــﺪ ﻳــﺬﻳﺐ اﳉــﻨﺲ
اﻵري/اﻷﳌﺎﱐ ﰲ داﺋﺮة اﻷﳑﻴﺔ .
وﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ اﻷﻣﺮ ﲟﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﳌﻔﻜﺮون اﻷﳌﺎن ﺣﻴﺚ رأوا أن «ﺣﻀﺎرة اﻟﺼـﻔﻮة )اﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ( اﳌﺘﺤﺪﺛـﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻴﺔ ﺣﻀ ــﺎرة ﻣﺴ ــﺘﻌﺎرة ،ﱂ ﺗﻜ ــﻦ داﺧﻠﻴ ــﺔ ﺑ ــﻞ ﳎ ــﺮد ﺻ ــﻴﻎ ﺷ ــﻜﻠﻴﺔ واﺳ ــﺘﻌﺮاض ﺧ ــﺎرﺟﻲ،
واﺷــﺘﻘﺖ اﳌﺒــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘــﺔ اﻷرﺳــﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ ﺷــﺮف ﻣﺼــﻄﻨﻌﺔ؛ دﻋــﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ
اﻟﻔﺮدي واﻹﳒﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﲏ ،ووﺿﻊ اﻹﳒﺎز اﻟﻔﺮدي ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮوﺣﻲ ﰲ ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺗﻔـﻮق اﳌﻜﺎﻧـﺔ
اﳌﻮروﺛﺔ وزﺧﺮف اﻟﺒﻼط اﳌﺼﻄﻨﻊ».33
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎك ﻧﺰاع ﺛﻘﺎﰲ ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﳐﺘﻠﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺘﻮﺣﺪي اﳊﻀـﺎرة ،وإﳕـﺎ ﻳﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ ﻧﺰاﻋـﺎ
ﺣﻀــﺎرﻳﺎ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﻜ ــﻮن اﻷﻣــﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔــﺔ ﺣﻀــﺎرﻳﺎ ،وذات رﺻ ــﻴﺪ ﺛﻘــﺎﰲ ﺑﺴــﻴﻂ ﻣﻐﻠــﻖ ،وﺗﻌــﺎرض
اﻟﺘﺤﻀﲑ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوﺑﺎن ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺼﺮ ،ﻓﺘﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﺘﻘـﺪم ﺑـﺪاﻓﻊ اﻷﺣـﻮط ،وﻫـﺬا ﺗﺼـﺮف
ﻓﻴــﻪ ﺑﻌ ــﺾ اﳊﻤ ــﻖ ،ﻓﻠ ــﻴﺲ ﻫﻨ ــﺎك اﻧﻐ ــﻼق ﳏﻜــﻢ ﻛﻤ ــﺎ ﻳﻈ ــﻦ اﻟــﺒﻌﺾ ،وأن ﻫ ــﺬا اﻻﻧﻐ ــﻼق ﻳﻮﻟّــﺪ
اﻧﻔﺠﺎرا؛ ﺗﻜﻮن ﳏﺼﻠﺘﻪ ﻫﻮﺳﺎ ﲝﻀﺎرة اﳌﻨﺘﺼﺮ وﺗﻘﺪﻣﻪ وأﻳﻀﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
ﻟﺬا ،ﻳﺪﻳﻦ «ت .إس .إﻟﻴـﻮت» اﻟﺼـﺮاع اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﰲ ﻋﺎﳌﻨـﺎ ،وﻣـﺎ ﺗﺴـﻌﻰ إﻟﻴـﻪ اﳊﻀـﺎرة اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻣـﻦ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ،أو ﺑﺎﻷدق ﺗﺬوﻳﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﻗـﻞ ﺣﻀـﺎرة ،ﺣﻴـﺚ
ﻳﻘــﻮل« :ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧــﺘﻌﻠﻢ اﺣ ـﱰام ﻛــﻞ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻛﻜــﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ،ﻣﻬﻤــﺎ ﺑــﺪت أدﱏ ﻣــﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨــﺎ ،أو
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﳏﻘﲔ ﰲ أن ﻧﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻌﺾ ﲰﺎ ﺎ .إن اﳍﺪم اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﺧـﺮى ﻛﻜـﻞ ،ﳍـﻮ ﺧﻄـﺄ
ﻻ ﳝﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ ،وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮور؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺤﻴﻮاﻧﺎت».34
ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ اﳊﻀــﺎرة ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،ﺗــﱪز ﻗــﻴﻢ أرﺑــﻊ ،أوﻟﻬــﺎ :أن اﳊﻀــﺎرة ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺘﻼﻗﺢ اﳌﻌــﺮﰲ
واﻟﻔﻜــﺮي ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴــﺔ ،وأﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ اﳊﻀــﺎرات اﻷﺧــﺮى :اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﻌﺎﺻــﺮة وﺗﻜــﻮن

ﻣﻌﻄ ـ ــﺎءة ﻟﻠﺤﻀ ـ ــﺎرات اﻟﻼﺣﻘ ـ ــﺔ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ .ﺛﺎﻧﻴﻬـ ـ ــﺎ :أن اﻻﺳ ـ ــﺘﻌﻼء اﳊﻀ ـ ــﺎري ﻻ ﻳﻌ ـ ــﲏ ذوﺑـ ـ ــﺎن
اﳋﺼﻮﺻــﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ أو اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻷﺧــﺮى ،ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﲢــﺎﻓﻆ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺬوات،

وﺗﻜ ــﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﺻ ــﺒﻐﺔ اﳊﻀ ــﺎرة .ﺛﺎﻟﺜﻬـ ــﺎ :أن اﻻﻧﻐ ــﻼق اﻟﺜﻘ ــﺎﰲ وﻳﻌ ــﲏ اﳉﻤ ــﻮد
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واﻟﺘﺤﺠـ ــﺮ وأﻳﻀـ ــﺎ :رﻓـ ــﺾ اﻟـ ــﺘﻼﻗﺢ اﻟﻔﻜـ ــﺮي ،واﻟﺘﺒـ ــﺎدل اﳌﻌـ ــﺮﰲ ،ﻣ ـ ـﻦ أﻛـ ــﱪ أﺳـ ــﺒﺎب اﻟﺘﺨﻠـ ــﻒ

اﳊﻀ ــﺎري ،وﺳ ــﺒﺐ أﻳﻀ ــﺎ ﰲ اﻻﻧﻔﺠ ــﺎر اﻟ ــﺬي ﻳﻈﻬ ــﺮ ﰲ ﺗﻘﻠﻴ ــﺪ اﳊﻀ ــﺎرة اﻷﻗ ــﻮى .راﺑﻌﻬ ــﺎ :أن
اﳊﻀﺎرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮن ذات ﺻـﺒﻐﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ،ﲢـﱰم اﻟﺸـﻌﻮب اﻷﺧـﺮى ،وﺗﺄﺧـﺬ ﺑﺄﻳـﺪﻳﻬﺎ ،وﲢـﱰم
ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ.
اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ:

وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﶈﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﳊﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( ،ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻀﺎرة ،ﲝﻜـﻢ
أن ﻛــﻞ ﳎﺘﻤــﻊ ﻟــﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ اﳋﺎﺻــﺔ ،ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻣــﻪ اﳊﻀــﺎري ،وﻫــﺬا ﻳﻘﻮدﻧــﺎ إﱃ ﲝــﺚ
ﻋﻼﻗــﺔ اﳊﻀــﺎرة ﺑـ ـ«اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ» ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳊﻀــﺎرة واﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ أﻛﺜــﺮ رﺣﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ

ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻟﻌﺸﲑة أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺼـﻐﲑة ،وﺗﺴـﻤﻰ اﳉﻤﺎﻋـﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ،وﻫــﻲ« :اﻟــﱵ ﻳﺸــﺎرك ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔــﺮد ،وﺗﻜــﻮن ﻣﺮﻛ ـﺰا ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻟﻠﺤﻴــﺎة ،واﳌﺼــﺎﱀ واﻟﺴــﻠﻮك
اﻟﺒﺸــﺮي ،وﺗﺘﻤﻴــﺰ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺑﻮﺟــﻮد ﺷــﻌﻮر اﳉﻤﺎﻋ ـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﺘﻤﺮﻛــﺰ ﺣــﻮل اﻟﺴــﻼﻟﺔ»،35
وﻫــﻲ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ أﺑﺴــﻂ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺒﺸــﺮي اﻟــﺬي ﻳﺘﺠــﺎوز اﻷﺳــﺮة اﻟﺼــﻐﲑة .أﻣــﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﻓﻬــﻮ
اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻷﻛــﱪ اﻟــﺬي ﻳﺸــﻤﻞ ﳐﺘﻠــﻒ أﺷــﻜﺎل اﳉﻤﺎﻋــﺎت اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ :اﻷﺳــﺮة ،اﻟﻌــﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒــﲑة،
اﻟﻌﺸــﺎﺋﺮ ،اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ ،اﻟﻘ ــﺮى ،اﳌــﺪن ،وﻗــﺪ ﻳﻜ ــﻮن ﻫــﺬا اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﻣﺘ ــﺄﺧﺮا ،ﰲ ﻣﻨ ــﺄى ﻋــﻦ اﳊﻀ ــﺎرة،
وﻟﻜﻨــﻪ ﻳﻈــﻞ ﳎﺘﻤﻌــﺎ ﻟــﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ اﳋﺎﺻــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ اﻟﺸــﻌﱯ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴــﺰ
«ﺑﺎﻟﻌﺎدات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺴﻨﻦ )اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ( وﺑﻂء اﻟﺘﻐﻴﲑ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﰲ».36

وﻫــﺬا ﻳﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺤﻀــﺮي  Urban Societyاﻟــﺬي ﻳﻌـ ّـﺮف ﺑﺄﻧــﻪ« :ذو اﳌﺴــﺘﻮى

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻘﺪم ﰲ ﻣﺪن اﳊﻀﺎرة  ،..وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺜﺎﱄ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎت اﻟـﱵ
ﻻ ﳒـ ــﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤ ـ ـﻊ اﻟﺸـ ــﻌﱯ وﻫـ ــﻲ :اﻟﺘﻌﻘـ ــﺪ ،واﻟﺘﺒـ ــﺎﻳﻦ ،وﺗﻘﺴـ ــﻴﻢ اﻟﻌﻤـ ــﻞ ،وارﺗﻔـ ــﺎع اﳌﺴـ ــﺘﻮى
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺴـﻠﻮك ،وﺗﻘـﺪم اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻘـﺪم اﻟﻌﻠﻤـﻲ ،وﻃﺒﻘـﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳊﻀﺮي ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺘﺤﻀﺮ» ،37ﻓﺎﳊﻀﺎرة -أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ -ﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻬـﺎ
ﰲ ﻗﻴﻤﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳊﻀﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲤﺘﺎز ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،رﻏﻢ
اﻟﺘﻼﻗﺢ اﻟﻔﻜﺮي واﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻳﻘﻮدﻧ ــﺎ -ﻫ ــﺬا اﻟﻄ ــﺮح -إﱃ ﻧﻘﻄ ــﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳ ــﺔ أﺧ ــﺮى ،وﻫ ــﻲ أن اﳊﻀ ــﺎرات ﻋﺼ ــﺎرة ﻓﻜ ــﺮ ﲨ ــﺎﻋﻲ
وﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﻮد ﻓﺮدﻳﺔ ،واﻟﻔﻜـﺮ اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﻳﺼـﻬﺮ ﻧﻔـﻮس اﻟﺸـﻌﺐ وﻳﺸـﻜﻞ ﻋﻘـﻮل اﳌﺒـﺪﻋﲔ ،ﻓﻴـﺄﰐ
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ﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺳـﻴﺎق ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳉﻤﻌـﻲ اﻟﻌـﺎم ،وﻫـﻮ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧـﺎﺑﻊ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ واﻟﻘـﻴﻢ واﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳊﻀﺮي؛ ﳑﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠـﻰ ﲤﻴـﺰ ﺑﻌـﺾ اﳌﺒـﺪﻋﲔ ﻣـﻦ أﺑﻨـﺎء ﻣﻨـﺎﻃﻖ
أﺧﺮى ﻏﲑ ﺣﻀﺎرﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺧﻀـﻢ ﺣﻀـﺎرة ﻛـﱪى ،ﻓـﺈن ﻫـﺆﻻء اﳌﺒـﺪﻋﲔ
ﻳــﺄﺗﻮن ﺑﺈﺑــﺪاﻋﻬﻢ ﺿــﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﳊﻀــﺎري اﻟﻌــﺎم ،أي أ ــﻢ ﻳﻘﺒﻠــﻮن اﻻﻧﻀـﻮاء ﲢــﺖ اﳊﻀــﺎرة اﻟــﱵ
ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﰲ ﻛﻨﻔﻬــﺎ ،ﺷــﺎرﺑﲔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﻬــﺎ وﺗﺼــﻮرا ﺎ وﻟﻐﺘﻬــﺎ ،وﻫــﺬا دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ أن اﳊﻀــﺎرة ﻫــﻲ
ﻣﺸﺎرب ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆﻃّﺮ اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻌﺖ ﺗﺼﻮرا ﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ وﻋﻘﻴـﺪة،
واﳌﺜﺎل ّ
ت اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼـﺎرى واﻟﻔـﺮس وﻏـﲑﻫﻢ( ﻣﺘﺴـﻌﺎ ﳌﺒـﺪﻋﻴﻬﺎ ،وﻓـﻖ
وﻣﻊ ذﻟﻚ َو َ
ﺟﺪ ْ
اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﻌــﺎم ﳍــﺬﻩ اﳊﻀــﺎرة .وﻛــﺎن ﻫــﺬا ﺟﻨﺒــﺎ إﱃ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ إﺑــﺪاع اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﳌﺴــﻠﻤﲔ ،اﻟــﺬﻳﻦ
أﻟّﻔﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ،اﶈﻤﻠﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
«ﻓﻘــﺪ أﺿــﺤﺖ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أداة اﻟﻌﻠــﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ وﻗﺎﻣــﺖ ﰲ اﳌﺸــﺮق ﺑﺎﻟــﺪور اﻟــﺬي
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب  ،..وﱂ ﲢﺘـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧـﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌـﺔ ﺑـﺬا ﺎ ،وﻟﻜـﻦ
اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹدارة ﻫـﻮ اﻟـﺬي أدى إﱃ ﺗﻄﻮﻳﻌﻬـﺎ ﻟـﺘﻼﺋﻢ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ».38
واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أن اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻔﻬــﻢ ﺟﻴــﺪا دون ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓــﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ أو اﻟﻨﺜﺮ  ،..ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﺘﺼـﺮ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﻠﻤﲔ،
ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﺒﻬﺎ ،إذ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻴﻬـﻮد ﻳﺴـﻬﻤﻮن ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﻮم إﺳـﻬﺎﻣﺎ ﻧﺸـﻄﺎ ،ﻟﺪرﺟـﺔ
أن ﻛﺘﺎب «ﻳﻨﺒﻮع اﳊﻴﺎة» ﻻﺑﻦ ﺟﱪول ﻛﺎن ﻳﻈﻦ ﺣـﱴ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ أﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺄﻟﻴﻒ ﻋـﺎﱂ
ﻣﺴــﻠﻢ ،ﺣــﱴ ﻛﺸــﻒ ﺳــﺎﻟﻮﻣﻮن ﻣﻮﻧــﻚ ﻋــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ ﻫــﺬا اﳌﺆﻟــﻒ اﻟﻴﻬــﻮدي ،ﻛــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﳌﺆﻟﻔــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ إﺳـﺤﺎق ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻣﻮﺳـﻰ ﺑـﻦ ﻣﻴﻤـﻮن ﻻ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ أﻋﻤـﺎل
اﳌﺆﻟﻔﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ.39
وﻗﺪ ﲢﺪث ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻬﲑ «ﻓﺮوﻳﺪ» ﻋﻦ «اﳊﺎﻟـﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ» ﻟﻠﺸـﻌﻮب ،ورأى أن «ﺣﻀـﺎرة
اﻹﻧﺴــﺎن – اﻟــﱵ ﺗﻌــﲏ ﻛــﻞ اﻷوﺟــﻪ اﻟــﱵ رﻓﻌــﺖ اﳊﻴــﺎة اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ ذا ــﺎ ﻟﺘﺼــﺒﺢ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ اﳊﺎﻟــﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻮﺣﻮش» ،40واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ ﻻ ﻳﻌـﲏ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ أن ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﻮ
ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻀﺮ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﳊﻴﻮان ،وإﳕـﺎ ﺗﻌـﲏ «اﻟﺴـﻠﻮك اﳊﻀـﺎري اﳌﻬـﺬب» ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﳍﻤﺠﻴـﺔ اﻟـﱵ
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ﺗﻜــﻮن ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴــﺔ ،وأﻳﻀــﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺸــﻮﻓﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻟﺒﺸــﺮ -رﻏــﻢ
ﺣﺼــﻮﳍﻢ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﳊﻀــﺎرة -ﻣﺘﺤﻠــﲔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮك اﳌﻬﺬب.وﻗــﺪ ﺣــﺪث ﻫــﺬا ﻣــﻊ
اﻟﺸــﻌﻮب اﻷوروﺑﻴــﺔ أﺛﻨــﺎء اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺣــﲔ ﻛﺎﻧــﺖ دﻋــﺎوى اﻟﻔﺎﺷــﻴﺔ واﻟﻨﺎزﻳــﺔ ﰲ أوﺟﻬــﺎ،
وأﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺮب اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ ،ﺣﻴـﺚ أﺳـﻔﺮت ﲨﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺼـﺮب واﳉﺒـﻞ اﻷﺳـﻮد ﰲ ﺣـﺮ ﻢ
ﻣــﻊ اﻟﺒﻮﺳــﻨﻴﲔ )اﳌﺴــﻠﻤﲔ( ﻋــﻦ ﺗﻌﺼــﺐ ﻋﺮﻗــﻲ ودﻳــﲏ وﺳــﻂ ﲣــﺎذل دوﱄ )ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪول
اﻷوروﺑﻴــﺔ( وﺻــﻞ إﱃ درﺟــﺔ اﻟﺘﻮاﻃــﺆ اﳌﻜﺸــﻮف ،41وﻫــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﳊﻀــﺎرة ﱂ ﺗﺘﺠــﺬر ﰲ
ﻧﻔﻮس ﻫﺆﻻء ،وأ ﺎ ﳎﺮد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎدﻳﺔ وﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ.
ﻔﺴــﺮ ﺑــﺄن اﳉﻤــﺎﻫﲑ ﻗــﺪ ــﺪأ وﺗﺘﺤﻠــﻰ ﺑﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻃﻴﺒــﺔ ،ﻣــﺎداﻣﻮا ﳛﺼــﻠﻮن ﻋﻠــﻰ ﺧــﺪﻣﺎت
وﻫـﺬا ﻳُ ّ
ﻣﺘﻤﻴ ــﺰة ،وﻳﻌﻴﺸ ــﻮن ﰲ ﻣﺴ ــﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸ ــﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴ ــﺔ ،وﻟﻜ ــﻨﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺧﺴ ــﺎرة ﻫ ــﺬﻩ اﻷﺷـ ــﻴﺎء،
ﻓﺴﻴﺼﺒﺤﻮن أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﻏﲑ اﳌﺘﺤﻀﺮة ،اﻟﱵ ﻳﺼـﻔﻬﺎ ﻓﺮوﻳـﺪ أ ـﻢ «ﻛﺴـﺎﱃ وﻏـﲑ أذﻛﻴـﺎء وﻟـﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ» وﻳﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﳕـﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻋﻀـﻮي ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﳕـﻮ
اﳊﻀﺎرة ﻣﺼﻄﻨﻊ ،وﺳﺘﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮروﺛﺎت( واﳊﻀـﺎرة إﱃ اﻟﺼـﺮاع ﻣـﻊ اﺑﺘﻌـﺎد
أﻧﺴﺎق ﳕﻮﳘﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﺗﺼـﺒﺢ اﳊﻀـﺎرة ﻗﺸـﺮة ﻣﺎدﻳـﺔ ﻓﺎرﻏـﺔ وﳎـﺮدة ﻣـﻦ
اﻟﺮوح اﶈﺮﻛﺔ ،وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﻬﺎر.42
ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﳌﻌﺮﰲ ﺑـﲔ اﳊﻀـﺎرة واﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،ﺗـﱪز ﻗـﻴﻢ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫـﺎ :أن اﳊﻀـﺎرة ﻧﺘـﺎج ﳎﺘﻤﻌـﻲ
وﳏﺼــﻠﺔ ﺟﻬــﻮد أﻓﺮادﻫــﺎ :ﳔﺒــﺔ وﺷــﻌﺒﺎ .وأﻳﻀــﺎ :أن اﳊﻀــﺎرة ذات اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴــﺎﱐ اﳌﺘﺴــﺎﻣﺢ،
ﺗﻘﺒ ــﻞ اﻷﻗﻠﻴ ــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ــﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴ ــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ،ﺿ ــﻤﻦ ﺑﻨﻴﺎ ــﺎ اﻟﻌ ــﺎم ،وﺗﻌ ــﱰف ﺑﺈﺑ ــﺪاﻋﺎ ﻢ ،وﺗﻘ ــﺪر
ﻋﻄﺎءا ﻢ .ﻛﺬﻟﻚ :ﻓﺈن اﳊﻀﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎدﻳﺔ )ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ رﻓﻴﻊ( وإﳕـﺎ ﻗـﻴﻢ ﺧﻠﻘﻴـﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻬﺬﺑﺔ ،ﺗﻨﻄﺒﻊ ﰲ اﻷﻓﺮاد.
اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﺎرﻳﺦ:

ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ إﱃ اﳊﻀﺎرة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ« :ﲦـﺮة ﻛـﻞ ﺟﻬـﺪ ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ اﻹﻧﺴـﺎن ﻟﺘﺤﺴـﲔ ﻇـﺮوف
ﺣﻴﺎﺗــﻪ ،ﺳـﻮاء أﻛــﺎن اﺠﻤﻟﻬــﻮد اﳌﺒــﺬول ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﱃ ﺗﻠــﻚ اﻟﺜﻤــﺮة ﻣﻘﺼــﻮدا أو ﻏــﲑ ﻣﻘﺼــﻮد ،وﺳـﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻤﺮة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ».43
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وﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻳﻨﻈــﺮ ﻟﻠﺤﻀــﺎرة ﲟﻨﻈــﻮر زﻣــﲏ ،ﺣﻴــﺚ ﻳــﺮى اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﺻــﺎﻋﺪا ،ﻳﺘﻘــﺪم ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺮاﻛﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن ،ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘـﻞ ﺑـﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎت اﳊﻀـﺎرﻳﺔ ﺳـﻮاء ﰲ
ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺄة أو اﻟﻘﻮة أو اﻷﻓﻮل.
إن اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻳﻔﻴــﺪﻧﺎ ﰲ إﻗﺎﻣــﺔ اﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ اﳊﻀــﺎرات ،ﻓﻤــﺜﻼ ﻫﻨــﺎك ﺣﻀــﺎرات أﻋﻠــﺖ ﻣــﻦ ﺷــﺄن
اﻟﻔﺮد ،وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ إﳍﺎ –ﺣﺎﺷﺎ ﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ،-ﻣﺜـﻞ اﳊﻀـﺎرة اﳍﻠﻴﻨﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ اﻟـﱵ ﺟﻌﻠـﺖ «ﻋﺒـﺎدة
اﻹﻧﺴ ـ ــﺎن» أو ﻣ ـ ــﺬﻫﺐ اﻹﳝ ـ ــﺎن ﺑﺎﻹﻧﺴ ـ ــﺎن ﺳ ـ ــﺒﻴﻼ ﳍ ـ ــﺎ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﱪ ﻋﻨﻬ ـ ــﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴ ـ ــﻮف اﳍﻠﻴ ـ ــﲏ
ﺑﺮوﺗـ ــﺎﺟﻮراس  Protagorasﰲ اﻟﻘـ ــﺮن اﳋـ ــﺎﻣﺲ ﻗﺒـ ــﻞ اﳌـ ــﻴﻼد ﺑﻘﻮﻟﺘـ ــﻪ اﳌﺸـ ــﻬﻮرة« :إن اﻹﻧﺴـ ــﺎن ﻫـ ــﻮ
ﻣﻘﻴــﺎس ﻛــﻞ ﺷــﻲء» ،44وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻐﺮب ،ﻷن اﳍﻠﻴﻨﻴــﲔ أﻗــﺎﻣﻮا ﺣﻀــﺎر ﻢ ﻋﻠــﻰ أﻧﻘــﺎض
اﳊﻀــﺎرة اﳌﻴﻨﻮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺳــﻘﻄﺖ ﲢــﺖ أﻗــﺪام اﻟﱪاﺑــﺮة اﻟــﺬﻳﻦ ﻏﺰوﻫــﺎ ،وﻧﺸــﺮوا ﰲ ﺑﻠــﺪا ﺎ ﻃﺒــﺎﻋﻬﻢ
اﻟﱪﺑﺮﻳ ــﺔ ،وﱂ ﻳﺴ ــﺘﻄﻊ اﳍﻠﻴﻨﻴ ــﻮن أن ﻳﺘﺨﻠﺼ ـﻮا ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﳌ ـﲑاث اﳌﺘﻤﺜ ــﻞ ﰲ ﻋﺒ ــﺎدة اﻹﻧﺴ ــﺎن اﻟ ــﱵ
ﲡﻠﺖ أوﻻ ﰲ ﻋﺒﺎدة اﻟﺮوح اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳍﻠﻴﲏ ﰲ ﻣﺪﻧﻪ اﻟﺼﻐﲑة ،ﰒ ﺗﻄﻮرت أﻛﺜﺮ ﻟﻌﺒﺎدة
ﻓــﺮد ﰎ ﺗﺄﻟﻴﻬــﻪ وﻛــﺎن أﻣــﺎﻣﻬﻢ اﻟﻄﺎﻏﻴــﺔ اﻟﺼــﻘﻠﻲ أو اﳌﻠــﻚ اﳌﻘــﺪوﱐ أو اﻻﻣﱪاﻃــﻮر اﻟﺮوﻣــﺎﱐ ،وﻇﻠـﻮا
ﻳﺘــﺄرﺟﺤﻮن ﺑــﲔ ﻋﺒــﺎدة اﻟﻔــﺮد ،واﳉﻤﺎﻋــﺔ ،واﳌﻠــﻚ ،ﺣــﱴ اﺳﺘﺴــﻠﻤﻮا ﻟــﺪﻳﺎﻧﺘﲔ :اﻟﺒﻮذﻳــﺔ ﰲ اﳍﻨــﺪ،
واﻟﻨﺼـ ـﺮاﻧﻴﺔ ﰲ ﺣ ــﻮض اﻟﺒﺤ ــﺮ اﳌﺘﻮﺳ ــﻂ ،ﻷ ــﻢ ﺷ ــﻌﺮوا أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﺑﺎﺳ ــﺘﻄﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴ ــﺎن أن ﻳﺆﻟ ــﻪ
ﻧﻔﺴﻪ.45
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳊﻀﺎرة ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻼزﻣﻴـﺔ ،ﻓﻠـﻴﺲ ﻫﻨـﺎك ﺣﻀـﺎرة دون ﺗـﺎرﻳﺦ ،وﻗـﺪ ﻳﺸـﻤﻞ
اﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ ﺳ ــﲑ اﻷﻣ ــﻢ واﳌﻠ ــﻮك واﻟﻨﺰاﻋ ــﺎت واﳊ ــﺮوب واﻟﻘﺤ ــﻂ واﳋ ــﲑ ،أﻣ ــﺎ اﳊﻀ ــﺎرة ﻓﻬ ــﻲ ﺗﻌﺘ ــﲏ
ﲟﻨﺠﺰات اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ،وﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،ﻓﺎﳊﻀـﺎرة ﻧـﺎﺗﺞ ﻣـﻦ ﻧـﻮاﺗﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ،
وﲦﺮة ﻣﻦ ﲦﺮاﺗﻪ ،ﻓﻬﻲ اﻷﺧﺺ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻋﻢ.
وﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻵﺛﺎر واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻘــﺪم اﻷﻣــﻢ ،وﳝﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻵﺛــﺎر ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺷــﻌﻮب وﺣﻀــﺎرات ﺑﻜﺎﻣﻠﻬــﺎ ،ﻣﺜﻠﻤــﺎ
ﺣﺪث ﻣﻊ ﺣﻀﺎرة اﳌﺼـﺮﻳﲔ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ،ﻓﻘـﺪ ﰎ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺗﺎرﳜﻬـﺎ ،ﻋـﱪ ﻓـﻚ إﺷـﺎرات ﻟﻐﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷﺎﻣﺒﻠﻴﻮن.
وإذا ﻛ ــﺎن اﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ ﺳﻠﺴ ــﻠﺔ ﻣﺘﺼ ــﻠﺔ اﳊﻠﻘ ــﺎت ،ﻓ ــﺈن اﳊﻀ ــﺎرات أﻳﻀ ــﺎ ﺳﻠﺴ ــﻠﺔ ،ﻣ ــﻊ اﻷﺧ ــﺬ ﰲ
اﳊﺴــﺒﺎن أن اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﳊﻀــﺎري ﺑــﲔ اﻷﻣــﻢ ﻗــﺎﺋﻢ ،وأن اﳊﻀــﺎرات ﺗــﺘﻼﻗﺢ ،وﻛــﻞ ﺣﻀــﺎرة ﺗﺒــﲏ
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ﻋﻠــﻰ ﻧﺎﻟﺘــﻪ ﳑــﺎ وﺻــﻠﻬﺎ ﻣــﻦ اﳊﻀــﺎرات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻜــﺬا ،ﻓــﺈن اﻟﺘــﺎرﻳﺦ واﳊﻀــﺎرة ﻳﺘﺸــﺎ ﺎن ﰲ
اﻟﺘﺘــﺎﺑﻊ اﻟــﺰﻣﲏ اﳌﺘﺴﻠﺴــﻞ اﳌـﱰاﻛﻢ ،وﰲ أﳘﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﲡــﺎرب وﺧـﱪات اﻟﺸــﻌﻮب اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ،
وﻫﺬا دور ﻋﻠﻤﺎء اﳊﻀﺎرات ،أن ﳛﻮﻟﻮا أﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺦ وأﺧﺒـﺎرﻩ إﱃ ﲡـﺎرب ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﺒﺸـﺮ؛ «ﻷن
اﻷﺧﺒ ــﺎر ﻟﻴﺴ ــﺖ ﳎ ــﺮد ﻛ ــﻼم ﻣ ــﺪون ﰲ اﻟﻜﺘ ــﺐ إﱃ ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻲ ﲡ ــﺎرب ،واﻟﺘﺠ ــﺎرب ﺗﺒﻘ ــﻰ ﺣﻴ ــﺔ،
ﺑﺜﻤﺮا ﺎ».46
ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻋﻼﻗـﺔ اﳊﻀـﺎرة ﺑﺎﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﺗﻈﻬـﺮ ﰲ ﻗـﺪرة اﳊﻀـﺎرات وﻣﻔﻜﺮوﻫـﺎ وﻋﻠﻤﺎؤﻫـﺎ
ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ أﺣــﺪاث اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ،وﺧ ـﱪات اﻟﺸــﻌﻮب ،وﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗﻌــﺎد وﺗﺘﻜــﺮر ﻧﻔــﺲ
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ أﺣﺪاﺛﻪ ،ﻳﺘﻢ
ﺗـ ــﺪارك ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ،ﻟﺘﻜـ ــﻮن اﶈﺼـ ــﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـ ــﺔ :ﲦ ـ ـﺮات ﻋﻠـ ــﻰ ﲦ ـ ـﺮات ،ودروس ﻋﻠـ ــﻰ دروس،
وﺧﱪات ﻣﱰاﻛﻤﺔ .وﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﻆ أن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﺎﻋﻞ اﳊﻀﺎرة ﻣﻦ أﻣﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﳛﻤﻞ ﻣﻌـﻪ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺮاث اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺘﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲢﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع.
اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺪوﻟﺔ:

ﻫﻨــﺎك اﻟﺘﺒــﺎس ﺑــﲔ ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻀــﺎرة واﻟﺪوﻟــﺔ ،ﻓــﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳــﺮى اﳊﻀــﺎرة ﻫــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﻓــﺈذا ﺳــﻘﻄﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ زاﻟﺖ اﳊﻀﺎرة ،راﺑﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .وﻫﺬا ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺻﺮ ،وﻗﺪ اﻧﺘﺒﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إﱃ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ،
ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ« :إن ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺪو ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻴﺎل؛ ﻷن اﳉﻴﻞ اﻷول ﱂ ﻳﺰاﻟـﻮا ﻋﻠـﻰ
ﺧﻠــﻖ اﻟﺒــﺪاوة وﺧﺸــﻮﻧﺘﻬﺎ وﺗﻮﺣﺸــﻬﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻈﻒ اﻟﻌــﻴﺶ واﻟﺒﺴــﺎﻟﺔ واﻻﻓـﱰاس واﻻﺷـﱰاك ﰲ اﺠﻤﻟــﺪ،
واﳉﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﲢـ ّـﻮل ﺣــﺎﳍﻢ ﺑﺎﳌﻠــﻚ واﻟــﱰف ﻣــﻦ اﻟﺒــﺪاوة إﱃ اﳊﻀــﺎرة ،وﻣــﻦ اﻟﺸــﻈﻒ إﱃ اﻟــﱰف
واﳋﺼﺐ ،وﻣﻦ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﺠﻤﻟﺪ إﱃ اﻧﻔﺮاد اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻪ ،وﻛﺴﻞ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻣـﻦ ﻋـﺰ
اﻻﺳــﺘﻄﺎﻟﺔ إﱃ ذل اﻻﺳــﺘﻜﺎﻧﺔ ،ﻓﺘﻨﻜﺴــﺮ ﺳــﻮدة اﻟﻌﺼــﺒﻴﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﻲء ،وﺗــﺆﻧﺲ ﻣــﻨﻬﻢ اﳌﻬﺎﻧــﺔ
واﳋﻀــﻮع .أﻣــﺎ اﳉﻴــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،ﻓﻴﻨﺴــﻮن ﻋﻬــﺪ اﻟﺒــﺪاوة واﳋﺸــﻮﻧﺔ ﻛــﺄن ﱂ ﺗﻜــﻦ ،وﻳﻔﻘــﺪون ﺣــﻼوة
اﻟﻌــﺰ واﻟﻌﺼــﺒﻴﺔ ﲟــﺎ ﻫــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻠﻜــﺔ اﻟﻘﻬــﺮ ،وﻳﺒﻠــﻎ ﻓــﻴﻬﻢ اﻟــﱰف ﻏﺎﻳﺘــﻪ ﲟــﺎ ﺗﻔﻨﻘــﻮﻩ ﻣــﻦ اﻟﻨﻌــﻴﻢ
وﻧﻀــﺎرة اﻟﻌــﻴﺶ ،ﻓﻴﺼــﲑون ﻋﻴــﺎﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ ،وﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ اﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻮﻟــﺪان اﶈﺘــﺎﺟﲔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌــﺔ
ﻋﻨﻬﻢ وﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ».47
ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،ﻳﺮﺻـﺪ اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون ﻋﻤـﺮ اﻟﺪوﻟـﺔ زﻣﻨﻴـﺎ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻌﻴـﺎر واﺿـﺢ ﺑـﲔ اﻷﻣـﻢ،
وﻫــﻮ ﻣﻌﻴــﺎر ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ دول إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣــﺖ وﺳــﻘﻄﺖ ﰲ اﳌﻐــﺮب اﻟﻌــﺮﰊ وﰲ ﻣﺼــﺮ وﰲ اﻟﻌـﺮاق

12

واﻟﺸــﺎم ،إﻧــﻪ ﻣﻌﻴــﺎر اﻟﻌﺼــﺒﻴﺔ :وﻳﻌــﲏ اﻟﻔﺘــﻮة واﻟﻘــﻮة واﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ ﺑﻨــﺎء اﺠﻤﻟــﺪ ،وﻫــﺬا ﻳﺴــﺘﺘﺒﻌﻪ ﲢﻤــﻞ
ﺷــﻈﻒ اﻟﻌــﻴﺶ ﰲ ﺣﻴــﺎة اﻟﺒــﺪاوة ،وﲢﻤــﻞ أﻫ ـﻮال اﳌﻌــﺎرك ،وﻫــﺬﻩ ﲢــﺪث ﻟﻠﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻟــﱵ ﺗــﺄﰐ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺎدﻳــﺔ ﻣﺘﻮﺣــﺪة ﺧﻠــﻒ زﻋــﻴﻢ ﻃﻤـﻮح ﻟﻠﻤﺠــﺪ ،وﻣــﻦ ﰒ ﻳﻘــﻴﻢ ﻣﻠﻜــﻪ ،وﳚﻌﻠــﻪ ﰲ ذرﻳﺘــﻪ ،وﻫــﺬا ﻫــﻮ
اﳉﻴــﻞ اﻷول ،وﻫــﻮ ﺟﻴــﻞ ﺟﻠِــﺪ ﺛﺎﺑــﺖ ﻛــﺎرﻩ ﻟﻠﺪﻋــﺔ ،أﻣــﺎ اﳉﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﻬــﻮ ﻳﻮﻃــﺪ دﻋــﺎﺋﻢ اﳌﻠــﻚ،
وﻳﺘﻮﺳــﻊ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺎن وﻣﻈــﺎﻫﺮ اﳊﻀــﺎرة ،وﳝﻴــﻞ ﻗﻠــﻴﻼ إﱃ اﻟﺪﻋــﺔ ،ﰲ ﺣــﲔ ﳜﻠــﺪ اﳉﻴــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ إﱃ
اﻟﱰف واﻟﺪﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،وﻳﻔﺘﻘﺮ اﳊﻤﺎﺳﺔ واﻟﻘﻮة ،وﳛﺘﺎج إﱃ ﻣـﻦ ﻳـﺪاﻓﻊ ﻋﻨـﻪ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻜـﻮن ﲨﺎﻋـﺔ
ﻃﻤﻮﺣــﺔ أﺧــﺮى ﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻧــﺖ ،ﻟﺘﺘﻘــﺪم وﺗﺴــﺘﻮﱃ ﻋﻠــﻰ اﳌﻠــﻚ اﻟﻀــﻌﻴﻒ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ،وﺗﺒــﺪأ ﻣﻌﻬــﺎ دوﻟــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪ ،ووﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻩ اﻟـﺰﻣﲏ ﻓـﺈن ﻋﻤـﺮ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﺗﺴـﻌﲔ إﱃ ﻣﺌـﺔ
ﻋﺎم ،ﻷن زﻣﻦ اﳉﻴﻞ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻮﻗــﻒ رؤﻳــﺔ اﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون ﻋﻨــﺪ ﳎــﺮد ﺗﻐﻠــﺐ اﳉﻤﺎﻋــﺎت اﻟﺒﺪوﻳــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ ﻇــﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣــﻪ،
وإﳕــﺎ ﺗﺸــﲑ إﱃ ﺣــﺎﻻت اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﻫــﻮ إن ﻛــﺎن ﻗــﺪ رّﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻠــﺐ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﺒــﺪوي،
ﻓــﻸن ﻫــﺬا ﺷــﺎﺋﻊ ﰲ زﻣﺎﻧــﻪ ،وﰲ اﻷزﻣﻨــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻟﻜــﻦ ﺗﺒﻘــﻰ ﻫﻨــﺎك ﺷ ـﻮاﻫﺪ ﲣــﺎﻟﻒ ﻣــﺎ
ذﻛــﺮﻩ ،ﻓﻘــﺪ ﻳﺘﻐﻠــﺐ ﻓــﺮد -دون ﻗﺒﻴﻠــﺔ أو ﻋﺸــﲑة -ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ ،وﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷﺨﺼــﻴﺘﻪ
اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻴــﺔ أن ﳚﻤــﻊ اﻟﻨــﺎس ﳐﺘﻠﻔــﻲ اﻟﻘﺒــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺷﺨﺼــﻪ .ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻣﻠــﻚ اﻟﺪوﻟــﺔ
وﺗﺘﺒــﺪل ﺳــﻼﻻت اﳌﻠــﻮك ،وﺗﺒﻘــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑــﻨﻔﺲ ﻣﺴــﻤﺎﻫﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴــﺔ ،واﳋﻼﻓــﺔ
اﻷﻣﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪل اﳋﻠﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﻴﻮت ﺑﲏ أﻣﻴﺔ :ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﰊ ﺳـﻔﻴﺎن إﱃ اﺑﻨـﻪ ﻳﺰﻳـﺪ ،ﰒ
إﱃ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﳊﻜـﻢ ،واﺑﻨـﻪ ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ ﺑـﻦ ﻣـﺮوان ،واﻟﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ  ،..وﻧﻔـﺲ اﻷﻣـﺮ ﰲ
اﳋﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻋﺼــﻮرﻫﺎ ،وﰲ اﳋﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ وﻫــﺬا اﻧﻘــﻼب أﺑــﻴﺾ أو ﺗﻐﻴــﲑ ﰲ
اﻟﻄﺒﻘ ــﺔ اﳊﺎﻛﻤ ــﺔ ﺑﺸ ــﻜﻞ ﺳ ــﻠﻤﻲ ،وإﻧﺸ ــﺎء ﺳ ــﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳ ــﺪة ﰲ اﳊﻜ ــﻢ ،ﻓ ــﺈذا ﺿ ــﻌﻔﺖ ﺗﺴ ــﻠﻤﺖ
ﺳﻼﻟﺔ أﺧﺮى ،ﺿﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻗــﺪ ﺗﻨﺒــﻪ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ -ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺪم -إﱃ أن ﻣــﺪﺧﻞ ﻓﺴــﺎد اﻷﻣــﺔ إﳕــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺎزع ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻨﺎس واﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻗﺪ اﻓﱰض اﻹﺳﻼم أن
ﲨﺎﻋﺘﻪ ُﲢ َﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺪي واﻟﺸﺮﻋﻲ ،واﻟﻀﻤﲑ اﳋﻠﻘﻲ اﻟـﻴﻘﻆ اﻟـﻮاﻋﻲ ،وﻗـﺪ ﺑـﺪأ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ
واﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺻـﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ وﺗﻘﻠﺒـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎد وأﻫـﻮاء أﻫـﻞ اﳊﻜـﻢ ،ﺑﱰﺳـﻴﺦ
اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻧﺸــﺄ اﻻﻧﻔﺼــﺎل اﻟﻜﺒــﲑ ﺑــﲔ اﻟﺪوﻟــﺔ
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)ﻣﺘﻐﲑة اﳊﻜﺎم واﳊﻜﻮﻣﺎت( وﺑﲔ اﻷﻣـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﺔ ،ﻓﻘﺎﻣـﺖ دول وﺳـﻘﻄﺖ ،وﺗﻨﺎﻫـﺐ اﻟﺴـﻼﻃﲔ
واﳌﻠــﻮك وﲢــﺎرﺑﻮا ،وﺑﻘﻴــﺖ اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﳏﺘﻔﻈــﺔ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ وأﺧﻼﻗﻬــﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬــﺎ ،رﻏــﻢ
اﻟﻜﻮارث اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺪول وﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻌﺼـﻒ ﲝﻀـﺎرة اﻷﻣـﺔ إﻻ ﰲ ﺣـﺎﻻت ﻧـﺎدرة،
ورﻏﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ رﺟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم إﻻ أن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻮا ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﺑــﺪون ﺗﻘﺴ ـﻴﻤﺎت أو ﺣــﺪود أو ﺳــﺪود ،ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن –ﻣــﺜﻼ -ﰲ ﻗﻮاﻓــﻞ اﳊــﺞ ،واﻟﺘﺠــﺎرة،
واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ واﳌﻠﺒﺲ واﳌﺴﺠﺪ وﻏﲑ ذﻟﻚ.48
وﻳﻜﻮن اﻟﺴﺆال :ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﺑﻄﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟﺪوﻟـﺔ واﳊﻀـﺎرة ؟ ﻓـﺈذا ازدﻫـﺮت اﻟﺪوﻟـﺔ ازدﻫـﺮت
اﳊﻀﺎرة.
ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻀﺎرة ﰲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺧﻠـﺪون ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻈـﺎﻫﺮ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،واﻧﺘﻌﺎش ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰف واﻟﺪﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل« :ﰒ إذا ﺣﺼﻞ اﳌﻠﻚ ﺗﺒﻌﻪ اﻟﱰف واﺗﺴـﺎع
اﻷﺣ ـﻮال .واﳊﻀــﺎرة إﳕــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻔــﻨﻦ ﰲ اﻟــﱰف وإﺣﻜــﺎم اﻟﺼــﻨﺎﺋﻊ اﳌﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ وﺟﻮﻫــﻪ وﻣﺬاﻫﺒــﻪ
ﻣــﻦ اﳌﻄــﺎﺑﺦ واﳌﻼﺑــﺲ واﳌﺒــﺎﱐ واﻟﻔــﺮش واﻷﺑﻨﻴــﺔ  ،...ﻓﺼــﺎر ﻃــﻮر اﳊﻀــﺎرة ﰲ اﳌﻠــﻚ ﻳﺘﺒــﻊ ﻃــﻮر
اﻟﺒﺪاوة ﺿﺮورة؛ ﻟﻀﺮورة ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺮﻓﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ».49
ﳛﺼﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ اﳊﻀﺎرة –ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ– ﰲ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟـﱰف واﻟﻌﻤـﺮان
اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﳌﻠﻚ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻒ وﺗﱰاﺟﻊ ،وﻗﺪ ﺗﺴﻘﻂ ،وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻠـﻚ آﺧـﺮ ،ﻓﻬـﺬا ﺗﻐﻴـﲑ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻀﺎرة ﻛﺎﻣﻨـﺔ ﰲ اﻟﺸـﻌﺐ ،وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺣـﺪث
ﻣــﻊ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓــﺔ ﻋﺼــﻮرﻫﺎ ،ﻓﻜــﻢ ﺗﺒــﺪﻟﺖ اﻟــﺪول واﳋﻼﻓــﺎت ،وﻟﻜــﻦ ﻳﻈــﻞ اﻟﻌﻠــﻢ
واﻟﻌﻠﻤ ــﺎء واﳌﺆﺳﺴ ــﺎت اﳊﻀ ــﺎرﻳﺔ :اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ واﻟﺸ ــﺮﻋﻴﺔ ،ﰲ ﻣﻨ ــﺄى ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺒ ــﺪل .ﻗ ــﺪ
ﺗﻨﺘﻌﺶ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﻌﻤـﺮان ،وﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻠـﻢ وﻫﻴﺌﺎﺗـﻪ ،ﺣﺴـﺐ رﻋﺎﻳـﺔ اﳌﻠـﻚ ﳍـﺎ ،وﻗـﺪ ﺗﻀـﻌﻒ إذا
رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ وﻻ ﺗﻨﺰوي ،إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻻﳓﺴﺎر اﳊﻀﺎري اﻟﻜﺒﲑ ﻛﻤﺎ ﰲ
اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ :اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ واﻵﺷﻮرﻳﺔ.
وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟـﺪول،
واﻧــﺰواء اﳊﻀــﺎرات :اﳋﻼﻓــﺔ اﻷﻣﻮﻳــﺔ ﰲ اﻷﻧــﺪﻟﺲ اﻟــﱵ أﻗﻴﻤــﺖ ﲜﻬــﻮد ﻓــﺮد اﺳــﺘﻄﺎع أن ﳚﻤــﻊ
اﻟﻘﻠــﻮب ﺣﻮﻟــﻪ ﰲ ﺑــﻼد اﻷﻧــﺪﻟﺲ ﺑﻌــﺪﻣﺎ ﺗﺸــﺘﺖ ودﺑــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔﻮﺿــﻰ ﺳــﻨﻮات .ﻓﻘــﺪ أﻗــﺎم ﻋﺒــﺪ
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اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺒﲏ أﻣﻴﺔ )ﺑـﺎﻟﺘﻮازي ﻣـﻊ اﳋﻼﻓـﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﺑﻐـﺪاد( ،وأﻗـﺎم ﺧﻼﻓـﺔ
زاﻫـﺮة ﻋــﺎم 929م ،واﻧﺘﻘﻠـﺖ اﳋﻼﻓــﺔ ﺑﻌـﺪﻩ إﱃ اﺑﻨــﻪ اﳊﻜـﻢ اﳌﺴﺘﻨﺼــﺮ )976 -961م( اﻟــﺬي
ﺷﻬﺪت اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ أﻋﻈﻢ ازدﻫﺎر ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻼد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻳﻜﻔﻲ أن ﻣﻜﺘﺒﺘـﻪ
ﺿــﻤﺖ ﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟــﻒ ﳎﻠــﺪ ،50وﻋﻨــﺪﻣﺎ أﻓــﻞ ﳒــﻢ اﳋﻼﻓــﺔ اﻷﻣﻮﻳــﺔ ﰲ اﻷﻧــﺪﻟﺲ ﻇــﻞ إﺷــﻌﺎﻋﻬﺎ
اﳊﻀ ــﺎري ﺑﺎﻗﻴ ــﺎ ،ﰲ اﻟ ــﺪول اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﺘﺎﺑﻌ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﺣ ــﱴ ﺑﻌ ــﺪ رﺣﻴ ــﻞ اﻟﻌ ــﺮب ﻋﻨﻬ ــﺎ ،إﻻ أن
ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﺑﻘﻲ ،ﻓﻘـﺪ ﻇﻠـﺖ ﻃﻠﻴﻄﻠـﺔ ﳏﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬﻬـﺎ اﻟﻌـﺮﰊ ،ﻓﺎﳌﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﲔ اﻟﺴـﻜﺎن ﲡـﺮى
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،وأﻗﺒــﻞ اﻟﻔﺮﳒــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺘﺎﺳــﻊ اﳌــﻴﻼدي ﻳﻨﻬﻠــﻮن ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮم اﳌﺴــﻠﻤﲔ ،ﺑﻌــﺪﻣﺎ أدرﻛ ـﻮا
اﻟﺒ ــﻮن اﻟﺸﺎﺳ ــﻊ ﺑـ ــﲔ ﺛﻘ ــﺎﻓﺘﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﳌﺴـ ــﻠﻤﲔ ،وﻛ ــﺎن ﰲ ﻃﻠﻴﻌ ــﺔ اﻟﻔﺮﳒـ ــﺔ رﺟ ــﺎل اﻹﻛﻠـ ــﲑوس
اﻟﻘــﺎدرون ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﻘــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻷ ــﻢ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ ﻳﻌﺮﻓــﻮن اﻟﻘ ـﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ،أﻣــﺎ ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﻔﺮﳒــﺔ
وأﺷﺮاﻓﻬﻢ ﻓﻬﻢ أﻣﻴﻮن.51
وﻗﺪ ﲢﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟـﺔ ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﳊـﺪﻳﺚ ﺑﺸـﻜﻞ أوﺿـﺢ ﻋﻤـﺎ ﻃﺮﺣـﻪ اﺑـﻦ ﺧﻠـﺪون،
ﲟــﺎ ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﳏﺎﻓﻈــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺠـﺰات اﳊﻀــﺎرﻳﺔ ،وﺿــﻤﺎن اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻷﻣــﻢ.
ﻓﺎﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ :أوﻟﻬﺎ :اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ :اﻷﻓﺮاد واﻷﺳـﺮ واﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ ،ﰒ
اﻟﺘﺠﻤﻌــﺎت اﳌﻬﻨﻴــﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ ،واﻷﺣ ـﺰاب واﻟﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳ ـﻴﺔ إن وﺟــﺪت ،واﳉﻤﺎﻋــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﻬ ــﺎ :اﻹﻗﻠ ــﻴﻢ وﻫ ــﻮ ﻣﺴ ــﺎﺣﺔ اﻷرض اﳉﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ ﺣﻴ ــﺚ ﻳﻌ ــﻴﺶ أﻓـ ـﺮاد اﻟﺸ ــﻌﺐ ﰲ ﺑﻴﺌ ــﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺔ
واﺣــﺪة ،واﻟﺪوﻟــﺔ -وﻟــﻴﺲ ﻧﻈــﺎم اﳊﻜــﻢ -ﳝﺘﻠــﻚ ﺧ ـﲑات اﻹﻗﻠــﻴﻢ ،وﻳﺘﻜﻔــﻞ ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ

واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ .ﺛﺎﻟﺜﻬــﺎ :اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻫــﻲ اﳍﻴﺌــﺔ اﳊﺎﻛﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺷــﺆون اﻹﻗﻠــﻴﻢ

واﻟﺒﺸ ــﺮ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨ ــﻮن ﻓﻴ ــﻪ ،وﲢ ــﺎﻓﻆ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﺣ ــﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ ﻟﻠﺸ ــﻌﺐ ،واﺳ ــﺘﻘﻼﻟﻪ ،وﺣﺴ ــﺐ
اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺈن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻐﻠﺐ ﺑـﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜـﻮرات اﳌﺴـﻠﺤﺔ -
إﻻ ﰲ ﺣ ــﺎﻻت اﻻﺣ ــﺘﻼل اﻷﺟﻨ ــﱯ -ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻈ ــﺎم اﳊﻜ ــﻢ ،ﻓﻬﻨ ــﺎك ﻃ ــﺮق ﳏ ــﺪدة ﺗﻀ ــﻤﻦ اﻧﺘﻘ ــﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎدئ ،ﳛﻔﻆ اﻟﺪﻣﺎء وﻣﻘـﺪرات اﻷﻣـﺔ واﳌﻨﺠـﺰات اﳊﻀـﺎرﻳﺔ .52وﻫـﺬا واﺿـﺢ ﰲ
وﻇ ــﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟ ــﺔ اﳊﺪﻳﺜ ــﺔ ،ﺣ ــﱴ ﰲ ﺿ ــﻮء اﳌﺘﻐ ـ ـﲑات اﳉﺪﻳ ــﺪة )اﻟﻌﻮﳌ ــﺔ وﺗﺮاﺟ ــﻊ ﻣﻔﻬ ــﻮم اﻟﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( ،ﻓﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ :اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟـﺪاﺧﻠﻲ وﲪﺎﻳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ
واﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﳌﻠﻜﻴــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،وﻓــﺮض اﻟﻀ ـﺮاﺋﺐ واﳉﻤــﺎرك ،ودﻋــﻢ اﻟﻌﻠﻤــﺎء
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ،وﺗﺸـﻤﻞ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎت
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اﻟﺪوﻟــﺔ ذا ــﺎ ،وإدارة اﻷزﻣــﺎت ﻣﺜــﻞ أزﻣــﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وﺗﻘــﺪﱘ إﻋﺎﻧــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺌــﺎت اﻟﻀــﻌﻴﻔﺔ
واﻟﻔﻘ ــﲑة وإﻗﺎﻣ ــﺔ ﻧﻈ ــﺎم ﺗ ــﺄﻣﻴﲏ ﻧ ــﺎﺟﺢ ﻳﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﻮﻓﲑ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ــﺎت اﻷﺳﺎﺳ ــﻴﺔ ﻟﻔﺌ ــﺎت اﻟﺸ ــﻌﺐ
53
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﳝﻨـﻊ اﻟﺜـﻮرات واﻻﻧﻘﻼﺑـﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳـﺔ
.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﳊﻀـﺎرة واﻟﺪوﻟـﺔ ،ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘـﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وأول ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ :اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌﻄـﻲ اﻷﻣـﺎن

اﻟﻨﻔﺴ ــﻲ واﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي ،وﻫ ــﺬا ﳛﻔ ــﺰ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻹﺑ ــﺪاع واﻟﺘﻄ ــﻮﻳﺮ واﻹﺿ ــﺎﻓﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :اﳊﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﳌﻨﺠـﺰات اﳊﻀـﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻠـﻮم واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ،وﻫـﺬﻩ ﻻ ﺗﺘﺤﻘـﻖ ﰲ ﻇـﻞ

اﻟﻔﻮﺿـ ــﻰ واﳍﻤﺠﻴـ ــﺔ .ﺛﺎﻟﺜﻬـ ــﺎ :أن ﻣﻨﺠ ـ ـﺰات اﳊﻀ ـ ـﺎرة ﰲ ﺧﺪﻣـ ــﺔ اﻟﺸـ ــﻌﻮب ،واﻟﺸـ ــﻌﻮب ﻛﻔﻴﻠـ ــﺔ
ﺑﺎﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺣــﱴ ﻟــﻮ ﺳــﻘﻄﺖ اﻟﺪوﻟــﺔ .ﻣﺜــﻞ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺧﺮﺟــﺖ ﻣــﻦ اﳊــﺮب
ﻣﻨﻘﺴ ــﻤﺔ ،ﳏﻄﻤ ــﺔ أﻏﻠ ــﺐ ﻣ ــﺪ ﺎ وﻣﺮاﻓﻘﻬ ــﺎ ،ﻣﻔﻜﻜ ــﺔ اﳌﺼ ــﺎﻧﻊ ،وﻟﻜ ــﻦ إرادة اﻟﺸ ــﻌﺐ واﻟﻨﻈ ــﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻛﺎﻧﺘــﺎ ﺳــﺒﺒﺎ ﰲ ﱂ اﻟﺸــﻤﻞ ،وﻣــﻦ ﰒ اﻟﺒﻨــﺎء ،ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ
ﻷﺑﻨـ ــﺎء اﻟﺸـ ــﻌﺐ .راﺑﻌﻬـ ــﺎ :إن ﺿـ ــﻤﺎن اﻻﻧﺘﻘـ ــﺎل اﻟﺴـ ــﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴـ ــﻠﻄﺔ -دون اﳌﻐﺎﻟﺒـ ــﺔ أو اﻟﺜـ ــﻮرات

اﳌﺴــﻠﺤﺔ -ﻳﻀــﻤﻦ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪرات اﻷﻣــﺔ وﻣﻨﺠﺰا ــﺎ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ .ﺧﺎﻣﺴــﻬﺎ :ﻣــﻦ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ
اﳊﻀﺎرة ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ وﻣﻔﻜﺮﻳﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ.
 - 1ﻟﺴ ــﺎن اﻟﻌ ــﺮب ،اﺑ ــﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر ،دار اﳊ ــﺪﻳﺚ ،اﻟﻘ ــﺎﻫﺮة ،دون ﻃﺒﻌ ــﺔ1423 ،ﻫـ ــ2003 ،م ،ﻣ ــﺞ ،2ص .485ﻗ ــﺎل
اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ :ﻓﻤﻦ ﺗﻜﻦ اﳊﻀﺎرة أﻋﺠﺒﺘﻪ ﻓﺄي رﺟﺎل ﺑﺎدﻳﺔ ﺗﺮاﻧﺎ.
 - 2اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ،ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘـﺎﻫﺮة ،اﳉـﺰء اﳋـﺎﻣﺲ :ﺣـﺮف اﳊـﺎء ،ط1421 ،1ﻫــ2000 ،م ،ص،431
وأﻳﻀﺎ :اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.486
 - 3اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ،م س ،ص.431
 - 4ﻣﻌﺠ ــﻢ ﻟﻐ ــﺔ اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء ،ﳏﻤ ــﺪ رواﺳ ــﻲ ﻗﻠ ــﻖ ﺟ ــﻲ ،ﺣﺎﻣ ــﺪ ﺻ ــﺎدق ﻗﻨﻴ ــﱯ ،دار اﻟﻨﻔ ــﺎﺋﺲ ،ﺑ ــﲑوت ،ط1408 ،2ﻫـ ــ،
1988م ،ص.181
 - 5ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة ﻗﻴﻢ.
 - 6ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ ) ،(36وﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ ) ،(40وﺳﻮرة اﻟﺮوم ،اﻵﻳﺔ .30
 - 7ﺗﻔﺴ ــﲑ اﻟﻘ ــﺮآن اﻟﻌﻈ ــﻴﻢ ،ﻟﻺﻣ ــﺎم اﳊ ــﺎﻓﻆ أﰊ اﻟﻔ ــﺪاء إﲰﺎﻋﻴ ــﻞ ﺑ ــﻦ ﻛﺜ ــﲑ ،ﻣﻨﺸ ــﻮرات :اﳌﻜﺘ ــﺐ اﳉ ــﺎﻣﻌﻲ اﳊ ــﺪﻳﺚ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ،ص  .403ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  36ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 - 8ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  40ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺞ  ،2ص.541
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 - 9ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  30ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺮوم ،ﻣﺞ  ،3ص.489
 -10ﺳﻮرة اﻟﺮوم ،اﻵﻳﺔ .43
 -11ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،اﻵﻳﺔ  43ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺮوم ،ﻣﺞ  ،3ص.493
 -12ﻗــﺎﻣﻮس ﻣﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻷﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﻟﻔﻮﻟﻜﻠــﻮر ،إﻳﻜــﻪ ﻫ ـﻮﻟﺘﻜﺮاﻧﺲ ،ﺗﺮﲨــﺔ :ﳏﻤــﺪ اﳉــﻮﻫﺮي ،ﺣﺴ ـﻦ اﻟﺸــﺎﻣﻲ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ
ذاﻛﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1999 ،م ،ص.295
 -13ﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﻗﻮاﻋـ ــﺪ اﳊﻀـ ــﺎرات ،ﻓﺮﻧﺎدﻧـ ــﺪ ﺑﺮودﻳـ ــﻞ ،ﺗﺮﲨـ ــﺔ :ﺣﺴـ ــﲔ ﺷ ـ ـﺮﻳﻒ ،اﳍﻴﺌـ ــﺔ اﳌﺼ ـ ـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠﻜﺘـ ــﺎب ،اﻟﻘـ ــﺎﻫﺮة،
1999م ،ص.5
 -14اﻧﻈــﺮ :اﳊﻀــﺎرة :دراﺳــﺔ ﰲ أﺻــﻮل وﻋﻮاﻣــﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ وﺗﻄﻮرﻫــﺎ ،ﺣﺴــﲔ ﻣ ـﺆﻧﺲ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻋــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ،اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ط،2
ﺳﺒﺘﻤﱪ 1998م ،ص .59-57
 -15ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،م س ،ﻣﺎدة ﺣﻀﺮ ،ﻣﺞ  ،8ص.233
 -16اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺳــﺎﱂ ،ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﳌــﻨﻌﻢ اﳉﻤــﻞ ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ ،اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،د ط،
2002م ،ص .5
 -17اﳌﻌﺠـﻢ اﻟﻮﺳـﻴﻂ ،ﳎﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،دار اﻟــﺪﻋﻮة ،اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺗﺮﻛﻴـﺎ ،د ت ،ج ،1ص ،181وأﻳﻀـﺎ اﳌﻌﺠـﻢ اﻟﻜﺒــﲑ،
ص.426
 -18ﻧﺸــﺄة اﳊﻀــﺎرة ،ول دﻳﻮراﻧــﺖ ،ﺗﻌﺮﻳــﺐ :زﻛــﻲ ﳒﻴــﺐ ﳏﻤــﻮد ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﻷﺳــﺮة ،اﳍﻴﺌــﺔ اﳌﺼ ـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎب،
اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،2001،ﳎﻠﺪ  ،2 ،1ص.5
 -19ﻣﻘﺪﻣــﺔ اﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون ،ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون ،ﲢﻘﻴــﻖ :ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮاﺣــﺪ واﰲ ،دار ﻀــﺔ ﻣﺼــﺮ ﻟﻠﻄﺒــﻊ واﻟﻨﺸــﺮ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،3ج ،1ص.337
 -20ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ج ،1م س ،ص.338
 -21ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻀﺎرات ،م س ،ص.9 ،8
 -22ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻀﺎرات ،ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺑﺮودﻳﻞ ،م س ،ص.4
 -23اﻧﻈﺮ :اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﱂ ،م س ،ص.5
 -24اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻘﻮﺻﻲ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ط1985 ،م ،ص ،9ص.10
 -25اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.10
 -26ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻀﺎرات ،م س ،ص.5
 -27اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.6
 -28ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر ،م س ،ص.143
 -29اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.178
 -30ﳌﺎذا ﻳﻨﻔﺮد اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؟ )اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :ﻧﺸﺄ ﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ( ،ﻣﺎﻳﻜـﻞ ﻛﺎرﻳـﺬرس ،ﺗﺮﲨـﺔ :ﺷـﻮﻗﻲ ﺟـﻼل ،ﺳﻠﺴـﻠﺔ
ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1998م ،ص.90 ،89
 -31اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،آدم ﻛـﻮﺑﺮ ،ﺗﺮﲨـﺔ :ﺗﺮاﺟـﻲ ﻓﺘﺤـﻲ ،ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻋـﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ،اﻟﻜﻮﻳـﺖ ،ﻣـﺎرس 2008م،
ص.42 ،41
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 -32اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.45
 -33اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،م س ،ص.45
 -34اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.52
 -35ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر ،م س ،ص .172أﻣﺎ «اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻀﺎد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ داﺋﻤﺎ» ص.172
 -36اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.309
 -37اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.309
 -38ﺗـﺮاث اﻹﺳــﻼم ،ﺟﻮزﻳــﻒ ﺷــﺎﺧﺖ ،ﻛﻠﻴﻔــﻮرد ﺑــﻮزورث ،ﺗﺮﲨــﺔ :ﺣﺴــﲔ ﻣــﺆﻧﺲ ،إﺣﺴــﺎن ﺻــﺪﻗﻲ اﻟﻌﻤــﺪ ،اﳉــﺰء اﻟﺜــﺎﱐ،
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ 1998م ،ص.141
 -39اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.142
 -40اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،م س ،ص.47
 -41اﻧﻈــﺮ :اﻷﻧــﺪﻟﺲ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،زﻛﺮﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻓﺴــﻜﻲ ،ﺟــﺎﲰﲔ ﻛﺎﻧﺘــﺎروﻓﻴﺘﺶ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﳉﻨــﺔ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،اﻟﻜﻮﻳــﺖ،
1413ﻫ ــ1993 ،م ،ص  46وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ .ﻳــﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﻈــﺎﺋﻊ اﻟــﱵ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ اﻟﺼــﺮب ﻣــﻊ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﺎﻗــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ
ﻣﺘﺼــﻮر ،ﰲ ﻇــﻞ ﲢــﺎﻟﻒ ﻣــﻦ ﻗــﻮى ﻏﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ روﺳــﻴﺎ ،وﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻣﻔﺘﻌﻠــﺔ ﻣــﻦ :ﻓﺮﻧﺴــﺎ ،ودﻋــﻢ ﻏــﲑ ﻋﻠــﲏ ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ،
وﻛﻠﻤﺎت ﺑﺪون أﻓﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ اﶈﺼﻠﺔ :ﲬﺴﻮن أﻟﻒ اﻣـﺮأة ﻣﺴـﻠﻤﺔ ﻣﻐﺘﺼـﺒﺔ ،ﻣﻘﺘـﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ 300
أﻟﻒ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺪﻣﲑ  %70ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ.
 -42اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،م س ،ص.47
 -43اﳊﻀﺎرة ،م س  ،ص.15
 -44ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﳍﻠﻴﻨﻴﺔ ،أرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﻳﻨﱯ ،ﺗﺮﲨﺔ :رﻣﺰي ﺟﺮﺟﺲ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻷﺳـﺮة ،اﳍﻴﺌـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎب ،اﻟﻘـﺎﻫﺮة،
2003م ،ص.29
 -45اﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ :اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.37-36
 -46اﳊﻀﺎرة ،ﺣﺴﲔ ﻣﺆﻧﺲ ،م س ،ص.131
 -47ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ج ،2ص.546
 -48راﺟﻊ :دراﺳﺎت ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘـﺮن اﳋـﺎﻣﺲ ﻋﺸـﺮ اﳍﺠـﺮي( ،ﺣﺴـﲔ ﻣـﺆﻧﺲ ،ﻧﺸـﺮ :اﳍﻴﺌـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1985 ،م ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻷول ،ص.9 ،8 ،7
 -49ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ج ،2م س ،ص.548
50
وﺗﻐﺮﺑﺖ أو ﻧﻘﻞ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻐﺮب ،ﺳﻴﻤﻮن اﳊﺎﻳﻚ ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻮﻟﺴـﻴّﺔ ،ﺟﻮﻧﻴـﻪ ،ﻟﺒﻨـﺎن1987 ،م،
ﺗﻌﺮﺑﺖ ّ ..
 ّص .5
 -51اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.7
 -52اﻟﺪوﻟ ــﺔ ﰲ اﻟﻔﻜ ــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻲ ،أﲪ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﳊﻔ ــﻴﻆ ،ﲝ ــﺚ ﰲ ﳎﻠ ــﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ــﺔ ،ﻣﺮﻛ ــﺰ اﻷﻫـ ـﺮام ﻟﻠﺪراﺳ ــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ
واﻹﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة ،اﻟﻌــﺪد اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،ﺻــﻴﻒ 2001م ،ص .47-45ﻫــﺬﻩ اﻷرﻛــﺎن ﺗﺘﻨــﺎول اﻷرﻛــﺎن اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻘﻴــﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪول :اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ،اﻻﲢﺎد ،اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ وﻏﲑﻫﺎ.
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 -53اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ،ﳏﻤــﺪ ﺳــﻌﺪ أﺑــﻮ ﻋــﺎﻣﻮد ،ﲝــﺚ ﰲ ﳎﻠــﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ،ﻣﺮﻛــﺰ اﻷﻫ ـﺮام ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺻﻴﻒ 2001م ،ص.75-72
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اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ﺣﺴﻦ

ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن «اﻷﺧﻼق» ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻧـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎدة ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘواﻋـد اﻟﺳـﻠوﻛﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗُﺳـﻠﱢم
ﺑﻬــﺎ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ ﺣﻘﺑــﺔ ﻣــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻘــب اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ .وﻟﻛــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻟــم ﻳواﻓﻘـوا ﻋﻠــﻰ

اﻟﻧظرة اﻟوﺻﻔﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫـو ﺗﺣدﻳـد اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ ﻳﺳـﻠك اﻹﻧﺳـﺎن
ﺑﻣﻘﺗﺿ ــﺎﻫﺎ ﻓ ــﻲ اﻟواﻗ ــﻊ ،ﺑ ــﻝ ذﻫﺑـ ـوا إﻟ ــﻰ أن ﻣوﺿ ــوﻋﻬﺎ ﻫ ــو ﻓ ــرض اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻧﺑﻐ ــﻰ أن
ﻳﺣﺗـذﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺳـﻠوﻛﻪ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘـد أﺑــﻰ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ أن ﻳﺟﻌﻠـوا ﻣــن «اﻷﺧــﻼق» ﻣﺟــرد

د ارﺳــﺔ ﺗﻘرﻳرﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎدات واﻟﺳــﻧن واﻟطﺑــﺎع اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة ﺑــﻳن اﻟﻧــﺎس ،ﻷﻧﻬــم أروا أن ﻣﻬﻣــﺔ

«اﻷﺧﻼق» إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓـﻲ وﺿـﻊ «اﻟﻣﺛـﻝ اﻷﻋﻠـﻰ» ،وﺑﻳـﺎن «اﻟﻛﻣـﺎﻝ اﻷﺧﻼﻗـﻲ» ،وﺗﺷـرﻳﻊ

«اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺧﻠﻘ ــﻲ» .وﻫﻛ ــذا أﺻ ــﺑﺣت «اﻷﺧ ــﻼق» ﻓ ــﻲ ﻧظ ــر اﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ ﻫ ــﻲ «ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺛ ــﻝ
اﻷﻋﻠﻰ» ،أو ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺧﻳر واﻟﺷر.1
ﺗﺗﻌ ــﺎرض وﺟﻬ ــﺎت اﻟﻧظ ــر وﺗﺳ ــود اﻟﺧﻼﻓ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻧط ــﺎق واﺳ ــﻊ ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﺣ ــدﻳث ﻋ ــن

اﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ .إذ ﺗوﺟ ــد ﻣ ــذاﻫب وﻧظرﻳ ــﺎت ﺷ ــﺗﻲ؛ ﻛﻣ ــذﻫب اﻟﻣﻧﻔﻌ ــﺔ ﺑﻛﺎﻓ ــﺔ ﺻ ــورﻩ،
واﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻔﻛـرة اﻟواﺟــب )ﻛﻧظرﻳــﺔ اﻷﻣــر اﻟﺟــﺎزم



the Categorical Imperative

ﻋﻧــد ﻛــﺎﻧط  ،(Kantوﻧظرﻳــﺎت اﻟﺣﻘــوق اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ )ﻛﻧظرﻳــﺔ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻔردﻳــﺔ ﻋﻧــد ﺟــون ﻟــوك
 ،(Lockوﻧظرﻳـ ــﺎت اﻟﻔﺿـ ــﺎﺋﻝ )ﻋﻧـ ــد أرﺳـ ــطو وﻏﻳـ ـ ـرﻩ( ،وﻧظرﻳـ ــﺎت اﻟﻌﻘـ ــد اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ ﻣﻧ ـ ــذ

«ﻫــوﺑز» .ﻛــﻝ ﻫــؤﻻء اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻟﻬــم أﻧﺻــﺎر وﻣؤﻳــدون .وﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺣﺟــﺞ واﻟﺑـراﻫﻳن
اﻟﺗﻲ ﻗُ ِـد َﻣت ﺗﺄﻳﻳداً أو ﻣﻌﺎرﺿﺔً ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت ،واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳـرون ﻫـﻲ أﻧـﻪ
ﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻳﻊ.2

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ:
وﻟﻘد ﻗﺎم ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻋﺑر اﻟﺳﻧﻳن ﺑوﺿﻊ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧـﺔ .ﻛـﻝ
واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻧوﻋـﺎً ﻣﺣـدداً ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﺗﻛﻣـن ﻗـوة أى ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ

ﺗﺳ ــﺗﻧد إﻟ ــﻰ ﻣﻌﻳ ــﺎر أﺧﻼﻗ ــﻲ ﺷ ــرﻋﻰ ﻳﺣﺗ ــﺎج إﻟﻳ ــﻪ اﻟﻣ ــرء أﺷـ ـد اﻻﺣﺗﻳ ــﺎج ﺣ ــﻳن ُﻳواﺟ ــﻪ ﺑﺣ ــﺎﻻت
واﻗﻌﻳــﺔ .وﻟﻛــن اﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطــوي ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻧظرﻳــﺎت ﻫــﻲ ﺻــﻌوﺑﺔ ﻣزدوﺟــﺔ :اﻟﺟﺎﻧــب

 أﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻣن ﻣﺻر .

اﻷوﻝ ﻣﻧﻬــﺎ داﺧﻠــﻲ ،ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ إﺧﻔﺎﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ أن ﺗوﺿــﺢ ﺑﻣــﺎ ﻓﻳــﻪ اﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ

اﻟﺗــﻲ ﺗﺳ ــﺗﻧد إﻟﻳﻬــﺎ .واﻟﺟﺎﻧ ــب اﻵﺧ ــر واﻷﻛﺛــر أﻫﻣﻳ ــﺔ وﺻــﻌوﺑﺔ ﻫ ــو أن ﻛ ــﻝ ﻧظرﻳــﺔ ﻣ ــن ﺗﻠ ــك

اﻟﻧظرﻳــﺎت ﻣﻧﻛﻔﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎ وﻏﻳــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﻳر اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻧدة ﺻـراﺣﺔً

ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ــﺎﻳﻳر أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ .إن اﻷﻣﺛﻠ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﺗﺣ ــدي اﻟ ــذي ﻳواﺟ ــﻪ اﻟﻧﻔﻌﻳ ــﻳن
 Utilitariansﻷن ﻣﻌﻳــﺎر اﺣﺗـرام ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ﻛﻣﺛــﺎﻝ ﻣﻌــﺎﻛس ﻗــد ﻳﻧــﺗﺞ ﺧﻳـ اًر ﻋظﻳﻣـﺎً .ﻛﻣــﺎ
أن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻓـﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌـﺎﻝ أو اﻟﺣﻘـوق اﻟﻔردﻳـﺔ ،إﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ

ﺗﺣــدﻳﺎً أﻳﺿـﺎً ﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﻔﺿــﺎﺋﻝ .اﻻﻋﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﺗوﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ
ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ :اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺗﻛــون ﻏﻳــر ﺻــﺣﻳﺣﺔ ﺑﺳــﺑب
إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻷﺧري ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ.3

وﻗــد ﺑﻘﻳــت «اﻷﺧــﻼق» إﻟــﻰ ﻋﻬــد ﻗرﻳــب ﻣﺑﺣﺛـﺎً ﻓﻠﺳــﻔﻳﺎً ﻳﺗداوﻟــﻪ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ وﻳﺧــوض ﻓﻳــﻪ ﻋﻠﻣــﺎء

اﻷﺧــﻼق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﺑوﺻــﻔﻪ «ﻋﻠﻣـﺎً ﻣﻌﻳﺎرﻳـﺎً» ﻳﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗﻘوﻳﻣﻳــﺔ .وﻗــد ﻗــﺎم اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ
ﺑﺈدﺧ ــﺎﻝ «اﻷﺧ ــﻼق» ﺿ ــﻣن ﻋﻠ ــوﻣﻬم اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳ ــﺔ اﻷﺧ ــرى )اﻟﻣﻧط ــق وﻋﻠ ــم اﻟﺟﻣ ــﺎﻝ( .وﻛﺎﻧ ــت

ﺣﺟـ ــﺗﻬم ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك أن «اﻷﺧـ ــﻼق» ﻋﻠـ ــم ﻋﻘﻠـ ــﻲ ﻳـ ــدرس ﻣـ ــﺎ ﻳﻧﺑﻐـ ــﻰ أن ﻳﻛـ ــون ،وأن اﻟﻣﺷـ ــﻛﻠﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻧﻘدﻳـﺔ ﺗﺗﺻـﻝ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﻘﻳﻣـﺔ ﻻ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟواﻗـﻊ .وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت أﺣﻛـﺎم
اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن «اﻟذاﺗﻳﺔ» ،ﻓﻘد اﺻطﺑﻐت «اﻷﺧﻼق» ﺑﺻـﺑﻐﺔ ﻓﻠﺳـﻔﻳﺔ ﺷﺧﺻـﻳﺔ ،وأﺻـﺑﺢ

ﻫــدف ﻛــﻝ ﻓﻳﻠﺳــوف أن ﻳﺗﺑﻧــﻰ ﻟﻧﻔﺳــﻪ «ﻣــذﻫﺑﺎً أﺧﻼﻗﻳـﺎً» ﺟدﻳــداً ﻳﻌــﺎرض ﺑــﻪ اﻷﺧــﻼق اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ،

ﺷرع ﻟﻐﻳرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس .وﻟم ﻳﻠﺑث اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أن ﻧﺳوا أو ﺗﻧﺎﺳوا أن ﻫﻧـﺎك
وﻳﺣﺎوﻝ ﻣن وراﺋﻪ أن ُﻳ ﱢ
«ﺣﻘﻳﻘــﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ» ﺗوﺟــد ﻓــﻲ اﺳــﺗﻘﻼﻝ ﻋــن أﺣﻛــﺎﻣﻬم اﻟﺗﻘوﻳﻣﻳــﺔ ،وأن ﻫــذﻩ «اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ» ﺗﺗﻣﺛــﻝ
ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻧـﺎس أﻧﻔﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﻬم اﻟﻌـﺎدى ،دون أن ﻳﺣﻔﻠـوا ﺑـﺂراء

اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ وﻣذاﻫﺑﻬم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.4

ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:
وﻟﻛن ﻣـﺎذا ﻧﻌﻧـﻰ ﺑـﺎﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ؟ أوﻻً وﻗﺑـﻝ ﻛـﻝ ﺷـﻰء ،ﻫـﻲ ُﻣﺛُـ ٌﻝ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻧﻘـدرﻫﺎ ﺣـق ﻗـدرﻫﺎ،
وﻧــود اﻣﺗﻼﻛﻬــﺎ وﻧﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﺧﻳ ـ اًر ،ﻛﻣــﺎ ﻧﻧظــر إﻟﻳﻬــﺎ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ أﻫــداﻓﺎً ﺛﺎﺑﺗــﺔ
ﻟﺣﻳﺎﺗﻧﺎ .ﺛﺎﻧﻳﺎً :إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧدرج اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﺿﻣن ﺗﺻورﻧﺎ ﻟﻠﻘﻳم ،ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺗﻘـدﻳرﻧﺎ ﻟﻬـذﻩ

ـﺎء .وﻣـن اﻹﻧﺻـﺎف اﻟﻘـوﻝ:
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ،واﺿط اررﻧﺎ اﻟداﺋم ﻹﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣـن أﺟـﻝ اﺳـﺗﻣ اررﻧﺎ أﺣﻳ ً
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳم إﻧﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑـذﻟك اﻟﺟﺎﻧـب ﻣـن أﻫـداﻓﻧﺎ اﻟـذى ﻻ ﻳرﻣـﻰ ﻣﺑﺎﺷـرةً إﻟـﻰ ﺑﻘﺎﺋﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ

ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة .إﻧﻧﺎ ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﺳم «اﻟﺣﻳﺎة اﻟروﺣﻳﺔ»  ،Life Spiritualﻋﻠﻰ ﻋﻛس
2

اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر اﻟذى ﻻ ﻳﻣﻛن وﺻﻔﻪ إﻻ ﺑﺄﻧﻪ طﺑﻳﻌﻰ أو ﺑﻳوﻟوﺟﻰ.5

اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة:
وﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﺟﻳداً اﻟﻧظرﻳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﻧﻘـدم اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم
اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻣﺛ ـ ــﻝ ﻣﻔﺗﺎﺣـ ـ ـﺎً ﻟﻠﻔﻠﺳ ـ ــﻔﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳ ـ ــﺔ .ﻓﻛ ـ ــﻝ ﺷ ـ ــﺧص ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ــﻊ ﻟدﻳ ـ ــﻪ ﺣ ـ ــس ﻣﺷ ـ ــﺗرك

 commonsenseﺑــﺎﻟﺧﻠق اﻟﻌــﺎم .وﻫــذا اﻟﺧﻠــق اﻟﻌــﺎم ﻳﺗــﺄﻟف ﺑــدورﻩ ﻣــن ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻟﻠﺳــﻠوك ﻣﺗﺑﺎﻳﻧــﺔ
وواﺟﺑ ــﺎت واﻟﺗ ازﻣ ــﺎت وﻗ ــﻳم وﻣﺑ ــﺎدىء ﺗ ــﺄﺗﻲ –ﺑ ــدورﻫﺎ– ﻣ ــن ﻣﺻ ــﺎدر ﻗرﻳﺑ ــﺔ ﻣﻧ ــﺎ ﻣﺛ ــﻝ اﻷﺑ ــوﻳن

واﻟﻣدرﺳﻳن ورﺟﺎﻝ اﻟدﻳن واﻷدب واﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ ،ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم وﻫﻛذا .ﻳطﻠق ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺧﻠق اﻟﺣس اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻓـﻲ ﺿـوﺋﻬﺎ

ﻳﺗﻌﻠم ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ،وﻳﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﻣـن دون ﺗﻧظﻳـر واﺿـﺢ أو ﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻋﻣﻳـق .واﻟواﻗـﻊ أن ﺑﻌﺿـﺎً
ﻣن ﻫذا اﻟﺧﻠق ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎدىء ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﺛـﻝ «ﻋﺎﻣـﻝ اﻵﺧـرﻳن ﻛﻣـﺎ ﺗﺣـب أﻧـت أن ﻳﻌـﺎﻣﻠوك»،

«ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﻋودك»« ،ﻛن ﻋﺎدﻻً»« ،داﺋﻣﺎً أ ﱢد ﻋﻣﻠك ﻋﻠﻰ أﻓﺿـﻝ وﺟـﻪ ﺗﺳـﺗطﻳﻌﻪ»...إﻟـﺦ.
ﻛﻣ ــﺎ أن ﺑﻌﺿـ ـﺎً ﻣ ــن اﻟﻘ ــﻳم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺣس اﻟﻣﺷ ــﺗرك ﺗﺗﺿ ــﻣن اﻟﺳ ــﻌﺎدة ،واﻷﻣﺎﻧ ــﺔ ،واﻟﻌداﻟ ــﺔ

واﻹﺣﺳﺎن واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺣب واﻟﺗﺂﻟف ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺣرﻳﺔ.6

إن ﻧظرﻳــﺔ اﻟﺧﻠــق اﻟﻌــﺎم –ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر– ﺗﺣــﺎوﻝ أن ﺗﻘــدم ﺗﺑرﻳ ـ اًر أو أﺳﺎﺳ ـﺎً ﻟﺧﻠﻘﻳــﺎت
اﻟﺣــس اﻟﻣﺷــﺗرك .واﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ذﻟــك أن ﻧظرﻳــﺎت اﻟﺧﻠــق اﻟﻌــﺎم ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﺗﺻــف ،وﺗؤﺳــس،

وﺗوﺿ ــﺢ وﺗﻧﻘ ــد اﻟﺧﻠ ــق اﻟﻌ ــﺎم اﻟﻣﺗواﻓ ــق واﻟﻣﺷ ــﺗرك ﺑ ــﻳن اﻟﻧ ــﺎس ﺟﻣﻳﻌـ ـﺎً .ﺗﺑ ــدأ ﻫ ــذﻩ اﻟﻧظرﻳ ــﺎت

ﺑﻣﻌطﻳﺎت ﻋن اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻟﻠﺣس اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟﺣـس اﻟﻣﺷـﺗرك

ﻋـ ــن طرﻳـ ــق اﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻻﻛﺗﺷـ ــﺎﻓﺎت ﻓـ ــﻲ ﻋﻠـ ــوم اﻟـ ــﻧﻔس واﻻﺟﺗﻣـ ــﺎع واﻟﺑﻳوﻟـ ــوﺟﻲ
واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى.

وﺑﻌد اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺧﻠق اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻐﻳﻳر ﺧﻠﻘﻳﺎت اﻟﺣس اﻟﻣﺷـﺗرك ،ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﻌـدﻝ ﻫـذﻩ
اﻟﻧظرﻳــﺎت ﺑﺣﻳــث ﺗﻧﺳــﺟم ﻣــﻊ ﻗﺎﻋــدة اﻟﻣﻌطﻳــﺎت اﻟﺟدﻳــدة ﻫــذﻩ .واﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻐﻳﻳــر

أﺧــﻼق اﻟﺣــس اﻟﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ،واﻟﻌﻛــس ﺑــﺎﻟﻌﻛس ،ﻳﻣﻛــن أن

ﺗﺳــﺗﻣر ﺑــﻼ ﻧﻬﺎﻳــﺔ وﺗﻌــرف ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟـﺎً ﻟﻠﺗـوازن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳــﻲ واﺳــﻊ اﻟﻣــدى .وﻣﻌظــم ﻓﻼﺳــﻔﺔ

اﻷﺧﻼق ﻳرون أن ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘدم أﺳﻠوﺑﺎً أﻣﺛﻝ ﻟﺗﺑرﻳر اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.7

ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ؟
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ﺳــﻧﺣﺎوﻝ اﻵن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻧظرﻳــﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ -ﻟﻠﻣﺳــﺗﺟدات اﻟﺗــﻲ

ط ـرأت ﻋﻠــﻰ ﺣﻳﺎﺗﻧــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة -ﺗﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣــن اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات ﻫــو ﺑﺣــث ﺿــروري أم ﻻ؟ رأي
اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﻟﻳس ﺛﻣـﱠﺔ ﺿرورة ﻟﻠﺑﺣـث ﻋـن ﻧظرﻳـﺔ أﺧﻼﻗﻳـﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ .وذﻛـر اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر أن

اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻟن ﻳﻧﺟﺢ ﻷن ﻧظرﻳﺎت اﻷﺧﻼق ﻟن ﺗﺳﺗطﻳﻊ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺣـددﺗﻬﺎ.

وﻟﺳــوف ﻧﻔﺣــص ﻛــﻝ واﺣــد ﻣــن ﻫــذﻩ اﻻدﻋــﺎءات ﻋﻠــﻰ ﺣــدة .وﺳــوف ﻧﺳــرد ﻫﻧــﺎ أرﺑــﻊ ﺣــﺎﻻت

ﺗوﺿــﻳﺣﻳﺔ ﻟﺑﻳــﺎن ﻛﻳــف اﺳــﺗﺟدت ﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟطــب ﻣــﺛﻼً ﺗﻘﺗﺿــﻰ ﻣﻧــﺎ اﻟﺗوﻗــف أﻣﺎﻣﻬــﺎ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧظرﻳﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣن أﺟﻝ ﺑﻧﺎء ﻧظرﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗطﺑﻳﻘﻳـﺔ ﺗـﺗﻼءم ﻣـﻊ

اﻟﻣﺳﺗﺟدات ،وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻊ 8ﻫﻲ:

اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ :ﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أم ﺗﺗﻣﻧــﻰ اﻟﻣــوت .وﻫــﻲ اﻟﺳــﻳدة  Aاﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻌﻣــر أرﺑﻌــﺔ

وﺛﻣﺎﻧﻳن ﻋﺎﻣﺎً ،واﻟﺗﻲ دﺧﻠت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﻌد إﺻـﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻛﺳـر ﻣﺿـﺎﻋف ﻓـﻲ ﻗﺻـﺑﺔ اﻟﺳـﺎق إﺛـر
ﺣﺎدث أﺗوﺑﻳس أﺛﻧﺎء ﺧروﺟﻬـﺎ ﻟﺷـراء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻳوﻣﻳـﺔ .ﻣـﺎ إن دﺧﻠـت اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ ﺣﺗـﻰ وﻗﻌـت

ﻓرﻳﺳــﺔ اﻻﻛﺗﺋــﺎب إذ ﺗوﻗﻔــت ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻋــن اﻷﻛــﻝ وﻧــﺎد اًر ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗــﺗﻛﻠمٕ ،واذا ﺗﻛﻠﻣــت ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗــردد
ﻋﺑﺎرات ﻣﺛـﻝ« :إﻧﻧـﻲ ﻋﺟـوز وﻣﺗﻌﺑـﺔ»« ،أﻧـﺎ ﻣﺳـﺗﻌدة ﻟﻠﻣـوت إذا ﻣـﺎ ﺗُِرﻛـت وﺣـدي»« ،ﺳـوف
أﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﺎوﻝ اﻟطﻌﺎم وأﻣوت»« ،إﻧﻧﻲ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻘﺎء رﺑﻰ» .إن طﻘـم اﻷطﺑـﺎء واﻟﻣﻣرﺿـﻳن
ﻛــﺎﻧوا ﻳﺣﺑــون ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻳدة رﻏــم ﻛــﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧــﺎة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑﺑﻬﺎ ﻟﻬــم ،ﻛــﺎﻧوا ﻓــﻲ ﺣﻳ ـرة ﺑــﻳن أﻣ ـرﻳن
أﺣﻼﻫﻣــﺎ ﻣــر :ﻫــﻝ ﻳﺣﺗرﻣــون رﻏﺑﺗﻬــﺎ وﻳﺗرﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻣــوت؟ أم ﻳﻧﺑﻐــﻰ ﻋﻠــﻳﻬم أن ﻳﺟﺑروﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ

اﻷﻛﻝ؟ وﻓﻰ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻛﺎن ﻟﻠﺳﻳدة  Aﺑﻧﺎت ﺷﻌرن ﺑﺎﻟﺣﻳرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻬن ﻳﺣﺑﺑن اﻷم ﺣﺑـﺎً ﺟﻣـﺎً

وﻳﺣﺗرﻣﻧﻬﺎ اﺣﺗراﻣﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً وﻟﻳﺳت ﻟدﻳﻬن اﻟﻧﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ رﻏﺑﺗﻬﺎ ،ﻟﻛـن ﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ ﻻ ﺗﺗﻣﻧـﻰ
أﻳــﺔ واﺣــدة ﻣــﻧﻬن اﻟﻣــوت ﻷﻣﻬــﺎ ،وﺗﻌﺗﻘــد أن اﻷم إذا أﻛﻠــت ﻓﺳــوف ﺗﺳــﺗرد ﻋﺎﻓﻳﺗﻬــﺎ وﺗﻌــود إﻟــﻰ

ﺑﻳﺗﻬﺎ .واﻟﺳؤاﻝ اﻵن :ﻣﺎ اﻟذى ﻳﻣﻛن ﻋﻣﻠﻪ إزاء اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺳﻳدة  Aﻋن اﻷﻛﻝ؟
ٕواذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻧﺳﺔ  Tوﻫﻰ أﺻﻌب وأﺳوأ ﻣـن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﻓﺳـﻧﺟدﻫﺎ ﺷـﺎﺑﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﻌﺷ ـرﻳن ﻣــن ﻋﻣرﻫــﺎ وﻛﺎﻧــت ﻧزﻳﻠــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ،وﻟﻛــن ﻣﻧــذ ﻋــﺎﻣﻳن وﻧﺻــف و ِ
ﺿـ َـﻌت
ُ
ﺗﺣــت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﺑﻣﻧزﻟﻬــﺎ .ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ واﻟﻌﺷ ـرﻳن ﻣــن ﻋﻣرﻫــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ أﺻــﻳب

رأﺳﻬﺎ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺎدث دراﺟﺔ ﺑﺧﺎرﻳﺔ )ﻣوﺗوﺳﻛﻝ( ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن وﻫﻰ ﻓـﻲ ﻏﻳﺑوﺑـﺔ
ﻛﺎﻣﻠــﺔ وﻋــدم ﺣ ـراك .وﻻ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﺗــﻧﻔس إﻻ ﺑﻣﺳــﺎﻋدة اﻷﺟﻬ ـزة اﻻﺻــطﻧﺎﻋﻳﺔ ،وﻫﻧــﺎك دﻻﺋــﻝ

ﻋﻠﻰ وﺟود ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟذع اﻟﻣـﺦ ،ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻰ أن ﻣﺧﻬـﺎ ﻟـم ﻳﻣـت .وﻣـﻊ
ذﻟك ﻓﻘد اﺗﺿﺢ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎﻣﻳن واﻟﻧﺻف اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن أن ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣﺦ ﻗد ﺗوﻗﻔت
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ﻋن اﻟﻌﻣﻝ .إن اﻵﻧﺳﺔ  Tﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﺑﻬﺎ ،وﻳﺗم ﺑﻳن اﻟﺣـﻳن
واﻵﺧر ﺗﻐﻳﻳر ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻳر ﺗﺟﻧﺑﺎً ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳـﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘرﺣـﺎت .إﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻐـذى ﺑواﺳـطﺔ
اﻷﻧﺎﺑﻳب .إﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗـﺎج ﻟﻌـﻼج طﺑـﻰ ،ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس ،ﻟﻣـﺎ ﺗﺗﻌـرض ﻟـﻪ ﻣـن ﺗﻠـوث ﻣﺗﻛـرر ﻳﺗطﻠـب

ﻋﻧﺎﻳﺔ وﻋﻼﺟﺎً –داﺋﻣﻳن– ﺑواﺳطﺔ ﻣﺿﺎدات ﺣﻳوﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ.

ﺣطﻣــت اﻟﺣﺎدﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ وﻗﻌــت ﻟﻶﻧﺳــﺔ  Tﻗﻠــب أﺑوﻳﻬــﺎ ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت اﺑﻧﺗﻬﻣــﺎ اﻟوﺣﻳــدة وﻛﺎﻧــﺎ ﻳﻌﺗـزان
ﺑﻬــﺎ أﻳﻣــﺎ اﻋﺗـزاز وﻋﺟـ از ﻋــن ﺗﻘﺑــﻝ ﺣﻘﻳﻘــﺔ أن اﺑﻧﺗﻬﻣــﺎ ﻟــن ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن اﻟﻌــودة ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬــﺎ
ُﺣ ِﺳـﻧت رﻋﺎﻳﺗﻬـﺎ ﺻـﺣﻳﺎً ﻟﺑﻘﻳـت ﻋﻠـﻰ ﻗﻳـد اﻟﺣﻳـﺎة
اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻣرةً أﺧرى .إﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳن ﺑﺄﻧﻪ ﻟو أ ْ

ﻣــدة طوﻳﻠ ــﺔ .إن اﻷﻣ ــﻝ ﻳﺣ ــدوﻫﻣﺎ ﻓ ــﻲ أن ﺗﺣ ــدث طﻔ ـرة ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟط ــب ﺗ ــؤدى إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻔﺎء
اﺑﻧﺗﻬﻣــﺎ .وﻗــد ُﺑـ ِـذﻟت اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎوﻻت ﻹﻗﻧﺎﻋﻬﻣــﺎ ﺑﻌــدم ﺟــدوى اﻟﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻵﻣــﺎﻝ،
وﺑﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ .إن اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻌـﺎﻟﺞ ﻟﻶﻧﺳـﺔ  Tﺗﺣـدث ﻣـرة أﺧـرى إﻟـﻰ

أﺳـ ـرﺗﻬﺎ ،وأﺧﺑ ــرﻫم ﺑﺿ ــرورة ﻧﻘﻠﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﻔﻰ ،وﻗ ــد ﻛ ــرر اﻟواﻟ ــدان رﻏﺑﺗﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ أن ﻳ ــﺗم
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟذى أﺻـﺎب اﺑﻧﺗﻬﻣـﺎ .ﻛﻳـف ﻳﺳـﺗﺟﻳب اﻟﻔرﻳـق اﻟﻣﻌـﺎﻟﺞ ﻟﻬـذﻩ اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻣـﺔ
-ﻏﻳر اﻟواﻗﻌﻳﺔ -ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟواﻟدﻳن؟.

أﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻵﺗﻳﺔ ﻓﻬﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ طﻔﻝ ﺣدﻳث اﻟوﻻدة ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣن ﻣﺷـﻛﻼت ﻗﺎﺳـﻳﺔ .اﻟطﻔـﻝ

ُ Dوِﻟ َد ﻷم ﻓﻲ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ .ﻛﺎﻧت ﻓﺗـرة ﺣﻣـﻝ اﻷم ﻟﻬـذا اﻟطﻔـﻝ طﺑﻳﻌﻳـﺔ .وﻛـﺎن
اﻟطﻔـﻝ ﻋﻧـد وﻻدﺗـﻪ ﻳﺑـدو ﻋﺎدﻳـﺎً .وﻣـﻊ ذﻟـك ،اﻛﺗﺷـف اﻷطﺑـﺎء أن اﻟطﻔـﻝ  Dمص اب ﺑﺣﺎﻟــﺔ

اﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ  Hydranencephalyوﻫو ﻋﻳب ﺧﻠﻘﻰ ﻳﺻﻳب ﻧﺻف اﻟدﻣﺎغ .وﻟﻘـد ﺗـم ﺷـرح
ذﻟــك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﻳﻝ ﻟــﻸم وﻟﺟــدة اﻟطﻔــﻝ ﻟﻳطﻠﻌــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ .إن اﻟطــﺎﻗم اﻟطﺑــﻰ ﻳــود ﺑﺑﺳــﺎطﺔ ﻋــدم

ﺗزوﻳــد اﻟطﻔــﻝ  Dﺑــﺄى ﻏــذاء إﻟــﻰ أن ﻳﻣــوت .وﺷــﻌر اﻷطﺑــﺎء ﺑــﺄن أى ﺗــدﺧﻝ ﺟ ارﺣــﻰ ﺳــﻳﻣﻧﺢ

اﻟطﻔﻝ وﻗﺗﺎً أطوﻝ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻓﻳﻪ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻵﻻم .ﻓﻲ ﺣـﻳن أن أﻣـﻪ اﻟﻣﺳـﻛﻳﻧﺔ ﺗطﺎﻟـب ﺑـﺄن ﺗﻌـود
إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــزﻝ ﻣــﻊ طﻔﻠﻬــﺎ )اﻟــذى ُﻳ َﻌــد ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟطــب ﻣﻳﺗ ـﺎً( .إن ﺟــدة اﻷم اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن
اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺗﺣﻣــﻝ اﻟﺟﺎﻧــب اﻷﻋظــم ﻣــن ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ رﻋﺎﻳــﺔ اﻟطﻔــﻝ ،واﻓﻘــت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أوﺻــﻰ ﺑــﻪ

اﻟطــﺎﻗم اﻟطﺑــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻟﺞ ،ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن أم اﻟطﻔــﻝ رﻓﺿــت ذﻟــك ،وأﻛــدت أﻧــﻪ ﻣــﺎزاﻝ ﺣﻳـﺎً ،وأﻧﻬــﺎ

ﺗرﻏــب ﻓــﻲ اﻟﻌــودة ﺑــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــزﻝ ﻛــﻰ ﺗﻣﻧﺣــﻪ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻟــدﻳﻬﺎ ﻣــن ﺣــب وﺣﻧــﺎن .واﻟﺳـؤاﻝ اﻵن:
ﻧﺣﻘق رﻏﺑﺔ ﻣن :اﻟﺟدة أم اﻷم؟
أﺧﻳـ اًر ﻧﻌــرض ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣ ارﻫــق  Kاﻟــذى ﺗﺑــﻳن إﺻــﺎﺑﺗﻪ ﺑﺳــرطﺎن اﻟﺣﻠــق وﻫــو ﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻋﺷـرة
ﻣـن ﻋﻣـرﻩ .وﺗــم ﻋﻼﺟــﻪ ﻋــن طرﻳــق اﻷﺷــﻌﺔ اﻟﻣوﺿــﻌﻳﺔ واﻟﻌــﻼج اﻟﻛﻳﻣﻳــﺎﺋﻰ .اﺳــﺗﺟﺎب ﻟﻠﻌــﻼج
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وﺗﺣﺳــﻧت ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﺑﺻــورة واﺿــﺣﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣــر .ﻏﻳــر أﻧــﻪ –ﺧــﻼﻝ ﻋــﺎم– ﺳــﺎءت ﺣﺎﻟﺗــﻪ

وﺗطﻠــب اﻷﻣــر إﺟـراء ﺟ ارﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟرﻗﺑــﺔ أﻋﻘﺑﻬــﺎ ﻋــﻼج ﻛﻳﻣﻳــﺎﺋﻰ .ﺑﻌــد اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺟراﺣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
أﺟرﻳت ﻟﻪ ﻟم ﺗُﺟر ﻟﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎت أﺧرى ﺣﺗﻰ ﺣ ﱠﻝ ﻋﻳد ﻣﻳﻼدﻩ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷـر ،ﺣـﻳن ﺷـﻌر ﺑـﺂﻻم

ﻓــﻲ اﻟ ـرأس ودوار ودﻻﺋــﻝ واﺿــﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻣــرض اﻟﺳــرطﺎن ﻋــﺎودﻩ ﻣــن ﺟدﻳــد .ﻋﻧــد ﻫــذﻩ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟوﺣﻳد اﻟﻣﺗﺎح ﻫـو إﺟـراء ﻋـدة اﺧﺗﺑـﺎرات ﻣـن اﻟﻌـﻼج اﻟﻛﻳﻣﻳـﺎﺋﻰ .وﻛـﺎن
ﻻﺑد ﻣن إدراج اﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗظﺎر اﻟﻌﻼج .ﺑﻌد ﺷرح ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻟواﻟدﻳﻪ ،طﺎﻟب اﻟواﻟـدان ﺑﺑـذﻝ

ﻛــﻝ اﻟﺟﻬــود ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺣﻳــﺎة اﺑﻧﻬﻣــﺎ ٕواطﺎﻟــﺔ ﻋﻣـرﻩ ﺑﻘــدر اﻟﻣﺳــﺗطﺎع ،ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن اﻟﻔﺗــﻰ K

ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻳض ﻣن ذﻟك ﻳرﻏب ﻓﻲ أن ﻳﺑﻘﻰ وﺣﻳداً ﻟﻳﻣوت ﻓﻲ ﺳـﻼم ،وﻛﻔـﺎﻩ ﻣـﺎ ﻋﺎﻧـﺎﻩ ﻣـن

آﻻم .واﻟﺳـ ـؤاﻝ اﻵن  :ﻣ ــﺎ اﻟ ــذى ﻳﻧﺑﻐ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟط ــﺎﻗم اﻟطﺑ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎﻟﺞ أن ﻳﻔﻌﻠ ــﻪ ﺑـ ـﺈزاء ﻫ ــذﻩ
اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ؟
ﻟﻘد اﺿطررﻧﺎ ﻓﺟﺄة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﺳﺋﻠﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣﺣورﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ :ﻣﺗﻰ ﻧﻘرر إﻳﻘﺎف أﺟﻬزة اﻹﻧﻌﺎش
واﻟﺗــﻧﻔس اﻟﺻــﻧﺎﻋﻰ وﻧزﻋﻬــﺎ ﻋــن اﻟﻣ ـرﻳض اﻟﻣﻳﺋــوس ﻣــن ﺷــﻔﺎﺋﻪ؟ أى ﻣﺗــﻰ ﻳﺣــق ﻟﻧــﺎ إﻳﻘــﺎف

وﻣ ْن ﻫـو
اﻟﻌﻼج أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻳﻪ؟ وﻋﻧد أﻳﺔ ﻟﺣظﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻳﺣق ﻟﻧﺎ اﺗﺧﺎذ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻘرار؟ َ
اﻟﺷــﺧص اﻷﺟــدر واﻷﻗــدر ﻋﻠــﻰ اﺗﺧــﺎذﻩ؟ ﻫــﻝ ﻫــو اﻟطﺑﻳــب؟ أم أﻗــﺎرب اﻟﻣـرﻳض؟ أم اﻟﻣﺣــﺎﻛم؟

أم ﻛﻝ ﻫؤﻻء ﻣﻌﺎً؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﻳـﺗم اﺗﺧـﺎذﻩ؟ ﻋﻠﻳﻧـﺎ أن ﻧﻼﺣـظ أن ﻣﺛـﻝ
ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟــم ﺗﻛــن ﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻘــﻳم واﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ .9إن

ﺳﻳﻝ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟم ﻳﻧﻘطﻊ ﺑﻌد ،ﻓﻬﻧﺎك أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺛﻝ :ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻰ «ﻗدﺳﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة» the sanctity of

 life؟ وﻛﻳــف ﺗﺗﺣﻘــق «رﻓﺎﻫﻳــﺔ اﻟﻣـرﻳض»  welfare of the patient؟ وﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك ﻟﺣظــﺎت
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓﻳﻬﺎ رﻓﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣرﻳض ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗـﻪ؟ ﻟﻘـد أﺻـﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣـﺎً اﻵن –أﻛﺛـر

ﻣــن أي وﻗــت ﻣﺿــﻰ– ﻟــﻳس ﻓﻘــط اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻳــﺎة ،ﺑــﻝ أﻳﺿ ـﺎً اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻣــﺎ إذا

ﻛﺎن اﻟﻣوﻟود اﻟﻘﺎدم ﺳـوف ﻳﺧـرج إﻟـﻰ اﻟﺣﻳـﺎة ﺳـﻠﻳﻣﺎً أم ﻣﺻـﺎﺑﺎً ﺑﺗﺷـوﻫﺎت وﻋﻳـوب ﺧﻠﻘﻳـﺔ ،وﻫﻧـﺎ

ﻧﺗﺳــﺎءﻝ :إذا ﺗـواﻓرت ﻟــدﻳﻧﺎ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،ﻣــﺎذا ﻧﻔﻌــﻝ ﺑﻬــﺎ؟ ﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك ﺿــرورة ﻟوﺟــود

اﺳﺗﺷ ــﺎرى ﻣورﺛ ــﺎت )ﺟﻳﻧ ــﺎت( ﻛ ــﻰ ﻳرﺟ ــﻊ إﻟﻳ ــﻪ اﻟواﻟ ــدان ﻻﺳﺗﺷ ــﺎرﺗﻪ ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻳرﻳ ــدان اﺗﺧ ــﺎذﻩ ﻣ ــن
إﺟراءات؟ ﻫﻝ ُﻳ َﺣـ ﱠـرم اﻹﻧﺟـﺎب ﻋﻠـﻰ َﻣ ْـن ُﻳﺣﺗﻣـﻝ أن ﻳﻧﺟـب أطﻔـﺎﻻً ﻣﺻـﺎﺑﻳن ﺑـﺄﻣراض وراﺛﻳـﺔ؟
ﻫــﻝ ُﻳﺳــْ َﻣﺢ ﺑﺎﻹﺟﻬــﺎض ﻓــﻲ ظــروف ﻣﻌﻳﻧــﺔ ووﻓﻘ ـﺎً ﻟﺷــروط ﻣﺣــددة؟ وﻣــﺎذا ﻋــن َﻣـ ْـن ﻟــم ﻳوﻟــدوا

ﺑﻌد؟ ﻫﻝ ﻧﺗﺣﻣﻝ أﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬم؟ ٕواذا ﻛﻧﺎ ﻧﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻛﻳف ﻳﺗم ﺗﺣدﻳـد وﺗﻘـدﻳر
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ؟ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ ﺗﻘﺗﺣم ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻧﺗﺎﺑﻧﺎ ﺷﻌور ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻏﻳر ﻣﻬﻳﺋـﻳن ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ
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ﻫﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻧﻘوﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق ﺗﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣـن اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳـﺋﻠﺔ؟ اﻟواﻗـﻊ أن اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﺎ ازﻟـت ﻣﺣﺎطـﺔ ﺑﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ،وﻗـد ﻳﻛـون ﻣـن

اﻟﺳـﺎﺑق ﻷواﻧﻪ أن ﻧﺗﻔﺎءﻝ ﻓﻧﻘوﻝ إن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت ﻣﻣﻛﻧﺔ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ:

ﻳــدﻋﻰ اﻟــﺑﻌض أﻧﻧــﺎ ﻟﺳــﻧﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻧظرﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﻓــﻲ اﻷﺧــﻼق ،ﻷﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ ٕوان وﺟــدت
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻣﻛـن ﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ ،واﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺣـﻝ اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﻳﺟـب أن ﻳـﺗم ﺑـدون
ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ .وﻳري أﺻـﺣﺎب ﻫـذا اﻻدﻋـﺎء أن ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻧﺣﺗـﺎج إﻟﻳـﻪ ﻫـو ﺑﺷـر أﺧﻳـﺎر good

 .peopleإن ﻣﺛﻝ ﻫؤﻻء اﻟﺑﺷر اﻟﺧﻳرﻳن ﺳﻳﻬﺗدون إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺻواب ﻓﻲ ﻛـﻝ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺻـﺎدﻓﻬم
وﻟن ﻳﻛوﻧوا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌوﻧﺔ أﻳﺔ ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳـﺔ .وﻫﻧـﺎك وﺟﻬـﺔ ﻧظـر أﺧـري ،ﻋﻠـﻰ ﺻـﻠﺔ

ﺑﻬــذا اﻟــزﻋم ،ﺗﻘــر ﺑــﺄن اﻷﻣــر ﻳﺗطﻠــب ﻣــﺎ ﻫــو أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺟــرد أن ﻳﻛــون اﻟﻧــﺎس ﺧﻳـرﻳن ،ﺣﻳــث
ﻻﺑد أن ﻳﻛون ﻟدي ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺧﻠق -ﺧﺑرة ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ وطرق ﺣﻠﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت دون ﺣﺎﺟـﺔ

ﻟﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﺎ.

إﻧﻧــﻲ أﻋﺗﻘــد أن اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ذﻛرﻧﺎﻫــﺎ ،ﻟﻸرﺑــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑق أن ﻋرﺿــﻧﺎﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ

ﺳﺎﺑق ،إﻧﻣﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺧطﺄ اﻟزﻋم ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻧظرﻳـﺔ أﺧﻼﻗﻳـﺔ .ﻓﻔـﻰ ﻛـﻝ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت ،ﻧﺟــد أن ﻛــﻝ واﺣــد ﻣــن اﻟﻧــﺎس اﻟﺧﻳ ـرﻳن ﻟــﻪ وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ،ﺗﺧﺗﻠــف أﻗﺻــﻲ

ﻏﺎﻳﺎت اﻻﺧـﺗﻼف ﻋـن ﻏﻳـرﻩ ﻣـن اﻟﻧـﺎس اﻟﺧﻳـرﻳن اﻵﺧـرﻳن ،ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻣـﺎ ﻳﻧﺑﻐـﻲ اﻟﻘﻳـﺎم ﺑـﻪ.
ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻵﻧﺳــﺔ  Tﻛــﺎن واﻟــداﻫﺎ واﻟﻔرﻳــق اﻟطﺑــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻟﺞ ﻟﻬــﺎ أﻧﺎﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق .ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن،

أﻳﺿﺎً ،اﻟﻔﺗﻲ  Kوواﻟداﻩ أﻧﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻠق .إن ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﺗوﺿـﺢ أن اﻟﻧـﺎس اﻟﺧﻳـرﻳن ﻗـد

ﻻ ﻳﺗﻔﻘون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم أﺑداً ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻣﻠـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﺗﻠـك .وﻫـذا ﻫـو
ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺳﺑب ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ.

ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺷﻔت ﺧطﺄ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻧﺣـن ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ إﻟﻳـﻪ ﻫـو أﻧـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق
ﻟــدﻳﻬم ﺧﺑـرة ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻼت وﺣﻠﻬــﺎ .وﻋﻠﻳﻧــﺎ أن ﻧﺗــذﻛر ،أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺛــﻝ

ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت ،وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت أﺧــري ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ،ﻛ ـﺎن أﻓ ـراد اﻟطــﺎﻗم اﻟطﺑــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻟﺞ )اﻷطﺑــﺎء،

وﻣﻬﻧﻳــو اﻟﺻــﺣﺔ اﻵﺧــرون( ﻗــد اﻧﻘﺳــﻣوا ﻋﻠــﻰ أﻧﻔﺳــﻬم ﺣــوﻝ ﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻣﻠــﻪ.
واﻟﻣﻣرﺿــﺎت،
ّ
ﻓرﻏم ﻛون أﻓراد اﻟطﺎﻗم ﻫم أﻧﺎس ﺧﻳرون وﻣﺗﻣرﺳـون ،إذ ﺗـم ﺗـدرﻳﺑﻬم ﻋﻣﻠﻳـﺎً ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻧﻣـﺎذج
7

راﻗﻳــﺔ ﻳﺳــﻌﻰ اﻟﻣــرء ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ .إﻻ أن ﻫــذا وﺣــدﻩ ﻟــﻳس ﻛﺎﻓﻳـﺎً ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﻌﺑﺔ .ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق ،وأﻳـﺎً ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟدﻳـﻪ ﻣـن ﺗـدرﻳب ﻋﻣﻠـﻲ ارﻗـﻰ
ﻧﻣوذﺟﻰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻏﻳر ﻣﺗﻳﻘن أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻣﻊ اﻵﺧـرﻳن ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺟـب ﻋﻣﻠـﻪ .إن اﻟﺧﺑـرة

واﻟﺗــدرﻳب إذا أﺿــﻔﻧﺎ إﻟﻳﻬﻣــﺎ رﻗــﻲ اﻷﺧــﻼق ،ﻓــﺈن ﻛــﻝ ﻫــذا ﻻ ﻳﻛﻔــﻲ .وﻫﻛــذا ﻧﺟــد أﻧﻔﺳــﻧﺎ ﻓــﻲ
ﻣواﺟﻬ ــﺔ ﻣﻌﺿ ــﻼت  dilemmasﺗﺛﺑ ــت ﺣﺎﺟﺗﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺳ ــﺎﻋدة إذا ﻣ ــﺎ أردﻧ ــﺎ ﺣ ــﻝ ﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ

اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐرض.11

وﻣﻊ ذﻟك ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك اﻧﺗﻘـﺎداً ﻳﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻓﺣـص ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻧد إﻟﻳـﻪ ﻣـن ادﻋـﺎءات ،ﻓﺄﺻـﺣﺎب ﻫـذا
اﻻﻧﺗﻘــﺎد واﻻدﻋــﺎءات ﻳﻘوﻟــون ﺑﺄﻧــﻪ ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﺗﺑــﻳن ﻟﻧــﺎ اﻻﺣﺗﻳــﺎج إﻟــﻰ ﺷــﺊ ﻣــﺎ ،أي اﻻﺣﺗﻳــﺎج إﻟــﻰ

ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳـﺔ -ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ ﻫـذا ﻣـﺎ ُﻳ ْﻔــﻬَم ﺗﻘﻠﻳـدﻳﺎً– ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺔ ﻟـن ﻳﻛـون ﻓـﻲ ﻣﻘـدورﻫﺎ
ﺗزوﻳــدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻــﺢ اﻟﺳــدﻳد .وﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﻳﻘــدم اﻟﻣــداﻓﻌون ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟوﺟﻬــﺔ ﻣــن اﻟﻧظــر اﻟﻣﻼﺣظــﺔ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:12

«ﻗــد ﺗﺑــدو اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻛﻣﺣــﺎوﻻت ﻟﺗﻔﺳــﻳر ﺻـواب أو ﺧطــﺄ اﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺣﻳﻧﻣــﺎ
ﻧﻛـون ﻣﺗﻳﻘﻧــﻳن ﺑﺎﻟﻔﻌـﻝ ﻣﻣــﺎ ﻫـو ﺻـواب أو ﺧطــﺄ .أى أن اﻟﺑﺣـث ﻋــن اﻟﺻـواب أو اﻟﺧطــﺄ ﻫــو
ﻣﻬﻣــﺔ ﻧظرﻳــﺔ ﺟذاﺑــﺔ .وﻟﻛــن اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻟــم ﺗﻛــن ﻳوﻣ ـﺎً ﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻــدي ﻟﻣﺛــﻝ ﺗﻠــك

اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌﺿﻼت ﻣﺛﻳرة ﻟﻼرﺗﺑﺎك ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ».

إن ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺻــﺣﻳﺢ ،إذ إن ﺑﻌــض اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻗــﺎﻣوا ﺑﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻧظرﻳــﺎت
أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺗﺗﺳــم ﺑدرﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺟرﻳــدٕ ،واﻧــﻪ ﻣــن ﻏﻳــر اﻟواﺿــﺢ ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻛﻳــف اﻋﺗﻘــد ﻫــؤﻻء ﺑﺈﻣﻛــﺎن
ﺗطﺑﻳق ﻧظرﻳﺎﺗﻬم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻓﺗـراض أن
ﻫ ــذﻩ ﺳ ــﻣﺔ ﺿ ــرورﻳﺔ أو ﺣﺗ ــﻰ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻝ ﻧظرﻳ ــﺎت اﻷﺧ ــﻼق .إذ ﻋﻠﻳﻧ ــﺎ أن ﻧﺗ ــذﻛر أن

اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ «ﻛـﺎﻧط»  ،(1804 – 1724) kantﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗـﻪ ﺗﺄﺳـﻳس ﻣﺑـﺎدئ ﻣﺟـردة
ﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ اﻷﺧــﻼق ذﻫــب إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرء أن ﻳﻌﺎﻣــﻝ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ

ذات ﻗﻳﻣـ ــﺔ أو ﺟـ ــدارة داﺧﻠﻳـ ــﺔ ،وﻟﻳﺳـ ــت ﻣﺟـ ــرد أدوات أو ﻣوﺿـ ــوﻋﺎت ذات ﻗﻳﻣـ ــﺔ ﺧﺎرﺟﻳـ ــﺔ.
وﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ أﻧــﻪ ﻳﺟــب ﻋــدم اﻟﺗﺿــﺣﻳﺔ ﺑــﺎﻷﻓراد ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﺧﻳــر اﻟﻌــﺎم ،ذﻟــك أن
ﻟدﻳﻧﺎ واﺟﺑﺎت ﺧﻠﻘﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ،ﺑـدورﻫﺎ ،إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎﻟﻧـﺎ ،وأن ﺗﻛـون اﻟـدواﻓﻊ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ

ﺗﻌﻳﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري.13

أﻣ ــﺎ ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ:ﻓﻘ ــد ﺣرﺻ ــت –ﻣﺛ ــﻝ اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳ ــﺔ -ﻋﻠ ــﻰ أﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق

اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺣرﻳﺎت .وطﺑﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻝ اﻟﻧﺎس ﻟﻬـم ﺣﻘـوق طﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﻳـﺎة واﻟﺣرﻳـﺔ
8

واﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ أن ﻛــﻝ إﻧﺳ ــﺎن ﻣﺳــﻣوح ﻟــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣــدود اﻟﺧﻠــق اﻟﻌ ــﺎم ﻋﻣــﻝ أي ﺷــﻰء ﻳرﻏﺑ ــﻪ،

ﺷرﻳطﺔ أﻻ ﺗﻧﺗﻬك أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺣﻘوق اﻟﻐﻳر .اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ –ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور– ﻳﻣﻛـن أن

ﺗﺷﺑﻪ اﻷوراق اﻟراﺑﺣﺔ ﻣن ﺣﻳث إن دﻋوى اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗُ ْﺳﺗَﺧدم ﻓﻲ ﻧﻘد
أي أﻓﻌــﺎﻝ ﺗﻧﺗﻬــك ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــوق .واﻟواﻗــﻊ أن ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــوق ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﺗﺳــﺗﺧدم ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺳــﻠﺑﻳﺔ:
ﻓﺎﻟــذﻳن ﻟــدﻳﻬم ﺣﻘــوق ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛــون اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﻣﻘــدرة ﻟﻬــم ،ﻟﻛــن اﻟــذﻳن ﻟــﻳس ﻟﻬــم ﺣﻘـوق ﻳﻣﺗﻠﻛــون

أﺷﻳﺎء ﻗدرت ﻟﻬم .ﻫﻛذا ﻧﺟد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻳﺗﺿـﻣن ﺣﻘـﺎً ﻓـﻲ اﻟﻘﺗـﻝ وﻟـﻳس ﺣﻘـﺎً ﻓـﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ
ﻣن اﻟﻣوت .ﻟذا ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣـﺎ ﺗوﺻـف ﺑ ـ«ﺧﻠـق اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ» واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك

أﻧﻪ ﺑﺻدد ﻫذا اﻟﻧوع ﻻ ﻳﻛون ﻟدﻳﻧﺎ واﺟﺑـﺎت ﺧﻠﻘﻳـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻷن ﻧﺳـﺎﻋد اﻵﺧـرﻳن؛ ﻧﺣـن ﻧﻛﺗﺳـب

اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﺑواﺳطﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺑﺗداﺋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻣﺛـﻝ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوج –اﻟزوﺟﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟواﻟدﻳن– اﻟطﻔﻝ.14
وﻋﻠـ ــﻲ ﻏ ـ ـرار ذﻟـ ــك ،ﺣرﺻـ ــت ﻛﺗﺎﺑـ ــﺎت أﺻـ ــﺣﺎب ﻣـ ــذﻫب اﻟﻣﻧﻔﻌـ ــﺔ  ،Utilitarianismأﻣﺛـ ــﺎﻝ
«ﺑﻧﺗـﺎم»  Benthamو«ﻣـﻝ»  (1836 – 1773) Millﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺄﻛﻳـد ﺑﺻـراﻣﺔ أن ﻣـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ
ﻣــن آراء وأﻓﻛــﺎر إﻧﻣــﺎ ﻳﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘـ اررات اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ .وﻳــرى

أﺻــﺣﺎب ﻫــذا اﻟﻣــذﻫب أﻧﻧــﺎ ﻳﺟــب أن ﻧﻌﻣــﻝ ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺣﻘ ـق أﻛﺑــر ﺗ ـوازن ﺑــﻳن

اﻟﻌواﻗــب اﻟﺧﻳرة/اﻟﺷ ـرﻳرة )أو اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ( ﻟﻛــﻝ اﻟﻧــﺎس .وﻫﻧــﺎك ﻧﻣطــﺎن أﺳﺎﺳــﻳﺎن ﻟﻠﻧزﻋــﺔ اﻟﻧﻔﻌﻳــﺔ:

ﻫﻣﺎ ﻧﻔﻌﻳﺔ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻷﻓﻌـﺎﻝ ﻳﺟـب أن ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻧﺳـق ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻳﺣﻘـق

اﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ ﻣــن اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ .وطﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺻــورة اﻟﻛﺎرﻳﻛﺎﺗورﻳــﺔ اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻧزﻋــﺔ اﻟﻧﻔﻌﻳــﺔ ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ

اﻟرؤﻳﺔ ﺗرى أن اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺑرر اﻟوﺳﺎﺋﻝ ،وأن اﻟﺧﻳر اﻟذي ﻳﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻳﻔوق وزﻧﺎً وﻗﻳﻣﺔ

اﻟﺧﻳــر اﻟــذي ﻳﻌ ـود ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻠﻳــﺔ .وﻣــﻊ ذﻟــك ،ﻓــﺈن اﻟﺻــورة اﻟﻣﺗطــورة اﻟﻣﻌﻘــدة ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧظرﻳــﺔ
ﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ اﻟﺗﺻــدي ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﺿــﻣﻧﺎت .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــم ﺗﻛــن ﺑﻐﻳــﺔ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟــذﻳن

ﻧﺟﺣ ـوا ﻓــﻲ إﻗﺎﻣــﺔ ﻧظرﻳــﺎت أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻛﺑــري ،ﺗﻛــون ﻧظرﻳــﺎﺗﻬم ﺗﺻــﻣﻳﻣﺎت ﻣﺟــردة ﺗﻔﺳــر ﻟﻧــﺎ ﻣــﺎ

ﻧﺣن ﻧﻌرﻓﻪ ﻣن ﻗﺑـﻝ .ﻟـﻳس ﻓـﻲ وﺳـﻊ أﻳـﺔ واﺣـدة ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﻘـوﻝ إﻧـﻪ ﺳـﻬﻝ ﺟـداً )أو

ﺣﺗﻰ ﻣﺣﺗﻣﻝ( ﺗﺄﻛﻳد اﻟزﻋم اﻟﻘوى ﻟﻧظرﻳﺎت اﻷﺧﻼق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .إن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛـن ﻗوﻟـﻪ ،ﻫـو أن
واﺿــﻌﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻛــﺎن ﻫــدﻓﻬم ﻣﻧــذ اﻟﺑداﻳــﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣــﺎ واﻟﺗــﻰ ﺳــوف

ﺗﺄﺧــذﻫم إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺑﻬﻣــﺔ .وﺣﺗــﻰ ﻟــو اﺗﺑﻌﻧــﺎ ﻧظرﻳــﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻣﺟــردة ﻣــن اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ،

ﻓﺳﻧﺟد أﻣﺎﻣﻧـﺎ ﺳـؤاﻻً ﻣطروﺣـﺎً ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟﻧظرﻳـﺎت ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ إﻧﺟـﺎز ﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﻌﺑﺔ وﺣﻠﻬﺎ ،أم ﻻ.
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 -1ﺛ ﱠﻣـﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧري ﻻﺑد ﻣن أن ﻧﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ ،وﻫﻲ أن أﻳﺔ ﻧظرﻳﺔ ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق ﻳﻧﺑﻐـﻲ أﻻ
ﺗﻛــون ﻧظرﻳــﺔ ﻣﺟــردة ﻣﺑﻬﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻣﻳن واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ،ﺑــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ أن ﺗﺄﺧــذ ﻋﻧﺻـ اًر ﻣــن ﻛــﻝ
ﻧظرﻳــﺔ ﻣ ــن اﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ اﻟﻣﺟ ــردة ﻟﺗﺿــﻣﻬﺎ إﻟ ــﻰ ﻋﻧﺎﺻ ــر اﻟﻧظرﻳ ــﺎت

اﻷﺧ ــرى ﺑطرﻳﻘ ــﺔ ﺗﻌط ــﻰ أﻧﻣوذﺟـ ـﺎً ﻟﺻ ــﻧﻊ اﻟﻘـ ـرار واﻟ ــذى ﻳﻣﻛ ــن ﺗطﺑﻳﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﺣ ــﺎﻻت
اﻟﺻﻌﺑﺔ.15

 -2وﺑﺈﻳﺟﺎز ،ﻓﺈن اﻟرد اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳﻣﻛن وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﻳزﻋﻣون ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻟﺳـﻧﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ
إﻟﻰ ﺗطوﻳر ﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت .اﻟﻘوﻝ ﺑـﺄن ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﻻ

ﺗﺗطﻠب وﺟود ﻧظرﻳﺎت ﻟﺣﻠﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻳﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ وﺟـود ﺗﻌـﺎرض ﻓـﻲ آراء اﻟﻧـﺎس اﻟﺧﻳـرﻳن
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻻت .إن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻘـوم ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻷﺧـﻼق ﻫـﻲ ﻧظرﻳـﺔ

أﺧﻼﻗﻳـﺔ ﺗﻌددﻳـﺔ

moral theory

 ،pluralisticوﻋﻠـﻲ اﻟﻣـرء ﺗﻘﺑـﻝ ﺷـرﻋﻳﺔ اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﺑـﱠﻳن

اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺷدﻳدة اﻟﺗﻧوع .وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ
اﻟواﺣدﻳــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿــﻔﻲ ﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻓﺣﺳ ــب ﻋﻠــﻰ ﻧظرﻳ ــﺎت أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ .وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﻓ ــﺈن

اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﻠﻳﻧـﺎ اﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧـﺎ

ﻏﻳــر ﻗــﺎدرﻳن أن ﻧﺳﺗرﺷــد ﺑﻧظرﻳــﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺣــﺎﻻت
اﻟﺻﻌﺑﺔ.16

وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻧظرﻳﺎت ﺷﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺧﻠق اﻟﻌﺎم ،وﺗﺛﻣر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻓﺈن أدﻧـﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺎت
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳـر ﻟﻠﺧﻠـق اﻟﻌـﺎم –ﻫـﻲ ﻛﻣـﺎ أﺷـرﻧﺎ ﺗـواً– ﻫـﻲ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﺗﻌددﻳـﺔ ،وطﺑﻘـﺎً

ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺧﻠﻘﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ )أو ﻣﺑﺎدىء أوﻟﻳﺔ( ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن
ﺗﺗﺻــﺎرع ﻣﻌـﺎً .ﻛــﻝ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻟﻬــﺎ ﺗﺑرﻳــر أوﻟــﻲ ﻣــن أﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺣــس اﻟﻣﺷــﺗرك ،ﻛﻣــﺎ أن

ﻣﻌظــم ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻳﻣﻛــن ﺗﺄﻳﻳــدﻫﺎ ﻋــن طرﻳــق ﻧظرﻳــﺎت ﺧﻠﻘﻳــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ .ﻫﻛــذا ،ﻓــﺈن
اﻟﻧﻔﻌﻳﻳن واﻟﻛﺎﻧطﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﺗﻔﻘـون ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺟـب أﻻ ﻧـؤذي اﻵﺧـرﻳن،

وأﻻ ﻧﻛذب...إﻟﺦ .وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدىء ذات أﺳﺎس رﺣب اﻷﻓق ﻣن اﻟﺗﺄﻳﻳـد ،ﻛﺎﻧـت ،ﻓـﻲ
اﻟﻌﺎدة ،أﻗﻝ إﺛﺎرة ﻟﻠﺟدﻝ ﻣن ﻧظرﻳﺎت اﻟﺧﻠق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ.17

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة:
واﻟواﻗــﻊ أن ﻣﻌظــم اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟــذﻳن ﻳدرﺳــون اﻷﺧﻼﻗﻳــﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﻳﻔﺿــﻠون اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎدىء

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻸﺧﻼﻗﻳــﺎت اﻟﻧظرﻳــﺔ أﻛﺛــر ﻣــن ﻧظرﻳــﺎت اﻟﺧﻠــق اﻟﻌــﺎم .واﻟﺳــﺑب أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﻷﺣــد

10

أن ﻳﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﺑــﺎدىء ﻟﺗــدﻋﻳم ﻗ ـرار أﺧﻼﻗــﻲ ﻧظــري أو ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ دون أن ﻳــداﻓﻊ ﻋــن

ﻧظرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺧﻠ ــق اﻟﻌ ــﺎم )ﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻛ ــون ﻣوﺿ ــﻊ ﺟ ــداﻝ( .وﻫﻧ ــﺎك ﺳ ــﺑب آﺧ ــر ﻟﺗوظﻳ ــف
اﻟﻣﺑﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫو أﻧﻬﺎ –أي ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ– ﺗﻛون أﺳﻬﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم ﻋﻧد ﺗدرﻳﺳﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ

ﻣن ﻧظرﻳﺎت اﻟﺧﻠـق اﻟﻌـﺎم .وأﺧﻳـ اًر ،وﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﺳـﻬوﻟﺔ ﺑﻣﻛـﺎن اﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن اﻟﻣﺑـﺎدىء ﻓـﻲ

ﺣــدود ﻋﺎﻣــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧــﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻬــﺎ ﺑطــرق ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ .وﻫــذا
اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣروﻧــﺔ ﻳــدﻋو ،ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣــر ،إﻟــﻰ ﺗطﺑﻳــق اﻟﻣﺑــﺎدىء ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋــﺔ دون

ﺗﺟﺎﻫــﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺑﺻــددﻫﺎ .وﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدىء اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻳﻣﻛــن

ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ  : Nonmalificenceﻻ ﺗؤذ ﻧﻔﺳك وﻻ ﺗؤذ اﻵﺧرﻳن.
اﻹﺣﺳﺎن  : Beneficenceﺳﺎﻋد ﻧﻔﺳك وﺳﺎﻋد اﻵﺧرﻳن.
اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذاﺗﻲ  : Autonomyدع اﻟﻌﻘﻼء ﻳﻣﺎرﺳوا اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺣرة اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
ﺑﺎﻷﻣر.
اﻟﻌداﻟﺔ  : Justiceﻋﺎﻣﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻘﺳطﺎط ،ﺷرط اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻣﺳﺎواة.
اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ  : Utilityاﻋﻣـﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳـق أﻋﻠـﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﻣﺿـﺎر ﻟﺗﻔﻳـد اﻟﻧــﺎس

ﺟﻣﻳﻌﺎً.

اﻹﺧﻼص  : Fidelityﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﻋودك واﺗﻔﺎﻗﺎﺗك.
ﺗﺣﺗَ ْﻝ ،ﻻ ﺗﺧدع أو ﺗﺿﻠﻝ.
اﻷﻣﺎﻧﺔ  : Honestyﻻ ﺗﻛذب ،ﻻ ْ
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ  : Privacyاﺣﺗرم اﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋدم إﻓﺷﺎﺋﻬﺎ.
وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﻌظم ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻗد ﺣﺎوﻟوا ﺗﺄوﻳﻝ وﺗﻧﻘﻳﺢ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدىء ،وذﻟـك ﻋـن

طرﻳـ ـ ــق اﺳﺗﻛﺷـ ـ ــﺎف ﻛﻧـ ـ ــﻪ ﻣﻔ ـ ـ ــﺎﻫﻳم ﻣﺛـ ـ ــﻝ «اﻷذى» و«اﻟﻔﺎﺋـ ـ ــدة» و«اﻟﻌـ ـ ــدﻝ» و«اﻟﻌﻘﻼﻧﻳ ـ ـ ــﺔ»
و«اﻟﺧــداع» ،إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدىء اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺧﺗﻳــﺎرات ﺧﻠﻘﻳــﺔ

ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻣﺗﻌ ــددة واﺳ ــﻌﺔ اﻟﻣ ــدى .ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺑ ــﺎدىء ﻓ ــﻲ واﻗـ ـﻊ اﻷﻣ ــر ،ﻳﺟ ــب أن ﺗؤﺧ ــذ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ

ﺧطــوط إرﺷــﺎد ﻟﻠﺳــﻠوك أﻛﺛــر ﻣــن ﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺻــﻠﺑﺔ .ﻫــذا ﻣﻌﻧــﺎﻩ أﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠﻳﻧــﺎ أن ﻧﺗﺑــﻊ
ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدىء ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﻧﺎ ،أﻣــﺎ اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎءات ﻓﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﺗﺣــدث ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﺻــﺎدم ﻫــذﻩ

اﻟﻣﺑﺎدىء ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض ،أو ﻣﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻳر أﺧـرى .وﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﺗﺻـﺎدم ﻣﺑـدآن ،ﻋﻠﻳﻧـﺎ أن ﻧﻘـرر
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اﺗﺑــﺎع أﺣــدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧــر .ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ،ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳطﻠــب ﻣﻧــﺎ وﺟﻬــﺔ ﻧظرﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻬــﺎرة

اﻟطﻬــو ﻟﺷــﺧص ﻣــﺎ ،ﻫﻧــﺎ رﺑﻣــﺎ ﻧﻘــرر ﺑﺷــﻰء أﻗــﻝ ﻣــن اﻟﺻــدق أو ﻧﺣﻳــد ﻋــن اﻟﺻــدق اﻟﻛﺎﻣــﻝ،
وذﻟــك ﺗﺟﻧﺑ ـﺎً ﻹﻳــذاء ذﻟــك اﻟﺷــﺧص .وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﺗﻧﺷــﺄ ﺻ ـراﻋﺎت ﺑــﻳن ﻣﺧﺗﻠــف

اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر واﻟﻣﺑــﺎدىء ،ﻛــﺎن ﻋﻠﻳﻧـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ .وﻟﻛــﻲ ﻧﻘــوم ﺑﻬــذا ،ﻓــﻧﺣن ﻓـﻲ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻓﻬــم اﻟﻣﻼﻣــﺢ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻌطـﺎة .ﻫﻛـذا ،ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣﻼﺣظـﺔ أن ﻫﻧـﺎك ﻣﻌﻧـﻰ ﻣﻬﻣـﺎً ﻳﻣﻛـن وﺟـودﻩ ﻫـو
أن اﻷﺧــﻼق ﺗـرﺗﺑط ﺑــﺎﻟﻣوﻗف :ﻓﻌﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﺑﻌــض اﻟﻣﺑــﺎدىء اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻳﻧﺑﻐــﻲ
أن ﺗرﺷد ﺳﻠوﻛﻧﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘـوﻳم ﻗ ارراﺗﻧـﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس وﻗـﺎﺋﻊ وﻗـﻳم ﻣﻔطـورة

ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ.18

وﻫﻧــﺎك اﺗﺟــﺎﻩ ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﻣﻌﺎﺻــر ﻫــﺎم ﻳــري أﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف أن ﻳﻌﻛــف ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﻳــﻝ
ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻠﻐـﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬـﺎ ﺗﺣﻠـﻳﻼً ﻣﻧطﻘﻳـﺎً .ﻟﻛـن اﻻﻋﺗـراض اﻟـذي أﺣﻳﺎﻧـﺎً ﻣـﺎ ُﻳوﺟـﻪ إﻟـﻰ
أﺻ ــﺣﺎب ﻫ ــذا اﻻﺗﺟ ــﺎﻩ ﻫ ــو أن ﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻣﻔـ ـﺎﻫﻳم واﻟﻣﺑ ــﺎدئ ﻻ ﻳ ــوﻓر ﻟﻧ ــﺎ أﻳ ــﺔ إرﺷ ــﺎدات ﺗﺟ ــﺎﻩ
اﻟﻣﺳـ ــﺎﺋﻝ ذات اﻟﺻـ ــﺑﻐﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ .وﻟﻔﻬـ ــم ﺗﻌﻘـ ــد اﻟﻣﺑـ ــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬـ ــﺎ ﻻﺑـ ــد ﻣـ ــن

اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوﺟﻬــﺔ اﻟﻧظــر اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻷﺣــد اﻟﻧــﺎس .ﻓﻌﻠــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝُ ،ﻳﺗَــﻬَم اﻷطﺑــﺎء أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً
ﺑــﺄﻧﻬم ﻣﺗﺳــﻠطون ﻓــﻲ ﺗﻌــﺎﻣﻠﻬم ﻣــﻊ ﻣرﺿــﺎﻫم ،وﻫــم ﻳــردون ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻻﺗﻬــﺎم أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً ﺑــﺄن ﻟﻬــم

اﻟﺣــق ﻓــﻲ ذﻟــك ﻷﻧﻬــم ﺧﺑ ـراء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ وﻳﻌرﻓــون ﺟﻳــداً ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻣرﺿــﺎﻫم .إن ﻋﻣﻠﻳــﺔ

ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻗــد ﺗﻛــون إﺣــدي اﻷدوات اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻟﺑﻳــﺎن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻏﻳــر

اﻟواﺿﺣﺔ أو اﻟﻣﻠﺗﺑﺳﺔ ،19ﻣﺛﻝ« :اﻟﺳﻠطﺔ»  ،authorityو«ﺻـﺎﺣب اﻟﺳـﻠطﺔ» أي «اﻟﻣﺗﺳـﻠط»
 ،authoritarianو«اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ»  ،authoritativeو«اﻟﺣﻘوق» .rights

ﻳﻌﺗــري ﺑﻌــض اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻋﻳــب ،ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻻ ﻓــﻲ ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳــﺔ -

ﺣﻳث إن اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﺎن إﺣدي وظﻳﻔﺗﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﻧـذ أﻓﻼطـون– ٕواﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ أﻏﻔﻠـت اﻟوظﻳﻔـﺔ
اﻷﺧري وﻫـﻲ اﻟﺗرﻛﻳـب .إن اﻟﻔﻳﻠﺳـوف ﻓـﻲ أداﺋـﻪ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ إﻧﻣـﺎ ﻳﺗﺻـرف ﺑوﺻـﻔﻪ

ﺷــﺎﻫداً ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻷزﻣﻧــﺔ واﻷﻣﻛﻧــﺔ .ﻣﻌﻧ ـﻲ ذﻟــك أﻧــﻪ ﻳﻘــوم ﺑﺗﻘــدﻳم رؤﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻋــن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ

اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺣــدد ﻣﻘﺎرﻧـﺔً ﺑﺎﻷﺷــﻳﺎء .وﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــري ،ﻟــم ﻳﻧظــر ﻛﺑــﺎر اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣﺎﺿـ ــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ ﻛﻣـ ــﺎ ﻟـ ــو ﻛﺎﻧـ ــت ﻣﻧﻘﺳـ ــﻣﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو ﺟﺳـ ــدي ،وﻋﻘﻠـ ــﻲ،

واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وأﺧﻼﻗﻲ ،وﺳﻳﺎﺳﻲ ،واﻗﺗﺻﺎدي ،وﺟﻣﺎﻟﻲ ...إﻟﺦ .وﻟم ﻳﻘﺳـﻣوا أﺑﺣـﺎﺛﻬم ﺑﻣﺛـﻝ ﻫـذا

اﻟﺣرص –اﻟذي ﻧﺣن ﻋﻠﻳﻪ اﻵن– إﻟﻰ ﻫـذا اﻟﺗﺧﺻـص اﻟـدﻗﻳق أو ذاك .ﺑـﻝ ﺑـﺎﻷﺣري ،ﻗـدﻣوا

ﻧظ ـرة ﻛﻠﻳــﺔ وﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺳــﺎن؛ ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ وﻣﻐــزي ﺣﻳﺎﺗــﻪ .ﻛﺎﻧــت اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺑﻳــﺔ ﻣﺗﺄﺻــﻠﺔ ﻓ ـﻲ
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اﻟﻣﺎﺿـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﻋﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳـ ـ ــﻔﻳﺔ اﻟراﺋﻌـ ـ ــﺔ ،ﻣﺛـ ـ ــﻝ« :اﻟﺟﻣﻬورﻳـ ـ ــﺔ»  Republicﻷﻓﻼطـ ـ ــون،

و«اﻷﺧ ــﻼق»  Ethicsﻷرﺳ ــطو ،و«اﻟﺗﻧ ــﻳن»  Leviathanﻟ ـ ـ«ﻫ ــوﺑز» ,و«اﻷﺧ ــﻼق» Ethics

ﻹﺳﺑﻳﻧوزا ،إن ﻛﻝ ﻫؤﻻء ﻗدﻣوا رؤﻳﺗﻬم اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻘﻠﻳﺎً.20
وﺑﺎﺧﺗﺻ ــﺎر ،ﻗ ــﺎم ﻓﻼﺳ ــﻔﺔ اﻷﺧ ــﻼق ﻋﺑ ــر اﻟﺳ ــﻧﻳن ﺑوﺿ ــﻊ اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ
اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧــﺔ .ﻛــﻝ واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺿــﻣن ﻧوﻋـﺎً ﻣﺣــدداً ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ .ﻛﻣــﺎ ﺗﻛﻣــن ﻗــوة أى
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﻳﺎر أﺧﻼﻗﻲ ﺷرﻋﻰ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ اﻟﻣـرء أﺷـد اﻻﺣﺗﻳـﺎج ﺣـﻳن ُﻳواﺟـﻪ

ﺑﺣــﺎﻻت واﻗﻌﻳــﺔ .وﻟﻛــن اﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطــوي ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻧظرﻳــﺎت ﻫــﻲ ﺻــﻌوﺑﺔ ﻣزدوﺟــﺔ:

اﻟﺟﺎﻧــب اﻷوﻝ ﻣﻧﻬــﺎ داﺧﻠــﻲ ،ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ إﺧﻔــﺎﻗﻬم ﻓــﻲ أن ﻳوﺿــﺣوا ﺑﻣــﺎ ﻓﻳــﻪ اﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر

اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﺗﻧدون إﻟﻳﻬــﺎ .وﻟﻛــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر واﻷﻛﺛــر أﻫﻣﻳــﺔ وﺻــﻌوﺑﺔ ﻫــو أن ﻛــﻝ
ﻧظرﻳــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻧظرﻳــﺎت ﻣﻧﻛﻔﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎ وﻏﻳــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﻳر اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ
واﻟﻣﺳــﺗﻧدة ﺻ ـراﺣﺔً ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻳﻳر أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ .إن اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗﺣــدي اﻟــذي

ﻳواﺟﻪ اﻟﻧﻔﻌﻳﻳن ﻷن ﻣﻌﻳﺎر اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻛﻣﺛـﺎﻝ ﻣﻌـﺎﻛس ﻗـد ﻳﻧـﺗﺞ ﺧﻳـ اًر ﻋظﻳﻣـﺎً .ﻛﻣـﺎ
أن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻓـﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌـﺎﻝ أو اﻟﺣﻘـوق اﻟﻔردﻳـﺔ ،إﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ

ﺗﺣــدﻳﺎً أﻳﺿ ـﺎً ﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ.اﻻﻋﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﺗوﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ
ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ :اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺗﻛــون ﻏﻳــر ﺻــﺣﻳﺣﺔ ﺑﺳــﺑب

إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻷﺧري ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ .21وﻣـن ﺛـ ﱠم ﻋﻠﻳﻧـﺎ أﻻ ﻧﺣـﺎوﻝ أﺧـذ
ﻣﻌﻳــﺎر أﺧﻼﻗــﻲ واﺣــد ﻣــن ﻧظرﻳــﺔ ﻣــﺎ واﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺳــﺎس ﻟﻛــﻝ ﺳــﻠوك أﺧﻼﻗــﻲ ،إن اﺳــﺗﺧدام

ﻣﻌﺎﻳﻳر أﺧﻼﻗﻳﺔ أﺧرى ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻳر أﺧﻼﻗﻳـﺔ أﺳﺎﺳـﻳﺔ.
وﺑﺎﻷﺣرى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛﻝ ﻧظرﻳـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺎت ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـواب

ﺣــﻳن ﺗــداﻓﻊ ﻋــن ﻣﻌﻳــﺎر أﺧﻼﻗــﻰ ﻳــﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ اﺳــﺗﺧداﻣﺎً ﻣﺷــروﻋﺎً ،وﻟﻛﻧــﻪ ﻣﺣــدود .وﻫﻛــذا

ﻓﻧﺣن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدراج ﻛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﻌﻳﺎر ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻻ ﺗﺗوﻗف
ﺻﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن ﻣﻌﻳﺎر أﺧﻼﻗﻰ آﺧر ،إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﺗﻌددﻳﺔ.
 -1زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ،اﻷﺧﻼق واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻر ،اﻟﻘﺎﻫرة1966 ،م ،ص .3

 اﻷﻣــر  Imperativeﻳﻌﺑــر ﻋــن ﻓﻌــﻝ واﺟــب اﻷداء .وﻣﻧــﻪ ﻋﻧــد «ﻛــﺎﻧط» أﻣــر ﺟــﺎزم ﻳﻘﺿــﻲ ﺑــﻪ اﻟواﺟــب
ﻋﻠﻲ وﺟﻪ اﻟﺿرورة ،وأﻣر ﻣﺷروط  ،إذا ﻛﺎن وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳراد ﺑﻠوﻏﻬﺎ ،وﻣﻘﻳداً ﺑظروف ﻣﻌﻳﻧﺔ.
)ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﻳرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة1979 ،م ،ص .(22

13

 ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز  (1679–1588) Thomas Hobbesﻓﻳﻠﺳوف إﻧﺟﻠﻳزىّ .أﻳ َد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻠﻛـﻰ اﻟﻣطﻠـق وﻗـﺎﻝ
ﺑ ــﺄن اﻟﻧ ــﺎس أﻧ ــﺎﻧﻳون ﺑط ــﺑﻌﻬم وأﻧﻬ ــم ،ﺗﻼﻓﻳـ ـﺎً ﻟﻠﻔوﺿ ــﻰ ،دﺧﻠـ ـوا ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــد اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻌﻬ ــدوا ﺑﻣوﺟﺑ ــﻪ ﺑطﺎﻋ ــﺔ
اﻟﺳﻠطﺎن .ﻣن آﺛﺎرﻩ ﺛﻼﺛﻳﺗﻪ اﻟﺷﻬﻳرة« :ﻓﻲ اﻟﻣـوطن» ﻋـﺎم ) ،(1642و«ﻓـﻲ اﻟﺟﺳـد» ﻋـﺎم ) ،(1655و«ﻓـﻲ
اﻹﻧﺳـ ــﺎن» ﻋـ ــﺎم )ُ .(1658وِﻟـ ـ َـد «ﺗوﻣـ ــﺎس ﻫـ ــوﺑز» ﻓـ ــﻲ ﻗرﻳـ ــﺔ وﺳـ ــﺗﺑورت  Westportﺑـ ــﺎﻟﻘرب ﻣـ ــن ﻣدﻳﻧـ ــﺔ
ﻣﺎﻟﻣﺳ ــﺑرى  Malmesburyﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎطﻌ ــﺔ وﻟﺗﺷ ــﻳر  Wiltshireﺟﻧ ــوﺑﻰ إﻧﺟﻠﺗـ ـ ار ﻓ ــﻲ اﻟﺧ ــﺎﻣس ﻣ ــن أﺑرﻳ ــﻝ ﻋ ــﺎم
1588م .ﺗﻠﻘﻰ «ﻫـوﺑز» ﺗﻌﻠﻳﻣـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﺑﻛﻧﻳﺳـﺔ اﻟﻘرﻳـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺑﻠـﻎ اﻟﺳـﺎﺑﻌﺔ ﻣـن ﻋﻣـرﻩ ،وﻋﻧـدﻣﺎ
ﺑﻠﻎ «ﻫوﺑز» اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ،ﻛﺎن ﻳﺟﻳد اﻟﻘراءة ،ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ روﺑرت ﻻﻳﺗﻣـر  ،Robert Latimerاﻟﺗﺣـق ﺑﻛﻠﻳـﺔ
ﻣﺎﺟــدﻟﻳن  Magdalen Collegeﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ أﻛﺳــﻔورد ،وﻗــد اﻟﺗﺣــق «ﻫــوﺑز» ﺑﺄﻛﺳــﻔورد ﻋــﺎم 1603م وﺗﺧــرج
ﻣﻧﻬ ـﺎ ﻋــﺎم 1608م ،وﻫــو ﻳﺣﻣــﻝ أﺳ ـوأ اﻧطﺑــﺎع :اﻟــدروس «ﻛرﻳﻬــﺔ ﻗﺎﺣﻠــﺔ» واﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺎت «ﻋﻘﻳﻣــﺔ ﻣﺟدﺑــﺔ»،
واﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ أرﺳــطﻳﺔ أو إﺳــﻛوﻻﺋﻳﺔ ﻣــن ﺑﻘﺎﻳــﺎ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻣدرﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﺳــﺎدت اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﻳط .وﻛــﺎن «ﻫــوﺑز»
واﺳﻊ اﻻطﻼع ﻓﻲ ﻓﺗرة أﻛﺳﻔورد ،وﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺧـرج ﻋـﺎم 1608م ،وﻧـﺎﻝ درﺟﺗـﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ،رﺷـﺣﻪ ﻋﻣﻳـد اﻟﻛﻠﻳـﺔ
ﺳﻳر ﺟﻳﻣس ﻫس  Sir James Hasseeﻟﻳﻛون ﻣﻌﻠﻣﺎً ﺧﺻوﺻﻳﺎً ﻻﺑن وﻟﻳم ﻛﺎﻓﻧدﻳش .W. Cavendish
وﻳ َﻌـد «ﻫوﺑز» ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺔ ﻓﻳﻠﺳـوﻓﺎً ﻣﺎدﻳـﺎً ﺗﺗﻠﻣـذ ﻋﻠـﻰ ﻳـد «ﻓراﻧﺳـﻳس ﺑﻳﻛـون» ﻓـﺎﻧﺧرط ﻓـﻲ ﺳـﻠك
ُ
اﻟﺗﺟ ـرﻳﺑﻳﻳن اﻹﻧﺟﻠﻳــز ،وﻫــو ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ «ﻣﻠﻛــﻲ ﻣﺗطــرف» وﻗــف ﻓــﻲ ﺻــف اﻟﻣﻠــك ﻋﻧــدﻣﺎ اﺣﺗــدم
اﻟﺻـراع ﺑﻳﻧــﻪ وﺑــﻳن اﻟﺑرﻟﻣــﺎن .ﻋﻧــدﻣﺎ ﺑﻠــﻎ «ﻫــوﺑز» اﻟراﺑﻌــﺔ واﻟﺛﻣــﺎﻧﻳن ﻛﺗــب ﺳــﻳرة ﺣﻳﺎﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ ﺷــﻌ اًر ،ﺛــم
ﺗرﺟم اﻹﻟﻳﺎذة واﻷودﻳﺳﺔ ﻟﻬوﻣﻳروس وﻫو ﻓـﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ واﻟﺛﻣـﺎﻧﻳن ﻣـن ﻋﻣـرﻩ .وﺗـوﻓﻰ ﻓـﻲ اﻟ ارﺑـﻊ ﻣـن دﻳﺳـﻣﺑر
ﻋﺎم 1679م ﻋن واﺣد وﺗﺳﻌﻳن ﻋﺎﻣﺎً.
)اﻧظــر :إﻣــﺎم ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح إﻣــﺎم ،ﺗوﻣــﺎس ﻫــوﺑز -ﻓﻳﻠﺳــوف اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﻳــﻊ ،اﻟﻘــﺎﻫرة،
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القيم واألخالقيات المشتركة
في المجتمعات اإلسالمية والمسيحية في عصر العولمة
دوغالس براون



ساھم االنتشار السريع للعولمة في تحقيق مجموعة من التطورات في عالمنا :بما في ذلك ظھور األسواق
الحرة ,وسھولة الحصول على منتوجات متنوعة ,وفعالية اإلنتاج ,وبروز أنظمة متطورة لحفظ
السجالت ,وآليات التواصل العالمية المتطورة والسريعة ,ومعرفة شاملة باألحداث العالمية .وھذه ليست
إال بعض ھذه التطورات .وواكبتھا في المقابل بعض النتائج الثانوية الغير المتوقعة نذكر منھا :عدم وجود
حدود وطنية ثابتة ,واالستعمال المتزايد لإلنترنيت ووسائل اإلعالم الشيء الذي يحول دون استغالل
الوقت بالنسبة لألسرة والمجتمع المحلي ,والقبول المتزايد على صور العنف ,والتوجه نحو االستھالكية
الفردية .وفي ھذا المقال ,سأحول تعريف العولمة ,وسأشرح كيف أن ھذه النتائج الثانوية الغير المتوقعة
ھددت بتجاوز الزمان ,وتفكيك الفضاء اإلرتباطي للمجتمع اإلنساني ,كما شكلت تھديدا لتماسك األنظمة
األسرية .وبعد ذلك سأتحدث عن اإلسالم والمسيحية فيما يخص مجموعة من القيم المشتركة بينھما,
والتي سأقيم بفضلھا ھذه التحوالت السريعة وسأقدم طريقة للحفاظ على الترابط والھوية المجتمعية.
تعريف العولمة
يعتبر مصطلح العولمة مصطلحا جديدا يستعمل بطريقة مماثلة لمصطلح الرأسمالية العالمية لوصف
شبكة تجارية عالمية ,والتبادل العالمي للمصادر ,والمنتوجات والخدمات .وقد تمت صياغة المصطلح في
أواخر منتصف القرن العشرين ,ولكن أصبح له صيت واسع في التسعينيات .وربط بعض النظريين
السياسيين استعمال المصطلح بانھيار اإلتحاد السوفياتي ,وانھيار االشتراكية ,وظھور الرأسمالية .وقد
حاولت وصف ھذا التوجه العالمي نحو الرأسمالية .ومصطلح «العولمة» يرتبط كثيرا بتأثير الحداثة
واالرتباط المتزايد لوسائل اإلعالم واالتصال العالمية.
ال يعتبر االرتباط العالمي شيئا جديدا .فاألسواق العالمية وتبادلھا للمعلومات موجودة لماليين السنين.
وھناك دليل أركيولوجي وتاريخي حول التبادل عبر القارات للمواشي والمنتوجات ,وعن الشبكة العالمية
التجارية التي امتدت من أقصى شرق أسيا عبر الشرق األوسط ,ووسط إفريقيا وحدود الشمال الغربي
ألوروبا .وھذه الشبكات التجارية العالمية ترجع إلى  6,000قبل الميالد.
كانت القبائل ما قبل التاريخية في الصحراء تستورد الحيوانات األليفة من أسيا مابين  4,000و6,000
قبل الميالد .وكان المصريون يشترون الماعز واألغنام من الجنوب الغربي ألسيا سنة  6,000قبل
الميالد .والدليل االركيولوجي يؤرخ مساھمة عمان في األسواق العالمية على األقل إلى سنة  3,000بعد
الميالد .فالمنتوجات العمانية وصلت أقصى أوروبا والصين .وھناك تخمينات تقول بأن األشياء القديمة
 كاتب وقسيس من أميركا .
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التي صنعھا  Olmec peopleوالتي تم جلبھا إلى أمريكا الوسطى دليل على أنه كانت ھناك تجارة مع
إفريقيا .لھذا ,فعالمنا إرتبط بشبكة عالمية تجارية آلالف السنين.
ال يعتبر االرتباط العالمي عبر التجارة شيئا مناقضا مع القيم الدينية .فالرسول محمد –صلى ﷲ عليه
وسلم -كان ھو نفسه تاجرا ناجحا عبر الطريق التجارية القديمة ,من الصحراء إلى سورية ,وھي طريق
تجارية تزود األسواق التي توجد على الحدود القومية بالسلع .والمشاركة في إيجابيات العولمة شيء ال
يتعارض بالضرورة مع قيم الديانات اإلبراھيمية.
ال تعتبر العولمة ,بذلك ,ظاھرة جديدة ,أو شيء جديد قادم من الغرب كما يدعي البعض .فالعولمة
انتشرت بوثيرة سريعة وكثيفة خالل القرن األخير ,وخاصة خالل العشرين سنة األخيرة .ومن نتائج
توسع التجارة العالمية تطور سريع للنظام التواصلي العالمي يربط العالم بفضل الھواتف النقالة ,وشبكات
اإلنترنيت ,واإلقبال المتواصل والمتسع على المعلومات بفضل وسائل اإلعالم التي يمكن أن تربط
الباليين من الناس في آن واحد .وھذا االرتباط السريع غير العالم بشكل سريع ومذھل .وأصبحت الحدود
االجتماعية ,والوطنية ,والمحلية ,واللغوية ,والثقافية ,والدينية ,واإلثنية شيئا يمكن معرفته من قبل الكل
على خالف ما كان عليه الحال سابقا.
أقترح روبين بطمان درسكل ولري ليون من جامعة بيلور في موضوع تأثير العولمة على المجتمعات
المحلية ,أن ھذه األخيرة تمت السيطرة عليھا في الواليات المتحدة األمريكية من قبل «مجتمع وسائل
اإلعالم»« .فمجتمع وسائل اإلعالم ھو مجتمع موحد ,ومنسجم وخال من أي تقسيم أثني وطبقي ,الشيء
الذي يعتبر مھما جدا بالنسبة للمجتمع ,وخال أيضا من أي تنوع جھوي ومحلي ثانوي .وبسبب وسائل
اإلعالم ,والتربية االجتماعية الموحدة ,والحركية السكانية ,وتنوع القيم والتصرفات في المجتمع تم
التقليص من حدة العولمة بطريقة نوعية .لھذا ,فالحدود المجتمعية ليست لھا أھمية علمية بالغة في مجتمع
وسائل اإلعالم .فسكان نيويورك...ونيوديل ,وتكساس )الساكنة (732 ,سيقتسمون الكثير من األشياء أكثر
من التي يختلفون فيھا .فھم يتفرجون في نفس البرامج واألفالم التلفزية ,ويقرأون نفس المجالت
والصحف ,ويقرأون نفس الكتب المدرسية ,ويسافرون من مدينة إلى أخرى بكل حرية .وأمام مثل ھذه
الظروف ,فالشيء المنطقي الذي ينال اھتمام البحث العالمي ھو المجتمع الوطني ,وليس المجتمع
المحلي».
يعتبر التجانس الذي وقع في الواليات المتحدة األمريكية بين المجتمعات المحلية نتاج ظاھرة أثرت على
طريقة عمل المجتمعات المحلية في كل بقعة من بقع العالم.
يعرف محمد علي ,كاتب مقال التواصل الدولي والعولمة ,العولمة على أنھا ھي «الطريقة التي تم بھا
توسيع عالقة القوة والتواصل عبر العالم ,بما في ذلك ضغوطات الزمان والمكان ,وإعادة تشكيل العالقات
االجتماعية».
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مازالت التأثيرات المرتبطة بھذا االرتباط ستتجلى فيما بعد .فما ھي األشكال التي سيأخذھا التفاعل
البشري حينذاك؟ ما ھو مصير المجتمعات التي ترتكز على العالقات المحلية؟
أھمية المجتمع المبني على أسس محلية وتأثيرات وسائل اإلعالم المتزايدة /المتكاثرة
يتقاسم المسيحيون والمسلمون قيمة االرتباط المجتمعي والتماسك العائلي .فالديانات اإلبراھيمية تدعو إلى
نسج عالقات اجتماعية مبنية على التعاون المتبادل ,ويشتركون أيضا في القيم الجوھرية أي قيمة
المصالحة وحسن الضيافة ,وھي القيم الجوھرية الضرورية للمحافظة على تماسك المجتمع .والمشاركة
في تنمية المجتمع المحلي شيء ضروري للتطور اإلنساني .وقد الحظ دونكان تمز ,وھو عالم اجتماعي
درس تأثيرات اإلنترنيت على تشكيل الھوية والمجتمع المحلي أن «الھوية الفردية تنتج غالبا عن التفاعل
اإلنساني وجھا لوجه من خالل عكس صورة الذات والعالقات مع اآلخرين ومن خالل التخيل الذاتي
للتصورات المجتمعية والتقييمات .وليس ھناك ما يمكن أن يعوض المشاركة في نظام أسري واسع
والمجتمع المحلي األولي لتشكيل الھوية .باإلضافة إلى تشكيل الھوية ,فاألسر والمجتمعات تقوم بدور
اإلرشاد ,وتصحح وتمنع في بعض األحيان بعض سلوكات األفراد».
ما ھي األشياء التي ستتدخل في تشكيل الھوية الفردية وستقدم نوع من اإلرشاد االجتماعي إن كانت
مھمة المجتمع المحلي واألنظمة األسرية أصبحت تتقلص بفعل ظھور «المجتمع اإلعالمي»«/مجتمع
وسائل اإلعالم»؟ .يرى بعض العلماء االجتماعيين أن المجتمع تحول من مجتمع مقنن بالزمان والمكان,
إلى مجتمع منفتح على األنماط المجتمعية األخرى .وكلما إزدادت حدة إستعمال الفرد لإلنترنيت ,كلما
إزدادت نسبة المشاركة في شبكة المجتمعات/الجماعات المترابطة مباشرة عبر اإلنترنيت .ورغم ذلك,
فالمجتمع المترابط مباشرة عبر اإلنترنيت ال يبدو أنه قادر على القيام بوظائف المجتمع األم المبني على
أسس محلية  :وظيفة اإلرشاد ,والتصحيح ,وفي نفس الوقت منع السلوكات االجتماعية .وكشفت
الدراسات المھتمة بالتواصل عبر اإلنترنيت على أنه ليس ھناك مانع للتواصل بين األجناس خالل
المراحل األولى للعالقة عبر اإلنترنيت ,وال مانع كذلك لألجوبة المتعارضة من مختلف األطراف,
واآلراء المتطرفة ,كما يالحظ غياب القيود االجتماعية في التواصالت عبر اإلنترنيت.
ھناك دليل مقابل يقول بأنه دون أن يتم إضعاف المجتمع المحلي ,فإن اللذين يستعملون اإلنترنيت يمكن
أن يستعملوھا لالرتباط بشبكة من المجموعات االجتماعية المحلية .ويمكن القول بأن اإلنترنيت ترتكز
بطريقة متزايدة على االتصال المرئي ,أي اللقاء وجھا ولجه .وھذا التفاعل المتزايد ,رغم ذلك ,ال يمكن
أن يكون داخل مجتمع وحيد جدير بالدعم والتصديق ,ولكن في عدة مجتمعات معزولة ومختارة من قبل
الفرد نفسه .والعضوية داخل مجتمع ابتدائي محلي يتم تعويضھا بالعضوية داخل مجتمعات متعددة
ومنتشرة عبر الزمان والمكان .ويسمي عالم االجتماع ولمان ھذا «بشبكة الفردانية»« .فعوض االنتماء
إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليھا األفراد الذين يعيشون في نفس الوسط ,كل فرد له/لھا «مجتمعاته
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الخاصة» .ورغم إيجابية توسيع الفرد لشبكاته االجتماعية بھذه الطريقة ,فإنه من الممكن أن يكون الناس
باختيارھم العضوية في عدة مجتمعات ,أن تكون الوظائف الضرورية لتشكيل شخصية الفرد وبناء
المجتمع -عكس شخصية الفرد ,وتقيم المجتمع المتخيل ,وتأطير السلوك الفردي -متوفرة بأقلية .فعندما
يسعى مجتمع لمنع تصرف اجتماعي غير مقبول ,فالفرد سيكون حرا في االنسحاب من مجتمع واالنتماء
عوض ذلك إلى مجتمعات أخرى.
درس عالم االجتماع ميشيل تربر تأثير استعمال التلفزة واإلنترنت على األسر والمجتمعات المحلية,
والحظ أن «التأثير الجوھري للتلفزة على الثقافة يتمثل في اإلدمان على مشاھدة البرامج التلفزية ,بغض
النظر عن الجودة ,وتصبح جزء من الروتين اليومي...وتجعل أفراد األسرة ال يتواصلون مع بعضھم
البعض بكثرة» .فمشاھدة التلفاز واستعمال اإلنترنيت يتسربون إلى النمط المعيشي لألسرة ويساھمون
في تفاقم أزمة التواصل بين أفرادھا.
أدى تزايد نسبة مشاھدة التلفاز واستعمال اإلنترنيت في أمريكا إلى تراجع ملحوظ في المشاركة األمريكية
في المجتمع المحلي .وحسب تقرير نيلسن حول التلفزة ,في سنة 1998م ,تصل
عدد ساعات مشاھدة األمريكيين للتلفاز إلى أربعة ساعات كل يوم ,بزيادة تصل إلى نسبة  11%لكل
عشرة سنوات منذ أن أصبحت التلفزة متوفرة بنسبة  100%تقريبا في بيوت األمريكيين خالل الستينات.
«اليوم يجتاز األزواج والزوجات أربعة أضعاف من ذلك في مشاھدة التلفاز ,وستة إلى سبعة أضعاف
في المشاركة في األنشطة االجتماعية خارج البيت» .ونسبة عدد الساعات التي يجتازھا مستعملي
اإلنترنيت عبر العالم تصل تقريبا إلى ساعتين في اليوم ,بنسبة زيادة تصل إلى خمسة وأربعون دقيقة في
اليوم منذ سنة 2000م .فالوقت الذي يتم تخصيصه الستعمال وسائل اإلعالم في البيت ھو وقت أخد من
وقت األسر واألنشطة االجتماعية .وھذا الدليل يدعم خالصة كون االستعمال المتزايد لو سائل اإلعالم
يؤدي إلى إضعاف المجتمعات المحلية واألنظمة األسرية الممتدة.
أقول بأن ھذه المشاكل االجتماعية التي بدأت في الظھور والمرتبطة باستعمال وسائل اإلعالم ال تختصر
فقط على شمال أمريكا ,ولكن يمكن أن تتواجد في أية بقعة من العالم تشھد زيادة في استعمال التلفزة
واالنترنيت .فاإلقبال على اإلنترنيت تزايد بطريقة ملفتة لإلنتباه خالل العصور الماضية وأكثر زيادة
وجدت في الشرق األوسط.
ھناك بالطبع إيجابيات عديدة لإلرتباط المتزايد الذي يشھده عالمنا بفضل اإلنترنيت ووسائل اإلعالم :
المعرفة اللحظية ألحداث العالم ,واإلقبال المباشر واللحظي على المعلومات المتزايدة والمعرفة ,وفعالية
وسائل اإلعالم ,واإلرتباط بشبكة واسعة من األصدقاء ,والتنظيم الفعال في المساھمة المحلية واإلقبال
على المؤسسات الكبيرة .وھذه تطورات رائعة .لھذا ,فالمسيحية واإلسالم لھما انتداب لتحليل التوجھات

4

االجتماعية ,والجواب عليھا ,واإلدالء بشاھدة تنبؤية حول العالم وتقديم اإلرشادات حول طريقة جلب
توجھات أخرى إلى حياتنا بطريقة تتكيف مع ميزة الحكمة والنعمة التي تتميز بھا أدياننا.

