ضة إسالميًة
الحوار بوصفه فري ً
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مح ّمد حلمي عبد الوھّاب



رؤيتان في الحوار
ال يزال بعض علماء الدين -على مستوى العالم اإلسالمي -منقسمين بشأن الح وار
مع اآلخر -وسيلة ،وضرورًة ،واعتبارًا -إل ى ف ريقين رئيس ين ،ي ذھب أولھم ا إل ى
الق ول ب أن الح وار ب ين األدي ان يلع ب دو ًرا كبي رًا ف ي دع م العالق ات اإلنس انية،
ومواجھة التعصب الديني والصراعات المعاصرة ،فضال عن أنه أصبح ض رورة
ملِحّة يجب األخذ بھ ا والتعوي ل عليھ ا ف ي معامل ة أتب اع ال ديانات األخ رى ،ناھي ك
بأن الحوار  -بحد ذاته -يعد امتثاال ألوامر المولى عز وج ل تص ديقا لقول ه تع الى:
{قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال ﷲ وال نش رك ب ه
ش يئا وال يتخ ذ بعض نا بعض ا أرباب ا م ن دون ﷲ ف إن تول وا فقول وا اش ھدوا بأن ا
مسلمون}.1
لك ن -ف ي المقاب ل م ن ذل ك -ثم ة علم اء دي ن آخ رون ي ذھبون إل ى أن م ا يُس مى
بالحوار بين األديان -على سبيل المث ال -ل يس إال ج داال عقيم ا ال ج دوى من ه ،وال
طائ ل م ن ورائ ه! ب ل إن بعض ھم وص ف الح وارات الت ي دارت ف ي ھ ذا الس ياق
بالفع ل بأنھ ا »ح وار طرش ان« ,2وم ن ثم ة ،ف إنھم ينظ رون إل ى ھ ذه لح وارات
باعتبارھا مضيعة للوقت والجھد معًا ،خصوصًا وأن غير المسلمين -مم ن ين ادون
بحوار األديان والحضارات ،على ح د تعبي رھم -ال يعترف ون باإلس الم أص الً ،وال
يحترمون عقائده؛ بل ويص متون إزاء اإلس اءة تل و األخ رى الت ي يوجھھ ا بعض ھم
إلى أبرز رموزه وأھم معالمه.
وبحسب ھؤالء أيضًا ،فإن اإلسالم دين حوار وتفاھم ،ودائ ًما ما يمد يده لآلخر -أيّا
كانت ديانته -بالسالم ،لكن ھذا اآلخر ھو الذي يصم آذانه دائ ًما عن الحوار ،فضال
 باحث وأكاديمي من مصر.
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عن أنه لم يكترث بتاتا بما يدعوه إليه اإلسالم من حوار ھادئ يكفل تحقي ق المزي د
م ن التع اون اإلنس اني والتف اھم المش ترك! وھ ؤالء ي دللون عل ى م وقفھم ھ ذا بم ا
ح دث ويح دث حالي ا م ن توجي ه إس اءات بالغ ة ض د اإلس الم ،يش ارك فيھ ا :ق ادة
ض ا فالس فة
دينيون وسياسيون كبار على مستوى رؤساء دول ،كما يش ارك فيھ ا أي ً
ومفكرون .ونتيجة لكل ھذا؛ فھم يتس اءلون بِ ّح دة ظ اھرة :لم اذا نطل ب الح وار م ع
َمن يرفضه أصال ،وال يستجيب لما يھدف إليه ،كما لم يكف ع ن إش اعة المق والت
الظالمة بحق اإلسالم والمسلمين؟!
وينس ى ھ ؤالء أنھ م ب ذلك يض عون الغ رب كل ه ف ي س لة واح دة ،ناھي ك ع ن أنھ م
ض ھم ب ذنب
يقع ون ف ي الخط أ نفس ه ال ذي يعيبون ه عل ى اآلخ ر ح ين يأخ ذون بع َ
بع ض ،م ا يتع ارض ص راحة وق ول ﷲ تع الى{ :وال ت زر وازرة وزر أخ رى ث م
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور} ،وقوله ك ذلك:
{يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين

ش ھداء بالقس ط وال يج رمنكم ش نآن ق وم عل ى

أال تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى}.
ف المؤمنون م أمورون ب أن يكون وا ف ي أحك امھم وأقض يتھم ورع ايتھم لم ن تح ت
أي ديھم وف ي س ائر ش ؤونھم ق وامين  ،ال ألنفس ھم وش ھواتھم ،وم ا توس وس ب ه
شياطين الجن واإلنس على السواء .وھذه مسؤولية عظيمة ف ي الحي اة ،يض عھا ﷲ
تبارك وتعالى في أعناق المؤمنين ،دون غيرھم من أج ل أن يكون وا ق وامين لتنفي ذ
شرائعه التي تأمر بالعدل واإلحسان .وصيغة »ق وامين« تش عر بض رورة المبالغ ة
والحرص الشديد على التزام أحكام ﷲ في سلطة القوامة؛ ألنھا من صيغ المبالغ ة،
»وإذا كانوا قوامين ؛ أي :قوامين على الناس لتنفيذ شريعة ﷲ التي تأمر بالعدل،
ف إن عل يھم أن يكون وا ش ھداء بالقس ط ،كلم ا ك ان تثبي ت الح ق متوقف ا عل ى ش ھادة
يش ھدون بھ ا{ :وال تكتم وا الش ھادة وم ن يكتمھ ا فإن ه آث م قلب ه وﷲ بم ا تعمل ون
عليم} ...وفي كون العدل مع األعداء الذين نبغضھم أقرب للتقوى احتماالن:
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األول :أن يكون أق رب إل ى كم ال التق وى؛ وذل ك ألن كم ال التق وى يتطل ب أم ورا
كثيرة ،منھا ھذا العدل ،واألخذ بكل واحد من ھذه األمور يقرب من منطقة التق وى
الكاملة.
الث اني :أن يك ون أق رب إل ى أص ل التق وى فع ال ِم ن ت رك الع دل م ع األع داء،
مالحظين في ذلك مصلحة لإلسالم وجماعة المس لمين؛ وذل ك ألن ه ق د يش تبه عل ى
ولي األمر م ن المس لمين ف ي قض ية م ن القض ايا المتعلق ة بع دو م ن أع دائھم ،ھ ل
التزام سبيل العدل مع ه أرض ى ؟ أو ظلم ه ھ و أرض ى

باعتب اره معادي ا ل دين

ﷲ؟ وأم ام ھ ذا االش تباه يعط ي ﷲ م نھج الص واب ،فيق ول{ :اع دلوا ھ و أق رب
للتق وى} أي :مھم ا الحظ تم أن ظلم ه ال يتن افي م ع التق وى فالع دل مع ه أق رب
للتقوى«.3
ومم ا الش ك في ه ّ
أن الق رآن أق ر مب دأ الح وار وأك د علي ه ف ي العدي د م ن آيات ه عن د
طرحه لمجموعة كبيرة من القضايا المصيرية التي تتعلق بالعقي دة والش ريعةّ ،
وأن
اإلس الم وط د لھ ذا المب دأ المھ م  -ال ذي يع د فريض ة ديني ة وركي زة أساس ية لبن اء
المؤسسات الحياتية -بسلوكياته القائمة على معيار العقل والمنطق ،ومبادئ النظرة
الكلية للكون ،وإقراره ق ي َم النزع ة الذاتي ة التحرري ة ،وآي ة ذل ك :أن المتتب ع آلي ات
الجدال في القرآن الكريم يخلص إلى تقرير أنه ال ضرر مطلقا ف ي اعتم اد الح وار
ألن اإلس الم أراد ْ
وس يلة ف ي أكث ر األم ور الفكري ة تعقي ًدا؛ ّ
أن يف تح الطري ق ب ذلك
أمام العقول الواعية؛ لتقر َر األدلة على المعرف ِة الجازم ِة التي تنفي ك ّل تقلي د ي ؤدي
إلى التبعية العمياء لآلبائية من جھة ،أو االستيالب المطل ق لألنظم ة الش مولية م ن
ْ
جھة أخرى ،بخاص ٍة تلك التي
جعلت نفسھا واسطة فيما بين اإلنسان وخالقه!
وحقيقة األمر أن أغلب الرافضين لسياسة الحوار خوف ا عل ى قناع اتھم ومعتق داتھم
أن تتأثر سلبا أو تھتز:
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 -1إم ا أنھ م يقدس ون األع راف والع ادات والتقالي د والجم ود والتقلي د والتبعي ة
لآلخرين أكثر من تقديسھم لنصوص الشرع!
 -2أو أنھ م يقدس ون االنتم اءات العرقي ة والمذھبي ة ،ويق دمونھا عل ى التعليم ات
الدينية الواضحة بھذا الشأن.
 -3أو متشددون دينيون منغلقون على أنفسھم ،يخشون اھت زاز مراك زھم ،وس حب
بس اط الس لطة والمكان ة والوجاھ ة االجتماعي ة م ن تح ت أق دامھم لص الح دع اة
مستنيرين يؤمنون بالوسطية اإلسالمية.
)(2

في جدوى وضرورة الحوار
يخلق الحوار أرضية خصبة لتالقح التجارب واألفكار في عالج األديان لمشكالت
المجتمع في أي عصر ،وبما يؤس س إلغن اء التجرب ة الديني ة الحض ارية ف ي ش كل
مؤثر وفاعل في كل مناشط الحياة بمختلف جوانبھا خصوصًا إذا كان الحوار:
-1

معنيًا أساسًا بتعميق معرفة كل ط رف م ن أط راف الح وار ب الطرف اآلخ ر

من جھة.
-2

ومعنيا كذلك بتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع األدي ان ،وبم ا يتض من مراجع ة

الموروثات التاريخية السلبية التي تشكل عقبة مس تمرة أم ام التف اھم المش ترك ب ين
المسلمين وغيرھم من أتباع الديانات األخرى ،سماوية كانت أم وض عية م ن جھ ة
ثانية.
-3