الخوف الذي ساھمت فيه وسائل اإلعالم وتأثيرھا على المجتمع
تتمثل النتيجة األخرى الغير المتوقعة لإلرتباط المتزايد بين دول العالم وإستعمال وسائل اإلعالم في
الوعي بالجريمة والخوف الذي يخلقه ھذا الوعي .وھذا على حسب جريمي لبسولتز وميشيل ھلت من
جامعة نبراسكا بأماھا في مقال لھم تحت عنوان « :العرق والتغطية التلفزية المحلية إلخبار الجريمة».
«أبانت مجموعة من األراء العامة خالل التسعينات أن مجموعة من األمريكيين قلقون من أن تتكاثر
الجريمة )كلوب...(2000 ,وإزدادت نسبة الجريمة بحوالي  ,600%رغم كون الجريمة الوطنية تقلصت
بنسبة  20%مابين 1998-1990م )وستفلدت ووكر  ,(1998ولكنه تناقضت الجريمة الشنيعة بنسبة
10.4%منذ السنة الماضية )الصحيفة المھتمة بالجريمة .(2000 ,وعلى إمتداد أربعين سنة يرى
األمريكيين أن الجريمة تعتبر المشكل األول أو الثاني الذي يواجه مجتمعھم المحلي».
تعتبر الجريمة في إنخفاض في الواليات المتحدة األمريكية ,ولكن العلم المتزايد بالجرائم التي تقع في
العالم ,الجرائم التي كان ال يعرفھا إال القليل عشرون سنة قبل اليوم ,يخلق انطباع كون الجريمة أكثر
انتشارا على خالف ما كانت عليه .وكنتيجة لذلك ,ظھرت ثقافة الخوف في أمريكا ,ويمكن أن أقول بأن
ھذا الخوف العام يمكن أن يتزايد في أي منطقة من العالم حيث اإلقبال المتزايد على استعمال وسائل
اإلعالم.
يرى وسلي سكوكان ,وھو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الشمال الغربي أن «الخوف من الجريمة يمكن
أن تكون له نتائج وخيمة على المدى البعيد بالنسبة للبلدان المتجاورة» .فعندما يتجدر الخوف من
الجريمة ,فاألفراد ينسحبون غالبا من الحياة الجماعية« .و الحظ مارك وار ,وھو أستاذ العلوم االجتماعية
بجامعة تكساس بأوستين أن» االحتياط السائد الذي يلتجأ إليه الناس لحماية أنفسھم ضد الجريمة يسمى
«االجتناب الفضائي» ,أو تجنب األماكن التي يعتقد أنھا خطيرة .وھناك طريقة لخلق تعاون ايجابي بين
االستھالك المتزايد لوسائل اإلعالم والخوف المتزايد الذي يحول دون تطور المجتمع.
تقتسم كل من المسيحية واإلسالم نظرة مشتركة عن الخوف :اإليمان بالسيادة اإللھية ,وضرورة تصديق
العناية اإللھية .فعبارة «ال تخافوا» وردت خمسة وستون مرة في اإلنجيل المقدس .ورسالة الكتاب
المقدس تشجع المؤمنين المسيحيين على اإليمان با

ومقاومة كل ما يدعوا إلى الخوف .وتقول اآلية

األولى من الترنيمة السابعة والعشرين «ﷲ نوري وخالصي ,وھو الذي يجب أن أخاف منه» ,وفي
الترنيمة الثالثة والعشرون ,اآلية الرابعة نجد « :رغم أني أتمشى في حاضرة خيال ﷲ ,فاني ال أخاف
أي شر ألنك معـيٍ ٍ◌؛ وسلطتك وھيبتك يطمئنني» .وفي اإلنجيل حسب جون ,الفصل الرابع عشر ,اآلية
السابغة والعشرون ,طمئن عيسى ,سالم ﷲ عليه ,أتباعه بقوله «السالم الذي تركته بينكم ,سالمي الذي
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أعطيتكم ,وال أعطيكم كما تعطيكم الدنيا .فال تنزعجوا وال تخافوا» .وھناك سورة جميلة في القران
تتحدث عن ذلك ,وھي السورة التاسعة ,اآلية األربعون عندما ھاجر الرسول محمد –صلى ﷲ عليه
وسلم ,-وأبو بكر من مكة إلى المدينة .وقال الرسول محمد لصاحبه «ال تخف ألن ﷲ معنا» .وبعد ذلك
أنزل ﷲ سكينته عليه وأيده بجيوش ال يمكن له رؤيتھا ,وجعل كلمة الذين كافرو ھي السفلى ,وجعل كلمة
الذين أمنوا ھي العليا .إن ﷲ علي قدير«.وإحساس المسلمين والمسيحيين بالطمأنينة لتصديقھم ﷲ ولد
لديھم الشعور بالسالم والتخلص من الخوف ,وھي العوامل األساسية لبناء وتأسيس المجتمع اإلنساني.

الفردانية واالستھالكية وتأثيرھما على المجتمع
ترتبط العولمة غالبا بالسوق الرأسمالية الحرة ,وبما يواكبھا من أخالق االستھالكية والميول
إلى تشجيع السلوك الفرداني .وكال التوجھين ,الفرداني واالستھالكي ,يھددان التماسك
االجتماعي ويتعارضان مع األخالق المجتمعية المشتركة بين اإلسالم والمسيحية.
والمسيحيين والمسلمين لھم الفرصة في ظل ظھور ھذا التوجه العالمي لتحقيق تماسك ثقافي
وتشكيل نمط أخالقي بديل ,نمط يجمع بين ايجابيات العولمة ويواجه في األن نفسه الفردانية
واالستھالكية بنمط أخالقي منبعث من المجتمع المحلي والعالمي .وھوية الفرد المسيحي
والفرد المسلم ال يجب تأسيسھا على أساس متطلبات السوق .فال وجود ألي شيء في
األنظمة الدينية اإلسالمية والمسيحية يمنع استھالك الفرد للسلع الضرورية له ,ولكن ليس
االستھالك ھو ما يقنن ھده األنظمة .ويمكن لرأسمالية السوق الحر أن تكون وسيلة لتبادل
السلع والخدمات ,ولكن بالنسبة للمسلمين والمسيحيين ال يجب أن تصل إلى درجة التقديس.
ففي الثقافة العلمانية ,حتى بعد األزمة االقتصادية ,أصبح اقتصاد السوق الحر بمثابة إله.
تم القيام بالعديد من المجھودات من أجل الجمع بين المسلمين والمسيحيين لكونھم يشتركون
في ميزة كونھم من ساللة إبراھيم بغية تشكيل تراث ديني مشترك .والشيء األخر المشترك
بينھم ,والذي يمكن مالمسته في حياة إبراھيم ,سالم ﷲ عليه ,والذي ھو شيء ضروري في
علم الالھوت المسيحي واإلسالمي ,ھو اإليمان با

والطاعة له وحده .ويؤكد المسلمين

والمسيحيين على أنه كانت لديھم ھوية أولى مشتركة كآدميين ,فھم أبناء اله واحد.
والممارسة الروحية للمسلمين واليھود تقتضي الخضوع إلله واحد فقط ,خالق كل شيء
يرى وكل ما ال يرى .فا ھو الجدير بالعبادة .وال أحد من المخلوقات أو األنظمة يستحق
العبادة من غير ﷲ ألن اإلخالص يكون إلله واحد ,وھدا اإلخالص يجعل المرء يحس
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بالحرية ,ويحس بأنه حر في انتقاد األنظمة الموجودة في العالم ,األنظمة التي يمكن أن
تصبح أشياء تعبد/مقدسة .والديانات اإلبراھيمية تلتقي في عقيدة مشتركة تقدم الحقيقة على
القوة.
في الحين الذي تعتبر فيه العولمة عموما ,وقيم االستھالكية الفردية كما تكشف عنھا وسائل
اإلعالم بالخصوص تحوالت كونية ,فان العولمة حقيقة ليست منتشرة كنتاج إنساني كما ھو
حال المنظمات السياسية الدولية ,والوحدات التي تعتبر فيھا الديانات اإلبراھيمية مصدر
الحقيقة ,وذات تأثير في األخالق الثقافية المتعارضة معھا .ويذكرنا ميشيل تربر بأن
«العولمة ينظر إليھا كقانون طبيعي وليس كنتاج إنساني مھم في الخدمة االقتصادية
والتماسك الثقافي .ووسائل اإلعالم تعتبر عرضة لتمحيص أخالقي شخصي أو جماعي.
ويمكن للقيم اإلسالمية والمسيحية المشتركة ,التي تم الكشف عنھا من خالل اإلرتباط بين
الديانتين ,أن تلعب دور التمحيص األخالقي ويكون لھا الدور التصحيحي الذي تحدث عنه
تربر.
لماذا يجب أن يتكلم اإلنسان بلسان مشترك؟ .ففي حوالي  1.5%مليار من المسلمين في العالم
ومليارين من المسيحيين ,يشكل المسلمين والمسيحيين أكثر من نصف سكان العالم .وإذا اتفقوا حول القيم
المشتركة بينھما ,فذلك يمكن أن يؤثر على الثقافة العالمية بشكل ملموس.

السبيل إلى األمام:
تعتبر المسيحية واإلسالم ,ربما أكثر من أي تنظيم اجتماعي على األرض ,في موقع يخول لھا تقديم
طريقة تمكن من االستفادة من تطورات اإلرتباط العالمي وفي نفس الوقت تمكن من الحفاظ على األنظمة
األسرية الممتدة ومن إرتباط المجتمعات بالزمان والمكان المحليين .فالعولمة ونتائجھا المتمثلة في
االرتباط بين الثقافات ليست تصورات جديدة بالنسبة لإلسالم والمسيحية ,الديانتين اللتان أصبحتا
عالميتين بمجرد ظھورھما .فھما ال ينبنيان على ھوية إثنية ,أو ثقافية أو لغوية ,ولكن يجسدان في
جوھرھما مبدأ العضوية العالمية التي يتجاوز الھوية الوطنية .ويتعايش اليوم كل من المسيحيين
والمسلمين غالبا في كل دولة في العالم .ورغم كون القرآن الكريم منزل باللغة العربية ,لغة الرسول
محمد –صلى ﷲ عليه وسلم ,-فاإلسالم ال يقتصر فقط على العرب ,كما ال تقتصر المسيحية على متكلمي
العبرية واإلغريقية ,لغات اإلنجيل المقدس .ومنذ البداية جاء الرسول محمد –صلى ﷲ عليه وسلم,-
باإلسالم كدين لكل المسلمين ,لكل األمة ,أمة المؤمنين .وقد تحدث عيسى سالم ﷲ عليه ,عن مملكة اإلله
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كأمة تضم كل العالمين «و الناس سيأتون من الشرق ومن الغرب ,ومن الشمال والجنوب ,وسيجلسون
على الطاولة في مملكة اإلله».
باإلضافة إلى ميزة العالمية في العضوية واإلنتماء ,فالمسيحية واإلسالم يتم تطبيقھما في وسط أسري
متماسك وجماعة محلية للعبادة والصداقة .فالدين اإلسالمي يمارس حسب إنتماء الفرد األسري وإرتباطه
بالمسجد .والدين المسيحي يمارس حسب إنتماء الفرد األسري ومشاركته في عادات وأنشطة الكنيسة.
والمسيحية واإلسالم أديان عالمية وفي نفس الوقت تضل مرتبطة بنوع من العولمة تجعل المجتمع
المحلي ,والروابط األسرية وتوجيه العالقات اإلنسانية أھم إنشغالتھا .ويمكن للمواطنين المسيحيين
والمسلمين أن يضلوا مرتبطين بالعالم ,ويشاركون في نمط إقتصادي عالمي معين وفي نشر المعلومة,
ويظلون في األن نفسه محتفظين بإلتزامتھم مع أسرھم ومجتمعھم المحلي.
يقتسم المسلمون والمسيحيون أكثر مما ھو مكشوف بالنسبة لھم .فھم يقتسمون رغبة في استعمال وسائل
اإلعالم كوسيلة في ظل حدود محترمة .ويقتسمون اإللتزام بحفظ األنظمة األسرية الممتدة والمجتمع
المحلي .ويقتسمون رغبة في اإليمان با وحده ,والتخلص من الخوف الناتج عن التھديدات التي يطرحھا
العالم .ويقتسمون قناعة بأن ھويتھم الدينية تتمثل في كونھم خادمي ﷲ ,وليسوا مستھلكين تجب خدمتھم.
ويقتسمون بعض اآلراء والحاالت ,وھم عازمون على تكثيف الجھود المشتركة من خالل نسج عالقات
التعاون.
ھناك بديل يطرح بعض المشاكل أمام التعاون بين األديان وأمام الوقوف في وجه العولمة .وقد الحظت
ھذا بين بعض إخواني وأخواتي المسيحيين ,والحظته حقيقة بين بعض األقليات المسلمة .وھذا البديل
مغر جدا .فھو توجه نحو اإلنعزالية ,ونحو عصامية دينية تسعى إلى إعادة تأسيس الحدود بغية عزل
أفراد المجتمع عن تأثيرات العولمة .وھو يسعى إلى رسم حدود لخلوص الممارسة الالھوتية وبعد ذلك
العمل مع أفراد المجتمع ولمصلحة أفراد المجتمع ,ومنع تحول المؤمنين إلى أفراد مستھلكين ,وعكس
تحول المجتمع المحلي والخصوصية الثقافية ,ومنع اإلقبال على صور الدعارة ,وكل األشياء التي تھدد
القيم الجوھرية .وھذه العصامية يمكن أن تؤدي إلى رفض غير مرغوب لألصدقاء المتدينين بنفس الدين
والذين يقتسمون رغبة مواجھة النتائج السلبية للعولمة.
تتمثل الطريقة األخرى للتقدم إلى األمام في طريقة مفضلة وفعالة تحتم عولمة تھتم بالديانات األخرى
كأساس يمكن أن يحمل رؤية تنبؤية عن التأثيرات السلبية المرغوبة والغير المرغوبة للعولمة .والديانات
اإلبراھيمية يمكن أن تتعاون وتقدم بدائل تمكن من تصحيح بعض تجليات العولمة التي تھدد القيم
المشتركة بينھا.
جعلنا ﷲ أمما مختلفة ومتعددة وذلك بطريقة حكيمة ,وأومن بأن ﷲ أرادنا أن نتعاون كأصدقاء ومؤسسين
ألنظمة إنسانية تعود بالنفع على اإلنسان .وفي القرآن الكريم نقرأ في السورة التاسعة واألربعين ,األية
8

الثالثة عشر «يأيھا الناس ,إن خلقناكم من ذكر وأنثى ,وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفو» ويقول
المفسرين للقرآن علي عبد ﷲ يوسف وعبد ﷲ أغا أن عبارة «شعوبا وقبائل» تعني كل بني البشر على
األرض ,المسلمين والغير المسلمين.
تعتبر جماعة الوسط بمصر مثاال لتنظيم إسالمي يسعى إلى إحياء القيم التقليدية على العموم وإحياء
الجماعة اإلسالمية أو األمة على الخصوص ,وھي جماعة تحولت من موقع اإلقتصار إلى موقع
العضوية الشاملة بعدما إنشقت الجماعة عن جماعة إخوان المسلمين وقد تشكلت جماعة الوسط
سنة 1996م .وتحدد الجماعة أھدافھا في «فتح مجال عام بين المسلمين والمؤيدين العلمانيين للمجتمع
المدني والديمقراطي ,وخلق صيغ جديدة للحوار والتعاون» .وتضم جماعة الوسط الجماعة المسيحية
القبطية المصرية حسب فھمھم لمفھوم األمة .ففي الحين الذي لم يتمكنوا فيه بعد من الحصول على موقع
كجماعة شرعية ,فقد حققوا نجاحا كبيرا في التعاون وليس في اإلنعزال ,وبفضل صداقتھم مع المسيحيين
القبطيين حول األھداف المشتركة.
سيستمر العالم في اإلرتباط بطريقة متزايدة خالل العقود القادمة .واإلقبال على المعلومة سيتزايد
وستصبح المعلومة موجودة حتى في أبعد المناطق على وجه األرض .وسيستمر المجتمع العالمي في
التشكل وتجاوز الحدود الوطنية ,واللغوية ,واإلثنية .واإلنسانية ستبقى على وعي باإلرتباط اإلقتصادي,
والسياسي ,والبيئي ,واالجتماعي بين األمم .وﷲ خفق بني البشر وجعلھم قادرين على ربط عالقات عبر
الحدود ,وكذلك خلقھم وھم يحملون بداخلھم حاجة ماسة للعيش مع أسرھم ومجتمعاتھم المحلية .لھذا ,ال
يجب تقديم رغبة معينة على حساب األخرى.و الديانات اإلبراھيمية تتشرف بموقع تجعلھا تتعاون فيما
بيننا كإخوان وأخوات لتقديم منھج وطريقة تجعلنا مرتبطين بالعالم وفي نفس الوقت متشبثين بالفضاء
األسري والمجتمعي.
تخيل عالم مستقبلي تستفيد فيه كل المناطق والثقافات بما في ذلك المجتمعات المدنية العلمانية من اآلراء
الحكيمة للمسلمين والمسيحيين ,الذين يقدمون للعالم منھج/طريقة تجعل بني البشر يستفيدون من العولمة
ودون تقديسھا ,طريقة تجعل بني البشر يقدمون تقييمات نقدية ويشاركون بحيوية في خلق نظام عالمي
يسھل اإلرتباط بين األمم ويقر على ضرورة اإلرتباط باآلخرين في مجتمع ابتدائي ينبني على تنشئة
ودعم محليين.
في الختام سأقدم مقطع من كتابنا المقدس يؤكد اإلحساس العظيم بالعيش مع الجماعة والصداقة بين
األديان الترنيمة « :133تذكروا كم ھو جيد وجميل أن يعيش اإلخوة في وحدة .وذلك يشبه كب زيت
ثمين فوق الرأس ,تم يتقاطر على اللحية ,على لحية ھارون ,ويتقاطر على طوف ثوبة».
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اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻧﺣو ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻘﻳم ٕواﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻋﺑداﻟﺣﻛﻳم أﺑو اﻟﻠوز



ﻳﻌﺗﺑر إﻋﺎدة اﻟﺗوظﻳف اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ﻣﺿﺑوطﺔ وﻫﺎدﻓﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺣدﻳﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﺗﻬدف
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﺣوﻝ ﻣدى وﺟود «اﻟﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ» ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وأﻳﺿﺎ ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻟﺣﻣوﻻت

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ داﺧﻝ ﻫذا
اﻟﻔﻛر ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.

ﻳوظف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺄﺳﺳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ،ﺣﺳب ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ،ﻓﺈن ﻣﺄﺳﺳﺔ ﺷﻌب
ﻣﺎ ،ﺗﻌﻧﻲ ﻧﻘﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﺗﺣرﻛﻬم اﻟﻣﻳوﻝ واﻟﻐراﺋز اﻟذاﺗﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻳﻌﺗرﻓون ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻛون ﺧﺎرج ﻣﺻﻠﺣﻳﺎﺗﻬم وأﻓﺿﺎﻟﻳﺎﺗﻬم .ﻓﺎﻟﻣﺄﺳﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻫﻲ واﺣدة
ﻣن أﻫم ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻣﺄﺳس ﻫو اﻟذي ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻝ
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻲ واﻟﺳﻼﻟﻲ ،أي ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺗﻘد

إﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ،إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﺄﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﺳﺎوي اﻟﻣواطﻧﻳن
ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻬﺎ ،وﺗﺧوﻝ ﻟﻬم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻬم إزاء ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض،

اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟذي ﻳﺣﻛﻣﻬم.1

ﻓﻼ ﺷك أن ﻫﻧﺎك ﺳﻣﺗﻳن ﻣﻣﻳزﺗﻳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ،وﻫﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار ،وﺷﻌور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ،وﻟرﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺣﺳب

ﻣورﻳس ﻫورﻳو ،ﻫو اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑدﻟﻳﻝ ﻓﺷﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت

اﻻﺳﺗﺑداﻝ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ،ﻻﻧﺷداد اﻟﻧﺎس إﻟﻰ

اﻹﻳﻣﺎن واﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺷرﻋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻳق ﻧﺟﺎح ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎرج
ﻫذﻩ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أو ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﻬﺎ.2

ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدﻳن ﻳﺷﻛﻝ ﻧﺳق اﻟﻘﻳم واﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﺄن اﺳﺗﻠﻬﺎم اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻓﻬﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ﻣﺷروطﺎ ﺑظروف
 باحث من المغرب .

1

ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺣﺳب اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟظواﻫر واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ ،واﻻﺣﺗﻛﺎﻛﺎت واﻟﺗواﺻﻼت

واﻻﻧﻔﺗﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗداﺧﻝ ﻣﻌﻬﺎ .3ﻟﻛن ﻣﺎ ظﻝ ﻳﻣﻳز ﻫذا اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،أﻧﻪ

ظﻝ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺿﻣون ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻣﻛﺗﻔﻳﺎ ﺑﻔﻬﻣﻬﺎ وﺗوظﻳﻔﻬﺎ داﺧﻝ إطﺎرﻫﺎ

اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟدﻳﻧﻲ.

ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟذي ﻳﻌﺎﻟﺟﻪ ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻳدور ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﺗﺣدﻳﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ

اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﻫو إﻋﺎدة ﺗوظﻳف اﻟﻘﻳم إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ،أي ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺟرد
ﻣﻌﺎن أﺧﻼﻗﻳﺔ وﺗرﺑوﻳﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺿواﺑط وأﻫداف وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ،وﺧﺎﺿﻌﺔ

ﻟﻘواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ .ﻓﺈﻟﻰ أي ﺣد ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻔﻛر
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺑﺛﺎق ﺑﻌد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟

وﻋﻠﻰ ﻓرض أن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻳم ،ﻓﻬﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺣﻣوﻟﺗﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ؟ أم

أن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺗم ﺗطﻌﻳﻣﻬﺎ ﺑﻣﺿﺎﻣﻳن ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؟ وﻛﻳف
أﻣﻛن اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻳم وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫو ﺗﺄﺛﻳر ذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻳﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﻔﻛر ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ؟

ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺳﻧﺣﺎوﻝ ،ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ أوﻟﻰ ،أن ﻧﻛﺗﺷف اﻟﺗﺻور اﻟﻧظري اﻟذي ﺗﻧطﻠق
ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت.
أوﻻ :ﻣن اﻹﺻﻼح إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء

رﻏم أن ﺑﻌض اﻟﻘوى اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻌﺗﺑر اﻣﺗدادا زﻣﺎﻧﻳﺎ وﻣﻛﺎﻧﻳﺎ ﻟﺗﻳﺎر «اﻟﺻﺣوة» ،إﻻ

أﻧﻬﺎ ﻫدﻓت إﻟﻰ إﻋﺎدة وﺻﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻛرة اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ،ﻋﺑر ﺧطﺎب ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻧزﻋﺔ اﻟﺗوﻓﻳق
ﺑﻳن اﻟﻔﻛرﺗﻳن اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ واﻟﺻﺣوﻳﺔ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷروع ﻳﺟﻣﻊ ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﻳن ،اﺗﺟﺎﻩ

اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﺟذري ﻟﻠﺻﺣوة ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺑﻠورة ﻣﺷروع إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟذاﺗﻳﺔ

ﻟﻠﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،واﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧطﻠق ﻣن داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟداﺋرة ،واﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ

اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،ﻋن طرﻳق اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎ اﻗﺗﻧﻌت ﺑﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر ﺣدﻳﺛﺔ.

ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﺗﻛﺷف ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻋن ﺣرﻛﺔ ﻧﻘد ﻛﺑﻳرة ﻟطروﺣﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ

اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻋﺗراﻓﻬﺎ اﻟﺻرﻳﺢ ﺑﺄن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ،
أﺑدى ﻧﻔ ار ﺷدﻳدا ﻣن ﺗﺟﺳﻳد ﻓﻛرﺗﻲ اﻷﻣﻳر واﻟﺷورى وﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﻳم اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
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وﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺳﻠوﻛﻳﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘرة

وﻣﻧظﻣﺔ 4،ﻓﻘد ظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﻳم ﺗؤﻟف ﻣﻔﺎﻫﻳم دﻳﻧﻳﺔ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن،
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣطﻠﺑﺎ أﺧﻼﻗﻳﺎ وﺗوﺟﻳﻬﺎ ﺗرﺑوﻳﺎ ﻣﺣﺿﺎ ،ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ

ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ رﺋﻳس اﻟﻘوم أو اﻟدوﻟﺔ .دون ﺗﻣﻳﻳز أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﺣﺟر اﻟزاوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣدﻳث.

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻣوﻗﻔﻳن ﻣن اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗدﻳﻣﻪ وﺣدﻳﺛﻪ ﻳﺑدو أن اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺷروﻋﺎ ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح ﻫذا اﻷﺧﻳر.
وﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻛورة ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﻘد ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ

ﻣن داﺧﻝ اﻟداﺋرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﺟﻳﺎﻟﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ.

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺟﻳﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻟواء ﻫذا اﻟﻣﺷروع )اﻟﻐﻧوﺷﻲ -اﻟﺗراﺑﻲ -طﺎرق اﻟﺑﺷري -ﺳﻠﻳم
اﻟﻌوى -رﺿوان اﻟﺳﻳد (...اﻣﺗدادا وﺗواﺻﻼ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺟﻳﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺣﻣﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ

ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟدﻳد وﺗﺟﺎوز ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ رأﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﻲ

«..اﻧطﺑﺎع ﻓﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ،واﻟوﻗوف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدود

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺻرﻓﺔ ،وﻋدم ﺗطوﻳرﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣوﺿﻊ اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻠب
اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻣن ﺛم اﻟﺗﺄﺻﻳﻝ ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌددﻳﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺣق

اﻻﺧﺗﻼف».5

ﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت ﻋﻧد اﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ )اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،اﺑن اﻟﻘﻳم (..ﻓﻲ «..وﻗوﻓﻪ ﻋﻧد
اﻟﻘراءات اﻟﻣﺗﺳرﻋﺔ ﻟﻌﻬد اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،واﻟﻣﻔﺿﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻧﻳد دﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺑرﻳر اﻟواﻗﻊ

ﺑدﻝ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ ،اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى ﺑﻛﺗب اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أن ﺗﻧﺷﺄ وﻫﻲ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن

اﻟواﻗﻊ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ،وﻣﺷﻠوﻟﺔ ﻋن اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺗﺣرﻳر ﻣن أﺳر اﻟواﻗﻊ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺿﻔﺎء

اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻫﺎ ،ﻣن ﺧﻼﻝ أﻓﻛﺎر اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟوارﺛﺔ واﻻﺳﺗﺧﻼف .واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ،
ﻏﻳﺎب اﻟرؤﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور ﻏﻳر اﻟﺗﺳﻠﻳﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ».6

ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ واﻷﻓﻐﺎﻧﻲ (...ﺗوﻓﻳﻘﻳﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺳطﺣﻳﺔ ﺑﻳن

اﻟﻘﻳم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ دﺳﺗورﻳﺔ ﻏرﺑﻳﺔ ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌﻝ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺔ

واﻟﺷورى وأﻫﻝ اﻟﺣﻝ واﻟﻌﻘد ﻣﺟرد إﺳﻘﺎط ﻟﻠﺑﻧﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻣﻣﺎ أﺑﻘﻰ
اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ طﺎﻏﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.7
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أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث )ﺳﻳد ﻗطب –اﻟﻣدودي ،(..ﻓﻠوﺣظ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻬﻣﻪ اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻣﻔﻬوم

اﻟﺷﻣوﻝ ،أي اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﺳﻼم دﻳﻧﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻳﻌﻧﻲ رﻓض اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻓﻬذا اﻟﻔﻬم ،أدى

إﻟﻰ طﻐﻳﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻹطﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو

أﺻﺑﺣت ﺗﺻﺎغ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ إﻣﺎ ...وأﻣﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻠﺑﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺂﻣرﻳﺔ ﻓﻲ

ﺗﻔﺳﻳر اﻷﺣداث ،أي ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺟري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟري ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن
اﻷﻣر ﻟﻳس ﻛذﻟك.8

وﻳﺧﻠص أﺣد اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻣﺷروع إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﻳد

ﻋﻠﻰ «أن ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﻌف اﻟﺧطﻳرة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗدﻳﻣﻪ وﺣدﻳﺛﻪ ﻫﻲ ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن
اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﻐﺎﻳﺎت ،ﻣﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻻﺗﻪ ﻣﺳﺣﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻠم ﺗﺟد طرﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ وﺗوﺟﻳﻪ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ ..واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻟﺑﻳﻌﺔ واﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر واﻟﺷورى وﻗواﻣﺔ اﻷﻣﺔ ..ظﻠت ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺟردة ﻻ ﺣظ ﻟﻬﺎ ﻣن

اﻟﺗطﺑﻳق إﻻ ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ وﺷﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن».9

ﻟﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت ،رﻓﻊ اﻟﻣﻔﻛرون اﻹﺳﻼﻣﻳون اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛر

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺟﻳﺎﻟﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ .ﻓﺑﺻدد اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ،اﻗﺗرح اﻟﻣﺷروع إﻳﻘﺎظ اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن ﻓﺗﺢ ﺑﺎب داﺧﻝ ﻋﻣوم اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم
ﺑﻣﺑﺣث اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺑﺣث اﻟدوﻟﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻧﺷوﺋﻬﺎ وطﺑﻳﻌﺔ

ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻠطﺔ داﺧﻝ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ .10ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻛﻔﻝ ﺗطﻌﻳم اﻟﻧظرة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﻐﺎﺋﻳﺔ

اﻟﻣؤطرة ﻟﻬذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﻧظرة وﺳﺎﺋﻠﻳﺔ ٕواﺟراﺋﻳﺔ.

ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻻ ﺗﻘطﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻊ أﻓﻛﺎر اﻹﺻﻼﺣﻳﻳنٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗرﻳد إﻋﺎدة وﺻﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺟوﻫر اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ،
واﻟﻧﻬﺞ اﻻﻋﺗداﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟدﻋوة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،واﻻﻧﻔﺗﺎح

ﻋن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳ ار وﺗﺄﺛرا ،ﻟﻛن ﻣﻊ إﻧﺿﺎج ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ

أﻛﺛر ،ﻋن طرﻳق ﺗﺄﺻﻳﻝ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ واﻹداري اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﻧظرة
اﻟﻔﺎﺣﺻﺔ إزاء ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻊ أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

ٕوازاء ﺗﻳﺎر اﻟﺻﺣوة ،ﻳﻘﺗرح اﻟﻣﺷروع اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻔﻛري ﺑﺿرورة اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻪ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ أوﻟوﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة ﺧطﺎب إﺳﻼﻣﻲ ﻳواﻛب ﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺻر
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وﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ،ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ،وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻔﻛﻳر وطراﺋق اﻟﺑﺣث،

ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻲ،

أي ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔراغ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ إذن وﻋﻳﺎ ﻣﺗزاﻳدا ﻟدى اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧطﻠق داﺧﻝ
اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﺿرورة ﺗطوﻳرﻩ ،ﻋن طرﻳق اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ

ﺗﺻورﻫﺎ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺟﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ،وﻟﻼزدراء ﻣن طرف

اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ،ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳر ﻟﺻﻳﻎ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ

اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة ،أي ﺑﻧظرﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻوﺻﻳﺗﻬﺎ وﺣداﺛﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎ.

وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺟﺗﻬﺎد ﺟدﻳد ﻳﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد رﻓﻊ ﺷﻌﺎر «اﻹﺳﻼم دﻳن
ودوﻟﺔ» ،اﺟﺗﻬﺎد ﻳﻘطﻊ ﻣﻊ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺧﻼﻓﺔ ،وﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻣن

دوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ وآﻟﻳﺎت وﻧظم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث

ﺑﻌد وﻻدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب .ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدﻳد؟

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ٕواﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن اﻟﻳوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻳؤﻛدون ﻋﻠﻰ

ﻏرار ﺳﺎﺑﻘﻳﻬم ﻋﻠﻰ أن طﺑﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﻘﺑﻝ أي ﻓﺻﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻟﻳﺳت ﻣﺟرد ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻘط.

ﻟﻛن ،وﺗﺣت ﻫذا اﻟﺟذر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻳﻧﺑﻊ اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى

ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﺣﺎﺻﻝ ﺑﻳن ﻋﻧﺻرﻳن« ،اﻟدﻳن» و «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻏﻠب ﻫذﻩ

اﻟﺧطﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻧﺻرﻳن ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ دﻣﺞ واﻧﺻﻬﺎر ،أي اﻧﺻﻬﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟدﻳن ،ﺑﺣﻳث ﻳﻛون اﻹﺳﻼم ﻫو دﻳن اﻟدوﻟﺔ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ،وﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أداة ﻟﺧدﻣﺔ

اﻟﺷرﻳﻌﺔ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑدأت ﺗﺗﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ﺟدﻳدا ،ﻓﺑدون اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ

ﻓرﺿﻳﺔ اﻟدﻣﺞ اﻟﺷﺎﻣﻝ أو اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎم ،ﻧﺟد ﻋﻧدﻫم رﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗرﻛﻳب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن
اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻫو ﻣﺷروع ﻳﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ

ﺻﻌﻳد ﺗﻣﺛﻼﺗﻬم اﻟﺟدﻳدة ﻟﻣﻔﻬوم «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ،وﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬم ﻷﺑﻌﺎد ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم

«اﻟدﻳن».
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ﻓﺎﻟﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،اﻗﺗرب اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر

اﻟﺣدﻳث ،ﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﻳﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن زاوﻳﺗﻳن ،زاوﻳﺔ اﻟﻣﻘﺻد واﻟﺑﺎﻋث واﻟﻐﺎﻳﺔ،

ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﻳﺔ ﻋﻣﻝ دﻳﻧﻲ ﻣن ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗوظف ﻟﺗﺣﻘﻳق
ﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟدﻳن وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﻛﺑرى ،وﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻬداﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد واﻟﻌدﻝ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،وﻧﺷر اﻟدﻋوى ﻋن طرﻳق اﻟﺟﻬﺎد.

ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺗﻛﺷف ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت أﺧرى ﻋن ﻣﻧظور واﻗﻌﻲ وﻋﻣﻠﻲ وﺗﺟرﻳﺑﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ
ﻳﺟﻌﻝ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻳﺣﻳﻝ أﻛﺛر إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻳن اﻷﻓراد

واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌرﻓﻪ ﻣن ﺿﻐط وﺗﺑﺎدﻝ وﺻراع وﺗﻧﺎزﻝ ﺣﺳب ﻣﻳزان اﻟﻘوى.

ﻳﺗرﺟم ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻧظرة ﺟدﻳدة إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرة اﻷوﻟﻰ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟرد وﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟدﻳن وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺳب

اﻟﻧظرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻗوة ﺗرﻳد اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻣﺗﻼك ﺑراﻣﺞ وﺗﻛﻳﻳف إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗراﺗﺟﻳﺎﺗﻬﺎ وﻓق وﺿﻌﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻘوى.

ﻫﻛذا ﺗﺗﺿﺢ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣن رﻏﺑﺔ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ إﺿﻔﺎء

اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﻳﻣﻲ واﻟﻣﻌﻳﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ  ،Valorisation de la politiqueﺣﻳث

ﻳﺑﻘﻰ اﻟدﻳن داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﻘﻣﻳن ﺑﻣد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﺗﺧﻠﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ٕواﺿﻔﺎء

اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم إﻻ إذا اﻧدرﺟت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدﻳن ﻟﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﻟﺑﺎﻋث
واﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ إﻓراغ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ واﻟروﺣﻳﺔ

واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.11

ﻫﻛذا ،ﻓﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﺈن

اﻟﺧطﺎب ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻠﻳق اﻟﺻراع« ،ﺑﻣﺎ ﻳﺣوﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ

اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﻳطرة واﻟﺛورة ،إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺳﻣو اﻟروﺣﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ».12

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﻳث أﻧﻪ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑرﺑط اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ دون أن
ﻳوﺿﺢ ﺗﺻوراﺗﻪ ورؤﻳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وأﻫداﻓﻪ واﻹطﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻪ .ﻓﺈن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺳواء ﻛﺄﺳﺎﻟﻳب ﻟﺗﻧظﻳم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻛﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

وﺗﻧﺎزﻋﻬﺎ ،ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ  Le politiqueﻛﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺻراع واﻟﺗواﻓق ،ﺣﺎﺿ ار وﻗﺎﺋم اﻟذات ﻓﻲ
6

اﻟﺧطﺎب ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﻳﺋﺎ ﻋﺎرﺿﺎ وظرﻓﻳﺎ ﻗﻳﺎﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة

ﻣن اﻟﻧص .ﺻﺣﻳﺢ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺳﺗﻣد ﺑواﻋﺛﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣن اﻟدﻳن ،وﻟﻛن أﺻﺑﺣت

ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟدﻳن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ وﺗوازن ،إذ أن اﻣﺗداد ﻫذا اﻷﺧﻳر إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻳس إﻻ اﻣﺗدادا

ﻋﻧﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ وﺗوﺟﻳﻪ ،وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ وﺗداﺧﻼ ﻣﺑﺎﺷ ار ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم وﺗﻘدﻳﻣﺎ ﻟﻠﺣﻠوﻝ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺗوى آﺧر ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻟﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺑﻧﺎء

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ.13

ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟدﻳد ،أﺻﺑﺢ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﺣدث ﻋن اﻟدﻳن ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻدر ﺗرﺑﻳﺔ

ذاﺗﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺣرك اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺎﻟدﻳن

ﻫو روﺣﻬﺎ ،واﻟﺧطر أن ﻳﻧﻔﺻﻝ اﻟروح ﻋن اﻟﺟﺳد ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳزوﻝ اﻟﻌﻘد اﻟﺟﻣﻌﻲ

وﻳﻧﻬﺎر اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﻟﻛن ﺑﻳن اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻻﻧﻔﺻﺎﻝ درﺟﺎت ﻛﺑﻳرة ﻫﻲ ﻣﺣﻝ اﺷﺗﻐﺎﻝ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،

ﺣﻳث ﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد اﻟﺗﺷدﻳد ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑدﻳﻬﻲ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﻳب
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋن طرﻳق إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺟدﻳد ،ﻋﻠﻰ
ﺿوء إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻔﻛر واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث ،وﺗطﻌﻳم ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ

ﺑﻣﺿﺎﻣﻳن ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﺗﺳﺗﻘﻳم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ

واﻟﻣواطﻧﻳن وﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

إن ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﻣﻛن ﻣن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ،

ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺑرى ﻻ زاﻟت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻟم ﺗﺗﺑﻠور ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ رﻏم اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻣن

ﻟدن اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻟذﻟك ﻧرى أن ﺗﻣﺎﺳك ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻳﺗطﻠب ﺗراﻛﻣﺎ
ﻟﻼﺟﺗﻬﺎدات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺎطﻘﻳن ﺑﺎﺳم ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﻼﺣظ ﺳواء

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﻝ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻣراد ﺗطﻌﻳم اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻬﺎ ،أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺟرأة

ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟطروﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع.

أﻣﺎ ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

-

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻣﺷروع ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺗﺗﻌﺎﻳش ﻓﻳﻪ وﺗﺗواﻓق اﻟﻘوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻧﻘد اﻟﺗﺟرﺑﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻌﻳش ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن وﺗﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ ،أﻛﺛر
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ﻣﻣﺎ ﺗﺧدﻣﻪ وﺗرﻋﺎﻩ ،ﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻫوﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻟﻳس

ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ.
-

ﻧﻘد اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،اﻟﺗﻲ

اﺿطرت ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺧﺷﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻧﻔراط ﻋﻘد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎر ﻣﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ

ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت ﻧظرﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أذاﺗﻳﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑدون ﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺷرﻳﻌﺔ ذاﺗﻳﺔ،

وﻣن ﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻌﻬﺎ.
-

اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻘﻳﻳم ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﻳن ،ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

اﻷوروﺑﻳﺔ ،ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺗﻼﻓﻲ أوﺟﻪ

اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ.
-

واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻘدﻳم ﻣﺳوﻏﺎت ﻧظرﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن

ﺗﺟﺎوز ﻟﻠﻧظرة اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻶﺧر وﻟﻠواﻗﻊ.

ﻫﻛذا ﻻﺑد ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟدﻳد اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻳد ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،أن ﺗﻣر ﻣن

ﻗﻧوات ﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ ﻣﺗﻌددة ،ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗراﺛﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم

ﺧﻼﺻﺗﻪ .ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻳﻪ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻻﺑد أن ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﻪ ﺑﺄن ﻳﻌﺗﺑرﻩ ﻓﺿﺎء ﻳﻣﻛن اﻟﻧﻬﻝ ﻣﻧﻪ

واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗطورﻩ اﻟﻔﻛري واﻟﻣﺎدي .وأﺧﻳرا ،ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ

واﻗﻌﻪ ﺑﻘﺑوﻝ ﻣﻌطﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻣﻛﻧﺎﺗﻪ ،واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧظرة اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻣﻪ.

وﻳﺗﺿﺢ أن ﻣﺷروﻋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع إن ﺗﺣﻘق ،ﻟن ﻳﺷﻛﻝ ﻓﻘط ﺗطو ار ﻟﻠﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻝ

ﺳﻳﻣﺛﻝ ﺗﺿﻳﻳﻘﺎ ﻟﻠﻬوة ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن

واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻳﻌﺗﺑر أن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة أﺳس أﺧﻼﻗﻳﺔ وﻏﺎﻳﺎت ﻣﺣددة )اﻟﺧﻳر اﻟﻌﺎم( ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن
اﻟدﻳن وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرة ،وﻳرى أن ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻣدﺧﻝ ﺿروري ﻟﻌﻘﻠﻧﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺄﻣوﻝ

ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ دون اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺑﻝ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ أي أﻧﻪ ﻋﺑر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺑط واﻻﻟﺗﺻﺎق ﺑﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ،

ﻳﻣﻛن أن ﻧﺿﻣن وﺟود اﻟﺣرﻳﺎت ،ﻋن طرﻳق ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺿﻣن وﺟود
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗوﻳﺔ ﺗﺳﺗﻘﻳم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ،ﻓﺎﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ ﻫﺎﺟس
8

اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻳس ﻫو اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺄﻛﻳد اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻟﻛن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻣرور ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ.

ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟن ﻳﻛون ﻧﻘﻳﺿﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣطﻠق وﻓﻲ ﻛﻝ

اﻷﺣواﻝٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﻛﻣﻠﺔ –ﺑطرﻳﻘﺔ أﺧرى -ﻟﻣﺎ ﺣﺎوﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ أن ﻳﺣﻘق ﺑدون ﻧﺟﺎح ﺛوري،
إﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻳﺟﺎد اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻣﻔﻘودة ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﺎﻻﺷﺗﻐﺎﻝ ﻓﻲ

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧﻝ وﺗﺗﻼﻗﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻟداﺋرﺗﺎن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ.

ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻳﺿﺎ ،ﻟن ﺗﻛون ﻓﻲ طروﺣﺎت اﻟﻔﻛر اﻹﺳـﻼﻣﻲ أﻳـﺔ ﻣﻣﺎﻧﻌـﺔ ﻟﻠﺣداﺛـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﺑﻣـﺎ

ﻫﻲ ﺧﻠق ﻟﻣﺟﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻣﺎرس ﻓﻳﻪ اﻟﺣوار ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻻﻋﺗراض واﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء ﺑواﺳطﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳن

ﻳﺗوﻟــون وظــﺎﺋف اﻟوﺳــﺎطﺔ واﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ .ﻓــﺈن ﻛـﺎن ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻗــد ﻛﺳــب اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋــن اﻟﻣﺟــﺎﻻت

اﻷﺧــرى داﺧﻠــﺔ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻳﺑﻘﻰ ﻏﻳــر ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻋــن اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ داﺧــﻝ اﻟﺧطــﺎب

اﻟﻣﺣــﻝ ﻟﻠد ارﺳــﺔ ،ﻟﻛﻧــﻪ أﺻــﺑﺢ ،ﻣــﻊ ذﻟــك ،ﻣﺟــﺎﻻ ﻗــﺎﺋم اﻟــذات ﺣﻳــث ﺗــم ﺗﺄوﻳــﻝ «اﻟــدﻳﻧﻲ» ﺑﺷــﻛﻝ

ﻳﺟﻌــﻝ ﻣﻘوﻣﺎﺗــﻪ ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــف أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﺗﻧظــﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﻧوﻋــﺎ ﻣــن اﻟﻔﻬــم اﻟﺟدﻳــد ﻟﻠﻘــﻳم

اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺧطﺎب إذن طرﻳﻘﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر «اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» دون ﻓﺻﻠﻪ ﻋن «اﻟدﻳﻧﻲ».
 - 1ر .بودون ،ف .بوريكو ،المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة سليم حداد )بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
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التفكير المؤسساتي ،منھا :التمييز بين مصالح الملك ومصالح األمة ،فصل السلط ،تكسير الھرمية االجتماعية التقليدية
وبنائھا من جديد على معايير الفعالية ،واإلنتاجية واالستحقاق وتكافؤ الفرص ..امحمد مالكي ،القانون الدستوري
والمؤسسات السياسية ،الجزء الثاني ،النظم السياسية المعاصرة )دار وليلي للطباعة والنشر ،مراكش  (1667ص-177
.183
2
- Queronne (JL). Les politiques institionnelles. In, Traité de science politique, Les
politiques public, publié sous la direction de Grawitiz (M) et Leca (J).
 - 3ھاملتون جب ،بنية الدين في اإلسالم ،تعريب عادل العوا )دمشق مطبعة جامعة دمشق ،د ت( ،ص.24
 - 4أوليفيه روا ،تجربة اإلسالم السياسي )بيروت :دار الساقي ،ط  ،(1994 ،1ص.22
 - 5المصدر ،بيان أصدرته النھضة في الذكرى  15لتأسيسھا )جريدة الراية ،عدد  27 ،211غشت .(1992
 - 6راشد الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية )بيروت مركز دراسات الوحدة العربية  ،(1995ص.150
 - 7المرجع نفسه ،ص.150
 - 8راشد الغنوشي ،مداخلة على ھامش الحوار القوي الديني )بيروت ،أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي مركز
دراسات الوحدة العربية  ،(1989ص.291
 - 9راشد الغنوشي ،الحريات العامة ...مرجع سابق ،ص.187
 -10يظھر ذلك واضحا من خالل المدخل الذي تناول من خالله الفكر اإلسالمي قضية الدولة والسلطة .فخالفا للفكر الغربي
الحديث الذي تساءل عن دمج الدين في الحياة االجتماعية وفي تكوين الدولة ،تساءل الفكر اإلسالمي عن ضرورة الدولة
للدين وھو مدخل له منطلق خاص من حيث إنه يوجب االنطالق من تصورات دينية ،كما يتطلب استنطاقا لما يقوله الدين
عن الدولة ،لھذا لم يفكر المسلمون األوائل في السياسة كعلم منفصل عن سائر العلوم والمعارف اإلسالمية ،وإنما كانت
تناقش كجزء يتناول الفقه وعلم الكالم ،أي أنھا كانت واردة في نطاق العلوم الشرعية وفي حرمھا.
 -11راشد الغنوشي ،من الفكر اإلسالمي في تونس )الخرطوم ،دار القلم ،الطبعة األولى ،(1992 ،م.س ،ص.135
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 -12حوار مع الغنوشي) .جريدة الراية ،عدد  31 ،(229دجنبر .1996
 -13برھان غليون :نقد السياسة والدولة )بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الثانية (1993 ،م.س.
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الفلسفة األخالقية بين عثمان أمين وزكريا إبراھيم


عصمت نصار

ﻟم ﺗُطرح ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻر إﻻ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻧﻘد ﺑﻌض اﻟﻌﺎدات
واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣرذوﻟﺔ ﺧﻼﻝ دﻋوة ﺑﻌض اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن ﻟوﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﻸﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،وﺣﻣﻠﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد اﻟﻘﻳم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﺿﻌف اﻟوازع اﻟدﻳﻧﻲ ،وﺗﻘوﻳﻣﻬم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﻳﺔٕ ،وادراﺟﻬم ﻣﺎدة اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ،
ﻓﻠﺳﻔﻲ ً◌ا
ووﺿﻌﻬم ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﻬﺎ .وﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﻠﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣﺻﻧﻔًﺎ
ﻋرﺑﻲ ً◌ا ﻋن اﻟﻘﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ،
ٌ
ٌ

ﺑﻝ ﻧﺟد أﺑﺣﺎﺛﺎً ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎﺣظ ،وأﺑﻲ ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،واﻟﻐزاﻟﻲ ،وﻣﺳﻛوﻳﻪ ،ووﺻﺎﻳﺎ ﻟﻘﻣﺎن،
وﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﺻوﻓﻳﺔ .ﻓﻠم ﻳﺧﺻص رﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬطﺎوي ،وﻻ أﺣﻣد ﻓﺎرس اﻟﺷدﻳﺎق ،وﻻ ﺧﻳر اﻟدﻳن اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،وﻻ ﻋﺑد

اﻟﻘﺎدر اﻟﺟزاﺋري ،وﻻ ﺑطرس اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎرك ،وﻻ ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،وﻻ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ،
ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن
ً
ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ "ﻣﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﻳم" ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑﺑﻳن-:
أوﻟﻬﻣﺎ :أن دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺣظورة ﻓﻲ دور اﻟﻌﻠم – آﻧذاك  -وﻛﺎﻧت اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗُﻌﻘد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳوت اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن  -ﻣن ﻗﺎدة اﻟﻔﻛر -ﺗدور ﺣوﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻘدﻳﺔ اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ،واﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻌﻠم ،وﻋﻼﻗﺔ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻫﻝ اﻟﺗﺻوف.
وﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ :ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑﺄن اﻷﻣور اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻷ واﻣر واﻟﻧواﻫﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻝ وﺗﺣرم وﺗﺣﺳن وﺗﻘﺑﺢ .وﻳﺑدو ذﻟك ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻛﺗﺎب رﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬطﺎوي ) اﻟﻣرﺷد

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرع ،وﻛذا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت
اﻷﻣﻳن() ،(1اﻟذي ﺣﺎوﻝ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘوﻳم اﻟﻔﺎﺳد ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد
ً
أﺣﻣد ﻓﺎرس اﻟﺷدﻳﺎق ﻋن اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ) ،(2وﻋﻠﺔ اﻧﺣطﺎط اﻟذوق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ) :اﻟﺟواﺋب( ،وﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟوﻳس
اﻟﻣﻌﻠوف ﻋن اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ) :اﻟﻣﺷرق(  ،وﺣدﻳث ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋن آﻓﺔ اﻟﺗﻌﺻب
وﻏﻳﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺟﻠﺔ ) :اﻟﻌروة اﻟوﺛﻘﻰ( ،وﺗﺣﻠﻳﻼت ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﺣﺳﻳن

واﻟﺗﻘﺑﻳﺢ ،وﻗدرة اﻟﻌﻘﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺧﻳر واﻟﺷر ،واﻹرادة اﻟﺣرة ﻟﻠﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺣﻳد(  ،وﻗد ﺳﺎد

ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ  -ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ  -ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.

وﻗد أﺳﻬم اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر وﺑﻼد اﻟﺷﺎم واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻐرب ﻋن طرﻳق اﻹرﺳﺎﻟﻳﺎت

واﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌث اﻟدراﺳﺎت

اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻓُﺗرﺟﻣت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺛم وﺿﻌت اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ،ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  :ﻛﺗﺎب) ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﺣﻛم واﻟﻣواﻋظ(
1907م ﺟﻣﻊ ﺣﺎﻣد ﺷوارﺑﻲ ،وﻛﺗﺎب) ،اﻷﺧﻼق( 1910م ﺻﻣوﻳﻝ ﺳﻣﻳﻠز ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق ﺣﺳﻳن .وﻛﺗﺎب:

)اﻟواﺟب( 1915م ﺟﻳﻝ ﺳﻳﻣون ،ﺗرﺟﻣﺔ :طﻪ ﺣﺳﻳن و ﻣﺣﻣد رﻣﺿﺎن.وﻛﺗﺎب) :اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺑﻧﺎت( 1918م ﻣﺣﻣد رﺿﺎ

وﻣﺣﻣد ﺣﻣدي .وﻛﺗﺎب) :ﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺧﻼق( 1918م ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻳوﻧس .وﻛﺗﺎب) :أطﻔﺎﻟﻧﺎ وﻛﻳف ﻧﺳوﺳﻬم(

1921م ﻳﻌﻘوب ﻓﺎم .وﻛﺗﺎب) :روح اﻟﺗرﺑﻳﺔ( 1921م ﺟوﺳﺗﺎف ﻟﻳﺑون ،ﺗرﺟﻣﺔ :طﻪ ﺣﺳﻳن .وﻗﺻﺔ) :اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ(
1923م ﺑرﻧﺎر دﻳن دي ﺳﺎن ﺑﻳر ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻣﺻطﻔﻰ ﻟطﻔﻲ اﻟﻣﻧﻔﻠوطﻲ .وﻛﺗﺎب)ﻋﻠم اﻷﺧﻼق إﻟﻰ ﻧﻳﻘوﻣﺎﺧوس(

1924م أرﺳطو ،ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟﺳﻳد ،وﻛﺗﺎب)اﻷﺧﻼق ﻋﻧد اﻟﻐزاﻟﻲ( 1924م زﻛﻲ ﻣﺑﺎرك .وﻛﺗﺎب)أﺻوﻝ

اﻷﺧﻼق( 1925م ي .دﻧﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ :إﺑراﻫﻳم رﻣزي .وﻛﺗﺎب) :اﻷﺧﻼق( 1930م اﺣﻣد أﻣﻳن .وﻛﺗﺎب) :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ(
 أكاديمي من مصر .

1932م ﻣﺣﻣد ﻣﻬدي ﻋﻼم .وﻛﺗﺎب) :ﻛﻧﺎش ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ( 1933م أﻣﻳن اﻟﺧوﻟﻲ .وﻛﺗﺎﺑﻲ)ﺗﺎرﻳﺦ

اﻷﺧﻼق(1940م ،و)ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ(1942م ﻣﺣﻣد ﻳوﺳف ﻣوﺳﻰ.وﻛﺗﺎب:

)ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو وأراؤوﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم( 1945م ﻣﺣﻣد ﻋطﻳﺔ اﻻﺑراﺷﻲ .وﻛﺗﺎب)اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ(
1948م أﻧدرﻳﻪ ﻛرﺳون ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻣﺣﻣود وأﺑو ﺑﻛر زﻛري .وﻛﺗﺎب) :اﻟﻣﺟﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠم اﻷﺧﻼق(
1949م ﺳدﺟوﻳك ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ وﻛﺗﺎب)اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ واﻟﺟزاء( 1949م ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ .وﺑﺣث
)اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ،اﻹﻟزام اﻟﺧﻠﻘﻲ وﻣﺻدرﻩ( ﻓﻲ ﻛﺗﺎب) :ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ( 1954م ﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ .وﻛﺗﺎب) :اﻷﺧﻼق

ﺑﻳن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع( 1953م ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋزت ،وﻛﺗﺎب)ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ( 1955م ﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ وﻋﺑدﻩ
ﻓراج ،وﻛﺗﺎب)اﻷﺧﻼق وﻋﻠم اﻟﻌﺎدات( 1956م ﻟﻳﻔﻲ ﺑرﻳﻝ ﺗرﺟﻣﺔ :ﻣﺣﻣود ﻗﺎﺳم .وﻛﺗﺎب ) :اﻟﻣذاﻫب اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ(
1959م ﻋﺎدﻝ اﻟﻌوا ،وﻛﺗﺎب)اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ؛ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ( 1960م ﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ ،وﻛﺗﺎب)اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ﻓﻲ

اﻻﺳم( 1962م اﺣﻣد ﻓؤاد اﻷﻫواﻧﻲ.

وﻗد أﺳﻬم اﻟدﻛﺗور ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن 1978 -1908م واﻟدﻛﺗور زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم 1976 – 1924م ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﺎدة

ﻟﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺻري  ،وﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺧطﺎﺑﻳﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘد
واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﻣوﺿﺣﻳن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺧطﺎﺑﻳن ،واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘﺎ ﻣﻧﻬﺎ ،وأﺳﻠوﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ

اﻵراء ،وﻧﻬﺟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﻓﻛﺎر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،وﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ وﻏﺎﻳﺗﻬﻣﺎ ،وأﺛرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

ﺗﺑﻌﺎ
وﻗد اﺟﺗﻬدﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎت ﺧطﺎﺑﻳﻬﻣﺎ ﻣن ﺑﻳن ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬﻣﺎ ،واﺳﺗﻧﺑطﻧﺎ ﻧﺳق ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻪ ً
ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وأدرﻛﻧﺎ أن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻳﺳﻳر ﻓﻲ درب واﺣد  ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﻏب ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن

ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﺎ ﻳﻣﻳز أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر ،إﻻ أن ﻛﺛرة أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ

اﺣدا ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون واﻟﻐﺎﻳﺔ ،ذﻟك ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﺳﻠوب وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻓﻛﺎر.
ﺧطﺎﺑﺎً و ً

***

البعد الثقافي والتاريخي للخطابين
ﻟﻘد أدرك ﺷﺑﻳﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳون ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌون ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﺑــﻳن ﻧﻔــﺎﺋس اﻟﺗـراث اﻟﻌرﺑــﻲ

وﻣﺑﺎﻫﺞ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،أن رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ اﺿــطﻠﻌوا ﺑﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﺧﻠﻔـﺎً ﻟﻠﺷــﻳﺦ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــدﻩ،

وﺗﻠﻣﻳذﻩ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرازق ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺑﻳﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﺟﻣــﻊ ﻛﻠﻣﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻧظوﻣــﺔ واﺣــدة،

ووﺟدوا أن أوﻟﻰ اﻟﺧطوات إﻟﻰ ذﻟك ﻫﻲ :ﺑﻌث اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻓﻲ اﻟﺻﺣف واﻟﻣﺟﻼت ،واﻟﻛﺷف
ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣذاﻫب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷورﺑﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد إﺧﻔﺎق اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ اﻟرﺟﻌﻲ،

وﻛذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗطرف ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻓﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻣن ﺟراء ﺿﻌف اﻟوازع

اﻟــدﻳﻧﻲ ،وﺗــردي اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ،واﻟظﻠــم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،واﻟﺗﻘﻠﻳــد اﻷﻋﻣــﻰ ﻟﻸﺟﺎﻧــب ،وﻗﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣر
ﻟﻠﺣرﻳــﺎت ،ﺛــم اﻟﺗﻐﻳ ـرات اﻟﻔﺟﺎﺋﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻠﻳﺑراﻟــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺷــﺗراﻛﻲ ،واﻟﻬ ـزاﺋم اﻟﺣرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  1948و

1967م وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣــن اﻟﺷــك ﻓــﻲ ﻣﺻــداﻗﻳﺔ اﻟﻣــوروث ،واﻟﻳــﺄس ﻓــﻲ اﻹﺻــﻼح ،واﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﺿــﺂﻟﺔ واﻻﻏﺗـراب

داﺧﻝ اﻟوطن ،وﺗﻐﻠﻳب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺳﺗﺧﻔﺎف ﺑﺎﻟﺛواﺑت اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ

وﻗــد ﺣــﺎوﻝ ﺻــﺎﺣﺑﺎ اﻟﺧطــﺎﺑﻳن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬﻣــﺎ ،ﻓﺗﻧــﺎوﻝ

اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﺟواﻧﻲ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن آراء ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎن وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐرب اﻟﻣﺣدﺛﻳن ﻓﻲ ﻣﺑﺣث اﻷﺧﻼق
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ﺑرؤﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻘوة اﻟوازع اﻟدﻳﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻣﺳﺣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ
ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ،وذﻟك ﺧﻼ ﻝ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة وﺗرﺟﻣﺎﺗــﻪ ﻟــﺑﻌض اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ،ﻓﻘــد
)(3

ﻧﺎﻗش ﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑرﺟﻣﺎﺗﻳﺔ ،وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺑﺣﺛﻪ:ﻋن ﻓﻠﺳــﻔﺔ )ﺷــﻳﻠر( ﻋــﺎم 1936م

ﻓــﻲ اﻟﺳــرﺑون.

وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧﻳر واﻟﺷر ٕواﺻﻼح اﻷﺧﻼق ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋن )راﺋد اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﺻــري اﻟﺷــﻳﺦ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــدﻩ 1937م() -(4وﻫــﻲ
رﺳــﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠــدﻛﺗوراﻩ ﺑﺎﻟﺳــرﺑون .-واﻷﺧــﻼق اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ) دﻳﻛﺎرت(ﻋــﺎم 1942م) (5وﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺣــب واﻷﺧــﻼق
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟرواﻗﻳﺔ(ﻋﺎم 1944م .واﻷﺧﻼق اﻟﺳﻘراطﻳﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺿــﺎﺋﻝ ﺑــﺎﻟﻧظر واﻟﻌﻣــﻝ ،وﻓﻠﺳــﻔﺔ
)(6

اﻷﺧﻼق ﻋﻧد اﻟﻔﺎراﺑﻲ واﺑن ﺳﻳﻧﺎ

وﻧظرﻳﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺎدة وﻧﻬﺟﻬﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗوﻓﻳــق ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ اﻷﺧــﻼق

ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :ﺷﺧﺻــﻳﺎت وﻣــذاﻫب ﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ( ﻋــﺎم 1945م ) (7وﻛﻳﻔﻳــﺔ ﻗﻳــﺎم أﺧــﻼق ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟــﻪ) :ﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم

واﻷﺧﻼق( ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﺻري ﻳوﻧﻳﻪ 1946م وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﻳن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ واﻟﻌﻠــم واﻷﺧــﻼق وﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ

ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ) :ﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ( ﻋﺎم 1953م .وﻗﻳﻣــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ واﻟﻌداﻟــﺔ وﺗﻘــوﻳم اﻟــذات ٕواﺻــﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻧــد اﻟﻛـواﻛﺑﻲ
وﻣﺣﻣد إﻗﺑﺎﻝ وذﻟك ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ )،رواد اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻋﺎم 1961م .وﻣﻘﺎﻟﻪ) :اﻟﻣﺛــﻝ اﻷﻋﻠــﻰ
ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻌرﺑﻳﺔ( ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺑر اﻹﺳﻼم دﻳﺳﻣﺑر 1961م .وﻣﻘﺎﻟــﻪ) :اﻟﻘــﻳم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ دﻋــوة اﻟرﺳــوﻝ( ﺑﻣﺟﻠــﺔ ﻣﻧﺑــر

اﻹﺳـــﻼم ﻣـــﺎرس 1962م .وﻣﻘﺎﻟـــﻪ) :اﻟـــدﻳن ﻫـــو اﻟﺑﻌـــد اﻟﺟـــواﻧﻲ ﻟﻺﻧﺳـــﺎن( ﺑﻣﺟﻠـــﺔ ﻣﻧﺑـــر اﻹﺳـــﻼم أﻛﺗـــوﺑر 1964م .
واﻷﺧﻼق اﻟﺟواﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﺗﺻــوف ﻋﻧــد اﻟﻐزاﻟــﻲ ،ودور اﻟــدﻳن

ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣﺎﺳﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻷﺧﻼق اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟواﻧﻳﺔ؛ وذﻟك ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :اﻟﺟواﻧﻳــﺔ أﺻــوﻝ ﻋﻘﻳــدة

وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺛورة( اﻟذي ﻛﺗﺑﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ 1965 :1963م وﻫو اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ آراﺋﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ .واﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻧﻘدﻳــﺔ

اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ واﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﻧد ﻓﻳﺷﺗﻪ وذﻟك ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :رواد اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ( ﻋــﺎم
1967م.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺧﻠو ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﺟواﻧﻲ ﻣن ﻛﺗﺎب ﺧــﺎص ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ  ،إﻻ إﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أن ﻫــذا

اﻟﺷــﺗﺎت ﻣــن اﻷﺑﺣــﺎث ﻳرﺷــﺢ ﺧطﺎﺑــﻪ ﻟﻼﻧﺿ ـواء ﺿــﻣن اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻺﺻــﻼح اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﺳوف ﻳﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ذﻟك ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺿﻣون ذﻟك اﻟﺧطﺎب.

أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ﻓﻘد ﻧﺎﻗش ﺟﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻪ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ

اﻟﺣﺻــر  -:ﻗﺿــﻳﺔ اﻟﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ) اﻟﻔﻌــﻝ ﻋﻧــد ﻣــورﻳس ﺑﻠوﻧـدﻝ( ﻋــﺎم 1949م .واﻷﺧــﻼق
اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠــدﻛﺗوراﻩ ) :ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ﻫوﻛﻧﺞ(ﻋــﺎم 1950م .واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻷﺧــﻼق ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺗﻪ

ﻟﻠــدﻛﺗوراﻩ اﻟﻔرﻋﻳــﺔ ) :اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻋﻧــد واﻳﺗﻬــد( ﻋــﺎم 1954م .وﻣﺑــدأ اﻟواﺟــب ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ) :ﻛــﺎﻧط أو اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ
اﻟﻧﻘدﻳــﺔ( ﻋــﺎم 1963م .واﻷﺧــﻼق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :اﻷﺧــﻼق واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ( ﻋــﺎم 1966م .وﻣﻘﺎﻟﺗــﻪ " :ﻋــود إﻟــﻰ
ﻣﺷﻛﻼت اﻷﺧﻼق" ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر أﻛﺗوﺑر 1967م .واﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑــﻳن اﻟﺷــﻌور اﻟﺑــﺎطﻧﻲ واﻟﻧرﺟﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ

ﻛﺗﺎﺑﻪ) :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن(ﻋﺎم 1967م .ﺛم ﺟﻣﻊ ﺧﻼﺻﺔ أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ) :اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ( ﻋــﺎم 1969م

اﻟــذي اﻋﺗــرف ﻓﻳــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﺛﻣــرة أﺑﺣﺎﺛــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻷﺧــﻼق .وﻗﺿــﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑــﺔ واﻟﻐﻳرﻳــﺔ واﻟﺗﻌــﺎطف ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :ﻣﺷــﻛﻠﺔ
اﻟﺣــب( ﻋــﺎم 1970م .وﻣﺑﺣــث اﻷﺧــﻼق ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ) :ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ( ﻋــﺎم 1971م .وﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻷﺧــﻼق اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ
واﻟﺿﻣﻳر واﻟﺧﻳر واﻟﺷر واﻟواﺟب واﻹﻟزام اﻟﺧﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ) :ﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻷﺧــﻼق( ﻋــﺎم 1972م .وﻗﺿــﻳﺔ ﺣرﻳــﺔ

اﻹرادة واﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ) :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳﺔ( ﻋﺎم 1972م.
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وﻓد ﺗﻣﻳزت ﺟﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ إذ ﻳدور ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣوﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻗد ﺑرز ﻓﻳﻬﺎ

أﻳﺿﺎ اﻟوازع اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻘوي ﻟﻛﺎﺗﺑﻬﺎ واﻧﺗﻣﺎؤﻩ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ووﺟﻬﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟواﻋﻳﺔ.
وﺳوف ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﺑﻌد ﻗﻠﻳﻝ ﻋﻧد ﺣدﻳﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﺿﻣون ﺧطﺎﺑﻪ.

وﻻ ﻏرو ﻓﻲ أن اﻟﻌرض اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺣوت اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﺳوف ﻳؤﻛد ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ

ﺑداﻳﺔ ﺣدﻳﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬذﻳن اﻟﺧطﺎﺑﻳن ،ﻓﻘد ﻋﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن آﻓﺔ
ﺗزﻋزع اﻟﻘﻳم ،وﺧﻳﺑﺔ اﻷﻣﻝ ،واﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ ،وﻏﻳﺑﺔ اﻟﻣﺧﻠّص ،وﻗد ﺣﺎوﻝ ﻫذان اﻟﺧطﺎﺑﺎن ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ
اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟد أر اﻟﺻدع وﺗﺛﻘﻳف اﻟﻣﻌوج ٕواﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﺳد ،وﻟن
ﻧﺗﻌﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣرﺟﺋﻳن ذﻟك إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.
***

البنية الفلسفية ومصادر أفكار الخطابين

إذا ﻣﺎ ﺷرﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺧطــﺎﺑﻳن ﺳــوف ﻳﺗﺑــﻳن ﻟﻧــﺎ اﻟﻣﺳــﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ اﻟواﺿــﺣﺔ واﻟﺳــﺎﺋدة ﻓــﻲ ﺗﻛــوﻳن

اﻷﻓﻛﺎر ،وﺗﺣدﻳد اﻟرؤى ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺻورات واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت ،وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻵراء ،وﻧﻘد اﻟﻧظرﻳــﺎت ،وﺑﻧــﺎء اﻷﻧﺳــﺎق،
وطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت .وﺑرﺟﻊ ذﻟــك ﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺣــﺎﻝ إﻟــﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺻــﺎﺣﺑﻲ اﻟﺧطــﺎﺑﻳن ،وطﺑﻳﻌــﺔ ﻋﻣﻠﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗــدرﻳس اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ،
وﺣﺳﻬﻣﺎ اﻟﻧﻘدي.

وﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣﻼﺣظــﺔ ﺗــﺄﺛﻳر اﻟﺧطــﺎﺑﻳن ﺑﺎﻟﻣــذاﻫب اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ اﻟﻛﺑــرى ،وﻻ ﺳــﻳﻣﺎ ،اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟــت

اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻣﺟردة ،واﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻸﺧﻼق .وﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻫﻳﺟــﻝ ،وﻓﻳﺷــﺗﻪ ،وﻫوﺳــرﻝ،

اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟــت ﺟﻣﻳﻌﻬــﺎ اﻟﺗــﺄﻟﻳف ﺑــﻳن اﻟﻧظــر واﻟﻌﻣــﻝ ،واﻟﻔردﻳــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ ،واﻷﻧﺎﻧﻳــﺔ واﻟﻐﻳرﻳــﺔ ،وﺣرﻳــﺔ اﻟﻔــرد وﻗﻳــود
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺟدﻟﻲ ﺗﺄﻟﻳﻔﻲ.

واﻟﻧزﻋﺎت اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﺑﺗﻌﺑﻳر أﺳﺗﺎذﻧﺎ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻸﺧــﻼق اﻟوﺿــﻌﻳﺔ،

واﻟﻣذاﻫب اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ،واﻟﻠذات اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،وﻳﺑدو ذﻟك ﻓــﻲ ﻣﻳــﻝ ﺻــﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺿــﺎﺋﻝ اﻟﺳــﻘراطﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط ﺑــﻳن

اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻘﻝ واﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ .واﻷﺧﻼق اﻟرواﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ درﺑﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ،وﻧﻬﺟﺎ ﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺣﻳﺎة
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ واﻹرادة اﻟﺣــرة  ،وﺗﺟﻌــﻝ ﺗﺣﻘــق اﻟﺳــﻌﺎدة ﻣرﻫوﻧــﺎ ﺑﻘــدرة اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ

اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،وﺗدﻋو إﻟﻰ اﻹﺧﺎء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣب ﺑﻳن اﻟﺑﺷر واﻟﺳﻼم اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ .واﻟدﻳﻛﺎرﺗﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗـوازن
ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ وﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺧﻼق ،وﻗد وﺻف ﺻﺎﺣب اﻟﺧطﺎب ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﺑﺎﻟﺟواﻧﻳــﺔ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﺑــر

ﻋن اﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺣر ﻟوﻗوﻓﻪ ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ ﺑﻳن اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﻐﻳرﻳﺔ ،واﻟﺧﻳر اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻟﺧﻳــر اﻟﻣطﻠــق ،واﻟﻠــذة اﻟﻣﺎدﻳــﺔ

واﻟﺳﻌﺎدة اﻟروﺣﻳﺔ ،واﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎص واﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .وروﺣﺎﻧﻳﺔ ﺑرﺟﺳون اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻷﺧﻼق اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ ﻫــﻲ اﻟﺟــوﻫر

اﻷوﻝ واﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻠﻬم ﻟﻛﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن ﺳﺟن اﻟﻣﺎدة وﻗﻳود اﻟﺷﻬوة .وﻣﺟﻪ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺳﺎرﺗر
اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﻣﻠﺣدة ،واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺷوﺑﻧﻬور اﻟﺗﺷﺎؤﻣﻳﺔ ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ إﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺄن اﻟﺣرﻳﺔ

اﻟﻔردﻳــﺔ ﻻ ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﺗﻘوﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻷﻧــﺎ ،واﻟﺗﻌوﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌور اﻟــداﺧﻠﻲ وﺣــدﻩ ﻓــﻲ اﻟﺧﺑــرة واﻻﺧﺗﻳــﺎر ،وﻻ اﻟﺗﺿــﺣﻳﺔ ﻓــﻲ

اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻷﻧﺎ ووﻋﻳﻬﺎ اﻟــذاﺗﻲ ﻣــن اﺟــﻝ اﻷﻏﻳــﺎر ،وﻻ ﺟﻌــﻝ اﻟﺧــوف ﻣــن اﻟﻣﺟﻬــوﻝ ،واﻟﻳــﺄس ﻋﻧــد إﺣﺑــﺎط
اﻵﻣــﺎﻝ ،واﻟﻌﺟــز ﻋــن ﺗﺣﻘﻳــق اﻟرﻏﺑــﺎت ،واﻟﺷــﻌور ﺑــﺎﻻﻏﺗراب ﻣﺑــر ار ﻟﻠﺗﺷــﺎؤم واﻻﻧﺗﺣــﺎر ،وﻣــن أﻗواﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻘــد ﻫــذﻩ

اﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت ) :أﻣــﺎ اﻟﻣوﺿــﺔ اﻟﻣذﻫﺑﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة اﻟﺗــﻲ وردت إﻟﻳﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﻳــرة ﻣــن ﻓرﻧﺳــﺎ ٕواﻧﺟﻠﺗ ـ ار وأﻣرﻳﻛــﺎ،
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ﻣﺗﺷﺣﺔ ﺑوﺷﺎح اﻟوﺟودﻳﺔ ﺗﺎرة ،واﻟوﺿﻌﻳﺔ ﺗﺎرة أﺧرى .ﻓﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺑدﻋﺔ ﻣﺎﺟﻧﺔ ،ﻻ ﺻﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑــﻳن ﻣــذاﻫب اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ

اﻟﺧﺎﻟدة ،وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻠﻘﻲ رواﺟﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣﺎﺋرة ،وﻻ ﻳطﻳب ﻟﻬﺎ ﻋﻳش إﻻ ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺎت ﻣﺗﻌﻔﻧــﺔ ،(8)(...وﻗــد
ﺻرح ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺿﺎق ذرﻋﺎ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺗﺟرﻳدﻳــﺔ اﻟﺟﺎﻓــﺔ ،وﻧﻔــر ﻣــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﻣطﻠﻘــﺔ اﻟدوﺟﻣﺎطﻳﻘﻳــﺔ

اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﻘﻳم اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﻛرة ﻟﻣﺑدأ "اﻟواﺟب" وأﺛر اﻟدﻳن ﻓــﻲ ﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﺷــﻌور ،وﺗﻘوﻳــﺔ اﻟﺣــس اﻷﺧﻼﻗــﻲ .ذﻟــك ﻣــﻊ

ﻋدم إﻧﻛﺎرﻩ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺧــﻼق اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻳــدان اﻷﺧــﻼق اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ،وذﻟــك ﻟرﺻــد اﻟﺗﻐﻳـرات اﻟﻘﻳﻣﻳــﺔ،

وﺗطور اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻋﻠﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻼأﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻛذا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻟواﺋﺢ اﻟﺷــرف  ،وﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻷﻗﺳــﺎم

اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻠف ﺑﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ.
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وأﺧــذ أﺳــﺗﺎذﻧﺎ ﻋﺛﻣــﺎن أﻣــﻳن  -ﻋﻠــﻲ ﻋﺎﺗﻘــﻪ  -ﻣﻬﻣــﺔ ﺗوﺿــﻳﺢ اﻟﻔــﺎرق ﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم ﻛﻘﻳﻣــﺔ وﺑﻌــض ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗــﻪ

اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن واﻟﻛون ،واﻟﻣﻧﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد .ﻣﺑﻳﻧﺎ أن اﻟﻌﻠــم ﺑوﺻــﻔﻪ ﺣﻘــﺎﺋق ﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ،أو ﻧظرﻳــﺎت وﻗـواﻧﻳن
ﻻ دﺧﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻳدان اﻟﺗطﺑﻳق اﻟذي ﻳرد إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻋﻠﻳﻪ ،ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ وﺻــف اﻟﻌﻠــم ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻧــﺎﻫض ﻟﻸﺧــﻼق،

أو ﻋدو ﻟﻠدﻳن ،ﺑﻝ اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﺿﻊ أﺧﻼﻗﻳﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﺑﻪ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﺧﻳر واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺷرف اﻟﺗﻲ
ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ) :اﻟﺣق أن اﻟﻌﻠم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻳﺣﻣﻝ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ﻣــﺛﻼ أﻋﻠــﻰ وﻣــذﻫﺑﺎ أﺧﻼﻗﻳــﺎ رﻓﻳﻌــﺎ ،ﻟــو اﻫﺗــدﻳﻧﺎ إﻟﻳﻬﻣــﺎ،
واﺳﺗوﺣﻳﻧﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻷوﺗﻳﻧﺎ ﻧﺑﻼ وﺳــﻌﺎدة() ،(10وﻳﺑــدو ﺗــﺄﺛر ﺻــﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳــﺔ ﺑﺄﺳــﺗﺎذﻩ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟﻔرﻧﺳــﻲ أﻟﺑﻳــر

ﺑﺎﻳﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ) :دﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﻠم( اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗرﺟﻣﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎم 1946م.

وﻗــد أﻋــرب ﻋﺛﻣــﺎن أﻣــﻳن ﻋــن وﺟﻬﺗــﻪ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌرﻳﻔــﻪ ﻟﻸﺧــﻼق اﻟﺟواﻧﻳــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣﺣــرك اﻷوﻝ

ﻟﻸﻓﻛــﺎر ،وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻔﺳــﺢ اﻟﻣﻛــﺎن ﻟﻠﻣﺛــﻝ اﻷﻋﻠــﻰ ﻹﺻــﻼح وﺗﻘــوﻳم اﻟﻔﺎﺳــد ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ،وﻫــﻲ دﻳﻛﺎرﺗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﻘﻠﻬــﺎ،

وﻛﺎﻧطﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘدﻫﺎ ،وﻓﻳﺷﺗوﻳﺔ ﻓﻲ اﻋﺗزازﻫﺎ ﺑﺎﻟذات اﻟﻣﺗﺄﻣﻠﺔ ﻟﻸﻧﺎ اﻟﺣر اﻟواﻋﻲ ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻔﻌﻝ) ،(11وأن اﻟﺣرﻳــﺔ

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺑﻳ ار ﻋن إﺧﻼص اﻟﻣرء ﻟﻌﻘﻠﻪ ،وﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﺗرﺑﻳﺔ ٕواﺻﻼح

ﻟﻸﻏﻳﺎر ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﻛون ﻛذﻟك إﻻ ﺑﻣﻘدار ﺗواؤﻣﻪ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ،واﻟﺟواﻧﻳــﺔ ،ﻋﻧــدﻩ ،ﻫــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﺎﻟﺔ ﺗﺳــﻌﻰ

إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﻳد ﺑﻳن اﻟﻧظر واﻟﻌﻣﻝ ،ﺣﻳن ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻔﻌﻝ ﻣﻧﺑﺛﻘﺎ ﻋن اﻟﻔﻛر اﻧﺑﺛﺎﻗــﺎ ﻋﻔوﻳــﺎ طﺑﻳﻌﻳــﺎ ﻻ ﻗﺳــر ﻓﻳــﻪ وﻻ ﻋﻧــت ،وان

اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻫم راﻓﻌو ﻟواء اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ،وﻫم ﺑﻧﺎة اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺻــﺣﻳﺢ ،وﻫــم اﻟﻣﺻــﻠﺣون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــون،
وﻛﻝ إﺻﻼح ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،أو ﺳــﻳﺗم ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ،إﻧﻣــﺎ ﻫــو أﺛــر ﻟﻬــم .ﻓﺎﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟﺟـواﻧﻲ – ﻋﻧــدﻩ  -ﻫــو وﻟﻳــد
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﻌﻳش وﻳﻔﻛر ﻣن أﺟﻠﻪ ،ﻛﻣــﺎ أﻛــد ﻋﻠــﻰ أن ﺟواﻧﻳﺗــﻪ ﻫــﻲ ﺛــورة إﺻــﻼﺣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﻳــﺎة واﻟﻣﻌﺗﻘــدات واﻷﺧــﻼق،

وﻧﻘض ﻟﻛﻝ زاﺋف وﺿﻳﻊ ﻣن اﻟﻘﻳم اﻟﺳﺎﺋدة ،وﺗﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺷﺄن اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗرﺳــﻳﺦ
ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ وﺳﻠوك اﻷﻓراد.

وﺣري ﺑﻧﺎ أن ﻧؤﻛد أن اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﺗﺷﻛﻝ وﺣدﻫﺎ ﺟوﻫر ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺑــﻝ
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دواﺋر أﻋظم أﺛ ار أﻻ وﻫﻲ :ﻧزﻋﺗﻪ اﻟدﻳﻧﻳﺔٕ ،واﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑرﺳــﺎﻟﺔ اﻷﺳــﺗﺎذ اﻹﻣــﺎم ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــدﻩ اﻹﺻــﻼﺣﻳﺔ ،وﺗــﺄﺛرﻩ
ﺑﻧﻬﺞ أﺳــﺗﺎذﻩ اﻟﺷــﻳﺦ ﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﺑــد اﻟـرازق  -ﻛﻣــﺎ ذﻛرﻧــﺎ آﻧﻔــﺎ -وذﻟــك ﻓــﻲ ﺟﻌﻠــﻪ اﻹﺻــﻼح اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟﺧطــوة اﻷوﻟــﻰ

ﺻوب اﻟﻧﻬوض واﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻣدن.

وﻳﻘــوﻝ ﻋــن ﻣﺑﻠــﻎ ﺗــﺄﺛر ﻓﻠﺳــﻔﺗﻪ ﺑﺎﻟــداﺋرة اﻷوﻟــﻰ ) :ﻓﻘــد ﻧﺑﺗــت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺟواﻧﻳــﺔ – ﻋﻧــدي – ﻣــن ﺗﺄﻣــﻝ روح اﻟــدﻳن

واﻷﺧﻼق ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣن ﺗﺄﻣﻝ آﻳﺎت اﻟﻘرآن وأﺣﺎدﻳث اﻟرﺳوﻝ ﺧﺎﺻــﺔ() ،(12وﺑـ ّـﻳن أن اﻟﺗﻌــﺎﻟﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣﻣــﻝ
طﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺟواﻧﻳﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺛﺎﻝ واﻟواﻗﻊ ،واﻟﻧظر واﻟﻌﻣﻝ ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﺳد وﺗطﻠﻌﺎت اﻟروح ،وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠــﻰ
ﺑﻳن ّ
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ﺳﻌﺎدة اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻗﻲ اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻹرادة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﻣﺎﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎء واﻟﻘــدر ،وﺗﻌﻠــﻲ

ﻣن ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﺎطﺑﻪ ﻋﻘﻠــﻪ ووﺟداﻧــﻪ ﻟﺗﺄﻫﻳﻠــﻪ ﻟﻳﻛــون ﺧﻠﻳﻔــﺔ اﷲ ﻋﻠــﻰ اﻷرض ،وﺟﻌﻠــت ﻣﻌﻳــﺎر ﺗﻔﺿــﻳﻝ اﻟﻣــؤﻣن
ﺑﺷرﻋﺗﻬﺎ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷر ﻫو اﻷﻣر ﺑــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬــﻲ ﻋــن اﻟﻣﻧﻛــر ،وﺑــذﻟﻬم ﻗــدر اﻟطﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻷﻏﻳــﺎر ،ﻓﺧﻳــر

اﻟﻧــﺎس أﻧﻔﻌﻬــم ﻟﻠﻧــﺎس ،وﺣرﺻــت ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻌــدﻝ ،وﻧﺷــر اﻟﺣــب واﻟﺳــﻼم ﺑــﻳن اﻟﺑﺷــر ،وﻣــن أﻗواﻟــﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك) :
واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ أﺧﻼق اﻟﺳﻌﻲ واﻟﺟد واﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳــﺎة ﻓــﻲ ﺛﻘــﺔ واطﻣﺋﻧــﺎن ،وﺑــذﻝ اﻟﺟﻬــد ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻛراﻣــﺔ

واﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرد ٕواﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،أداة ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻹﺳﻼم ،واﻟﻘرآن واﻟﺣدﻳث

ﺣﺎﻓﻼن ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺷﻣﻳر ،وﻧﺑذ اﻟدﻋﺔ واﻟﺗراﺧﻲ() .(13وﻧزع ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺎﺗﻳك اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ
اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺳرت ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳــﻼم ﻣــن أﻣﺛــﺎﻝ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ واﺑــن ﺳــﻳﻧﺎ واﻟﻐزاﻟــﻲ واﺑــن
طﻔﻳــﻝ واﺑــن رﺷــد ﻣﺣــﺎوﻟﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﻟﻳف ﺑــﻳن اﻟﺛواﺑــت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟﺷــرع واﻟﻔﺿــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﻲ دﻋــﺎ إﻟﻳﻬــﺎ
.

اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ

ﻛﻣﺎ اﻋﺗرف ﻓﻳﻠﺳوﻓﻧﺎ ﺑﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻣﺣﻣد ﻋﺑــدﻩ ﻓــﻲ ﺗوﺣﻳــدﻩ ﺑــﻳن اﻟﺣــق واﻟﺧﻳــر واﻟﺟﻣــﺎﻝ ،ﻓــﻲ ﺣﻛﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻌــﻝ

اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺣر ،ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻳر ﻓﻲ ﻣﻘﺻدﻩ ،وﺟﻣﻳﻝ ﻓﻲ أﺛرﻩ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،وﺣق ﻓــﻲ أﺻــﻠﻪ واﻧﺻــﻳﺎﻋﻪ وطﺎﻋﺗــﻪ ﻟﻸﻣــر اﻹﻟﻬــﻲ.
وﻛذا ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻣﻊ اﺑن رﺷد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻘــودﻩ ﻓطرﺗــﻪ اﻟﺳــﻠﻳﻣﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗوﺻــﻝ ﻟﻠﻔﺿــﺎﺋﻝ

اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺣﺳﻧﻬﺎ اﻟﺷرع) ﺻرﻳﺢ اﻟﻣﻌﻘوﻝ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﻧﻘــوﻝ( – ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎﻝ ﻋﻧــد اﺑــن ﺗﻳﻣﻳــﺔ ،-ﻛﻣــﺎ

ﻋﺑرت ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﻋن ﻣﺑﻠــﻎ ﺣﺑــﻪ وﺗﻘــدﻳرﻩ ﻷﺳــﺗﺎذﻩ اﻟﺷــﻳﺦ ﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﺑــد اﻟـرازق  ،وﺻــرح ﺑــﺄن ﻓﻠﺳــﻔﺗﻪ
اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﻗﺑﺳﺎ ﻣن ﻧور أﺳﺗﺎذﻩ اﻟــذي ﻟﻘﺑــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﺧــﻼﻝ ﻣﻘﺎﻟــﻪ :ﺑــداﺋرة ﻣﻌــﺎرف اﻟﺷــﻌب

ﻋﺎم 1960م.
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ٕواذا ﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب اﻷﺧﻼﻗﻲ زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻌﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ،

واﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﻓﻛﺎرﻩ ،ﻓﻧﺟدﻩ ﻳﺻرح ﺑﺈﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﻳﺢ ،وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘدﻳس

أوﻏﺳطﻳن  -اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻲ اﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﻳﺔ إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟروﺣﻳﺔ وان

ﺳﻌﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن اﻟﻣﺎدة ،واﻟﺧﻼص ﻣن دﻧس اﻟﺧطﺎﻳﺎ ﻟﻳس ﺳوى ﻓﻌﻝ إرادي ﺣر ﻳﻘودﻩ اﻟﻌﻘﻝ اﻟطﺎﻣﺢ ﻟﻠﻣﺛﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ
واﻟﺳﻌﺎدة اﻷﺑدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛوت اﻟﺳﻣﺎوي.-

وﻗد أﻋرب ﻣﻔﻛرﻧﺎ أﻳﺿﺎ ﻋن اﻧﺗﺻﺎرﻩ ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧظر واﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﻣطﻠق

واﻟﻧﺳﺑﻲ ،واﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔردي ،واﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ واﻹرادة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺿﻣﻳر واﻟواﺟب ،وﺑﻳن

أن ﻛﺎﻧط ﻛﺎن ﻣﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄن اﻹﻟﻪ اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ذواﺗﻧﺎ ﻫو وﺣدﻩ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟذي ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﻋن طرﻳﻘﻪ أن ﻧﺣﻛم

ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻟﻧﺎ ﻣن أﻣور أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﻳﻪ ﻣن أﻗﺎﺻﻳص وﻧﺻﺎﺋﺢ ٕوارﺷﺎدات وﺗﻌﺎﻟﻳم ﻳﺟب أن
ﻧؤﻣن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ رﻣوز ﻳﺟب ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻘﻝ ،ﻓﺎﻟواﺟب اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟذي ﻧؤﻣن ﺑﻪ ﻫو ﻣن ﺗﺷرﻳﻊ

اﷲ.

ﻏﻳر أن ﺻﺎﺣب اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ﻗد ﺧﺎﻟف ﻛﺎﻧط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ،أوﻟﻬﺎ :ﻧظرة ﻛﺎﻧط ﻟﻺﻟﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﻣﺟرد "ﻣﺳﻠﻣﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ" ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ) .(15ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳري ﻣﻔﻛرﻧﺎ وﺟوب اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺷك ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ .وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ :ﻧظرة ﻛﺎﻧط ﻟﻠﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت
ﻓﻳﻬﺎ .ﻓﻣﺛﻝ ذﻟك اﻟزﻋم ﻓﻲ رأي ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻳﻔﻘد ﺛﻘﺔ اﻟﻣؤﻣن ﺑدﻳﻧﻪ ،وﻳﻧزع ﺻﻔﺔ اﻟﻘداﺳﺔ ﻋن أﻗواﻝ اﻟﻣﺳﻳﺢ .وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ :ﺗﻠك
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اﻟﻣﺳﺣﺔ اﻟﺑرﺟﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن اﻟﺳﻌﺎدة وأداء اﻟواﺟب ،ﻣؤﻛدا أن ﻏﻳﺑﺔ اﻟﺑﻌد اﻟدﻳﻧﻲ اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺧﻼص

واﻟﺳﻌﺎدة اﻷﺑدﻳﺔ ﻫو اﻟﺟزاء ﻟﻣن ﺧﻠﺻوا أﻧﻔﺳﻬم ﻣن دﻧس اﻟﺧطﻳﺋﺔ ،ﻫو اﻟذي أوﻗﻊ ﻛﺎﻧط ﻓﻲ اﻻﺿطراب اﻟﻧﺳﻘﻲ

اﻟﻣﺗﺄرﺟﺢ ﺑﻳن اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﻬﺎ ﻛﺄوﻫﺎم ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻔﻌﻝ اﻟﺧﻳر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ – ﻋﻧد ﻣﻔﻛرﻧﺎ  -ﺗﻌﺑر ﺑطﻘوﺳﻬﺎ وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻬﺎ ﻋن ﺣﻘﺎﺋق اﻟدﻳن اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﻠو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻬم

اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوﺟودا ﺣﺳﻳﺎ ﻳﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟرﺑﺔ.

واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق أن ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻟم ﻳﺳﺗﻌن ﺑﻛﺎﻧط وﺣدﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺧطﺎﺑﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذي ﺟﻣﻊ

ﻓﻳﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟروﺣﻳﺔ واﻟوﺟودﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻧﺄﻟﻔﻪ ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻧدرﻳﻪ ﺟﻳد وﻫﻳﺟﻝ وﻓﻳﺷﺗﻪ

وﺑرﺟﺳون وﻫوﺳرﻝ وﺑرداﺋﻳف) ،(16وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺗﺄﻟﻳف ﺑﻳن اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﻐﻳرﻳﺔ .واﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ ،واﻟﻧزﻋﺔ

اﻟﺻوﻓﻳﺔ .واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﺳوس ،واﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺟردة .واﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن روﻳﺔ ووﻋﻲ ،واﻟﺳﻠوك اﻟﻌﺷواﺋﻲ
اﻟﻣﺗﻌﺟﻝ اﻟذي ﺗوﻟدﻩ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺷﻬوات اﻟﺣﺳﻳﺔ .واﻟﻘﻳم اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ،واﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ ﻳﻠﻔظﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻳﻘﻳﻣﻬﺎ ﻣﻧطق اﻟﺳوق واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ - .وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  .-وﻛذا ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻣﺛﻝ

اﻟﻌﻠﻳﺎ وﺟودا ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻳﻣﻛن إدراﻛﻪ ﺑﺎﻟﺑﺻﻳرة اﻟﺣدﺳﻳﺔ ،واﻟوﻋﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﺣس اﻟروﺣﺎﻧﻲ ،وﺗوﺿﻳﺣﻪ أن ﺿﻌف ﻫذﻩ
اﻵﻟﻳﺎت أو ﻋطﺑﻬﺎ ﻫو اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وراء ﻋدم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺟﻣﻬور ﺑوﺟودﻫﺎ ،وذﻟك ﻷن ﺳوء اﻟﻧﺷﺄة ،واﻧﺣطﺎط اﻟﺗرﺑﻳﺔ

ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﻳﺿﻌﻔﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﺎت ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺑرر اﺣﺗﻳﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻹﺻﻼح ﻣﺎ

ﻓﺳدٕ ،واﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻫدم .وﻛذا ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻝ اﻟﻧزﻋﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺛﻝ :اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ،
واﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ ،واﻟﻧﻳﺗﺷﺎوﻳﺔ (17)،وﻛذا اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺑرﺟﻣﺎﺗﻳﺔ ،واﻟﻔردﻳﺔ ،وﺳﻳﻣﺎ ،اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﻣﻠﺣدة

ﻋﻧد ﺳﺎرﺗر .ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﻣﻧﺣﺔ إﻟﻬﻳﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻳﺧﺎﻟف اﻟوﺟودﻳﻳن
اﻟذﻳن اﻋﺗﻘدوا ﺑﺎن اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑوﺟود اﷲ واﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻻﻧﺻﻳﺎع ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن أواﻣر وﻧواﻩ ﻳﺿﻌف ﻣن ﻫذﻩ

درب ﻣن دروب
اﻟﺣرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌﺗدي ﻋﻠﻰ وﺟودﻫم ،اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﻣﻔﻛرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ٌ
اﻟﺻﺧب اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،وان ﻣﺻﻳرﻫﺎ ﻫو اﻟزواﻝ وﻣن أﻗواﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ) :ﻟم ﻧﺳﺎﻳر اﻟوﺟودﻳﻳن ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻧﺎ
ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻠك اﻟﺣرﻳﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺳﻧﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ أن ﺗﻘرﻳر اﻟﺣرﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻧﻰ إﺛﺑﺎت ﺷﻲء ﻗد ﻣﻧﺢ ﻟﻧﺎ،

ﺑﻝ ﻫو ﺗﻘرﻳر ﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ،ﻓﻠﻳﺳت اﻟﺣرﻳﺔ واﻗﻌﺔ ﻧﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻧﺎ ،أو ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺿرورﻳﺔ
ﻻ ﻧﺗﻣﻠك إﻻ أن ﻧﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻫﻲ "ﻋﻣﻠﻳﺔ روﺣﻳﺔ" ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻘدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳر ذواﺗﻧﺎ (). (18

وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻳض ﻣن ذﻟك ﻧﺟد ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻳواﻓق ﺟﺑرﻳﻳﻝ ﻣﺎرﺳﻝ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟذات ﻫﻲ ﻣرﺷد

اﻷﻧﺎ ﻟﻠﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،واﻟﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟروﺣﻳﺔ ﻟﺷﺗﻰ ﻋواطﻔﻧﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻧﺎ وﻧوازﻋﻧﺎ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،وﻛذا ﻓﻲ
إﻋﻼﺋﻪ ﻣن ﻓﺿﻳﻠﺗﻲ اﻟﺣب واﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،ودﻓﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﺣرﻳﺔ ﻛﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﻳم ،وﻧزﻋﺗﻪ اﻟروﺣﻳﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ
اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣوار اﻷﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﻏﻳﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣﻊ اﷲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .وﻋﻠﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟروﺣﻲ ﻧﺟدﻩ ﻳؤﻳد
ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑرﺟﺳون ،وﻳﻌﺗرف ﺑﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻬﺎ ،ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ أن روﺣﺎﻧﻳﺗﻪ ﻟﻳﺳت درﺑﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ أو اﻟﺗﻘوﻗﻊ أو اﻟرﻫﺑﻧﺔ ،ﺑﻝ

ﻫﻲ روﺣﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺧﻼﻗﺔ  ،ﻓﻳﻘوﻝ ) :ﻓﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﺑﺎزاء أﺧﻼق إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،واﻟﺗﻌﻠق

ﺑواﺟﺑﺎت ﺳﺎﻣﻳﺔ ﺗﺟﻬﻠﻬﺎ اﻷﺧﻼق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗﺿﺣﻳﺔ وﺑذﻝ اﻟذات وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(  ،وراح ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻳؤﻛد
ﻋﻠﻰ أن اﻷﺧﻼق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳدﻋو إﻟﻳﻬﺎ ﺑرﺟﺳون ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟروﺣﻳﺔ ﻗرﻳﺑﺔ اﻟﺷﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻳدﻋو إﻟﻳﻪ
اﻟﻘدﻳﺳون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔٕ ،واذا ﻛﺎن اﻟﺑطﻝ ﻋﻧد ﺑرﺟﺳون ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدس واﻟﻌﻘﻝ ﻣﻌﺎ ،ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻌﺑد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
8

ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدس اﻟﻘﻠﺑﻲ ﻓﻘط ،ﻷﻧﻪ ﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻘﻝ ﻣﺎ دام ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣطﻠق) :
ﻓﺎﻷﺧﻼق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ أﺧﻼق اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﻔﺗﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﻋﻰ أﻣﺎم ﻧﺎظرﻳﻬﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﺄن

اﻟﻐﺑطﺔ اﻟروﺣﻳﺔ ﻗد أﺧذت ﺑﻣﺟﺎﻣﻊ ﻗﻠﺑﻬﺎ ،وﺧﻳر ﻣﺛﺎﻝ ﻟﺗﻠك اﻷﺧﻼق – ﻓﻲ ﻧظر ﺑرﺟﺳون -ﻫو اﻷﺧﻼق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
اﻟﺗﻲ

)(19

ﺗﻌﺑر

أﺣﺳن

ﺗﻌﺑﻳر

ﻋن

اﻟﻧﻔس

اﻟﻣﺗﻔﺗﺣﺔ(

وﻻ رﻳب ﻓﻲ أن ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻗد اﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻧﺳق أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺳﻣو اﻟروﺣﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻧﺎق اﻟﻣﺑﺎدئ،

واﻟﺣس اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ،واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻟﻠرﺟﻝ اﻟﺧﻠوق اﻟﻔﺎﺿﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻫو:
ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻟواﻋﻲ اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ب"ﻗوة ﻧﻔﺎذﻩ" ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗذوق ﻗﻳم اﻟﺣﻳﺎة ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن وﻓرة واﻣﺗﻼء ،وﻫﻲ

اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺗﺢ ﻟﺷﺗﻰ ﺿروب اﻟﺛراء اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ،وﺗﻧﻔذ إﻟﻰ أﻋﻣﺎق اﻟﻘﻳم اﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟوﺟود ،ﻓﺗﺣﻳﻝ اﻟﻠذات اﻟﻣﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر روﺣﻳﺔ ﺗﻘود اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﺳﻌﺎدة اﻷﺑدﻳﺔ .وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ) :أن
)(20

.

اﻟوﺟود اﻟﺑﺷري ﻟﻳس ﻣﺟرد اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن "اﻟﺣﻳوان" إﻟﻰ "اﻹﻧﺳﺎن"ٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو أﻳﺿﺎ اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن "اﻹﻧﺳﺎن" إﻟﻰ "اﷲ"(
وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻗراءﺗﻧﺎ اﻟوﺻﻔﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ وﻣﺻﺎدر اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻠﺧطﺎﺑﻳن أن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻗد اﺗﺧذ ﻣن

اﻟﻧﻘد واﻻﻧﺗﻘﺎء ﺳﺑﻳﻼ ﻟﻣﺻﺎدرة ﺟﻝ اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻌﻘدي )اﻹﺳﻼم أو اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ( ،اﻷﻣر اﻟذي
ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻣﺗدادا ﻟﻠﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ

ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟدﻳن اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔون ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻳن

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم .وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظ أﻳﺿﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻧﺷدﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎن ﻟﺗﻘوﻳم اﻟواﻗﻊ

اﻟﻣﻌﻳش ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﻳث ظﻬور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗوﻛﻳﻼت

اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ) :اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ،اﻟوﺟودﻳﺔ ،اﻟﻔوﺿوﻳﺔ ،اﻟوﺿﻌﻳﺔ (  ،وﺗﻔﺷﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻳﺄس واﻻﻧﻬزاﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن

ٕواﺣﺑﺎط اﻵﻣﺎﻝ وﻏﻳﺑﺔ اﻟﺑطﻝ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻧﻛﺳﺔ 1967م اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﻓﺎة اﻟزﻋﻳم ﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،واﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ

اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺛورة اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ.

وﺳوف ﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ اﻟﺳطور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ إﺛﺑﺎت أﻣرﻳن ،أوﻟﻬﻣﺎ :أن اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﻛﺎﻧﺎ ﻣوﺟﻬﻳن إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ،وﺳوف
ﻳﺗﺑﻳن ذﻟك ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻠﻧﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﺧطﺎﺑﻳن .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ :أن ﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﻻ ﻳﻌدو أن ﻳﻛون دﻋوة إﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﺳﺗﻣد

أﺻوﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﻠب اﻟﻌﻘﻳدة وان ﺑدت ﻓﻲ ﺛوب ﻓﻠﺳﻔﻲ )اﻟﺟواﻧﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،أو اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ(.

لغة الخطابين ونھجھما.
ﻟﻘد اﻧﻌﻛﺳت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﺎﺗﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ وﻗوة وازﻋﻬﻣﺎ اﻟدﻳﻧﻲ وﻣﺳﺣﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوﺑﻬﻣﺎ وﻧﻬﺟﻬﻣﺎ ﻓﻲ
ﻋرض اﻷﻓﻛﺎر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،وﻗد ﻏﻠب اﻟروح اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــرد ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠوﺑﻬﻣﺎ ،واﻟطــﺎﺑﻊ
اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﻷﻗواﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ،واﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ذﻟك ﻓﺿــﻼ ﻋــن اﻟﺗزاﻣﻬﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻــﻳﺢ ﻣــن اﻷﻟﻔــﺎظ ﻓــﻲ
ﺗرﻛﻳب اﻟﻌﺑﺎرات ﻗﺎﺻدﻳن ﻣن ذﻟك ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ – آﻧذاك -ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ دون ﻏﻳرﻫﺎ.

ﻓﻘــد اﺗﺳــم أﺳــﻠوب ﺻــﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳــﺔ د.ﻋﺛﻣــﺎن أﻣــﻳن ﺑﺎﻟﺑﺳــﺎطﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــرد واﻟوﺿــوح ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ  ،ودﻗــﺔ

اﻟﺗﻣﺣــﻳص ﻓــﻲ اﻵراء اﻟﻣﺗﺷــﻌﺑﺔ ﺣــوﻝ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣــﺎ ،وﻟــم ﻳﻠﺟــﺄ إﻟــﻲ اﻟﻧﻘــد إﻻ ﻟﻳﻌﺿــد اﻟﻔﻛــرة اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ .أﻣــﺎ

ﻧﻬﺟﻪ اﻟﺟواﻧﻲ ﻓﻳﺑدوا ﻓﻲ رﻓﺿﻪ ﻟﻠﻣذاﻫب اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،واﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﻳد واﻟﺗﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟواﻗﻊ – ﻛﻣﺎ ﺑﻳﻧــﺎ ﺳــﻠﻔﺎ
 -ﻓﻬو ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﻪ ﺑﻳن واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،ووﺿوح اﻟﻔﻛرة وﻋﻣق اﻟﻧظرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻵراء واﻟﻣوازﻧــﺔ

ﺑﻳﻧﻬﺎ ،واﻟﺣﻳدة واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم .ﻓﺟواﻧﻳﺔ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺟوﻫر اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺻﻠﺑﻬﺎ -
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ﺑﻳﻧﺎ أﻳﺿﺎ – وأن ﻣﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ أو اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷد اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻳﻪ،
ﻛﻣﺎ ّ
أو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣزاﺟﻪ وﻧزﻋﺗﻪ وﻟﻳس ﺗﺄﺛ ار أو اﺗﺑﺎﻋﺎ ﻏﻳر واع.

ٕواذا ﻣــﺎ اﻧﺗﻘﻠﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻟﻐــﺔ ﺻــﺎﺣب اﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟــدﻛﺗور /زﻛرﻳــﺎ إﺑ ـراﻫﻳم ﻓﺳــوف ﻧﺟــدﻫﺎ ﻗــد ﺗﻣﻳــزت
ﺑﺎﻹﺳﻬﺎب ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻔﻛرة ،واﻟطﺎﺑﻊ اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﺗﻔﻠﺳف ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ،وﻣﺣﺎﻛــﺎة أﺳــﻠوب اﻟﻣﺣــﺎورات ﻓــﻲ اﻟﺣﻛــﻲ أﺛﻧــﺎء
ﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ ﻟذاﺗﻪ واﻵﺧر اﻟذي ﻳﻔﺗرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺣوار ،واﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳردي اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ،واﻻرﺗﻛــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺗﻠﻣــﻳﺢ ﻓــﻲ

اﻟﻧﻘد ،واﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗرﻗﻳم ﻛدرب ﻣن دروب اﻟﺗﻌﻠﻳق أﺛﻧﺎء اﻟﻌرض ،واﻟﻌزوف ﻋن اﻟﻘدح ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﺟﻝ واﻟﺗﻧــﺎظر.
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺗذﻳﻳﻝ ﺣدﻳﺛﻪ ﺑﺗﻠﺧﻳص ﻣــﺎ أﺳــﻬب ﻓــﻲ ﺷــرﺣﻪ ،واﻟﺗﻌﻘﻳــب ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﻣﺳــﺣﺔ ﻧﻘدﻳــﺔ راﻗﻳــﺔ ﺗرﻣــﻲ إﻟــﻰ إﺛﺑــﺎت
وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ،ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺣط ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ،واﻧﺗﺣﺎﻟﻪ أﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗوﺟﻳﻪ ﺧﻼﻝ دﻋوﺗﻪ إﻟﻲ ﺗﻐﻳر اﻟواﻗﻊ.

ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ ،وﻳﺑــدو ذﻟــك ﻓــﻲ اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳــﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺑﺳــﻳط واﻟﺗوﺿــﻳﺢ ،ذﻟــك ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﺣﺎﺳــﺗﻪ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻝ ﻣن ﺑﻳن ﺳــطور ﻛﺗﺑــﻪ أﺛﻧــﺎء اﻟﻌــرض ﺗــﺎرة ،وﺗــﺄﺗﻲ واﺿــﺣﺔ ﺟﻠﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻧﻘــود اﻟﺗــﻲ ﻳوﺟﻬﻬــﺎ
ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﻛرﻳن ﻷﺻﺎﻟﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺗﺎرة أﺧرى.

وﻻ ﻳﻔوﺗﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﺣرص ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻝ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬﻣــﺎ ﻣــن ﺣﻳــث اﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ

ﺗوﺛﻳق اﻵراء ،وﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻧظرﻳﺎت ،واﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﺗرﺟﻣــﺔ واﻟﺗﺻــﻧﻳفٕ ،واﻳـراد اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻻﺳﺗﺷــﻬﺎد ﺑــﺎﻷﻗواﻝ
ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻣذاﻫب اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗزاﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﻻ اﻧﻬﻣـﺎ ﻗــد أﻏﻔــﻼ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر

ﻣن ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬﻣﺎ ،وﻟم ﻳﺣرﺻﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﺳﻳﺎج ﻳرﺑط ﺑﻳن ﻓﺻوﻝ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬﻣﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻛﺗﻔﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟــذي ﺣرﺻــﺎ

ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ وﺿــﻌﻬﻣﺎ ﻟﻠﻌﻧــﺎوﻳن اﻟﻔرﻋﻳــﺔ داﺧــﻝ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟواﺣــد ،وﻛــذا اﻻﺳــﺗﻬﻼﻻت واﻟﺧـواﺗﻳم اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت أﺷــﺑﻪ ﺑﻘوﺳــﻳن
ﻳﺣوﻳﺎن ﻣﺿﻣون ﺧطﺎﺑﻬﻣﺎ.

المضمون القيمي للخطابين.
ﻟم ﻳﺳﻊ ﻛﻼ اﻟﺧطﺎﺑﻳن إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻧظرﻳﺔ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ،ﺑﻝ ﻗدﻣﺎ ﻣﺟرد ﺗــﺄﻣﻼت

ﻧﻘدﻳﺔ ورؤى إﺻﻼﺣﻳﺔ ﺑﻌﻳدة ﻛﻝ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟدﻳﺟﻣﺎطﻳﻘﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ ،واﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ .وﺳــوف ﻧــوﺟز ﻓــﻲ اﻟﺳــطور

اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻣﺿــﻣون اﻟﺧطــﺎﺑﻳن ﻣــﻊ اﻻﺳﺗﺷــﻬﺎد ﺑــﺑﻌض اﻷﻗ ـواﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد طﺎﺑﻌﻬﻣــﺎ اﻟﻌﻣﻠــﻲ اﻹﺻــﻼﺣﻲ ،ﻹﺛﺑــﺎت وﺣــدة
ﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺎﺑﻳن ،وأﺻﺎﻟﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﻣﺎ ،وﺻدق إﻳﻣﺎﻧﻬﻣﺎ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺿطﻠﻌﺎ ﺑﻬﺎ.
ﻓذﻫب ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ د.ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن إﻟﻰ- :

* أن اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﻣﻳم اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ وروﺣﻪ ،واﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﻻ ﺗﺗﺣﻘــق ﻓــﻲ

ﻧظر اﻹﺳﻼم إﻻ إذا اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﺳﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ؛ وﻫﻲ " اﻷﻣــر ﺑــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬــﻲ ﻋــن اﻟﻣﻧﻛــر" ،وأن اﻟﻌﺑــﺎدات

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻘﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ،وﻛﻝ ﻣﺗﺄﻣﻝ ﻓــﻲ اﻷدﻳــﺎن ﻻ ﺑــد أن ﻳﻼﺣــظ أن اﻟﻔـراﺋض اﻟدﻳﻧﻳــﺔ

اﻟﺗﻲ ﺷرﻋﻬﺎ اﻹﺳﻼم ذات وﺷﺎﺋﺞ ﻗوﻳﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘــق ﻛراﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن .وﻳﻘــوﻝ ) :ﺗﺑــﻳن ﻣﻣــﺎ
ﻗــدﻣﻧﺎ أن اﻷﺧــﻼق اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ وواﻗﻌﻳــﺔ ﻣﻌــﺎ ،ﻓﻔﺿــﻼ ﻋــن أﻧﻬــﺎ أﺧــﻼق "إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ" ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟــدﻗﻳق ،ﻻ ﺗﻌــرف

ﺗﻔﺿﻳﻼ ﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ إﻧﺳﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘوى اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺻﺎﻟﺢ(.
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* أن اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻدر اﻟﺗراﺑط اﻟروﺣﻲ ،واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻳن اﻷﻓراد وﻫو اﻟذي ﻳﻛون وﺣدﺗﻬم اﻟداﺧﻠﻳﺔ،

وﻣن ﺛم ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أو اﻟﻌﻠم وﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﺧــﻼق أو ﺗﻘــوﻳم اﻟﻌــﺎدات أو ﺗﺛﻘﻳــف اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد،
ﺑﻝ اﻟدﻳن أﺟدر ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺷرﻳطﺔ أن ﻻ ﻳﺣﺎوﻝ رﺟﻼﺗﻪ إﻏﻔﺎﻝ دور اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان.

* أن اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑــﻝ أن ﺗﻛــون ﻣــذﻫﺑﺎ ﻣرﺳــوﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻔﻛــرة

اﻟذاﻫﺑﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺧﻼﺋق اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﺻﻳرﻫﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﺧﺿوﻋﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻراع اﻟــذي ﻳﻧﺷــب ﺟزاﻓــﺎ
ﺑﻳن ﻗوى اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ ،ﺑﻝ ﺗﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻛس أن اﻟﻣــﺎدة ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠــروح ،وأن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ واﻷﺷــﻳﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳــﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬــﺎ

اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﺛﻝ ،وأن ﻓوق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻗﺎﻧون أﺧر ﻫو ﻗــﺎﻧون اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﻣﺣﺑــﺔ اﻟــذي ﻻ ﻳﻐﻠﺑــﻪ ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم
اﻟطﺑﻳﻌﻲ ،وﻟو ﺑرﻫﺔ واﺣدة ،ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻠق واﻷﺳﻣﻰ .وﻗد أﻛدت ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟدﻛﺗور .زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ.

* أن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟروﺣﻳﻳن -وﻫم ﻫداة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون – ﻳدﻋوﻧﻧﺎ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻟﻠﻛــون إﻟﻬــﺎ ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﻳـﺎً
واﺳﻊ اﻟﻌﻠم واﻟﻘدرة واﻟرﺣﻣﺔ ،وأن اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﻳﺗﺣرك ﻣﺻﺎدﻓﺔ واﻋﺗﺑﺎطﺎ ،ﺑﻝ ﻳﺳﻳر ﻛــﻝ ﺷــﻲء ﻓﻳــﻪ إﻟــﻰ أﺣﺳــن ﻣﻣــﺎ ﻛــﺎن،
وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛــون ﺧﺎﺗﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ إﻻ اﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺳــﻌﺎدة ﻣــﻊ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺳــﻼم .واﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﻣﺷــرﻗﺔ

اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻳدﻋوﻧﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻣد اﻟﺑﺻر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺣق واﻟﻛﻣﺎﻝ.

* أن ﻓﺻــﻝ داﺋــرة اﻟﻌﻠــم ﻋــن اﻟﻘــﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺧطــﺄ ﻓــﻲ ﺣــق ﻛﻠﻳﻬﻣــﺎ ،ﻓــﺎﻷﺧﻼق ﺑــﻼ ﺿ ـواﺑط ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓرﻳﺳــﺔ ﻟﻠﺧراﻓــﺔ
واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺑﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﻌﻠم ﺑﻼ أﺧﻼق أداة ﻟﺗدﻣﻳر اﻟﻌﺎﻟم .وﻳرﻓض د .ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن اﻟزﻋم اﻟﻘﺎﺋﻝ أن اﻟﻌﻠــم ﻣﻧــﺎف

ﻟﻸﺧﻼق ،ﻣﺑﻳﻧﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻠم ﻫو اﻟذي ﻳﻧﺗﺞ آﻻت اﻟﺣرب واﻟدﻣﺎر ﻓﻬو اﻟذي ﻳﻧــﺗﺞ أﻳﺿــﺎ اﻟــدواء واﻟﻧﺳــﻳﺞ واﻵﻻت

اﻟزراﻋﻳﺔ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻠﻳس اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ،ﺑﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ،وﻣن ﺛم ﻳﺟب ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ
وﺿــﻊ ﻗواﻋــد وﻣﺑــﺎدئ ﻗﻳﻣﻳــﺔ ﺗﺣﻛــم ﺳــﻠوك اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻣطﺑﻘــﻳن ﻟﻠﻣﻌــﺎرف اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ،ﻓــﺎﻟﻌﻠم ﻻ ﻳﺧﻠــو ﺟــوﻫرﻩ ﻣــن اﻟﻘــﻳم
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ذﻟك ) :ﻓﻛراﻣﺔ اﻟﻔﻛر واﻟوﺋــﺎم واﻟﺣرﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠﻳﻬــﺎ أﺧﻼﻗﻳــﺎت اﻟﻌﻠــم،

وﻟو أﻧﺻﺗت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟذﻫﺑت اﻟﺣروب ،واﻟﻣظﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻟﻘﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــد

اﻟﺑؤس واﻟﺟﻬﻝ ،وﻻﻧﺗﻬت ﺟﻣﻳﻊ ﺿروب اﻟطﻐﻳﺎن اﻟﺗــﻲ ﺗزﻫــق ﺣﻳــﺎة اﻷﻓـراد وﺣﻳــﺎة اﻟﺷــﻌوب( .وﻳﺿــﻳف أن ﻓــﻲ ﻣﻘــدور
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﻣﺻﻠﺣﻳن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻘوﻳم اﻟﻌﺎدات ،وﺗﺟدﻳد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺑﺎب

اﻻﻧﺣدار اﻟﺧﻠﻘﻲ ،وﺗﻔﺳﻳر اﻟظواﻫر ﻏﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺷﺎذة ،وﺳن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻳﺋــﺔ ،وﺗﺿــﻣن ﺣﺳــن
اﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ .وﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ درﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻛﺗور .زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم.

وﻗد ﺳﺎر ﺻﺎﺣب اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟدﻛﺗور .زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬﺎ ﻫو ﻳؤﻛد ﻣﻊ

ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ -:
* أن اﻷﺧــﻼق ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﺗﻔــﺗﺢ أﻣــﺎم اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻠﻛــوت اﻟﻘــﻳم اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻟروﺣﻳــﺔ ،وأﻧﻬــﺎ ﺳــوف ﺗظــﻝ اﻟﻘــوة اﻟداﻓﻌــﺔ

ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺻوب اﻟﺧﻳر واﻟﺗﻔﺎؤﻝ اﻟذي ﻳﻌﻳﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﺷــﺔ اﻟﺣﻳــﺎة ﺑﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن إﺧﻔﺎﻗــﺎت وﻧﺟﺎﺣــﺎت ،ﻓــﻼ أﻣــﻝ ﺑــﻼ

إﻳﻣﺎن وﻻ إﻳﻣﺎن ﺑدون ﺣس ﺧﻠﻘﻲ ﻧــﺎﺑﻊ ﻣــن روح طــﺎﻫرة وﻋﻘــﻝ واﻋــﻲ ٕوارادة ﺧﻳــرة ﺑﻔطرﺗﻬــﺎ .وﻫــو ﻳﺗﻔــق ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣــﻊ
ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ ﺗﻣﺎم اﻻﺗﻔﺎق.

* أن اﻷﺧﻼق اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻻ ﺗرﻳد أن ﺗﺣﺗﺑس اﻹﻧﺳﺎن داﺧﻝ ﺑﻌض اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﻳﺗﺔ اﻟﺟﺎﻣدة ،ﺑﻝ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﺣرﻳــﺔ

ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻻﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣﺑــﺎدئ واﻟﻣﺛــﻝ اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻳﻳﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺟﻳــﻪ ذاﺗــﻪ وﺗﺧﻠﻳﺻــﻬﺎ ﻣــن ﺳــﺟن اﻟﺷــﻬوات وﻗﻳــود
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اﻟﻐراﺋز ) :أن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻷﺧﻼﻗﻲ – وﺣدﻩ -ﻫو اﻟﻛﻔﻳﻝ ﺑﺗﺣرﻳر اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﺳﻣو ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻳك اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﷲ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺑداع اﻟﻛون  ...ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑوﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻧﺎ أﺧﻼﻗﻳﺎ إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﺣﺎﻣــﻝ اﻟﻘــﻳم اﻟــذي ﻳﺄﺧــذ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻣﻬﻣــﺔ ﺗﺣﻘﻳــق

اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرض ...وأن رﺳــﺎﻟﺔ اﻷﺧــﻼق اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻫــﻲ ﺗﺣوﻳــﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ اﻟﺻــرﻓﺔ إﻟــﻰ

اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﻛﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ (.

* أن اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧدﻩ ﻟﻳس ﻫو اﻟﺧﺎﻟق ﻟﻠﻘﻳم وﻻ واﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﻳر واﻟﺷر أو اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﺿﺎر ﺑﻝ ﻫو ﻫﻣزة اﻟوﺻﻝ

ﺑــﻳن اﻟواﻗــﻊ واﻟﻣﺛــﻝ اﻟروﺣﻳــﺔ وﻣــن ﺛــم ﻓﻣﻬﻣــﺔ ﻓﻳﻠﺳــوف اﻷﺧــﻼق ﻫــﻲ ﺗﻬﻳﺋــﺔ اﻟــﻧﻔس اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻟﻼطــﻼع ﺑﻬــذا اﻟــدور

اﻟﺧﻳــرة اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺟــود ،وأن اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ
وﺷﻔﺎء اﻟﻌﻣﻳﺎن اﻟذﻳن ﻋﺟزت أﺑﺻﺎرﻫم ﻋن أﺑﺻﺎر اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ّ
ﻟﻠﻣرﺑﻳﻳن ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﻳﺢ اﻷذﻫﺎن ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻘﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ وﻫــم ﻓــﻲ رأﻳــﻪ اﻟﺣﻛﻣــﺎء اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــون ﺑﺗﻌﺑﻳــر أﻓﻼطــون

أو ﻣﻠﺢ اﻷرض ﺑﺗﻌﺑﻳر اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﻳﺢ.

* أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻻ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺧطﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻧظرﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻝ ﺗﺑدو ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻏﻳﺑــﺔ

اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﻳدرك أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺷروع ﻟﻠﻌﻣﻝ وﺧطوات ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﻳﺟــب
ﻋﻠﻳــﻪ ﺗﺧطــﻲ ﺣــﺎﺟز اﻷﻟﻔــﺎظ ﻟﻠﻧﻔــوذ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟروﺣﻳــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟــذي ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠﻳــﻪ اﺳــﺗﻳﻌﺎﺑﻪ
واﻟﺳﻳر ﻋﻠﻰ درﺑﻪ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺣرة ،وﺷﺗﺎن ﺑﻳن إرادة اﻟﻣﺗﺄﻧﻲ اﻟواﻋﻲ ﺑﺗواﺑﻊ اﺧﺗﻳﺎرﻩ ،وذﻟــك اﻟﻌﺟــوﻝ ﻏﻳــر اﻟﻌــﺎﺑﺊ ﺑﺷــﻲء

وﻻ اﻟﻣدرك ﻟﺷﻲء أﻳﺿﺎ ﺳوى ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻌﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔﻌﻝ اﻟذي دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻳﻪ طﺑﻳﻌﺗﻪ اﻟﻣﺎدﻳﺔ.

* أن ﺟﻣﻳﻊ أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻳﺟب أن ﻧﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﻣﻳﺔ ،وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺛر ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ ﻓﺣﺳب

ﺑﻝ ﺗؤﺛر ﻛذﻟك ﻓﻲ وﺟداﻧﻧﺎ وﻣﻠﻛﺎﺗﻧﺎ اﻹﺑداﻋﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧشء ،وﻛذا ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻳــؤﺛر
ﻓﻲ اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺛواﺑت وﻗواﻧﻳن ﻣن اﻷﻋراف واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد.

* أن اﻟﻣﺑدأ اﻟروﺣﻲ اﻟﻣﻔطور ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ اﻷوﻝ ﻋن ﺗﻧظــﻳم اﻟﻐراﺋــز وﺗﻬــذﻳب اﻟــدواﻓﻊ واﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت ﻟﻛــﻲ
ﺗﺗواءم ﻣﻊ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺟــرد ) ،ﻓﺎﻟﻣﺑــدأ اﻟروﺣــﻲ ﻟﻺﻧﺳــﺎن ﻫــو ﻫــذﻩ

اﻟﻣﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أي ﻓﻛرة ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ،أو ﻣن أﺟﻝ اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺑﻠــوغ أي ﻏﺎﻳــﺔ
ﻣن اﻟﻐﺎﻳﺎت ...ﻓﺎن اﻟﻣوﺟود اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﻛﺎﺋن اﻷوﺣد ﺑﻳن ﺳﺎﺋر اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ اﻟذي ﻳﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗطﻠــﻊ إﻟــﻰ

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،واﻟﻧزوع ﻧﺣو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻬﺎ ذاﺗﻪ أﻓﺿﻝ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ اﻵن ،وﻳﺿﻳف أن اﻟﻌﻘﻝ ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن

إدراك اﻟﻣﺛﻝ اﻷﻋﻠﻰ وﺗﺑﺻﻳر اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑوﺟودﻩ .وﻫو ﻳﺗﻔق ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻣﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳﺔ.

* أن اﻟﻣﻘﻠﻠــﻳن ﻣــن ﺷــﺄن أﻫﻣﻳــﺔ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ اﻹرادة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣــرة ﻓــﻲ اﻟﻛــون ﻫــم أﺟﻬــﻝ اﻟﻧــﺎس ﺑﺳــر ﻫــذا

اﻟوﺟود وﺣﻛﻣﺔ اﷲ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إذا ﻣﺎ اﻧﺗﻔﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﺣس اﻟﺧﻠﻘﻲ ﻻﺳﺗطﺎع ﺗدﻣﻳر اﻟﻌﺎﻟم وﻗﻠب ﻧواﻣﻳس

اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑﻝ إﻓﻧﺎء ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻣوﺟودات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ .وﻗد أﻟﻘﻰ ﻣﻔﻛرﻧﺎ ،ﺑذﻟك ،اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺣث
أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻲ اﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺿﺎﻣن اﻷوﺣد ﻟﺳﻼﻣﺔ ﻫذا اﻟﻛون .وﻧﺄﻟﻔﻪ ﻓﻲ ذﻟك – أﻳﺿــﺎ
 -ﻣﺳﺎﻳ ار ﻟﻠدﻛﺗور .ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن  -ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ -

* وأن اﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫو وﻟﻳد اﻹرادة اﻟﺣرة اﻟواﻋﻳﺔ وﻫﻲ ﺛﻣرة اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻌﺎﻳﺷﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﺻرة

اﻟﺧﻳر اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻔطرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .وﻳوﺿﺢ اﻟدﻛﺗور .زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم أن اﻹرادة اﻟﺣــرة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ

ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘــدﻳس أوﻏﺳــطﻳن وﻓﻳﺷــﺗﻪ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ ﺗﻧـﺎزﻝ اﻟــذات طواﻋﻳــﺔ ﻋــن رﻏﺑﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ
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ارﺗﻛــﺎب اﻟﺧطﻳﺋــﺔ إﻟــﻲ درﺟــﺔ ﻋﺟزﻫــﺎ ﻋــن ﻓﻌــﻝ اﻟﺷــر ،وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــرر ذاﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺳــﺟن إرادة اﻟﺷــﻬوات إﻟــﻲ آﻓــﺎق
اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻹﻟﻬﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛوت اﻟﺳﻣﺎوات.

* أن اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺳــﻠوك ﺗﺟــﺎﻩ ﻓــن اﻟﺣﻳــﺎة وﺗﺣــث اﻟﻌﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ

ﺗﻬذﻳب ﺷﻬوات اﻟﺑدن واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻋن طرﻳــق ﺗدرﻳﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــروي ﻓــﻲ اﺧﺗﻳــﺎر اﻷﻓﻌــﺎﻝ واﻟﺗﺳــﺎﻣﻲ ﻓــﻲ اﻧﺗﺧــﺎب اﻟﻐﺎﻳــﺎت

واﻻﻧطﻼق ﺻوب اﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎﻝ ) ﻓﻠﻳس ﻋﻧد اﻟﺣﻛﻳم ﻧظر ﺑدون ﻋﻣﻝ أو ﻋﻣﻝ ﺑدون ﻧظر ،ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﺣﻳــﺎة

ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟــذات واﻹﺣﺳــﺎس ﺑــﺎﻟﻘﻳم واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻼء اﻟﺣﻳــﺎة واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻟﻐﻳــر(.

ورﻓض ﺻﺎﺣﺑﺎ اﻟﺧطﺎﺑﻳن -أﻳﺿﺎ -اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻷﺛرة واﻹﻳﺛﺎر أو اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﻐﻳرﻳﺔ ،ﻻن اﻟﻔﻌﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ

اﻟﻔرد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹرادﺗﻪ اﻟﺣرة ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻧﺎزﻟﻪ ﻋن ﺑﻌــض ﻧزﻋﺎﺗــﻪ أو رﻏﺑﺎﺗــﻪ اﻟﺟﺎﻧﺣــﺔ وﻣﻳوﻟــﻪ اﻟﺟﺎﻣﺣــﺔ ﻣـن أﺟــﻝ
اﺣﺗرام ﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ ،ﻻن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎزﻝ اﻟظﺎﻫري ﻣن أﺟﻝ اﻷﻏﻳﺎر ﻣﺎ ﻫو إﻻ إﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟود اﻷﻧﺎ اﻟذي
ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﻪ إﻻ ﺑﺗﻔﺎﻋﻝ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ "اﻷﻧﺎ واﻵﺧر" ،ﻓﻼ ﺑد ﻟﻛﻝ ﻓــرد ﻣــن أن ﻳﻘــﻳم ﺿــرﺑﺎ ﻣــن اﻟﺗـوازن ﺑــﻳن ﻣطﻠــب ﺗﺣﻘﻳــق

اﻟذات وﻣطﻠب اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟذات وﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺻور اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﺑدون ذﻟــك اﻟﺗـوازن ،وﻋﻠﻳــﻪ ،ﻓــﺎن ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣﻳن
ﻣن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق – ﻓﻲ رأﻳﻬﻣﺎ -ﻫﻲ اﻟﺗﺄﻟﻳف ﺑﻳن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑداع واﻟﺗﻔرد واﻻﺗﺑﺎع واﺣﺗرام اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌــﻲ ،واﻟﺗوﻓﻳــق

ﻛذﻟك ﺑﻳن اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﺷــﻌوب واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت واﻷدﻳــﺎن وﺑــﻳن اﻷﺧــﻼق اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة ﺑــﻳن اﻟﺑﺷــر" اﻷﺧــﻼق
اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ"  -ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر ﺑرﺟﺳون  -أي اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﻳن اﻟﻣﺷﺧﺻﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻛوﻛﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
واﻟﺗﻣﺎس اﻷﻋذار ﻟﻠﻣﺗﻔردﻳن واﻷﺑطﺎﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎرﻗﺔ واﻟﻣواﻫب اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓــﻲ ﻋــزوﻓﻬم ﻋــن اﻷﺧــﻼق اﻟﻣﻐﻠﻘــﺔ

واﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻌﺎ  ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣﻠﻛوت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟردة ،وﻳﻘوﻝ ﻓﻲ

ذﻟــك اﻟــدﻛﺗور .زﻛرﻳــﺎ إﺑــراﻫﻳمٕ ) :واذا ﻛــﺎن ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﻣﺻــﻠﺣﻳن واﻟﺻــوﻓﻳﻳن واﻟﻘدﻳﺳــﻳن واﻷﺑطــﺎﻝ أن ﻳﺻــدروا ﻓــﻲ
أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣﺑﺎدﺋﻬم ﻋن ﺗﻠك اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺣﻳﺔ ،ﻓذﻟك ﻻن ﻟــدﻳﻬم ﺷــﻌو ار ﺑﺎﻻﺗﺣــﺎد أو اﻟﺗطــﺎﺑق ﻣــﻊ ﺟﻬــد اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﺧــﺎﻟق

ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ أن ﻫــؤﻻء اﻟﻌﺑــﺎﻗرة ﻛﺛﻳـ ار ﻣــﺎ ﻳﺑــدون ﻟﻧــﺎ ﻗــرﻳﺑﻳن ﻛــﻝ اﻟﻘــرب ﻣــن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻــﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻧﻔس ﻓﻼ ﺗﻌود ﺗﺷﻌر ﺑﺛﻘﻝ اﻟﻣﺎدة أو أﺳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻗﺳر اﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟواﻗﻊ إﻧﻧﺎ ﻟــو

ﺗﻌﻣﻘﻧــﺎ اﻷﺧــﻼق اﻟﺟدﻳــدة اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــﻲء ﺑﻬــﺎ أﻣﺛــﺎﻝ ﻫــؤﻻء اﻷﺑطــﺎﻝ ﻟوﺟــدﻧﺎ إﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺑــر ﻋــن اﺗﺣــﺎدﻫم ﺑﺎﻟﻣﺻــدر اﻷﺻــﻠﻲ
ﻟﻠﺣﻳﺎة ،وﻫذا اﻻﺗﺣﺎد ﻫو اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﺗﺣرر ﻣن رﺑﻘﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ وأﺳر اﻟﻣدﻧﻳﺔ( ).(21

* أن ﻣﻌﻳــﺎر اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻻ ﻳﺻــﻠﺢ ﻟﺿــﺑط اﻟﻘــﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ أو ﺗﺳــﻳﻳس اﻟﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ،ﻓﻠــﻳس ﻫﻧــﺎك ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ،
وﻋﻠﻳﻪ ،ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻣﺟرد ﻏﺎﻳــﺔ ﻧﺳــﺑﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻷﻓـراد واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺻــﻌب ﻣﻌــﻪ ﺿــﺑطﻬﺎ أو

ﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ.

* أن اﻟﺷــر ﻣـرادف ﻟﻠﻣــرض أو اﻟﺧﻠــﻝ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟــذي ﻳﺻــﻳب اﻹﻧﺳــﺎن  ،ﻓﺎﻷﺻــﻝ ،ﻋﻧــد ﻛﻠﻳﻬﻣــﺎ ،ﻫــو اﻟﺗﺳــﻠﻳم ﺑﺧﻳرﻳــﺔ
اﻟﻔطــرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻳــﻪ ،ﻳﺻــﺑﺢ اﻻﻧﺣـراف ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك ﻣﺟــرد ﻋــرض ﻳــرد إﻟــﻲ ﻋﺟــز اﻟﻧﺷــﺄة واﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﻋــن اﻟﺗوﺟﻳــﻪ
اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟذي ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻧﻘﺎء اﻟﺟﺑﻠﺔ ،ﻓﻠﻳس ﻣن اﻟﻌﺳﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﺑﺗر اﻷدران اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﻔس اﻟﻣرﻳﺿﺔ ﺷﺄن أطﺑﺎء اﻟﺟراﺣﺔ اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﺄﺻﻠون اﻟﺧﺑﺎﺋث ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑدن ﺑﺄﺛرﻩ ﺛم ﺗزﻫق اﻟروح.

غاية الخطابين وأثرھما.
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وﺣــري ﺑﻧــﺎ أن ﻧوﺿــﺢ ﻓــﻲ ﺧﺎﺗﻣــﺔ ﻗراءﺗﻧــﺎ ﻟﻬــذﻳن اﻟﺧطــﺎﺑﻳن أﻣــرﻳن :،أوﻟﻬﻣــﺎ :ﻣــدى وﻋــﻲ ﺻــﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳــﺔ

اﻟﻧﺎﻗــدة واﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺑﻣﻘﺎﺻــد ﺧطﺎﺑﻬﻣــﺎ ،وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟــدور اﻟــذي اﺿــطﻠﻊ ﺑــﻪ ﻛــﻝ ﻣﻧﻬﻣــﺎ .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣــﺎ :أﺛــر ﻫــذﻳن
اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﺑﻳن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﻧﻘــﺎد .واﻟﺣــق أن ﻛﻠﻳﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن واﻋﻳــﺎ ﺑﺎﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻹﺻــﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﻣــﻝ ﻟواﺋﻬــﺎ ﺗواﺻــﻼ ﻟــدرب

اﻷﺳﺗﺎذ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ واﻟﺷﻳﺦ ﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﺑــد اﻟـرازق وﻣدرﺳــﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ .ﻓﻬــﺎ ﻫــو د .ﻋﺛﻣــﺎن أﻣــﻳن ﻳﺻــرح ﺑــﺄن

ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺧﻼق وﺳﻳﺎﺳﺔ واﺟﺗﻣــﺎع ﻟــم ﺗﺳــﺗﻘر ﻗواﻋــدﻫﺎ ﺑﻌــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ ،واﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ ﻧظــرﻩ ﻫــﻲ
اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺳد ﻫذا اﻟﻧﻘص ،ﻻن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻫم راﻓﻌو ﻟواء اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ،وﻫم ﺑﻧﺎة اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ،
وﻫم اﻟﻣﺻﻠﺣون اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون .وﻳﻘوﻝ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ) :أﻟــﻳس ﻳﻛﻔــﻲ أن اﻟﻣؤﻟــف  -وﻫــو اﺑــن زﻣﺎﻧــﻪ – ﻳﺣﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻗﻠــب ﻫــذا

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﺗﻌﺎطﻔﺎ ﺗﺎرة ﻣﻊ ﺑﻌض ﻣذاﻫﺑﻪ وأﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎﺗﻪ ،وﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺎ ﺗﺎرة أﺧرى ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ،ﻗــد رأى أن ﺳــﺑﻳﻠﻪ

إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﻪ ﻧﺣو ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺗﻘــدﻣﻲ ﻫــو أن ﻳﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺗﻧــوﻳر واﻟﺗﺣرﻳــر( ) ،أﻧﻧــﺎ ﻧرﻳــد ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺗــوﻗظ ﻓﻳﻧــﺎ
اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺗﺑث ﻓﻲ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ روح اﻟﻛﻔﺎح ﻹﺟﻼء اﻟﻐﺎﺻﺑﻳن ﻋن ﺑﻼدﻧﺎ..

وﻟﻘد أﻋـرب زﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم ﻋن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺻــﻧﻔﺎﺗﻪ أﻳﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻳــدان اﻷﺧــﻼق ﺑﻘوﻟــﻪ  ) :ﻧﺣــﺎوﻝ اﻟﻳــوم أن ﻧﻌــﺎود

اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن أﺑﺣﺎث ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ،آﻣﻠﻳن أن ﻳﺟد اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة دراﺳﺔ ﺟدﻳﺔ ﺗﺳد ﻓراﻏﺎ ﻓﻲ ﺻــﻣﻳم ﺛﻘﺎﻓﺗﻧــﺎ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ ،وﻧﺣــن ﻧﻼﺣــظ ﻣـﻊ اﻷﺳــف اﻟﺷــدﻳد أن ﻣــﺎدة "

اﻷﺧﻼق" ﻗد أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة أﻗﻝ ﻣﺎدة ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ،ﻟدرﺟﺔ أن ﻋــدد اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ

ظﻬـــرت ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻝ اﻷﺧﻼﻗـــﻲ ﻗـــد ﻛـــﺎن ﺿـــﺋﻳﻼ إﻟـــﻰ أﻗﺻـــﻰ ﺣـــد ،ﺑﻳﻧﻣـــﺎ ظﻔـــرت اﻟﻣﺳـــﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ واﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳـــﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻷوﻓر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ،وﻗد ﻛﺎﻧــت ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋﻧــدﻧﺎ – ﺣﺗــﻰ اﻟﻣﺎﺿــﻲ اﻟﻘرﻳــب – ﺗﻔﺳــﺢ ﻟﻣــﺎدة

"اﻷﺧﻼق" ﻣﺟﺎﻻ ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻝ ،ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﺎدة " اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ" وﻟﻛن اﻟظﺎﻫر أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻗــد أﺧــذ ﻳﺿــﻳق،
ﺣﺗﻰ اﺧﺗﻔت  -أو ﻛﺎدت – ﻣﺎدة " اﻷﺧﻼق" ﻣن ﺑراﻣﺟﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،وأﺻﺑﺢ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻣﺟرد ﺣدﻳث

ﻳﺗﺟﺎذﺑﻪ رﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،دون أن ﻳﺣــﺎوﻟوا إﺛــﺎرة اﻟﻘﺿــﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﻳد اﻟﻔﻛــري اﻟﺑﺣــت .وﻟــم ﻳﻛــن ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ

اﻟﺻدﻓﺔ أن ﺗﻛون " اﻷﺧﻼق" ﻫﻲ آﺧــر ﻣــﺎدة ﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬــﺎ أﻗــﻼم اﻟﻣﻔﻛــرﻳن اﻟﻌــرب – ﻓــﻲ اﻷﻋـوام اﻷﺧﻳــرة -إذ ﻗــد
وﻗر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻛﺛﻳرﻳن أن ﺣــﻝ " اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ" ﺳــﻳﻛون ﻫــو اﻟﻛﻔﻳــﻝ – وﺣــدﻩ – ﺑﺣــﻝ " اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ "،
وﻛــﺄن اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻓــﻲ "اﻷﺧــﻼق" ﻣﺟــرد ﺷــرف ﻓﻛــري ﻻ ﻣوﺿــﻊ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻷزﻣــﺎت! وأﻣــﺎ اﻟــذﻳن ارﺗــﺄوا أن اﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ
"اﻷﺧﻼق" ﻫو اﻟﻘدوة واﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ اﻷﺣﺎدﻳــث واﻷﻗـواﻝ ،ﻓﻘــد راﺣـوا ﻳﻌﻠﻧــون ﻋــدم ﺟــدوى "اﻷﺧــﻼق اﻟﻧظرﻳــﺔ" ،ﺑﺣﺟــﺔ إﻧﻬــﺎ

ﻣﺑﺣث ﻋﻘﻳم ﻻ ﻏﻧﺎء ﻓﻳﻪ وﻻ طﺎﺋﻝ ﺗﺣﺗﻪ ،ﺧﺻوﺻﺎ وأن أﻫﻝ اﻟﻧظر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟم ﻳﻛوﻧـوا ﻳوﻣــﺎ أﻓﺿــﻝ اﻟﻧــﺎس أو أﻛﺛــرﻫم

ﺗﺧﻠﻘﺎ ! وﻫﻛذا ﻗذف ﺑﻣﺎدة "اﻷﺧﻼق" إﻟﻰ زواﻳﺎ اﻟﻧﺳﻳﺎن ،وأﺻﺑﺢ اﻟﻛﺛﻳرون ﻳظﻧون أﻧﻪ ﻟم ﻳﻌد ﻫﻧﺎك ﻣوﺿﻊ ﻹﺛﺎرة ﺗﻠك
)(22

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﻌﺗﻳﻘﺔ" ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺧﻼق" (

وﻳؤﻛد ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻫــو ﺑﻌــث اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ ﻓــﻲ واﻗﻌﻧــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻــر

اﻟذي طﻣﺳت ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺛﻝ اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﺗﺣت ﻋﺟﻼت ﻗطﺎر اﻟﺗﻣــدن اﻟزاﺋــف ،وﻳــرى أن ﻣﻬﻣــﺔ

اﻟﻔﻳﻠﺳــوف ﻫــﻲ ﻣﺳــﺎﻋدة اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗرداد ﺣﺎﺳــﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ وﻳﻘــوﻝ ﻓــﻲ ذﻟــك ) :ﻟﻳﺳــت ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف –

اﻟﻳوم -ﺳوى أن ﻳؤﺧذ ﺑﻳد اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣدﻳث ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗرداد ﺗﻠــك اﻟﺣﺎﺳــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻳﻌــﺎود اﻟﻧظــر ﻣــن
ﺟدﻳد إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻷﺷﻳﺎء واﻷﺷﺧﺎص ﺑﻌــﻳن ﻧﻔــﺎذة ﺗــرى اﻟﻘــﻳم وﺗــدرك اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ وﺑــذﻟك ﻳﺗﻔــﺗﺢ أﻣﺎﻣــﻪ ذﻟــك اﻟﻌــﺎﻟم اﻟروﺣــﻲ

اﻟذي أﻏﻠﻘﻪ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻧﻔﺳﻪ() ،(23وﻳﻘوﻝ ﻣن ﻓوق ﻣﻧﺑر اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑواﻗــﻊ ﺑﻼدﻫــم ﻧﺎﺻــﺣﺎ  ) :أﻣــﺎ
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ﺑﻌد ﻓﺎن أﺧﺷﻰ ﻣﺎ أﺧﺷﺎﻩ  ...أن ﻳﻛون ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼق – ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر -ﻗد ﺗﻧﺎﺳوا دورﻫم اﻟﺧطﻳر

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣرﺟﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ  ،-ﻓﺗﻧﺎزﻟوا ﻋن ﻛﻝ ﺷﺊ ﻟرﺟﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻻﺟﺗﻣﺎع أو اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ،وﻛــﺄن "اﻟدوﻟــﺔ"
)،(24

ﺗﺗﻛﻔﻝ وﺣدﻫﺎ ﺑﺣﻝ ﻛﻝ " ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧﻠﻘﻳﺔ" (

) ﻓﺄن ﻛﺎﺗــب ﻫــذﻩ اﻟﺳــطور ﻣﻘﺗﻧــﻊ ﺗﻣــﺎم اﻻﻗﺗﻧــﺎع ﺑــﺄن اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ

ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺟوﻫر اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،وﻟﻳس اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن "اﻷﺧﻼق" ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻧظر واﻟﻌﻣﻝ ﻓﺣﺳب ،أو

إﻧﻬــﺎ ﻧﻘطــﺔ ﺗﻼﻗــﻲ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻔﻛــر واﻹرادة ،ﻓﺣﺳــب ،ﺑــﻝ ﻷن اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻫــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻫﻣــزة اﻟوﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻌــﺎﻟم
واﻹﻧﺳــﺎن أو ﺑــﻳن اﻟواﻗــﻊ واﻟﻘﻳﻣــﺔ  ...ﻓــﺎﻷﺧﻼق ﻣطﻠــب ﻳﻔــرض ﻋﻠﻳﻧــﺎ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺷــﻳﺋﺎ ﻫــو ﻓــﻲ ﺣﻛﻣــﺎ " ﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن

ﻳﻛون"...وﻗد رأﻳﻧﺎ أن اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﺗﺗطﻠب داﺋﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋق واﻟﺟﻬد واﻷﻟم ،ﻓﻼ ﻗﻳﺎم ﻟﻸﺧﻼق ﺑدون إرادة اﻟﺗــﻲ
ﺗﻌﺑﺊ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻟدﻳﻪ ﻣــن طﺎﻗــﺎت ﺣﺗــﻰ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ أن ﺗﺣﻘــق ﻣــﺎ ﺗرﻳــد ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ أن ﺗﻛــون ...وأن اﻟﺿــﻣﻳر ﻫــو اﻟــذي ﻳﺳــﻣﺢ

ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﺑﺄن ﻳظﻝ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺄﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳــﺎة ،وأن ﻳﻘــف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺑﻠــوغ ﻫــذﻩ اﻷﻫــداف ...وﻻ
)(25

ﺷك أن اﻷﺧﻼق ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓن اﻟﺣﻳﺎة إﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻳدﻧﺎ ﻋﻠﻰ درب اﻟﺣﻳﺎة ﻛﻲ ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ ﻛﻳف ﻧﺣﻳﺎ!(

أﻣﺎ ﻋن أﺛر اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﻓﻳﺑدو ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳك اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت واﻟﺗﻌﻘﻳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣــن اﻟﻣﺛﻘﻔــﻳن ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن

اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ واﻟﻘﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺟواﻧﻳــﺔ اﻟﻧﺎﻗــدة واﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ .ﻓــذﻫب د .إﺑـراﻫﻳم ﻣــدﻛور إﻟــﻰ أن ﺻــﺎﺣب اﻟﺟواﻧﻳــﺔ
ﻓﻳﻠﺳــوف ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﺎﻟﺔ ،وان ﻛﺗﺎﺑﺎﺗــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻗــد ﺟﻣﻌــت ﺑــﻳن اﻟﻣﺛــﺎﻝ واﻟواﻗــﻊ ،واﻟــوﻋﻲ اﻟﻔــردي واﻟــوﻋﻲ اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ،
وﺟﻌﻠــت ﻣــن اﻟﺣرﻳــﺔ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻘــﻳم ،وأﻧــﻪ ﻗــد ﻋﺑــر ﺑــذﻟك ﻋــن ﺻــدق إﻳﻣﺎﻧــﻪ ﺑﻣﺷﺧﺻــﺎﺗﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﺧﻼﺻــﻪ رﺳــﺎﻟﺗﻪ
ة).(26

اﻹﺻﻼﺣﻲ

وﻳﺿﻳف ﺗﻠﻣﻳذﻫﺎ ﺣﺳن ﺣﻧﻔــﻲ أن ﺟواﻧﻳــﺔ ﻋﺛﻣــﺎن أﻣــﻳن ﺗﻌــد اﻣﺗــداداً ﻟﻠﻣﺷــروع اﻹﺻــﻼﺣﻲ اﻟــذي ﺑــدأﻩ

اﻷﺳﺗﺎذ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ واﻟﺷﻳﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرازقٕ ،واﻧﻬﺎ ﺗﺣوي ﺑﻳن طﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻠﺳــﻔﺔ روﺣﻳــﺔ ﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن ﺗراﺛﻧــﺎ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ،وأن أﺛرﻫــﺎ ﻛــﺎن ﻋظﻳﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺗﻼﻣﻳــذﻩ) .(27وﻛﺗــب اﻟــدﻛﺗور .ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﺷــﻳﺦ
ﻣﺣﻣد أن ﺟواﻧﻳﺔ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺟدﻳد ﺗرﻳد ﺗﺷﻳﻳد ﻣذﻫب ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﻼﻣﻲ إﺻــﻼﺣﻲ
).(28

ﻳﺳﺗﻣد ﺟذورﻩ ﻣن أﺻوﻝ اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وأﺧﻼق اﻟﺻوﻓﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻐزاﻟﻲ

وذﻫب اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان ) :زﻛرﻳــﺎ إﺑـراﻫﻳم واﻷﺧــﻼق اﻟﻣﺑدﻋــﺔ ( إل ي أن مفكرن ا ﻓﻳﻠﺳــوف
ﻋﻠﻲ اﻷﺻﺎﻟﺔ ،وأن ﻣﺟﻣــﻝ آراﺋــﻪ ﻳﻘﺗــرب ﻣــن اﻷﺧــﻼق اﻟوﺟودﻳــﺔ ،وﻳﺳــﺗﻧد ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋﻠــﻲ ﻧﻘــودﻩ ﻟﻸﺧــﻼق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ
(29).

ودﻓﺎﻋﻪ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ووﻋﻲ اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺗﺷﺧص

 -وﻋﻠﻲ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣــن ذﻟــك اﻟـرأي -ﻧﺟــد أﺳــﺗﺎذﻧﺎ اﻟــدﻛﺗور

ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻧﺷﺎر ﻳﺿﻊ زﻛرﻳﺎ إﺑـراﻫﻳم ﻓــﻲ ﻣﺻــﺎف اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ واﻟﻣﻔﻛــرﻳن اﻟﻌــرب اﻟﻣﻌﺎﺻــرﻳن اﻟــذﻳن ﺟﻣﻌـوا ﺑــﻳن ﺳﻼﺳــﺔ

اﻷﺳﻠوب وﻋﻣق اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧزﻋﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻲ ﻣن ﺷﺄن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ

).(30

ﻟﺧطﺎﺑﻲ اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻛﺑﻳرﻳن ﻋﺛﻣﺎن آﻣﻳن وذﻛرﻳﺎ إﺑراﻫﻳم وﻟم ﻳﺑق ﻟﻧﺎ ﺳوي اﻟﺗﺳﺎؤﻝ -:
ﺗﻠك ﻛﺎﻧت ﻗراءﺗﻧﺎ
ُ
ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻳن اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻼت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛس ﻫﻣــوم اﻟﺑرﺟـوازﻳﻳن ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة

اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  1950إﻟﻲ 1970م ،أم ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌطﻠﺔ ﻋﻘب اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺟﺎﺋر ﺑﻳن اﻟﻧظــر واﻟﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧــﺎ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ؟
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وﻫﻝ ﻧﺣن اﻵن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ذات اﻟﻣﺳﺣﺔ اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ واﻟرؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ،أم ﺳﻧظﻝ ﺟﺎﻟﺳﻳن ﻋﻠــﻲ

ﻣﻘﺎﻋــد اﻟﻣﺗﻔــرﺟﻳن ﻟﻣﺷــﺎﻫدة اﻟواﻗــﻊ اﻟــذي ﻳﺷــﺧص ﻟﻧــﺎ ﻋﺷ ـرات اﻟﻣﺳــرﺣﻳﺎت اﻟﻌﺑﺛﻳــﺔ واﻟﻣواﻗــف اﻟﻣﺎﺟﻧــﺔ واﻟﻣﺷــﺎﻫد

اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ ؟ .وﻫﻝ ﻓﻲ ﻣﻘدورﻧﺎ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗوﻣﺔ ؟ أم ﺳوف ﻧﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺎﻟﺷــﺟب واﻟﺗﻧدﻳــد
واﻟﺑﻛﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻠﻳد ﻟﻧﺑرر ﻋﺟزﻧﺎ ﻋن اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﺟدﻳد ؟

وﻫﻝ ﻓﻼﺳﻔﺗﻧﺎ وأﻣراء ﻣﻧﺎﺑرﻧﺎ وﻗﺎدة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻲ ﺣﻣﻝ ﻣﺻﺑﺎح دﻳوﺟﻳن ﻓﻲ ﻫــذا اﻟظــﻼم
اﻟﺣﺎﻟك ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن رﻓــﺎت اﻟﻧﺑــﻝ واﻟﺷــرف واﻟﻌﻔــﺔ واﻟﺻــدق وﺑﻘﺎﻳــﺎ ﻣﻳـزان اﻟﺣــق ﺗﺣــت أطــﻼﻝ ﻗﺑﻠــﺔ اﻟﻘــﻳم وﺟﻣــﻊ ﺷــﺗﺎت

ﺣرﻓﻲ اﻟﺣﺎء واﻟﺑﺎء اﻟﻠذان دوﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺧدع أﻓرودﻳت وﻓﻼﻧﺗﻳﻧوس ،أم ﺳوف ﻧظﻝ ﻧﻧﺗظر اﻟﻣﺧﻠــص ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﺟﺣــﻳم
واﻷﺷﺑﺎح اﻟذي ﻣﺎ ﺑرﺣﻧﺎ ﻧﻣوت ﻓﻳﻪ ﺑﻌد أن ﻛﻔرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌث وﻗﺗﻠﻧﺎ اﻷﻣﻝ واﻧﺗﻬﻛﻧﺎ ﺣرﻣﺔ اﻹﻳﻣﺎن؟.