ومعنيا أخيرًا بالحد من التوظي ف السياس ي المتن امي لألدي ان ف ي ش تى بق اع

العالم ،خاص ة م ن قِب ل أتب اع الحرك ات الجھادي ة المتش ددة مم ن يناص بون اآلخ ر
العداء ،ويعلنون الحرب حتى على إخوانھم في الدين اإلسالمي.
وبالت الي؛ ف إن ح وارا ج ادا كھ ذا يق وم ب ين ط رفين متن ازعين ،ويھ دف ف ي المق ام
األول إلى تأكيد القواسم والقيم اإلنسانية المشتركة ،ومن بينھ ا بطبيع ة الح ال الق يم
الديني ة الت ي بش رت بھ ا األدي ان وف ي مق دمتھا :اإليم ان ب ا  ،واألخ الق الفاض لة،
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وتكريم االنسان ،واالعتراف بحقوقه ،والعمل عل ى زي ادة اإلخ اء اإلنس اني ،ودف ع
الظل م ع ن المظل ومين ،بغ ض النظ ر ع ن أي ة اعتب ارات أخ رى ك اللون والع رق
والجنس والدين ،ونب ذ الكراھي ة ب ين األدي ان والتعص ب لبعض ھا م ن دون ال بعض
اآلخ ر...إلخ -ح وار كھ ذا ج دير حق ا ب أن يلت ف الجمي ع م ن حول ه ويعمل ون عل ى
إنجاحه.
وال ش ك عن دي أن ك الً م ن التعص ب والكراھي ة يؤدي ان حت ًم ا – وال محال ة -إل ى
التطرف الذي يفضي ب دوره إل ى العن ف واإلرھ اب ،وف ي المقاب ل م ن ذل ك؛ تتھي أ
ب الحوار الس بل إل ى غ رس االحت رام المتب ادل ب ين أتب اع األدي ان والحض ارات
المختلفة ،ما يحقق إمكانية التعايش المشترك ،وحسن الجوار ،وإرساء قيم التسامح
والمحبة والسالم بين أبناء تلك الديانات ،م ع احتف اظ ك ل فري ق بموروث ه واعتق اده
الديني الخالص.
وإلى جانب ما سبق؛ ثمة ما يشبه اإلجماع العام بأن الحوار أص بح ض رورة ملح ة
ك ذلك ف ي ظ ل م ا يش ھده الع الم المعاص ر م ن مش اكل وتح ديات جم ة ،خاص ة م ا
يتعلق منھا باالبتعاد عن القيم اإلنسانية النبيلة ،واألخالق الديني ة الفاض لة  -الھ دف
األول لبع ث الرس ل ،ووج ود الش رائع ،واس تخالف اإلنس ان ف ي األرض -وم ن
صراعات دموية شتى ال تكاد تنتھي واحدة منھا حتى تشتعل األخرى في بقعة م ن
بق اع المعم ورة!! وم ا ھك ذا أراد الخ الق س بحانه ح ين اس تخلف اإلنس ان ف ي
األرض ،فقد استخلفه ليعمرھ ا ال »ليفس د فيھ ا ،ويھل ك الح رث والنس ل» ،وﷲ ال
يحب الفساد«!4
فالحوار ضروري وفعّال إلنقاذ اإلنسانية من األوضاع المتردي ة ومھ اوي الفس اد،
والخ راب واالض طھاد ،والعن ف ال ديني ،وكاف ة أنم اط العنص رية والتميي ز
واإلرھاب التي تنزلق إليھا ،وھو ضروري كذلك م ن أج ل تعزي ز روح التس امح،
والتعايش ،والت آخي ،والتع اون ،والت آزر ب ين أف راد اإلنس انية وص وال إل ى تحقي ق

5

الس لم االجتم اع ّي الع ام؛ خاص ة وأن مب ررات الح وار ودواعي ه أكث ر بكثي ر م ن
التخوفات التي يشيعھا البعض ،وفي مقدمة تلك المبررات:
ك ون اإلنس ان م دني ب الطبع ،واخ تالف الن اس ف ي األدي ان والعقائ د ،فض ال ع ن
االختالف في الفروع من مس ائل التش ريع ،واالخ تالف ف ي الظني ات داخ ل النس ق
اإلس المي .كم ا أن ص ور الح وار كثي رة ومتع ددة ك ذلك :فھن اك الح وار
اإلس المي/القومي ،والح وار اإلس المي/العلماني ،والح وار اإلسالمي/المس يحي،
وحوارات األديان والثقافات ،وحوار الحضارات...إلخ ،وتلك األن واع تتع دد أيض ا
لجھ ة مس توياتھا :فت ارة تك ون عل ى مس توى الق ادة والنخب ة الحاكم ة ،أو عل ى
مستوى النخبة المثقفة ،أو على مستوى الرأي العام ...إلخ.
أضف إلى ذلك أيضا ما للحوار مع اآلخر من فوائد ش تى ،م ن بينھ ا :الكش ف ع ن
عيوب الذات وأنماط التفكير التقليدية ،وتقوية الجماع ة المتح اورة ول يس إض عافھا
كم ا ي روج ال بعض ،فض ال ع ن أن س د ب اب الح وار -خاص ة م ع األقلي ات الديني ة
داخل المجتمعات اإلسالمية -يسھم بدوره في تفاقم األوض اع ،وت رك تل ك القض ايا
نھبا للتدخالت الخارجية .ومن ثم ،فإن تحمل ضريبة الحوار أفضل بكثير من دف ع
فاتورة الكبت والقھر والتعالي على مشكالت الواقع.
أخيرًا وليس آخرًا ،يكتسب الحوار أھمي ة قص وى بع د أن أص بح العن ف المعاص ر
عابرًا للقارات ،ال يكرس التسامح السلمي في الحياة؛ وإنما اإلرھاب الدموي ال ذي
ال يت دين ب دين ،وال يرغ ب ف ي إح الل الس الم ف ي ھ ذا الع الم .وبالت الي؛ ل ن يك ون
الح وار مج ديًا م ا ل م يك ن مؤس ًس ا عل ى التس امح ،ومبنيً ا عل ى استش راف القواس م
المش تركة لإلنس انية ،وف ي مق دمتھا :مھم ة االس تخالف ف ي األرض وعمارتھ ا.
وتبق ى إل ى جان ب ذل ك مس ألة ف ي غاي ة األھمي ة ،أال وھ ي» :ح وارات ال ذات
اإلس المية :م ذاھب وتي ارات« ،وإالّ :فكي ف يمكنن ا أن نتح اور م ع اآلخ رين فيم ا
نحن ال ن ّؤ ِم ُن باألساس حق الحوار فيما بيننا ،وال نرسخ التسامح كقيمة وواقع في
حياتنا؟!
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حوارات األديان والحضارات
على أن الحوار ب ين ال ديانات والحض ارات يج ب أن يك ون مبنيً ا عل ى أس اس م ن
االحترام المتبادل ،ھادفا إلى إزالة سوء الفھم باآلخر ،تحقيقا لقول ه تع الى{ :ق ل ي ا
أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة س واء بينن ا وبي نكم أال نعب د إال ﷲ وال نش رك ب ه ش يئا
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} ،5وقول ه س بحانه{ :اد ُ
ع إل ى س بيل رب ك بالحكم ة والموعظ ة الحس نة
وج ادلھم ب التي ھ ي أحس ن إن رب ك ھ و أعل م بم ن ض ل ع ن س بيله وھ و أعل م
بالمھتدين}.6
وك ذلك ف ي توجيھ ه للح وار م ع أھ ل الكت اب بقول ه{ :وال تج ادلوا أھ ل الكت اب إال
بالتي ھي أحسن إال ال ذين ظلم وا م نھم وقول وا آمنّ ا بال ذي أُن زل إلين ا وأن زل إل يكم
وإلھنا وإلھكم واحد ونحن له مسلمون} ,7وقوله ع ز م ن قائ ل{ :ف إن ح اجوك فق ل
أسلمت وجھي

ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين ءأسلمتم فإن أس لموا

فقد اھتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ وﷲ بصير بالعباد}.8
فاإلسالم يأمرنا أن نأخذ بالمسالمة العامة مع ك ل الفئ ات المس المة ،م ن ك ل الن اس
ال ذين يختلف ون معن ا ف ي المعتق د ،وذل ك م ن طري ق األخ ذ بأس باب الع دل ف ي
معاملتھم ،وباإلحسان إليھم ،وفي ذل ك يق ول س بحانه{ :ال ينھ اكم ﷲ ع ن ال ذين ل م
يق اتلوكم ف ي ال دين ول م يُخرج وكم م ن دي اركم أن تب رّوھم وتقس طوا ال يھم إن ﷲ
يحب المقسطين} ،9أما الذين يمارسون البغي والعدوان بالقتل والتش ريد ومس اعدة
األعداء ،فلھم وضع آخر ،يكشف عنه المولى ع ز وج ل ح ين يق ول{ :إنم ا ينھ اكم
ﷲ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاھروا على إخ راجكم أن
تولوھم ومن يتولھم فأولئك ھم الظالمون}.10
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وفي كل األحوال؛ يمكن القول :إن الصراع المحتدم ب ين الش رق والغ رب ،أو ب ين
اإلسالم والغرب :إنما ھو جزء من ت اريخ ب ائس يرخ ي بظالل ه القاتم ة عل ى أفئ دة
كثير من صاغة الفكر والسياسة لدى االتجاھات التي تود إطالة ذي ل ھ ذا التح ارب
بين الحضارات والثقافات والديانات إلى أم د ال يع رف نھايت ه؛ لك ي يك ون وس يلة
للقھر والذل واالستالب واالستعباد ،وھذا الص راع يش تعل ك ذلك لتوس يع الفج وات
بين شعوب األرض التواقة إلى عالم يسوده األمن

واالستقرار.

والش ك عن دي ّ
أن ع الم الي وم يع يش ص راعا محت دما م ا ب ين الق وى المتدافع ة -
بغرض االستيالء والھيمنة -والقوى الضعيفة التي ت ود اإلبق اء عل ى خصوص ياتھا
وھوياتھ ا الثقافي ة والتاريخي ة وتل وذ باالحتم اء بھ ا ف ي مواجھ ة موج ات التح ديث
والعولمة .والشك أيضا أن الت اريخ المؤس س الي وم يش ھد عراك ا ح ادا ب ين ثقاف ات
مستبدة تس تغل التط ور العلم ي لف رض س يطرتھا ج وا وب را وبح را ،وب ين ثقاف ات
إقليمية لم يكتب لھا بعد أن تھبّ من رقدتھا ،وأن تنفض غب ار العج ز والكس ل ع ن
كاھلھا ،على الرغم مما لھا من تاريخ حضاري ضارب في جذور ھذا العالم!
وكما لوحظ بحق؛ فقد ُكتب على أمة اإلس الم -لألس ف الش ديد -أن تخ وض غم ار
ھذا الصراع ،فكانت أراض يھا مس رحًا لألح داث الت ي م رت تح ت م رأى ومس مع
من الرأي العام العالمي ،وما حدث في غزة أخيرًا أبلغ دليل عل ى أن س كانھا ك انوا
مسرحًا لتجريب أنواع كثيرة من أسلحة الدمار الشامل للكون واإلنسان في آن معا.
والواقع أن وضعا كھذا -بمأسويته البالغة -إنما يدل على فس اد الض مائر والقل وب،
وينذر بشؤم يؤلم شجاه كل فضيل ،مما يستوجب التساؤل :ھل سيمتد الصراع ب ين
أتب اع األدي ان والحض ارات والثقاف ات م ع قي ام الحج ة عق ال ودين ا وواقع ا عل ى
وج وب تج اوزه؟ أم ال ب د م ن مواص لة الن داء للتح اور والتش ارك والتفاع ل ب ين
اإلنس ان وأخي ه اإلنس ان ،بغ ض النظ ر ع ن اعتب ارات الل ون والع رق والج نس
والمعتقدات؟!
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على أن الذي يمعن النظر قليال ف ي أدبي ات العن ف المستش ري ھن ا وھن اك ،وي رى
نزوة التسابق المجنون نح و التس لح ،ويلم س الھ وة الكبي رة والتف اوت الطبق ي فيم ا
بين مكونات المجتمعات  -س يدرك ال محال ة ھ ذه المس احة الت ي تق ف ح اجزا فيم ا
بين اإلنسان ووسائل إنتاج السعادة في كوكب األرض ،وسيلحظ كذلك إخفاق كاف ة
ال نظم الت ي ُر ّو َج لھ ا بالدعاي ة حين ا ،وب القوة أحيان ا أخ رى ،بحث ا ع ن م الذ آم ن
لإلنسان الطامع بطبعه للعيش عيشا كريما من دون ذل أو استعباد.
وق د قام ت -م ن ب اب استش عار المس ؤولية وخط ر األوض اع الحالي ة والمس تقبلية-
دعوات صارخة في الغرب والشرق على ح د س واء ،منادي ة ب الوقوف ي دا بي د ف ي
مواجھ ة ھ ذا الزح ف األس ود واإلعص ار العق يم ال ذي يھ دد الوج ود البش ري ف ي
الصميم ،مطالبة كذلك بتجاوز ھذا الخطر الزاحف على كيان المجتمعات اإلنسانية
كبيرھا وص غيرھا ،فقيرھ ا وغنيھ ا ف ي آن مع ا .وق د وج دت تل ك ال دعوات بع ض
اآلذان المص غية ،وص ادفت أروح ا معذب ة تبح ث ع ن خ الص للمجتمع ات
المعاصرة من بوتقة الصراع ،ويبقى أن تترجم طموحاتھا على أرض الواقع حت ى
تنعم البشرية جمعاء بظالل وارفة من األمن والسعادة والسالم.
يتحصل مما سبق أن الص راع ل يس م ن مص اديق القض اء والق در ،وال مف ردة م ن
مفردات الجبرية والقدرية ،كما يروج بعضھم؛ »وإنما ھو مح ض ص ناعة بش رية
خالصة ،أنتجتھا أياد أثمة في عتمة الليل ،تنظر إلى الكون نظرة مختزلة تجزيئية؛
بحيث ال ترى فيه إال حسابات ال ربح والخس ارة ،ف ال ت ؤمن في ه إال بم ا ي در عليھ ا
أوھامھ ا ،ويحق ق لھ ا نرجس يتھا ،ويجعلھ ا مس يطرة عل ى مق دارات غيرھ ا
باس تمرار« .12وبالت الي؛ يتع ين عل ى جمي ع المس لمين الي وم أن يثمن وا المب ادرات
الداعية للحوار ،وأن يكفوا عن التشكيك في نوايا الق ائمين عل ى تل ك ال دعوات م ن
الط رف اآلخ ر ،وأن يعمل وا أوال عل ى توحي د ص فوفھم واالتف اق عل ى مرجعي ة
جامع ة مانع ة تت ولى إدارة الح وار باس مھم ،وتتح دث باس م اإلس الم عل ى اخ تالف
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فرقه وتعدد طوائفه ،مع المضي قدما بمسارات الحوار على المستوى الداخلي بين
فرق اإلسالم ومذاھبه بموازاة مد يد الحوار لآلخر.
إن اإليمان بالحوار في أقدس مبادئه إنما يعني انتفاء أسباب الصراع ،وعدم وج ود
مغذيات للنزاع ،على أن الحوار ال ينتج س لوكا مس تقي ًما ف ي الف رد والجماع ة عل ى
حد سواء ما دام المحاور ال يستش عر أن اآلخ رين إخ وة ل ه ف ي اإلنس انية ،يتع ايش
معھم وفق أساس متين قائم على التوحد في المشتركات األساس ية للحي اة ،ويتواف ق
معھ م فيم ا يض من المص لحة الكب رى لل بالد والعب اد ،وم ا دام الح وار ي ؤدي إل ى
تحقيق ھذه المقاصد العالية فإنه حوار مسؤول وجاد وبنّاء ،وإال كانت ال دعوة إلي ه
وسيلة لدغدغة المشاعر ،وتليين األجواء ،وتبليد األحاسيس

النافرة!!

وح بﱠ الحص يد؛ إن الح وار فريض ة إس المية وض رورة اجتماعي ة ،ول ه معني ان:
أولھم ا :الح وار بمعن ى تقاب ل الحج ج والب راھين م ن أج ل معرف ة الص واب.
وثانيھم ا :الح وار بمعن ى البح ث ع ن ص يغ مش تركة يمك ن ألص حاب الثقاف ات
المتباينة أن يتعايشوا على أساسھا ،فيفي د بعض ھم بعض ا ،وك ال المعني ين أت ى بھم ا
اإلس الم ،ب ل ھم ا م ن ص ميم اھتمامات ه العلمي ة وممارس اته العملي ة .ف الحوار -
»بمعنى الجدل ،ومقابلة الحجة بالحجة ،والدليل -بال دليل م ن ص ميم دي ن اإلس الم،
بل ھو سمة بارزة فيه؛ فاإلسالم فكرة تنتشر بال دعوة والموعظ ة الحس نة والج دال
بالتي ھي أحسن ،واإلسالم دعوة إلعم ال العق ل والفك ر والت دبر ،وھ و ف ي الوق ت
نفسه حرب على التقليد والتبعية العمياء ،واتباع الظنون والتخرصات الكاذبة«.13
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األطر المرجعية لمنطلقات الحوار
في اعتقادي أن بحث قضايا التسامح والحوار في الفھم اإلس المي ال ينفص ل بح ال
م ن األح وال ع ن مس ألتين رئيس تين ،أال وھم ا :مس ألة الش ھود الحض اري لألم ة
1

األوس ط ،ومس ألة االس تخالف اإللھ ي لإلنس ان ف ي األرض .ففيم ا يتعل ق بالمس ألة
األولى -مسألة الشھود الحضاري لألمة الوسط -كما جاء في قوله تعالى{ :وك ذلك
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ش ھداء عل ى الن اس ويك ون الرس ول عل يكم ش ھيدا}،14
وما يرتبط بھا من تحقق خيريتھا واقعا عمليا ،بحسب مدلول اآلية الكريمة{ :كن تم
خي ر أم ة أخرج ت للن اس ت أمرون ب المعروف وتنھ ون ع ن المنك ر وتؤمن ون
با } -15فإن كل ذلك يتوقف على ،مقدار الت زام المس لمين بسياس ة ونھ ج الح وار،
ويرتبط ارتباطا وثيقا به.
ذل ك »أن رس الة األم ة وواجبھ ا ودورھ ا ووظيفتھ ا ل ن تتحق ق بالص ور المطلوب ة
مالم ترتفع ھذه األمة إلى مستوى الشھود الحضاري المنوط بھا ،فاألمة اإلس المية
التي وصفت في القرآن الكريم بأنھا »أمة الخيرية« و »أمة الوسط« لن ت دخل ف ي
فع ل حض اري ش ھودي كل ي م الم تس توعب حقيق ة وس طيتھا وطبيع ة رس التھا
الشھودية ،ومالم تمتلك القدرة على اكتشاف سنن الفعل الحض اري وفاجع ة ال وھن
الحضاري التي أصابت الكثير من مفاصلھا منذ زمن طويل«.16
وبدھي أن ذلك كله لن يتحقق بغير الحوار مع األنا من جھة ،ومع اآلخر م ن جھ ة
أخرى .وإال :فكيف ألمة اإلسالم -على ما ھي علي ه الي وم م ن ض عف وھ وان -أن
تكتشف سنن الفعل الحضاري ،فيما ھي منغلقة على ذاتھا ال تتحاور مع اآلخ رين،
خاصة إذا ك انوا يملك ون مف اتيح التحض ر ف ي ع الم الي وم؟! وعل ى ذل ك؛ فالش ھادة
تقتض ي ت وافر ك ل م ن :ال دعوة ،والحض ور ،والتبلي غ ،وإقام ة الحج ة ،والفاعلي ة
االجتماعية ،والقدرة على البيان ،والبناء لمضامين األمة الوسط في قل ب إش كاالت
الواق ع .كم ا أنھ ا تقتض ي أيض ا :االرتف اع باإلنس ان إل ى أس مى مع اني إنس انيته،
وتوط د الص لة بين ه وب ين خالق ه م ن ناحي ة ،وبين ه وب ين أخي ه اإلنس ان م ن ناحي ة
أخرى» ،فشھادة األمة الوس ط إذن مس ؤولية قب ل أن تك ون تكريم ا ،وھ ذه الش ھادة
تقتضي االستقامة«.17
1