 .1رفاعة الطھطاوي ،المرشد األمين للبنات والبنين ،مكتبة اآلداب ،القاھرة2008 ،م ،ص .10-4
 .2أحمد فارس الشدياق ،كنز الرغائب في منتخبات الجوائب ،مطبعة الجوائب ،األستانة 1871،م ،ج،1
ص.41
 .3عثمان أمين ،شيلر ،دار المعارف ،القاھرة ،د.ت ،ص.54-48
 .4عثمان أمين ،رائد الفكر المصري اإلمام محمد عبده ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة1965 ،م ،ص -165
.170
 .5عثمان أمين ،ديكارت ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة ،ط1976 ،7م ,ص.328
 .6عثمان أمين ،محاوالت فلسفية ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة ،ط1967 ،2م ،ص .199-175 ،128
 .7عثمان أمين ,شخصيات ومذاھب فلسفية ،دار إحياء الكتب العربية ،القاھرة1945 ،م ,ص 13وما بعدھا.
 .8عثمان أمين ،الجوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة ،دار القلم ،القاھرة1964 ،م ,ص.65
 .9المرجع نفسه ،ص.68
 .10ألبير باييه ,دفاع عن العلم ،تعريب وتقديم  :عثمان أمين دار إحياء الكتب العربية1946 ،م ،ص6
.16 .11عثمان أمين ،رواد المثالية في الفلسفة الغربية ،دار المعارف ،القاھرة1967 ،م ,ص .89
 .12عثمان أمين ،الجوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة ،ص.8
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 .13المرجع نفسه ،ص.15
 .14عصمت نصار ،مدرسة مصطفى عبد الرازق وأثرھا في الفكر اإلسالمي المعاصر رسالة ماجستير ،كلية
اآلداب ،جامعة أسيوط ،فرع سوھاج1991 ،م ،ص .421-414
 .15زكريا إبراھيم ،كانت أو الفلسفة النقدية ،مكتبة مصر ،القاھرة ،ط2،1972م ،ص.153
 .16زكريا إبراھيم ،برجسون ،دار المعارف ،القاھرة1956 ،م ،ص.17
 .17زكريا إبراھيم ,المشكلة الخلقية ،مكتبة مصر ،القاھرة ،ط1980 ،3م ,ص.36
 .18زكريا إبراھيم ,مشكلة الحرية ،مكتبة مصر ،القاھرة ،ط1971 ،3م ,ص 9وما بعدھا.
 .19زكريا إبراھيم ,مشكلة اإلنسان ،مكتبة مصر ،القاھرة ،ط1969 ،2م ،ص.205
 .20المرجع نفسه ،ص.6
 .21زكريا إبراھيم ,المشكلة الخلقية ،ص.201
 .22زكريا إبراھيم ,مبادئ الفلسفة واألخالق ،دار المعارف ،القاھرة1972 ،م ،ص.5
 .23زكريا إبراھيم ,األخالق والمجتمع ،المكتبة الثقافية ،القاھرة1966 ،م ،ص 5وما بعدھا.
 .24المرجع نفسه ،ص.9
 .25زكريا إبراھيم ,المشكلة الخلقية ،ص.11
 .26إبراھيم مدكور« ,تصدير» كتاب :دراسات فلسفية مھداه إلى روح عثمان أمين ،دار الثقافة ،القاھرة،
1979م ,ص.6
 .27حسن حنفي ،من الوعي الفردي إلى الوعي االجتماعي ،مقال في كتاب :دراسات فلسفية مھداه إلى روح
عثمان أمين ،ص.58
 .28سامي الشيخ محمد ،عثمان أمين فيلسوف الجوانية في العالم العربي ،دنيا الرأي. Sami.ch@shuf.com ،
 .29أحمد عبد الحليم عطية ،زكريا إبراھيم واألخالق المبدعة مقال في كتاب األخالق في الفكر العربي
المعاصر ،دار الثقافة العربية ،القاھرة1990 ،م .
 .30مصطفى حسن النشار ,رواد التجديد في الفلسفة العربية المعاصرة ،دار قباء ،القاھرة ط 2002 ،1م،
ص.294-283
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التنوع في الممارسة الفكرية


مشتاق بن موسى اللواتي

التنوع على وزن التفعل ،وھو أحد تصريفات النوع ،ومعناه -بحسب المنج د:-
ن وع الش يء تنويع ا أي جعل ه أنواع ا ،وتن وع الش يء ص ار أنواع ا ،والن وع
وأنواع كل صنف من ك ل ش يء وھ و أخ ص م ن الج نس ،1ويعرف ه المناطق ة
بتمام الحقيقة المشتركة من الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط ،وھو المفھ وم الكل ي
الذي ينطبق على جزئي ات ذات حقيق ة واح دة ،مث ل اإلنس ان ينطب ق عل ى زي د
وعم رو وبك ر ،ويتف ق الن وع ف ي الص فات م ع الج نس النتمائ ه إلي ه ،ويتمي ز
بصفات تفصله عن األنواع األخرى الداخلة تحت الجنس ،ويضم مجموعة من
األف راد؛ بينم ا يض م الج نس مجموع ة م ن األن واع؛ ولھ ذا ف الجنس أع م م ن
الن وع ،وعلي ه ف التنوع ھ و التكث ر إل ى أن واع ذات حقيق ة واح دة .2وق د مي ز
علم اء األص ول ب ين ص نفين م ن االخ تالف ،فق الوا :إن ثم ة اخ تالف تن وع
واخ تالف تض اد ،ويخل ط بع ض الكت اب ب ين بع ض المف اھيم الس الفة ،فيع ّد
االخ تالف ض ربا م ن التن اقض ،ويغف ل أن بينھم ا خصوص ا وعموم ا ،فك ل
تناقض اختالف ول يس ك ل اخ تالف أو تن وع تناقض ا أو تض ادا ،وھ ذا الخل ط
في المفاھيم يجع ل بع ض الن اس يتخ ذ مواق ف ش ديدة م ن الح ديث ع ن التن وع
واالختالف وما شابھه ،ويقع في بعض االلتباسات الفكرية.
أم ا الفك ر فھ و -بحس ب المعج م الفلس في لص ليبا -إعم ال العق ل ف ي األش ياء
للوص ول إل ى معرفتھ ا ،ويطل ق ب المعنى الع ام عل ى ك ل ظ اھرة م ن ظ واھر
الحي اة العقلي ة ،3ويقص د م ن الممارس ة الفكري ة مزاول ة ال ـتأمل والتفكي ر
وإعمال ملكات العقل ،ومن ثم فإن التنوع في الممارسة الفكرية ھو تعبير عم ا
اعتاد عليه الناس من مزاولة التفكير والتأم ل والتحلي ل والتعلي ل وغيرھ ا م ن
العمليات الفكرية ،فيما يھمھم من قضايا ،ويواجھھم من ظواھر وأوض اع ف ي
الحي اة .ونظ را لتف اوت الم دارك واألفھ ام ب ين الن اس وتب اين اإلمكاني ات

 باحث من عُمان .
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واالھتمامات بي نھم وتع دد األبع اد والزواي ا ف ي القض ايا المفك ر فيھ ا ،ف إن م ن
الطبيعي أن تكثر اآلراء ،وتتنوع األفكار بين بني البشر.
وفي مقابل ذلك ،يتخذ بعض الباحثين مواقف حادة حاسمة ف ي بع ض القض ايا
الفكري ة النظري ة؛ اس تنادا إل ى تص ورھم ب أن م ا توص لوا إلي ه م ن اجتھ ادات
فكرية في تلكم القضايا ھو من الوضوح بحيث ال يقبل اختالفا وال يحتمل رأي ا
ص بون أنفس ھم قض اة ف ي «محكم ة األفك ار» ،وال
آخ ر .ويب الغ آخ رون فين ّ
يكتفون بمحاكمة األفكار واآلراء ومناقشتھا ونقدھا ،ومن ث م التواف ق معھ ا أو
ردھا ،أو الحكم بصحتھا أو خطئھا وبطالنھ ا م ع بي ان الحج ج واألس انيد؛ ب ل
يستس ھلون إص دار أحك ام عل ى أف راد وجماع ات ب الخروج م ن ھ ذه ال دائرة
الفكرية وبالمروق من تلك ،وقد ي زداد األم ر س وء إذا م ا ق ابلھم اآلخ ر -ال ذي
حكم عليه باإلقصاء والنفي واإللغاء -بردود فعل مشابھة أو أشد ،مما قد تنفلت
مع ه األم ور وتنتھ ي إل ى فوض ى فكري ة يستعص ي ض بطھا ،وق د يتج اوز
الخ الف والن زاع أ ُ ُ
ط َر الفك ر إل ى مي ادين أخ رى اجتماعي ة وسياس ية فتك ون
الطامة الكبرى!!

طبيعة التنوع في الفكر البشري
م ن المع روف أن قض ايا الفك ر مختلف ة ومتنوع ة ،وليس ت كلھ ا ذات طبيع ة
واح دة ،ول يس ك ل قض ايا الفك ر تقب ل الخض وع لمن اھج رياض ية جام دة أو
موازين منطقية صارمة ،وال كل األفكار تصلح ألن تقاس بمقاييس حس ابية أو
إحصائية صماء ،ولقد ج رت مح اوالت لتطبي ق الم نھج العلم ي الطبيع ي عل ى
عدد من العلوم االجتماعية واإلنسانية ،فكانت عرضة للنقد وس ببا إلث ارة ج دل
وأخذ ورد بين العلم اء المختص ين دون أن ينتھ ي األمرإل ى حس م .وھن اك م ن
القض ايا الفكري ة م ا تتن وع حيالھ ا آف اق التأم ل وتت داخل بش أنھا أبع اد النظ ر،
وتتع دد فيھ ا مس ارب التفكي ر ،فق د يتواش ج العق ل م ع القل ب ويتعاض دان م ع
التربي ة والتنش ئة الثقافي ة والبيئ ة االجتماعي ة والثقافي ة الس ائدة ،والوض ع
االقتصادي والسياس ي ،مش كلَّين جميع ا بص ورة متمازج ة تص ورات اإلنس ان
ورؤاه ومفاھيم ه الفكري ة ،بحي ث تغ دو غي ر قابل ة بطبيعتھ ا للتقي يم والقي اس
بمعايير نمطية صماء ،أو الخضوع لمقاييس رياضية جامدة أو ما يماثلھ ا .م ن
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جھ ة أخ رى ل يس م ن المح تم أن تتف ق نت ائج البح ث والتفكي ر ب ين أھ ل الفك ر
والعل م -بال ذات ف ي غي ر الحق ول العلمي ة التجريبي ة -حت ى ل و اتبع وا المن اھج
واألساليب نفسھا ،كما أن ه ل يس بالض رورة أن تتط ابق اجتھ اداتھم وتحل يالتھم
م ع الواق ع وتعب رعن الحق ائق ،بحي ث يك ون م ا يخالفھ ا م ن أفك ار محكوم ا
ب البطالن والفس اد ،وف ي الع ادة كثي را م ا يجم ع الن اس عل ى ع دد م ن المب ادئ
األولية العامة من قبيل القضايا البديھية والفطرية ،وقد تتف ق مجموع ة بش رية
معينة -تنتظم تحت نظم اجتماعية أو قواسم فكرية أو مرجعيات عقدية  ،-على
بع ض القواع د والعمومي ات أو عل ى بع ض الق يم المش تركة والمف اھيم العام ة،
ولك ن س رعان م ا تتب اين أفك ار مفكريھ ا وتتف اوت اجتھ ادات المجتھ دين
المنتس بين إليھ ا ف ي بع ض المس احات الفكري ة ،ف ي ع الم الفھ م والتفس ير
والتفصيل والتطبيق إلى مسارات عدة واتجاھات شتى.
إن الفكر البشري سواء أكان من مصدر النص أو العقل ،وس واء أك ان يخض ع
للم نھج االس تنباطي أو االس تقرائي أو أي م نھج آخ ر ،فإن ه طالم ا ك ان
موض وعا لتع اطي اإلنس ان الع ادي )غي ر المعص وم( ،تلقي ا وفھم ا وتفس يرا
واستنتاجا وتعميما وتطبيق ا ،فإن ه يك ون ف ي كثي ر م ن األح ايين أو ف ي بعض ھا
مسرحا لالختالف في الفھم أو التنوع ف ي التفس ير أو التع دد ف ي التطبي ق ،كم ا
يمك ن أن يك ون موض ع اخ تالف ف ي بع ض مراح ل التفكي ر ومس توياته ،وال
يعني ذلك بالضرورة فقدان المناھج والقواع د الت ي تع ين عل ى توجي ه التفكي ر
وإعانت ه ف ي وض ع المق دمات ،وتجمي ع البيان ات ،وف رض الف روض،
واختبارھا ،وترش يد الق راءات وتحدي د ال دالالت ،وض بط المف اھيم ،وتوض يح
طرائق التحليل والتعليل واالتس تدالل واالس تنباط واالس تنتاج ،وم ا ش ابھا م ن
أمور يعنى بھا في العادة علم المنطق ومناھج البحث وأصوله وأس اليبه العام ة
أو المختصة بكل علم وفن على ح دة؛ ب ل وعل ى ال رغم م ن وج ود مث ل ھ ذه
المن اھج وإس ھامھا الكبي ر ف ي ض بط عملي ات التفكي ر والبح ث ف ي مختل ف
المراح ل ،فإنھ ا ال تح ول دون وق وع االخ تالف ب ين أھ ل الفك ر والعل م م ن
البشر ،بصرف النظ ر ع ن حجم ه ومس احته وطبيعت ه ك ًّم ا ونوع ا ً .ث م إن ھ ذه
المن اھج واألص ول البحثي ة ھ ي أيض ا إم ا عب ارة ع ن نتاج ات فكري ة إنس انية
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وحصيلة الجتھ ادات بش رية ،أو وس يلة وأداة للتعام ل البش ري ،وم ن ث م فھ ي
بنفس ھا أيض ا ال تس لم م ن االخ تالف ف ي تفاص يلھا وتطبيقاتھ ا ،وم ن الش واھد
التي يمكن اإلشارة إليھا في ھذا المضمار اختالف المفك رين ف ي قيم ة المنط ق
الص وري وأھميت ه ،وم دى قدرت ه عل ى تولي د الفك ر وإنت اج المعرف ة الجدي دة.
كذلك الجدل العلم ي الق ديم الجدي د ح ول م دى ق درة م نھج االس تقراء الن اقص
عل ى إنت اج المعرف ة اليقيني ة .4واالخ تالف ف ي م دى حتمي ة قاع دة العلي ة
والس ببية ،وكونھ ا بديھي ة أم مج رد قاع دة عقلي ة مس تدل عليھ ا ،وف ي تعري ف
العق ل وتحدي ده وف ي اخ تالف األص وليين م ن فقھ اء المس لمين عل ى بع ض
األص ول كالقي اس ،واالستحس ان ،والمص لحة م ن جھ ة ش رعيتھا وص الحيتھا
ف ي اس تنباط األحك ام الفقھي ة .ث م إن كثي را م ن العل وم وأب واب المعرف ة الت ي
نعرفھ ا م ن تربي ة واجتم اع واقتص اد وق انون وسياس ة -وحت ى بع ض العل وم
التطبيقي ة -تتع دد فيھ ا التفس يرات والنظري ات ويث ور فيھ ا الج دل تج اه بع ض
الظواھر الكونية والطبيعية ،كأصل نشأة الكون وخلق اإلنس ان وبقي ة الكائن ات
الحي ة؛ ب ل وك ذلك المن اھج العقلي ة التجريدي ة الت ي ي ذھب أص حابھا إل ى أنھ ا
تستند على البديھيات والمب ادئ األولي ة وقواع د العق ل القطع ي ،ال ذي ل م يت أثر
بش وائب البيئ ة االجتماعي ة والثقافي ة وتراكماتھ ا ،وأنھ ا تعتم د عل ى أس اليب
وطرائ ق اس تداللية منطقي ة دقيق ة ،حت ى نتاج ات ھ ذه المن اھج ل م تس لم م ن
االخ تالف والتن وع ،مم ا أن تج م دارس وإتجاھ ات فلس فية متع ددة كم ذھبي
الحكيمين بحسب الف ارابي والمش اء واإلش راق وغيرھ ا؛ ب ل لعلھ ا كان ت وال
ت زال تش كل س احة للج دليات الت ي رافق ت مس يرة التفكي ر اإلنس اني من ذ أق دم
العصور.5

التنوع في الفكر اإلسالمي
وغن ي ع ن الق ول -وم ن منظ ور البح ث الت اريخي -أن الفك ر اإلس المي -
بإبداعات ه ونتاجات ه واجتھادات ه -ال يش ذ ع ن ھ ذه الطبيع ة ،وال أظنن ي محتاج ا
ل َسرْ د الشواھد واألدلة على وقوع االختالفات غير القليلة ف ي الحق ول المختلف ة
من الفكر اإلسالمي ،وھل نشأة التي ارات الفكري ة اإلس المية والم ذاھب الفقھي ة
إال بعض إفرازات ھ ذه الطبيع ة ؟ وال يف وتني أن أش ير إل ى ان االخ تالف ف ي
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قضايا الفكر اإلسالمي لم يقتصر على تيار فكري بعين ه وال عل ى م ذھب دون
آخ ر؛ ب ل ش مل كاف ة الم دارس والم ذاھب والمن اھج س واء الت ي تغلِّ ب جان ب
المنقول أو التي تقدم المعقول ،أو التي تمزج بينھما ،وس واء منھ ا الت ي ركن ت
إل ى األخب ار واآلث ار أو الت ي مال ت نح و ال رأي والقي اس .وال ف رق ف ي ھ ذه
الناحية ب ين م ا إذا كان ت كالمي ة أو فلس فية ،عقدي ة أو فقھي ة؛ ب ل ل م تس لم م ن
االخ تالف حت ى االتجاھ ات الت ي س لكت مس الك الس ير والس لوك والمكاش فة
والشھود القلبي.
وم ن جھ ة أخ رى ،ل م يقتص ر االخ تالف والتن وع عل ى الم دارس والم ذاھب
المتع ددة؛ ب ل تع دى ذل ك ليظھ ر ف ي الم ذھب الواح د والتي ار الفك ري الواح د،
مكونا في داخله خطوطا واتجاھات ومسالك ومشارب متنوعة ،وال يك اد يخل و
ب اب م ن أب واب الفك ر اإلس المي ل م يق ع في ه اخ تالف ف ي اآلراء وتن وع ف ي
األنظار ،بصرف النظر عن مساحة االختالف وحجمه؛ بل ال نكاد نجد ْ
باحثين
أو فقيھ ْين أو مفس رين ال يختلف ان ف ي أفھامھم ا وقناعاتھم ا ،مھم ا انطلق ا م ن
مبادئ وعمومي ات مش تركة ،وھ و أم ر يتس ق -ف ي بع ض جوانب ه -م ع طبيع ة
البشر وسنة االجتم اع؛ ب ل وطبيع ة االجتھ اد والممارس ة الفكري ة .ويش كل ف ي
الوقت نفسه ح افزا عل ى مواص لة البح ث وتعمي ق النظ ر ،وي ؤدي بالت الي إل ى
توسع الفكر وتم دد المعرف ة .وف ي ھ ذا الس ياق يق ول العالم ة كاش ف الغط اء :
«إن االختالف ليس ضروريا في البشر فقط ؛ بل ھو ضروري في طبيعة ھذا
الك ون أيض ا ،أعن ي ع الم الك ون والفس اد ،لي ل ونھ ار ،وظ َل م وأن وار ،و َح رّ
وب رد ،وص يف وش تاء ،غ يم ص حو ،وھل م ج را .واخ تالف اآلراء م ن أدق
ن واميس الك ون ،أق وى قاع دة لحف ظ نظ ام الع الم «وال يزال ون مختلف ين»،
والوحدة التي ندب إليھا القرآن الكريم ليست ھي الوحدة في اآلراء والم ذاھب،
ف ذلك مس تحيل بحس ب طبيع ة البش ر ومعط ل ألكب ر المواھ ب ،وأي موھب ة
أشرف من موھبة حرية اآلراء وعدم الحجر على العقول وإخماد جذوة ال ذكاء
والفھم والبحث والتنقيب ،إنما المراد بالوحدة المندوب إليھا ف ي الق رآن العزي ز
والت ي ھ ي إح دى دع امتي اإلس الم -الوح دة والتوحي د -ھ ي الوح دة األخالقي ة
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والوحدة اإليمانية ،ووحدة اإلخاء والمودة؛ وذل ك ب أالّ يك ون اخ تالف الم ذاھب
واآلرء سببا للتباغض والتقاطع والجفاء والعداء».6
ول و الحظن ا المكتب ة اإلس المية الي وم وقارناھ ا بم ا كان ت علي ه ف ي الق رون
الس ابقة ،لتجل ى لن ا م دى التوس ع الكم ي والن وعي ال ذي حص ل ف ي مختل ف
مناش ط الفك ر اإلس المي ،عل ى أن ھ ذا ال ينف ي وج ود مس احة االتف اق عل ى
مجموعة م ن األص ول واألرك ان والمرجعي ات وكثي ر م ن المس ائل التفص يلية
س واء ف ي العقي دة أم الفق ه أم منظوم ة الق يم ب ين م دارس الفك ر اإلس المي
ومذاھبه ،فضال عن المدرسة الواحدة والمذھب الواحد.

تميز الفكر اإلسالمي
وھنا ال بد من التنويه إلى أن الفكر اإلسالمي يمتاز عن غي ره م ن األفك ار ف ي
كونه يستند على مصادر إلھية ،و ُيع ّد الوحي -المتمثل في القرآن الكريم والسنة
المعصومة الثابتة -أھ م مص ادر المعرف ة اإلس المية ،إل ى جان ب اعتم اده عل ى
مب ادئ العق ل البديھي ة ،وم ن ھ ذه المص ادر التأسيس ية اس تمدت أص ول ال دين
وقيمه العليا وفروعه العملية ،ومن ھنا وجد التنظي ر األص ولي الفقھ ي تبري ره
ف ي نس بة النتاج ات الفقھي ة إل ى المص ادر اإللھي ة ،عل ى اعتب ار أنھ ا تش كل
مرجعيتھا النھائية ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر7؛ بل وقد اعتبر العالمة
ابن قيم الجوزية المفتين نوابا عن ﷲ تعالى وموقعين عن رب العالمين.8
ومع التسليم بھذه المرجعي ة ،ف إن االجتھ اد اإلس المي والنتاج ات الفكري ة الت ي
يتوص ل إليھ ا العلم اء والمفك رون تبق ى محتفظ ة بالط ابع البش ري ف ي بع ض
تفاصيلھا ،كما يتضح من المعطيات التالية:
 -1ال أح د م ن البش ر -غي ر األنبي اء -يس تأثر بالحقيق ة الديني ة دون غي ره ،وال
يحس ن أن ي زعم أح د أن ه توص ل إل ى الحق ائق النھائي ة ف ي كاف ة اجتھادات ه
ومعارفه الفكرية والفقھية والتفسيرية ،إن ادعا ًء كھذا من شأنه أن يغلق أب واب
البح ث العلم ي ،ويش ل الحرك ة الفكري ة ويقودھ ا إل ى الجم ود واالنح دار ،وإن
حالة القطع واالطمئنان على النت ائج الفكري ة الت ي ق د يتوص ل إليھ ا الباح ث أو
المجتھ د أو المفكرأثن اء دراس ته وبحث ه لقض ية م ن القض ايا ال تعن ي نھاي ة
المس يرة الفكري ة اإلنس انية ،وھ ي ال تل زم غي ر ص احبھا وم ن يقتن ع بفك ره
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ويلتزم به ،وليست حجة على غيره من المفكرين والفقھ اء ال ذين ل م يتوص لوا
إلى مستوى الوضوح نفسه ولم تتبلور لديھم القناعة نفسھا في تلك القض ية .إن
الفك ر األص ولي -بحس ب بع ض التنظي رات -ق د انتھ ى ف ي مبح ث التخطئ ة
والتص ويب إل ى أن الفقي ه أو المفك ر -أثن اء بحث ه وإعمال ه ملكات ه اإلجتھادي ة-
ليس بالضرورة أن يصيب الحق ائق ويتوص ل إل ى األحك ام الواقعي ة؛ ب ل ربم ا
يصيبھا وقد يخطئھا ،وھو مع ذلك مع ذور طالم ا أف رغ الوس ع ف ي ب ذل الجھ د
والبحث ،9وھذا ھو ح ال االجتھ اد وعم وم الممارس ة الفكري ة البش رية ،وھ ذه
المسألة تقودنا إلى قضية مھمة ف ي ھ ذا الص دد ،وھ ي أنن ا عن دما نتح دث ع ن
مشروعية التنوع الفك ري ب ين المفك رين ،ف إن ذل ك ال يس تبطن تص حيح جمي ع
النتاجات والمواقف الفكرية المستنبطة حتى لو كانت متضاربة ،أو كانت قائمة
عل ى أس س غي ر ص حيحة وغي ر دقيق ة؛ إذ ال يمك ن تص حيح المتض ادات
والمتناقضات ،كما أن قب ول االخ تالف الفك ري ب ين بع ض األط راف ال يعن ي
مص ادرة ح ق أح د ف ي تبن ي الفك ر ال ذي يقتن ع ب ه ،ومناقش ة األفك ار واآلراء
المخالفة لقناعاته ،وردھا وإبطال حججھا ،ونقد المناھج المس تخدمة فيھ ا ،ف ال
يوجد ثم ة تن ا ٍ
ف أو تع ارض ب ين األم رين ،ش ريطة أن ي تم ذل ك بط رق مھني ة
وعلمية معروفة.
 -2إن استناد الفكر اإلسالمي االجتھادي إلى المصادر اإللھية من ق رآن وس نة
ال يلغي كونه -بالنسبة لغير المعصوم -محصلة لمجھود عقلي وفكري في تلقي
النص وفھم ه وتفس يره وتأويل ه ،وم ن ث م ف ي تك وين النت ائج العام ة وتطبيقھ ا،
وبذلك فھو قابل لالختالف والتنوع ف ي ال رأي ،باس تثناء المس احة الت ي تش تمل
عل ى األص ول والثواب ت والمس ائل العقدي ة الواض حة ،والض رورات الديني ة
واألحكام الثابتة ،والنصوص القطعية في الصدور والداللة ،وما أش بھا ،والت ي
ال تحتم ل الت ردد وااللتب اس ،وھ ذه المس احة ف ي الواق ع غي ر مش مولة ض من
الفكر االجتھادي البشري؛ بل تح تفظ بحقيقتھ ا ووض وحھا ال ديني ،وعلي ه فم ع
وجود المص ادر واألص ول والثواب ت اإلس المية المش تركة ف إن ھن اك مس احة
لالجتھاد الفكري البشري خالل تل ك المص ادر واألص ول والض وابط والت ي
تن تج ف ي المحص لة النھائي ة فك را إس الميا ف ي مختل ف مج االت المعرف ة
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اإلس المية ،األم ر ال ذي يجع ل م ن نتاج ات الفك ر اإلس المي االجتھ ادي قابل ة
لألخذ والرد ،ومن الطبيعي أن الذي يمكنه القيام بذلك ھو المتأھل المتخص ص
الذي يمتلك األدوات العلمية واآلليات المھنية الالزمة.
 -3على الرغم من أن مص ادر الفك ر اإلس المي -كم ا أس لفت -ت رتبط ب الوحي
والعصمة ،فھناك مساحات غي ر قليل ة إلعم ال الملك ات الفكري ة البش رية -بن اء
عل ى من اھج ومع ايير علمي ة معروف ة -ف ي فھ م دالالت الكت اب الك ريم والس نة
المطھرة الثابتة ،وتحديد الع ام والخ اص والمطل ق والمقي د والمحك م والمتش ابه
والناس خ والمنس وخ ،ك ذلك التميي ز ب ين ال نص الواض ح الص ريح والظ اھر
المظنون الراجح والمجمل ،وأيضا لتحديد عالقة الكتاب بالسنة ،وتحدي د الس نة
الثابت ة م ن جھ ة الص دور ،والت ي ترق ى إل ى مس توى الحج ة الش رعية ع ن
سواھا ،وذلك عبر تطبيق مناھج النقد الداخلي والخارجي المعروفة.
 -4إن عل وم اللغ ة والتفس ير وأص ول الفق ه والك الم والفلس فة عل وم أنتجھ ا أو
أس ھم ف ي إنتاجھ ا وتطويرھ ا العق ل المس لم ،كم ا أن عل وم الرج ال وطبق ات
الرواة والدراية ومصطلح الحديث عل وم ابتكرھ ا العق ل المس لم ،فھ ي -بش كل
ع ام -عل وم اجتھادي ة ،ول و ب درجات متفاوت ة ،وبالت الي فھ ي خاض عة للتن وع
والتعدد في اآلراء أمام العقل ومبادئه األولى ،وسواء قيل :أنھا مما تباين ت في ه
العقول ،أو قي ل إنھ ا أحك ام واقعي ة بدھي ة ي دركھا العق ل اإلنس اني ،ويب دأ منھ ا
طريقه المعرفي؛ فھي ف ي ك ال الح التين ال تبتع د ع ن فعالي ات العق ل اإلنس اني
ومناشطه الذھنية.
 -5بھ ذا نخل ص إل ى أن الفك ر االجتھ ادي اإلس المي إلھ ي المص در ،بش ريّ
االس تنباط واالس تنتاج والتطبي ق ،باس تثناء بع ض المس احات الديني ة القطعي ة.
وعليه ،فالفكر االجتھ ادي مع رض للتن وع ف ي مناھج ه واالخ تالف ف ي نتائج ه
والتع دد ف ي مش اربه ومس الكه؛ إذ حيثم ا تك ن ھن اك ممارس ة فكري ة واجتھ اد
فكري وحرك ة فكري ة؛ يك ن ھن اك التن وع والتكث ر والتغ اير ف ي األفك ار ،وھ و
يقود إلى حراك فكري ي ؤدي إل ى تنق يح اآلراء وتقليبھ ا ظھ را ل بطن ،ويس ھم
في تنمية الفك ر وتوس يع المعرف ة ،إال إذا ش اب ھ ذه الممارس ة الفكري ة الھ وى
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والبستھا المصالح الفردية والفئوية ،ورافقتھا العص بية وجانبتھ ا الموض وعية،
وأسيء توظيفھا ،كما ھو حال بعض نتائج الفكر ومبتكرات العلم.
ومع وجود مساحات في الفكر اإلسالمي خاضعة لالجتھ اد البش ري ،ف إن ذل ك
ال ينفي طابع التخصص العلمي ع ن ھ ذا الحق ل المعرف ي ،وذل ك عل ى اعتب ار
وج ود من اھج وقواع د بحثي ة وعل وم ومق ررات ونظري ات ال ب د م ن الت وافر
عليھ ا واإللم ام بھ ا والتم رس ف ي مزاولتھ ا وص وال إل ى مس توى التأھي ل
واالجتھاد فيھا.
وعلي ه ف إن اس تباحة س احة الفك ر اإلس المي لغي ر المت أھلين في ه وإقح ام غي ر
المجتھدين المتمرس ين أنفس ھم ف ي مج ال الفتي ا وإص دار األحك ام عل ى الن اس،
وكذا في سائر مجاالت ه التخصص ية أم ر غي ر مستس اغ وال مب رر علمي ا؛ ب ل
ھو سبب لكثير من المش كالت والص راعات الفكري ة والسياس ية الت ي تش ھدھا
الساحة العربية اإلسالمية في ھذه األيام ،فالب د م ن مراع اة مع ايير التخص ص
العلم ي ف ي ھ ذا المج ال ،أس وة بس ائر المج االت والحق ول العلمي ة واإلنس انية.
وم ن جھ ة أخ رى ال يص ح توظي ف االختص اص وال ـتأھيل ذريع ة إلقص اء
مفكرين مصلحين ،ونف ي نتاج ات فكري ة مس تنيرة ،ومجھ ودات عقلي ة واعي ة؛
لمجرد عدم التقائھا مع ما ھو س ائد ،ومخالفتھ ا لم ا ھ و م ألوف ،أو لتعارض ھا
م ع الم وروث الفك ري والثق افي .إن األم ر يس تلزم بالض رورة تبن ي مع ايير
علمية موضوعية ،ومقاييس واضحة محددة؛ للحد من األحكام الذاتية المتعجل ة
في ھذا الشأن ،ووضع حد لعمليات منح «دمغ ات االختص اص» ھن ا وقبض ھا
ھناك ،على أسس فردية شخصية.
إن ھن اك ض رورة ملح ة لمراجع ة النتاج ات الفكري ة البش رية وإع ادة تقي يم
المناھج وتقويم األفكار وما انبنى عليھا من أعراف وممارسات ،كم ا أن ھن اك
حاج ة ماس ة لتواص ل الح وار الموض وعي ب ين مختل ف االتجاھ ات الفكري ة،
وصوال إلى مقاربات مشتركة في مجاالت فكرية متنوعة.
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األخالق والقيم في الفكر اإلسالمي القديم:
العقل األخالقي العربي
إبراھيم صقر



من المعروف أن فالسفة اإلسالم لم يتركوا لنا مؤلفات خاصة باألخالق .بل
جميعا تركوا لنا آراؤھم األخالقية متن اثرة ف ى مؤلف اتھم المختلف ة ومختلط ة
ف ى نف س الوق ت ب الكثير م ن النظري ات الطبيعي ة والميتافيزيقي ة ،باس تثناء
مس كويه فق د ت رك لن ا كت اب «تھ ذيب األخ الق وتطھي ر األع راق» أكم ل
دراسة علمية فى مجال األخالق.
وقد أدى ذلك إلى اإلدع اء بأن ه ل يس ف ى الفك ر اإلس المى م ذاھب أخالقي ة،
وھذا ما نرفضه إذ اإلدعاء بذلك يتضمن تجاھال تام ا لتط ور ال زمن وتغي ر
مقتض يات الحي اة ف ى بيئ ة ص ادفت المش كالت السياس ية واالجتماعي ة وم ا
يل زم عنھم ا م ن نظ ر أخالق ى ،أض ف إل ى ذل ك أن الخاص ة الت ى مي زت
الحض ارة اإلس المية ع ن س ائر الحض ارات ھ ى أنھ ا ادارت رحاھ ا ح ول
األخالق .وأن األخالق بطبيعتھا أقرب العلوم إلى الدين .فلقد اقترن اإليم ان
فى الكتاب والسنة بالعمل الصالح داللة على ما ب ين اإليم ان واألخ الق م ن
صالت وإشارة إلى ضرورة اقتران اإليمان واألخالق.
م ا أري د قول ه ھن ا إن ه الب د م ن وج ود دراس ات ف ى األخ الق ف ى الفلس فة
اإلسالمية وإن ت أثرت ب ه الس ابقين م ن فالس فة اليون ان أو اختلط ت بغيرھ ا
م ن النظري ات الطبيعي ة أو الميتافيزيقي ة .وھ ذا الت أثر واالخ تالط ال يفق دھا
وجودھا وقوتھا بل على العكس يزيدھا قوة وعمق.
وحقيقة الخلق بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين ،وحقيقته أنه وص ف
لصورة اإلنسان الباطنة وھ ى نفس ه وأوص افھا المختص ة بھ ا .ف الخلق ي دل
 باحث وأكاديمي من مصر .
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أوالً على الصفات الطبيعية ف ى خل ق اإلنس ان الفطري ة عل ى ھيئ ة مس تقيمة
متناسقة .وثانيا ً تدل على الصفات التى اكتسبت وأصبحت عادة ف ى الس لوك
كعادة الت دين ،وم ن ث م تص بح وكأنھ ا خلق ت م ع طبيعت ه أو تص بح طبيعت ه
الثاني ة .وثالث ا ً أن لألخ الق ج انبين :جانب ا ً نفس يا ً باطني ا ً وجانب ا ً س لوكيا ً
ظاھريا ً.
فالسلوك اإلنسانى ال يكون خلقا ً إال إذا صار طبع ا ً وجبل ة ،بمعن ى أن يك ون
صفة راسخة فى النفس تصدر عنھا األفعال بدون مشقة وتكلف بل بس ھولة
ويسر ،فإذا لم تكن الصفة راسخة فى النفس ال تعتبر خلقاً ،كوقوع الغض ب
م ن الحل يم أحيان ا ً ،وص دور المعص ية م ن التق ى ،وك ذلك الص فة أو الفع ل
الذى يصدر من النفس بتكلف وعسر ال يعتبر خلقا ً ،وإنما ھ و تخل ق ،وذل ك
كتظاھر الجبان بالشجاعة ،والبخيل بالكرم فى بعض المواقف ،ف إن ذل ك ال
يصدر عنھما إال بمعاناة ومشقة تفرضھا عليھما الظروف واألحوال.
ومعنى ھذا أن السلوك أو الفعل ال يكون خلقا إال إذا صار عادة لص احبه أو
م يالً مس يطراً علي ه ومالزم ا ً ل ه ال يفارق ه إال ن ادراً .وق د ع رف بعض ھم
الخلق فعالً بأنه عادة اإلرادة ،يعنى أن اإلرادة إذا اعتادت شيئا ً فعادتھ ا ھ ى
المسماة بالخلق ،فإذا اعتادت اإلرادة اإلعطاء سميت ھذه العادة خل ق الك رم
كم ا عرف ه ال بعض بأن ه تغل ب مي ل م ن األمي ال عل ى اإلنس ان باس تمرار
فالكريم ھ و ال ذى يتغل ب علي ه المي ل إل ى اإلعط اء ويوج د عن ده ھ ذا المي ل
كلما وجدت الظروف الداعية إليه إال فى أحوال نادرة.
ومن ھنا عرف ت األخ الق ل دى فالس فة اإلس الم تعريف ات كثي رة ن ذكر منھ ا
تعريف مسكويه «بأنھا حال للنفس داعي ة لھ ا إل ى أفع ال م ن غي ر فك ر وال
روي ة ،وھ ذه الح ال تنقس م إل ى قس مين :منھ ا م ا يك ون طبيعي ا ً م ن أص ل
المزاج ومنھا ما يكون مستقادا بالعادة والت دريب» تعري ف اإلم ام الغزال ى:
«الخل ق عب اره ع ن ھيئ ة ف ى ال نفس راس خة عنھ ا تص در األفع ال بس ھولة
ويسر من غير حاجة إلى فكر ورؤية ف إن كان ت الھيئ ة بحي ث تص در عنھ ا
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األفعال الجميلة المحمودة عقالً وشرعا ً س ميت تل ك الھيئ ة خلق ا ً حس نا ً ،وإن
كان الصادر األفعال القبيحة سميت الھيئة التى ھى المصدر خلقا ً سيئا ً».
ولعلنا نفھم من كالم الغزالى أن كلمة «الخلق» تشمل الخلق الحسن والخلق
القبيح ومن ثم البد من وصفه إذا أريد التميي ز بينھم ا ف الخلق الحس ن ي ؤدى
إلى صفاء القلب وطھارته فإذا صفا وطھر عظم النور وانش رح الص در ب ه
فكان ھو الجزاء األعظ م ف ى إدراك أس رار أحك ام ال دين كم ا يوج ب النج اة
والتألف والتوافق وبه يتم نظام المع اش .وق د م دح ﷲ س بحانه ب ه نبي ه
ﷲ عليه وسلم

إذ قال} :وإنك لعلى خلق عظيم{ وقال

ص لى

أيضا ً صلى ﷲ عليه وس لم

«أثقل ما يوض ع ف ى المي زان خل ق حس ن» ف األخالق الجميل ة ھ ى األب واب
المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن فإن من أتصف بھا فق د
ش ابه المالئك ة وق رب إل يھم ،والمالئك ة مقرب ون عن د ﷲ وقري ب القري ب
قريب ,أما األخالق السيئة فھى األفعال الردية التي تصدر عن الھيئة بحيث
ينكرھا العقل والشرع ،وھ ى الس موم القاتل ة لص احبھا ،والمھلك ات الدامغ ة
ف ال حي اة معھ ا «األخ الق الخبيث ة أم راض القل وب وأس قام النف وس ألنھ ا
بمنزلة السمومات ومن زوال السمومات واستعملھا لم ينحل من مرض ف ى
القلب أو سقم فى النفس».
وينبغى أن ننبه ھنا إلى أن السلوك ليس ھو بالضبط الخلق ألن الخلق ص فه
نفسيه داخلية ،أما السلوك فھ و المظھ ر الخ ارجى ل ه .فالس لوك دلي ل الخل ق
ومظھره فإن رأينا معطيا ً يعطى باستمرار فى الظروف المتشابھة ك ان ھ ذا
دليال وتعبيراً عن وجود خلق الكرم عنده.
والفارابى كفيلسوف محب للفضيلة وداعى لھا ،ومبغض للش ر ومنف ر من ه،
يرى أن اإلنسان مفطور عل ى أن تك ون ق وة نفس ه ف ى أن يتح رك إل ى فع ل
فضيلة ما من الفضائل أسھل عليه من حركته إلى فع ل ض دھا ،أن اإلنس ان
له من االستعداد الطبيعى نحو أفعال فضيلة أو رذيل ة وأن حركت ه إل ى فع ل
الفض يلة أس ھل علي ه م ن فع ل م ا يض ادھا .ف أن إنس ان فط ر عل ى ھيئ ة
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واستعداد نحو أفعال فضيلة أو رذيلة .ولكن ه م ع ذل ك ق ادر عل ى أن يخ الف
ما فط ر علي ه ويفع ل الك ائن عن ه ض د ذل ك االس تعداد .ألن ھ ذه الھيئ ات أو
االستعدادات سواء كانت نحو فضيلة أو رذيل ة ف إن منھ ا م ا يمك ن أن ي زال
ويتغي ر زواالً تام ا ً وت تمكن ف ى ال نفس ب دلھا ھيئ ات مض ادة لھ ا .ومنھ ا م ا
يكسر ويضعف وتنقص قوته من غير أن يزول زواالً تاما ً .ومنھا م ا يمك ن
أن يزال ويغير وال أن تنقص قوته .وكذلك األخالق فإنھا تنقسم ھذه القس مة
وال يكون التغير والتبديل إال بالعادة والعادة ھى الس بيل الوحي د ال ذى يمك ن
اإلنس ان م ن ھ ذا التغي ر والتب ديل بالقي ام بالعم ل الواح د م راراً كثي رة وف ى
زمن طويل وفى أوقات متقاربة حتى ما ال يمكن أن يزول فبالصبر وضبط
ال نفس ع ن أفعالھ ا المجازي ة والمدافع ة حت ى يفع ل اإلنس ان أب داً اض داد
أفعالھا .فاألخالق ليست بالطبيعة على الحقيقة وليس ت مم ا ال يمك ن زوالھ ا
صحيح أن زوالھا من األمور الصعبة ولكن ليس باألمر الممتنع .فك ل خل ق
إذا نظ ر إلي ه مطلق ا ً عل م أن ه ينتق ل ويتغي ر ول و بعس ر ،ول يس ش ىء م ن
األخالق ممتنعا ً عن التغير والتنقل.
واإلنس ان م ن ب ين الموج ودات كلھ ا ھ و ال ذى يل تمس ل ه الخل ق المحم ود
واألفع ال المرض ية ال يش اركه فيھ ا س ائر الموج ودات .فھ و م ن ب ين س ائر
الموجودات له فعل خاص به ال يشاركه فيه غيره وھو م ا ص در ع ن قوت ه
المميزة المروية فكل من كان تمييزه أصبح ورويته أصدق واختياره أفضل
كان أكمل فى إنسانيته.
أما إذا نقص أفعاله أو قصرت عما خل ق ل ه أعن ى أن تك ون رويت ه وأفعال ه
الت ى تص در عن ه وع ن رويت ه غي ر كامل ة أح رى ب أن يح ط ع ن مرتب ة
اإلنسانية إلى مرتبة البھيمية.
أما إذا صورت أفعاله بقدر ما أعد له – أعن ى الش رور الت ى تك ون بالروي ة
الناقصة والعدول بھا عن جھتھا ألجل الشھوة التى يشارك فيھ ا البھيمي ة أو
االعتزاز باألمور الحسية التى تشغله عما عرض ل ه م ن تزكي ة نفس ه الت ى
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تنتھى به إلى الملك الرفيع والسرور الحقيقى وتوصيله إلى ق رة الع ين الت ى
قال ﷲ تعالى} :فال تعلم نفس ما أخفى لھم من قرة أعين{ وتبلغه إلى جوار
رب العالمين فى النعيم المق يم والل ذات الت ى ل م ترھ ا ع ين وال س معتھا أذن
وال خطرت على قلب بش ر .فھ و حقي ق بالمق ت م ن خالق ه ع ز وج ل خلي ق
بتعجيل العقوبة له وإراحه العباد والبالد منه.
واإلنسان من بين جميع الحيوان ال يكتف ى بنفس ه ف ى تكمي ل ذات ه ،والب د ل ه
م ن معاون ة ق وم كثي رى الع دد حت ى ت تم حيات ه طيب ة ،ويج رى أم ره عل ى
السداد .فاإلنسان مدنى بالطبع أى ھو محتاج إلى مدينة فيھا خل ق كثي ر لت تم
له السعادة اإلنسانية .فكل إنسان بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غي ره ،فھ و
ل ذلك مض طر إل ى مص افاة الن اس ومعاش رتھم العش رة الجميل ة ومحب تھم
المحبة الصادقة ألنھم يكملون ذاته ويتممون إنسانيته ،وھو أيض ا ً يفع ل بھ م
مثل ذلك.
فمسكويه يرفض موقف الذين رأوا الفضيلة فى الزھد وترك مخالطة الناس
وتفردوا عنھم إما بمالزمة المغارات ف ى الجب ال ،وإم ا ببن اء الص وامع ف ى
المغ اور ،وإم ا بالس ياحة ف ى البل دان ،ال يحص ل لھ م ش ىء م ن الفض ائل
اإلنسانية .وذلك إن من ل م يخ الط الن اس ويس اكنھم ف ى الم دن ال تظھ ر من ه
العفة وال النجدة وال السخاء وال العدالة ،بل تصير قواه وملكاته التى ركبت
فيه باطلة ألنھا ال تتوجه المب دأ م ن الق وة والش وق .ول ذلك مت ى كان ت الل ذة
حسية قبيحة ثم مال الطبع إليھا بافراط وانفعل منھ ا بق وة استحس ن اإلنس ان
فيھا كل قب يح وھ ون عل ي نفس ه منھ ا ك ل ص عب ول م يرموض ع الغل ط وال
مكان القبيح حتى تبصره الحكمة .فالفض ائل الخلقي ة إنم ا وض عت م ن أج ل
المعامالت والمعاش رات الت ى ال ي تم الوج ود اإلنس انى إال بھ ا ،فالع دل إنم ا
احتيج إليه لتصحيح المعامالت وليزول به معنى الجور الذى ھو رذيلة عن
المتع املين .والعف ة أيض ا ً إنم ا وض عت ألج ل الل ذات الرديئ ة الت ى تجن ى
الجنايات العظيمة على النفس والبدن وك ذلك الش جاعة وض عت فض يلة م ن
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أجل األمور الھائلة التى يجب أن يقدم اإلنسان عليھا فى بعض األوقات وال
يھرب منھا.
فاإلنسان إذا تفرد عن الناس وابتعد عنھم وسكن الجبال والمغارات ،وتوس م
الزھد فھو قد انسلخ ع ن جمي ع الفض ائل الخلقي ة واخت ار الت وحش ب دال م ن
المدنية .وھو إما جماداً أو ميتا ً.
وعلى ھذا فالفضائل إنم ا تظھ ر ف ى مجتم ع وال تظھ ر ف ى عزل ة الراھ ب،
نع م ق د يك ون الراھ ب الناس ك مت دينا ً ولك ن ال يك ون خلقي ا ً ف ى أفعال ه وھ و
منفرد ،ألن األخالقية شرطھا أن تكون ثمة ص لة بين ه وب ين اآلخ رين .ول و
فھم ت الش ريعة فھم ا ً ص حيحا ً لكان ت م ذھبا ً خلقي ا ً أساس ه ح ب اإلنس ان
لإلنس ان .ف ال يمك ن أن يتص ور مجتم ع بغي ر أن تك ون المحب ة س ائدة ب ين
أفراده بحي ث يترت ب عل ى ذل ك الرض ا بتقس يم الخي رات بالتس اوى .كم ا أن
تقسيم الخي رات بالتس اوى عام ل ھ ام ف ى إدام ة فض يلة المحب ة ب ين األف راد
جميعا ً .فالشرط الرئيسى لتحقي ق الفض يلة ھ و وج ود المجتم ع ألن اإلنس ان
حيوان مدنى وال يمكنه بلوغ الكمال وممارسة وظائفه وفضائله المختلفة م ا
لم يوجد فى مجتمع .فالفضائل ليست فضائل فى ذاتھا إال بمق دار م ا تج اوز
المتحلى بھا إلى أبناء جنسه أى إال بعد وصول آثارھا إلى من حوله أو إل ى
المجتمع .فالسخاء والشجاعة والعفة مثالً ال تظھر إال فى التعام ل م ع أف راد
المجتمع فيظھر بذلك مع ادن الن اس وفض ائلھم أو رذائلھ م .ف المجتمع ش رط
أساسى لتحقيق الفضيلة أو الرذيلة.
فالفارابى يسعى إلى تحقيق االتس اق ب ين مص الح الف رد ومص الح المجم وع
ب ربط الس عادة الشخص ية بس عادة المجم وع برب اط وثي ق ال ي نفعھم بحي ث
يكون واضحا ً أن مصلحة الذاتي ة ال تك ون ق ط م ع تع ارض م ع س لوكه م ن
أجل الصالح العام بل يبدو عنده داع شخصى يحمله على تنمية الخير العام.
فكل مدينة يمكن أن ين ال بھ ا الس عادة .فالمدين ة الت ى يقص د باالجتم اع فيھ ا
التعاون على األشياء التى تنال بھا السعادة فى الحقيقة ھى المدينة الفاضلة،
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واالجتماع الذى به يتعاون على نيل السعادة ھ و االجتم اع الفاض ل .واألم ة
التى تتعاون مدنھا كلھا على ما تنال به السعادة ھ ى األم ة الفاض لة .وك ذلك
المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت األمم التى فيھ ا يتع اونون عل ى بل وغ
السعادة.
فال دين كل ه رياض ة للنف وس عل ى الخدم ه ذواتھ ا ف ى س بيل اآلخ رين يق ول
مسكويه «وألجل ذلك وجب أن يحب الن اس بعض ھم بعض اً ،ألن ك ل واح د
يرى كمال نفسه عند اآلخر ،ولوال ذلك ما تمت لھذا سعادة ،فيكون إذن ك ل
واحد بمنزله عضو من أعضاء البدن ،وقوام اإلنسان بتمام أعضاء بدنه»,
وھ ذا يظھ ر الط ابع اإلس المى الم رتبط بالتح اب أو الت آخى ب ين الم ؤمنين
أبن اء األم ة الواح دة فالن اس مطبوع ون عل ى النقص انات ومض طرون إل ى
تماماتھ ا وال س بيل ألف رادھم تحص يل تمام ه بنفس ه ،وألج ل ذل ك وج ب أن
يحب الناس بعضھم بعضا ً ألن كل واحد يرى كمال نفسه عند اآلخر ،ولوال
ذلك ما تمت لھ ذا اإلنس ان س عادة .فيك ون إذن ك ل واح د بمنزل ة عض و م ن
أعض اء الب دن .وق وام اإلنس ان بتم ام أعض اء بدن ه فالحاج ة ص ادقة
والضرورة داعية إلى حال تجمع وتؤل ف ب ين أش تات األش خاص ليص يروا
باألتفاق واألئتالف كالشخص الواحد الذى يجتمع أعضاؤه كلھا عل ى الفع ل
الواحد النافع له.
فالخيرات كثيرة ،وملكاتھا فى النفس كثيرة وليس ف ى كاف ة اإلنس ان الواح د
القي ام بجميعھ ا ل ذلك وج ب أن يق وم بجميعھ ا جماع ة كثي رة م نھم .ول ذلك
وجب أن تك ون أش خاص الن اس كثي رة وأن يجتمع وا ف ى زم ان واح د عل ى
تحصيل ھذه السعادات المشتركة ليكمل كل واحد منھم بمعاون ة الب اقين ل ه،
فتكون الخيرات مشتركة والسعادة فوض بي نھم فيتوزعونھ ا حت ى يق وم ك ل
واحد بجزء منھا ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال اإلنسي.
فاإلنس ان ال يمك ن أن يفط ر اإلنس ان م ن أول أم ره ب الطبع ذا فض يلة وال
رذيلة كما ال يمكن أن يفطر اإلنسان بالطبع حائكا ً وال كاتبا ً .ولكن يمك ن أن
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يفطر بالطبع معدا نحو أفعال فضيلة أو رذيلة ،بأن تكون أفع ال تل ك أس ھل
عليه من أفعال غيرھا .فيتحرك من أول امره إلى فعل ما ھو ب الطبع أس ھل
عليه متى لم يحفزه من الخارج إل ى ض ده ح افز .وذل ك االس تعداد الطبيع ي
ليس يقال له فضيلة ،كما ان االستعداد الطبيعي نحو الصناعة ل يس يق ال ل ه
صناعة ،ولكن مت ى ك ان اس تعداد طبيع ي نح و أفع ال فض يلة وك ررت تل ك
األفعال واعتيدت وتمكنت بالعادة حتى تصير ھيئ ة ف ي ال نفس تص در عنھ ا
تلك األفع ال بأعيانھ ا ،كان ت الھيئ ة المتمكن ة ع ن الع ادة ھ ي الت ي يق ال لھ ا
فضيلة .وال تسمى الھيئة الطبيعية فضيلة وال نقيصة ،وإن كان يصدر عنھا
أفع ال واح دة بأعيانھ ا .وتك ون الطبيع ة ال اس م لھ ا ،ف التي ھ ي بالع ادة ھ ي
التي يحمد اإلنسان عليھا أو يذم وأما األخ رى ف ال يحم د اإلنس ان عليھ ا وال
يذم .فكل من ينشأ على خلق من األخالق ويقويه حتى يتمكن م ن نفس ه ف إن
زوال ذلك الخلق مما يعسر ولكنه غي ر ممتن ع فمھم ا كان ت ال نفس المتخلق ة
ب بعض األخ الق ث م تكلف ت اكتس اب خل ق جدي د كان ت األخ الق الت ي معھ ا
كاألش ياء الطبيعي ة لھ ا وھ ذه المكتس بة الجدي دة اعتيادي ة .ف األخالق يمك ن
زوالھ ا أي أنھ ا متغي رة فاإلنس ان يكتس بھا وتص بح ل ه طبيع ة بالع ادة
والتكرار.
فالفضائل والرذائل الخلقية إنما تحصل وت تمكن م ن ال نفس بتك رار األفع ال
الكائن ة ع ن ذل ك الخل ق م راراً كثي رة ف ي زم ان م ا واعتي اد تل ك الفع ال
بأعيانھا ،كانت الھيئة المتمكنة من العادة ھي التي يقال لھا فضيلة.
ف األخالق إذا كان ت ال تقب ل التغيي ر كم ا ي زعم ھ ؤالء ف إن معن ى ذل ك أن
المواعظ والتأديبات س تكون باطل ة .إن الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم يق ول لن ا
«حسنوا أخالقكم» وھذا القول من جانبه يعن ي أن األخ الق يمك ن أن تتغي ر
من حال إلى ح ال .وذل ك واض ح إذا م ا راقبن ا س لوك الحي وان وانتقال ه م ن
التوحش إلى التأنس ،ومن الجماح إلى السالس ة .وإذا كان ت ھ ذه الحيوان ات
وغيرھا يتعدل سلوكھا من حالة إلى حالة رغم أنھ ا ال تمل ك الفع ل ف األولى
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إذن أن نقول :إن اإلنسان الذي وھب العقل يمكنه أن يغير أخالق ه م ن حال ة
إلى حال ة أحس ن منھ ا ،وم ن ھن ا ج اء الح ديث الش ريف «إنم ا بعث ت ألتم م
مكارم األخالق».
ف األخالق متغي رة والن اس ف ي قب ول ھ ذا التغي ر مختلف ون ،ف البعض س ريع
القب ول للتغي ر وال بعض اآلخ ر بط يء القب ول .ويرج ع ھ ذا االخ تالف إل ى
س ببين ھم ا :األول :أن الغري زة كم ا كان ت أق دم ك ان تغييرھ ا أص عب.
فالش ھوة والغض ب والتكب ر موج ودة ف ي اإلنس ان ولك ن أص عبھا أم راً
وأعص اھا عل ى التغيي ر ق وة الش ھوة ألنھ ا أق دم .إذ أن الص بي فيم ا ي رى
الغزالي تخلق له الشھوة في مبدأ الفطرة ثم بعد سبع سنين يخلق له الغضب
وبعد ذلك يخلق له قوة التمييز والسبب الثاني :أن األخالق تتغير بسرعة إذا
كررن ا العم ل نح و تغييرھ ا وعزمن ا عل ى ذل ك باس تمرار واعتق دنا أن ھ ذا
التغيير يعد حسنا ومرضيا .ومعنى ذلك إننا لو عودنا أنفسنا باستمرار عل ى
عمل شيء ما فإن ھذا التعود والتكرار سيدفعنا ق دما نح و التغيي ر م ن حال ة
إلى حالة .ويساعدنا على ذلك أكثر اعتقادنا أن التغيير المطلوب يع د تغيي راً
حسنا ً .فالمرء إذا اعتقد بأھمية شيء في حياته وكرس نفس ه للوص ول إلي ه،
فإنه سيصل إليه.
ويقسم الغزالي الناس إل ى أربع ة مرات ب ،تع د ك ل مرتب ة منھ ا أص عب ف ي
تغييرھا من المرتبة التي تس بقھا ،فالمرتب ة األول ى م ثالً عالجھ ا أس ھل م ن
المرتب ة الثاني ة ،وھ ذه المرتب ة أس ھل م ن الثالث ة وھك ذا إل ى آخ ر المرات ب
األربعة.
 المرتبة األولى :مرتبة اإلنسان الغفل ال ذي ال يمي ز ب ين الح ق والباط لوالجمي ل والقب يح ب ل يظ ل عل ى الفط رة خالي ا م ن جمي ع االعتق ادات وھ ي
أسھل المراتب في العالج ،إذ ال يحتاج إال إل ى معل م ومرش د أو إل ى باع ث
من نفسه يدفعه إلى المجاھدة بحيث يحسن خلقه في أقصر وقت.
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 المرتبة الثانية :مرتبة اإلنسان الذي عرف قبح القبيح ،ولكن ه ل م يتع ودعلى العمل الصالح بل زين له سوء عمله وانقاد إلى شھوته .وھذا الشخص
أصعب من إنسان المرتبة األولى في عالجه ولكنه يمك ن عالج ه إذ أن ھ ذا
الشخص يعلم أنه مقصر ف ي عمل ه ،وأن علي ه ان يقل ع عم ا تع ود علي ه م ن
كثرة الفساد ،وعليه بعد ذلك أن يعود نفس ه عل ى األم ور الص الحة الحس نة.
فھو إنسان قابل للرياضة الروحية إذا عزم على ذلك بكل قوته وساعدته مع
ذلك العناية اإللھية.
 المرتب ة الثالث ة :مرتب ة اإلنس ان ال ذي يعتق د أن القب يح ھ ي األخ القالواجبة المستحس نة ،وأنھ ا ح ق ،وجمي ل ،وترب ى عل ى ذل ك .فھ ذا اإلنس ان
تك اد تمتن ع معالجت ه وال يرج ى ص الح إال عل ى الن دور وذل ك لتض اعف
أسباب الضالل.
 المرتبة الرابع ة واألخي رة :مرتب ة اإلنس ان ال ذي يعتق د أن الفض يلة ف يكثرة الشر واستھالك النفوس والمجاھدة بذلك والظن بأنه يرفع قدره .وھ ذا
ھو أصعب المراتب.
ويطلق الغزالي على ك ل مرتب ة م ن المرات ب األرب ع أس ما ً مح دداً فالمرتب ة
األولى ھي مرتبة الجاھل ،والثانية ھي مرتبة الجاھل الض ال ،والثالث ة ھ ي
الجاھل والضال والفاسق ،والرابعة ھي الجاھل والضال والفاسق والشرير.
واألول والثاني يرشدان سواء كان المرشد شيخا ً أو باعثا ً من نفسه .والثالث
والرابع ال يقبالن اإلرشاد .فالقول إذن بتغيي ر األخ الق يع د جانب ا ً ھام ا ً م ن
جوانب الفلسفة الخلقية وبدونه تصبح الدعوة إلى قيم أخالقية دعوة ال معنى
لھا بل ھو قول ال يستقيم معه إصالح .إذ أن القول بأخالق ال يمكن تغييرھا
قول يصعب تصديقه باإلضافة إلى ما يترتب عليه من انھيار للقيم والقضاء
عليھا بحي ث يص بح الق ول ب أن ھن اك مب ادئ أخالقي ة ،وأن ھن اك مص لحين
ودعاة لألخالق قول بال معنى.
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فالناس ال بد وأن يعلموا الفض ائل العملي ة والص ناعات العملي ة ب أن يع ودوا
أفعالھا وذلك بطريقتين -:
 أحدھما :باألقاويل االقناعي ة واألقاوي ل االنفعالي ة وس ائر األقاوي ل الت يتمك ن ف ي ال نفس ھ ذه األفع ال والملك ات تمكين ا تام ا حت ى يص ير نھ وض
عزائمھم نحو أفعالھا طوعا.
 وأما الطريق الثاني :فھو طري ق اإلك راه وتل ك تس تعمل م ع المتم ردينالمتعاصين من أھل المدن واألمم الذي ليسو ينھض ون للص واب طوع ا ً م ن
تلق اء أنفس ھم وال باألقاوي ل ،وك ذلك م ن تعاص ى م نھم عل ى تلق ى العل وم
النظرية التي تعاطاھا.
وإذا سألنا عن أي األفعال التي يجب أن نغرس ھا ف ي أنفس نا ونعودھ ا عليھ ا
باالعتياد ،ألجابنا بأنھا األفعال المعتدلة المتوسطة بين ط رفين جميع ا ً ش راً.
فاألفعال متى كانت متوسطة حصلت الخلق الجمي ل .فض يلة الخل ق الجمي ل
قائمة إذن على ملكة الوسط ب ين إف راط ونق ص وكالھم ا رذيل ة .مث ل العف ة
فإنھا متوسطة بين الشره وع دم اإلحس اس بالل ذة فأح دھما أزي د وھ و الش ره
واآلخر أنقص .والسخاء متوسط بين التقطير والتبذير ،والشجاعة متوس طة
بين التھ ور والج بن ،والحل م متوس ط ب ين إف راط الغض ب وب ين أال يغض ب
على شيء أصالً ،والحي اء متوس ط ب ين الوقاح ة والخج ل ،والت ودد متوس ط
بين التمقت وبين التملق وكذلك سائر الفضائل.
والتوسط والمعت دل يق ال عل ى نح وين :أح دھما متوس ط ف ي نفس ه ،واآلخ ر
متوسط بالقياس واإلضافة إلى غيره...فالمتوسط في نفسه مثل توسط الس تة
ت م ن األوق ات.
بين العشرة واالثن ين ،والعش رة ال تزي د وال ت نقص ف ي وق ٍ
وھذا ما يسمى بالمتوس ط الحس ابي .أم ا المتوس ط باإلض افة وھ و المتوس ط
األخالق ي فإن ه يزي د وي نقص ف ي األوق ات المختلف ة ،وبحس ب اخ تالف
األشياء ،الت ي إليھ ا يض اف .مث ل الغ ذاء المعت دل للص بي والمعت دل للرج ل
التام الكدود فإنه يختلف بحسب اختالف حال بدينھما .فالمتوسط في أح دھما
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غير التوسط في اآلخر في مقدار وع دده وف ي غلظ ه وإمالق ه وثقل ه وخفت ه
وبالجملة في كميته وكيفيته .فاألفعال في األخالق ينبغي أن تقدر كميتھا ف ي
الع دد والمق دار وكيفيتھ ا ف ي الش دة والض عف وذل ك بحس ب اإلض افة إل ى
الفاع ل ،وال ذي إلي ه الفع ل وال ذي ألجل ه الفع ل ،وبحس ب الزم ان والمك ان.
مث ال« :الغض ب» ف إن المعت دل في ه ھ و بحس ب ح ال م ن يغض ب علي ه،
وبحس ب الش يء ال ذي ألجل ه الغض ب وبحس ب الوق ت أو المك ان ال ذي ھ و
فيه .وكذلك الضرب والعقوبات مقدرة في كميتھا وكيفيتھا بحسب الض ارب
والمضروب ،وبحسب ،الجناية التي عليھا الضرب ،وبحسب اآللة التي بھ ا
الض رب وك ذلك ف ي س ائر األفع ال .يق ول مس كويه «فل يعلم أن لك ل فض يلة
طرفين محدودين يمكن اإلشارة إليھما ،وأوساطا بينھما كثيرة ال نھاي ة لھ ا،
وال يمكن اإلشارة إليھا ،إال أن الوسط الحقيقي ھو واح د وھ و ال ذي س ميناه
فضيلة».
وقوى النفس يقابلھا الفضائل ،أقصد أن لكل قوة من قوى النفس فض يلة م ن
الفضائل ،فالقوة الشھوية يقبلھا فضيلة العفة ،والقوة الغضبية يقابلھا فض يلة
الش جاعة والق وة العاقل ة يقابلھ ا فض يلة الحكم ة ،وباعت دال تل ك الفض ائل
ونسب بعضھا إلى بعض يحدث فضيلة أخرى رابعة وھي فضيلة العدل.
والفضائل ھي أوساط بين أطراف ،وتل ك األط راف ھ ي الرذائ ل ،وأجن اس
الرذائ ل ثماني ة ألنھ ا ض عف الفض ائل األرب ع ،وھ ذه ھ ي التھ ور والج بن
طرفان للوسط الذي ھو الشجاعة ،والشره والخمود طرفان للوسط الذي ھو
العفة ،والجھل والدھاء طرفان للوس ط ال ذي ھ و الحكم ة ،الج ور والمھان ة،
أي الظل م واالنظ الم ،طرف ان للوس ط ال ذي ھ و العدال ة .فھ ذه أجن اس
األمراض العالية الت ي تقاب ل الفض ائل الت ي ھ ي ص حة ال نفس .وتح ت ھ ذه
األجناس أنواع ال نھاية لھا .ولھذا صعب جدا وجود ھ ذا الوس ط ،والتمس ك
به بعد وجوده أصعب ،وذلك ألن األطراف التي تس مى رذائ ل م ن األفع ال
واألجور والزمان وسائر الجھات كثيرة جداً ول ذلك دواع ي الش ر أكث ر م ن
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دواعي الخير .وال يسمى العفيف عفيف ا إال إذا وف ى العف ة ح دھا ،واختارھ ا
لنفسھا ال لغرض آخر غيرھا وآثرھا ألنھا فض يلة ث م تن اول ك ل واح دة م ن
شھواته بمق دار الحاج ة وم ن الوج ه ال ذي ينبغ ي ،وف ي الوق ت ال ذي ينبغ ي
وعل الحال الذي ينبغي.
وبالمثل ال يسمى العادل عادالً ،وال الش جاع ش جاعا إال إذا وف ى ك ل واح دة
منھما على حدھا ،واختارھا لنفسھا ال لغرض آخ ر ،وأثرھم ا ث م تن اول ك ل
واحدة منھما بمقدار الحاجة ومن الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغ ي
وعلى الحال الذي ينبغي.
فالعادل بالحقيقة ھو الذي يعدل قواه وأفعاله وأحواله كلھا حتى ي زد بعض ھا
على بع ض ث م ي روم ذل ك فيم ا ھ و خ ارج عن ه م ن المع امالت والكرام ات
ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة نفسھا ال غرضا آخرا سواھا.
ولم ا كان ت العدال ة توس طا ً ب ين أط راف وھيئ ة يقت در بھ ا عل ى رد الزائ د
والن اقص إلي ه ص ارت أت م الفض ائل وأش بھھا بالوح دة .فالزي ادة والنقص ان
والكثرة والقلة ھى التى تفسد األش ياء إذا ل م يك ن بينھ ا مناس بة تحف ظ عليھ ا
األعتدال بوجه ما واالعتدال ھو الذى يرد عليھا ظ ل الوح دة ومعناھ ا وھ و
ال ذى يلبس ھا ش رف الوح دة ويزي ل عنھ ا رذيل ة الكث رة والتف اوت
واالضطراب الذى ال يح د وال يض بط بالمس اواة والت ى ھ ى خليق ة بالوح دة
فى جميع الكثرات.
والع دل مش تق م ن المس اواة ،والمس اواة ھ ى أش رف النس ب الم ذكورة ف ى
صناعة الموسيقى وغيرھا .ولذلك ال تنقس م وال يوج د لھ ا أن واع وإنم ا ھ ى
وح دة ف ى معناھ ا أو ظ ل للوح دة .ف إذا ل م نج د المس اواة الت ى ھ ى المث ل
بالحقيقة فى الكث رة ع دلنا إل ى النس ب الم ذكورة الت ى نم ل إليھ ا وتع ود إل ى
حقيقتھا.
واالعتدال ھنا ترسمه الشريعة ،فالشريعة ھى التى ترسم فى ك ل واح د م ن
ھذه األشياء التوسط واألعتدال .والمتمسك بالشريعة يعمل بطبيعة المس اواة
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فيكتسب الخي ر والس عادة م ن وج وه الع داالت ،ألن الش ريعة ت أمر باألش ياء
المحمودة )ألنھا من عند ﷲ عز وجل( وتنھى عن ال رواءات البدني ة وت أمر
بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات فى مصاف الجھاد ،وت أمر بالعف ة وتنھ ى
ع ن الفس وق واالفت راء والش تم والھج ر .وبالجمل ة ت أمر بجمي ع الفض ائل
وتنھى جميع الرذائل.
والفضائل كلھا اعتداالت وأن العدالة اسم يشملھا ويعمھا كلھا ،وأن العدال ة
لق ب للمتمس ك بالش ريعة ،وأن الع ادل يس تعمل العدال ة ف ى ذات ه وش ركائه
المدنيين ،فالعدالة ليست جزءاً م ن الفض يلة ب ل ھ ى الفض يلة والمقاب ل تج د
الجائر يستعمل الجور فى ذاته وفى أصدقائه ثم فى جميع شركائه المدنيين،
وأن الجور مثل العدالة ليس جزء من الرذيلة لكن الرذيل ة كلھ ا –ولك ن ھ ل
يقص د اإلنس ان العاق ل اإلض رار بنفس ه والظل م لھ ا بفع ل الج ور وتحص يل
الرذيلة ؟ يرد على ذلك مسكويه بقول ة :إن اإلنس ان لم ا ك ان ذا ق وى كثي رة
يس مى بمجموعھ ا إنس انا ً واح داً ل م ينك ر أن تص در عن ه أفع ال مختلف ة–
بحسب تلك القوى فصاحب الغضب إذا استشاط يختار أفعاالً مخالفة ألفعاله
إذا ك ان س اكنا ً وادع ا ً ،وك ذلك ص احب الش ھوة الھائج ة وص احب النش وة
الطروب ،وذلك ألن القوة التى تھيج ب ه ت دعوه إل ى ارتك اب فع ل يظن ه ف ى
تلك الحالة صالحا ً له جميالً به ،أما إذا سكن عنھا ورجع إلى عقله رأى قبح
ذلك الفعل وفساده فتعج ب م ن نفس ه وق ال :لي ت ش عرى كي ف اخت رت تل ك
األفعال القبيحة فيلحقه الندم.
ولھذا السبب يرى مسكويه إنه البد من تعود اإلنسان عل ى أن تك ون س يرته
فاض لة وأن ال يق دم عل ى ش ىء م ن أفعال ه إال بع د مطالع ة العق ل الص ريح
وبعد مراعاة الشريعة القويمة لتصبح بذلك أفعاله كلھا منتظمة غي ر مختلف ة
وال خارجه عن سنن العدل.
والفالس فة ف ى دع وتھم لموق ف الوس ط ق د ت أثروا بأرس طو إال أن ت أثرھم
بالمصدر اإلسالمى الذى يتمثل فى اآليات القرآنية واألحاديث النبوي ة أكث ر
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من تأثرھم بأرسطو ق ال تع الى} :أن ال تطغ وا ف ى المي زان وأقيم وا ال وزن
بالقسط وال تخسروا الميزان{.
فمن خصى نفسه ليزيل شھوة النكاح أو ترك النكاح مع المقدرة واألمن م ن
اآلف ات أو ت رك األك ل حت ى ض عف العب ادة وال ذكر والفك ر ،فق د أخس ر
الميزان .ومن أنھمك فى شھوته البطن والفرج فقد طغى فى الميزان .وإنم ا
الع دل أن يخل و وزن ه وتق ديره ع ن الطغي ان والخس ران فتعت دل ب ه كفت ا
الميزان.
فالمطلوب فى األخ الق ھ و الوس ط دون الط رفين .ق ال تع الى} :وال ذين إذا
أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ً{.
فالس خاء محم ود ش رھا وھ و وس ط ب ين طرف ى التب ذير والتقتي ر .وك ذلك
المطل وب ف ى ش ھوة الطع ام «كل وا واش ربوا وال تس رفوا إن ه ال يح ب
المسرفين» ويق ول الرس ول -ص لى ﷲ علي ه وس لم« -خي ر األم ور أوس طھا»
والطريق إلى إصابه الوس ط ومعالج ة الرذيل ة ھ و تكل ف الض د حت ى يعت اد
ويص ل ب ذلك إل ى الوس ط المطل وب .وذل ك ب النظر إل ى طبع ه ،يع ود إل ى
االعتدال أو ما يقرب منه .يقول الفارابى «متى صادفنا أنفس نا عل ى الزي ادة
والنقصان فى األخالق رددناھ ا إل ى الوس ط ب أن ننظ ر ف ى الخل ق الحاص ل
لنا ،فإن كان من جھة الزيادة.
عودنا أنفس نا األفع ال الكائن ة عل ى ض ده ال ذى ھ و م ن جھ ه النقص ان .وإن
كان ما صادفناه عليه من جھة النقص ان عودن اه األفع ال الكائن ة عل ى ض ده
الذى ھو من جھة الزيادة ونديم على ذل ك زمان ا ً ث م نتأم ل وننظ ر أى خل ق
حصل وال نزل نفعل ذلك إلى أن نبلغ الوسط أو نقاربه».
أى إذا غلب أحد طرفى اإلف راط أو التف ريط عالج ة بالث انى حت ى يع ود إل ى
التوسط والوقوف على حد االعتدال شديد قال تع الى} :فاس تقم كم ا أم رت{
ف إن االمت داد عل ى الص راط المس تقيم ف ى طل ب الوس ط ب ين ھ ذه األط راف
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شديد .وھو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما وصف م ن ح ال الص راط
فى الدار اآلخرة.
ومن استقام على الصراط فى الدنيا ،استقام عليه فى اآلخ رة ،ب ل يك ون ف ى
اآلخرة مستقيما ً .إذ يموت المرء على ما ع اش علي ه ويحش ر عل ى م ا م ات
عليه .ولذلك يجب فى كل ركع ة م ن الص الة س ورة الفاتح ة المش تملة عل ى
قول ه تع الى} :إھ دنا الص راط المس تقيم{ فإن ه أع ز األم ور وأعص اھا عل ى
الطالب .ولو كان ذلك فى خلق واحد ،لطال العناء فيه ،فكيف وقد كلفنا ذلك
فى جميع األخالق مع خروجھا عن الحصر.
ولم يبلغ كمال االعتدال فى ھذه األربع إال سيدنا رسول ﷲ

صلى ﷲ عليه وسلم.

والناس بع ده متف اوتون ف ى الق رب والبع د من ه فك ل م ن ق رب من ه ف ى ھ ذه
األخالق فھو قريب من ﷲ تعالى بقدر قربه من رسول ﷲ

صلى ﷲ علي ه وس لم.

وك ل م ن جم ع م ن كم ال ھ ذه األخ الق اس تحق أن يك ون ب ين الخل ق ملك ا ً
مطاعا ً يرجع الخلق كلھم إليه ،ويقتدون به فى جميع األفعال ومن انفك ع ن
ھ ذه األخ الق كلھ ا واتص ف بتض ادھا اس تحق أن يخ رج م ن ب ين ال بالد
والعباد ،فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد.
والمتوسط في األفعال قد يكون منھا ما ھو متوسط لجميع الن اس أو أكث رھم
ف ي أكث ر الزم ان أو جميع ه ،وق د يك ون منھ ا م ا ھ و معت دل لطائف ة دون
طائفة ،وفي زمان ما وقد يك ون منھ ا م ا ھ و معت دل لإلنس ان ف ي نفس ه ف ي
وقت دون وقت .فالمتوسط في األفعال دائما متغير وغي ر ثاب ت حت ى للف رد
الواح د ،فق د يك ون ھ و المتوس ط ف ي وق ت ،وق د يك ون أح د ط رفين س واء
بالزيادة أو النقصان في وقت آخر .وھذا الوسط فيما يرى الفارابي ليس ف ي
متناول أي فرد أن يستنبطه أو يستخرجه ،فالمس تنبط ف ي الخ الق ھ و م دير
المدينة أو الملك .والصناعة التي بھا يستخرج ذلك ھي الصناعة المدني ة أو
المھنة الملكية.
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والف ارابي ال ينك ر أو يس تنكر ق درة اإلنس ان عل ى اس تنباط المتوس ط ف ي
األفعال ولكنه لم يتركه في يد كل إنسان ألن ذلك لن يجعل منه مقياسا عام ا
ينبغ ي توخي ه ،كم ا ي ؤدي إل ى اخ تالف الوس ط ب اختالف األش خاص وذل ك
ي ؤدي إل ى الخل ل والفوض ى إذا م ا ت رك لك ل ف رد أن يح دد الوس ط حس ب
ھواه.
فالملك ھو في الحقيقة ھو الذي غرض ه ومقص وده م ن ص ناعته الت ي ي دير
بھا المدن أن يفيد نفسه وسائر أھل المدينة السعادة الحقيقية وھذه ھي الغاي ة
والغرض من المھنة الملكية .ويلزم ضرورة أن يك ون مل ك الم دن الفاض لة
أكملھم سعادة إذ كان ھو السبب في أن يسعد أھل المدينة .فمدير المدينة ھ و
الص انع لھ ذه الص ورة م ن الوس ط األخالق ي .فك أن البن اء الھرم ي للمدين ة
يستفي أصوله من الرئيس الذي ھو النموذج األعلى للناس أجمعين.
فالفارابي وض ع نظري ة الوس ط ف ي قالبھ ا السياس ي واألخالق ي حي ث جع ل
الملك ھو المحدد والمستنبط للوسط .وب ذلك ح ارب الفوض ى والنس بية الت ي
تجعل من الصعب االتفاق بين الناس على وسط واحد .فالمتوسط ل م يص بح
في متناول أي فرد أن يستنبطه أو يس تخرجه حت ى وإن اس تطاع فالمس تنبط
والمس تخرج ل ه ھ و م دير المدين ة أو المل ك .فالف ارابي ال يري د أن يك ون
اإلنس ان ھ و مقي اس الوس ط ،أي ھ و ال ذي يح دد الوس ط للفض ائل ويص بح
بالتالي مقياس خيرية األفعال وشريتھا ،مقياس الفضيلة والرذيل ة كم ا ذھ ب
إل ى ذل ك السفس طائيين ح ين وض عوا مقاييس ھم ف ي اإلنس ان وأص بح ھ و
مقياس كل شيء خير وشر وصواب وخطأ وأصبح الحديث عن شيء ثابت
في مجال المعرفة أو األخالق وھم كاذب فكل شيء يتغير ويختلف من ف رد
إلى آخر حسب رؤية كل ف رد م ن األف راد وبالت الي ل م تك ن ھن اك ق يم ثابت ة
غي ر متغي رة ال تختل ف ب اختالف األف راد والظ روف وأص بح االتف اق عل ى
أمر واحد ثابت أمر عسير بل مستحيل.
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وھذا الموقف ھو الذي جعل الفارابي إلى جعل معيار الوسط ف ي ي د الح اكم
أو الملك حتى ال يؤدي إلى ما ح ذرنا من ه س قراط وأفالط ون وأرس طو م ن
الخل ل والفوض ى الك امن وراء المب دأ السفس طائي أو إن ش ئت م ن ھ ذا
المقياس األخالقي النسبي الم ؤدي حتم ا إل ى الفوض ى واالض طراب .ل ذلك
كان حرص الفارابي إلى وجود مقياس عام للناس جميعا ً.
كم ا أوض ح الف ارابي أن مص لحة المل ك نفس ه وفائدت ه ليس ت منفص لة ع ن
مصلحة الشعب وفائدت ه ب ل رب ط ب ين مص لحة المل ك وش عبه بحي ث أص بح
تحقيق مصلحة الشعب ھي في نفس الوقت تحقيق لمصلحة الملك .خوفا من
أن ي ؤدي التع ارض ب ين المص لحتين إل ى قي ام المل ك برعاي ة مص الحه
الخاص ة فق ط دون مص لحة ش عبه مم ا ي ؤدي إل ى الض رر بش عبه فأص بح
الملك ھو في الحقيق ة ال ذي غرض ه ومقص وده م ن ص ناعته الت ي ي دير بھ ا
المدن أن يفيد نفسه وسائر أھل المدينة .وھذا ھو الغرض والغاية من المھنة
الملكية.

ولعلن ا نج د ص دى لتل ك اآلراء الفارابي ة عن د توم اس ھ وبز الفيلس وف
اإلنجليزي الذي اعتبر ما أثارته فلسفته وآرائه من ردود أساس الخلقية عند
اإلنجليز بصفة خاصة .فھو قد ربط ب ين خي ر الح اكم وخي ر ش عبه والح اكم
نفس ه مقي داً بق انون الطبيع ة ف ي س عيه لتحقي ق الخي ر لش عبه وھ و خي ر ال
ينفص ل ع ن خي ره الخ اص .وھ و مس ئول أم ام ﷲ وح ده ع ن أداء ھ ذا
الواجب ،وأوامره ھي المقياس الذي يميز بين الص واب والخط أ ف ي س لوك
رعاياه .ومن واجب كل فرد أن يقوم بطاعته متى نھض بحمايته ول م يلح ق
بشخصه أذى خطيرا .ألن وض ع أوام ره موض ع الج دل أول خط وة مؤدي ة
إلى الفوضى .وھذا ھو الخطر الوحيد الفادح الذي يفوق كل ما في التش ريع
من نقائص جزئية .فنداء الضمير الفردي في أصله مدعاة للفوضى بل أكبر
خطر يتھدد خي ر الجماع ة ،م ن أج ل ذل ك رد الخيري ة والش رية إل ى الدول ة
ممثلة في حاكمھا المستبد الذي جمع في يده كل السلطات.

18

والفض يلة األخالقي ة ال تنطب ق إال عل ى األفع ال اإلرادي ة االختياري ة وقيم ة
اإلرادة عند الفارابى فى حريتھا ،فاإلنسان حر فيم ا يري د ويفع ل أى أن ف ى
وسعه أن يفع ل الخي ر مت ى أراد ولك ن ھ ذه الحري ة ليس ت مطلق ة ب ل مقي دة
بسنن الكون وقوانينه .فكل كائن بقض ائه وق دره .فك ل ك ائن م ن خي ر وش ر
يستند إلى األسباب المنبعثة عن اإلرادة اإللھية.
واالختي ار اإلنس انى يق وم عل ى الروي ة العقلي ة ،واإلنس ان ح ين يحي ا وفق ا
للعقل ال يك ون موافق ا لنفس ه فحس ب ب ل يك ون موافق ا لمجم وع األش ياء أى
للك ون بأس ره ألن العق ل ال يخ تص باإلنس ان وح ده ،ب ل ھ و أيض ا م ن
خصائص الوجود الكلى أى من خصائص الكون .والعقل اإلنسانى ل يس إال
جزءا من العقل الكلى الشامل .فبالعقل نحيا على وئ ام م ع أنفس نا ،كم ا نحي ا
على وئام مع العالم.
ويقسم الفارابى اللذات إلى لذات بدنية ولذات نفسية ،وكل واح د منھ ا يك ون
إم ا بال ذات أو ب العرض .فالمل ذ بال ذات ھ و «وج دان الش ىء المواف ق»
وبالعرض «فقدان المؤذى المخالف» والمؤذى بالذات فھو «وجدان الش ىء
المنافى» بالعرض «فقدان الملذ الموافق».
افى ،وك ل إدراك كم ال
فالل ذة ھ ى إدراك المالئ م واألذى إدراك الُمن ِ
وحص ول الكم ال ل ذة ،ول ذلك ك ان إدراك المالئ م ل ذة .فالل ذة ح س ب المالئم
وكل حس فھو بالقوة الحاسة ويكون االحساس بانفعالھا فإذا ت الءم أو تن افى
كان لذة أو ألما ً .وكما أن الشعور باللذة أو األلم عنصر مصاحب لإلحس اس
الظاھر فھو أيضا عنص ر مص احب لإلحس اس الب اطن .ث م إ ّن الل ذة الباطن ة
أشد وأقوى من اللذة الظاھرة ،والل ذة العقلي ة أش د وأق وى م ن الل ذة الحس ية.
فنحن فى عالم المادة المظل م يمنعن ا حج اب الح س والش ھوة وانغم اس ب دننا
فى الرذائل من بلوغ المثل العليا الت ى تطلبھ ا وتح ن إليھ ا .ف إذا نح ن خلعن ا
ربقة الشھوة والغضب من أعناقنا وطالعنا شيئا من تلك اللذة السامية فحينئذ
تخيلنا منھا خياال طفيفا خفيف ا .فكم ال ال نفس المطمئن ة ول ذتھا القص وى ھ و
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عرفان األول الحق بادراكھا ،ألن كل مدرك متشبه من جھة ما يدركه تشبه
التقب ل واالتص ال .ف إذا زال غط اء الب دن وكش ف الحج اب ف ال تس أل عم ا
تباشره فإن المت فويل لك ،وإن س لمت فط وبى ل ك .وأن ت ف ى ب دنك تك ون
كأنك لست فى بدنك وكأنك فى ص قيع الملك وت فت رى م ا ال ع ين رأت وال
أذن سمعت وال خطر على قلب بشر فاتخذ لك عند الحق عھدا إلى أن تأتي ه
فردا .فإذا كشف الغطاء فبصرك اليوم حديد.
واإلنسان كثيرا ما يفضل األلم الفادح على الل ذة الس انحة .ف إذا عل م أن الل ذة
ستسوقه إلى افتضاح أو خجل أو شوق أع رض عنھ ا .فاإلنس ان الفاض ل ال
يتبع شھواته ولذاته كلھا ،بل ينتقى منھا ما ھو موافق ألحك ام العق ل .ول ذلك
كانت الغايات العقلية السامية أكرم على النفس من الش ھوات الخسيس ة الت ى
يحتقرھا ويستخف بھا الحك يم .فالحكم اء اإللھي ون رغب تھم ف ى إص ابة ھ ذه
السعادة أعظم من رغبتھم فى إص ابة الس عادة البدني ة ،ب ل ك أنھم ال يلتفت ون
إل ى تل ك وإن اعطوھ ا ،ف ال يس تعظموھا ف ى جن ب ھ ذه الس عادة الت ى ھ ى
مقارب ة الح ق األول .أم ا النف وس الخسيس ة فإنھ ا ال ت درك إال القري ب وال
تب تھج إال بالمحس وس وال تتطل ع إل ى م ا ف ى األم ور العالي ة م ن الل ذات
الخال دة .فأص حاب ھ ذه النف وس ھ م ب دون ش ك أش قى المخلوق ات وأكث رھم
بؤسا واسؤھم حاال .فھم كما يق ول اب ن س ينا« :أص حاب النف وس المغموس ة
فى عالم الطبيعة ،المنحوسة التى ال مفاصل لرقابھا المنكوسة».
وقد أجمع معظ م الفالس فة عل ى ال ربط ب ين الفض ائل المتعلق ة ب النفس وب ين
الس عادة دون النظ ر معھ ا إل ى فض ائل الب دن .فالس عادة ليس ت ف ى الل ذات
الحسية أو الرياسات الدنيوية ،إذ اليخلو أى واحد منھما من نقائص ومعلوم
أن من خالطته النقائص فليس بمطلوب لذاته وما ليس بمطل وب لذات ه فل يس
بالسعادة الحقيقية.
فالس عادة الحقيقي ة غي ر محص لة ف ى الع الم الحس ى ،ف النفس ال تس تطيع أن
تصل إلى أفضل أحوالھا فى ھذا العالم .معنى ذلك أنه البد من تحصيلھا فى
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دار أخرى غير ھذه الدار ،فسعادة النفس ول ذتھا الحقيقي ة أن ت نعم ف ى ع الم
الربوبية ،بالل ذة الدائم ة الفائق ة ،وھ ى ل ذة إلھي ة روحاني ة ملكوتي ه ت نعم بھ ا
النفس بالقرب من نور باريھ ا ورحمت ه .أم ا م ا تعرف ه ف ى ع الم الح س م ن
لذات حسية فھى دنسه يعقبھا األذى .ولكنھا مع ذلك قادرة عل ى بلوغھ ا بم ا
فيھا من استعداد وشوق إليھا وذلك بالتأمل والتفكير فى المبادىء الروحانية
واالشتياق إلى الخلود ،مع األعراض عن الدنيا وعدم التفكير فى أوھامھا.
فاإلنس ان م ادام إنس انا فل يس ت تم ل ه الس عادة إال بتحص يل الح الين جميع ا.
فالس عيد إذن م ن الن اس يك ون ف ى إح دى م رتبتين :إم ا أن يك ون ف ى رتب ة
األشياء الجسمانية متعلقا بأحوالھ ا الس فلى س عيدا بھ ا ،وھ و م ع ذل ك يط الع
األم ور الش ريفة باحث ا عنھ ا مش تاقا إليھ ا متحرك ا نحوھ ا مغتبط ا .وأم ا أن
يكون فى رتبة األشياء الروحانية متعلقا بأحوالھا العليا سعيدا بھا ،وھ و م ع
ذل ك يط الع األم ور الدنيئ ة معتب را بھ ا ن اظرا ف ى عالم ات الق درة اإللھي ة
ودالئ ل الحكم ة البالغ ة مقت ديا بھ ا ن اظرا لھ ا مفيض ا للخي رات عليھ ا س ائقا
نح و األفض ل بحس ب قبولھ ا وعل ى نح و اس تطاعتھا .فھ ؤالء –كم ا يق ول
اإلمام الغزالي– ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل الدين .وم ا ك انوا يترھب ون
ويھجرون الدنيا بالكلية ،وما كان لھم في األمور تف ريط وال إف راط ب ل ك ان
أم رھم ب ين ذل ك قوام ا .وذل ك ھ و الع دل الوس ط ب ين الط رفين ،وھ و أح ب
األم ور إل ى ﷲ تع الى .ق ال تع الى} :ف ال تعل م نف س م ا أخف ى لھ م م ن ق رة
ع ين{ ووف ق ق ول النب ى ص لى ﷲ علي ه وس لم «ھن اك م ا ال ع ين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر».
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رحلة دومينجو باديا إلى منطقة الحجاز )القرن التاسع عشر(
عبدالحفيظ َح ّمان
عرفت البالد اإلسالمية -منذ فترة العصور الحديثة -زيارة العديد من الرحالة من مختلف
الدول األوروبية؛ قصد تحقيق أھداف محددة ومختلفة في آن واحد ،ما بين التبشير
والتجسس والبحث الدقيق في أحوال المجتمعات اإلسالمية التي ظلت عبر عصور طويلة
مشعل الحضارة وقبلة كل راغب في التزود بالعلم والمعرفة .وكانت الجزيرة العربية -
وباألخص منطقة الحجاز -من األقطار اإلسالمية التي استقطبت أنظار ھؤالء الرحالة من
أجل سبر أغوارھا وتجميع معلومات تھم باألساس الميادين الدينية واالجتماعية
واالقتصادية.
وإلى حدود القرن الثامن عشر لم تكن أوروبا قد وجھت اھتمامھا إلى الجزيرة العربية ،ولم
تتوافر لديھا معلومات حول منطقة الحجاز إال من خالل كتب الجغرافيين المسلمين
كاإلدريسي وأبي الفدا ,وكذلك الرحالة العربي الشھير ابن بطوطة ،أو من خالل كتب
بعض الرحالة األوربيين الذين نذكر منھم النمساوي فيلد ) (Wildالذي نشر سنة 1604م
كتابا ً حول مكة والمدينة لم يكن ذا أھمية تذكر ,كما نجد الكتاب الذي ألفه جوزيف بيتس
) .(Joseph Pittsغير أنه من بين ھذه التآليف يظل كتاب فارطيما ) (Varthemaاألكثر أھمية
من ناحية شموليته؛ فقد تجاوز منطقة الحجاز ليكشف للجغرافيين والمھتمين معطيات
جديدة تھم ميدان الجغرافية الطبيعية لبعض مناطق الجزيرة العربية .1وعالوة على ھذه
الرحالت ،نجد بعض الرحالة األوربيين قاموا بزيارة الجزيرة العربية وتركوا كتبا ً حول
المناطق التي زاروھا.2
وبذلك ظلت أوروبا طيلة القرن الثامن عشر ال تتوفر إال على معلومات بسيطة وشذرات
قليلـة حول الجزيـرة العربية .غير أنه بحلـول القرن التاسع عشر انصب اھتمام أوروبا
على ھذه المنطقة بعد ظھور المذھب الوھابي الذي أحدث رجّة وتغييرات على المستوى
الديني والسياسي ,وواكبته أحداث عسكرية كان لھا صدى في المجتمعات األوروبية
ودولھا .من ھنا أخذت منطقة الحجاز تلفت أنظار الرحالة األوربيين؛ ليتوافدوا عليھا
ويقوموا بجمع معلومات تھم جميع المستويات الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
وغيرھا .وفي طليعة ھؤالء الرحالة نجد أكثرھم أھمية الرحالة اإلسباني دومينجو باديا إي
ليبليش ) ،(Domingo Badia y Leblichالذي دخل منطقة الحجاز عبر مدينة جدة تحت اسم:
علي باي العباسي.
 باحث من المغرب .
1

التعريف بالرحالة ومصدر رحلته
تكاد تنعدم المعلومات حول ھذا الرحالة وحياته ،إال ما كان من شذرات قليلة متناثرة ھنا
وھناك في بعض المراجع ،وباألخص األجنبية منھا.3
فقد ولد دومينجو باديا في برشلونة سنة 1766م ،من أم ذات أصل بلجيكي وأب كان يعمل
أمينا ً في الجھاز المالي للمدينة ,وكان «بَا ْديا» مل ّما ً بقسط وافر من المعرفة أَھﱠلَهُ لكي يعين
موظفا ً باإلدارة المالية في غرناطة وھو في الرابعة عشرة من عمره ,4وبعد بلوغه ّ
سن
التاسعة عشرة خلف والده في وظيفته التي كان يشغلھا في البيرة في مقاطعة ألمريا
).(Alméria
وبعد زواجه نقل إلى قرطبة؛ ليشغل مدير االحتكارات الملكية للتبغ ,وكان لھذه المدينة
تأثير كبير عليه دفعه إلى التأمل وحب المعرفة للقيام برحالت استكشافية كانت موجھة
أساسا ً نحو البلدان اإلسالمية.
كانت طموحات دومينجو باديا ورغبته في إنجاح مشروعه حافزاً له في تعلم الرياضيات
والفيزياء وعلم الفلك والتاريخ الطبيعي ,وكل العلوم الضرورية التي يمكن أن تساعده في
رحلته ,ويستفيد منھا خالل جمع المعلومات والقيام بالمالحظات ,وإلى جانب ذلك ركز
اھتمامه على تعلم اللغات الشرقية ،وخصوصا ً العربية.
وفي  7أبريل 1801م قدم باديا مذكرة إلى الحكومة اإلسبانية تحمل مخططا ً لرحلته
االستكشافية والعلمية والسياسية ,وأشار في ھذه المذكرة إلى أن رحلته ال يمكن أن تكلل
بالنجاح في البلدان اإلسالمية وأنه ال يستطيع تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترض
طريقه عند الشعوب اإلسالمية إال إذا تقدم لديھم في صورة مسلم ،يحمل اسما ً إسالميّاً،
وينحدر من عائلة مسلمة تنتمي إلى شجرة األشراف« :وبناء على ذلك -يسترسل باديا
موضحا ً في مذكرته -ينبغي أن تكون ذا أصول إسالمية حتى تحوز على الحظوة والمكانة
لدى المسلم اآلخر ...ومن أجل مشروع كھذا ،ال ينبغي أن تلبس الزي اإلسالمي ،وترسل
لحيتك ،وتتكلم العربية ،وتعتنق دين محمد فقط؛ بل يجب باألساس أن تثبت أنك عربي
المولد والمنشأ ،وھذا ھو المفتاح لكل أبواب إفريقيا».5
وبغية تنفيذ ذلك قرر دومينجو باديا تقمص شخصية أمير عربي من أصل سوري ولد
بمدينة حلب ،وينتمي إلى ساللة العباسيين ،ولقب نفسه باسم :علي باي العباسي ،الذي
سيتجول تحت ستاره داخل األقطار اإلسالمية.
تحت ھذا الغطاء العلمي والسياسي ،وافق الملك اإلسباني شارل الرابع )(Charles IV
والحكومة اإلسبانية على مشروع الرحلة وتمويلھا ,ولكي يستكمل «باديا» إجراءاته سافر
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إلى لندن لصنع ما يحتاج إليه من وسائل في رحلته واقتنائھا ,كما قام في العاصمة
اإلنجليزية بعملية الختان عند طبيب يھودي.6
وبعد مغادرته إنجلترا زار العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث تقدم إلى المعھد العلمي
ووزارة الخارجية مختفيا ً في زيﱢه اإلسالمي ومقدما ً نفسه تحت اسم علي باي .وفي المعھد
وضع مشاريعه االستشكافية العلمية واستطاع حيازة الثقة حتى من طرف وزير العالقات
الخارجية طاليران ).(Talleyrand
كانت العاصمة اإلسبانية مدريد ھي محطته األخيرة قبل مغادرته القارة األوروبية ليبدأ
رحلته سنة 1803م التي قادته في البداية إلى المغرب ،ومنه سافر إلى طرابلس فقبرص
فمصر ،ثم إلى مكة؛ ألداء فريضة الحج ،ففلسطين فسوريا فتركيا؛ ليعود أخيراً إلى وطنه
في مايو 1808م .وقد توفي سنة 1818م ودفن في حصن البلقاء )الجنوب الشرقي لألردن
حاليا ً( ،وكان بصدد إنجاز رحلة استكشافية ثانية إلى بلدان المشرق اإلسالمي لحساب
فرنسا.
وقد ترك عن رحلته األولى كتابا ً بعنوان «رحالت علي باي العباسي إلى أفريقيا وآسيا
خالل األعوام 1803ـ ،»1807صدر ألول مرة في باريس سنة 1814م في ثالثة أجزاء
باللغة الفرنسية ،وأصدر معه ملحقا ً يضم خرائط ومجموعة من الرسوم تبلغ ثالثة وثمانين
رسما ً.7

محتوى الرحلة
وإذا رجعنا إلى مضمون رحلة علي باي الخاص بمنطقة الحجاز ،وجدنا أن النصيب الذي
حظيت به ھذه المنطقة في كتاب الرحلة يتجلى في عشرة فصول ،ثمانية منھا في الجزء
الثاني من الكتاب وفصالن في الجزء الثالث.
1ـ وصف المرافق الدينية لمكة:

اھتم الفصل السادس عشر من كتاب باديا بكل المرافق الدينية الموجودة في بيت ﷲ ,والتي
تشكل األماكن األساسية ألداء مناسك الحج ,بداية من الكعبة ومقام إبراھيم ونھاية بالصفا
والمروة ،وأعطى لھا وصفا ً دقيقا ً من ناحية الموقع والشكل والمقاييس والتفسيرات الدينية
المرتبطة بھا ,كما تطرق للكالم عن أبواب الحرم ،وخصوصا ً باب السالم ،ووصف ساحة
الكعبة ومنبر خطبة الجمعة واألعمدة النحاسية والقناديل الموجودة في المسجد ,ولم يغفل
حتى الحديث عن طيور الحمام التي تمأل سماء الكعبة.
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 الكعبة :تطرق باديا في معرض حديثه عن الكعبة إلى الوصف الدقيق للمظھر الخارجيوالداخلي لھا .فعن الوصف الخارجي يقول« :الكعبة أو بيت ﷲ ھي عبارة عن صرح
رباعي الشكل غير متساو في أضالعه وزواياه؛ بحيث إن تصميمه يعطي شكل مربع
منحرف .غير أن ارتفاع مبناه والنسيج األسود الذي يغطيه يخفيان ھذا التفاوت ويمنحانه
ھيأة مربع حقيقي»)ج  ،2ص.(345 .
ثم انتقل إلى وصف نوعية الصخور المكونة لبناء الكعبة ,كما حاول التدقيق في مقاييس الكعبة
من ناحية أضالعھا وارتفاعھا واتجاھاتھا ,ثم تطرق إلى وصف الحجر األسود ونوعه
ومقاييسه غير غافل عن التفسير الديني المرتبط بھذا الحجر.
وبخصوص المظھر الداخلي للكعبة ،تطرق إلى الوصف الدقيق لھا فقال« :في الجزء
الداخلي للكعبة ،نجد قاعة واحدة ،في وسطھا عمودان قطر كل منھما قدمان )ما يناھز 65
سنتم( يحمالن السقف الذي لم أستطع معاينة شكله؛ ألنه مغطى بنسيج رفيع يغطي الجدران
واألعمدة من فوقھا إلى عل ّو خمسة أقدام من األرض» ,ويسترسل في وصف الكسوة
الداخلية للكعبة قائالً« :ھذا النسيج ھو من الحرير الوردي مرصع بورود منسوجة من
الفضة ومبطّن بنسيج آخر أبيض ,وال يمكن تبديل ھذا النسيج إال بعد وصول خليفة عثماني
جديد إلى الحكم ،وھو الذي يقوم بتغييره وإرسال نسيج جديد بديل له»)ج  ،2ص.(349 .
أما عن الكسوة الخارجية للكعبة ،فيقول باديا« :إن بيت ﷲ مغطى بأكمله من الخارج بنسيج
أسود يسمى «ثوب الكعبة» ،معلق في السطح ومثبت في األسفل بواسطة حبال مربوطة
في خواتم نحاسية موضوعة حول القاعدة ,وفي كل سنة يجدد ھذا الثوب؛ إذ يؤتى به من
القاھرة ,ومن ھذه المدينة كذلك يرسل الستار الرفيع المطرز بالذھب والفضة والمخصص
لغطاء باب الكعبة ,وعند ثلثي ارتفاع ثوب الكعبة نجد رباطا ً ,يدعى الحزام مطرزاً
بالذھب ,وعليه كتابات تتكرر في كل الجوانب األربعة ,ويتم تغيير الثوب الجديد في كل
سنة ,وأثناء ذلك ال يرسل كليا ً؛ بل يرفع أسفله في احتفال موكبي ,ويظل معلقا ً بالسطح»)ج
 ،2ص.(351 .

 مقام إبراھيم :ثم ينتقل الرحالة باديا إلى وصف مقام إبراھيم وموضعه وشكله ومقاييسه،فيقول في ذلك« :مقام إبراھيم ھو عبارة عن صورة مھد متوازي األضالع أمام وسط
الحائط الموجود فيه باب الكعبة ،ويبعد عنه بنحو أربعة وثالثين قدما ً )ما يعادل  11متراً
و 22سنتمتر( .طوله اثنا عشر قدما ً وتسع بوصات )ما يعادل  4أمتار و 20سنتم(،
وعرضه سبعة أقدام وثمان بوصات )ما يعادل مترين و 52سنتم( ،وسقفه مدعم بستة
أعمدة تكاد تفوق قامة الرجل»)ج  ،2ص.(355 .
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 بئر زمزم :أما بئر زمزم ،فقد وصف شكله وكيفية جلب الماء من البئر ,وحدد موقعه،وبصفة عامة رسم لنا لوحة عن شكله في مطلع القرن التاسع عشر ،فقال فيھا« :يقع بئر
زمزم على بعد خمسين قدما ً ونصف القدم )ما يعادل 16 :متراً و 67سنتم( من الجھة
الشرقية للحجر األسود .قطره يناھز سبعة أقدام وثمان بوصات وعمقه ستة وخمسون قدما ً
حتى سطح الماء )ما يعادل 18 :متراً و 48سنتم( ،مثابته من الرخام األبيض الرفيع
الجيد»)ج  ،2ص.(35 .
 الصفا والمروة :وعند حديثه عن الصفا والمروة ،يحدد موقع كل منھا ويصف الشكلالذي كانت عليه في ھذه الفترة ,فعن الصفا يقول« :تقع الصفا في الجھة الجنوبية الشرقية
من المسجد أمام الباب الذي يحمل االسم نفسه ,وفي قدم الجبل المسمى جبل أبو قبيس...
وعند نھاية طريق قصيرة وواسعة تصل إلى تل الصفا يوجد رواق مكون من ثالثة أقواس
مدعم بثالثة أعمدة ضخمة ،نصعد إليه عبر أربع درجات ,وھو الموضع الذي يرتل فيه
الحاج الدعوات الخاصة بالصفا»)ج  ،2ص.(355 .
أما المروة ،فيقول عنھا« :تبعد شيئا ً ما عن المسجد من الجھة الشمالية ,وعند نھاية الطريق
التي تصل إلى المروة ،يوجد رصيف يبلغ خمسة وعشرين إلى ثالثين قدما ً مربعا ً )ما
يعادل  8أمتار( يحيط به من ثالث جھات حائط كبير ،وھو الموضع الذي يقرأ فيه الحاج
دعوات المروة»)ج  ،2ص.(373 .
وكما ذكرنا سالفاً ،فإن الرحالة باديا وصف جميع المرافق الدينية الموجودة في الحرم المكي.
وفي صفحة  371من كتابه نجد جرداً كامالً ألبواب الحرم من جميع الجھات الشمالية
والشرقية والجنوبية والغربية؛ غير أنه خص بالحديث والوصف باب السالم ,فوصف شكله
وحدد موقعه ومقاييسه )ج  ،2ص.(361 .
2ـ الحياة الدينية في مكة:
تُع ّد الصفحات التي خصّصھا باديا في كتابه للحديث عن مناسك الحج في مكة أكثر
الصفحات إثارة؛ فقد وصف جميع المناسك انطالقا ً من الطواف حول الكعبة والسعي بين
الصفا والمروة ،ومروراً بوصف الطريق إلى منى ومزدلفة ومناسك الحج في عرفات
ورجم الشيطان.
ومن ھذه الصفحات نستخرج موضوعين تطرق لھما الرحالة وركز عليھما في متن رحلته,
يعبر األول عن الثقة التي اكتسبھا باديا لدى األوساط الحاكمة في مكة مكنته من الولوج إلى
داخل الكعبة والمشاركة في تطھيرھا وإحرامھا ,ويعبر الموضوع الثاني عن مشاعره وھو
يؤدي مناسك الحج في عرفات؛ ونظراً ألھمية الموضوعين ندرجھما بتفاصيلھما كما عبر
عنھما باديا:
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فعن غسل الكعبة يرسم لنا اللوحة اآلتية بقوله« :في يوم االثنين  29-يناير 1807م20 /
من شھر ذي القعدة 1221ھـ -ت ّم غسل الكعبة حسب المراسيم التالية :بعد ساعتين من
شروق الشمس وصل الشريف )غالب( إلى الكعبة مصحوبا ً بثالثين شخصية واثني عشر
من الحراس ,قسم من الزنوج وقسم من العرب ,وكان باب الكعبة قد فتح من قبل ,وأحاط به
حشد كبير من الناس؛ إال أن الساللم لم يتم وضعھا بعد».
وبعد أن تسلق الشريف أكتاف البعض ورؤوس اآلخرين ،ولج إلى داخل الكعبة مع رؤساء
القبائل الرئيسين؛ وأراد اآلخرون القيام بالشيء نفسه؛ إال أن الحراس الزنوج منعوھم من
الدخول بضربھم بالعصي والقصب .أما أنا ،فقد مكثت بعيداً عن الباب حتى أتجنب ھذا
الحشد الھائل .غير أن رئيس الزمازمة ،بعدما تلقى أوامر الشريف ،أشار إلي لكي أتقدم،
ولكن كيف أستطيع اختراق آالف األشخاص الموجودين أمامي؟
كل الزمازمة في مكة تقدموا بقربھم المملوءة وأخذوا يمررونھا من يد إلى أخرى حتى
تصل إلى حراس باب الكعبة الزنوج ،كما فعلوا الشيء نفسه بعدد كبير من المكانس
الصغيرة المكونة من أوراق النخيل.
فأخذ الزنوج يلقون الماء على أرض الحجرة المبلطة بالرخام وكذلك ماء الورد ,فيسيل ھذا
الماء من ثقب موجود في عتبة الباب ،فيجمعه المؤمنون بكل لھفة؛ ونظراً لعدم كفاية الماء
أمام ھذه اللھفة الكبيرة ،باإلضافة إلى أن الحشود األخرى كانت ترفع صوتھا طالبة قدراً
من ھذا الماء للشرب أو االستحمام ،فقد أخذ الحراس الزنوج يلقون الماء بوفرة على ھذه
الجموع إما بواسطة األقداح أو بأيديھم ,وأوصلوا إل ّي جرّة صغيرة وقدحا ً ,فشربت ما
استطعت وأفرغت الباقي على بدني؛ ألن ھذا الماء -بالرغم من أنه وسخ جداً -فيه نعمة
ربانية ,باإلضافة إلى أنه معطر بماء الورد .بعد ذلك بذلت جھداً لالقتراب ،فحملني عدة
أشخاص على رؤوسھم حتى وصلت إلى الباب ,فساعدني الحراس الزنوج على الدخول.
في الداخل وجدت الشريف )غالب( يكنس بنفسه الحجرة ,وفور دخولي خلع لي الحراس
عباءتي وقدموا لي رزمة من المكانس الصغيرة؛ فأخذت بعضھا في كل يد ,في اللحظة
نفسھا ألقوا كثيراً من الماء على البالط وبدأت أكنس األرض بكل إيمان بالرغم من أنھا
كانت نظيفة تلمع كالمرآة .وأثناء ھذه العملية كان الشريف يؤدي الصالة بعد انتھائه من
الكنس وتطييب الكعبة.
بعد ذلك ،سلموا لي طاسا ً فضيّا ً مملوءاً بعجينة مصنوعة بنُشارة خشب الصندل ومدلكة
بعطر الورد ,نشرت ھذه العجينة على القسم األسفل من الحائط المغشى بالرخام ،ثم أعطوا
لي بعد ذلك قطعة من خشب العود الذي أحرقته في موقد كبير حتى تتعطر الحجرة ,بعدھا
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ناداني الشريف بـ«خادم بيت ﷲ الحرام» ،وتلقيت التھاني من كل الحاضرين )ج  ،2ص.
 316ـ .(318
أما عن النقطة الثانية التي يتحدث فيھا عن مناسك الحج بجبل عرفات ،فقد ترك الحماسة
تغزوه في ھذا الوصف وفاضت مشاعره وتجاوز الدور الذي يمثله ،فوصف ھذه المناسك
بقوله« :ال يمكن أن تتصور فكرة المشھد العظيم الذي يقدمه الحج للمسلمين إالّ على جبل
عرفات :جماھير غفيرة من كل الشعوب واألمم واأللوان ،جاءوا من أقصى أنحاء
المعمورة متجاوزين آالف المخاطر والمتاعب والمعاناة التي ال حد لھا؛ لكي يعبدوا ﷲ
الواحد جميعا ً ,سكان القوقاز يمدون يد الصداقة إلى الحبشي أو الزنجي من غينيا ،والھندي
والفارسي يتآخيان مع البربري والمغربي ,يتالقَ ْو َن جميعا ً كأنھم إخوة ،أو أفراد من العائلة
نفسھا ،توحد بينھم رابطة الدين ،وتتحدث أغلبيتھم -أو يتفاھمون على األقل -باللغة نفسھا،
وھي اللغة العربية المقدسة ,وليست ھناك عبادة مثل الحج تقدم للحواس مشھداً أكثر
روعة ،وأقوى تأثيراً ،وأسمى جالالً ...وھنا ال توجد طبقة وسيطة بين العبد وخالقه وال
طبقة متميزة عن األخرى ،الناس جميعا ً سواسية أمام ﷲ ،والكل يدرك أن عملھم ھو الذي
يقربھم إلى الخالق أو يبعدھم عنه ،ولن تستطيع أ ّ
ي قوة -مھما كانت -أن تغير ھذه السنّة
اإللھية» )ج  ،2ص 330 .ـ .(332
التجديد لدى الحركة الوھابية :قبل إنھاء ھذا العنصر الخاص بالحياة الدينية في مكة،
تجدر اإلشارة إلى أن باديا قد تعرض في كتابه للحديث عن الوھابيين ومبادئھم الدينية,
والحمالت العسكرية التي قاموا بھا ,واإلصالحات الدينية التي جاءوا بھا؛ معتمداً في ذلك -
كما صرح بنفسه -على مصدرين ھما :أوالً الرواية الشفوية من طرف بعض الوھابيين
أنفسھم ومن بعض سكان البالد ,وثانيا ً المالحظات التي أدرجھا من خالل األحداث التي
كان شاھداً عليھا.
فعند باديا أن تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوھاب وأتباعه قضت على الزنادقة والسحرة
والمھرجانات الدينية التي كانت تسھم ماديا ً في رفاھية سكان مكة والمدينة ,والوھابيون ال
يرفضون استخدام المسبحة والتدخين وزيارة األولياء فحسب؛ بل ھدموا المقابر
واألضرحة والمساجد التي أقيمت تشريفا ً لھم ,ويمنعون أيضا ً تقديس شخص النبي )ج ،2
ص.(444 .
وعندما كان يؤدي مناسك الحج في مكة ،صادف مجيء طائفة من الوھابيين للقيام بفريضة
الحج ,وكانوا حليقي الرؤوس ،شبه عراة ،مدجﱠجين بالسالح ،فأحدثوا الرعب في السكان,
ولكن ما إن أتيحت الفرصة لباديا كي يتصل بھم ,ويتعرف عليھم ,حتى اكتشف فيھم
مجموعة من الفضائل والصفات الطيبة أعظم مما وجده عند بقية العرب ,ونتركه يسجل
ذلك بنفسه قائالً« :ال يسرقون أبداً ،سواء بالقوة أو عن طريق الخديعة ،أوفياء لرؤسائھم،
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يتحملون كل ألوان المعاناة ,ويتبعون قادتھم ولو إلى آخر الدنيا ،ال يتراجعون أمام أي خطر
أو صعوبة»)ج  ،2ص.(324 .
ولكنه يرى -بعد أن تأمل مواقفھم وعقيدتھم جيداً -أن مثلھم األعلى الديني واالجتماعي
سوف يجد معارضة قوية تحول دون انتشاره في المناطق األكثر غنى وتقدما ً؛ لتشدده
وصرامته واصطدامه مع العادات والتقاليد التي دأبت عليھا الشعوب اإلسالمية األخرى,
ويقول في ھذا الصدد ما يلي« :إذا لم يخفف الوھابيون قليالً من تش ﱡددھم في المبادئ التي
يؤمنون بھا ،فيبدو لي أن من المستحيل أن تنتشر الوھابية في بالد أخرى أبعد من ھذه
الصحراء»)ج  ،2ص.(440 .

المدينة المنورة
تظل المدينة المنورة ھي المدينة الوحيدة من مدن الحجاز التي لم يتسن لباديا الدخول إليھا
وزيارتھا؛ ذلك بأنه بعد مغادرته مكة ،رجع إلى جدة في  3مارس 1807م .ومن ھناك
أبحر إلى مدينة ينبع في  30مارس ,وكانت له رغبة أكيدة في زيارة المسجد النبوي
بالمدينة ،بالرغم من أن الوھابيين -كما جاء في كالمه -كانوا يمنعون الحجاج من القيام
بھذه الزيارة ,واستطاع أن يتفق مع قافلة تضم حجاجا ً أتراكا ً ومغاربة لزيارة قبر الرسول
–صلى ﷲ عليه وسلم ,-إال أنھم في طريقھم إلى المدينة المنورة اعترضھم عدد من
الوھابيين ومنعوھم من ھذه الزيارة ,وأرغموھم على الرجوع إلى مدينة ينبع ,وبذلك لم
يستطع دومينجو باديا الدخول إلى المدينة المنورة وزيارتھا.

خالصة واستنتاجات
بعد ھذا العرض حول الرحلة وصاحبھا ،يتضح لنا أن رحلة دومينجو باديا/علي باي
العباسي تكتسب طابعا ً خاصا ً بھا؛ لكونه رجالً أوربيا تقمص شخصية أمير عربي مسلم,
وذھب في تمثيل ھذا الدور إلى أبعد الحدود ,سواء من ناحية الشكل أم المضمون ,فاختار
لنفسه شجرة نسب عربية ,وارتدى الزي الشرقي ,وأجريت له عمليّة الختان ,وتعلم اللغة
العربية ,وواظب على الشعائر اإلسالمية ,واجتھد طوال رحلته في أن يظھر في ثوب مسلم
تق ّي ،مما أھله ألن يزور األماكن اإلسالمية المقدسة ,ويقوم بتأدية مناسك الحج ويكسب ثقة
جميع الفعاليات الحاكمة ,فوصف مدن الحجاز ,وق ّدم للجمھور األوروبي لوحة مفصلة
لمنطقة الحجاز على مختلف المستويات :الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
وغيرھا.
وإذا رجعنا إلى متن الرحلة ،وجدنا أن باديا اعتمد في تجميع ھذه المعلومات على مصدر
المالحظة باألساس ،وأحيانا ً على الرواية الشفوية لبعض األشخاص .وھذان المصدران
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ھما الركيزة األساسية التي اعتمد عليھا بعض الرحالة األوربيين في كتاباتھم في القرن
التاسع عشر ,ونتيجة لھذه المنھجية كانت ھذه الكتابات -في أغلب أطوارھا -تفتقد
الموضوعية والنزاھة العلمية ،إضافة إلى بعض األخطاء في المعلومات المتعلقة بكثير
من النواحي) :التاريخية ،الدينية ،االجتماعية.(...
إن الموضوعية التاريخية والنزاھة العلمية مفقودتان في ھذه المصادر إذا علمنا أن باديا -
كغيره من الرحالة األوربيين -كان يؤلﱢف مصادره ويكتبھا؛ ليقدمھا للقارئ األوروبي أ ّوالً
وقبل كل شيء ،وبالتالي يرسم الصورة السائدة نفسھا في تلك الفترة :تَقَ ﱡدم الغرب األوروبي
وتفوقه مقابل التخلف الفطري والمزمن للمشرق العربي ,وھذه المسألة منعت الرحالة
األوروبيين من معرفة اآلخر معرفة موضوعية.
مالحظة أخرى يمكن تسجيلھا؛ عندما نحدد طريقة لبناء المعلومات التي ساقھا باديا,
وندمجھا في وحدة متناسقة ومتكاملة تسھل علينا معرفة المعلومات التي ساقھا حول منطقة
الحجاز.
فكل المدن التي زارھا الرحالة حظيت بتسجيل المعلومات حول مرافقھا ووصف معالمھا,
غير أن النصيب األوفر حظيت به مكة ,وھذا يرجع إلى المكانة الدينية التي تحظى بھا؛ إذ
كانت كذلك ھي المستھدفة من طرف باديا لتأدية مناسك الحج ,وما كانت تبثه ھذه المدينة
آنذاك من فضول في نفوس األوربيين تجعلھم يتوقون ويجتھدون لزيارتھا قصد التعرف
عليھا وسبر أغوارھا ,كما أن المدة التي مكثھا باديا بمدينة مكة )من  23يناير 1807م إلى
 2مارس 1807م( كانت أطول من غيرھا من ال ُم َدد التي قضاھا في المدن األخرى ,وقد
وفرت له الوقت لتجميع المعلومات وتسجيل المالحظات التي شملت جميع المستويات.
ولكن بالرغم من الشطط والمبالغة التي وقع فيھا الرحالة باديا في بعض معلوماته ومالحظاته،
فإن رحلته ال تخلو من فوائد ,وتظل مصدراً تاريخيّا ً حول أوضاع منطقة الحجاز في بداية
القرن التاسع عشر ,وال يمكن دحض كل ما تحتوي عليه ونفيُه.
صحيح أن باديا في رحلته كان يستھدف إسداء خدمة للجانب األوروبي ،وھذا ما دفع
بالبعض إلى االعتقاد أنه عميل سري لنابليون بونابرت ,أرسله لدراسة الحركة الوھابية,
وكيفية تسخيرھا لخدمة أغراض اإلمبراطور الفرنسي في مصر وسوريا؛ ودفع بالبعض
اآلخر إلى رؤية أن ھذه المالحظات الفلكية التي يقوم بھا الرحالة في البحر األحمر ھي
لحساب الوزارة البحرية الفرنسية) ,([21]1غير أنه في رحلته إلى الشرق تحرر من االھتمام
األكبر بالسياسة وخطط المؤامرات التي كلفه بھا رئيس الوزراء اإلسباني كودوى في
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المغرب سنة 1803م ،وبدأت رحلته تتخذ وجھة جديدة ،بحيث أصبح الھدف العلمي منھا
يجيء في المقدمة ,ولم تكن رحلته إلى مكة ذات أغراض سياسية خفية أو أھداف تبشيرية،
وإنما كانت تدخل باألساس في مجال األنثربولوجيا ,فقدم في مصدره لوحة اجتماعية عن
منطقة الحجاز والعادات والتقاليد بھا ،وسلسلة من األحداث التاريخية وصورة حول الحياة
الدينية ،وأرفق ذلك برسوم ذات أھمية كبيرة ,فقد نسخ للمرة األولى -وفي دقة متناھية-
اآلثار اإلسالمية في مكة ,وإليه يرجع الفضل في أننا نملك أقدم رسم وأدقه لموقع مكة
الجغرافي تصويراً باليد ,8وھو األول الذي استطاع تحديد المواقع الفلكية لجدة ومكة,
وبذلك كان الوصف الذي قدمه لمدن الحجاز ومرافقھا -وباألخص المرافق الدينية في مكة-
يعطينا صورة عن وضعيتھا على جميع المستويات في مطلع القرن التاسع عشر.9
وقبل إنھاء ھذا العرض تجدر اإلشارة إلى أن دومينجو باديا ،بعد انتھاء رحلته ورجوعه
إلى إسبانيا سنة 1808م واستقراره بفرنسا ،حاول القيام برحلة استكشافية أخرى إلى الحج
لحساب فرنسا ،تحت اسم الحاج علي أبو عثمان ,وفي  18يناير 1817م ،غادر العاصمة
الفرنسية قاصداً دمشق عن طريق البر ,غير أنه لم يبلغ مراده؛ ألن المرض اشتد به وتوفي
في صحراء األردن ,ودفن على الطريقة اإلسالمية في قلعة البلقاء في الجنوب الشرقي من
األردن.10
 1ـ لودوفيكو دي فارطيما ) :(Ludovico di Varthemaإيطالي له رحالت في مصر وسوريا والجزيرة العربية وإيران والھند
وإثيوبيا .زار مكة والمدينة ابتداء من سنة 1503م ,طبع كتابه في إيطـاليا بروما سنة 1510م و1517م ،وفي البنـدقية سنة 1518
و 1535و1563م .ونشرت الترجمة الفرنسية األولى سنة 1556م ،نشرھا لويس طونبرال ) (Luis Temporalتحت عنوان:
 .Voyages de Loys Barthemeأما الترجمة اإلنجليزية ،فظھرت سنة 1576ـ1577م) .انظرR.H. Kieman, :
L’exploration de l’Arabie depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Traduit de l’anglais par Ch.
.(Mourey, éd. Payot, Paris, 1938, p103.
 2ـ نذكر منھم :جوزيف بيتس ) (Joseph Pittsالذي كان أول أنجليزي يزور الحرمين .نشر كتابه في القرن الثامن عشر تحت عنوان:
 .A Faithful Account of the Religion and Manners of the Mahometansوفي منتصف القرن  ،17أرسل ملك الدانمرك
فريديريك الخامس بعثة إلى الجزيرة العربية تضم سبعة أفراد ،من بينھم :كارستن نيبور ) .(Karsten Niebuhrخلﱠف كتابا ً تحت عنوان:
 ،Les voyages à travers l’Arabieنشر باأللمانية سنة 1772م ،وبالفرنسية في أمستردام سنة  1724و1780م ،وباإلنجليزية سنة
1792م) .انظر.(Kieman, ibid., p. 82-83, 117 :
 3ـ حول حياته راجعGarcia de Herros, Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie d’Egypte, :

Alexandrie, 1923; G. Spillmann, Napoléon et l’Islam, Paris, éd. L.A.P, 1969; H. de Castries,
« Napoléon et le Maroc », dans Revue Hebdomadaire, n° 16, 8 avril 1908
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ـ ھناك مراجع تؤكد أنه أنھى دراساته في جامعة بلنسية ) .(Valenciaانظر بالخصوصSpillmann, op. cit., p275 :

5

ـ H. de Castries, op. cit., p4.

6

ـ يقول في كتابه عن عملية الختان« :سمعت كالما ً يقال للنصارى مفاده أن بعضھم ممن زاروا البالد اإلسالمية ،وسافروا في أمان ،ت ّم لھم ذلك
بفضل ارتدائھم ز ّ
ي السكان؛ ولكني أرى أن ھذا مستحيل لو لم تُجْ َر لھم عملية الختان؛ ألن ھذه المسألة ھي أول ما يستعلم عنه بمجرد
رؤية األجنبي؛ إذ بمجرد وصولي إلى طنجة استفسروني شخصيا ً»Ali Bay el Abbassi, Voyages d’Ali Bay el ) .
.(Abbassi en Afrique et en Asie pendant les annés 1803-1807, Paris, 1814, T. 1, p. 18

7

ـ اسم الكتاب بالفرنسية ھو المشار إليه آنفا ً في الھامش رقم 6؛ وھو الذي اعتمدناه في ھذا البحث.
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8

ـ الطاھر أحمد المكي« ،أول رحالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن التاسع عشر» ،مجلة الفكر العربي ،العدد  ،51يونيو
 ،1988ص.188

9

ـ الرحالة األوربيون الذين جاءوا بعده لم يكتشفوا إال أخطاء قليلة ,والرحالة اإلنجليزي ريتشارد بورتون ) ،(Burtonالذي جاء بعده بنصف
قرن من الزمان ،نسخ عدداً من الصور والرسومات لموقع مكة ،وأشار كثيراً إلى رحلة علي باي) .انظرKieman, :
.(L’exploration... op. cit., p117

10ـ الطاھر أحمد المكي ،المقال السابق ،ص.192
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مسألة الحرب العادلة في النقاشات المعاصرة
قراءة :أمين فرشوخ
جون كلسي



الكتاب ،بالعربية ،صادر عن الشبكة العربية لألبحاث ،في بيروت ،لبنان ،في طبعته األولى عام 2009م،
في  287صفحة ،مصادره ومراجعه  160بين كتاب ودورية وأطروحة جامعية ومنشور الكتروني بالعربية
واالنكليزية.
ينتھي الكتاب ،كما يبدأ ،باستعادة عبارات من خطاب الرئيس جورج بوش اإلبن ،ألقاه في  18حزيران
2005م ،منھا :إن الواليات المتحدة األميركية وحلفاءھا يخوضون حربا كونية شاملة تدور رحاھا بين الدول
– األمم الديمقراطية التي تكرس نفسھا لحماية ونشر الحرية ،من جھة ،وحركات عاقدة العزم على التصدي
لتلك الجھود ،من جھة أخرى ،وبالتالي فإن للحرب بعدا عقائديا .والنزاع بين المؤيدين للديمقراطية
والمجاھدين اإلسالميين إنما يشكل لحظة حاسمة بالنسبة إلى اإلنسانية .ويتابع المؤلف :إن السؤال الذي
يطرحه المسلمون الديمقراطيون بشأن الحرب على اإلرھاب وما ھو االستخدام المالئم للقوة العسكرية في ما
يتصل باألھداف السياسية الشرعية ،إنما ھو سؤال جيد وجدير أن يؤخذ باالعتبار ،كلما بدأ نقاش المواضيع
المتصلة بالعدالة والحرب وأيا كان المشاركون فيه.
وھكذا ،فإن أرقى ما يتطلع إليه ھذا الكتاب -كما قدم المؤلف -ھو وصف كيفية ممارسة منطق الشريعة
اإلسالمية بين المسلمين المعاصرين ،وبخاصة بالنسبة إلى النقاش الدائر حول القوة المسلحة واألخالقيات
السياسية المستوحاة من الحجج والحيثيات التي يسوقھا الناشطون اإلسالميون .ويرى أن فھم ھذه الحجج
حول الحرب العادلة يتطلب كما كبيرا من المعرفة بالطرق التي يروي بھا المسلمون تاريخ نشوء متحدھم
وتطوره وھو تاريخ غني ،عني به الفصل األول من الكتاب .أما الفصالن الثاني والثالث ،فكانا لشرح كيفية
توصل المسلمين إلى إجماع حول سلسلة المناھل المالئمة وتبرير أحكامھا ،وحول القواعد التي تسوس
النصوص المتوافق عليھا بخاصة في الفترة بين  750و 1400ميالدية ،أي الفترة التي بلغ فيھا النفوذ
اإلسالمي السياسي أوجه ،فكانت «أحكام الجھاد» التي زودت المسلمين المعاصرين بسلسة من المراجع أو
«السوابق المجتمع عليھا» التي يسعون إلى قياس الحقائق واألباطيل بھا ،في مقوالت تتعلق باالستخدامات
السياسية للقوة العسكرية .وفي الفصلين الرابع والخامس ،يناقش المؤلف الحجج المعاصرة والنتائج التي آلت
إليھا .ويقيم ،في الفصل الخامس ،الدالئل والبراھين على أن الخالف والجدل حول التسويغات التي يدلي بھا
النشطاء بشأن المقاومة المسلحة ،إنما يؤشران إلى أزمة تطال الشرعية أو المشروعية في الفكر اإلسالمي،
ليتساءل :في ظل ھذا الكم من الرؤى التنافسية ،أيمكن الجزم في أي من الجھات ھو الصحيح أو الصائب ؟
ويختم في الفصل السادس واألخير بالقول :إن الكثير يتوقف على الطرق التي تعتمدھا مجموعات من
 أستاذ أخالقيات الدين ,جامعة والية فلوريدا .
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المسلمين إلدراك حيزھا السياسي ،لذا ال بد من اإلشارة إلى إن التفكر في إمكانيات نجاح الحجج التي
يطرحھا المسلمون المدافعون عن الفكرة الديمقراطية والمؤيدون لھا ،ال يقل أھمية عن كيفية
كيفية إدراك المسلمين للنھج الذي تعتمده كل من الواليات المتحدة وحلفائھا ،في ما يتعلق بالحرب على
اإلرھاب.

الفصل األول :في األصول
يتفحص المؤلف المعاني الجذرية للفظة «إسالم» فيرى أنھا :االستسالم واالنقياد والطاعة ،أي إن اإلسالم
ھو طريقة في العيش يتوالھا المؤمن بنية إطاعة ﷲ وتوقيره« ،وفي ھذا السياق يكتسي جزم الرئيس بوش
بأن اإلسالم يعني السالم بعضا من الصحة والشرعية» .ثم يتساءل المؤلف عن ماھية االنقياد لمشيئة ﷲ ،أو
«ما ھو اإلسالم»؟ ليرى في األجوبة المتعددة ثالثة يسلط الضوء عليھا  :أوال ،إن اإلسالم حركة دينية تبدأ
بحياة وأعمال رجل يدعى محمد -صلى ﷲ عليه وسلم ،-ثانيا ،اإلسالم ھو الديانة الطبيعية أو الفطرية
لإلنسان ،ثالثا ،اإلسالم ھو القوة المحركة الكامنة وراء حضارة عالمية عظيمة.
وھكذا أوال ،يبدأ جون كلسي ،مؤلف الكتاب ،بعرض سيرة النبي محمد -صلى ﷲ عليه وسلم ،-وفاقا
للسنة ،متوقفا عند والدته في عام الفيل وداللة ذلك ،في إشارة إلى صد الغزوة الحبشية اليمنية التي
استخدمت فيھا الفيلة ،ثم مستعرضا الفضائل القبلية وأھمھا المروءة ،ليقف عند ما حوله اإلسالم في الثقافة
الجاھلية ،حين أحل محل «الرجولة» مفھوم «التقوى ومحل الھيكل الجامع لآللھة الدعوة إلى اإليمان بأن ال
إله إال ﷲ ،و محل «االستذكار» صورا تمثل يوم الحساب أو اليوم األخير ،ومحل الدرب الذي ضربه
األسالف إلى االحتكام «الحكم بالقرآن» ،وھو ما مثل تحديا للثقافة القبلية .فتاريخ النبي -صلى ﷲ عليه
وسلم -يبدأ في سياق ثقافة عربية قبلية ،وينتھي بالزعم أن ھذه الثقافة قد تحولت بفعل حركة اإلسالم،
وتفترض السير اإلسالمية أن ﷲ قد أعد شبه الجزيرة لقدوم النبي -صلى ﷲ عليه وسلم .-ثم يذكر نزول
الوحي واآليات األولى ،ليصف سيرة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -بأنھا جدل بين الكفاح واألمل ،فما أنزل
على النبي-صلى ﷲ عليه وسلم -ارتبط بتحديات وضعھا سكان مكة في وجھه ،فھو يخطئ أسالفھم،
«وسحره يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه  ،»...ثم كانت الھجرة إلى المدينة المنورة التي شكلت
حدثا مفصليا وتطورا نوعيا في السيرة النبوية ،إذ صار رجل دولة ،يمارس القيادة ،ويعقد المعاھدات .وحين
قطع ممثلو قبائل المدينة على أنفسھم عھدا بالتزام أوامر النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -وقتال المكيين بمعيته،
تساءل المؤلف :لماذا التشديد على القتال؟ ويجد الجواب على صفحات السيرة النبوية التي تفيد إذن القرآن
بذلك )الحج  (40-39فالقتال مجاز من أجل مقاومة الظلم ،من ھنا كان المنطلق النتقال النبي-صلى ﷲ عليه
وسلم -ناحية السياسة ،في مقاربته للعالقات القبلية حتى تأسيس «دستور المدينة» الملفت بما يتضمنه من
بنود يتساوى فيھا المسلمون واليھود ويتعھد كل منھما القتال إلى جنب اآلخر .لكن ھذا التكافؤ لم يستمر
طويال ،فحين تدھورت العالقات سلطت معظم الروايات الضوء على اتھام اليھود بتقديم العون إلى المكيين،
فدار القتال بين أھل المدينة والمكيين :فمن قاتل مؤتمرا بأمر النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -عد مسلما ً حقيقيا ً
)آل عمران  ،(171-169واآلخرون الذين تحفظوا نالوا التشجيع ليقاتلوا )النساء  ،(75أما الذين أحجموا عن
تلبية النداء فإنھم موصفون بالخبث والجحود والشرك.
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ويختم المؤلف باستنتاج أن قصة حملة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -ضد المكيين ليست عسكرية الطابع
والمحتوى فحسب ،وإنما له دور دبلوماسي واضح.
ويتابع شارحا ً النقطة الثانية ،بأن اإلسالم ھو الديانة الطبيعية الفطرية لإلنسانية ،فيشير إلى أن سيرة النبي -
صلى ﷲ عليه وسلم -ترقى إلى أبعد من المھمة التي أوكلت إليه .فكتبة السنة األوائل شددوا على دور
اإلرادة اإللھية في اإلعداد للدرب التي قدر له السير فيھا ،كما تحدثوا عن نصوص قرآنية تؤكد أن رسالة
محمد -صلى ﷲ عليه وسلم -ھي استمرار لرسالة كل من موسى وعيسى وإبراھيم .وفقھيا ،ترتكز الديانة
على أن البشر يعتنقون الديانة الطبيعية والفطرية ،فكل طفل يولد مسلما ،ذكرا كان أو أنثى ،ومرجع ذلك –
غير الحديث النبوي – ما في القرآن من آيات ،منھا )األعراف  (173-172و)الروم  (30و )األحزاب
 ،(72التي تؤكد أن االستسالم لمشيئة ﷲ وطاعته ،ھو طبيعة فطرية .ومفھوم اإلسالم كدين لإلنسانية يجد له
الزمة في القول إن للكائنات البشرية مقدرة على االعتراف با  ،ففي قصة إبراھيم يظھر إيمانه ووالؤه
في تصرف مثالي ،ولكننا نتساءل عن كيفية وصوله إلى ذلك ،فإذا بسورة عمران ) (67-65نص يشير إلى
إن إسالم إبراھيم كان  ،لم يأخذه من كتب اليھود أو النصارى ،أما اآليات القرآنية فقد نزلت بعد ذلك .ففي
سورة األنعام نقرأ رواية مقتضبة ) (82-74عن ما يمكن أن يكون ضالة إبراھيم الدينية المنشودة ،تبدأ اآلية
في الليل عندما يقع نظره على كوكب فيقول )ھذا ربي( ،ولكن سرعان ما يأفل ،ثم يقول عن القمر القول
نفسه ،وحين أشرقت الشمس وخسفت ضياءه ،دفعه ذلك إلى اإلدراك بأن ربه أعظم وأكبر من أن يكون
نجما أو قرصا منيرا .وبكالم آخر ،فإن ﷲ ھو من يتولى إدارة العملية كلھا ،ولكن إدراك إبراھيم ال يتم إال
عبر ممارسته لطاقته على التفكير .أما الناس الذين ال يدركون ذلك فھم قاصرون عن ممارسة القدرة التي
فطروا عليھا ،وقد يكون )التكاثر( ھو ما يلھيم ،فالتكاثر يستتبعه الجھد والمنافسة مما يحجم المرء عن
التفكير.
لكن البشر يبدون في وضع شاق ،إذ خلقوا ليأتوا بما أمرھم ﷲ به ،لترجح يوم القيامة حسناتھم على سيئاتھم،
فھم بالتالي مسؤولون عن أعمالھم مع أن ﷲ نبھھم لما ھم مدعوون إليه ،إال أن انشغالھم بالتكاثر الدنيوي قد
أعمى بصيرتھم ،فھل لھم من دواء؟ نعم ،يقدم القرآن جوابا وھو أن ﷲ أرسل األنبياء تعبيرا عن رحمة
إلھية ،فمع أنه غير مطالب بتقديم العون للبشر إال أنه ال يحجبه عنھم ،وھو من أسباب مثابرة القرآن على
وصف ﷲ بـ )الرحمن الرحيم( إذ يرسل األنبياء لتذكير الكائنات بحالھا .من ھنا ،تكون النبوة ھي الدعوة
لدين اإلنسانية ،كأن نقول :أن تاريخ اإلنسانية ما ھو إال تاريخ محاوالت ﷲ بتذكير الكائنات البشرية
بطبيعتھا الحالية ،وبتحذيرھا من العواقب التي قد تنتج من قلة تنبھھا لما يوصيھا به .وفي تحديد أكثر لمفھوم
القرآن للنبوة نتطرق إلى صيغة تمييز رسالة محمد -صلى ﷲ عليه وسلم ،-فھو ناطق بالعربية ،والقرآن
)كتاب عربي( ورسالة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -ھي حمل أمته على أداء المھمة نفسھا التي أداھا كل من
موسى وعيسى في أمته ،فموسى أتى بالتوراة لبني إسرائيل وأتى إليھم عيسى باإلنجيل عينه ،وكان من شأن
رفض اليھود لرسالته أن أدى إلى انقسامھم إلى أمتين :أمة بني إسرائيل ،وأمة المسيح ،وكما لو إن
الرسالتين ال تكفيان ،حمل محمد -صلى ﷲ عليه وسلم -القرآن إلى العرب ،فزودھم أيضا بإضافة حديثة
العھد للدين الطبيعي الحنيف ،إذ دعا كال من اليھود والنصارى إلى اإليمان با  ،أي إلى التدين باإلسالم،
وقدم لبقرآن نفسه أنه )الفرقان( ألنه فرق بين الحق والباطل .وأوصى محمد-صلى ﷲ عليه وسلم -أتباعه
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بأداء مھمة مستدامة تقتضي منھم تذكير اليھود والنصارى وغيرھم بحقيقة اإلسالم ،فإن القوا صدى ،وجب
عليھم أن يأمروا بالمعروف وينھوا عن المنكر معتمدين إصالح الباطل باليد )أي بالعمل السياسي وإن دعت
الحاجة بالعمل العسكري( وباللسان )الوعظ واإلرشاد( وبالقلب )عبر رفض المؤمن بقلبه ما ال يقوى على
القبول به وما ال سبيل إلى مواجھته والتصدي له(.
أما النقطة الثالثة في تعريفه «اإلسالم» بأنه :القوة الحافزة لحضارة عالمية ،فيبدأھا المؤلف من عام وفاة
النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -وما أصاب الجماعة اإلسالمية من اضطراب ،ثم يشير إلى «ما يبعث على
الذھول» مما حافظت الجماعة عليه وھو :المضي بالحركة اإلسالمية ،ال بد من استمرارية دور النبي -
صلى ﷲ عليه وسلم -بالخالفة وأن تكون في عھدة أصحابه البارزين ،وينبغي على ھذه القيادة أن تعمل على
تسديد ومؤازرة خطى أمة المسلمين في المھمة الموكولة إليھا والقاضية باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر
باليد واللسان والقلب.
وھكذا ،عمليا ،فرض أبوبكر دفع الضرائب بالقوة) ،حرب الردة( وأنجز مع عمر التكافل الديني في شبه
الجزيرة العربية ،وفي عھد عثمان وعلي دان ما تبقى من أرض العراق وإيران ،ثم ساد نفوذ المسلمين على
كل شرق إفريقيا وشبه القارة الھندية واألناضول وأجزاء من جنوب ووسط القارة األوروبية ،وھذا االتساع
الجغرافي لنفوذ اإلسالم يحظر التعميم في تقويم األثر الذي تركه في السلوك الديني والسياسي ،لكن قيما
معينة ال يمكن إغفالھا ،تعد نموذجية يقتدى بھا لشرعيتھا ،منھا :
الروايات المعتمدة والمتعلقة بأواخر أيام النبي -صلى ﷲ عليه وسلم ،-تروي عن الرسائل التي أمالما إلى
حكام اإلمبراطوريات العظيمة في زمانه يدعوھم فيھا إلى اإلسالم ،وإال فينبغي عليھم أن يدخلوا في عالقة
خاضعة للجزية وھي طريقة يعترفون فيھا بسيادة اإلسالم وتفوقه كدين حنيف ،أما إذا أبوا ذلك ،فإن عليھم
أن يدركوا أن محمدا-صلى ﷲ عليه وسلم -إنما ھو مكلف برسالة إلھية لن يتأخر في نشرھا مستعمال كل
الوسائل المالئمة ،فلھذا أنزل ﷲ عليه الكتاب وأعطاه السيف .لقد رأى المسلمون أن توسع اإلسالم فعل قدر
إلھي ،أسس ألنظمة سياسية اعترفت باإلسالم دينا حقا وطبيعيا وفطريا لإلنسانية ،وحلت محل أنظمة مان
ألخطائھا الدينية وشوائبھا األخالقية أن جرت عليھا صفة االستبدادية .لقد زاد ھذا االتساع من فرص تعايش
العديد من البشر بسالم ،مع درجة معينة من العدالة .ما انعكس انفتاحا ،فاإلسالم أعطى للشعوب المتحررة
حق الخيار باإلبقاء على دينھم ،وھو ما يؤشر إلى فكرة إدارة البالد بطريقة أبوية مفيدة ،طارحا مسألة
«فتح» البالد عوض «احتاللھا» ،ألن اعتقاد المسلمين أنھم إنما يحملون إلى تلك البالد دينا في صميم
الفطرة البشرية ،وليس معتقدا غريبا أبدا.
وھكذا استلزم التوسع برنامجا منظما ،يكون «الجھاد» فيه رمزا لجھد المسلم ،فلقد تطورت مفاھيم القتال
المشرف ،نظرا إلى ارتباطھا بھذا المعتقد ،تماما كما فعلت مفاھيم أخرى مثل التضحية والشھادة في سبيل
ﷲ .وحين يحل الحكم بالشريعة ،أي بالقانون اإلسالمي ،محل األنظمة االستبدادية ،فإن ثمة ثوابت ،البد
منھا ،يخضع لھا الحكام والمحكومون .فـ«واجبات المواطنين» المقيمين في ظل دولة إسالمية غير واجبات
«أھل الكتاب» ،والسؤال ھو عن «ماھية الشريعة» وكيف تحولت من نص إلى واقع معيوش ،وھوما
سنعالجه الحقا ،لكن إذا عدنا إلى سيرة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -سنرى بأنه يسلم بأن اإلسالم ھو الذي
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يعد بالسالم الذي ال يرى فيه غياب النزاع فحسب ،بل إحقاق العدالة ،وھي كلمات ال تجد لھا تجسيدا ما لم
تنظم شؤون المجتمعات بطرق لھا توصيف شرعي.
على نحو مماثل ،فإن اإلسالم دين «جھاد» بمعنى الكفاح والنضال ،فمن خالل والية محمد -صلى ﷲ عليه
وسلم -وتنزيل القرآن ،خلق ﷲ أمة مكرسة لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،أما الزعم بأن اإلسالم دين
ملؤه الشرور فھو نقاش ال يحتكم جيدا إلى التوصيف التاريخي والسوسيولوجي ،لنغير السؤال ،فنسأل ما إذا
كان اإلسالم يقدم شيئا مختلفا عما تقدمه أديان العالم األخرى؟ والجواب واضح وھو النفي ،فالنصارى
واليھود سيجدون فيه عناصر مألوفة للغاية ،في سيرة محمد -صلى ﷲ عليه وسلم -وفي الفقه ودوافع
الحضارة اإلسالمية .وھذا االعتياد ناجم عن واقع أن اإلسالم مبني على مجموعة من األفكار المتداولة في
طول الشرق األدنى القديم وعرضه .وھذا ال يعني إنكار الفوارق المھمة بين األديان ،مما يجعل ھذه الديانات
مرتبطة بعالقات وثيقة دون أن تمثل دينا واحدا ،لذا فإن وصف اإلسالم بدين ملؤه الشرور يعني فصله عن
سياق األديان السابقة ونكران للبينات الجلية في القرآن والسيرة.
الفصل الثاني  :في منطق الشريعة اإلسالمية وتسوبغ أحكامھا
وھو فصل طويل يفند فيه المؤلف المراحل التي مر فيھا إدراك كنه الشريعة ،منذ عھد الخالفة الراشدية
حتى اليوم ،منطلقا من أن المسلمين عالجوا في طرق مختلفة قضايا الصواب والضالل ،فأدبھم درس
السلوكيات واألخالقيات باإلضافة إلى أعمال فكرية تميزت بفرادتھا ،عالجت مضمون الشريعة وأحكامھا.
وألن الشريعة ھي الطريقة التي يمكن للمرء أن يحيا بموجبھا حياة صالحة يرتضيھا ﷲ ،ألنھا تعكس مفھوم
اإلسالم كدين طبيعي فطري ،ال غرابة أن نرى المسلمين يتحرون عن الصواب والباطل منذ بدايات
اإلسالم ،منقادين بالطاعة لمصدرين انتھى التقليد اإلسالمي إلى ربطھما بالقرآن والسنة .وقد انبثقت فئة من
المختصين في قراءة وتفسير القرآن ،كما في قراءة وتفسير األحاديث النبوية ،وھكذا صار العلماء مصدرا
مھما ينھل منه أبناء األمة لما يتعلق بالشريعة .وألن إدراك كنه الشريعة واجب على كل المسلمين ،فمساھمة
مثل ھؤالء ال بد من النظر فيھا كواحدة من أھم التطورات في تاريخ منطق الشريعة اإلسالمية وتسويغ
أحكامھا.
أوال  :التطورات األولى  :عندما توفي عمر بن الخطاب ،كانت موجة التوسع اإلسالمي تتقدم ،وقد اعتمد
خلفه عثمان بن عفان نظامه في اإلدارة ،ففي كل إقليم تأسست إدارة جديدة كفيلة بالشھادة على سيطرة
اإلسالم ،وعمد حكام األقاليم بالتعاون مع المقاتلين المولجين بتأمين الحماية ،إلى إدارة الصلوات وما لحقھا
من تعليم ديني ،تطلب معلمين مختصين بقراءة القرآن.
ويشير المؤلف إلى أنه «يصعب التحقق من صحة الرواية التقليدية التي تعزو إلى عثمان جمع آيات القرآن
وسوره» ،وھو إذا كان قد تحقق ،يتابع «يصبح الزعم أن المعارضة التي استھدفت حكمه بتھمة فشله في
الحكم وفقا لما يمليه كتاب ﷲ ضربا من ضروب السخرية» .ويتابع سرد أحداث «الفتنة األولى» أو ما
يسميه «الحرب األھلية» ،والتي انتھت بانتصار معاوية ،الذي شكل رفضا للقيادة الصائبة ،وبالتالي انحرافا
عن األنموذج الذي أقامه النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -بإمالء من ﷲ تعالى .ولعل في ما كان يحتله القرآن
الكريم من أولوية واضحة في الجداالت حول الصواب والضالل ،ما يثير االھتمام ،فالشعار القائل «بيننا
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وبينكم كتاب ﷲ» يشير إلى اعتراف المسلمين بالصلة الوثيقة للنص باإلرشاد .مما يبرز دور الوسطاء في
النزاع ،وأھمية طبقة من المختصين عنيت بالحفاظ على النص القرآني وحسن تجويده .ھذه الطبقة تعزز
شأنھا على يد األمويين ،الذين فضلوا إطالق تسمية الخالفة على نظامھم ،وأمنوا الحملة الدعائية المتسقة مع
ھذا االدعاء ،ومع ذلك ،بقي بعض المرتلين المستقلين ،ومنھم حسن البصري.
ويبدو أن الحسن عمل ناقدا لبعض المزاعم األموية ،بطريقة تقدم المفھوم القائل بأن المعرفة تشكل نوعا من
السلطة .فعندما سئل عن مزاعم األمويين بالشرعية االھية قال على سبيل االفتراض :ال طاعة لمخلوق في
معصية الخالق.
لكن ما وصلنا عن أعمال الفقھاء في دمشق قليل ،سوى ما نقل عن وجه بارز حمل اسم «األوزاعي» ورد
ذكره مؤسسا لمذھب مميز قارب به منطق الشريعة اإلسالمية« .وقد وقف عنده بعض البحاثة مستشھدين
بآرائه في منطقة )ساحل الشام( عرفت تواصال جواريا مستداما بين المسلمين والنصارى ،وربما اليھود
أيضا».
أما أبرز وجوه مكة والمدينة وأكثرھم علما آنذاك ،فكان مالك بن أنس ،وأعظم أعماله «الموطأ» كمثال عن
منھج فكره ،وفي العراق ،ال شك بأن األئمة ھناك شكلوا جناحا فكريا احتضن «معارضة تقية» لحكم
األمويين ،مما أسھم في نجاح الثورة العباسية فيما بعد.
ثانيا :التطورات التكوينية  :مع انتقال الخالفة إلى العباسيين ،نشأت في العراق طبقة من األئمة ادعت القدرة
على تمييز الصواب من الضالل ،وذلك على أساس المعرفة الدينية رابطين السلطة بالنص القرآني .وإذ
أخذ العباسيون علما بھذا الواقع ،عملوا على تعزيز قضيتھم ،واعدين بإنشاء «حكومة تلتزم بكتاب ﷲ وتحكم
بموجبه» .وحين حصلت «مناظرات فقھية» بين بعض أولئك األئمة ،بناء لمنھج «علم الكالم» ،عرفت
المعتزلة ،أو االنفصاليون الذين أتوا بمنطق فيه مكنون سياسي واضح ،أسعف الخلفاء العباسيين بإرشاد
وتوجيه ديني .أما إذا أردنا الحصول على أمثلة تسوغ أحكام الشريعة اإلسالمية ،فعلينا أن نتحول إلى حلقة
مختلفة من األئمة العراقيين ،على رأسھا أبو حنيفة ،مؤسس المدرسة التي حملت اسمه ،وأبو يوسف صاحب
كتاب الخراج ،والشيباني صاحب كتاب السير ،واالثنان األخيران ھما شاھدان على المقاربة التي اعتمدھا
أبو حنيفة في مذھبه.
فكتاب الخراج يعالج القضايا المتعلقة باألراضي ،عاكسا النقاش المستمر حول حكومة المناطق التي فتحھا
اإلسالم أو حررھا .وكتاب السير يعالج العالقات بين األقاليم ،عاكسا النقاش الخالفي حول أحكام في
المواضيع العسكرية والسياسية المھمة .وفي أعمال أبي يوسف والشيباني ،نرى نشوء أسلوب مستقل من
التفكير ،أسھم في تأسيس طبقة من المختصين الدينيين أو الفقھاء .ومما ال شك فيه ،أن الغاية األولى التي
سعى إليھا العلماء ،من مصاف أبي يوسف والشيباني ،ھي «التعليم» ،ففي نصوصھم استشھادات من القرآن
والسنة ،وقد أخرجوا الفتاوى من ھذين المصدرين ،مدلين بآراء جديرة بالثقة في مسائل الفصل بين الحق
والباطل ،ويثير االھتمام أن يكون المذھب الحنفي قد تحدث عن «الرأي أو االستحسان» كأرضية شرعية
للحكم والحساب ،مزاوجا بين العلم والتقوى.
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لكن التضارب في الرأي الفقھي بقي مستمرا ،لذا ،ال غرابة أن نجد علماء يطالبون بـ«اإلجماع» ،الذي
يعني األخذ بأفضل ما أتت به المذاھب المختلفة ،إلقامة الفكر اإلسالمي العملي ،أي منطق الشريعة
اإلسالمية وتسويغ أحكامھا.على أسس أكثر تماسكا وانتظاما في اعتماد النظرية .من ھؤالء الشافعي الكبير،
صاحب «الرسالة» وغيرھا ،واالذي تعترف مؤلفاته المؤرخة لفلسفة التشريع بوضعه نظرية تامة كاملة
للقانون اإلسالمي .لكن ھذا الزعم يفتقر إلى الدقة ،فكل آرائه تستند إلى مصدرين ھما القرآن والسنة .فلنمعن
النظر بما يلجأ إليه الشافعي من حجة :
يبدأ كتابه بحمد ﷲ وطلب الھداية منه ،وحجته أن ﷲ لبى ھذه الحاجة اإلنسانية بإرساله النبي-صلى ﷲ عليه
وسلم -حامال «الكتاب المبين» )الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه( ،لكن «البيان» أصناف،
فمنه آيات صريحة واضحة ،مثل األوامر التي تدعو المؤمنين إلى الصالة ،كما يمكن الحديث عن نصوص
محددة ،ال يتضح تطبيقھا إال بالعودة إلى أحاديث النبي -صلى ﷲ عليه وسلم .-وإن شئنا الواقعية لقلنا إن
الساعين إلى طلب الھدى يعودون إلى  :القرآن ،والى الروايات الموثوقة المتعلقة بالممارسة المثالية للنبي-
صلى ﷲ عليه وسلم ،-والى «المنطق» لتفسير وتطبيق اإلشارات التي يزود ﷲ المؤمنين بھا بما يعزز
اھتمامھم بالطاعة .وفي ھذا الصدد ،إذا كان لبعض الروايات الموثوقة أن تبطل غيرھا ،فإنه ينبغي أن نجد
طريقة أو قواعد ،وھو ما سماه الشافعي «نقد متن الحديث» ،وسيشھد القرن التالي للشافعي مبادرة العلماء
إلى اصطفاء ست مجموعات من األحاديث النبوية ،ثبتت فائدتھا في سياق الشريعة اإلسالمية وتسويغ
أحكامھا.
وإذا بدا ذلك كثير التعقيد فألنه في الحقيقة ھكذا ،فقد عمد علماء العراق في فتاويھم إلى األخذ «الرأي
واالستحسان» فيما أنكر عليھم آخرون ذلك ،لكنھم جميعا التزموا «االجتھاد» ،بمعنى بذل الجھد في محاولة
التحقق اختبارا وتجربة من سنة ﷲ ،وفي رأي الشافعي أن أفضل شكل يمكن لھذا الجھد أن يتخذه ھو
«القياس» أي تقدير الشيء على مثاله .ورغم ذلك بقيت أحكام ال تحمل في طياتھا ما يضمن وضوحھا ،لذا
ينبغي البحث ،بحسب الشافعي ،عن «اإلجماع» ،وھو نادر الحدوث ،ال يعطي عليه الشافعي أي مثال.
ثالثا :النظرية الكالسيكية التقليدية  :حين وصل العباسيون إلى السلطة ركبوا موجة التشدد الديني التي
سبقھم إليھا األمويون ،وبناء لما بينه ماكس فيبر في دراسته االقتصاد السياسي ،فإن الحكام يسعون إلى
الشرعية لتفادي كلفة السيطرة التي تعتمد القسر ،فالحزم المطلوب يقتضي أن يؤمن الرعايا بوجود أسباب ال
تمت بصلة إلى تلك التي يمليھا عليھم الخوف ،تلزمھم بإتباع توجيھات الحاكم .لذا تطلع العباسيون إلى
التحالف مع األحزاب الدينية المختلفة ،فأولى المأمون المناقشات أھمية كبيرة .وقاده بحثه عن الحلفاء
الدينيين إلى الخروج عما كان معموال به في السابق ،فارتبط بالمعتزلة ،الذين عرفوا بممارستھم علم الكالم،
والتزامھم بخمسة أصول ھي :التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر،
وأخيرا الوسطية في المواقف أو المنزلة بين المنزلتين .ولعل التوقف عند مبدأ التوحيد مھم ،ألنه عنى عند
المعتزلة أن ﷲ غبر قابل للوصف ،وقالوا إن القرآن «خطاب خلقه ﷲ» ،ومن األسباب التي سوغت لھم
فھم التوحيد على ھذا النحو ،خشيتھم من أن تؤدي الطرق الشعبية في التفسير إلى تجاھل الفوارق بين
الصور اإلسالمية وتلك النصرانية المتمثلة لإللوھية.
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وفي ظل وصاية المعتزلة أسس المأمون الختبار )محنة( يمكن العلماء من إثبات والئھم للعقيدة الكامنة في
الخطاب الذي خلقه ﷲ .وكان المعرض األساسي عن اإلذعان لمشيئة المأمون ھو أحمد بن حنبل ،الراوي
والحافظ للحديث والمختص به ،وھو الملتزم بتوصيف النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -لخصائص الكتاب ،ولما
كان وفيا بھذا القدر فھو لم يؤيد المعتزلة ورفض االستجابة لطلب الخليفة ،معلال إحجامه عنه بافتقار من أمر
به إلى الكفاءة التي تؤھله وضع السؤال وإلقاءه على العلماء ،فبدا واحدا ممن أقاموا الحجة على افتقار الثورة
كليا إلى التسويغ ،وتزودنا مقاومته بمثل آسر ساحر عما ينبغي أن يكون عليه السلوك السياسي.
ومع حلول القرنين الحادي عشر والثاني عشر ،كان النظام الذي أشار إليه الشافعي واين حنبل قد صلب
تموضعه مع مساھمة علماء مثل الماوردي والسرخسي وابن عقيل وابن رشد ،وقد اشتغلوا في أصول الفقه
أي مصادر التشريع ،وھي منظومة النصوص التي يتوسلھا العلماء لسن الفتاوى .ومثال عليھا ،مالحظات
ابن رشد وھي بعنوان« :بداية المجتھد» ،وقد كان عصر ابن رشد العصر الذھبي لمنطق الشريعة عند
المسلمين السنة.
والمفردتان  :سنة وشيعة ،وثيقتا الصلة بالموضوع في ھذه الفترة ،ومن المفيد اإلشارة إلى عصر ذھبي
أيضا عمل فيه أمثال  :المفيد الحارثي ،والطوسي الذي عاش في الحلة بين الكوفة وبغداد ،وفي ھذا الموقع
نمت مقاربة شيعية مميزة لمنطق الشريعة في جنوب العراق وشرقه ،كما أصبحت إيران مركزا مھما أيضا.
فمن الوجھة الشيعية شكلت الفتنة األولى رفضا لما خطه النبي-صلى ﷲ عليه وسلم -لجماعته وعنى ذلك أن
أجزاء مھمة من مشروع الشريعة اإلسالمية وتسويغ أحكامھا كانت لتصبح موضع ارتياب ،وعلى وجه
الخصوص احتاج استعمال الروايات عن سنة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -لتفحص دقيق ،وغي ھذا المجال
اعتمد العلماء الشيعة على أعمال فقيھين ھما الكليني الرازي وابن بأبويه ،ولم تكن صدقية الروايات عندھما
لتحسم إال في حاالت تضمين االستشھاد اسم واحد من األئمة أو القادة المختارين .وعلى نحو مثير لالھتمام،
فإن بعضا من الروايات المقبولة في التصنيفات الشيعية تشھد لسلطة العقل في المسائل اإلنسانية .لكن التمييز
بين التقليدين السني والشيعي في ممارسة منطق الشريعة ،ما زال يشكل موضعا للنقاش.
رابعا ،األنموذج الحديث  :مع وجود علماء ،أفاد منھم السنة والشيعة في تحديد ھيكلية منطق الشريعة ،سمح
لھم اعتبار أنفسھم مشاركين فاعلين في نقاش عابر لألجيال حول الصواب والضالل في المسلكيات البشرية.
وھذه الممارسة اقتضت إيجاد توازن مستمر بين االستمرارية واإلبداع .فابن تيمية )ت  (1428سمى نفسه
تابعا ألحمد بن حنبل ،والونشريسي )ت  (1508عبر عما يدين بع لمالك بن أنس ،وكل من ابن تيمية
والونشريسي أنموذجا يحتذى .وھما زودا الفقھاء ،رغم ذلك ،بآلية تمكنھم من االشتغال بـ«حكم مستقل»
فأعطيا القدرة على االبتداع أو االبتكار المرتكزين على التبصر بمناھل وھيكلية منطق الشريعة ،للتحرر من
ثقل التقليد ،فاالحتكام إلى المصلحة «بمعنى ما يضمن إنقاذ المصلحة العامة» شكل في حاالت كثيرة مقاربة
أصدق وأفضل.
في ضوء ما تقدم ،تتضح أمكانية أن تحمل العصور الجديدة إمكانية مقاربات أو أحكاما جديدة ،مع إننا
نوصف منطق الشريعة بأنه «ممارسة محافظة» بمعنى أنه يستلزم دائما احترام خط السلف ،أما اإلبداع
الحقيقي فھو مفرد للقلة فقط.
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فشاه ولي ﷲ )ت  (1763كان من أول المستجيبين لھذه التغيرات ،في الھند ،مع اضمحالل سلطة
المسلمين ،إذ نفخ الحياة مجددا في عروق السلطة بتأسيس مركز لتدريب العلماء الشباب على ممارسة
القيادة،عبر األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ,ولكن سرعان ما برزت صعوبة تحقيق المشروع مع نمو
السلطة البريطانية فما كان من أحد أبناء ولي ﷲ إال أن أعلن عن لزوم عدم اعتبار الھند أرضا إسالمية بعد
اآلن اعدم وجود حاكم أو كيان سياسي يلزم بتنفيذ سياسة إسالمية ،كما لم يعلن ابن ولي ﷲ عن أن الوضع
الجديد بعد  1820يتطلب مقاومة مسلحة .مما استتبع اليوم وجود جماعتين ھما الجماعة التبليغية الساعية
إلى إعادة إحياء التأثير اإلسالمي المتعلق بالقيم الروحية ،وجماعة طالبان الذين حكموا في أفغانستان بين
1990و2001م.
ونقف عند وجه ثان بارز ،ھو محمد بن عبد الوھاب )ت  (1791مؤسس الحركة الوھابية،الذي شكل حلفا
مع آل سعود ،وسرعان ما فھمت ھذه القيادة المشتركة أن التالزم واالتحاد بين دعوة المسلمين إلى التوبة
ومعاقبة كل من تسول له نفسه رفض االذعان إلى ھذه الدعوة يتسقان مع رؤية الشريعة للمسؤولية
اإلسالمية.
وفي إيران وجد العلماء الشيعة ضرورة إيجاد فتوى يستحثون فيھا حكام القاجار على استعمال القوة
العسكرية بھدف مقاومة الغزوات والتصدي للتوغل الروسي داخل األراضي اإليرانية.
إن منطق الشريعة ممارسة مباحة غير متحفظة .فلنسلط الضوء على الھند ،حيث علماء «ديوباند» يقدمون
الدعم للجماعة التبليغية ،كما يدعمون حملة الطالبان السياسية والعسكرية ،أضف إلى ذلك ما حازه برنامج
سيد احمد خان التربوي ،بعد أن أعلن انه من غير الممكن استنھاض الكفاح المسلح ضد دولة عظمى ،فدعم
برنامجا يأتلف فيه التعليم التقليدي بالتعليم العلمي والتقني ،ألن من يتحكم بالمعرفة يمسك في الوقت نفسه
بزمام األمور .ثم أسس سيد أحمد جامعة أليغار اإلسالمية لتدريب المختصين من القادة أو العلماء ،فالقائد
المسلم في مفھومھا شخص «علماني» ملم بمناھل منطق الشريعة .وانتقد جمال الدين األفغاني )ت (1897
بقسوة سيد احمد خان محتجا بأن على المسلمين أوال تحرير أنفسھم من السيطرة البريطانية .دافع األفغاني
عن اإلصالح الشامل ،سحر الجماھير أينما حل ،في تركيا ومصر وفي باريس صنف كتبا مؤثرة ،وبخاصة
رده على ارنست رينان عن المنافسة المحتومة بين العلم والدين .وكانت شراكة األفغاني مع محمد عبده )ت
 (1905األكثر تماسكا ،وعبده ،المفتي األكبر في مصر في وقت احتاجت فيه مصر إلى االستقالل السياسي،
أصدر فتاوي اتسمت بأسلوب منطق الشريعة عبدت الطريق بينھا وبين الرؤية السياسية.
ثم طرحت الحرب األولى أزمة لإلسالم عكست زوال التسويات السياسية الكبرى الطويلة األمد في البالد
العربية كلھا ،وھكذا لم يبق إال اإلمبراطورية العثمانية لترمز لدار اإلسالم القديمة وخالفتھا الكونية .ولكنھا
اقتصرت على دولة واحدة ھي تركيا .وفي أوائل العشرينات جاء مصطفى كمال )أتانتورك( ليعلن ھوية
جديدة لتركيا ,وعام 1924م أعلنھا جمھورية علمانية ،فأثار إبطال السلطنة العثمانية أزمة تشريعية في دار
اإلسالم .فجاءت صرخة االحتجاج من الھند كما يشرحھا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال )ت  (1932وكان
للمصريين رأي آخر في ذلك ،إذ إن السلطنة ولو لم تكن كلھا سيئة ،إال أن أيا من السالطين لم يستحق لقب
خليفة .وكان زوال السلطنة فرصة للنقاش في استعادة الخالفة .فقاك األزھر بوضع قائمة بالمواصفات
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الالزمة لمن سيحمل لقب خليفة ،وھنا برز علي عبد الرازق ،أصغر العلماء سنا ،ليكتب انه «ال القرآن وال
السنة وضعا نموذجا خاصا يحتذى به في الخالفة» فالراشدون أقر لھم بالحكم شرعا بوصفھم صحابة النبي
صلى ﷲ عليه وسلم -أما الذين جدوا وادعوا الخالفة ،فقد امتازوا بمھارات سياسية أو عسكرية ،ويجبعدم الخلط بين النفوذ في الدين والنفوذ في السياسة ـ فالدين ال يطالب بإحياء الخالفة.
واستقبل طرح عبد الرازق بعاصفة احتجاجية ،فھو قد ذھب في سبر أغوار المناھل أكثر من علماء األزھر،
وزعم أن السياسة والدين مختلفان .وقد تطابقت رسالته مع برنامج الساعين إلى اعتماد مذھب الفاعلية ،كما
أن محمد عبده كان قد قطع شوطا مھما في نقاش موضوع الخالفة ،وفي مصر ،عنى ذلك كله أن يحصل
األقباط على حقوق وان يحظوا بفرص تتالءم وإسھاماتھم كمواطنين .أما رشيد رضا فقد أنكر على عبد
الرازق اقتراحه فصل الدين عن السياسة تماما ألن السياسة تتطلب أخالقا أكثر اتساعا مما قاله ،لكنه وافقه
على طرحه أن الدولة الحديثة بحاجة لكل مواطنيھا .وفي عام 1952م تولى جمال عبد الناصر السلطة ،بعد
اغتيال حسن البنا بقليل ،وكانت حركة األخوان المسلمين قد تأسست مع إعالن عبد الرازق لرسالته ،وھي
مزيج من الفضائل التي تدعو إليھا أي مقاربة شعبوية في تاريخ اإلسالم ،طروحاته السياسية تعبير مفتقد
للبراعة عن أفكار رشيد رضا ،تؤمن بأن الحكم ھو ما تمليه الشريعة فالمخلوق البشري ھو بفضل ما أراده
ﷲ كائن اجتماعي ،وشكل األخوان قوة ضخمة لكن اغتيال البنا أثبت عدم استعداد النخب المصرية بعد
لإلصغاء إلى رسالة اإلسالم ،طلب عبد الناصر دعم األخوان ثم انقلب عليھم عام 1954م.
رؤية البنا كانت أبلغ مثال على النزعة الشعبية التي تميز إسالم القرن العشرين ،كما مثلھا أبو على
المودودي في جنوب آسيا .والمودودي انتقل من الھند إلى باكستان حيث استھل حملة ضمنت لھا أن تكون
دولة اسالمية حقا ،وھناك شارك في نقاش الوضع القانوني لحركة عرفت باسم أحمديات التي تشدد على ان
يكون اإلسالم ديانة رسولية مكرسة للوعظ بكلمة ﷲ من خالل النبي -صلى ﷲ عليه وسلم ،-وحين انتھى
النقاش إلى إعالن أحمديات حركة غير إسالمية ،أصبحت جماعة المودودي العبا مھما في سياسة باكستان
منذ ذلك الحين.
وبحلول منتصف القرن العشرين ،أخذ االحترام الذي اعتاد المسلمون العاديون على إظھاره آلراء العلماء
بالذبول والتالشي ،ولعل االستثناء كمن بين الشيعة في سياق بروزھم المتنامي في إيران ،خصوصا بعد
استيالء رضا بھلوي على السلطة ،ولو مثل حال جزئيا ،إذ نالحظ خطب آية ﷲ الخميني التي كانت تثير
االرتياب بالتعاطي مع القوى األجنبية ،فالعلماء الشيعة عندھم حس «حراسة» التقليد الديني والمحافظة على
الھوية الشيعية إليران.
وھذا ال يعني أن المؤسسات المرتبطة بالفقه السني كانت في طريقھا إلى الزوال ،فقد احتفظت ھذه الحركات
بحقھا بحكم نفسھا ،وھكذا استھل فصل جديد من تاريخ منطق الشريعة اإلسالمية ،نرى أقساما منه في شھيد
قضية االخوان سيد قطب ،وفي الحجج التي يسوقھا أعضاء من الجماعة ارتبطت باغتيال الرئيس السادات،
وفي نشاط «العرب األفغان» بعد ارتباطھم بعبد ﷲ عزام ،وفي السير المھنية لواحد منھم ھو أسامة بن الدن
التي تعد تصريحاته اليوم أھم مثال عن ھذه النزعة الجديدة.
الفصل الثالث  :في السياسة واألخالق والحرب في اإلسالم الكالسيكي
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بالنظر إلى تاريخ منطق الشريعة وتسويغ أحكامھا ،نلتفت إلى العراق ،لنجد فيه مثاال عن الطرق التي عالج
بھا العلماء المسلمون مسائل الحرب ،فالقرآن يحوي مقاطع تسوغ القوة العسكرية ،كما بعض الروايات عن
سيرة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم .-وموطأ مالك بن أنس يعقد فصال عن الجھاد بليغا جدا ،كذلك كتاب
الخراج ألبي يوسف الذي يعالج مسألة إدارة األراضي التي فتحھا اإلسالم ،لكن كتاب الشيباني «السير»
يضم فصوال جديرة بدراسة تحليلية معمقة.
السير ھي التحركات أو التنقالت ،أي التي تتم بين كيانين :دار اإلسالم ودار الحرب .أما الحرب فھي وسيلة
يراد منھا تحقيق غرض سياسي في إنشاء وإدارة اتحاد سياسي إقليمي يحكمه اإلسالم ،مما يشكل ارتقاء
بالھدف الديني القاضي بدعوة اإلنسانية إلى التدين باإلسالم ،ومن شأن ھذه المقاربة أن توحي بأنه ليس في
الحرب ما ھو جيد أو سيء.
يبدأ الشيباني نصه برواية عن النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -يعدھا المرجع الذي يستلھم الستصدار الفتاوى
بخصوص الحرب وھي التي فيھا ...« :اغزوا باسم ﷲ ،في سبيل ﷲ ،قاتلوا من كفر با  ،اغزوا وال تغلوا
وال تغدروا .»...
وھو نص فيه أن الحرب تستوجب ،أوال ،أمرا تتولى سلطة شرعية إصداره ،كمل يتطلب سببا عادال
يسوغه ،ونية ناشئة عن دوافع أخالقية .ومن النص أن الحرب تكون ضد الكافرين أو من تعددت آلھته،
يعني أن النصارى واليھود ليسوا منھم ،لكن ينبغي أن توجه إليھم الدعوة ما لم/أو إلى أن يعبروا عن
إعجابھم بھا واحترامھم لھا فيصيروا أھل ذمة.
يتضح لنا أن السنة التي يرتكز عليھا منطق الشريعة وضعت مرادفا لمعايير الحرب العادلة ،لكن النص
السابق صب اھتمامه على الذين ال يعيشون في حمى الدولة اإلسالمية ،وفي دراسة تحليل الشيباني نجد
القتال مسوغ ضد أھل الذمة إن نكثوا ،أو ضد قطاع الطرق ،كما يمكن استرضاء البغاة قبل إعالن الحرب
عليھم .ولن نتناسى أن رواية النبي-صلى ﷲ عليه وسلم -تضع قيودا فيمن يستھدف القتال ،واعتبارات في
توزيع المغانم ،والتبصر في االتفاقات .وقد تكشف النص الطويل عن ميل إلى توصيف «الواقعية
العسكرية» على افتراض إن متطلبات الحرب العادلة قد لبيت .فالشيباني على استعداد إلعطاء القادة ھامشا
من حرية التصرف ،فنص النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -واضح في ما يتعلق بالغش والخداع ،واستنادا إلى
القرآن الكريم أيضا )وال تعتدوا( فكيف تتم المالئمة بين النص والواقعية العسكرية؟ نقرأ عند الشيباني سلسلة
من األسئلة واألجوبة مثل  :ھل نرسل الماء على مدينة أو تحرق بالنار وفيھا العباد والنساء والشيخ الكبير
والصبيان؟ والجواب  :نعم .فالمدنيون لھم حصانة ،لكنھا غير مطلقة ،إذا كانت الوسائل القتالية غير متعمدة.
وعن سؤال :إذا حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورھا ومعھم أطفال من المسلمين يتتترسون بھم،
أيحل للمسلمين رميھم بالنبل والمنجنيق؟ والجواب :نعم .ولكن ليتعمدوا أھل الحرب ال األطفال .وإذا قتل
طفل أو شيخ منھم ال كفارة وال دية عليھم.
لم يوافق الفقھاء كلھم مواقف الشيباني وھا ھو الطبري العظيم يعنون كتابه  :اختالف الفقھاء في الجھاد
والجزية .فھناك دائما فريقان :واحد يؤثر مفھوم السلف ،وآخر يضعفه ،مما يقتضب إيجاد توازن بين ما
أصدره ذاك الفقيه والحاجة إلى االجتھاد.
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ومع حلول عصر الماوردي )ت  (1058يبدو أن منطق الشريعة قد انتقل إلى معالجة البنية العليا للسلطة
الشرعية ،في مثل النصوص التي تبحث في تأمير الخليفة لألمراء ،وتعيين الوزراء ،وتحديد سلطاتھم،
وغيكال المھام للمستشارين في البالط فيسطوا على من يتولى المناصب  ...وفي معرض تعليقاته على
الحكام يصبح منطق الماوردي خالقا مبتكرا ،فمن يقرأه يفھم الحاكم المتغلب باإلكراه مثاال خالصا «للسياسة
الواقعية» المبنية على عوامل مادية وعملية .ويتابع الماوردي في «الحكام السلطانية» حديثه عن الحاكمية
وصالحيتھا في إعالن الحرب ،بأنھا تفرض أيضا الواجبات .وتعليقات الماوردي جديرة بالدراسة،
والمتابعة .وقد قام بعده السلمي الدمشقي )ت  (1106بإصدار كتاب «الجھاد» بحث فيه في الحرب الدفاعية
«المفروضة» ممثال بحرب الردة على الحملة الصليبية األولى ،وھي فكرة مميزة في حيز مختلف ،إذ أكد
أن واجب القتال )استعمل كلمة الغزو( ھو على كل فرد أينما كان ،فإذا تعرضت مدينة لھجموم الفرنجة
وجب على كل المدن أن تھب لمساعدتھا ،وقد استند إلى أقوال من الشافعي والغزالي.
ولمن تيسر له االطالع ،فيما بعد ،على أعمال ابن تيمية )ت  (1328حيث اإلشارة إلى إن القتال واجب
فردي في الظروف الطارئة ،يجد ھذا األمر يسيرا ،ويستشھد ابن تيمية بالقرآن والسنة ،بأنه على كل مسلم
تقديم العون حتى ولو لم يكن جنديا ،والمثال ما وقع في وقعة الخندق «فلم يأذن ﷲ ألحد بالتخلي عن
الجھاد» فالدفاع عن المدينة جھاد للدفاع عن الدين .كما يقترح ابن تيمية أن يتحمل غير المحاربين مسؤولية
وضعھم المحمي شرعا إن شاركوا بأي طريقة في المجھود الحربي الخاص بالعدو .وتحدث عن قتال
المرتدين والبغاة ،سامحا باللجوء إلى القوة لحماية الدولة اإلسالمية ،فكان على ثبات في موقفه المتناغم مع
أسالفه المشتغلين باالجتھاد الفقھي ويكمن االختالف البسيط بينه وبين أسالفه في تأويله للعالقات بين الوالة
ورعاياھم ،فبالنسبة إليه ھذه العالقات تبادلية ،فھو يقود وھم يدينون له بالطاعة وھذا واحد من أحكام منطق
الشريعة المعيارية المعتمدة.
وھنا يتوقف المؤلف ليناقش االختالف القائم بين مقاربة السنة والشيعة لمسائل السياسة والحرب فيقول أنه
كان إللحاح الشيعة على إن القيادة الشرعية إنما تعود إلى القائد أو اإلمام ،ما جعل الشيعة االثني عشرية
تنھي عند جمع صغير من قادة األمة المشھود لھم بالمعرفة والتقوى إلى القيام مقام اإلمام الغائب .وقد شكل
دور العلماء الذين ھم بمعنى ما نواب عن اإلمام الغائب موضوع دراسة واسعة ،بعنوان «الحاكم العادل في
اإلسالم الشيعي» لعبد العزيز ساشدينا .والعلماء يرون في أنفسھم مرشدين للحكام وبموجب ھذه األھلية
أصدروا الفتاوى الھادفة إلى «الحل والعقد» اي إلى وضع القيود التي تقصر ممارسة السلطة السياسية
والعسكرية بمدى معين ألصحاب النفوذ مع تأمين ما يلزمھا من مسوغات تشرغھا.
وفي سياق السوابق السنية التي استعرضناھا يوجز الحلي )ت  (1277بتوصيف قواعد االلتزام بالحرب
مسوغا قيادة القتال للقائد المبايع ،الذي يكون محصنا ضد ارتكاب معصية ،وھو يعرف متى تكون الحرب
وسيلة لالضطالع بالحكم وإدارة شؤون الدولة أما القائد غير المبايع فال يجوز له توسيع دار اإلسالم بل
يقتصر نفوذه على الدفاع ضد غزو سلطة غير إسالمية.
الفصل الرابع  :في المقاومة المسلحة والتقليد اإلسالمي
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يقتضي منطق الشريعة اإلسالمية وتسويغ أحكامھا نقاشا حول السابقة علما أن العملية تستلزم أكثر من ذلك،
ففي السابق توفرت الشورى ،بين العلماء والقادة ما أمن الحد من تفشي الخروج على ﷲ وغيره من الشرور
داخل دار اإلسالم .وبعد أن شكل نفوذ أوروبا والواليات المتحدة األميركية تحديا الدعاء المسلمين بالسيطرة
اقتضى منطق المشتغلين بالشريعة البحث عن سوابق ،وقد وجدوھا في نصوص ابن تيمية ،فقد كتب عن
العدو الصائل الذي يفسد الدنيا والدين وال شيء أوجب بعد اليمان من دفعه ،وھذا الرأي استند إليه
الظواھري وابن الدن وسواھما.
ومن آرائه أيضا ما ألھم محمد بن عبد الوھاب أن السلطة العثمانية منافقة تتظاھر بالفضيلة ،فيحق للطليعة
التي تھتدي بالشرع االنخراط في الجھاد المسلح ضد مظاھر الكفر ھذه .ومثله شاه عبد العزيز الذي أعلن أن
الھند لم تعد دار إسالم ،وكأنه أجاز للبعض المقاومة المسلحة ،فالبريطانيون غزاة والقتال فرض ملزم وھو
«الدفع» الواجب على كل فرد .حالتان سوغتا القتال ،لكن مصطلح الواجب الفردي ال يلھم أو يملي «ثورة
شعبية» ،وبالتالي فإن مفھوم المقاومة يبدو بحاجة إلى تسويغ.
والحجج الجھادية التي نتعلم منھا نجدھا في « :الفريضة الغائية» ) (1979و «ميثاق حماس» ) (1988و
«البيان عن جبھة مقاتلة اليھود والصليبيين» ) ،(1998وكل واحدة تحاول تسويغ المقاومة الشعبية المسلحة.
أوال  :حجج المقاومة  :في أعقاب اعتقال ومحاكمة المتھمين باغتيال الرئيس السادات ،ظھرت رسالة
«الفريضة الغائبة» ووصف بأنھا وصية قتلة السادات ،مفادھا أن المرتد سيلقى أشد من عقاب من كان
كافرا .وكان السادات قد أقام عالقات رسمية مع إسرائيل ،وزار القدس وألقى خطابا من على منبر الكنيست،
كما رحب بعالقات حسنة مع الواليات المتحدة األميركية ليضمن مساعدتھا القتصاد مصر .ولھذا حاز
جائزة نوبل للسالم مع كل من كارتر وبيغن .ھذه ھي التھم التي وجھھا إليه صاحب الفريضة الغائبة ،فالردة
ھي نقض لعھد المسلم مع ﷲ ،فإذا لم يتب سوغ الجھاد ضده.
وتتابع الرسالة « :ويقف حكام ھذا العصر في ردة عن اإلسالم  ...وھم ال يحملون منه إال اسمه» لتشكل
الحجة دعما لحق المسلمين بالثورة والعصيان ،وفي ذلك دمج بين الحجة بشأن عقاب المرتدين واللغة التي
تملي القتال ضد قوة غازية ،فالعدو يعيش وسط دار اإلسالم ،نجح في االستيالء على السلطة ،إذا ،مسوغ
امتشاق السالح ضده ،وھو واجب فردي .وقام شيخ األزھر منتقدا الرسالة ليس ضد الحجة مباشرة بل
متسائال عن الحكمة منھا .مذكرا بالخوارج ،النموذج المسمى بـ«الحماسة المفرطة» ،فكتبة الرسالة وإن
كانوا صادقي النية ،فھم متھورون.
ثم قدمت حماس ميثاقھا باعتبار قضيتھا حربا مفروضة ،مذكرة بالحروب الصليبية ،فالدولة اإلسرائيلية
شبيھة بالقاعدة الصليبية في عقر دار اإلسالم التاريخية ،وألن ،اإلسالم ھو الحل لكل اآلفات التي ابتليت بھا
السياسة ،وطالما أرض فلسطين وقف إسالمي فالقتال مسوغ ،بل ھو إلزامي .ويتحدث الميثاق عن حركة
مقاومة شعبية ،فغزوة القوات غير اإلسالمية وتوغلھا داخل دار اإلسالم أوجدا مسوغا للكفاح المسلح .ويبدو
أن «منطق الضرورة» أة الطارئ ما زود «البيان» الذب ألصدرته الجبھة اإلسالمية العالمية لجھاد اليھود
والصليبيين ،والنص وقعته خمس مجموعات ،أھم قادتھا أسامة بن الدن ،الممثل للقاعدة ،التي تأسست ردا
على قرار العائلة المالة بالسماح بوجود عسكري أميركي في شبه الجزيرة العربية .ويستحضر البيان مفھمو
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الحرب المفروضة أو الدفع ،والوقائع التي تشكل ركيزة االتھام ھي اآلثام التي ارتكبھا األميركيون ضد ﷲ
ورسوله ،والمسلمين ،فالجھاد فرض عين إذا ھدم العدو بالد المسلمين ،ومن وقع البيان يعتبر نفسه مؤھال
إلصدار الفتوى الشرعية ،فالضرورة ترسي واجب الدفاع ،والسلطة تؤول إلى من يستطيع تنظيم المقاومة.
ويمضي بن الدن في دعوة القادة الصالحين إلى تقديم العون لتنظيم مقاومة مسلحة تضرب ضربات خاطفة
كالبرق أھدافا أميركية في شبه الجزيرة العربية .وفي شباط/فبراير 1998م تشكل االئتالف بين القاعدة
والجماعة اإلسالمية المصرية ،وفي تصريحات الحقة البن الدن بعد ھجما ت الحادي عشر من
أيلول/سبتمبر 2001م ،أشار إلى امتياز طليعة اصطفاھا ﷲ تقاتل ملبية ومصادقة البيان المتعلق بواجب
المسلمين ،وھم ال يحتاجون إلى المرجعيات الدينية والسلطات السياسية ،ألنھم إنما يلبون دعوة ﷲ.
وبالنظر إلى راديكالية ھذه الدعوات ،فمن المنتظر أن نسمع المرجعيات الدينية تتھمھا بانتھاك الشريعة
اإلسالمية  :وقد ركز النقد على الوسائل المستعملة أكثر مما ركز على ما تطرحه من إشكالية في السلطة
الشرعية ،إذ سأل شيخ األزھر في معرض رده على الفرضة الغائبة  :أين سيتوقف القتال؟ وكم سيراق من
الماء؟ واالئبة تنبئ عن القلق من الضرر والشر الذي تستھدفه المقاومة ،وكأنه يقول :إن المتورطين في
المقاومة المسلحة سينتھكون سوابق الشريعة التي ترسي مبادئ القتال المشرف وقواعد سلوكه.
وفي حالة حماس ،أصدر  55قياديا فلسطينيا في حزيران/يونيو 2005م بيانا احتجوا فيه على عملياتھا ألنھا
يساعد الجناح األكثر تصلبا في الرأي العام اإلسرائيلي .ثم أصدر  150قياديا آخرين رأيا مضادا في الشھر
نفسه .وعقب القرضاوي بأن الذين بذلوا حياتھم في ھجمات تستھدف االضطھاد اإلسرائيلي لم يكونوا
ليرتكبوا االنتحار بحق أنفسھم وإنما كانوا يضحون في سبيل العدالة ،فھم شھداء .وقد وفق كثيرون على ھذا
الموقف إذا كان القصد قتل جنود العدو فحسب .ومن الواضح أن القرضاوي يعتمد أسلوب المفاھيم التي
صاغتھا الشريعة لتوصيف القتال المشرف ،وھو أعطى المقاتلين ھؤالء حرية االختيار مما ھو مسموح في
الظروف الطارئة.
لكن القرضاوي وشيخ األزھر أصدرا فتاوى تدين رعاية القاعدة للتفجيرات التي استھدفت سفارتي الواليات
المتحدة األميركية في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998م ،ألن التفجيرات أدت إلى قتل أبرياء ،فما الفرق بين
أنشطة القاعدة وتلك التي يرعاھا حماس ؟
الفرق ھو بين عدو قريب وآخر بعيد ،فالقوات اإلسرائيلية تشكل خطرا راھنا ،وكل اإلسرائيليين مؤھلو ن
للخدمة العسكرية ،مما ھو مختلف عن ضحايا مركز التجارة العالمي .بينما يؤكد بيان الجبھة اإلسالمية
العالمية إن ضرب األميركيين مجاز وإلزامي دون تمييز بين أھداف مدنية أو عسكرية .وعلق أسامة بن
الدن بما مفاده أن التقنيات االحترابية غير الككيزة مسوغة في ضوء اعتبارين :
األول ھو حرية التعبير الديمقراطي التي تجيز للمواطنين ،خالفا لما تعتمده حكوماتھم ،طرح األوغاد جانبا،
باالقتراع ،والثاني بسيط وھو «ذوقوا عواقب ما قدمتم» فقانون المعاملة بالمثل يجيز للمقاتلين الثأر لمقتل
المسلمين األبرياء.
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إجماال ينظر إلى ابن الدن بوصفه رجل شرف وكرامة ،يمتنع عن اللذات ليؤمن بمبادئ ،وھو ما يلفت
السعوديين ،فھو زاھد وأبناء األثرياء غير ذلك .لكنھم يأخذون عليه مآخذ ثالثة :فھو يتھم رجال الدين
والحكام بالكفر في وقت ال دليل عنده عليه ،وھو يجعل من الدول اإلسالمية ميدانا للعمليات العسكرية،
وأخيرا ھو يستھدف األبرياء أيا كان دينھم أو لونھم وفي كل المناطق.
وھذه النقطة الثالثة استرعت انتباه الشيخ العواجي أكثر من غيرھا في مقابلة له على قناة الجزيرة في
تموز/يوليو 2002م إذ قال إن بن الدن يفقد دعم السعوديين ألنه ينتھك مفھوم القتال المشرف ،فرد عليه
سليمان أبو الغيث الناطق باسم القاعدة بأن مبدأ بن الدن ھو المعاملة بالمثل ،مكررا حججه ـ ومضيفا إن من
لقوا حتفھم في مركز التجارة العالمي لم يكونوا أكثر من مقايضة منصفة بمن سقط في العراق في ملجأ
العامرية .وفي أواخر أيلول/سبتمبر 2002م بادر قيادي في المقاومة اإلسالمية من بريطانيا ،ھو الشيخ عمر
بكري محمد ،بنشر رسالة قصيرة عالج فيھا مسألة :ھل الكفاخ المسلح وسيلة شرعية إلقامة الحكم
اإلسالمي؟ وھو يعتمد في رسالته الطرق المألوفة في صياغة حججه من السوابق النصية .لفتنا فيھا قوله ان
إقامة نظام سياسي عادل ھو مطلب المسلمين ،ولن يتحقق إال بالوعظ والدبلوماسية والقتال أو الجھاد .لكن
لعدم وجود دولة من ھذا النوع فما من سلطة يمكن أن تنخرط بقتال يستحق لقب «جھاد».
ثانيا :جدلية المقاومة المسلحة في شھر تشرين الثاني/نوفمبر 2002م كتب بن الدن «رسالة إلى اميركا»
ردا على االنتقادات التي طالبھا المسلمون وغير المسلمين ،كرر فيھا ما كان يعلنه دائما مسوغا ما يقوم به.
ونقرأ للقرضاوي حجته بتفرد القضية الفلسطينية ،أما حجج البيان الصادر عن الجبھة اإلسالمية فمبھمة
تفتقر إلى الشفافية ،والتكلف فيھا ظاھر ،وفي رسالة بن الدن طرح إشكالية ،ألن الكاتب لم يوفر الحجة
المالئمة لتجاھل السابقة )في إن اإلثم يتشارك فيه كل المواطنين في الدولة الديمقراطية ،وان قانون الثأر ال
يميز بين أھداف مدنية وأخرى عسكرية( .وفي بعض الحجج التي تشرع المقاومة المسلحة نجد من يقول بان
حرب الردة فريضة فردية أكثر منھا جماعية ،أو إن الظروف الطارئة تعدل من مسار المسالك االعتيادية
التي تتوسلھا المرجعية ،فإذا قدر لعدو ما أن يتھدد حياة أو أرزاق المسلمين بالخطر وجب على كل من
يستطيع المساعدة أن يفعل ذلك ،ويمط البعض ھذا المنطق مستندا إلى السوابق ليقول إن النداء ھذا موجه
إلى الحكام المسلمين ولو كانوا خارج الدائرة المستھدفة ،لكن ماذا يحصل إذا لم يلب ھذا النداء أحد ؟ يقول
المؤيدون للمقاومة المسلحة بضرورتھا للدفاع عن الحياة والحرية والملكية )الحقوق( ،وينبه آخرون لمثل
ھذه النتائج وعواقبھا ،بيد أن مسامين قدموا تسويغات للمقاومة المسلحة إجابة عن ھذا السؤال ،ھي أن
«طليعة تسترشد بالشرع» يمكنھا تولي ذلك.
أما المصادر الشيعية فقد طورت قواعد مقاتلة البغاة ،إذ توحي بعض دروس آية ﷲ الخميني بأن لجوء
الحكام إلى القوات العسكرية لقمع مقاومة شعبية ال عنفيه يجعل الحكام أنفسھم بغاة ،وإذ ذاك يجوز لطبقة
العلماء ،بوصفھم األوصياء على حقوق الشعب أن يدعوا إلى امتشاق السالح في وجھھم.
وھكذا تبقى الحجج واألسئلة مستمرة ،فال الطبقة السياسية وال الدينية توفران قيادة رشيدة تؤھلھا لالضطالع
برسالتھا التاريخية.
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الفصل الخامس  :في العمل العسكري والسلطة السياسية
ال تدور الحجج تلك في فلك الوسائل العسكرية فقط ،بل تتعلق بمفاھيم السلوك السياسي الواسع ،فالمؤيدون
للمقاومة يرون أنفسھم طليعة حركة سيقدر لھا أن تقيم الدولة ذات «الحكم اإلسالمي».
أوال :برنامج المجاھدين  :في الرابع من آب /أغسطس 2005م علق أيمن الظواھري على التفجيرات التي
وقعت في لندن قائال :عرضنا عليكم فرصة لوقف العدوان الذي استھدفتم به المسلمين ،، ،ولم ترحلوا عن
دار اإلسالم  ...ولم تكفوا عن سرقة نفطنا .من شأن ھذه اإلشارات أن تربط بين برنامج عمل القاعدة
ومفھوم السابقة بتطبيق منطق الشريعة اإلسالمية وتسويغ احكانھا ،فاألرض وقف ،وإقامة الحكم اإلسالمي
يتفق ورغبات ﷲ .كذلك أصحاب الفريضة الغائبة وميثاق حماس يزعمون أنھم طليعة اإلسالم ھدفھم إرساء
الشريعة لكي يعرف العالم نعمة ﷲ وبركاته .ويتطلع كفاح المجاھدين إلى تقديم ھداية الحكم اإلسالمي إلى
اإلنسانية جمعاء ،فالمسألة ليست تدميرا عبثيا ال غاية ترجى منه.
ويرتكز اإلصالح على مبادئ ثالثة  :الحكم بموجب الشريعة ،وحرية أراضي دار اإلسالم ،وحرية أمة
المسلمين في إدارة شؤونھم .ولكن على المؤمنين أن يتحلوا بالواقعية ،لذا يتابع الظواھري في تصريحه :ال
بد من طرد الغزاة بالجھاد في سبيل ﷲ ،ويعرض رؤيته السياسية التي تقضي بأن يتسلم القيادة .فالحكم عليه
أن يھتدي بشرع ﷲ ،لذا يرفض الديمقراطية بمفھومھا الداعي إلى المساواة بين المواطنين ،ففي الرؤية
الجھادية تطبق األحكام السابقة أكثر مما تفسر .فحين يتحدث عن إن الترتيبات السياسية الراھنة غير مرضية
يستمع إليه الناس بانتباه ،ويصدقونه ،فالصلة منعدمة بين األنظمة القائمة وما يعانيه المسلمون من معضالت
سياسية واقتصادية.
ثانيا :تقويم المسلمين للجھاد  :تبدو مزاعم الظواھري وسواه من الجھاديين معقولة ومفھومة ،فبرنامجھم
واضح ،فھل ھم على صواب؟ إن حجة «البيان» تنطوي على إشكالية واضحة ،تتوف عند استھداف
المدنيين واعتبار القتال فرض عين على كل مسلم .والعواجي يتھم بن الدن باستھداف األبرياء من كل امة
وكل دين وعرق على وجه البسيطة .وتسأل «الفرضة الغائبة» ما إذا كانت تزعم صدقا خدمة الحق
والعدالة ،وھل ما تقوم به يخدم العدالة مع ما يسببه من أذى؟ فإذا أجيز لكل مسلم حمل السالح واستخدامه
في سياق الطارئ فمن الذي سيحدد متى تنتفي الضرورة ويزول الطارئ ؟
يبدو أن ھناك عجزا عن اإلفصاح عن انتقاد جوھري لحركات المقاومة ،فلم ال يلح على أمثال بن الدن
وسواه بضرورة الكف عن العمليات العسكرية ،واالكتفاء بمسألة اإلصالح عبر القنوات السياسية المعتادة؟
فالجھاديون ھؤالء تنقصھم الحنكة والثقافة الرفيعة ،في مزاولة منطق الشريعة ،وھنا نستدعي آراء الخبراء
التقليديين أمثال رشيد رضا وحسن البنا بأن زوال الخالفة العثمانية ال يعني نھاية الحكم اإلسالمي.
ثالثا :المسلمون الديمقراطيون  :وثمة مسلمون يدافعون عن قراءة مختلفة للسنة اإلسالمية ھم المسلمون
الديمقراطيون ،فالمسألة عندھم ليست التقنيات االحترابية بل مفھوم الخالفة اإلسالمية .فعندھم تقتضي تفسير
الفقه بطرق تؤكد حرية الضمير والمعتقد .لقد أكد مسلمون مثقفون مثل على عبد الرازق تساوق اإلسالم
وتناغمه مع القيم الديمقراطية ،ويمكننا العودة إلى كتاب سيد أمير علي «روح اإلسالم» الصادر عام
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1891م ،الذي أشار فيه إلى مناھج تعليل فقھي لتطوير تسويغ للسياسات الديمقراطية .وسنستعرض أعمال
ثالثة من وجوه ھؤالء ،أولھم عبد العزيز ساشدينا وھو مرجعية في عالم اإلسالم التراثي ،في كتابه
«الجذور اإلسالمية للتعددية الديمقراطية» يناقش العالقة بين اإلسالم الكالسيكي والمعايير الدولية لحقوق
اإلنسان ،ففي القرآن مطالبة أن تلقى حرية المعتقد الحماية في النظام السياسي ،وألن اإليمان ھبة من ﷲ ،فقد
عرف النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -إن الناس متى ووجھوا بقوة عظمى قد يقولون «ال إله إال ﷲ» وھو
تكون شھادة خوف ،لذلك اإليكان الصحيح يأتي عن اقتناع ،فالحرية ھي سماع كلمة ﷲ وقبولھا ،من ھنا
يجب أن يتاح لآلخرين سماع كلمة ﷲ ورفضھا والعيش بما تمليه عليھم ضمائرھم ،فأھل الذمة ال يملكون
حرية إعالن شھادتھم أمام المسلمين ،وقد يتھموا بالتجديف على ﷲ إن أعلنوھا ،ويعتقد الظواھري أن مثل
ھذه الحجج فاسد ،والمنطق الذي فرضھا ھو ديمقراطية مغالى بھا .وحين ينبري بعض المجاھدين تشريع
تعرض اآلخرين للقتل يكتب ساشدينا عام 1990م بأن الكفاح المسلح في سبيل ﷲ حق للمسلمين في حاالت
معينة تقتضيھا الطبيعة العدائية للعدو ،مثل الحد من دعوتھم الناس لإلسالم ،فيسوغ القتال ألنه يرتبط األمن،
وال يھدف أبدا إلى بسط سيطرة اإلسالم على األديان األخرى وال فرض نفوذھم على غيرھم من البشر.
أما عبد ﷲ النعيم الذي ترك موطنه السودان عقب إعدام محمود محمد طه المحامي اإلصالحي ،حين اعتمد
نظام جعفر النميري «تطبيق الشريعة» الحرفي بناء على السوابق ،فاعترض محمود طه وشرح ذلك من
القرآن ،ليقول بأن الحكم في الشريعة ليس محسوما ،فيجب عدم إبالء حرفية النصوص القديمة أھمية أكبر
من تلك التي توليھا للروح التقدمية المحتجبة خلفھا ،وقد اعتبرت حكومة النميري ھذا تجديفا وردة فحكمت
عليه باإلعدام عام 1985م .فأكد النعيم أن الممسك بالسلطة من القادة يتھم أصحاب الرؤى بالتجديف والردة
ليبقي الوضع قائما تحت نفوذه .وقد توسع النعيم بھذه النقطة ،قائال بأنه ليس على الشريعة إيجاد مالئمة بين
السابقة والحياة المعاصرة ،بل ھي مسألة تقتضي تغيير بنية الحياة المعاصرة بما يضمن للنماذج التراثية
والتاريخية حسن سياساتھا وتدبر شؤونھا ،فسنة النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -زاخرة بالدينامية والحيوية.
وجوھر كتب النعيم تأكيده أن مستقبل الشريعة إنما يكون في التزام المسلمين بأحكامھا طوعا وليس من
خالل التطبيق القسري ،فالمطلوب ھو «حياد الدولة تجاه الدين» ،والعمل على أن ھناك أكثر من نموذج
للمسلمين الساعين إلى الوفاء بمسؤولياتھم السياسية والدينية.
ويكتب خالد أبو الفضل في «مكانة التسامح في اإلسالم» عارضا لموقع أھل الذمة في الدولة اإلسالمية،
مستنتجا إن الشريعة ال تطالب الفقھاء بالمواالة العمياء للسوابق ،فصحيح إن على الفقيه احترام العلماء
القدماء ،لكن ذلك ال يجعلھم المصدر الوحيد الذي عليه تفحصه ،فالنبي-صلى ﷲ عليه وسلم -لم يأمر
بالجزية من كل القبائل ،ألنھى كان يكرم بعضھا من التي يشتد عداؤھا لإلسالم فيدفع لھا وھي «المؤلفة
قلوبھم» ،فالجزية ليست ممارسة مفوضة فقھيا ،وإنما ھي حل وظيفي .وفي كتابه «التحدث باسم ﷲ»
يزودنا أبو الفضل بنقد لفتاوى عديدة معاصرة حول المرأة وسفرھا وحيدة ،وفي كتابه اآلخر «التمرد
والعنف في الشرع اإلسالمي» يتحدث عن أحكام البغاة ،فيورد أمثلة من التاريخ ،تشير إلى تفھم القادة
وتسامحھم ،فاألخذ بموازنة بين اعتبارات عدة ،أمر ضروري للمصالح اإلسالمية ،لكن ثمة أزمنة يتجلى
فيھا االستبداد ،ويشتد القمع فتطلب العدالة إجراءات خارجة عن المألوف فإذا ثارت جماعة في وجه حكومة
إسالمية فإنه عليھا فرض أعادة النظام لخدمة العدالة ،لكن اإلصغاء إلى الشكوى ضروري لتقديم حل
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للمشكلة ،ومما ال شك فيه إن أحكام البغاة تعطي للقوات الباغية ھامشا من الحرية في العمل واالختيار إال ما
ال يسع الشريعة القبول به .إال إن إطار ھذه األحكام ال ينطبق بالكامل على وضع الجماعات المقاومة
المعاصرة ،فاالفتراض إن البغاة وأھل النظام يشتركون في االلتزام األخالقي ال يعتقد به أصحاب الفريضة
الغائبة ،فبالنسبة إليھم من قصر أو فشل من الحكام عد خائنا .واألمر نفسه ينسحب على واضعي ميثاق
حماس ،أما بيان الجبھة العالمية فال وجود فيه لتماثل معياري بين المقاتلين والواليات المتحدة األميركية ،كما
ال يوجد ما يناقش بشأنه بين أصحاب البيان والسلطات الحاكمة في الدول اإلسالمية ،فالناشطون أولئك
يعلنون عن سياسة الحرب التي تمييز فيھا.
مما ال شك فيه أن المسلمين الديمقراطيين منشغلون بموضوع اآلليات االحترازية التي يستخدمھا النشطاء،
بعد أن أكدوا إن دعوتھم تفتقر إلى الحكمة ،وھي جائرة ال حق فيھا .وھم اليوم خارج االتجاه السائد في
الفكر السياسي اإلسالمي .والمشكلة ھذه ليست موجودة بين المسلمين فقط ،فالمسيحية أيضا لديھا إرث
يرفض ما يؤمن به اآلخرون .والديمقراطيون يجھدون إلخراج ھذه المشكلة من سنتھم.
الفصل السادس  :في الحجة اإلسالمية والحرب على اإلرھاب
يكمن أكثر مواطن الضعف أھمية في ما يدعيه النشطاء من تمثيل اإلسالم الحق .فالسنة ،كما يشير
الديمقراطيون ،ال توثق المسلمين إلى شكل واحد من أشكال النظام السياسي ،وإنما ترشدھم إلى التفكر في
دروس التاريخ وعبره .ويبدو للمسلمين إن النظام السياسي األفضل ھو األكثر ديمقراطية ،لذلك يتوجب
عليھم رفض الجھادية القتالية المرتكزة على اإلكراه ،والسؤال األساسي  :ما ھي فرص غلبة المسلمين
الديمقراطيين؟ أما الجواب فيتوقف على منطق عرض األفكار والمتفق عليه ھو االعتراف بالقرآن ومثال
النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -وبدونھما ينتفي منطق الشريعة وتسويغ أحكامھا .لكن الصراع بين الداعين إلى
تمكين شرع ﷲ على األرض والمسلمين الديمقراطيين ال يكمن بالبيانات فحسب ،بل بأھلية المساھمين به
وفي قدرتھم على إقناع اآلخرين.
وقد ووجه الديمقراطيون بتحديات منھا ارتباطھم باالستعمار ،فھناك موقف صعب يعانيه األفارقة الشماليون
في فرنسا ،كما أن تركيا القت صعوبات في تقديم طلب لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،وھما مؤشران
على إخفاق الديمقراطية بالتعامل مع المسلمين بطرق تنضح بالندية .وفي الواليات المتحدة تغير الموقف من
المسلمين بعد الحادي عشر من أيلول /سبتمبر ،بإعالن «الحرب على اإلرھاب».
أوال :مخاوف المسلمين الديمقراطيين في ما نشر عبد ﷲ النعيمي بعد 11سبتمبر/أيلول بأن ھذه الھجمات
تشكل انتھاكا للمعايير الدولية التي تحتكم إليھا حقوق اإلنسان ،أكد إن من سيقاتل المرتكبين يجب أن يحترم
ھذه المعايير ،وإذ فشل قراران صادران عن األمم المتحدة بإجازة العمل العسكري ضد أفغانستان ،تجھزت
الواليات المتحدة ونفذت من دون إذن المنظمة الدولية ،وھو مثل ھزيل عن السياسات الديمقراطية في
المجال العالمي.
ونشر النعيم مقالة بعنوان «دعم الشرعية الدولية في مواجھة الجھاد اإلسالمي واألميركي» ،مثيرا إن
سلوكيات الحرب ضد اإلرھاب تؤذي قضيته ،ألن المسلمين الديمقراطيين يعملون ضد العقبات الداخلية في
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المجتمعات اإلسالمية ،وصحيح أن الحكومة األميركية تدافع عن مواطنيھا ولكنھا تقوض قضية الديمقراطية
في دار اإلسالم التاريخية .وقد أفصح النعيم عن قلقه ،فالواليات المتحدة إنما تظھر رياء بالفعل وليس بالقوة
مما ھو مستشر في عقر دارھا .ويسأل  :ھل سيؤمن المسلمون بشرعية الديمقراطية إذا ھم رأوا الظلم في
تصرف الدول الديمقراطية ؟
ثانيا  :المجاھدون والحرب على اإلرھاب يعتقد المجاھدون إن الحرب على اإلرھاب منحتھم فرصة منقطعة
النظير للدفع بمراميھم السياسية كما بأھدافھم العسكرية ،فالعنف يرد عليه بالعنف .وثمة نص أكثر بالغة
ومھارة يأتينا من محمود احمدي نجاد ،في رسالته إلى الرئيس بوش في أيار/مايو 2006م .وسيرة نجاد
معروفة ضابطا في الحرس الثوري ثم عمدة لطھران فرئيسا وھو القائل :نحن لم نسھم في البثورة من اجل
حكومة بالتداول بل ھي سعي إلى الوصول إلى حكم عالمي االنتشار ،أفصح نجاد عن الدور الجذري
لإليمان اإلسالمي في نظرته إلى العالم فالثورة تمت بعناية إلھية ،وھو يتصور العالم بال صھيونية ،وان
انھيار أميركا وإسرائيل أھداف ممكنة التحقيق ،مستخلصا ذلك من نجاح الثورة في إيران وقد كانت في نظر
كثيرين مستحيلة.
وھو ال يرى تناقضا بين إيمانه وسياسة القوة ،ومن ذلك تطويره لقوة إيران النووية وعمله لموقع قيادي في
العالم بدءا من العالم اإلسالمي ،ويسأل لم ال يكون لمليار ونصف مسلم مقعد في األمم المتحدة مع بضع دول
تستطيع رفض قرارات العالم .صحيح إن نجاد ليس عالما ولكن الدولة كلھا وراء قراراته ومواقفه وھي
تعكس التزامه الشريعة ،ونظرته إلى الديمقراطية الليبرالية على إن النظام اإلسالمي أرقى منھا.
رسالته المفتوحة إلى الرئيس بوش تقنو مقام الوثيقة ،فيسأله  :أيمكن لمن يتبع المسيح وھو رسول عظيم،
ويحترم حقوق اإلنسان ويحارب اإلرھاب ويقدم الليبرالية إلى العالم ...أن يزھق أرواحا الناس ويدمر
الممتلكات ويحرق قرى إن وجد احتمال مجرم فيھا؟ يتساءل كيف لمن كرس نفسه للمثل العليا أن يسوغ
الحرب في العراق متذرعا بحيازة حكومتھا أسلحة دمار شامل.
ھي أسئلة محددة مھمة ،يتابع بعدھا بأن الحكومات زائلة فماذا يبقى للتاريخ ؟ ...إن ﷲ لم يترك الكون
واإلنسانية على غاريھما ،ويروح يتكلم كناطق باسم المسلمين مبينا أن من يدعي الديمقراطية يقودھم إلى
الضالل .فمن سيصدق تصرف من يتناقض سلوكه مع قيم العدالة؟ وأسئلة أخرى كثيرة تسجل قلقا ً بشأن
النوايا األميركية.
المھم بالنسبة إلينا ھو األصداء التي ترددت بعد األسئلة التي طرحھا أحمدي نجاد ،وھو الذي أكد أمام
المستمعين له أن ثمة طريقا ً واحد ًة أمامھم ھي طرق الرسل واألنبياء .وأظھر أنه يسعى إلى تقويض قضية
ً
شعبية ھم األقل صراحة .أحمدي نجار خضع في آرائه ھذه
الديمقراطية عبر إظھاره أن معظم مناصريھا
لتأثير تاريخ الجمھورية اإلسالمية في إيران وإلى خبرته في الثورة والحرب فتأثره بآية ﷲ الخميني ،الذي
يصف الديمقراطية الحديثة بأنھا نوع من التخلي الطوعي عن المسؤولية أمام ﷲ.
وبمقابلة الديمقراطية يضع الخميني الحكم اإلسالمي الذي يعمل باالتساق مع القانون اآللھي الذي ال يسمح
للكائنات البشرية باالنغماس في رغباتھا الخاصة ،بل انه يشجع الناس على التوق إلى المثال المسلكي الذي
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يجسده األنبياء والعارفون أال وھو االتحاد با  .إن نماذج الديمقراطية المرتبطة بكل من أوروبا وأميركا
الشمالية لم تكن لتالءم المجتمعات اإلسالمية تاريخياً ،فبالنسبة لقاد ٍة نخبويين إن الديمقراطية لم تكن أبداً
ً
مالئمة للرسالة اإلسالمية فھي فصلت المؤسسات الدينية عن تلك السياسية وصوالً إلى الحد من دور اإلسالم
في الحياة العامة فكبحت الديمقراطية قدرة األمة اإلسالمية على التأثير في السلوك .وھناك سؤال مھم أيضا ً :
نقص في أخالقيات الدول الديمقراطية؟ فل َم على المسلمين،
ألم يؤشر السلوك في الحرب العالمية األولى إلى ٍ
والحالة ھذه ،أن يسيروا في طرق الغرب.
ثالثا ً :المسلمون الديمقراطيون والسياسة األميركية
إن خطاب النقاد المسلمين على اإلرھاب مخيب لآلمال ،فمن شأن أسئلة أحمدي نجاد أن تدفع المناصرين
للديمقراطية إلى التساؤل متى ستلقى األسئلة التي تطالب بالديمقراطية إجابات صحيحة .إن المسلمين
الديمقراطيين يساعدون على االھتداء إلى الطريق ،وذلك عبر إظھارھم إمكانية أن تجد الديمقراطية في
ممارسة منطق الشريعة اإلسالمية وتسويغه أحكامھا ما يشرعھا.
وفي النھاية يمكن لقدر ھؤالء المسلمين الديمقراطيين أن يرتبط بمسلكيات الحرب على اإلرھاب .ففي تلك
العشية من حزيران/يونيو 2005م كان جورج بوش على حق بأن النزاع بين المؤيدين للديمقراطية
والمجاھدين اإلسالميين إنما يشكل لحظة حاسمة بالنسبة إلى اإلنسانية ويشكل ،اليوم ،األخذ والرد بين
المسلمين وغير المسلمين في ما يتعلق بالحرب على اإلرھاب وجھا ً حاسما ً من وجوه ممارسة الديمقراطية
وسيكون كذلك قدر ھؤالء المسلمين الديمقراطيين أن يؤثروا في المستقبل السياسي للواليات المتحدة واإلتحاد
األوروبي والعالم.
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مكتبة اإلسكندرية قدي ًما وحديثًا


علي عفيفي علي غازي

ـﺎﺋر ﻣــﺎذا ﻳﻛﺗــب؟ ﺣﺗــﻰ ﻳﻠﻬــم اﻟﺣــق
إذا ﻣــﺎ طُﻠــب ﻣــن اﻟﻣــرء اﻟﻛــﻼم ﻳﻌﺟــز اﻟﻠﺳــﺎن ،وﻳظــﻝ اﻟﻘﻠــم ﺣـ ًا
ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ وﺣــدﻩ اﻹﻧﺳــﺎن ﻟﻳﻌﺑــر ﻋــن ﻣوﺿــوع ﻣــﺎ ،وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﺳــﻧﺣﺎوﻝ ﺗوﺿــﻳﺢ أﻫﻣﻳــﺔ
ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ،وﻛﻳــف ﺗــم اﻟﺗﺧطــﻳط ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻛﻧدر اﻷﻛﺑــر ﻟﺗﺻــﺑﺢ أوﻝ ﻣﻛﺗﺑــﺔ

ﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ،ودور ﻛــﻝ ﻣـن ﺑطﻠﻳﻣــوس اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣــن ﺑﻌـدﻩ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬـوض ﺑﻬــﺎ،
وﻛــم ﻛﺎﻧــت ﺗﺣﺗــوي ﻣــن اﻟﻛﺗــب واﻟﻣﺟﻠــدات ،وﺑﻌــد ذﻟــك ﻧﻌـ ُـرج ﻋﻠــﻰ ﻗﺿــﻳﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺟـ ًـدا وﻫــﻲ اﺗﻬــﺎم
اﻟﺑﻐـ ــدادي -وﻫـ ــو ﻣـ ــؤرخ ﻋـ ــﺎش ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــرن اﻟﺳـ ــﺎدس وأواﺋـ ــﻝ اﻟﻘ ـ ـرن اﻟﺳـ ــﺎﺑﻊ اﻟﻬﺟري/اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻋﺷـ ــر
اﻟﻣــﻳﻼدي -ﻟﻌﻣــرو ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﺑﺣــرق اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ ,واﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ ﻣــن ﻟﻔﺎﻓــﺎت وﻣﺟﻠــدات ﻓــﻲ
ﺗدﻓﺋ ــﺔ اﻟﻣﻳ ــﺎﻩ ﻓ ــﻲ ﺣﻣﺎﻣ ــﺎت اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ﻟﻣ ــدة ﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر ،واﻧﺳ ــﻳﺎق ﻋ ــدد ﻣ ــن اﻟﻣ ــؤرﺧﻳن اﻟﻘ ــداﻣﻰ

واﻟﻣﻌﺎﺻ ـرﻳن وراء رواﻳﺗــﻪ ،ﺛــم ﻧوﺿــﺢ اﻷدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ دﺣــض وﺗﻠﻔﻳــق ﺗﻠــك اﻟرواﻳــﺔ ،وﺑﻌــد ذﻟــك ﺟﻬــود

ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻓــﻲ إﺣﻳــﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻣ ـرة ﺛﺎﻧﻳــﺔ ،إﻟــﻰ أن ﺗﺣوﻟــت إﻟــﻰ ﻋــﻳن اﻟﻳﻘــﻳن وﺣــق اﻟﻳﻘــﻳن؛
ﻟﺗﺑﺎﺷر دورﻫﺎ اﻟرﻳﺎدي اﻟﺗﻧوﻳري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﻣﻌﻣورة.
أﺳــس اﻹﺳــﻛﻧدر اﻷﻛﺑــر ﻣدﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﺑﻣﺻــر ﻓــﻲ  21ﻳﻧــﺎﻳر  331ق.م ﻛﻣدﻳﻧــﺔ ﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺣــوض اﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﻳض اﻟﻣﺗوﺳــط ،ﻓــوق ﺷ ـرﻳط ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﺷــﻣﺎﻝ ﻏرﺑــﻲ دﻟﺗــﺎ ﻧﻬــر اﻟﻧﻳــﻝ ،ﺑﺟ ـوار ﻗرﻳــﺔ
ﺻـ ــﻐﻳرة ﻟﻠﺻـ ــﻳﺎدﻳن ﺗﺳـ ــﻣﻰ « ارﻗـ ــودة» ،ووﺿـ ــﻊ ﺗﺧطﻳطﻬـــﺎ اﻟﻣﻬﻧـ ــدس اﻹﻏرﻳﻘـ ــﻲ «دﻳﻧـ ــوﻗراطﻳس

 ،»Deinocratesﻋﻠــﻰ ﻫﻳﺋــﺔ رﻗﻌــﺔ اﻟﺷــطرﻧﺞ ،وﻗﺳــﻣت إﻟــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ أﺣﻳــﺎء أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﺣــﻲ اﻟﻣﻠﻛــﻲ
اﻟ ــذي ﻳﺿ ــم اﻟﻣﺟﻣ ــﻊ اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ وﻣﻛﺗﺑ ــﺔ اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ واﻟﻣﻧـ ـﺎرة اﻟﻌظﻳﻣ ــﺔ ،وﻛﺎﻧ ــت ﺗﺗﺳ ــم ﻋﻧ ــد ﺗﺄﺳﻳﺳ ــﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻛﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧد اﻹﻏرﻳق؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت ﺷﻬرة واﺳـﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻘـدﻳم
ـﺎدﻳﺎ ،ﻻﺳــﻳﻣﺎ ﺑﻌــدﻣﺎ أﺿــﺣت ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﻣــﺔ ﻓــﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻳــﺎ وﺳﻳﺎﺳـ ًـﻳﺎ واﻗﺗﺻـ ً
ﺑﻌــدﻣﺎ أﺻــﺑﺣت ﻣرﻛ ـ ًاز ً
ﻣﺻــر ،ﻓﺄوﻟوﻫــﺎ ﻋﻧﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻣراﻧﻬــﺎ وﺣــداﺋﻘﻬﺎ وأﻋﻣــدﺗﻬﺎ اﻟرﺧﺎﻣﻳــﺔ اﻟﺑﻳﺿــﺎء وﺷـوارﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗﺳــﻌﺔ،
وظﻠــت ﻋﺎﺻــﻣﺔ ﻟﻣﺻــر إﺑــﺎن ﻋﻬــود اﻹﻏرﻳــق واﻟروﻣــﺎن واﻟﺑﻳ ـزﻧطﻳﻳن ﺣﺗــﻰ دﺧﻠﻬــﺎ اﻟﻌــرب ،واﻧﺗﻘﻠــت
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺳطﺎط اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﻋﺎم 21ﻫـ641/م.
وﻗـ ــد اﻛﺗﺳـ ــﺑت اﻹﺳـ ــﻛﻧدرﻳﺔ ﺷـ ــﻬرﺗﻬﺎ ﻣـ ــن ﺟﺎﻣﻌﺗﻬـ ــﺎ ،وﻣﺟﻣﻌﻬـ ــﺎ اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ «اﻟﻣوﺳـ ــﻳون ،»Moseion
وﻣﻛﺗﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أوﻝ ﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ،وﻣـن ﺛـم أﺻـﺑﺣت ﻋﺎﺻـﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ وﻓﻛرﻳـﺔ

ﻟﻠﻌــﺎﻟم أﺟﻣــﻊ ﻟﺗﺿــم ﺑــﻳن ﺟﻧﺑﺎﺗﻬــﺎ ﻛــﻝ ﺛﻘﺎﻓــﺎت ﻋــﺎﻟم اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط ،وﺧﺎﺻ ـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﺑطﻠﻳﻣــوس

اﻟﺛــﺎﻧﻲ ) 240-285ق.م( اﻟــذي ﻛــﺎن ﺷــﻐوﻓًﺎ ﺑــﺎﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﺎﻫﺗم ﺑﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،وﺟﻣــﻊ
ﻟﻬ ـﺎ اﻟﻛﺗــب ﻣــن اﻟﻳوﻧــﺎن وﺳــورﻳﺔ وﺑﺎﺑــﻝ وﺑــﻼد ﻓــﺎرس واﻟﻬﻧــد ،وﺻــﺎر اﻟطﻠﺑــﺔ ﻳﻘﺻــدوﻧﻬﺎ ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ
 أكاديمي من مصر .
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أﻧﺣـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم؛ ﻟﻳﺗﻌﻠﻣـوا ﻓﻳﻬـﺎ أﻣـور اﻟﻌﻠــم واﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ واﻟرﻳﺎﺿـﻳﺎت ،ﻓـﻲ «اﻟﻌﺻـر اﻟـذﻫﺑﻲ ﻟﻺﺳــﻛﻧدرﻳﺔ»،
وﻣـن ﺛـم اﺳـﺗﺣﻘت ﺑـﺄن ﺗوﺻـف ﺑﺄﻧﻬـﺎ «ﻣﻔﺧـرة اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻬﻠﻳﻧـﻲ The Glory of the Hellenic
.1»World
وﻳﻌــود إﻧﺷــﺎء ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ ﻗﺑــﻝ اﻟﻣــﻳﻼد ،واﺧﺗﻠــف اﻟﻣؤرﺧــون ﺣــوﻝ
اﻟﻣؤﺳ ــس اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑ ــﺔ ،ﻓﻣ ــﻧﻬم ﻣ ــن ﻧﺳ ــب ذﻟ ــك إﻟـ ـﻰ ﺑطﻠﻳﻣ ــوس اﻷوﻝ ﻣﺛ ــﻝ ﺑﻠوﺗ ــﺎرك )–50
125م( ،وﻛﻠﻣﻧــت اﻟﺳــﻛﻧدري )220-160م( ،وﻣــﻧﻬم ﻣــن أرﺟﻌﻬــﺎ ﻟﺑطﻠﻳﻣــوس اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻛﻳوزﻳــب
)340–265م( ،وﻫﻧ ــﺎك رأي ﻳؤﻳ ــدﻩ أﻏﻠﺑﻳ ــﺔ اﻟﺑ ــﺎﺣﺛﻳن وﻋﻠﻣ ــﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑ ــﺎت أن اﻟﺑداﻳ ــﺔ ﻛﺎﻧ ــت ﻣ ــن

اﻹﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر اﻟذي ﺧطط ﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ,وﺣـرص ﻓـﻲ ﺗﺧطﻳطـﻪ ﻟﻬـﺎ أن ﺗﺿـم أﺷـﻣﻝ وأﻛﺑـر
أﻳﺿـﺎ ﺑﺈﻣﺑراطورﻳﺗـﻪ ،ﻓﻘـد ﻛـﺎن اﻹﺳـﻛﻧدر
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻳـق ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻣـﻝ اﺳـﻣﻪ ،وﺗﻠﻳـق ً
ﻋﻠﻳﻣﺎ وﻣدرًﻛﺎ ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻣم ،ﻓﻬو ﺗﻠﻣﻳذ أرﺳطو اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﺻﺎﺣب اﻟﻣدرﺳـﺔ
ً

اﻟﻔﻛرﻳ ــﺔ اﻟﺷ ــﻬﻳرة ،وﺻ ــﺎﺣب واﺣ ــدة ﻣ ــن أﻛﺑ ــر وأﻗ ــدم اﻟﻣﻛﺗﺑ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــﺄﺛر ﺑﻬ ــﺎ اﻹﺳ ــﻛﻧدر

واﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﺳﻛﻧدر ﻫو اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ،وﻟﻛن اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ ﺑطﻠﻳﻣـوس اﻷوﻝ )–323

 285ق .م( أﺣد ﻗﺎدة اﻹﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر ﻣؤﺳس اﻷﺳرة اﻟﺑطﻠﻣﻳﺔ.
وﻗد ﺣرص ﺑطﻠﻳﻣوس اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟﻣﻊ ﺣوﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷدﺑﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻣﻛـﺎن ،و ارﺳـﻝ
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎن ،واﺷﺗرك ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوراﺗﻬم وﻣﺑﺎرزاﺗﻬم ،وﻛﺎن ﺑﺑﻼطﻪ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻷدﺑـﺎء،
ـددا ﻣــن اﻟﻛﺗــب ﻟﻠﻣﻛﺗﺑــﺔ،
أﺷــﻬرﻫم إﻗﻠﻳــدس اﻟﺑــﺎرع ﻓــﻲ اﻟﻔﻠــك واﻟﻌﻠــوم اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ واﻟﻬﻧدﺳــﻳﺔ ,وأَﻟﱠ ـف ﻋـ ً
أﻳﺿﺎ دﻳﻣﺗرﻳوس اﻟﻔـﺎﻟﻳري واﺿـﻊ ﻧـواة اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ ﺑﺟﻣـﻊ اﻟﻛﺗـب ﻣـن اﻟﻣﻛﺗﺑـﺎت اﻟﻣﺻـرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ،وﻣـن
و ً
اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ ،وﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻛﺗﺑــﺔ أرﺳــطو ،اﻟﺗــﻲ ﻳﻘــﺎﻝ :إن دﻳﻣﺗرﻳــوس اﺷــﺗراﻫﺎ ﺑﻣﺑﻠــﻎ

ﺿﺧم ،2وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣـن أﺛﻳﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ،وﺑﻬـذا اﺷـﺗﻣﻠت ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﺑدﻋـﻪ
اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﺻــري ﻣﺗﻣــﺛﻼً ﻓــﻲ ﻟﻔــﺎﺋف اﻟﺑــردي اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺟﻣﻌﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ

إﺑــداع اﻟﻔﻛــر اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲٕ ،واﻧﺗــﺎج ﺳــﺎﺋر اﻷﻣــم اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣﻌروﻓــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟزﻣــﺎن ،وﺑــذﻟك
ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
ﻣﺳﺗودﻋﺎ ﻟﻠﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
ً
ـﻌﻳﺎ وراء ﺗرﻛﻳــز اﻷﺿـواء ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺻــﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﻣــﺔ ﻛﻣرﻛــز ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻋﻬــد اﻟﺑطﺎﻟﻣــﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧــﺔ
وﺳـ ً
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻣﻧﺎء ﻛﺎﻧوا ﻣن أﺑرز اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛ ٌﻝ ﻓﻲ ﻣﻳداﻧﻪ ،وﻗد ﺗﻌﻬد ﻫـؤﻻء اﻷﻣﻧـﺎء ﺑـﺄن
ﻳﻘوﻣوا ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ،وﺗﺻﻧﻳف اﻟﻛﺗب ،وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻛﺗـب

ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠدارﺳ ــﻳن ﻓﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺗﻰ اﻟﻣﺟ ــﺎﻻت ،ﻛ ــذﻟك ﻋﻣ ــﻝ اﻟﺑطﺎﻟﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺿ ــﻳﻳق اﻟﺧﻧ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ

اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت؛ وذﻟــك ﻹﺿــﻌﺎف ﻫــذﻩ اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت ،وﺧﺎﺻــﺔ
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑرﺟﺎﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﻌ ّـد اﻟﻣﻧـﺎﻓس اﻷﻛﺑـر ﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ،3وﻫـذا ﻳـدﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى
ﺣرص اﻟﻣﻠوك اﻟﺑطﺎﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻣﻧﺎرة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘدﻳم.
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وﺗرﺟـ ــﻊ ﻋظﻣـ ــﺔ ﻣﻛﺗﺑـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣـ ــﺔ ﻟﻛوﻧﻬـ ــﺎ ﺣـ ــوت ﻛﺗـ ــب وﻋﻠـ ــوم اﻟﺣﺿـ ــﺎرﺗﻳن اﻟﻔرﻋوﻧﻳـ ــﺔ
واﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ ,وﺑﻬﺎ ﺣدث اﻟﻣزج اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻛري ﺑﻳن ﻋﻠوم اﻟﺷرق وﻋﻠوم اﻟﻐـرب ,ﻓﻬـﻲ
ﻧﻣـ ــوذج ﻟﻠﻌوﻟﻣـ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـ ــﺔ اﻟﻘدﻳﻣـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ أﻧﺗﺟـ ــت اﻟﺣﺿـ ــﺎرة اﻟﻬﻠﻳﻧﺳـ ــﺗﻳﺔ؛ ﺣﻳـ ــث ﺗزاوﺟـ ــت اﻟﻔرﻋوﻧﻳـ ــﺔ

أﻳﺿﺎ ﻣن ﻋظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺣﻳث ﻓرض ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻋﺎﻟم ﻳـدرس ﺑﻬـﺎ
واﻟﻬﻠﻳﻧﻳﺔ ،وﺗﺳﺗﻣد ﻋظﻣﺗﻬﺎ ً
أﻳﺿﺎ ﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ ﻣﻌﻘـﻝ اﻟﻌﻠـم وﻣﻌﻘـﻝ اﻟﺑـردي وأدوات اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ
أن ﻳودع ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ،وﻷﻧﻬﺎ ً

ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺣﻳث ﺟﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟﻣﺻرﻳﺔ وﻣﺎ ﺣـوت ﻣـن ﻋﻠـم ،وﻣـن أﺳـﺑﺎب

ﺗﺣرر ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺗﺎﺑوت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟدﻳن واﻟﺟﻧس واﻟﻌرق واﻟﺗﻔرﻗﺔ ،ﻓـﺎﻟﻌﻠم ﻓﻳﻬـﺎ ﻛـﺎن
ﻋظﻣﺗﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﱡ

ﻣن أﺟﻝ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟزاﺋر ﻟﻬﺎ أو اﻟدارس ﺑﻬﺎ ﻻ ُﻳﺳﺄَﻝ إﻻ ﻋـن ﻋﻠﻣـﻪ ,ﻓﻬـو ﻻ ُﻳﺳـﺄﻝ ﻋـن دﻳﻧـﻪ
وﻻ ﻗوﻣﻳﺗﻪ.

واﺗﺳـﻌت اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ وﻧﻣــت ﻓـﻲ ﻋﻬــد ﻛــﻝ ﻣــن ﺑطﻠﻳﻣـوس اﻟﺛــﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟــث ﺣﺗــﻰ ﻗﻳـﻝ :إن ﻋــدد ﻛﺗﺑﻬــﺎ ﺑﻠــﻎ
ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻣﺟﻠد ﻣﺧطوط ﻣن ورق اﻟﺑردي ،4ﻣدون ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻋﻠوم اﻟﺑﺷر آﻧـذاك ،ﺷـﻣﻠت ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟطﺑﻳـﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗـﺎت واﻟﺣﻳواﻧـﺎت وﻏﻳرﻫـﺎ ,وﻷوﻝ
ﻣرة ﺗوﺟد ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗرﻋﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ,واﻟﻛﺗب اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗﺧﺑرﻧـﺎ أن اﻟﻬـدف ﻣـن ذﻟـك

ﻫو ﺟﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﺎ أﻓرزﻩ ﻋﻘﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ واﻟدراﺳﺔ.

وﻛﺎﻧــت ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻓﺗﺣــت أﺑواﺑﻬــﺎ ﻟﻛــﻝ اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ ﺑﻘــﺎع اﻷرض ،وﻛﺎﻧــت أوﻝ
ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻘــدﻳم ،ﺣﻳــث ﺑــرزت ﻛﻣﻧﺷــﺄة ﻋﺎﻣــﺔ ﻻ ﻳﻣﻠــك أﺣــد ﺑﻌﻳﻧــﻪ أن
ﻳﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ ،إﻧﻣﺎ ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻳﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣـن ﻳـرى أوﻟـو اﻷﻣـر أﻧـﻪ ﻳﺳـﺗطﻳﻊ أن ﻳﻔﻳـد ﻣﻧﻬـﺎ،
وﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑدون ﺣدود ﻟﻛﻝ ﻏﺎد وراﺋﺢٕ ،واﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ طﺑﻘـﺔ ﻣﻧﺗﻘـﺎة
ﻣـن اﻟﻣﺛﻘﻔـﻳن ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﻔﻛـرة اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟـذي ﻗﺎﻣـت ﻓﻳـﻪ ﻛﺎﻧـت ﺗﻣﺛـﻝ أوﻝ وأﺟـ أر
ﺧطوة ﻧﺣو ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﺛﻘﻳف.
ـز ﻓــﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﻬــﺎ واﻧــدﺛﺎرﻫﺎ ،وﻻ
ـز ﻓــﻲ ﻗﻳﺎﻣﻬــﺎ وظﻬورﻫــﺎ ،ﻛﺎﻧــت ﻟﻐـ ًا
وﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻟﻐـ ًا
ﻳﻌــرف أﺣــد ﻣﺻــﻳرﻫﺎ ،وﻻ ﻧﻌﻠــم ﻛﻳــف اﺧﺗﻔــت ،وﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻗﻳــﻝ ﻟــﻳس إﻻ اﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وأﻗ ـواﻻً ورواﻳــﺎت

ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ،واﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ وﺗدﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﻳـﺎن ﺑـﺑﻌض ﻣـدﻳري اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ

ﺿﻣن ﺑﻳﺎن أوﺳﻊ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،وﻳرﺟـﻊ ﻫـذا اﻟﻠﻐـز إﻟـﻰ ﺳـﻛوت
ﻣؤرﺧﻲ اﻟروﻣﺎن طوﻳﻼً ﻋن واﻗﻌﺔ إﺣراق اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.
وذﻫــب ﺑﻌــض اﻟﻣــؤرﺧﻳن إﻟــﻰ أن ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ أﺣرﻗــت ﻷوﻝ ﻣ ـرة أﺛﻧــﺎء اﻟﺻ ـراع ﺑــﻳن ﻳوﻟﻳــوس
ﻗﻳﺻــر وﺑطﻠﻳﻣــوس اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر ﻓــﻲ ﻋــﺎم 48ق.م ،5ﻋﻧــدﻣﺎ اﺳــﺗﻌﺎﻧت ﻛﻠﻳــوﺑﺗ ار اﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ )30–51
ق .م( -ﺑﺳـ ــﺑب اﻟﺻ ـ ـراﻋﺎت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﻛـ ــم داﺧـ ــﻝ اﻷﺳ ـ ـرة اﻟﺑطﻠﻣﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أواﺧـ ــر ﻋﻬـ ــدﻫﺎ -ﺑﺎﻟﻘﺎﺋـ ــد
اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ «ﻳوﻟﻳ ــوس ﻗﻳﺻ ــر» ﻟﻠ ــﺗﺧﻠص ﻣ ــن أﺧوﻳﻬ ــﺎ ﺑﺳ ــﺑب ﺻـ ـراﻋﻬم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺣﻛ ــم ،وﻗ ــﺎم ﻳوﻟﻳ ــوس
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ﻗﻳﺻــر ﺑﺣــرق  101ﺳــﻔﻳﻧﺔ ﻛﺎﻧــت ﻣوﺟــودة ﻋﻠــﻲ ﺷــﺎطﺊ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط أﻣــﺎم ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ,
ﺑﻌــدﻣﺎ ﺣﺎﺻ ـرﻩ ﺑطﻠﻳﻣــوس اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر ﺷــﻘﻳق ﻛﻠﻳــوﺑﺗ ار اﻟﺻــﻐﻳر ،ﺑﻌــدﻣﺎ ﺷــﻌر أن ﻳوﻟﻳــوس ﻗﻳﺻــر
ﻳﻧﺎﺻــر ﻛﻠﻳوﺑــﺎﺗ ار ﻋﻠﻳــﻪ ،واﻣﺗــدت ﻧﻳ ـران ﺣــرق اﻟﺳــﻔن إﻟــﻲ ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻓﺄﺣرﻗﺗﻬــﺎ ،ﺣﻳ ـث ﻳﻌﺗﻘــد

ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧون أﻧﻬﺎ دﻣرت ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳذﻛر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻛذﻟك أﻧﻪ ﻗد ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ أﺿرار ﻓﺎدﺣـﺔ ﻋـﺎم
391م ﻋﻧــدﻣﺎ أﻣــر اﻹﻣﺑ ارطــور اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﺛﻳودوﺳــﻳوس اﻷوﻝ )395–379م( ﺑﺗــدﻣﻳرﻫﺎ ،وﺑﻌــد ذﻟــك
ﺗﺎﻣﺎ.
ًا
ﺗدﻫورت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺗدﻫور ً
وﻫﻧﺎك رأي آﺧر ﻳرى أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻣﻛﺗﺑﺗﺎن :اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد اﻟﻣﻳﻧـﺎء اﻟﺷـرﻗﻲ ،وﺣـﻳن ﺿـﺎﻗت ﺑﺎﻟﻛﺗـب
ﻧﺷﺄت ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑﻧﺔ ﻋﻧد ﻋﺎﻣود اﻟﺳواري ﺣﻳـث ﻛـﺎن ﻣﻌﺑـد اﻟﺳـراﺑﻳوم ،وﺑﺣﺳـب اﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ﻛـﺎﻧوا

ﻳﻠﺣﻘ ــون ﻣﻛﺗﺑ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺑ ــد .اﻟﻣﻛﺗﺑ ــﺔ اﻟﻛﺑ ــرى اﺣﺗرﻗ ــت ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻧﺔ  48ق .م ,أﺛﻧ ــﺎء ﺣ ــرب وﻗﻌ ــت ﺑ ــﻳن
ﻳوﻟﻳوس ﻗﻳﺻر وﻛﻠﻳوﺑﺗ ار ﻓﻲ ﺟﺎﻧب واﻟﻣﻠك ﺑطﻠﻳﻣوس ﻓﻲ ﺟﺎﻧـب آﺧـر .ﻓﻔـﻲ ﺣـوادث اﻟﺣـرب اﺣﺗـرق
اﻷﺳــطوﻝ ،واﻣﺗــدت اﻟﻧﻳ ـران إﻟــﻰ اﻟﺷــﺎطﺊ ﻓﺎﻟﺗﻬﻣــت اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻻﺑﻧــﺔ ﻓﺑﻘﻳــت ﺣﺗــﻰ ﻗﺎﻣــت
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ وﺗﻘرر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟوﺛﻧﻳﺔ ﻓدﻣرت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻊ ﺗدﻣﻳر اﻟﻣﻌﺑد.
وﻟــم ﻳــﺄت أي ذﻛــر ﻟﻠﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻓــﻲ أي ﻣؤﻟــف إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر اﻟﻣــﻳﻼدي أي ﺑﻌــد اﻟﻔــﺗﺢ ﺑﺳــﺑﻌﺔ

ـب إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﺋـد اﻟﻔـﺎﺗﺢ ﻋﻣـرو ﺑـن اﻟﻌـﺎص ﺣـرق اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ ،أﻗـدم ﻫـذﻩ
ﻗرون ،ﺣﻳث اﻧﺗﺷرت ﻗﺻص ﺗَْﻧﺳ ُ
اﻟﻘﺻ ــص ﻗﺻ ــﺔ ﻋﺑ ــد اﻟﻠطﻳ ــف اﻟﺑﻐ ــدادي )1231-1162م( ﻓ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ «اﻹﻓ ــﺎدة واﻻﻋﺗﺑ ــﺎر»،
وﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻋﻧــﻪ اﺑــن اﻟﻘﻔطــﻲ )1248 –1167م( ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب «ﻣﺧﺗﺻــر ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺣﻛﻣــﺎء» ،وأﻳــد ﻫــذﻩ
اﻟرواﻳﺔ أﺑو اﻟﻔرج اﻟﻣﻠطﻲ )1286 –1226م( ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﺧﺗﺻـر اﻟـدوﻝ» ،واﻟﺗـﻲ ﺗـزﻋم
أن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص اﺳﺗﺄذن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ أﻣر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ,وذﻟك ﺑﻌـد أن دﺧـﻝ ﻋﻠﻳـﻪ
ﻳﺣﻳــﻰ اﻟﻧﺣــوي اﻟﻣﺻــري اﻹﺳــﻛﻧدراﻧﻲ ،وطﻠــب ﻛﺗــب اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺧ ـزاﺋن اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ،وﺑﻌــد أن ﺳــﻣﻊ

ﻋﻣــرو ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﻛﻼﻣــﻪ ﻓــﻲ إﺑطــﺎﻝ ﻋﻘﻳــدة اﻟﺗﺛﻠﻳــث ،وﺷــﺎﻫد ﺣﺟﺟــﻪ اﻟﻣﻧطﻘﻳــﺔ ،وأﻟﻔﺎظــﻪ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ،
ﻛﺗب ﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطـﺎب ،ﻓـرد ﻋﻠﻳـﻪ أﻣﻳـر اﻟﻣـؤﻣﻧﻳن ﺑﻛﺗـﺎب ﻳﻘـوﻝ ﻓﻳـﻪ« :أﻣـﺎ اﻟﻛﺗـب
اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳواﻓق ﻛﺗﺎب اﷲ ﻓﻔـﻲ ﻛﺗـﺎب اﷲ ﻏﻧـﻰ ﻋﻧـﻪٕ ،وان ﻛـﺎن ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺧـﺎﻟف
ﻛﺗــﺎب اﷲ ﻓــﻼ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟﻳﻬــﺎ» ،وﺗــزﻋم اﻟﻘﺻــﺔ أن ﻋﻣــرو ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﻗــد وزع اﻟﻛﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺣﻣﺎﻣــﺎت
اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ وأﺣرﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗدﻫﺎ واﺳﺗﻧﻔذ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر.

وﻣﻣــﺎ ﻳﻠﻔــت اﻟﻧظــر أن اﻟﻣــؤرﺧﻳن اﻷواﺋــﻝ اﻟﻘ ـرﻳﺑﻳن ﻣــن وﻗــﺎﺋﻊ اﻟﻔــﺗﺢ اﻟﻌرﺑــﻲ أﻣﺛــﺎﻝ ﺣﻧــﺎ اﻟﻧﻘﻳــوﻣﻲ،
ـﻳﺋﺎ ﻋـن ﻣﺛـﻝ ﻫـذا
وﺳﻌﻳد ﺑن ﺑطرﻳق ،واﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻛـم ،واﻟـﺑﻼذري واﻟﻳﻌﻘـوﺑﻲ ،واﻟطﺑـري ﻟـم ﻳـذﻛروا ﺷ ً
اﻟﺣرﻳق ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤﻛد أن ﺣرﻳق ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟﻌرب اﻓﺗراء وﺧراﻓﺔ؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﺗﻧـﺎﻗض
ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻹﺳـﻼم وﻣﺑﺎدﺋـﻪ ،وﻳﺗﻔـق أﻏﻠـب اﻟﻧﻘـﺎد ﻋﻠـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﺔ ﺧﻳﺎﻟﻳـﺔ ﺗـواﺗرت ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﺎدر

ﻣن دون أن ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ دﻟﻳﻝ ﻣﺎدي؛ ﻓﻳﺣﻳﻰ اﻟﻧﺣوي اﻟـذي ﺗـدور ﺣوﻟـﻪ اﻟرواﻳـﺔ ﻟـم ﻳﻛـن ﻋﻠـﻰ
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ﺣﻳــﺎ ﻟﻛــﺎن ﻋﻣ ـرﻩ وﻗــت ذﻟــك ﻳﻘــرب ﻣــن  120ﺳــﻧﺔ،
ﻗﻳــد اﻟﺣﻳــﺎة ﻋــﺎم 642م ،وﻟــو ﺻــﺢ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ً
ـر ﻟﺳــﻔﻳرﻳوس اﻷﻧطــﺎﻛﻲ ﻋــﺎم 527م ،وﻟﻬــذا ﻓﻣــن
ﻓﺎﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗﺷــﻳر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﻌﺎﺻـ ًا
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
اﻟﻣؤﻛد أﻧﻪ ﻣﺎت ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻲء ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﺑﺛﻼﺛﻳن ً

ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﻣت اﻟﻌﻣﻳق واﻟطوﻳﻝ اﻟذي ﺳﺎد ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻟﻌـرب واﻹﻏرﻳـق طـواﻝ اﻟﺳـﺗﺔ ﻗـرون
اﻟﺗﻲ ﺗﻠـت اﻟﻔـﺗﺢ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﻣﺻـر ﻳﻘـوم دﻟـﻳﻼ ﻗوﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻧﻳـد ﻫـذﻩ اﻟرواﻳـﺔ ،وﻟـﻳس أدﻝ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن
ورود رواﻳﺎت ﺷﺑﻳﻬﺔ ﻋن ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻔرس ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﻛـﺎﻧوا ﻳـرون اﻟﻘـرآن ﺻـﻔوة اﻟﻌﻠـوم ،وﻟـم
ﻳﺟدوا ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺳواﻩ ،ﻓﻠﻳس ﺑﺑﻌﻳد أن ﻳﻛون ذﻟك ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟرواة اﻟـذﻳن أرادوا أن ﻳﻔﺗﺧـروا ﺑـﺄن اﻟﻌـرب
ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ﻟﻛﻝ ﻣظﺎﻫر اﻟﻛﻔر واﻟوﺛﻧﻳﺔ.
ﺛم إن اﻹﺳﻼم ﻳﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم وﺗﻛرﻳم أﻫﻠﻪ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ أدواﺗـﻪ ،وﻗـد ﺣـرص اﻟﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺳـﻠﻣون
ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﺗﺷﺟﻳﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗرﺟﻣـﺔ ،وﻣﻛﺎﻓـﺄة اﻟﻣـؤﻟﻔﻳن واﻟﻣﺗـرﺟﻣﻳن ﺑـوزن أﻋﻣـﺎﻟﻬم
ذﻫﺑﺎ ،وﺣرق اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﺿد ﻣﺑﺎدئ اﻹﺳـﻼم وﺗﻌﺎﻟﻳﻣـﻪ ،ﻓﻛﻳـف ﺗـدﻧس أﻳـدي اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن اﻟﻌـرب
ً
ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ وﻫم أﻣﺔٌ ﺑدأت رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﻘوﻝ اﻟﺣق -ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ} :-اﻗ أر ﺑﺎﺳم رﺑك اﻟـذي ﺧﻠـق،{...

ﻓﺈﺣراق ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻬﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺑﺎﻫﺎ ﻋﺎدات اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﺑﻝ إن اﻟﻧﺻـﺎرى ﻫـم

اﻟــذﻳن أﺣرﻗ ـوا ﻛﺗــب اﻟــوﺛﻧﻳﻳن ﻓــﻲ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻗﺑــﻝ اﻟﻔــﺗﺢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟ ِﻬ ّﻣــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﻫــدﻣوا ﺑﻬــﺎ
اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ،وﻟوﻻ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻟﺿﺎع أﻛﺛر اﻟﻛﺗب اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.
وﺗوﺟــد اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــﻲ أدﺣﺿــت ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻌــرب ﻋــن ﻫــذا اﻟﺣرﻳــق ﻣﻧﻬــﺎ :اﻟــدﻛﺗور ﻋﺑــد
اﻟرﺣﻣن ﺑدوي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﺗراث اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ،اﻟدﻛﺗور أﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ

«ﻣوﺳــوﻋﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﺣﺿــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ» ،واﻟــدﻛﺗور أﻟﻔرﻳــد ﺑﺗﻠــر ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «ﻓــﺗﺢ اﻟﻌــرب
ﻟﻣﺻــر» ،واﻟــدﻛﺗور ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﻌﺑــﺎدي ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﺳــﻳرﺗﻬﺎ وﺗطورﻫــﺎ»،

وﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻘﺎد ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «ﻋﺑﻘرﻳـﺔ ﻋﻣـر» ،واﻟـدﻛﺗور ﺣﺳـن إﺑـراﻫﻳم ﺣﺳـن ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «ﺗـﺎرﻳﺦ
اﻹﺳ ــﻼم» ،وأﻟﻔرﻳ ــد ﻫﻳﺳ ــﻳﻝ ﻓ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ «ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻛﺗﺑ ــﺎت» ،واﻟ ــدﻛﺗور ﻣﺣﻣ ــد اﻟﻬﺟرﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ
«اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت» ،واﻟــدﻛﺗور ﻋﺑــد اﻟﺳــﺗﺎر اﻟﺣﻠــوﺟﻲ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «ﻟﻣﺣــﺎت ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻛﺗــب
واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت».6
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أن ﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﺿﻣﺣﻼﻝ ﻋﻘب اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣﺻر؛ ﺑﺳـﺑب
ﻋدوﻝ اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋن اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠـدﻳﺎر اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ،واﺳـﺗﻣرت ﻣوﺟـﺔ اﻻﺿـﻣﺣﻼﻝ ﻫـذﻩ
ﺳﺎﺋدة طواﻝ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﺛم اﺣﺗﻝ اﻷﺳطوﻝ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ﻋـﺎم 1798م،
وأدى ذﻟك إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺿﻌف واﺿﻣﺣﻼﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وظﻠت ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣزﻳد ﻣـن اﻟﺗـﺄﺧر ﺣﺗـﻰ ﺗـوﻟﻰ ﺣﻛـم
ﻣﺻــر ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ ﺑﺎﺷــﺎ واﻟــﻲ ﻣﺻــر )1848–1805م( ﻓﻌﻣــﻝ ﻋﻠ ـﻰ ﺗﺟدﻳــد اﻟﻣدﻳﻧــﺔ واﻻﻫﺗﻣــﺎم
ﺑﻣواﻧﻳﻬــﺎ ،ﻓﺷــﻬدت ﻧﻬﺿــﺔ ﻣﻌﻣﺎرﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﺑﻔﺿــﻝ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻌﻣراﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻗﻳﻣــت ﺑﻬــﺎ ،اﻷﻣــر
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اﻟ ــذي ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻎ اﻷﺛ ــر ﻓ ــﻲ ﻧﻣ ــو اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ وﺗطورﻫ ــﺎ ،ﺣﻳ ــث ﻋ ــﺎدت ﻟﻠﻣدﻳﻧ ــﺔ اﻟﺣﻳ ــﺎة ،وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم
1820م اﻧﺗﻬﻰ ﻣن ﺣﻔر ﺗرﻋﺔ اﻟﻣﺣﻣودﻳﺔ ﻟـرﺑط اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ﺑﻧﻬـر اﻟﻧﻳـﻝ ،ﻣﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟـﻪ اﻟﻔﺿـﻝ ﻓـﻲ
إﻧﻌــﺎش اﻗﺗﺻــﺎد اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،وﺗﺣوﻟــت إﻟــﻰ ﻣ ـزار ﻟﻛــﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ وآﺛﺎرﻫــﺎ وﺟوﻫــﺎ اﻟﻣﻌﺗــدﻝ ،ﺛــم
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻻزدﻫﺎر.
ﺑﻠﻐت ﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺷﺄًﻧﺎ ًا

وﻛﺎﻧت ﻧﺷﺄة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم 1942م ﻣﻧﻌطﻔـﺎً ﺟدﻳ ًـدا ﻓـﻲ ﻓﻛـرة إﺣﻳـﺎء ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ
اﻟﺑطﻠﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧرﻳطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـﺔ؛ ﻟﺗﺗﺧـذ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣوﺳﻳون اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻳﺣﺗذى ﺑﻪ وﻫدﻓًﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻳـﻪ ،ﺣﻳـث ﺑـدأت
ً
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﺗﻧﺎدي ﺑﺑﻌث ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻘـدﻳم ﻣـن ﺛُﺑﺎﺗﻬـﺎ اﻟطوﻳـﻝ ﻋﺑـر ﻛـﻝ ﺗﻠـك اﻟﻘـرون،
وﻛﺎﻧــت ﺧﻣﺳــﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ﻧﻘطــﺔ ﺗﺣــوﻝ ﻓﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑﻌــث ﻓﻛـرة ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ؛ إذ

ﺧرﺟت ﻣن «داﺋرة اﻟﺣوار ﺑﻳن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺗﺛﻘﻳف اﻟﻌﺎم ،وﻣن داﺋرة اﻟرﻳﺎدة اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ
داﺋرة ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺻرﻳﺔ ﺷـﺎﺑﺔ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺎت اﻻﺿـطﻼع ﺑـﺄﻣر اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ واﻟروﻣﺎﻧﻳـﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ».7
وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﺣـدﺛت ﺗطـورات ﺟدﻳـدة أﺳـﻬﻣت ﻓـﻲ إﻋـﺎدة طـرح ﺳـﻳرة اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ

اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ،ﺣﻳث ﺑدأ اﻟﺟﻣﻳـﻊ
ﻳﻠﺗﻔت إﻟﻰ اﻟوراء ﻟﻳﻠـﺗﻣس ﻣـن إﺷـﻌﺎﻋﺎت ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺿـﻲء ﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻓﻘد أﻳﻘن اﻟﻛﻝ أن اﻟوﻗت ﻗد ﺣﺎن ﻟﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻠﻳـق ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻳـﺎة
اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗﻌﻳد ﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ وﺟﺎﻣﻌﺗﻬﺎ اﻟـدور اﻟﺧطﻳـر اﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﺗﻘـوم
ﺑــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻌرﻳﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــدﻳم ،ﺣــﻳن ﻛﺎﻧــت ﻣدرﺳــﺗﻬﺎ وﻣﻛﺗﺑﺗﻬــﺎ ﻣرﻛـزﻳن ﻟﻠﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ
واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

ﻋﺎﻟﻣﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ اﻟﻳوﻧﺳــﻛو ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ
وﻧﺷــطت ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻓــﻲ طــرح اﻟﻔﻛ ـرة
ً
ﻟﻠﺧ ــروج ﻣ ــن اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ أو اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـ ـﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ــﺔ؛ ﺑ ــداﻓﻊ اﻟﺑﺣ ــث ﻋ ــن ﻣﺻ ــﺎدر ﻟﺗﻣوﻳ ــﻝ اﻟﻣﺷ ــروع،
وﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻣـن اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ ،وﻫـو ﻧﺷـﺎط ﻋـﺎﻟﻣﻲ اﻟطـﺎﺑﻊ ﻳرﻋـﻰ اﻟﺗـراث اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ
ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ،وﻫﻛذا ﺗﺣوﻟت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ إﻟـﻰ «إﺣﻳـﺎء ﻓﻛـرة اﻟﻌطـﺎء اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ» ،8وأﺛﻣـرت ﺛﻣـرات

إﻳﺟﺎﺑﻳ ــﺔ ﺗرﺗ ــب ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ إﻗـ ـرار ﻣﺷ ــروع إﺣﻳ ــﺎء ﻣﻛﺗﺑ ــﺔ اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ﻓ ــﻲ  26ﻳوﻧﻳ ــو 1988م ﺑوﺿ ــﻊ
اﻟـرﺋﻳس ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــﻧﻲ ﻣﺑــﺎرك رﺋــﻳس ﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻣﺻـر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﻣــدﻳر ﻋــﺎم اﻟﻳوﻧﺳــﻛو اﻟﺳــﻳد ﻓﻳــدﻳرﻳﻛو
ﻣــﺎﻳور ﺣﺟــر اﻷﺳــﺎس ﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،9وﺗﺣوﻟــت ﻓﻛ ـرة اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻣــن ﻣﺟــرد إطــﺎر ﻧظــري إﻟــﻰ
ﻣﺷــروع ﻗﺎﺑــﻝ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳــذ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ﺻــدور اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  523ﻟﺳــﻧﺔ 1988م ﻓــﻲ  14دﻳﺳــﻣﺑر
1988م ﺑﺈﻧﺷـ ــﺎء اﻟﻬﻳﺋـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻛﻧدرﻳﺔ ،وُﺑﻧﻳ ـ ـت اﻟﻣﻛﺗﺑـ ــﺔ اﻟﺟدﻳـ ــدة ،واﻓﺗﺗﺣـ ــت ﻋـ ــﺎم
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2001م ،ﻟﺗواﺻــﻝ إﺷــﻌﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻛﻣرﻛــز إﺷــﻌﺎع ﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻫــﺎم ،وﻟﺗﺻــﺑﺢ اﻟﺻــرح
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﺦ اﻟذي أﻳﻘظ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣن ﺛﺑﺎﺗﻪ.
وﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ﻫــﻲ أﺣــد اﻟﺻــروح اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم إﻧﺷــﺎؤﻫﺎ ,وﺗــم ﺗدﺷــﻳﻧﻬﺎ ﻓــﻲ اﺣﺗﻔــﺎﻝ
ﻛﺑﻳـر ﺣﺿـرﻩ ﻣﻠــوك ورؤﺳــﺎء وﻣﻠﻛــﺎت ووﻓــود دوﻟﻳــﺔ رﻓﻳﻌــﺔ؛ ﻟﺗﻛــون ﻣﻧــﺎرة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ وﻧﺎﻓــذة ﻣﺻــر ﻋﻠــﻰ

اﻟﻌﺎﻟم وﻧﺎﻓذة ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـر ،وﻫـﻲ أوﻝ ﻣﻛﺗﺑـﺔ رﻗﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟواﺣـد واﻟﻌﺷـرﻳن وﺗﺿـم اﻟﺗـراث
ـز ﻟﻠد ارﺳــﺔ واﻟﺣ ـوار واﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ،وﻳﺿــم ﻫــذا اﻟﺻــرح اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺻــري اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،وﺗﻌــد ﻣرﻛـ ًا
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﺗﺳـﻊ ﻷﻛﺛـر ﻣـن ﺛﻣﺎﻧﻳـﺔ ﻣﻼﻳـﻳن ﻛﺗـﺎب ،وﺳـت ﻣﻛﺗﺑـﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ،وﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺗـﺎﺣف ،وﺳـﺑﻌﺔ

ﻣ ارﻛــز ﺑﺣﺛﻳــﺔ ،وﻣﻌرﺿــﻳن داﺋﻣــﻳن ،وﺳــت ﻗﺎﻋــﺎت ﻟﻣﻌــﺎرض ﻓﻧﻳــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،وﻗﺑــﺔ ﺳــﻣﺎوﻳﺔ ،وﻗﺎﻋــﺔ

ـز ﻟﻠﻣ ــؤﺗﻣرات؛ ﻟﺗﺻ ــﺑﺢ اﻟﺷ ــﻌﻠﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺑ ــدد اﻟظ ــﻼم ،10وﻧﻘط ــﺔ اﻟﺿ ــوء ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟم
اﺳﺗﻛﺷ ــﺎف ،وﻣرﻛ ـ ًا
ﻣﺿـ ــطرب ،11وﻛـ ــﺄن اﻹﺳـ ــﻛﻧدر اﻷﻛﺑـ ــر ﻗـ ــد أﺳﺳـ ــﻬﺎ ﻟﺗﺑﻘـ ــﻰ ﻋﺎﺻـ ــﻣﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــدﻳم
واﻟﺣدﻳث.

1

 -ﺟﻣ ــﺎﻝ ﻣﺣﻣ ــود ﺣﺟ ــر« ,ﻛﻳ ــف وﻟ ــدت ﻓﻛـ ـرة إﺣﻳ ــﺎء ﻣﻛﺗﺑ ــﺔ اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ» ،ﻣﺟﻠـــﺔ ﺗـــراث ،اﻟﻌ ــدد  ،103ﻣ ــﺎرس

2008م ،ص .128
2

 -ﻓﺎدﻳ ــﺔ ﻣﺣﻣ ــد أﺑ ــو ﺑﻛ ــر ,دراﺳـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻌﺻـــر اﻟﻬﻠﻠﻳﻧﺳـــﺗﻲ ،اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ،دار اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳ ــﺔ1998 ،م،

ص.313
3
4

 -ﻓﺎدﻳﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺑﻛر ,اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .315

 -ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺧزﻧﺟﻲ« ,ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ اﻋﺗذار ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻋن ﺣراﺋق اﻟﻘﻣﺢ واﻟﻛﺗـب» ،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌرﺑـﻲ ،اﻟﻌـدد،521

أﺑرﻳﻝ 2002م ،ص.101
5

 -ﻣﺣﻣد راﻏب رﺿوان اﻟﺳﻳد« ,ﻣﺷروع إﺣﻳﺎء ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ  ..اﻵﻣـﺎﻝ واﻟﺗطﻠﻌـﺎت» ،ﻣﺟﻠـﺔ ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ

واﻟﻔﻧﺎدق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،اﻟﻌدد اﻷوﻝ دﻳﺳﻣﺑر 2003م.243 ،
6

 -ﻋﻣر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻳدروس ,أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ إطﻼﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـدﻳم ،أﺑـو ظﺑـﻲ:

و ازرة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ1995 ،م ،ص .420-334
7

 -ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣود ﺣﺟر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .130

8

 -ﺟﻣــﺎﻝ ﻣﺣﻣــود ﺣﺟــر« ،ﺗﺄﺻــﻳﻝ ﻓﻛ ـرة إﺣﻳــﺎء ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ» ،ﻣﺟﻠــﺔ ﻟﻘــﺎء اﻟﻘﻣــم ،ﻣرﻛــز ﺑﺣــوث اﻟﺷــرق

9

 -ﻋﻣر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻳدروس ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .438

اﻷوﺳط واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس2004 ،م ،ص .95

 -10إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ ﺳـراج اﻟــدﻳن ,اﻓﺗﺗــﺎح ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ  ...اﻷرﺷــﻳف اﻟﺻــﺣﻔﻲ) ،اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ :ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ،
2002م( ،ص .3

-7-

 -11ﻋن وﻗﺎﺋﻊ ﺣﻔﻝ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،واﻟرؤﺳﺎء واﻟوﻓود اﻟﺗﻲ ﺷـﺎرﻛت ﺑـﻪ ،ﻧﺷـرت ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺻـور اﻟﻣﺻـرﻳﺔ
ﻋددا ﺧﺎﺻﺎً ﺗذﻛﺎرﻳﺎً ،راﺟﻊ :ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻور ،اﻟﻌدد  ،3071ﺑﺗﺎرﻳﺦ  18أﻛﺗوﺑر 2002م.
ً
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ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻳم واﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

رﺿوان اﻟﺳﻳد



اﺣﺗﻔﺎء ﻛﺑﻳ اًر ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ دراز:
اﺣﺗﻔﻰ اﻟﻣﻌﻧﻳون ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ً
اﻫﺗم
«دﺳﺗور اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻘرآن» ) 1947أو  .(1949وﻳرﺟﻊُ ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب .إذ ﻣﺎ ّ

اﻟﻧﻬﺿوﻳون اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣدن واﻟﺗﻘدم.
ﺳَﻧﻧﺎً وأﺳﺑﺎﺑﺎً وﺷروطﺎً ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻷﺧﻼﻗﻲ،
ٌ
وﺻﺣﻳﺢ أﻧﻬم اﻋﺗﺑروا ّ
أن ﻟﻠﺗﻣ ﱡدن ُ
اﻟﻔﺳﺎدﻳن :اﻟﻛﺑﻳر )اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض( ،واﻟﺷرﻋﻲ )ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم
اﻟﺑﻌد ﻋن
َ
وُ

اﻟﺳَﻧن اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟدﻧﻳوي ﻳﻣﻛن أن
اﻟﺷرﻳﻌﺔ( ،ﻟﻛﻧﻬم ذﻫﺑوا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ّ
أن ﺗﻠك ُ
ﺣد أﻧﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرﻓوا
ﺗﺗﺣﻘّق ﻟدى ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻓﻲ ظ ّﻝ ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻏﻳر ﺗﻌﺎﻟﻳم دﻳﻧﻬم ،إﻟﻰ ّ
اﻟﻐرب )اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص( ،ﻧﺳﺑوا إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ اﻟﻘوﻝ إﻧﻪ رأى ﻫﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣﻳن وﻻ
إﺳﻼم ،وﻫﻧﺎك إﺳﻼﻣﺎً وﻻ ﻣﺳﻠﻣﻳن! واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ظﻬرت

وﻓﻠﺳﻔﺎت أﺧﻼﻗﻳﺔ أو أﻧﻬﺎ اﻧﺗﺷرت ،وﺻﺎرت ﻣﻘررات ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻓﻲ
ﺑﺣوث
ٌ
ٌ
أن اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻳواﺟﻬﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ّ
ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺻر ،ﺑﺣﻳث ﺳﺎد ْ
ﻲ ّ
وﻋ ٌ
ِ
ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﺑﺎﻟدﻳن أو ﻧﺄﺧذ ﺑﺄﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻐرب ،أو ﻧﻣزج ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
أو ُﻳﻧﺎظ ُرﻫﺎ ُ
اﻟدﻳن ُ
ﻛﺗب ﻋن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،ظﻬر ﻛﺗﺎب
وﻟذﻟك ﻓﻘد ظﻬرت
ٌ
اﻷﺧﻼق ﻷرﺳطو أﻳﺿﺎً ﻣﺗرﺟﻣﺎً ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،واﻧﺗﺷرت ﺣﻛﺎﻳﺔُ اﻟﻣﺎدي )اﻟﻐرﺑﻲ(،

واﻟروﺣﻲ )اﻹﺳﻼﻣﻲ( ،وﺻﺎغ ﻋﺛﻣﺎن أﻣﻳن ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﺟواﻧﻳﺔ ،وﺗوﻓﻳق اﻟطوﻳﻝ ﺟواﻧﻳﺗﻪ
ٍ
ﺟدﻳد ،ﻳﻘوﻝ
وﻋﻲ
ﻓﺈن ظﻬور ﻛﺗﺎب دراز َﻣﺛﱠ َﻝ ﻣرﺣﻠﺔً ﺟدﻳدةً ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ٍ
اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ .وﻫﻛذا ّ
ﺑوﺟود ٍ
اﻟوﺣﻲٕ ،وان اﺳﺗرﺷد ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﺑرﻏﺳون:
ﻧظﺎم
ٍ
أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺳﺗﻘ ّﻝ وﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ْ
ﻣﻧﺑﻌﺎ اﻟدﻳن واﻷﺧﻼق.

 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .

1

أن اﻟدﻳن )واﻹﺳﻼم
ﻣﻊ ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ دراز طُرح إذن ﻣوﺿوعٌ ﺷدﻳد اﻷﻫﻣﻳﺔّ :
ك ﻣﻧظوﻣﺔً أﺧﻼﻗﻳﺔً ﺷﺎﻣﻠﺔً ﻟﻠﻧظر واﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺳﻠوك .واﻷﻫ ﱡم ﻣن ذﻟك أﻧﻪ
ﺑﺎﻟذات( ﻳﻣﻠ ُ
ٍ
ٍ
ﺳﻠوك أﺧﻼﻗﻲ.
دﻳﻧﻲ ﻟﻛ ّﻝ
أﺧﻼق ﻋﻘﻠﻳﺔٌ وأُﺧرى دﻳﻧﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻻ ُﺑ ﱠد ﻣن
ﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك
أﺳﺎس ﱟ
ٌ
ﻌﺗﺑر
ﻟﻛن ﻣﺎ
ْ
ُ
ﻳﻌرﺿﻪُ اﻟﻘر ُ
آن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺧﻳر و ّ
اﻟﺷر ،وﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟرديء واﻟﺣﻣﻳد ،ﻫﻝ ُﻳ ُ

ﻗﻳﻣﺎً أﺧﻼﻗﻳﺔً ،أو أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﺗﻌﺎﻟﻳم وأﺣﻛﺎﻣﺎً
اﻟﻣﺟردة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺧﻳر
ﻓﻲ اﻟﺣﻼﻝ واﻟﺣرام واﻟﻣﻛروﻩ واﻟﻣﻧدوب ،وﻻ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘﻳم
ﱠ

إن «اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﱠﻲ» ﻫﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﻐﱠﻳﺎ )أن ﻳﻛون ﻟﻪ
اﻟﺷر ﻓﻲ ذاﺗﻪ .ﺛم ّ
ﻓﻲ ذاﺗﻪ ،و ّ
ﻳﻧﺑ َﻊ ﻣن «اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟذاﺗﻲ» ﻟﻛﻲ ﻳﺗّﺳم
ﻫدف وﻏﺎﻳﺔ( ﻟﻛﻲ
ٌ
ﻳﻛون أﺧﻼﻗﻳﺎً ،أم ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻳﻪ أن ُ
َ
ِ
ك ّ ﱠ
ﺑﺎﻟﺳﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ؟ وﻻ ﺷ ﱠ
أوﻣﻌﺎﺻرةٌ إذا ﺻ ﱠﺢ
أن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔٌ ﺣدﻳﺛﺔٌ ُ
ﻟﻛن ﻳﻣﻛن رﱡدﻫﺎ وﺑﺎﻟطراﺋق اﻟﺗﺄوﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ،
اﻟﺗﻌﺑﻳرْ ،

ﺗﻛون ﻟﻧﺎ
ﻧﻛون ﻛذﻟك ﻟﻛﻲ
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻐرب أو ﻓﻲ اﻟﺷرق .وﻷﻧﻧﺎ ﻣﻌﺎﺻرون أو ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
َ
َ
ﺳﻧﺳﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻛﻠﱠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺣﻳﺎة ،وﺗﻛون ﺣﻳﺎةً أﻓﺿﻝ؛ ﻓﺈﻧﻧﺎ
ُ

ﺻوى وأﻋﻼم ﻣن أﺟﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺳﺎﺋدة ،ﻟوﺿﻊ ُ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
اﻟﻛﺑرى ،وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﺳﻼم اﻟوﺳﻳط ،واﻟﻌواﻟم ُ
إن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺗﻔردة ﺑﺣﺳب اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻫﻲ
أوﻻً :أﺣﻛﺎم اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآنّ :
اﻟوﺟود اﻹﻟﻬﻲ واﻟوﺣداﻧﻳﺔ .وﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟوﺣداﻧﻳﺔ ﺧﻣس ٍ
ﻋﺎت ﻛﺛﻳرة
ﻗﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺗﻔر ٌ
ُ
ُ
اﻟﺧ ْﻠق ،واﻟرﺣﻣﺔ ،واﻟﻌدﻝ ،واﻟﺧﻳر اﻟﻌﺎم ،ووﻗوع
ذات أﺑﻌﺎد ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺳﻠوﻛﻳﺔ؛ وﻫﻲ :وﺣدةُ َ

اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ.

ﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋدةُ أﻣور:
أﻣﺎ وﺣدةُ َ
اﻟﺧْﻠق ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻳﻣﺔً ﻧﺎﺟﻣﺔً ﻋن وﺣدة اﻟﺧﺎﻟق ،ﻓﺗﺗر ُ
ّ
اﻟﻣﺳﺎواةُ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ،أﻣﺎم اﻟﺧﻼق ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم .ووﺣدة اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻬذا اﻻﻋﺗﺑﺎر أو وﺣدة
ُ
ﻧﻔس و ٍ
وﺧﻠَق ﻣﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﱠ
اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم} :ﺧﻠﻘﻛم ﻣن ٍ
وﺑث
اﺣدة َ

اﻟﻧﺎس أُﻣﺔً واﺣدةً ﻓﺑﻌث
ﻣﻧﻬﻣﺎ رﺟﺎﻻً ﻛﺛﻳ اًر وﻧﺳﺎء){...ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء .(1:وﺟﺎء ﻓﻳﻪ} :ﻛﺎن
ُ
اﻟﻧﻔس اﻟواﺣدةُ واﻷﻣﺔُ اﻟواﺣدة ،وﻫذا ﻫو
اﷲ اﻟﻧﺑﻳﻳن{)ﺳورة اﻟﺑﻘرة .(213:ﻓﻬﻧﺎك إذن
ُ
وﺿ ُﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر،
ﺗﺑت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ
«اﻟوﺿﻊُ اﻷﺻﻠﻲ» ،اﻟذي ﺗر ْ
ﻳﻣﻛن ْ
ُ
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ﻳﻧﺟ ُم ﻋن
اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻓﻲ َ
اﻟﺧ ْﻠق واﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟوﺟود وﻣﺎ ُ
وﻫﻲ اﻟوﺣدةُ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ أو ُ
ٍ
ي أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ} :وﻻ ﻳزاﻟون ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن{)ﺳورة
إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت وﻗُ ُدرات.
ذﻟك ﻣن
ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف اﻟﺑﺷر ﱡ
ُ

اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻝ ﺑﺳﺑب
ﻫود (18:طﺎرئٌ وﺣﺎﺻ ٌﻝ ﻟﻳس ﺑﺳﺑب ﺗﻐﱡﻳر أو اﺧﺗﻼف
ْ
ِ
ﻧﺎﺟم ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺳﺎوى
اﻟﻣﺳﺎواةّ ،
ﻷن اﻻﺧﺗﻼف ٌ
اﻟوﺣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ،أي ُ

اﻟﻣﺳﺎواة
ﻓﺈن اﻟﻣرﺗّب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺣدة َ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗّﺧﺎذﻫﺎ .وﻫﻛذا ّ
ُ
اﻟﺧْﻠق ﺑﻌد ُ
ﻳﻛون ﺟﺎﺋ اًز اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرﻳﺔ ﺿﻣن ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺳﻳﻣﺔً ﻟﻘﻳﻣﺔ وواﻗﻊ
ﻫو اﻟﺣرﻳﺔ .وﻟذا ﻓﻘد
ُ
اﻟﻣﺳﺎواة ذاﺗِﻬﺎ.
ُ
اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟرﺣﻣن ،واﻟرﺣﻳم(،
أﻣﺎ اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔُ ﻓﻬﻲ اﻟرﺣﻣﺔ .وﻫﻲ ٌ
ّ
وﺻﻔﺔٌ ﻟﻔﻌﻠﻪ} :ﻛﺗب ﻋﻠﻰ ِ
ﻧﻔﺳﻪ اﻟرﺣﻣﺔ{)ﺳورة اﻻﻧﻌﺎم .(12:وﻛﻣﺎ ﺗَ ِرُد اﻟرﺣﻣﺔُ إذا ﺗﻌﻠّﻘت

ﺑﻪ ﱠ
ﻋز
وﺟﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻳﻣﺔً وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻔﺔً ﻟﻠﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ َﺧ ْﻠق اﻟﻛون وﺗﻧظﻳﻣﻪ
ّ
وﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻪ}:ورﺣﻣﺗﻲ ِ
وﺳﻌت ﻛ ﱠﻝ ﺷﻳﺊ{)ﺳورة اﻷﻋراف (156:ﺗَ ِرُد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
أن ﺗﻠك اﻟ ِﻬَﺑﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔٌ ﻣن ِ
ق ِ◌َﻳﻣﻪ ﻓﻲ وﺟودﻩ
ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﻠرﺣﻣﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ّ
ِ
اﻗﺗﺿﺎء .وﻫﻛذا
ﻘوم ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ﺣﻘﺎً وواﺟﺑﺎً و
ً
وأﻓﻌﺎﻟﻪ .أي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗ َ
ﺗﺟﺎوُزُﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﺋق ﺑﻳن اﻟﺑﺷر :أﻧﻬم ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻳﺻﺑﺢ ﻟدﻳﻧﺎ أﻣران ﻻ
ُ
ﻳﻣﻛن ُ

أن اﻟرﺣﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔُ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوُم ﺑﻳﻧﻬم
واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ،و ّ
ُﺳر( ،وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم اﻟوﺳطﻰ واﻟﻛﺑرى )اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﺷﻌوب
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم
اﻟﺻﻐرى )اﻷ َ
ُ
واﻷُﻣم(.

ﻋز وﺟ ّﻝ ﺑﻌﺑﺎدﻩ ،وﻋﻼﺋق اﻟﻌﺑﺎد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم،
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔُ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻼﻗﺔ اﷲ ّ
وﻫﻲ اﻟﻌدﻝ .ﻓﺎﻟﻌد ُﻝ أﻳﺿﺎً ﺻﻔﺔٌ ﻣن ِ
ﱠ
ﺻﻔﺎت اﷲ ﱠ
اﻟﻣﺳﺎواة وﺑﻌد
ﻋز وﺟﻝ ،وﺗَ ِرُد ﺑﻌد ُ
اﻟرﺣﻣﺔ ﻟﻳس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗرﺗﺑﺔً ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ،ﺑﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻳﻣﺔً ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔً ﻫﻲ إﺣدى ﺧﻳﺎرات

اﺟب أن
ك ﺣرﻳﺔ أن
أن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﻣﻠ ُ
اﻟﻣﺳﺎواة .ﺑﻣﻌﻧﻰ ّ
ﻳﻛون رﺣﻳﻣﺎً ،وو َ
َ
اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ُ
ٍ
ﱠ
ﺣﺎﻻت ﻛﺛﻳ ٍرة وﻟﻳس ﺑدﻳﻼً ﻟﻬﺎ أو
ﺳﻳم اﻟرﺣﻣﺔ ﻓﻲ
ﻷن
َ
ﻳﻛون ﻋﺎدﻻًّ ،
َ
اﻟﻌدﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻫو ﻗ ُ
ﻋﻧﻬﺎ.
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اﻟﻌﺎم .وﻫﻲ ﺻﻔﺔٌ ﻟﻪ ﱠ
ﻋز وﺟ ﱠﻝ ،وﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﻳق
ّ
أﻣﺎ اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻟراﺑﻌﺔُ ﻓﻬﻲ اﻟﺧﻳر ّ
ﻣﻔرد
وﻳ ِرُد
ُ
ﻟﻠﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻟﻠﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺑدء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎنَ .

ٍ
وﺑﻣﻌﺎن ﻣﺧﻠﺗﻔﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﺗﺑﺎﻋدةً أو
«اﻟﺧﻳر» ﻣﺋﺎت اﻟﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم،
ﻳﺳود ﺑﻳن اﻟﺑﺷر
ﻳﺢ ﻟﺟﻬﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ ،وﻟﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ .و ﱡ
َ
اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧ ﱡﻲ ﺻر ٌ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻌﻝ وﻣﻘﺎﺻدﻩ} :ﻓﺎﺳﺗﺑﻘوا اﻟﺧﻳرات{)ﺳورةاﻟﺑﻘرة.(148:
أﻣﺎ
ّ

أن ﻓﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻏﺎﺋﻲ ،أي
اﻟﻘﻳﻣﺔُ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔُ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻳﺎرﻳﺔٌ أو ﻣﻘﻳﺎﺳﻳﺔٌ ،ﻫذا ﻫو ﻣﻌﻧﻰ ّ
ﻣﻘﺎﺻدﻩ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺣﻳث أﺻﻠُﻪُ؛ أي اﻹﻳﻣﺎن )ﻟﺗﻌﻠﱡﻘﻪ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﻳﺔ( ،وﻣن ﺣﻳث
ُ

أن
ّ
اﻟﻌﺎم .وﻗد أﺧﺑرﺗﻧﺎ
اﻟﺧﻳر ّ
اﻟﻣﺳﺎواة واﻟرﺣﻣﺔُ واﻟﻌد ُﻝ و ُ
)اﻟﻘﻳم اﻷرﺑﻌﺔُ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔُ اﻟذﻛر( ،وﻫﻲُ :
ُ
أن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﱠ
ﻳﺣﺻ ُﻝ ﺑﻌﻠﻣﻪ
ﻋز وﺟ ﱠﻝ
اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ّ
ُ

وﻟﻛن أﻳﺿﺎً ﺑﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ ﻣن ٍ
ق ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﺎﻟﻘﻳم
ﺑﺎﻟﻧﻳﺔ،
أﻣور ﺗﺗﻌﻠّ ُ
ْ
ﻷن ذﻟك ﻫو
اﻷرﺑﻊ .وﻟذﻟك ﻓﻘد
ُ
اﻟﺣ ْﻛ َم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗﻳﻣﺔً ﻣن اﻟﻘﻳم؛ ّ
اﻋﺗﺑرت ُ
ﻫم ﻣن
ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﻋﻼﺋق اﻟﺑﺷر ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ،وﻣﺎ
ﱠ
اﺳﺗﻘر ﻓﻲ أﺧﻼدﻫم وِﻓ َ
ط ِر ْ
ﻣﻠَ ٍ
ﻛﺎت ﻟﻠﺗﻘدﻳر واﻟﺗﺻرف.
َ

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﻘﻳم واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :ﻋﻧدﻣﺎ ُﺳﺋﻠت ﻋﺎﺋﺷﺔ أ ﱡم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻋن أﺧﻼق رﺳوﻝ اﷲ
وﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻠﻐوﻳﺔ
ات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻳﻪ ،أﺟﺎﺑت :ﻛﺎن ُﺧﻠُﻘﻪ اﻟﻘرآن.
ﺻﻠو ُ
ُ

ذات ﺷﻘﱠﻳن،
ﻟﻣﻔرد « ُ
ب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎﻝ .واﻟﺳﺟﺎﻳﺎ ُ
اﻟﺧﻠُق» أﻧﻬﺎ اﻟﺳﺟﻳﺔُ أو اﻟﺳﺟﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗّ ُ
ﻣﻧﻬﺎ ِ
اﻟﺷ ﱡ
ق اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻔطرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،واﻟﺗﻲ أودﻋﻬﺎ اﷲ ﻓﻳﻬﺎ،
ﺗﺻر ٍ
ف وﺳﻠوك :اﻹﻳﻣﺎن .واﻟﺷ ﱡ
ق
ﺟﻠﻌﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔً ﻟﻠﺗﺣوﻝ إﻟﻰ
ﱡ
ق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺗﻌﻠّ ٌ
وﻳﻔ ﱢﻌﻠُﻬﺎ أي ﻳ ُ
ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذاﺗﻲ واﻟﻌﺎم .وﻫﻣﺎ ﻳؤﺛّران ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﱡم واﻟﺗﺄ ْﻗﻠُم ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻷُﺳرة
واﻟﻣﻳﺣط اﻟﻘرﻳب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .واﻟﺣ ﱡ
ﻳﺗﻌﻠق
ك ُﺑ ْﻌ َدﻳن،
أن ﻫذﻩ «اﻟرؤﻳﺔَ ﻟﻠﻌﺎﻟم» اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠ ُ
ُ
ق ّ
اﻟﺑﻌد اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﺗﺻورات اﻟﻛﻠﻳﺔ
ُ
أﺣد ُﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻘرﻳب ،وﻳﺗﻌﻠق ُ

ﻟﻠﺧﻳر واﻟﺷر وﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن :ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻝ وﻣﺟﺎﻝ

اﻟﻣﻌروف واﻟ ُﻣﻧ َﻛ ُر أﻣران
اﻟﻣ ْﻧﻛر .ﻓﻬﻝ
ُ
وﻳ ّ
اﻟﺳﻠوكُ ،
ﻌﺑر ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑﺎﻟﻣﻌروف و ُ
ﱡ
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ
أن ﻟﻬﻣﺎ أﺑﻌﺎداً ﻓطرﻳﺔً وذﻫﻧﻳﺔً ودﻳﻧﻳﺔً،
ُ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎن ُﻳﻛﺗﺳﺑﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻼؤم أم ّ
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ك اﻹﻧﺳﺎن وﻳؤﺛّر ﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻪ اﻟﻛﻠﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻳﺎت ﻏﻳر
اﻟﺧﻠُﻘﻲ اﻟذي ﻳﺗﻣﻠ ُ
اﻹﺣﺳﺎس ُ
اﻟﺗﻌﻠﻣﻳﺔ .ﻟﻘد ﺳ ﱠﻣﻰ اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺳد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )243-ﻫـ( اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺑﺷري :ﻏرﻳزةً أو ﺑﻠﻐﺗﻧﺎ

اﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻛون
اﻟﺣدﻳﺛﺔ داﻓﻌﺎً ،ودﻋﺎ إﻟﻰ «اﻟﻌﻘﻝ ﻋن اﷲ»  ،ﻣن طرﻳق ﺗﻌﻣﻳق اﻟﺗو ُ
اﻟﻣﻧظور )= اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌﺎﻟم( ،واﻟﻛون اﻟﻣﺳطور )= اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم( .وﻫﻛذا ﻳﻛون اﻷﻣر

اﺻﻝ اﻻﺳﺗرﺷﺎدي
ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ أﻣ اًر ﺑﻬذا اﻟﺗو ُ
ﻟوﻗت ِ
واﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ ﻓﻲ ا ِ
ﻧﻔﺳﻪ.

ﻓﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫذا ﻫو اﻟﻔﻬم اﻟﺳﺎﺋد أو اﻟوﺣﻳد ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻛون واﻟﻘرآن.
وﻣﺎ ﻛﺎن ُ
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻌﻘَدﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ّ
ﻛﺛﻳر ﻣن َ
ﻓﻘد اﻋﺗﺑر ٌ
اﻟﻣﺧﺎﻟف ُﻳ ِﺧ ﱡﻝ ﺑﺈﻳﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﻪ.
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔٌ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔٌ ﺑﺣﺗﺔٌ ،وﻟذﻟك أَروا ّ
أن اﻟذﻧب أو اﻟﻔﻌﻝ ُ
وﻫﻛذا دار ﺟد ٌﻝ طوﻳ ٌﻝ طواﻝ ﺣواﻟﻲ اﻟﻘرن ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻳﻣﺎن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ،إﻟﻰ
ٍ
ﻟﻛن إزاء اﷲ
ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺄﻟﺔ أُﺧرى ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔُ اﻟﻘَ َدر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛ ْ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،وﻟﻳس ﺑداﺧﻝ اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ذاﺗﻪ!
 اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون واﻟﻘﻳﻣﺔ واﻟﻌﻣﻝ :ﺗُﻬ ﱡﻣﻧﺎ ﻣن ﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن وﺟداﻻﺗﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم أو ﻣﻊاﻷُﻣم واﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻷُﺧرى أرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺋﻝ .اﻟﻣﺳﺄﻟﺔُ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﻳﺔ واﻟﻧﺑوة ،وﻫﻲ

ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟوﺣداﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﷲ ،وﻗد دار اﻟﺟدا ُﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟدﻳﺎﻧﺗﻳن اﻹﺑراﻫﻳﻣﻳﺗﻳن اﻷُﺧرﻳﻳن .ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻟﻳس إﻟﻬﺎً ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻛﺎﺋﻧﺎً ﻋدﻳم اﻟﻌﻘﻝ
آﺧ ُر ﺑدا ﻋﻠﻰ ﺧﻳر ٍ
ﻧﺣو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
واﻟﺣرﻳﺔ .وﻟﻬذا اﻟﺟدﻝ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺣث اﻟﻘﻳم ﻣﺟﺎ ٌﻝ َ
اﻟﺣدﻳث ﻓﻳﻣﺎ ُﻋرف ﺑﺎﻟﺣوار اﻹﺳﻼﻣﻲ/اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ،وﻟﻳس ﻫﻧﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ .ﻓﺗﺑﻘﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺎﺋﻝ

ق ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﺎﻟﻘﻳم
ﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون اﻟﻣﺳﻠﻣون ،وﺗﺟﺎدﻟوا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠ ُ
ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟﺣ ْﺳن
ﻧﺣو ﻣﺎ ،وﻫﻲ :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ،وﻣﺑﺎﺣث اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر ،وﻣﺑﺎﺣث ُ

واﻟﻘُﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ -ﻛﻣﺎ ﻗ ﱠد ْﻣﻧﺎ -ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺛﻼث وﺟﻬﺎت
ﻟﺧﻳر أو اﻟﺗﻌﱡﺑدي
ﻧظر :اﻷوﻟﻰ ﺗﻘوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻼزم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﺎﺿﻝ أو ا ّ

ﻓﺈن أﺻﺣﺎب وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ اﻋﺗﺑروا «اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ» ﻣﺛﻝ
ﻣور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(؛ وﻟذﻟك ّ
)وﻫﻲ أ ٌ
اﻟﻘﺗﻝ ،أو إﻫﻣﺎﻝ اﻟﻔراﺋض ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻼة ،ﺧروﺟﺎً ﻣن اﻹﻳﻣﺎن .واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗرى وﺟود ﺷﺑﻪ
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ٍ
اﻧﻔﻛﺎك ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻹﻳﻣﺎن ﺗﺻدﻳﻘﺎً )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﻟﻘﻳم واﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻷﺻﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻟﻠﺗوﺣﻳد( ،وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻣؤﺛﱢرة ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻔﺎﺿﻝ أو اﻟﺷرﻳر ﻋﻠﻳﻪ .وﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك وﺟﻬﺔ
ﻧظر ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻼﻗﺔً ﻓﻲ ﺗوﺗﱡ ٍر ٍ
ٍ
داﺋم إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر.

ك ﻛﺎﻣ ٌﻝ.
اﻧﺗظﺎم ﻛﺎﻣ ٌﻝ ﺑﻳن اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻌﻣﻝ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أن
ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك
ﻳﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﻔﻛﺎ ٌ
َ
ٌ
ﻳد ﻓﻲ
ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﺗُﻧﻘص اﻹﻳﻣﺎن دون أن ﺗُز َ
أن «اﻟطﺎﻋﺎت» ﺗز ُ
َﺻﻠَﻪُ ،ﻛﻣﺎ ّ
وﻟذا ّ
ﻳﻝ أ ْ
ٍ
ﻳﺣﺻ ُﻝ ذﻟك إذا ﻛﺎن
ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﻳف
اﻹﻳﻣﺎن ﺗﺻدﻳﻘﺎً وﻟﻳس ﻏﻳر( .وﻫذا
اﻹﻳﻣﺎن )دون
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗ ﱡم
أﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺣث رﻏم اﻟوﺟﻬﺔ اﻟ َﻌﻘَدﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ اﻟﺗﻲ اﺗّﺧذﻫﺎ ذو
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ «اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ» ،وﺗؤﺛُّر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻣن طرﻳق اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠوﻋﻲ:
ﻓﺈﻟﻰ أي ٍ
ﺣد ﻳﺗﺻرف اﻹﻧﺳﺎن ﺑطر ٍ
ﻳﻘﺔ واﻋﻳﺔ ،ﺑﻝ وﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ «اﻟوﻋﻲ» اﻟذي ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ
ُ
اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟ ُﻌرﻓﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
ﻫذا اﻟﺗﺻرف أو ذاك  ،وﻛم ﺗؤﺛّر ﻓﻳﻪ ُ

ت ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ
رﺳ ْ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺣﺎﻟﺔ؟ واﻟطرﻳف ّ
أن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﺎﻟذات ﻫواﻟذي ُد َ
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘُﺑﺢ.
ﻣﺳﺎﺋ ُﻝ اﻟﻘﻳم واﺗّﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻟﻳس ﻣﺑﺣث ُ

ﻟﻛن اﻟﺛورةَ
ﺗﻛﺎب ﻣﻌﺻﻳﺔ اﻟظُْﻠم أو اﻟطﻐﻳﺎن ،ﺗُﺑﻳﺢ ﺑﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظراﻟﺗﻣﺎﻣﻳﻳن اﻟﺛورةّ .
ﻓﺎر ُ
ﻳﺣﺻ ُﻝ
اﻟﺳوء اﻟذي
اﻟﺷر أو
وﻳ ُ
ﻗد ﺗﻌﻧﻲ ﺳﻔك اﻟدم ،وﻫﻲ ﻣﻌﺻﻳﺔٌ أُﺧرىُ .
ُ
ُ
ﺿﺎف ﻟذﻟك ّ

ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻠﺟﺄُ اﻟﺗﻣﺎﻣﻳون ﻟﻠﺗﻛﻔﻳر أو اﻻﺗّﻬﺎم ﺑﺎﻻﺑﺗداع ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳوﻳﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎطﻊ اﻟذي
ﻳﺻﺑﺢ
ﻓﺈن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻹﻳﻣﺎن ،أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﻳﻣﺎن؛
ُﻳﺻدروَﻧﻪ .وﻫﻛذا ّ
ُ
ﻣﺣﻛﺎً ﻟﻔﻬم اﻟﻘﻳم وﻋﻼﺋﻘﻬﺎ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

ﺣوث اﻹﻳﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ .وﻛﻼ اﻷﻣرﻳن ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أو اﻟﻌﻣﻝ.
وﺿﺎﻫت
ﺑﺣوث اﻟﻘَ َدر ﺑ َ
ُ
واﻟﺣ ﱡ
ﻳﻛون إﻧﺳﺎﻧﻳﺎً إن ﻟم ﻳﻛن ﺣ اًر .إﻧﻣﺎ اﻟﺣرﻳﺔ ﻛﻳف وﺗُﺟﺎﻩَ ﻣن؟ وﻫذﻩ ﻫﻲ
أن اﻟﻔﻌﻝ ﻻ
ق ّ
ُ

ﻟﺧﺎﻟق
ﻋز ّ
ﻣﺷﻛﻠﺔُ اﻟﺑﺣوث اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ واﻟﻛﻼﻣﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔُ ﻫﻧﺎ ﺗُﺟﺎﻩ اﷲ ّ
وﺟﻝ .إذ ﻣﺎ دام ا ُ
ٍ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؟ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك َﻣ ْن ذﻫب ﻣﻧذ
ﻓﺄي
واﺣداً ُﻛﻠّ ّﻲ اﻟﻌﻠم واﻟﻘدرة ،ﱡ
ب
أﻓﻌﺎﻟﻪٕ ،واﻻّ ﻓﻛﻳف
اﻟﺑداﻳﺔ ،إﻟﻰ أن
اﻹﻧﺳﺎن ﻫو « ُ
ﺗﻛون أﻓﻌﺎﻻً ﻟﻪ ،وﻛﻳف ُﻳﺣﺎ َﺳ ُ
ُ
َ
ﺧﺎﻟق» َ
إن اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،واﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ،ﻟﻳس أﻛﺛر ﻣن ﺻدى
ﻋﻠﻳﻬﺎ؟ وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﻝ ّ
وأداة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ َﺧْﻠق اﻟﻛون وﺗﻧظﻳﻣﻪ ،واﻟﻔرق ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷُﺧرى إﻧﻣﺎ ﻫو
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أن وﺣدة
ٌ
ﻓرق ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘدﻳر اﻹﻟﻬﻲ واﻟﻔﻌﻝ اﻹﻟﻬﻲ .وﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺧﻳ اًرﻣن ذﻫب إﻟﻰ ّ
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻳﻛﺳب أﻓﻌﺎﻟَﻪُ وﻻ
اﻟﺧْﻠق واﻟﺗﻘدﻳر ،ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ «اﻟﺣرﻳﺔ» اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
اﻟﺧﺎﻟق و َ
ُ
ٍ
ﺻ ْﻧﻌﻬﺎ او
ﻳﺧﻠُﻘُﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻧدةٌ إﻟﻰ ﻗﻳم وﻧﻣﺎذج وأﻋراف ،ﻣﺎ ﺷﺎرك ﻫو ﻛﻔرد ﻓﻲ ُ
ﻳﺣﺻ ُﻝ ﻋﻠﻳﻪ أو
ﻳﻛﺳب ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ أو ذاك ،ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ
وﺿﻌﻬﺎ .وﻟذا ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﻘوﻝ إﻧﻪ
ْ
ُ
ُ
أن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻓﺎﺋق اﻷﻫﻣﻳﺔ
ُﻳﻧﺟزﻩُ أو ﻳﺟﻧﻳﻪ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻌﻣﻳق .وﻻ ﺷ ّ
ك ّ

ﺣوﻝ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗوﺗﱡٍر ﺑﻳن
ﻻﺗّﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺣرﻳﺔاﻹﻧﺳﺎن .ﻟﻛﻧﻪ ُﻳﺧطﺊُ ﻫدﻓُﻪُ ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳ ّ
اﻟﺧﺎﻟق واﻟﻣﺧﻠوق اﻟذي ُﻳﻧﺎﺿﻝ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ «ﺣرﻳﺗﻪ» ﻣن ﺧﺎﻟﻘﻪ ،ﺷﺄن ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻲ

ﻷن «اﻵﻟﻬﺔ» ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﻘﺔً
اﻷﺳﺎطﻳر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ .إﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر أﺳﻬﻝ ﻫﻧﺎكّ ،
وﻻ ُﻣﻘ ﱢدرة .وﻗد اﺗّﺧذ ﻫذا
اﻟﻣﺑﺣث أﺑﻌﺎداً أُﺧرى ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣﺳﺄﻟﺔُ
ُ
اﻟﺧ ْﻠق ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺧﻼقٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔُ اﻟﻘﻳم .ﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
َ
ﻓﺈن «اﻟﺣرﻳﺔ»
ﻫو
ﻣﺻدر اﻟﻘﻳم اﻟﻛﺑرى اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﺟداﻧﻳﺔ واﻹﻳﻣﺎن .وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ّ
ُ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗُﺻﺑﺢ ذات ﻓﻌﺎ ٍ
ﺗﻌﻠق ﻛﻣﺎ
ﻟﻳﺎت أٌﺧرى ،ﻻ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻳﺟﺎد ،ﺑﻝ ﺗ ُ
ُ
ُ
اﻷﺣﺳن.
ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن اﻟﺣﺳن و َ

اﻟﻣﺑﺣث اﻟذي ُﻳﻌﻧﻰ ﺑﻪ
اﻟﺣ َﺳن واﻟﻘﺑﻳﺢ ،ﻫو
وﻫذا
ُ
اﻷﺣﺳن أو ﺑﻳن َ
اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن َ
اﻟﺣ َﺳن و َ
ُ
ﻟﺣ َﺳن
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘُﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻳم واﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن .ﻓﻣن اﻟذي ُﻳﺣ ﱢد ُد ا َ
ﻣﺟﺎ ُﻝ ُ

اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘَُﺑﺢ ﻋﻘﻠﻳﺎن أم ﺷرﻋﻳﺎن ودﻳﻧﻳﺎن ﻳﺗﺣددان
واﻟﻘﺑﻳﺢ؟ أو ﺑﻠُﻐﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن :ﻫﻝ ُ
ﻣﻌﻧﻰ
ﺑﺎﻟوﺣﻲ؟ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻣﺎذج أو اﻟﻘﻳم ﺣﺎﺿرةً أو ُﻣ ْﺳَﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ُ
ﻳﻌود ﻟﻬذا اﻟﻣﺑﺣث ّ
ْ
اﻟﺣ َﺳن واﻷﺣﺳن.
ﻛﺑﻳر ،إﻻّ إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ ّ
أن اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻳﻘﻊُ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﻳم أو اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﺑﻳن َ
ﻳﺣﺻ ُﻝ ﻓﻲ
أن ذﻟك
ْ
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘَُﺑﺢ ﺷرﻋﻳﺎن أو دﻳﻧﻳﺎن ،ﻳﻌﺗﺑرون ّ
ﻟﻛن ﺣﺗّﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ّ
ﺑﺄن ُ
ُ
اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟذي
اﻻﺧﺗﻳﺎر
اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ أو ﻣﺎ ﺣ ﱠدد ﻟﻪ اﻟﺷرعُ ﻣﻛﺎﻓﺄةً أو ﻋﻘوﺑﺔ .ﻓﻳظ ّﻝ
ﱡ
ُ

اﻟﻣﺑﺎﺣﺎت أو اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ واﻟﻘﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ﻳؤﺛّر ﻓﻳﻪ ْ
اﻟوﻋ ُﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ُ
واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺑﺣت ،وﻟﻳس ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﻣﺛوﺑﺔ ،وﻫذﻩ ﻓﻲ

أن
أﻣور ﻧظرﻳﺔٌ وﺗﻘدﻳرﻳﺔٌ أ َ
َدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﻳم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝْ .
ﻟﻛن ﺣﺗّﻰ ﻟو اﻋﺗﺑرﻧﺎ ّ
اﻟﻐﺎﻟب ٌ
ﻳﺻﺑﺢ
ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼف ﻻ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ،ﻟﻛﻧﻪ
اﻷﺣﺳن؛ ّ
ُ
اﻷﻣر ﻳﻘﻊُ ﺑﻳن َ
اﻟﺣ َﺳن و َ
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اﺧﺗﻼﻓﺎً ُﻣﺛﻣ اًر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺗﺻ ُﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑرؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺿﻣن اﻟﻘﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ
أن
ﺗﻳﺎر ﻳﻌﺗﺑر ّ
ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻣﻘﺎﻝ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﻘرآن .ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ٌ

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﷲ وﻋﺑﺎدﻩ ،وﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎد أﻧﻔُﺳﻬم ﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔُ اﻟﻌداﻟﺔ .وﻫﻧﺎك ﺑﻳﻧﻬم ﻣن
ﻳﻌﺑﺗر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﷲ وﻋﺑﺎدﻩ ،وﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎد أﻧﻔُﺳﻬم ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺣﻣﺔ .واﻟذﻳن ﻳﻘوﻟون
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘﺑﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ أﻣرﻳن ﻋﻘﻠﻳﻳن .ﻓﻲ ﺣﻳن
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ،ﻫم اﻟذﻳن ُﻳﻐﻠﱢﺑون اﻟﻧظر إﻟﻰ ُ
أﻧﺻﺎر اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳم ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺷرﻋﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ.
ﻳذﻫب
ُ
ُ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﺷر واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺔ ،ﺗﻘﻊُ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ
ُ
اﻹﻟﻬﻳﺔ واﻟرﺣﻣﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ .وﻫذﻩ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﻘﻊُ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق «رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم» اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ٍ
أﺳﺎس ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
أي
ﻟﻠﻌﻼﺋق ﺑﻳن اﷲ واﻟﻣﺧﻠوﻗﻳن ،وﻋﻼﺋق اﻟﻣﺧﻠوﻗﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ،وﻋﻠﻰ ّ

أن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻳﺑﻘﻰ اﻷﻛﺛر إﺛﻣﺎ اًرً وﻓﻌﺎﻟﻳﺔً ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ
أﺣﺳب ّ
ﺗﻘوم أو ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ .و ُ
َ
اﻟﺣﺎﺿرة ،وﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ،واﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ اﻟروﺣﻳﺔ

ُﺳس اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ
َﻣر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻷدﻳﺎن ،وأﻣر اﻷ ُ
واﻟدﻳﻧﻳﺔ .ﻷﻧﻪ ُﻣﺗّﺻ ٌﻝ ﺑﺄﻣرﻳن :أ ْ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﺷر .ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﺧﺗﻳﺎران -إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر-
ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ
ُ
أن َ
ﺷﻧﺂن ٍ
ﻗوم ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻌدﻟوا .إﻋدﻟوا ﻫو
ﻳﺟرﻣﻧﻛم
ﺧﻳﺎر اﻟﻌدﻝ} :وﻻ
ّ
ُ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﺷرُ :
}إﻧﺎ ﺧﻠ ْﻘﻧﺎﻛم ﻣن ٍ
ذﻛر وأﻧﺛﻰ وﺟﻌﻠﻧﺎﻛم
وﺧﻳﺎر
أﻗرب ﻟﻠﺗﻘوى{)ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة،(8:
اﻟﺗﻌﺎرفّ :
ُ
ُ
إن أﻛرﻣﻛم ﻋﻧد اﷲ أﺗﻘﺎﻛم{)ﺳورة اﻟﺣﺟرات .(13:واﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ
ﺷﻌوﺑﺎً وﻗﺑﺎﺋﻝ ﻟﺗﻌﺎرﻓواّ .
اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن أن اﻟﻌدﻝ واﻟﺗﻌﺎرف ﻣﺗﻔرﻋﺎن ﻋﻠﻰ ٍ
ﻗﻳﻣﺔ أﻋﻠﻰ -إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر أﻳﺿﺎً -ﻫﻲ
ّ
ُ
ادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ.
ﻗﻳﻣﺔُ اﻟﺗﻘوى ،اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ إﻓر ُ
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘُﺑﺢ ﻟدى اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن
 اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﻳﻣ ُﺔ ﺑﻳن اﻟدواﻓﻊ واﻟﻐﺎﻳﺎتٕ :واذا ﻛﺎنُ
ﻣﺑﺣث ُ
ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟوﺳﻳطﺔُ ،ﻳط ﱡﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔَ اﻷُﺧرى اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن
اﻟﻘﻳم
اﻟﺣ َﺳن واﻷﺣﺳن؛ ّ
اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻳﺔ أو َ
ُ
اﻟﻧص
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﻳن ﻳﻧطﻠﻘون ﻣن
اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن اﻟوﺳﻳط واﻟﺣدﻳث ،ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔُ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ .و
ّ
ُ

اﻟدﻳﻧﻲُ ،ﻳ ْﻌَﻧون ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﺷر .وﻣﺑﺎﺣﺛُﻬُم ﺗﺗﻧﺎوﻝ أﻣرﻳن
ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﻳن :أﻣر اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘرآﻧﻳﺔ واﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة
ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ،ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻏﻳر
َ
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ﺗﻛون أﺧﻼﻗﻳﺔً وﻣﻧﺗظﻣﺔً وﻣﺣﻘّﻘﺔً ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ  -وأﻣر اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ
اﻹﻧﺳﺎن ،ﻟﻛﻲ
َ
اﻟﻣﺳﺗﻘرأة ﻣن ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم .ﻓﻲ اﻷﻣر اﻷوﻝ ﻳﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻹﻟﻬﻲ ،و ُ

اﻟﻧص واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ إن ﻟم ﻳﻛن
اﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )= اﻟطﺎﻋﺎت( ﻣن ﻣﻧطﻠﻘَﻲ
ّ
واﺿﺣﺎً ﻟﺟﻬﺗﻲ ﻣؤداﻩ اﻟﻠﱡﻐوي وﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ ﺑﺳﺑب ﺗﺟدد اﻟوﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﺗﻛون ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻣن
ﺣرﻣﻪ أو َﻛ ِرَﻫﻪُ أو َﻧ َدب إﻟﻳﻪ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺗﻣﺎﺳﱡون
اﻟﻣﺑﺎﺣﺎت أو ﻣﻣﺎ أﺣﻠﱠﻪ اﻟﺷرع أو ﱠ
ُ
اﻟﺣ ْﺳن واﻟﻘُﺑﺢ ،ﻟﻛﻧﻬم ﻳﻬﺗﻣون أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻧوﻋﺎً ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ُ
ﻟﻠﻧص ،وﻣﺎ ﻳﻔﻳدﻩ أو ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣن ﺧﻳﺎر ٍ
ﻳﻠﻌب
ات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،واﻟﺗﻲ
ُ
ُ
ّ
اﻟﻌرف» دو اًر ﺑﺎر اًز ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض.
« ُ

أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،واﻟذﻳن ُﻳﺳ ﱠﻣون ﺑﻌﻠﻣﺎء أُﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ؛ ﻓﺈﻧﻬم
ﺑﻳد ّ
ٍ
ﻳﺻﻠون إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ٍ
ﻏﺎﻳﺎت أو ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺧﻣس ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻹﻟﻬﻲ ،وﻫﻲ:
أﻣور أو
اﻟﻧﻔس واﻟﻌﻘ ُﻝ واﻟدﻳن واﻟﻧﺳﻝ و ِ
ﻣﺎﺳﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻫو
وﻳﻘد ُم
اﻟﻣ ْﻠكّ .
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ ُ
اﻟﺧ ّ
ُ
ْ
ُ
ُ
ﻓﺈن اﻟﺷرع اﻹﻟﻬ ﱠﻲ
اﻟذي ﺣ ﱠدد ﻫذﻩ اﻻَوﻟوﻳﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻘراء ﻧﺻوﺻﻪ .ﻓﺑﺣﺳب اﻟﻘرآن؛ ّ
َوﻟوﻳﺎت ﻳرﻣﻲ
ﻟﻪ أ
ٌ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﻧذ ﻋﻘد

اﻟﻧﻔس ،أي ﺣﻔظ اﻟﺣﻳﺎة
ﺻوﻧﺎً ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،وﻫﻲ:
ُ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ َ
اﻟزواج ﻓﺎﻟﺣﻣﻝ ﻓﺎﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺷﺑﺎبٕ ،واﻟﻰ اﻟوﻓﺎة وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .وﻟﻠﺷرع
أﻣﺎ
ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻬدف اﻟﺑﺎﻗﻲ :ﺣﻔظ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔّ .

ﺗوﺟﻳﻬﺎت
أﺣﻛﺎم أو
ٌ
ٌ
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑوظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋدة أُﻣور :ﻓﻬوﻣﻧﺎطُ اﻟﺗﻛﻠﻳف ،وﻫو
اﻟﻌﻘﻝ،
ُ

وﺗﺗﻌﻠق
ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺷرع ،وﻫو اﻟذي ُﻳدﺑ ُﱢر ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺻرف.
ُ
اﻟذي ُ
ﺗﻘوم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻳﺎةُ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﺎن اﻷُﺧرﻳﺎن ) ْ
اﻟﻧﺳﻝ واﻟﻣْﻠك( ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق أو اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ُ

اﻟﺗﻧﺎﺳﻝ(
وﺗزدﻫر ،واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺷروطُ اﻟﺷرﻋﻳﺔُ )اﻟزواج واﻷ ْ
ُﺳرة و ُ
ُ
ﺗﻛون ﺣﻳﺎةً إﻧﺳﺎﻧﻳﺔً ﺣﻘّﺔ.
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ،ﻟﻛﻲ َ
اء اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻫو
اء ﺗﻧظﻳﻣ ﱞﻲ أم اﺳﺗﻘر ٌ
اء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫذا اﺳﺗﻘر ٌ
اء ﻗﻳﻣﻲ؟ اﻻﺳﺗﻘر ُ
ﻫﻝ اﺳﺗﻘر ُ
أﻣﺎ ﺗﺣدﻳد «اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ )ﺣﻼﻝ وﺣرام وﻣﻧدوب وﻣﻛروﻩ(ّ ،
ﺑﺻون اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺿﻣن
اﻟﺿرورﻳﺔ» أو «اﻟﺣﻘوق» ﻓﻬو ﻣﺳﺄﻟﺔٌ ﻗﻳﻣﻳﺔٌ ﺗﺗﻌﻠّ ُ
ق َ
أن اﻟﻘﻳم اﻟﻛﺑرى
ﺣدﻳث اﻟﺷﺎرع ﻋن اﺳﺗﺧﻼف اﻹﻧﺳﺎن ،وﻛراﻣﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺗﻪ ،وﻋﻣﻠﻪ .واﻟواﻗﻊُ ّ
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ورﻣوز
ﻗﻳم
اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘرآن )اﻟﻣﺳﺎواة واﻟرﺣﻣﺔ واﻟﻌدﻝ واﻟﺧﻳر
ٌ
اﻟﻌﺎم( ،إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ٌ
ّ
وﻣرﺟﻌﻳﺎت ﻻﻋطﺎء اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﻫذا ﻻ
ٌ

ﺗﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ
ﻗﻳم وﻟﻳﺳت ﺗﻧظﻳﻣﺎت ،وﻗد
ُ
ﻳﻘﻠّﻝ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت ووﺟوﻩ اﻟﺗدﺑﻳرّ ،
ﻟﻛن ﻫذﻩ ٌ
ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻓرﻋﻳﺔ ،أي ﺗﺗﻔرع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ أو ﺗﻠك ،وﺗظ ﱡﻝ اﻟرؤﻳﺔُ ﻫﻲ ﻫﻲ ،أي ﻳﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك
ﻓرق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ واﻟﺗﻧظﻳم أو اﻟﺗدﺑﻳر.
ٌ

***

 ...وﻟﻳﺳت ﻣﻘﺎرﺑﺗﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﻳم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟوﺳﻳط ،أو ﻣﺎ ﺳﻣﻳﻧﺎﻩ

ﺑﺎت أُﺧرى أﺷﻬرﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﺎن اﻟوﺣﻳدﺗﺎن .ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻘﺎر ٌ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ .ﻓﻠدى اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو
ِ
ﻓﺎن اﻟذي ﺗﻧﺗظم
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﱠﻳﺎﻫﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻳﺎة اﻟواﻋﻳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺳﻌﺎدة .وﻟدى اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌ ْر ُ
ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻪ اﻟﺣﻳﺎةُ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ ﻓﻲ ظ ّﻝ اﷲٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔُ ﻳﺳﺗﻧدون ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﻳﺔ؛
اﻟﻣوروﺛﺎت اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ واﻟﻬﻳﻠﻠﻳﻧﻳﺳﺗﻳﺔ ،وﻳؤوﻟون ﻣن ﺿﻣن ﻣرﺟﻌﻳﺎﺗﻬم
َ
اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ .إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻷﺣواﻝ ،ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ إﻧﻛﺎر
ﻓﺈن اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻳﻧﺗﺻرون ﻟﺑﺎطن
ّ
ّ
اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻌﺎﺋﺷﻳن واﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ.

وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﻳم؛ ﻓﺈن اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺷﻬدت ﺗﻐﻳر ٍ
ات ﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗﺄ ﱡﻣﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳم
ّ
اﻟﻣﺛُﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ
واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻗد ﺗﻘدﻣت اﻟﻘﻳم و ُ
اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظرت إﻟﻰ اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت

أن
اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧﺻﻳﺔً
وﺧﺎﺻﺔ أو ُﻣﺛﻳرة ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن واﻷُﻣم .ﺑﻳد ّ
ّ
اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻳرة ﺷﻬدت وﺗﺷﻬد ﻋودةً ﻏﺎﻣرةً وﻗوﻳﺔً ﻟﻸﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
ٍ
ﺗﺟﺎﻫ ُﻝ
ﻳﻣﻛن
ﻣﺷﺗرﻛﺎت ﻛﺑرى ﻓﻼ
ك
ﺟزًءا أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﻠ ُ
ُ
ُ
ﺷﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ .وﻗد ﺻﺎر ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺑدأوا ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت

اﻟﻘرآﻧﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺣﺎﺿرة.
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ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻗراءةٌ ﻓﻲ أُطروﺣﺔ ﺟون روﻟز وآﺛﺎرﻫﺎ



إﻋداد رﺿوان اﻟﺳﻳد

أﺛﺎر ﻛﺗﺎب ﺟون روﻟز  :John Rawlsﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1971م اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً

واﺳﻌﺎً ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺣﻘوق وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻼﻫوت واﻟﻘﺎﻧون
ﺳﻳﺎق
اﻟدوﻟﻲ .وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺛﻼ ﺛﺔ أﺳﺑﺎب :اﻟﺳﻳﺎق اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟذي ظﻬر ﻓﻳﻪ اﻟﻛﺗﺎب ،وﻫو
ٌ
ذو ﺷﻌﺑﺗﻳن :اﻟﺻراع اﻟﻣﺣﺗدم ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت واﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺳود أو ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻣﻳﻳز وﻧﺿﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻹﻗرار ﻗواﻧﻳن اﻟﻣﺳﺎواة

واﻟﻌداﻟﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻣﻳﻳز ،واﻟﺻراع اﻵﺧر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺿﻣن اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،واﻟذي أَدﺧﻝ

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻛورﻳﺔ ) (1953-1950ﻓﻲ ٍ
ﺣرب أُﺧرى أﻛﺛر اﺣﺗداﻣﺎً ﻫﻲ

ﺣرب ﻓﻳﺗﻧﺎم ) ،(1975-1965وظﻬور ﺷﻛوك ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻓﻲ
اﻋﺗﺻﺎﻣﺎت وﺗظﺎﻫر ٍ
ٍ
ات
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﻋداﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرب ،وﻣﺎ ﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن
ُ
ٍ
ٍ
اح ﺷﺗّﻰ ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ،واﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻧو ٍ
ٕواﺿراﺑﺎت وﻣظﺎﻫر َﺷ َﻐب وﻋدم ُ
اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ،ووﺟوﻩ اﻟﻘﻠق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ/اﻟﻣدﻧﻳﺔ .واﻷﻣر أو اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣدي

اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺣرﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن .وﻗد
اﻟذي ﻛﺎﻧت
ُ
ﺗطرﺣﻪُ ُ
ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ واﻟﺻﻳن
ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ ذروة ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت واﻟﺳـﺑﻌﻳﻧﺎت ّ

ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دواﺧﻝ اﻟﻐرﺑﻳن اﻷﻣﻳرﻛﻲ واﻷوروﺑﻲ،

واﻧﺗﺷﺎر ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر )اﻟﺧﺎرﺟﻲ( ،واﻻﻏﺗراب )اﻟداﺧﻠﻲ( ،ﺑﺣﻳـث ﺷ ّﻛﻝ ذﻟك
ﺗﺣدﻳﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣ ِ
ﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت
ُ
اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص .واﻷﻣر أو اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث :ﺗطور اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟدﺳﺗورﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت ،ﺑﺣﻳث ﺻﺎرت اﻟﺛُﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ:
 ﻗـ ـ ارءة وﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﻠﻛﺗــب اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ؛ ﺟــون روﻟــز :ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ ) ،(1971واﻟﻌداﻟــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ إﻧﺻــﺎﻓﺎً ،إﻋــﺎدة ﺻــﻳﺎﻏﺔ ) ،(2001وﻣﺎﻳﻛــﻝ ﺳﺎﻧ ــدﻝ:
اﻟﻠﻳﺑ ـ ـراﻟﻳﺔ وﺣ ــدود اﻟﻌـــداﻟﺔ ) ،(1982،1998وأﻣﺎرﺗـ ــﻳﺎ ِﺳــن :ﻓﻛ ـ ـرة اﻟﻌداﻟ ــﺔ ) - (2009ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻼﺣظــﺎت ﻋ ــن أﺻــوﻝ اﻟﻧظرﻳ ــﺎت ،وأﻫ ـ ّـم
اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود.
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ﺟﺎوز ﻗدرة اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻧﻔﻌﻲ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻋﻠﻰ
ﻓرداﻧﻳﺔ/ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻳﺔ أﻛﺛر ِﺣ ﱠدةً واﻧطراﺣﺎً ،وﺑﻣﺎ ﻳﺗ ُ
اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب واﻟﺗوﺳط واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﻟﺗﺄﺳﻳس ٍ
ٍ
ﺟدﻳد
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺟواء ظﻬر ﻛﺗﺎب روﻟز :ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ )ُ (1971ﻣﺣﺎوﻻً اﻟﻌودة
ٍ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔﻛري اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ٍ
ﻗوﻝ
ﺑﻌداﻟﺔ ﺗوزﻳﻌﻳﺔ ﺗﺧرج

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺻﺎﻋدة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .وطواﻝ ﺛﻼﺛﻳن
ﻬم ،ﺑﺣﻳث اﺿطُ ّر روﻟز
اﻟردود واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺗواﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب
ﻋﺎﻣﺎً ظﻠّت
ّ
ُ
اﻟﻣ ّ
اﻟﺟﺎد و ُ
ﻟوﺿﻊ ﺛﻼﺛﺔ ٍ
ﻛﺗب أﺧرى ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻹﻳﺿﺎح واﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ :اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ )،(1993

واﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﻧﺻﺎﻓﺎً ) ،(2001وﻗﺎﻧون اﻷُﻣم ) .(1999وﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻓّﻲ ﻋﺎم 2002م
ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺻﻼن اﻷﺧﻳران ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫذا ﻗد ﺑﻠﻐﺎ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺿﻰ
ٍ
ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻧواﻧﻪ وﻣﻘدﻣﺗﻪ.
أن اﻟﻛﺗﺎب ﻛﻠﱠﻪ ﻛﺎن إﻋﺎدة
ﻋﻧﻬﺎ ،رﻏم ّ
أ -اﻟﺧطوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧظرﻳﺔ روﻟز وﺗﻌدﻳﻼﺗﻬﺎ :ﺗﻣﺛّﻝ اﻟﻌداﻟﺔُ ﻋﻘداً ً◌ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ
ٍ
ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺻﺎف ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻔﻬوم
ك ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻔﺎق ﻣﺷﺗر ٌ
اﺗّ ٌ
دﻳﻣﻘراطﻲ ﺣدﻳث.

وﻣﻧﺻب
اﻟﻣدى،
ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطورﻩ.

وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻓﻬم ﺳﻳﺎﺳ ﱞﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺗﻌ ﱡﻘﻝ ٍ
اﻟﻐور وﺑﻌﻳد
ﻋﺎم وﺗطور ﻋﻣﻳق َ
ٌ
ٌ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟذات ،دون أن ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻧظرﻳﺔً ﻋﺎﻣﺔً ﻟﻘﻳﺎم
ٍ
اد
ﺗطور ﻳﺣﺗرﻣون
اﻟﻌﻘﻼء إﻟﻰ درﺟﺔ
وﻳظﻬر ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﻝ اﻷﻓر ُ
ُ
ُ

ط أن ﻳﻔﻌ َﻝ ذﻟك اﻟﺟﻣﻳﻊ.
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺣﺗّﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺎﻓﻌﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺷر َ
ﺳﻳﺎﺳﻲ
وﻳﻔﺗرض ﻫذا اﻟوﺻوﻝ وﺟود ﻣﺟﺗﻣﻊ َﺣ َﺳن اﻟﺗﻧظﻳم ،ﻳﺳﺗطﻳﻊ وﺑﻛﻔﺎءة ﺑﻠورةَ ﻣﻔﻬوٍم
ٍ
ُ

ﻟﺣ َﺳ ُن
ﻟﻠﻌداﻟﺔ .واﻟﻣﺟﺗﻣﻊُ ا َ
ﻗﺿﺎء
)=دﺳﺗو اًر( ﻳﺷﺗرع
ً

ك ﺑﻧﻳﺔً أﺳﺎﺳﻳﺔً ﺗﺗﺿ ﱠﻣ ُن ﻗﺎﻧوﻧﺎً أﺳﺎﺳﻳ ًﺎ
اﻟﺗﻧظﻳم ﻫو اﻟذي ﻳﻣﻠ ُ
ُﺳرةً ﺗﺷ ّﻛﻝ اﻹطﺎر
ﻣﺳﺗﻘﻼً ،وﻣﻔﻬوﻣﺎً ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ،وأ ْ

ﺈن اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ ﻋداﻟﺔٌ
اﻟﻌرف ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌداﻟﺔ .وﻫﻛذا ﻓ ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻔﻬوم و ُ
ﺗﻛون اﻟﺑﻧﻳﺔُ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ُﺳرﻳﺔ ،وﻟﻳﺳت اﻟﻌداﻟﺔَ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﺑذﻟك
ُ
أﻫﻠﻳﺔٌ أو أ َ

ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌداﻟﺔ اﻷوﻝ .وﻳواﻓق روﻟز اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧط ﻓﻲ

ٍ
طﻐﻳﺎن
أن «اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺳﺗﻛون ﺣﻛوﻣﺔَ
ّ
رﺳﺎﻟﺗﻪ :ﻓﻲ اﻟﺳﻼم اﻟداﺋم ّ Weltfrieden
ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻗﻣﻌﻲ أو إﻣﺑراطورﻳﺔ ﻫ ّﺷﺔ ﱠ
ﻣﻣزﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣرب اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻧﺗﻳﺟﺔَ ﻣﺣﺎوﻻت
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اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أن ﺗﻛﺳب اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» .وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ

ﻳﺣدد اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون
ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ «اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ»
ّ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ؛ ّ
ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺻﻳرورة إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳن ،وﻫذا ﻫو اﻟ ُ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻷﺣرار و ُ

اض
ﻟﻛن :ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻳﺔُ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ؟ إﻧﻪ اﻓﺗر ٌ
ّ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌداﻟﺔ إﻧﺻﺎﻓﺎً ْ ،Fairness
وﺣﺳب ،وﻟﻳس وﺿﻌﺎً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً أو ﻣﺗﺣﻘﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑدء ،وﻟذا ﻓﺎﻷﺣرى اﻟﻘوﻝ إﻧﻪ ﻟﻠﺗﻣﺛﻳﻝ أو إﻧﻪ
ْ

ظراء ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ
اﺧﺗﻳﺎر ﻓﻛري .واﻟﻘو ُﻝ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر
اف اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ُﻧ َ
أن اﻷطر َ
ﻳﻔﺗرض أﻳﺿﺎً ّ
ُ
ض ﻫذا ُﻳراﻋﻲ وﺟود ﻗوﺗﻳن أﺧﻼﻗﻳﺗﻳن ﻧﺎﺟﻣﺗﻳن ﻋن
اﻷﺻﻠﻲ ،واﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠ ﱡﻲ اﻟﻣﻔﺗََر ُ

وﻋُﻳﻬﺎ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣ ٍ
ﻔﻬوم ﻟﻠﺧﻳر .وﻓﻲ اﻟﻘوة اﻷُوﻟﻰ
اﻟﺗﻌﺎون :ﱡ
ﺣس اﻟﻌداﻟﺔ أو ْ
ُ
اﻟﻼﻣﺳﺎواة ،اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗ از ُﻝ اﻟﻬ ﱠم اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
)وﻋﻲ اﻟﻌداﻟﺔ( ﺗﺟري ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظواﻫر ُ

اﻟﻌﺎم( ﺗﻛﻣن دواﻓﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎدﻝ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺧﻳر ّ
اﻟﻣﺗّﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻹﻧﺻﺎف .وﻟذﻟك ﻳرﻓض روﻟز ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻋﻧد ﺑﻧﺗﺎم
وﺳﻳدﺟوﻳك ،أي ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺣﺻص ،ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺗرض أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظﺎم ﻣ ْﻧ ِ
ف ﻣن
ﺻٌ
ّ
ٌ ُ
ﻧظﺎم ﻳظ ﱡﻝ ﻛذﻟك ﻋﺑر اﻟزﻣن .ﻓﺗﻛون اﻟﻔروق اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ
اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ،وﻫو ٌ
اﻵﺧرﻳن وأﻧﻔُﺳﻧﺎ ،ﻣﻬﻣﺎ َﻋظُم ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً ﻟﺷرط اﻧﺗﻔﺎع َ
أو ﺣﺎﻻت ﻋدم ُ
ﻔﺿﻝ روﻟز
اﻟﺛروة أو ﺗﺿﺎءﻝ .إذ ﻳﺑﻘﻰ اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻣﻔﻬوم ُ
ﺗﺑﺎدﻟﻳﺎً ﺑﺻو ٍرة ﺟوﻫرﻳﺔ .وﻳ ّ

ظم .ﻓﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻧد
ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ :ﻣﺑدأ اﻟﻔَ ْرق ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرﻳد ُﻧﻘّﺎ ُدﻩُ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻷﻋ َ
ق ﺣﺻوﻝ ﻛﻝ ٍ
روﻟز ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺳﺗوﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط :ﺣ ﱡ
ﻓرد ﻣن أﻓرادﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق

ق ﻛ ّﻝ ٍ
ﺳﺎو ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﺣ ﱡ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺷﻛ ٍﻝ ُﻣﺗَ ٍ
ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻓرﺻﺔ ﻣ ٍ
ٍ
ﺳﺎوﻳﺔ ِﻟﻔَُرص اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ وﺗوﻟّﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﻣزّﻳﻧﺎت .واﻟﺷرط
ُ

إن اﻟﻼ ُﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺗطﻠّﺑﺎت اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻣﻛن
اﻟﺛﺎﻟثّ :
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﺧدﻣﺔ أو إﻓﺎدة اﻷﻗ ّﻝ ﺣظﺎً أو اﻷﺳوأ وﺿﻌﺎً -ﻣﺛﻝ ﻓرض
ﺗﺳوﻳﻐﻬﺎ إذا ﻛﺎن
ُ
ُ
ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ِ
ٍ
اﻟﺣراك
ﺗﺄﺛﻳر
ﻳؤدي ذﻟك إﻟﻰ
ﱟ
اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻧﻳﺎء ،-ﻋﻠﻰ أن ﻻ ّ
ﱠ
ﺳﺎﺋر اﻷطراف «ﻻﺋﺣﺔً»
اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻘدم .وﻳذﻫب روﻟز إﻟﻰ أﻧﻪ إﻧﻣﺎ َﺳﻠم ﺑذﻟك َ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،و ّ
ﺗﺗﺿﻣن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ أﻫ ﱠم ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
3

ات أُﺧرى ﻋدﻳدة ﻳﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻔﺣص.
اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻫﻧﺎك ﺧﻳﺎر ٌ
اﺟب اﻟﻧﺎظرﻳن واﻟﻧﺎﻗدﻳن اﻟﻣواﻓﻘﺔُ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺧﻳﺎر واﺣ ٍد ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ« :إذاً،
وو ُ
ﻟﻳﺳت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ
ﻣﺳﺗدﻟّﺔً ﻣن أﺣواﻝ اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﻘﺎةٌ ﻣن ﻻﺋﺣﺔ
َ
ﻣﻘ ﱠدﻣﺔ» .وﻹﻋﺎدة اﻟﺗرﻛﻳز واﻟﺗﺄﻛﻳد ،ﺗﻘوﻝ اﻟﻧظرﻳﺔ إن ﻓﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣ ْﻧ ِ
ف ﻣن
ﺻٌ
ّ
ٌ ُ
اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻳن ﻣواطﻧﻳن ﻣﻌﺗﺑرﻳن أﺣ ار اًر وﻣﺗﺳﺎوﻳن ﻫﻲ ﻓﻛرةٌ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺗﻘﻠﻳد اﻟﻌﻘد
ُ
ﻫدف اﻟﻧظرﻳﺔ )=اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﻧﺻﺎﻓﺎً( ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬوم ﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻌداﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .و ُ
ﻗت ِ
ود ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ« :وﻓﻲ اﻟو ِ
ﻧﻔﺳﻪ إﻳﺟﺎد أﺳﺎس
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻋوﺿﺎً ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟ ٌ

أﺧﻼﻗﻲ أﻛﺛر ُﻣﻼءﻣﺔً ﻣن ِﺳواﻩ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ دﻳﻣﻘراطﻲ ﺣدﻳث .وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ
ِ
ِ
ق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﻳم
ﻧظﺎم اﻟذي ُﻳﺣﻘﱢ ُ
أﻣران :أﻧﻬﺎ دﻳﻣﻘراطﻳ ُﺔ ﻣ ْﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣ ْﻠﻛﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ اﻟ ُ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﻳﻌﺑ ُﱢر ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺑدأُ اﻟﻌداﻟﺔ ،وﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ روﻟز ﺑدﻳﻼً ﻋن اﻟ أرﺳﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺻﻐﻳر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن إدارة اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻗﺳم
ٌ
وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ُﻳﻣﻧﻊ ٌ
ٍ
واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن
اﻟﻘﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ُﻳ ﱢ
َ
ﺳوغُ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ْ
ﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟوﻫرﻳﺔُ ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﻲ ﺧطر وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﺎم .ﻓﺎﻟﻧظرﻳﺔُ إذن

ﱢس اﻹﻧﺻﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻓﺗراﺿﻲ= ﻣﻔﻬوم ﺳﻳﺎﺳﻲ= ﺻورة
ﺗﻔﺗرض أو ﺗؤﺳ ُ
ﻋن اﻟﻣذﻫب اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ= أﻧﻬﺎ ﺗﺻﻧﻊ ﺗﺳوﻳﺔً ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﺗﺳوﻳﺔً ﻣؤﻗﺗﺔً ،ﻷﻧﻬﺎ

إﺟﻣﺎع ﺷدﻳد اﻟﺗرُاﺑط.
ﻧﺎﺟﻣﺔٌ ﻋن
ٍ
ب -ﻣﺻﺎدر ﻧظرﻳﺔ روﻟز :اﺳﺗﻧد روﻟز ﻓﻲ ﻧظرﻳﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وأُﺧرى
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ أو اﻷوروﺑﻳﺔ .وﺳﻧرّﻛ ُز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ
أﻫم ﻣﺻﺎدرﻩ وﻫﻣﺎ :ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو ،وﻋﻣﺎﻧوﺋﻳﻝ ﻛﺎﻧط ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﱟ
ﻛﻝ ﻣن ﻫوﺑز
ّ
إن اﻟﻧظرﻳﺔ ﻗﺳﻣﺎن ،اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘد
وﻟوك وﻫﻳوم .وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻘوﻝ ﻫﻧﺎ ّ

ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺧﻳر اﻟﻌﺎم أو إرادة اﻟﺧﻳر.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ّ
إن اﻹﻧﺳﺎن وﻟد ُﺣ ّاًر ،وﻫو اﻟﻳوم
وﺳو ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛﺗﺎﺑﻪ :اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ّ (1757
ﻳﻘوﻝ ر ّ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ
ﻓﻲ اﻷﻏﻼﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن ..ﻛﻳف ﺣﺻﻝ ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ،وﻣﺎ اﻟذي ﻳﻣﻛن
ُ
اﻟوﺿﻊ وﺷرﻋﻧﺗﻪ؟ ﻟﻘد ﺗﺧﻠﱠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺣرﻳﺗﻪ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وأﺻﺑﺢ ﻣﻘﱠﻳداً ﺑو ٍ
اﺟﺑﺎت
ﻹﺻﻼح
ْ
ُ
4

ٍ
ٍ
ﺗﻔﻛﻳر
ﺻﺎدر ﻋن
وﺑﻌﻣﻝ ﻫو
اﻏب ﻓﻲ ذﻟك،
ﺑﻣﺟرد إﻋطﺎﺋﻪ طوﻋﻳﺎً ﻋﻼﻣﺔً واﺿﺣﺔً ﺑﺄﻧﻪ ر ٌ
ٌ
اﺟﺑﺎت اﻟطﺎﻋﺔ .ﻓﻔﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗُد ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻷن اﻟﻌﻘد
ّ
ﺟوﻫرﻩُ و ُ
وروﻳﺔ؛ وذﻟك ّ
ُ
ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣواطن وﺣدﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺣ ﱡ
ق
أي ّ
أذﻳﺔّ ،
ﻓﻳﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔٌ ﻟﻠﻣواطن ﻣن ّ
ٍ
ﺣﻛوﻣﺔ
ﻳﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ أو أﻧﻪ ﻟن ُﻳ َﻠزَم ﺑﺈطﺎﻋﺔ
اﻹﻣرة ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻬو ﻟن
َ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﻪ .وﻳﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎﻧط إﻧﻪ ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣن ٍ
ٍ
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻓﺋﺔ
ﻋﻘد ﻳﻘدر أن ُﻳ ْد ِﺧ َﻝ
ﻣن دون
ُ
َ
ٍ
اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻷﻟﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻧ
إﻧﺳﺎن
ﻷن ﻟﻛﻝ
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻹرادﺗﻧﺎ ﻷي ﻧوٍع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔّ ،
ُ
ﺣو ُﻝ وﻻ ﻳﻘدر أن ﻳﺗﺧﻠﱠﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو أراد .ﻓﺎﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﺣﻘوﻗﺎً ﻻ ﺗُ ﱠ

ﻋﻧد روﺳو ،واﻟدوﻟﺔ أداةٌ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك اﻟﻌﻘد .اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
ﺗﺳﺗﻧد
اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ إذن ﻋﻠﺗُﻬﺎ ﻟدى أﺻﺣﺎب ﻧظرﻳﺎت اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن
ُ
ٍ
ﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﺟﻬﺗﻳن :ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺗﻌرﺿت ﺗﻠك اﻟﻧظرﻳﺔُ ﻻ
أﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن .وﻗد
ْ
ﻋدم ﻗﺑوﻝ اﻟﺑﻌض ﻟﻠﻌﻘد ﻣن اﻷﺳﺎس ،وﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟطﻐﻳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد

وﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ ﺑﻌد ﻗﻳﺎﻣﻪ .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷُوﻟﻰ اﺿطُّر أﺻﺣﺎب ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣ ْﻛ ِﺳب ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ أﻧﻪ
ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻹﺟﻣﺎع إﻟﻰ اﻷﻛﺛرﻳﺔ أو اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ،ﻓﺎﻛﺗﻔوا ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘد ُ
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺣظﻰ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻷﻛﺛرﻳﺔ .إﻧﻣﺎ ظ ﱠﻝ ﻫﻧﺎك َﻣ ْن ﻳﺷ ّﻛﻛون ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌﻘد ،ﻣﺎ دام

اﻷﺳﺎس اﻟﻘوﻝ ﺑوﺿﻌﻳﺗﻪ أو أﻧﻪ ﻟﻳس إﻟﻬﻳﺎً ﺑﻝ ﻫو إﻧﺳﺎﻧﻲ اﺻطﻼﺣﻲ وﺳﻳﺎﺳﻲ وﻣوﺿوع.