واالستقامة ال تخرج ف ي أبس ط معانيھ ا ع ن ت وخي الع دل )القس ط( ،وھ و م ا ش دد
علي ه الق رآن الك ريم كثي را ف ي توجيھ ه المس لمين ودع وتھم لض رورة ف تح نواف ذ
للحوار مع اآلخر ،يقول تعالى{ :فلذلك فادع واستقم كم ا أم رت وال تتب ع أھ واءھم
وقل آمنت بما أنزل ﷲ من كتاب وأمرت ألع دل بي نكم ﷲ ربن ا وربك م لن ا أعمالن ا
ولكم أعمالكم ال حج ة بينن ا وبي نكم ﷲ يجم ع بينن ا وإلي ه المص ير} .18فتأم ل كي ف
رب ط ال دعوة إل ى اإلس الم عب ر الح وار باالس تقامة ،وكي ف ربطھم ا مع ا بتحق ق
العدال ة{ :وام رت ألع دل بي نكم} ،وكأن ه أراد أن يق ول :علي ك أن تب دأ وتباش ر
بالدعوة إلى ﷲ عبر الحوار ،وأن تلتزم نھج االستقامة في معالجة قض ايا الح وار،
وأن تتذكر أن ذلك كله رھن بتحقق العدالة مع اآلخرين.
ھذا وترتبط لفظة »الحضارة« ف ي ال وعي اإلس المي بقض ايا الحض ور والش ھود،
ومن ث م بفھ م المس لمين لمعن ى »االس تخالف اإللھ ي لإلنس ان ف ي األرض« ،وم ن
المعل وم أن ك ل حض ارة تتك ون م ن ش قين أو ج انبين رئيس ين :م اديّ ،ومعن وي.
فالم ادي ھ و م ا نلمس ه م ن عم ران وص ناعات وتقني ات وفن ون وعل وم ومع ارف
وقوانين وأعراف...إلخ .أما المعنوي ،فيتمثل في النوازع العقدية ،والدوافع القيمي ة
التي كانت وراء صناعة وإنجاز تلك الحضارات.
وتب ًع ا ل ذلك ،فكلم ا اقترب ت العقائ د واألخ الق م ن المع ايير العلمي ة واألخالقي ة
والمنطقي ة ،كلم ا ص ارت أق رب م ن المدني ة الت ي ھ ي م رادف للحض ارة عن د
بعض ھم ،أم ا إذا أنتج ت التص حر والعق م المعرف ي ،فإنھ ا تك ون ب داوة ورجعي ة
وتخلف ا .فالحض ارة نت اج إنس اني ف ي األس اس يعب ر ع ن وح دة المنش أ ،وتكام ل
األدوار ،وھ ي متداخل ة فيم ا بينھ ا ،متكامل ة ف ي حلقاتھ ا ،ال يلغ ي الالح ق منھ ا
السابق ،وال يميت البعض منھا اآلخر ،وإن تباعدت األقطار ،وتفاوتت

األزمان.

والفاعلية الحض ارية -بھ ذا المعن ى -تتوغ ل ف ي ص ميم العم ق االس تخالفي بم ا أن
ش ھود األم ة الوس ط ي دور أساس ا ح ول تحقي ق الت وازن الك وني والحض اري ف ي
1

المس يرة اإلنس انية ،وبم ا أن األم ة الوس ط أم ة رس الية بمق دورھا تحقي ق الش ھود
الحض اري ،بحك م تركيبتھ ا الديني ة التوحيدي ة م ن جھ ة )ج ذرھا اإلبراھيم ي،
واس تيعابھا لكام ل التجرب ة اإلس المية بمعناھ ا الش امل» :إن ال دين عن د ﷲ
اإلس الم« ،19واس تمرار فلس فة األم ة المس لمة وتجس داتھا النموذجي ة بتنوعاتھ ا
المتع ددة عب ر الجھ ود النبوي ة المتراكم ة تاريخي ا( ،وبفض ل تركيبتھ ا الجغرافي ة
العالمية من جھة ثانية ،وتركيبتھا البشرية اإلنسانية الجامعة من جھة ثالثة.
وم ن ھن ا يمكنن ا أن نُع رّف األم ة الوس ط بأنھ ا» :تل ك الجماع ة البش رية المتنوع ة
والمتنامي ة الت ي تعم ل عل ى تجس يد وتجدي د ال وعي بالحق ائق الديني ة والتاريخي ة
والثقافية والنفس ية والعمراني ة لإلس الم )بمعن اه الش امل( .فاألم ة الوس ط :ھ ي ذل ك
التجم ع اإلنس اني المرك ب المس توعب لخالص ات وخب رات ال وعي الرس الي
والمش روع الحض اري االس تخالفي المنف تح عل ى الزم ان والمك ان )وكاف ة
التج ارب( ،وال وعي الھ ادف إل ى تحقي ق الت وازن الفاع ل ف ي الفع ل الحض اري
اإلسالمي خاصة ،وفي الفعل الحضاري اإلنساني عامة«.20
ولك ي يحق ق المس لم س ر الوج ود ف ي األرض -توحي دا ،واس تخالفا ،وأمان ة،
ومس ؤولية ،وتعمي را -فالب د وأن ي ربط حيات ه كلھ ا »ومج االت نش اطه الفك ري
والثقافي والتربوي والتنظيم ي ب القيم الحياتي ة العلي ا الت ي ج اء بھ ا الق رآن الك ريم،
وطالب الناس بتحويلھا واقعا في حياتھم ،ومرجع ا لس لوكھم« .21وعل ى رأس تل ك
القيم :قيمتا التسامح والحوار ،وھو ما عبر عن ه الق رآن الك ريم ح ين ق ال{ :ق ل إن
صالتي ونسكي ومحياي ومماتي

رب العالمين .الش ريك ل ه وب ذلك أم رت وأن ا

أول المسلمين .قل أغير ﷲ أبغي ربا وھ و رب ك ل ش يء وال تكس ب ك ل نف س إال
عليھ ا وال ت زر وازرة وزر أخ رى ث م إل ى ربك م م رجعكم فينب ئكم بم ا كن تم في ه
تختلف ون .وھ و ال ذي جعلك م خالئ ف األرض ورف ع بعض كم ف وق بع ض درج ات
ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم} .22فتأمل كيف وازى
1

القرآن الكريم بين غاية المسلم في الحياة وتباين اآلراء ،ث م كي ف ق رن ذل ك جميع ا
بجعل البشر خلفاء في األرض ،م ع م ا يق ع بي نھم م ن تف اوت ف ي ال درجات أدع ى
لاللتزام بالصبر والحلم واتباع نھج الحوار.
)(5

في شروط الحوار ومقتضياته
يمكن إيجاز الشروط األساسية التي يج ب توافرھ ا م ن أج ل ح وار منض بط فيم ا
يلي:
أوال :أن يستند الحوار على مبدأ الحكمة ،عمال بقوله تعالى{ :ادع إلى س بيل رب ك
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن} ،23وما تقتضيه تلك الحكمة
باعتبارھا جماعا ألمور المعرف ة والخي ر والعل م -م ن االحت رام المتب ادل وش عورك ل ط رف بن ّدي ة الط رف اآلخ ر وإنس انيته .ف الحوار ق رين الحكم ة والموعظ ة
الحس نة ف ي جمي ع األح وال» ،وھ ذا االرتب اط ھ و م ن قبي ل ارتب اط الم نھج
والمضمون بالوسيلة واألس لوب ،ھ و الموعظ ة الحس نة وليس ت أي ة موعظ ة عل ى
أي نحو من األنحاء وال بأية طريقة من الطرق؛ ولكنھا موعظة حسنة«.24
كم ا أنن ا نقص د ب االحترام المتب ادل ھن ا :االحت رام ب المعنى األخالق ي الرفي ع،
وبمدلول ه الحض اري الراق ي ،كم ا ھ و واض ح ومعل وم ف ي الح وارات القرآني ة
الكريم ة ،25وكم ا مارس ه الرس ول الك ريم -ص لى ﷲ علي ه وس لم -م ع حلفائ ه
وخصومه وأعدائه على حد سواء ،وما يستتبع ذل ك م ن تخي ر األلف اظ والعب ارات،
وخفض الصوت أثناء التحاور ،وضبط النفس حال انفعال الطرف اآلخر ...إلخ.
ثانيا :االتفاق على مرجعية موحدة بخصوص قضايا الحوار ،بحيث ال يتم الحوار
في ظل ظروف ملغمة ،أو في ظل تشبث كل فريق بمرحعية واحدة ،وإنما باعتق اد
كل طرف بنسبية الحقيقة والكمال معا .ولعل ذلك ھو ما قصده طه جابر العل واني
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حين قال» :البد من عملية تحديد اإلطار المرجعي لھذه األم ة م ن جدي د؛ بحي ث ال
يص بح الت راث كل ه وح ده مص در األص الة كلھ ا ،وال المعاص رة والحداث ة كلھ ا –
وكما ھي -إطارا مرجعيا بحج ج مختلف ة )كعالمي ة الق يم الغربي ة بم ا فيھ ا منظوم ة
حقوق اإلنسان التي يجب اإليمان بھا دفعة واحدة!( ،فإن اإلنسان ال يمكن أن يب دع
إذا بلغت مصادره التي يرجع إليھا ھذا الحد من الكثرة والس عة ،س واء ف ي الت راث
أو في المعاصرة ،فاإلبداع يتحقق بتفجير طاق ات اإلنس ان وقدرات ه وال ربط بينھم ا
وبين ھداي ة الكت اب المس طور وھ و الق رآن ،وس نن وق وانين الكت اب المنث ور وھ و
الكون«.26
ويتعل ق بھ ذا الش رط :ض بط آلي ات الح وار واالتف اق بش أنھا س لفا ،خصوص ا فيم ا
يتعلق بمناقشة قضايا خالفية محددة مما تقبل الجدل والنق اش م ن دون ال دخول ف ي
تفاصيل عقدية تھدف إلى النيل من اآلخر أو التشكيك في عقائده.
ويدخل ضمنه أيضا االتفاق بشأن منظومة المفاھيم والمصطلحات المس تخدمة ف ي
لغة الحوار بحيث ال تثير لبسا عند طرف أو آخر ،فكثيرا ما يؤدي عدم فھمھا إل ى
إخف اق عملي ة الح وار برمتھ ا» ،ف إذا ك ان الح وار ب ين حض ارتنا والحض ارات
األخرى وكذلك الحور بين تيارات الفكر )المختلفة( ف ي واقعن ا الثق افي ھ و ط وق
النج اة م ن االس تقطاب الفك ري الم دمر لمختل ف الفرق اء؛ ف إن تحري ر مض امين
المصطلحات واكتش اف من اطق االتف اق ومن اطق التم ايز ف ي مع اني ومف اھيم ھ ذه
المصطلحات )يعد( مھمة أساسية وأولي ة بالنس بة ألي ح وار فك ري حقيق ي وج اد،
ينقذ حياتنا الفكرية من خطر االستقطاب الحاد ،ويُوجد لغة فكري ة واح دة )أو عل ى
األقل متقاربة( بين الفرقاء المتحاورين«.27
ثالثا :افتراض حسن النيات إلى أن يثبت العكس ،وعدم تقديم س وء الظ ن ب اآلخر؛
ص ا ور ّدة
وذلك انطالقا من اإليمان بعدم حتمية الصراع والنظر إلي ه باعتب اره نكو ً
عن ركب الحضارة اإلنس انية الواح دة ،وض رورة األخ ذ ف ي االعتب ار أن دع اوى
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حتمي ة الص راع إنم ا ي تم الت رويج لھ ا م ن قِب ل بعض ھم بني ة اب تالع واس تعباد
وإضعاف اآلخر؛ أي قصد الھيمنة على مقدراته في الدرجة األول ى .وس المة الني ة
تتماشى مع الحديث النبوي الشريف» :إنما األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى«.
ومن ثمة؛ فإن محاكمة النوايا ليست من اإلسالم ف ي ش يء ،خاص ة وأنن ا ق د أمرن ا
أن نحكم بالظاھر ،وليس استنادا إلى أمور الباطن» :إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد
فاشھدوا له باإليمان« .وفي ذلك المعنى يق ول اب ن ق يم الجوزي ة ف ي كتاب ه »إع الم
الم وقعين ع ن رب الع المين«» :فأم ا الني ة؛ فھ ي رأس األم ر وعم وده وأساس ه
وأصله الذي يبنى علي ه ،فإنھ ا روح العم ل وقائ ده وس ائقه والعم ل ت ابع ل ه ،يص ح
بصحتھا ويفسد بفسادھا«.28
رابعا :ضرورة العمل على تجفيف من ابع اإلرھ اب الفك ري ،والح د م ن جمي ع م ا
يسبب العنف ويدعو إليه ،والعم ل عل ى إنھائ ه ،ووض ع حل ول للمس ببات الت ي م ن
شأنھا أن تعطل السلم االجتماعي وتكدر الصفو العام .وذل ك بف تح ب اب الح وار م ع
قيادات تلك الجماعات ،وحثھم على مراجعة مواقفھم تجاه السلطة والمجتمع ،عل ى
نح و م ا قام ت ب ه الجماع ات الجھادي ة م ن مراجع ات ف ي ك ل م ن مص ر وليبي ا
م ؤخرا .وبم وازاة ذل ك؛ ينبغ ي تحص ين الش باب المس لم م ن األفك ار الھدام ة
بطرفيھ ا :التش دد ال ديني والغل و العلم اني فض ال ع ن االنح الل األخالق ي ،وذل ك
بتقديم القدوة الحسنة في القول والعمل ،وإشاعة الفكر الوس طي االعت دالي ،خاص ة
في الفضاءات االلكترونية الحديثة كمواقع الفيس بوك واليوتيوب وغيرھما.
خامس ا :ط رح القض ايا االجتماعي ة الكب رى أسا ًس ا للح وار ،واالتف اق بش أن
المش تركات اإلنس انية الت ي تتس م بط ابع اإلجم اع ،وت رك الخصوص يات لالعت داد
الشخص ي والجم اعي م ع ض رورة احترامھ ا م ن قب ل الط رف اآلخ ر .فالمجادل ة
بالتي ھي أحسن -كما أمرنا القرأن الكريم -تتطلب اتباع أسلوب اللين والرفق ،وال
يتأتى ذلك إال بمجاھدة النفس والصبر على أذى الخصم» :فبما رحمة م ن ﷲ لن ت
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لھ م ول و كن ت فظ ا غل يظ القل ب النفض وا م ن حول ك ف اعف ع نھم واس تغفر لھ م
وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على ﷲ إن ﷲ يحب المتوكلين« ،29ف انظر
– أع زك ﷲ -كي ف ق رن س بحانه وتع الى م ا ب ين الرحم ة والل ين م ن جھ ة،
والمشاورة في األمر من جھة أخرى؟» ،ومن أحسن قوال ممن دعا إلى ﷲ وعم ل
ص الحا وق ال إنن ي م ن المس لمين .وال تس توي الحس نة وال الس يئة ادف ع ب التي ھ ي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم .وما يلقاھا إال الذين صبروا وما
يلقاھا إال ذو حظ عظيم«.30
سادس ا :أن يح تفظ ك ل ط رف ب الحق ف ي ممارس ة قناعات ه الخاص ة بحري ة تام ة
دونما ضغط أو إكراه ،أو محاولة فرضھا  -ف ي المقاب ل  -عل ى مختل ف األط راف
األخرى{ :وقل للذين أوتوا الكت اب واألمي ين ءأس لمتم ف إن أس لموا فق د اھت دوا وإن
تولوا فإنما عليك البالغ وﷲ بصير بالعباد}.31
سابعا :على القادة الدينيين ورجال الفك ر ال دعوة إل ى ميث اق ش رف إنس اني يس مح
ويق ر بش رعية الخصوص يات الديني ة واالجتماعي ة والثقافي ة ل دى مختل ف الجھ ات
المش اركة ف ي عملي ات الح وار ،والنظ ر إل ى ھ ذين األم رين )التع دد والتن وع(
باعتبارھم ا س نة كوني ة حس نة تث ري الحي اة اإلنس انية م ن دون أن تن تقص منھ ا؛
تأكي دا لقول ه تع الى{ :ول و ش اء ﷲ لجعلك م أم ة واح دة ولك ن ليبل وكم ف ي م ا آت اكم
فاستبقوا الخيرات إلى ﷲ مرجعكم جميعا فينبئكم بم ا كن تم في ه تختلف ون} ،32فتأم ل
كيف قرن المولى س بحانه االخ تالف ب البالء وم ا يتطلب ه ذل ك م ن الص بر ،وكي ف
أردف ذلك جميعا بالدعوة إلى استباق الخيرات ،وكأنه أراد أن يقول :رغ م م ا ف ي
االختالف من صعاب فإنكم مطالبون باستباق الخي رات ،أي بال دعوة إل ى الح وار
ليس بھدف تقرير من ھو على حق ومن ھو على باطل؛ وإنما ألن الحوار محم ود
بحد ذاته ،أما تقرير المخطئ والمصيب فذاك أم ر م ردود إل ى ﷲ س بحانه وتع الى
ينبئنا به في اآلخرة .وقد تكرر ھذا المعن ى كثي را ف ي الق رآن الك ريم كقول ه تع الى:
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{ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جميع ا أفأن ت تك ره الن اس حت ى يكون وا
مؤمنين )؟(}.33
ثامن ا :أن يك ون الح وار بني ة العم ل عل ى إنھ اء األزم ات ول يس مرام ا لتكريس ھا
وتأبيدھا ،وال مناالً لتمديد آجالھا عند الطرف اآلخر ،وھ ذا يس تلزم -إل ى جان ب م ا
س بق : -التخط يط الحك يم للح وار ،ورعاي ة وترتي ب األولوي ات ،والت زام األمان ة
والص دق ،وإع الن الھ دف م ن وراء الح وار ،وع دم اللج وء إل ى اتب اع أس لوب
المن اورات السياس ية أو المج امالت الدبلوماس ية ،واإلق رار بم واطن االخ تالف،
وتحديد مضمون الحوار وآليات وقنوات ومستويات إدارته ...إلخ.
تاس عا :اإليم ان ب أن الح وار -فض الً ع ن كون ه قيم ة أخالقي ة -يمث ل ك ذلك قيم ة
»جمالي ة« ،وأن ممارس ة الح وار ف ي ش كل دائ م )م ع اإلق رار بوج ود تفاوت ات
واختالفات( يجسد ضربًا من ضروب الديموقراطية ،التي تحرر الشعوب واألفراد
من وباءات الشمولية والديكتاتورية ،واستعباد األنظمة لشعوبھا باسم القومية تارة،
وباسم ﷲ تارة أخرى» :كال نم د ھ ؤالء وھ ؤالء م ن عط اء رب ك وم ا ك ان عط اء
ربك محظورا«{ ،34قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة س واء بينن ا وبي نكم أال نعب د
إال ﷲ وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون ﷲ}.35
ومن الطبيعي أن يترتب على مثل ھذا الفھم لش روط الح وار ومقتض ياته الوص ول
لقناعة تامة بأن لك ل إنس ان كائن ا م ن ك ان  -وبغ ض النظ ر ع ن لون ه أو جنس ه أو
عرق ه أو معتق ده -الح ق ف ي اختي ار دين ه ،انطالق ا م ن قول ه تع الى{ :ال إك راه ف ي
الدين} ،36وقوله{ :فمن شاء فلي ؤمن وم ن ش اء فليكف ر} ،37وأن لك ل إنس ان أيض ا
الح ق ف ي انتخ اب عقيدت ه السياس ية وممارس ة خصوص ياته الثقافي ة والديني ة
واالجتماعية ،والحق في أن يتساوى ك ذلك م ع الجمي ع ف ي كاف ة الحق وق ومختل ف
الواجبات ،ال أن ينصب نفسه فوق القانون والشرائع واألعراف والدستور! {فذكر
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إنم ا أن ت م ذكر .لس ت عل يھم بمس يطر}{ ،38ف إن أعرض وا فم ا أرس لناك عل يھم
حفيظا إن عليك إال البالغ}.39
ومن متممات أو مكمالت الحوار :االتف اق بش أن م ا يتعل ق بمبادئ ه ووس ائله ،وف ي
مقدمتھا:
 مبدأ األخوة اإلنس انية؛ عم ال بقول ه تع الى{ :ي ا أيھ ا الن اس إن ا خلقن اكم م ن ذك روأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ﷲ أتقاكم}.40
 الحكم على اآلخر من واقع سلوكياته ،وليس استنادا لم ا يش اع عن ه أو يق ال في ه؛تصديقا ً لقوله تعالى{ :يا أيھا ال ذين آمن وا إن ج اءكم فاس ق بنب أ فتبين وا أن تص يبوا
قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.41
 أن تك ون الحقيق ة ھ ي الھ دف األس مى للح وار بغ ض النظ ر ع ن مص درھاومنبعھ ا؛ تص ديقا لقول ه تع الى{ :فبش ر عب ادي .ال ذين يس تمعون الق ول فيتبع ون
أحسنه أولئك الذين ھداھم ﷲ وأولئك ھم أولو األلب اب} ،42وقول ه -ص لى ﷲ علي ه
وسلم» :-الحكمة ض الة الم ؤمن حيثم ا وج دھا فھ و أح ق بھ ا« .43ول ذلك ق ال أئم ة
التزكي ة )التص وف اإلس المي(» :الطرائ ق إل ى الخ الق بع دد أنف اس الخالئ ق« ،و
»خذ الحكم ة وال يعني ك م ن أي ع ين خرج ت« ،فالحقيق ة ال ب د وأن تس توحى م ن
جوھرھا ال من األعراض الخارجية التي تكتنفھا بتأثيرات معينة.
 أن تستند كافة اآلليات المعرفية والنظري ة والتطبيقي ة العملي ة الت ي يترت ب عليھ االحوار إلى بديھيات المنطق وأحكام العقل ،ال أن تخضع لتأثيرات الخرافة وس حر
األوھام وسطوة األساطير .خاصة مع ما علق بذھنية كل طرف م ن أحك ام مس بقة
ال تستند على واقع أو تجربة معاشة؛ وھو ما عاب ه الق رآن الك ريم عل ى المش ركين
حين قال{ :ف أعرض أكث رھم فھ م ال يس معون .وق الوا قلوبن ا ف ي أكن ة مم ا ت دعونا
إليه وفي آذاننا وق ر وم ن بينن ا وبين ك حج اب}{ ،44وق ال ال ذين كف روا ال تس معوا
لھ ذا الق رآن والغ وا في ه لعلك م تغلب ون} .45وكثي را م ا ش دد الق رآن الك ريم عل ى
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محورية البرھان والدليل العقلي في سياق الحوار أو الجدال ح ول قض ية م ا{ :ق ل
ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين}.46
 القناع ة التام ة ب أن المس لمين مط البون الي وم -أكث ر م ن أي وق ت مض ى -تكليف ابضرورة احت رام حق وق اإلنس ان وتق ديره مب دأ وغاي ة ،وبأنن ا ملزم ون أمان ة ب أن
نعمل على سيادة قيم الحوار ،وتعزيز مبادئ التش ارك وسياس ات الج وار ،حرص ا
على المستقبل والمصير المشترك» :ولقد كرمنا بني آدم«{ ،47وإن ا أو إي اكم لعل ى
ھدى أو في ضالل مبين .قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون}.48
 أال يدفعنا رفض اآلخر لبعض قناعاتنا إلى المضي قدما في نبذه ونفي ه واحتق ارهأو تھميشه وإقصائه ،وإنما ألن نعترف بدوره ووجوده وحقه ف ي االخ تالف معن ا،
وأن نحترم في المقابل خصوصياته وقناعات ه انطالق ا م ن إيمانن ا ب أن الح وار إنم ا
ھ و وس يلة للتقري ب ف ي األس اس ،ول يس لف رض أنم اط معين ة م ن التفكي ر عل ى
الطرف اآلخر{ .:يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين

شھداء بالقس ط وال يج رمنكم

ش نآن ق وم عل ى أال تع دلوا اع دلوا ھ و أق رب للتق وى}{ ،49وال تبخس وا الن اس
أشياءھم}.50
 يتعين أن يكون التحاور قيمة أصلية وقانونا فطريا في المجتمعات المؤسسة علىالتنوع والتعدد ،ال تشريعا وقتيا تمليه ظروف خاصة أو إكراھات مح ددة حت ى إذا
ما انتفت ھذه الظروف اختفي معھا كل رغبة جدية في الحوار ليبقى اإلشكال على
ما ھو عليه من دون حل تقريبا .بمعن ى آخ ر؛ أن يك ون الح وار خي ارا اس تراتيجيا
قائم ا عل ى القناع ة التام ة -الت ي ال تتب دل بتب دل الزم ان وال تتغي ر بتغي ر المك ان-
بوحدة المصير المشترك ،وفطرية التنوع واالختالف ،وب أن االخ تالف ف ي ال رأي
ال يفسد للود قضية ،فكما قال اإلمام الشافعي» :رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي ك
خطأ يحتمل الصواب« ،وكما قال فولتير فيما بعد» :إنني أخالفك رأيك ،لكني على
استعداد أن أدافع حتى الموت عن حقك في إبدائه«.
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 أن يكون الحوار في أصله مبني ا عل ى الق وة ال الض عف ،والندي ة ال التبعي ة ،وأنيعكس قوة كل طرف وأھليته للحوار ،ال أن يؤدي إلى استقواء طرف على ط رف
آخ ر ،أو أن يك ون مج رد ش كل م ن أش كال النف اق السياس ي لتحس ين ص ورة نظ ام
فاشل ،أو دجال إعالميا يشوه قيم التواصل الحضاري ،ويفضي بالمقابل إل ى إھان ة
الشعوب واحتالل األراضي وضياع كرام ة اإلنس ان{ :خ ذوا م ا آتين اكم بق وة}،51
{وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة} .52ومن ث م؛ ف إن دخ ول اإلس الم ف ي الح وار ال
ينبغي أن يفھم على أنه نقطة ض عف ،وأن ذل ك تس ليم للغ رب؛ ب ل اإلس الم ي ؤمن
بالحوار ويصر عليه ،وينادي به ،وھو مطمئن إلى قدرته الفائقة عل ى الت أثير ،م ع
عدم رفضه الت أثر بم ا ھ و ن افع وص حيح .وح ين يك ون اآلخ ر معت ديا يتع ين عل ى
المس لمين جھ اده ومجابھت ه تص ديقا لقول ه تع الى{ :وق اتلوھم حت ى ال تك ون فتن ة
ويكون الدين

فإن انتھوا فال عدوان إال على الظالمين}.53

 أن تتغير رؤية كل طرف من الطرفين المتح اورين لل ذات والع الم ،بحي ث يعاين االكون بما فيه من كائنات محال للعطاء الذي يركز في قيمه الجمعي ة البش رية ،وأن
يتعامل كل طرف مع اآلخر من ھذا المنطلق البعيد عن النيات الضيقة الت ي تف وت
عليه االشتراك في صياغة حاضر ومستقبل البشرية ،وتمنعه من أن يك ون مس ھما
في بناء الحضارة .وإن تصورا كھذا حري أن ينبع من إيم ان المس لمين والت زامھم
بشريعة اإلسالم السمحة التي جاءت لتؤكد »قيمة اإلحسان« إلى المخلوق ات كلھ ا،
وحديث المرأة التي عذبھا ﷲ بسبب حبسھا ھرة معلوم ومشھور.
 ينبغ ي أن تك ون محاول ة إظھ ار مالم ح جم ال ﷲ ف ي الك ون والوج ود إح دىالغايات التي ينشدھا المسلمون من وراء الحوار مع اآلخ ر؛ وذل ك بتس ليط الض وء
على حقيقة اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه من جھ ة ،وب إبراز الجان ب اإلنس اني م ن
تراث المسلمين والتأكيد على سيادة النزعة اإلنسانية في كتابات المسلمين وقت أن
ك ان اآلخ ر يع يش ف ي ظ الم دام س م ن جھ ة أخ رى .عل ى أال ي تم ذل ك بقص د
2

»المع ايرة«؛ وإنم ا لتأكي د إس ھام الحض ارة اإلس المية بنص يب واف ر ف ي مس يرة
الحضارة اإلنس انية ق ديما ،وق درتھا عل ى المش اركة الفعال ة مس تقبال مت ى ت وافرت
الشروط الالزمة لذلك داخليا وخارحيا في آن معا.
 يجب أن يتأسس الحوار وفق قاعدة حرية اآلخر في إرادته ومعتقداته ،وأن يقتنعكل فري ق ب أن ال وص اية لمؤسس ة علي ه ،وال تحجي ر لنخب ة عل ى عقل ه .وبالت الي؛
يتس م فھ م ك ل ط رف للحري ة بمض مون فاع ل ف ي تحقي ق التح رر داخ ل ال نفس
البشرية من كافة أنماط العبوديات المختارة التي فرضتھا حركة العولمة واالتج ار
في البشر ،والنزعات المادية المفرطة بكاف ة أش كالھا بم ا ف ي ذل ك تش ييء الجس د،
وفقدان التوازن النفس ي ،وارتف اع مع دالت االنتح ار...إلخ .فف ي نم وذج الح وار ال
تكون العالقات بين الثقافات من جانب واحد أو تمض ي ف ي اتج اه واح د م ن أعل ى
إل ى أس فل ،كم ا ھ و الح ال ف ي نم وذج الص راع ب ين الثقاف ة الغربي ة »العظم ى«
والثقافات الصغرى؛ وإنم ا تك ون متع ددة األط راف .وببس اطة آس رة؛ ف ي أنم وذج
الحوار يمك ن لك ل الثقاف ات أن تش ارك ف ي ص نع ورس م األھ داف المش تركة ،وأن
تتقاسم القانون الع ام نفس ه ،عل ى أس اس م ن العق ل والح ق ف ي المعرف ة والطبيع ة
واستخدام قوانينھا.
 رف ض المغ االة الزائ دة ع ن الح د المتعلق ة باإليم ان بنظري ات الغ زو الفك ري،والمؤامرة ،والموقف السلبي الرافض للحوار بدعوى الخوف عل ى الھوي ة ،وبي ان
أن ھذا الخوف غير مبرر بالمرة ،وإنما ھ و ج زء م ن ت راث الص راع ال ذي نش ب
قديما بين اإلسالم والغرب .وما دمنا على قناعة تامة بكم ال اإلس الم وقدرت ه عل ى
المقاومة والصمود طيلة أربعة عشر قرنا من الزم ان حت ى اآلن فل م الخ وف إذا؟!
وف ي المقاب ل م ن ذل ك؛ ينبغ ي أال تك ون إدارة الح وار م ن قبي ل الت دريب العقل ي
فحسب؛ وإنما انغماسا في إشكاالت الحوار والتسامح بالدرجة األولى.
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 أخي را يتع ين عل ى رم وز وممثل ي حرك ات اإلس الم السياس ي مراجع ة نت ائجب رامجھم وأعم الھم ومق والتھم الت ي تنبن ي ف ي أغلبھ ا عل ى أح الم الث أر واالنتق ام
وأوھام القت ل واالن دحار ،خاص ة وأن األم ل بق رب ھزيم ة الحض ارة الغربي ة ف ي
مواقعھا واالس تئثار بأراض يھا وممتلكاتھ ا والنكاي ة بأھلھ ا وتاريخھ ا ظ ل »مس ارا
من األوھام الت ي دوخ ت كثي را م ن أطفالن ا وش بابنا ،يرددونھ ا ص دى م ع اللحظ ة
الھاربة ،ونغما ضائعا من أنغام النخوة الضائعة«.54
وفي النھاية؛ علينا كمسلمين أن نتحمل المس ؤولية فيم ا يتعل ق بالص ورة المغلوط ة
لدى الغرب عن اإلسالم من دون جلد للذات ،وأن نتحرر نسبيا م ن اإليم ان الزائ د
ع ن الح د بفك رة الم ؤامرة ،واتخ اذ وض عية الض حية ،ووض ع مس ؤولية إخفاق ات
سياساتنا الدينية والفكرية على اآلخرين ،األمر الذي ال يلي ق باإلس الم وحض ارته،
وأن نك ون أوفي اء لق يم الق رآن أوال دون أن يك ون أكث ر ھمن ا اس تحقاق رض اء
اآلخرين.
وفي اعتقادي أن طرحا كھذا يمثل موقفا وسطا بين ثنائي ات متع ددة م ن مث ل :جل د
الذات والتماھي مع اآلخر ،اتخ اذ وض عية الض حية واإليم ان ب المؤامرة ،وال بخس
بقتاعاتن ا وقيمن ا ومبادئن ا اإلس المية بم وازاة اس تجداء ني ل الرض ا م ن اآلخ رين.
وبالت الي ي رتبط نب ذنا للعن ف واإلرھ اب بم دى ج دارتنا واس تحقاقنا ل دين اإلس الم،
وتوافقنا مع مجمل أوامره ونواھي ه ،كم ا ت رتبط س ماحتنا وانفتاحن ا عل ى اآلخ رين
بمدى وفائنا لقيم ھ ذا ال دين وبقناعتن ا الشخص ية بمنظوم ة األخ الق اإلس المية ف ي
األول واألخير ،وليس بقصد أن تنال ممارساتنا استحسان الع الم اآلخ ر ..ذاك أم ل
يبدو لي بعيدا؛ لكنه قادم ال محالة بإذن ﷲ!
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ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
وف{
َ ُْ