ﻓﺈن ﻫوﺑز  Thomas Hobbesرأى أﻧﻪ ﺑﻌد ﺣﺻوﻝ اﻟﻌﻘد ﻓﺈﻧﻪ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ّ
ّ
ٍ
ظرف ﻣن اﻟظروف ،ﻷﻧﻬم
ﺣق اﻟرﻋﺎﻳﺎ أن ﻳﺗﺣ ّدوا ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﺗﺣت أي
ﻟﻳس ﻣن ّ
اﻟﻣؤﻟّﻔون ﻷواﻣر اﻟﺣﺎﻛم وﺷرﻋﻳﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺻ ﱡﺢ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم أو ﺟﺎﻧب ﺑﻌﺿﻬم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ أ ّن

ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك أﻣ اًر ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻝ! وﻻ ﻳرى ﻫوﺑز
اﻟﺳﻠطﺔ ﺗؤذﻳﻬم ،ﻷ ﱠن اﻟﻣرَء ﻻ ﻳؤذي َ
ﻣﻧ َﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ
أن ﻳﺷﺎرك ٌ
أﺣد اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺳﻠطﺗﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرى ْ

إن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﻳﺿﺎً اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ!
ﺷؤون اﻟﺣﻛم؛ ﺑﻝ ّ
اﻟﺑﻌض -ﻣﺛﻝ روﺳوَ -ﻣ ْﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻣن اﻻﻋﺗراض ،ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﺳﺑق ﻟﻪ )واﻗﻌﻳﺎً(
وﻳرﻳد
ُ
اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺣﻳن رﺿﻲ أن ﻳﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ،

ﻟﻛن ﻣﺎ ُدﻣﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن روﻟز وأُﺻوﻝ ﻧظرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
ﻓﺎﻟﺳﻛﻧﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘَﺑوﻝ اﻟﺿﻣﻧﻲْ .
ُ
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اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ واﻟﻘﺑوﻝ ﻣﺄﺧوذة
إن ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد ﻋﻧدﻩ ،وﻫو اﻟﻌﻘد
اﻟﻐرﺑﻲ؛ ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘوﻝ ّ
ُ
ﻷن ﻧظرﻳﺔ ﻫوﺑز
ﻋن روﺳو .وﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ٕوان اﻋﺗﺑر ﻫوﺑز ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ُ
ﻳﺄﺧ ْذ ﻋﻧﻪّ ،

ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣراﺣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻛون
وﺟود «اﻟﻌﺎدﻝ
اﻟﻣﺳﺗﺑد» ﺿرورﻳﺎً
ّ
ُ
اطﻲ ﺣدﻳث .وﻟذﻟك ﻓﺎﻷَوﻟﻰ اﻟﻘوﻝ إﻧﻪ أﺧذ أﻛﺛر ﻋن
ﻓﻳﻬﺎ ،وروﻟز اﻧﻣﺎ ﻳﻧظّ ُر
ٍ
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دﻳﻣﻘر ﱟ
اﻟﺣ ْﻛم اﻟﻣدﻧﻲ» ،وﻋن ﻋﻣﺎﻧوﺋﻳﻝ ﻛﺎﻧط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ وأﺧﻼق
ﺟون ﻟوك ﻓﻲ « ُ

اﻟواﺟب .إﻧﻣﺎ اﻟذي ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ
أن اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ أراد
ﺗﺟﺎوُزﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ّ
ُ
اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ آﻣن ﺑﻬﺎ إﻳﻣﺎﻧﺎً ﺷدﻳداً ،ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو
روﺳو  Rousseauﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻫﻲ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ُ

ﻓﺈن ﺟوﻫر
ُﺳﺳﻪ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ) ،(1755وﻟذﻟك ّ
ﺗﻔﺎوت وﻓﻲ أ ُ
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ :ﺧطﺎب ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟ ُ
أن اﻟﻔرد اﻟﻣﺗّﺣد
وﺳو ﻫو ﻓﻲ اﺗﺣﺎد اﻟﺣرﻳﺔ واﻟطﺎﻋﺔ .وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّ
اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧد ر ّ
ِ
ِ
ﻷن اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻳﺳت
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻻ ﻳطﻳﻊُ أﺣداً ﺳواﻩ وﻳظ ﱡﻝ ﺣ اًر ﻛﻣﺎ ﻛﺎنّ .
ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم؛ ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣﺗﺻﻠﺔٌ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻻﻓراد ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹرادة
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.

أن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻓﺗراﺿﻲ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ
روﺳوّ -
وﻳرى ﻋﻣﺎﻧوﺋﻳﻝ ﻛﺎﻧط – Kantﺑﺧﻼف ّ
اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺑدأً
ﺗﻛون ﺣرﻳﺔً وﺣﺷﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺻ ﱡﺢ
ﺷﻲء ُﻣرﻋب» ﻷﻧﻬﺎ
ُ
اﻟﻣطﻠﻘﺔُ ﻓﻲ ﻧظرﻩ « ٌ
ُ
ﻟﻸَﺧﻼقٕ .واﻧﻣﺎ اﻷﺻﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ «اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻧظﱠﻣﺔ»« :ﻳﺟب أن ﺗُﻧظﱠ َم أﻋﻣﺎﻟُﻧﺎ
اﻟﺗﻧظﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
ظﻳﻣﻬﺎ ﻳﺣﻘّﻘُﻪُ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ» .وﻳﻘوم
إذا ْ
أردﻧﺎ ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺳﺟﺎم ،وﺗﻧ ُ
ُ
ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔً داﺧﻠﻳﺎً ،وﻣﻊ إرادات
اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن اﻹ اردات .ﻓﺎﻹ اردةُ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ ﻻ ﺑد أن
َ

أن أﻓﻌﺎﻟَﻧﺎ ﻳﺟب أن
ﺗﻛون إﻧﺳﺎﻧﻳﺔً ﺷﺎﻣﻠ ًﺔ أو
اﻷﻓراد اﻵﺧرﻳن .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﻋﻧد ﻛﺎﻧط ّ
َ
ٍ
ﻷن
ﻗﺎﻧون ﻋﺎﻟﻣﻲ  Universal Lawﻫو
ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ،أي
ُ
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ .و ّ
ُ
ﻓﺈن ﱠﻟذﺗَﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻋﺎﻟﻣﻳﺗﻬﺎ ،وﻫو
َ
ﺳ ﱡر ﻛﺛﻳ اًر؛ ّ
اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻳﺳت ﻣﻣﺎ َﻳ ُ
اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻗوةً داﻓﻌﺔً ﻟﻸﺧﻼق ﺑﻳن اﻟﺑﺷر .إﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻧظﱠﻣﺔ
أن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧظﱠﻣﺔ
روﺳو ﻫﻧﺎ أﻳﺿﺎًّ -
ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد؟ ﻳرى ﻛﺎﻧط –وﺑﺧﻼف ّ
ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟرﻏﺎﺋب
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻷﺧﻼق اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺟﺳـدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻣـن ٍ
اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ
وﺗﻘﺎرب «أﺧﻼق اﷲ اﻟذاﺗﻳﺔ
ﻵﺧر ،ﻟﻛﻲ ﺗُﺻﺑـﺢ ﻣوﺿوﻋﻳﺔً
ﻓرد َ
ّ
ُ
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اﻟﻌ ْﻠوﻳﺔ أو اﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ» .وﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺧﱢﻳرةً ﻣﺛﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﷲ ،ﻛﺎن ﻻ
ُ
ﺑد ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠواﺟب ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻷﺧﻼق .وﻫﻣﺎ واﺟﺑﺎن :واﺟب ﺧﺎرﺟﻲ،

ﻣﺻدرﻩُ أرداةُ اﻵﺧرﻳن ،واﻟﺛﺎﻧﻲ
وواﺟب داﺧﻠﻲ ،وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻪ ﺻورةُ اﻷﻣر ،واﻷوﻝ
ﻣﺻدرﻩُ
ُ
ُ
ﻓرق ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزام .وﻫذﻩ اﻟﺗﻣﻳﻳزات ذﻛرﻫﺎ
إرادةُ اﻟﻔرد ذاﺗﻪ.
ﻓﺎﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟواﺟﺑﻳن ﻫو ٌ
ُ
ﻛﺎﻧط ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ :ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ،ﺛم ﻋﺎد إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ :ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺎ اﻷﺧﻼق.
اﺟب
أﻣﺎ اﻟو ُ
ﻳﺳﻣﻳﻪ ﺷرﻋﻳﺎًّ ،
وﻛﻼ اﻟواﺟﺑﻳن ﻣﻧﺎﻗﺑﻳﺎن ،واﻟواﺟب اﻟﻛﺎﻣ ُﻝ )اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟( ﻋﻧدﻩ ّ
اﻵﺧر )اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟذاﺗﻲ؟( ﻓﻬو
ﻧﺎﻗص وﺟزﺋﻲ وﺗﺗواﻓر ﻟﻪ ﻋدة ﺧﻳﺎرات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ وﻳﺳﻣﻳﻪ
ٌ

أن ﻛﺎﻧط ﺗﺣدث ﻋن اﻟواﺟب ﺑﻠﻐﺔ
ﻛﺎﻧط ﻧﺎﻗﺻﺎً وﺟﺎﺋ اًز وذاﺗﻳﺎً .وﻣن اﻟدارﺳﻳن ﻣن ﻳﻌﺗﺑر ّ
ﺧﺎص .واﻟدﻟﻳ ُﻝ ﻋﻠﻰ
اﺟب ﺳﻳﺎﺳ ﱞﻲ ﻣن ﻧوٍع
اﺟب اﻷﺧﻼﻗ ﱡﻲ ﻫو و ٌ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎع .ﻓﺎﻟو ُ
ّ

إن
أن اﻷﻣر
ﱠ
اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻋﻧدﻩ ﻣﺛﻝ اﻷﻣر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟطﺎﻋﺔَ واﻟﺧﺿوع .ﺛم ّ
ذﻟك ّ
ﻛﺎﻧط وﺿﻊ ِ
ﺻَﻳﻐﺎً ﺧﻣﺳﺎً ﻟﻸﻣر اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻘطﻌﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻳﻌﺗﺑر ﻛﺎﻧط
ٍ
ﻣﺷرﻋﺎً ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت« :ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ٍ
ﻋﺎﻗﻝ أن ﻳﺗﺻرف
ﻛﺎﺋن
اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺧﻼﻗ ﱠﻲ ﻋﺿواً َ◌ ّ
ﺷرعٌ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت
ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻪ ﺑﻘواﻧﻳﻧﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻷوﻗﺎت،
ﻋﺿو ُﻣ ﱢ
ٌ

ﻓﺈن ﻛﻼم ﻛﺎﻧط ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟذاﺗﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻳس إﻻّ ﺗﻌﻣﻳﻣﺎً ﻟﻛﻼم
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ» .وأﺧﻳ اًر ّ
روﺳو ﻓﻲ ﻋﻘدﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺷﻣ ُﻝ اﻷﺧﻼق .وﻳﻘﺎﻝ
ّ
زﻣﺎن ﻛﺎن ﻳﺣﺗﻘر ﺧﻼﻟﻪ
ﻣر ﻋﻠﻳﻪ
إن ﻛﺎﻧط ﻛﺗب ﺣواﻟﻲ اﻟﻌﺎم 1765م ﻓﻘرةً ﻣؤﱠداﻫﺎ أﻧﻪ ﱠ
ٌ
ّ
ﻫدأﻩ ﻓﺎﺧﺗﻔﻰ ﻣن ﻋﻘﻠﻪ ذﻟك اﻟﺗﺣﻳز ،وﺗﻌﻠّم أن ﻳﺣﺗرم
ﻟﻛن
روﺳو ّ
اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﺟﺎﻫﻠﺔّ ،
ّ
اﻟﻧﺎس!

ج -روﻟز وﺗطوراﺗﻪ وﻧﺎﻗدوﻩ :ﺑﻌد ﻫذ اﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻸُﺻوﻝ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ٍ
ﻳﺣﺳ ُن ﻫﻧﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻠﺧﻳص ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻌدﻳﻼت
ﻟﻧظرﻳﺔ روﻟز وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ّ
روﺳو وﻛﺎﻧطُ ،
أﻫم وﺟوﻩ اﻟﻧﻘد ﻟﻪ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 1964م ﻛﺗب روﻟز ﻣﻘﺎﻟﺔً
روﻟز وأﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷﺧﻳر ،ﺛم ّ

ﺑﻌﻧوان« :اﻹﻟزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وواﺟب اﻹﻧﺻﺎف» ُﻣ َﻌ ﱢرﻓﺎً ﻣﺑدأ اﻹﻧﺻﺎف اﻟذي ﺗﻣ ﱠﺳك ﺑﻪ إﻟﻰ
أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون،
اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ :ﻟﻧﻔرض ّ
أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷروﻋًﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻳﺎً و ّ
ﻫن ﺑﻘﻳﺎم ﱟ
ﻳﻛون ﻋﻠﻰ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣوﻛوﻝ إﻟﻳﻪ أو ﺑﻧﺻﻳﺑﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ،ﻋﻧدﻫﺎ
رٌ
ُ
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ﻘوم ﺑدورﻩ ،وأن ﻻ ﻳﺳﺗﻐ ﱠﻝ
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﻘﱠﺑ َﻝ ﻓواﺋد اﻟﻣﺷروع وﻣن ﻗَﺑﻳﻝ اﻹﻧﺻﺎف أن ﻳ َ
ﺗﻌﺎوﻧﻪ .ﻓﻠﻠﻧظرﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن :ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻋداﻟﺔ
اﻟﻔواﺋد
ّ
اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻋن طرﻳق ﻋدم ُ

أن اﻟﺣ ﱠ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﱠ
ق ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺳب

اﺟب اﻟطﺎﻋﺔ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ُﻳﻘﺎﺑﻠُﻪُ إﻧﺻﺎﻓﺎً واﺟب إطﺎﻋﺔ ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ .وﺑذﻟك ﻳﺑدو و ُ
اﻟﻣ ْﺳﻬم .ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻟو ﻟم ﻳﺣﺻﻝ
ﻣﺗرﺗﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ
ُ
ﻳﺣﺻ ُﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرك أو ُ
ُ◌وﻟﻰ ﻟروﻟز ﻻ
ﻳﻛون ﻋﻠﻰ
ُ
ﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أي ﻓﺎﺋدة؟ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟرؤﻳﺔ اﻷ ً
اُ
ﻟﻣ ْﺳ ُ
اﻟﻣﺗﻌﺎون أوﻻً اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ،وﻳﺳﻘُطُ ﻋﻧﻪ ﺣ ﱡ
ق اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘواﻧﻳن .إﻧﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﺗّﺿﺢ
ُ

أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻳﻧطﺑق
ﻟﻪ أﻧﻪ ﺳﺗﻛون ﻟذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﻳﺗﻪ ،ﻋ ﱠدﻝ ذﻟك ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ّ
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ واﻟدﻳﻣﻘارطﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺎت
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷﺧﻳر ﻓﻘد ﺗﺣدث ﻋن
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،وﻧﺿﺟت ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ وواﺟﺑﺎﺗُﻬﺎّ .
ٍ
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑواﺟب دﻋم وﺗطوﻳر
واﺟب اﻟﻌداﻟﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻲ ،اﻟذي ﻳرﺑط ﻛﻝ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺑﻼدﻩ إن ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ،ووﺟوب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﺗﻠك
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟودﻫﺎ .وﺑذﻟك ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ،ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻗراءة أﻓﻛﺎر

اﻟﺣ ّر )اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘوق ﻫﻲ اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺣرﻳﺔ
روﻟز إﻧﻪ أﺧذ ﻓﻛرة اﻟﻔرد ُ
ِ
روﺳو ،ﻟﻛﻧﻪ
واﻟﻣ ْﻠﻛﻳﺔ( ﻋن ﺟون ﻟوك ،وﻛذﻟك ﻛﺎﻧط .وأﺧذ ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن ّ

وروﺳو وﻛﺎﻧط :إذا
ﻋﻧدﻩ اﻓﺗراﺿﻲ وﻟﻳس ﺣﻘﻳﻘﻳًﺎ أو ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً .وأﺧذ ﻓﻛرة اﻟطﺎﻋﺔ ﻋن ﻫوﺑز
ّ
ﻗﺑﻠت أﻳﻬﺎ اﻟﻣواطن اﻟﻌﻘد
ﻛﻧت ﻗد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﻌﻳﺎً أو اﻓﺗراﺿﻳﺎً
ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳك إطﺎﻋﺔُ
ﱠ
َ
َ
ُ
ٍ
ﺣدﻳث ﻋن ٍ
ﻣدﻧﻳﺔ وﺣﻛم ﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻓﻳﺟب طﺎﻋﺗُﻬُﻣﺎ.
دوﻟﺔ
ﺑﻧودﻩ .وﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ٌ
وﻣﺎت ﻓﺎﺳدة.
أﻣﺎ اﻟﺛورةُ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟرﻳﻣﺔٌ ﻓﺎدﺣﺔٌ ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛ ُ

اع ﻣن اﻟﻧﻘد:
ﺗﻌرﺿت ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﻧو ٍ

ﻫﻧﺎك ﻣن اﻧﺗﻘد ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﻣﻔﺗرض ،واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻛرةً وﻫﻣﻳﺔً ﺧﺎدﻋﺔً
أن ﻧظرﻳﺔ
ﻟﺗﺑرﻳر اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﻧظﺎم .وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻧﺗﻘد اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻋﺗﺑر ّ

اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻳﺳت أﺧﻼﻗﻳﺔً وﻻ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .إذ ﻛﻳف ﻳﻛون اﻷﻣر أﺧﻼﻗﻳﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﺗﺻر ﺗطﺑﻳق

ﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻷﻛﺛر ﺗطو اًر .ﺛم أﻳن ﻫﻲ اﻷﺧﻼق
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واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷﻣﻳرﻛﻳون واﻷوروﺑﻳون ﺑﺎﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر واﻟﺳود واﻟﺷﻌوب
ٍ
ﺗﻌرﺿت ٍ
ﺷدﻳد ﻣن ﺟﺎﻧب
ﻟﻧﻘد
أﻣﺎ ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﻓﻲ اﻟﺧﻳر اﻟﻌﺎم ،ﻓﻘد
ْ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة؟! ّ
َ
ﻣﺎﻛﻧﺗﺎﻳر ،A. Macintyreوﻣﺎﻛﻧﺗﺎﻳر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻳﻪ :ﻣﺎ ﺑﻌد
وﻟزر  M. Walzerوأﻻﺳدﻳر
َ

ﻓﻳﻠﺳوف أﺧﻼﻗ ﱞﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻟﻛﻧﻪ
ي ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ؟ )(1988
اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ) ،(1982وﻋداﻟﺔُ َﻣ ْن وأ ﱡ
ٌ
ب ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷوﻝ ﻛﺎن أرﺳطو َﺑ َ
طﻠَﻪُ
ﻻ ﻳرﻳد أن ُﻳ ْﺣ َﺳ َ
ﻟﻧﻘد اﻟﻔرداﻧﻳﻳن وﺗﺟﱡﻧب ﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﻳن ،ﻓﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﻳدة ﻋﻧد أرﺳطو ﻫﻲ اﻟﺣﻳﺎةُ
ٍ
ﺑﻐﺎﺋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﻳﺎةُ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺿﻳﻠﺔ .وﻗد ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔُ أو اﻟﻌﻳش
اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ .ﻛﻣﺎ ﻓﺷﻠت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد

ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر واﻷﺧﻼق اﻟﺣدﻳﺛﺔ .ﻓﻼ وﺟود ﻟﻌﻘﻠﻧﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟذﻟك

ﺳﻌﻰ ﻣﺎﻛﻧﺗﺎﻳر ﻟوﺿﻊ ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻣؤﺳﱠس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .ورﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت

ﻋﻠﻰ
اﻹﺟﻣﺎع
ﻫو
ﺑﻳﻧﻬﺎ
ﻧﺎظم
ﻓﻬﻧﺎك
ﺧﻳطٌ
ٌ
ﻳﺳﺗﺣق ،وﻋدم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺣد ﺑطر ٍ
ٍ
ﻳﻘﺔ
ﺷﺧص ﻣﺎ
«اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق»« :اﻟﻌداﻟﺔ ﻧزوعٌ ﻹﻋطﺎء ﻛﻝ
ّ
ﻓﺈن ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺎﻛﻧﺗﺎﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼث
ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻻ
ّ
ُ
ﻳﺳﺗﺣق» .وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ّ
ﺧﻳ ارت :داﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ذاﺗﻳﺗﻬﺎ ،وﺧﻳرات ﺣﻳﺎة اﻟﻔرد ،وﺧﻳرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

أن اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻳﺳت ﺑﺳﻳطﺔ ﺑﻝ
أﻣﺎ ﻣﺎﻳﻛﻝ وﻟزر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ :آﻓﺎق اﻟﻌداﻟﺔ ) (1983ﻓﻳﻌﺗﺑر ّ
ّ
ﻫﻲ ﻣرﻛﺑﺔٌ وﻣﻌﻘدة ،وﻟذﻟك ﻳرى أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﻧظر ٍ
ﻳﺔ ﻓﻲ «اﻟﺧﻳرات» ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى

ﻷن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻧﺳﺑﻳﺔّ ،
اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ «ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ» ،وﺗﺑﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟك ْ
أﺣﻳﺎﻧﺎً )ﺗوزﻳﻊ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﺛَﻼً(ٕ ،واﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة أﺣﻳﺎﻧﺎً أُﺧرى )اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ(.
اﻷﺣدث ﻟﻧﻘد ﻧظرﻳﺔ روﻟز وﺗطوﻳرﻫﺎ أو ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ وﻫﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
وﻟﻧﺗﺄﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻳن
َ
ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺳﺎﻧدﻝ  ،Sandelوﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻣﺎرﺗﻳﺎ ِﺳن :Amartia Sen

أن ﻛﺗﺎب روﻟز إﻧﻣﺎ ﺟﺎء
د -ﻣﺎﻳﻛﻝ ج .ﺳﺎﻧدﻝ :اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ وﺣدود اﻟﻌداﻟﺔ :ﻳﻌﺗﺑر ﺳﺎﻧدﻝ ّ
ﻛﺗﺎﺑﻪُ ﻫذا
َ◌ َ
ﻟـ «ﻳرﺗﻘﻲ ﺑﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺟرﻳد» .وﻗد ﺑدأ َ

ﺎب ﻓﻲ
ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻬو ﻛﺗ ٌ
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔٌ ﺗﺣﺗ ﱡﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ دو اًر
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ﻣرﻛزﻳﺎً ،وﻫﻲ ﻣدﻳﻧﺔٌ ﻟﻛﺎﻧط ﺑﻣﻌظم أ ِ
إن ﻫذﻩ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺟﺎءت ﻣﻌﺎرﺿﺔً
ُﺳﺳﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ .ﺛم ّ
ُ
َ
اﻟﺣق )وﻣن ﺛَﱠم اﻟﻌداﻟﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻳر؛ وﻟذﻟك
ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻗوﻟُﻬﺎ ﺑﺄﺳﺑﻘﻳﺔ
ّ

ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ ﺳﺎﻧدﻝ :ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ أﺧﻼق اﻟواﺟب! ُﻳﻧﺎﻗش ﺳﺎﻧدﻝ روﻟز ﻓﻲ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻘوﻟﺔ
ّ
ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊٌ ﻳﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻼء أي طرﻳﻘﺔ ﻣﻌﱠﻳﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﻳدة ّ
ﻓرطت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ:
اﻟﺣﻳﺎة ﻋﻠﻰ أﻓرادﻩ .وﻳﻌﺗﺑر ﺳﺎﻧدﻝ ّ
أن اﻟﻠﻳﺑ ارﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ّ
ٍ
اﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻋﻧد روﻟز وﻣﺎ
«ﻓﻣﺎ ﻫوﻣﺣ ﱡﻝ
أذﻫب إﻟﻳﻪ ﻻ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا
ُ
اﻟﺣﻘوق ﻣﻬﻣﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺗﺑرﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
ق
ﻛﺎﻧت
ﻧﺣو ﻻ ﻳﻧطﻠ ُ
ُ

ﺗﺻور ﻣﻌﱠﻳ ٍن ُﻣ ْﺳَﺑ ٍ
ٍ
ق ﻟﻠﺧﻳر .»..ﻓﺎﻻﻋﺗراض ﻫﻧﺎ ﻟﻳس اﻋﺗراﺿﺎً ﻗﻳﻣﻳﺎً ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫو
ﻣن
اﻋﺗراض ﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻲ ﻫدﻓُﻪُ اﻟﺗﻧﺑﻳﻪُ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻘﻳم اﻟﻔردﻳﺔ.
وﻫم ﻣطﻠَق ﻣﺎ داﻣت طﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﻓﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻠﻳﺑ ارﻟﻳﺔ ٌ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔً أﺻﻼً ،وﻻ وﺟود ﻟذات ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺎﻧطﻲ( ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﺟرﺑﺔ.
ﻫﻛذا ﻳرﻳد ﺳﺎﻧدﻝ أن ﻳدﺣض اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎذب -ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ -اﻟذي ﺗ ِﻌ ُدﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺣﻳن

ﺗﻔﺗرض اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻗﻳﻣﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﺑﻌﻳداً ﻣن اﻟﺷروط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ُ
ﺣق ﻓﻲ
ﻳﻌﻳش ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻬﺎ .وﻫو
ﻳﺿرب ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،واﻟ ّ
ُ
أن ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻧﺑﺛق ﻣن
ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر .واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ أرْﻳﻪ ّ
أن اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺧﻠﻳﻘﺔٌ ﺑﺄن ﺗُﺣﺗرم ﺑﺣﻛم ﻣﺣﺗواﻫﺎ ،ﺑﻝ ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻬﺎ «ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻋﺗﺑﺎرﻫم ّ

اﻟﺣ ّر» ﻋﻠﻰ
أﻣﺎ ﺳﺎﻧدﻝ ﻓﻼ ﻳرﻳد ﺗﻘدﻳم «اﻟ ّ
اﻟﺧﻳﺎر ُ
ﺣق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻳﺎر ُ
اﻟﺣ ّر واﻟطوﻋﻲ» ﻟﻠﻔردّ .
«اﻟﺧﻳر واﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ» أو ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻫذا

اﻟﻣﺄ َﻛﻝ أو ذاك؛ ﻣن ﺣﻳث إﻧﻬﻣﺎ «ﺣق» و«اﺳﺗﺣﻘﺎق» ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ .وﻛذﻟك
ٍ
ﻣدﻳﻧﺔٍ أﻣﻳرﻛﻳﺔ ،واﻹذن
ﺎﻟﺗظﺎﻫر ﻓﻲ
اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻣﺛﻝ اﻹذن ﻟﺗﻧظﻳم ﻧﺎزي ﺑ
ُ
ﺿد اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري .وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺳﺎﻧدﻝ
ﻟﻣﺎرﺗن ﻟوﺛر ﻛﻧﻎ ﺑﺎﻟﺗظﺎﻫر ّ

ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﻓﻲ اﻟﻔرد أو اﻟﺷﺧص ،وﻧظرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ «ﻟﻛﻲ ﻧرى إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت

ﺗﻔﺎوت
ﻘر ﺑﺎﻟﻔروق
ﻣﺗﻔﻘﺗﻳن» .إذ ﻻ ﻳﺻ ﱡﺢ أن ﻧﻌﺗﺑر اﻟﻌداﻟﺔ أوﻟﻳﺔ ،ﺛم ُﻧ ّ
ُ
وﺑﺎﻟﻼﻣﺳﺎواة واﻟ ُ
أﻓﺿﻝ ﻣن ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ﻷﻧﻪ ﻳﻘو ُﻝ ﺑـ«دوﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ .
ﻟﻛن روﻟز ﻳظ ﱡﻝ َ
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اﻟﻌﺎم»؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻘوﻝ
اﻟرﻓﺎﻩ ّ
ﻻ ﺗُﻌﺗﺑر ﺷرﻋﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ُ
ﺗﻧﺑﻊُ

إن اﻟﺗد ﱡﺧﻼت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻓظون ﻣﺛﻝ ّ Nozick
ي
ﻳﻣﻳز ﺑﻳن ﻓﻛر ﱠ
اﻟﺣ ّر! ﻟﻛن روﻟز ّ
ﻣن اﻻﺧﺗﻳﺎر )اﻟﻔردي( ُ

ﺣﺎرس أم
ك أم
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﺗﺧوﻳﻝ ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣدى أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻔَ ْرد ﻟﻣﺎ ﻳﺣوز :ﻫﻝ ﻫو ﻣﺎﻟ ٌ
ٌ
أن ﺟﻣﻳﻊ «اﻟﺣﻳﺎزات» ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ،
ﻣؤﺗَ َﻣ ٌن وﺣﺳب؟ وﻫﻛذا ﻓﻬو ﻳذﻫب إﻟﻰ ّ
اﻟﻣ ْﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻘد
ﻫﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟوﻫر :ﺣﻳﺎزات ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
ْ
اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ُ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻳﺗﺣدث ﺳﺎﻧدﻝ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟذي أﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ روﻟز ﻧظرﻳﺗﻪ.

ﻓﺈن أﻫﻣﻳﺗَﻪُ ﻻ
أن ﻫذا اﻟﻌﻘد اﻓﺗراﺿﻲ ،وﻟﻳس ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً أو ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً وﺑذﻟك ّ
وﻳﻼﺣظ ﺳﺎﻧدﻝ ّ
ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺟري
ﺗﻛﻣ ُن ﻓﻲ ﺑﻧودﻩ ،ﺑﻝ ﻓﻲ ﻓﻛرﺗﻪ )أي ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ( .وﻫﻛذا ّ
ُ

وﻋﻲ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ،ﺑﻝ ﻫو ﺑروز
أو ﺟرى ﻟﻳس ﻋﻘداً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
ذاﺗﻲ ﻟدى اﻟﻛﺎﺋن
ٍ
ﱟ
َ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﻳث ﻋﻼﻗﺎﺗُﻪُ ﺑﻐﻳرﻩ .وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﺑﻌﻧوان :اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺧﻳر ،ﻳﻌود

اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ،ﻣﺳﺗﻌﻣﻼً ﻓﻲ ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻣرة ُﺣ ﱠﺟﺔ
ﺳﺎﻧدﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ روﻟز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ
ّ
ْدورﻛﻳن  Dworkinﻓﻲ «اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ» أو اﻟـ  .Affirmative Actionﻛﺎن

ﺳﺎﻧدﻝ ﻗد ﻧﺎﻗش ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧد روﻟز واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن .وﻫؤﻻء

ﻳرون أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻌﻝ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﺑﻝ اﻟﻣﻬم ﻓﻳﻪ ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر .وأﺑﻰ ﺳﺎﻧدﻝ ﻫﻧﺎك

ﺗﻛون ﻟﻠﻔﻌﻝ ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻏﺎﻳﺎت أو أﻫداف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﻳر
أن ﻻ
َ
اﻟﻌﺎم .وﻫذﻩ اﻟﻣرة –ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -اﺳﺗﺧدم ﺳﺎﻧدﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗﻲ

اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻬﺎ دورﻛﻳن ،ﻣؤ ﱢﻛداً ﻋﻠﻰ ﺧﻳرﻳﺗﻬﺎ .ﻓﻘد ﺻدر
ﻗﺎﻧون ُﻳﻣﻳ ُﱢز َﻣ ْن ﻫم أﻗ ّﻝ ﺣظﺎً
ٌ
)اﻟﻣواطﻧون اﻟﺳود ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص( ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن دﺧوﻝ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ .وﻗد أﺿﺎف

اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ ،وﺗَ َﻌﻘﱡد اﻟرْﺑط ﺑﻳن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻌداﻟﺔ
ﺳﺎﻧدﻝ َﻣﺛَﻠﻳن ﻋن ﻋﺑﺛﻳﺔ ُ
واﻟﺧﻳر ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻓﺎﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻔوق اﻟذي ﻳرﻳد دﺧوﻝ ﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ،ﻗﻳﻝ ﻟﻪ إﻧﻪ ﻻ

ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻷطﺑﺎء ﺑﺳﺑب اﻹﻗﺑﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳف ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.
إن درﺟﺎﺗك ﻟﻳﺳت ﺟﻳدة ،ﻟﻛﻧﻧﺎ
واﻟطﺎﻟب ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻔوق اﻟذي ﺗﻘدم ﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﻗﻳﻝ ﻟﻪ ّ
ﻣﺣﺗﺎﺟون ﻟطﻼب ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﻟﺿﺂﻟﺔ أﻋداد اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن .وﻓﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻳﻧﺗﻬﻲ
ﺳﻌﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن اﻟﻣﻔرط ﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻷﻧﺎ وﻏﺎﻳﺗﻬﺎ
ﺳﺎﻧدﻝ إﻟﻰ أ ّن ْ
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اﻟود ﻓﻲ
وﺣﻳﺎزاﺗﻬﺎ ﺗﺟﻌﻠُﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .وﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣوﻗف إﻏﻔﺎﻝ روح ّ
ٍ
ﺟﻣﺔ.
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﺗُ ُ
ﺗﻳﺣﻪُ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ّ

أن روﻟز ﻋﺎد ﻓﺄﺻدر ﻋﺎم 1993م ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﻛﺗﺎﺑﻪُ ﻫذا ﻋﺎم 1982م .ﺑﻳد ّ
ﻧﺷر ﺳﺎﻧدﻝ َ
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻟذي راﻋﻰ ﻓﻳﻪ ﻧﻘَ َدات اﻟﻛﺛﻳرﻳن ،وﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎﻛﻧﺗﺎﻳر ووﻟزر
ﻓﺈن ﺳﺎﻧدﻝ أﺿﺎف ﻓﺻﻼً ﻟﻠطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،أورد
وﺳﺎﻧدﻝ ودورﻛﻳن وﺗﺎﻳﻠور .وﻟذﻟك؛ ّ
أن ﻛﺗﺎب روﻟز :ﻧظرﻳﺔ
ﻓﻳﻪ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎً أﺧﻳ اًر ﻟﻣﺂﻻت ﻧظرﻳﺔ روﻟز وﺗﻌدﻳﻼﺗﻬﺎ .وﻗد ذﻛر ﺳﺎﻧدﻝ ّ

ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻣﺎ أﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎً واﺣداً ﺑﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎت .اﻟﻧﻘﺎش اﻷوﻝ اﻟذي أﺛﺎرﻩ ﻫو اﻟﺟداﻝ
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻳن اﻟﻧﻔﻌﻳﻳن واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻧظرﻳﺔ اﻟﺣﻘوق :ﻓﻬﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ زﻋم ﺑﻧﺗﺎم وﺟون ﺳﺗﻳوارت ﻣﻝ ،أم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو

اﻟﺣﺎ ُﻝ ﻋﻧد ﻛﺎﻧط وروﻟز؟ وﻛﺎن اﻟﺗﺻور اﻟﻧﻔﻌﻲ ﺳﺎﺋداً ﻗﺑﻝ ﻛﺗﺎب روﻟز ،ﺛم ﻣﺎﻟت اﻟﻛﻔﺔ،
ﺑﻌد ﻧﺷر اﻟﻛﺗﺎب ،إﻟﻰ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق .أﻣﺎ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﺷﺄن
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﻳﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺧﻳر اﻟﻌﺎم .أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ

ﻣﺛﻝ روﺑرت ﻧوزﻳك وﻓرﻳدرﻳك ﻫﺎﻳك ،ﻓﻳذﻫﺑون إﻟﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ﺗﻛون
واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن ﺛﻣﺎر ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ،ﺑﺣﻳث
ُ
ﺳﻳﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻧﻲ ﺿارﺋب ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻳر ،ﺧرﻗﺎً ﻟﻠﺣﻘوق!
ُ
أن روﻟز ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ .ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ُﻧﻣﺎر َس ﺣرﻳﺎﺗﻧﺎ
وﻳرى ﺳﺎﻧدﻝ ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔً ﻣن دون ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .وﻟﻬذا

اﻟﻧﻘﺎش ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎش اﻷﻗدم ﺣوﻝ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ،واﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﻓﻛرة دوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم.

واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي أﺳﻬم ﻛﺗﺎب ﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ظﻬورﻩ ،ﺗﻣﺣور ﺣوﻝ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ

ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ أﻧﺻﺎر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﻣﺷروطﺔ ﻣﻌﺎً ،وﻫﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻳرى
أن
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ّ
ُ
ﻳﻛون ُﻣﺣﺎﻳداً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻳﺎة
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳ ﱠﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
َ
أن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ﱢد ُد ﺣﻘوﻗَﻧﺎ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ
اﻟﺧﱢﻳرة.
ﻓﺄﻧﺻﺎر ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻳﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ ّ
ُ
وﻣﺳﺗﻬد ٍ
ٍ
ي
أن ﻻ
ف ﻟﻠﺧﻳر اﻟﻌﺎم .وﻫذﻩ ﻓﻛرةٌ ﻣرﻛزﻳﺔٌ ﻓﻲ
ﺗﺻور ﻣﻌﱠﻳ ٍن
ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔً ﻷ ﱢ
َ
َ
ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻛﺎﻧط وروﻟز واﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن اﻟﻳوم ،وﺗﺟد ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻓﺎﻗﻌﺎً ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟز ْﻋم
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أن اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻐﻳب
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄوﻟوﻳﺔ
ّ
اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻳر .وﻋﻠﻰ ذﻟك اﻋﺗراﺿﺎنّ :
اﻵﺧ ُر أن
اض َ
اﻟﺣر .واﻻﻋﺗر ُ
ﺑﺎﻟﻣطﻠق ﻋن اﻟﻔﻌﻝ ،دون أن ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك إﻟﻐﺎء اﻟﺧﻳﺎر ّ

ﺟﻳد إذا
أﻣر ٌ
اﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﺟﱡﻧب اﻟﺧﻼف واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗواﻓُق ،ﻫﻲ ٌ
أن اﻷﻣر اﻟذي ُﻳراد
ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻟو ﻛﺎن ُ
ﻛﺎن اﻟطرﻓﺎن ُﻣﺣﺎﻳدﻳن أﻳﺿﺎًْ ،
أﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻳﻌﺗﻘد ّ
ﺷدﻳد اﻟﻔظﺎﻋﺔ وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗُﻪ؟! وﻳﺿرب ﺳﺎﻧدﻝ اﻟﻣﺛﻝ ﻟذﻟك ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻣﻧﻛر
ُ
ﺗﺟﱡﻧُﺑﻪُ ﻫو ٌ

اﻟرق ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻋﺎم 1858م ،ﻓﻘد ﻛﺎن دوﻏﻼس ﻳرﻳد ﺗﺟﻧب اﻟﻧﻘﺎش ﺧوﻓﺎً

ﻣن اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ ،وﻛﺎن أﺑراﻫﺎم ﻟﻧﻛوﻟن ﻳرﻳد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرق ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻧﻛ اًر ﻻ

اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻗب!
ﻳﻣﻛن
ُ
ﻫـ -أﻣﺎرﺗﻳﺎ ِﺳن :ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ :ﻳذﻛر أﻣﺎرﺗﻳﺎ ِﺳن ،اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑﻝ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
أن اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻗرأﻫﺎ ﻟروﻟز ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﻌﺎم
ﻋﺎم 2008مّ ،
1958م ،وﻛﺎن ﻋﻧواﻧﻬﺎ :اﻟﻌداﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ إﻧﺻﺎﻓﺎً .وﻫو ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ﻣﺎ ﻳﻧﻔ ﱡ
ك ُﻣ ْﻌ َﺟﺑﺎً
ﺑروﻟز وﺑﺈﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻧظرﻳﺗﻪ وﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻳﻬﺎ .وﻗد ﻋرف ﻛﺗﺎﺑﻪ :ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺧطوطﺎً ﻋﺎم
1969م ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن أﺳﺗﺎذاً زاﺋ اًر ﺑﻬﺎرﻓرد ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺻدر ﻋﺎم 1971م ﺳﺎرع ﻟﻠﺗﻌﻘﻳب ﻋﻠﻳﻪ

أن ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﺧﻠﻼً ﺧطﻳ اًر .وﻟﻧﺑدأ ﺑﺗﻠﺧﻳص
ُﻣ ﱢ
ﻘرظﺎً وﻧﺎﻗدًا ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻳﻌﺗﻘد ّ
ﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳرﻩ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ،
اﻟﻧظرﻳﺔ ﺑﺣﺳب أﻣﺎرﺗﻳﺎ ﺳن .ﻓﺎﻹﻧﺻﺎف ﻛﻣﺑدأ ﺳ ٌ

ﺳﻌﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻻ ﺑد أن ﻳرﺗﺑط ﺑذﻟك اﻟﻣﺑدأ .ﻓﻣﺎ ﻫو ﻫذا اﻹﻧﺻﺎف؟ اﻟﻧﻘطﺔُ اﻟﻣرﻛزﻳﺔُ ﻓﻳﻪ
واﻟ ْ
وﺟوب أﻻ ﻧﻧﺣﺎز ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺗﻧﺎ ،وأن ﻧﺄﺧذ ﻣﺻﺎﻟﺢ وﺷواﻏﻝ اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،وأن
ﻧﺗﺟﻧب اﻟﺗﺄﺛر ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ .وﻣن اﻟﺣﻳﺎد واﻹﻧﺻﺎف ﻳذﻫب روﻟز إﻟﻰ «اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ»،

وﻫو وﺿﻊٌ ﻣﺗﺧﱠﻳ ٌﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة اﻷوﻟﻳﺔ ،ﻟم ﻳﻛن ﻓﻳﻪ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳون -ﺑﺳﺑب ﺣﺟﺎب
اﻟﺟﻬﻝ -ﻋﺎﻟﻣﻳن ﺑذواﺗﻬم أو ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻓﺄﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ.
وﻗد ﻋﺎد روﻟز ﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ )(1993

ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﻻت ،وﻛﺗﺎب ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ .ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻫو
ﻣﻔﻬوم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺑداﻳﺔ.
ٌ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ رﻏم إﻳﻣﺎﻧﻬم ﺑﻣذاﻫب ﻛﻠّﻳﺎﻧﻳﺔ،
وﻛﻳف ﻟﻠﻧﺎس أن ﻳﺗﻌﺎوﻧوا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻲ
ٍ

ﺑﻌﻣق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .ﻳﻌﺗﺑر روﻟز ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً «ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺷﺎطر اﻟﻣواطﻧون ﻣﻔﻬوﻣﺎً
ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ُ
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اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﺎ ﱡم ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ
ﻘوم ﻋﻠﻳﻪ
ُ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻣﻌﻘوﻻً ﻟﻠﻌداﻟﺔ»؛ ﻳﻌطﻳﻬم أﺳﺎﺳﺎً ﻳﻣﻛن أن ﻳ َ
اﻟﺑت اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻳﻬﺎ ،وﻟﻳس ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت؛ ﺑﻝ ﻓﻲ أﻏﻠب
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ و ّ
ﻓﺈن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌداﻟﺔ اﻷوﻟﻳﺔ .وﻫﻛذا ّ

ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻫو اﻟﻣرﺣﻠﺔُ اﻷُوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻝ .وﺗﻘود

ﱠﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﺧﺗﺎر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳ ُ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ُ
أﺧذ ظروف ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر .وﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق وﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ،ﻣﻊ ْ

اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﺗزداد اﻟﺗواﻓُﻘﺎت وﺗﺗﻧﺎﺳق وﺗﻧﺿﺑط ،ﺑﺣﻳث ﺗظﻬر
أن روﻟز ﺧﻔّف ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد َز ْﻋﻣﻪُ اﻷوﻝ
ﺗر ٌ
ﺗﻳﺑﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔٌ ﻋﺎدﻟﺔٌ ﺗﻣﺎﻣﺎً .وﻣن اﻟﻣﻌروف ّ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓر ٍ
ٍ
اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ .وﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ،
ﻳدة ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ
ﺑظﻬور
ْ
وﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﺳﻳظﻬر ﻣﺑدآ اﻟﻌداﻟﺔ:

ﺗﻳب و ٍ
ﺗﺳﺎو )ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻵﺧرﻳن( ﻓﻲ ﺗر ٍ
ق ُﻣ ٍ
ﺷﺧص ﺣ ﱞ
ٍ
اف ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﺣﻘوق
 ﻟﻛﻝاﻓق ﻣﻊ ٍ
ﻳﺿﻣن اﻟﺣرﻳﺎت ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.
ﺗدﺑﻳر ُﻣﺷﺎﺑﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻳﺗو ُ
ُ

اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺷرطﻳن؛ اﻷوﻝ أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔً ﺑوظﺎﺋف
 أن ﺗﻠﺑﻲُ
ٍ
ظم
ﺗﻛون أﻋ َ
اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔَُرص .واﻟﺛﺎﻧﻲ أن َ
وﻣواﻗﻊ ُﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ظروف ﻣن ُ
ِ
أن ﻓﻛرة ﻗﻳﺎم اﻟﻧﺎس ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﺑﻣﺎ
ّ
ﻓﺎﺋدةً
ﻷﻗﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣظﺎً .وﻳﻌﺗﺑر أﻣﺎرﺗﻳﺎ ﺳن ّ
اﻟوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ،ﻫﻲ ﻓﻛرةٌ ﻣن ﺑﻧﺎت أﻓﻛﺎر روﻟز وﺣدﻩ.
ﺗواﺿﻌوا ﻓﻲ
ْ
ٍ
أﻫﻣﻳﺔ
ﱠس اﻟﻧظرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻬﻣﻬﺎ ِﺳن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ :أن اﻹﻧﺻﺎف ذو
وﺑذﻟك ﺗﺗﺄﺳ ُ
ٍ
أن اﻟﺑﺷر ﻳﻣﻠﻛون
أن اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
َ
ﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻣﻠﻲ ،و ّ
ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ،و ّ

أن ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أوﻟوﻳﺔً ﻣطﻠﻘﺔً
«ﻗوى أﺧﻼﻗﻳﺔ» ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌدﻝ ،و ّ
ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻲ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺷﺎﻏﻼً ﻣﻧﻔﺻﻼً وﻓﻲ ٍ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣواﻝ
ُﻣﻬﻳﻣﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻹﻟﺣﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺻﺎف

ﻓﺈن طرﻳﻘﺔ روﻟز
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ّ
اﻹﺟراﺋﻲ ،وأﻫﻣﻳﺔ ُ
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ ،وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ٌ
ﺗﺄﺛﻳر ٌ
ٍ
ِ
ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط
أن أﻣﺎرﺗﻳﺎ ِﺳ ّن ﻳرّﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﺑﻔﺿﻝ ﺟون روﻟز .واﻟواﻗﻊ ّ
ُ
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ٍ
اﺣﺗﻣﺎﻻت أُﺧرى وأوﺿﺎﻋﺎً ﺗﺟﻌ ُﻝ ﻣن اﻟوﺿوح
اﻷرﺑﻊ ،ﻓﻳذﻛر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻛﺗﺎب
واﻟﺗﺑﺳﱡط اﻟذي ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ روﻟز أَﺛَ اًر ﺑﻌد ﻋﻳن.
ٍ
ﺗﺣﻠﻳﻝ
ي
أن أ ﱠ
اﻟﻣﺳﺎواة .وﺳن ﻳرى ّ
ﺗﻘوم ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﻓﻲ ﻧظر أﻣﺎرﺗﻳﺎ ﺳن إذن ﻋﻠﻰ ُ
أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺳﺗﻠزم ﺳؤاﻟﻳن ﻣﺗراﺑطﻳن :ﻟﻣﺎذا اﻟﻣﺳﺎواة؟ وﻣﺳﺎواة ﺑﻣﺎذا؟ وﺑﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼف
اﻟﺷﺎﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﻳد و ٍ
اﺣد ﻣن اﻷﻣور واﻷﺷﻳﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ

أن اﻟﻣﺳﺎواة
اﻟﻣﻼﺣظ ّ
اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟرﺋﻳﺳﻲ أو اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻘﻳم واﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟذي ﺗﺗﺣدد ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺳﺎواة و َ
ﻣﺟﺎﻝ آﺧر .وﻛﻝ ﻧظر ٍ
ٍ
ﻳﺔ ﻓﻲ «ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ» ﻛﻣﺎ
اﻓق ﻣﻊ «ﻻ ﻣﺳﺎواة» ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺗر ُ

ذﻛر وﻟزر ،ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻣر ﻟﻠﻣﺳﺎواة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﻧﺣو ﺻر ٍ
ﻳﺢ أو ُﻣ ْ
ﺿ َ
ﺗﺣدد اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي ُﻳزﻳﻝ اﻟﻼﻣﺳﺎواة .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ روﻟز ﻛﺎن
واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ّ
اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻫو اﻟﻣﺳﺎواة اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ .وﻳرى ُﻛ ﱞﻝ ﻣن ﻧوزﻳك وﻫﺎﻳك ﺗﻌﺎرﺿﺎً ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎواة

وﻳﻘدﻣﺎن اﻟﺣرﻳﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺑدو ُﻛ ﱞﻝ ﻣن داﻟﺗون وﺗﺎوﻧﻲ وﻣﻳد أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة
واﻟﺣرﻳﺔّ ،
أﻣﺎ ﺳن ﻓﻳﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﻘدرة أو اﻟﺗﻣ ﱡﻛن  Capabilityواﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻳﺔّ .
واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ  ،Functioningوﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻧدﻩ :ﺣرﻳﺔ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻝ ذي ﻗﻳﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﻛز
ﻘﺎس
ﻣﺑﺎﺷرةً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ .وﻫﻛذا ﻓﻣطﺎﻟب اﻷﻓراد ﻻ ﺗُ ُ
اد أﺳﺎﺳﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺑﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻳرون أﻧﻬﺎ ذات ﻗﻳﻣﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛون ﻣن ﻣو ّ

أن
وﺑذﻟك ﺗﺑرز اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻘدرة أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻘدرة ﺗﻣﺛّﻝ اﻟﺣرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ّ
ﻓﺈن ﻧظرة أﻣﺎرﺗﻳﺎ ﺳن ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ
اﻟﻣوارد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﱡ
ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ .وﺑذﻟك ّ

اﻷﻫم ﻟﻳس اﻟﺧﻳرات ﻓﻲ
ﻧظرة روﻟز .ﻓﺎﻟﺧﻳرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗوزﻳﻌﻬﺎ أﻣران ﻣﻬﻣﺎن ،ﻟﻛ ّن
ّ
ذاﺗﻬﺎ ﺑﻝ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن رأى روﻟز ﻓﻲ اﻟﺗوزﻳﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠﺧﻳرات
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ طﻠﺑﺎً ﻟﻠﻣﺳﺎواة اﻟﻘدراﺗﻳﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟوظﺎﺋف .ﻓرؤﻳﺔ ِﺳن ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ،وﻫﻲ
ﻗرﻳﺑﺔٌ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻛﺎرﻝ ﻣﺎرﻛس ،وﺗﺗﺿﻣن ﻧوﻋﺎً ﻣن «اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣرﱠﻛﺑﺔ» ﻳﻘرب ﻣن
رؤﻳﺔ وﻟزر.

إن أﻣﺎرﺗﻳﺎ ِﺳ ّن ُﻳﻠ ﱡﺢ ،وﻫذا
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ِﻣ ْن
ﺟوﻫر اﻟرأي ﻋﻧدﻩ ،ﻋﻠﻰ دور اﻟﻧﻘﺎش
ّ
ُ
ّ
أن اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﺎ ﱠم ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻻ ﻳﺗﻳﺢ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﻗ ّﻝ ظُْﻠﻣﺎً وظﻼﻣﻳﺔ .ﺑﻳد ّ
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اﺣد ﻟﻠﻣﻌﻘوﻝ ،ﺑﻝ
ﻳف و ٌ
ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔَ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻟو ﻧظرﻳﺎً .ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ﺗﻌر ٌ
ﻳﻔﺎت ﺗُﺣﺗّم ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻻﺧﺗﻳﺎر وﻣواﻗف ﻋدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟدﻓﺎعُ ﻋن ﱟ
ﻛﻝ
ﺗﻌر ٌ
ُ
ُ
ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ
ﺣﺎوﻝ
ﻓض ﺗﻌددﻳﺔً ﻛﻬذﻩ أو ُﻧ َ
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس ْ
اﻟﻘدر ﻣن اﻹﻗﻧﺎعّ .
إن ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻻ ﻧر َ
َ
ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺣوار .ﺑﻝ اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻧظر ٍ
ﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﺳﺗﻳﻌﺎب
ُ
ُ
ِ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻣﺑﺎدئ
ﻳدﻓﻌﻧﺎ
ﺎﻋدﻫﺎُ .
اﻵراء اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺑ ُ
وﻳ ُ
ﺑﻳن ﺳن ﻛذﻟك ﻛﻳف ﻳﻧﺑﻐﻲ أن َ
ُ

اﻟﺗطرق إﻟﻰ
ﺿﻳق اﻷُﻓق .ﺛم إﻧﻪ ﻻ ُﻳﻐﻔ ُﻝ
اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ أن ﻧﺗﺟﱠﻧب
ﱡ
َ
ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﺟون روﻟز ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ :ﻗﺎﻧون اﻷُﻣم ) ،(1999وﻫﻧﺎ
ٍ
أﺻﻝ ﻫﻧدي ،وﻣن ﻋﻣﺎﻟﻘﺔ اﻟﻔﻛر
ﺗﺑرز ﻟدﻳﻪ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن
اﻟوﻗت ِ
ِ
ﻧﻔﺳﻪ.
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ

ﻟﻘد ﻛﺎن ﻛﺗﺎب روﻟز :ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻣن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺟدﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث أﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت

اﻟﻣﺳﺗﻣر أن
ي ﺑﻬذا اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣﻣﺗ ّد و
اﻟﺑﻧﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣدى أرﺑﻌﻳن ﻋﺎﻣﺎً .وﺣر ﱞ
اﻟﺛرﻳﺔ واﻟﻐزﻳرة و ّ
ّ
ٍ
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ذي ﺛﻼﺛﺔ ُﺷ َﻌب :ﻗراءة ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ورؤﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن،
ﻳدﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

وﻗراءة ﻗﻳم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ،واﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﻣواﻗﻊ اﻹﻓﺎدة واﻹﺳﻬﺎم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
اﻟﻌﺎﻟم ُ
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نحو )فقه استغراب إسالمي( معاصر
مداخل نظرية



محمد البنعيادي

الحمد الذي يقول:
}يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱠا َخلَ ْقنَا ُكم ﱢمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا ً َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ ﱠن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ﱠ
ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم
إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر{ ,1والصالة والسالم على رسول ﷲ –صلى ﷲ عليه وس لم -وعل ى آل ه وص حبه
ومن اھتدى بھديه وسار على دربه إلى يوم الدين،
أما بعد
فقد مر االحتكاك الحضاري بين اإلسالم والغرب بمراحل وجوالت أبرزھا:
الجولة األولى مع الفتوحات اإلسالمية ،ثم الجولة الثانية مع الح روب الص ليبية )ق-11ق13م( ،ث م
الفتوحات العثمانية التي كانت بداية للتوغل اإلسالمي في أوروبا النصرانية ،وأتت الجولة الرابعة،
وھي استعمار العالم اإلسالمي.
وقد رافق عالقة االحتكاك ھذه بُ ْع ٌد ،حضاري وثقافي شديد الوضوح واالستقطاب يمكن حصره في
المراحل التالية:
 -1حصول «حركة الترجمة» في أواخر الدولة األموية ،ثم تطورھا في عھد الدولة العباسية.
وقد كان تأثير الغرب ھنا تأثيرا اختياريا ،تم بمبادرة م ن المس لمين ورغب ة م نھم ف ي االس تفادة م ن
المنجز الغربي )الروماني والفارسي( ،ولم يكن فعال ثقافيا مفروضا من )اآلخر(.
 -2تأثير اإلسالم -بفعل التفوق الحض اري والعس كري -عل ى مراك ز الض عف الثق افي والحض اري
في الغرب ،كان من نتائجه حدوث مايسمى باالستيقاظ الغربي ،توج بعصر النھض ة األروبي ة فيم ا
بعد.
 -3وتتميز فيھا العالقة مع الغرب بـ«التغريب» ال ذي ب دأت ج ذوره من ذ غ زو ن ابليون لمص ر ع ام
1798م ،فھل سيكون )االستغراب( المحطة المقبلة في التدافع اإلسالمي الغربي في بُ ْع ِد ِه الثقافي؟
إنھ ا ال دعوة الت ي س تحمل ھ ذه الدراس ة لواءھ ا إن ش اء ﷲ ،مس تفيدة مم ا طرح ه حس ن حنف ي ف ي
«مقدم ة ف ي عل م االس تغراب» ،إنھ ا دع وة لتجلي ة ھ ذا المفھ وم ف ي أبع اده الديني ة والحض ارية
والثقافية ،ودعوة لمحاولة تصحيح الوض ع غيرالمت وازن بينن ا وب ين اآلخر/الغ رب ،ودع وة إلنھ اء
األشكال الجديدة للھيمنة الغربيةَ ،عبْر قيام «فـقـه» جديد يھتم بدراسة الغرب أو )علم االستغراب(،
كما سماه الدكتور حسن حنفي ،فقه تقوم عليه مراجع علمية تدرس الغرب وتفھ م منطلقات ه وأھداف ه
ونظ م حيات ه الثقافي ة والفكري ة ،فق ه يق وم عل ى أس اس علم ي وعمل ي ،فق ه ل ه منطلق ات ومرجعي ة
واضحة ،وله وسائل وأدوات ناجعة ،وله أھداف وطموحات نافعة لھذه األمة في حالھا ومآلھا.
و)فقه االستغراب( الذي نعنيه ونقصد إليه ھنا ،ھو تلك المحاولة الجادة لدراسة الغرب ل يس بھ دف
الترف الفكري والثقافي؛ بل لتحصين الھوية اإلسالمية ،وتأسيس عالق ات مس تقبلية س ليمة وش اھدة
مع )اآلخر(.
وحس بي ف ي ھ ذا المق ام أن أثي ر مجموع ة م ن الم داخل النظري ة لھ ذا الفق ه ،داعي ا ك ل المفك رين
والمثقفين إلى اإلسھام في النھوض بھ ذه ال دعوة -دع وة فق ه االس تغراب -تنظي را وتقعي دا للوص ول
إلى مرحلة تأسيسية فعلية ،عبر الدراسات والبحوث وإنشاء المراكز والمعاھد لذلك.
 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
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الم دخل النظ ري األول :ف ي معرك ة المف اھيم والمص طلحات والخصوص ية الحض ارية ف ي
أھمية دراسة المفاھيم والمصطلحات والخصوصية الحضارية
تنب ع أھمي ة دراس ة إش كالية المف اھيم والمص طلحات ف ي ص يغھا الحديث ة واس تخداماتھا ف ي الفك ر
العرب ي اإلس المي م ن كونھ ا نت اج العالق ة م ع )اآلخ ر( ،حي ث تلتق ي الثقاف ات والع ادات والتقالي د،
وتتعانق الھويات والمرجعيات التي قد ي ذوب بعض ھا ف ي بع ض ،وق د يس يطر بعض ھا عل ى بع ض
فتنمحي الخصوص يات والج ذور ل بعض الثقاف ات والحض ارات ،ل ذلك وج ب عل ى ك ل مرجعي ة أو
ھوية أو حضارة أن تتميز -دون استعالء -عن غيرھ ا حت ى تح افظ عل ى أسس ھا ومبانيھ ا ومعانيھ ا
وشعاراتھا ،وإال كانت الثقافة الواحدة والمرجعية الواحدة ھي المسيطرة و...
فللمسألة المصطلحية -بمفھومھ ا الحض اري -عالق ة بماض ي ال ذات الحض ارية؛ إنھ ا عالق ة الفھ م،
فالتقويم ،فالتوظيف ،وضرورة ذلك بينة لذي عينين؛ ألسباب أھمھا:
 -1أن تراثنا ھو ذاتنا؛ إذ المستقبل غيب ،والحاضر -علميا -ال وجود له،فلم يبق إال الماضي ،ال ذي
ھو مستودع الذات وخزان الممتلكات ،بما لھا وما عليھا من ملحوظات ومالحظ ات ،فكي ف نع رف
إذن الذات إذا لم نفقه التراث؟
 -2أن مفتاح التراث ھو المصطلحات،وإنما توتى البيوت من أبوابھا،وأبواب كل عل م مص طلحاته؛
بل إنھا خالصة البحث فيه في كل عصر ومصر ،ببدايتھا يبدأ الوجود العلن ي للعل م ،وف ي تطورھ ا
يتلخص تطور العلم.
 -3أن مفتاح المفتاح ھو الدراسة المصطلحية للمصطلحات؛ ذلك بأنھا تع رف غي ر المع رف -وھ و
األغل ب -وت دقق تعري ف م ا ع رف فل م يع رف-وھ و األق ل -وتص حح أخط اء أص حاب النظ رات
الملونة.
كما أن المسألة المصطلحية لھا عالقة بحاضر الذات:
وھي عالق ة االس تيعاب ،فالتواص ل ،فالتوح د ،ودون ذل ك –كم ا يق الَ -خ رْ طُ القَتَ اد؛ إذ االنص راف
شبه تام عن االستيعاب لمصطلحات الت راث ،واالنص راف ش به ت ام إل ى اس تقبال مص طلحات غي ر
الذات ...ھذا فضال عن أن العجز شبه تام ،عن التواصل الدقيق بين أجزاء الذات ،والعجز ش به ت ام
عن إنتاج الخطاب الموحد للذات ،والعجز شبه تام أيض ا الس تيعاب م ا يج ري ف ي ال ذات أو خ ارج
الذات...وھي كما تقدم أيضا استشراف آفاق مصطلح المستقبل ،وتتلخص في ثالث:
أ  -ضرورة اإلبداع المصطلحي لبناء ذات المستقبل أو مستقبل الذات.
ب -ضرورة االستقالل المصطلحي؛ لحوار الذات لغير الذات.
ج  -ضرورة التفوق المصطلحي كيفا وكما؛ لشھود الذات ،وال تفوق للمصطلح بغير تفوق أھله.2
وعليه ،فإن المسألة المصطلحية مسألة حضارية يمكن أن تكون من قضايا فقه االس تغراب الملح ة،
سأعرض عنھا ،وحسبي إثارة السؤال في ھذا المقام ،عسى أن يقيض ﷲ لھذا الموضوع من يحسن
ويجيد البحث فيه.

المدخل النظري الثاني) :اآلخـر( فـي القــرآن الكريـــم فــي مـفـھـوم )اآلخـر(
)اآلخ ر( بمعن ى )الغي ر( وأص له أَ ْف َع ل م ن أخ ر أي ت أخر ،فمعن اه أش د ت أخرا ،ث م ص ار بمعن ى
المغاير ،3وآخر :تأنيثه أخرى وجمعھا أُ َخ ُر غير مصروف قال –تع الى} :-فع دة م ن أي ام أخ ر{,4
ونقول :فالن أثبت مع ﷲ إلھا آخر.5

2

و)الغير( االسم من التغيير ،وذھب اللحياني إلى أن الغير ليس بمصدر؛ إذ ليس له فعل ثالث ي غي ر
مزيد ،و َغيﱠ َر عليه األمر :حوله ،وتغايرت األشياء.6
واآلخر مفھوم كلي يتسع مدلوله لغويا لكل ما ھو غير الذات ،وغير الذات يشمل ك ل م ن ل ه وج ود
باستثناء الذات اإللھية ،وعليه فإن اآلخر بالنسبة لإلسالم ھو كل الكون بِ َم ْن في ه ،ب دءا م ن اإلنس ان
الذي يخالف اإلسالم ،ومرورا بسائر المخلوقات كالحيوان وسائر األحياء والجمادات؛.بيد أن معنى
االستعمال الشائع للفظ «اآلخر» يميل إلى حصره في اآلخر البشري لشخص معين ،ويتيح مثل ھذا
المعنى االس تعمالي الش ائع تحدي د المعن ى بعب ارة أدق ،فيك ون اآلخ ر ھ و اآلخ ر م ن مختل ف فئ ات
البشر ،وربما اختزله البعض أكث ر ف ي اآلخ ر أي غي ر المس لم .إذن ف ـ)اآلخر( ال ذي يھمن ا ف ي ھ ذا
المجال ھو)الغير( باعتباره طرفا مفارقا للذات االجتماعية والحضارية ،متميزا عن األن ا ،ل ه كيان ه
المستقل عنھا في جميع أبنيته :الھيكلية والنفسية والشعورية والفكريائية.7
ويؤكد اإلسالم عل ى حقيق ة التن وع البش ري }ي ا أيھ ا الن اس إن ا خلقن اكم م ن ذك ر وأنث ى وجعلن اكم
شعوبا وقبائل{ والثقافي }واختالف ألسنتكم{ والديني }وال يزالون مختلفين{ ،ويبني اإلس الم عل ى
ھذا التنوع الواقعي ويدعمه ش رعا بس ن الح ق ف ي التن وع واالخ تالف كمب دأ ع ام ديني ا }لك م دي نكم
ولي دين{ و}ال إكراه في الدين{ وقانوني ا }لك ل جعلن ا م نكم ش رعة{ وسياس يا }ال ينھ اكم ﷲ ع ن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ول م يخرج وكم م ن دي اركم{ وثقافي ا }وم ا أرس لنا م ن رس ول إال بلس ان
قومه{.

)اآلخر( في فضاء الحرية اإلسالمية :نحو فھم متنور
ل ئن كان ت الحري ة ف ي الحض ارات الغربي ة تب دأ م ن التح رر الي وم لتنتھ ي إل ى أل وان م ن العبودي ة
واألغالل ،فإن الحرية الرحيبة في اإلسالم على العكس ،فإنھا تبدأ من العبودية المخلصة تعالى؛
لتنتھي إلى التحرر من كل أشكال العبودية المھينة.8
إن ھذه الحرية الرحيبة من أھم الق يم اإلس المية المعياري ة ف ي تحدي د العالق ة م ع )اآلخ ر( ،وتحدي د
دوائرھا المختلفة والتي سنتعرض لھا الحقا ،والمتأمل في فض اء الحري ة -ال ذي أطلق ه الق رآن فيم ا
يخص الرأي والتعبير لآلخر -يالحظ المستويات التالية:
 -1حرية النظر والتفكير للوصول إلى تحديد معتقد ما وتبنيه.
 -2حرية التعبير عن المعتقد بالقول أوبالفعل.
 -3حرية الدفاع عن المعتقد والدعوة إليه وإقناع اآلخرين به.
 -4حرية نقد معتقدات اآلخرين المعارضة للمعتقد.9
وتتظافر نصوص قرآنية كثيرة على إبراز ھذا المعنى مثل قوله -تعــالى:-
} َوقُ ِل ْال َح ﱡ
ق ِم ن ﱠربﱢ ُك ْم فَ َم ن َش اء فَ ْليُ ْؤ ِمن َو َم ن َش اء فَ ْليَ ْكفُ رْ {} ،10أرأي ت ال ذي ينھ ى َع ْب داً إِ َذا
ﱢين قَد تﱠبَي َﱠن الرﱡ ْش ُد ِم َن ْال َغ ّي{.12
َ
صلﱠى{} ،11الإِ ْك َراهَ فِي الد ِ
إذن ،ففي إطار ھذه الحرية نزع اإلسالم إلى تربية أتباعه عل ى س لوك مق نن م ع )اآلخ ر( ،أي ا ك ان
موقعه وإلى أي قبيلة ينتمي ،فوضع مبادئ تحكم ھذه العالقة وتؤسس لھا ،وھ ي أن الن اس سواس ية
كأسنان المشط ،ووضع قواعد تلتئم في ظلھا الجماعة البشرية ،ورسخ دع وة كوني ة أساس ھا التن وع
في إطار الوح دة م ن خ الل قول ه –تع الى} :-ي ا أيھ ا الن اس إن ا خلقن اكم م ن ذك ر وأنث ى وجعلناك ـم
شعوبا وقبائل لتعارفـوا إن أكرمكم عنـد اللــه أتـقـاكـم{ ،ويبدومن ذلك أن الق رآن بن ى فلس فته عل ى
قاعدة نقيضة لفلسفات النفي والتفرد وعبادة الذات.
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من ھنا تتأتى أھمية الحاجة إلى ما س ّماه أحدھم بـ«الحلف التن ويري» 13ال ذي يجم ع ك ل الغي ورين
عل ى ھ ذا ال دين وعل ى مس تقبل األم ة ،وال ذي م ن ش أنه أن يق ود إل ى فھ م جدي د أساس ه التس امح
واالعتراف باآلخر ،واألھم القطيعة مع اتجاھات الغلو التي سادت بعض الخطابات اإلسالمية ،وما
يلفت النظر ،ويبشر بالخير -في العقد األخير من القرن المنص رم وبداي ة األلفي ة الميالدي ة الجدي دة-
بروز عدة اتجاھات:
األول :ويقوم بمراجعة جذرية لطروحات الغلو داخل الخطاب اإلسالمي ،مراجعة مست الكثير م ن
المفاھيم والمقوالت ،كمفھوم الحاكمية والجاھلية ،ومقولة إفالس الحضارة الغربية وتجھيل الغرب.
الث اني :وي دعو إل ى تجدي د دين ي ي نھض عل ى قاع دة م ن التس امح والتن وير والتواص ل م ع اآلخ ر،
وينھض على قاعدة من المصالحة بين الدين والدولة.14
موضوعة )اآلخر( في القرآن الكريم
حمل اإلسالم نظرة دينية جديدة للعالم واإلنسان؛ إذ تضمن التصور القرآني إدراك ا الفت ا لالخ تالف
بين الكائنات والناس واللغات واألديان .إذ خلق ﷲ البشر -وفق الرؤية اإلسالمية -مختلفين:
ق ال ﱠز ْو َجي ِْن ﱠ
الذ َك َر َو ْاألُنثَى{ 15ولغويا ًَ } :و ِم ْن آيَاتِ ِه َخ ْل ُ
ت
جنسيا ً من ذكر وأنثىَ } :وأَنﱠهُ َخلَ َ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
ض َو ْ
اختِ َال ُ
ين{ 16ودينيا ً} :ھُوالﱠ ِذي َخلَقَ ُك ْم فَ ِم ن ُك ْم
ت لﱢ ْل َعالِ ِم َ
ف أَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوأَ ْل َوانِ ُك ْم إِ ﱠن فِي َذلِ َ
ك َآليَا ٍ
َو ْاألَرْ ِ
َكافِ ٌر َو ِمن ُكم ﱡم ْؤ ِم ٌن َو ﱠ
صي ٌر{.17
ﷲُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
ون بَ ِ
وأنشأ االجتماع البشري في وحدات مختلفة )شعوبا ً وقبائل( على قاعدة عالق ات التع ارف} :ي ا أيھ ا
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن أك رمكم عن د ﷲ أتق اكم إن ﷲ
ت األَرْ ضُ َولَـ ِك ﱠن ّ
عليم خبير{ ،والتدافع } َولَ ْوالَ َد ْف ُع ّ
ﷲَ ُذوفَضْ ٍل َعلَى
اس بَ ْع َ
ﷲِ النﱠ َ
ْض لﱠفَ َس َد ِ
ضھُ ْم بِبَع ٍ
ين{ ،18إن معنى «الدفع» أوالتدافع- ،حسب المصطلح القرآني -يش ير إل ى التفاع ل والت واؤم
ْال َعالَ ِم َ
م ع واقع ة التن وع واالخ تالف ،الل ذين ھم ا ف ي المنط ق القرآن ي ق انون الخل ق اإللھ ي } َولَو َش اء ّ
ﷲُ
ون{.19
ُضلﱡ َمن يَ َشا ُء َويَ ْھ ِدي َمن يَ َشا ُء َولَتُسْأَلُ ﱠن َع ﱠما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
اح َدةً َول ِكن ي ِ
لَ َج َعلَ ُك ْم أُ ﱠمةً َو ِ
فالرؤية القرآنية لآلخر تتح ّدد على أساس وحدة االنتماء اإلنساني والعقائدي من جھة ،وعل ى قاع دة
التمايز واالختالف الديني والعرقي واأللسني واالجتماعي م ن جھ ة ثاني ة ،وھ ي إذ تؤك د عل ى ھ ذا
المبدأ ،فإنھا تدعو إلى التواصل والتع ارف ،بك ل م ا يفترض ه ذل ك م ن نب ذ التعص ب ،وإرادة إلغ اء
الغير.
ين آ َمنُ ْ
ين قَ الُ َو ْا إِنﱠ ا
وا الﱠ ِذ َ
وق د خ ص الق رآن المس يحية بتع اطف خ اص } َولَتَ ِج َد ﱠن أَ ْق َربَھُ ْم ﱠم َو ﱠدةً لﱢلﱠ ِذ َ
ُون{ ،20وم نح المس يح –علي ه الس الم-
ين َو ُر ْھبَان ا ً َوأَنﱠھُ ْم الَ يَ ْس تَ ْكبِر َ
ﱢيس َ
ص ا َرى َذلِ َ
نَ َ
ك بِ أ َ ﱠن ِم ْنھُ ْم قِس ِ
ُوح
ميزة غاية في األھمية؛ إذ جعله مؤيداً بالروح القدس } َوآتَ ْينَا ِعي َسى اب َْن َمرْ يَ َم ْالبَيﱢنَا ِ
ت َوأَيﱠ ْدنَاهُ بِ ر ِ
س{.21
ْالقُ ُد ِ
إن االجتم اع السياس ي اإلس المي ل م ي ؤ ِد إل ى ص ھر االختالف ات والتنوع ات داخل ه؛ ب ل أفس ح لھ ذا
التنوع مساحة للتعبير عن نفسه ،لھذا نرى أن قيود االجتماع السياسي ھذه على أھل الذمة ،لم تمن ع
النصرانية في العصر العباسي من أن يكون لھا من القوة والنشاط ما يم ّكنھا من ف تح مراك ز تبش ير
لھا في الھند والصين ،انطالقا ً من دار اإلسالم.22
قلنا في فقرة سابقة ،إن موضوعة )اآلخر( أو مسألة )الغيرية( تع ّد من أھم المباحث اليوم في العلوم
اإلنسانية التصالھا بميادين علمية عديدة ،ولتأثيرھا في مس ائل مھم ة لحي اة الجماع ات البش رية م ن
قبيل الھوية والحضارة والتبادل الثقافي ،خاصة مع المقاومة العنيفة التي بدأت تواجھھا قيم الغرب،
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مما أدى إلى تخلخل البنى الثقافية والسياسية والقيمية للعالقات الدولية ،23وأؤكد أن )اآلخ ر( ال ذي
يھمنا في ھذا المجال ھو ذلك )الغير( باعتباره طرف ا مفارق ا لل ذات ،ول يس معانق ا لھ ا ،متمي زا ع ن
)األنا( ،له كيانه المستقل عنھا في جميع مكوناته.
إن المتأم ل ف ي ال نص القرآن ي يالح ظ -دون عن اء -تقس يم االجتم اع البش ري ف ي ظ ل المعياري ة
اإلس المية إل ى م ؤمنين وكف ار؛ لك ن النظ رة العميق ة ت دخلنا إل ى فض اء أرح ب وأوس ع تتق اطع في ه
الخطوط وتكث ر في ه دوائ ر )اآلخ رين( ،حي ث ق د يعتب ر الق رآن آخ ر أيض ا طرف ا داخلي ا ف ي بع ض
الحاالت ،برغم انتماء ھذا الطرف إل ى دائ رة )األن ا( الجغرافي ة والعقدي ة اإلس المية ،وبلغ ة أخ رى
عرض لنا الق رآن كي ف تن تج ال ذات آخرھ ا لت تمكن م ن تعري ف ح دود ھويتھ ا ،24وعن دما يتح دث
القرآن الكريم عن )اآلخر( ،يجعل حديثه ممركزا حول فئة اإليمان والكفر عموم ا .وإذا نظرن ا إل ى
المفھومين من منظور سياسي نكون أمام دار اإلسالم في مقابل دار الحرب ،ورغم المبدئية الفكرية
في ھذا التقسيم ،فإن القرآن يشير إل ى تعق د الواق ع االجتم اعي ،وبالت الي إل ى تع دد خط وط الحرك ة
بين ھذين القطبين ،وكث رة ال دوائر الت ي تش ق ك ل واح دة منھ ا ،وم ن خ الل دراس ة ھ ذا المص طلح
وتجاوز مس توياته المس طحة ،نس تطيع أن نتب ين أن ھن اك آخ رين متع ددين -ول يس )آخ ر( واح دا،-
مختلفي المواق ع بحس ب ق ربھم أوبع دھم م ن الجماع ة المس لمة ول يس األم ر مقص ورا عل ى )آخ ر(
واحدا.25

دوائر )اآلخر( في القرآن الكريم:
)اآلخر( الداخلي:
في ھذا اإلطار تكون المرجعية لإليمان وللمسؤوليات السياس ية واالجتماعي ة المترتب ة عن ه ،ورغ م
ذلك فقد يحصل م ا يف رق ب ين الم ؤمنين الم ؤلفين للجماع ة العقائدي ة المس لمة ،حينم ا يخ ل بعض ھم
بشروط التعامل المنصوص عليه في عقد اإليمان ،فتصبح فئات من بينھم )آخر( ،والذي يعطي ھذا
اآلخر تشكله ويرس م لل ذات ح دود التعام ل مع ه ھن ا ھ و ﷲ )اآلخ ر( -بكس ر الخ اء -أي كلم ا الت زم
المرء داخل دائرة اإليمان باألوامر والنواھي ،وبالتالي كلما تماھى المؤمن في ذات )اآلخر( تقلص
الخطر من أن يصبح )آخر( يتعامل معه بشروط النفي.26
وبرجوعنا إلى سورة التوبة نلمس ھذه المفاھيم؛ فھي تتضمن أحكاما ً نھائية في العالقات ب ين األم ة
المسلمة وسائر األم م ،وتص نيف المجتم ع المس لم ذات ه وتحدي د قيم ه ومقامات ه وأوض اع ك ل طائف ة
وكل طبقة من طبقاته.يقول -عز وجل:-
ض ْ
ﱠض َي ّ
وا
ﷲُ َع ْنھُ ْم َو َر ُ
اج ِر َ
ون األَ ﱠولُ َ
} َوالسﱠابِقُ َ
ار َوالﱠ ِذ َ
ين َواألَن َ
ان ر ِ
ون ِم َن ْال ُمھَ ِ
ين اتﱠبَ ُع وھُم بِإِحْ َس ٍ
ص ِ
ك ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظ ي ُمَ .و ِم ﱠم ْن َح ْولَ ُكم ﱢم َن
ين فِيھَ ا أَبَ داً َذلِ َ
ت تَجْ ِري تَحْ تَھَ ا األَ ْنھَ ا ُر َخالِ ِد َ
َع ْنهُ َوأَ َع ﱠد لَھُ ْم َجنﱠا ٍ
ون َو ِم ْن أَ ْھ ِل ْال َم ِدينَ ِة َم َر ُد ْ
اق الَ تَ ْعلَ ُمھُ ْم نَحْ ُن نَ ْعلَ ُمھُ ْم َس نُ َع ﱢذبُھُم ﱠم ﱠرتَي ِْن ثُ ﱠم
ب ُمنَافِقُ َ
األَ ْع َرا ِ
وا َعلَ ى النﱢفَ ِ
وا بِ ُذنُوبِ ِھ ْم َخلَطُ ْ
ُون ا ْعتَ َرفُ ْ
ص الِحا ً َوآ َخ َر َس يﱢئا ً َع َس ى ّ
ﷲُ أَن
ب َع ِظ ٍيمَ ،وآ َخر َ
يُ َر ﱡد َ
ون إِلَى َع َذا ٍ
وا َع َم الً َ
وب َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن ّ
ص لﱢ َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن
ص َدقَةً تُطَھﱢ ُرھُ ْم َوتُ َز ﱢكي ِھم بِھَ ا َو َ
ﱠح ي ٌم ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِھ ْم َ
يَتُ َ
ﷲَ َغفُ و ٌر ر ِ
ﷲُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم .أَلَ ْم يَ ْعلَ ُم ْ
وا أَ ﱠن ّ
ك َس َك ٌن لﱠھُ ْم َو ّ
ﷲَ ھُويَ ْقبَ ُل التﱠ ْوبَةَ َع ْن ِعبَ ا ِد ِه َويَأْ ُخ ُذ ال ﱠ
ت َوأَ ﱠن
صالَتَ َ
َ
ص َدقَا ِ
ﱠحي ُمَ .وقُ ِل ا ْع َملُ ْ
وا فَ َسيَ َرى ّ
ّ
ب
ون َو َستُ َر ﱡد َ
ﷲُ َع َملَ ُك ْم َو َرسُولُهُ َو ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ون إِلَى َعالِ ِم ْال َغ ْي ِ
ﷲَ ھُوالتﱠوﱠابُ الر ِ
ُون ُمرْ َج ْو َن ِألَ ْم ِر ّ
ﷲِ إِ ﱠما يُ َع ﱢذبُھُ ْم َوإِ ﱠما يَتُوبُ َعلَ ْي ِھ ْم َو ّ
ﷲُ َعلِ ي ٌم
ون َوآ َخر َ
َوال ﱠشھَا َد ِة فَيُنَبﱢئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
َح ِكي ٌم{.27
ويمكن تصنيف ھذه اآليات إلى خمسة مقاطع:
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 المقطع األول :وفيه بيان أحكام العالقات النھائية بين المسلمين والمشركين. والمقطع الثاني :وفيه بيان أحكام العالقات النھائية بين المسلمين وأھل الكتاب عامة. والمقطع الثالث :وفيه معاتبة المتثاقلين عن القتال إبان غزوة تبوك. والمقطع الرابع :وفيه فضح للمنافقين وأفاعيلھم داخل المجتمع المسلم ،ووصف أح والھم النفس يةوالعملي ة وم واقفھم م ن غ زوة تب وك ،وكش ف حقيق ة نواي اھم وح يلھم ومع اذيرھم ف ي التخل ف ع ن
الجھ اد ،وب ث الض عف والفتن ة وإي ذاء الرس ول –ص لى ﷲ علي ه وس لم -وتحدي د العالق ة معھ م
والمفاضلة بين الفريقين.
 والمقطع الخامس :وفيه تصنيف للمجتمع برمته.إن ھ ذا )اآلخ ر( ال داخلي ال ذي ينتم ي إل ى الفص يل العق دي نفس ه ال يتح دد بِعرْ قِ ِه ولون ه وال بلغت ه
وواقعه الطبقي ومكان وجوده الجغرافي ،كما رأيت؛ بل يتحدد بمدى التزام ه وتماھي ه م ع )اآلخ ر(
-بكسر الخاء -عز وجل من خالل تجاوبه مع متطلبات العضوية الحقة في المجتمع اإلسالمي.28

)اآلخر( الخارجي:
 -1ماھية )اآلخر( الخارجي:
ان لَ ُك ْم
ھوالنقيض العقدي والتكويني والسياسي وربما الجغرافي أيض ا ،يق ول -ج ل جالل ة }:-قَ ْد َك َ
ي ْال َعي ِْن َو ّ
يل ّ
ﷲُ يُ َؤيﱢ ُد بِنَصْ ِر ِه
ﷲِ َوأُ ْخ َرى َكافِ َرةٌ يَ َر ْونَھُم ﱢم ْثلَ ْي ِھ ْم َر ْأ َ
آيَةٌ فِي فِئَتَي ِْن ْالتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِ ُل فِي َسبِ ِ
صار{ ،29إنه صراع تناقض ي واض ح تمثل ه جماعت ان ذوات ا
َمن يَ َشا ُء إِ ﱠن فِي َذلِ َ
ك لَ ِع ْب َرةً ﱠألُ ْولِي األَ ْب َ
برنامجين متناقضين ،وصلت حدة التناقض بينھما إل ى إع الن الح رب الش املة :جماع ة الرس ول –
ص لى ﷲ علي ه وس لم -وھ ي )ال ذات( الت ي يعب ر الق رآن الك ريم ع ن برنامجھ ا العق دي والسياس ي
واالجتماعي والفكري ،وجماعة قريش )اآلخر المستقل بذاته خارج دائرة السيادة اإلس المية( ،ذات
المشروع الكفري النقيض والمناھض للمشروع الوليد الموحد –بكسر الحاء.30-

 -2مختصر مقاربة واقعية في منھج استيعاب )اآلخ ر الخ ارجي( ) :الغ رب( ج زء م ن أم ة
الدعوة
للغرب من الخصوصية ما ليس لغيره ،فجذوره ترجع في الجملة إلى أھل كتاب ،وألھل الكتاب من
الخصوصية ما ليس لغيرھم في االسالم ،فقد أباحت الشريعة طعامھم ،وأحلت نكاح نسائھم ،بما ل م
تُ ِج ْزهُ مع فئة أخرى من غير المسلمين ،وعقدت ألھل الكتاب األمان في مجتمعاتھا ،وأعطتھم عل ى
ذلك ذمة ﷲ ورسوله ،وللنصارى منھم اعتبار أخص ورد ذكره في كتاب ﷲ ع ز وج ل عن دما ق ال
ين أَ ْش َر ُك ْ
ين آ َمنُ ْ
ين
وا َولَتَ ِج َد ﱠن أَ ْق َربَھُ ْم ﱠم َو ﱠدةً لﱢلﱠ ِذ َ
وا ْاليَھُو َد َوالﱠ ِذ َ
اس َع َدا َوةً لﱢلﱠ ِذ َ
–تعالى} :-لَتَ ِج َد ﱠن أَ َش ﱠد النﱠ ِ
آ َمنُ ْ
ُون{.31
ين َو ُر ْھبَانا ً َوأَنﱠھُ ْم الَ يَ ْستَ ْكبِر َ
ﱢيس َ
صا َرى َذلِ َ
وا الﱠ ِذ َ
ين قَالُ َو ْا إِنﱠا نَ َ
ك بِأ َ ﱠن ِم ْنھُ ْم قِس ِ
ف األم -إذن -ل يس خصوص ية ع داء للغ رب ،وال خصوص ية م واالة للش رق ،ف إن ك ال م ن الغ رب
والش رق يتض من البَ ﱠر والف اجر ،وين تظم ف ي س لكه المس لم والك افر ،وال يعق د والء وال ب راء ف ي
اإلس الم عل ى غ رب وال ش رق ،وإنم ا مح ض اإلس الم والء المس لم للح ق ال ذي ن زل م ن عن د ﷲ،
وأم ره أن يك ون قوام ا ،فالمس لم ال ينص ر أح دا عل ى باط ل ،مس لما ك ان أوغي ر مس لم ،ف رْ دا ًك ان
أوكيانا سياسيا ،غربيا كان أوشرقيا؛ فالقرآن ال يس وي وال يعم م األحك ام واألوص اف عل ى فص ائل
أھل الكتاب وتياراتھم وفرقھم ،ثم يقعد لقاعدة )عدم التعميم( ھذه فيقول} :ليسوا سواء{.32
كان ھذا ھوموقف اإلس الم -غي ر المس بوق وغي ر الملح وق -ف ي االعت راف بك ل )اآلخ رين( ال ذين
يتركونه ويجحدونه؛ بل قد تجاوز االعت راف بھ م والقب ول لھ م ،ووص ل إل ى ح د جعلھ م ج زءا م ن
6

)الذات( ذات الدين اإللھي الواحد وذات األمة الواحدة ،بل جعل تمكي نھم م ن حري ة إقام ة جح ودھم
باإلسالم شرطا من شروط اكتمال عقيدة اإلسالم وإسالمية دولة اإلسالم.33

ماھية )اآلخر( المزدوج ومنھج التجربة اإلسالمية في التعاطي معه
قد يكون )اآلخر( داخليا وخارجيا في الوقت نفسه ،داخلي باعتبار الحيز الجغرافي الذي يمي زه ع ن
األنا ،ونقصد بذلك الجماعات التي ال تنتمي بالضرورة إل ى جماع ة الم ؤمنين؛ ولكنھ ا تع يش معھ ا
تحت سيادة الحكم السياسي اإلسالمي.
ومن روائع القرآن في تقنين العالقة مع )اآلخر( اعترافه لھذا )اآلخر( بالحقوق المدني ة نفس ھا الت ي
ين آ َمنُ ْ
ض َر أَ َح َد ُك ُم ْال َم ْو ُ
ين
ت ِح َ
يقرھا ألتباعه ،يقول –عز وجل} -ي ا أَيﱡھَ ا الﱠ ِذ َ
وا َش ھَا َدةُ بَ ْي نِ ُك ْم إِ َذا َح َ
ص يبَةُ
ض فَأ َ َ
ان ِم ْن َغ ْي ِر ُك ْم إِ ْن أَن تُ ْم َ
ص ابَ ْت ُكم ﱡم ِ
ْال َو ِ
ان َذ َوا َع ْد ٍل ﱢم ن ُك ْم أَوآ َخ َر ِ
صيﱠ ِة ْاثنَ ِ
ض َر ْبتُ ْم فِ ي األَرْ ِ
ت{ ،34ھذا االعتراف المب دئي بـ ـ)اآلخر ال داخلي( جغرافي ا والمغ اير ثقافي ا وديني ا يع ّد موقف ا
ْال َم ْو ِ
متقدما لمصلحة الجماعة اإلنسانية ،ويندرج ضمن فلسفة متعارض ة م ع النف ي المطل ق الق ائم عليھ ا
المجتمع القبلي.35

مـعيـاريـة السـنـة فـي تحـديـد )اآلخـر(
لقد أعطى الرسول –صلى ﷲ عليه وسلم -مثال عاليا في معامل ة أھ ل الكت اب أب رز ص ور)اآلخر(،
فقد روي عنه –صلى ﷲ عليه وسلم -أنه كان يحضر والئمھم ،ويشيع جن ائزھم ،ويع ود مرض اھم،
وي زورھم ويك رمھم ،حت ى روي عن ه أن ه لم ا زاره وف د نج ران ف رش لھ م عباءت ه ،ودع اھم إل ى
الجل وس عليھ ا ،وروي أن ه ك ان يقت رض م ن أھ ل الكت اب نق ودا وي رھنھم أمتعت ه ،حت ى أن ه ت وفي
ودرعه مرھونة عند بعض يھود المدينة في َد ْ
ين عليه ،36ويتبين من تتب ع الس يرة العط رة للرس ول
–صلى ﷲ عليه وسلم -أنه اھتم مبكرا بتقنين العالقة مع )اآلخر( ،ووضعھا ضمن أولويات ه الملح ة
التي ال تتحمل اإلبطاء ،لذلك نجده يعجل بإنجاز ثالث قضايا مركزية فور وصوله إلى المدينة:
 المؤاخاة بين المھاجرين واألنصار. بناء المسجد؛ ليكون للدعوة والصالة واستقبال الوفود. عقد معاھدة حسن جوار وتحالف دفاعي بين المس لمين وب ين اليھ ود والمش ركين ،وب ذلك تق ررتحرية العبادة والدعوة.37

موقع )اآلخر( في الصحيفة دستور المدينة
الصحيفة ص يغة مبك رة ومتقدم ة إلب رام المعاھ دات والمواثي ق االجتماعي ة والدولي ة م ع اآلخ رين،
وي أتي تعبي ر )أھ ل الص حيفة( ليح دد ماھي ة المنخ رطين ف ي ھ ذه الص يغة ،وھ م ك ل َم ْن قَبِ َل بن ود
الص حيفة س واء أك ان م ن أھ ل المدين ة أم م ن غيرھ ا م ن األق وام والفئ ات االجتماعي ة والفكري ة
والسياس ية والعقائدي ة ،وس واء أك انوا م ن اليھ ود أم م ن الع رب غي ر المس لمين ،وھ ذا يكش ف أن
الصحيفة قد وضعت تنظيما لعالقات الدولة واألمة فيما جاوز المدينة ،وليست خاصة بأھ ل المدين ة
وحدھم.38
والصحيفة جاءت في ھذه المرحلة المبكرة كإط ار ق انوني وحق وقي لتض فيى عل ى المجتم ع الجدي د
نوعا م ن االس تقرار السياس ي واالجتم اعي؛ ليتوج ه الرس ول –ص لى ﷲ علي ه وس لم -لبن اء الدول ة
وتقوية ھياكلھا اإلدارية وأذرعھ ا االقتص ادية وخطاباتھ ا السياس ية؛ لتيس يير نش ر ال دعوة ف ي آف اق
أكثر رحابة ،ثم لمزيد من ترسيخ العقيدة في النفوس بعد فترة غير يسيرة من الصراعات مع دوائر
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الكفر التي كانت تتربص بالجماعة المسلمة والحركة النبوية الجديدة الطموحة إلرساء فلسفة جدي دة
عن الحياة والكون واإلنسان.
ومن خالل ما س بق يتب ين أن المجتم ع السياس ي اإلس المي المتن وع ف ي الدول ة اإلس المية يمك ن أن
يتكون من نسيج فكري وعقدي ولغوي...متنوع:
 -1مس لمون يش كلون الغالبي ة ،وھ م عص ب األم ة )ب المعنى العق دي وال ديني( ،ف ي نس يج الدول ة
السياسي والتنظيمي.
 -2يھود ،نص ارى ،مج وس أوغيرھم...ينتم ون ف ي األس اس إل ى األرض الت ي تق رر إنش اء الدول ة
عليھا )المدينة(.
م ن خ الل ھ ذه الوقف ات الس ريعة يظھ ر أن الص حيفة كان ت إعالن ا ع ن قي ام أول دول ة قانوني ة ف ي
األرض نظم بھا الرسول –صلى ﷲ عليه وسلم -جميع شؤونھا ورسم سياستھا الداخلية والخارجي ة
بصفته )الرئيس( األعلى للدولة الناشئة ،إنه دستور فريد لم تحلم به البشرية في عمرھا الطويل إلى
يومنا ھذا؛ حيث تضمن الكثير م ن القواع د والمب ادئ األساس ية الت ي م اتزال البش رية تح وم حولھ ا
مثل :إباحة الحريات ،العقيدة واإلقامة والتنقل ومزاولة الحرف دون تقييد مادام ت ھ ذه الحري ات ال
تضر مصلحة المجموع ،وتراعي المبادئ األخالقية في السلوك الفردي وفي العالقات االجتماعية،
والص حيفة -ب ذلك -أسس ت لوح دة الش عور بالجماع ة اإلنس انية وحميمي ة العالق ات فيم ا ب ين
أفرادھا.39
من واجبات الدولة اإلسالمية تجاه الدول )األخرى(:
إن الواجب ات المطلوب ة م ن الدول ة اإلس المية ھ ي الحق وق الت ي تنالھ ا الدول ة غي ر المس لمة منھ ا،
وتتلخص في عدة أمور:
األول :واجب مراعاة دعائم العالقات اإلنسانية المستمدة من القرآن والسنة:
ويرتكز على :مبدأ التعاون اإلنساني ،ومب دأ الكرام ة االنس انية ،ومب دأ التس امح غي ر ال ذليل ،ومب دأ
العدالة اإلنسانية في حال السلم والحرب ،ومبدأ المعاملة بالمثل ،ومبدأ المودة والبر االنساني.
الثاني :واجب الوفاء بالعھد
الثالث :واجب احترام العرف الصحيح في نطاق العالقات الدولية:
إنن ا بھ ذا نك ون ق د قاربن ا إش كالية )اآلخ ر( ف ي الق رآن الك ريم والس نة النبوي ة العط رة والتجرب ة
اإلسالمية التاريخي ة بكثي ر م ن االختص ار غي ر المخ ل ،ووص لنا إل ى قناع ة أن اإلس الم ھ والمنھج
الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي ال عزلة فيه بين المس لمين وأص حاب ال ديانات الكتابي ة ،وال
حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي يمكن أن تظلھا راية اإلسالم .وبما أن )اآلخ ر( المقص ود
ببحثن ا ھ ذا ھ و )الغ رب( ،فإنن ا س نحاول ف ي المح ور الم والي مقارب ة )ماھي ة الغ رب( ف ي خط وة
مدخلية نظرية رئيسة أخرى لولوج جوھر ھذا البحث بحول ﷲ تعالى.

المدخل النظري الثالث :في التمييز بين التغـريب واالستغـراب
ف ي اللغ ة :غ-ر-ب :الغرب ة واالغت راب ،تق ول تغ رب واغت رب ،فھوغري ب ...واغت رب ف الن إذا
تزوج إلى غير أقاربه ...والتغريب النف ي ع ن البل د ،وأغ رب :ج اء بش يء غري ب ،وأغ رب أيض ا:
صار غريبا ...وغرب :بَ ُع َد يقال :أغرب أي تباعد .40وغرب القوم :ذھبوا في المغرب ،وأغرب وا:
أتوا الغرب ،وتغرب :أتى من قبل الغرب ..والغربة والغرب :النزوح عن الم وطن واالغت راب.41

8

وفي الحديث :إن فيكم ُم ْغربين -بكسر الراء -قيل :ما مغربون؟ قال :الذين يشترك فيھم الجن ،سموا
مغربين :ألنه دخل فيھم عرق غريب ،وتندرج عملية «التغريب» في ھذا السياق.
ف ي االص طالح) :االس تغراب( م أخوذة م ن )الغ رب( أي التطل ع نح و الغ رب لغاي ة م ا؛ أي طل ب
الغرب.
وإذا ك ان معن ى :استش رق :طل ب عل وم الش رق ولغ اتھم ،وھ ذا المعن ى م ن المول دات اللغوي ة
العص رية ،42وإذا ك ان االستش راق الي وم دراس ة الغ ربيين لت اريخ الش رق وأمم ه ولغات ه وآداب ه
وعلوم ه وعادات ه ومعتقدات ه وأس اطيره ،43إذا ك ان األم ر ك ذلك ،ف إن االس تغراب ھوطل ب عل وم
الغ رب ولغات ه ،وھ و دراس ة الش رقيين لت اريخ الغ رب وأمم ه ولغات ه وآداب ه وعلوم ه وعادات ه
ومعتقداته وأساطيره ،وھوك ذلك م ن المول دات العص رية .فالب د –إذن -م ن التفري ق ف ي المص طلح
ب ين االس تغراب والتغري ب؛ إذ إن االس تغراب ھ و دراس ات علمي ة وفكري ة وثقافي ة للغ رب ،أم ا
التغري ب فإنم ا ھ و تقم ص الفك ر الغرب ي وثقافت ه وآداب ه عل ى حس اب الفك ر اإلس المي والثقاف ة
اإلسالمية والعربية ،وما نتج عنھا من آداب وفنون واجتماع واقتصاد وسياسة.44
فاالستغراب يمكن تعريفه إذن باختصار بأنه االھتم ام بدراس ة الغ رب م ن جمي ع الن واحي العقدي ة،
والتش ريعية ،والتاريخي ة ،والجغرافي ة ،واالقتص ادية ،والسياس ية ،والثقافي ة..إلخ .وھ ذا المج ال ل م
يصبح بع ُد علما ً مستقالً؛ ولكن ال بد أن نصل يوما ً إل ى المس توى ال ذي تنش أ في ه ل دينا أقس ام علمي ة
ت درس الغ رب دراس ة علمي ة ميداني ة تخصص ية ف ي المج االت العقدي ة والفكري ة والتاريخي ة
واالقتصادية والسياسية.45

المدخل النظري الرابع :لماذا فقه االستغـراب؟
الفقه :العلم بالشيء والفھم له .46والفقه :فھم الشيء ،والفقه ھو الفھ م لم ا ظھ ر أو خف ي ،ق وال ك ان
أو غير قول ،ومن ذلك قوله –سبحانه وتعالى} :-قَالُ ْ
ك
وا يَا ُش َعيْبُ َما نَ ْفقَهُ َكثِيراً ﱢم ﱠما تَقُو ُل َوإِنﱠ ا لَنَ َرا َ
يز{} ،47تُ َسبﱢ ُح لَهُ ال ﱠس َما َو ُ
ك َو َما أَ َ
ات ال ﱠس ْب ُع َواألَرْ ضُ
ك لَ َر َج ْمنَا َ
ض ِعيفا ً َولَ ْوالَ َر ْھطُ َ
فِينَا َ
نت َعلَ ْينَا بِ َع ِز ٍ
ان َحلِيم ا ً َغفُ وراً{،48
َو َمن فِي ِھ ﱠن َوإِن ﱢم ن َش ْي ٍء إِالﱠ يُ َس بﱢ ُح بِ َح ْم َد ِه َولَ ـ ِكن الﱠ تَ ْفقَھُ َ
ون تَ ْس بِي َحھُ ْم إِنﱠ هُ َك َ
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول :وق ال الش يخ أب و إس حاق الش يرازي :الفق ه ف ي اللغ ة :إدراك
األشياء الخفية.
وبإجمال :الفقه ھو الفھم الدقيق والعميق لألشياء.
إذن :إذا كان الفقه ھو التوصل إلى علم غائب بعلم شاھد -وھو أخص من العلم -فإنني أقترح مفھوم
الفقه بدل مفھوم العلم ،ليصاحب مفھوم االستغراب في ھذا البحث.
فلماذا فقه االستغراب؟
من المسائل الشائكة في عالم األفكار في العالم االسالمي كيفية التعرف على الغرب ومعرفة أنساقه
الفكري ة وتجربت ه الحض ارية وخصائص ه الت ي تمي زه ع ن غي ره م ن الكيان ات الحض ارية .ول ذلك
تواجھنا مجموعة من األسئلة التي تحت اج إل ى إجاب ات علمي ة دقيق ة تس ھم ف ي فھ م الغ رب ،وت وفير
آليات منھجية للتعامل معه.
وھنا يُثار تساؤل عن كيفية ضبط العالقة مع الغرب؛ إذ إن اإلشعاع العالمي الشامل الذي تتمت ع ب ه
ثقافة الغرب ،ھوالذي جعلنا في موقف ينبغي أن نحدد الصلة به ،وخاصة أن ما يفيض علينا وعل ى
غيرنا من األمم والشعوب من إنجازاته الحض ارية وم ن فوض اه الحالي ة جع ل من ه مش كلة عالمي ة،
ينبغي أن نحللھا وأن نتفھمھا في صالتھا بالعالم كله وبالعالم اإلسالمي بوجه خاص .إننا نتوخى في
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مقاربتن ا ھ ذه إب راز االس تعدادات الجيوسياس ية واالقتص ادية والثقافي ة العام ة الت ي مكن ت النظ ام
الغربي من أن يبلور بواسطتھا صورة مشوھة لآلخر لتأكي د ذات ه ث م تبي ان محاولت ه -ليس تقيم ذل ك-
رسم «مصير متع ال» ل ه ليجع ل م ن نفس ه مح ورا؛ ب ل مرجع ا تاريخي ا عالمي ا وحي دا ف ي معالج ة
قض ايا مجتمع ات م ا وراء البح ار ،وذل ك م ن خ الل إنش اء منظوم ات فكري ة متوخي ا م ن ورائھ ا
إجماعا نسبيا على رسالته التبشيرية «التحضيرية» بين مواطنيه لكي يتسنى له تصديرھا من خالل
إغواء وتنشئة نخب في المجتمعات المفتوحة لتكون معابر لبسط سيطرته وترسيخھا في جس م ھ ذه
المجتمعات ،والشك في أن ھذا المسار قد تطلب استخدام مفاھيم العقلن ة إلض فاء المش روعية عل ى
فتوحات ه عب ر تمثي ل المجتمع ات الخارج ة ع ن ح دوده عل ى ش كل «زوائ د عائم ة» م ن مخلف ات
تاريخية متدنية محكومة آجال أو عاجال باالنقراض والفناء.49
كما أصدر حسن حنفي كتابا ضخما بعن وان :مقدم ة ف ي عل م االس تغراب ،تن اول في ه أھمي ة دراس ة
الغ رب ،فأوض ح أن مھم ة عل م «االس تغراب» ھ ي ف ك عق دة ال نقص التاريخي ة ف ي عالق ة األن ا
باآلخر ،والقضاء على مركب العظمة لدى اآلخر بتحويله من ذات دارس إل ى موض وع م ـدروس،
والقض اء عل ى مرك ب ال نقص ل دى األن ا ،بتحويل ه م ن موض وع م دروس إل ى ذات دارس ،مھمت ه
القض اء عل ى اإلحس اس ب النقص أم ام الغ رب لغ ة وثقاف ة وعلم ا ً وم ذاھب ونظري ات وآراء،50
واستكمال حركة التحرر العربي واإلسالمي ،ولشعوب الع الم الثال ث عل ى مس توى التح رر الثق افي
والحض اري ،تكمل ة للتح رر السياس ي واالقتص ادي ،وتحوي ل الغ رب م ن كون ه مص درا للعل م ك ي
يصبح موضوعا للعلم .ومن ثم يمكن القضاء على ظاھرة «التغري ب» ف ي حي اة الع رب المعاص رة
واالنبھار بالغرب كنموذج وحيد وأبدي لتقدم الش رق حت ى تتع دد النم اذج ،وحماي ة ثقاف ة األم ة م ن
شقھا إلى نصفين :علمانية وسلفية ،وتجاوز رد الفعل إلى الدراسة العلمية الموض وعية .كم ا يھ دف
إلى رد الثقافة الغربية إلى حدودھا الطبيعية ،وإثبات تاريخيتھا ،مص ادرھا ومس ارھا ،بداي ة وذروة
ونھاي ة ،ماض يھا وحاض رھا ومس تقبلھا .وق د ينش أ ح وار خص ب للحض ارات يق وم عل ى تع دد
المسارات الحضارية وااللتقاء بينھا دون حض ارة مركزي ة كب رى ل ديھا عق دة َعظَ َم ة ،وحض ارات
ص غرى ف ي األط راف ل ديھا عق دة نق ص .ف ال يوج د تلمي ذ أب دي أو معل م أب دي ،وال يكف ي أدب
الرحالت بين الشرق والغرب ،أو الخطاب السياسي الش ائع ال ذي يعب ر ع ن م وازين الق وى .حينئ ذ
يمك ن التح ول م ن ص دام الحض ارات إل ى ح وار الثقاف ات م ن أج ل اإلث راء المتب ادل ،وإذا ك ان
االستشراق يعبر عن ذروة الحضارة الغربية -وھي اآلن في نھايتھا -فإن االس تغراب ق د يعب ر ع ن
دورة جديدة للحضارة اإلسالمية ،وھي في بدايتھا.51
وأش ار حنف ي ف ي مواض ع أخ رى إل ى مھم ات أخ رى لعل م «االس تغراب» ،ومنھ ا أن ه يس عى إل ى
القض ـاء عل ى «المركزي ة األوروبي ـة  ،»Eurocentrism،Eurocentricityوبي ان كي ف أخ ذ
الـوعي األوروبي مركز الصدارة عبر التاريخ الحديث داخل بيئته الحضارية الخاصة ...مھمة ھذا
العلم الجديد رد ثقاف ة الغ رب إل ى ح دودھا الطبيعي ة بع د أن انتش رت خ ارج ح دودھا إب ان عنفوان ه
االستعماري ،من خالل سيطرته على أجھ زة اإلع الم ،وھيمنت ه عل ى وك االت األنب اء ودور النش ر
الكبرى ومراكز األبح اث العملي ة واالس تخبارات ،52وي ذھب حس ن حنف ي إل ى أن االس تغراب ھ و
الوجه اآلخر والمقابل والنقيض من )االستشراق( .فإذا كان االستشراق ھو رؤية األنا )الشرق( من
خالل اآلخر )الغرب( ،فإن )علم االس تغراب( يھ دف إذن إل ى ف ك العق دة التاريخي ة المزدوج ة ب ين
)األنا( و)اآلخر( ...والقضاء عل ى مرك ب العظم ة ل دى )اآلخ ر( الغرب ي بتحويل ه م ن ذات دارس،
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إلى موضوع مدروس ،والقضاء على مركب النقص لدى األنا بتحويله م ن موض وع م دروس إل ى
ذات دارس مھمته القضاء على اإلحساس بالنقص أمام الغرب لغة وثقـافـة وعـلـما.53
ويق دم كت اب مق دمات االس تتباع منھج ا ج ديرا باالحت ذاء ف ي تأس يس «عل م االس تغراب» يق ام عل ى
أصول علمية تتجاوز الدعوات الدعائية ،وتتعداه إلى أطر فكرية رصينة قادرة على استيعاب الفكر
الغربي ،متوخيا قيم العدل ومبتغيا الحقيقة ومدركا أن شنآن القوم/الغرب ليس مدعاة للظلم ،ومؤمن ا
أن الوصول إلى الحقيقة أعظم من االنتصار على الخصم) ،حتى( النكرر منھج الغرب في التعامل
م ع الش رق ،ولك ن نؤس س لفق ه اس تغراب يعتم د عل ى الق يم الحاكم ة م ن توحي د وعم ران وتزكي ة،
ويلتزم القيم والمثل العليا للوجود البشري من عدل وصدق وأمانة وحب حقيقة وسعي للوصول إلى
بع ض نورھ ا لتحقي ق غاي ة الوج ود اإلنس اني ف ي التع ارف واالس تفادة وال تالقح بع د اإلق رار بأنن ا
مختلفون ولذلك ُخلِ ْقنا.54
إن الدعوة إلى قيام علم االستغراب يرجى أال تكون مجرد رد فعل لظاھرة االستشراق التي تكون ت
منذ أكثر من سبعمائة سنة على أقل تقدير ..،وبالتالي يعني ذلك فھ م الغ رب ومنطلقات ه ف ي حمالت ه
المتك ررة عل ى الش رق ،ل يس عل ى مس توى الح روب فحس ب؛ ولك ن عل ى مس تويات أخ رى ثقافي ة
وسياسية واقتصادية.55
وأنا حين أستدعي مصطلح فقه االستغراب ال أع َرفه فقط أو أض ع ل ه ح دودا أو رس وما -كم ا يعب ر
األقدمون -بل لمحاولة معالجة حقل معرفي يتصل بشكل أو بآخر بھذه المفاھيم والمصطلحات الت ي
تس تمد حض ورھا م ن «س لطة المعرف ة وجبروتھ ا» ،معالج ة حق ل معرف ي يبح ث ف ي س ر تح ول
الغرب إلى مركز يھيمن على جميع األطراف عبر علوم ه وقواع ده الفلس فية ومطامع ه وطموحات ه
كأسلحة فعالة وقوية ممھدة لف رض واس تمرار الھيمن ة عل ى اآلخ ر تكريس ا لمركزيت ه و«اس تتباع»
أطرافه بعد قھر ثقافتھم وتھميش ھا وتق ديم ب دائل تنميطي ة ت ارة باس م «التث اقف والمثاقف ة» ،وأخ رى
باسم «العقلنة» ،وأخرى باسم «الحرية والديموقراطية» ،و ..كل ذلك من أجل تمرير شبكة واس عة
وكبيرة بديلة من المعارف والمعطيات التاريخية والجغرافي ة والجيوسياس ية واأليديولوجي ة تطم س
ثقافات اآلخرين ،وتب رز مركزي ة الغ رب وتب رز مع ه تس ميات يختارھ ا المرك ز م ن قبي ل :الش رق
األوسط واألدنى واألقصى ،والعالم الثالث و ...وكل ذلك توخيا لع زل األط راف ع ن مواق ع الت أثير
واالستفراد بالعالم وتنميطه وإبعاده عن كل ما يمكن أن ينبه إلى حقيقة ھويت ه ،وك ل م ا يح ول دون
جعله مستعدا للتنكر لذاته الثقافية والدينية واالجتماعية؛ حتى يسھل استبدالھا بطريق التقليد والتبعية
واالستتباع «بثقافة المركز».
لقد كان ت ممارس ة الس يطرة عل ى اآلخ رين م ن قب ل مرك ز أو بل د من دفع نح و الس يطرة تعتم د أوال
وأخي را عل ى الق وة العس كرية ،وحت ى العالميت ان الھليني ة والروماني ة ق د فرض تا س يطرتھما بتل ك
الوسائل العسكرية وحدھا ،وما عرفت البشرية قبل الحضارة األوروبية المعاص رة -الت ي آل ت إل ى
حضارة غربية ثم عالمية -أية حضارة أسست وبنت ووضعت معارف أعطتھا صفة «العلموية» و
«العالمية» لتوظيفھا في الھيمنة على اآلخرين ،ثم لتحويلھا بعد إحكام الھيمن ة والس يطرة إل ى ج زء
من ثقافة ذلك الذي تم )استتباعه( أو )استضباعه( من شعوب األرض لئال يكتش ف حج م االس تالب
والخديعة التي تعرض لھا.56
فإذا ما أدرك العالم اإلسالمي أن الظاھرة الحضارية الغربية مسألة نسبية ،فسيكون من السھل عليه
أن يع رف أوج ه ال نقص فيھ ا ،كم ا س يعرف عظمتھ ا الحقيقي ة ،وبھ ذا تص بح الص الت م ع الع الم
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الغربي أكثر خصوبة ،ويسمح ذلك للنخبة المسلمة أن تمتل ك نموذجھ ا الخ اص ،تنس ج علي ه فكرھ ا
ونش اطھا ،ف األمر يتعل ق بكيفي ة تنظ يم العالق ة ،وع دم الوق وع ف ي االض طراب كلم ا تعل ق األم ر
بالغرب.
فالعالم اإلسالمي منذ بداية الجھود التجديدية الحديثة يضطرب -كلما تعل ق األم ر ب الغرب -غي ر أن
الغرب لم يعد بذلك البريق الذي كان عليه منذ قرن تقريب اً ،ول م يع د ل ه م ا ك ان يتمت ع ب ه م ن ت أثير
ساحر ،فالعالم الغربي صار حافالً بالفوضى ،ولم يعد المسلم الباح ث ع ن تنظ يم نفس ه وإع ادة بن اء
حضارته اإلسالمية يجد في الغرب نموذجًا يحتذيه ،بقدر ما يجد فيه نتائج تجربة ھائلة ذات قيمة ال
تقدر ،على الرغم مما تحتوي من أخطاء.
فالغرب تجربة حضارية تُع ّد درسًا خطيرًا ومھما ً لفھم مصائر الشعوب والحض ارات ،فھ ي تجرب ة
مفيدة إلعادة دراسة حركة البناء الحضاري ،وحرك ة الت اريخ ،ولبن اء الفك ر اإلس المي عل ى أسس ه
األصيلة ،وتحقيق الوعي الس نني ،ال ذي ينس جم م ع البع د الك وني لحرك ة الت اريخ ،ذل ك البع د ال ذي
ك األيﱠا ُم
يسبغ على حركة انتق ال الحض ارة قانونً ا أزليً ا أش ار إلي ه الق رآن ف ي قول ه –تع الىَ } :-وتِ ْل َ
اس{.57
اولُھَا بَي َْن النﱠ ِ
نُ َد ِ
فالتأمل في ھذه التجربة التي صادفت أعظم ما تصادفه عبقرية اإلنسان من نجاح ،وأخطر ما باءت
ب ه م ن إخف اق ،وإدراك األح داث م ن ال وجھين كليھم ا ،ض رورة ملح ة للع الم اإلس المي ف ي وقفت ه
الحالية؛ حتى يفھم مشكالته فھ ًما واقعيًا ،يق ّوم أسباب نھضته كما يق ّوم أسباب فوضاه وتخلفه تقوي ًم ا
موضوعيًا .وحتى تُنظّم عالقاته مع ھذه التجربة ،ويُستفاد من ھذه التجربة البشرية ،ويُدرك مغ زى
التاريخ ،ال بد من فھم ھذا الغرب في عمقه ،وتحديد خصائصه ،ومعرفة ما يتميز ب ه م ن إيجابي ات
وسلبيات ،حتى ال تكون معرفتنا به سطحية مبتسرة ،وأفكارن ا عن ه عام ة ،وغي ر نابع ة م ن اط الع
متأمل ،وبالتالي يك ون وعين ا ب ه مش وھًا أوجزئيً ا أوش قيا .ولق د أض اع المس لمون كثي راً م ن الوق ت
منبھرين بما حققه الغرب ,58دون أن يتأملوا ويدركوا سر حركة التاريخ ف ي الغ رب ،فن رى كثي راً
م ن الب احثين والمفك رين المس لمين بمختل ف انتم اءاتھم يجھل ون حقيق ة الحي اة الغربي ة والحض ارة
الغربية بالرغم من أنھم يعرفونھا نظرياً ،كما أنھم م ا زال وا يجھل ون ت اريخ حض ارتھا ،وأن ه ب دون
معرفة حركة تاريخ ھذه الحضارة والمنط ق ال داخلي ال ذي يحكمھ ا ،فإنن ا ل ن ن درك س ر قوتھ ا وال
مكامن ضعفھا ،ولن نعرف كيف تك ّونت ،وكيف أنھا في طريق التحلّ ل وال زوال لِم ا اش تملت علي ه
من ألوان التناقض ،وضروب التعارض مع القوانين اإلنسانية.
إن تحدي د الص لة العميق ة ب الغرب وبغي ره م ن الكيان ات الحض ارية يتطل ب إدراك نس بية الظ واھر
الغربية ،ومعرفة أوجه النقص فيھا وأوجه العظمة الحقيقية ،وتحديد ما يمكن أن نسھم به في ترشيد
الحضارة اإلنسانية وھدايتھا ،وھذا في ح د ذات ه ينض ج ثقافتن ا ويعطيھ ا توجھً ا عالميً ا ،فم ن المفي د
قطعًا أن ننظر إلى حركة التاريخ والواقع من زاوية عالمية؛ لنكتسب بذلك وعيا ً عالمياً ،فإذا أدركنا
مشكالتنا في ھذا المستوى ،فإننا سندرك -ال محالة -حقيقة الدور الذي يُن اط بن ا ف ي حض ارة الق رن
الواحد والعشرين .لذلك فالتعرف عل ى الحض ارة الغربي ة تكلي ف فك ري وض رورة تاريخي ة ،بعي دا
ع ن اللج وء إل ى أس لوب الق وة ال ذي ال يك ون إال ف ي مواجھ ة الغ زو العس كري وردع الم ؤامرات
السياسية ومخاطرھا ،أما المواجھة الفكرية والثقافية فال تستخدم فيھا القوات العسكرية؛ ألن اللجوء
إل ى الق وة يزي د م ن اض طرام الفك ر المخ الف ،فالب د -إذن -م ن اللج وء إل ى المنط ق ال واعي ف ي
مواجھ ة الفك ر المن افس ،الب د ل دفع الخط ر المح دق م ن اقت راح منط ق أق وى وفك ر أش مل وأكث ر
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جاذبية ،وما ل م نك ن مجھ زين بمث ل ھ ذا الفك ر والمنط ق ،فعلين ا عق د الع زم عل ى تحص يله قب ل أي
شيء آخر ،واإلسالم يمتلك ھذا الفكر والمنطق.59

في منظور فقه االستغراب واالستغراب المقلوب )التغريب(
إننا في ھذا المقام النسعى إلى اإلسھام في بناء منظور ومنھجية نھائية للتعام ل م ع اآلخ ر الغرب ي؛
بل نكتفي باإلشارة إلى أنه يجب بن اء منھجي ة علمي ة معاص رة ومنفتح ة للتعام ل م ع الفك ر الغرب ي
بكل صوره ومستوياته ،منھجية تمثل حلقة أساسية في بناء فقه االستغراب على دعائم أھمھا:
1ـ بناء منھجية معاصرة وفعالة للتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
2ـ بناء منھجية جديدة للتعامل مع الفكر اإلسالمي والفكر الغربي على السواء.
3ـ بناء النظام المعرفي اإلسالمي على أسس المنھجية والمعرفة.
وقد بدأ ھذا المشروع أحد المسلمين الخبراء بالغرب المرحوم إس ماعيل الف اروقي ب بعض المق االت
منھا «نحن والغرب» و «صياغة العلوم االجتماعية».
4ـ صياغة خطاب عالمي كوني قيم «من الدين القيم».
ولكي يتم بناء منھجية علمية في إطار فقه االستغراب البد من التركيز على رصد البواكير األول ى
الستراتيجية إلحاق العالم الشرقي بالعالم الغربي ودور المؤسسات العلمية في ذلك ،وكيف اعتم دت
على تغيير أجھزة الوعي عن د اإلنس ان العرب ي المس لم؛ لض مان تحقي ق عملي ة «اس تتباع» منھجي ة
دائمة تغذيھا دوافع التابع ورغباته أكثر من محفزات المتبوع ومغرياته.60
ومن مظاھر ھذه المنھجية:
ـ تحليل األبنية االقتصادية والتاريخية واالجتماعية والسياسية والديني ة والفكري ة الت ي ظھ رت فيھ ا
بواكير ومقومات االستتباع الغربي للشرق.
ـ الرجوع إلى األصول والمصادر األصلية للفكر الغربي.
وقد ظھرت الدعوة إلى )علم االستغراب( -بتعبير حسن حنفي Occidentalisation -في مواجھة
التغري ب  Westernisationال ذي امت د ل يس فق ط إل ى الحي اة الثقافي ة وتص وراتنا للع الم وھ دد
استقاللنا الحضاري؛ ب ل امت د إل ى أس اليب الحي اة اليومي ة ونق اء اللغ ة ومظ اھر الحي اة العام ة وف ن
العمارة ،61..فعندما تثير صدمة المواجھة مع الحض ارة الغربي ة ردود أفع ال مختلف ة عن د الغرب اء
عنھا ،منھم من يصاب بحال ة م ن االنبھ ار تفق ده نفس ه ،حت ى إذا ب دأ البح ث عنھ ا ل م يج دھا إال ف ي
الذوبان الكامل في تلك الحضارة ،وھؤالء ھم دعاة التغريب ،62فالتغريب إذن ن وع م ن االغت راب
 Alienationبالمعنى االشتقاقي للفظ ،أي تحول )األنا( إلى )آخر(.63
ول ذلك ت أتي أھمي ة دراس ة الغ رب لمواجھ ة حال ة االنبھ ار الت ي أص ابت كثي راً م ن أبن اء األم ة
اإلسالمية ،فيرى البعض أن النظام السياسي األمثل ھ و ال ذي أوجدت ه الحض ارة الغربي ة ،وق د دع ا
مطبقاني إلى ھذه الدراسـة قائال« :انظر كيـف يدرسوننا ،وكم يبذلون من الجھود واألموال لمعرف ة
ما يدور في بالدنا،وھل نحن ندرسھم بالمقابل؟ بل قبل ذلك ھل عرفنا أنفسنا كما يعرف ون عنّ ا ؟ إن
ھذا األمر يحتاج من مفكـرينا وعلمائنا وقفة متأنية».64
وكان أن فتح الباب واسعا أمام )التغريب(/االستغراب المقل وب؛ ليحت ل المس احة األكب ر م ن عق ول
المسلمين ،كما احتلت جيوش الغزو بالدھم ،وس يطرت ش ركاته عل ى م ا فيھ ا م ن م وارد وخي رات
وأسواق ،فحين زحفت البالد الغربية نح و ال بالد اإلس المية انھ زم المس لمون أم ام س يوفھا أوالً ،ث م
استسلموا بعد ذلك لثقافتھا وحضارتھا وفلسفتھا ،فما لم يس تطع س يفھا إنج ازه ،أكملت ه فلس فتھا ،ول م
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تَ ُج ّر على العالم اإلسالمي سيطرتُھا السياسية ما َجرﱠه عليه غزوھا الحضاري والفكري م ن البلي ات
والمصائب ،فالسيطرة السياسية كانت تتحكم في األجساد فقط ،أما السيطرة الحضارية والفكرية فقد
تحكمت في العقول واألذھان.65
ولقد كان من أوائل من استعمل مصطلح )االستغراب( بالمعنى األول -دراسة الغرب 66-أنور عبد
الملك في مجموعة من كتاباته ،ولقد أصبح على علماء الش رق ال ذين يدرس ون المجتمع ات الغربي ة
أو الم ذاھب العلمي ة القائم ة أن يتقن وا اإلنجليزي ة والفرنس ية والروس ية واأللماني ة واإليطالي ة
واإلسبانية ،أليس على علماء الشرق أن يتكلفوا تكاليف باھضة لالطالع على مختلف المعارف ف ي
الغرب ،وفي أوروبا وف ي أمريك ا الش مالية خاص ة؟ ،وھ ل س يكون علين ا م ن أج ل ذل ك أن نؤس س
م ؤتمرات للعل وم اإلنس انية ف ي أوروب ا وف ي أمريك ا الش مالية ،وأن نطل ق عل ى المختص ين ال ذين
سيھتمون بھذه العلوم اسما جديدا ھو :المستغربون؟.67

خاتمة
وبعد ھذا ،لعل سائالً يعيد السؤال :لماذا ندرس الغرب؟ وكيف لنا أن ن درس ھ ذا الع الم ال ذي س بقنا
بمراحل عديدة أو بعدة قرون؟ األمر ليس صعبا ً أومستحيالً؛ فحين نري د دراس ة الغ رب ومؤسس اته
وھيئاته:
 فألننا نحن في حاجة لألخ ذ بأس باب الق وة المادي ة الت ي وص لوا إليھ ا ،أل يس ف ي كتابن ا الك ريم م ايؤكد ھذا؟! } َوأَ ِع ﱡد ْ
ُون بِ ِه َع ْد ﱠو ّ
ﷲِ َو َع ُد ﱠو ُك ْم{.68
اط ْال َخي ِْل تُرْ ِھب َ
وا لَھُم ﱠما ا ْستَطَ ْعتُم ﱢمن قُ ﱠو ٍة َو ِمن رﱢ بَ ِ
 وألننا حين ندرس الغرب فليس لدينا تطلعات اس تعمارية ،فم ا ك ان المس لمون يوم ا ً اس تعماريين؛ولكنن ا نري د أن نحم ي مص الحنا ونفھ م طريق ة عم ل الش ركات المتع ددة الجنس يات -ف ي أبعادھ ا
الفكرية والثقافية واالقتصادية والحضارية -التي ابتدعھا الغرب وأصبحت أقوى نفوذاً من كثير من
الحكومات.
 وألن ھ ذه األم ة ھ ي أم ة ال دعوة والش ھادة؛ ف إن ك ان األنبي اء قب ل س يدنا محم د –ص لى ﷲ علي هوس لم -ك انوا يُ َكلّف ون ب دعوة أق وامھم ،ف إن ال دعوة اإلس المية موجھ ة إل ى الع الم أجم ع ،وق د كلّ ف
المس لمون جميع ا ً بحملھ ا ،ونح ن أم ة الش ھادة ،فكي ف لن ا أن نش ھد عل ى الن اس دون أن نع رفھم
المعرفة الحقيقية؟!
لذلك لن يكون فقه االستغراب لتشويه ص ورة الغ رب ف ي نظ ر الع الم؛ ذل ك أنن ا ننطل ق م ن قول ه –
تعالى} :-وال يجرمنّكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا ھوأقرب للتقوى واتقوا ﷲ{ ،ولنا أسوة ف ي
إن ف يھم لخص االً
ذلك بما ورد عن عمرو بن العاص –رضي ﷲ عن ه -ف ي وص ف ال روم بقول هّ « :
أربعا ً :إنھم ألحلم الناس عند فتنة ،وأس رعھم إفاق ة بع د مص يبة ،وأوش كھم ك رة بع د ف رّة ،وخي رھم
لمسكين ويتيم وخامسة حسنة جميلة :وأمنعھم من ظلم الملوك».
إن قراءة الغرب قراءة واعية )فقه االستغراب( أصبحت ضرورة تمليھا تحديات الزمن الحض اري
الح الي ،وقب ل ذل ك تمليھ ا الض رورة الش رعية الت ي نستش فھا م ن خ الل مجموع ة م ن آي الق رآن
الحاضة على التفكر والتأمل في سير األمم للمعرفة واالعتب ار ،وال تتحق ق ھ ذه الق راءة الواعي ة إال
إذا امتلكن ا ناص ية العلمي ة والمنھجي ة الت ي تؤك د عل ى المنطلق ات الواض حة واألھ داف الناص عة
والوسائل الناجعة.
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وقد حاولت إرسال برقيات سريعة في الموضوع ،ولم أذھب مذھب التنظي ر والتقعي د ،ال ذي يحت اج
جھ ودا راس خة ف ي العل م -أف رادا ومؤسس ات -كم ا يحت اج إل ى حنك ة فكري ة ودرب ة ميداني ة تعط ي
للموضوع عمقا أكثر ،ودفعة أكبر في مجال البحث المعرفي اإلسالمي المعاصر والمستقبلي.
وحسبي أن أك ون ق د أث رت الموض وع ،وفتح ت نواف ذ تھ ب م ن خاللھ ا خي رات بح وث ودراس ات
قادمة يقوم بھا غيري من األساتذة والمفكرين؛ حتى تستوي دعوة فقه االستغراب على سوقھا ،وم ا
ذلك على أبناء ھذه األمة بعزيز.
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قيم اإليمان والعقل في أزمنة ما بعد الحداثة
جون دي كابوتو



توجد ھناك عوامل الھوتية ) (Kierkegaardوعوامل ضد التوجه الالھوتي )نيتشه( وراء
التحول الذي شاھدته مرحلة ما بعد الحداثة .ولكن ال يھم كيف يمكن التعبير عن ذلك أو وصفه.
فإن كان التحول األساسي الذي شاھدته فترة الحداثة ھو التوجه العلماني ،فإن ما يسمى بـ«ما
بعد الحداثة» سيضيف شيئا جديد لما يسمى بـ«ما بعد التوجه العلماني» ,وھي كلمة أصبح لھا
صيت مثل مصطلح «ما بعد الحداثة» .وإن كانت األفكار الحديثة والعلمانية قد إنتشرت بشكل
واسع ,فما ھي إمكانيات علم الالھوت في مرحلة ما بعد الحداثة؟ ما ھو علم الالھوت الذي تلى
مرحلة الحداثة؟ وما ھي مكانة علم الالھوت في مرحلة ما بعد الحداثة؟ أال يوجد علم الالھوت
في نفس المرحلة ،سواء كانت جيده أو سيئة ،علم الالھوت في فترة ما بعد الحداثة ،وكما كان
حاله في القرن الثالث عشر مع أرسطو ,بحيث وصل إلى أوروبا الغربية ،وكما كان حاله إبان
عيش أوغسطين في الزمان الغابر الذي عاش فيه؟ ولم يكن علم الالھوت قد وجد في فراغ ،وال
في علم الفلسفة التي تعتبر المجال المناسب ألولئك الالھوتيين الذين يلحون على الجمع بين علم
الالھوت والثقافة المحيطة .فعلم الالھوت ظھر في وقت معروف ،شأن الثقافة واللغة ،فقد
ظھروا بفعل تأثير الفلسفة والثقافة السائدة آنذاك .وعلماء الالھوت صدقوا الوحي وبفضل ذلك
كانت لھم حرية الكالم ،وھذه الكلمات إكتسبوھا من العالم الذي يعيشون فيه.
من أجل ھدف التوضيح والبساطة ،وأرى أني بسطت األمور بما فيه الكفاية ،سأشير إلى ثالثة
تصورات أساسية ميزت مرحلة ما بعد الحداثة .ففي كتاب «الكينونة والزمان» (Sein and
) Zeitالذي كتبه ھيدغر سنة 1927م والذي يرى فيه –ھنا أنه يمكن مالمسة تأثير
 -Kierkagaardأنه بمجرد إحساسنا بالوجود فإننا موجودين أصال/مسبقا .وھذا الحشو يوحي
إلى الكثير من األشياء .ويعني أنه ال يمكن أبدا أن ننظر إلى أنفسنا ونحس بوجودنا ،أو أنه ال
يمكن أن ننسلخ عن جلدنا وننظر إلى دواتنا من فوق« .فالشيء الدائم القائم» ھو نوع األشخاص
الذين ھم نحن ،ودون محاولة خلق المستحيل ,وإعادة بداية يصعب إفتراضھا إستنادا إلى
ديكارت ،فيجب أن نعرف بأننا مسيرين باإلفتراضات التي نرثھا .وھذه اإلفتراضات ال تغلق
األفق أمامنا ولكنھا تمكننا من الفھم قبل كل شيء ،وتأطر طريقة بروز العالم بالنسبة لنا ھنا
 مفكر وفيلسوف أميركي ،جامعة سيركوس .
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وھناك .فاآلراء ال تھدم وتحطم :ولكنھا تفتح الطريق ,وبدونھا ،فإننا سنتيه ،وذلك شبيه بمثال
طلبة قدموا لمناقشة موضوع للبحث مع أستاذھم ،وينظر إلى وجوھھم ويسألھم ھل قرءوا شيئا
عن الموضوع )أنا ھنا أبدو سخيا( ،ولكنھم يفتقدون لشيء ضروري ھو :الوجھة /الطريقة
لنســمي ذلك بالتحول التأويلي.
ثانيا ،كان ديكارت وھو يكتب كتاب التأمالت منھمكا في الكتاب منه .ولكن يمكن أيضا أن نلمس
نوع من الحشو الذي يحمل الكثير في طياته .وھذه تعتبر واحدة من اإلفتراضات األولية التي لم
ينتبه إليھا ديكارت عندما قرر الشك في كل شيء ,وعندما حاول نسيان كل ما يعرف ويبدأ من
الصفر ،فھل ھذه ھي الكتابات التي تعكس نوع من الشك من خالل اللغة المستعملة؟ وباستعماله
لكلمة سمعھا من أساتذته الذين تأثروا بالمسيح ،وھي كلمة التأمالت .فقد حاول التعبير عن
مناجاة النفس للروح في داخلھا ,وھو لقاء فردي ,معزول ،ومكشوف بين الروح وذاتھا .ولكن
بالطبع ,كل ما قاله ,فقد قصد كل شيء قاله ،وكل كلمة أخيرة مما قاله ,متضمنة في الكلمات
التي ورثھا عن أتباع المسيح ،والفالسفة قبلھم ,ومن والديه أمه وأبيه عندما كبر ،ومن الكتب
التي قرأھا في المدرسة ،وإلى غير ذلك .لھذا ،فعندما إنتقد ھيدغر ديكارت في كتابه «الكينونة
والزمان» فقد رأى أنه من الضروري أن يعتمد على نفسه لكي يتكلم مثل ديكارت )أو مثل أي
شخص آخر تحدث عن ھذا األمر( ،لكون الكلمات االصطالحية مثل «الوعي»،
و«الموضوعية» و«الشك» وضمير المفرد ،وإلى غير ذلك توجد كلھا في الذھن .فھذه الكلمات
سترسم لك طريقا مثل طريق الزورق في حالة التيار السريع إن إستعملتھا .والمصطلحات
شبيھة بالمفاتيح التي تعتبر صالحة فقط لفتح بعض األقفل )جمع قفل( ،وھي أدوات صالحة فقط
للقيام ببعض الوظائف ،ولھا معاني كثيرة .فھي مجموعة من الوحدات العلمية أو الثقافية ،وھي
متأصلة في اإلفتراضات السائدة واألحكام والتوجھات كما ھو الحال بالنسبة للمنتوج الحديث في
مبيدات األعشاب ومبيدات الذباب والجرذان والطحالب .وكما قال لودقيغ قنغنشتاين Ludwig
 Wittgensteinليس ھناك ما يسمى باللغة الخاصة .وليس ھناك مجال صاف ,خاص  -وھنا
من جديد ,من سوء فھم اللغة ومحاولة إيجاد لغة معينة .ونحن نتعمق في التفكير وذلك ليس
بمحاولة إيجاد لغة لتالقح مكشوف ,وخرافي ،ولكن عن طريق مسايرة وتطوير الجديد/خلق
الجديد ,ومصطلحات أكثر تعقيدا ويوجد بينھا فرق ضئيل ,وليس بالطريقة التي يفتخر بھا اآلباء
بفضل اللغة المقنعة التي أصبح يستعملھا أطفالھم كدليل على أنھم أذكياء أو الرجوع إلى المقارنة
السابقة التي قمت بھا :ما يفتقده ھؤالء الطلبة الذين يبحثون عن مساعدة للقيام ببحثھم ھو «شيء
يقولونه» لنسمي ھذا بالتحول اللساني.
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وقع التحول األخير عندما قام مؤرخ العلوم طوماس كون بنشر كتاب :بنية الثورات العلمية
 The Structure of Scientific Revolutionsسنة 1962م ،والذي كشف عن شيء جديد
ولكنه مربك .بخالف معجزات اإليجابية العلمية ,فالعلماء ليسوا مالحظين يقومون بقبول أية
معلومة واالحتفاظ بھا مثل أنظمة الحفظ المعلوماتي المبرمجة؛ فھم أناس من دم ولحم عندھم
حس باطني ،وإلھامات ،وأحاسيس قوية .فإنھم ال يقومون بحفظ األشياء دون تفحصھا .باإلضافة
إلى ذلك ،فعندما يظھر شيء جديد في العلوم ،فذلك ليس ألننا نقوم بإضافة معلومة جديدة إلى
الالئحة القديمة .ولكنه يتم النظر في المعلومات بأكمالھا قديمة كانت أو جديدة .وقد قال ھذا من
خالل دراسته للثورة الكوبرنيكية ,والتي تعتبر نموذجا لما كان يقصده .فالثورة الكوبرنيكية ال
تقدم إضافات جديدة ولكنھا ترتب من جديد نفس المعلومات كما ھي واردة في تقرير
 ،Ptalemaicولكنھا تبسطھا ،وتوضحھا ،وتنظمھا .ويمكن أن تدعي بأن األرض منبسطة وكل
المخلوقات السماوية تدور حولنا ،ولكن بالنسبة للرياضيات فھذا يتطلب عمليات حسابية معقدة.
وكوبرنيكوس نفسه كان راھبا ولكن بسبب بعض الضغوطات من طرف الكنيسة -لم يصدق ھو
نفسه نظريته .وقد إقترحھا فقط كطريقة بسيطة لتوقع تحرك النجوم بالنسبة للبحار ،ولكن ليس
كأستاذ يقدم لتالمذته قاعدة بسيطة ستؤدي إلى نفس النتائج مثل القاعدة األخرى .وقد إقترح كون
عمل العلماء في إطار سماه «األدلة اإلرشادية أو البراديغمات» التي تنظم التجارب التي
يقومون بھا .وعندما يكتشفون خطأ فإنھم ال يستطيعون تحليله أو تفسيره بإستعمال الصيغة
القديمة ويعيدون النظر في الصيغة التي إستعملوھا وبذلك يمرون إلى صيغة أخرى .وھذا
ينطبق على اإلكتشافات الجديدة .فالصيغة الجديدة تعتبر عرضة للنقد قبل تطبيقھا ،والطلبة
الشباب المتخرجين واألساتذة المساعدين يؤيدونھا ,ولكن القدامى من األساتذة المدرسين
يكرھونھا ,وال يمر وقت طويل حتى يحالوا على التقاعد ,أو يموتون ,أو يتم إقناعھم أو يقبلون
بھا .ولكنه عند بداية الثورة ,فكل «األدلة» مع «الشخص المسن» والذي أكتسب تجربة ,بينما
«الشاب» الذي ھو في بداية الطريق يرتكز على اإللمام بالجديد .لھذا ,فاألشياء تحدث في
«ثورة» كوھن العلمية بطريقة تشبه الثورات الفنية أو السياسية على غرار ما يعتقده أنصار
الموضوعية العلمية.
وبالنظر إلى ھذا التحول الثوري تبدو األمور مختلفة مع كون – فليس الذين ھو المتھم بنشر
الفكر الخرافي ,ولكن رسل الموضوعية العلمية ھم المتھمون! وھذا شيء سيغضب أصحاب
النظرة االيجابية الذين عاشوا خالل القرن التاسع عشر لو سمعوا به .وكون ،بالطبع ,لم يأتي
ضد الموضوعية العلمية؛ ولكنه فقط يعيد وصفھا .قال بأن «الموضوعية» ليست نوع من
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المعرفة األدبية؛ فھي فقط نموذج األشياء التي تحصل عليھا في العلم «العام» ،أي ،في العلوم
التي تمارس بصيغة معينة ،مثل ما ھو الحال للعديد من العلوم .ولكنه في أوقات األزمات
العلمية ،والتي ھي ويجب أن تكون ناذرة ،تعتبر األشياء صعبة المنال على غرار ما كان سائدا
في عصر األنوار .ولم يأتي كون كذلك ضد «العقل»و«الحجة» ،ولكنه أعاد وصف
الحجة/العقل بشكل منطقي ينطلق من فكرة امتالك «حجج جيدة»«/عقول سليمة» للتفكير في
شيء وليس في شيء آخر ،ولكن يجب القيام بذلك دون إدعاء إمتالك معرفة أبدية أو اإلستعداد
لتقديم خالصات جاھزة.
وكل ھذا يكشف عن مجموعة من األشياء التي واكبت األنوار لكي يتعلمھا اإلنسان ويتم التخلص
منھا :التخلص من فكرة المواضيع التي ليس لھا مكان في ھذا العالم والمتميزة بنوع من األنانية،
والعلوم التي تنبني على افتراضات أي فرضيات قبلية ,وال ترتكز على الوعي ،والتفكير السليم.
وتقدم لنا أفكار متجاوزة! فالعالم يعتبر معقدا جدا أكثر مما يظن الحداثتيين ,وفوضويا ,وأقل
تنظيما ,وأقل تقنينا ,وعرضة لمجموعة من التحوالت .إنه كما سماه جيمس جوسي «الفوضى
– الكونية» والتي لم يقصد بھا فوضى بسيطة ،مجرد حدث فوضوي في الشارع ،ولكن
«الفوضى – الكونية» ھو تنظيم للكون مسير بطريقة ال تنظيمية ،والذي ھو مزيج من التنظيم
الذي يرتب الكون من جديد وينظمه ،ويؤدي إلى التطور ،والتغيير ،وخلق مجموعة من الصيغ،
واللغات ,والزوايا والتحول التأويلي ،والتحول اللساني ،والتحول الثوري والتي تم تناولھا في
تحليل  Kuhnianللعلوم – أي ،فكرة كون الفكر البشري يتحول بين مجموعة من التصورات،
والمصطلحات ,والصيغ ،والتي لم تأتي أية من فراغ – تأسس ما يمكن تسميته «بالتحول ما بعد
الحداثي» .فاألمور بدأت تتضح في العالم ،مرحبة بمجموعة من اآلراء التنويرية ،نور اإليمان،
وحياة الشكر ،ولعبة الفن ،وإمكانية تحقيق األشياء التي كانت تبدو مستحيلة خالل عصر
األنوار ,وممارسة الدين وعلومه وفلسفته.
حان األوان بالنسبة لـفرنسوا ليوطارد إلخراج مصطلح «ما بعد الحداثة» إلى الوجود ،وذلك
عندما صاغه في سنة 1977م في كتاب  The Postmadern Conditionعلى انه «نوع ما
بعد السرد» ,وقد أخرج المصطلح إلى الوجود لكونه ذو صدى في النظرية المعمارية ,حيث
كان يوحي إلى أفضلية معمارية تغطي تشوھات المعمار الحديث وذلك بفضل المقوالت
التاريخية ،وذلك شبيه ببناء حديث من الزجاج والفوالذ ولكن بني لكشف خطوط الكاتدرائية
القوطية .والكلمة الفرنسية التي إستعملھا ليوطارد وترجمت «ما بعد السرد» ھي grand
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 ،décitأي ،مجموعة من التقارير ،أو مجموعة من القصص .وكان ھيجل الذي أدعى عدة
أشياء مثل «كون التاريخ ال شيء ولكن إنما ھو تجاھل «للروح المطلق» أو ذاته ,ال شيء
وإنما ھو تجاھل لقوانين اإلمالءات المادية» ,أو الشيء وإنما صمود الضعيف أمام القوي ،أو ال
شيء وإنما ھذا أو ذاك .وھذا كاف حول «ھذا الالشيء وإنما» وعندما قال ليوطارد «ال
تصديق» فقد قام باختيار دقيق للكلمة ولم يقل «تفنيد» والتي ستحتاج الكثير من الشرح ,قصة
واحدة فقط لتفنيدھا .وكان يقول بأن ھذه األشياء يتم إدعاءھا ،ولكن لم يتم تقديم برھان حولھا
ونحن ال نصدقھا بفعل ذلك .فقد أصبحت غير صحيحة ونحن لم نعد نصدقھا .وبمجرد التمعن
في طريقة تطبيق األشياء في العلوم أو الطريقة التي يتم معرفة التاريخ بفضلھا توحي إلى قدوم
مثل ھذه القصص البسيطة والغنية جدا .لھذا فمرحلة ما بعد الحداثة ليست كالنسبية أو مذھب
الشك كما تقول اإلنتقادات الموجھة لھا ،ولكن بالتمعن في التفاصيل ،فھي تعبر عن تعقد وتنوع
األشياء ،وتقر على ضرورة التمعن في القراءة ،ومعرفة تفاصيل القصص ،واإلحساس
باإلختالف .فالذين أتوا بعد الحداثة يعتقدون أن الشر يوجد في التفاصيل ،ولكنه لديھم الحجة في
أن أي شيء من ھذا لن يعادي ﷲ .وذلك ألنه ليس الذين ما بعد الحداثيين ھم الذين تحدثوا عن
برج بابل ،عن «النظام» وإنما ھم الساميين كما سيقول  Kierkekaardبنوع من السخرية،
أليس الذين أتوا ما بعد الحداثيين ھم الذين إتبعوا ﷲ عند تحطيمه للبرج وفضل مجموعة من
اللغات ،واإلطارات ،والصيغ ،والتصورات ،والزوايا؟ فمن وجھة دينية أال يقول الذين أتوا ما
بعد الحداثة بأن وجھة نظر اإلله محتفظ بھا لإلله ،في حين أن آراء اإلنسان تعتبر عرضة للتفنيد
أو التأكيد؟

التفكير في اإليمان بإستعمال مصطلحات ما بعد الحداثة
ظھر تياراً يوجب االھتمام بالدين وعلم الالھوت اللذان يسعيان إلى كشف مبادئھما في زمن ما

مابعد الحداثة الجديد فأنت تعرف اآلن ما أوحي إليه .وارتباطا بفكرة «اللعبة
اللغوية» وھو مصطلح اقترحه ألول مرة فيتجنشتاين ،وليوطارد يقترح مجموعة من
اللعب اللغوية كل واحدة بحقوقھا ,وھكذا فإنه ال وجود لما يسمى «باللغة المفضلة»
لكن يمكن ترجمة ما وجد في اللغات األخرى إليھا ,ولم يعني بمصطلح اللعبة شكل
من أشكال الترفيه ,ولكن نوع من العمل الجاد أي نشاط مقنن بقواعد والتي يمكن أن
تتعلمھا فقط بالممارسة وقبول إتباع القواعد .وبإلحاحه على تعددية اللغة فـ
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 Wittgensteinضد فكرة كون كل اللعب يمكن أن تترجم إلى لغة مفضلة شائعة
يمكن أن تعرفھا فقط بتعلمك للغة ,وتعلم كيف ھي األشياء مقننة في ھذه اللغة وذلك
بأن تصبح مواطنا«كما يقول األنتربولوجيين .والتحول بين مجموعة من القواعد
ممكن فقط بتحول طفيف ,بتغيير في الصيغة ,من لعبة إلى أخرى.
لم يعني  Wittgensteinباللغات المتعددة اللغة الفرنسية واأللمانية واالسبانية
«)اللغات الطبيعية( ولكن اللعب اللغوية للعلوم والفن واألخالق والسياسة والدين
وإلى غير ذلك بأنھا وحدة واستقالليه كل لعبة لغوية يجب أن تحترم .ويعتبر شيئا
مناقضا لفكرة اللعب اللغوية وكذلك شيئا مناقضا لفكرة اللغة نفسھا ,القول بأن كل
شيء يحدث في اللغات يمكن ترجمته إلى لغة واحدة من بين ھذه اللغات ,لنقل على
سبيل المثال ,العلوم الطبيعية .لھذا فإن قال المرء بأن الرحمة اإلنسانية )األخالق(
ليست إال مجموعة من الميكانيزمات التي يجب مسايرتھا )البيولوجية( فھذه ستكون
لعبة غير عادلة ,ونظرة إزدرائية إلى العلوم .وھذا االختيار للمثال من مجال
األخالق بالطبع ,ليس اعتباطيا ,ولكنه كشف نموذج للتھديد الذي تمثله الحداثة في
تمجيد األدوات العلمية على القيم اإلنسانية ،وبالطبع فالسيطرة التي فرضتھا العلوم
اليوم تتماشى مع السيطرة التي مارسھا علم الالھوت سابقا ,والتي شكلت تھديدا في
فترة ماقبل الحداثة )القوي يقف أمام القوي(.
ھذا اليستدعي نوع من المبالغة .فمجموعة من الفالسفة الذين أتوا بعد الحداثة
أصبحوا علمانيين ,ولكن النموذج الذي يقتدون به في القرن التاسع عشر ليس
 Kierkeegaardوإنما ھو نيتشه .وھدفھم ھو الحد من قيمة العلوم الطبيعية
واالھتمام بأشكال التواصل األخرى بھدف االھتمام بالفن واألدب ,وليس بالدين.
ولكن نتيجة ماقام به ھؤالء المفكرين العلمانيين ,ومغزى الشيء الذي أرى من
وجھة نظري أنھم نجحوا في تحقيقه ,ھو االھتمام -بعون ﷲ -بالدين وعلم الالھوت,
وھي الفكرة التي تزعج علمانيين مابعد الحداثيين كما تزعج نقاد الدين الحداثيين.
وعندما يسعى الفالسفة إلى تحقيق أھدافھم الشخصية ,فھذا يجعلھم ال يميزون بين
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ماھو حداثي وما ھو بعد الحداثة .وعندما يتعلق األمر بالالھوت ,فإن بعض الفالسفة
ال يكترثون.
التحول الذي ال يمكن نفيه والذي شاھدته فترة مابعد الحداثة ھو تمكين الخطاب
الديني والالھوتي من الوجود.وكذلك فان لغة الفن ,واألخالق ,والخطاب الديني
يعتبرون شيء أساسي في الحياة,كما قال  .Wittgensteinوھذا يعني أن بعض
األشياء البد منھا ,والتي يمكن تحقيقھا بالعودة إلى اللعبة اللغوية» للدين ,والتي
تتضمن أشكال خطابية-مثل الصالة’التي ال تعني فقط الحديث عن ﷲ ولكن أيضا
الحديث إلى ﷲ .ومخاطبة «ﷲ» شيء ال يمكن تجاھله بحجة كون ذلك يشكل
نظرية غير تجزيئية )النزوع العملي,الفلسفة الوضعية( وال يمكن ربطھا
باألخالق)كانط( .فمعنى إسم ﷲ موجود في حياة المجتمعات الدينية حيث يستعمل
االسم في حياة األفراد الذين يستعملون ھذا االسم .ومعنى «علم الالھوت» ھو
تحليل ھذه الحياة ,وكشف ,وتفسير ما يحدث ھناك ومحاولة ربطھا بأشكال الحياة
األخرى .فالدين له صيغة خاصة ال يمكن التقليل من قيمتھا ,ولغة خاصة ,وتصور
خاص.
إن كان ھذا يتعلق بالخطاب الديني ,فھو مرتبط أيضا بعلم الالھوت .فعلم الالھوت
يجب أن يستند دائما على الدين .والمثال على ذلك ھو اوغسطين الذي كان قسيسا
وعالما الھوتيا :أي أنه كان أسقفا ومھتما بالدين ,وھو شخص إھتم بحياة الممارسين
للدين ,وتطور علمه الالھوتي في وسط يتسم بالحوار مع رعايا الكنيسة ,مما يعني
أن علمه الالھوتي مبني على تصور ديني .وفي يومنا ھذا فھذه الصيغة لم يعد لھا
وجود .من جانبين األول ,أن األساقفة أصبحوا بيروقراطيين ,ومھتمين بالمعامالت
المالية ,والميزانيات ,وأصبحوا إداريين ,وأخصائيين يتدخلون لرفع الضرر :أي ال
شيء باستثناء أنھم علماء الالھوت .في حين أن علماء الالھوت من جانب أخر
منشغلين بالمحاضرات في المؤسسات األكاديمية ,وإصدار كتابات ال يستطيع أحد
قراءتھا ماعدا األكاديميين ,وليس لھم عالقة بالممارسات الدينية في الكنيسة .لھذا
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ھناك تقسيم مھم بين الدين وعلم الالھوت األكاديمي والذي ليس في صالح أي منھما
وھذا ما يجب أن نتجاوزه.
يتضح اآلن أن الفرق بين التحول الذي شاھدته فترة مابعد الحداثة واإليمان والعقل
يجب كشفه .ففي عصر اإليمان ,حسب النظرة السائدة في فترة ماقبل الحداثة ,كان
اإليمان ھو المسيطر وتم فھمه بوضوح .وفي العالم الحديث تم قلب كل شيء,
وأصبح العقل ھو المتحكم في الممارسات اإلنسانية ,في حين أن اإليمان أصبح شيئا
خاصا ,مرتبطا باألفراد )وإستبعد عن الطريق( وفي كلتا الحالتين ,فالعالقة كانت
عالقة تراتبية ,والتصور السائد ھو أن اإليمان والعقل يختلفان كلية عن بعضھما
البعض .ولكن إن تمعن قليال في األشياء التي حدثت بعد التحول الذي شاھدته
مرحلة مابعد الحداثة ,يتضح أن التمييز بين اإليمان والعقل أصبح شيئا مھتما به،
أنظر إلى نموذج كوھن .ففي زمن العلوم البسيطة ,فالمبدئيين الذين يقرؤون العلوم
يكتشفون عالما مقننا بتصور مشترك أو فرضية مشتركة ,أو إن أمكن لنا القول,
بإيمان علمي مشترك في طريقة تقنين الصيغة .فقد برھنت في الماضي بأنھا جديرة
باالعتماد ,واألخصائيين واثقين ,أي أنھم يؤمنون ,بعدم جدوھا في المستقبل,
وتجربة وسلطة األخصائيين في المقابل تجعل المتعلمين يحسون بنوع من الثقة.
وفي نفس الوقت ,في زمن الثورة العلمية ,يجب أن نجد حال ألزمة اإليمان
وأصحاب التجربة والتيقن من أن إيمانھم مؤكد ,وبأن الصيغ التقليدية يمكن أن يبقى
لھا وجود ,وبأن التصورات التقليدية مازال لھا تأثير ,ولكن المبتدئين يرون أنھم
على صواب ,بالرغم من أن األدلة في الجرائد والكتب تؤيد االفتراضات التقليدية,
فإنھم واثقين من أن المستقبل بين أيديھم .وھذا يجعلنا نتحدث عن خلق دالئل علمية
مختلفة ونبحث عن توكيدات مختلفة الدعاءاتھم ,وما نعاينه ھنا ھي معركة بين
إعتقادات متصارعة.
ال يعتبر تصور اإلعتقادات المتصارعة مجرد مجاز أو مقارنة مرتبطة بالتحول
التأويلي .فالفھم ال يستلزم معاينة الشيء لفھمه ,نحن نستقبل معطيات ,لكن كلما
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نستقبله بطريقة تناسب المستقبل الذي يجب أن يستعد لالستقبال .فحتى التصور
الواثق من حقيقته مبني على توقع يتم تأكيده بعد ذلك -أوال .فعندما نفتح الباب ,نحن
نتوقع وجود منزل وليس مكان تضارب العاصفة ,وعندما نقوم بحمل كتيب حفظ
أرقام الھواتف ,فإننا سنحس بثقله ,وعندما نجلس فوق كرسي ,فنحن نتوقع أن
يساعدنا على تفادي الجلوس على األرض .فالعالم المتصور ھو مجموعة من
التوقعات المھمة والمتماسكة ,وھذا ماسماه ھيدجر «بمجموعة من البنيات النقدية»,
والتي بفضلھا نعيش في العالم من خالل تصورات معينة ,وطرق التعامل مع
األمور ,سواءا قمنا بتحويل شيء ما ,أو حمله ,أو استعماله ,أو أكله أو شربه ,أو
تقديم تحية سالم لصديق ,فإن توقعاتنا يتم تأكيدھا ,أوال يتم ذلك .والسبب وراء
إضطرابنا عندما نجد أنفسنا وسط أشياء غير معتادة ,كأن نزور ثقافة أجنبية على
سبيل المثال ,ھو أنه ال نعرف ما سيأتي من بعد .ونحن نتحول في العالم المتخيل,
وذلك بفضل الفھم القبلي .أو إطار عمل يتم تصوره ,أو مجموعة من التصورات
التي تميز العالم وبطرق تؤكدھا البحوث العلمية أو تفندھا .ونحن نؤمن بھذه البنيات
النقدية ,ونتق فيھا ,حتى يتم إبطالھا .ويجب أن نثق فيھا ألنه يتوجب علينا إكتشاف
أشياء جديدة وھذه السالسة في الحياة إلى جانب تجارب العلماء في مختبراتھم أو
المؤرخين بعودتھم إلى أرشيفات قديمة ,تحتم وجود بنيات للتوقع في الشيء الذي
نثق فيه ونحن مجبرين على مراجعته ,وإصالحه ,أو رفضه.
بمعنى أخر ,في التمييز الكالسيكي بين العقل واإليمان الذي كان دائما أصل الجدال
بين الفلسفة وعلم الالھوت على إعتبار كل منھما يساوم من جھته مقدار منزلة قوته,
وھو افتراض أن العقل نوع من الرؤية -رؤية واضحة -وأن اإليمان ليس كذلك،
بأنه فقط رؤية جزئية غير واضحة كما قال القديس بول .وال يھم أين تتموقع في
النقاش الكالسيكي ,ما إن كنت تقدم اإليمان على العقل كما ھو الحال مع ما قبل
الحداثيين ,وأن تخضع اإليمان للعقل كما ھو الحال مع الحداثيين ,ولكن المھم ھو
الميل إلى اإلعتقاد بأن الرؤية شيء واالعتقاد شيء أخر .لكن نتائج ھذا التحول
المحدث من طرف الموقف الداللي اللساني التأويلي الذي قدم فكرة الرؤية التي
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تشتغل كمفھوم ثالث يميل إلى تجاوز المعتاد ,وجعل الفرق بين اإلثنين واسعَّ  .إن
«الرؤية المماثلة» تضعف فكرة الرؤية الخالصة التي يدافع عليھا مناصري العقل
وتقوي فكرة الرؤية الجزئية التي يدافع عليھا المتدينين .إن الرؤية المماثلة «تعطي
اإليمان دورا كبيرا في ما كان سابقا يصطلح عليه بالعقل ,وكذلك ترسل طرفي
التفاوض في ھذا النقاش الكالسيكي إلى طاولة الحوار من جديد .لھذا أنا خائف من
تغيير التحالفات .أنا أعتقد أن المفتاح يكمن في ھذه الكلمة البسيطة «الواو» التي
تفيد اإلضافة .لقد إستدرجت اآلن ألرى أو أعتقد ,ال ادري أي منھما ,أو أھتم بكلمة
«الكاف» التي تفيد التشبيه ,والتي تحض بأھمية عند ھيدجر عندما نعتھا بالكاف
التأويلية.
أقول ھذا لسببين ,بالرغم من أننا إنتھينا من وصف العقل ,والعلم والفلسفة ,البد أن
نعترف بأنه ليس الرؤية وحدھا -التي تتضمن استمرارية اإليمان والثقة في مجموع
فرضياتھا وإدعاءاته -كافية لتشتغل مثل مجموعة من البنيات القبلية المتوقعة التي
تعبد الطريق أمامنا ,مختبر أم أرشيف ,قصيدة أم لغة قديمة ,نظام إقتصادي أم ثقافة
أجنبية.أن تكون عقالنيا معناه أن تعرض األشياء بطريقة تمحيصية ومحكمة ,أي
عرضھا بطريقة مثبتة تجعل األشياء تحت مجھر «القراءة» .إن دور العقل يعني أن
تعرض األشياء بشكل واضح .أي أنت تاخد األشياء «كھذا وذاك» .إنه ضوء يفتح
مجاال ما لإلكتشاف ,ضوء يجعلنا على إستعداد السترجاعه عندما يستمر رفعه,
ويخلق لدينا شك في إعتقاداتنا.
وفي السياق ذاته ,فإن اإليمان ببعض األشياء ال يعني الظالمية أو الالرؤية بشكل
مطلق .فعلى العكس سوف لن نستطيع الرؤية بالكامل دونما إيمان حقيقي إذا لم يكن
لدينا أخد «مماثل» ,زاوية ,تصور ,أو مصطلح يمكنا اإلعتقاد به أو الثقة فيه .أن
تعتقد معناه أن نختار بعض األشياء ونؤمن بھا ,ونستمر في اإليمان بتصوراتنا حتى
نتمكن من الرؤية والفھم .إذن اإلعتقاد يشبه شيء ما الرؤية .إن الفكرة ھي ليست أن
تكون عندك رؤية ,أو إيمان حر أو غياب بعض اإلفتراضات التي تساعد على الفھم,
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ولكن ھو أن نجد الفرضيات واإلدعاءات والمصطلحات الدقيقة التي تضفي صبغة
صحيحة على األشياء وتمكننا من فھم ما يحدث .إذن الفكرة ھي فھم ما نعتقد إذا ما
أردنا أن نرى.
إذا كان األمر ھكذا ,وإن كنت صادقا فيما أقول ,ھذا يدفعني لتشكيل فرضية ثالثة
وال ربما ھي األكثر مصداقية .الفرق بين الفلسفة وعلم الالھوت ليس ھو ما كنا
نفكر فيه من قبل ,إنه ليس ذلك التمييز الكالسيكي بين اإليمان والعقل بحيث أن
العقل يرى واإليمان ال يمكن له ذلك .فعلى العكس إن الفرق بين الفلسفة وعلم
الالھوت يتمثل في نوعين من اإليمان ,وأعني نوعين من األشياء المماثلة .والفرق
بين اإليمان العادي والفلسفي ھو شبكة معقدة من البنيات اإلفتراضية التي تتجلى
حقيقة في كل مشروع إنساني ,في ما يدعى بالمعرفة أو ما يدعى بالفعل .وھناك
معنى ثاني لإليمان ,نوع جد خاص وحتمي ,إنه بصفة خاصة اإليمان الديني ,وأعني
بھذا ذلك اإليمان المنكشف الذي يميز الكاثوليك عن البروتستانت .والفرق بين
الفلسفة وعلم الالھوت ھو فرق بين نوعين من التأويالت المختلفة ,نوعين من
التأويالت التي ھي مقننة داخليا بطبيعة اإليمان الذي تكشف عنه .وبھذا أصبح
اإليمان يلعب دورا قويا من ھده الناحية .لذلك قلت قبل ھذا بأن ما قبل الحداثيين
كانوا في طريقھم إلى الصواب .إذن فاإليمان شيء ضروري في حياة اإلنسان ,إنه
حاجة أساسية في جودنا وضروري في محيطنا .والدين أثبت أنه مطلب ال محيد
عنه للفلسفة وعلم الالھوت على حد سواء ,اللذان تبين أنھم يختلفان عن بعضھما
البعض بفعل المبادئ التي يرتكز عليھا كل واحد منھما.

ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ


ﻋﺰاﻟ ّﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﲡﺮي اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺣﺼﺮا ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻟﺘﻨﺎﻣﻲ رﺟﺎﻻ ﺎ وأﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،ﺗﻨﺸﺮ
ﺪل ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ANNUARIUM -
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﲟﻌ ّ ّ ّ
 ،-STATISTICUM ECCLESIAEوﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﺘّﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ ﺳﻨﺔ 2006م ،ﰲ ﻧﺴﺨﺔ
ﺿﻢ  499ﺻﻔﺤﺔ .ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺗﻨﺎول
ّ
ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻼّﺗﻴﻨﻴﺔّ ،
ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺆﻟﱠﻒ :ﻋﺮض اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎري واﻟﻌﺎﳌﻲ ,وأوﺟﺰﻧﺎ
ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﺤﻮاﻫﺎ,
اﻟﺘّﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،إﻻّ ﲟﺎ دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ،وﺗﺮﻛﻨﺎ اﻷرﻗﺎم ّ
ﰒ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،واﻟﱵ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﺪاول اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ .واﻟﺘّﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ رﲰﻲ داﺧﻠﻲ ،ﻳﻌ ّﺪﻩ اﳌﻜﺘﺐ
وأﻋﺪﻧﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﺪاول ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ واﻓﺖ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ﲟﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ّ
) 2903ﻣﻨﻬﺎ  2687ﳍﺎ ﻃﻘﺲ ﻻﺗﻴﲏ و 216ﳍﺎ ﻃﻘﺲ ﺷﺮﻗﻲ( ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  ،3049ﺗﻮﻗّﻒ
إدﻻؤﻫﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  31دﻳﺴﻤﱪ 2004م.
1

 -1اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﳌﻌ ﱠﻤﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،1.098.366.000ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي  %17،2ﻣﻦ اﻟﻌﺪد
اﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻠﻲ ﻟﺴ ّﻜﺎن اﳌﻌﻤﻮرة اﻟﺒﺎﻟﻎ  .6.388.500.000وﻗﺪ ﺗﻌ ّﺬر ﻋﻠﻰ ّ
اﻹﺣﺼﺎء إﳊﺎق ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﻠﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﻟﻌﺎم ،وﻗﺪﱢر ﻋﺪدﻫﺎ
ﺑﺘﺤﻮل
ﺑـ 4،6ﻣﻠﻴﻮن .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﳊﺜﻴﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة ّ ،%45
وﻳﺘﻮزع ﻋﺪد
اﻟﻌﺪد ﻣﻦ  757ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ إﱃ ﻣﻠﻴﺎر و 98ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أي ﺑﺰﻳﺎدة  341ﻣﻠﻴﻮﻧﺎّ .
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﲝﺴﺐ اﻟﻘﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ) :اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(1 :
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 1 :ﻋﺪد اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﻠﻴﻮن وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ – 2004م.
 باحث من تونس .

1

اﻟﻘﺎرة

اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ

اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

876.720

148.817

%17.0

أوروﺑﺎ

704.912

278.736

%39،5

أﻣﺮﻳﻜﺎ

880.321

548.756

%62،3

آﺳﻴﺎ

3.893.898

113.489

%2،9

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

32.649

8.568

%26،3

6.388.500

1.098.366

%17،2

اﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺠﻤﻠﻲ

اﻟﻨّﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

وأﻣﺎ ﻛﱪﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ) :اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(2 :
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 2 :ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ2004 -م.
اﻟﺒﻠﺪ

ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﻋﺪد اﻟﺴ ّﻜﺎن

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﻠﻴﻮن

ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﻠﻴﻮن

اﻟﱪازﻳﻞ

181.590

153.440

%85

اﳌﻜﺴﻴﻚ

106.302

94.964

%90،4

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘّﺤﺪة
اﻟﻔﻠﺒّﲔ

295.414

66.668

%22،5

82.539

67.112

%82،6

58.170

56.036

%97،2

60.051

45.988

%78،4

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺳﺠﻞ ﻋﺪد اﳌﻌﻤ ّﺪﻳﻦ
ﺑﻘﻴﺖ اﻷﻋﺪاد اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﰲ أوروﺑﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻓﻘﺪ ّ
ﺧﻼل 2004م ﺗﺪﺣﺮﺟﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ2003م ،ﲟﺠﻤﻮع ﻳﻨﺎﻫﺰ  280ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ
أﻳﻀﺎ ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻋﻠﻰ  100ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻨﺎزﻻ ﻃﻔﻴﻔﺎ ،ﻣﻦ  40.5إﱃ  .39.5أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ
ﻣﺮات ،وﻫﻮ اﻻزدﻳﺎد اﻷﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﻠﻌﺪد ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺛﻼث ّ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ .ﻛﺎن اﻟﻌﺪد ﺧﻼل 1978م  55ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل 2004م 149
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .ﻓﻨﺴﺒﺔ أﻋﺪاد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل 1978م ﻛﺎﻧﺖ  %12.4ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻘﺎرة ،وﺑﻌﺪ  26ﺳﻨﺔ ﺑﻠﻐﺖ ّ .%17أﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺎﻷوﺿﺎع ﺗﺸﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارا،
2

ﺗﻄﻮرت أﻋﺪاد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ  %62ﻣﻦ اﻟﺴ ّﻜﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ .وﰲ آﺳﻴﺎ ّ
إﱃ  %3ﻣﻊ 2004م .ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺪاد ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﻟﻌﺎﱂ .ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ )اﻧﻈﺮ اﳉﺪول.(3 :
%2.5

اﻟﺠﺪول .3 :اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺧﻼل

و2004م :اﻟﺘّﻮزﻳﻎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﺳﺎﻛﻦ -اﻟﺘﺒ ّﺪﻻت ﺑﺤﺴﺐ

1988 ،1978

اﻟﻔﺘﺮات.

اﻟﻤﻌﻤﺪون
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ّ

ﺑﺤﺴﺎب اﻷﻟﻒ

اﻟﻘﺎرة

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺌﺔ ﺳﺎﻛﻦ

اﻟـ %ﺑﻴﻦ

2004-1978

1978

1988

2004

1978

1988

2004

1978

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

54،759

81،883

148،817

7.24

9.13

13.55

16.97 13.41 13.41

171.77

أﻣﺮﻳﻜﺎ

444،422 366،614

548،756

48.46

49.55

48.96

62.34 63.50 63.50

49.68

آﺳﻴﺎ

63،183

84،302

113،489

8.35

9.40

10.33

2.78

2.91

79.62

أوروﺑﺎ

279،401 266،361

278،736

35.21

31.15

25.38

39.54 41.14 41.14

4.65

8،588

0.74

0.77

0.78

26.24 26.83 26.83

52.56

100.00

100.00

100.00

17.19 17.77 17.77

45.18

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻟﻌﺎﻟﻢ

5،616

6،870

1،098،366 896،878 756،533

1988

2.78

2004

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺪل

ﻟﻠﺮﻫﺒﻨﺔ
اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ واﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ واﻟﻤﺮ ّﺷﺤﻮن ّ
ﲢﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1978إﱃ 2004م ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ّ ،%28
 3714إﱃ  4784أﺳﻘﻔﺎ ،ﲟﻌ ّﺪل ﻋﻤﺮ ) 65ﺳﻨﺔ( .اﳌﻼﺣﻆ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
) ،(+45.8%ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻷوﻗﻴﺎوﻧﻮس ) ،(+34%ﰒ آﺳﻴﺎ ) ،(+31.4%ﰒ ﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺘﻄﻮرات ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺮّﻛﺰ اﻟﻌﺪد
) ،(+27.2%وأﺧﲑا أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) .(+23.3%وﻣﻊ ﺗﻠﻚ ّ
اﻷﻛﱪ ﻟﻸﺳﺎﻗﻔﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأوروﺑﺎ)اﻧﻈﺮ اﳉﺪول.(4 :
اﻟﺠﺪول  .4اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﺧﻼل  1988 ،1978و2004م :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺒ ّﺪﻻت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮات.
اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺪد
اﻟﻘﺎرة

1978

1988

2004

1978

1988

2004

2004-1978

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

432

487

630

11.63

11.80

13.17

45.83

أﻣﺮﻳﻜﺎ

1,416

1,589

1,801

38.13

37.51

37.64

27.19

3

آﺳﻴﺎ

519

578

682

13.97

14.01

14.26

31.41

أوروﺑﺎ

1,253

1,365

1,545

33.74

33.09

32.30

23.30

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

94

107

126

2.53

2.59

2.63

34.04

اﻟﻌﺎﻟﻢ

3,714

4,126

4,784

100.00

100.00

100.00

28.81

اﻟﺠﺪول  .5اﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ ﺧﻼل  1988 ،1978و2004م :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺒ ّﺪﻻت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮات.
ﻗﺴﺎوﺳﺔ
1988

1978

اﻟﻘﺎرة

2004

مكلفون
باألبرشية

متدينون

المجموع

مكلفون
باألبرشية

متدينون

المجموع

مكلفون
باألبرشية

متدينون

المجموع

مكلفون
باألبرشية

متدينون

المجموع

5,507

11,419

16,926

9,184

10,085

19,269

20,358

10,901

31,259

269.67

-4.54

84.68

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

66,084

54,187

120,271

68,414

50,989

119,403

77,756

43,878

121,634

17.66

-19.02

1.13

أﻣﺮﻳﻜﺎ

13,863

13,837

27,700

17,789

14,502

32,291

28,497

19,725

48,222

105.56

42.55

74.09

آﺳﻴﺎ

174,175

76,323

250,498

159,033

69,413

228,446

139,494

60,484

199,978

-19.91

-20.75

-20.17

أوروﺑﺎ

2,856

2,720

5,576

2,779

2,669

5,448

2,728

2,070

4,798

-4.48

-23.90

-13.95

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

262,485

158,486

420,971

257,199

147,658

404,857

268,833

137,058

405,891

2.42

-13.52

-3.58

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻷﻃﺮاف ،وﻟﺘﻔﺎدي أي
ﻋﺎدة ﰲ ﻧﻄﺎق ﺳﻌﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ّ
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻷﺳﻘﻔﻲ ﲟﺎدﻟﲔ ﰲ ﻛﻮﳌﺒﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1968م،
ﲤﻠﻤﻞ -ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ّ
اﻟﺘﺤﺮر ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼّﺗﻴﻨﻴﺔ -ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ روﻣﺎ ﺟﺎﻫﺪة
وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺄة ﻻﻫﻮت ّ
ﳌﺰج اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴّﺔ اﶈﻠّﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻷﻃﺮاف ﺑﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻏﺮﺑﻴﲔ أﺳﺎﺳﺎ ،أو ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﲔ
اﻟﺴﻴﻄﺮة .وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺟﺎءت أزﻣﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ
ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ روﻣﺎ؛ ﻹﺣﻜﺎم ّ
اﻟﺼﲔ ،اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟ ّﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮا ﺎ ﻣﻦ أﺟﺎﻧﺐ.
ّ

اﻟﺠﺪول  .6اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ :أﻫﻠﻴﻮن وواﻓﺪون
اﻟﻘﺎرة

أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد

واﻓﺪون ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

اﻟﻤﺠﻤﻮع

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

495

135

630

آﺳﻴﺎ

599

83

682

أﻣﺮﻳﻜﺎ

1.447

354

1.801

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

84

42

126

أوروﺑﺎ

1.357

188

1.545

4

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

3.982

4.784

802

اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
أزﻣﺔ ّ
اﻟﺮﻫﺒﺎن ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﲔ  1978و 2004م ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘ ّﺪر ﺑـ ،+85%وﰲ آﺳﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد ّ
اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﻌﺪدي ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﺮﻫﺒﺎن اﻷﻛﱪ ﺑﺮﻏﻢ ّ
اﻟﻨّﺴﺒﺔ  ،+74%وﺗﺒﻘﻰ أوروﺑّﺎ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﻌﺪد ّ
اﻟﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎءات أ ّن ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ
ّ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮادر أﻳﻀﺎ ،وﺗﻨﺎﻣﻴﻬﻢ ﲞﻼف ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺎرات اﻟﻔﻘﲑة .اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﺋﺪة
اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ
ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ ﺗﺮاﻛﻢ وﻋﻲ ذاﰐ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟ ّﺪﻳﲏ اﻟﻐﺮﰊ ،أن ﳕﻂ ّ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
ﺗﺼﺮ ّ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻫﻮ ﳕﻂ ﻏﲑ ﻣﺘّﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ .ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ّ
اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وإﻟﺰاﻣﺎ ﺎ اﺠﻤﻟﺤﻔﺔ ،ﻣﻦ ﻋﺰوﺑﺔ وﻗﻄﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ّ
ﺘﻔﺮغ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ .ﻣﻊ اﻟﺘﻨ ّﻜﺮ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻞ واﻧﻀﻤﺎم ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻹﻛﻠﲑوس ،ﺑﺪﻋﻮى اﻟ ّ
ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﻲ .وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﻀﻮر ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻨّﺖ
اﻟﻜﻠّﻲ ﻟﻠﻔﻄﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻴﺶ اﻟﻔﺮد ﺿﻤﻦ ّ
اﻟﺮاﻏﺐ اﻟﻄّﻮﻋﻲ ﰲ اﻻﻧﻀﻮاء ﲢﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،اﻟﱵ ﱂ
ّ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺣﺼﻞ ﻧﻔﻮر ﻣﻦ ّ
اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﳊﻴﺎة اﻵﻣﻨﺔ ﺿ ّﺪ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻔﺎﻗﺔ واﳉﻬﻞ .وﺑﺎﳌﻮازاة ﺻﺎر رﻋﺎﻳﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﺗﻌﺪ ّ
ﻟﻠﻔﺮد أﻗﻮى ﻣﻦ أﺣﺘﻀﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ .اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻮﰲ :اﻟ ّﺪراﺳﺔ ورﻏﺪ
اﻟﻐﺮﰊ ،ﻓﻼ زاﻟﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ ّ
اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﳌﻄﻴﻊ و ّ

وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ ّ
اﻟﻌﻴﺶ وﻧﻔﻮذ ّ
ﻳﻨﻀﻤﻮن زراﻓﺎت إﱃ ﳕﻂ اﻟﻌﻴﺶ
اﳌﻨﻬ َﻜﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪ ﻋﺪﻳﺪ اﻷﻓﺎرﻗﺔ واﻵﺳﻴﻮﻳﲔ
َ
ّ
ِ
اﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أن اﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ ﻻ
اﻟﻜﻨﺴﻲ ،ﻓﺘُﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﻔﺮز؛ ﻟﻮﻋﻲ ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻠﺪا ﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻻ
اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ أوﺿﺎع ّ
ﻳﻌﻮد ﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ّ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﳊ ّﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ )اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(7 :
5

ﻟﻠﺮﻫﺒﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎرات –
اﻟﺠﺪول  .7اﻟﻤﺮ ّﺷﺤﻮن ّ

ﻟﻠﺮﻫﺒﻨﺔ
اﻟﻤﺮ ّﺷﺤﻮن ّ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻘﺎرة

2004م

ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ  %ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ

1978

1988

2004

1978

1988

2004

نسبة
التبدل %بين
-1978
2004

1978

1988

ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﻛﺎﻫﻦ
2004

1978

1988

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

5,636

12,636

22,791

8.82

13.42

20.16

304.38

304.38

153.15 102.92

33.30

65.58

72.91

أﻣﺮﻳﻜﺎ

22,011

31,010

36,681

34.45

32.94

32.45

66.65

66.65

60.04

69.78

66.94

18.30

30.16

آﺳﻴﺎ

11,536

19,090

29,220

18.06

20.28

25.85

153.29

153.29

226.45 182.58

257.47

41.65

60.59

أوروﺑﺎ

23,915

30,581

23,401

37.44

32.48

20.70

-2.15

-2.15

89.78

109.45

83.95

9.55

11.70

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

784

831

951

1.23

0.88

0.84

21.30

21.30

120.96 139.60

110.99

14.06

19.82

اﻟﻌﺎﻟﻢ

63,882

94,148

113,044

100.00

100.00

100.00

79.96

79.96

104.97

102.92

15.17

27.85

84.44

اﻟﺮاﻫﺒﺎت :ﺟﻴﺶ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻨّﺴﻮي
ّ
اﻟﺮاﻫﺒﺎت ﺑﺮﻏﻢ ﺷﱴ ﳏﺎوﻻت إﻳﻘﺎف اﻟﻨﺰﻳﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻘﻠّﺺ ﻋﺪد ّ
 990،000ﺧﻼل 1978م إﱃ  ،770،000ﺑﻌﺪ  26ﺳﻨﺔ .وﻗﺪ ﺿﺮب ﻫﺬا اﻻﳓﺪار ﺛﻼث
ﻗﺎرات )اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس ) 41ﺑﺎﳌﺌﺔ( ،أوروﺑﺎ ) 39ﺑﺎﳌﺌﺔ( ،أﻣﺮﻳﻜﺎ ) 27ﺑﺎﳌﺌﺔ( .ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﻬﺪ
ﺗﻄﻮرا ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ؛ إذ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  %13إﱃ  %27ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﻌﺪد ّ
)اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(8 :
اﻟﺮاﻫﺒﺎت.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ .8 :ﻋﺪد ّ
اﻟﻘﺎرة

ﻧﺴﻮة راﻫﺒﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ

اﻟﻌﺪد

ﻧﺴﺒﺔاﻟﺘﺒ ّﺪل
 %ﺑﻴﻦ

2004-1978

1978

1988

2004

2004

1988

2004

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

35.473

40.789

57.475

3.58

4.53

7.49

62.02

أﻣﺮﻳﻜﺎ

300,489

269.967

219.274

30.33

30.01

28.57

-27.03

آﺳﻴﺎ

91.585

109.540

150.736

9.24

12.18

19.64

64.59

أوروﺑﺎ

546.029

465.273

329.898

55.11

51.72

42.99

-39.58

اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس

17.192

14.075

10.076

1.074

1.56

1.31

-41.39

اﻟﻌﺎﻟﻢ

990،768

899،644

764،459

100.00

100.00

100.00

-22.54

6

2004

 -2اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ورد ﰲ إﺣﺼﺎء 2001م ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﻗﻄﺮ ،اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺿﺌﻴﻼ )اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(9 :
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2004م.2
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ .9 :أﻋﺪاد اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ّ
اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ  %ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ

اﻟﺴﻮدان
ّ

4.047.000

11،73

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻋﺪد ّ
913

1.860.000

50،31

1.095

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

801.000

3،62

4

ﺳﻮرﻳﺎ

417.000

2،32

222

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

356.000

10،23

12

اﻟﻌﺮاق

256.000

0،99

140

ﻣﺼﺮ

311.000

0،42

385

اﻟﻜﻮﻳﺖ

159.000

6،67

5

ﻓﻠﺴﻄﲔ

127.000

1،86

89

ﻟﻴﺒﻴﺎ

104.000

1،84

35

اﻷردن

75.000

1،34

72

ﻋﻤﺎن

60.000

2،20

4

ﻗﻄﺮ

50.000

8،61

6

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

30.000

4،35

4

اﳌﻐﺮب

22.000

0،07

40

ﺗﻮﻧﺲ

20.000

0،20

11

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

5.000

0،15

7

اﳉﺰاﺋﺮ

4.000

0،01

44

اﻟﻴﻤﻦ

4.000

0،02

4

اﻟﺼﻮﻣﺎل

-

ﱂ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻌﺘﱪة

1

ﺟﻴﺒﻮﰐ

7.000

0،98

6

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮﰊ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻳﺴﻮد ﰲ ﳐﻴﺎل أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ أ ّن
وﺗﻌ ّﻮل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ّ
ﻧﺴﻤﻴﻪ «اﻹﻛﻠﲑوس اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ» ،وﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎوﻧﻮن وﻣﺘﻌﺎوﻧﺎت ﰲ
أﺟﻨﱯ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
اﳌﺴﻴﺤﻲ ّ
ّ
اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻜﻬﻨﻮﺗﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﳉﻴﺶ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺒﺸﲑي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﳑﻦ ﺗﻌﻮزﻫﻢ ّ
اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﻌﺪا ﻋﻦ اﻷﻋﲔ )اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(9 :
7

اﻟﺮﺳﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2004م.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ .9 :اﻟﻤﻜﻠّﻔﻮن ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ّ
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻋﻀﻮات ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﺸﺮون
ﻣﺒ ّ
ﻻﺋﻜﻴﻮن

ﻣﺪرﺳﻮن
ّ
دﻳﻨﻴﻮن

-

-

11

3.562

-

2.014

491

-

24
1.025

اﻟﺒﻠﺪ

أﺳﺎﻗﻔﺔ

ﻗﺴﺎوﺳﺔ

رﺟﺎل دﻳﻦ

اﻟﺴﻮدان
ّ

ﺷﻤﺎّﺳﻮن
ﻗﺎرون
ّ

ﻟﻴﺴﻮا ﻗﺴﺎوﺳﺔ

14

379

4

70

311

46

1.425

9

176

2.539

-

-

4

-

-

16

-

-

22

265

11

12

354

-

-

-

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2

20

1

-

42

-

-

-

311

اﻟﻌﺮاق

17

155

12

-

332

-

-

1

1.038

ﻣﺼﺮ

20

501

3

66

1.308

-

2

-

1.986

اﻟﻜﻮﻳﺖ

2

12

1

-

13

-

-

-

8

ﻓﻠﺴﻄﲔ

11

374

5

159

984

-

-

-

-

ﻟﻴﺒﻴﺎ

3

14

-

-

95

-

-

4

12

اﻷردن

3

90

-

5

238

-

-

-

30

ﻋﻤﺎن

-

9

-

-

-

-

-

-

77

ﻗﻄﺮ

-

6

1

-

-

-

-

-

42

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

-

4

-

-

15

-

-

-

31

اﳌﻐﺮب

4

41

-

15

234

-

8

4

13

ﺗﻮﻧﺲ

1

35

-

7

130

-

-

-

-

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

1

11

-

-

32

-

-

1

15

اﳉﺰاﺋﺮ

5

92

2

21

197

-

2

13

5

اﻟﻴﻤﻦ

-

5

-

-

24

-

-

-

5

اﻟﺼﻮﻣﺎل

-

2

-

-

4

-

-

-

2

ﺟﻴﺒﻮﰐ

1

7

-

7

24

-

-

6

15

اﻟﻤﺠﻤﻮع

152

3451

49

538

6892

-

12

2054

8692

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

630

31.259

376

7.791

57.475

47

481

3.926

379.656

اﻟﻌﺎﻟﻢ

4.784

405.891

32.324

55.30

767.459

672

28.270

186.467

2.940.798

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ
ﺳﻮرﻳﺎ

راﻫﺒﺎت
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ﻻﺋﻜﻴﺔ

ﻻﺋﻜﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺗﺼﻨّﻒ اﳌﺪارس و ّ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ واﳌﺴﺘﻮى واﶈﺘﻮى ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت
ّ
ّ
ّ
8

ﳐﺼﺼﺔ
ﻳﺘﺼﻮر ّ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﲡﻠﺐ ﺗﻠﻚ ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم ,وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ّ
ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻮزﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘّﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻳﺘﻮﻗّﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻨﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﰲ أﺧﺮى ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺣﱴ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﻧﻈﺮ
اﳉﺪول رﻗﻢ.(10 :
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ .10 :أﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻼّب ﻓﻲ ّ
2004م.

ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ

ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ

ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ

ﻋﻠﻴﺎ أﺧﺮى

349

9.893
26.749

ﻋﺪد

ﺻﺒﻴﺔ ﻓﻲ

ﻋﺪد

ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ

ﻋﺪد

ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ

ﻣﺪارس

ﻣﺪارس

اﻟﻤﺪارس

اﻟﻤﺪارس

اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ

اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ

اﻷﻣﻮﻣﺔ

اﻷﻣﻮﻣﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

255

25.208

275

107.676

28

8.769

-

279

40.696

357

124.994

197

139.737

1.246

801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

3.426

19

6.881

7

2.318

22

-

-

1

2.438

3

9.272

1

3.035

-

-

-

اﻟﻌﺮاق

39

1.612

17

2.143

16

6.170

200

540

-

ﻣﺼﺮ

183

23.662

176

78.820

68

17.154

4.710

170

-

اﻟﻜﻮﻳﺖ

3

1.800

1

4.500

1

3.000

-

-

-

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

54

6.376

29

22.739

26

3.752

-

255

3.843

ﻟﻴﺒﻴﺎ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻷردن

39

4.352

29

19.370

20

2.000

-

-

-

ﻋﻤﺎن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻗﻄﺮ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

1

400

1

990

1

156

-

-

-

اﻟﻤﻐﺮب

20

3.621

28

8.566

30

3.585

-

-

-

ﺗﻮﻧﺲ

8

965

7

3.644

1

176

-

-

-

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

2

384

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻴﻤﻦ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺼﻮﻣﺎل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺴﻮدان
ّ
ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ّ
ﺳﻮرﻳﺎ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

9

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎ
ت
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﺎم

1

138

4

1.365

2

311

-

-

-

913

115.078

946

390.960

382

190.163

6.178

2.115

40.485

اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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ّ

ﻹﳚﺎد ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪم ﳍﺎ ،ﺗﺘﻌﻠّﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
ﺗﻘﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ.
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ّ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان؛ ّ
ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ّ
وﲢﻮل «اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴّﺔ
ﻓﺄﻣﺎم ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻄﺎع
ّ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﺪانّ ,
اﺠﻤﻟﺎﻧﻴﺔ» إﱃ ﺣﻠﻢ ﻟﻌﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ واﳌﻌﻮزﻳﻦ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﺎﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﻼذ أﻣﺎم
اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ.(11 :
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – 2004م.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ .11 :ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

دور

دور

روﺿﺎت

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺠﺬام

اﻟﻌﺠﺰ
ّ

اﻷﻳﺘﺎم

اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﺧﺮى

5

5

22

11

53

156

336

53

9

12

36

53

436

-

-

-

-

-

3

86

16

155

-

-

-

18

53
270

ﺑﺤﺴﺐ

اﻟﺒﻠﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت

اﻟﺴﻮدان
ّ

10

61

13

43

178

-

42

-

-

-

-

-

4

15

-

19

4

8

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻌﺮاق

5

6

-

6

13

3

-

2

ﻣﺼﺮ

9

127

-

28

25

28

3

38

12

اﻟﻜﻮﻳﺖ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

10

14

-

9

-

11

-

3

1

48

ﻟﻴﺒﻴﺎ

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

اﻷردن

1

1

-

-

-

-

1

3

-

6

ﻋﻤﺎن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻗﻄﺮ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻮرﻳﺎ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

10

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻤﻐﺮب

2

6

-

2

1

8

-

2

-

21

ﺗﻮﻧﺲ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

1

-

-

2

-

-

6

2

8

19

اﻟﻴﻤﻦ

-

3

-

4

-

-

-

-

-

7

اﻟﺼﻮﻣﺎل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻔﻘﺪ وﺟﻬﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ وﻣﺘﺴﺎرع ،ﲡﻠّﻰ ذﻟﻚ
ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ ،ﺣﱴ ﺻﺎر اﻟ ّﺪارس ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﲤﺖ
وراء اﻟﺼﺤﺮاء ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻪ ,وﻣﻨﺒﺘّﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻛﻤﻦ ﻳﺪرس ﺣﻀﺎرات ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ,ﻻ ّ
ﻟﻪ وﻻ ﻟﻮاﻗﻌﻪ ﺑﺼﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﺎﱂ اﻷدﻳﺎن اﻟﻐﺎﻣﱯ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺎﻟﻮ.

- ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE 2004. Libreria Editrice Vaticana 2006.
 - 2ﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ) (-اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﺪاول اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ،ﺗﺸﲑ إﱃ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺬﻛﻮر.
أ  -ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ راﻋﻮي أو ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎت اﳉﺪول.
ب -وﺟﻮد ّ
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ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺰب



وﺻﻞ اﻹﺳﻼم إﱃ اﻟﺼﲔ ﺑﻄﺮق ﺛﻼث:
أ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﱰﻛﺴﺘﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ب  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺟـ -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺒﻼد ﺳـﻨﺔ 651م ﰲ ﻋﺼـﺮ أﺳـﺮة )ﺗـﺎﻧﻎ( ،وأﺧـﺬ ﻳﻨﺘﺸـﺮ
ﺷــﻴﺌﺎً ﻓﺸــﻴﺌﺎً ﰲ ﻋﺼــﺮ أﺳــﺮة )ﺳــﻮﻧﻎ( ،ﰒ ﻗــﻮى وازدﻫــﺮ ﰲ ﻋﺼــﺮ )ﻳـﻮان( أو اﳌﻐــﻮل وﻋﺼــﺮ ﻣﻨــﻎ،
أﻣــﺎ ﻋﺼــﺮ ﻣﺎﻧﺸــﻮ ﻓﻜــﺎن ﻋﺼــﺮ اﳌﺼــﺎﺋﺐ واﻟﻜـﻮارث ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ؛ ﻟﻘــﺪ ﻫﻠــﻚ ﻓﻴــﻪ اﻟﻜﺜــﲑون,
واﻟﺒــﺎﻗﻮن ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺜﻘﻠــﲔ ﺑﻘﻴــﻮد ذﻟــﻚ اﻟﻌﺼــﺮ ،ﻟﻘــﺪ ﻇــﻞ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﰲ اﻟﺼــﲔ
ﻓ ـﱰات ﻣﺘﻘﻠﺒــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﳊﺎﻛﻤــﺔ ﰲ اﻟﺼــﲔ ،وﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻌﺮﺿ ـﻮا ﻟــﻪ أﺛﻨــﺎء اﻟﺜــﻮرة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻏﻠﻘﺖ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﺿﻄﻬﺪوا ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﻬـﺎء ﻋﻬـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺜـﻮرة ﲢﺴـﻨﺖ ﻧﺴـﺒﻴﺎً
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳍﻢ ,وأﻋﻴﺪ ﻓﺘﺢ وﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺟﺪ.
ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ
ﺟ ــﺎءت ﻋﻤ ــﺎرة اﳌﺴ ــﺎﺟﺪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺼ ــﲔ ﺑﺴ ــﻴﻄﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ـﺮار ﻣﺴ ــﺎﺟﺪ اﻹﺳ ــﻼم اﻷوﱃ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨ ــﺔ
اﳌﻨﻮرة واﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة واﻟﻔﺴﻄﺎط ،ﰒ ﺗﻄﻮرت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺄﺛﺮت
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 -1اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺮوح اﻟﻤﻌﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ

 باحث من مصر .

1

ﻣﺜــﻞ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ وﺟــﻮد ﳏـﺮاب ﻟﻠﺼــﻼة ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ ,وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻧـﺮاﻩ ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺟﺪ
اﻟﱵ ﲣﻠﻮ ﻣـﻦ اﻟﺰﺧـﺎرف ,وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﺣـﺚ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻌـﺾ اﳌﺴـﺎﺟﺪ -
وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﲑة اﳌﺴﺎﺣﺔ أو اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ -ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮاء اﳌﻌﻤﺎري
واﻟﺰﺧﺮﰲ.
 -2اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ
وذﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻷﺳــﻘﻒ اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ذات اﻷﺷــﻜﺎل اﳌﻌﺮوﻓــﺔ ،وﻧــﺘﺞ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘــﺄﺛﺮ ﰲ ﺑﻌــﺾ
اﳌﺴــﺎﺟﺪ ﻃﻐﻴــﺎن ﻟﻠﻄــﺎﺑﻊ اﶈﻠــﻲ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧ ـﺎً اﻣﺘ ـﺰاج ﺑــﲔ
اﻟﻄ ــﺎﺑﻊ اﶈﻠ ــﻲ واﻟﻄ ــﺎﺑﻊ اﳌﻌﻤ ــﺎري ﻟﻠﻌﻤ ــﺎرة اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ,وﻧ ـﺘﺞ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺪﻣﺞ ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤ ــﺎري
ﻣﺘﻤﻴﺰ.
 -3اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻧــﺮى ذﻟــﻚ ﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﳉــﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺒــﺎﱐ ,ﻣــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌــﺪاﺧﻞ واﳌــﺂذن ذات
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار.
أﳊﻘ ـ ــﺖ ﺑﺎﳌﺴ ـ ــﺎﺟﺪ اﻟﻜ ـ ــﱪى ﰲ اﻟﺼ ـ ــﲔ ﻣﺒ ـ ــﺎن ﻋﺪﻳ ـ ــﺪة ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ ﺧﺼ ـ ــﺺ ﻛﻤﻜﺘﺒ ـ ــﺎت ﳊﻔ ـ ــﻆ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺼﺺ ﻛﺨﺰاﻧﺎت ﻷدوات اﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻣﻨﻬـﺎ ﻓﺼـﻮل ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ،وﻣﺴـﺎﻛﻦ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻤﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ﻣﺮت ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺼﲔ ﲞﻤـﺲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﻨـﺬ وﺻـﻮل اﻹﺳـﻼم إﱃ ﺗﻠـﻚ اﻟـﺒﻼد ,وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩاﳌﺮاﺣﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﺎرة اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻮاﻳﺘﺸﻨﻎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮاﻧﻐﺸﻮ
ﺑﻠﻐ ــﺖ اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼ ــﻴﻨﻴﺔ أوﺟﻬ ــﺎ ﰲ ﻋﻬ ــﺪ أﺳ ــﺮة ﺗ ــﺎﻧﻎ )907-618م( ،ﺣﻴ ــﺚ
أﺻ ــﺒﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻐﺸ ــﻮ ﻣﺮﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻌ ــﺪد ﻛﺒ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﺠ ــﺎر اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،وﻗﻮاﻧﻐﺸ ــﻮ ﻫ ــﻲ إﺣ ــﺪى اﳌ ــﺪن
2

اﻟﺴ ــﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼ ــﲔ وأﺑ ــﺮز ﺛﻐﻮرﻫ ــﺎ ،وﻣ ــﻦ ﻫـ ـﺆﻻء اﻟﺘﺠ ــﺎر ﲨﺎﻋ ــﺔ اﺳ ــﺘﻮﻃﻨﻮا ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ﻓﺒﻨـ ـﻮا
ﻣﺴـ ــﺎﺟﺪ ﻷداء اﻟﺼـ ــﻼة وﻣﻌﺎﳉـ ــﺔ ﺷـ ــﺌﻮ ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺎﻟـ ــﺪﻳﻦ واﻟﻌﺒـ ــﺎدات ،وﻳﻌﺘﻘـ ــﺪ ﺑـ ــﺄن ﻣﺴـ ــﺠﺪ
ﻫﻮاﻳﺘﺸﻨﻎ )اﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻨﱯ( ،ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟـﱵ ﺑﻨﻴـﺖ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﳌﺴـﻠﻤﲔ اﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﺼـﲔ؛
ﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ ،-وﻳﺆﻛـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻧﻘـﺶ ﺗـﺎرﳜﻲ ﻋﻠـﻰ ﻟـﻮح
رﺧﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
«ﻫــﺬا ﻫــﻮ أول ﻣﺴــﺠﺪ ﰲ اﻟﺼـﲔ ﺑﻨــﺎﻩ ﺳــﻴﺪﻧﺎ وﻗــﺎص -رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ-؛ إذ دﺧــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪار
ﻹﻇﻬﺎر اﻹﺳـﻼم ﺑـﺄﻣﺮ رﺳـﻮل اﷲ -ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ،-ﰒ ﺟـﺪدﻩ اﳌﺘـﺄﺧﺮون ﻣـﺮة ﺑﻌـﺪ ﻣـﺮة،
ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﻵن ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻣـﻦ اﻵﻓـﺎت ،وﻫـﻮ ﰲ اﻟﺼـﲔ ﻣﺒـﺪأ اﻹﺳـﻼم وﻣﻨﺒـﻊ اﻟﻌﻠـﻮم،
ﻓﻴﻨﺒﻐــﻲ ﳌﺴــﻠﻤﻲ اﻟﺼــﲔ أن ﻳﺰﻳﻨ ـﻮا ﻇﻬــﺮﻩ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﻠﻤﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠــﺪ ﺧﺼﻮﺻ ـﺎً
إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ،ﻓﺎﻋﺘﱪوا ﻳﺎ أوﱄ اﻷﺑﺼﺎر..
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :اﻟﻮﺻﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ».
ﻛﻠﻤــﺔ ﺟــﺪدﻩ اﳌﺘــﺄﺧﺮون ﻣــﺮة ﺑﻌــﺪ ﻣــﺮة ،اﻟـﻮاردة ﰲ اﻟــﻨﺺ ﺗــﺪل ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻫــﺬا اﻟــﻨﺺ ﻗــﺪ
ﺟــﺎء ﻣﺘــﺄﺧﺮاً وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌــﲏ ﻋــﺪم ﺻــﺤﺔ اﻟﻘﺼــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻘــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺘﻄــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ،
واﳌــﺮﺟﺢ أن وﻗــﺎص اﻟ ـﻮارد ذﻛــﺮﻩ ﰲ اﻟــﻨﺺ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن أﺣــﺪ اﻟﺘﺠــﺎر أو اﻟــﺪﻋﺎة اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﻟــﺬﻳﻦ
ﻗ ــﺪﻣﻮا إﱃ اﻟﺼ ــﲔ ﰲ ﻓ ــﱰة ﻣﺒﻜ ــﺮة .دﻣ ــﺮ ﻫ ــﺬا اﳌﺴ ــﺠﺪ ﰲ ﺳ ــﻨﺔ 1343م ﰲ ﻋﻬ ــﺪ ﺗﺸﻴﺘﺸـ ـﻴﻨﺦ
)أﺳﺮة ﻳﻮان( ،وأﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺳﻨﺔ 1935م ،وﻫﻮ ﻛﺒﲑ اﳌﺴـﺎﺣﺔ ,ﺣﺴـﻦ اﻹﺿـﺎءة ,ﳑﻴـﺰ
ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎً ،ﰒ أﻋﻴﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺒﺎﱐ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،وأﺻـﺒﺢ ﺑـﺬﻟﻚ ﻫـﺬا
اﳌﺴﺠﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﶈﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻵﺛﺎرﻳﺔ ﰲ أﻗﺪم أﺟﺰاﺋﻪ ،ﻓﻤﺌﺬﻧﺘﻪ ﻣﺎ
زاﻟــﺖ ﲝﺎﻟﺘﻬــﺎ اﻟﻘﺪﳝــﺔ ،وﻫــﻲ أﺳــﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺸــﻜﻞ ،ﺗﺮﺗﻔــﻊ  36ﻣـﱰاً ﻋــﻦ أدﱘ اﻷرض ،أﻣــﺎ ﺟــﺪرا ﺎ
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮب ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘـﲔ داﺧﻠﻴـﺔ وﺧﺎرﺟﻴـﺔ ،ﺣﺸـﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺗـﺮاب ﻟﺘﻘﻮﻳـﺔ اﳉـﺪران ،وﰲ
ﺟــﻮف اﳌﺌﺬﻧــﺔ ﺳــﻠﻤﺎن ﻟﻮﻟﺒﻴــﺎن ،ﻻ ﻳﺘﺸــﺎﺑﻚ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮ ،وﻟﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ  154درﺟــﺔ،
وﻇــﺎﻫﺮة وﺟــﻮد ﺳــﻠﻤﲔ ﺑﺎﳌﺌﺬﻧــﺔ ﺷــﺎﻫﺪﻧﺎﻫﺎ أﻳﻀـﺎً ﰲ ﻣﺌﺬﻧــﺔ اﻟﻐــﻮري ﺑﺎﳉــﺎﻣﻊ اﻷزﻫــﺮ ,وﻫــﻲ ﺗﺘﻤﻴــﺰ
ﺑﻮﺟــﻮد ﻣﺴــﻠﻤﲔ ﻻ ﻳــﺮى اﻟﺼــﺎﻋﺪ ﰲ أﺣــﺪﳘﺎ اﻟﻨــﺎزل ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻢ اﻵﺧــﺮ ،وﰲ ﻣﺌﺬﻧــﺔ ﻫﻮاﻳﺘﺸــﻨﻎ
ﻧﻮاﻓﺬ ﺻﻐﲑة ﻋﻠﻰ ﺟﺪرا ﺎ ﻟﺘﺴﺮﻳﺐ اﻟﻀﻮء إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ.
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ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﻴﻐﺠﻴﻨﻎ
ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺒﲑ ،ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘـﺪر ﻜﺘـﺎر واﺣـﺪ ،وﻳﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺒـﺎن رﺋﻴﺴـﺔ ،ﻫـﻲ ﻣﻜـﺎن
اﻟﺼــﻼة ,واﻟــﺪﻋﻮة ,واﻟﺒﻮاﺑــﺔ ،وﻗــﺪ ﺑﻨﻴــﺖ ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺼــﻼة ﺑﺄﺣﺠــﺎر اﳉﺮاﻧﻴــﺖ اﻟﺒﻴﻀــﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
اﻷﺣﺠ ــﺎم وﻫــﻲ ﺗﺸ ــﻐﻞ ﻣﺴــﺎﺣﺔ  600ﻣــﱰ ﻣﺮﺑ ــﻊ .وﻋﻠــﻰ ﻗﺒﺘﻬــﺎ وﺟــﺪرا ﺎ ﻧﻘ ــﻮش ﻣــﻦ اﻵﻳ ــﺎت
اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ،و ــﺪﻣﺖ اﻟﻘﺒــﺔ ﺑﻔﻌــﻞ اﻟــﺰﻻزل اﻟﺸــﺪﻳﺪة ﺳــﻨﺔ 1607م .وﺑﻮاﺑــﺔ اﳌﺴــﺠﺪ ﻳﺒﻠــﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻬــﺎ
ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻣـﱰاً وﻋﺮﺿــﻬﺎ ﻳﻘــﺎرب  5أﻣﺘــﺎر ،وﻫــﻲ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳉﺮاﻧﻴــﺖ ،وواﺟﻬﺘﻬــﺎ ﻣﻌﻘــﻮدة ،واﻟﺒﻮاﺑــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪاﺧﻞ ﺗﺘﻤﻴ ــﺰ ﲟﻤ ــﺮ رﺑ ــﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘ ــﻮد ﺗﻔﺼ ــﻞ ﺑ ــﲔ ﺛ ــﻼث ﻓﺴ ــﺤﺎت ،وﻫ ــﺬﻩ اﻟﺒﻮاﺑ ــﺔ ﺑﺪﻳﻌ ــﺔ
اﳍﻨﺪﺳــﺔ ،ﻣﺘﻨﺎﺳــﻘﺔ اﻷﺟـﺰاء ،ﲨﻴﻠــﺔ اﻟﻨﻘــﻮش ،وﻫــﻲ ﺟــﺪﻳﺮة ﺑــﺄن ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ رواﺋــﻊ اﻟﻔــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ،
وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻌﻤﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﻴﻐﺠﻴﻨﻎ ﻋﺜﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﲔ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻴﲔ ﺗــﺬﻛﺎرﻳﲔ :أﺣــﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ,وﻳُﺮﺟــﻊ ﺑﻨــﺎء اﳌﺴــﺠﺪ إﱃ ﺳــﻨﺔ 1349م،
واﻵﺧ ــﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ وﻳﺮﺟ ــﻊ ﺑﻨ ــﺎء اﳌﺴ ــﺠﺪ إﱃ ﺳ ــﻨﺔ 1010-1009م ,وﻗ ــﺪ ﺟ ــﺮى ﺗﺮﻣﻴﻤ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ
 400ﺳــﻨﺔ ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ اﳌﻘﺪﺳــﻲ ،واﻟــﻨﻘﺶ اﻟﻌــﺮﰊ ﻳــﺬﻛﺮ أن اﳌﺴــﺠﺪ اﲰــﻪ ﻣﺴــﺠﺪ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وأن ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﻴﻐﺠﻴﻨﻎ اﻟﺬي ﺟﺪد ﺳﻨﺔ 1349م ﻗﺪ دﻣـﺮ ,وﻧﻘـﻞ ﻧﺼـﻪ إﱃ ﻣﺴـﺠﺪ
اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ اﻟــﺬي ﻏﻠـﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﺳـﻢ اﳌﺴــﺠﺪ اﻵﺧـﺮ ،واﻟـﺮأي اﻷﺧـﲑ ﰎ ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣــﺎ ﻋﺜـﺮ ﻋﻠــﻰ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﻴﻐﺠﻴﻨﻎ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﻴﲏ ،وﻣـﺎ زال
اﳌﺆرﺧﻮن ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ,وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأدرج ﻫﺬا اﳌﺴـﺠﺪ ﺿـﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﶈﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ ﺳﻨﺔ 1961م.
وﻣ ــﻦ ﻣﺴ ــﺎﺟﺪ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ أﻳﻀ ـ ـﺎً ﺑﺎﻟﺼ ــﲔ« :ﻣﺴ ــﺠﺪ ﺗﺸ ــﻨﺠﻴﺎو أو ﻣﺴ ــﺠﺪ اﻟﻌﻨﻘ ــﺎء ﲟﺪﻳﻨ ــﺔ
ﻫﺎﻧﻔﺘﺸﻮ ،وﻣﺴﺠﺪ ﺷﺒﺎﳔﻪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎ ﻧﻐﺘﺸﻮ».
واﳌﺴﺎﺟﺪ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌـﺬﻛﻮرة ﳜﺘﻠـﻒ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ ﰲ أﺳـﻠﻮب اﻟﻌﻤـﺎرة وزﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﺎء ،ﻏـﲑ أ ـﺎ
ﺗﺸﱰك ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ :إﺣﺪاﳘﺎ :ﻇﻬـﻮر ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﺟﺪ ﰲ اﳌﺮاﻛـﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﲔ ،وأن ﻣﺆﺳﺴـﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ وﻓﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﻮﺟﻴﻪ ﺑﺒﻜﻴﻦ
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ﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺠﺪ ﻣــﻦ أﻗــﺪم ﻣﺴــﺎﺟﺪ ﴰــﺎل اﻟﺼــﲔ ،ﻓﻘــﺪ ﺑــﲏ ﺳــﻨﺔ 996م ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺟــﺎء ﰲ
)ﺗــﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻧﻐﺸــﺎﺗﻎ( ،وﺗﻔﻴــﺪﻧﺎ اﳌﺼــﺎدر اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ أن أﺣــﺪ اﻟﻌــﺮب -وﻳــﺪﻋﻰ اﻟﺸــﻴﺦ ﻗ ـﻮام اﻟــﺪﻳﻦ-
ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ إﱃ اﻟﺼﲔ ،وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻨﺎء أﺗﻘﻴﺎء ﻫﻢ ﺻـﺪر اﻟـﺪﻳﻦ ،وﻧﺎﺻـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ،وﺳـﻌﺪ
اﻟ ــﺪﻳﻦ ،وﻛ ــﺎﻧﻮا أذﻛﻴ ـﺎء وأﻛﻔ ــﺎء رﻓﻀ ـﻮا اﻟﻮﻇ ــﺎﺋﻒ ﰲ اﻟ ــﺒﻼط اﻟﺼ ــﻴﲏ ،وﻗ ــﺎم ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﺑﺒﻨ ـﺎء
ﻣﺴﺠﺪ ﰲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻜﲔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ؛ أي ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻴﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر.
ﻫــﺬا اﳌﺴــﺠﺪ ﻳﻌــﺮف ﺑﺎﺳــﻢ ﻣﺴــﺠﺪ ﻧﻴﻮﺟﻴــﻪ ،وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﺻــﻐﲑ اﳊﺠــﻢ ﰲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣــﺮ ،ﰒ أﺻــﺒﺢ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮرة اﻟــﱵ ﻧﺮاﻫــﺎ اﻟﻴــﻮم ﺑﻌــﺪ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺑﻨﺎﺋــﻪ ﻣـﺮاراً ﰲ ﻋﻬــﺪ أﺳــﺮﰐ ﻣﻴﻨــﻎ وﺗﺸــﻴﻨﻎ )-1368
1411م(.
وﰲ ﺳﻨﺔ 1474م أﻃﻠﻖ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ «ﱄ ﺑﺎي ﺳﻲ» أي دار اﻟﺼـﻼة :وﳌـﺎ ﰎ ﺗﺮﻣﻴﻤـﻪ
ﺳـ ــﻨﺔ  1696ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣﺴـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺒﻼط اﻹﻣﱪاﻃـ ــﻮري ﻣ ـ ــﻨﺢ ﻟﻮﺣ ـ ـﺎً ﻣﻜﺘﻮﺑ ـ ـﺎً ﻋﻠﻴـ ــﻪ «دار اﻟﺼـ ــﻼة
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳ ــﺔ» .ﺗﺒﻠ ــﻎ ﻣﺴ ــﺎﺣﺔ ﻫ ــﺬا اﳌﺴ ــﺠﺪ ﺣـ ـﻮاﱄ ﺳ ــﺘﺔ آﻻف ﻣ ــﱰ ﻣﺮﺑ ــﻊ ,وﻣ ــﻊ أن ﻣﺒﺎﻧﻴ ــﻪ ﻻ
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺷﻜﻼً وﺗﻮزﻳﻌﺎً إﻻ أ ﺎ ﳑﻴﺰة ﺑﺰﺧﺎرف إﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮاز.
أﻣﺎ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮق ,وﻫﻲ ﺗﻐﻄـﻲ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣـﱰ
ﻣﺮﺑﻊ ،وﺗﺘﺴﻊ ﻟﻘﺮاﺑﺔ أﻟﻒ ﻣﺼﻞ ،وﻟﻮ أﻟﻘﻴـﺖ ﻧﻈـﺮة ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮم اﳌﺴـﺠﺪ ﻣـﻦ اﳋـﺎرج ﻟﻮﺟﺪﺗـﻪ َﻣْﺒـ ًـﲎ
ﻛﻼﺳــﻴﻜﻴﺎً ﺻــﻴﻨﻴﺎً ،ﻏــﲑ أن زﺧﺎرﻓــﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄـﺮاز ﲤﺎﻣـﺎً ،وﻳﺸــﻜﻞ اﳌﺼــﻠﻲ ﻣــﻊ اﳊــﺮم
اﳌﻘﺎﺑ ــﻞ ﻟ ــﻪ وﺟﻨ ــﺎﺣﻲ اﳌﺴ ــﺠﺪ اﳉﻨ ــﻮﰊ واﻟﺸ ــﻤﺎﱄ داراً ﻣﺮﺑﻌ ــﺔ) ،أي داراً ﲢ ــﻴﻂ ــﺎ اﳌﺒ ــﺎﱐ ﻣ ــﻦ
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ وﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺳﺎﺣﺔ رﺣﺒﺔ(.
وأﻣﺎ ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﱃ اﻟﻐـﺮب ،وأﻣﺎﻣﻬـﺎ ﺣـﺎﺟﺰ ﻃـﻮﰊ ﻛﺒـﲑ ،ووراءﻫـﺎ ﺑـﺮج ﳌﺸـﺎﻫﺪة
اﳍﻼل ﺳﺪاﺳﻲ اﻷﺿﻼع ﻣﺰدوج اﻷﻓـﺎرﻳﺰ ،وﺗﺒـﺪو ﻣﺒـﺎﱐ اﳌﺴـﺠﺪ ﻣﻨﺴـﺠﻤﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳـﻘﺔ وﳏﻜﻤـﺔ،
ﻓﻬﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﻫﺎﺟﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺛـﺮ اﻟﻐـﺰو اﳌﻐـﻮﱄ ﻟـﻪ ،واﺳـﺘﻘﺮوا ﰲ اﻟﺼـﲔ ﰲ ﻋﻬـﺪ
أﺳــﺮة ﻳ ـﻮان )1386-1217م( ,وﺗــﺰوج اﻟﻜﺜــﲑون ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺻــﻴﻨﻴﺎت وﲢﻮﻟ ـﻮا ﺑﺎﻟﺘــﺪرﻳﺞ إﱃ
ﻣـ ـﻮاﻃﻨﲔ ﺻ ــﻴﻨﻴﲔ ،وﻋﻤﻠـ ـﻮا ﺑﺼ ــﻔﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﰲ اﺳﺘﺼ ــﻼح وزراﻋ ــﺔ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺒ ــﻮر وﻓﻘـ ـﺎً ﻟﻠﻨﻈ ــﺎم
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺼﲔ آﻧﺬاك ،وﻋﻤﻞ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠـﺎرة واﳊـﺮف اﻟﻴﺪوﻳـﺔ ،وﺗﻘﻠـﺪ اﻟﻘﻠﻴـﻞ
ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻬﺪ أﺳﺮة ﻳﻮان ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺸﻴﻴﺪ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺟﺪ ،وﻗﻴــﻞ :إن اﻟﺴــﻴﺪ ﴰــﺲ اﻟــﺪﻳﻦ -أﺣــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ -ﻗــﺪ أﰎ ﻟــﻪ
ﺑﻨــﺎء اﺛــﲎ ﻋﺸــﺮ ﻣﺴــﺠﺪاً ﰲ ﺷﺎﻧﺘﺸــﺎن )ﻛﻮﳕﻴﻨــﻎ اﻟﻴــﻮم( وﺣــﺪﻫﺎ ،وﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺟﺪ اﻟــﱵ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ:
ﻣﺴﺠﺪ دﻳﻨﻔﺘﺸﻮ
ﺗﻘـ ــﻊ دﻳﻨﻔﺘﺸـ ــﻮ )وﻻﻳـ ــﺔ دﻳﻨﻐﺸـ ــﻴﺎن اﻟﻴـ ــﻮم( وﺳـ ــﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌـ ــﺔ ﺧـ ــﱯ ,وﻫـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﳌﻨـ ــﺎﻃﻖ اﳌﺄﻫﻮﻟـ ــﺔ
ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ,وﻳﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﱘ ،ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺆرﺧﻮن أﻧﻪ ﻣـﻦ ﻋﻬـﺪ أﺳـﺮة ﻳـﻮان ،ذﻟـﻚ
أن ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻧﺼ ـﺎً ﻛﺘﺎﺑﻴ ـﺎً ﻗﺎﺋﻤــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺴــﺠﺪ ﺗﻔﻴــﺪﻧﺎ ﲟﺮاﺣــﻞ ﺑﻨﺎﺋــﻪ وﺗﻮﺳــﻌﺘﻪ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﻬــﺪ
واﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺺ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺳﻨﺔ 1348م ،واﻟﻜﺘﺎﺑـﺎت اﳌﻮﺟـﻮدة ـﺬا اﻟـﻨﺺ
ﺗـُ َﻌـ ﱡﺪ ﻣــﻦ أﻗــﺪم ﻛﺘﺎﺑــﺎت اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﻟﺼــﻴﻨﻴﲔ اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ ﺣــﱴ اﻵن ،وﺑﻌــﺪ ﻣــﺮور أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋــﺔ ﺳــﻨﺔ
ﺺ ﻛﺘﺎﰊ ﻳﻌـﻮد إﱃ ﺳـﻨﺔ 1512م,
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻧﻌﺮف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧَ ﱟ
وذﻟﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳉﻨﺮال ﺗﺸﻦ ﻳﻮ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﺘـﻮﱃ رﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺸـﺌﻮن اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺑﺒﻜـﲔ آﻧـﺬاك،
وﺑﻌــﺪ أﻛﺜــﺮﻣﻦ  200ﺳــﻨﺔ أﻋﻴــﺪ ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﳌﺴــﺠﺪ ﻣــﺮة ﺛﺎﻟﺜــﺔ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺟــﺎء ﺑــﻨﺺ ﻛﺘــﺎﺑﻠﻲ ﺑﺎﳌﺴــﺠﺪ
ﻳﻌﻮد إﱃ ﺳﻨﺔ 1731م.
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أن ﻣﺴـﺠﺪ دﻳﻨﻔﺘﺸـﻮ -اﻟـﺬي ﺗﻄـﻮر ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺛـﻼث ﻗﺎﻋـﺎت -ﻗـﺪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ إﱃ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ،وﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟـﺬﻛﺮ أن ﺗﺴـﻠﻴﻂ
اﻷﺿـ ـﻮاء ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴ ــﺎﺟﺪ ﻋﻠ ــﻰ ﳓ ــﻮ ﻣﺘﺴﻠﺴ ــﻞ ﰲ ﺛ ــﻼث ﻓـ ـﱰات ﺗﺎرﳜﻴ ــﺔ –ﻋﺼ ــﺮ ﻳـ ـﻮان وﻣﻴﻨ ــﻎ
وﺗﺸﻴﻨﻎ– ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺠﺪ دﻳﻨﻔﺘﺸﻮ أَْﻣٌﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﲑ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﲔ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮﻧﻔﺠﻴﺎﻧﻎ ﻓﻲ ﺷﻨﻐﻬﺎي
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ﻛﺎﻧــﺖ ﺳــﻮﻧﻔﺠﻴﺎﻧﻎ ﺑﻠــﺪة ذات ﻣﻮﻗــﻊ اﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻫــﺎم ﰲ اﻟــﺪﻓﺎع اﻟﺒﺤــﺮي ﰲ ﻋﻬــﺪ أﺳــﺮة ﻳ ـﻮان,
وﻗــﺪ ﻋــﲔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺣــﺎﻛﻢ ﻣﺴــﻠﻢ اﲰــﻪ ﻧﺎﺻــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻬــﺪ ﺗﺸﻴﺘﺸــﻨﻎ )1368–1341م(،
ﻟﻴﻌﻤـ ــﻞ ﺣﺎﻛﻤ ـ ـﺎً ,وﰲ ﻋﻬـ ــﺪﻩ زاد ﺗﻌـ ــﺪاد اﳌﺴـ ــﻠﻤﲔ ـ ــﺎ ،وﺑﻨـ ــﺖ ﺣﻜﻮﻣـ ــﺔ أﺳـ ــﺮة ﻳ ـ ـﻮان ﻣﺴـ ــﺠﺪاً
إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎً ﰲ ﺳﻮﻧﻔﺠﻴﺎﻧﻎ.
ﻳﻘــﻊ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺠﺪ ﰲ ﺷــﺎرع ﻗﺎﻧﻐﻴﻨﻐﻬــﺎﻳﻨﻎ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪة ﺳــﻮﻧﻔﺠﻴﺎﻧﻎ ،وﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻣﺒﺎﻧﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﻠﻰ
وﻣﺌﺬﻧﺔ ودورة ﻣﻴﺎﻩ ﻟﻠﻮﺿﻮء وﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة ،وﺟﺮى ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺠﺪ وﺗﻮﺳـﻴﻊ ﺑﻨﺎﺋـﻪ أرﺑـﻊ ﻣـﺮات
ﺣﺴ ــﺒﻤﺎ ﺟ ــﺎء ﰲ اﻟﺘ ــﺪوﻳﻨﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴ ــﺔ اﳌﺘ ــﻮﻓﺮة ﻫﻨ ــﺎك ،ﰲ ﺳ ــﻨﺔ 1391و 1582و 1677و
1821م.
ورﻣﻢ آﺧﺮ ﻣﺮة ﰲ ﺳﻨﺔ 1980م ،وأدرج ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﶈﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻨﻐﻬﺎي.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﲤﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ ﻋﻬ ــﺪ أﺳ ــﺮة ﻣﻴﻨ ــﻎ )1644–1368م( ،وﰲ ﻋﻬ ــﺪ ﻫ ــﺬﻩ اﻷﺳ ــﺮة أﻧﺸ ــﺌﺖ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﺜﲑة وﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻮاﺟﻴﻮﻳﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﺂن
ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺷ ــﻴﺂن ﲢﻤ ــﻞ اﺳ ــﻢ ﺗﺸ ــﺎﻧﻐﺎن ،وﻫ ــﻲ ﻋﺎﺻ ــﻤﺔ اﻟﺼ ــﲔ ﰲ ﻋﺼ ــﺮ أﺳ ــﺮة ﺗ ــﺎﻧﻎ )-618
907م( ﻛﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻃﺮﻳــﻖ اﳊﺮﻳــﺮ اﳌﻌــﺮوف ،وﺳــﻜﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ
إﻟﻴﻬــﺎ ،وﺗــﺬﻛﺮ اﳌﺼــﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أن إﻣﱪاﻃــﻮر اﻟﺼــﲔ ﱄ ﻳــﻮ ﻣــﻦ أﺳــﺮة ﺗــﺎﻧﻎ ﻗــﺪ ﺑــﲎ ﻣﺴــﺠﺪاً ﰲ
اﳌﺪﻳﻨـ ــﺔ ﺳـ ــﻨﺔ 762م ،وﻳﻮﺟـ ــﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨ ـ ـﺔ اﻟﻴـ ــﻮم ﺑﻀـ ــﻌﺔ ﻋﺸـ ــﺮ ﻣﺴـ ــﺠﺪاً وﺟﺎﻣﻌ ـ ـﺎً؛ وﻟﻜـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻣﻊ

)ﻫﻮاﺟﻴﻮﻳﻪ( )اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ( ﻫﻮ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺣﺠﻤﺎً ,وﳚُﻤﻊ أﻏﻠﺐ اﳌﺆرﺧﲔ أن ﺗﺎرﳜﻪ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ
أواﺋﻞ ﻋﻬﺪ أﺳﺮة ﻣﻴﻨﻎ.

وﻗﺪ وﺻﻔﻪ ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻮﻳﺪي ﻋﻨﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﻫــﺬا اﳌﺴــﺠﺪ ﻣﺼــﻤﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄ ـﺮاز اﻟﺼــﻴﲏ ،وﻋﻤــﺮﻩ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  12ﻗﺮﻧ ـﺎً ،وﻣﻨﺸــﺂﺗﻪ ﻣﻮزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺴــﺎﺣﺔ  13أﻟــﻒ ﻣــﱰ ﻣﺮﺑــﻊ ،وﻗﺎﻋﺎﺗــﻪ ﻳﺒﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫﺎ  ،60وﻫــﻮ ﻟــﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧ ـﺎً ﻟﻠﺼــﻼة ﻓﻘــﻂ؛
وﻟﻜﻨــﻪ ﻣﺼــﻤﻢ ﲝﻴــﺚ ﻳــﺆدي ﻋــﺪة وﻇــﺎﺋﻒ دﻳﻨﻴــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ آن واﺣــﺪ ،وﻟﻠﻤﺴــﺠﺪ
ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﻼة وﻣﺌﺬﻧـﺔ وﻗﺒـﺔ وﺳـﺒﻴﻞ ﻳـﺮوي ﻋﻄـﺶ اﻟﻌـﺎﺑﺮﻳﻦ ،وﻟﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻛﻠـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﰲ ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﺻﻴﲏ ﺻﺮف ،وﻣﻮزع ﰲ أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜـﻞ ﺑﻨـﺎء إﻻ
إذا ﻧـُﺒﱢ ـﻪَ زاﺋ ــﺮﻩ إﱃ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔ ــﺔ ،واﻟﻐﺮﻳ ــﺐ أن ﺗﻮزﻳ ــﻊ أﺑﻨﻴ ــﺔ اﳌﺴ ــﺠﺪ ُﳝَ ﱢﻜ ـﻦ اﻟﻘ ــﺎدم ﻣ ــﻦ أن ﻳ ــﺮى
اﶈـﺮاب ﻣــﻦ ﻋﻠـﻰ ﺑـُ ْﻌـﺪ أﻟـﻒ ﻣــﱰ وأن ﻳﻈــﻞ ﻣﺘﺠﻬـﺎً ﳓــﻮ اﻟﻘﺒﻠـﺔ وﻫــﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ إﱃ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﺼــﻼة،
ﲝﻴــﺚ ﻳﺴــﻠﻚ ﺑﺎﺑـﺎً ﻣــﻦ وراء ﺑــﺎب وﻗﻮﺳـﺎً وراء ﻗــﻮس؛ ﻟﻴﺠــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ واﻗﻔـﺎً أﻣــﺎ اﶈـﺮاب،
وﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ.
وﻋﻠﻰ واﺟﻬﺎت اﳌﺒﺎﱐ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة ﻧﻘﺸﺖ آﻳـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ،وﻟﻔـﻆ اﳉﻼﻟـﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ،وﻛــﻞ ﻣﺒــﲎ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﺒــﺎﱐ ﻳﻌــﺪ ﲢﻔــﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳــﺔ ﲝــﺪ ذاﺗــﻪ ،أﻣــﺎ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﺼــﻼة ﻣــﻦ
اﻟــﺪاﺧﻞ ﻓــﺈن ﺟــﺪرا ﺎ اﳌﻐَﻄﱠـﺎة ﺑﺎﳋﺸــﺐ اﻟــﺬي ﺣﻔــﺮت ﻋﻠﻴــﻪ آﻳــﺎت ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب اﷲ ،واﻟﻨﻘــﻮش
ُ
اﻟﺒﺪﻳﻌ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﺗﻜﺴ ــﻮ اﻟﺴ ــﻘﻒ ،واﻷﻋﻤ ــﺪة اﳌﺮﻣﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﺣﻔ ــﺮت ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻨﺒﺎ ــﺎ اﻵﻳ ــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴ ــﺔ
واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن ﲨﺎﻻً أﺧﺎذاً وﻫﻴﺒﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﳍﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ ﻓﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ رﺻـﺖ ﺣﺠـﺮات ﻋﺪﻳـﺪة ،ﺗﻀـﻢ ﺑﻴـﺖ اﻹﻣـﺎم وﻣﻜﺘﺒـﺔ ،وﻗﺎﻋـﺎت ﻛﺒـﲑة
ﻣﻠﻴﺌـ ــﺔ ﺑﺎﻷﺛـ ــﺎث اﻟﺼـ ــﻴﲏ اﻟﻔـ ــﺎﺧﺮ ،ﰒ َﻣْﺘﺠـ ـ ًـﺮا ﻟﺒﻴـ ــﻊ اﻟﻌﺎدﻳـ ــﺎت ,وﰲ رﻛـ ــﻦ ﺟﻨـ ــﻮﰊ ﲪـ ــﺎم ﻳﻘﺼـ ــﺪﻩ
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺘﺴﻠﻮن ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ وﻳﺘﻌﻄﺮون وﻳﺘﻮﺟﻬﻮن إﱃ اﻟﺼﻼة.
واﻟﻄﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﻗﺪ أﻗﻴﻢ ﺧﻠﻒ اﳌﺼﻠﻰ ﺗﻞ ﺗﺮاﰊ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺗﻜﺴﻮﻩ اﳊﺸﺎﺋﺶ اﳋﻀـﺮاء ،وﻗـﺪ ﺧﺼـﺺ
ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻴﺼﻌﺪ ﻓﻮﻗﻪ اﻹﻣﺎم أو ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻟﺮؤﻳﺔ اﳍﻼل ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻴﺪﻛﺎﻩ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺷﻐﺮ
ﺗﻘــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻛﺎﺷــﻐﺮ ﰲ ﻏــﺮﰊ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺷــﻴﻨﺠﻴﺎﻧﻎ اﻟﻮﻳﻐﻮرﻳــﺔ ذاﺗﻴــﺔ اﳊﻜــﻢ ،وﺗ ـﺮك ﻗﺘﻴﺒــﺔ ﺑــﻦ ﻣﺴــﻠﻢ
اﻟﺒـ ــﺎﻫﻠﻲ آﺛـ ـ ًـﺎرا ﻗﺪﻣﻴـ ــﻪ ﻓﻴﻬـ ــﺎ ﺳـ ــﻨﺔ 711م ,ﻓﺄﺻـ ــﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛ ـ ـﺰا إﺳـ ــﻼﻣﻴﺎً ذاﺋـ ــﻊ اﻟﺼـ ــﻴﺖ ﻟﻠـ ــﺪاﱐ
واﻟﻘﺎﺻﻲ ،أﻣﺎ «ﻋﻴﺪﻛﺎﻩ» ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ,وﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ «ﻣﻜﺎن اﺟﺘﻤـﺎع
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ﰲ اﻷﻋﻴﺎد» ،وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻴﺪﻛﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﴰﺎﱄ ﻏﺮﰊ ﻣﻴﺪان ﻋﻴﺪﻛﺎﻩ ﰲ ﻗﻠـﺐ ﻣﺪﻳﻨـﺔ
ﻛﺎﺷﻐﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻳﻌﺘﱪ ﺑﺬﻟﻚ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺼﲔ.
ِ
ـﲏ ﻣﺴـﺠﺪ ﺻـﻐﲑ
وﻗﺪ ﻗﻴﻞ :إﻧﻪ ﳌﺎ دﻓﻦ ﺟﺜﻤـﺎن ﺳﻜﺴـﱪ ﻣـﺮزان ﺣـﺎﻛﻢ ﻛﺎﺷـﻐﺮ ﺳـﻨﺔ 1426م ﺑُ َ
ﲜﺎﻧــﺐ ﻗــﱪﻩ ،وأﺻــﺒﺤﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻘﻌــﺔ ﻣﻘــﱪة ﻋﺎﻣــﺔ ﳊﻜــﺎم ﻛﺎﺷــﻐﺮ وﻳﺎرﻗﻨــﺪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ،وﰲ ﺳــﻨﺔ
1788م ﰎ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺑﻨــﺎء اﳌﺴــﺠﺪ اﻟﺼــﻐﲑ ﺑﺘﱪﻋــﺎت ﺳــﻴﺪة ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﺗــﺪﻋﻰ ﻗـﻮﻟﲑﻳﺮا ،وأﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ «ﻋﻴــﺪ ﻛــﺎﻩ» ,أﻣــﺎ ﰲ ﺳــﻨﺔ 1801م ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﺳ ـﻴﺪة ﻣﺴــﻠﻤﺔ أﺧــﺮى
ﺗــﺪﻋﻰ ﺑــﻮرو ﻳﺮﺑﻴــﺎر أﻋــﺪت ﻧﻔﻘــﺎت ﺳــﻔﺮﻫﺎ إﱃ ﻣﻜــﺔ اﳌﻜﺮﻣــﺔ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀــﺔ اﳊــﺞ ،وﻟﻜــﻦ ﻧ ـﲑان
اﳊــﺮب اﻋﱰﺿــﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ ،ﻓﺎﺿــﻄﺮت إﱃ اﻟﻌــﻮدة ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ أﺗــﺖ ،ﰒ ﺗﱪﻋــﺖ ﺑﻨﻔﻘــﺎت ﺳــﻔﺮﻫﺎ
ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨــﺎء اﳌﺴــﺠﺪ ،ﻛﻤــﺎ وﻗﻔــﺖ أرﺑﻌــﲔ ﻫﻜﺘــﺎراً ﻣــﻦ اﻷرض ﻋﻠﻴــﻪ ،وﺑﻌــﺪ ﻓــﱰة ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻗــﺎم
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﻨﺎك ﲝﻔﺮ ﲝﲑة اﺻـﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﺷـﻖ ﺗـﺮع وﻏـﺮس ﺷـﺠﲑات اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﶈﻴﻄـﺔ ﺑﺎﳉـﺎﻣﻊ ،وﰲ
ﺳﻨﺔ 1876م أﺿـﻴﻔﺖ إﱃ اﳉـﺎﻣﻊ دورة ﻣﻴـﺎﻩ ﻟﻠﻮﺿـﻮء وﻣﺌﺬﻧـﺔ وﺣﺠـﺮات ﻟﻠﺪراﺳـﺔ واﻟﺴـﻜﻦ ﻣـﻦ
ﺷﺄ ﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ دارس ،ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻗﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻄﺢ ﻣﺒـﲎ اﳌﺼـﻠﻰ ،اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي زاد ﻣـﻦ
روﻋــﺔ اﳌﺴــﺠﺪ إﱃ ﺣــﺪ ﻛﺒــﲑ ،وﺣــﲔ ﺿ ـﺮﺑﺖ اﻟــﺰﻻزل ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻛﺎﺷــﻐﺮ 1900م ،ﺗﻌــﺮض ﺟــﺎﻣﻊ
ﻋﻴــﺪﻛﺎﻩ ﻟــﺪﻣﺎر ﺷــﺪﻳﺪ ،ﻓﻠﺠــﺄ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻫﻨــﺎك إﱃ ﲨــﻊ اﻟﺘﱪﻋــﺎت ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨﺎﺋــﻪ ،أﻣــﺎ اﳌﺌــﺬﻧﺘﺎن
اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺮﺗﻔﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ ﺑﻮاﺑﺔ اﳉﺎﻣﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺑﻨﺎؤﳘﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،وﻗـﺪ رﻣـﻢ
اﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ،وﻫﻮ ﻳـُ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﺛﺎر اﶈﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ ﺗﻘ ــﻊ ﰲ ﻋﻬ ــﺪ أﺳ ــﺮة ﺗﺸ ــﻴﻨﻎ اﻟ ــﱵ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺗﺘﺒ ــﻊ ﺳﻴﺎﺳ ــﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀ ــﺔ ﻟﻺﺳ ــﻼم ،وإن
اﺿﻄﺮت أﺣﻴﺎﻧﺎً إﱃ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺪو ٍاع ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﰲ ﻇﻞ ﳏﺎﺑﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻧﺸـﺄت اﻟﻌﺪﻳـﺪ
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ:
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﻧﻐﺸﻴﻦ
ﺗﻘﻊ وﻻﻳﺔ ﺗﻮﻧﻐﺸﲔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﺒﻠﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻴﻐﺸﻴﺎ ،وﳝﺜﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ  %80ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
ﺳﻜﺎ ﺎ ،وﻳﻮﺟﺪ ﺎ اﻟﻴﻮم ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻣﺴﺠﺪ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﺘﻮﻧﻐﺸﲔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﻬﺪ
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أﺳﺮة ﺗﺸﻴﻨﻎ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻘﺮاً ﻟﻠﺜﻮار اﳌﺴﻠﻤﲔ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣـﻦ 1864 -1853م ،وﺗﻌـﺮض
اﳌﺴﺠﺪ ﻷﺿﺮار ﻋﺪﻳﺪة وﺣﺮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﺳـﻨﺔ 1856م ﺑﻌـﺪ اﺣﺘﻼﳍـﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨـﺔ,
وﺑﻌﺪ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻗﺎم اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﺈﻋـﺎدة ﺑﻨﺎﺋـﻪ اﻋﺘﻤـﺎداً ﻋﻠـﻰ ﺗﱪﻋـﺎ ﻢ ،اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺟﻌﻠـﻪ ﳛـﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻼﳏﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،وأﻋﻠﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ 1936م ﻋﻦ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣـﺔ وﻻﻳـﺔ ﻳﻮﻫـﺎي ذاﺗﻴـﺔ
اﳊﻜﻢ ﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮى.
ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮﻫﻴﻬﻮت
ﻫﻮﻫﻴﻬــﻮت ﻋﺎﺻــﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ،وﻳﻮﺟــﺪ ــﺎ ﲦﺎﻧﻴــﺔ ﻣﺴــﺎﺟﺪ ،أﻗــﺪﻣﻬﺎ وأﻛﱪﻫــﺎ ﻫــﻮ
ﺟــﺎﻣﻊ ﻫﻴﻬــﻮت ﺧــﺎرج ﺑﻮاﺑــﺔ اﳌﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗــﺪ ﺑــﲏ ﺳــﻨﺔ 1789م .ﻋﺮﻓــﺖ ﻣﺒــﺎﱐ
ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮﻫﻴﻬﻮت ﺑﻔﺨﺎﻣﺘﻬﺎ وروﻋﺔ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ ﻣﺒﲎ اﳌﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻃﺮاز اﻟﻘﺼـﻮر اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ،
ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﲬـﺲ ﻣﻘﺼـﻮرات ﲨﻴﻠـﺔ ،ﺳﺪاﺳـﻴﺔ اﻟﺸـﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗـﺔ اﻻرﺗﻔـﺎع ،ﳑـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﻨﻔـﺮد ﺑﺄﺳـﻠﻮب
ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎص.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﲤﺘــﺪ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ 1912م إﱃ وﻗﺘﻨــﺎ اﳊﺎﺿــﺮ ,وﻗــﺪ ﺑــﲎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﳌﺴﺎﺟﺪ وﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﺴﺠﺪ دوﻧﻐﻘﻮان ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﻨﻴﻨﻎ
ﺷــﻴﻨﻴﻨﻎ ﻫــﻲ ﻋﺎﺻــﻤﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺗﺸــﻴﻨﻐﻬﺎي ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘﻄــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺑﻜﺜﺎﻓــﺔ ،وﻗــﺪ ﺑــﲏ ﻣﺴــﺠﺪ
ﺻــﻐﲑ ﻫﻨــﺎك ﰲ ﻣﻄﻠــﻊ ﻋﻬــﺪ أﺳــﺮة ﻣﻴﻨــﻎ )1644–1368م( ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪ اﳉﻨـﺮال اﳌﺴــﻠﻢ ﻣﻮﻳﻨــﻎ؛
ﻟﻜﻨــﻪ دﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ أﻳــﺪي ﺳــﻠﻄﺔ ﺗﺸــﻴﻨﻎ )1911–1644م( ،ﻓﻘــﺎم اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺑﺈﻋــﺎدة ﺑﻨﺎﺋــﻪ ،ﰒ
ﻫــﺪم ﺛﺎﻧﻴــﺔ ,وﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﺔ 1911م ﻴــﺄ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ إﻋــﺎدة ﺑﻨﺎﺋــﻪ ,واﺳــﺘﻐﺮق ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ ﺳــﻨﺘﲔ،
وﻟﻜــﻨﻬﻢ ﻓﻜــﻮﻩ ﺳــﻨﺔ 1916م ﺑﺴــﺒﺐ اﳓ ـﺮاف ﻗﺎﻋــﺔ ﺻــﻼﺗﻪ ﻋــﻦ اﻟﻘﺒﻠــﺔ ،وﳌــﺎ ﰎ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻘﺒﻠــﺔ،
أﻋﻴـ ــﺪ ﺑﻨـ ــﺎء اﳌﺴـ ــﺠﺪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻄـ ــﺎق واﺳـ ــﻊ ،ﰲ اﳌـ ــﺪة ﺑـ ــﲔ  1946و 1947م ,وأﺿـ ــﻴﻒ إﻟﻴـ ــﻪ
ﺟﻨﺎﺣﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﺟﻨﻮﰊ واﻵﺧﺮ ﴰﺎﱄ ﻣﻜﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﲔ.
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ﻛﻤــﺎ أﺿــﻴﻒ ﻟــﻪ ﺑﻮاﺑﺘــﺎن وﻣﺌــﺬﻧﺘﺎن وأﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﲦــﺎﻧﲔ ﻏﺮﻓــﺔ إﺿــﺎﻓﻴﺔ ,ﺣــﱴ أﺻــﺒﺢ ﺟﺎﻣﻌ ـﺎً ﻋﻠــﻰ
اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ اﻟﻴﻮم .ﻳﺸﻐﻞ ﺟﺎﻣﻊ دوﻧﻐﻔـﻮان ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﺗﺮﺑـﻮ ﻋﻠـﻰ  13.600ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ،ﺗﺒﻠـﻎ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ  4.600ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ،ﻟـﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘـﱪ أﻛـﱪ ﺟـﺎﻣﻊ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ
ﺗﺸـﻴﻨﻐﻬﺎي ﻓﺤﺴـﺐ؛ ﺑــﻞ ﻫـﻮ ﻳﻘـﺮب ﻣــﻦ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻴــﺪﻛﺎﻩ ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﻛﺎﺷـﻐﺮ وﺟــﺎﻣﻊ ﻫﻮاﺟﻴﻮﻳـﻪ ﲟﺪﻳﻨــﺔ
ﺷــﻴﺂن ,وﻫــﻮ ﳚﻤــﻊ ﰲ ﻋﻤﺎرﺗــﻪ ﺑــﲔ ﻓــﻦ اﻟﻌﻤــﺎرة اﻟﺼــﻴﲏ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي وأﺳــﻠﻮب اﻟﻌﻤــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ،
واﳌ ــﺪﺧﻞ اﻷول ﻟﻠﺠ ــﺎﻣﻊ ﻳﺒﻠ ــﻎ ارﺗﻔﺎﻋ ــﻪ ﻋﺸ ــﺮة أﻣﺘـ ـﺎر وﻋﺮﺿ ــﻪ ﲬﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ ﻣـ ـﱰاً وأﻋﻠ ــﻰ ﻋﻘ ــﺪﻩ
ﻛﺘﺎﺑــﺎت ﻣﺬﻫﺒــﺔ ﻧﺼــﻬﺎ« :ﺟــﺎﻣﻊ دوﻧﻐﻘ ـﻮان ﰲ ﺷــﻴﻨﻴﻨﻎ» ,وﺑــﲔ اﳌــﺪﺧﻞ اﻷول واﳌــﺪﺧﻞ اﻟﺜــﺎﱐ
اﻟــﺬي ﻳﻠﻴــﻪ ﺛﻼﺛــﻮن ﻣ ـﱰاً ،وﻟــﺪى دﺧــﻮل اﻟﺰاﺋــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌــﺪﺧﻞ ﳚــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ أﻣــﺎم ﺻــﺤﻦ ﺗﺒﻠــﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  4.500أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻊ وﻧﺼﻒ اﳌﱰ ،وﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺟﻨﺎﺣـﺎن ﺟﻨـﻮﰊ وﴰـﺎﱄ ﻣﻜﻮﻧـﺎن ﻣـﻦ
ﻃــﺎﺑﻘﲔ ،أﻣــﺎ اﳉﻨــﺎح اﻟﺸــﻤﺎﱄ ﻓﻤﺨﺼــﺺ ﻟﻼﺳــﺘﻘﺒﺎل وﺧــﺰن اﻟﻜﺘــﺐ واﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻌــﺎم ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ
اﳉﻨــﺎح اﳉﻨــﻮﰊ ﳐﺼــﺺ ﻟﺴــﻜﻦ ﻃــﻼب اﻟﻌﻠــﻢ واﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ،وﺗﻨﺘﺼــﺐ ﰲ ﻏــﺮﰊ ﺻــﺤﻦ
اﳉﺎﻣﻊ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة ,وﻫﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  136ﻣﱰاً ﻣﺮﺑﻌﺎً.
ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺴـﺎﺟﺪ اﻟﺼـﲔ وﻃﺮزﻫـﺎ اﳌﻌﻤﺎرﻳـﺔ وﻋﺼـﻮر إﻧﺸـﺎﺋﻬﺎ ،وﻫـﻲ ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﻣـﺎ زﻟﻨـﺎ
ﰲ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻋﻠــﻰ اﻟ ـﱰاث اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﺗــﺎرﻳﺦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ
ﺬﻩ اﻟﺒﻼد.
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ﺗداﺧﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ
ﻧﻣوذج اﻟ ّﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ
أﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳدي



ﻧﺑﺗﻐﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑرﻳز أﻫﻣﻳﺔ ﻧﺻوص اﻟﻧوازﻝ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ )اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟدﻳﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت( ،وﺳﻧﺿرب اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺗون اﻟﻣﺧطوطﺔ
ﻣﻧﺑﻬﻳن ﻓﻲ اﻟوﻗت
واﻟﻣطﺑوﻋﺔ .وﻏﺎﻳﺗﻧﺎ ﻟﻔت اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﻣﻌﺎﺻرّ ،
ار ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي
ﺣﻳز اﻟﻧﺻوص اﻷَ ْﻏ َﻔﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ازورًا
ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﺿرورة ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ّ

ﺗُﺳﺗﺛﻣر اﻟﻧﺻوص واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ .ﻟﻳس ﻓﻲ ﻣرادﻧﺎ اﻟﺗﻧﻘّص ﻣن ﺷﻲء؛ ﺑﻝ ﻧﻧﺎدي
ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﻫو ﻟﻧﺎ ،وﻋدم اطّراح ﻣﺎ ﻟﻐﻳرﻧﺎ.
ﻣﻔﻬوم اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ

ﻟن ﻳﻘف اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧوازﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ
ﺗﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻘوم ،وﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﱠﻧو ِازﻝ ..و ِ
اﻟﻧﺎزﻟﺔ :اﻟﺷدﻳدة ِ
اﻟﻠﻔظ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ،ﻓﻣﺛﻼ ﻧﻘ أر ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌربِ « :
اﻟﻧﺎزﻟﺔ
اﻟﺷ ﱠدة ﻣن ﺷداﺋد اﻟدﻫر ﺗﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻧﺎس») .ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب :ﻧزﻝ( ﻟﻛن اﻟﻧوازﻝ ﻣن ﺣﻳث ﻫﻲ ﻣﺻطﻠﺢ

ت ﻟﻠﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻳث
ﻓﻘﻬﻲ ٕ -وان ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ طﺎرﺋﺔ وﺣﺎدﺛﺔ -ﺗَ ُﻣ ّ
ﺗﻌﻧﻲ «اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟزﺋﻳﺔ» ،1وﺗﻌﻧﻲ« :ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻘﺎﺋدﻳﺔ أو أﺧﻼﻗﻳﺔ أو
ذوﻗﻳﺔ ﻳﺻطدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،ﻓﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﺟد ﻟﻬﺎ ﺣﻼً ﻳﺗﻼءم وﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗواﻋد ﺷرﻋﻳﺔ» .2وﻓﻲ ﺗﻌرﻳف آﺧر أﻧﻬﺎ« :ﺗﻠك اﻟﺣوادث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻧﺎس ،ﻓﻳﺗّﺟﻬون
إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻬﺎ» .3وﻟﻳس ﻫذا اﻻﺻطﻼح ﻣﺣ ّﻝ اﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء،
ﺣﻳث ﻻ ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻧﺎسٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗطﻠق اﺻطﻼﺣﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﻔﺗﺎوى واﻷﺟوﺑﺔ
واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ واﻷﺳﺋﻠﺔ واﻷﺣﻛﺎم.
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧوازﻝ:

ِ
ﻣﺧﺗﻠف أطوارﻫﺎ -ﺑﺣﻳﺎة اﻟﻣﺳﻠم ،وﻛﺎن ﻣن ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻟﺗﺟدد واﻟطﺎﺑﻊ
ارﺗﺑطت اﻟﻧوازﻝ- 4ﻓﻲ
ﺗﻌودﻩ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ )ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﺑﺎدات
اﻟﻣﺣﻠﻲ؛ ﻷن اﻟﻧوازﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﺻودا ﻣن ﻟدن اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻲ ﻓﻳﻣﺎ ّ
واﻟﻌﻘﻳدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌروﻓﺔ( وﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﻌودﻩ )اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟطﺎرﺋﺔ.(..

ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧوازﻟﻲ ﻣﺳﺎﻳرة اﻟﺗطور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،ﻣطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ إذا واﺟﻬﺗﻪ

ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﻟم ﻳﻌﺟز ﻋن اﻟﺟواب ﻋﻧﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻔﻘﻳﻪ اﻟﻧوازﻟﻲ -ﻓﻲ ﻧظر ﻋوام اﻟﺳﺎﺋﻠﻳن وﺧﺎﺻﺗﻬم -ﻫو
 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
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اﻟﻣﻣﺗﻠك ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن وﺟﻪ -وﻫذا ﻏﻳر ٍ
اﻟﻣﺧوﻝ ﺑﺗﻧزﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ،ﺑﺎﺳﺗﻧﺑﺎط
ﻛﺎف -وﻫو
ّ
اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ .وﻧرّﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوازﻝ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ،أي اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش ،ﺑﻧﺎء
ِ
ع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻛون» ،ﻻ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳﺑﻳﺔ أو
ود ْ
ﻋﻣﺎ ﻳﻛونَ ،
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك «اﺳﺄﻝ ّ
ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠّﺔ اﻷﺷﻳﺎء وﺟوﻫرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺄن ﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﻧوازﻝ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻷﻟوﻫﻳﺔ
واﻟﺧﻠق واﻟوﺟود واﻷﺳﻣﺎء واﻟروح واﻟﻧﺑوءة ..وﻧﺳوق ﻫﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ:

ﻧزوﻝ آدم ﻣن اﻟﺟﻧﺔ..

«ﺳﻳدي أﺧﺑرﻧﻲ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻧزوﻝ آدم ﻣن اﻟﺟﻧﺔ ،ﻫﻝ رﻓﻌﺗﻪ اﻟرﻳﺎح أو ﺗوﻻﻩ اﷲ أو و ّﻛﻝ ﺑﻪ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وﻫﻝ
رآﻩ أﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات أم ﻻ؟ وﻫﻝ ﻧزﻝ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻣﻊ ﺣواء أو ﻧزﻻ ﻣﺗﻔرﻗﻳن؟ ) (...إن اﷲ ﺗﺑﺎرك
ِ
اﻫﺑِ َ ِ
ﻳﻌﺎ{ ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻫﺑط ﻫو وﻣن ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ،وﻋﻠﻰ ﻣﻌراج ﻧﺎﺳب
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻝْ } :
طﺎ ﻣ ْﻧﻬَﺎ َﺟﻣ ً
ذواﺗﻬم .ﻓﺈن آدم ﻫﻧﺎﻟك ﻟﻪ ذات ﺧﻔﻳﻔﺔ ﻧﻳرة ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ذوات أﺻﺣﺎب اﻟرﻳﺎﺿﺎت».5

اﻟﺳر ﻓﻲ ﺗﻼطم اﻷﻣواج..
ّ
«اﻟﺣﻣد ﷲ .ﺳﻳدي ﻣﺎ اﻟﺳر ﻓﻲ ﺗﻼطم أﻣواج اﻟﺑﺣر؟ ﻫﻝ ذﻟك ﻋﺑﺎدة ﻣﻧﻪ أو ﻻ؟ وأي ﺧﺻوﺻﻳﺔ
ﻟﻣﺎﺋﻪ ﻳرﻓﻌﻪ اﻟﺳﺣﺎب ﻣﻧﻪ ﻓﺗﻣطر اﻟﺳﻣﺎء ﺑﻪ؟ واﻟﺳﻼم .اﻟﺟواب -واﷲ اﻟﻣوﻓق ﻟﻠﺻواب :-أن اﻟﺑﺣر

ﻟو ﺳﻛن ﻟﻣﺎت ﻣن ﻧﺗﻧﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑﺣر ،وﺗﻼطم أﻣواﺟﻪ ﻳﻘوم ﻣﻘﺎم ﺟرﻳﺎﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗزوﻝ راﺋﺣﺗﻪ؛

ﻣﺷﺎﻫد ،واﻟﻘدرة اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺣﻳﻝ أن ﻳرﻓﻊ اﻟﺳﺣﺎب ﻟﺟﺎﺟﺎ،
ﻷن ﺷﺄن اﻟﻣﺎء اﻟراﻛد اﻟﺗﻐﱡﻳر ﻛﻣﺎ ﻫو
َ
وﻳﻣطرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋذﺑﺎ ﻓراﺗﺎ؛ ﻷن اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻳﻌﺎﻟﺟون ﻣﺎء اﻟﺑﺣر ﺣﺗﻰ ﻳرﺟﻊ ﻋذﺑﺎ ﻛذﻟك ،واﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم».6

وﻗد ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺄﺗون ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣن ﻋﻧدﻫم ،وﻳﺟﻳﺑون ﻋﻧﻬﺎ ﻣن دون ﺣدوﺛﻬﺎ ،و«ﻛﺎن ﻣﺎﻟك

ﻳﺣﺑون أن ﻳﻌﻠﻣوﻫﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻻ ﻳﻛﺎد ﻳﺟﻳب ،وﻛﺎن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻳﺣﺗﺎﻟون أن ﻳﺟﻲء رﺟﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻠوى ﻓﺑﺟﻳب ﻓﻳﻬﺎ» .7وﻗد ﺣﺻر أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧوازﻝ ﻓﻲ «اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ ،وﻓﻲ

اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳﻔﻳﺔ واﻟوﺿﻌﻳﺔ».8
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ،ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟرﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ،
وﺗﻌددت ﻣﻧظورات اﻟﻔﻘﻬﺎء إزاءﻫﺎ.

ﻣن ﺛم ،اﺧﺗرﻗت اﻟﻧوازﻝ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،واﻟﻣرأة ،واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧر
اﻟﻧﺻراﻧﻲ ..أي أﻧﻬﺎ ﺟﻠّت ﺧﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻣﺎ

ﻓﻳﻪ اﻷﻧدﻟس واﻟﻣﻐرب« ،وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻛﺗب اﻟﻧوازﻝ ﻣﻧﺟﻣﺎً ﻏﻧﻳﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوازﻳﺔ ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣؤرخ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﻳرﻫﻣﺎ».9

وﻫذﻩ ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ:


اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ :ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣذﻫب واﻟﻌﻘﻳدة ،وﻫو ﻛﺛﻳر ﺟدا.



اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ :اﻟﺑﻳﻌﺔ ،وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬد ،اﻟﻔوﺿﻰ وﻋدم اﺳﺗﺧﻼف إﻣﺎم ،اﻟﺗﺣزب ﻣﻊ اﻟﻧﺻﺎرى،
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اﻻﺳﺗﻧﺻﺎر ﺑﺎﻟﻧﺻﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓراغ اﻟﺣﻛم ،اﻟﺗﻌﺎﻫد ﻣﻊ اﻟﻧﺻﺎرى..
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اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي :اﻟﻌﻣﻠﺔ ،ﺳك اﻟﻧﻘود ،اﻟﻣوازﻳن اﻟﻛﻳﻠﻳﺔ ،اﻷﺳﻌﺎر ،اﻟﻐﻼء ،اﻟﺑﻳوع ﻣﺛﻝ َﺑ ْﻳﻊ

اﻟﺛﱡْﻧﻳﺎ ،11اﻟزﻛﺎة ،اﻟﺳﻠف ،اﻟﻌﻘﺎر ،اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ،اﻟﺗدﻟﻳس ،اﻟرﺑﺎ ،ظﻬور اﻟﻌﻳب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳﻊ ،اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﺑﺎﻟﺷﻳك اﻟﺑﻧﻛﻲ ،اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻛﺳﻛر اﻟﻘﺎﻟب ،واﻟﺷﺎي ،واﻟﻘﻬوة ،واﻟﺷﻣﻊ ،واﻟﺟﺑن واﻟدﺟﺎج

اﻟروﻣﻳﻳن ،وﻛﺎﻏد اﻟروم واﻟﺻﺎﺑون واﻟﺣرﻳر واﻟﻣﻠف واﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﻼة ﺑﺎﻟذﻫب ،ظﻬور اﻟﺗﻠﻐراف
واﻟﺗﻠﻔون وطﺎﻣوﺑﻳﻝ 12واﻟطﺎﺋرة واﻟﻔوﻧوﻏراف..
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اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﻳﺔ ،اﻟﻧﻛﺎح وﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ،طﻌﺎم اﻟﻣواﺳم واﻷﻋراس ،اﺧﺗﻼط اﻟرﺟﺎﻝ
 اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ :
اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻﺎرى ،ﻟﺑس ﻗﻠﻧﺳوة 14اﻟﻧﺻﺎرى )اﻟﺑرﻧﻳطﺔ( ،اﻻﺣﺗﻔﺎﻝ اﻟﻣوﻟد اﻟﻧﺑوي ،وﺿﻊ
واﻟﻧﺳﺎء،
ّ
اﻟﻳﻬود ،اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺑﻎ ،ظﻬور ﺑﻌض اﻟطواﺋف اﻟدﻳﻧﻳﺔ.15



اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗرﺑوي :اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﺷﺗراط اﻟﻣﻌﻠم أﺟرﺗﻪ ،ﺗﻌﻠﻳم اﻟوﻟد ،ﻗواﻋد اﻟﻘراءة

وﻋﻠوﻣﻬﺎ ،ﺗﻌﻠﻳم اﻷﻋزب ،إﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠم ﻣن أﺣﺑﺎس اﻟﻣﺳﺟد ،ﻣراﺟﻌﺔ أﻟواح اﻟﺻﺑﻳﺎن ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
اﻟﺟ ُﻧب اﻷﻟواح ،ﺿرب اﻟﻣﻌﻠّم ﻟﻠﺻﺑﻳﺎن.16..
اﻷﺧطﺎء ،ﻛﺗﺎﺑﺔ ُ
 اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻧﻲ :ﺣﻛم ﺑﻌض اﻟﻛﺗب واﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﻳﺔ )ﻗﺻﺎﺋد ،رواﻳﺎت ،ﻣﻘﺎﻻت،
اﻟﻣﺟﺳﻣﺎت ،ﺣﻛم ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت ﻛﻣﺳﻠﺳﻝ اﻟﻛﺎرﺗون اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ «ﺑوﻛﻳﻣون
ﺧطب (..ﺣﻛم اﻟﺻور و ّ
 ،17»Pokémonواﻟﻣﺳﻠﺳﻝ اﻟﺗرﻛﻲ «ﻧور» ،واﻟﻣﺳﻠﺳﻼت اﻟﻣﻛﺳﻳﻛﻳﺔ ،ﺣﻛم ﺑﻌض اﻷﻏﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﻳﺔ واﻷﻓﻼم اﻟﺳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ..

اﻟﺻﺣﻲ )اﻟﻛرﻧﺗﻳﻧﺔ( ،اﻟﺣﺟﺎﻣﺔ ،دواء
اﻟﺣﺟر
 اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟطﺑﻲ :اﻟطّواﻋﻳن واﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض،
ْ
ّ
اﻟﻧﺻﺎرى ،اﻟﺗداوي ﺑﺎﻟﺣرام ،اﻟﻣوت «اﻟرﺣﻳم» ،اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ،اﻷﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻳﺎ اﻟﺟذﻋﻳﺔ،
اﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﻳوان واﻟﻧﺑﺎت ،اﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳب واﻟﺟراﺋم ،اﻟﻌﻼج
اﻟﺟﻳﻧﻲ ،اﻟﺗﺣ ّﻛم ﻓﻲ ﻧوع اﻟﺟﻧﻳن ،اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء..



اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﺧرى.18

اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ :وﺳﻧﺗطرق إﻟﻳﻪ ﻗرﻳﺑﺎ.

اﻟﻧوازﻝ واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎم:19

ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺗﺎرﻳﺦ داﺧﻝ ﻓﻲ ِﻋداد اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻪ اﻟدﻗﻳﻘﺔ؛ ﻧﺗﺣدث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم
اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟوﻓﻳﺎت واﻟﺗراﺟم واﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻔﻬﺎرس..
ﻋﻣﺎ ﻳﺟدﻩ اﻟﻳوم ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻛﺗب ﺣوﻝ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻳﻘوﻝ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌروي« :إن اﻟﻘﺎرئ ﻏﻳر راض ّ
اﻟﻣﻐرب .إذا رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ وﺟدﻫﺎ ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣروب واﻟﺛورات واﻟﺧراﻓﺎت وأﺷﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت،
ٕواذا اﻟﺗﻔت إﻟﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺗﺎﻩَ ﻓﻲ ﻧظرﻳﺎت ﻣﺑﻬﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ أو ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼت دﻗﻳﻘﺔ ﺣوﻝ ﻣﻧطﻘﺔ
أو أﺳرة أو ﺗﻧظﻳﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔٕ .واذا اﻟﺗﺟﺄ إﻟﻰ ﻛﺗب اﻷﺟﺎﻧب رآﻫﺎ ﺗزﺧر ﺑﺄﺣﻛﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﺗﻌ ّﻛر ﻋﻠﻳﻪ
ﺻﻔو ﻳوﻣﻪ .ﻓﻳﺳﺧط وﻳﻘوﻝ :أﻳن ﻣؤرﺧوﻧﺎ؟ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﻳﻌﻳدون ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ؟».20
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ﻣﻠﺣﺔ ﺟدا اﻟﻳوم ،ﻟﻛن ﻫﻝ ُﻛﺗب ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻼ ﻟﻛﻲ ُﻳﻌﺎد
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن إﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺎرت ّ
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻛﺄﻧﻬﺎ ُﻣ َﺳ ﱠوَدة .ﻓﺎﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻣن

ﺟدﻳد ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻷﻏﻔﺎﻝ «اﻟﺗﻲ راﺟت ﺿﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أو

ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﺛم اﻧﻘطﻌت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻧﺎس» .21أﻟم
ﺗﻐﻔﻝ –وﻣﺎزاﻟت ﻛذﻟك -اﻟﻧوازﻝ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌدﻟﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ و ِ
اﻟﺣ ْﺳﺑِّﻳﺔ واﻟﻣﻘﻳدات
ﺗﻧﺑﻪ اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ «ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻓﻲ
واﻟﻛﻧﺎﻧﻳش وﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻣراﺳﻲ..؟ ﻟﻘد ّ

ﻣﻳدان اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ُﺑﻌداً ﻫﺎﻣﺎً ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺳؤاﻝ واﻟﺟواب أوﺿﺎﻋﺎً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﺗﺗﻠون
دﻗﻳﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺗﺗﻣﻳز ﺑﻌﻔوﻳﺗﻬﺎ وﺑراءﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻدر ﻣن ﺳﻠطﺔ رﺳﻣﻳﺔ ،وﻟم ّ

ﺑﻠون إﻳدﻳوﻟوﺟﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ .ﻓﺎﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﻔﺗﻲ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وﻓّر ﻣﻧﺎﺧﺎً ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻔﻛرﻩ دون ﺗدﺧﻝ
ﺳﺎﻓر ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻧﺻﺎً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ﻣﺣﺎﻳداً ﻳﻔوق أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ

ﻧﻔﺳﻪ».22

إن اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻧوازﻟﻳﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺗُ ُﺟ ِ
ووَز اﻟﻳوم ،ﻣﻊ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺣظّ اﻟﻧوازﻝ ﻓﻳﻬﺎ ذو ﺑﺎﻝ؛ ﻟﻛن ﻛﻳف ﻳﻣﻛن
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺻوص اﻟﻧوازﻝ وﻏﺎﻟﺑﻬﺎ ﻣﺧطوط ،وﺑﻌض ﻧﺳﺧﻪ ﻧﺎدرة أو ﻣﺑﺗورة أو ﻣﻔﻘودة؟
ﻟﺟﺄ ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص

23

وﻧﺷرﻫﺎ ،ﻣﻣﺎ أدﺧﻝ اﻟﻣؤرخ –راﺿﻳﺎ أو

ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻟﻌروي« -ﺗوﺳﻳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟوﺛﻳﻘﺔ» .24وﺻﺎرت
ﻣرﻏﻣﺎ -إﻟﻰ داﺋرة اﻟﻔﻘﻪ ،وﻟﻌﻝ ّ
اﻟرﻫﺎن ﻫو -ﻣﺎ ّ
ﻧﺻوص ﻧوازﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣن ِ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ؛ إذ إن «ﻣﻬﻣﺔ اﻟدارس اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق ،وﻣﺎدام ﻫﻧﺎك ﺗﺎرﻳﺦ وﻣؤرﺧون ﻓﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق ﻧﺷﺎط ﻣﺗواﺻﻝ».25
ﻧﺧﻠص ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻳوم ،وﻫذا ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺣﺎﺻﻝ؛
ﻟﻛن أﻳن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﺧﺻص اﻟواﻗﻊ ﺿﻣن اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟
ﻳﻘوﻝ أﺣد اﻟﻣؤرﺧﻳن« :اﺗﺟﻬت ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﻳﻪ ﻛﺗب «اﻟﻔﻘﻪ» ﻣن ﻣﻌطﻳﺎت

ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .ﺗﻠك اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ
«ﻣﺻﺎدر ﺟﺎﻓﺔ»؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺻﻧف ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺿﻣن «اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدﻓﻳﻧﺔ» ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻧظ ار
ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻗﺿﺎﻳﺎ واﻗﻌﻳﺔ ،وﺗﻌﻛس ﻣواﻗف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻋﺻرﻫم».26
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ،اﻧﺑﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻳوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ،ﻻ ﻧﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﺗﻠك

اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﺗوارﻳﺦ )ﻗدﻳم ووﺳﻳط وﺣدﻳث وﻣﻌﺎﺻر( ،وﻟﻛن ﻧﻌﻧﻲ اﻟﺗوارﻳﺦ اﻵﺗﻳﺔ ﻗرﻳﺑﺎ ،إذ
«ﺗﻌد ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻧوازﻝ واﻟﻔﺗﺎوي اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﻳﺔ

اﻟﻘﻳﻣﺔ؛ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﺎدة ﻏﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ» ،27وﺳﻧﺣﺎوﻝ ﺗﺑﻳﺎن
رﻓد اﻟﻧوازﻝ ﻟﻛﻝ ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻟذﻟك:
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 -1اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟدﻳﻧﻲ :اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣذاﻫب و ِ
اﻟﻔ َرق اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ودراﺳﺔ درﺟﺔ اﻟﺗدﻳن ﻓﻲ اﻟﺣواﺿر
واﻟﺑوادي ،ﺣﻛم اﻟﻣرﺗد واﻟزﻧدﻳق ،أﺧﺑﺎر اﻟﺗﺻوف واﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ واﻷوﻟﻳﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﻳن،
وﻧﺻوص اﻟﻛراﻣﺎت واﻟﻣراﺋﻲ واﻟﻣﻧﺎﻣﺎت واﻟﺑدع ..وﺗوﺟد أﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ

ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐﺎرب ،واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺣﺎﻓّﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺳﻧﺄﺗﻲ ﺑﻣﺛﺎﻟﻳن ﻟﺗﺑﻳﺎن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺟز اﻟﻧوازﻟﻲ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ:

 ﻣن ُﻳﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺻﻼح:«ﺳﻳدي ﻣﺎ ﺗرون ﻓﻲ رﺟﻝ ﻳﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺻﻼح وﻳزﻋم أﻣو ار ﻻ ﻳدﻋﻳﻬﺎ ﻋﺎﻗﻝ ،ﻳﻘوﻝ :ﻧرى ﺟﺑرﻳﻝ
وﻳﻘوﻝ ﻟﻲ وﻧﺳﻣﻊ ﻣﻧﻪ ،وﻧرى ﻣﻳﻛﺎﺋﻳﻝ ﺣﻳن ﻳﻛﻳﻝ اﻟﻣﺎء ،وﻳﻘوﻝ ﻟﻠظﻠَﻣﺔ ﻣن ﻳﺷﺗري ﻣﻧﻲ ﺷﻳﺎﺧﺗﻪ

ﻧﺷﻳﺧﻪ وﻧﻌزﻝ ﻣﺿﺎدﻩ ،وﻳﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﻣﻝ اﻟﺣواﻣﻝ ،وﻳﻘوﻝ ﻓﻼﻧﺔ ﻳﺗزﻳد ﻟﻬﺎ ذﻛر ،وﻓﻼﻧﺔ ذات
أﻧﺛﻰ ،وﻳﻘوﻝ ﻟﻣن رآﻩ ﻣرﻳﺿﺎ ﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻌﺷﺑﺔ ﺗداوى ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻋطﺎﻧﻳﻬﺎ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك».28

 -ﻣن أظﻬر اﻹﺳﻼم وﻫو ﻧﺻراﻧﻲ:

«وﺳﺋﻝ اﺑن رﺷد ﻋن رﺟﻝ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ دﻳن اﻟﻧﺻراﻧﻳﺔ ﻓﺄﺳﻠم وأظﻬر اﻹﺳﻼم ،وﻛﺛر ﺳﻣﺎع ذﻟك
ﻋﻧﻪ ،ورﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣن أﻣرﻩ ﻣﺎ أوﺟب اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻟﻪ .ﻓﻔُﺗﱢﺷت دارﻩ ﻓﺄُ ِﻟﻔ َﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻳت ﺷﺑﻪ
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻳﻪ ﺣﻧﱠﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺷرق ،وﻫﻲ أﺷﻳق ﻣن ﺳﻌﺔ اﻟﺑﻳت ،وﻓﻲ اﻟﺣﻧﻳﺔ دﻛﺎن وﺳرﻳر ،وﻓﻳﻬﺎ
ﻗﻧدﻳﻝ ﻣﻌﻠق وآﺛﺎر ﻛﺛﻳرة أﻟﺻﻘت ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻣوع ..وﺷﻬد ﺷﺎﻫد ﻣﻣن ﻳﻌرف أﺣواﻝ اﻟﻧﺻﺎرى وأﻣور
ﻳﺗﻘرب ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺻﺎرى وﻳﻬدوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻳﺳﻬم ﻟﻳوﻗدوﻫﺎ ﻓﻲ
ﺷرﻋﻬم ﺑﺄن اﻟﺷﻣوع اﻟﻣذﻛورة ﻣﺎ ﱠ
ﻣﺗﻌﱠﺑ ِدﻫم.29»..

اﻟﻣﺷﺗﺑﻪٕ ،واظﻬﺎر اﻟﻧﺻراﻧﻲ
اﻟﻧﺻﺎن اﻟﺳﺎﻟﻔﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻧﺎزﻟﺗﻲ اﻟﺻﻼح
ﺗرﻛﻳب :ﻳﺗﻌرض
َ
ّ
اﻹﺳﻼم ،وﻻ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ اﻟﺟواب ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﻬﺗﺑﻝ ﺑﺎﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ .ﺣﻳث ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻣﻧظور
اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠدﻳن ،اﻷوﻝ ﻣﺳﻠم ﻳظﻬر اﻟﺻﻼح وﻳدﻋﻲ اﻹﺗﻳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻐﻳﺑﺎت واﻟﺧوارق ،ﻓﻳﻣﺎ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺻراﻧﻲ ﻳﻣﺎرس دﻳﻧﻪ ُﻣظﻬ ار إﺳﻼﻣﻪ ،وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﻳن ﻣﻌﺎ ،ﺗﻧزع اﻟﻧﺎزﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑرﻳز ﺣﻛم

اﻟﺷرع ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺿرورة واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﻣﺎ ﻋﻠّﺔ اﻟﻧظر اﻟﺷرﻋﻲ ﻫﻧﺎ ،وﻟوﻻﻫﻣﺎ ﻟﻣﺎ ُﻋ ﱠد ذاﻧك
وﻳطﻠب اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻪ .ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﻧﺎزﻟﺗﻳن ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ
اﻟﺳﻠوﻛﺎن ﻣﻣﺎ ُﻳﺳﺄﻝ ﻋﻧﻪ ُ
اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،واﻧطواؤﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣظﻬر ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ.
 -2اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:

ﻳﻘوﻝ إﺑراﻫﻳم اﻟﻘﺎدري« :ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﻹﻧﻛﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أي دراﺳﺔ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ورﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻣوﻟﻲ ﻳﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺗوى
اﻟﺣ َدﺛﻳن وﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﺳﺞ ﺧﻳوط ﻣﻧظور ﺟدﻳد ﻳﺗوﺧﻰ ﺗﺣرﻳر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻘرﻳري َ
ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ».30
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وﻗد ﺗﻌددت ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻧوازﻝ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻷن اﻟﻧوازﻝ أﻟﺻق ﺑﺣﻳﺎة اﻟﻧﺎس

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وأﻛﺛرﻫﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧوازﻝ أﻟﻘت اﻟﺿوء
اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ )اﻟﻣﺗﻧﺑﺋون واﻟﺳﺣرة واﻟزﻧﺎدﻗﺔ واﻟﺑؤﺳﺎء واﻟﺳﻔﻠﺔ واﻟﻌوام
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت
ّ
واﻟﻣﺗﺳوﻟون واﻟﻌﺑﻳد (..وﻟوﻻﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﻗﻳﱢض ﻟﻠﻣؤرﺧﻳن ﻣراﻛﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﺻﺣﻳﺢ أن
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧوازﻟﻲ دﻳﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ،أي ﺗﺑرﻳز ﺣﻛم اﻟﺷرع ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث؛ ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺳﻬم ﺑﻘدر ذي ﺑﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﺟﻠﻳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎزﻟﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷروط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﺳﻧﻣﺛﻝ ﻟﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -ﻣن دﻋﺎ رﺟﻼ ﺑﻠﻘب ﻗﺑﻳﺢ.

«ﻣن دﻋﺎ رﺟﻼ ﺑﻠﻘب ﻏﻠب ﻋﻠﻳﻪ ،وﻫو ﻟﻘب ﻗﺑﻳﺢ ,وذﻟك اﻟﻠﻘب ﻫو اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻳﻪ ،وﻛﻳف إن ﻛﺎن
اﻟﻣﻠﻘﱠب ﻗد أﺑﺎح ﻟﻠﻧﺎس؟ ﻫﻝ ذﻟك ﺟرﺣﺔ ﻓﻳﻣن دﻋﺎﻩ ﺑذﻟك؟».31
 -إﺳﻘﺎط اﻟﺟﻧﻳن:

«إذا اﺗﻔق اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺟﻧﻳن ﻗﺑﻝ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻫﻝ ﻳﺳوغ ذﻟك أم ﻻ؟ ٕواذا ﻗﻠﺗم ﺑﺟوازﻩ،
ﻫﻝ ﻳﺟوز ﻟﻠزوﺟﺔ ٕوان ﻟم ﻳواﻓق اﻟزوج أم ﻻ؟ ٕواذا ﻗﻠﺗم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ وﻓﻌﻠت ذﻟك اﻟﻣرأة وأﺳﻘطﺗﻪ ،ﻫﻝ ﺗﻠزﻣﻬﺎ
اﻟﻐرة )اﻟدﻳﺔّ( أم ﻻ؟».32
ُ
 -اﻟزواج ﺑﻣﺎﺷطﺔ:

«وﺳﺋﻝ ﻋﻣن ﺗزوج ﻣﺎﺷطﺔ ،واﺷﺗرطت ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح أﻻّ ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ وﻗَﺑِﻝ ذﻟك
ﻣﻧﻬﺎ ،ﺛم أراد ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ذﻟك».33

ﺗرﻛﻳب :ﻣﺎ اﺳﺗﻠﻔت ﻧظرﻧﺎ ﻫو ﻛﺛرة اﻟﻧوازﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻫﻳﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ،ﺑﺣﻛم أن اﻟﻧﺎس ﻳﺳﺄﻟون
ﻋن ﺣﻛم اﻟﻳوﻣﻲ واﻟﻣﻌﻳش أﻛﺛر ﻣن أي ﺷﻲء آﺧر؛ ﻟذﻟك ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻧزوﻋﺎ إﻟﻰ

ﺗﺣﻛﻳم اﻟﻧوازﻟﻲ ﻓﻲ أﻣور اﻟزواج واﻹﻧﺟﺎب وﺑﻌض اﻟﻌﺎدات )اﻟﺗﻠﻘﻳب( .ﻧﻘف ﻋﻧد ﻧﺎزﻟﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻣﺎ
ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻳوم،
ﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ﻻ ﺣﺎدﺛﺔ ،وﻛذا ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺑﺣﻘّﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺎزﻟﺔ ّ
وﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟﻧوازﻝ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻧت ﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ،وﻟﻳﺳت ﻣﺎﺿﻳﺔ.
 -3اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎدي:

اﺧﺗرﻗت اﻟﻧوازﻝ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺎﻝ واﻻﻗﺗﺻﺎد ،وﺳﻳﻘف اﻟﻣؤرخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﻧوازﻝ ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ؛ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺧﺻوﺻﺎ،
ﻛﺳ ّﻛر اﻟﻘﺎﻟب واﻟﺷﺎي واﻟﻘﻬوة واﻟﺷﻣﻊ واﻟﺟﺑن واﻟدﺟﺎج اﻟروﻣﻳﻳن وﻛﺎﻏد اﻟروم واﻟﺻﺎﺑون واﻟﺣرﻳر

اﻟﻣﻠف واﻟﻣ َﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﻼّة ﺑﺎﻟذﻫب ،ظﻬور اﻟﺗﻠﻐراف واﻟﺗﻠﻔون وطﺎﻣوﺑﻳﻝ واﻟﻔوﻧوﻏراف واﻟﻔوﺗوﻏراف..
وَ
وﺳﻧورد ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻧوازﻟﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك:

ﺣﻠﻳﺔ اﻟﺻﺎﺑون:
ّ
«ﻓﺈذا أﺟﺎزوا ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺄﻛوﻻت أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺻﺎﺑون أﺣق ﺣﺎﻻ؛ إذ ﻟﻳس ﻣﻣﺎ ﻳؤﻛﻝ؛ ﻓﺎﻟﺻﺎﺑون
ُﻳ ْﺟ َﻌ ُﻝ ﻓﻲ ﺛوب ﺛم ﻳﻐﺳﻝ اﻟﺛوب ﻏﺳﻼ ﻧﺎﻋﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻪ أﺛر ،واﻟﺻﺎﺑون ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ اﻟﻐﻧﻲ
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واﻟﻔﻘﻳر واﻟﺻﻐﻳر واﻟﻛﺑﻳر».34
 -اﻟورق اﻟروﻣﻲ.

«اﻟورق اﻟروﻣﻲ ﻣﻣﺎ أدﺧﻝ اﻟﻛﺎﻓر ﻳدﻩ ﻓﻳﻪ ﻣﺑﻠوﻟﺔ ﺣﺎﻝ ﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻠم ﻧﺟﺎﺳﺗﻬﺎ ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﻳد
اﻟﻛﺎﻓر وﻟم ﺗﻌﻠم ﻧﺟﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ طﻬﺎرﺗﻪ وﻧﺟﺎﺳﺗﻪ».35
 -ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺳﻣﺎة «ﻓوﻧوﻏراف»:

«وﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻣن ﺗﺷوﻳق ﺑواﺳطﺔ اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ،وأن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺷﺧص ﻳﻣﻳزﻩ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ
وﻳﻌرﻓﻪ ﺑﺎﺳﻣﻪ ،وﻳﺳﺗﻐﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻋن ﺳﻣﺎع ذوي اﻟطرب واﻷﻟﺣﺎن ﻟﺣﻛﺎﻳﺗﻬﺎ اﻟﺻوت ﺑﻣدﻩ وﻗﺻرﻩ،
وﻏﻧﺗﻪ ..ﻓﻳﻛون اﻟﺟواب ﺑﻌد ﻫذا :إﻟﺣﺎق اﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺔ ﺑﺂﻻت اﻟﻠﻬو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
وﺗﻛﺳﻳرﻩ وﺗطرﻳﺑﻪٕ ،واﺧﻔﺎﺋﻪ ّ
إﺑﺎﺣﺔ ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺣرﻣﺔ آﻟﺔ اﻟﻠﻬو ﻻ ﻳﻌﻠق ﺑﺳﻣﺎع اﻵﻟﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ ،إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﻠﻬو
واﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺣ ّﻝ اﻟﻧظر إﻟﻳﻪ واﻟﺗﻠذذ ﺑﺻور اﻟﻣطرب».36
ﺗرﻛﻳـــب :اﻟﺻ ــﺎﺑون واﻟ ــورق اﻟروﻣ ــﻲ وﻓوﻧ ــوﻏراف وﻏﻳرﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺗﺟدات اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻐ ــرب
اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،ﻣﺟـ ّـرد ﺗﻣﺛﻳــﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻵﺧر اﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون ﻓﻳﻬــﺎ اﺳﺗﺣﺿــﺎر اﻟﻣﻛ ـ ّون اﻟــدﻳﻧﻲ آﻛــد؛ ذﻟــك أن
اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻣﻐرﺑ ــﻲ أﺻ ــﺎﺑﺗﻪ اﻟﺛ ــورة اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ اﻷورﺑﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﺧﺗﻼﻝ اﻷﺣـ ـواﻝ ،ﺧﺻوﺻ ــﺎ ﺑ ــﻳن اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء
ﺗرﺟﺣوا ﺑﻳن اﻹﻓﺗﺎء ﺑﺎﻟﺣﻠﻳﺔ أو اﻟﻛ ارﻫـﺔ أو اﻟﺣرﻣـﺔ .ورﺑﻣـﺎ أن ﻫـؤﻻء اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻟـم ﻳﺣﺳـوا
اﻟﻧوازﻟﻳﻳن اﻟذﻳن ّ
ﺑﻘوة اﻵﺧـر إﻻ ﺣـﻳن اﻟﺗﻌـرض ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ،وﻓـﻲ ﻫـذا ﻳﻘـوﻝ اﻟﻧـوازﻟﻲ ﻣﺣﻣـد ﺑـن
ﻋﺑــد اﻟﻛﺑﻳــر اﻟﻛﺗــﺎﻧﻲ« :ﻓﺈﻧــﺎ ﷲ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻌف إﻳﻣﺎﻧﻧــﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗرﻛﻧــﺎ اﻟﺷــﻌﺎﺋر اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وأﻗﻣﻧــﺎ اﻟوظــﺎﺋف
وﻋﻣرﻧــﺎ أوﻗﺎﺗﻧــﺎ ﺑﺳــﻧﻧﻬم وآﻻﺗﻬــم وﺑﺿــﺎﺋﻌﻬم
اﻟروﻣﻳــﺔ؛ ﻓﻛﻳــف ﻻ ﻳﻐﻠﺑــون ﻋﻠﻳﻧــﺎ وﻗــد ﻫﺟرﻧــﺎ ُﺳــﻧن ّ
ﻧﺑﻳﻧــﺎَ ،
وزﺧــﺎرﻓﻬم وﻣﺣــدﺛﺎﺗﻬم اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻐﻝ اﻟﻘﻠــوب واﻷﺑﺻــﺎر؟» ،37ﻛﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻣﻌﺎﻳﻧﺗﻬــﺎ واﻟوﻗــوف ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻋﻬــدة اﻟﻔﻘﻳــﻪ اﻟﻧـوازﻟﻲ ﻹﺻــدار ﻓﺗـواﻩ .ﻣﻬﻣــﺎ ﻳﻛــن ﻣــن أﻣــر ،ﻳﺑــدو اﻟﺗﺻــدي ﻟﻘــوة أورﺑــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻣــن
ﻟدن اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻣ ار إﻟﻰ إدﺑﺎر ﻓﻲ ظﻝ ﻏزوﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﻋﺎﻟﻳﻪ إﻟﻰ أﺳﺎﻓﻠﻪ ،وﻋﻣوم اﻟﺑﻠوى ﺑﻬـﺎ ﻋﻣوﻣـﺎ
ﻛﺑﻳرا .ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺑﻳن ﻗﻳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧوازﻝ اﻟﻣﺧطوطﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ؛ إذ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﺑﻠـد
ﻣن دون اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ،ﺻﺣﻳﺢ أن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧوازﻟﻲ دﻳﻧﻳﺔ ﺻـرف؛ ﻟﻛﻧـﻪ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗـﻪ ﺗﻠـك ّأرخ اﻧﺗﺷـﺎر اﻷﻧﻣـﺎط
اﻟﺑدﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻫو أﻣر ذو ﺑﺎﻝ.
 -4ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت:

ﺣﻳن ﻧطﻠق اﺻطﻼح «اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ» ﻓذﻟك ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻩ ،ﻧﻘﺻد «ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت،
أي ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ» .38ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣوﻗﻔﺎ ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ﻟﻧﺧﺑﺔ ﺟﻠﻬﺎ أو
ﻓﺗﺎء واﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺎﻣﺎ )اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﺣﻠﻳﺔ( أو ﺟزﺋﻳﺎ )اﻟﻘوﻝ
ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ ﻧظ ار وﻋﻣﻼ وﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ٕوا ً
ق ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎٕ ،وان ﻟم ﻳﻛن ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺗﺣدث ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺎﻟﻛراﻫﺔ( ،أي إن ﻣوﻗﻔﺎ ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ﺗﺣﻘﱠ َ
ﻳﺳوغ ﻟﻧﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺟدات
ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ أو ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺎ أو ﻋﻧد ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷرﻳﺔ ﻣﺎ .ﻫذا ّ

اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص؛ ﺣﻳث «ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت ﻣﺳﺗوى أﺳﺎﺳﻳﺎ اﻟﻳوﻣﻲ
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واﻵﻟﻲ ،أي ﻣﺎ ﻳﻧﻔﻠت ﻣن اﻷﻓراد وﻳﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻼﺷﺧﺻﻲ ﻟﺗﻔﻛﻳرﻫم» .39واﻟﻘوﻝ ﺑﻬذا ﻻ

ﻳﻌﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻛﻐﻳرﻩ ﺗﺿم ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠوم

اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻣﻛن ﺑﺣﺎﻝ وﺳﻣﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ «اﻟرﻓﺎﻫﻳﺔ» أو «اﻟﺣداﺛﺔ»؛ ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن وﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻳﺎق «اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ» ذات اﻟﺗﻌﻠق اﻟوطﻳد ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻣذﻫﺑﻲ .ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﻧظر إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻣن وﺟﻬﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﺻرﻓﺔ ﺗﺑرز ﺣﻛم اﻟدﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻣن ﺛم «ﻛﺎن اﻟﻣدﺧﻝ

اﻟذي ﻣﺎرس ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻬم وﺗﺄوﻳﻼﺗﻬم ﺣوﻝ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫو ﻣدﺧﻝ اﻟﺣﻼﻝ واﻟﺣرام،

ﻓﻛﺎﻧت ﺟ ّﻝ اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﻠﻣﺎ وﺟدوا إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ﺣرﻣﺗﻬﺎ ﺳﺑﻳﻼ».40
أي اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ –ﺣﺳب أﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس اﻟﻘراﻓﻲ« -إن اﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ أن
ُﻳ ْﻘ ِد َم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻌﻠم ﺣﻛم اﷲ ﻓﻳﻪ».
ﺗُرى ﻫﻝ ﻛﺎن اﻟﻧوازﻟﻳون ﻣﺗواﺿﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻟﺻﻧﺎﺋﻊ اﻵﺧر «اﻟﻛﺎﻓر»؟

ﻳﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺧﻠوص إﻟﻰ اﻧﻔﺗﺎح ﺑﻌض اﻟﻧوازﻟﻳﻳن ﻣن ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗﺟدات ٕواﻓﺗﺎﺋﻬم ﺑﺣﻠﻳﺗﻬﺎ ،ورﻓﻊ اﻟﺣرج ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ )ﺗﺟوﻳز اﻟﺻﺎﺑون وﻓوﻧوﻏراف وزﻳت

اﻟﻧﺻﺎرى وﺳﻛر اﻟﻘﺎﻟب ،(..وﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺗﺄﺛ ار ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻛﺎﻟﻣؤرخ اﻟﻧﺎﺻري ﺻﺎﺣب

«اﻻﺳﺗﻘﺻﺎ» ،وﻣﺣﻣد اﻟﺣﺟوي ،41وﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺷﻲ ﺳﻛﻳرج ،اﻟذي أﻟّف رﺳﺎﻟﺔ «طرﻓﺔ اﻷدﺑﺎء ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ
ﺿوء اﻟﻛﻬرﺑﺎء».

ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﻠف إﻟﻰ أﻣرﻳن:
أ  -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧر وﻓق ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ «دار اﻹﺳﻼم» و «دار اﻟﺣرب».
ب  -ﺳﻳﺎدة ﻣوﻗف ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﺣﻔّظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ
ﻳﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟـ«ﻋﻘﻠﻳﺔ» اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳود «ﻋﻘﻠﻳﺔ» ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أﺧرى ﻏﻳر ﻣﺗﺣﻔظﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط
اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺧزﻧﻳﻳن واﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ و ّ

1

 -ﻋﻣر اﻟﺟﻳدي ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،94 :اﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء1987 ،م.

2

 -ﻣﺣﻣد ﻣزﻳن ،ﻓﺎس وﺑﺎدﻳﺗﻬﺎ ،25\1 :ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط1986 ،م.

3

 -اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎدي ،ﻓﻘﻪ اﻟﻧوازﻝ ﻓﻲ ﺳوس ،53 :ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺄﻛﺎدﻳر1999 ،م.

4

 -ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻳﻧظر :ﻋﻣر ﺑﻧﻣﻳرة ،اﻟﻧوازﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻣرﻗوﻧﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط1989 ،م ،و«ﻓﻘﻪ
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اﻟﻧوازﻝ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ﺗﺎرﻳﺧﺎ وﻣﻧﻬﺟﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑن ﻣﺳﻳك ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء2001 ،م ،وﻣﺣﻣد

ﻣزﻳن ،ﺣﺻﻳﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﺗب اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ،ﺿﻣن ﻛﺗﺎب «اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻐرب

ﺣﺻﻳﻠﺔ وﺗﻘوﻳم» ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط1989 ،م ،وﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﺔ ،اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ

اﻵداب ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء1999 ،م ،واﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى واﻻﺟﺗﻬﺎد ،أﻋﻣﺎﻝ ﻧدوة ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب
ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء2001 ،م.
5

 -اﻟﺣﺳن اﻟﺗﻣ َﻛدﺷﺗﻲ ،اﻟﺟواﻫر اﻟﻘدوﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﺳوﺳﻳﺔ ،38-37 :ﻣﺻورة ﻣﺧطوط ﻣن ﺧزاﻧﺔ ﻣﺣﻣد

6

 -اﻟﺟواﻫر اﻟﻘدوﺳﻳﺔ.12-11 :

7

 -اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻳﺎض ،ﺗرﺗﻳب اﻟﻣدارك.191\1 :

8

 -ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻷﺷﻘر ،اﻟﻔﺗﻳﺎ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻹﻓﺗﺎء ،24 :اﻟﻛوﻳت1976 ،م.

اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء.

9

 -ﻣﺣﻣد ﺣﺟﻲ ،ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،59 :اﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء1999 ،م.

 -10ﻣﺣﻣد زﻧﻳﺑر ،اﻟﻧوازﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﺣدﻳث ،127 :ﺿﻣن «اﻟﺗﺎرﻳﺦ وأدب اﻟﻧوازﻝ» ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ
اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط1995 ،م.

 -11اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺎﺋﻊ ِﻣْﻠ َﻛﻪ إذا ﺣﺿر اﻟﺛﻣن.

12
اﻟداﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة» ﻋن ﺳؤاﻝ ﺣوﻝ اﻟداﺑﺔ اﻟوارد ذﻛرﻫﺎ
 -ﻳﺟﻳب اﻟﻣﺄﻣون اﻟﺷﻧﺟﻳطﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻧﺎﺿرة ،ﻋن ّ

ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ .وﻗد ذﻛر ﺑﺄن اﻟﺳﻳﺎرة واﻟطﺎﺋرة وﻧﺣوﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻫﻲ

اﻟداﺑﺔ».
اﻟداﺑﺔ اﻟﻣﻘﺻودةّ ،
اﻟداﺑﺔ ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺷﺄن ّ
ورد ﻋﻠﻳﻪ إدرﻳس اﻟوزاﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟرﺳﺎﻟﺔ ّ
 -13ﻋﻣر أﻓﺎ ،اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،177 :اﻟرﺑﺎط2006 ،م.

 -14ﻳﻧظر «اﻟرد ﻋﻠﻰ أﺟوﺑﺔ اﻟﺣﻳﺎرى ﻓﻲ ﺣﻛم ﻗﻠﻧﺳوة اﻟﻧﺻﺎرى» ،ﻟﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري ،ﻣﺧطوط ﺑﺎﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟوز ﻟﺑس ﻗﻠﻧﺳوة اﻟﻧﺻﺎرى» ،ﻟﻠﺷﻳﺦ ﻋﻠﻳش ،ﺗﺣﻘﻳق :ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد
ﺑﺗطوان ،رﻗم  236م ،وأﻳﺿﺎ« :اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣن ّ
ﺟﻣﻌﺔ ،اﻟﺟزاﺋر2008 ،م.
 -15ﻳﻧظر إﺑراﻫﻳم اﻟﻘﺎدري ،اﻹﺳﻼم اﻟﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻳروت1995 ،م.
 -16ﻣﺣﻣد أﺑو طﺎﻟب ،ﻧوازﻝ ﺗرﺑوﻳﺔ ،93 :ﺿﻣن «اﻟﺗﺎرﻳﺦ وأدب اﻟﻧوازﻝ».

 -17ﻛﺛرت اﻟﻔﺗﺎوي ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ اﻟﻛﺎرﺗوﻧﻲ زﻣن ﻋرﺿﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻓﺗوى ﺗﻘوﻝ« :وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧﻊ
ﻫذا اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ وأﺷﺑﺎﻫﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻋﻘﻳدﺗﻧﺎ وأﺧﻼﻗﻧﺎ وﻗﻳﻣﻧﺎ وﻣﺎ أﻛﺛرﻫﺎ »..ﻳﻧظر ﻧﺷرة اﻟﻣﺟﻠس

اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺗﺎروداﻧت ،اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟوزراة اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﻣﻐرب ،ص.147-145

18
ﻋﺑر أﺣﻣد زوﻳﻝ )ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء 1999م( ﻋن ﺿرورة ﻣﻧﻊ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ أﺛﺎر
 ّاﻋﺗراض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر «اﻟطب واﻟﺑﺷر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن» ،ﺑﺗﺎرﻳﺦ  7ﻓﺑراﻳر 2009م

ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺷرم اﻟﺷﻳﺦ.

 -19ﺗﻌد ﻧدوة «اﻟﺗﺎرﻳﺦ وأدب اﻟﻧوازﻝ» اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻳوﻣﻲ
 17-16دﺟﻧﺑر 1989م ،ﻣن أوﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗد ﺻدرت ﻋن
ﻣﻧﺷورات اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺳﻧﺔ 1995م ،ص.260

 -20ﻣﺟﻣﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻐرب ،11\1 :ﺑﻳروت1996 ،م.
 -21ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﻠق ﻧﺳﻘﻲ ،46 :ﺿﻣن «ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ» ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟرﺑﺎط1993 ،م.
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 -22إﺑ ارﻫﻳم اﻟﻘﺎدري ،اﻟﻧوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ وﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎﻗب واﻟﻌﻘود اﻟﻌدﻟﻳﺔ ،ﻣﺻﺎدر ﻫﺎﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﺎﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،247 :ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ،ع 2002 ،22م.

 -23ﻣﻧﻬﺎ) :اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌرب «ﻟﻠوﻧﺷرﻳﺳﻲ ،ﻧﺷر :ﻣﺣﻣد ﺣﺟﻲ ،اﻟرﺑﺎط1981 ،م( ،و)اﻟﺑﻳﺎن واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻻﺑن رﺷد،

ﺗﺢ :ﻣﺣﻣد ﺣﺟﻲ ،ﺑﻳروت1984 ،م( ،و)ﻣواﻫب ذي اﻟﺟﻼﻝ ﻓﻲ ﻧوازﻝ اﻟﺑﻼد اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﻝ ،ﺗﺢ :أﺣﻣد اﻟﺗوﻓﻳق،
ﺑﻳروت1997 ،م( ،و)أﺟوﺑﺔ اﺑن ورد اﻷﻧدﻟﺳﻲ ،ﺗﺢ :ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﻳف ،اﻟرﺑﺎط2008 ،م(.

 -24ﻣﺟﻣﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻐرب.15\1 :
 -25ﺗﻔﺳﻪ.21\1 :

 -26أﺟوﺑﺔ اﺑن ورد اﻷﻧدﻟﺳﻲ.42-41 :
 -27ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳد أﺑو ﻣﺻطﻔﻰ ،ﺟواﻧب ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧوازﻝ وﻓﺗﺎوى اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌرب ﻟﻠوﻧﺷرﻳﺳﻲ ،8 :اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ1996 ،م.

 -28اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌرب.387\2 :
 -29اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌرب.349\2 :

 -30إﺑراﻫﻳم اﻟﻘﺎدري ،ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻐرب واﻷﻧدﻟس ،5 :ﺑﻳروت1997 ،م.
 -31أﺟوﺑﺔ اﺑن ورد اﻷﻧدﻟﺳﻲ.106 :
 -32اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌرب.353\3 :
 -33ﺗﻔﺳﻪ.278\3 :

 -34اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر.193 :
 -35ﺟﻌﻔر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،ﺣﻛم ﺗﺟﺎرة ﺻﺎﺑون اﻟﺷرق وﺷﻣﻊ اﻟﺑوﺟﻲ وﺻﻧدوق اﻟﻧﺎر اﻟﻣﺟﻠوب ذﻟك ﻣن ﺑﻼد اﻷﻋﺎدي
اﻟﻛﻔﺎر ،6 :ﻣﺧطوط اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﺻﺑﻳﺣﻳﺔ ،ﻣن دون ﺗرﻗﻳم ،ﺳﻼ ،اﻟﻣﻐرب.

 -36اﺑن ﺳودة أﺣﻣد اﻟﻌﺎﺑد ،ﺣﻛم ﺳﻣﺎع ﻣﺎﻛﻳﻧﺔ اﻟﻛﻼم واﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻓوﻧوﻏراف ،ﻣﺧطوط اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط
رﻗم .1889

 -37ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧوﻧﻲ ،ﻣظﺎﻫر ﻳﻘظﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﺣدﻳث ،374/2 :ﺑﻳروت1985 ،م.
 -38ﻣﺣﻣد ﺣﺑﻳدة ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﺎرﻳﺦ إﺷﻛﺎﻟﻲ ،149 :اﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء2004 ،م.
 -39ﻣن أﺟﻝ ﺗﺎرﻳﺦ إﺷﻛﺎﻟﻲ.123 :
 -40اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ.179 :

 -41ﻳﻧظر «ﻣﺛﻘﻔون ﻳﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ» ﻓﻲ «ﻣظﺎﻫر ﻳﻘظﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﺣدﻳث».325-321/1 :

مقاالت العدد الثامن والعشرين
حديث التسامح :چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ
تعالي القيم والمسؤوليات المشتركة
المحـــــور
1

منظومة القيم والحياة األخالقية
في الرؤية اإلسالمية
الكرامة اإلنسانية في المفھوم اإلسالمي
األخالق والقيم في الفكر اإلسالمي القديم :العقل
األخالقي العربي

4

القيم الروحية في اإلسالم :نموذج التصوف

2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

رضوان السيد
محمد السماك
إبراھيم صقر
محمد حلمي
عبدالوھاب

فلسفة األخالق ومشكالت القيم والتغير في الغرب
المعاصر )ھايدغر ،ريكور ،رولز ،ھابرماس(
حسين علي حسن
القيم واألخالق في الفلسفة المعاصرة
جون دي كابوتو
قيم اإليمان والعقل في أزمنة ما بعد الحداثة
القيم واألخالقيات المشتركة في المجتمعات
دوغالس براون
اإلسالمية والمسيحية في عصر العولمة
مسألة الحرب العادلة في النقاشات المعاصرة
جون كلسي
قراءة :أمين فرشوخ
القيم الحضارية وتقاطعاتھا المعرفية :رؤية إسالمية مصطفى عطية جمعة
الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر نحو
مأسسة القيم عبدالحكيم أبو اللوز
وإعادة بناء العالقة بين الدين والسياسة
الحسان شھيد
القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحضاري المعاصر
مجدي الجزيري
القيم األخالقية ونسيج الفكر الغربي المعاصر
عصمت نصار
الفلسفة األخالقية بين عثمان أمين وزكريا إبراھيم
محمد الشيخ

الدراســــات
1
2
3
4

فقه التحضر من منظور مقاصد الشريعة الضرورية
النوازل الفقھية والتأسيس للقانون البحري
تداخل التاريخ بالفقه :نموذج النوازل الفقھية
نحو )فقه استغراب إسالمي( معاصر
مداخل نظرية

وجھـــات نظـــر

إحياء العقل عند الغزالي
1
 2المذھب ال َذرّي الكالمي عند أبي بكر الكندي العماني
1

نور الدين الخادمي
الطاھر قدوري
أحمد السعيدي
محمد البنعيادي

زھير الخويلدي
عبدﷲ المعمري

3

آفـــــــــاق

االستدالل على قضايا العقيدة
عند ناصر بن أبي نبھان الخروصي
)ت1262ھـ1846/م(

سلطان بن عبيد
الحجري

1
2

قراءة في اإلحصاء العالمي للكنيسة الكاثوليكية
المسلمون وأوروبا :قراءة في جذور العالقات

3

التنوع في الممارسة الفكرية

عز الدين عناية
حاتم الطحاوي
مشتاق بن موسى
اللواتي

1

رحلة دومينجو باديا إلى منطقة الحجاز
)القرن التاسع عشر(
مكتبة اإلسكندرية قديما ً وحديثا ً
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فقه التحضّر من منظور مقاصد الشريعة الضرورية


نورالدين مختار الخادمي

ﻳدرس ﻣوﺿوع )ﻓﻘﻪ اﻟﺗﺣﺿر ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ( 1ﻗﺿﻳﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن :ﻗﺿﻳﺔ
اﻟﺗﺣﺿر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻌﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ﻣﺛﻣ ار وﻣﻔﻳدا ﻋﻠﻰ ﺻﻌد اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻗﺿﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ
اﻟﺿرورﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﻋﺎء ﻓﻛرﻳﺎ وﻣرﺟﻌﻳﺎ ﻟﻠﺗﺣﺿر وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ.

وﻫو ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺷﺗرك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻﻝٕ ،واﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺿروري اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ
اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻧظ ار إﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﻣﺎ
ﻳﺻﻠﺢ أن ﻳﻛون إطﺎ ار ﻣﺿﻣوﻧﻳﺎ وﻣﻧﻬﺟﻳﺎ؛ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﻳر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك.
واﻟﺣق أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺻدي ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺿروري ﻟﻬذﻩ

اﻟﻣﻘﺎﺻد ،واﻟذي ُﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺿرورﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻟﺟواﻧب واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎﺻدﻳﺔ
اﻷﺧرى ،وﻣن ذﻟك :اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺣﺎﺟﻳﺔ واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﻳﺔ ،وﻗد آﺛرت اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ وﻓﻧﻳﺔ .وﻳﻣﻛن أن ﻧﺑﻳن ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت أﺧرى ،وﺑﻪ ﺗﻛﺗﻣﻝ ﺻورة
اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم.
ودراﺳﺔ ﻓﻌﻝ اﻟﺗﺣﺿر ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺿرورﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ وﻗوع اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻛﺎﻣﻝ -أو رﺑﻣﺎ

اﻟﺗطﺎﺑق اﻷﻏﻠﺑﻲ -ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد وﺑﻳن اﻟﺗﺣﺿر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣظﺎﻫر ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﻓﻌﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ؛ إذ إن ﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﻛون أﺣد

أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺣﺿر وﺳﻣﺎﺗﻪ وأﺷﻛﺎﻟﻪ وآﻟﻳﺎﺗﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺗواﻓق أو اﻟﺗﻘﺎرب
ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎﺻدي
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺿروري اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻣرﻧﺔ وﻣﺗﺳﻌﺔ وﺛرﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻪ ﻫذا

اﻟﺗواﻓق أو اﻟﺗﻘﺎرب.

وأظن طﻧﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ و ارﺟﺣﺎ أن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﺿر -ﺑﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﻘﺎﺻدي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺿروري ،ﺳﻳﺣﻘق اﻟﺧﻳر اﻟﻛﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺗرك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﺎدي واﻟروﺣﻲ واﻟﺑﻳﺋﻲ،
وﻏﻳر ذﻟك.

ﺿر
اﻟﻣراد ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺗﺣ ّ

اﻟﺗﺣﺿر أﻣران اﺛﻧﺎن:
ُﻳراد ﺑﻔﻘﻪ
ّ
 أكاديمي من تونس .
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اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻟﻠﻔﻌﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻫذﻩ
ﻋﻳﺔ
ّ
اﻷوﻝ ،وﻳﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷر ّ
 اﻷﻣر ّاﻷﺣﻛﺎم ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﻣرﺷد إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ وﺗﻔﻌﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ.
اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﺿر ،ﻣﻌرﻓﻳﺎ وﻣﻧﻬﺟﻳﺎ
اﻟﺗﺣﺿر( أﺣد اﻟﻣطﺎﻟب
وﻳﺷ ّﻛﻝ ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ )ﻓﻘﻪ
ّ
ّ
ُ
وﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﻧوع واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻹﺑداع واﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟ ّذات وﺑﺎﻵﺧر ،ورﺳم
أرﺿﻳﺔ ﻣﻌر ّﻓﻳﺔ وﺣﺿﺎرّﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻣﺳﺎر ﻣن اﻻﺗّﻔﺎق أو اﻟوﻓﺎق واﻟﺗﻌﺎﻳش واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﺛﺎﻗف ،وﻓق
ّ
اﻵﻟﻳﺎت.
ّ
ﻣﺣددة اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟﺿواﺑط و ّ

 -اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟواﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ

وﻣﺂﻻﺗﻪ.

اﻟﻣراد ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ،ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة .أو
ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟّﺗﻲ ﺗرﻳد اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ّ
ﻋز
ﻫﻲ :ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳد ،أو ّأﻧﻬﺎ :إﺻﻼح اﻟﻣﺧﻠوق ﻓﻲ ّ
اﻟدارﻳن ،وﺗﻘرﻳر ﻋﺑﺎدة اﷲ ّ

وﺟ ّﻝ ،وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻳﺎة ﻋﻠﻰ
اﻟﺣق واﻟﻌدﻝ واﻟﺣرّﻳﺔ ،وﻋﻣﺎرة اﻷرض ٕواﺻﻼﺣﻬﺎ
ّ
اﻹﻟﻬﻳﺔ واﻟﺳﻌﺎدة
ﻟﻠدار اﻵﺧرة ،وﺟﻠب اﻟﻣرﺿﺎة
وﺗزﻳﻳﻧﻬﺎ ،وﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة وﺗﻌﻣﻳر اﻟﻛون واﻹﻋداد ّ
ّ

اﻷﺑدﻳﺔ.
ّ

وﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻳﺣوﻳﻬﺎ ﻋﻠم ﻛﺎﻣﻝ ُﻳﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺗﻬﺎ وﺑﻳﺎﻧﻬﺎ وﺿﺑطﻬﺎ وﺗﻘﻌﻳدﻫﺎ وﺗﻔﺻﻳﻠﻬﺎ وﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ،
وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﻋﺑﻪ ﻋﻠم ﻣﺎ أو ﻧظرﻳﺔ ﻣﺎ.
اﻟﻣراد ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ

ﺑﻳﺎن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺿرورﻳﺔ:
اﻟدﻳن ,واﻟﻧﻔس,
ﺗُﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺑﺎﻟﺿرورّﻳﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ،أو
ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس ,وﻫﻲ :ﺣﻔظ ّ
ّ
واﻟﻌﻘﻝ ,واﻟﻧﺳﻝ ,2واﻟﻣﺎﻝ.
ﺟﺎء ﻋن اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎطﺑﻲ ﻗوﻟﻪ« :ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻔظ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠق» .وﻫذﻩ
اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻻ ﺗﻌدو ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم:

)أﺣدﻫﺎ( :أن ﺗﻛون ﺿرورّﻳﺔ.
ﺣﺎﺟﻳﺔ.
)واﻟﺛﺎﻧﻲ( :أن ﺗﻛون
ّ

ﺗﺣﺳﻳﻧﻳﺔ.
)واﻟﺛﺎﻟث( :أن ﺗﻛون
ّ

ﻓﺄﻣﺎ
ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻳن واﻟدﻧﻳﺎ ،ﺑﺣﻳث إذا ﻓﻘدت ﻟم ﺗَ ْﺟ ِر
اﻟﺿرورﻳﺔ( ﻓﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ّأﻧﻬﺎ ّ
ّ
) ّ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ؛ ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد وﺗﻬﺎرج وﻓوت ﺣﻳﺎة .وﻓﻲ اﻵﺧرة ﻓوت اﻟﻧﺟﺎة واﻟﻧﻌﻳم،
واﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺧﺳران اﻟﻣﺑﻳن...

اﻟدﻳن ،واﻟﻧﻔس ،واﻟﻧﺳﻝ ،واﻟﻣﺎﻝ ،واﻟﻌﻘﻝ .وﻗد ﻗﺎﻟوا:
وﻣﺟﻣوع
اﻟﺿرورﻳﺎت ﺧﻣﺳﺔ ،وﻫﻲ :ﺣﻔظ ّ
ّ
أﻣﺔ».3
« ّإﻧﻬﺎ ﻣراﻋﺎة ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ّ
2

أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت ،ﻓﻳﻘوﻝ:
ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ّ
وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ّ
ﻳﺗدﻳن .وﻟو ﻋدم اﻟﻌﻘﻝ
«ﻓﻠو ﻋدم ّ
اﻟدﻳن ﻋدم ﺗرﺗّب اﻟﺟزاء اﻟﻣرﺗﺟﻰ .وﻟو ﻋدم اﻟﻣﻛﻠّف ﻟﻌدم ﻣن ّ
اﻟﺗدﻳن .وﻟو ﻋدم اﻟﻧﺳﻝ ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻘﺎء .وﻟو ﻋدم اﻟﻣﺎﻝ ﻟم ﻳﺑق ﻋﻳش».4
ﻻرﺗﻔﻊ ّ
وﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت أﻣور ،ﻣﻧﻬﺎ:
ُ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ و
اﻟﻌﻘدﻳﺔ و
ﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة وﻛﺎﻓﺔ ﺷؤوﻧﻬﺎ
 اﻷﻣر اﻷوﻝُ :ّ
ّ
ّ
اﻟﻐﻳﺑﻳﺔ.
اﻹﻳﻣﺎﻧﻳﺔ واﻷﺣﻛﺎم
اﻟدﻳن ُﻳراد ﺑﻪ ﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻳدة واﻟﻘﻳم
و
اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ،ﻓﺣﻔظ ّ
ّ
ّ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و ّ
ّ

وﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ُﻳراد ﺑﻪ ﺣﻔظ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘوﻗﻪ وﺣرﻣﺔ ﺟﺳدﻩ وروﺣﻪ وﻛراﻣﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﻳﺎﺗﻲ واﻹﻋﻣﺎر اﻟﺣﺿﺎري.
اﻟﺗدﺑر
وﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ ُﻳراد ﺑﻪ ﺣﻔظ ﻣﻧﺎط اﻻﺳﺗﺧﻼف واﻟﺗﻛﻠﻳف ،واﻟّذي ﻫو اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻹدراك واﻟﺗﻣﻳﻳز و ّ
واﻟﺗدﺑﻳر ،ﺑﻣﺎ ُﻳﺣﻘّق ﻋﺑﺎدة اﻟﺧﺎﻟق وﻋﻣﺎرة اﻷرض.

)ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ( ،ﻣﻊ
وﺣﻔظ اﻟﻧﺳﻝ )أو اﻟﻧﺳب أو اﻟﻌرض( ُﻳراد ﺑﻪ ﺣﻔظ اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺈﻳﺟﺎدﻩ ٕواﻛﺛﺎرﻩ ّ
اﻟدﻣوﻳﺔ واﻷﺳرﻳﺔ.
ﻣراﻋﺎة ﺣﻔظ ﻧﺳﺑﻪ ,وﺻون ِﻋرﺿﻪ ,واﺣﺗرام راﺑطﺗﻪ
ّ

اﻟﻐذاﺋﻳﺔ
وﺳد اﻟﻣطﺎﻟب
وﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ُﻳراد ﺑﻪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ,وﺗروﻳﺞ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ,وﺗوﻓﻳر اﻷﻗواتّ ,
ّ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ّ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ﺿروﺑﺎ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗوﺳﻳﻊ واﻟﺗﻔﺻﻳﻝ واﻟﺗﻧوﻳﻊ،
وﻳﻘﺑﻝ ﻫذا اﻟﺷﻣوﻝ اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻫذﻩ ّ
َ
ﻣﻌﻳن ،ﻗد ﺗدﻋو إﻟﻳﻪ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻹﻓراد ﺑﺎﻟذﻛرٕ ،واﺑراز ﻣﻳزة ﻣﺎ ،وﺗﺄﻛﻳد أﻣر ّ
ﻛﻠﻳﺔ ّ
ﻛزﻳﺎدة ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺟب
ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ،وﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ زﻳﺎدة ﻛﻠﻳﺔ ﺣﻔظ اﻟﺣرّﻳﺔ أو اﻟﻛراﻣﺔ
ﺿرورة
ّ
ّ
وﺑﺷدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﻣظﺎﻟم وﺷﻳوع
اﻟﻛﻠﻳﺔ،
ّ
اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻫذﻩ ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷرّﻳﺔ.
اﻟﻛﺑت واﻟﻘﻬر واﻻﺳﺗﺑداد ،وازدﻳﺎد ظﺎﻫرة اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣﻘوق
ّ

ﺗﺗﻬدد ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻠوﺛﺎﺗﻬﺎ وﻣﻔﺳداﺗﻬﺎ اﻟّﺗﻲ ّ
وﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ ﻛذﻟك :زﻳﺎدة ّ
ﻛﻠﻳﺔ ﺣﻔظ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣﻝ ّ
اﻟﻣﺣﻳط ,وﻧﻘﺎوة اﻷﺟواء ,وﺳﻧن اﺳﺗﺻﻼح اﻷرض ٕواﻋﻣﺎرﻫﺎ ٕواﻧﻣﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣسٕ ،وادراج
اﻟﻛﻠﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎٕ ،واّﻧﻣﺎ ُﻳﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ّ
وﻗد ﻻ ُﻳﺻﺎر إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻫذﻩ ّ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات واﻟﻌﻧﺎﺻر ﺿﻣن أﺟﻧﺎﺳﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ُﻳﺣﻘّق اﻧطﺑﺎق ﻫذﻩ ّ
وﻣﺳﻣﻳﺎﺗﻬﺎّ ،
ّ
وﻗﻊ إدراﺟﻪ ﻓﻳﻬﺎ ،وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك :اﻋﺗﺑﺎر ﺣﻔظ اﻟﺣرّﻳﺔ ﻋﻧﺻ ار ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ،أو ﺣﻔظ

ﺣرة ﻣﺧﺗﺎرة ﻏﻳر ُﻣﺟﺑرة وﻏﻳر
ﻌد
اﻟﻌﻘﻝ؛ إذ ﻻ ﺗُ ّ
ّ
إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣﻔوظﺔ وﻣﺣﺗرﻣﺔ إﻻّ إذا ﻛﺎﻧت ّ
أﻣﻬﺎﺗﻬم
ﻣﻘﻬورة .ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻔﺎروق ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطّﺎب ﻗوﻟﻪ« :ﺑِ َم
ّ
اﺳﺗﻌﺑدﺗم ّ
اﻟﻧﺎس وﻗد وﻟدﺗﻬم ّ
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ﺎﺻدﻳﺔ اﻟﺧﻣس ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛ ّﻝ ﺷؤون اﻟﺣﻳﺎة ،ﺳواء
ﺈن اﻟﺿرورّﻳﺎت اﻟﻣﻘ ّ
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ،ﻓ ّ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ واﻟﺗﻔرﻳﻊ واﻟﺗوﺳﻳﻊ ,ﺑﺣﺳب ﺑﻌض
ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌروف -ﻣﻊ
ّ

اﻟﻛﻠﻳﺎت وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻌدد اﻟﻣﻌروف.
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ و
اﻻﻋﺗﺑﺎرات
اﻗﻌﻳﺔ -أو ﺑزﻳﺎدة ﺑﻌض ّ
اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟو ّ
ّ
ّ
3

اﻟﺣﻳﺛﻳﺎت اﻟّﺗﻲ ﻳﺗّﺧذﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳرﻳدون
وﻫذا ﻛﻠّﻪ رﻫﻳن ﺑﻌض اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت و ّ
وﺿﺑط ﻣﺎ ﻳطﻠﺑون.

أﻣﺔ وﻣﻠّﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺎطﺑﻲ
اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ
ّ
اﻟﺿرورﻳﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎء؛
ﻌد ﻣن اﻟﻘواﻋد أو اﻟﻣطﺎﻟب اﻟّﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ
أن ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت ﺗُ ّ
ّ
وﻏﻳرﻩ ،أي ّ

اﻟﺗدﻳن ,واﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﻷﻗوى واﻷﻋﻠﻰ ،وﻋﻠﻰ ﻓطرة ﺣﻔظ ﻧﻔوﺳﻬم
إذ ُﺟﺑﻠت ّ
اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﻰ ﻓطرة ّ
اﻟﺗدﺑر ,واﻹدراك
وﺣﻳﺎﺗﻬم
وﺻﺣﺗﻬم وﺳﻼﻣﺗﻬم ،وﻋﻠﻰ ﻓطرة ﺣﻔظ ﻋﻘوﻟﻬم ,واﻟﻘﻳﺎم ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺗﻔ ّﻛر و ّ
ّ
واﻟﺗﻣﻳﻳز وﺗﻌ ّﻘﻝ اﻷﺷﻳﺎء واﻟﺣﻘﺎﺋق ,واﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣراﺗب ﻫذا
ﺑﺗﻔﺎوت ﻣراﺗب اﻟﻌﻘوﻝ وﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرب وﻓرض اﻟﺗﻌﻠّم واﻟﺗﺛﻘّف ،ﻛﻣﺎ ُﺟﺑﻠت اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ

ﺣب اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺧﻳر
اﻟزواج,
ّ
وﺟﺑﻠت اﻟﻧﻔوس ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ّ
وﺣب اﻟوﻟد ,و ّ
ّ
اﻟذب ﻋن اﻟﻌرض واﻟﺷرفُ .
وﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرات واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ و ِ
اﻟطﻳﺑﺎت وﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت
اﻟﺣرف ،وﺗﻧﺎوﻝ اﻷﻗوات واﻗﺗﻧﺎء ّ
اﻟﻛﻳﻔﻳﺎت ،أو
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻗد
ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ
ﻳﺗطرق إﻟﻳﻪ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ و ّ
ّ
ّ
اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ واﻟﻣﺻدرّﻳﺔ ،أو اﺧﺗﻼف اﻷطوار واﻷﻋﺻﺎر ،ﻓﻘد ﻳﻛون
ﺑﺣﺳب اﺧﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻣوارد
ّ

ﻣﺛﻼ ﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷدﻳﺎن أو

ﻛﻠﻳﺎ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟطواﺋف أو اﻟﻣﻠﻝ
اﻷﻋراف واﻟﻘواﻧﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻣﻳراث ّ
اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.
ﻓﻲ
ّ
وﻫذا ﻻ ُﻳﻌﺎرض اﻹﺳﻼم ،اﻟّذي اﻋﺗﺑر ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة ﻣن ﺣﻘّﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳراث وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻔظ
ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺻوﻧﻪ ﺑطرﻗﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻼزﻣﺔ.