فروض العين وفروض الكفاية
عبدالرحمن السالمي
إذا تأملنا اآلية القرآنية نج ُد أنھا تتضمن ظاھراً خمسة أمور وھي :مطلبُ العمل على
تكوين جماع ٍة أو نخبة ،على أن تكون لھا ثالث مھام :الدعوة إلى الخير ،واألمر
بالمعروف ،والنھي عن المنكر ،واألمر الخامس :رجاء حصول الفالح والنجاح عن
طريق دعوات ومسالك الخير.
وبالنظر إلى ضخامة المھا ّم التي ينبغي على األمة أو الجماعة القيام بھا؛ فإنه ينبغي
ُ
االلتفات إلى المسألة من حيث المضمون وطرق تكوينھا؛ فالملحوظ أوالً ّ
أن جماعة
ى »أمة« ،وصحي ٌح أن معاجم اللغة تجعل الجماعة أو الفئة معن ًى من معاني
الدعوة تُسم ﱠ
لكن المفھوم من الترا ُدف في ھذا السياق ّ
األ ّمة؛ ّ
أن نخبة الدعوة ھذه ھي بمثابة األمة
بكاملھا؛ ألنھا تمثّلُھا في القيام بالدعوة وعليھا؛ أي أنھا تمثل الرسالة التي جاء بھا
رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -إلى األمة ،أمة اإلجابة )فاستجابت لھا واعتنقتھا(.
وكانت نتيجة ذلك أن صارت الرسالة دينھا الذي تدين ﷲ به ،والعلماء ھم ورثة العلم
عن رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه سلم -وھم كذلك ممثلون لألمة في توجھاتھا لتعليم دينھا
ألبنائھا ،ومتابعة ذلك في حاضر األمة ومستقبلھا ،ونشر الدعوة في العالم.
وھكذا فقد كانت تسميةُ الجماعة العالمة والداعية باألمة إشعاراً لھا بأنھا تمثل األمة من
جھة ،وأن مھمتھا شديدة األھمية من جھ ٍة أُخرى.
أما األمور التي تدعو إليھا فھي ثالثةٌ ظاھراً ،وواح ٌد في الحقيقة ،وتفصيل ذلك ّ
أن
المطلوب من الجماعة العالمية :الدعوة إلى الخير ،واألمر بالمعروف ،والنھي عن
المنكر.
والواقع ّ
أن األمر بالمعروف ،والنھي عن المنكر يأتيان تفسيراً لدعوة الخير؛ فالخير
عا ﱞم وشاملٌ ،ويتضمن االعتقاد السليم ،والتزام الحياة الفاضلة )المعروف( ،واالنتھاء
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عن حياة الفساد واإلفساد )المنكر( ،وال تقتصر الدعوةُ إلى الخير على ذلك رغم
ضخامة األمرين واتساعھما؛ ففي آي ٍة قرآني ٍة أخرى ھي قوله تعالى }:فاستبقوا
الخيرات{ جاء التكليف بصيغة الجمع ،وبذلك يتسع المجال لتكون الدعوة إلى الخير
دعوةً للبشر جميعاً ،وھي تعني البحث عن المشتركات ،والبحث عن التصحيح والتقويم
خارج حياة األمة اإلسالمية ،إضافةً إلى تط ﱡلب المعروف وتعليمه بالتربية والقدوة
داخل األمة ،وبذلك نفھ ُم ّ
أن المقصود من »العلماء« ليس علماء الدين الذين يُلقﱢنون
العقيدة والعبادات وحسب؛ بل فئات شتّى ممن عرفوا الدين وعلوم الدنيا والعقائد
األخرى للشعوب واألمم ،وھم بالطبع فئات متنوعة ،وليسوا فئةً واحدة ،ويجب أن
يكونوا كذلك؛ ليستطيعوا أيضا ً -بالمعرفة والفھم -رؤية دعوة اإلسالم إلى الخير
والدعوات األخرى في صعي ٍد واح ٍد من حيث القدرة على اإلقناع من طريق إظھار
ق أبعد،
المشتركات وتظھيرھا ،واإلقناع أيضا ً باالنطالق من المشتركات إلى آفا ٍ
نستطيع فيھا أن نعمل معا ً نحن وأھل األديان والثقافات األخرى ،وعندما تصل اآلية
الكريمة إلى الحديث عن »الشھادة« نش ُع ُر ّ
أن أمر الدعوة وصل إلى أعلى مستوى،
ففي القرآن الكريم أيضا ً} :وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون{ فقد فسّر علما ُء
القرآن الذكر بأنه القرآنّ ،
لكن ذلك المعنى ال يصحﱡ االقتصار عليه؛ فقد جاء في القرآن
أيضا ً} :إنا ّ نحن نزلنا الذكر وإنا ّ له لحافظون{ فا سبحانه وتعالى ضمن لنا الحفاظ
على نصﱢ القرآن الكريم .
فالحديث في المعرض الحاضر ّ
أن النجاح يولﱢد »الفالح« ،وھو نجا ٌح لألمة ودعوتھا،
ولعلمائھا على اختالف مفاھيم النجاح والفالح والفوز ،وذلك يقتضي عدة أمور :أن
تحمل األُمة الرسالة بالفعل ،بحيث تبذل أقصى طاقتھا في األمانة للرسالة ،وفي
اتباعھا ،وفي تبليغھا.
واألمر الثانيّ :
أن من مقتضيات األمانة للرسالة إعداد النُخب التي تنقلھا إلى األجيال
القادمة وإلى العالم .
األمر الثالثّ :
أن ھذه الرسالة تتضمن ثالثة مفردات :الخير ،والمعروف ،وتجنب
المنكر والفساد.
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ص َل الفال ُح فال بد أن ننجح في الداخل ،وأن ننجح في
واألمر الرابع :أنه لكي يح ُ
الخارج .
واألمر الخامس :أن الفالح بھذا المعنى يقتضي اتّباع القرآن من جھة ،واالجتھاد في
فھم متغيرات الزمان والمكان وإعداد ال ُع ّدة لھا باإلبداع من أجل التقدم أو من أجل
التالؤم مع المتغيرات والضرورات من جھة أخرى ،وھذا المعني بفروض الكفاية .
ففروض العين -فضالً عن ورودھا بنصﱢ القرآن -تشم ُل األفرا َد جميعاً ،وال يُغني فيھا
فر ٌد عن فرد .أما ّ فروض الكفاية فھي التي يقتضيھا الزمان والمكان ومقتضى الحال،
ُ
ويمكن فيھا لبعض األفراد أن يحلوا مح ﱠل المجموع في قضاء الواجب ذي الشعبتين:
الصعاب ،وقد مثل العلماء
س ّد الضرورة ،وتطوير حياة األمة وقدراتھا على تجاوز
ِ
قديما ً لفروض الكفاية بمسائل دينية ،مثل صالة الجنازة ،ومثل صالة االستسقاء ...إلخ،
وكان ھنالك َم ْن تجاوز ذلك العتبار »المصالح« الكبرى والصغرى من فروض
الكفاية ،من مثل إنشاء الجيوش للدفاع عن المق ﱠدسات واألوطان ،أو طلب العلم في
بعض المجاالت التي ليس في األُ ّمة َم ْن يبرع فيھا ،من أجل إحداث التقدم في سائر
العلوم كالعلوم الطبية مثالً ،أو تعلﱡم اللغات واالطّالع على األديان األخرى ،من أجل
صون اإلسالم ،والدفاع عنه ،ونشر دعوته بالمعنيين :اإلسھام والمبادرة لمشاركة
العوالم األخرى فيما يعود بالخير على المسلمين وعلى العالم أجمع.
وقد كان ھنالك من العلماء َم ْن جعل أمر فروض الكفاية )مما ليس فيه نصﱞ بل ھو من
مقتضياته( من ضمن لواحق القياس الفقھي ،أو من ضمن مسائل »تحقيق المناط« ،وقد
ظل ھذا المسلك ساريا ً حتى القرن السابع الھجري ،ولدى علماء األصول؛ بيد ّ
أن
بعضھم البعض رفع ذلك إلى مرتبة النظرية ،فلم تعد رعاية المصالح العامة لألمة من
فروض الكفايات ،أو من مقتضيات الضرورات؛ بل تجاوز األمر ذلك إلى اعتبارھا
لديه من المقاصد الكلية للشريعة.
والمقاصد الكلية أو المصالح الضرورية باستقراء للكتاب والسنة ھي خمسٌ  :حقوق
النفس ،وحقوق العقل ،وحقوق الدين ،وحقوق النسْل ،وحقوق ال ِم ْلك؛ فكلﱡ ما يؤ ّدي إلى
صون الحياة اإلنسانية لجھات اإلبقاء والمعرفة وحفظ األديان )األخالق واالنتظام(
واألُ َسر واألموال المكتسبة من حالل ،وكلﱡ ما يؤدي إلى تحقيق ھذه األمور ھو من
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مقاصد الشريعة ،وبذلك تُصبح فروض الكفاية مختصّة بالضرورات الشرعية ،وذات
معن ًى تعبﱡدي ،وتُصب ُح المسائل التطويرية والتحسينية والمساعي والجھود من أجل
التقدم ذات طابع مقاصدي ،يتصل من جھ ٍة برسالة األمة ،ويتص ُل من جھ ٍة ثاني ٍة
بسيادتھا وتقدمھا وازدھارھا ،وما يمكن أن تُسھم به في خدمة جھودھا ،وخدمة العالم
أجمع.
فلتكن آيةُ الدعوة إلى العالم والعلماء والنُخب العالمة والخير والمعروف والفالح رائدنا
في عوالم الحاضر والمستقبل ،في عملنا من أجل صون المعنى الكبير ألمتنا ،وتطوير
مسائل عيشنا وتقدمنا للتأھﱡل والمشاركة في حضارة العصر وعصر العالم.
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ھذه المرحلة ھي األھم بفعل المقارعة المباشرة الناتجة عن الغزوات العثمانية في القرن 14
آلسيا الصغرى وغرب أوروبا في قلب العالم البيزنطي والمسيحي .تحرص النصوص
المدونة في ھذه الفترة على االعتناء بالعقيدة المسيحية ،وتشجيع أو شد عضد المسحيين
الخاضعين منذ ھذا التاريخ للحكم اإلسالمي ،ومساعدتھم في تحصيل معرفة أفضل بالدين
اإلسالمي لتمكينھم من مقارعته بالحجة.
فالمؤلفون في ھذه الفترة التاريخية واعون تمام الوعي بأن وجود اإلسالم على أبوابھم
حوار معه.
يفرض عليھم معرفته على نحو أفضل فضالً عن الدخول في
ٍ
وألجل فھم الخاصية المميزة لھذه المرحلة ال بأس من التذكير بأنه وفي أواخر القرن 11
عندما كان المسلمون -خصوصا منھم األتراك السالجقة -يزحفون على آسيا الصغرى بعد
معركة مانزيكرت ) (1071بدأ الخوف من إسالم محارب ومنتصر يفرض نفسه واقعا ً.
غزت القبائل التركية التي اعتنقت اإلسالم مناطق شاسعة إغريقية ومسيحية في آسيا
الصغرى ،وأسسوا بھا إمارات .يتحدث )ديمتريوس كيدونيس( -وھو كاتب ينتمي إلى القرن
 -14عن مجمل األوضاع في بداية القرن في اإلمارات التركمانية بآسيا الصغـرى ،فيقول:
»استولوا على األراضي التي كنا نزرعھا ،من ھليسبون إلى جبال أرمينية شرقا ،دكوا
مدننا دكاً ،ونھبوا كنائسنا ،ونبشوا قبورنا ،وغطوا األرض بالدماء والجثث ،ودنسوا إيمان
 نُشرت الحلقة األولى من ھذا المقال مترجمةً في التسامح.......
 باحثة وأكاديمية من اليونان .
1
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الساكنة ،فأجبروھم على إنكار ﷲ الحق والقبول بأساطيرھم ،أذلُّونا واستعبدونا شر استعباد
ومرغوا كرامتنا البشرية في الوحل ،بعد أن نھبوا ثرواتنا وجردونا من حريتنا تركونا
كالعبيد المغلوبين على أمرھم واستغلوا لصالحھم الرمق األخير من قوانا نحن معشر
المساكين التعساء«.1
كما أن المرحة الثالثة من التجاذب اإلغريقي/اإلسالمي كشفت عن مقارعة مباشرة فرضھا
واقع ضاغط ،ولو أن بعض المفردات بدأت القناعه به تترسخ ،ومؤداھا أن الدخول في
حوار -أو على األقل في تواصل -مع الخصم أحسن بكثير من رفضه ،ھكذا صرنا نالحظ
أن الجزء األكبر من أدبيات ھذه الفترة باتت تف ِّ
والنقاش بين
المباشر
ص َل
ض ُل التوا ُ
َ
َ
المسيحيين والمسلمين ،والذي يع ّد َ
الذو ُد عن اإليمان المسيحي جزءًا ال يتجزأ ُ منه .وفي
الوقت الذي تضعُفُ فيه اإلمبراطورية البيزنطية وتتراجع تحت ضربات العشائر التركية
ٌ
ٌ
المسلمة راحت تنمو وتزدھر
دينية مختلفة ،أدبيات يكتبھا الرھبان في لغة بسيطة
أدبيات
وشعبية ،ويكتبھا األباطرة في لغة إغريقية مرھفة ،الغرضُ منھا الوقوفُ في وجه اإلسالم
وانتشاره ،فضالً عن سعْ يھا الحثيث إلى شرح أسباب تراجع المسيحية لعموم النصارى
المغلوبين على أمرھم.
ٌ
ٌ
شار َك ْ
مرموقة منھا
شخصيات
ت في ھذه المقارعات والتواصل بين الديانتين في ھذه الفترة
اإلمبراطوران :جاس الرابع القانطاقوزي ) (1383-1292ومانويل الثاني باليلوغ )-1348
 ،(1425كما أسھم فيھا علماء الفترة البيزنطية المتأخرة كالقديس گريگوار باالماس
) (1296-1295والراھب جوزيف ڤرينيوس ).(1432-1350