اﻟﺿرورﻳﺎت ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎرة
ﻣﻘوﻟﺔ
ّ
ﻳﻧص أو ﻳﺷﻳر ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎرة إﻟﻰ ﻋﺑﺎرة اﻟﺿرورّﻳﺎت 6ﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﻔﻛر اﻟﺣﺿﺎري أو
ّ
اﻟﻔن اﻟﺣﺿﺎري.
ّ
وﻟﻌ ّﻝ أظﻬر ﻣﺎ ﻳﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن إزاء اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻫو اﻋﺗﺑﺎر

اﻟﻣﺗﺣﺿر.
ﻣرﺟوا ﻣن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻟّذي ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن
ﻣﻬﻣﺎ وﺷﺄﻧﺎ
ًّ
ّ
اﻟﺿرورّﻳﺎت ﻣطﻠﺑﺎ ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ( إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ
أﻣﺔ أو ﻣﺟﻣوع
ّ
إذ ﻳﺳﻌﻰ ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن )ﻓردا أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو دوﻟﺔ أو ّ

اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ.
اﻟروﺣﻳﺔ واﻷﺳرّﻳﺔ و
اﻟﺟﺳدﻳﺔ و
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻔﻛرّﻳﺔ و ّ
وﺻﺣﺗﻪ وﺳﻼﻣﺗﻪ وأﻣﻧﻪ ،وﺗواﺻﻠﻪ وﺗﻌﺎوﻧﻪ
ﺗﺳد ﻣﺗطﻠّﺑﺎﺗﻪ ,وﺗﺣﻘّق ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻏذاءﻩ
وﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت ّ
ّ

وﻣدﺧرات اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻛون ،ﻣن أﺟﻝ
ﻣﻊ اﻵﺧر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺧدﻣﺗﻪ ﻷرﺿﻪ ،واﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﻣﺣﻳطﻪ ّ
ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻳﻛون ﺿرورّﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ وﺣﺿﺎرﺗﻪ.
ﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن:
وﻳﺟدر ﺑﻳﺎن ّ
أن ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت ﺗُ ّ
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إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ،ﻛﺿرورة اﻟﻐذاء ,واﻟﻣﺎء ,واﻟﻌﻼج,
ﺑﺎﻟﺿرورﻳﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻝ ﻣﺷﺗرﻛﺎ
ّأوﻻ :ﻗﺳم ﻳﺗﻌﻠّق
ّ
ّ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ
اﻟﺳﻛن ,واﻟﺑﻧﺎء ,واﻹﻋﻣﺎر ,واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ّ
واﻟﻠﺑﺎس ,و ّ
اﻟﺣﻳوﻳﺔ...
و ّ

وﺳد
اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎ ،اﻟﻛ ّﻝ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ وﻳﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﺣﻳﺎﺗﻪ ّ
وﻫذا اﻟﻘﺳم ﻳظ ّﻝ ﻗﺎﻋدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ّ
اﻟﺗﻧوع أو اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺑﻌض ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت,
ّ
ﺣﺎﺟﻳﺎﺗﻪ ،وﻻ ُﻳﻠﻐﻲ ﻫذا اﻻﺷﺗراك ﺑﻌض ّ

ﺗﻧوع أو اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟدﻳﻧﻲ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ ﻓﻲ
اﻟّﺗﻲ ّ
ﺗﻌﺑر ﻋن ّ
اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ ،وﻳﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺑﻌض أﻧواﻋﻬﺎ وﻓﺻوﻟﻬﺎ،
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻐذاء ﻣﺛﻼ؛ إذ ﻳﺷﺗرك ّ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ّ
اﻟطﻳﺑﺎت ُ

ﺗﺗﻌدد أﻧﻣﺎطﻪ
ﻛﺗﺣرﻳم اﻟﻣﻳﺗﺔ واﻟﺧﻧزﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻠّﺑﺎس اﻟّذي ّ
وﻛﻳﻔﻳﺎﺗﻪٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﺗﺗّﻔق ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺳﺗّر واﻟﺗﻐطﻳﺔ ٕواﺣﺎطﺔ اﻟﺑدن ﺑﺎﻟﺛﻳﺎب؛ ﻟﺿرورات
وأﺷﻛﺎﻟﻪ
ّ

اﻟدﻳﻧﻲ ،أو اﻟوازع
أدﺑﻳﺔ و
ﺻﺣﻳﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻟﺿرورات اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ ّ
ّ
وﻧﻔﺳﻳﺔ و ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎم.
اﻟﻔطري ،أو اﻟﻌرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أو اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟذوق ّ

أﻣﺔ ،أو ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ دون آﺧر ،أو ﺑﻔﺋﺔ ﻣن
ﺑﺎﻟﺿرورﻳﺎت
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻗﺳم ﻳﺗﻌﻠّق
ّ
ّ
ﺑﺄﻣﺔ دون ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،أو ﺷرﻳﺣﺔ ﻣن ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟدوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻳم...وﻫذا اﻟﻘﺳم ﻳﺗّﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻟﻔﺋﺎت
ّ

أﻣر ﻣﺷﺗرًﻛﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ واﻟﺗﻧوﻳﻊ ،وﻫو ﻳﺗّﺻﻝ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻘﻳدة
اﻟّذي ﻻ ﻳﻛون ًا
ﻳﺧﻳﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗﺳم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و
اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و
اﻟﺗدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻔﻛر ،وﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟظﺎﻫرة
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﺎر ّ
ّ
ّ
ّ
و ّ
ﺗﻌدد اﻷدﻳﺎن واﻟﻌﻘﺎﺋد ،واﺧﺗﻼف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻟﺗﻌددﻳﺔ و
اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ و
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﻳﺔ و
اﻻﺧﺗﻼﻓﻳﺔ ،ﺑﺣﺳب ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺎت
اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورّﻳﺔ و
واﻟطواﺋف
ّ
ّ
وﺗﻧوع ُ
ّ
اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻌر ّﻗﻳﺔ واﻟﻔﻛرّﻳﺔّ ،
واﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔ.
اﻟﻧﺎس ﻳﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﺿرورّﻳﺎت ،وﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣﻘّﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ
ﻓﺈن ّ
وﻋﻠﻳﻪّ ،
وﻳﺗﺣرﻛون ﻓﻳﻪ.
وﻳﻔﺗﻘرون إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻳﺎﺗﻲ أو اﻟﻔﻛري أو اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟّذي ﻳﻌﻣﻠون
ّ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻛﻳﺔ
أﻣﺔ أو ﻓﺋﺔ ﻣن ّ
ّ
أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري اﻟﻔﻼﻧﻲ )ﻛﺎﻋﺗﻣﺎد اﻻﺷﺗر ّ
اﻟﻧﺎس ّ
ﻓﻘد ﺗرى ّ
ﺑﺳد اﻟﺿرورات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘّق ﺑﻣوﺟب اﻋﺗﻣﺎد
أو
اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ،أو اﻟﻌوﻟﻣﺔ (...ﻫو اﻟﻛﻔﻳﻝ ّ
ّ
ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة ،وﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻳﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ

ﻳﻌﻳﺔ
ﺳرﻳﺎن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة ،وﻗﺑﻝ ذﻟك ُﻳؤﺳﺳون ﻟﻪ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورّﻳﺔ واﻟﺗﺷر ّ
اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻛﺛﻳرة ﻣن أﺟﻝ ﻧﺷرﻩ
و
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻳﺿﻌون ﻟﻪ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺻﻳﻎ واﻟﺧطط و ّ
ّ

اﻟﻧﺎس وﻋﻘوﻟﻬم وﻧﻔوﺳﻬم وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم وﻋواﺋدﻫم.
وﺗرﺳﻳﺧﻪ ٕواﺷﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻳﺎة وأﻧﺷطﺔ ّ
وﺻﻼﺣﻳﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق
ﺻﺣﺗﻪ
وﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻧظر أﺻﺣﺎﺑﻪ ،وﻳﻌﺗﻘدون
ّ
ّ

اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﻧظﺎﻣﻬم اﻟﻔﻛري واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺿرورة اﻷﻣن
ﺿرورّﻳﺎﺗﻬم
ّ
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌﺎم.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن ذاك اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري و ّ
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ (...ﻣﺧﺗﻠف
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و
اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ و
دﻳوﻟوﺟﻳﺔ و
ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺿرورات )اﻷ
ّ
ّ
ّ
ّ
وﻟذﻟك ﻗﻠت ّ
ﻓﻳﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣدارس واﻟﻣذاﻫب واﻟﺑﻳﺋﺎت واﻟﺣﺿﺎرات.
وﻟﺳﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺑﻳرة إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺳم ،واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘدات اﻵﺧر ورؤﻳﺗﻪ ﻟﻠﻛون

ﻘر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و
واﻟﺣﻳﺎة واﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﻣﻧظوﻣﺗﻪ
ّ
ّ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔٕ .وان ُﻛّﻧﺎ ُﻧ ّ
اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ و
اﻟﺗﻳﺎرات
ّ
ّ
ﺑوﻗوع اﻟﺧﻼف )وﻟﻳس اﻟﺻدام( ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳن ﻏﻳرﻧﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣذاﻫب و ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺿرورّﻳﺎت ,اﻟّﺗﻲ
واﻟﻔﻛرّﻳﺔ ،اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻔق وﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟرؤﻳﺔ
ّ
أﺑﻳن ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ﻫذا ﻓﻳﻣﺎ
ﺗﺄﺳﺳت ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣظﺎﻧﻪ ّ
وﺑﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ ،وﺳوف ّ
ّ
ﺑﻌد:

وﻟﻛن وﻗوع ﻫذا اﻟﺧﻼف ﻻ ُﻳﻔﻳد وﻗوع اﻟﺗﺻﺎدم ﻛﻣﺎ ذﻛرت ،وﻻ ُﻳﻠﻐﻲ اﻵﺧر ،ﻛﻣﺎ ﻻ ُﻳﻠﻐﻲ اﻟ ّذات،
ّ
وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﻣﻘوت ،أو اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣذﻣوم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗّر

اﻟﺑﱠﻧﺎء ,واﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺛﻣر ,واﻟﺗﻌﺎون
ﻟﻠﺗﻧوع َ
واﻟﺗﻌ ّﻛر و ّ
اﻟﺗذﻣر؛ ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺧﻼف وﻋﺎء ّ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
إﻧﺳﺎﻧﻳﺗﻧﺎ وﺑﻧﺎء ﻧﻬﺿﺗﻧﺎ
اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أرﺿﻧﺎ وﺗﺣﻘﻳق
ّ
ّ

ﺑﺄن ﻓﻲ رﺻﻳدﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﻛﻧوزﻧﺎ اﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﻣﻧﺎ
اﻟﺻدد ّ
وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﻓﻲ ﻫذا ّ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﺗﺣﺎد أﺻﻠﻧﺎ -ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف ...) :واﻟﻧﺎس ﺑﻧو آدم ،وآدم ﻣن ﺗراب (-7
ّ
ووﺣداﻧﻳﺔ
واﺗﺣﺎد ﻣﺻﻳرﻧﺎ
ّ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و
ﺧﺎﻟﻘﻧﺎ ،وﻣن اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺣﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ
ّ
ّ
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺎت وﻛﺛﻳر
و ّ

اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
و
اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ و ّ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ و ّ
ّ
ﺗﺿر ،وﺗُﺻﻠﺢ وﻻ ﺗُﻔﺳد .وﻫذا ﻛﻠّﻪ
ﺗﻔرق ،وﺗﺑﻧﻲ وﻻ ﺗﻬدم ،وﺗﻧﻔﻊ وﻻ ّ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ وﻻ ّ
ﻣن ُ
رﻫﻳن اﻟﺗﺣرﻳر واﻟﺗﻧوﻳر :ﺗﺣرﻳر اﻹرادات واﻹدارات ،وﺗﻧوﻳر اﻟﻧظرّﻳﺎت واﻟﻣﺳﺎرات واﻟﻣﺂﻻت.

ﻣﺎ ذﻛرﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﻗﻠﻳﻝ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑورود ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺿرورّﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟّذﻳن ﻛﺗﺑوا ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة.
أوردﺗﻪ ﻟﺑﻳﺎن ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻻت ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ
وﻗد ّ
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻘﺎﺻد.

أﺑﻳن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺿرورّﻳﺎت ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻘﺎﺻد ،ﺑﻐرض اﻟرﺑط ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ
وأردت ﺑﻬذا اﻟﺑﻳﺎن أن ّ
ﻟﻠﺗﺣﺿر
اﻟﻣﻘﺎﺻدﻳﺔ
ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ
ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺻدي ،وﺗﻘرﻳر
ّ
ّ
ّ

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺿرورّﻳﺎت اﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔ واﻟﻣطﺎﻟب
ّ
اﻟﺿرورﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻد وﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن
ّ

اﻷوﻝ ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻌﻣران اﻟﺑﺷري ،أو
اﻟﺿرورات اﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔ ﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟﻣطﻠب اﻷﺳﺎس واﻟﻐرض ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ،ﻗﺎﻝ اﺑن ﺧﻠدون« :ﻓﺈذن ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺿروري ﻟﻠﻧوع

اﻹﻧﺳﺎﻧﻲٕ ،واﻻّ ﻟم ﻳﻛﻣﻝ وﺟودﻫم».8

وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺿرورة ﺑﺳﺑب ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن ﺗﺣﻘﻳق ﻣطﺎﻟﺑﻪ وﺿرورّﻳﺎﺗﻪ اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺻﻝ إﻻّ ﻣﻊ
ﻳﺗم وﺟودﻩ إﻻّ ﻣﻊ أﺑﻧﺎء
ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ ،ﻗﺎﻝ اﺑن ﺧﻠدون« :ﻻ ﺗﻛﻣن ﺣﻳﺎة اﻟﻣﻧﻔرد ﻣن اﻟﺑﺷر ،وﻻ ّ
6

ﺟﻧﺳﻪ .وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻌﺟز ﻋن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ وﺟودﻩ وﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻬو ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أﺑدا ﺑطﺑﻌﻪ».9
ﻳﺑﻳﻧﻬﺎ:
اﻧﻳﺔ اﻟّﺗﻲ ّ
ﻳﻌﺑر ﺑﺎﻟﺿرورات اﻟﻌﻣر ّ
وﻧﺟد اﺑن ﺧﻠدون ّ
 -ﺑﺿرورة ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻘوت واﻟﻐذاء اﻟﻠّذﻳن ﻻ ﻗوام ﻟﻠﺣﻳﺎة إﻻّ ﺑﻬﻣﺎ.

ﺗﻬدد ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ,وﺗﻧذر ﺑﺈﺑطﺎﻝ اﻟﻧوع
 وﺿرورة اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟّﺗﻲ ّاﻟﺑﺷري ﻣن أﺳﺎﺳﻪ.
أن اﻹﻧﺳﺎن -ﻟﻣﺎ ُﺟﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن
اﻟﺣر واﻟﺑرد ﻋﻧﻬﺎ« ،وذﻟك ّ
 وﺿرورة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺑدان ,ودﻓﻊ أذى ّاﻟﺣر واﻟﺑرد».10
اﻟﻔﻛر ﻓﻲ ﻋواﻗب أﺣواﻟﻪ -ﻻ ّ
ﺑد أن ُﻳﻔ ّﻛر ﻓﻳﻣﺎ ﻳدﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻷذى ﻣن ّ

اﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻌدوان
 ﺿرورة اﻟﻣﻠك اﻟّذي ﻳزع اﻟﺑﺷر ﺑﻌﺿﻬم ﻋن ﺑﻌض ,وﻳﻛﺑﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ طﺑﺎﻋﻬم اﻟﺣﻳو ّ11
واﻟظﻠم.
وﻋﻘﺎﺑﻳﺔ.
وﺿرورة اﻟﻣﻠك ﻫذﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع :رﻓﻳﻘﺔ وﻗﺎﻫرة
ّ

اﻟﻣﻘﺎﺻدﻳﺔ اﻟﺧﻣس:
ﻋﺑر ﻋن ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺿرورّﻳﺎت
ّ
أن اﺑن ﺧﻠدون ﻗد ّ
وﻫﻛذا ﺗﻠﺣظ ﻛﻳف ّ
 ﺿرورة ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻘوت واﻟﻐذاء = ﺣﻔظ اﻟﻧﻔس.اﻟﻧﻔس  = ...ﺣﻔظ اﻟﻧﻔس.
 ﺿرورة اﻟدﻓﺎع ﻋن ّ -ﺗﻧذر ﺑﺈﺑطﺎﻝ اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﺧطﺎر = ﺣﻔظ اﻟﻧﺳﻝ.

 ﻻ ﺑ ّد أن ﻳﻔ ّﻛر = ﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ.ﺗدﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ أو ﺳﻠطﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻋن طرﻳق ّ
 ﺿرورة اﻟﻣﻠك = وﻓﻳﻬﺎ ﻧﻼﺣظ إﻣﻛﺎن ﺣﻔظ ﻛ ّﻝ ّﻋﻳﺔ وﻧﻔوﺳﻬم وﻋﻘوﻟﻬم وﻧﺳﻠﻬم وﻧﺳﺑﻬم وأﻋراﺿﻬم وأﻣواﻟﻬم.
اﻟﺣﺎﻛم اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﻔظ دﻳن اﻟر ّ

اﻟﻣﻘﺎﺻدﻳﺔ واﻟﺿرورّﻳﺎت اﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔٕ ،وان ﻛﺎن
ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣﺿﻣون اﻟﺿرورّﻳﺎت
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗواﻓق إﻟﻰ ّ
ّ
اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺑﻳري ﻳﺧﺗﻠف أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻛﺛﻳرة.
اﻟﺗدﺧﻝ
ﺑﺄﻧﻬﺎ
ّ
وﻧﺟد ﻋﺑﺎرة اﻟﺿرورات ﻳذﻛرﻫﺎ اﻟﻣﻔ ّﻛر اﻟﻔرﻧﺳﻲ)ﺟورج ﺑﺎﺳﺗﻳد( ﻋﻧد ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻟﻠﺣﺿﺎرة ّ
اﻟﺗﻣرد ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﺣﻘﻳﻘﺎ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿرورات اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ إرادة
ّ
ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻳﺳر ﻓﻲ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ،وﻹﻧﻘﺎص اﻟﻌﻧﺎء اﻟﺑﺷري.12

وﻟﻌ ّﻝ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت ﻫﻧﺎ ُﻳراد ﺑﻪ اﻟﺿرورات ﺑﺣﺳب إطﻼق ﻫذا اﻟﻣﻔ ّﻛر ،وﻻ ُﻳراد ﺑﻪ اﻟﺣﺎﺟﺎت
ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣﻘﺎﺻدي اﻟﻣﻌروف.

وﻣن ﺣﻳث ﺷﻣوﻝ اﻟﺿرورّﻳﺎت ﻟﻛ ّﻝ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة وﺷؤوﻧﻬﺎ ،ﻧﺟد ﺗﻧﺻﻳﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻣوﻝ ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻧﺻﻳص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ
اﻟﻣﺎدﻳﺎت
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺣﺿﺎرّﻳﺔ ,وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲ
ّ
ّ
اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت و
اﻟروﺣﺎﻧﻳﺎت.13
ّ
و ّ
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اﻟﻌﻘﻠﻳﺎت
وﻛﺄن
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻝ واﻟوﻟد ﻓﻲ ﺟﺎﻧب وﺟودﻩ اﻟﻣﺎدي ،و ّ
اﻟﻣﺎدﻳﺎت ﺗرﻣز إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﺟﺳد و ّ
ّ
ّ
اﻟدﻳن ,وﺣﻔظ اﻟرواﺑط اﻷﺳرّﻳﺔ و ِ
ﺿﻳﺔ
ﺗرﻣز إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ ،و
اﻟروﺣﺎﻧﻳﺎت ﺗرﻣز إﻟﻰ ﺣﻔظ ّ
اﻟﻌ ْر ّ
ّ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ.
و ّ

اﻟﻛﻣﺎﻟﻳﺎت واﻟﺗرف
ﻗﻣﺔ اﻟﻌﻣران ،أو اﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ
ﻗﻣﺔ
ﺑﺄن
ّ
ّ
ّ
إن اﻟﻘوﻝ ّ
ﺛم ّ
اﻟﺗﻣدن أو ّ
اﻟﺗﺣﺿر ﻫو ّ
ّ
ﻟﺗﺣﺿر؛ إذ ﻻ ُﻳﺻﺎر
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ا
اﺑﺗداﺋﻳﺎ ّأو ّﻟﻳﺎ
واﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎتُ ،ﻳﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﺗﻘرﻳر ﻛون اﻟﺿرورّﻳﺎت ﻣطﻠﺑﺎ
ّ
ّ
ّ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺎت ،ﻓﻼ ُﻳﻌﻘﻝ أن ﻳزاوﻝ
إﻟﻰ طور
اﻟﻛﻣﺎﻟﻳﺎت واﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت إﻻّ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺿرورّﻳﺎت و
ّ
ّ

ﻣﻬدد ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ أو إﺣدى ﺿرورّﻳﺎﺗﻪ اﻟﻼزﻣﺔ.
اﻟﻣرء ﻣﺗﺎﻋﺎ
ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺎ وﻫو ّ
ّ

 - 1ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 22-20ﻓﻴﻔﺮي /2004ﺑﻨﺰل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ.
2
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ ﺣﻔﻆ
 ﻳُﻌﱪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴّﺔ ﲝﻔﻆ اﻟﻨﺴﺐ ،وﲝﻔﻆ اﻟﻌﺮض .و ّاﻷﺳﺮة ،وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻌﺮوف ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻷﺻﻠﻪ ،واﶈﻔﻮظ ﻋﺮﺿﻪ وﻋ ّﻔﺘﻪ.
 - 3اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﺠﻤﻟﻠّﺪ 2ص .10-9
 - 4اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﺠﻤﻟﻠّﺪ 2ص .17
 - 5ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﻴﺴﺎوي .وﻗﺪ وﺛﻖ اﶈﻘﻖ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﺒﺎرة )ﻣﱴ( ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ.
 - 6اﳌﻘﺪﻣﺔ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.371 ،
 - 7ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﻗﺐ ،ﺑﺎب ﰲ ﻓﻀﻞ اﻟﺸﺎم واﻟﻴﻤﻦ ،ج  5ص  ،735اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ وﺷﺮوﺣﻬﺎ.
 - 8اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ ص) 71دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ،ط.(2000 1
 - 9اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ ص.371
 -10اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ .320
 -11ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أدوات ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )رؤﻳﺔ ﺧﻠﺪوﻧﻴﺔ( ،اﳉﻴﻼﱐ ﺑﻦ ﺗﻮﻫﺎﻣﻲ ﻣﻔﺘﺎح ،ص -338
.339
 -12ﳓﻦ واﳊﻀﺎرة واﻟﺸﻬﻮد ،اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،63/1 :وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴّﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎدل اﻟﻌﻮاﻣﻲ ،ﻃﺒﻌﺔ دﻣﺸﻖ ص.12
 -13ﳓﻦ واﳊﻀﺎرة واﻟﺸﻬﻮد ،اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،ص .64
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إحياء العقل في مدونة الغزالي العلمية


زھير الخويلدي

ان أن أب ا حام د الغزال ي )ت وفي 1111م
م ن المعل وم ال ذي ال يحت اج إل ى مزي د بي ٍ
و 505ھج ري( شخص ية غريب ة األط وار متناقض ة ومت رددة ب ين الفق ه والك الم
والس يرة والح ديث ,ومترحل ة ب ين الفلس فة والمنط ق والتص وف؛ فق د ن ادى بإلج ام
الع وام ع ن عل م الك الم؛ ولكن ه ك ان م ن مدرس ة أب ي الحس ن األش عري الكالمي ة
ً
وتلميذا للج ويني ،ث م إن ه ق د كت ب فض ائح الباطني ة لل رد عل ى الش يعة اإلس ماعلية؛
ولكنه نظر لإلش راق والعرف ان ,وتبن ى تص وراً باطني ا ً للحقيق ة ف ي مش كاة األن وار
ومعارج القدس والمنقذ من الضالل ،زد على ذلك أنه درس الفلسفة واستفاض ف ي
شرحھا وتحليلھا في مقاصد الفالسفة ومعي ار العل م ومح ك النظ ر ومي زان العم ل؛
ولكنه ھاجمھا وبين خورھا ,وكشف عن نقائضھا الداخلية في تھافت الفالسفة ،بعد
ذل ك كت ب المقص د األس نى؛ ولك ن كان ت ل ه كت ب مض نون بھ ا عل ى غي ر أھلھ ا،
ادع ى أن ه بس ط األس رار اللدني ة والمع اني اإللھي ة بالمحاك اة والتمثي ل والتخيي ل
والتشبيه؛ ولك ن أكث ر نصوص ه مكتوب ة ب الرموز والمج ازات واللمح ات ,ال ينتف ع
بفائدتھا إال َمنْ وقف عليھا ببصيرة نفسه ,وكان ُم َع ًّدا لفھمھا وفائق الفطرة .إنه «-
بحسب مخاطبته للجمھور -يربط في موضوع ,ويحل في آخ ر ,ويكف ر بأش ياء ,ث م
ينتحلھ ا» ,1كأن ه ال يقن ع ب أي ح ل نھ ائي ,وال يس لم ب أي موق ف دائم ا مترح ل
وممتحن ومختبر ,يحقق ويدقق ,وينقد ويحل ل ,تتعان د تأمالت ه الفلس فية م ع يقينيات ه
الديني ة ,وتتب اين ش طحاته الص وفية م ع آرائ ه الكالمي ة ,وق د رأى ال بعض أن
مش روعه غي ر متماس ك ,وال يح تكم إل ى منط ق ,ول م يك ن متناس ًقا عل ى مس توى
البني ة؛ لك ن عن دما نغ ادر ھ ذا الموق ف المش ھور ,ونس تنطق نص وص الغزال ي,
ونتح وط بفك ره م ن ك ل جان ب نس تنتج من ذ الوھل ة األول ى وج ود فك ر موس وعي,
ونظرة شمولية ,وامتالك ألسلوب سلس و للغة زاخرة بالمعاني ،فھو قد خاض في
ك ل التج ارب ,وتكل م بك ل أن واع العب ارة ،ودخ ل بط ن الفلس فة ,وتص الح م ع
الجمھور ,وكسر زجاجة التقليد ,وعبر ع ن جدلي ة التج ذر والتف تح ,وك ان م ن أھ م
المؤسسين لبني ة العق ل العرب ي اإلس المي .عل ى ھ ذا النح و عرف ْ
ت نظريت ه بع ض
التعثرات واالرتباك في البداية؛ ولكنھ ا م ا لبث ت أن توض حت وتط ورت وتھ ذبت,


باحث من تونس .
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وتحولت إلى نظرة كلية في المعرفة والوجود والقيم في النھاي ة .وإذ اتخ ذ الغزال ي
لنفسه غاية البحث عن الحقيقة والعلم بحقائق األمور؛ فإن القول الفصل بخصوص
ھذا األمر ل م يك ن ليتح دد ف ي الب دايات بق در م ا يتوض ح ف ي النھاي ات ،فھ ل ھن اك
حرج إذن عند القول بأن ما وصل إليه الغزالي في إحياء علوم ال دين ,والمنق ذ م ن
الضالل توجد إرھاصاته األولى في القسطاس المستقيم ومعي ار العل م؟ كي ف نفس ر
تكفي ره للفالس فة إلنك ارھم لحش ر األجس اد ,وإلثب اتھم الث واب والعق اب للنف وس
خاص ة ,ث م قول ه ف ي المي زان :إن ھ ذا االعتق اد ھ و اعتق اد ش يوخ الص وفية عل ى
القطع ,وإن أمره ھو كاعتقادھم وقف عليه بعد طول بحث؟ لكن إذا اعتبرن ا فلس فة
الغزالي نسقا معرفيا ووجوديا وقيميا واحدا أنتجته بنية ذھنية واح دة؛ فكي ف نفس ر
التناقض بين الغزالي الفقي ه والغزال ي الفيلس وف ,وب ين الغزال ي الم تكلم والغزال ي
المتصوف ,وب ين الغزال ي اللغ وي والغزال ي المنطق ي؟ أال يمك ن أن نتح دث عن ده
عن فقه الفلسفة أو فلسفة الصوفية؟ ما ھي منزل ة العق ل ف ي فلس فته؟ وم ا اإلش كال
الناتج عن البحث عن ھذه المنزلة في فلس فته؟ أال يوج د تن اقض ب ين العق ل والنق ل
وب ين الحكم ة والش ريعة؟ وأال ينتص ر ھ و للنق ل والش ريعة عل ى حس اب العق ل
والحكم ة؟ فكي ف نعتب ر إذن الغزال ي حك يم العق ل؟ أي دور للعق ل ف ي نظري ة
المعرفة؟ ھل ھ و مج رد ملك ة أم أن ه م نھج؟ وم اھي منزلت ه ف ي نظري ة الوج ود ؟
وھ ل الوج ود المعق ول ھ و الوج ود الحقيق ي؟ وھ ل يرج ع الغزال ي إل ى العق ل ف ي
تصنيفه للعلوم؟ وأي رھانات ناتجة عن التفكير في ھذه المسألة؟
ما نراھن عليه ھو تفادي النظر إلى الغزال ي عل ى أن ه س بب االنحط اط و التزم ت
ال ذي ش ھدته الحض ارة العربي ة اإلس المية ,بع د معارض ته ل تعلم الفلس فة والتعام ل
معه على أنه استراتيجي كبير ,ومفكر عقالني ,حاول أن يحدد أنظمة المعرف ة ف ي
الثقافة التي انتمى إليھا وأن يعيد لھا الحركة والحياة والتجدد.
 -1الموقف المشھور من العقل
عن دما ن تفحص مؤلف ات الغزال ي بحث ا ع ن موقف ه م ن العق ل وتعقب ا لنظريت ه ف ي
المعرف ة؛ فإنن ا ال نعث ر عل ى س بيل واح د ي ؤدي إل ى اليق ين؛ ب ل ھن اك ع دة ط رق
ووجھات نظر متشعبة؛ ألن الرجل نفسه قد ت أرجح ب ين المعرف ة القلبي ة والمعرف ة
العقلية ,وبين النظر واالستدالل من جھة والحدس واإللھام من جھة أخرى.
وقد أثار الغزالي العديد م ن القض ايا الش ائكة ,وتج رأ عل ى ع دة إش كاليات إال أن ه
ھ و -ف ي ح د ذات ه -إش كالية وقض ية ش ائكة ,قوب ل دائم ا بمواق ف تت راوح ب ين
االستحس ان واالس تھجان ,وب ين الثن اء وال ذم ,وب ين التق ريظ والتبكي ت .وم ا يع زز
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القول بوقوعه في التناقض ما نجده في نصوص ه نفس ھا؛ إذ نعث ر علي ه ف ي معي ار
العلم والقسطاس المستقيم يثني على العقل ,ويع ّده أفضل الخصائص الت ي مي ز بھ ا
ﷲ اإلنسان عن الحيوان؛ ألن «العقل يرى األشياء كما ھ ي ,فھ و المعي ار ال ذي ال
يمكن أن يخطئ في التمييز بين الحق والباط ل إذا تج رد م ن غش اوة ال وھم» ,2زد
عل ى ذل ك أن« :األولي ات العقلي ة ق وانين ص ادقة ,وثابت ة ف ي ال ذات والموض وع؛
حتى أن ﷲ ذات ه ال يق در أن يغي ر الحك م فيھ ا»« .3وأم ا دالل ة العق ل عل ى ش رف
العقل فھو ما ال ُينال سعادة الدنيا واآلخرة إال به ,فكي ف ال يك ون أش رف األش ياء؟
وبالعقل صار اإلنس ان خليف ة ﷲ ,وب ه تق رب إلي ه ,وب ه ت م دين ه ,وب ذلك ق ال علي ه
السالم« :ال دين لمن ال عق ل ل ه» ,وق ال« :ال يعج بكم إس الم ام رئ حت ى تعرف وا
عقله» ,ولھ ذا قي ل« :م ن ل م يك ن عقل ه أغل ب خص ال الخي ر علي ه ك ان حتف ه ف ي
أغل ب خص ال الش ر علي ه» وكف اه ش رفا أن ق د ش بھه ﷲ س بحانه ب النور فق ال –
تع الى} :-ﷲ ول ى ال ذين آمن وا يخ رجھم م ن الظلم ات إل ى الن ور{ وق ال -علي ه
السالم -لعلي -رضي ﷲ عنه« :-إذا تقرب الناس لخالقھم بأبواب البر فتقرب أن ت
بعقلك ،تتنعم بالدرجات الزلفى عند الناس في الدنيا وعند ﷲ في اآلخرة».
غير أن الغزالي قام بتھفيت جميع النظريان الفلسفية التي درسھا ,وانتھى به األم ر
إل ى التص وف ,وھ دم العق ل نفس ه بقول ه ف ي تھاف ت الفالس فة« :إن المعتق دين أن
األمور اإللھية تستولي على كنھھا القوى البشرية المغرورين بعق ولھم زاعم ين أن
فيھا مندوحة عن تقليد الرسل وأتباعھم» ,ويواصل ھجوم ه عل ى ال ذين يس تعملون
عقولھم في أمور الغي ب وال دين ,ويق ول لھ م « :إن جمي ع م ا ورد ب ه األنبي اء م ن
أول ه إل ى آخ ره ھ و م ن مج اري اليق ين» وإن «أكث ر األحك ام اإللھي ة ھ ي خ الف
اإلدراك العقلي؛ لكن ليس ھ ذا خ الف العق ل مطلق ا» .4وم ن المفارق ات الت ي تثي ر
الدھش ة وتمث ل نوع ا م ن الخل ف المنطق ي أن ه يح ذر م ن اس تعماله وإتب اع مس لكه
قصد الحصول عل ى المعرف ة عن د قول ه« :يكفي ك م ن منفع ة العق ل أن يھ ديك إل ى
صدق النبي ,ولفھمك موارد إشارته ,ف اعزل العق ل بع د ذل ك ع ن التص رف والزم
االتباع وال تسلم إال به»5؛ غير أنه يناقض نفسه ويثق ف ي األولي ات العقلي ة عن دما
يصرح« :إني إذ علمت أن العشرة أكثر من الثالثة فلو قال ل ي قائ ل:ال ب ل الثالث ة
أكبر بدليل أني أقلب ھذه العصا ثعبانا ,و َق َل َب َھا وشاھدت ذلك منه لم أشك بسببه ف ي
معرفتي ,ولم يحصل لي منه إال التعجب من كيفية قدرته عليه» 6وآيته في ذلك أن
األمور العقلية تخضع لمنطق الحجة؛ بينم ا تخض ع الطلس مات وفن ون الس حر إل ى
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منطق األحجية ،فما تأثير ھذه التخبطات والتن اقض ف ي األحك ام عل ى نظريت ه ف ي
المعرفة؟
 -2منظومة المعرفة
تتحدد نظرية المعرفة عند الغزالي من خالل أربع ة مقوم ات أساس ية وھ ي :القل ب
والروح والنفس والعقل ,وھي تشتغل وتتحرك في ترابط وتالزم تام؛ إذ تكم ل ك ل
واحدة األخرى ,وتتبادل المواق ع والخ دمات ,وھ ذا الت رابط ب ين العق ل والقل ب ھ و
من األمور البديھية في العلوم النقلية والعقلية عند الحكماء العرب؛ ألن الغزالي ل م
يش ذ عل ى القاع دة العام ة الت ي ت رى أن «ال ن اظر بقلب ه إال مفك را وال مفك ر إال
ناظرا بقلبه» ،أضف إلى ذلك أن العقل –لغة -ھو جملة علوم مخصوص ة تحص ل
ف ي قل ب اإلنس ان يق در بھ ا عل ى اكتس اب مع ارف وعل وم أخ رى ,وبالت الي يك ون
القلب ھو أداة المعرفة ,والعقل ليس سوى وظيفة له .كما أن النظر بالقل ب ل ه ع دة
أسماء من جملتھا البحث والتأم ل والت دبر والرؤي ة والتفكي ر عندئ ذ يجع ل الغزال ي
في رسالته «البسيط والوسيط والوجيز» القل ب أداة المعرف ة؛ ألن ه المح ل األرف ع
الظ اھر والخ الي م ن ك ل الش وائب والق ادر عن دما ال تعك ر ص فوه غش اوة أوھ ام
الحواس والخياالت على الحصول عل ى المع ارف اللدني ة ,وتق ّب ل األن وار المرس لة
م ن العق ول المفارق ة .وم ن ھ ذا المنطل ق يوح د الغزال ي ب ين ال نفس والعق ل,
ويعتبرھما وجھين لعملة واحدة ,ودليله في ذلك أن العقل قوة وج وھر ,وأن ال نفس
ك ذلك ال يمك ن أن تك ون عرض ا؛ ألنھ ا باقي ة بع د الم وت مفارق ة للب دن .ف ي ھ ذا
السياق يصرح الغزالي« :إن ال نفس والقل ب وال روح والعق ل ألف اظ مختلف ة لمعن ى
واحد ومظاھر متباينة لحقيقة متجانسة وھي تلك اللطيفة الربانية.7»...
المشاحة إذن أن العقل عن د الغزال ي ھ و حقيق ة اإلنس ان األول ى ,ي درك بھ ا نفس ه,
ومن ثمة يدرك بھا غي ره ,خاص ة وأن ه اس تعداد فط ري ف ي نف س اإلنس ان إلدراك
العلوم النظرية؛ ولكن عنده يص عب الفص ل ب ين العق ل -بوص فه أداة -والمعق والت
كآث ار وموض وعات ل ه؛ نظ را ألن العق ل يتح دد ب االنطالق م ن أفعال ه ونش اطاته
ومدركاته ,فعندما تتغير مجاالت إدراكاته تتبدل تسمية العقل« ,فكونه تل ك اللطيف ة
الربانية تسمى نفسا ,وكونه ينقش العلوم في الصدر يسمى لُ ًّبا ,ومن حيث إن ه يبل غ
اإلنسان أوامر ﷲ يسمى مالكا ,وكونه يدرك الماھيات المجردة لألشياء فھو العق ل
النظري ,وباعتباره يدرك حقائق الدين يسمى البصيرة الباطنة أو نور اإليمان».8
يترت ب ع ن ذل ك أن العق ل عنص ر م ن ب ين ع دة عناص ر أخ رى ُت َك وِّ ن نظري ة
المعرفة عند الغزالي ,وھذا العنصر تختلف داللته باختالف الميادين التي يھتم بھ ا
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وطرق التعبير التي يمارسھا ,والحقائق التي يص ل إليھ ا ,وھ و أس اس طريقت ه ف ي
التفكي ر .وغن ي ع ن البي ان أن الغزال ي وض ع طريق ة الش ك المنھج ي وبح ث ع ن
العلم اليقيني الذي ال يزعزعه حتى اإلتيان بالمعجزات والخوارق ،كما رف ض أب و
حامد التقليد ,ودعا إلى االجتھاد ,ونھى ع ن اعتق اد أي م ذھب دون بح ث وتعم ق,
وق د ق ال ف ي ھ ذا الس ياقَ « :جا ِن بْ االلتف ات إل ى الم ذاھب ,واطل ب الح ق بطري ق
النظر؛ لتكون صاحب م ذھب ,وال تك ن ف ي ص ورة أعم ى تقل د قائ دا يرش دك إل ى
الطري ق ,وحول ك أل ف مث ل قائ دك ين ادون علي ه بأن ه أھلك ك وأض لك ع ن س واء
السبيل ,وستعلم في عاقبة أمرك ظل َم قائ دك ف ال خ الص إال ف ي االس تقالل .خ ذ م ا
ت راه ودع ش يئا س معت ب ه .ف ي ط الع الش مس م ا يعْ ني ك ع ن زح ل» .9ولم ا ك ان
طريق الحق َوعِ رً ا ,وكانت الحقائق منغمسة في الش بھات ,ف إن الغزال ي بح ث ع ن
أسباب الخطأ في البحوث النظرية فوجدھا منحصرة في أربعة:
 -1التسرع والعجلة في الحكم.
 -2عدم االنطالق من مقدمات جلية ويقينية.
 -3غياب الترتيب والتنظيم في سير االستدالل.
 -4النتائج ال تكون الزمة لزوما منطقيا عن المقدمات الواضحة.
يقول الغزالي في محك النظر« :اعلم أن الحق عزيز ,والطريق إليه َوعِ ٌر ,وأكث ر
األبصار مظلمة ,والعوائ ق الص ارفة كثي رة ,والمشوش ات للنظ ر متظ اھرة؛ ولھ ذا
ترى الخلق يتالطمون تالطم العميان ,وقد انقسموا إلى فرقتين:
 فرقة سابقة بأذھانھ ا إل ى المعتق دات عل ى س رعة ,فتعتق دھا يقين ا وتظ ن ك لشبھة ودليل برھانا.
 وطائفة تنبھوا لذوق اليق ين ,وعلم وا أن م ا الن اس في ه ف ي األكث ر عم ىً  ,ث مقصرت قوتھم عن سلوك سبيل الحق ومعرفة شروط القياس؛ إما ل بالدة ف ي
الفھ م ,وإم ا لفق د أس تاذ مرش د بص ير بالحق ائق غي ر منخ دع بالم ع الس راب
مطلع على جميع شروط البرھان».
إن ال تخلص م ن ھ ذه األخط اء وإن الوص ول إل ى العل م بحق ائق األم ور يتطل ب
خوض اإلنسان تجربة الشك؛ «إذ الشكوك ھي الموصلة إل ى الح ق ,فم ن ل م يش ك
لم ينظر ,ومن لم ينظر لم يبصر ,ومن لم يبصر بقي في العمي والضالل».10
إن الش ك عن ده يعن ي التفت يش والطم ع ف ي اقتب اس المش كالت م ن الجلي ات بع د
حصول اليأس ,وھو ك ذلك َبحْ ٌ
ث ع ن األم ان م ن الغل ط ف ي الض روريات ,وإقب ال
وتأمل ومالحظة اليقين الذي ال يبقى معه ري ب ,وال يقارن ه إمك ان الغل ط وال وھم،
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والش ك -كتجرب ة تفكي ر -يس تمد ض رورته م ن وق وع اإلنس ان ف ي األغ اليط
واألخطاء؛ إذ يقول الغزال ي« :إن األغ اليط ف ي النظري ات كلھ ا ث ارت م ن إھم ال
الجليات والتسامح فيھا ,ولو أخذت الجليات و ُحرِّ رت ,ثم تطرق منھا إلى ما بع دھا
ت دريجيا حت ى ال يخف ي قلي ل قل يال فيتض ح الش يء بم ا قبل ه عل ى الق رب لطاح ت
المغالطات ولكن ع ادة ال ُن َّظ ار الھج وم عل ى غم رة اإلش كال ,وطل ب األم ر الخف ي
البعيد من األوائل الجلية بعد أن تخللت بينه وبين األوائل درج ات كثي رة ,ف ال تمت د
شھادة الجلي ,وال يقوى الذھن على الترقي في المراقي الكثيرة ُد ْفعة ,فتزل األق دام
َو ْتعتاصُ المطالب وتنحط العقول ولذلك ضل أكثر النظار وأضلوا.»...
وبم ا أن األش ياء لھ ا حقيق ة وإل ى إدراكھ ا طري ق ,وف ي ق وام البش ر س لوك ذل ك
الطري ق؛ فإن ه مھم ا عظ م المطل وب ق ل المس اعد؛ ل ذلك ينص ح الغزال ي أن يق وي
المرء ذھن ه لالحت واء عل ى جميعھ ا ,وأن يحف ظ الترتي ب فيھ ا وأن تك ون مف ردات
المعارف متمايزة منفص لة بالحقيق ة غي ر ملتف ة وال مختلط ة ,وأن تك ون المق دمات
يقينية متمايزة منفصلة أيضا ,ويجب أن تكون نقطة البداية في االستدالل أوال جلية
واضحة أمام الذھن ومحررة ومحققة ومحددة في ذاتھا ,وينبغ ي أن يس ير اإلنس ان
في تفكيره بالتدريج ,مراعيا أن تكون النتيجة البعيدة الت ي ينتھ ي إليھ ا الزم ة عم ا
قبلھا ,في ضوء الجليات التي كانت أساس االستدالل.
نتب ين مم ا س بق أن تجرب ة الش ك دلي ل س اطع عل ى حض ور العق ل ف ي نظري ة
المعرفة؛ لكونھا تجربة عقلية إرادية ھادفة ,طالما أن الغاية منھ ا ھ ي التح رر م ن
األغ اليط ,وتص فية ال نفس إلدراك اليقيني ات ,وأنھ ا لحظ ة وع ي بال ذاتَ ،ب ْي َد أن
تجربة الشك قد تطال وجود اإلنسان ومصدره اإللھي ,والعالم الذي يحيا في ه ,فھ ل
يمكن أن تشمل أيضا وجوده المعقول؟ وإل ى أي م دى يس تخدم العق ل عن د الغزال ي
لالستدالل على الوجود الحقيقي؟
 -3الوجود المعقول
إن الوجود بال ماھية وال حقيقة ھو أمر معدوم وغير معقول؛ ألن نفي الماھية ھ و
إيذان بنفي الحقيق ة ,وإن انتف ت حقيق ة الوج ود انتف ت قابلي ة عقل ه ,وانع دم إدراك ه,
وعل ى ھ ذا المن وال الب د م ن وج وب الماھي ة لك ل موج ود؛ ألن الوج ود والماھي ة
والحقيقة شيء واحد؛ بينما الموجودات تنقسم إلى ثالثة أنماط:
 موجودات ليس لھا ماھية وال وجود أو حقيقة. -موجودات وجودھا وحقيقتھا وماھيتھا صادرة عن واجب الوجود.
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 موجود أول تكون ماھيته ھي عين وجوده ,وال علة له؛ بل ھو علة كل ش يء,وحقيقته ال تستمد من حقيقة أخرى غير حقيقية.
يتحدث الغزالي عن قوة التفكر بوصفھا أحد الق وى الت ي تح وز عليھ ا ال نفس ,إل ى
جانب قوة الش ھوة وق وة الغض ب ,وي رى أن العق ل مرك وز ف ي ھ ذه الق وة ,ويق ول
ح ول ھ ذا األم ر« :ومھم ا ھ ذبت ق وة التفك ر وأص لحت كم ا ينبغ ي حص ْ
لت بھ ا
الحكم ة الت ي تح ّدث ﷲ عنھ ا حي ث ق ال« :وم ن ُي ْؤ َ
ت الحكم ة فق د أوت ي خي را
كثي را» .وثمرتھ ا أن يتيس ر ل ه الف رق ب ين الح ق والباط ل ف ي االعتق ادات ,وب ين
الص دق والك ذب ف ي المق ال ,وب ين الجمي ل والقب يح ف ي األفع ال ,وال يتل بس علي ه
شيء بعد ذلك ,مع أنه األمر الملتبس على أكثر الخلق.11»...
على ھذا النحو يقسم الغزالي مراتب الوجود إلى خمسة :الذاتي والحس ي والخي الي
والشبھي والعقلي ,وھو أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى ,فيتلقى العق ل مج رد
معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو حس أو خارج ,و َم َثالً الوجود العقلي للي د
ھو معناھا وحقيقتھا التي ھي القدرة على البطش .يقول الغزال ي ح ول ھ ذا األم ر:
«اعلم أن شرف العقل م ن حي ث كون ه مظن ة العل م والحكم ة وآل ة ل ه؛ ولك ن نف س
اإلنسان معدن للعلم والحكمة ومنبع لھا ,وھي مركوزة فيھا ب القوة ف ي أول الفط رة
الح َج ِر ,والم اء ف ي األرض ,والنخ ل ف ي الن واة ,والب د م ن
ال بالفع ل؛ كالن ار ف ي َ
سعي في إبرازه بالفعل».12
يتبين من ھذا أن الوجود العقل ي عن د الغزال ي أرف ع م ن الوج ود الش بھي والوج ود
الحسي والخي الي ,وأن الوج ود ال ذاتي ھ و الوج ود المطل ق؛ ألن ه الوج ود الحقيق ي
الثابت خارج الحس والعق ل؛ ولك ن يأخ ذ الح س والعق ل عن ه ص ورة فيس مى أخ ذه
إدراك ا ,وھ و ظ اھر؛ ب ل ھ و المع روف ال ذي ال يع رف األكث رون للوج ود معن ى
سواه ,وھو الوجود المطلق الذي يج ري عل ى الظ اھر ,وال يت أول ,وال يحت اج إل ى
مث ال كوج ود الس موات واألرض والحي وان والنب ات13؛ لك ن إذا ل م يك ن الوج ود
العقلي ھو الوجود المطلق فھل ھذا يعني أن العقل ليست له سلطة على النقل؟
 -4العقل والنقل:
يتخذ الغزال ي موقف ا أولي ا م ن عالق ة العق ل بالنق ل عل ى النح و الت الي« :إي اكم أن
تجعل وا المعق ول أص ال والمنق ول تابع ا ورديف ا؛ ف إن ذل ك ش نيع ومن ِّف ر» ,14وي دل
بذلك على أن الشريعة ھي األس اس والحكم ة ھ ي البن اء ،الق رآن ھ و الل ب والفك ر
ھ و القش رة الخارجي ة؛ ب الرغم م ن أن الموق ف الب دئي للغزال ي ھ و التوفي ق ب ين
الفلسفة والدين؛ ألن ه مت ى انتظم ت الفلس فة اليوناني ة بالش ريعة العربي ة فق د حص ل
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الكم ال كم ا يق ول إخ وان الص فا وخ الن الوف ا؛ لكن ه ف ي الواق ع ينتص ر للش ريعة
العربية على حساب الفلسفة اليوناني ة كلم ا حص ل تص ادم وتن اقض ,س واء ب ين م ا
يب رھن علي ه العق ل وم ا ي نص علي ه النق ل ,وس واء ب ين م ا يفترض ه الواق ع م ن
مستجدات تقتضي التدبر وبين ما يتضمنه الوحي من حدود وأحكام مطلقة.
ف إذا ك ان التي ار العقالن ي ي رى أن «الش ريعة ق د دنس ت بالجھ االت ,واختلط ت
بالضالالت ,وال س بيل إل ى غس لھا وتطھيرھ ا إال بالفلس فة»؛ ف إن الغزال ي يتمس ك
بسلطة ال نص ,ويح افظ عل ى قدس يته ,ويعتب ر ك ل م ا ج اء ب ه ح ق ,ويقب ل التأوي ل
والتوض يح باس تعمال العق ل ال ذي وظف ه بطريق ة جدلي ة لل دفاع ع ن العقي دة ودَ ْف ِع
جميع التھم والمعاندات عنھا ،وحتى عندما زين المعق ول ب المنقول ف إن الغاي ة من ه
ھ و جع ل الحقيق ة الديني ة حقيق ة جمھوري ة؛ لتك ون قل وب الن اس فيھ ا أس رع إل ى
القبول والرضا.
إن العلم عند الغزالي ل ه أرب ع أح وال :ح ال اس تفادة فيك ون مكتس با ,وح ال ادخ ار
فيكون به اإلنسان غنيا عن السؤال ,وحال انتفاع عندما ينفق ه اإلنس ان عل ى نفس ه,
وحال سخاء عندما يتفضل به المرء على غي ره ,وھ و أش رف األح وال ,وف ي ھ ذا
يق ول الغزال ي« :العل م يقتن ى كم ا يقتن ى الم ال ,فل ه ح ال طل ب واكتس اب ,وح ال
تحصيل يغني عن السؤال ,وحال استبصار وھو التفك ر ف ي المحص ل والتمت ع ب ه,
وحال تبصير وھو أشرف األحوالَ ,ف َمنْ َعلِ َم وعمل و َعلّم فھو الذي ُي دعى عظيم ا
في ملكوت السماء ,فإنه كالشمس تضيء لغيرھا وھي مضيئة في نفسھا».15
رغم أن الغزالي يستعمل أحيانا في كتبه أسلوب التخييل والتمثيل والمحاكاة إال أن ه
لم يكن يھدف إلى إدخال الفلس فة ف ي األص ول؛ ب ل إن م ا ابتدع ه ف ي األس ماء م ن
تغيي ر وتب ديل ,وم ا اخترع ه ف ي المع اني م ن تحلي ل وتفكي ك وتلمي ع؛ فإن ه لك ي
ينتصر للوحي ,ويذب عن الش رع ,وحجت ه ف ي ذل ك أن ال دين يطلعن ا عل ى أس رار
ع الم الملك وت ,ويعطين ا مف اتيح الغي ب ,ويس ن لن ا األحك ام الت ي ن دبر بھ ا حياتن ا
اليومية ,ويھتم بالجزئي والملم وس وك ل تفص يالت الواق ع الدقيق ة ,أم ا العق ل فھ و
قاصر على إدراك عالم الغيب ,وعن معرفته ,وكل ما يفعله معه ھو مجرد تخم ين
وافتراض وتفكير ,كما أنه فاقد الداللة التي بھ ا يع رف ع الم الملك وت ,وال يع رف
حقيق ة األول ,وال ي درك م ن األش ياء إال خواص ھا ولوازمھ ا وأعراض ھا ,أم ا
الفص ول المقوم ة عل ى حقيقتھ ا فيجھلھ ا ,وال ي رى س وى المعق والت والمج ردات
والكلي ات وج واھر األش ياء .لك ن م اھو دور العق ل ف ي تص نيف الغزال ي لمختل ف
العلوم؟
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 -5منزلة العقل في تصنيف العلوم:
يحافظ الغزال ي عل ى المعي ار ال ذي تص نف ب ه العل وم ,وھ و اختالفھ ا ب ين الجان ب
النظري والجانب العمل ي؛ فالرياض يات والمنط ق والطبيعي ات واإللھي ات ھ ي م ن
العلوم النظرية ,أما السياسة واألخالق واالقتصاد فھي من العلوم العملية ,ويص فھا
بأنھ ا أم ور برھاني ة ال س بيل إل ى إنكارھ ا بع د فھمھ ا ومعرفتھ ا؛ لكن ه ال يس مح
بالخوض فيھا لكل م ن ش اء ذل ك؛ ألنھ ا ت ؤدي إل ى المزال ق وع دم الفھ م الص حيح
لمن لم يتمكن منھا.
ورغم أن الغزالي يق ِّدر ھذه العلوم حق قدرھا إال أنه يعتبرھا مصدر آفتين حص لتا
في عالم المعرفة:
 اآلفة األولى تتمثل في أن الناظر في ھذه العلوم المتعجب من دقتھا وظھ وربراھينھ ا يث ق ف ي الفلس فة ,ويعتق د ف ي ص حة م ا ينتج ه الفيلس وف ق وال
وس لوكا ,ولم ا ك ان أغل ب الفالس فة م ن المعطل ين المتھ اونين بالش رع فإن ه
يكفر بالتقليد المحض ,وبالتالي فإن معرفة ھذه العلوم بالنسبة للمقلدين تؤدي
بھم إلى االنحالل من الدين والتقوى.
 اآلفة الثانية التي يسببھا تعلم اإلنسان للعلوم الفلسفية ھي إح داث قطيع ة ب ينالعلم والدين ,وبين قوانين الطبيعة ونواميس الشرع ب الرغم م ن أن ال دين ال
يتع رض لھ ذه الق وانين ب النفي أو باإلثب ات ,وب الرغم م ن أن ھ ذه العل وم
الطبيعية ال تتعرض للدين ال بالمدح وال بالقدح.
يترت ب ع ن ھ ذا التص نيف أن الغزال ي يجع ل العل وم الديني ة واألم ور النقلي ة
والمع ارف اإللھي ة ِ -م ن ح ديث أو تفس ير أو س يرة أو تص وف روح اني -عل ى
رأس ال ُّسلّم ,ويجعل العل وم المحاي دة الطبيعي ة والموض وعية -ك المنطلق واللغ ة
والرياضيات -في الوسط كعلوم وسائل ,أما العلوم العقلية فإنه يضعھا في أسفل
الترتيب ,ويح ّملھا مسؤولية فساد اإليمان؛ لتناقضھا م ع العل وم الديني ة ,كم ا أن ه
ي رفض الفلس فة األول ى ,ويحم ل عل ى عل م الفل ك؛ العتق اده أن اإللھي ات ت دعي
معرفة عالم الغيب ,وتعتقد في قدرتھا على تحدي د المب دأ األول وإدراك الص ور
الروحانية ,وألنھا تصرح بحق ائق تتن اقض م ع الش رع؛ مث ل الق ول بق دم الع الم
وإنكارھا بعث األجساد ,وادعائھا أن ﷲ يعلم الكليات دون الجزئيات.
يقول الغزالي عن أنواع العقل« :العقل ينقسم إلى غريزي ومكتس ب :الغري زي
ھ و الق وة المس تعدة لقب ول العل م ووج وده ف ي الطف ل كوج ود النخ ل ف ي الن واة.
ص ل م ن العل وم ,إم ا م ن حي ث ال ي دري
والمكتس ب المس تفاد ھ و ال ذي يح َّ
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كفيضان العلوم الضرورية عليه بعد التمييز من غير تعلم ,وإما م ن حي ث يعل م
مدركه وھو التعلم .يقول علي بن أبي طالب:
فمطبوع ومسموع
رأيت العقل َع ْق َل ْين
إذا لم يكن مطبوع
وال ينفع مسمو ٌع
وضوء العين ممنوع
كما ال تنف ُع الشمس
األول يجري مج رى البص ر للجس م ,والث اني يج ري مج رى ن ور الش مس ,وال
منفعة في النور عند عمى البصر ,وال يجدي البصر عند عدم النور.
الث اني بص ر الب اطن وھ و العق ل وھ و أش رف م ن البص ر الظ اھر؛ إذ ال نفس
كالفارس والبدن كالفرس ,وبالجملة من لم يكن بصيرة عقله ناف ذة ف ال تعل ق ب ه
من الدين إال قسوره».
إن أھمل تصنيفُ الغزالي للعلوم العق َل فھل ھ ذا يعن ي أن ھ ذه الملك ة اإلنس انية
الشريفة ليس لھا أية اعتبار في ھذه العلوم نفسھا؟
خاتمة نقدية :من أجل إحياء العقل
ي دعو الغزال ي إل ى التواض ع ,وع دم اعتب ار العق ل المي زة الت ي ش رف بھ ا ﷲ
اإلنسان ,ويرى أنه من العجائب أن يعج ب العاق ل بعلم ه وعقل ه؛ إذ يق ول ف ي ھ ذا
الموضوع« :من العجائب أن يعج ب العاق ل بعلم ه وعقل ه ,حت ى يتعج ب أن أفق ره
ﷲ تعالى وأغنى بعض الجھال ,ويقول :كيف َو َّس َع النعمة على الجاھ ل وحرمن ى؟
فيق ال ل ه :كي ف رزق ك العل م والعق ل وحرمھ ا الجاھ ل؟ فھ ذه عطي ة من ه أفتجعلھ ا
سببا الس تحقاق عطي ة أخ رى؟ ب ل ل و جم ع ل ك ب ين العق ل والغن ى وح رم الجاھ ل
منھما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب».16
إن المعض لة الت ي نج دھا ف ي فك ر الغزال ي ھ ي ت ردده ب ين اعتب اره العق ل حقيق ة
اإلنس ان الجوھري ة واعتراف ه بقدرت ه المطلق ة ,وب ين إق راره أن ھ ذا العق ل خطي ر
عل ى ال دين وقاص ر ع ن البح ث ف ي األم ور الغيبي ة ,وھ ي المعض لة نفس ھا الت ي
تظھر في المأثور عندما نعث ر عل ى الح ديث المنس وب للرس ول محم د –ص لى ﷲ
عليه وسلم« :-ال تفكروا في الخالق فتھلكوا» من جھة ,ونجد من جھة ثاني ة ح ديثا ً
آخر« :خلق ﷲ العقل فقال له :أقبل؛ فأقبل ,ثم قال له :أدبر ,فأدبر ,فقال :وعزت ي
وجاللي ما خلقت خلقا أحب إلي منك »...فما مرد ھذا التناقض وما تفسيره؟
ھ ذا التن اقض يع ود إل ى أن الغزال ي «اعتم د لش رح مفھ وم العق ل عل ى العاطف ة
والخي ال أكث ر مم ا اعتم د عل ى العق ل والمنط ق» ,وحجتن ا ف ي ذل ك أن الرج ل
يس تعمل العق ل اس تعماال ج دليا م ن أج ل ال دفاع ع ن الح ق المع روف بالنس بة إلي ه
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وتبكي ت الخص وم وتھفي ت آرائھ م؛ بينم ا ل م يق م باس تعمال العق ل بطريق ة برھاني ة
حرة من أجل البحث عن الحقيقة غير المعروفة والتعويل عليه في مستوى صنعھا
وبنائھا ،ومن يطلب العقل من جھة السفسطة والجدل والخطاب ة فإن ه يس جنه داخ ل
األلفاظ والتراكيب والحيل المستعملة في ھذه التجارب.
ف ي ھ ذا الس ياق نج ده يق ول« :ال ذي تنكش ف ل ه الحق ائق يجع ل المع اني أص ال,
واأللفاظ تبعا ,وأمر الضعيف بالعكس؛ إذ يطلب الحقائق من األلفاظ» ,17ويض يف
في موضع آخر من كتاب ه ف ي االقتص اد ف ي االعتق اد م ا يل ي« :إن أكث ر األغ اليط
نشأت م ن خ الل طل ب المع اني م ن األلف اظ ,ولق د ك ان م ن حق ه أن يق در المع اني
أوال ,ثم ينظر في األلفاظ ثانيا ,ويعلم أنھا اصطالحات ال تتغير بھا المعقوالت».
بيد أنه يمكننا أن نتساءل عن سبيل المعرفة عند الغزال ي ھ ل ھ و واح د أم ال؛ ف إذا
كان ت المعرف ة تتق وم باالعتم اد عل ى ال نفس والقل ب وال روح والعق ل ف إن الغزال ي
يسند لكل ملكة وظيفة ويقسم الحكمة إلى نوعين:
 حكمة بحثية ,وتقوم على االس تدالل والبح ث والنظ ر واالس تقراء واالعتب اروالتجرب ة ,وترتك ز عل ى اإلدراك الحس ي والتفكي ر العقل ي والرياض ي
والمنطقي.
 حكم ة إش راقية ,وتق وم عل ى القل ب وال نفس والبص يرة والح دس واإللھ امواإلش راق ,وترتك ز عل ى الف يض الروح ي والحل ول واإلدراك الب اطني
والتقمص المحايث.
يبرھن على ذلك بقوله« :اعل م أن العق ول وإن كان ت مبص رة ,فليس ت المبص رات
عن دھا كلھ ا عل ى مرتب ة واح دة؛ ب ل بعض ھا تك ون عن دھا كأنھ ا حاض رة ك العلوم
الضرورية ...ومنھا ما ال يق ارن العق ل ف ي ك ل ح ال إذا ع رض علي ه؛ ب ل يحت اج
إلى أن يھز أعطافه ,وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات ,وإنما ينبه كالم الحكماء .فعن د
إشراق نور الحكمة يصير اإلنسان مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة».18
ورغ م أن م نھج المعرف ة ينقس م إل ى علم ين :عل م المعامل ة ,وھ و طري ق النظ ار
الطبيعي ين ,وعل م المكاش فة ,وھ و طري ق المتحنك ين واألقط اب م ن الص وفية
المتوحدين؛ فإن الغزالي يردھما إلى طريق واحد؛ ألن اس تيفاء الطري ق األول ھ و
شرط إمكان دخول الطريق الثاني ,كما أن نتيجة ال دخول إل ى الطري ق الث اني -أي
الحدس اإلشراقي -تك ّمل ما لم نتوصل إليه عبر الطريق األول أي النظر العقلي.
يمكن أن نبرھن على ھذه الفكرة بالعودة إل ى ن ص الغزال ي ال ذي يق ول في ه« :أم ا
النفس اإلنسانية -من حيث ھي إنسانية -فتنقسم قواھا إلى :قوة عالم ة وق وة عامل ة,
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وقد تس مى ك ل واح دة منھم ا عق ال ,ولك ن عل ى س بيل االس م المش ترك؛ إذ العامل ة
سميت عقال؛ لكونھا خادمة للعالمة م ؤتمرة لھ ا فيم ا ترس م ,فأم ا العامل ة فھ ي ق وة
ومعن ى لل نفس ھ ي مب دأ حرك ة ب دن اإلنس ان إل ى األفع ال المعين ة الجزئي ة ب الفكر
والروية على ما تقتضيه القوة العالمة النظرية.19»..
رأس األمر أن الغزالي يضع حدودا على العقل النظري من أجل أن ينتصر للعق ل
العملي ,ويجعل الحكمة اإلشراقية تستكمل نقائص الحكمة البحثي ة؛ ألن «العل م ب ال
عمل ال يكون ,والعمل بال علم جنون» ,20ثم ألن علم المعامل ة يص قل م رآة القل ب
والبصيرة بأعمال الزھد والتقوى والعبادة ,وھو تحصيل للمعرفة النظرية التي ُتع ّد
المشھد األول للمرور لعلم المكاشفة ,وحجة الغزالي أن القلب له بابان:
 ب اب أول مفت وح عل ى ع الم المل ك والش ھادة ,ويتمس ك ب الحواس الخم سوالعقل كسبيل للمعرفة.
 ب اب مفت وح عل ى الل وح المحف وظ وع الم الغي ب والملك وت ويتمس ك بالقل بوالبصيرة والحدس.
إن ص ورة حقيق ة الع الم تحص ل ف ي القل ب ت ارة م ن الح واس ,وت ارة م ن الل وح
المحفوظ ,ولئن كانت المعاملة علما من صنع اإلنسان؛ ف إن المكاش فة عل م يحص ل
بنعمة من نعم ﷲ؛ إذ يقول في ھذا السياق« :فھذه القوة العملية ھ ي الق وة الت ي لھ ا
بالقي اس إل ى الجنب ة الت ي دونھ ا وھ ي الب دن لت دبيره وسياس ته ,وأم ا الق وة العالم ة
النظرية ...فھي لھا بالقياس إلى الجنبة التي فوقھا لتنفعل وتستفيد منھا».21
من الواضح أن مشروع الغزالي منصبٌّ حول بناء القوة العملية من ال نفس ,وذل ك
بطل ب المس اعدة م ن الق وة العلمي ة ,وھ ذا ب ّين ف ي ھ ذا ال نص« :م ن ش أن ال نفس
إدراك المعلومات المغيبية ,ولھا قوتان :إما عملي ة وإم ا علمي ة؛ فالعملي ة ھ ي مب دأ
محرك لبدن اإلنسان إلى الصناعات اإلنسانية .وأم ا العلمي ة فھ ي المدرك ة لحق ائق
العل وم مج ردة ع ن الم ادة والص ورة وھ ي القض ايا الكلي ة المج ردة وھ ي للعق ل,
وبھ ذه الق وة تتلق ف ع ن المالئك ة العل وم ,وب القوة الثاني ة تص لح م ا وكل ت ب ه م ن
األمور الجسمانية» .22ويمكن تفس ير ھ ذا االنتص ار إل ى الق وة العامل ة أن الغزال ي
يميل إلى الك ف ع ن التأم ل النظ ري والمعرف ة المج ردة واالنط الق نح و االھتم ام
بالتجريب والتصنيع واالبتكار ف ي عص ر ش ھد ازدھ ار عل وم ال ِح َي ل وعِ َّدة ح رف
وص ناعات .أل م يق ل الغزال ي نفس ه« :وك ذلك جمي ع الص نائع البدني ة والنفس انية
أوائلھا محصلة من التعليم ,والبواقي مستخرجة م ن التفك ر ,وإذا انف تح ب اب الفك ر
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على ال نفس علم ت كيفي ة طري ق التفك ر ,وكيفي ة الرج وع بالح دس إل ى المطل وب,
فينشرح قلبه ,وتنفتح بصيرته ,فيخرج ما في نفسه من القوة إلى الفعل؟».23
يترتب عن ذلك أن العقل عند الغزال ي يمث ل حال ة وس طى ,ويوج د ب ين ط رفين ال
متن اھيين :أح دھما دون ط ور العق ل؛ ولكن ه يرت د إل ى العق ل ,وھ و الع الم الحس ي
التجريبي الالمحدود ,والثاني ھو ف وق ط ور العق ل ,ولكن ه يرت د أيض ا إل ى العق ل,
وھ و الع الم اإلش راقي الغيب ي الالمح دود ب دوره .وم ن ھ ذا المنظ ور ف إن العق ل
يش رف عل ى ع الم المحسوس ات ,ويتص ل بع الم المغيب ات؛ إذ يص رح ح ول ھ ذا
األمر :فقالت المحسوسات بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقت ك بالمحسوس ات,
وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل ّ
فكذبني ,ولوال ح اكم العق ل لكن ت تس تمر عل ى
تصديقي ,فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى َّ
كذب العقل في حكم ه ,كم ا
تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه.24»...
على ھذا النحو فإن علم المعاملة ھو طريق النظر واالستدالل يبدأ بانتزاع الص ور
م ن الظ واھر المادي ة لتص بح ص ورً ا حس ية ,ث م بمرورھ ا بالخي ال تص بح ص ورا
خيالية ,فصورً ا مجردة مستقلة عن الوجود الم ادي بمرورھ ا بملك ة الت وھم؛ ولك ن
ھذه الصور تظ ل غي ر مكتمل ة ف ي مس توى المعن ى والتوحي د ,فتحت اج إل ى العق ل؛
لكي تصبح كليات ومعقوالت ,ولتجد وحدتھا النھائية ونظامھا المحكم ،بي د أن ھ ذه
اللحظة األخيرة في مستوى عل م المعامل ة ھ ي انعط اف وتدش ين لخط وة أول ى ف ي
علم المكاشفة م ن أج ل االرتق اء م ن درج ة اليق ين إل ى درج ات عل م اليق ين وع ين
اليقين.
إذا كان ت غاي ة الغزال ي معرف ة األش ياء عل ى م اھي علي ه ,وك ان مطلوب ه العل م
بحقائق األم ور ,ف إن الوص ول إل ى ھ ذه الغاي ة وبل وغ ھ ذا العل م مفتاح ه المجاھ دة
ورياض ة ال نفس ومالزم ة الفك ر المتح رر م ن الش وائب ,واإلقب ال عل ى أم ور
اآلخ رة ,وي ذكر الغزال ي أن ه ف ي عزلت ه وخلوات ه خط رت ببال ه مكاش فة أم ور ال
يمك ن إحص اؤھا ,وتعج ز اللغ ة ع ن التعبي ر عنھ ا ,ومنھ ا أم ور موث وق بھ ا عقلي ا
وواضحة مثل طلوع الشمس.
الالفت للنظر أن الغزالي استمد نظريته من الوحي القرآني ,الذي تميز بتأليف ه ب ين
المعرفة العقلية والمعرفة القلبية ,وبين الحكمة البحثي ة والحكم ة اإلش راقية لقول ه -
عز وجل} :-وف ي األرض آي ات للم وقنين وف ي أنفس كم أف ال تبص رون{ )ال ذاريات
 .(21/20ويعتمد قب ل ك ل ش يء عل ى المعرف ة الت ي ف ي ال نفس ,والت ي تم ّكن ه م ن
إدراك األش ياء ع ن طري ق ال ذوق أو العي ان المباش ر ,وھ و ض رب م ن اإللھ ام
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والكشف الذي يأتي مؤيدا لما ج اء ب ه ال وحي اإللھ ي .إن الموض وع األس مى لھ ذه
المعرفة الص وفية ھ و ﷲ ,والتس ليم بوج وده ووحدانيت ه؛ ألن ه العل ة األول ى لجمي ع
المعل والت الت ي ھ ي جمي ع الموج ودات ,ونح ن نعل م من ذ اب ن رش د أن عل م العل ة
أشرف من علم المعلول ,فكلما كانت المعرفة بالصنعة أتم ,تكون المعرفة بالص انع
أتم .يدعو الغزالي إلى التحرير والتنوير بواس طة التع الي والس مو بالعق ل والرفع ة
بالنفس ,وقد عبر عن ذلك بقوله« :الحر من خرج عن الدنيا قبل أن يخرج منھا»,
وھو ما أكده معروف الكرخي« :األخذ بالحقائق واليأس مم ا ف ي أي دي العالئ ق»,
بالجمع بين الحضرة والفكرة ,وبين ضروب العبارة وأنواع اإلشارة .وق د أك د اب ن
عرب ي أن العل م ھ و تحص يل القل ب ألم ر م ا عل ى م اھو علي ه ,وھ و ك ذلك درك
المدرك على م اھو علي ه وف ي نفس ه ,وحت ى العج ز ع ن اإلدراك فھ و إدراك .وق د
نح ا الغزال ي المنح ى نفس ه عن دما رب ط المعرف ة بالكش ف ,وال ذي ال ي أتي إال بع د
الجد في الطل ب ,وي رى أن األولي ات العقلي ة حاض رة ف ي ال نفس بطريق ة مباش رة,
وتمثل كنز المعرفة ومادتھا األولى ,ونورھا الذي ال ينطفئ ,ويستند إلثبات ص حة
رأي ه بالح ديث الش ريف« :إن ﷲ تع الى خل ق خلق ه ف ي ظلم ة ,ف ألقى عل يھم م ن
نوره ,فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اھتدى ,ومن أخطأه ضل» ,وھذا النور ھو
مفتاح أكثر المعارف ,وموجود بدرجات متفاوت ة ل دى الن اس .وبع د أن أثل ج الن ور
قل ب الغزال ي ,وزادت ه س كينة ورس وخا ,ع ادت ال نفس إل ى الص حة واالعت دال
ورجع ت الض رورات العقلي ة مقبول ة موثوق ا بھ ا ,ولك ن كي ف ي تم ھ ذا الرج وع؟
ض ل المعرف ة القلبي ة
وكي ف تحص ل ھ ذه الثق ة والغزال ي ق د تخل ى ع ن العق ل وف ّ
معتبرا الكشف ميزان العلم ومعيار الحقيقة؟ فھ ل يوج د أدن ى ش ك ف ي أن الغزال ي
دخل في حال ة م ن الاليق ين العقل ي ,وأن ال نفس أص بحت تمي ل إل ى التص ديق دون
واس طة ودون نظ ر أو اس تدالل؟ أال ي ؤدي ذل ك إل ى الق ول ب أن الغزال ي ع وض
العقل والفلسفة باإلرادة والقلب والشريعة ,وأح ل التق وى واألخ الق مك ان المعرف ة
والعلم؟ أال ينتھي الغزالي إل ى الق ول باس تقالة العق ل ,وبتح ريم االش تغال بالفلس فة,
وبانتفاء السببية في نظام الطبيعة إلنقاذ المعجزة والخ وارق ,واالعتق اد ف ي اإلرادة
اإللھي ة المطلق ة؟ لك ن ھ ل توج د إرادة إلھي ة مغ ايرة لحكمت ه؟ أال تقتض ي إرادت ه
حكمته ,وتكون أكبر معجزات خلقه عقال يقدر به اإلنسان على فھم معجزاته؟
ربما يكون الغزالي ھو الذي أحدث شرخا عميقا في أنظمة المعرفة ,وفكك المسار
الطبيع ي للحض ارة ,وق اد عملي ة التحط يم ال ذاتي الت ي تعرض ت لھ ا الفلس فة ف ي
حضارة اقرأ!
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}ﻓِﻄْﺮ َ ﱠ ِ ﱠِ
ﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ُﻢ{
ﻳﻞ ﻟِ َﺨﻠ ِْﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ ذَﻟِ َ
ﻚ اﻟﺪ ُ
ت اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻓَﻄََﺮ اﻟﻨ َ
َ
ﱠﺎس َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻻ ﺗَـ ْﺒﺪ َ

ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
ﺗﻘــﻴﻢ ﺳــﻮرة اﻟــﺮوم -اﻟــﱵ ﺗــﺮد ﻓﻴﻬــﺎ آﻳ ـﺔُ اﻟﻔﻄــﺮة ﻧﻈﺎﻣـﺎً ْﳏﻜﻤ ـﺎً ﻟﻼﺳــﺘﺪﻻل ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻮد
واﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ -ﻟﻪ رﻛﻨﺎن :اﻷول داﺧﻠﻲ أو ذاﰐ أو ﻓﻄـﺮي ،واﻟﺜـﺎﱐ ﺧـﺎرﺟﻲ أو ﻛـﻮﱐ أﻣـﺎ
ِ
ـﺎزي ﻋــﻦ
ﰲ اﻟــﺬاﰐ ﻓﻨــﺮى آﻳﺘــﲔ ﰲ اﻟﺴــﻮرة ﺗﺒــﺪآن ﺑ ــ}ﻓَﺄَﻗ ْﻢ َو ْﺟ َﻬـ َ
ـﻚ{ ،وﻫــﻮ ﺗﻌﺒــﲑُ ﳎـ ٌ
ـﺖ َو ْﺟ ِﻬ ـ َـﻲ{ ,وﻋﻨ ــﺪﳘﺎ ﻳﻨﻔ ــﺘﺢ اﻟﻌﻘ ـ ُـﻞ
اﺳ ــﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻔﻜ ــﺮ ووﺿ ــﻮح اﳍ ــﺪف ،ﻣﺜ ــﻞ } َو ﱠﺟ ْﻬ ـ ُ
ـﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ أﻋﻤ ــﺎق اﻟﻔﻄ ــﺮة أو اﳋ ْﻠﻘ ــﺔ أو اﻟ ــﺮوح وﻣﻘﺘﻀ ــﻴﺎ ﺎ ﲨﻴﻌ ـﺎً ،وﻛﻠﻬ ــﺎ
واﻟﻘﻠ ـ ُ
ـﺨﺺ إﱃ اﻟﻮﺟــﻮد اﻹﳍــﻲ واﻟﻮﺣﺪاﻧﻴــﺔ اﻟﺼــﻤﺪﻳﺔ ،وﲝﺴــﺐ ﻫــﺬا اﻟــﻨﻬﺞ ﻓــﺈن اﻷﻣــﺮ
ﺗﺸ ـ ُ
ـﺎج ﻟﻠﺠﻬــﺎد اﻟــﺪاﺧﻠﻲ أو ﺑــﺬل اﳉﻬــﺪ ،ﻛﻤــﺎ ﺟــﺎء ﰲ آﺧـ ِﺮ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﳏ ﺘـ ٌ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﺮوم} :واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓِﻴﻨﺎ ﻟَﻨـﻬ ِ
اﻟﺮ
أﻣﺎ
ﻛﻦ اﻟﺜﺎﱐ أو اﻟـﻨﻬﺞ
{.
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ُ
اﻟﺜﺎﱐ ﳍـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم أو اﻻﻧﺘﻈـﺎم -واﻟـﺬي ﲰﻴﺘـﻪُ ﺧﺎرﺟﻴـﺎً وﻫـﻮ ﻟـﻴﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ-
ﻓﻴﺒ ــﺪأ ﺑﺎﻟ ــﺪﻋﻮة ﻟﻠﺴ ــﲑ ﰲ اﻷرض} :ﻗُ ـ ْـﻞ ِﺳ ـ ـﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ض ﻓَ ــﺎﻧْﻈُُﺮوا{ اﻟ ــﺮوم ٤٢ :أو
ِ
ِ ِ
}ﻓَــﺎﻧْﻈُْﺮ إِ َﱃ آﺛـَـﺎ ِر َر ْﲪَــﺖ اﻟﻠﱠــﻪ َﻛْﻴـ َ
ـﻒ ُْﳛﻴِــﻲ ْاﻷَْر َ
ض ﺑَـ ْﻌـ َـﺪ َﻣ ْﻮ ـَـﺎ{ اﻟــﺮوم ٥٠ :أو }أ ََوَﱂْ
ﻳَ ِﺴــﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ض ﻓَـﻴَـْﻨﻈـُ ُـﺮوا{ اﻟــﺮوم 9 :وﺗــﺄﰐ اﻵﻳـﺔُ اﻟﻜﺮﳝـﺔُ ﰲ ﺳــﻮرة ﻓﺼــﻠﺖ ﻟﺘﺠﻤــﻊ
ِ
ِ
ِ
اﳊَـ ﱡﻖ{
ـﲔ َﳍـُ ْـﻢ أَﻧـﱠـﻪُ ْ
ﺑــﲔ اﳌﻨﻬﺠــﲔَ } :ﺳــﻨُ ِﺮﻳ ِﻬ ْﻢ آﻳَﺎﺗﻨَــﺎ ِﰲ ْاﻵﻓَــﺎق َوِﰲ أَﻧْـ ُﻔﺴ ـ ِﻬ ْﻢ َﺣـ ﱠـﱴ ﻳَـﺘَﺒَ ـ ﱠ َ
ﻓﺼــﻠﺖ ٥٣ :أﻣــﺎ ــﺞ اﻟﻔﻄــﺮة أو اﻟﻨــﻮر ﻛﻤــﺎ ﰲ آﻳــﺔ اﻟﻨــﻮر؛ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻀــﻲء ﺣﻨﺎﻳــﺎ اﻟــﻨﻔﺲ
واﻟ ــﺮوح ﺑ ــﺎﻟﻮﺟﻮد اﻹﳍ ــﻲ؛ ﰲ ﺣ ــﲔ ﻳﻔﻴ ــﺪ اﻟﺘﺄﻣ ـ ُـﻞ ﰲ اﻟﻜ ــﻮن واﳋﻠ ــﻖ ﻣ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﻨﻈ ــﺮ
اﻟﻌﻘﻠﻲ -إﺿﺎﻓﺔً ﻟﻺﳝﺎن ﺑﺎﳋﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ -ﻋﻤﻼً أﺧﻼﻗﻴﺎً وﻋﻤﻠﻴﺎً ,وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إدراﻛﺎً ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﻗﺎﻣـﻪ اﳋـﺎﻟﻖ ،وﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺟﻬـﺪاً وﻋﻤـﻼً
ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم ﻓﻴﻪ .ﻫﻞ ﻫﺬان اﻟﻨﻬﺠـﺎن :اﻟﻔﻄـﺮي واﻟﻜـﻮﱐ أو ـﺞ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ داﺧـﻞ اﻟـﻨﻔﺲ،
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اﳋﻄﺎب اﻟﻘـﺮآﱐ ﻣـﻦ اﻟﺒﺸـﺮ
ﻳﺪ
و ﺞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻮن ،ﻫﻞ ﻫﺬان ﺠﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن ،ﻳﺮ ُ
ُ
اﻋﺘﻤﺎدﳘ ــﺎ ﻣﻌـ ـﺎً ﲝﺴ ــﺐ أﺻ ــﻨﺎﻓﻬﻢ وﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ اﻷَﻗ ــﺮب واﻷَوﱃ ﺑﻜ ــﻞ ﻓﺌ ــﺔ؟ أم أ ّن ﻣ ــﻨﻬﺞ
ـﻮرا(؛ ﰲ ﺣـﲔ ﻳُـﺪﻋﻰ اﻟﺒﺸ ُـﺮ ﻟـﺘﻌﻠﱡﻢ
ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺘـﻮاﻓﺮ ﻟـﺪى ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸـﺮ )ﻏﺮﻳـﺰة أو ﻧ ً
اﻟﻔﻄﺮة ً
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣـﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈـﺮ ،ﻣـﻦ أﺟـﻞ إدراك اﻟﻨﻈـﺎم اﻹﳍـﻲ ﻟﻠﻜـﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘـﻞ ،واﻟﺘﺼـﺮف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻪ؟
وأﻳ ـﺎً ﻳﻜ ــﻦ اﻷﻣ ــﺮ ﻓ ــﺈن ﻟﻠ ــﻨﻬﺞ اﻟﻔﻄ ــﺮي ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻴﻘ ــﲔ اﻹﳝ ــﺎﱐ أﺛ ـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷ ـﺮﻳﻦ:
اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﻈـﺮي ﰲ اﳊﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ
ـﲏ ﺑـ ــﺎﻷﺧﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴـ ــﺔ أو
ـﺞ اﻟﻨﻈـ ــﺮ اﻟﻜـ ــﻮﱐ ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻣﻌـ ـ ﱞ
اﻟﻈ ـ ـﻮاﻫﺮ واﻷﺷـ ــﺨﺎص .أﻣـ ــﺎ ـ ـ ُ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ,وﻳﺪﻋﻮ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ .ﻓﺎﻟﻔﻄﺮةُ إﳝـﺎ ٌن ورؤﻳـﺔٌ أﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﱂ
ﻋﻤﻞ ﲝﺴﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ اﺳـﺘﻘﱠﺮ
اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ/اﻟﻜﻮﱐ ٌ
أي ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ أ ّن ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة
اﻟﺮ ُ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺧﻼﻗﻲ ,واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎدﻳـﺔ،
ات ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﻦ دﻳـﻦ ﻵﺧـﺮ؛ ﻟﻜﻨﻬـﺎ
ـﺎت وﺗـﺄﺛﲑ ُ
ـﺎوت ﺗﻌﺮﻳﻔ ُ
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ .وﺗﺘﻔ ُ
ﻻ ﲣﺘﻔـ ــﻲ ﰲ أي دﻳـ ــﻦ .وﻷﻧﻨـ ــﺎ ﻣﻌﻨﻴـ ــﻮن اﻵن ﺑـ ــﺎﻟﻘﻴﻢ وﺗﻌﺎﻟﻴﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﳌﻌﲎ اﻟـ ــﺬي ﻗﺼـ ــﺪﻩُ
اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﻮن ﻣ ــﻦ وراء ذﻟ ــﻚ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐ ــﻲ أن ﻧﻘ ــﺮر ﻫﻨ ــﺎ أن اﻟﻘ ــﺮون اﻟﺜﻼﺛ ــﺔ اﻷﺧ ــﲑة ﰲ أوروﺑ ــﺎ
واﻟﻌــﺎﱂ أﺣــﺪﺛﺖ ﻣﺘﻐ ـﲑات ﻛﺒ ـﲑة ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻣ ـﻦ ﻇﻬــﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت
أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ أو ذات أﺻــﻮل ﻏــﲑ دﻳﻨﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﳏﺎﻳــﺪة أو ُﻣﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠــﺪﻳﻦ ,ودﺧــﻮل
اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻷﺳــﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻂ اﻟﻨﻈــﺮ اﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟــﺪﻋﻮة اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ
ﻋــﻦ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴــﺔ ,وﻇﻬــﻮر ﻧﺰﻋــﺎت ﺷــﻮﻓﻴﻨﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻐﺮب ﲤــﺰج ﺑــﲔ اﻟــﺪﻳﲏ
واﻟﻘــﻮﻣﻲ واﻟﻌﻨﺼـﺮي إﺑــﺎن ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﱂ ,أو ﳏــﺎوﻟﺘﻬﻢ ذﻟــﻚ اﻧﻄﻼﻗـﺎً ﻣــﻦ
اﻟﻘ ــﻮة اﳌﺎدﻳ ــﺔ ﺣﻴﻨـ ـﺎً ،وﻣ ــﻦ دﻋ ــﺎوي اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ اﳊﻀ ــﺎرﻳﺔ ﺣﻴﻨـ ـﺎً آﺧ ــﺮ .وﻣﻨ ــﺬ دراﺳ ــﺔ دي
ﺗﻮﻛﻔﻴــﻞ ﻋــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ــﻮض اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ وﺣــﱴ
ﻣــﺎرﻛﺲ ﻓﻴــﱪ -ﰲ دراﺳــﺘﻪ ﻋــﻦ اﻷﺧــﻼق اﻟﱪوﺗﺴــﺘﻨﺘﻴﺔ وﻇﻬــﻮر اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ -ﻛــﺎن
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ﻟﻠﻘ ــﻴﻢ داﺋﻤ ـﺎً ﺻ ــﺎﺣﺒﺔ اﻻﻫﺘﻤ ــﺎم اﻷول ﻟ ــﺪى ﻣﻔﻜ ــﺮي وﻓﻼﺳ ــﻔﺔ أوروﺑ ــﺎ ،وﻇﻠ ــﺖ ﻫ ــﺬﻩ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ ﺗﻮاﺻﻞ.
وإذا ﻛ ــﺎن اﻟﻨ ــﺰوع اﻟﺘﻐـ ـﺮﻳﱯ أﻣـ ـﺮاً ﻣﺴ ــﺘﻨﻜﺮاً وﺳ ــﻠﺒﻴﺎً؛ ﻓ ــﺈن اﻟﻨ ــﺰوﻋﲔ اﻵﺧـ ـﺮﻳﻦ :اﻷﺳ ــﻴﻮي
واﻟﻌﻠﻤ ــﺎﱐ -واﻟ ــﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴ ــﺒﺎ ﻧﻔ ــﻮذاً ﻛﺒـ ـﲑاً ﰲ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ -ﻳﺴ ــﺘﺤﻘﺎن اﻟﻨﻈ ــﺮ ﻣ ــﻦ
ﺟﺎﻧــﺐ أﻫــﻞ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳــﺔ ,ﻓﻌﻠــﻰ أﺳـ ٍ
ـﺎس ﻣــﻦ اﻟﻨــﺰوع اﻟﻌﻠﻤــﺎﱐ ﻇﻬــﺮت ﻣﻘﻮﻟــﺔ
اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﺻﻴﻐﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻠﺴﻔﺎ ﺎ ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻹﻋﻼن
ّ
ـﺐ إﻟﻴﻬـﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻮاﺣﻘﻪ ,أﻣﺎ دﻳﺎﻧﺎت وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻷﺳﻴﻮﻳﲔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻧُﺴ َ
ﺻ ــﻨﻊ ﳒ ــﺎح اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﻛﺒ ــﲑ ،ﻓ ــﱪز ﰲ ﻣﻮاﺟﻬ ـ ـﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﱂ اﻟﻐ ــﺮﰊ اﻷﻣﺮﻳﻜ ــﻲ
واﻷوروﰊ واﻟﺮوﺳ ــﻲ .وﻻ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑ ــﲔ اﳌﻨﻈ ــﻮﻣﺘﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴ ــﺔ واﻷﺳ ــﻴﻮﻳﺔ ،ﻟﻜ ـ ّـﻦ
اﻟﻌﻠﻤـ ــﺎﻧﻴﲔ واﻟﱪوﺗﺴـ ــﺘﺎﻧﺖ ﺗـ ــﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻨﺠـ ــﺎح اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدي اﻷﺳـ ــﻴﻮي )اﻟﻴﺎﺑـ ــﺎﱐ واﻟﺼـ ــﻴﲏ
واﳍﻨ ــﺪي( ،وذﻫ ــﺐ ﻛﺜ ــﲑٌ ﻣ ــﻨﻬﻢ ﻳﺜ ــﲏ ﻋﻠ ــﻰ أﺧ ــﻼق اﻻﻧﻀ ــﺒﺎط واﻟﺜﻘ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻳ ــﺮون أ ــﺎ
أﺳﻬﻤﺖ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض اﻷﺳﻴﻮي اﻟﻜﺒﲑ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧﺄﺧـﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺮﺣﻠﺘﲔ اﺛﻨﺘـﲔ ﻣـﺮ
ﻤﺎ اﻟﻨﻘـﺎش ﰲ اﻟﻌﻘـﻮد اﻷرﺑﻌـﺔ اﻷﺧـﲑة ،ﻓﻘـﺪ ﺑـﺪأت ﰲ اﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﳌﺎﺿـﻲ،
ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜـﺎﱐ اﻟﺜـﺎﱐ ) (1965-1962ﻣﻮﺟـﺔٌ ﻟﻠﺤـﻮار واﻻﻋـﱰاف ﺑﺎﻹﺳـﻼم،
وﺷﺎﻋﺖ ﻋﻠﻰ ٍ
أﺳﺎس ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳊـﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ/اﳌﺴـﻴﺤﻲ .وﻛـﺎن ﻟﺘﻠـﻚ اﳌﻮﺟـﺔ
ﺛﻼﺛــﺔ ﺗﻴــﺎرات :ﺗﻴــﺎر ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﳌﺎﺿــﻲ وﻧﻘــﺪ أُﻃﺮوﺣــﺎت اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ,وﺗﻴــﺎر رﻓــﻊ أُﻃﺮوﺣــﺔ
اﻟ ـ ــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴ ـ ــﺔ واﳌﺸ ـ ــﱰﻛﺎت ﺑﻴﻨﻬ ـ ــﺎ ،وأﻫـ ـ ـ ﱡﻢ اﳌﺸ ـ ــﱰﻛﺎت :اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴ ـ ــﺔ ،واﻟﻘ ـ ــﻴﻢ
اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ,وﺗﻴــﺎر ﳏــﺎورة اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑﺸــﺄن اﳌﺸــﻜﻼت اﳌﻌﺎﺻــﺮة ،وﻛﻴــﻒ ﳝﻜــﻦ ﲢﻮﻳــﻞ
اﳌﺸﱰﻛﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إﱃ ﺷﺮ ٍ
اﻛﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﱂ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ .ﻛﻤﺎ أ ّن
اﻟﻔ ـ ــﻮز ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻌ ـ ــﺎﱂ اﻟﺸ ـ ــﻴﻮﻋﻲ أﺣ ـ ــﺪث ﻧﺰﻋ ـ ــﺔ اﻧﺘﺼ ـ ــﺎرﻳﺔً ﰲ اﻷوﺳ ـ ــﺎط اﻟﱪوﺗﺴ ـ ــﺘﺎﻧﺘﻴﺔ
واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴ ــﺔ اﳌﺘﺸ ــﺪدة ،ﻓﺎﻧﺘﺸ ــﺮت ﻣﻘﻮﻟ ــﺔ «ﺻـ ـﺮاع اﳊﻀ ــﺎرات» اﻟ ــﱵ اﺳ ــﺘﻬﺪف ــﺎ
اﻟﺘﺠﺎﻫ ــﻞ ﻇﻬ ــﺮت ﰲ ﻣﻘﻮﻟ ــﺔ اﳊﻀ ــﺎرة
اﻹﺳ ــﻼم ،ﻛﻤ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻫﻨ ــﺎك ﻋ ــﻮدةٌ ﻟﻺﻧﻜ ــﺎر و ُ
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اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ/اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﺔ ,وﻫ ــﺬا ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘ ــﻮﺗﺮ ﲡ ــﺎﻩ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ
وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻛﻞ ﻫـﺬا أﺿـﻔﻰ ﻃـﺎﺑﻊ اﻟﺼـﺮاع اﳊﻀـﺎري ﻣـﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺪﻳﻦ .واﻟ ــﺬي ﻳﺒ ــﺪو اﻵن أ ّن اﻻﲡﺎﻫ ــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳ ــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ــﺔ ﰲ اﻟﻐ ــﺮب ُﲢ ــﺎول
ﲡﺎوز اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرﻳﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺗﺒﻌﺖ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔٌ أُﺧﺮى,
واﻟ ــﱵ ﺗﻌ ــﺪ ﰲ ﻧﻈ ــﺮ ﻛﺜ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﳌﻔﻜـ ـﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤـ ـﺔً وﻫ ــﻲ « ﺎﻳ ــﺔ اﻟﺘـ ـﺎرﻳﺦ» ,اﻟ ــﱵ ﺟﻌﻠ ــﺖ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ،إﻣـﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺴـﻼم ﳍـﺎ ,أو اﻻﲡـﺎﻩ
اﺻ ــﻞ اﳊﻀ ــﺎري واﻟﻨﻬ ــﻮض واﻟ ــﺬي ﻳﺘﺄﺳ ــﺲ ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ــﺔ ,واﻹﻧﺴ ــﺎﻧﻮﻳﺔ,
ﻟﻠﺘﻮ ُ
وﻳﺼﺐ ذﻟـﻚ ﻟﺼـﺎﱀ اﻟﻌـﻮدة ﻟﻠﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﳌﻘﻮﻟـﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴـﺔ ﺑﻀـﺮورة
واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ.
ﱡ
اﻹﻓ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴ ــﺔ اﻟﻜ ــﱪى ﰲ اﻷدﻳ ــﺎن ﰲ إﻋ ــﺎدة ﺑﻨ ــﺎء ﻋ ــﺎﱂ اﻟﻴ ــﻮم .ﻓﺤ ــﱴ
اﻟﻌﻠﻤــﺎﻧﻴﻮن ﻳﺘﺠﻬــﻮن ﻟﻼﻋ ـﱰاف ﺑﺄﺧﻼﻗﻴــﺎت اﻷدﻳــﺎن وﺿــﺮورة اﻹﻓــﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ,ﰲ ﺣــﲔ
ﳚــﺮي ﺗﺒــﺎدل أُﻃﺮوﺣــﺎت اﳊـﻮار واﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﺴـﻮاء ﺑــﲔ أﻫــﻞ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴـﺔ ،ﻛﻤــﺎ
ﳚــﺮي اﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳــﻴﻮﻳﺔ ,وﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ﻳﺴــﲑ ﰲ ﺧـﻂ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄﺧﻼﻗﻴـ ٍ
ـﺎت
ُ ُ
أو ﻗ ــﻴ ٍﻢ أﺧﻼﻗﻴ ـ ٍـﺔ ﻋﺎﳌﻴ ــﺔ ﻳﺘﻼﻗ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺣﻮﳍ ــﺎ أﻫ ــﻞ اﻷدﻳ ــﺎن وﻏ ــﲑﻫﻢ ﲟﻘﺘﻀ ــﻰ اﻻﻗﺘﻨ ــﺎع
ـﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜــﱪى ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻟﻴــﻮم )ﻣﺜــﻞ اﻟﻌﻘــﻞ
واﳌﺼــﺎﱀ اﳌﺸــﱰﻛﺔ واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺸــﱰﻛﺔ .ﻓـ ُ
واﻟﻌ ــﺪل واﻷﺧ ــﻼق( ﺗﺘﻌ ــﺎﱃ ﻋﻠ ــﻰ اﶈﻠﻴ ــﺎت واﳋﺼﻮﺻ ــﻴﺎت ،ﻛﻤ ــﺎ ﺗﺘﻌ ــﺎﱃ ﻋ ــﻦ ﻧﺰﻋ ــﺎت
اﻟﺘﻔﻮق واﻟﱰﺑﺺ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ «اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻮاء» ﰲ ﻗﻠﺐ اﳌﺸﻬﺪ ﻛﻠﻪ.
ﻓــﻼ ﺷــﻚ أن اﻟﻘــﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﰲ اﻷدﻳــﺎن ﺗﺘﻮﺟــﻪ ﺑﺎﻹرﺷــﺎد إﱃ ﺑــﲏ اﻟﺒﺸــﺮ دون ﺗﻔﺮﻗــﺔ،
ودﻋـ ــﻮى ﻋـ ــﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗـ ــﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴـ ــﺰ ﺗﺴـ ــﻮد أﻳﻀ ـ ـﺎً ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴـ ــﺔ اﻷوروﺑﻴـ ــﺔ ﰲ
اﻷﺳــﺎس ,أﻣــﺎ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳــﻴﻮﻳﺔ ﻓﺈ ــﺎ ﺗﺮﻣــﻲ ﻟﻺﺻــﻼح اﻟﻔــﺮدي واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ،
واﻟﺴــﻤﻮ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن إﱃ آﻓــﺎق ﺧﻼﺻــﻴﺔ ,وإذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﱃ اﻷﺻــﻘﺎع اﻟــﱵ ﻳﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻨــﻮ
اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻷرض ﳒــﺪ أن ﻛﺜــﺮًة ﻛــﺎﺛﺮًة ﻣــﻨﻬﻢ ﺗﺘﺒــﻊ ﻫــﺬا اﻟــﺪﻳﻦ أو ذاك ,وﻻ
ﺗﻘﺒــﻞ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻨــﻪ .وﺣــﱴ وﻗــﺖ ﻗﺮﻳــﺐ ﻛــﺎن ﻏــﲑ اﳌﺘــﺪﻳﻨﲔ ﻫــﻢ أﺻــﺤﺎب اﻟﻨﺼــﻮص
واﻟﻘــﺪرات اﻟــﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻴــﺎة اﻟﺒﺸــﺮ وﻣﺼــﺎﺋﺮﻫﻢ؛ ﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ ﻋــﻮدة اﻷدﻳــﺎن ﻟﻠﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ
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اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟﻌـ ــﺎم ﻇﻬـ ــﺮت -ﻛﻤـ ــﺎ ﺳـ ــﺒﻖ اﻟﻘـ ــﻮل -اﻟﺮؤﻳـ ــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـ ــﺔ ﻟﻸﺧـ ــﻼق ،وﻟﻠـ ــﺪﻳﺎﻧﺎت
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات إﺳﻬﺎم ﻛﺒﲑٌ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻫﻜـ ــﺬا ﻓـ ــﺈن ﻟـ ــﺪﻳﻨﺎ اﻵن ﻋـ ــﻮد ًة ﻟﻸﺧـ ــﻼق اﳌﺆ ﱠﺳﺴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﺪﻳﻦ ،ﻻ ﺗﻨﻜـ ــﺮ وﺟ ـ ــﻮد
اﳌﻨﻈﻮﻣـﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،وإﳕــﺎ ــﺪف ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ واﻹﻣــﺪاد واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ وإﻋﻄــﺎء روح
ﺟﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻘــﻮﻻت اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟﻘــﺮن اﻟﻮاﺣــﺪ واﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ .واﳌﺸــﺎرﻛﺔ
اﻟﱵ ﻳﻄﺎﻟـﺐ ـﺎ أﻫـﻞ اﻷدﻳـﺎن ﰲ ﻋـﻮاﱂ اﻟﻘـﻴﻢ ﺗﻌـﲏ أ ـﻢ ﻣﺴـﺘﻌﺪون ﻟﺘﺤ ﱡﻤـﻞ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ،
ﲝﻴﺚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ,وﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل وﻗﺒﻞ اﳋﺘﺎم أود اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ــﺎ ذﻛـ ــﺮﻩ اﳌﺆرﺧـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ أ ّن ﺗﺸـ ــﻴﻨﻎ زﻳـ ــﻨﺞ ﻫـ ــﻲ ) (1433-1371ﺣـ ــﲔ اﺳـ ــﺘﻄﺎع
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺮوراً ﺑﺮأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼـﺎﱀ ﻗﺒـﻞ دوران ﻓﺎﺳـﻜﻮدي ﺟﺎﻣـﺎ ﻋـﺎم
1498م .ﺑﻴـﺪ أن ﺗﺸـﻴﻨﻎ أﻏﻠـﻖ اﻟﺒـﺎب ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ ﺣـﲔ أﻋﻠـﻦ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ
آﻧ ــﺬاك ﻣﻨ ــﺎﻓﺲ ﻟﻌﻈﻤ ــﺔ اﻟﺼ ــﲔ ،ﺑﻴﻨﻤ ــﺎ ﻓﺎﺳ ــﻜﻮ دي ﺟﺎﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﳛﻤ ــﻞ رﺳ ــﺎﻟﺔ اﻟﻘ ــﻴﻢ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﻮض اﻷوروﰊ .ﻓﻔﺮض اﻟﺘﻔﻮق واﻻﻧﻐﻼق ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹرﻏﺎم
ـﺘﻤﺮ .ﻓﻜﻤ ــﺎ ﱂ ﺗﺴ ــﺘﻄﻊ اﻟﺼ ــﲔ اﻻﺳ ــﺘﻘﺮار ﰲ اﶈ ــﻴﻂ
واﻟﻘ ــﻮة .وﻫ ــﺬا ﻻ ﳝﻜ ــﻦ أن ﻳﺴ ـ ّ
اﳍﻨﺪي ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ ،ﻷ ـﺎ أرادت اﻟﺘﻔـﺮد .ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺴـﺘﻄﻊ اﻟﱪﺗﻐـﺎل ذﻟـﻚ
وﺣﱴ اﻟﻴﻮم.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪّ ،
إن ﻣﻮﺿ ــﻮع ﺗﻌ ــﺎﱄ اﻟﻘ ــﻴﻢ ﰲ اﻟﺼ ــﻴﻐﺔ اﳉﺪﻳ ــﺪة اﻟ ــﱵ ﻧﻔﻜ ــﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ ,واﳌ ــﺄﻣﻮل أن ﺗﻜ ــﻮن
اﻹﺳــﻬﺎﻣﺎت اﻟ ـﻮاﻓﺮة ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺟﺎﻧــﺐ اﻷﺳــﺎﺗﺬة واﻟــﺰﻣﻼء ﻗــﺪ أدت اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﰲ ﻋﺎﳌﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﻐﺪ.
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ُ
ﻧﻣوذج اﻟﺘﺻوﱡ ف
اﻟﻘﻴ ُم اﻟﺮوﺣﻴّﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم:


ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻋﺑد اﻟوھﺎب

ﻟﻴس ﻣن ﻗﺑﻴل اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘول :إن اﻟ ّدﻳن ،أي دﻳن ،ھو ﻓﻲ ﺟوھﺮه ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳـق ﻗﻴﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس.
ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أنّ اﻟﺘدﻳن ﻛﻘﻴﻣﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋظﻴم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﻴـد أﻓـﺮاد اﻷﻣـﺔ
واﻷﺧذ ﺑﮫم إﻟﻰ ﺣﻴﺎة روﺣﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺿﻴﻪ ھذه اﻟﺣﻴﺎة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻣن ﻧﺑل وﺗﺿﺣﻴﺔ وإﻳﺜﺎر.
وﻳﻛﻔــﻲ ﻟﻠﺘــدﻟﻴل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ،أنّ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳــﺔ اﻟﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻛــل ﻣــن« :اﻟﺜــواب» ،و«اﻟﻌﻘــﺎب»،
و«اﻵﺧﺮة» ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌ ُد ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ ﺟوھﺮ اﻟﺧﺑﺮة اﻟدﻳﻧﻴﺔ ،ﻳﻣﻛن اﻟﻧظﺮ إﻟﻴﮫﺎ ﺑوﺻـﻔﮫﺎ اﻟﺑﻧﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺘـﻲ
ﺗﺘﺿﻣن اﻟﻣﺻوﻏﺎت واﻟﻣﺑﺮرات اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ وﻓق ﻧﺳق ﻋﻣﻠﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أنّ ﺟﮫـﺎز «اﻟﺷـﺮﻳﻌﺔ» اﻟﺟﺑـﺎر
ﻲ ھـو ﻓـﻲ ﺟـوھﺮه ﻋﺑـﺎرة ﻋـن اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻟﺘﻧﻔﻴـذ ﻣﻧظوﻣـﺔ ھـذا اﻟﻧﺳـق
اﻟذي ﻳﻧﻔﺮد ﺑﻪ اﻟ ّدﻳن اﻹﺳـﻼﻣ ّ
اﻟﻘﻴﻣﻲ.
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﻳﺿﺎ أنّ ﻛل دﻳن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺷﺘﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻴن رﺋﻴﺳﻴﻴن :أوﻟﮫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗﺷﻛل أﺻوﻟﻪ ،وﺛﺎﻧﻴﮫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋﺮ أو اﻟطﻘوس اﻟﺘﻲ ﺗﻣﺜل رﺳوﻣﻪ .وﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﻴن ﻻ ﻳﻧﻔﺻل ﻓـﻲ
اﻟواﻗﻊ ﻋن اﻵﺧﺮ؛ ﻓﺎﻟﺷﻌﺎﺋﺮ واﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺟﺮد ﺻور وأﺷﻛﺎل ﻳُﻘﺻد ﺑﮫﺎ اﻟﺘﻘﺮب إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻧطﻼﻗـﺎ
ﻣن ﻛون اﻟدﻳن ،ﻓﻴﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻟﺷﻴﺦ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑده ،ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺳوى «إذﻋﺎن اﻟﻧﻔس ﻹﻟﮫﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺿـوع
ﻟﻪ واﻣﺘﺜﺎل أواﻣﺮه ﻓﻴﻣﺎ ﻳطﻠب ﻣﻧﮫﺎ».1
ﻳﺘﺣﺻل ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ،أنّ اﻟﻧظﺮ إﻟﻰ اﻟدﻳن ﻣن ﺣﻴث ھو ﻗﻴﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻ ﻳﺳﺘطﻴﻊ أﺣد أن ﻳﻣﺎري ﻓﻴﮫﺎ ،وﺣﺘﻰ
اﻟﻣﻧﺎھﺟﺔ اﻟذﻳن ﻳﻧﻛﺮون اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﺈﻧﮫم ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻻ ﻳﻧﻛﺮون ﻗوة اﻟدﻳن ھذه .وﻛذﻟك
اﻟﺑﺮاﻏﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠت ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ ﻓﻲ طﺮح ﺛـﺮي ﻣـﻊ اﻟﻘـوة اﻹﻟﺰاﻣﻴـﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ واﻟﻘﻴﻣﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻣﺘﻛﻠﮫـﺎ
اﻟدﻳن ،وأﻓﺳﺣت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻴﺎة اﻟواﻗﻌﻴﺔ.
وﺑﺣﺳب اﻟﺑﻌض؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻧظﺮ إﻟﻰ اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟدﻳﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻﺮ رﺋﻴﺳﻴﺔ
ﺗﺻب ﺟﻣﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟﻘﻴﻣﻲ؛ أﻻ وھﻲ:
أوﻻ :اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﻴﻣﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺘوازن اﻟﺳﻴﻛوﻟوﺟﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻗدرة اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻴل ﻗوة ﺗﻣﺎﺳك أﻳدﻳوﻟوﺟﻲ.2
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻴﺎ ھﻧﺎ :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘﻴم واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻷھـداف واﻟﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﻣﺜـل ﺟﻣﻌﻴـﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ،أي ﺗﺟﻌل اﻟﻧﺎس أﻛﺜﺮ ﻣن ﻋدد اﻷﻓﺮاد .ﻓﺎﻟ ّدﻳن ﻣـن ﺣﻴـث أﻧـﻪ ﻧﺳـقٌ ﻣـن اﻟﻣﻌﺘﻘـدات اﻟﻔﻛﺮﻳـﺔ
ﻳﻣﺘﻠك ﻗوة ﻗﻴﻣﻴﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ،وﻣن ﺛم ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺘوﺣﻴد اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋن طﺮﻳق إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﮫم
اﻟﻧﻔﺳﻴﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺘﻣﺎﺳك واﻟﻣﺻﻴﺮ اﻟﻣﺷﺘﺮك .وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎءت ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺑﺋـﺔ وﺗﺣﻔﻴـﺰ اﻟﻣﺟﺘﻣـﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﺮاط ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﻴم اﻟﺮاﺳﺧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘوﺟﻪ ﺑﻣﻘﺘﺿﺎھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام.
 باحث وأكاديمي من مصر .
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واﻟﺣﺎل أنّ اﻟدﻳن ﻳﻌﺘﺑﺮ «اﻟﻧﻔس» أو «اﻟﻘﻠب» ﻣﺣور اﻟﺷﺧﺻﻴﺔ ﻓﺈذا ﺻﻠﺣت وطﮫﺮت ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﻴﺔ
ﻣﻛﻴﻧﺔ ﻗوﻳﺔ ،وإذا ﻓﺳدت أو ﺧﺑﺜت ﺿﻌﻔت ﺷﺧﺻﻴﺘﮫﺎ واﻧﺣﺮﻓـت ﻋـن ﺟـﺎدة اﻟﺻـواب وﻓـﻲ ذﻟـك ﻳﻘـول
ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻧﻔس وﻣﺎ ﺳواھﺎ ﻓﺄﻟﮫﻣﮫﺎ ﻓﺟورھﺎ وﺗﻘواھﺎ ﻗد أﻓﻠﺢ ﻣـن زﻛﺎھـﺎ وﻗـد ﺧـﺎب ﻣـن دﺳـﺎھﺎ{ وﻳﻘـول
اﻟﺮﺳول اﻟﻛﺮﻳم« :أﻻ إن ﻓﻲ اﻟﺟﺳد ﻣﺿﻐﺔ إذا ﺻﻠﺣت ﺻﻠﺢ اﻟﺟﺳد ﻛﻠﻪ وإذا ﻓﺳدت ﻓﺳـد اﻟﻘﻠـب ﻛﻠـﻪ،
أﻻ وھﻲ اﻟﻘﻠب».3
ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺮﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻋـدة أﺻـول ﻋﻘدﻳـﺔ ﻳـﺄﺗﻲ ﻋﻠـﻰ رأﺳـﮫﺎ
«اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﮧﻠﻟ وﺑﺎﻵﺧﺮة» .وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫذه اﻟﻘﻴم ﻳﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻗوة روﺣﻴﺔ داﻓﻌﺔ ﻳﺷـﻌﺮ ﺑﮫـﺎ
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ طواﻳﺎه ،ﺗُﺣﺮﺿ ُﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـل اﻟﺧﻴـﺮ وﺗﺣـذره ﻣـن ﻓﻌـل اﻟﺷـﺮ «اﻟـﻧﻔس اﻟﻠواﻣـﺔ» ،وھـﻲ ﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﮫﺎ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺜﺔ ﺑﺎﺳم «اﻟﺿﻣﻴﺮ» ،ﻓﻴﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻣﺘﺻـوﻓﺔ اﻹﺳـﻼم ﻗـدﻳﻣﺎ
أﻟﻔﺎظﺎ ﻣن ﻣﺜل« :ﻣﺮاﻗﺑﺔ ﷲ» و «ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔس».
ﻲ ﺗﺑدو أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﺻـوم.
واﻟواﻗﻊ أنّ اﺳﺘﺷﻌﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﮫﻴﺔ وﺗﻣﺜﻠﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﻴﺮ اﻹﻧﺳﺎﻧ ّ
ذﻟك أنّ ﺗﺟﺮﺑﺔ اﻟﺻوم ﺗﺟﻌل ﻣن ﷲ ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻟﺑﺷﺮ ،وھﻧﺎﻟك ﻳﻣﺘﻧﻊ اﻟﺻﺎﺋم  -ﻣﮫﻣـﺎ اﺷـﺘد
ﺑﻪ اﻟﺟوع أو اﻟﻌطش -ﻋن أن ﻳﻣد ﻳده إﻟﻰ طﻌﺎم أو ﺷﺮاب ﻳﺳد ﺑﻪ رﻣﻘﻪ أو ﻳطﻔﺊ ﺑﻪ ظﻣﺄه ،ﻻ ﺧوﻓـﺎ أو
ﺣﻴﺎ ًء ﻣن رﻗﻴب وﻟﻛن ﺧﺿوﻋﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﻟﻰ اﻟﻘدﻳﺮ اﻟذي }ﻳﻌﻠم ﺧﺎﺋﻧﺔ اﻷﻋـﻴن وﻣـﺎ ﺗﺧﻔـﻲ اﻟﺻـدور{،4
}إﻧﻪ ﻳﻌﻠم اﻟﺟﮫﺮ وﻣﺎ ﻳﺧﻔﻰ{} ،5وﻣﺎ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣن ﺷﻲء ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء{} ،6ﻣﺎ ﻳﻛون
ﻣن ﻧﺟوى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ھو راﺑﻌﮫم ) (...إﻧﻪ ﺑﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻴم{.7
اﻟدﻳن ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳﮫب اﻹﻧﺳـﺎن ﻛﺮاﻣﺘـﻪ اﻟﻣوﻓـورة ﺣـﻴن ﻳـوﻗظ ﻓﻴـﻪ ﺿـﻣﻴﺮَ ه ،ﺑـل وﻳﺟﻌﻠـﻪ ﺣﻛﻣـﺎ ﻓﻴﻣـﺎ
ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣن أﻣور اﻟﻧﺎس .وﻣن ھﻧـﺎ ﻧﺳـﺘطﻴﻊ أن ﻧﻔﮫـم ﺣـدﻳث رﺳـول ﷲ )ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠم(:
«اﺳﺘﻔت ﻗﻠﺑك وإن أﻓﺘوك» وﻗوﻟﻪ« :اﻟﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻛﻧت إﻟﻴﻪ اﻟﻧﻔس واطﻣﺄن إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠب واﻹﺛم ﻣـﺎ ﺣـﺎك ﻓـﻲ
اﻟﺻدر وﻛﺮھت أن ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻧﺎس» وﻛذﻟك ﻣﺎ روي ﻋﻧﻪ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠم( أﻧﻪ ﻗﺎل« :ﺿـﺮب
ﷲ ﻣﺜﻼ ﺻﺮاطﺎ ﻣﺳﺘﻘﻴﻣﺎ وﻋن ﺟﻧﺑﺘﻲ اﻟﺻﺮاط ﺳـوران ﻓﻴﮫﻣـﺎ أﺑـواب ﻣﻔﺘﺣـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻷﺑـواب ﺳـﺘور
ﻣﺮﺧﺎة ،وﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺻﺮاط داع ﻳﻘول :أﻳﮫﺎ اﻟﻧﺎس ھﻠم ادﺧﻠوا اﻟﺻـﺮاط اﻟﻣﺳـﺘﻘﻴم ﺟﻣﻴﻌـﺎ وﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗـوا،
وداع ﻳدﻋو ﻣن ﺟوف اﻟﺻﺮاط ،ﻓﺈذا أراد اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﻔﺘﺢ ﺷـﻴﺋﺎ ﻣـن ﺗﻠـك اﻷﺑـواب ﻗـﺎل ﻟـﻪ :وﻳﺣـك ﻻ
ﺗﻔﺘﺣﻪ ،ﻓﺈﻧك إن ﺗﻔﺘﺣﻪ ﺗﻠﺟﻪ» .وھو ﻣـﺎ ﻓﺳـﺮه اﻟـﺑﻌض ﺑـﺎﻟﻘول :إن اﻟﺻـﺮاط ھـو اﻹﺳـﻼم ،واﻟﺳـوران
ﺣدود ﷲ ،واﻷﺑواب اﻟﻣﻔﺘﺣﺔ ﻣﺣﺎرم ﷲ ،وذﻟك اﻟداﻋﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺻﺮاط ﻛﺘـﺎب ﷲ ،واﻟـداﻋﻲ ﻣـن
ﺟوف اﻟﺻﺮاط ھو واﻋظ ﷲ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻛل ﻣؤﻣن.
ﻟﻘد أدرك ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم أنّ ﺗﺣﻘق اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻳﺳـﺘﻠﺰم ﻋـﺎدة اﻟﻣـﺰج ﺑـﻴن ﺗﻛـوﻳن اﻻﻋﺘﻘـﺎد اﻟﺳـﻠﻴم
وﺗﻛوﻳن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟواﺳﻌﺔ .ذﻟك ﻷن ﻏﺮس اﻟﺘدﻳن ،اﻟذي ھو أﺳـﺎس اﻟﻘـﻴم اﻟﺮوﺣﻴـﺔ ،إﻧﻣـﺎ ﻳﻛـون
ﻋن طﺮﻳق إﻋﻣﺎل اﻟﻧظـﺮ )اﻟﺘـدﺑﺮ ﻓـﻲ ﻣﻠﻛـوت ﷲ( واﻟﺑﺣـث واﻟﺘﺄﻣـل ﻣﺻـداﻗﺎ ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :ﻓﻠﻴﻧظـﺮ
اﻹﻧﺳﺎن ﻣم ﺧﻠق{ وﻗوﻟﻪ} :وﻓﻲ اﻷرض آﻳﺎت ﻟﻠﻣوﻗﻧﻴن{ وﻗوﻟﻪ ﻛذﻟك} :وﻓﻲ أﻧﻔﺳﻛم أﻓﻼ ﺗﺑﺻﺮون{.
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ھذا وﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ أنّ اﻹﻧﺳﺎن ﻟن ﻳﺻل إﻟﻰ وﺿﻊ ﻳﻧﻌدم ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟدﻳن ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق أو
اﻟﺳﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻛس إﻻ ﺑﺎﻧﺰواء اﻟدﻳن واﻧﺳـﺣﺎﺑﻪ ﻛﻠﻴـﺎ ﻣـن ھﻣـوم اﻟـدﻧﻴﺎ ،أي ﻣـن ﻣﺳـﺮح اﻟﺣﻴـﺎة واﻟﻛﻴـﺎن
ﻲ؛ وھو أﻣﺮ ﺑﻌﻴد اﻟﻣﻧﺎل -إن ﻟـم ﻳﻛـن ﻣﺳـﺘﺣﻴﻼ أﺻـﻼ« -ﻓﺎﻟـدﻳن ﻗـوة روﺣﻴـﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ اﺟﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧ ّ
واﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻴﺔ ﺳﻠطﺔ روﺣﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ .وﻟذﻟك ﺗﻛﺘﺳب اﻟﻌﻘﻴدة اﻟدﻳﻧﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺘﻘﻠﺔ
ﻣن اﻟدﻳن ،ﻣوﻗﻌﺎ ﻳﺿﺎرع اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﺣﺘﻠﻪ اﻟﻌﻘﻴدة اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻴﺔ».8

اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط اﻟﺘﺻوف ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴم
ﺑداﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﻘول إنّ اﻟﻘﻴﻣﺔ ﻟﻴﺳت ﺷﻴﺋﺎ ﻣﺟﺮدا ﻣﺳﺘﻘﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﺑﻌﻴدا ﻋـن ﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎن؛ وإﻧﻣـﺎ ھـﻲ
ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻧﻔﺳﻪ ،ﺑﺣﻴث ﻳﻣﻛن أن ﺗﺘﺧذ ﻣن ﺳﻠوك ﻓﺮد ﻣﺎ دﻟـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻣـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳـؤﻣن ﺑﮫـﺎ.
اﻹﻧﺳﺎن إذا ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق« ،ﺣﺎﻣل ﻗﻴﻣﺔ» وﻟﻌل ذﻟك ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘـول «إن اﻟﺜـورة ﻓـﻲ اﻟﻘـﻴم
أﻛﺜــﺮ ﺿــﺮورة ﻣــن أي ﺛــورة أﺧــﺮى ،ﻷﻧﮫــﺎ أﺳــﺎس اﻟﺜــورة اﻟﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺻــﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ».9
اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻠﮫم اﻟﻌﻘل وﺗﮫدﻳﻪ ﺳواء اﻟﺳﺑﻴل .ﺧﺎﺻﺔ وأنّ اﻟﻌﻘل إﻧﻣﺎ ﻳدرك اﻷﻣـور ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ ﻟﻣﺎذا ﻳؤﺛﺮ اﻟﻌﻘل طﺮﻳﻘﺎ دون آﺧﺮ ،وﻟﻣﺎذا ﺗﺘﺣﺮك اﻟـﻧﻔسُ ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎه دون آﺧـﺮ ،ﻓﻣـﺮد
ذﻟك إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺗﺿﻲء ﻟﻪ اﻟﺳﺑﻴل ﻓﻴﺘﻌﺮف ﻣن ﺧﻼﻟﮫﺎ اﻟﺣق ﻣن اﻟﺑﺎطل.
ﻳﺘﺣﺻل ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أنّ اﻟﻘﻴﻣﺔ إﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑطﺑﻴﻌﺘﮫﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻹﻧﺳﺎن ھو اﻟـذي ﻳﺧﻠـﻊ اﻟﻘﻴﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺷـﻴﺎء
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟذات وﺗﺻدر ﻋﻧﮫﺎ ﻻ ﻣن ﺷﻲء ﺧﺎرﺟﻲ .وھو ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗب ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮان رﺋﻴﺳـﻴﺎن:
أوﻟﮫﻣﺎ :أنّ اﻟﻘﻴﻣﺔ ﺗﺘدرج ﻓﻲ وﺿوﺣﮫﺎ وﻗوﺗﮫﺎ وﺳﻠطﺎن ھداﻳﺘﮫﺎ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﻳﺷﻌﺮُ اﻟﻣﺮ ُء ﺑذاﺗﻪ.ﺛﺎﻧﻴﮫﻣﺎ :أنّ
اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻣﺔ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗطور اﻷﺧﻼق وﺗﮫذﻳب اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ .وﻛﻼ اﻷﻣﺮﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻴن ﻗـد أدرﻛﮫﻣـﺎ
ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم اﻟذﻳن ﻋﻣﻠوا ،ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛﺮ ﺟدا ،ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﻟـدﻳن ﻓـﻲ اﻟﻧﻔـوس ،ﻓﺑﺜـوا ﻓـﻲ اﻟﻌﺑـﺎدة
ﺳورة اﻟﺮوح اﻟﻣﺘﺄﺟﺟﺔ .ﻓﻣن اﻟﺜﺎﺑت ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻗد أﺣﻴوا ﻣﺮاﺳم اﻟـدﻳن ﺣـﻴن ﺟﻌﻠـوا ﻣـن
أﻧﻔﺳﮫم أﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻼﺣﺘذاء وﻟم ﻳﻠﺟﺋوا ﻳوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻧت واﻟﻌﻧف ،وإﻧﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺑـﺔ واﻹﺧـﺎء ﻓﻛـﺎن أﺛـﺮھم
ﻋﻣﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺧﮫﺎ اﻟطوﻳل.
وإذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣن ﻳﻌﺮف اﻷﺧﻼق ﺑﺄﻧﮫﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن «طﺮاز ﻣن اﻟﻧظﺮ إﻟﻰ ﺟﮫد اﻹﻧﺳﺎن ﻓـﻲ اﻹﻋـﺮاب
ﻋن ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وأﻧﮫﺎ رﻏﺑﺔ ﺗﺘطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم وإﻟـﻰ اﻻﺗﺳـﺎق ،وﺗﮫـدف إﻟـﻰ ﻓﮫـم اﻟﺳـﻠوك اﻟﺑﺷـﺮي
ﻓﮫﻣﺎ ﺑﺎطﻧﻴﺎ» .10ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻣﺔ ﺗﺑدو داﺋﻣﺎ وأﺑدا ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ،ﻷﻧﮫﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺣدد اﺗﺟﺎه ھذا
اﻟﺳﻠوك ﻣﺜﻠﻣﺎ ﺗﺮﺳم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ وﺗﻌﻴن ﺑﻧﻴﺎﺗﻪ .وﻣـن ﺛـم ،ﻓﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺗﻌﺮﻳـف اﻟﻘﻴﻣـﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ ﺑﺄﻧﮫـﺎ:
«ﺑﻧﻴﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻼزم ﻋﻣﻠﻧﺎ ،أو أﻧﮫﺎ طﺮاز اﻟﺷﺮوع ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ووﺳـﻣﻪ ﺑﺳـﻣﺎت ﻣطﺎﻟﺑﻧـﺎ اﻟداﺋﻣـﺔ أو
اﻟﻣوﻗوﺗﺔ».11
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺘﺻوف ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻴم ﻓﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻴﻪ أن اﻟﺘﺻوف ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ھـو ﻋﺑـﺎرة ﻋـن
طﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮوم ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج رﻓﻴﻊ ﻣن «اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻛﺎﻣـل» واﻟـذي ﻳﺟﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺑـﻴن اﻟﻘـوة واﻹرادة
واﻟﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻴﺎة ﻣن ﺟﮫﺔ ،وﺑﻴن اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻣﻊ واﻷھواء واﻟﺷﮫوات ﻣن ﺟﮫﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻟذا ﻋﻧﻲ اﻟﺘﺻوف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺣﺜـﺎ ورﻳﺎﺿـﺔ وﺗﮫـذﻳﺑﺎ ﻷﺧﻼﻗﮫـﺎ وﻛﺷـﻔﺎ ﻵﻓﺎﺗﮫـﺎ.
وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴد اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ أنّ أول ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰم اﻹﻧﺳـﺎن ﻓﮫﻣـﻪ إﻧﻣـﺎ ھـو «ﻋﻠـم آﻓـﺎت اﻟـﻧﻔس وﻣﻌﺮﻓﺘﮫـﺎ
ورﻳﺎﺿــﺘﮫﺎ وﺗﮫــذﻳب أﺧﻼﻗﮫــﺎ» .ﺣﻴــث ﻗــﺎم اﻟﺘﺻــوف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﺜــل اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻷﻋﻠــﻰ وﻗواﻣــﻪ:
«ﺗﺧﻠﻘوا ﺑﺄﺧﻼق ﷲ» ﺛم ﺷﺎد ﺻﺮﺣﻪ اﻟﺷﺎﻣﺦ ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟﻧظﺮﻳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك اﺳﺘﻧد اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﮫم ﻋﻠـﻰ ﻋواﻣـل اﻟﻛﺷـف واﻟـذوق واﻟﻌﺮﻓـﺎن ،أي ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﺮﻓـﺔ
اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻻ اﻟﺣﺳﻴﺔ؛ واﻟﺘﻲ ﺗﻣﺜل اﻹدراك اﻟﻣﺑﺎﺷﺮ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷـﺮ ﻛـذﻟك ﻣـﺎ ﺑـﻴن اﻟﻘﻠـب
وﻣوﺿوع إدراﻛﻪ )ﷲ( .وﻣن ﺛم ،ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴد اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ أﻳﺿﺎ أنّ اﻟﻌﺑﺎدات ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ وﺣـدھﺎ ﻗـد ﺗﻛـون
ﺟﺎﻓــﺔ وﻣطﺑوﻋــﺔ ﺑطــﺎﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳــﺮي ،ﻓﻴﻣــﺎ ھــﻲ ﻟــدى اﻟﻣﺘﺻــوﻓﺔ ﺗﺟﺮﻳﺑﻴــﺔ وﻣطﺑوﻋــﺔ ﺑطــﺎﺑﻊ ﻣﺘﺣــﺮر ﻣــن
اﻟﺿواﺑط اﻟﺷﻛﻠﻴﺔ.
وﻻ أدل ﻋﻠﻰ اﻧﺷﻐﺎل اﻟﺘﺻوف ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﻴﻣﻲ ﻣـن ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎت اﻟﺘﺻـوف ذاﺗـﻪ واﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺗـﺎرة ﺑﺄﻧـﻪ
ﻋﺑﺎرة ﻋن« :ﺗﺻﻔﻴﺔ اﻟﻘﻠب ﻣن ﻏﻴﺮ ﷲ» وﺗﺎرة أﺧﺮى ﺑﺄﻧﻪ «اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻛل ﺧﻠق ﺳﻧﻲ واﻟﺧﺮوج ﻣـن
ﻛل ﺧﻠق دﻧﻲ»...إﻟﺦ .وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،ﻳﻘوم اﻟﺘﺻوف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺧﻣﺳـﺔ ﻗواﻋـد رﺋﻴﺳـﻴﺔ ھـﻲ:
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔس ،وﻗﺻد وﺟﮫﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺰھد ﻓﻲ اﻟدﻧﻴﺎ ،وﺗوطﻴد اﻟﻘﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻣـﺔ واﻟﻣﺣﺑـﺔ ،وأﺧﻴـﺮا
اﻟﺘﺣﻠﻲ ﺑﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣن اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻲ
ﻣﻧذ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟوﻻدة اﻹﺳﻼم ﻛدﻳن ﺟدﻳد ،إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺑﻴـﺮ ،ﻗـذﻓت ﺗﻌﺎﻟﻴﻣـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣﺟﺘﻣـﻊ اﻟﻌﺮﺑـ ّ
ﺑﻘﻴم دﻳﻧﻴﺔ واﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟدﻳدة ،ﺟﺎﻋﻼ ﻣـن اﻟـوﻋﻲ ﺑﮫـذه اﻟﻘـﻴم ﻋـن طﺮﻳـق اﻟﺣﻛﻣـﺔ واﻟﻣوﻋظـﺔ
اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺳﺑﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﻋﺘﻧﺎق اﻹﺳﻼم وﻧﺷﺮه .وﺑﻌد ﺣﻘﺑﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣن اﻟﺰﻣن ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻـﺑﺢ «اﻷﻋـﺮاب»
ﺣﺎﻣﻠﻴن ﻟﻠﻘﻴم اﻟﺟدﻳدة اﻟﺘﻲ أﺣدﺛت ﺛورة دﻳﻧﻴﺔ واﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺣﻴط اﻟﺟﺰﻳـﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ وإﻧﻣـﺎ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺻﻘﺎع اﻟﻣﻌﻣورة اﻟﺘﻲ طﺎﻟﮫﺎ ﻧـور اﻹﺳـﻼم ﻓﻴﻣـﺎ ﺑﻌـد وﻗـﻴض ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻣـﻪ اﻟﺳـﻣﺣﺔ أن ﺗـؤﺛﺮ ﺑـﻴن
ﺳﺎﻛﻧﻴﮫﺎ.
وﻣن اﻟﺜﺎﺑت ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ أن ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻗـد ﺳـﺎھﻣوا ﻓـﻲ ﻧﺷـﺮه ﺑﺄﻣـﺎﻛن ﻋدﻳـدة ﻟـم ﺗﺻـﻠﮫﺎ اﻟﻔﺘوﺣـﺎت
اﻟﻌﺳﻛﺮﻳﺔ ﻛﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﮫﻧدﻳﺔ وأواﺳط إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣـوا ﻓﻴﮫـﺎ
ﺑﻘﻴم اﻟﺻدق واﻹﺧﻼص واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﻣواطﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻼد إﻟﻰ اﻹﻋﺟﺎب ﺑﮫذه اﻟﻘﻴم واﻟدﺧول ﻓﻲ ھذا
اﻟدﻳن اﻟﺟدﻳد .ھذا وﻗد ظﻠت اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮫﺎ اﻹﺳﻼم ﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻓﻘدّرَ ﻟﮫـﺎ اﻟﻐﻠﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ
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ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺟﺎھﻠﻴﺔ .وﻣﺎ إن اﺳﺘﻘﺮت ﺗﻠك اﻟﻘﻴم ﻓـﻲ وﺟـدان اﻟﻣﺳـﻠﻣﻴن ﺑﻛﺎﻓـﺔ أﻋـﺮاﻗﮫم
وﻣﺧﺘﻠف ﺟﻧﺳﻴﺎﺗﮫم ﺣﺘﻰ ﺑدأت ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻣﺘد روﻳـدا روﻳـدا ،وﻣـن ﺛـم أﺧـذ اﻟﻣﺳـﻠﻣون
ﻳﻔﺳﺮوﻧﮫﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻔﻠﺳﻔﻴﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺘﻲ ﺗواﻟت ﻋﻠﻴﮫم ﻣن ﺑﻼد اﻟﻴوﻧﺎن واﻟﻔﺮس واﻟﮫﻧد.
وﺑﺣﻠول اﻟﻘﺮن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﮫﺟﺮ ّ
ي ﺑدأ طور اﻟﺟﻣود واﻟﺘﻘﻠﻴد ﻳﻐﻠبُ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻹﺑداع ،وھـو ﻣـﺎ ﻋﺑـﺮ
ﻋﻧﻪ أﻓﺿل ﺗﻌﺑﻴﺮ ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم أﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن اﻟﺿﻼل» واﻟذي ﻧﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻴن اﺗﺑﺎﻋﮫم ﻟﺧطﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴد 12ﻓﺟﻣدت ﺑذﻟك اﻟﻘﻴم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴـﺔ «وﻣﺘـﻰ ﺟﻣـدت ﻟـم ﺗﻌـد ﻟﮫـﺎ
ﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﺟوھﺮﻳﺔ ﻷﻧﮫﺎ ﺗﺣـددت ﻣـﻊ اﻟﺘﺟﻣﻴـد ،وﻣﺘـﻰ ﻣﺿـﻰ اﻟﻧـﺎس ﻣﻘﻠـدﻳن ﻓﻘـد أﻏﻠﻘـوا ﻋﻘـوﻟﮫم،
واﺳﺘﻧﺎﻣوا إﻟﻰ ﺗﻔﻛﻴﺮ ﻏﻴﺮھم ،وذھب ﻋﻧﮫم اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻧﻔﺳﮫم».13
وﺑطﺑﻴﻌﺔ اﻟﺣﺎل؛ ﻓﺈن ﻣن أھم اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮫﺎ اﻹﺳـﻼم «ﻗﻴﻣـﺔ اﻟﺘوﺣﻴـد» ﻧظـﺮا ﻷﻧﮫـﺎ ﻛﺎﻧـت
أﻋظم ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﺗوﺣﻴد اﻟﻣﺳﻠﻣﻴن ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء .ﻛﺎن اﻟﺘوﺣﻴد إذا ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮاﺑط اﻟﻌﺿوي اﻟذي ﻳﺟﻣـﻊ
ﺑﻴن اﻟﻣؤﻣﻧﻴن ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﷲ ،واﺗﺻﺎﻻ ﺑﻴن اﻟﻧﺎس ﻋن طﺮﻳق اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻣﺷﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳؤﻣﻧـون ﺑﮫـﺎ.
ﺛم ﻗذف اﻹﺳﻼم ﺗﺎﻟﻴﺎ ﺑﻘﻴﻣﺔ «اﻟﻣﺳﺎواة» ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﺷﮫﺎد أﻧﻪ «ﻻ ﻓﺿل ﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﺟﻣـﻲ
إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘوى واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ» ،وﻗد ﻛﺎن ﻟﮫذه اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻟﻘﺑﻠﻴﺔ أﻋظم أﺛـﺮ ﻓـﻲ ذﻳـوع
واﻧﺘﺷﺎر اﻹﺳﻼم.
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،ﻓـﺈن اﻟﺘﻣﺳـك ﺑـﺎﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴـﺔ ﻳﺣﺘـﺎج إﻟـﻰ ﺟﮫـﺎد ﺷـدﻳد ﻟﻠـﻧﻔس؛ وھـو ﻣـﺎ ﻓطـن إﻟﻴـﻪ
ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،ذﻟك أن اﻟﻘﻴم ﺗﺘﺻﺎرع ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﻧﮫﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺘﺻﺎرع اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻴس ﻟﻸﻓﺿل داﺋﻣﺎ وإﻧﻣﺎ ﻟﻸﻗوى ﻏﺎﻟﺑﺎ وﻣن ﺛم ،ﻓﻠﻴس أﺳـﮫل ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن
ﻣﺳﺎﻳﺮة اﻟﺮﻏﺑﺎت ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷﮫوات؛ أﻣﺎ إﻳﺜﺎر اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﻧﺰول ﻋن ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻘـﻴم اﻟدﻧﻴوﻳـﺔ
ﻓﻲ ﺳﺑﻴل ﻗﻴم روﺣﻴﺔ أﺳﻣﻰ وأﺟ ّل ﻓﮫذا ھو اﻟطﺮﻳـق اﻟـوﻋﺮ اﻟﺷـﺎق اﻟـذي ﻳﺣﺘـﺎج إﻟـﻰ ﺻـﺑﺮ وﻣﺟﺎھـدة
وﻣﺟﺎﻟدة.
وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮫدد اﻟﻣﺮﻳـد ﻓـﻲ اﺑﺘـداء طﺮﻳﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ
اﻷﻗل وﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺣو ﷲ ،وھو ﻣﺎ ﻋﺑﺮ ﻋﻧﻪ روﻳم اﻟﺑﻐـدادي )ت303ھــ( ﺑﻘوﻟـﻪ ﻷﺣـد اﻟﻣﺮﻳـدﻳن اﻟﺟـدد:
«ﻗﻌودك ﻣﻊ ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس أﺳﻠم ﻣن ﻗﻌودك ﻣﻊ اﻟﺻوﻓﻴﺔ ،ﻓـﺈن ﻛـل اﻟﺧﻠـق ﻗﻌـدوا ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﺳـوم
وﻗﻌدت ھذه اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،وطﺎﻟب اﻟﺧﻠق ﻛﻠﮫم أﻧﻔﺳﮫم ﺑظواھﺮ اﻟﺷﺮع وطﺎﻟـب ھـؤﻻء أﻧﻔﺳـﮫم
ﺑﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟورع ،وﻣداوﻣﺔ اﻟﺻدق ،ﻓﻣن ﻗﻌد ﻣﻌﮫـم وﺧـﺎﻟﻔﮫم ﻓـﻲ ﺷـﻲء ﻣﻣـﺎ ﻳﺘﺣﻘﻘـون ﺑـﻪ ﻧـﺰع ﷲ ﻧـور
اﻹﻳﻣﺎن ﻣن ﻗﻠﺑﻪ».14
ھذا وﺳﻧﻌﺮض ﻓﻴﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﺧﺎﻟـدة أﻻ وھـﻲ :اﻟﺣـق ،اﻟﻌـدل ،اﻟﻌﻠـم،
اﻟﺳﻼم .وﺑطﺑﻴﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟن ﻳﻛون ﺑﻣﻘدورﻧﺎ أن ﻧﺳﺘﻌﺮض ﺟﻣﻴـﻊ اﻟﻘـﻴم اﻟﺮوﺣﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﮫﺎ اﻹﺳـﻼم
وﺑﺷﺮ ﺑﮫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺑﺎره دﻳﻧﺎ ﻳﺘﻣﺣور أوﻻ وأﺧﻴﺮا ﺣول اﻹﻧﺳﺎن.

 -1ﻗﻴﻣﺔ اﻟﺣق:
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ﻻ ﺷك أنّ إﺣﻘﺎق اﻟﺣق ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻘﻴم اﻟﻣﻧﺷودة ﻣـن ﻗﺑـل اﻹﻧﺳـﺎن؛ ﺧﺎﺻـﺔ وأن ﺛﻣـﺔ ارﺗﺑﺎطـﺎ
واﺿﺣﺎ ﺑﻴن ھذه اﻟﻘﻴم وﺛﺎﻟوث اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣﺮﻳﺔ واﻟﻣﺳـﺎواة .ﻓـﺎﻟﺣق واﻟﺑﺎطـل طﺮﻓـﺎن ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼن ﻻ ﻳﺧﻠـو
ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻷﺣداھﻣﺎ ،إذ ﻻ ﻳﺟﺘﻣﻌﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ أﻣﺮ واﺣد ﺑﺣﺎل ﻣـن اﻷﺣـوال.
وﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟذﻟك؛ ﻻ ﻳﺧﻠو ﻋﻣل ﺑﻧﻲ آدم ﻣن اﻟﻘﻴﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺎ دام أﻧﻪ ﻳﻧﺣو ﻧﺣو أﺣـد ھـذﻳن اﻟﻘطﺑـﻴن ﻓﻛـل ﻣـﺎ
ﻳدور ﺑﻴن ﻗطﺑﻴن ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴن ﻳﻘﻊ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘﻴم ﻛﺎﻟﺧﻴﺮ واﻟﺷﺮ واﻟﺣﺳن واﻟﻘﺑﺢ واﻟﻌدل واﻟظﻠم ...إﻟﺦ.
ھذا وﻗد وردت ﻟﻔظﺔ «اﻟﺣق» ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ )أي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺑﺎطـل( ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻛـﺮﻳم ﻓـﻲ أﻛﺜـﺮ ﻣـن
ﻣوﺿﻊ ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻟﻴﺣق اﻟﺣـق وﻳﺑطـل اﻟﺑﺎطـل وﻟـو ﻛـﺮه اﻟﻣﺟﺮﻣـون{ )اﻷﻧﻔـﺎل (8 :وﻗوﻟـﻪ أﻳﺿـﺎ:
}وﻳﻣﺢ ﷲ اﻟﺑﺎطل وﻳﺣق اﻟﺣق ﺑﻛﻠﻣﺎﺗﻪ إﻧﻪ ﻋﻠـﻴم ﺑـذات اﻟﺻـدور{ )اﻟﺷـورى (24 :وﻗوﻟـﻪ ﻛـذﻟك} :وﻻ
ﺗﻠﺑﺳوا اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺑﺎطل{ )اﻟﺑﻘﺮة (42 :وﻗوﻟﻪ} :ﻳﺎ أھل اﻟﻛﺘـﺎب ﻟـم ﺗﻠﺑﺳـون اﻟﺣـق ﺑﺎﻟﺑﺎطـل{ )آل ﻋﻣـﺮان:
 (71وﻗوﻟﻪ أﻳﺿﺎ} :ﻓوﻗﻊ اﻟﺣق وﺑطل ﻣﺎ ﻛـﺎﻧوا ﻳﻌﻣﻠـون{ )اﻷﻋـﺮاف (18 :وﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :ﻓﻣـﺎذا ﺑﻌـد
اﻟﺣق إﻻ اﻟﺿﻼل{ )ﻳوﻧس.(32 :
أﻣﺎ ﻟﻔظﺔ اﻟﺣق ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻣﻔﺮدة ﻓﻲ  227ﻣوﺿﻌﺎ 15ﺗﺎرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﮫﺎدة ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﺗﻛﺘﻣوا اﻟﺣق
وأﻧﺘم ﺗﻌﻠﻣون{ )اﻟﺑﻘﺮة (42 :وﺗﺎرة أﺧﺮى ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟظﻠـم ﻛﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :وﻳﻘﺘﻠـون اﻟﻧﺑﻴـﻴن ﺑﻐﻴـﺮ اﻟﺣـق{
)اﻟﺑﻘﺮة (61 :وﺗﺎرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟ ﱠدﻳْن ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟذي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺣـق ﺳـﻔﻴﮫﺎ أو ﺿـﻌﻴﻔﺎ{ )اﻟﺑﻘـﺮة:
.(282
وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ھذه اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣن أن اﻟﻣوﻟﻰ ،ﻋﺰ وﺟل ،ﻗد ﺳﻣﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﮫـﺎ ،ﻓـﺎﻟﺣق اﺳـم ﻣـن
أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻳﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وردوا إﻟﻰ ﷲ ﻣوﻻھم اﻟﺣق وﺿل ﻋﻧﮫم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻔﺘـﺮون{ )ﻳـوﻧس:
 ، (30وﻳﻘول أﻳﺿﺎ} :ﺛم ردوا إﻟﻰ ﷲ ﻣوﻻھم اﻟﺣق أﻻ ﻟﻪ اﻟﺣﻛم{ )اﻷﻧﻌﺎم ،(62 :وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ} :ﻓذﻟﻛم
ﷲ رﺑﻛم اﻟﺣق{ )ﻳوﻧس ، (32 :وﻗوﻟﻪ} :ھﻧﺎﻟك اﻟوﻻﻳﺔ ﮧﻠﻟ اﻟﺣق ھو ﺧﻴﺮ ﺛواﺑﺎ وﺧﻴـﺮ ﻋﻘﺑـﺎ{ )اﻟﻛﮫـف:
 ،(44وأﺧﻴﺮا} :ﻓﺘﻌﺎﻟﻰ ﷲ اﻟﻣﻠك اﻟﺣق{ )طﻪ.(114 :
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن أﻓﻼطون ﻛﺎن ﻗد ﺻﻧف اﻟﻘﻴم ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘط ﻻ ﻳﺧﺮج ﺷﻲء ﻋﻧﮫﺎ وﻻ ﻳﺧﻠـو ﻣﻧﮫـﺎ ﺷـﻲء
أﻻ وھﻲ :اﻟﺣق واﻟﺟﻣﺎل واﻟﺧﻴﺮ .وﺑﺣﺳﺑﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﺣق ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌﺮﻓﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺧﻴﺮ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ
ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼق ،وأﺧﻴﺮا ﻳﻘﻊ اﻟﺟﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺘﻧﺎﺳب واﻟﻔـن .أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ ﻓﻴﻘـﻊ
اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﺎطل ﻣﺜﻠﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻛذب واﻟﺻواب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧطﺄ .ﻓﻛـل واﺣـد ﻣـن
ﺟﻣﻠﺔ ھذه اﻷﻟﻔﺎظ ﻳُﺳﺘﺧدم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﺧﺘﻠف ﺑدوره ﻋن اﻟﺳﻴﺎﻗﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺎﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ﻳُطﻠﻘﺎن ﻋﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺘﻘﺎدات ،واﻟﺻدق واﻟﻛذب ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳُﺳﺘﺧدﻣﺎن ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻗـوال واﻷﺧﺑـﺎر،
أﻣﺎ اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ ﻓﻴﺧﺘﺻﺎن ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻷﺣﻛﺎم وﻣﺎ ﻳﺘﺻل ﺑﮫﻣﺎ ﻣن أﻗﻴﺳﺔ وﺑﺮاھﻴن واﺳﺘﻧﺘﺎﺟﺎت.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق؛ ﻓﺎﻟﺣق ﺻﻔﺔ ﺗُﺳﺘﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺘﻲ ﺗﻧدرج ﺑدورھﺎ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻘـﻴم .ﻟـﻴس
ﻏﺮﻳﺑﺎ إذا ،واﻟﺣﺎل ھذه ،أن ﺗﻛون أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺣق ﻣﻣﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎﻟق ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ،ﻓﮫـو اﻟﺣـق
اﻷول وھو اﻟﺣق اﻵﺧﺮ اﻟذي ﻻ ﺣق وراءه ﻓﺳﺎﺋﺮ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺟودھﺎ ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺘﻌﻴن ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﮫﺎ وﺣﻴﺎﺗﮫـﺎ
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ﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ» :إن
ﻋﻠﻴﻪ .وﻓﻲ ھذا ﻳﻘول أﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐﺰاﻟ ّ
اﻟﺣق ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺑﺎطل ،وإن اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺳﺘﺑﺎن ﺑﺄﺿدادھﺎ ،وإنّ ﻛل ﻣﺎ ﻳﺧﺑﺮ ﻋﻧﻪ ﻓﺈﻣـﺎ ﺑﺎطـل ﻣطﻠﻘـﺎ،
وإﻣﺎ ﺣق ﻣطﻠﻘﺎ ،وإﻣﺎ ﺣق ﻣن وﺟﻪ وﺑﺎطل ﻣن وﺟﻪ .ﻓﺎﻟواﺟب ﺑذاﺗﻪ ھو اﻟﺣق ﻣطﻠﻘﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻣﻣﻛـن ﺑذاﺗـﻪ
اﻟواﺟب ﺑﻐﻴﺮه ﻓﺣق ﻣن وﺟﻪ وﺑﺎطل ﻣن وﺟﻪ.16
وﻳﺳﺘطﺮد اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ« :ﻓﮫو ﻣن ﺣﻴث ذاﺗـﻪ ﻳﺳـﻣﻰ ﻣوﺟـودا ،وﻣـن ﺣﻴـث إﺿـﺎﻓﺘﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌﻘـل اﻟـذي
أدرﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھو ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺳـﻣﻰ ﺣﻘـﺎ .ﻓـﺈذن أﺣـق اﻟﻣوﺟـودات ﺑـﺄنْ ﻳﻛـون ﺣﻘـﺎ ھـو ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ،وأﺣـق
اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺄن ﺗﻛون ﺣﻘﺎ ھﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،أي ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣﻌﻠوم أوﻻ وأﺑدا».17
أي أنّ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺣق ﻳﺘﺮﺗب ﻋﻠﻴﮫﺎ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺮﻳد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺣـق ،وﻟـذﻟك ﺣـﻴن ﺳـﺋل اﻟﺟﻧﻴـد ذات ﻣـﺮة :أﻻ
ﺗﺳﺘوﺣش أن ﺗﻛون وﺣدك؟ أﺟﺎب ﻗﺎﺋﻼ :وﻛﻴف ﻳﺳﺘوﺣش ﻣنْ ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺣق؟! أﻣﺎ اﻟﺣق ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘوى
اﻟﺑﺣـث واﻟﻧظـﺮ ،ﻓﻠــﻴس ﺛﺎﺑﺘـﺎ ﻛﻣـﺎ ﻳﺧﻴــل ﻟﻠـﺑﻌض! ﻓﺎﻹﺳــﻼم ﻻ ﻳـﻧص ﻋﻠـﻰ ﺛﺑــﺎت اﻟﺣﻘـﺎﺋق وﺗﻌﺎﻟﻴﮫــﺎ أو
اﻧﻔﺻﺎﻟﮫﺎ ﻋن اﻟﺳﻠوك واﻟﻌﻣل ،وإﻧﻣﺎ ﻳﺘدرج اﻹﻧﺳﺎن ﻓـﻲ ﺳـﻠم اﻟﻘـﻴم اﻟﺘـﻲ ﺗﻣﺜـل اﻟﺣـق ﻣـن ﺣـق ﻵﺧـﺮ
ﺑﺣﺳب ﻣﻘﺘﺿﻴﺎت اﻟﺣﺎل وظﺮوف اﻟواﻗﻊ.

 -2ﻗﻴﻣﺔ اﻟﻌدل:
ﻟم ﻳﻛن ﻣﺳﺘﻐﺮﺑﺎ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ،ﺑﺎﻟﻧظﺮ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺻدر اﻹﺳـﻼم ،أنْ ﻳﻘـﻊ اﻟﻌـد ُل ﻛﻘﻴﻣـﺔ
دﻳﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻷﺻول اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻣﻌﺘﺰﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮق اﻟﻣﺘﻛﻠﻣﻴن .وﻣن ﺛم ،ﺳُﻣﻲ اﻟﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺄھل
اﻟﻌدل واﻟﺘوﺣﻴد .وﻗد ظل ﻣﺑدأ اﻟﻌدل ھذا ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺣﻴد ذاﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻧﺘﮫـﻰ اﻷﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺑﺎﺣـث
اﻹﻟﮫﻴﺎت ﻷنْ ﻳﻛون ﻧظﺮا ﻣﺟﺮدا ﺣﺘﻰ أﻏﻔل اﻟﻌدل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘوﺣﻴد.
واﻟواﻗﻊ أنّ اﻟﻌدل ،ﻛﻘﻴﻣﺔ روﺣﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺟﺮدا ﻋن ﺻﺎﺣﺑﻪ )اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺣﺎﻣل ﻗﻴﻣﺔ( .وﻧﺘﻴﺟـﺔ ﻟـذﻟك؛
ﻳﻣﻛن ﻓﮫم ﺳﻴﺮ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎدﻟﻴن ﻛﻌﻣﺮ ﺑن اﻟﺧطﺎب وﻋﻣﺮ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌﺰﻳـﺰ وﻏﻴﺮھﻣـﺎ ﻣﻣـن ارﺗـﺑط اﻟﻌـدل
ﻟدﻳﮫم ﺑـذواﺗﮫم وﺳـﻠوﻛﻴﺎﺗﮫم .ھـذا وﻗـد وردت ﻟﻔظـﺔ «ﻋـدل» ﺑﻣﺷـﺘﻘﺎﺗﮫﺎ اﻟﻣﺧﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻛـﺮﻳم:
)ﻷﻋْ ِدلَ ،ﺗﻌْدل ،ﺗﻌدﻟوا ،ﻳﻌْدﻟون ،اﻋدﻟوا ،ﻋـدلٌ ،ﻋـدْﻻ( ﻓـﻲ ﺳـﺑﻌﺔ وﻋﺷـﺮﻳن ﻣوﺿـﻌﺎ 18ﻛﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ:
}وأﻣﺮت ﻷﻋـدل ﺑﻴـﻧﻛم{ )اﻟﺷـورى ،(15 :وﻗوﻟـﻪ أﻳﺿـﺎ} :إن ﷲ ﻳـﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌـدل واﻹﺣﺳـﺎن وإﻳﺘـﺎء ذي
اﻟﻘﺮﺑﻰ{ )اﻟﻧﺣل.(90 :
وﻟﻴس اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌدل ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم اﻟﻣﺳـﺎواة اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﺑـﻴن اﻟﺟﻣﻴـﻊ ﻣﻣـﺎ ﻳﺿـﻴﻊ اﻟﻔـﺮوق اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﺑـﻴن
اﻷﺷﺧﺎص واﺟﺘﮫﺎدات ﺑﻌﺿﮫم وﻛﺳل أﻛﺜﺮھم .وإﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌـدل وﺿـﻊ اﻟﺮﺟـل اﻟﻣﻧﺎﺳـب
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋن ﻋواﻣل اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟطﺑﻘﻴﺔ وﻏﻴﺮھﺎ }وإذا ﻗﻠﺘم ﻓﺎﻋـدﻟوا وﻟـو
ﻛﺎن ذا ﻗﺮﺑﻰ{ )اﻷﻧﻌﺎم(152 :
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم أنْ ﻳﺘﺟﺮد ﻣن اﻟﮫوى إذا ﻣﺎ أراد ﻟﻧﻔﺳﻪ أن ﻳﺳﻴﺮ وﻓق ﻗواﻋد اﻟﻌدل }ﻓـﻼ
ﺗﺘﺑﻌوا اﻟﮫوى أن ﺗﻌدﻟوا{ )اﻟﻧﺳﺎء} ،(135 :اﻋدﻟوا ھو أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘوى واﺗﻘوا ﷲ{ )اﻟﻣﺎﺋـدة .(8 :أﺿـف
إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻌدل ،ﻛﻣﺑدأ وﻗﻴﻣﺔ روﺣﻴﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺘﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﺷـط اﻟﺣﻴـﺎة ﻛﺎﻓـﺔ ﺻـﻐﻴﺮھﺎ وﻛﺑﻴﺮھـﺎ
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ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﻟذﻟك ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴد اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺗﺑﺎع اﻟﻌدل ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﺰوﺟﺎت }ﻓﺈنْ ﺧﻔﺘم أﻻ
ﺗﻌدﻟوا ﻓواﺣدة أو ﻣـﺎ ﻣﻠﻛـت أﻳﻣـﺎﻧﻛم{ )اﻟﻧﺳـﺎء (3 :ﺣﻴـث ﻳﺘﺮﺗـب ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﺗﺑـﺎع اﻟﻌـدل ﺑـﻴن اﻟﻧﺳـﺎء
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة ،ﻣﺜﻠﻣﺎ ﻳﻔﺿﻲ ﻋدم اﻟﻌدل ﺑﻴن اﻷﺑﻧﺎء إﻟـﻰ إﺷـﺎﻋﺔ اﻟﻌـداوة واﻟﺑﻐﺿـﺎء ﺑﻴـﻧﮫم.
وﻧﺘﻴﺟﺔ ﻟذﻟك؛ ﻳﺮﺗﺑط اﻟﻌدل )اﻟذي ھو اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻛذﻟك( ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴم وھو ﻣـﺎ ﻋﻧـﺎه
اﻟﺷﻴﺦ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑده ﺑﻘوﻟﻪ« :ﻟﺟﺄ ﺑﻌض أھل اﻟﺑﺻﻴﺮة ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ ﻣﺧﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدل ،وطﻧوا ﻛﻣﺎ ظن
ﺑﻌض اﻟﻌﺎرﻓﻴن وﻧطق ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ أن اﻟﻌدل ﻧﺎﺋب اﻟﻣﺣﺑﺔ .ﻧﻌم ﻻ ﻳﺧﻠو اﻟﻘـول ﻣـن ﺣﻛﻣـﺔ ،وﻟﻛـن:
ﻣن اﻟذي ﻳﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌدل ،وﻳﺣﻣل اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﮫﺎ؟».19

 -3ﻗﻴﻣﺔ اﻟﻌﻠم:
ﻟم ﻳﻛن ﻣﺳﺘﻐﺮﺑﺎ ،ﺑﺎﻟﻧظﺮ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻛﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﻴـﺔ  ،أن ﺗـﺄﻣﺮ أوﻟـﻰ آﻳـﺎت اﻟﻘـﺮآن اﻟﻛـﺮﻳم ﺑـﺎﻟﻘﺮاءة
واﻟﻌﻠم }إﻗﺮأ ﺑﺎﺳم رﺑك اﻟذي ﺧﻠق ،ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻋﻠق ،إﻗﺮأ ورﺑك اﻷﻛـﺮم ،اﻟـذي ﻋﻠـم ﺑـﺎﻟﻘﻠم ،ﻋﻠـم
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟم ﻳﻌﻠم{ )اﻟﻌﻠق .(5-1:واﻟﻣﻘﺻـود ﺑـذﻟك :ﻛـن ﻗﺎرﺋـﺎ ﺑﺎﺳـم ﷲ ﻻ ﺑﺎﺳـم ﺳـﻠطﺎن أو ﻣﻠـك أو
ﻵﺟل اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎه.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺮاءة ﻣن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻛﺳﺑﮫﺎ اﻟﻧﻔس إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻛﺮار واﻟﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌـﺎدة ﻓـﻲ
اﻟﻧﺎس ،ﻧﺎب ﺗﻛﺮار اﻷﻣﺮ اﻹﻟﮫﻲ ﻋن ﺗﻛﺮار اﻟﻣﻘﺮوء ﻓﻲ ﺗﺻﻴﻴﺮھﺎ ﻣﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﺑﻲ )ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠم(
«ﺛم إﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺑﻴﺎن أﺑﺮع ،وﻻ دﻟﻴل أﻗطﻊ ﻋﻠـﻰ ﻓﺿـل اﻟﻘـﺮاءة واﻟﻛﺘﺎﺑـﺔ واﻟﻌﻠـم ﺑﺟﻣﻴـﻊ أﻧواﻋـﻪ ،ﻣـن
اﻓﺘﺘﺎح ﷲ ﻛﺘﺎﺑﻪ واﺑﺘداﺋﻪ اﻟوﺣﻲ ﺑﮫذه اﻵﻳﺎت اﻟﺑﺎھﺮات ﻓﺈن ﻟم ﻳﮫﺘد اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﮫـذا اﻟﮫـدي ،وﻟـم ﻳﻧـﺑﮫﮫم
اﻟﻧظﺮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﮫوض إﻟﻰ ﺗﻣﺰﻳق ﺗﻠك اﻟﺣﺟـب اﻟﺘـﻲ ﺣﺟﺑـت ﻋـن أﺑﺻـﺎرھم ﻧـور اﻟﻌﻠـم ) (...وإن ﻟـم
ﻳﺳﺘﺮﺷدوا ﺑﻔﺎﺗﺣﺔ ھذا اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻣﺑﻴن ،وﻟم ﻳﺳﺘﺿﻴﺋوا ﺑﮫذا اﻟﺿﻴﺎء اﻟﺳﺎطﻊ ..ﻓﻼ أرﺷدھم ﷲ أﺑد!».20
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن ﻗﻴﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﺗﺘﺣدد ﺑﺟﻣـﺎل ھﻴﺋﺘـﻪ وﺻـورﺗﻪ ،وﻻ ﺑﺑﺄﺳـﻪ وﻗوﺗـﻪ ،وﻻ ﺑﺈﺗﻣـﺎم رﻏﺑﺘـﻪ
وﺷﮫوﺗﻪ؛ وإﻧﻣـﺎ ﺗﺘﺣـدد ﺑﻣﻘـدار ﻋﻠﻣـﻪ وﺧﻠﻘـﻪ اﻟﻛـﺮﻳم .ذاك ﻣـﺎ ﻳﻣﺘـﺎز ﺑـﻪ اﻹﻧﺳـﺎن ﺣﻘـﺎ ﻋـن ﻏﻴـﺮه ﻣـن
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ،وذاك ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺷﺮف اﻟﻣﺮء وﺑﺘﺮﻗﻰ وﻳﺘﺣﺿﺮ وﻳﻌﻣـﺮ اﻷرض ﻓﻴﺳـﺘﺣق ﺑـذﻟك أن ﻳﻛـون ﺧﻠﻴﻔـﺔ
ﮧﻠﻟ ﻓﻲ اﻷرض.
ﻟﻴس ﻣﺻﺎدﻓﺔ إذا أن ﻳﻔﺘدي اﻟﻧﺑﻲ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠم( أﺳﺮى ﺑدر ﺑﺘﻌﻠﻴم ﻋﺷﺮة ﻣـن أﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺳـﻠﻣﻴن
اﻟﻘﺮاءة واﻟﻛﺘﺎﺑﺔ .وﻟﻴس ﻏﺮﻳﺑﺎ أﻳﺿﺎ أن ﻳﺳـﺎوي اﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ طﻠـب اﻟﻌﻠـم ﺑـﻴن اﻟﺮﺟـل واﻟﻣـﺮأة دوﻧﻣـﺎ
ﻧﻘﺻﺎن ﺣﺘﻰ ﺷﺎع اﻟﻘول أن «طﻠب اﻟﻌﻠم ﻓﺮﻳﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﻠم وﻣﺳﻠﻣﺔ» وﺷﺎع أﻳﺿﺎ «اطﻠﺑـوا اﻟﻌﻠـم
وﻟو ﻓﻲ اﻟﺻﻴن».ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎھﻴﺔ اﻟﻌﻠم اﻟذي ھو ﻓﺮﻳﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛـل ﻣﺳـﻠم وﻣﺳـﻠﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم
ﺑﺎﻟدﻳن ﻓﻘط أو ﺑﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﻳظن اﻟﺑﻌض؛ وإﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻟﻔظ اﻟﻌﻠم ھﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻼ ﺗﺣدﻳد وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن
ﻛل ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻠم ﻳﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔـﺮض دﻳﻧﻴـﺎ ﻛـﺎن أو دﻧﻴوﻳـﺎ .ﻟﻛـن ﻳﺑـدو أن ﻓﻛـﺮة «اﻷﺷـﺮف
واﻷوﻟﻰ» ،وھﻲ ﻓﻛﺮة ﻳوﻧﺎﻧﻴﺔ أﺻﻼ ،ﻗد اﺳﺘﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻛﻠﻣﻲ وﻓﻼﺳﻔﺔ وﻣﺘﺻـوﻓﺔ اﻹﺳـﻼم ﻓﺮاﺣـوا
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮫﺎ ﻳﺘﺣدﺛون ﻋن أن اﻟﻌﻠم ﺑواﺟب اﻟوﺟود ،ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ھو أﺷﺮف أﻧواع اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﮫﺎ.
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وﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧـت ﻗﻴﻣـﺔ اﻟﻌﻠـم ﺑـﻴن اﻟﻣﺳـﻠﻣﻴن ﻋظﻴﻣـﺔ ﻣﻘدﺳـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻗﻴﻣـﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء رﻓﻴﻌـﺔ ﻣﺑﺟﻠـﺔ .وﻗـد ﻣﻴـﺰ
اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻴن ﻋﻠﻣﻴن رﺋﻴﺳﻴﻴن:
 -1اﻟﻌﻠوم اﻟﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟدﻳﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺻل ﺑﮫﺎ )وﻋﻠﻰ رأﺳﮫﺎ ﻋﻠوم :اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺣـدﻳث واﻟﺘﻔﺳـﻴﺮ وﻣـﺎ ﻳﺘﺻـل
ﺑﮫﺎ ﻣن ﻋﻠوم :اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب(.
 -2اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺻل ﺑﮫﺎ )وﻋﻠﻰ رأﺳﮫﺎ :اﻟﻣﻧطق واﻟﻛﻼم واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺻل ﺑﮫـﺎ ﻣـن
ﻋﻠوم :اﻟطﺑﻴﻌﻴﺎت واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﮫﻧدﺳﺔ واﻟﻣوﺳﻴﻘﻰ واﻟﻔﻠك(.
وﻗد اﺳﺘﻣﺮ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﺎل إﻟﻰ أن أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻘل أھﻣﻴﺔ ﻋـن ﻧظﻴﺮﺗﮫـﺎ اﻟدﻳﻧﻴـﺔ
وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﺟﻣﺔ ودﻋـم اﻟﺧﻠﻔـﺎء .ﻟﻛـن ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ وﺟـﻪ أﺑـو ﺣﺎﻣـد اﻟﻐﺰاﻟـﻲ طﻌﻧـﺔ ﻛﺑـﺮى
ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ «ﺗﮫﺎﻓت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ» و «اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن اﻟﺿﻼل» ﻣؤﻛـدا أﻧـﻪ ﻻ
وﺟﻪ ﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠوم اﻟطب واﻟﺘﺷﺮﻳﺢ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻴﻌﻴﺔ وإﻧﻣـﺎ ﻳﺘوﻟـد ﻋـن اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﺑﮫـﺎ آﻓـﺎت ﻋﻠـﻰ
رأﺳﮫﺎ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﻳن ﻳﺘﺑﺣﺮون ﻓﻴﮫﺎ ﻳﻌﺟﺑون ﺑﮫﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺗﻧﺳﻴﮫم أﻣﺮ اﻟدﻳن ﻛﻠﻴﺔ.21

 -4ﻗﻴﻣﺔ اﻟﺳﻼم
اﻟﺳﻼم اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻣوﻟﻰ ،ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓـ }ھو ﷲ اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ھـو اﻟﻣﻠـك اﻟﻘـدوس اﻟﺳـﻼم
اﻟﻣؤﻣن اﻟﻣﮫﻴﻣن{ )اﻟﺣﺷﺮ .(23 :ﻳﻘول اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ «اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳﻣﺎء ﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ» :
«اﻟﺳﻼم ،ھو اﻟذي ﺗﺳﻠم ذاﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻴب ،وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋن اﻟﻧﻘص ،وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋن اﻟﺷﺮ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻛـﺎن ﻛـذﻟك
ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ اﻟوﺟود ﺳﻼﻣﺔ إﻻ وﻛﺎﻧت ﻣﻌﺰوة إﻟﻴﻪ ،ﺻﺎدرة ﻣﻧﻪ .وﻗد ﻓﮫﻣت أن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺳـﺎﻟﻣﺔ ﻋـن
اﻟﺷﺮ ،أﻋﻧﻲ اﻟﺷﺮ اﻟﻣطﻠق اﻟﻣﺮاد ﻟذاﺗﻪ ﻻ ﻟﺧﻴﺮ ﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺿﻣﻧﻪ أﻋظم ﻣﻧﻪ .وﻟﻴس ﻓﻲ اﻟوﺟـود ﺷـﻲء
ﺑﮫذه اﻟﺻﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﻳﻣﺎء إﻟﻴﻪ».22
واﻟﺳﻼم ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣـﺎ ﺳـﺑق ،ﺷـﻌﺎر اﻟﻣﺳـﻠﻣﻴن وﺗﺣﻴـﺘﮫم اﻟﺘـﻲ ﻳﺣﻴـون ﺑﮫـﺎ أﻧﻔﺳـﮫم واﻵﺧـﺮﻳن أﻳﺿـﺎ
ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وإذا ﺣﻴﻴﺘم ﺑﺘﺣﻴﺔ ﻓﺣﻴوا ﺑﺄﺣﺳن ﻣﻧﮫﺎ أو ردوھﺎ» .23وﻗﻴﻣـﺔ اﻟﺳـﻼم ﺗﺘﺟﻠـﻰ أروع
ﻣﺎ ﺗﺘﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮫﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺟﮫﺎد اﻟذي ھو آﻟﻴﺔ ﻣـن آﻟﻴـﺎت اﻟﺳـﻼم ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم.
ذﻟك أن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻟم ﺗﻘم ﻋﻠﻰ ﺛﻧﺎﺋﻴﺔ اﻟﺣﺮب واﻟﺳﻼم ،ﻛﻣﺎ ﻳﺮوج اﻟـﺑﻌض ،ﻓﺿـﻼ ﻋـن أن
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺧﻴﺔ ﻛﺎﻧت أﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋن ﺗﻛﺮﻳس ھذه اﻟﻧظﺮة اﻟﺘﺑﺳﻴطﻴﺔ.
ﻓﻣن اﻟﺜﺎﺑت ﺗﺎرﻳﺧﻴﺎ أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻴن ﻗد ﺣﺎرﺑو «ﺑﻌﺿﮫم ﺑﻌﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻣـﺎ ﺣـﺎرﺑو ﻏﻴـﺮھم ،ﻛﻣـﺎ أﻧﮫـم
ﺗﻌﺮﺿوا ﻟﻠﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻰ أﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺮھم .وﺑﻴﻧﻣـﺎ ﺷـﺎﻋت اﻟﺣـﺮوب ﻓـﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺄﺳﻠوب ﻻﻛﺘﺳﺎب اﻷراﺿﻰ واﻟﻣﻐﺎﻧم ،ﻟم ﻳﻣـﻧﺢ اﻟﻣﺳـﻠﻣون أﻧﻔﺳـﮫم ﺣـق اﻟﮫﺟـوم اﺑﺘـداءا ﻋﻠـﻰ
ﻏﻴﺮھم دون ﺷﺮط أو ﻗﻴد ،ﺑل طور اﻟﻔﻘﮫﺎء ﻧظﺮة ﻣﻣﻴﺰة ﻟﻘﺿﻴﺔ اﻟﺣﺮب وﺟﻌﻠوھﺎ اﺳﺘﺜﻧﺎءا».24
وﻋﻠﻰ ذﻟك؛ ﻓﺎﻹﺳﻼم ،ﻛدﻳن ،ﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﺮوب وﻣوﺟﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﺘﻲ ﻳﺷـﺎرك ﻓﻴﮫـﺎ ﻣﺳـﻠﻣون وﻳؤﻛـد
ھذه اﻟﺣﻘﻴﻘﺔ أن  28ﻣن ﺑﻴن  55ﺣﺮﺑﺎ أھﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ ﺷﺎرك ﻓﻴﮫﺎ ﻣﺳﻠﻣون ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﻋﻘد اﻟﺳﺘﻴﻧﺎت ﻛﺎن
طﺮﻓﺎھﺎ ﻣﺳﻠﻣون .وﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺑﻴـﺔ اﻟﺻـﺮاﻋﺎت اﻷﺧـﺮى ،ﻛـﺎن اﻟﻣﺳـﻠﻣون اﻟطـﺮف اﻷﺿـﻌف أو اﻟطـﺮف
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اﻟﻣﻌﺘدى ﻋﻠﻴﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧﺮﻳن .واﻟﺻﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ-اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ ھـو ﻧﻣـوذج ﺣـﻲ ،وإن ﻟـم ﻳﻛـن وﺣﻴـدا
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﻘﻴﻘﺔ.
اﻟﺳﻼم ﻛﻘﻴﻣﺔ روﺣﻴﺔ إذا ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻹﺳﻼم ذاﺗﻪ وﻣن ﺛم ﻓﺈن «ﻛل ﻋﺑد ﺳﻠم ﻋـن اﻟﻐـش واﻟﺣﻘـد واﻟﺣﺳـد
وإرادة اﻟﺷﺮ ﻗﻠﺑﻪُ ،وﺳﻠم ﻋن اﻵﺛﺎم واﻟﻣﺣظورات ،ﺟوارﺣﻪُ ،وﺳﻠم ﻋن اﻻﻧﺘﻛـﺎس واﻻﻧﻌﻛـﺎس ﺻـﻔﺎﺗﻪُ،
ﻓﮫو اﻟذي ﻳﺄﺗﻲ ﷲ ﺑﻘﻠب ﺳﻠﻴم .وھو اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻌﺑﺎد ،اﻟﻘﺮﻳب ﻓـﻲ وﺻـﻔﻪ ﻣـن اﻟﺳـﻼم اﻟﻣطﻠـق اﻟﺣـق
اﻟذي ﻻ ﻣﺜﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻪ» .25وﻟذﻟك ﻗﻴل ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳف اﻹﺳﻼم إﻧﻪ ﻣن اﻟﺳـﻼم اﻟـذي ھـو ﺿـد اﻟﻌـدوان،
ﺳﻼم أوﻻ ﺑﻴن اﻟﻌﺑد وﺑﻴن ﻧﻔﺳﻪ ،ﺛم ﺳﻼم ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻧﻪ وﺑﻴن ﺧﺎﻟﻘﻪ ،وأﺧﻴﺮا ﺛﻣﺔ ﺳﻼم ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻴﻧﻪ وﺑـﻴن ﻏﻴـﺮه
ﻣن اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻴﻌﮫم ،ﺑﻐض اﻟﻧظﺮ ﻋن اﻋﺘﺑﺎرات اﻟﺟﻧس واﻟﻌﺮق واﻟﻠون واﻟﻣﻌﺘﻘد.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺜﺎﻟث
اﻟدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎدات اﻟدﻳﻧﻴﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﺑـﺎدات أﻧﮫـﺎ «ﺷـﻌﺎﺋﺮ ﺗوﻓﻴﻘـﺔ ﺗؤﺧـذ ﺑﺄوﺿـﺎﻋﮫﺎ وأﺷـﻛﺎﻟﮫﺎ» 26وﻣـن ﺛـم؛ ﻓﻠـﻴس
اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﻴن ﺑﮫﺎ أن ﻳﺳﺄﻟوا ﻋن أوﺿﺎﻋﮫﺎ وھﻴﺋﺎﺗﮫﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣـﻧﮫم أن ﻳﺘﻌﺑـدوا ﺑﮫـﺎ
أي ﺗﺣﻘﻴﻘﮫﺎ وإﻗﺎﻣﺘﮫﺎ .ﻓﺎﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺣض رﺳوم وأوﺿﺎع ﻓﻴﻣﺎ اﻟدﻳن ﻓﻲ ﺟوھﺮة ﻣن اﻷﻣـور اﻟﺑﺎطﻧـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻌﻠوم واﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣﻴث ﻻ ﺗﻧﻔﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟظﺎھﺮة اﻟﺘـﻲ ھـﻲ داﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺳـﻴﺟﻪ ﻣـن دون ھـذه اﻷﻋﻣـﺎل
اﻟﺑﺎطﻧﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ أﻛد ﺻوﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼم وﻛذﻟك اﺑن ﺗﻴﻣﻴﺔ.27
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﺟوھﺮ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ھو ﻧﻔﺳﻪ ﺟوھﺮ اﻟدﻳن ﻣن ﺣﻴث ھو اﻋﺘﻘﺎد ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول.
ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﺑﺻورھﺎ اﻟظـﺎھﺮة دون ﺗـواﻓﺮ ھـذه اﻷﻣـور اﻟﺮوﺣﻴـﺔ اﻟﺑﺎطﻧـﺔ؛ ﻓـﺈذا
ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟظﺎھﺮة ﻣطﻠوﺑﺔ ﺑوﺻﻔﮫﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳن ،ﻣن ﺣﻴث أﻧﮫﺎ ﺗﻌﺑﻴﺮ ﻋن طﺎﻋـﺔ ﷲ ،ﻓﺈﻧﮫـﺎ ﻻ
ﺗﺳﺎوي ﺷﻴﺋﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻋﻣﺎل اﻟﻘﻠوب واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣن أﺻول وﻗواﻋد اﻹﻳﻣﺎن.28
وإذا ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﺣد ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ «اﻻﺳﺘﺳﻼم ﮧﻠﻟ» ﻓﺈن ﻣﺜل ھذا اﻻﺳﺘﺳـﻼم ﻻ ﻳﺘـﺄﺗﻰ ﺑﺘﻣﺎﻣـﻪ
إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﻼص واﻟﺻدق ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ ﮧﻠﻟ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن اﻹﺳـﻼم ﻻ ﻳﻔـﻲ وﺣـده
ﻟﻠﺘﺣﻘق ﺑﮫذا اﻷﺻل اﻹﻳﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو اﻷﺧﻴﺮ إذ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺷﮫﺎدﺗﻴن ﻋن طﺮﻳـق اﻟﻠﺳـﺎن
وإﻧﻣﺎ ﺗﺣﻘﻴق ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺘﺳﻼم ظﺎھﺮا وﺑﺎطﻧﺎ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻗﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻳﻣﺎن ﺣﺳـب ﻣـﺎ
ورد ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺟﺑﺮﻳل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻧﺑﻲ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠم( ﺣﻴن ﺳﺄﻟﻪ ﻋـن ﻣﻌـﺎﻧﻰ ،أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى
ﻣﺮاﺗب ،اﻹﺳﻼم واﻹﻳﻣﺎن واﻹﺣﺳﺎن.
ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺑﺔ اﻹﻳﻣﺎن ھذه ﻻ ﻳﻧﻔك ﻋﻣل اﻟﺟوارح اﻟظﺎھﺮة ﻋن ﻋﻣل اﻟﺟوارح اﻟﺑﺎطﻧـﺔ ﺑﺣـﺎل ﻣـن اﻷﺣـوال
وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳف اﺑن اﻟﻘﻴم ﻟﻺﻳﻣﺎن ﺑﺄن «ظﺎھﺮه ﻗـول ﺑﺎﻟﻠﺳـﺎن وﻋﻣـل ﺑـﺎﻟﺟوارح اﻟظـﺎھﺮة ،وﺑﺎطﻧـﻪ
ﻛذﻟك ﺗﺻدﻳق ﺑﺎﻟﻘﻠب واﻧﻘﻴﺎد وﻣﺣﺑﺔ ﷲ) ،ﺑﺣﻴث( ﻻ ﻳﻧﻔﻊ ظﺎھﺮ ﻻ ﺑﺎطن ﻟﻪ» .29أﻳﺿـﺎ إذا ﻛـﺎن ﺟـوھﺮ
اﻟدﻳن واﻟﻌﺑﺎدة أﻣﺮا واﺣدا ،وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟدﻳن واﻟﻘﻴم/اﻷﺧﻼق أﻣﺮان ﻻ ﻳﻧﻔﺻﻼن ﻣـﺎ
داﻣت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﻠﺑﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻌﺑﺎدات ،وﻣﺎ دام ﻣﻌﻧﻰ اﻹﻳﻣﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻳﺘﺣﻘق إﻻ
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ﺑﺎرﺗﺑﺎط اﻟﺟوارح اﻟظﺎھﺮة واﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻣﻌﺎ .ﻟذا ﻻ ﺗﻧﻔﺻـل اﻟﻌﺑـﺎدة ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ﻋـن ھـذا اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻘﻴﻣـﻲ
اﻟذي ھو أﺳﺎس اﻟدﻳن وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴد اﻟﺷﻴﺦ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘوﺣﻴد أن اﻟـدﻳن ھـو أﻗـوى اﻟﻌواﻣـل
اﻟﻣؤﺛﺮة ﻓﻲ أﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء 30،وأن ﷲ ﻟم ﻳﻔﺮض ﻣن اﻷﻋﻣـﺎل إﻻ ﻟﻣـﺎ أوﺟـب
ﻣن اﻟﺘﺣﻠﻲ ﺑﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق.31
وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ؛ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎر اﻟﻌﺑﺎدات ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﻣن ﻓـﻲ ﺣﻴﺎﺗـﻪ وﻋﻼﺋﻘـﻪ ﺑﺎﻟﻧـﺎس ﻓﻣـﺎﻟم
ﺗﻛن اﻟﻌﺑﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺜل ھذا اﻟﻧﺣـو ﻓﺈﻧﮫـﺎ ﺗﺻـﺑﺢ ﺑﻣﺜﺎﺑـﺔ ﺻـورة ﺑـﻼ روح أو ھـﻴﻛﻼ ﻓﺎرﻏـﺎ ﺑـﻼ ﻣﺿـﻣون
ﺣﺳب ﺗﻌﺑﻴﺮ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ .32وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻟﻘد ﻛﺎن ﻣﺘﺻوﻓﺔ اﻹﺳﻼم أول ﻣـن اﺳـﺘطﺎع اﻟﻧﻔـﺎذ إﻟـﻰ ﺣﻘﻴﻘـﺔ
اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدات وﺗﺣدﻳد ﻣﺿﺎﻣﻴﻧﮫﺎ اﻟﺧﻠﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـذي ﺳﻧﻔﺻـﻠﻪ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.

أوﻻ :اﻟدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺻﻼة:
ﺑداﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻹﺳﻼم ﻗد ﻗﺻد ﻣن وراء اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺘﻛـوﻳن اﻟﺮوﺣـﻲ واﻟﺧﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول
واﻷﺧﻴﺮ .وﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻘﺮآن اﻟﻛﺮﻳم ﻳﺷﻴﺮ إﻟـﻰ أﺛـﺮ اﻟﺻـﻼة ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻴل اﻟﻣﺜـﺎل ،ﻓـﻲ ﺗطﮫﻴـﺮ اﻟﻧﻔـوس
وﺻﻼﺣﮫﺎ ﺣﻴث ﻳﻘول ﺟل ﻣن ﻗﺎﺋل} :إن اﻟﺻﻼة ﺗﻧﮫﻰ ﻋن اﻟﻔﺣﺷﺎء واﻟﻣﻧﻛﺮ{ 33وﻳﻘول أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺣدﻳﺜﻪ
اﻟﻘدﺳﻲ« :إﻧﻣﺎ أﺗﻘﺑل اﻟﺻﻼة ﻣﻣن ﺗواﺿﻊ ﺑﮫﺎ ﻟﻌظﻣﺘﻲ وﻟم ﻳﺳﺘطل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘـﻲ وﻟـم ﻳﺑـت ﻣﺻـﺮا ﻋﻠـﻰ
ﻣﻌﺻﻴﺘﻲ وﻗطﻊ اﻟﻧﮫﺎر ﻓﻲ ذﻛﺮي ورﺣم اﻟﻣﺳﻛﻴن واﺑن اﻟﺳﺑﻴل واﻷرﻣﻠﺔ ورﺣم اﻟﻣﺻﺎب».
واﻟواﻗﻊ أن اﻟﺻﻼة ﺗﺘﺿﻣن اﻟﻌدﻳد واﻟﻌدﻳد ﻣـن اﻟـدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴـﺔ واﻟﺧﻠﻘﻴـﺔ اﻟﺮاﺋﻌـﺔ؛ ﻓﺿـﻼ ﻋـن أﻧﮫـﺎ
واﺣدة ﻣن أھم اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﮫﺎ اﻟﻌﺑد إﻟﻰ ﺧﺎﻟﻘﻪ وھو ﻣﺎ ﻳﻌﻛﺳﻪ ﺑﻘـوة ﻗـول اﻟﻧﺑـﻲ )ص( ﻋﻧﮫـﺎ:
«اﻟﺻﻼة ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن ﻣن أﻗﺎﻣﮫﺎ ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻳن وﻣن ھدﻣﮫﺎ ﻓﻘد ھدم اﻟدﻳن» .وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻣن
أن اﻹﻗﺮار ﺑﻌﻘﻴدة اﻹﺳﻼم ﻳﺑﻧﻰ ﺑﻌد اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺷـﮫﺎدﺗﻴن ﺑﺎﻟﺻـﻼة واﻟﺰﻛـﺎة واﻟﺻـﻴﺎم وﺣـﺞ اﻟﺑﻴـت ﻟﻣـن
اﺳﺘطﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺑﻴﻼ .واﻟﺻﻼة ﻟﻐﺔ ﺗﻔﻴد اﻟذﻛﺮ واﻻﻧﻘﻴﺎد ،وھﻲ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﮫﺎء ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﺑـﺎدة ﻣﺧﺻوﺻـﺔ
ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺘﺎدة ،وھﻲ أﻣﺮ ﻣن اﻟﺣق ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑﺎده أن ﻳﻘﻴﻣوھﺎ 34ﻳﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وأﻗﻴﻣـوا
اﻟﺻﻼة وآﺗوا اﻟﺰﻛﺎة{ .35وإذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺑـﺎدات ﻛﻠﮫـﺎ أن ﺗﺧﺷـﻊ اﻷﺑـدان ﻧﺘﻴﺟـﺔ ﺧﺷـوع اﻟﻘﻠـب
وذﻟﺘﻪ واﻧﻛﺳﺎره؛ ﻓﺈن اﻟﺻﻼة ﺗﻌد ﻣن أﻋظم اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳظﮫﺮ ﻓﻴﮫـﺎ ھـذا اﻷﻣـﺮ ﺑوﺿـوح ﺗـﺎم واﻟـذي
ﻳﺟﺳد ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺑﺎدات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺻورھﺎ.36
ھذا وﻗد اﺣﺘﻠت اﻟﺻﻼة ﻋﻧد اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋظﻴﻣﺔ ﻣﻣﺎ دﻓـﻊ ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر اﻟﺟﻴﻼﻧـﻲ )ت561ھــ( ﻷن
ﻳﺻﺮح ﺑﺄن «ﺧطﺮھﺎ ﻋظﻴم وأﻣﺮھـﺎ ﺟﺳـﻴم» ،37أﻣـﺎ ﻣﺣـﻲ اﻟـدﻳن اﺑـن ﻋﺮﺑـﻲ )ت 631ھــ( ﻓﻘـد أﻛـد
ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ «ﻟﻴس ﻣن اﻟﻌﺑﺎدات ﻣﺎ ﻳﻠﺣق اﻟﻌﺑد ﺑﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻣﻘﺮﺑﻴن إﻻ اﻟﺻﻼة».38
وﻟﻌل ذﻟك ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺳﮫﺮوردي اﻟﺑﻐدادي )ت 632ھـ( ﻷن ﻳﻣﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻻﺗﺟـﺎه ﻣؤﻛـدا أن ﺳـﺎﺋﺮ
اﻟﻌﺑﺎدات ﻟﻴﺳت إﻻ وﺳﺎﺋل ﻟﺘﺣﻘﻴق ﺳﺮ اﻟﺻﻼة .39ﺛم ﺟﺎء اﺑن ﻋطﺎء ﷲ اﻟﺳﻛﻧدري ﻻﺣﻘﺎ )ت709ھــ(
ﻓﻘﺮر أن اﻟﺻﻼة ﻗد اﺟﺘﻣﻊ ﻓﻴﮫﺎ ﻣﺎﻟم ﻳﺟﺘﻣﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮھﺎ ﻣن اﻟطﮫﺎرة واﻟﺻﻣت واﺳـﺘﻘﺑﺎل اﻟﻘﺑﻠـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻛﺑﻴﺮ
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واﻟﻘــﺮاءة واﻟﻘﻴــﺎم واﻟﺮﻛــوع واﻟﺳــﺟود واﻟﺘﺳــﺑﻴﺢ...إﻟﺦ ،ﻣؤﻛــدا أﻧﮫــﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن «ﻣﺟﻣــوع ﻋﺑــﺎدات
ﻛﺜﻴﺮة».40
وﻓﻲ ﺗﻔﺳﻴﺮه ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وأﻣﺮ أھﻠك ﺑﺎﻟﺻﻼة واﺻطﺑﺮ ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻻ ﻧﺳـﺄﻟك رزﻗـﺎ{ ،41ﻳؤﻛـد اﺑـن ﻋطـﺎء
ﷲ اﻟﺳﻛﻧدري أن اﻵﻳﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﺗﻛﻠﻴﻔﺎ ﻟﻠﻧﻔوس ﺷﺎﻗﺎ ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻧظﺮا ﻷﻧﮫـﺎ ﺗﺣـﻴن أو ﻳﺘﻌـﻴن
أداﺋﮫﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻼذ اﻟﻌﺑﺎد واﻧﺷﻐﺎﻟﮫم ﻓﺘطﺎﻟﺑﮫم ﺑـﺎﻟﺧﺮوج ﻣـن ذﻟـك ﻛﻠـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﻴن ﻳـدي اﻟﻣـوﻟﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻔﺮاغ ﻋﻣن ﺳواه .42وھو ﻳﺳﺘ ّد ُل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :واﺳـﺘﻌﻴﻧوا ﺑﺎﻟﺻـﺑﺮ واﻟﺻـﻼة وإﻧﮫـﺎ
ﻟﻛﺑﻴﺮة إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺷﻌﻴن{ ،43ﺣﻴث ﺟﻌل اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟﺻﺑﺮ واﻟﺻﻼة ﻣﻘﺘﺮﻧﻴن إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳُﺣﺘﺎج
ﻓﻲ اﻟﺻﻼة إﻟﻰ اﻟﺻﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼزﻣﺔ أوﻗﺎﺗﮫﺎ واﻟﺻﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن
اﻟﺻﺑﺮ واﻟذي ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻘﻠوب ﻣن ﻏﻔﻼﺗﮫﺎ.44
ھذا وﻟﻠﺻﻼة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵداب ﻋﻧد اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﮫﺎ :ﺿـﺮورة أن ﻳﻌﻠـم اﻟﻣـﺮء أﺣﻛﺎﻣﮫـﺎ
وﺷﺮوطﮫﺎ وﻓﺿﺎﺋﻠﮫﺎ وﻧواﻓﻠﮫﺎ ،وﻛﺜﺮة ﺳؤال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻧﮫﺎ ،واﻟﺑﺣـث ﻋﻣـﺎ ﻳﺣﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك ،ﺑﻣـﺎ ﻻ
ﻳﺳﻌﻪ اﻟﺟﮫل ،ﻷن اﻟﺻﻼة ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن .45ﻏﻴﺮ أن ﻓﻘـﻪ اﻟﺻـﻼة ﻋﻧـد اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ ﻻ ﻳﺘوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺣـدود
اﻟﻌﻠم ﺑﺷﺮاﺋط ﺻﺣﺘﮫﺎ وﻧـواﻗض ﺑطﻼﻧﮫـﺎ؛ وإﻧﻣـﺎ ﻳﺘﺟـﺎوز ھـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ھـو أوﺳـﻊ ﻣـن ذﻟـك إذ
ﻳﻧﺘﺑﮫون إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة دﻗﺎﺋﻘﮫﺎ اﻟﺑﺎطﻧﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻗﻴﻣﮫﺎ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟظـﺎھﺮة .ﻓﻔﻴﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ اﻟﻔﻘﻴـﻪ ﺑـﺎﻟوﻗوف
ﻋﻧد أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻼة اﻟظﺎھﺮة ،أو ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ إذا أﺗﻰ ﺑﺻورة اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ ظﺎھﺮ اﻟﺷﺮوط ،وﻛﺎن ﻏـﺎﻓﻼ ﻓـﻲ
ﺟﻣﻴﻊ ﺻﻼﺗﻪ ﻣن أوﻟﮫﺎ إﻟﻰ آﺧﺮھﺎ ،ﻣﺷﻐوﻻ ﺑﺎﻟﺘﻔﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،إﻻ ﻋﻧد اﻟﺘﻛﺑﻴـﺮة
اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺮى اﻟﻣﺘﺻوف أنّ ھﻛذا ﺻﻼة «ﻻ ﺗﻧﻔﻊ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة» ،46ﻓﻴﻣﺎ ﻳؤﻛـد ﺣﺟـﺔ اﻹﺳـﻼم أﺑـو ﺣﺎﻣـد
اﻟﻐﺰاﻟﻲ )ت505ھـ(.
وﻣن اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﻣﺮ )ﺗﺑﺎﻳن طﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻘﮫـﺎء واﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ( ﻣـﺎ ﺣـدث ﻻﺣﻣـد ﺑـن ﺣﻧﺑـل
ﺣﻴن أراد أن ﻳﻧﺑﻪ ﺷﻴﺑﺎن اﻟﺮاﻋـﻲ )ت158ھــ( ذات ﻣـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻧﻘﺻـﺎن ﻋﻠﻣـﻪ ،ﻏﻴـﺮ ﻣﻠﺘﻔـت ﻟﻧﺻـﻴﺣﺔ
اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﺳﺄﻟﻪ« :ﻣﺎ ﺗﻘول ﻓﻴﻣن ﻧﺳﻲ ﺻﻼة ﻣن ﺧﻣس ﺻﻠوات ﻓﻲ اﻟﻴوم واﻟﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﻳـدري أي ﺻـﻼة
ﻧﺳﻴﮫﺎ ﻣﺎ اﻟواﺟب ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎل ﺷﻴﺑﺎن :ﻳﺎ أﺣﻣد ھذا ﻗﻠبٌ ﻏﻔل ﻋن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻟواﺟب أن ﻳؤدب ﺣﺘـﻰ ﻻ
ﻳﻐﻔل ﻋن ﻣوﻻه! ﻓﻐﺷﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ،ﻓﻠﻣﺎ أﻓﺎق ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ :أﻟم أﻗل ﻟـك ﻻ ﺗﺣـﺮك ھـذا؟!» 47ﺣﻴـث
اﺻطدﻣت ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻔﻘﮫﻴﺔ ﺑﺄدب اﻟﻌﺎرف اﻟﺻوﻓﻲ ﺑﺻدد اﻟﻔﺮاﺋض اﻟﻣﺘﺮﺗب إﻧﺟﺎزھـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﺳـﻴﺎن
اﻟﻣﺳﻠم ﻓﺮﻳﺿﺔ اﻟﺻﻼة ،ﺑﺎﻋﺘﺑﺎر اﻟﻧﺳﻴﺎن ﺳوء أدب ﻣﻊ ﷲ!!
ھذا وﻣن أھم اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺿﻣﻧﮫﺎ اﻟﺻﻼة ،ﺑﺣﺳب ﻓﮫم اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ ،ﻗﻴﻣـﺔ «اﻟﺘطﮫـﺮ» .ﻏﻴـﺮ أن
اﻟﻣﻘﺻــود ﺑــﺎﻟﺘطﮫﺮ ھﻧــﺎ ﻟــﻴس اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻔﻘﮫــﻲ اﻟﻣﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺮف اﻟﻔﻘﮫــﺎء واﻟــذي ھــو ﺷــﺮط
ﺿﺮوري ﻟﺻﺣﺔ اﻟوﺿوء وﻣن ﺛم اﻟﺻﻼة؛ وإﻧﻣﺎ اﻟﺘطﮫﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺣﻴـث ﻳﺻـﺑﺢ ذﻟـك اﻟﺷـﺮط ﺑﻣﺜﺎﺑـﺔ
ﺧﺻﻴﺻﺔ ﻻ ﺗﻧﻔك ﻋﻧﮫﺎ اﻟﺻﻼة ﻓﻲ ﻛل ﺣﺮﻛﺔ ﻣن ﺣﺮﻛﺎﺗﮫﺎ وﺑﺣﻴث ﺗﻼزم اﻟﻣﺻﻠﻲ ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻣـﻪ ورﻛوﻋـﻪ
وﺳﺟوده ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .وﻣن ﺛم ﻛﺎن اﻗﺘﺮان ﺣﺻول اﻟﺘوﺑﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺘطﮫـﺮ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :إن
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ﷲ ﻳﺣب اﻟﺘواﺑﻴن وﻳﺣب اﻟﻣﺘطﮫﺮﻳن{ .48وﻟذﻟك أﻟﺰم اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ أﻧﻔﺳﮫم ﺑﺎﻟطﮫﺎرة ﻓﻲ ﻛل أﺣواﻟﮫم ﻷﻧﮫم
ﻻ ﻳدرون ،ﺑﺣﺳب اﻟطوﺳﻲ ،ﻣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﮫم اﻟﻣﻧﻴﺔ أو اﻟﺳﺎﻋﺔ.49
وھم ﻳﻧطﻠﻘون ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻳوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺮء أن ﻳﺘطﮫﺮ ﻣن ﺟﻣﻴﻊ اﻷوﺳﺎخ اﻟظـﺎھﺮة
ﻣﻧﮫﺎ واﻟﺑﺎطﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻛون ﻣﺘﺷﺑﮫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﻛﺮام اﻟﻣﻧﺰھون ﻋن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﻌﺎﺑدون ﻟﺮﺑﮫم ﺑﺘﻠـك
اﻟطﺎھﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .50وﻟﻌل ذﻟك ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺷﻌﺮاﻧﻲ ﻷن ﻳﻘول ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ «اﻟﺑﺣـﺮ اﻟﻣـورود»« :أﺧـذ
ﻋﻠﻴﻧﺎ اﻟﻌﮫود أﻻ ﻧﻧﺎم ﻗط إﻻ ﻋن طﮫﺎرة ﺑﺎطﻧﺔ؛ ﻓﺈﻧﮫـﺎ ﻛﺎﻟظـﺎھﺮة ﺳـواء ﺑﺳـواء ،وذﻟـك ﻛـﺄن ﻳﻧـﺎم أﺣـدﻧﺎ
واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﮧﻠﻟ ﻋن ﻏل أو ﺣﺳد أو ﻏش أو ﻣﻛﺮ أو ﺧدﻳﻌﺔ أو ﺗﻛﺑﺮ أو ﺳﺎﺧطﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳﺮ ﺑﻪ».51
ﺛم ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﻧﻴـﺔ ﺑﻌـد اﻟﺘطﮫـﺮ ﻟﺘﻛﺘﺳـب ھـﻲ اﻷﺧـﺮى ﻣﻌﻧـﻰ ﺑﺎطﻧﻴـﺎ ﻋﻧـد اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ ﺑﺣﻴـث ﻳﺳﺘﺣﺿـﺮھﺎ
اﻟﻣﺘﺻوف ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﻟﻠﻣوﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ؛ وذﻟك ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻣن ﻛل ﻣـﺎ ﺳـوى ﷲ ﺣﺘـﻰ
ﻻ ﻳﻛون ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﺳواه .52وﺑﺣﺳـب اﻟطوﺳـﻲ؛ ﻓـﺈن اﻟﻧﻴـﺔ وﺗﻛﺑﻴـﺮة اﻹﺣـﺮام ﻣﻌـﺎ ھﻣـﺎ ﺑﻣﺜﺎﺑـﺔ «ﺻـﻔوة
اﻟﺻﻼة» ﺑﺣﻴـث ﻻ ﺗﺻـﺢ إﻻ ﺑﮫﻣـﺎ .53وﺗﺑﻌـﺎ ﻟـذﻟك؛ ﺻـﺎرت اﻟﻧﻴـﺔ ﻣﻔﮫوﻣـﺎ ذوﻗﻴـﺎ وإﺷـﺎرة ﻟطﻴﻔـﺔ ﻋﻧـد
اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ ﺑﺣﻴث ﻳﺮاد ﺑﮫﺎ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘوﺟﻪ إﻟﻰ ﷲ ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋﺑد اﻟﻛﺮﻳم اﻟﺟﻴﻠﻲ.54
وﻣﺎ دام روح اﻟﺻﻼة ﻳﺘﻣﺜل ﻓﻲ اﻧﺘﮫﺎض اﻟﻘﻠب واﻟﺑﺎطن ودﺧوﻟﮫﻣﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻠﻛوت؛ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻛـون إﻻ
ﺑﺧﺮوج ﻗﻠب اﻟﻣﺻﻠﻲ ﺑﻛﻠﻴﺘﻪ ﻣن ﻋواﻟم اﻟدﻧﻴﺎ وﺷواﻏﻠﮫﺎ ﺑﺣﻴث ﻻ ﻳﺷﻐﻠﻪ ﺷﻲء ﻋن ﻛﻣـﺎل اﻟﺻـﻼة وﻣـن
ﺛم ﻳﺘﺳﻧﻰ ﻟﻪ أن ﻳﻠﺞ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﻌﻠوي .55وھو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺟﻴﻼﻧﻲ ﻷن ﻳﺻﺮخ ﻓﻲ أﺣد ﻣﺮﻳدﻳـﻪ ﻗـﺎﺋﻼ:
«وﻳﻠك ﺗﻘف ﻓﻲ اﻟﺻﻼة وﺗﻘول :ﷲ أﻛﺑﺮ وأﻧت ﺗﻛذب ﻓﻲ ﻗوﻟـك ،اﻟﺧﻠـق ﻓـﻲ ﻗﻠﺑـك أﻛﺑـﺮ ﻣـن ﷲ ﻋـﺰ
وﺟل!!» .56وﺑﮫذا ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻﻼة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮫﺎ وﻣﻧذ ﺑداﻳﺘﮫﺎ ﺗوﺟﮫﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺎ ﻧﺣـو ﷲ ﺑـﺈﺧﻼص اﻟﻌﺑـد ﻓـﻲ
اﻟﺘطﮫﺮ ﻟﮫﺎ وﻋﺰم اﻟﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﮫﺎ ﺗﺣﻘﻴﻘﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻣﺎ أﻣﺮوا إﻻ ﻟﻴﻌﺑدوا ﷲ ﻣﺧﻠﺻﻴن ﻟﻪ اﻟـدﻳن{ 57ﻷن
اﻹﺧﻼص ﻟﻠﻣوﻟﻰ ﻋﺰ وﺟل ﻻزم وواﺟب ﻓﻲ ﺟﻣﻴﻊ اﻷﻋﻣﺎل.58

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة:
أﻣﺎ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻴﺷﻴﺮ اﻟﻘﺮآن أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أﺛﺮھﺎ ﻓﻲ طﮫﺎرة اﻟﻧﻔوس وﺗﻘواھﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻷرواح ﺣﻴـث
ﻳﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺎ رﺳوﻟﻪ اﻟﻛﺮﻳم} :ﺧذ ﻣن أﻣواﻟﮫم ﺻدﻗﺔ ﺗطﮫﺮھم وﺗﺰﻛﻴﮫم ﺑﮫـﺎ{ .59ﺑـل إن اﻟﺮﺳـول
اﻟﻛﺮﻳم ﻗد ﻣﺰج ﻣﺎ ﺑﻴن اﻟﺻدﻗﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ وﻧظﻴﺮﺗﮫﺎ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻴﺘم ﺑذﻟك اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻴن اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺳﻲ واﻟﺷـﻌور
اﻟﺧﻠﻘﻲ/اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻘﺎل -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺳﻼم« :-ﺗﺑﺳﻣك ﻓﻲ وﺟﻪ أﺧﻴك ﺻدﻗﺔ ،وأﻣـﺮك ﺑـﺎﻟﻣﻌﺮوف وﻧﮫﻴـك ﻋـن
اﻟﻣﻧﻛﺮ ﺻدﻗﺔ ،وإرﺷﺎدك اﻟﺮﺟل ﻓﻲ أرض اﻟﺿـﻼل ﻟـك ﺻـدﻗﺔ وإﻣﺎطﺘـك اﻷذى ﻋـن اﻟطﺮﻳـق ﺻـدﻗﺔ
وإﻓﺮاﻏك ﻣن دﻟوك ﻓﻲ دﻟو أﺧﻴك ﺻدﻗﺔ».
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ،ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺘﺻوﻓﺔ أﺷـد اﻟﻧـﺎس ﺣﺮﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺣﻘـق ﺑـﺄداء ھـذه اﻟﻔﺮﻳﺿـﺔ وﺑـﻧﻔس
اﻟذاﺋﻘﺔ اﻟﺮوﺣﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛـﺎﻧوا ﻳـؤدون ﺑﮫـﺎ ﺷـﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳـﻼم اﻟﻣﺧﺘﻠﻔـﺔ .ﻓﺎﻟﺰﻛـﺎة إﺣـدى ﻓـﺮاﺋض اﻹﺳـﻼم
اﻟﺧﻣﺳﺔ وﻻ وﺟﻪ ﻟﻺﻋﺮاض ﻋﻧﮫﺎ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺷﺄﻧﮫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻛل ﻣـن اﻟﺷـﮫﺎدﺗﻴن واﻟﺻـﻼة
واﻟﺻﻴﺎم وﺣﺞ اﻟﺑﻴت .60وﺑطﺑﻴﻌﺔ اﻟﺣﺎل؛ ﻟم ﻳﻘف اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ ﻋﻧـد ﺣـدود اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟظـﺎھﺮ ﻟﻠﺰﻛـﺎة وإﻧﻣـﺎ
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ﺟﻣﻌوا ﺑﻴﻧﻪ وﺑﻴن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺎطن ﻟﮫﺎ ﻟﻴﺘﺣﻘق ﺑذﻟك ﻛﻣﺎل ھذه اﻟﻔﺮﻳﺿﺔ اﻟﻣﮫﻣـﺔ ،وھـو ﻣـﺎ ﻋﺑـﺮ ﻋﻧـﻪ ﺗـﺎج
اﻟﻌﺎرﻓﻴن ﺑﻘوﻟﻪ« :ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻔﻘﮫﺎء ھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛذا ﻓﻲ ﻛذا ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺻوﻓﻴﺔ ﻓﺎﻟﻛل ﻣﻠك ﻟﻪ».61
اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻣﻔﮫوﻣﮫﺎ اﻟﺑـﺎطن إذا ﺗﻌﻧـﻲ ﺷـﻛﺮ اﻟﻧﻌﻣـﺔ ﻣـن ﺟـﻧس اﻟﻧﻌﻣـﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧـت ﺑﻣﻌﻧﺎھـﺎ اﻟظـﺎھﺮ ﻗـدرا
ﻣﺣدودا ﻣن اﻟﻣﺎل ﻓﺈﻧﮫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺎطن ﻻ ﺣد ﻟﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ اﻟﻼﻣﺣدودة }وإن
ﺗﻌدو ﻧﻌﻣﺔ ﷲ ﻻ ﺗﺣﺻوھﺎ{ )اﻟﻧﺣل} ،(18 :وﻣﺎ ﺑﻛم ﻣن ﻧﻌﻣﺔ ﻓﻣن ﷲ{ )اﻟﻧﺣل.(53 :
واﻟﺰﻛﺎة ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟذوﻗﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﺣﺳب؛ وإﻧﻣﺎ ﺗﺘﺳﻊ ﻟﺘﺷﻣل زﻛﺎة اﻟﺑدن واﻟﻘﻠب ﻣﻌـﺎ .ذﻟـك
أن أول ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰﻛﺎة ھو أن ﻳﻌﻠم اﻟﺣﻛﻣﺔ أﺻﻼ ﻣن أداﺋﮫﺎ ﻣن ﺣﻴـث ھـﻲ
إﺧﺮاج ﻧﺻﻴب ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻣﺣﺮوﻣﻴن ،ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗد ﺟﻌـل ﻟﮫـم ﺣﻘوﻗـﺎ ﻓـﻲ أﻣـوال اﻷﻏﻧﻴـﺎء
ھﻲ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﮫم ،وﻟﻴس ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻣوال ﻓﻴﮫﺎ ﺷﻲء ،ﻓﺎﻟﻣﺎل ﻓـﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ھـو ﻣـﺎل ﷲ ،وﻟـو ﻛـﺎن
ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻠﻛﺎ ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟﻣﺎ وﻗﻊ اﻟوﻋﻴد ﻟﻣﺎﻧﻌﮫﺎ ﻛﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :واﻟـذﻳن ﻳﻛﻧـﺰون اﻟـذھب واﻟﻔﺿـﺔ وﻻ
ﻳﻧﻔﻘوﻧﮫﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﻴل ﷲ ﻓﺑﺷﺮھم ﺑﻌذاب أﻟﻴم{ )اﻟﺘوﺑﺔ.(34 :
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن ﻣن ﻟم ﻳؤد اﻟﺰﻛﺎة ﻳﻛون ﻗد أﺣب ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎل ﺑﻪ واﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻪ ﻣﺣﺑﺘـﻪ ﻓﺻـﺎر ذﻟـﻴﻼ ﻟﻣـﺎ
أﺣﺑﻪ وﻟﺰﻣﺘﻪ ﻋﺑودﻳﺘﻪ 62.وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن ذﻟك ﺗﺣﺻل زﻛﺎة اﻟﺑدن ﺑﺄن ﻳﺻﺮﻓﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻴﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﻪ،
وﺑﺄن ﻳﺣﻔظ اﻟﻌﺑد ﺟوارﺣﻪ ﺑﺣﻴث ﺗﻛون ﻣﺳﺘﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﷲ وطﺎﻋﺘﻪ وﻣﺷـﻐوﻟﺔ ﺑﻌﺑﺎدﺗـﻪ ،وﺑﺣﻴـث ﻻ
ﺗﻣﻴل إﻟﻰ اﻟﻠﮫو أو اﻟﻠﻌب ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﻓﻘد ﺣﻘق ﺻﺎﺣﺑﮫﺎ زﻛﺎﺗﮫﺎ أو طﮫﺎرﺗﮫﺎ.63
ھذا وﻳﻔﺻل اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ إﺣﻴﺎء ﻋﻠوم اﻟدﻳن ﺟﻣﻠﺔ اﻵداب اﻟﺑﺎطﻧﻴﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻔﺮﻳﺿﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻴـﺔ:
اﻷوﻟﻰ ،أن ﻳﻔﮫم ﺻﺎﺣب اﻟﺰﻛﺎة وﺟوﺑﮫﺎ وﻟم ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﻣﻊ أﻧﮫﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﺻﺮف ﻣﺎﻟﻲ وﻟﻴﺳـت ﻣـن
ﻋﺑﺎدة اﻷﺑدان .وھذا ﻳﻔﺿﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﻼﺛـﺔ أﻣـور) :اﻷول( أن اﻟـﺘﻠﻔظ ﺑﺎﻟﺷـﮫﺎدﺗﻴن إﻟـﺰام ﺑﺎﻟﺘوﺣﻴـد
وﺷﮫﺎدة ﺑﺈﻓﺮاد اﻟﻣﻌﺑود وھو ﻣﻣﺎ ﻳوﺟب ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻣﺎم اﻟوﻓﺎء واﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﻪ ،وإﻧﻣـﺎ ﻳﺣﺻـل ھـذا اﻷﻣـﺮ ﺑـﺄن ﻻ
ﻳﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﺳوى اﻟواﺣد ،ﻓﺎﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ أﺻـﻠﮫﺎ ﻻ ﺗﻘﺑـل اﻟﺷـﺮاﻛﺔ ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺘوﺣﻴـد ﺑﺎﻟﻠﺳـﺎن ﻓﻘـط ﻗﻠﻴـل
اﻟﺟدوى .وﻣن ﺛم؛ ﻓﺎﻟﺘوﺣﻴد ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذوﻗﻲ ﻳﻔﻴد اﻟﺘطﮫﺮ وھو ﺗﺣﻘﻴق ﻟﻠﺰﻛﺎة أﻳﺿﺎ ﺑوﺻﻔﮫﺎ طﮫﺎرة.
وأﻣﺎ )اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻓﻼ ﻳﺧﺮج ھو اﻵﺧﺮ ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺘطﮫﺮ ﻣـن اﻟﺑﺧـل ﻣﺻـداﻗﺎ ﻟﻘوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :وﻣـن
ﻳوق ﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺄوﻟﺋك ھم اﻟﻣﻔﻠﺣون{ )اﻟﺣﺷﺮ .(9 :وأﻣﺎ )اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺜﺎﻟـث واﻷﺧﻴـﺮ( ﻓﮫـو ﺷـﻛﺮ اﻟﻧﻌﻣـﺔ
ﻷن ﮧﻠﻟ ﻋﻠﻰ ﻋﺑده ﻧﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،وﻧﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻛذﻟك .64أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﺟﻠﻰ وﻗت أداﺋﮫﺎ ،وﻣن اﻷدب
ﻓﻲ اﻟدﻳن أن ﻳﻌﺟل اﻟﻣﺮء ﺑﮫﺎ ﻋن وﻗت وﺟوﺑﮫﺎ «وﻓﻲ ھذا إظﮫﺎر ﻟﻠﺮﻏﺑﺔ ﻓـﻲ اﻻﻣﺘﺜـﺎل ﻷﻣـﺮ ﷲ وﻓـﻲ
إﻳﺻﺎل اﻟﺳﺮور إﻟﻰ ﻗﻠوب اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺑﺎدرة ﻟﻌواﺋق اﻟﺰﻣﺎن أن ﺗﻌوﻗﻪ ﻋن ﻓﻌـل اﻟﺧﻴـﺮات» .65واﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ،
ﺗﺘﻣﺜل ﻓﻲ اﻹﺳﺮار ﺑﮫﺎ ،ﻷن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻴﻘﮫﺎ ﺑﮫذه اﻟﻛﻴﻔﻴﺔ اﺑﺘﻌﺎد ﺑﮫـﺎ ﻋـن اﻟﺮﻳـﺎء واﻟﺳـﻣﻌﺔ واﻟﻌﺟـب .66أﻣـﺎ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﺄنْ ﻳُظﮫﺮَ دﻓﻌ َﮫﺎ ﺣﻴث ﻳﻌﻠم أن ﻓﻲ إظﮫﺎرھﺎ ﺗﺮﻏﻴﺑﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ اﻻﻗﺘداء ﺑﻪ.
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،أن ﻻ ﻳﻔﺳد ﺻﺎﺣب اﻟﺰﻛﺎة ﺻدﻗﺘﻪ ﺑﻌد دﻓﻌﮫﺎ ﺑﺎﻟﻣن واﻷذى ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻳﺎ أﻳﮫﺎ اﻟـذﻳن آﻣﻧـوا
ﻻ ﺗﺑطﻠوا ﺻدﻗﺎﺗﻛم ﺑـﺎﻟﻣن واﻷذى{ .67اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ،أن ﻳﺳﺘﺻـﻐﺮ اﻟﻌطﻴـﺔ ﻷﻧـﻪ إن اﺳـﺘﻌظﻣﮫﺎ ﺣﺻـل ﻟـﻪ
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اﻹﻋﺟﺎب ﺑﮫﺎ ،واﻟﻌﺟب ﻣن اﻟﻣﮫﻠﻛﺎت ،ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻪ ﻣﺣﺑط ﻟﻸﻋﻣﺎل .أﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺄن ﻳﻧﺘﻘـﻲ ﻣـن ﻣﺎﻟـﻪ
أﺟود ﻣﺎ ﻓﻴﻪ وأﺣﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻳﺎ أﻳﮫﺎ اﻟـذﻳن آﻣﻧـوا أﻧﻔﻘـوا ﻣـن طﻴﺑـﺎت ﻣـﺎ ﻛﺳـﺑﺘم وﻣﻣـﺎ
أﺧﺮﺟﻧﺎ ﻟﻛم ﻣن اﻷرض وﻻ ﺗﻴﻣﻣوا اﻟﺧﺑﻴث ﻣﻧﻪ ﺗﻧﻔﻘـون{ )اﻟﺑﻘـﺮة .(267 :اﻟﺜﺎﻣﻧـﺔ ،أن ﻳطﻠـب ﻟﺻـدﻗﺘﻪ
ﻣَنْ ﺗﺰﻛوا ﺑﻪ اﻟﺻدﻗﺔ دون أن ﻳﻛﺘﻔﻲ أن ﻳﻛون ﻣن ﻋﻣوم اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺜﻣﺎﻧﻴﺔ ﻷن ﻓﻲ ﻋﻣـوﻣﮫم ﺧﺻـوص
ﺻﻔﺎت ﻓﻠﻴﺮاع ﺧﺻوص ﺗﻠك اﻟﺻـﻔﺎت .68وﺑﮫـذا ﺗﻛـون اﻟﺰﻛـﺎة ﺗطﮫـﺮا ﻛـﺎﻣﻼ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺘوى ﻛـل ﻣـن:
اﻟﻣﺎل ،واﻟﺮوح ،واﻟﺑدن.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺻﻴﺎم:
وﻓﻲ اﻟﺻوم ﺗذﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻠﻘﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﻗوﻟﻪ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠم(« :وﻣـن
ﻟم ﻳدع ﻗول اﻟﺰور واﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻓﻠﻴس ﮧﻠﻟ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ أن ﻳدع طﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ» .وﻳﻛﻔـﻲ ﻟﻠﺘـدﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻣـﺔ
اﻟﺻوم ﻗول اﻟﻣوﻟﻰ ،ﻋﺰ وﺟل ،ﻓﻲ ﺣدﻳﺜﻪ اﻟﻘدﺳـﻲ« :ﻛـل ﻋﻣـل اﺑـن آدم ﻟـﻪ إﻻ اﻟﺻـوم ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻲ وأﻧـﺎ
أﺟﺰي ﺑﻪ» .وﺑطﺑﻴﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟم ﻳﻛن اﺧﺘﺻﺎص اﻟﻣـوﻟﻰ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﻠﺻـوم دون ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻌﺑـﺎدات اﻷﺧـﺮى
أﻣﺮا ﻋﺑﺜﻴﺎ أو ﻣﺣض ﻣﺻﺎدﻓﺔ؛ وإﻧﻣﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻣن ﺑﻴﻧﮫﺎ:
أوﻻ :أن ﺟﻣﻴﻊ اﻟﻔﺮاﺋض اﻟﺘﻲ ﺗﺧص اﻟﺟوارح ﻳﺘﮫﻴﺄ ﻟﻠﺧﻠق أن ﻳﻧظﺮوا إﻟﻴﮫﺎ إﻻ اﻟﺻوم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺑﺎدة ﺑﻐﻴﺮ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺟوارح .69وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ،ﻛﺎن اﻟﺻوم ﺑﮫذه اﻟﺧﺻوﺻﻴﺔ ﻋﺑﺎدة ﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟظﺎھﺮ ﻓﻘط وإﻧﻣـﺎ
ﺑﺎﻟﺑﺎطن أﻳﺿﺎ وﻟﮫذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :إﻻ اﻟﺻوم ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻲ.70
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻟﻲ{ ﻳﺮﺗد إﻟﻰ اﻟﺻﻣدﻳﺔ ،واﻟﺻﻣد ھـو اﻟـذي ﻻ ﺟـوف ﻟـﻪ ﻓـﻼ ﻳﺣﺘـﺎج ﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ
طﻌﺎم أو ﺷﺮاب .71واﻟﺻﻣد ھو «اﻟﺳﻴد اﻟذي ﻳُﺻْ َﻣ ُد إﻟﻴﻪ وﻳُﻘﺻد ﻓـﻲ اﻟﺣـواﺋﺞ ) (...وھـو اﻟـذي ﻳﻧﺘﮫـﻲ
إﻟﻴﻪ اﻟطﻠب ﻣﺑﺎﺷﺮة ﺑدون واﺳطﺔ وﻻ ﺷﻔﻴﻊ ) (...ﺛم ھـو اﻟﺻـﻣد ﻓـﻲ ﺗﺣدﻳـد اﻟﺣـدود اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻋﻣـﺎل،
ووﺿﻊ أﺻول اﻟﺷﺮاﺋﻊ».72
ﻳﺘﺣﺻل ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺻوم ﻳﻛﺘﺳب ﺻﻔﺔ ﺻﻣداﻧﻴﺔ ﻧظﺮا ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺣق ﺗﺳﺘﻠﺰم اﻟﺘﻧﺰه ﻋن اﻟﺘﻐـذي،
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻣﺧﻠوق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺿﻲ اﻟﺘﻐذي ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺻوم ھـذه اﻟﺻـﻔﺔ ﻓﻘـد ﺗﺮﺗـب
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣق ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻴﻪ ،ﻷن ذاﺗﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺟـوز ﻋﻠﻴﮫـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺟـوز ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻠـق وﻣﻧﮫـﺎ ﺻـﻔﺔ
اﻟﺘﻐذي 73ﻣﺜﻠﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻳﺿﺎ أن ﻓﻲ ﺻﻴﺎم اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ .ھـذا وﻳﺘﺮﺗـب ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ
ﺳﺑق ﻛذﻟك أن ﺟﺰاء اﻟﺻﺎﺋﻣﻴن ،ﻛﻣﺎ اﻟﺻﺎﺑﺮﻳن ،ﺑﻼ ﻧﮫﺎﻳﺔ }إﻧﻣﺎ ﻳوﻓﻰ اﻟﺻﺎﺑﺮون أﺟﺮھم ﺑﻐﻴـﺮ ﺣﺳـﺎب{
)اﻟﺰﻣﺮ (10 :وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺧـﺮج اﻟﺻـوم ﻣـن ﻋـداد اﻟﺣﺳـﻧﺎت اﻟﻣﻌـدودة ﺛواﺑﮫـﺎ ،ﻷﻧـﻪ ﺻـﺑﺮ ﻟﻠـﻧﻔس ﻋـن
ﻣﺄﻟوﻓﺎﺗﮫﺎ ﻣن اﻟﻣﺄﻛول واﻟﻣﺷﺮوب ،وإﻣﺳﺎك ﻟﻠﺟوارح ﻋن ﺷﮫواﺗﮫﺎ ،وﻟﮫذا اﻟﺳﺑب ﻓﺎﻟﺻﺎﺋﻣون ﻣـن ھـذه
اﻟﺟﮫﺔ ھم اﻟﺻﺎﺑﺮون.74
إذا ﻓﺈن ﻋﻠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛواب اﻟﺻﺎﺋﻣﻴن إﻧﻣﺎ ﺗﺮﺗـد إﻟـﻰ ﺧﺻوﺻـﻴﺘﻪ ﺑوﺻـﻔﻪ ﺻـﻔﺔ ﻣـن ﺻـﻔﺎت اﻟـذات
اﻹﻟﮫﻴﺔ .وﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﺻوم ﻣن أﺷق اﻷﻣور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوس ﻷﻧﻪ ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﺟﺑﻠـت ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـن ﺣﻴـث أن
ﻗواﻣﮫﺎ ﻻ ﻳﻧﻔك ﻋن اﻟﻣﺎدة ،وﻟﻴس اﻷﻣﺮ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،ﻓﮫو اﻟﻐﻧـﻲ ﻋـن ﻛـل ﺷـﻲء ،وﻣـن
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أﺟل ھذا ّ
رﻏبَ اﻟﺣق ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﻴﺎم ﻟﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣن اﻟﺘﺷﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺻﻣدﻳﺔ .75واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧـﻰ
اﻟﺑﺎطﻧﻲ ﻟﻠﺻﻴﺎم ،ﻟﻴس اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺻﺎﺋم إذا ﻣﺟﺮد اﻹﻣﺳﺎك ﻋن اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﺷﺮب ﻓﻘط ،وإﻧﻣـﺎ ﻻ ﺑـد
ﻣن ﺻوم اﻟﺑﺎطن ﻛذﻟك ،أي أن ﻳﺘﺣﻘق اﻟوﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎ وﺑﺣﻴث ﻳﻛون اﻟﺻوم ﺿﺑطﺎ ﻟﻠظﺎھﺮ واﻟﺑﺎطن وﻛﻣـﺎ
أن اﻷول )اﻟظﺎھﺮ( ﻳﺣﺻل ﺑﻛـف اﻟﺟﺳـد وإﻣﺳـﺎﻛﻪ ﻋـن اﻟطﻌـﺎم ،ﻛـذﻟك ﻳﻛـون اﻟﺜـﺎﻧﻲ )اﻟﺑـﺎطن( ﺑﻛـف
اﻟﺟوارح ﻋن اﻵﺛـﺎم .76وﺑﮫـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻳﻛـون اﻟﺻـوم ﻗﻴﻣـﺔ روﺣﻴـﺔ ﺗﻧﻣـﻲ ﻓـﻲ ﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎن وروﺣـﻪ
إﺣﺳﺎس اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﺣﺮﻣﺎن واﻟﺮﺿﻰ واﻟﺷﺑﻊ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ.

راﺑﻌﺎ :اﻟدﻻﻻت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺣﺞ:
أﻣﺎ اﻟﺣﺞ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺷﺘﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻣﺟﺘﻣـﻊ ﻣﻌـﺎ .واﻟواﻗـﻊ أن
اﻟﺣﺞ ﻓﺮﻳﺿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺿم أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﺟﻣﻴﻌﺎ :اﻟﺷﮫﺎدة ﺑﺎﻋﺘﺑﺎره ﻳﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺗوﺣﻴـد ﷲ واﺗﺑـﺎع
ﺳﻧﺔ ﻧﺑﻴﻪ ﻓﻲ أﻗواﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ،واﻟﺻﻼة اﻟﺘﻲ ﺗﻌدل ﻓﻲ ﺛواﺑﮫﺎ وﻗﻴﻣﺔ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﮫﺎ أﻟف ﺻـﻼة ﻓـﻲ ﻏﻴـﺮ
اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣﺮام .وﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺣﺞ أﻳﺿﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺻﻴﺎم ﺗطوﻋﺎ أو ﻓدﻳـﺔ ﻟﻣـن ﻋﺟـﺰ ﻋـن
أداء ﺑﻌض ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺣﺞ أو ﻓﺎﺗﻪ ﺷﻲء ﻣﻧﮫﺎ أو اﺗﻰ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺣظورات.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ھذه اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺟﻣﻌﮫﺎ اﻟﺣﺞ ھﻧﺎﻟك ﻓﺮﻳﺿﺔ اﻟﺟﮫﺎد ﻷن اﻟﺣﺞ ﻓﻲ اﻷﺳـﺎس ﺗﻠﺑﻴـﺔ
ﻟﻠﻧداء اﻹﻟﮫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺟﺮد واﻟﺘﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻘدﺳﺔ .ﻓﺎﻟﺣﺞ ﻓﺮﻳﺿﺔ ﺟﻣﺎﻋﻴﺔ ﺗﺳﺘﮫدف ﺗﺣﻘﻴـق ﻏـﺎﻳﺘﻴن
رﺋﻴﺳﺘﻴن :أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﮫﻲ ﺗﺟﺮﻳد اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ اﻟﺘﺻق ﺑﻪ أو ﺧﺎﻟطﻪ ﻣن ﻣوارﻳث ﻓﻛﺮﻳﺔ أو
اﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﻣن اﻣﺘﻴﺎزات طﺑﻘﻴﺔ أو ﺟﻧﺳﻴﺔ ﺗﻘطﻊ اﻟﺻﻼت اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻧﻪ وﺑـﻴن اﻟﻣﺟﺘﻣـﻊ .وﻣـن ﺛـم ﻳـﺄﺗﻲ
اﻟﺣﺎج ﻣﺘﺟﺮدا ﻣن ﻛل زﻳﻧﺔ أو إﺷﺎرة ﻓﻲ ﻟﺑﺎس ﻣﺘواﺿﻊ ﻳﺘﺳﺎوى ﻓﻴﻪ اﻟﺟﻣﻴﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻴﺊ ﻣﺘﺟـﺮدا ﻛـذﻟك
ﻣن ﺟﺎھﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻣن ﻋﺻﺑﻴﺘﻪ وطﺑﻘﺘﻪ ﻧﻛﺮة ﺑﻴن اﻟﻣﻼﻳﻴن ﻻ ﺳﻴدا ﻣﻧﺘﻔﺦ اﻷوداج ﻳﻣﺿـﻲ ﻣﻔﺘﺧـﺮا ﺑـﻴن
اﻷﺗﺑﺎع واﻟﻌﺑﻴد.
وھو ﻳﺟﻲء ﻣﺘﺟﺮدا أﻳﺿﺎ -أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﺘﺣﺮرا -ﻣـن أﻏـﻼل اﻟﻌﺑودﻳـﺔ واﻟﻔﻘـﺮ ﻓـﻼ ﻳـﺮى ﻟﻠﻐﻧـﻲ اﻟﻣـد ِ ّل
ﺑﻐﻧﺎه ،وﻻ ﻟﻠﺟﺑﺎر اﻟﻣﻌﺘﺰ ﺑﺳطوﺗﻪ ،وﻻ ﻟﻸﺑﻴض اﻟﻣﺳﺘﻌﻠﻲ ﺑﻠوﻧﻪ ،ﻻ ﻳﺮى ﻟﻛل أوﻟﺋـك ﻓﺿـﻼ وﻻ اﻣﺘﻴـﺎزا
ﺳوى اﻟﻣﺳﺎواة! أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﮫﻲ اﻟﺘوﺣﻴد ﻷﻧﻪ ﺣﻴن ﻳﺘم اﻟﺘﺟﺮﻳد وﻳﺘﺳﺎوى اﻟﺟﻣﻴـﻊ ﻳﺳـﮫل
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوس أن ﺗﺘﻘﺑل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘوﺣﻴد ﻓﺘﺘﻼﻗﻰ ﻋﻠﻴﮫﺎ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮫﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻌطـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺘﺄﺛﺮ وﻻ ﺗﺣﺘﻛـﺮ ﻻ
ﺗﺣﻘد وﻻ ﺗﺣﺳد ﻻ ﺗﺿل وﻻ ﺗﺷﻘﻰ.77
وﻣﺎ داﻣت اﻟﻌﺑﺎدات ﺗﺷﺘﻣل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺘوﺟﻴﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻧﺰوع اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ ،ﻓﺿـﻼ ﻋﻣـﺎ ﻟﮫـﺎ ﻣـن ﻓواﺋـد
اﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﺧﺮوﻳـﺔ ،ﻓـﺈن اﻟﻣﺘﺻـوﻓﺔ ﻗـد اھﺘﻣـوا ﺑﮫـذا اﻟﺟﺎﻧـب اھﺘﻣﺎﻣـﺎ ﻣﻠﺣوظـﺎ ﻓﻣﺎرﺳـوھﺎ ﺑﺰواﻳـﺎھم
وﺧواﻧﻘﮫم وذ ّﻛﺮوا اﻟﻣﺮﻳدﻳن ﺑﻔﺎﺋدﺗﮫﺎ ﻋﺑﺮ اﻟﻌدﻳد ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ،إن ﻋﻣﺎد اﻟﻘﻴم اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إﻧﻣﺎ ﻳﺘﺟﺳـد ﻓـﻲ ﺗﺣﻘـق اﻟـوازع اﻟـدﻳﻧﻲ
اﻟﻌﻣﻴق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺄﺻـﻴﻠﻪ ﺑﺣﻴـث ﺗﻘـوى ﺷﺧﺻـﻴﺔ اﻟﻣـؤﻣن ﺣﺳـﻴﺎ وﻧﻔﺳـﻴﺎ دﻳﻧﻴـﺎ ودﻧﻴوﻳـﺎ ﻣﺎدﻳـﺎ
وﻣﻌﻧوﻳﺎ...إﻟﺦ .ﻓﻣـن اﻟﻣﻌﻠـوم أن اﻹﻧﺳـﺎن إﻧﻣـﺎ ﻳﺘﻣﺳـك ﺑـﺎﻟﺧﻴﺮ وﺑﺧﺻـﺎل اﻟﺑـﺮ -1 :إﻣـﺎ ﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﺎﺟﻠـﺔ
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ﻳﺮﺟوھﺎ -2 .أو ﻟﺜواب آﺟل ﻳﻧﺘظﺮه -3 .أو ﻟﺿـﺮر ﻳﺮﻳـد دﻓﻌـﻪ ﻋﻧـﻪ -4 .أو ﻹﻋﺟـﺎب وإﻳﻣـﺎن ﺑـﺎﻟﺧﻠق
اﻟﻛﺮﻳم ﺑﺣد ذاﺗﻪ دون اﻧﺘظﺎر ﺛواب ﻋﺎﺟل )ﺷﻛﺮ اﻟﻧﺎس ،اﻟﻣدح( أو آﺟل )دﺧول اﻟﺟﻧﺔ(.
واﻟوازع اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﺻﺎدق ﻳﺣﻘق ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﻛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺟﺘﻣﻌـﺔ ،ﻓﮫـو اﻟـذي ﻳﺣدﺛـﻪ داﺋﻣـﺎ ﺑـﺄن اﻟـدﻳن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وأن اﻟﺧﻠق اﻟﻣﺳﺘﻘﻴم ﻳﺟﻠب ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻲ اﻟـدﻧﻴﺎ واﻵﺧـﺮة ،ﻳﻘـول ﺗﻌـﺎﻟﻰ }إن اﻟـذﻳن ﻗـﺎﻟوا
رﺑﻧﺎ ﷲ ﺛم اﺳﺘﻘﺎﻣوا ﺗﺘﻧﺰل ﻋﻠﻴﮫم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻻ ﺗﺧﺎﻓوا وﻻ ﺗﺣﺰﻧوا وأﺑﺷﺮوا ﺑﺎﻟﺟﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻧـﺘم ﺗوﻋـدون،
ﻧﺣن أوﻟﻴﺎﺋﻛم ﻓﻲ اﻟﺣﻴﺎة اﻟدﻧﻴﺎ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة وﻟﻛم ﻓﻴﮫﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﺘﮫﻲ أﻧﻔﺳﻛم وﻟﻛم ﻓﻴﮫﺎ ﻣﺎ ﺗـدﻋون ،ﻧـﺰﻻ ﻣـن
ﻏﻔور رﺣﻴم ،وﻣن أﺣﺳن ﻗوﻻ ﻣﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ ﷲ وﻋﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎ وﻗﺎل إﻧﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻴن{.78

1

 -ﻣﺣﻣ ــد ﻋﺑ ــدﻩ ،اﻷﻋﻣـــﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠـــﺔ ،ﺗﺣﻘﻳ ــق وﺗﻘ ــدﻳم ﻣﺣﻣ ــد ﻋﻣ ــﺎرة ،دار اﻟﺷ ــروق وﻣﻛﺗﺑ ــﺔ اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ،

1427ﻫـ2006 -م ،اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻘرآن ،ص .485
2

 -ﻗــﺎرن ﺑـ ـ ﻳﻣﻧــﻰ طرﻳــف اﻟﺧــوﻟﻲ ،اﻟﻘــﻳم واﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﻘــﺎدم ،ﺿــﻣن ﻛﺗــﺎب :اﻟﻔﻛــر اﻟــدﻳﻧﻲ وﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘــﻳم ﻋﻠــﻰ

ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم ،أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧدوة اﻟﺗـﻲ ﻧظﻣﻬـﺎ ﻣﻧﺗـدى ﺣـوار اﻟﺣﺿـﺎرات ﺑﺎﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻘﺑطﻳـﺔ اﻹﻧﺟﻳﻠﻳـﺔ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ
ﻳوم  19ﻣﺎﻳو 1999م ،ﺗﺣرﻳر اﻟﻘس /أﻧدرﻳﺔ زﻛﻲ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط1999 ،1م ،ص.13
3

 -رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻹﻳﻣﺎن.

4

 -ﺳورة ﻏﺎﻓر ،آﻳﺔ رﻗم .19

5

 -ﺳورة اﻷﻋﻠﻰ ،آﻳﺔ رﻗم .7

6

 -ﺳورة إﺑراﻫﻳم ،آﻳﺔ رﻗم .38

7

 -ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ،آﻳﺔ رﻗم .7

8

 -ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر ،ﻣﻧطق اﻟﺳﻠطﺔ -ﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﻣر ،دار أﻣواج ،ﺑﻳروت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ2001 ،م ،ص

9

 -أﺣﻣــد ﻓ ـؤاد اﻷﻫ ـواﻧﻲ ،اﻟﻘــﻳم اﻟروﺣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ،اﻟﻌــدد  21ﻣــن ﺳﻠﺳــﻠﺔ د ارﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ،اﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ

.181

ﻟﻠﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،و ازرة اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 1382ﻫـ ،ﺳﺑﺗﻣﺑر 1962م ،ص .8

 -10ﻋﺎدﻝ اﻟﻌوا ،اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر1385 ،ﻫـ1965-م ،ص .36
 -11اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .38

 -12ارﺟــﻊ أﺑــو ﺣﺎﻣــد اﻟﻐ ازﻟــﻲ ،اﻟﻣﻧﻘـــذ ﻣــن اﻟﺿـــﻼﻝ ،ﺗﺣﻘﻳــق :ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﻳم ﻣﺣﻣــود ،طﺑﻌــﺔ دار اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ ،ﺑﻳــروت،

1990م.

 -13أﺣﻣد ﻓؤاد اﻷﻫواﻧﻲ ،اﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .13
 -14اﻟﻘﺷــﻳري ،اﻟرﺳـــﺎﻟﺔ اﻟﻘﺷـــﻳرﻳﺔ ،ﺗﺣﻘﻳــق :ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﻳم ﻣﺣﻣ ـود ،ﻣﺣﻣــود ﺑــن اﻟﺷ ـرﻳف ،اﻧﺗﺷــﺎرات ﺑﻳــدار ،طﻬ ـران ،طﺑﻌــﺔ

ﻣﺻورة ﻋن طﺑﻌﺔ دار اﻟﺷﻌب ،اﻟﻘﺎﻫرة1350 ،ﻫـ ،ص .77

 -15ﻣﺣﻣــد ﻓـؤاد ﻋﺑــد اﻟﺑــﺎﻗﻲ ،اﻟﻣﻌﺟــم اﻟﻣﻔﻬــرس ﻷﻟﻔــﺎظ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛــرﻳم ،دار اﻟﺣــدﻳث ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ2001 ،م،

ﻣﺎدة «اﻟﺣق» ،ص .259-255

 -16اﻟﻐزاﻟﻲ ،اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺷرح أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت2001 ،م ،ص .21
 -17اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .37

 -18ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﻬرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ﻣﺎدة «ﻋدﻝ» ،ص .551-550
17

 -19ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ،اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ،ص .435
 -20اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ج  ،5ص .472-471

 -21اﻟﻐزاﻟﻲ ،اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن اﻟﺿﻼﻝ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .18
 -22اﻟﻐزاﻟﻲ ،اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺷرح أﺳﻣﺎء اﷲ اﻟﺣﺳﻧﻰ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.96 ،
 -23ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ،آﻳﺔ .86

 -24ﻣﺣﻣــد اﻟﺳــﻳد ﺳــﻌﻳد ،ﻣﺷــروع ﺳــﻼم إﺳــﻼﻣﻲ ،اﻓﺗﺗﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻌــدد  ،43ﻣﺟﻠــﺔ رواق ﻋرﺑــﻲ ،ﻣرﻛــز اﻟﻘــﺎﻫرة ﻟد ارﺳــﺎت ﺣﻘــوق

اﻹﻧﺳﺎن ،ص .10
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 -27ارﺟ ــﻊ ﻻﺑ ــن ﺗﻳﻣﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟﺧﺻ ــوص ﻛ ــﻼ ﻣ ــن :اﻟﻌﺑودﻳـــﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟﺳ ــﻌودﻳﺔ ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة1978 ،م ،ص ،9-8
وﻛذﻟك :اﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻘﻠﺑﻳـﺔ ،ﺗﺣﻘﻳـق :ﻗﺻـﻲ ﻣﺣـب اﻟـدﻳن ﺑـن اﻟﺧطﻳـب ،اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﺳـﻠﻔﻳﺔ ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌـﺔ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ1399 ،ﻫـ ،ص  42وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

 -28اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﻠﺑﻳﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.37

 -29اﺑن ﻗﻳم اﻟﺟوزﻳﺔ ،اﻟﻔواﺋد ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1450 ،ﻫـ ،ص.85
 -30ﻣﺣﻣد ﻋﺑـدﻩ ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺣﻳد ،ﺿـﻣن :اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ،ﺗﺣﻘﻳـق وﺗﻘـدﻳم ﻣﺣﻣـد ﻋﻣـﺎرة ،اﻟﺟـزء اﻟﺧـﺎﻣس ،ﻣﺻـدر ﺳـﺎﺑق،
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 -31اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .468

 -32أﺑو اﻟوﻓﺎ اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﻣدﺧﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺻوف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة1976 ،م ،ص .15
 -33ﺳورة اﻟﻌﻧﻛﺑوت ،آﻳﺔ .45

 -34اﻟﻬﺟ ــوﻳري ،ﻛﺷـــف اﻟﻣﺣﺟـــوب ،ﺗﺣﻘﻳ ــق :إﺳ ــﻌﺎد ﻗﻧ ــدﻳﻝ ،ﻣراﺟﻌ ــﺔ :ﻳﺣ ــﻲ اﻟﺧﺷ ــﺎب ،طﺑﻌ ــﺔ اﻟﻣﺟﻠ ــس اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠﺷ ــﺋون
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1975 ،م ،ج 2ص .542
 -35ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،آﻳﺔ رﻗم .43

 -36اﺑن رﺟب ،اﻟﺧﺷوع ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ1983 ،م ،ص .20

 -37اﻟﺟﻳﻼﻧـﻲ ،اﻟﻐﻧﻳﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ طرﻳق اﻟﺣـق ،ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﻣﺻـطﻔﻰ اﻟﺑـﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑـﻲ ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ1956 ،م )ﺟـزآن ﻓـﻲ
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ص.256

 -39اﻟﺳﻬروردي ,ﻋوارف اﻟﻣﻌﺎرف ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻳروت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ1983 ،م.304 ،

 -40اﺑن ﻋطﺎء اﷲ اﻟﺳﻛﻧدري ,اﻟﺗﻧـوﻳر ﻓـﻲ إﺳـﻘﺎط اﻟﺗـدﺑﻳر ،ﺗﺣﻘﻳـق :ﻣوﺳـﻰ ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ ،وﻋﺑـد اﻟﻌـﺎﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ ،دار اﻟﺗـراث
اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة1973 ،م ،ص.215-214
 -41ﺳورة طﻪ ،آﻳﺔ رﻗم .132

 -42اﺑن ﻋطﺎء اﷲ اﻟﺳﻛﻧدري ،اﻟﺗﻧوﻳر ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺗدﺑﻳر ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .210
 -43ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،آﻳﺔ رﻗم .45

 -44اﺑن ﻋطﺎء اﷲ اﻟﺳﻛﻧدري ,اﻟﺗﻧوﻳر ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺗدﺑﻳر ،ص .212
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 -45اﻟطوﺳﻲ ،اﻟﻠﻣﻊ ،ﺗﺣﻘﻳق :طﻪ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺳرور ود .ﻋﺑـد اﻟﺣﻠـﻳم ﻣﺣﻣـود ،دار اﻟﻛﺗـب اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ،اﻟﻘـﺎﻫرة1960 ،م ،ص
.203

 -46اﻟﻐزاﻟﻲ ،إﺣﻳﺎء ﻋﻠوم اﻟدﻳن ،ﻣطﺑﻌﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة1957 ،م ،ج ،1ص.19

 -47ﻣﻳﺛم اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ ،ﺣﻛﻣﺔ اﻟروح اﻟﺻوﻓﻲ ،دار اﻟﻣدى ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر ،دﻣﺷق ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2001 ،م ،ص.103
 -48ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،آﻳﺔ رﻗم .222

 -49اﻟطوﺳﻲ ،اﻟﻠﻣﻊ ،ص .197

 -50اﻟﺷــﻌراﻧﻲ ،أﺳـــرار أرﻛـــﺎن اﻹﺳـــﻼم ،ﺗﺣﻘﻳــق :ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر أﺣﻣــد ﻋطــﺎ ،دار اﻟﺗ ـراث اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر ،اﻟﻘــﺎﻫرة،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1980 ،م ،ص .36
 -51اﻟﺷﻌراﻧﻲ ،اﻟﺑﺣر اﻟﻣورود ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣواﺛﻳق واﻟﻌﻬود ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻳﻣﻧﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د.ت ،.ص .78
 -52اﻟﺷﻌراﻧﻲ ،أﺳرار أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ،ص .41
 -53اﻟطوﺳﻲ ،اﻟﻠﻣﻊ ،ص .204

 -54اﻟﺟﻳﻠﻲ ،اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷواﺋﻝ واﻷواﺧر ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺻﺑﻳﺢ ،اﻟﻘﺎﻫرة1963 ،م ،ج ،2ص.87
 -55اﻟﺷﻌراﻧﻲ ،أﺳرار أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ،ص .42-41

 -56اﻟﺟﻳﻼﻧــﻲ ،اﻟﻔــﺗﺢ اﻟرﺑــﺎﻧﻲ واﻟﻔــﻳض اﻟرﺣﻣــﺎﻧﻲ ،ﺗﺣﻘﻳــق وﺿــﺑط :أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻳم اﻟﺳــﺎﻳﺢ ،ﺗوﻓﻳــق ﻋﻠــﻲ وﻫﺑــﻪ ،ﻣﻛﺗﺑــﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ2006 ،م ،ص  .128-127واﻧظــر أﻳﺿــﺎ اﻟﺣــﺎرث اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ :ﻓﻬـــم اﻟﺻـــﻼة،

ﺗﺣﻘﻳق :ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺧﺷت ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘرآن ،اﻟﻘﺎﻫرة1983 ،م ،ص .52
 -57ﺳورة اﻟﺑﻳﻧﺔ ,آﻳﺔ رﻗم .5

 -58اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺻد واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﷲ ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1986 ،م ،ص .259
 -59ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ،آﻳﺔ .103

 -60اﻟﺷﻌراﻧﻲ ،أﺳرار أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ،ﻣﺻدر ﺳـﺎﺑق ،ص  .47واﻟﻬﺟـوﻳري :ﻛﺷـف اﻟﻣﺣﺟـوب ،ﻣﺻـدر ﺳـﺎﺑق ،ج  ،2ص
.557

 -61اﻟﺟﻧﻳــد اﻟﺑﻐــدادي ،ﺗـــﺎج اﻟﻌـــﺎرﻓﻳن اﻟﺟﻧﻳـــد اﻟﺑﻐـــدادى ،اﻷﻋﻣـــﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠـــﺔ ،د ارﺳــﺔ وﺟﻣــﻊ وﺗﺣﻘﻳــق :ﺳــﻌﺎد اﻟﺣﻛ ــﻳم ،دار

اﻟﺷروق ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2004 ،م ،ص .26

 -62اﻟﺷﻌراﻧﻲ ,أﺳرار أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .50
 -63اﻟﻬﺟوﻳري ،ﻛﺷف اﻟﻣﺣﺟوب ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ج  ،2ص .557

 -64اﻟﻐزاﻟﻲ ،إﺣﻳﺎء ﻋﻠوم اﻟدﻳن ،طﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ج  ،1ص .216
 -65اﻟﻘﺷﻳري ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺷﻳرﻳﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .443
 -66اﻟﻐزاﻟﻲ ،إﺣﻳﺎء ﻋﻠوم اﻟدﻳن ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ج ،1ص .217
 -67ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،آﻳﺔ .264

 -68اﻟﻐزاﻟﻲ ،إﺣﻳﺎء ﻋﻠوم اﻟدﻳن ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ج ،1ص .219
 -69اﻟطوﺳﻲ ،اﻟﻠﻣﻊ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .216

 -70اﻟﻬﺟوﻳري ،ﻛﺷف اﻟﻣﺣﺟوب ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ج ،2ص .564
 -71اﻟطوﺳﻲ ،اﻟﻠﻣﻊ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .217-216

 -72ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ،اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ،ص .559-558

 -73اﺑن ﻋرﺑﻲ ،اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ ،طﺑﻌﺔ دار ﺻﺎدر ،ﺑﻳروت ،واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ج ،1ص .258
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فلسفة األخالق ومشكالت القيم والتغير في الغرب المعاصر
)ھايدغر ,ريكور ,رولز ,ھابرماس(
محمد الشيخ



ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺎك ﻣﻮﻧﻮ ) (1970ﻣﻨﺬ ﻣﺎ
ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد« :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻴﺎً ﺑﻼ ِﺷﺮ ٍ
ﻋﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ )ﺗﻮﺟﻬﻪ(ﺗﻜﻮن
ْ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ وﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ .ﻟﻜﻦ ،ﻣﺎ ﻋﺎد ﻟﻨﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ
ﻫﺬا .أ ََو ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻼ ﺣﺪود ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ
وﻫﻼ
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮ ﱢﺟﻪ ﻟﻨﺰﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﻐﺔ ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻠﺬوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ؟ ّ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ ،أن ﺗﺤﻞ ﺗﻮﺗﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﺎق؟ أم أﻧﻬﺎ آﻳﻠﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻬﺎر ﻻ
ﻣﺤﺎﻟﺔ؟» .1ﻧﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ،ﺑﻼ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﻮاﺟﻪ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻛﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ ﻣﻔﻜﺮي ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ .ﻓﻠﻘﺪ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻜﺮي اﻟﻐﺮب ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻫﺠﺮوا ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮل

ﻓﻲ اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ ﻫﺠﺮا ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰوع اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻮل
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪاﻣﺔ .ﻇﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺗﻴﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺪث اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ

ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻋﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ« :ﻛﺒﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ» .2ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ

اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ ﺗﺠﺪد ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻗﻞ أن ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮا ,ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺳﻮق
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -اﻹﻳﺘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ -ﻧﺎﻓﻘﺔ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن .وﻗﺪ ﻏﺪت رواﻓﺪ ﻛﺜﻴﺮة
ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ :ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ،ﻣﻨﺬ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ،ﺑﺄﻓﻮل اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻣﺎ راﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،وﺑﺴﻂ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﻇﻬﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺴﺎﺋﻞ

أﺧﻼﻗﻴﺔ واﺷﺘﺮاع ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ...وﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻳﺰداد إﻟﺤﺎﺣﺎ

ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﻧﻬﻀﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ» ﺟﺪﻳﺪة وﻋﻦ «ﻋﻮدة» إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻷﺧﻼﻗﻲ،3
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب «اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻴﻮم» ﻋﻤﺎ ﺳﻤﺘﻪ «اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﻘﺎ» 4اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮي وﻣﺒﺎدﺋﻪ وأﺣﻮاﻟﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ,وﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وإن ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﻓﺈن
اﻟﻘﻮل ﺻﺎر ﻳﺘﺠﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﺠﺪدا ﺧﺎﺻﺎ.

 باحث وأكاديمي من المغرب .
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واﻟﺤــﺎل أن ﻣــﻦ ﺑــﻴﻦ ﻣــﺎ ﻳﻮاﺟﻬــﻪ ﻣﻔﻜــﺮو اﻟﻴــﻮم -اﻟﻨــﺎﻇﺮون ﻓــﻲ اﻟﺸــﺄن اﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟﻘﻴﻤــﻲ -اﻟﻤﻔﺎرﻗــﺔ
اﻟﺤﺎﺻ ــﻠﺔ ﺑ ــﻴﻦ اﻟﺮﻏﺒ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺄﺳ ــﻴﺲ «أﺧﻼﻗﻴ ــﺔ )إﺗﻴﻘ ــﺎ( ﻛﻮﻧﻴ ــﺔ» -ﺑﻔﻌ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺻ ــﺎر ﻳﺴ ــﻤﻰ «اﻟﺤﻀ ــﺎرة

اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ» -واﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ «ﺗﻌﺪد اﻟﻘـﻴﻢ» ،وﻣـﺎ ﻳﻠـﺰم ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻗـﻮل ﺑﻤﺒـﺪأ
«اﺣﺘ ـﺮام اﻹﺧــﺘﻼف» و«ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻــﻴﺔ» و«اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﺎﻟﺔ» .إذ «اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ» ﺗﻮﺣﻴﺪﻳــﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻪ و«اﻟﻘﻴﻢ» ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻬﻮى .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪد؟
ﻫﻬﻨــﺎ دراﺳــﺔ ﻓـﻲ «اﻟﺒﻌــﺪ اﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟﻘﻴﻤــﻲ» ﻷرﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ أﻛﺒــﺮ ﻣﻔﻜــﺮي اﻟﻐــﺮب ،وﻗــﺪ ﺳــﻤﻴﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬــﺎﺗﻬﻢ

ﺑﺤﺴــﺐ ﻣــﺎ ارﺗﻀــﺎﻩ أﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻬــﺎ أو ﺑﺤﺴــﺐ ﻣــﺎ ﺑــﺪا أﻧــﻪ اﻟﻬــﻢ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ :إﺗﻴﻘــﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ )ﻣــﺎرﺗﻦ
ﻫﺎﻳ ــﺪﺟﺮ ) (1976-1889وأﺧﻼﻗﻴ ــﺎت اﻟﻨﻘ ــﺎش )ﻳ ــﻮﻏﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣ ــﺎس )-1929

( وأﺧﻼﻗﻴ ــﺎت

اﻟﻌﺪاﻟﺔ )ﺟﻮن راوﻟﺰ ) (2002-1921وإﺗﻴﻘﺎ اﻟﺬات )ﺑﻮل رﻳﻜﻮر ).(2005-1913
مارتن ھايدجر :إتيقا الرعاية
ﺛﻤـﺔ أﻣــﺎرات ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻛﺘــﺐ ﻋــﻦ اﻟﻤﻮﻗــﻒ اﻹﺷــﻜﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻣــﻦ اﻷﺧــﻼق .ﻫــﺬا ﻣﺆﻟــﻒ
«اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ» ﻻ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺠﻤﻪ -اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ أﻫـﻢ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ
ﻓﻜــﺮ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ -ﻻ ﻟﻔﻈــﺔ «إﺗﻴﻘــﺎ» وﻻ ﻟﻔﻈــﺔ «ﺧﻠــﻖ» .5وﻫــﺬﻩ ﺟﻮاﻧــﺎ ﻫــﻮدج ﺗﻔﺘــﺘﺢ ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎ اﻟــﺬي أﻓﺮدﺗــﻪ

ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ «ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ واﻷﺧــﻼق» ﺑﺎﻟﻌﺒــﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ« :ﻣــﺎ ﻛﺘــﺐ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻧﻔﺴــﻪ إﻻ اﻟﻨــﺰر اﻟﻴﺴــﻴﺮ ﻋــﻦ
«اﻹﺗﻴﻘــﺎ» ،وﻗــﺪ ﻛﺘــﺐ ﻣــﺎ ﻛﺘــﺐ ﻻ ﻟﺸــﻲء إﻻ ﻟﻴﻘــﻮل :إن اﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻻ ﺗُﻬﻤــﻪ» .6وﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻤــﻦ

ﻋﺮض ﻟﻪ أن ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ -وﻛﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻀﻄﺮ -ﻣﻦ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻓﻌـﻞ ﻣﺜﻠﻤـﺎ
ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﺗﻜﺄ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻓﻒ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم «اﻷﺧﻼق» -ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺒﺤﺜﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ-

ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻏﻴﺎب «ﻓﻠﺴﻔﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ» ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻩ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺸﺎﺋﻊ ،ﻳﺮى اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮن ﻟﻴـﻚ ﻧﺎﻧﺴـﻲ أن« :وﺣـﺪﻫﺎ ﻗـﺮاءة
ﻋﻤﻴــﺎء ،أو ﻏﻴــﺎب ﻗـﺮاءة ،أﻣﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗﻌﺘﻘــﺪ أن ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻇــﻞ ﻋــﻦ ﻛــﻞ اﻫﺘﻤــﺎم ﺧﻠﻘــﻲ ﺑﻤﺒﻌــﺪ» .7واﻟــﺬي

ﻋﻨﺎﻩ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺑـﺎﻷﺧﻼق ﺟﻤﻠـﺔ ﻣﺒـﺎدئ وﻏﺎﻳـﺎت ﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺴـﻠﻮك ،ﺳـﻮاء ﺗﺤـﺪدت ﺑﺴـﻠﻄﺔ
أو ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮدﻳﺔ أم ﺟﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻓـﺈن ﻻ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺧﻠﻘﻴـﺔ ﻟﻬﺎﻳـﺪﺟﺮ ﺑﻬـﺬا اﻟﻤﻌﻨـﻰ .ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺗﻘﻴﻢ «اﻷﺧﻼق» ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﺤـﻮ ﻣـﻦ اﻹﻗﺎﻣـﺔ .إذ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ ﻣﻬﻤـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ أن
ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺴﻠﻮك أو أن ﺗﺸﺮع ﻗﻴﻤﺎً ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣـﺮ «اﻟﻔﻌـﻞ» اﻟﺒﺸـﺮي ،ﺑﻤـﺎ
ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ،أي ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗـﻊ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ أو ﻗـﻴﻢ .وﻟـﺌﻦ ﻫـﻮ ﺳـﺎغ اﻟﻘـﻮل ،ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ،إن اﻹﺗﻴﻘـﺎ

ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺘﻮارﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ وﺛﻨﺎﻳﺎ أﻋﻤﺎل ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻮل ﻛﺬﻟﻚ -وﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﻔﺎرﻗـﺔ
وأﻳﻤﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺔ -إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ داﺋﻤﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻟﻔﻜﺮﻩ؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺰم اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ

ﻓﻜــﺮ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠــﻪ .ﻓﻜــﻞ ﻓﻜــﺮﻩ ﻣﻈﻨــﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻷﻣـﺮ اﻹﺗﻴﻘــﻲ وﻟــﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧــﺎ ﻣﻨــﻪ ﺑﻌﻴﻨــﻪ .إذ ﻣــﺎ ﻓﺘــﺊ
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«ﻓﻜ ــﺮ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧ ــﺔ» -وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺐ اﻷﺳ ــﻤﺎء اﻟﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎن ﻫﺎﻳ ــﺪﺟﺮ ﻳﺤ ــﺐ أن ﻳ ــﺪﻋﻮ ﺑﻬ ــﺎ ﻓﻜ ــﺮﻩ -ﻣﺴ ــﻜﻮﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻬﺎﺟﺲ اﻹﺗﻴﻘﻲ ،ﺣﺘﻰ أن ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ دﻋﺎﻩ «إﺗﻴﻘﺎ أﺻﻠﻴﺔ» ،ﻣﺴﻮﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺗﻴﻘﺎ.

واﻟﺤﺎل أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻧﺤـﻦ ﻧﻈﺮﻧـﺎ ﻓـﻲ أﻳـﺔ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ،وﺟـﺪﻧﺎ أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻓﻠﺴـﻔﺔ إﻻ وﺗـﻨﻬﺾ ﻋﻠـﻰ أﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ؛

أي ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﻟﻺﻧﺴﺎن إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺎن أم ﺳﻠﺒﻲ وإﺛﺒﺎﺗﻲ أم ﻧﻔﻴﻲ  -ﺑﻤـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺗـﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀـﺔ
اﻟﻨﺰﻋــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺷــﺄن ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ .واﻟﺤــﻖ أن أي ﻧﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻹﻧﺴــﺎن ﻫــﻮ ﻻ ﻣﺤﺎﻟــﺔ ﻧﻈـ ٌـﺮ ﻓــﻲ ﻓﻌــﻞ

اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻴﺴﺖ اﻹﺗﻴﻘﺎ ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ ﻧﻈﺮاً ﺿﺪﻳﺎً ﻓﻲ اﻹﻧﺴـﺎن ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ

ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺐ ،ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن .وﻣـﻦ ﺛﻤـﺔ ﻓﻬـﻮ إﺗﻴﻘـﺎ ﺑﻬـﺬا اﻟﻤﻌﻨـﻰ .واﻟـﺬي ﻋﻨـﺪ ﻫﺎﻳـﺪﺟﺮ أن ﻓﻌـﻞ
اﻹﻧﺴــﺎن إﻧﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ ،إن ﻃﻤﺴــﺎ ﻟﻬــﺎ أو ﻛﺸــﻔﺎ ﻋﻨﻬــﺎ .وﺣــﺪﻩ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻟﻲ اﻹﻧﺴــﺎن رﺳــﺎﻟﺘﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت ،ﺑــﺪل ﻃﻤﺴــﻬﺎ -وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ« -ﺗﺤﺮﻳــﺮ «ﻟﻺﻧﺴــﺎن» ﻧﺤــﻮ
ﺗﺤﻘﻴــﻖ «إﻧﺴــﻴﺘﻪ» .ﻫــﻲ ذي «إﺗﻴﻘ ـﺎ» ذاك اﻟﻜــﺎﺋﻦ -اﻟﻤﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت ،ﺑﻮﺻــﻔﻪ اﻟﻜــﺎﺋﻦ

اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟـﺬي «ﻳﻨﻔـﺘﺢ» ﻋﻠـﻰ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘـﻪ وﻛﻴﻨﻮﻧـﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت واﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻹﺟﻤـﺎل -واﻟـﺬي ﺳـﻤﻮﻩ
«اﻹﻧﺴــﺎن» وﻳﻔﻀــﻞ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ «اﻟــﺪازاﻳﻦ» .وﻫــﺬا اﻻﻧﻔﺘــﺎح -اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻟــﺪ ﻋﻨــﻪ ﺑــﺎﻟﺘﺒﻊ إﺟــﻼء
ﻟﻤﻌﻨــﻰ وﺟــﻮدﻩ -ﻻ ﻳﻨﺒــﻊ ﻣــﻦ «ﻣﺜــﺎل» أو «ﻗﻴﻤــﺔ» ﻣﺘﻌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺸــﺄن ﻣــﺜﻼ ﻟــﺪى اﺑــﻦ ﻋﺮﺑــﻲ اﻟــﺬي

اﻧﻔــﺮد ﺑﻔﻬــﻢ ﺧــﺎص ﻟﻜﻨــﻪ «اﻹﻧﺴــﺎن» و«اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ» ﻋﺒــﺮ ﻋﻨــﻪ ﺑﻤﻔﻬــﻮم «اﻟﻤﻔﺘــﺎح» ،إذ اﻟﻜــﻮن ،ﻋﻨــﺪﻩ،
ﻣﻮﺻــﺪ وﻣﻔﺘﺎﺣــﻪ ،ﻓــﻲ ﻋﺮﻓــﻪ ،ﻫــﻮ اﻹﻧﺴــﺎن .ﻓﺎﻹﻧﺴــﺎن ﻫــﻮ ﻣﻔﺘــﺎح اﻟﻜــﻮن ،وﻫــﻮ ﻣﺠﻠــﻰ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ .ﻗــﺎل
اﻟﺮﺟــﻞ« :اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﻔﺘــﺎح ﻛــﻮن اﻟﻮﺟــﻮد» .أﻣــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻓﻬــﺬا اﻟﻤﻔﺘــﺎح ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻨﻴﺤــﺔ أو ﻫﺒــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺴــﻤﺎء أو ﻣــﻦ أي ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴــﺔ ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣﺤﺎﻳــﺚ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻮ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﻔــﺘﺢ
ﺑﺎﻟﻜﻨﻪ؛ أي أﻧﻪ أﺻـﻴﻞ ﻓﻴـﻪ ﻻ دﺧﻴـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ .ﻓـﻼ ﻗـﻴﻢ ﻣﺴـﺘﻤﻼة ﻟـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻻ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻗـﺪت ﻟـﻪ ﻣـﻦ

ﻗﺒﻞ.
وﻫﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰة -ﻻ اﻟﻤﺰﻳﺔ -اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻟﻪ -ﺑﺄي ﺗﺸـﺮﻳﻒ ﻛـﺎن -وإﻧﻤـﺎ

ﻫــﻲ «ﺗﻜﻠﻴــﻒ» ﻟــﻪ ﺑــﻼ ﻣﻜﻠــﻒ ،وﺑــﻼ أﻣــﺮ ﻣﺴــﺒﻖ ﻛﺎﺋﻨــﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎن وﻣــﻦ أﻳــﺔ ﺟﻬــﺔ ﺟــﺎء ،ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﺑــﺄن ﻳﺘــﻮﻟﻰ

وﻣﺠﻠـﻲ
«اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ» -وﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم أﺧﻼﻗﻲ ﺑَـﻴﱢ ٌﻦ -ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺣﺪﻩ َﻣ ْﺠﻠَﻰ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ ُ

ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ .وﺑﻬــﺬا اﻟﻤﻌﻨــﻰ وﺣــﺪﻩ ﻳﻜــﻮن «ﻛﺎﺋﻨــﺎ أﺧﻼﻗﻴــﺎ» .وﻫــﻲ «ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ» ﺛﻼﺛﻴــﺔ :اﺗﺠــﺎﻩ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗــﺄوي ﻓﻴــﻪ )ﻛﻴﻨﻮﻧﺘــﻪ( ،واﺗﺠــﺎﻩ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت ،واﺗﺠــﺎﻩ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ ﺑﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﺄوي إﻟﻴــﻪ .ﻓﻠــﻴﺲ ﻟــﻪ ﻣــﻦ
«ﻛﺮاﻣــﺔ» -وﻫــﺬﻩ أﻳﻀــﺎ ﻣﻔﻬــﻮم أﺧﻼﻗــﻲ -اﻟﻠﻬــﻢ إﻻ ﻫــﺬﻩ .ﻓﻜﺮاﻣــﺔ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸــﺮي إﻧﻤــﺎ ﺗﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ

اﻟﺘﺰاﻣــﻪ -وﻫــﺬا أﻳﻀــﺎ ﻣﻔﻬــﻮم أﺧﻼﻗــﻲ -ﺑﺘﺠﻠﻴــﺔ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ .ﺑﻮﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ «اﻹﺗﻴﻘ ـﺎ
اﻷﺻــﻠﻴﺔ» ﺳــﻮى «أﻧﻄﻠﻮﺟﻴــﺔ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻤﻌﻨــﻰ» .8وﺑﻮﻓﻘــﻪ أﻳﻀــﺎ ﺗﻨﻔﺼــﻞ اﻹﺗﻴﻘ ـﺎ ،ﻋﻨــﺪ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ،ﻋــﻦ ﻛــﻞ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ وﻻﻫﻮﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻔﺎرق ،ﻟﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺤﺎﻳﺚ ﻣﺒﺎﻃﻦ.
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إن اﻟﻔــﺎرق ﺑــﻴﻦ «اﻹﻧﺴــﺎن» و«ﻣــﺎ ﺳــﻮاﻩ ﻣــﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت» ،أﻧــﻪ «اﻟﻜــﺎﺋﻦ» اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻔﺘــﺎح
اﻟﻤــﺪﺧﻞ إﻟــﻰ «اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ» .وﻫــﻲ «أﺛــﺮة» ﻻ ﺗﻌﻨــﻲ «اﻟﻤﺰﻳــﺔ» ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت وﻻ «اﻟﻤﻴــﺰة» ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻲ
«ﺗﻜﻠﻴﻒ» ﻟﻪ ﻻ «ﺗﺸﺮﻳﻒ» ،و«ﻫﺒﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ» ﻟﻪ ﻻ «أﻋﻄﻴﺔ ﻣﻀﻴﻌﺔ» .ﻓﻤـﺎ ﻣـﺮد «اﺳـﺘﺌﺜﺎر اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻔﻬـﻢ

اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ» إﻻ إﻟــﻰ «اﻧﻔﺘﺎﺣــﻪ» .إذ ﻫــﻮ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻮﺣﻴــﺪ «اﻟﻤﻨﻔــﺘﺢ» ،ﻏﻴــﺮ «اﻟﻤﻮﺻــﺪ» ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ )ﻋﻠــﻰ
ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺄن اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺠﻤـﺎدي( ،أو اﻟﻤﻨﺤﺠـﺐ اﻟﻤﻨﺸـﻐﻞ ﺑﻤﺤﻴﻄـﻪ اﻟﻀـﻴﻖ اﻟﻤﺴـﺘﻐﺮق ﻓـﻲ داﺋـﺮة
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )ﺑﺨﻼف اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ( .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬا ،إﻧـﻪ اﻟﻜـﺎﺋﻦ اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟﻤﻨﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ

أوﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻤـﺎد وﻧﺒـﺎت وﺣﻴـﻮان .وإﻧـﻪ ﻟﻠﻜـﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﻔـﺘﺢ اﻟﻤﻨﺸـﺮح اﻟـﺬي «اﺳـﺘﻮدع» «ﻛﻨـﻪ
اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ» و«ﺳــﺮﻫﺎ» و«اﺳــﺘﻌﻬﺪﻩ» و«اﺳــﺘﺤﻔﻈﻪ» .أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻫ ـﺬا ،ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺣــﺪ اﻹﻧﺴــﺎن أﻧــﻪ اﻟﻜــﺎﺋﻦ
اﻟﻤﻨﻔﺴــﺢ ﻓﺤﺴــﺐ ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﻜــﺎﺋﻦ «اﻟﻤﺴــﺘﺠﻴﺮ» اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ «اﻟﻤﺴﺘﻀــﻴﻔﻬﺎ» و«اﻟﺴــﺎﻫﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ»،

واﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻤﺒــﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﺒــﺮ ﻋﻨــﻪ اﻟﻤﻔﺼــﺢ؛ أي أﻧــﻪ ﻣــﻦ «اﺳــﺘﺤﻔﻈﺘﻪ» اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ أﻣﺮﻫــﺎ وأﻣــﺮ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت و«اﺳﺘﻌﻬﺪﺗﻪ» ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ« :ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻬﺪ» و«ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ».

ذﻟﻚ أن اﻷﺻـﻞ ﻓـﻲ اﻹﻧﺴـﺎن -أو ﻗـﻞ :اﻟﻜﻨـﻪ اﻟﺤـﻖ ﻟﺼـﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜـﺎﺋﻦ -أن ﻳﻜـﻮن ﻫـﻮ «اﻟﻤﺤـﻞ» اﻟـﺬي
ﻓﻴﻪ وﺑﻪ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻣﻨﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ؛ أو ﻗﻞ :ﻫﻮ اﻟَ ْﻤ َﺠﻠﻰ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،إﻧﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي

ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ وﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ذاﺗﻪ .ﻓﻬﻮ ﺻﻮت اﻟﻜﺎﺋﻦ وﺑﻴﺎﻧﻪ .وﻟﺌﻦ ﻫﻮ وﻫﺐ اﻟﻠﺴﺎن دون
ﻏﻴــﺮﻩ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣ ـﺎ وﻫﺒ ـﻪ ﻟﻴﺴــﺘﺄﺛﺮ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻹﺑﺎﻧــﺔ ﻋــﻦ ذاﺗــﻪ ،وإﻧﻤــﺎ ﻟﻴﻌﻴــﺮﻩ ﻏﻴــﺮﻩ .إﻧﻤــﺎ اﻟﻠﺴــﺎن «اﺳــﺘﺤﻔﺎظ»
و«اﺳ ــﺘﻌﻬﺎد» ﻟﻺﻧﺴ ــﺎن اﺗﺠ ــﺎﻩ اﻟﻜ ــﺎﺋﻦ .إذ ﻟ ــﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴ ــﺎن أن ﻳﻨ ــﺰوي ﻋﻠ ــﻰ «أﻧ ــﺎﻩ» ،ﻣﻔﺘﺘﻨ ــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﺣ ــﺪ
اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﻓﻴﻬﺎ واﻻﻧﻐﻤﺎر ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ .إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻴﻪ -اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ «أﺻـﻠﻪ» و«ﺳـﻨﻐﻪ»

و«ﻛﻨﻬــﻪ» اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ و«أﺳــﺎس» ﺗﻌﺎﻟﻘــﻪ ﻣــﻊ «اﻟﻜــﺎﺋﻦ» اﻟﺘﻌــﺎﻟﻖ اﻟﺤــﻖ -ﻫــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﻜــﺎﺋﻦ ﻟﺴــﺎﻧﺎ

ﻣﺴــﺘﻌﺎرا وﻟﺴــﺎن ﺣــﺎل ﻣﻌﺎﻫــﺪ .ﻓﻤﻬﻤــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن «اﻟﻮﺟﻮدﻳــﺔ» ﻫــﻲ أن «ﻳﻜﺸــﻒ اﻟﻜــﺎﺋﻦ» و«ﻳﺒــﻴﻦ ﻋﻨــﻪ»
و«ﻳﺠﻠﻴ ــﻪ» و«ﻳﺒ ــﺮزﻩ» .وذﻟ ــﻚ ﻻ ﺑﻤﻌﻨ ــﻰ أن «ﻳﻨﺘﺠ ــﻪ» أو «ﻳﺼ ــﻨﻌﻪ» أو «ﻳﺨﺘﻠﻘ ــﻪ» ،وإﻧﻤ ــﺎ ﺑﻤﻌﻨ ــﻰ أن

«ﻳﻠﻘﺎﻩ» ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،وأن ﻳﺤﻔﻆ وﺟﻮدﻩ ،ﺑﻤﺎ ﻫﻮ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،وأن ﻳﺼـﻮﻧﻪ وﻳﺆاﻧﺴـﻪ .وﻗـﺪ ﺣـﺪث أن

ﻋﺒــﺮ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﺑﻌﺒﺎرﺗــﻪ اﻟﺸــﻬﻴﺮة« :دع اﻟﻜــﺎﺋﻦ ﺑﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ ،ﻻ
ﺗﺴﺘﻜﺮﻫﻪ وﻻ ﺗﺴﺘﺮﻏﻤﻪ ،وﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻪ وﻻ ﺗﺴﺘﺼﻨﻌﻪ»؛ أي دع اﻟﻜﺎﺋﻦ «ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ» ﻣـﻦ ﺗﻠﻘـﺎء
ذاﺗﻪ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ «ﻣﺴﺘﻜﺮﻫﺎ» ،وإﻧﻤﺎ ﻛﻦ ﻟـﻪ «ﻣﺼـﻐﻴﺎ» ،وﻻ ﺗﻜـﻦ ﻟـﻪ «راﺋﻀـﺎ» و«ﺳﺎﺋﺴـﺎ» ،وإﻧﻤـﺎ ﻛـﻦ

ﻟﻪ «ﻣﻨﺼﺘﺎ» و«ﻣﻌﻴﻨﺎ» ،وﻻ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ «ﻋﺘﺎدا» ﺗﺴﺘﺮﻏﻤﻪ ﺑﻪ ،وإﻧﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻪ «ﻟﺴﺎﻧﺎ» ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻪ .ﻫـﻲ ذي
إﺗﻴﻘﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ.
و«دع» ﻫــﺬﻩ ،ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻋﺒــﺮ ﻋﻨﻬــﺎ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﺑﺈﻋﻤــﺎل ﻟﻔــﻆ «اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ» .ﻓَـ َﺪ ِع اﻟﻜــﺎﺋﻦ؛ ﻣﻌﻨــﺎﻩ « َﺣ ـ ﱢﺮْرﻩُ».
و«ﺣــﺮرﻩ» ﻫــﺬﻩ ،إﻧﻤــﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ ﺳــﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺠــﻮد ﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ؛ أي أن ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘــﻪ وﻳﻌﻠــﻦ.
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وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وأﺳﺘﺎذ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ -إدﻣﻮﻧﺪ ﻫﻮﺳﺮل -اﻟﺸـﻌﺎر« :ﻟﻨﻌـﺪ إﻟـﻰ
اﻷﺷ ـﻴﺎء» ،ﺿــﺎدﻩ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ ﺑﺮﻓــﻊ اﻟﺸــﻌﺎر« :ﻟﻨﺤــﺮر اﻷﺷــﻴﺎء» .وﻣﻌﻨــﻰ أن «ﻧﺤــﺮر» «اﻟﻜــﺎﺋﻦ» ،ﻫــﻮ «أن

ﻧﺪﻋﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻨﻪ»؛ أي أن ﻧﺪﻋﻪ «ﻳﻜﻮن» .ﻓﺈن« :دع» ،ﻫﻨﺎ ،ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨـﻰ «اﺗـﺮك»

أو «اﻫﺠـﺮ» ،أو «ﻻ ﺗﺄﺑــﻪ» و«ﻻ ﺗﺒـﺎﻟﻲ» و«ﻻ ﺗﻬــﺘﻢ» و«ﻻ ﺗﻨﺸـﻐﻞ» ...أي أﻧﻬــﺎ ﻣـﺎ أﻓــﺎدت ﻫـﻲ دﻻﻟــﺔ
«اﻟﺘــﺮك» وﻻ «اﻟﻬﺠــﺮ» ،وﻻ ﻫــﻲ ﻋﻨــﺖ «ﻋــﺪم اﻻﻫﺘﻤــﺎم» و«ﺗــﺮك اﻟﻤﺒــﺎﻻة» و«اﻟﻌﻔــﻮ ﻋــﻦ اﻻﻧﺸــﻐﺎل»،
وﻻ ﻫــﻲ دﻟــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﻣــﻞ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴــﻲ ﻟﻠﻜــﺎﺋﻦ ،ﻻ وﻻ ﻫــﻲ أﻓــﺎدت اﻟﻀــﺪ؛ أي ﺗــﺬﻛﺮﻩ ﻋﻨــﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ
وﺣﺴـ ــﺐ ،وذﻟـ ــﻚ ﺑﻐﺎﻳـ ــﺔ «اﺳـ ــﺘﻌﻘﺎﻟﻪ» و«اﺳﺘﺼـ ــﻨﺎﻋﻪ» و«اﺳـ ــﺘﻐﻼﻟﻪ» و«اﺳـ ــﺘﻨﺰاﻓﻪ» .ﻓﻠـ ــﺌﻦ ﻫـ ــﻮ ﻛـ ــﺎن

«اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﺋﻦ» ،ﻫﻬﻨﺎ ،أﻣﺮا ﻣﻘﺒﻮﻻ ،ﺑﻞ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎ -ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ ﻧﺰﻋﺘـﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴــﻴﺔ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣــﺔ -ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻠــﺰم «اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤــﻖ»؛ أي اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن «ﻳﺤﻔــﻆ
ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ اﻟﻜــﺎﺋﻦ» ،ﺑﺄﻋــﺪل ﺣﻔــﻆ ،وأﻻ «ﻳﺒــﺪدﻫﺎ» ،ﺑﺄﺳــﻮأ اﻟﺘﺒﺪﻳــﺪ .ﻓﻬــﻮ ،ﺑﻬــﺬا ،اﺳــﺘﻌﻤﺎل «ﻛﻴﻨﻮﻧ ــﺔ»
و«دﻳﻤﻮﻣﺔ» ،ﻻ اﺳـﺘﻌﻤﺎل «ﺑﻴـﺪودة» و«زﻳﻠﻮﻟـﺔ» .وﺑﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ« ،دع» ﻫﻨـﺎ إﻧﻤـﺎ ﺗﻔﻴـﺪ «أﻗﺒـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜـﺎﺋﻦ

ﺑﻤﻞء ﺣﺎﻓﻈﺘﻚ وواﻋﻴﺘﻚ» .وﻫﻮ إﻗﺒﺎل ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺠﺮد اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜـﺎﺋﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ
وﻧﻀﺪﻩ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ،وإﻧﻤﺎ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ «ﺗﻔﺘﺤﻪ» اﻟﺬي «ﻳﻮﺟﺪ» ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻌـﻪ ﻋﻨـﺪ اﻧﺒﺜﺎﻗـﻪ وﻣﺠﻴﺌـﻪ،

ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣـﺎ أﻓﻀـﻠﺖ ﺑـﻪ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ وﺟـﺎدت ...ﻻ وﻻ ﻳﻔﻴـﺪ «دع» ﻫﻨـﺎ ﻣﻌﻨـﻰ اﻻﺳـﺘﻬﻼك ﻓـﻲ اﻟﻜـﺎﺋﻦ

واﻻﺳــﺘﻐﺮاق ﻓﻴــﻪ واﻻﻧﻐﻤــﺎر ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻀــﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،أﻓــﺎد ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ ﻃﻤــﺲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘــﻪ،
وذﻟ ــﻚ ﺣﺘ ــﻰ ﻳﻨﺠﻠ ــﻲ ﻛﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺑﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ؛ أي ﺑﻤ ــﺎ ﻳﺴ ــﻤﺢ ﻟﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻫﻨﻨ ــﺎ أن ﻳﻮاﻓ ــﻖ ﻋﻴﻨ ــﻪ؛ ﺑﻤﻌﻨ ــﻰ أن
«ﻳﻨﻜﺸــﻒ» ﻓــﻼ «ﻳﻨﺤﺠــﺐ» ،وأن «ﻳﻨﺠﻠ ـﻲ» ﻓــﻼ «ﻳﺨﺘﻔــﻲ» .وﻟــﺌﻦ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ ﻗــﺪ ﺳــﺘﺮت أﻧــﻮار

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﻜﺜﺎﺋﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ إﺟﻼﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺒﺘﺬل ﺑﺎﻹﻇﻬﺎر وأن ﻳﻨﺎدى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎن اﻻﺷﺘﻬﺎر ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
اﺳ ــﺘﻌﻬﺪت اﻹﻧﺴ ــﺎن أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﺠﻼﻫ ــﺎ ،ﻓ ــﻼ ﻳﺠﻠﻴﻬ ــﺎ ﺑﺎﺑﺘ ــﺬال وإﻧﻤ ــﺎ ﻳﺠﻠﻴﻬ ــﺎ ﺑﺎﺳ ــﺘﺤﻔﺎظ .ذاك أس
«اﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ» ﺑﻤـﺎ ﻫــﻲ ﻧﻔــﻲ اﻻﻧﺤﺠــﺎب وإزاﻟﺘــﻪ ﺳــﺘﺎرﻩ وﺳــﺘﺮﻩ .وﻣﺒﻨــﻰ اﻷﻣــﺮ إذن ،ﻋﻠــﻰ أن ﻧﻌــﺮض أﻧﻔﺴــﻨﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺸﻒ ،وأن ﻧﺪع أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻜـﺎﺋﻦ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ وﺑﻤـﺎ ﻫـﻮ.
وﺣﺪﻩ آﻧﻬﺎ ﻧﺪرك ﻣﻌﻨـﻰ أﻧﻨـﺎ «أﺣـﺮار» ﺑﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻦ أﻣـﺮ إﺳـﻼم أﻧﻔﺴـﻨﺎ ﻻﻧﻔﺘـﺎح اﻟﻜـﺎﺋﻦ .إﻧﻤـﺎ «اﻟﺤﺮﻳـﺔ»
أﻣﺮﻫــﺎ أن ﺗــﺪع ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ اﻟﻜــﺎﺋﻦ ﺗﻨﺠﻠــﻲ .وإﻧﻤــﺎ «اﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ» ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌــﻲ اﻧﺠــﻼء اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟــﺬي ﺑﻔﻀــﻠﻪ
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح.

ﻋﻠﻰ أن ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ إﺗﻴﻘـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻜﻜـﺎﺋﻦ وﻓﻜـﺮ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟـﺬي ﺳـﺎد ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻐﺮﺑـﻲ .إذ

ﻳﻌﺘــﺮف ،ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺔ ﺑﻌﺜﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺆﻟــﻒ ﻛﺘــﺎب «ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ وﻧﻘــﺪ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻘﻴﻤــﺔ» -ﻫﻨــﺮي ﻣﻨﺠــﻴﺲ -ﺑﻤــﺪى
ﺿﺮورة «اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻤﻔﻬـﻮم اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ ﺟﻤﻠـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ» ،وﻣـﺪى إﻟﺤﺎﺣﻴـﺔ
«ﻧﻘــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻤﻔﻬــﻮم» ،وﺑﻀــﺮورة «رﺑﻄــﻪ ﺑﻤﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻮﺟــﻮد» .9واﻟﺤــﺎل أن أﻓﻼﻃــﻮن ﻛــﺎن أول ﻣــﻦ اﺷــﺘﺮع
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اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻮﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻛﺘﻤﺎﻟـﻪ .أﻛﺜـﺮ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا ،إن ﻧﻴﺘﺸــﻪ ،ﺑﺒﻨﺎﺋــﻪ ﻟﻔﻠﺴــﻔﺘﻪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮ اﻟﻘــﻴﻢ ،ﻇــﻞ أﻓﻼﻃــﻮﻧﻲ اﻟﻤــﺬﻫﺐ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻌﻠــﻢ وﻻ

ﻳﺤﺘﺴــﺐ ،ﺑــﻞ إﻧ ـﻪ ﻟــﻢ ﻳﻌــﺮف ﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺘــﻪ ﺣــﺪ ،وذﻟــﻚ ﻣــﺎ دام أﻓﻼﻃــﻮن ﻫــﻮ اﻟﻤﺸــﺮع ﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟﻘــﻴﻢ
)اﻟﺨﻴﺮ( ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز .10
واﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸـﻲء ﻳـﺬﻛﺮ ،ﻟـﺌﻦ ﻓﻜـﺮ ﻧﻴﺘﺸـﻪ ﺑﻤﻨﻄـﻖ «اﻟﻘـﻴﻢ» ،ﻓﻘـﺪ رأى ﻓـﻲ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘـﺎ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ أﻧﻬـﺎ
ﻣﻦ ﻗﺎد -ﺑﺈﺿﻔﺎﺋﻬﺎ ﻗﻴﻤﺎ زاﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء واﻧﻜﺸـﺎف زﻳـﻒ ﻗﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺑـﺈﻋﻼن ﻣـﻮت ﻣﺼـﺪر اﻟﻘـﻴﻢ :اﻹﻟـﻪ

اﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ اﻷﺧﻼﻗــﻲ -إﻟــﻰ اﻟﻘــﻮل :ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﺻــﺎر ﻓﺎﻗــﺪا اﻟﻘﻴﻤــﺔ وﺑــﺎﻃﻼ؛ أي إﻟــﻰ اﻟﻘــﻮل ﺑﺎﻟﻌﺪﻣﻴــﺔ ﺑﻤــﺎ
ﻫــﻲ ﻓﻘــﺪ «اﻹﻟــﻪ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ» ﺳــﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜ ـﺎﺋﻦ وﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﻴﺮ اﻹﻧﺴــﺎن؛ وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ اﻣﺘﻨــﺎع اﻟﻀــﻮاﺑﻂ
اﻟﺨﻠﻘﻴــﺔ واﻷواﻣــﺮ واﻟﻨــﻮاﻫﻲ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻠــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜــﺎﺋﻦ ،وأن ﺗﻔﻴــﺪﻩ ﻣﻌﻨــﺎﻩ وﻧﻈﺎﻣــﻪ
وﻏﺎﻳﺘﻪ11؛ ﻓﺈن ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻣﻴـﺔ ﺑـﺄﺣﻖ اﻟﻨﻈـﺮ ،وﻻ ﻫـﻮ أدرك ﻛﻨﻬﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﻷﺻـﺢ .وﻟـﺌﻦ

ﻫــﻮ ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟﻬــﺬا اﻟﻤــﺂل اﻟﻌــﺪﻣﻲ ﻻﺋﻤــﺎ ﻟﻠﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘــﺎ ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ ،ﺑﺎﻟﻀــﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻣﺸــﺠﻌﺎ

وﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ أﺛﻘﻞ ﺑﻪ ،وﻣﻌﺪا ﻟﻘﻴﻢ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﺴـﺘﻤﺪة ﻣـﻦ إرادة اﻟﻘـﻮة  ،12ﻓﺈﻧـﻪ
إذ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ «اﻟﻌﺪﻣﻴـﺔ» ﺑﻤـﺎ ﻫـﻲ «ﻓﻘـﺪ اﻟﻜـﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﻨـﻰ» ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻏـﺎب ﻋﻨـﻪ اﻟﻨﻈـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ ذاﺗﻬـﺎ

وﻣﺂﻟﻬــﺎ .وﻟــﺌﻦ ﻫــﻮ ﻃــﺮح اﻟﺴــﺆال :ﻟﻤــﺎذا ﻓﻘــﺪ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﻨــﻰ؟ وأﺟــﺎب :ﻷن اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﺑــﺎن زﻳﻔﻬــﺎ

ﻓﺎﻧﻬــﺎرت؛ ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺤــﺪد ﻛﻨــﻪ اﻟﻌﺪﻣﻴــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ،وإﻧﻤــﺎ ﻫــﻮ وﻗــﻒ ﻋﻨــﺪ ﻛﻨﻬﻬــﺎ اﻟﺸــﺒﻴﻬﻲ .وﻟــﺬﻟﻚ ﻗــﺎل
ﻫﺎﻳﺪﺟﺮ :إن ﻧﻴﺘﺸﻪ «ﻣﺎ ﻓﻜـﺮ أﺑـﺪا ﻓـﻲ ﻛﻨـﻪ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘـﺎ» .13وﻣﻌﻨـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل ،أن ﻧﻴﺘﺸـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺨﺎﻟﺠـﻪ
أﺑﺪا ﺷﻚ ﻓﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﻨـﻰ ،وأن ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﺟﺎﻟـﺔ ﻧﻈـﺮﻩ ﻓـﻲ ﻣﺼـﻴﺮ

اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ،ﻓﻴﺨﺒﺮ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ واﻧﺤﺠﺎﺑﻬﺎ وﻏﻴﺎﺑﻬﺎ .وﻫﻮ ﻛﻨـﻪ اﻟﻌﺪﻣﻴـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻻ ﻛﻨﻬﻬـﺎ اﻟﺸـﺒﻴﻬﻲ

اﻟﻤﺰﻋﻮم .14وﻟﻬﺬا ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰل ،إن ﻫﻮ إﻻ اﻟﻌـﺪﻣﻲ ﻧﻔﺴـﻪ اﻟـﺬي ﻓﻜـﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻓﻤﺎ أﺑﺼﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻏﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﻘﻴﻤﺔ» ،ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓـﻲ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ إﻻ ﺑـﺪءا ﻣﻨـﻪ،
وﻏــﺎب ﻋﻨــﻪ درك ﻋﺪﻣﻴــﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ  .15وﻣــﺎ أراد ﻧﻴﺘﺸــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺠــﺎوز اﻟﻌﺪﻣﻴــﺔ –اﻟﻘــﻴﻢ -إن ﻫــﻮ إﻻ ﺳــﺒﺐ

اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ اﻟﺤﻘﺔ ذاﺗﻬـﺎ؛ ﻧﻌﻨـﻲ ﺻـﻴﺮورة اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ «ﻗﻴﻤـﺔ» ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬـﺎ وأﻓﻮﻟﻬـﺎ .وﻟﻬـﺬا ﺣـﻖ اﻟﻘـﻮل ﻓـﻲ
ﺣﻘﻪ :إﻧﻪ ﻫﻮ َﻣ ْﻦ أﺗﻢ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﻣﺮﻫﺎ ﺧﺘﻢ  .16وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻟﺌﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺨﺺ ﻋﻤـﻖ

اﻟﻌﺪﻣﻴــﺔ واﺳﺘﺸ ـﺮاءﻫﺎ وﺗﻔﺸــﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻟﺤﺪاﺛــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻢ ﻟﻬــﺎ أﺻــﻼ وﻻ أﺳﺎﺳــﺎ ،وﻻ اﻗﺘــﺮح ﻟﻬــﺎ

ﺑﻠﺴــﻤﺎ أو دواء .وﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺳــﺒﺐ اﻟﻌﺪﻣﻴــﺔ ،ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻫــﻮ ادﻋــﻰ ،ﻓﻘــﺪ اﻟﻜــﺎﺋﻦ اﻟﻤﻌﻨــﻰ ،وإﻧﻤــﺎ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ ﻫــﻲ
اﻟﺘﻲ اﻧﻔﻘﺪت؛ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،أو ﻗﻞ :إﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﺎ ﺑﺘﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ .17ذاك ﻣـﺎ ﻟـﻢ
ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺘﺸﻪ أﺑﺪا .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺷﺄن اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ ﻧﻴﺘﺸﻪ أن ﻳﻜﻮن «ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ» .18
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وﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻫﻮ «ﻣﻔﻜﺮ اﻟﺨﺘﻢ»؛ ﻧﻌﻨﻲ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺪاﻣﻎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺑﺪﻣﻐﺔ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء واﻟﺘﻤﺎم .وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎﻳﺪﺟﺮ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﻻ أﻣﺮان :أوﻟﻬﻤﺎ؛
أﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻩ ﻛﻞ دواﻋﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺗﺘﻜﺮر وﺗﺘﻘﺮر ،وﻗﺪ ﺗﺠﻤﻌﺖ وﺗﺂﻟﻔﺖ وﻧﻀﺠﺖ،

ﻓﺎﻛﺘﻤﻠﺖ واﺳﺘﺘﻤﺖ :ﻣﻦ ﻣﻨﺰع «ذاﺗﻲ» ،وﻧﺰﻋﺔ «إرادﻳﺔ» ،وﻧﺰوع «إﻧﺴﻲ» ،وﻣﺴﻠﻚ «ﻗﻴﻤﻲ» ...
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﻴﺘﺸﻪ ،ﺑﻬﺬا ،آﺧﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻧﺠﻠﺖ ﻟﻤﻔﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ؛ ﻧﻌﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮن اﻟﻜﺎﺋﻦ إرادة
ﻗﻮة ،وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎع ﻛﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ  .19وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ؛ أن أﻓﻜﺎر ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺗﺤﻜﻤﺎت

ﻋﻘﻞ ﺣﺎﻟﻢ وﻫﺎﻣﺸﻲ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻜﺎرا ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺒﻠﻰ ﺑﻪ راﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎﺣﺔ .ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎر إرادة اﻟﻘﻮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻠﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻋﻠﻰ وﺗﺒﺪﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺠﺎوز ﻟﻺﻧﺴﺎن
اﻷﺧﻴﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻫﻮ ذاك اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرض ،إﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻤﺎم ﻓﻲ زﻣﻨﻨﺎ
ﻫﺬا .أََﻻ إن اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺤﻴﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،إﻧﻪ ﻧﺤﻦ .أََﻻ إن اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﺗﺴﻮد ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ

إرادة ﻗﻮة ﺗﺴﺘﺄﺳﺪ وﺗﻬﻤﻴﻦ 20؛ أي ﺑﻤﺎ ﻫﻲ إرادة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺗﻤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻤﻠﻜﺔ .ذاك ﻣﺎ

رآﻩ ﻧﻴﺘﺸﻪ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ،وﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺳﻄﻮﺗﻬﺎ .21
يورغن ھابرماس :أخالقية النقاش
دارت ،ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ ﻗﺮن اﻷﺧﻴﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ أﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس
ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة .وﻛﺎن ﻣﺪارﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺠﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﺘﺤـﻮﻻت
اﻟﺘــﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ :أﻳﻬﻤــﺎ اﻷوﻟــﻰ واﻷﺟــﺪر واﻷﺣــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘــﺪﻳﻢ« :اﻷﻣــﺮ اﻟ َﺨﻴﱢ ـﺮ» )ﻗﻴﻤــﺔ

«اﻟﺨﻴ ــﺮ»( أم «اﻷﻣ ــﺮ اﻟﻌ ــﺎدل» )ﻗﻴﻤ ــﺔ «اﻟﻌ ــﺪل»(؟ وﻛ ــﺎن أن ﻣ ــﺎل «اﻟﺠﻤ ــﺎﻋﻴﻮن» إﻟ ــﻰ ﺗﻘ ــﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤ ــﺔ

«اﻟﺨﻴ ــﺮ» ﻋﻠ ــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ «اﻟﻌ ــﺪل» ،داﻓﻌﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻧ ــﺰوﻋﻬﻢ إﻟ ــﻰ ﺗﻔﻀ ــﻴﻞ ﺣﻔ ــﺎظ «اﻟﺠﻤﺎﻋ ــﺔ» ﻋﻠ ــﻰ
«اﻟﺨﻴﺮ» -ﻣﺒـﺪأ ﻓﻜـﺮﻫﻢ وﻣـﺪارﻩ اﻟـﺬي ﻋﻠﻴـﻪ ﻳـﺪور -ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﺪأ اﻟﻌـﺪل اﻟـﺬي ﻳـﻨﻤﻂ «اﻻﺧـﺘﻼف» ﺑـﻴﻦ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﻳﺴﻮي اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻴﻊ «ﺧﻴﺮ» اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ .ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻣـﺎل ،ﺑﺎﻟﻀـﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ،

«اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴــﻮن» إﻟــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﻢ «اﻟﻌــﺪل» ﻋﻠــﻰ «اﻟﺨﻴــﺮ» .واﻟــﺬي ﻋﻨــﺪ ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس أن «ﺧﻴــﺮ» اﻟﻔــﺮد داﺧــﻞ

اﻟﺠﻤﺎﻋ ــﺔ و«ﻋ ــﺪل» اﻟﺠﻤﺎﻋ ــﺔ ﻟ ــﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐ ــﻲ أن ﻳﻨﻈ ــﺮ إﻟﻴﻬﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬﻤ ــﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿ ــﺎن وﻻ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬﻤ ــﺎ
ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎن.
واﻟﺤــﻖ أﻧــﻪ ﺗﺘﺨــﺬ «اﻹﺗﻴﻘــﺎ» ﻣــﻦ ﺑــﻴﻦ ﻣــﺎ ﺗﺘﺨــﺬﻩ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل ،ﺑﻴﻨــﺔ أﺣﻴﺎﻧــﺎ وﻣﺴــﺘﺘﺮة أﺣﻴﺎﻧــﺎ أﺧــﺮى ،ﻓــﻲ

ﻛﺘﺎﺑــﺎت ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس اﻟﻤﺘﻌــﺪدة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺷــﻜﻞ ﻣــﺎ اﺻــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴــﻪ إﺳــﻢ «إﺗﻴﻘــﺎ اﻟﻨﻘــﺎش» أو «أﺧﻼﻗﻴــﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ» .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺮﻩ
ﻫﻤــﺎ« :اﻷﺧــﻼق واﻟﺘﻮاﺻــﻞ» ) (1986و«ﻓــﻲ أﺧﻼﻗﻴــﺎت اﻟﻨﻘــﺎش») .(1991ﻫــﺬا ﻓﻀــﻼ ﻋﻤــﺎ اﻧﺒــﺚ

ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ﺷﺄن ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ).(1990
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واﻟﺤﺎل أن أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺿﺮب ﻣﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳـﺄﺗﻠﻒ ،واﺧﺘﻴـﺎر
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﺘﺨﻴﺮ .ﻓﻘﺪ ﺳـﻌﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس ،ﺑﺄﺧﻼﻗﻴـﺎت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻫـﺬﻩ ،إﻟـﻰ إﺣـﺪاث ﺗﻮﻟﻴﻔﻴـﺔ ﺑﺪﻳﻌـﺔ ﻓـﺬة

ﺑــﻴﻦ أﺧﻼﻗﻴﺘـﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿــﺘﻴﻦ :ﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻟﻔــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ واﻹﻃﻼﻗﻴــﺔ اﻟﻤﺠــﺮدة )ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ أﺧــﻼق

ﻛﺎﻧﻂ اﻟﻘﺸﻔﺔ( ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻧﺴﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ .ﺛﻢ إﻧﻪ اﺧﺘـﺎر اﻟـﺪﻓﺎع ﻋـﻦ
ﻧﺰﻋــﺔ أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ واﻋﻴــﺔ ﺿــﺪ اﻟﻨﺰﻋــﺔ اﻟﻘﺮارﻳــﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺧــﻼق ،ﻛﻤــﺎ ﻣــﺎل إﻟــﻰ ﺗﻐﻠﻴــﺐ ﻛﻔــﺔ
«اﻵداب» -ﺑﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺪﻣﺎء -و«اﻷﺧﻼﻗﻴـ ــﺎت» -ﺑﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻤﺤـ ــﺪﺛﻴﻦ -وذﻟـ ــﻚ ﺿـ ــﺪا ﻋﻠـ ــﻰ «اﻷﺧـ ــﻼق

اﻟﺠﻮﻫﺮﻳــﺔ» -اﻟﻤﺠــﺮدة ﻋــﻦ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ -اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗﺮاﻋــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺎت .ورﻏــﻢ
ﻣﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟـﻰ اﻟﻔﻌـﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﺰﻋﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ.22
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴﺎﻩ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻫـﻮ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺒـﺪأ أﺳـﺎس

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺪاول اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ واﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻐﺎﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ .ﻟﻜـﻦ،

ﻫﻬﻨــﺎ ﺗﺘﺒــﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس ﻟﻠﻨﻈــﺮ اﻟﺨﻠﻘــﻲ اﻟﻜــﺎﻧﻄﻲ« :ﺑــﺪل أن أﻓــﺮض ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻵﺧ ـﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋــﺪة
ﻋﻠﻲ أن أﻋﺮض ﻗﺎﻋﺪﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻏﻴـﺎر ﺣﺘـﻰ
أﺧﻼﻗﻴﺔ أرﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻮﻧﻴﺔ )ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﻔﻌﻞ( ،ﱠ

ﻧﻔﺤﺺ ﺳﻮﻳﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎش ،أﻣﺮ ادﻋﺎﺋﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ )ﻛﻤـﺎ ﺻـﺎرت أﺧﻼﻗﻴـﺔ اﻟﻨﻘـﺎش -اﻟﺘـﻲ ﻳـﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬـﺎ
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس -ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ( .وﺑﻬﺬا ﻳﺤﺪث اﻧﺰﻻق :إذ ﻻ ﻳﺼـﻴﺮ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﻞ واﻗﻌـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻤﻨـﻰ ﻛـﻞ اﻣـﺮئ
أن ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻌﺎرﺿﻪ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺎﻩ )ﻛﻤـﺎ ﺷـﺎء ﻟـﻪ ﻛـﺎﻧﻂ( ،ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻛﻮﻧﻴـﺎ ،وإﻧﻤـﺎ
ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ،ﺑﺎﻹﺟﻤـﺎع ،أن ﻳﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻮﺳـﻤﻪ ﻗﺎﻋـﺪة ﻣﻌﻴﺎرﻳـﺔ ﻛﻮﻧﻴـﺔ )ﻛﻤـﺎ ﺻـﺎر ﻳﺸـﺎء
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس(» .23ﺑﻮﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ،ﻓﺈن اﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑﻴﻦ «إﺗﻴﻘﺎ» ﻛﺎﻧﻂ و«إﺗﻴﻘﺎ» ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻫـﻮ أن

اﻷول ﻳﻘــﻴﻢ ﻣﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻌــﻞ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة «اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ» اﻟﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﻬــﺎ ﺷــﻚ ،وﻫــﺬا ﻳﻘﻴﻤﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﻜـﺮة «اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﺎش» واﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗـﻨﺠﺢ ﻛﻤـﺎ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗﻔﺸـﻞ .وﺑﻬـﺬا ﻧﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ

ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﻂ ﻋـﻦ «اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ» إﻟـﻰ «ﺗﺴـﻮﻳﻖ» ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت ﻓـﻲ ﺳـﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ؛ أي إﻟـﻰ
ﺟﻌﻠﻬﺎ «ﻛﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ».24

ﻫــﻮ ذا ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ« :ﻣﺒــﺪأ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ» -اﻟــﺬي ﺻــﺎر ﻣﻌﺮوﻓــﺎ اﺧﺘﺼــﺎرا ﺑــﺎﻟﺤﺮف اﻟﻼﺗﻴﻨــﻲ اﻷول ﻣــﻦ ﻟﻔــﻆ
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ  .Uوﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤـﺎج ﺑـﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻧﺠـﻮى أو

ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺤﺪث ﺑﻪ اﻟﻤﺮء ﻧﻔﺴـﻪ -ﺣـﻮار داﺧﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤـﺮء وﻧﻔﺴـﻪ ﻳﻨﺘﻬـﻲ إﻟـﻰ ﻓﺮﺿـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻋﻠـﻰ

ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ودون اﺳﺘﺸﺎرة أﻏﻴﺎرﻩ -إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮارﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ-
أو ﻗــﻞ «ﺗﺤﺎورﻳــﺔ»  -ﺗﻨﺘﻬــﻲ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻮﻓــﺎق ﻓــﻲ اﻟﺤﺠﺎﺟــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺗــﺪوول
اﻟﻨﻘــﺎش ﻓــﻲ أﻣــﺮ ﺻــﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑــﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ .25ﻫــﻮ ذا ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻳﺘﺤﻘــﻖ اﻟﻮﻓــﺎق ،إذ ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ
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ﺗﻘﺒــﻞ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻳــﺔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ ذات «ﺻــﻼﺣﻴﺔ»  -اﻟﻠﻬــﻢ إﻻ إن ﻫــﻲ ﻋﺒــﺮت ﻋــﻦ «إرادة ﻋﺎﻣــﺔ» ﺗﺠﻌــﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ «ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻛﻮﻧﻴﺎ» أو «ﻛﻠﻴﺎ» .وﻫﻨﺎ دﻳﻦ آﺧﺮ -ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜـﺎﻧﻄﻲ -ﻳﺸـﻌﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻂ ﺗﺠـﺎﻩ
اﻟﻔﻴﻠﺴــﻮف اﻷﻟﻤــﺎﻧﻲ ﻛــﺎرل أوﺗــﻮ أﺑﻴــﻞ ،وﻫــﻮ أن ﻣﻨــﻪ ﺗﻌﻠــﻢ ﻛﻴــﻒ أن «اﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﺑــﻴﻦ اﻟــﺬوات» ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن
ﻳﺘﻘﺪم ﻛﻞ «أﺧﻼق ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ».
ﻫــﺬا ﻣــﻊ اﻟﻌﻠــﻢ أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻳﻠــﺰم اﻟﻔﺼــﻞ ﻳــﺒﻦ «اﻟﺤﺠــﺎج اﻷﺧﻼﻗــﻲ» و«اﻟﻨﻘــﺎش اﻟﻌﻤﻠــﻲ» :إذ ﻳﻠــﺰم أن
ﻳﺘﺄﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ «ﻧﻘﺎش ﻣﺘﻌﺎل» ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ «ﻧﻘﺎش ﻋﻤﻠﻲ».

ﺗﺘﺮﺗــﺐ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻼت اﻟﺘــﻲ أدﺧﻠﻬــﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻷﺧــﻼق اﻟﻜﺎﻧﻄﻴــﺔ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــﺮﻩ

اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻓﺤﺴـﺒﻪ ،ﻣـﺜﻼ ،ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻤﻮﺿـﻮع «ﻣـﺎ اﻟﺸـﺄن» اﻟﻌـﺎدل «أﺧﻼﻗﻴـﺎ؟» أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺤـﻂ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ –ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ -داﺧﻞ ﻧﻘﺎش ﻋﻤﻠﻲ .ووﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ «ﻣـﺎ اﻟﺤﻴـﺎة
اﻟﻄﻴﺒﺔ؟» أو ﻣﺜﻴﻞ «ﻣﺎ اﻟﺴﻌﺎدة؟» ﻣﺴﺄﻟﺔ «وﺟﻮدﻳﺔ» ،وإﻧﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ «آداﺑﻴﺔ» ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴـﺎن ﺷـﺮوط ﺻـﺤﺔ

أﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد .وﻫﻬﻨﺎ ﻳﻤﻴـﺰ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس ﺑـﻴﻦ «اﻹﺗﻴﻘـﺎ» ،ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ،و«اﻷﺧـﻼق»،
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أن «اﻹﺗﻴﻘـﺎ» ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻷﻓﺮاد ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﺧﺘﻴـﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ؛ أي ﻣـﻦ
ﺣﻴــﺚ ﺧﻴــﺎرات اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺘــﻲ آﻣﻨــﻮا ﺑﻬــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ «اﻷﺧــﻼق» ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﺪﻓﻊ إﻟــﻰ

ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى «ﺻﻼﺣﻴﺔ» اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻴﺶ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬا ،ﻻ ﻳﺘﻌﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺈﺗﻴﻘـﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻓﺤﺴـﺐ وإﻧﻤـﺎ ﺑﺼـﻠﺔ ﻫـﺬﻩ اﻹﺗﻴﻘـﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ،ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ،
وﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ«إﺗﻴﻘﺎ دوﻟﻴﺔ» ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻓﻬﻲ إﺗﻴﻘـﺎ ﺷـﺪﻳﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺑﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ .وﻫـﻲ
أﺷﺪ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﺑﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ اﻟـﺪوﻟﻲ .إذ ﻣـﻦ ﺷـﺄن «إﺗﻴﻘـﺎ اﻟﻨﻘـﺎش» أﻻ ﺗﻘﺼـﻲ أﺣـﺪا ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎش ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻲ

ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ «ﻋﻨﻒ» إﺛﻨﻲ.
جون راولز :أخالقيات العدالة
ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس وراوﻟـﺰ أن ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻻ ﻳﺘـﺮدد ،أﺛﻨـﺎء اﻟﺤﺠـﺎج ﻋﻠـﻰ أﻓﻜـﺎرﻩ ،ﻓـﻲ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟـﻰ

وﺿﻊ «ﺣﺎﻻت اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ» .رأﻳﻨﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻳﻔﺘﺮض «ﻓﻀﺎء ﺣﻮارﻳـﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴـﺎ» ،وﻫـﺎ ﻧﺤـﻦ ﻧﻠﻔـﻲ راوﻟـﺰ ﻳﻀـﻊ

ﻓﺮﺿﻴﺔ «اﻟﻮﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ» ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺒﺪأﻳـﻪ ﻓـﻲ أﻣـﺮ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ .وﻟـﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒـﺮ ﻛﻼﻫﻤـﺎ اﻟﺤـﻮار اﻟـﺬي
ـﻮار ﺑــﻴﻦ أﻫــﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ :ﺣــﻮار أَ ِو ّداء وأﺧــﻼء
ﺣــﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺑﻮﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺼــﻒ ﺑــﻪ ﻫﺎﻳــﺪﺟﺮ ﻋــﺎدةً اﻟﺤـ َ
وأﺻﻔﻴﺎء.

وﻗﺪ اﻋﺘﺮف ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﺄن راوﻟﺰ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﻧﻔـﺾ اﻟﻐﺒـﺎر اﻟـﺬي ﻏﻄـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ اﻟﻜﺒـﺮى ﻓـﻲ

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وأﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻋـﺎد إﻟـﻰ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ دراﺳـﺎت ﻋﻠﻤﻴـﺔ
ﺟــﺎدة ،وذﻟــﻚ ﺑــﺪءا ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﺸــﻬﻴﺮ «ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ» .26وﻋﻨــﺪﻩ أن ﻛــﺎﻧﻂ ﻛــﺎن ﻫــﻮ أول ﻣــﻦ ﺻــﺎغ

اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺤــﻮ ﻳﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑــﺎت ﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ ,وﻟﻘــﺪ ﺣــﺪث أن
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ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧﺸـﻮب اﻟﻨـﺰاع ﺑـﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻠﺰﻣﻨـﺎ أن ﻧﻘـﻮم ﺑﻤـﺎ ﻳﻜـﻮن
«ﺣﺴــﻨﺎ» ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺷــﺨﺎص .ﻫــﺬا ﻣــﻊ ﺳــﺒﻖ اﻟﻌﻠــﻢ أن اﻟﺴــﺆال ﻋــﻦ «اﻷﻣــﺮ اﻟﺤﺴــﻦ» ﺳــﺆال

اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز .ﻫﻮ ذا اﻟﺴـﺆال اﻟـﺬي أﻟﻬـﻢ راوﻟـﺰ ﻓـﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ ﻋـﻦ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ ،وﻗـﺪ ﺟـﺪدﻩ ﻫـﺬا ﺑﺘﺴـﺎؤﻟﻪ:
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤـﻮاﻃﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣـﺎ أن ﻳﺘﻌﺎﻳﺸـﻮا ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺷـﺮوط ﻋﺪاﻟـﺔ .وﻗـﺪ ﻋـﺎرض راوﻟـﺰ ﻓـﻲ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺰﻋﺘﻴﻦ -اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺸﻜﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى -واﻗﺘﺮح ﻗﺮاءة ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺑـﻴﻦ
اﻟﺬوات ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺎﻧﻂ اﻷﺧﻼﻗﻲ :ﻓﻜﺮة «اﺳﺘﻘﻼل اﻹرادة».

وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ،ﻓﻲ «أﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ» ،ﻣﻦ «اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ» ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺘﺸـﻜﻞ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻗﻮاﻋـﺪ

اﻟﺴــﻠﻮك ،ﻓــﺈن راوﻟــﺰ ﺟﻌــﻞ ﻣــﻦ «اﻟﻤﻔﺎوﺿــﺔ» ﻣــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻘــﻮم اﻟﻤﺒــﺎدئ اﻷﺳــﺎس ﺑــﻴﻦ أﻓـﺮاد ﻳــﺪاﻓﻌﻮن ﻋــﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ .واﻟﺤﺎل أن ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎوﺿـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ -ﻓـﻲ ﺣـﺎل «اﻟﻮﺿـﻊ اﻷﺻـﻠﻲ»-
ﻛﻤــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻌﻘــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،وإﻧﻤــﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘــﻲ

اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ :إذا ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻫـﺆﻻء اﻷﻓـﺮاد اﻷﻣـﻮر ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺤﻴـﺰة ،وﻗـﺪ وﺿـﻌﻮا وراء ﺣﺠـﺎب
ﺟﻬﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻴﺴﻮا ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ أو ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ أو وﺿﻌﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو أذواﻗﻬـﻢ أو ﻏﺎﻳـﺎﺗﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة ،اﻟﻠﻬــﻢ إﻻ أن ﻳﻌﺮﻓــﻮا أن ﺑﻌــﺾ «اﻟﺨﻴ ـﺮات اﻷوﻟﻴــﺔ» -اﻟﺤﺮﻳــﺔ واﻟﻐﻨــﻰ واﻟــﺪﺧﻞ و«أﺳــﺲ

اﺣﺘ ـﺮام اﻟــﻨﻔﺲ» -ﺿــﺮورﻳﺔ ﻟﻌــﻴﺶ ﺣﻴــﺎة ﻃﻴﺒــﺔ ،ﻓــﺈﻧﻬﻢ ﻳﺨﺘــﺎرون آﻧﻬــﺎ أن ﻳﺤﻜﻤــﻮا ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣﺒــﺪأﻳﻦ ﻣــﻦ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ :اﻷول ﻣﺒﺪأ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺪ وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،(...واﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻣﺒـﺪأ ﻳﻘﻠـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣـﺎ أﻣﻜـﻦ ﻟﻔﺎﺋـﺪة
اﻷﺷﺪ ﺗﻀﺮرا وﺿﻌﻔﺎ .ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻳﻘﺮر اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻬـﺎ

-اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺤﺮﻳـﺔ ذاﺗﻬـﺎ -وﻣـﻦ ﺷـﺄن اﻟﻤﺒـﺪأ اﻟﻼﺣـﻖ أن ﻳُﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷول وأﻻ

ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﺑﺤﺎل .وراوﻟﺰ ﻳﻘﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺔ «اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎدل» ﻋﻠـﻰ «اﻟﺨﻴـﺮ» .وﻫﻤـﺎ ﻣﻌـﺎ ﻣﺒـﺪآ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ
ﻫﻲ إﻧﺼﺎف.

ﻟﻜــﻦ ،ﺛﻤــﺔ راوﻟــﺰ «ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ» وراوﻟــﺰ «ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ» .وﻳﻤﻜــﻦ إﺟﻤــﺎل ﻣﻮﻗﻔــﻪ اﻟﺠﺪﻳــﺪ،
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺷـﻤﻮﻟﻴﺔ -ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻗﺪ راﻣﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺣﺘـﻰ ﺻـﺎرت ﻻ ﺗـﺬﻛﺮ إﻻ ﺑـﻪ وﻻ ﻳـﺬﻛﺮ اﺳـﻤﻪ إﻻ ﻣﻘﺮوﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ -ﺗﻠﻘـﺎء
ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺼﻮر أﺷﺪ ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻃﺎرﺣﺎ ﺗﻠﻚ،

ﺳﺎﻋﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺼـﻮر أﺧﻼﻗـﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟـﺔ -ﺑـﺪأ ﻳﺘﺨﻠـﻰ ﻋﻨـﻪ -وﺗﺼـﻮر ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺑـﺪأ ﻳﻠـﺢ ﻋﻠﻴـﻪ.
واﻟﺒــﺎدي أﻧــﻪ ﺑــﺪأ ﻳﺮاﺟــﻊ ﺑﻌــﺾ ﺗﺼــﻮراﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ ،ﻟﻴﺘﻌﻠــﻖ أﻛﺜــﺮ ﻓــﺄﻛﺜﺮ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﺻﺎر إﻟﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﻻﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ ﻟﻤﺒـﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ ،ﻓـﻲ «اﻟﻮﺿـﻊ اﻷﺻـﻠﻲ»،
ﻻ ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﺧﻴــﺎرا «ﻣﺠــﺮدا» وإﻧﻤــﺎ ﺑﻮﺳــﻤﻪ ﺧﻴــﺎرا ﺗــﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴــﻪ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
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ﺑﺘﺼﻮرﻩ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ «ﻋﻘﻼﻧﻲ» .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ،ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻛـﺎﻧﻂ اﻟﻤﺠـﺮدة ،ﺑـﻞ
وإﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ ﺗﻌﻤــﻴﻢ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﻌﻘــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺒــﺪل ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻋــﺮض ﻧﻈﺮﻳﺘــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺣﺪﻩ وﻟـﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻤﺒ ـ ــﺎدئ واﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎرات واﻟﻘ ـ ــﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴ ـ ــﻔﻴﺔ اﻟﺸ ـ ــﻤﻮﻟﻴﺔ .ﻓﻘ ـ ــﺪ ﻃ ـ ــﺮح ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣﻘﺪﻣ ـ ــﺔ ﻛﺘﺎﺑ ـ ــﻪ «اﻟﻌﺪاﻟ ـ ــﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ» ،اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺑﻮﻓــﻖ اﻟﺘﻌــﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ« :اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ اﻷﺳــﺎس ﻫــﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻓﻬــﻢ
ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ ﺟـﺰءا ﻣــﻦ ﻣــﺬﻫﺐ ﺷـﻤﻮﻟﻲ ،دﻳﻨــﻲ وﻓﻠﺴـﻔﻲ أو أﺧﻼﻗـﻲ -واﻟـﺬي ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ

ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎدل ﺑﻮﺳﻤﻪ إﻧﺼﺎﻓﺎ -أم أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻮرا ﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟـﺔ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﺎم
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ» .27واﻟﺘﺼﻮر اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ إﻟـﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس -ﻓـﻲ ﺳـﺠﺎﻟﻪ اﻟﺸـﻬﻴﺮ ﻣﻌـﻪ -ﻣـﻦ
ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻤﻮﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎول ﻳﺨﻀـﻊ ﻛـﻞ أﻣـﺮ ﻳﻨﻈـﺮ ﻓﻴـﻪ إﻟـﻰ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻗـﻴﻢ ﺛﺎوﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺮﻩ .أﻣـﺎ ﺗﺼـﻮرﻩ اﻟﺠﺪﻳـﺪ،
ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﻣﺒــﺪأي اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻲ إﻧﺼــﺎف ،ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ

ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺜــﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻔﺘــﺮض أﻧﻬ ـﺎ ﺷــﻤﻮﻟﻴﺔ ،وﻟﻜــﻦ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺤﻤــﻲ ﻣﺜــﺎﻻ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺎ .ﻟﻘﺪ ﺻـﺎر ﻫﺪﻓـﻪ ،ﻓـﻲ اﻷﺧﻴـﺮ ،ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻜـﻮن ﻗﻄـﺐ اﻟﺮﺣـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﺗﺴــﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻣــﻊ ﺗﻌﺪدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ .28ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﺪدي ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻴـﻪ

ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ :أﺧﻼﻗﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ .وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻠـﺘﻬﻢ.
وﻟــﻴﺲ ﻳﻨﺘﻈــﺮ ﻣــﻨﻬﻢ أن ﻳﻔﻌﻠــﻮا ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈــﻮر .وﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻟﻜــﻞ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻌﺪد ﻫﻮ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟـﺬي ﻳﻔﺘـﺮض ،ﻟـﺪواﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ،ﺗﻌـﺪداً ﻓـﻲ اﻟﻤـﺬاﻫﺐ اﻟﺸـﻤﻮﻟﻴﺔ

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻋﺎدﻳـﺔ ﻹﻋﻤـﺎل اﻟﻤـﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻘﻠﻬـﻢ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﻣﺆﺳﺴـﺎت
ﺣﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ دﺳﺘﻮري .29ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘـﺮض ﻛـﺬﻟﻚ أن ﻳﻮﺟـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣـﺬﻫﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻘﻼﻧـﻲ
ﻻ ﻳــﺮﻓﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻨﻈــﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ .وﺑﻜــﻞ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻳﻔﺘــﺮض دوﻣــﺎ أﻻ ﻳﺸ ـﺘﻤﻞ
ﻣﺠﺘﻤــﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺬاﻫﺐ ﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ ،ﺑــﻞ ﻗــﺪ ﻳﺸــﻤﻞ ﻣــﺬاﻫﺐ ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ أو ﺣﺘــﻰ ﺷــﺪﻳﺪة

اﻟﻬــﺬﻳﺎن .ﻟﻘــﺪ ﺻــﺎر اﻟﻤﺸــﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻫــﻮ :ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺮ وﻋــﺎدل،
ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺣﺮار وﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﻨﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻼﺋﻤـﺔ،
أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﻮﺟــﻮد؟ ﺑــﻞ ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻬــﺬﻩ اﻟﻤــﺬاﻫﺐ أن ﺗﺘﻌــﺎﻳﺶ وﺗﺴــﻨﺪ اﻟﺘﺼــﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي

ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺪﺳﺘﻮري؟ وﺟﻮاﺑﻪ ﻫﻮ :ﺑﻤﻘﺪرة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.
بول ريكور :إتيقا الذات
ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻮل رﻳﻜﻮر إﻟـﻰ رﻓـﺾ «أﺧﻼﻗﻴـﺎت» ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس وراوﻟـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ اﻟﺴـﻮاء .وذﻟـﻚ ﺑﺤﻜـﻢ ﻛﻮﻧﻬﻤـﺎ

ﺿــﺮﺑﺎ ﻣ ــﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴـ ـﺎت «آداﺑﻴـ ـﻲ» اﻟﻤﻨﺤــﻰ .ذﻟ ــﻚ أﻧ ــﻪ ﻳﺠ ــﺪ أﻧـ ـﻪ ﻳﻜﻤــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺒ ــﻊ اﻟﻔﻜ ــﺮ اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ
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اﻟﺤﺪﻳﺚ راﻓـﺪان« :إﺗﻴﻘـﺎ اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻄﻴﺒـﺔ» و«أﺧـﻼق اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳـﺔ» .اﻷوﻟـﻰ راﻓـﺪﻫﺎ أرﺳـﻄﻮ اﻟـﺬي
أﺳﺲ ﺣﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ «اﻹﺗﻴﻘﺎ» اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ؛ أي ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻣـﺮ اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻄﻴﺒـﺔ ﻓـﻲ

إﻃــﺎر ﻋﻮاﺋــﺪ وﻣﻤﺎرﺳــﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ راﻓــﺪﻫﺎ ﻛــﺎﻧﻂ اﻟــﺬي ﻣــﺎل إﻟــﻰ أﺧــﻼق «آداﺑﻴــﺔ» ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﺢ

ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر «اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺨﻠﻘــﻲ» ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ ﺑﻤﻌــﺰل ﻋــﻦ ﺳــﻴﺎﻗﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ .واﻟﺤــﺎل أن ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺜﻨﻮﻳــﺔ ﻫــﻲ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،ﻓـﻲ اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ،ﻟﻜـﻲ ﺗﺘﺠﺴـﺪ ﻓـﻲ ﺗﻴـﺎرات اﻟﻔﻜـﺮ اﻷﺧﻼﻗـﻲ
اﻟﺠﺪﻳــﺪة .ﻓــﺈن ﻫــﻮ ُﻛﺸــﻒ أﻣﺮﻫــﺎ ُوﺟــﺪ أن «أﺧﻼﻗﻴــﺎت» راوﻟــﺰ ،ﺑﻨﺰﻋﺘﻬــﺎ اﻟﺼــﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ وﺑﻤﻌﺎداﺗﻬــﺎ

ﻟﻜــﻞ ﻏﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣــﺎ ﻫــﻲ ،ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ،إﻻ «إﺗﻴﻘــﺎ آداﺑﻴــﺔ» .ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ،ﺑﺎﻟﻤﺜــﻞ ،ﻣــﺎ أﺧﻼﻗﻴــﺎت اﻟﻨﻘــﺎش ،اﻟﺘــﻲ
ﻳﻘــﻮل ﺑﻬــﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس ،إﻻ إﻋــﺎدة ﺑﻨــﺎء ﻷﺧــﻼق ﻛــﺎﻧﻂ اﻟﺼــﻮرﻳﺔ وﻗــﺪ ﺗﺴــﻤﺖ ﺑﺘﺴــﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳــﺪة :أﺧــﻼق
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻤﻮج اﻟﻮﻋﻲ إﻟﻰ أﻧﻤﻮذج اﻟﻠﻐﺔ.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻳﻔﻜﻚ ﺑﻮل رﻳﻜـﻮر ﺻـﻠﺔ «اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ» ﺑﺎﻟـﺬات )اﻟﻜﻮﺟﻴﻄـﻮ( .وﻳـﺮى ﺿـﺮورة أن

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺬات ،ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ دﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة وﺧﺎﻟﻄﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪد ﺑﺤﻴﺚ أﻣﻜﻦ ﻟﻬـﺬﻩ اﻟـﺬات
أن ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺤـﻞ اﻵﺧـﺮ؛ ﻣﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻛﻮﻧﻴـﺔ ﺑﺤـﻖ ،ﻻ ﻛﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﺨﻠﻘﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻧﻄﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻨﺪة
إﻟﻰ اﻟﻜﻮﺟﻴﻄﻮ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ.

واﻟﺤﺎل أن رﻳﻜﻮر ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻨﺰﻋﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ :اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ واﻵداﺑﻴﺔ .ﻓﻼ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﺘـﺪر ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ
أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺣﻘــﺔ .وﺣﺘــﻰ إن ﺑــﺪا أﻧــﻪ ﻳﻌﻄــﻲ أوﻟﻮﻳــﺔ ﻟﻸوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻔﻮﺗــﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺨــﺎﻃﺮ
ﺳــﻘﻮط اﻷﺧــﻼق اﻟﻐﺎﺋﻴــﺔ ،وﻗــﺪ ﺻــﺎرت ﻟﺸــﻌﺐ ﻣــﺎ ﻋﻮاﺋــﺪ ﻣﻨﺸــﺌﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﻨﺰﻟــﻖ إرادة اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋــﻦ ﻛــﻞ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻮﻧﻴﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﺗﻄﺎﻟﺐ.

واﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب «اﻟﺬات ﺑﻮﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺂ َﺧﺮ» ﻗﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ رﻳﻜﻮر اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .30وﻫـﻮ ﻋﻤـﻞ ﻳـﺪور ﻋﻠـﻰ

ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ «إﺗﻴﻘـﺎ اﻟـﺬات اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ» ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أن اﻹﻧﺴـﺎن ﻫـﻮ «إﻧﺴـﺎن اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻳﺘﻴﻘﻴـﺔ» .وﺗﺘﺤـﺪد

اﻟﺼﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻩ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻟﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .وﻳﺘﺨﺬ رﻳﻜﻮر ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻳﺘﻔﺎدى ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻔﻴﻦ ﻗﺼـﻴﻴﻦ:
ﻣﻮﻗﻒ ﻫﻮﺳﺮل اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺮ «ﺗﻤﺜﻼ ﻣﻤﺎﺛﻼ» ﻟﻠـﺬات؛ أي أن اﻟﻐﻴـﺮ ﻫـﻮ أﻧـﺖ ﻟﻜـﻦ ﻓـﻲ ﺗﺼـﻮرك،

ﻣﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻌﺠــﺰ ﻣﻌ ـﻪ ﻋــﻦ ﺟﻌــﻞ اﻟﻐﻴــﺮ ﻳﻨﺠﻠــﻲ ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﻋﻨﺼ ـﺮا ﻣﻜﻮﻧــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻫﻮﻳــﺔ اﻟــﺬات .وﻣﻮﻗــﻒ
ﻟﻴﻔﻨﺎس اﻟﺬي إذ أﻟﺢ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻐﻴﺮ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻳـﺪﻋﻮﻧﻲ إﻟـﻰ أن أﻛـﻮن ﻣﺴـﺆوﻻ ﻋﻨـﻪ.
ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻴﻔﻨﺎس ﻟﻬﺬا ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬات واﻟﻐﻴﺮ.

وﻳﻤﻴــﺰ ﺑــﻮل رﻳﻜــﻮر ﺑــﻴﻦ «اﻹﺗﻴﻘــﺎ» و«اﻷﺧــﻼق» .واﻟــﺬي ﻋﻨــﺪﻩ أن اﻹﺗﻴﻘــﺎ إﻧﻤــﺎ ﺗﻔﻴــﺪ اﻟﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ ﺣﻴــﺎة
ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻏﻴــﺎر وﻣــﻦ أﺟﻠﻬــﻢ وﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﺎدﻟــﺔ .ﻓﺎﻹﺗﻴﻘــﺎ ﺑﻬــﺬا اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺛﻼﺛﻴــﺔ اﻷﺑﻌــﺎد :ﺗﺨــﺺ

اﻟﺬات واﻟﻐﻴﺮ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .إﻧﻬـﺎ اﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟـﺬات واﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﺎﻟﻐﻴﺮ واﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ .وﻫـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﺗﻌـﺎﻟﻖ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﻜﺮي )اﻟﺬات( واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻐﻴﺮي )اﻟﻐﻴﺮ( واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(.
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أﻣﺎ «اﻷﺧﻼق» ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﻟﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻮاﻧـﻊ .واﻟـﺬي ﻋﻨـﺪ رﻳﻜـﻮر أن «اﻹﺗﻴﻘـﺎ» أَوﻟـﻰ ﻣـﻦ
«اﻷﺧــﻼق» .ﻟﻜﻨﻬــﺎ وﺣــﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔــﻲ ،ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤــﺮور إﻟــﻰ اﻷﺧــﻼق ،إذ ﻻ ﻏﻨــﻰ ﻋــﻦ اﻟ ُﺨﻠُـﻖ .وﻣــﺎ

اﻟﻤﺨﺘــﺎر» -أي ﻣﻤـﺎ
اﻟــﺬي ﻳُﻠــﺰم ﻫــﺬا اﻟﻤــﺮور؟ إﻧــﻪ اﻟﻌﻨــﻒ .إﻧﻤــﺎ اﻟﻌﻨــﻒ ﻳﻠــﺰم «اﻹﺗﻴﻘــﺎ» ﺑﺎﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ « ُ

أﺧﺘــﺎرﻩ ﻟﻨﻔﺴــﻲ وأﺗﻤﻨــﺎﻩ ﻟﻐﻴــﺮي -إﻟــﻰ «اﻵﻣــﺮ»؛ أي إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺄﻣﺮﻧﻲ ﺑــﻪ اﻟ ُﺨﻠــﻖ وإﻟــﻰ «اﻟﻮاﺟــﺐ» وإﻟــﻰ

«اﻟﻤﻨـﻊ» .وﻫــﺬا اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻫـﻮ أﻣــﺎرة اﻷﺧــﻼق .وﻫــﻮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻦ اﻟﺮﻏﺒــﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ -ﻣــﺎ أﺧﺘــﺎرﻩ وأﺗﻤﻨــﺎﻩ-

إﻟــﻰ اﻟﻤﻨــﻊ اﻟﺴــﻠﺒﻲ -ﻻ ﺗﻜــﺬب ،ﻻ ﺗﻘﺘــﻞ ...واﻟــﺪاﻋﻲ إﻟــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺮ ،أن ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﻌﻨــﻒ

ﺗﻈــﻞ داﺋﻤــﺎ ﻣﺘﺄﻫﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺒﺸــﺮي ذاﺗــﻪ ﺗﻬﺘﺒــﻞ ﺳــﻨﻮح اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ .ﻛﻴــﻒ ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻷﻣــﺮ

ﻛﺬﻟﻚ وﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮي -ﻓﻲ ﻛﻨﻬﻪ -إﻻ ﻓﻌـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻐﻴـﺮ -ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻓﻌـﻞ إﻻ وﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻧﻔﻌـﺎل .وأن ﻋـﺪم
اﻟﺘﻮازي ﻫﺬا ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻨﻔﻌﻞ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ ،ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻟﺤﻈـﺔ ،أن ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺒـﺪي ﺗﻬﺪﻳـﺪ اﻟﻌﻨـﻒ؟
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻘﻂ -وﻫﻮ اﻷﻇﻬـﺮ واﻷﺷـﻬﺮ -وإﻧﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن اﻟﻌﻨـﻒ اﺳـﺘﺤﻮاذا ﻋﻠـﻰ

إرادة اﻟﻐﻴــﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤــﺎﻻة واﻟﻜــﺬب واﻟﺤﻴﻠــﺔ .واﻟﺤــﺎل أﻧــﻪ وراء ﺗــﺪﻣﻴﺮ ﺟﺴــﺪ اﻟﻐﻴــﺮ ﺛﻤــﺔ ﺗــﺪﻣﻴﺮ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ .ﻫﻲ ذي اﻹﻫﺎﻧﺔ.31
ﻳﺘﺒـﻴﻦ ﻣﻤـﺎ ﺗﻘــﺪم ،أن اﻟﻔﻜـﺮ اﻷﺧﻼﻗـﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ إﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻧﻈــﺮ ﻓـﻲ «اﻟﻔﻌـﻞ» اﻟﺒﺸــﺮي ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻗﻮاﻋــﺪﻩ
وﻣﺒﺎدﺋﻪ وأﺣﻮاﻟﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ .ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠـﺮد أو اﻟﻤﻔـﺎرق ﻟﻠﻮاﻗـﻊ ،وإﻧﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻨﻈـﺮ اﻟـﺬي

اﻧﺴــﺎق ﻓــﻲ ﻇــﺮوف وﺣﻴﺜﻴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺤــﺪﻳﺚ .وﻟﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺎت ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﻔﻜ ـﺮﻳﻦ -اﻟــﺬﻳﻦ
ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻈــﺮ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻋﻨــﺪﻫﻢ -ﻓــﻲ ﺗﺼــﻮرﻫﻢ ﻵﻓــﺎق ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ،ﻓﻘــﺪ
ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ «اﻷﺧﻼق» ﺑﺄﻧﻈﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
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