جان الرابع

2
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أ  -أربع منافحات ضد أتباع محمد
ب -أربعة خطابات ضد محمد :دخل جان الرابع ) (1383-1292في حوار مباشر وجمعته
عالقات صداقة مع األمراء في الشمال الغربي آلسيا الصغرى ،ثم كتب مقاالت جدلية ضد
اإلسالم.2
ينحدر جان الرابع من عائلة بيزنطية عريقة في كانتاكوزين 3وقد شغل وظائف سامية في
القصر اإلمبراطوري قبل أن يكون إمبراطورا ) ،(1354-1341عين في منصب
دوميستيكوس )رئيس الحكومة( تحت حكم أندروتيك الثالث ) (1341-1328وصار عند
وفاة ھذا األخير وصيا ً على ابنه القاصر جان الخامس .دفعه طمو ُح ُه الزائ ُد إلى مواجھة
الملكة/األم آن باليلوغ ،وفي أكتوبر من السنة نفسھا أُعلن إمبراطوراً من قِ َب ِل الجيش في
ديديمتيكوس ،ودامت الحرب األھلية التي أعقبت ذلك إلى سنة  1347وھو التاريخ الذي
اقترنت فيه كريمته ھيلين باإلمبراطور جان الخامس ،وأعلن نفسه إمبراطوراً معه.
أدت الحرب األھلية إلى صدامات عنيفة في المجالين :االجتماع والديني بتيسالونيك ،وطالت
تداعيا ُتھا اإلمبراطوري َة ِب ُر َّمتِھا .4نشبت ھذه المصادمات من جھة بين المتدينين المتزمتين
واألرستقراطيين ,5ومن جھة أخرى بين الھيزاشطيين وغرمائھم.6
ْ
َ
وضعت وجھا ً لوج ٍه تصورات وإيديولوجيات وقناعات عدة ذات طبيعة
المصادمات
ھذه
سياسية وذات صلة باأل ُ َسر الحاكمة بالنسبة لألرستقراطيين ،وذات طبيعة دينية بالنسبة
للھيزاسطسيين ،وذات طبيعة اجتماعية بالنسبة للمتدينين المتشددين .وكان ھؤالء األواخر -
وھم المنحدرون من شرائح شعبية -يطالبون بمزيد من الحقوق للشعب وانحازوا للدفاع عن
اإلمبراطور الشرعي جان الخامس ضد كانتاكوزين ،وأجبروا العديد من األرستقراطيين
الذين يستأثرون بخيرات المدينة على مغادرة تيسالونيك.
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كانت اإلمبراطورية مھ َّدد ًة في ھذه الفترة بعدة خصوم خارجيين منھم الصرب والبلغاريون
والالتين المتواجدون حول بحر إيجه ،وكذلك األتراك في آسيا الصغرى .إلى حدود سنة
 1337لم تكن القبائ ُل التركي ُة التي استولت على آخر المواقع البيزنطية في آسية الصغرى
تش ِّك ُل َخ َطراً بسبب انقساماتھا السياسية ،غير أنّ فش َل الحملة العسكرية التي قادھا القائد
العثماني أورخان ) (1329كشفت أن أي ھجوم مضاد في آسيا الصغرى سيكون من اآلن
مصيره الفشل؛ لذلك انصبت جھود كانتاكوزين واإلمبراطور أندرونيك الثالث على الدفاع
عن األراضي البيزنطية حول بحر إيجه وفي بالد البلقان ،وسعيا جاھدين لتنمية عالقات
الصداقة والتعاون بين إمارتي أيدين ) (1403-1300وساروھان ) (1410-1300اللتين
تحتالن غرب آسيا الصغرى ،والمقارنة الواقعية المميزة لعالقته باإلسالم -والتي نجدھا في
أعمال كانتاكوزين -تحيل في البدء إلى مشواره السياسي عندما كان دوميستيكوس األكبر
ً
ً
عاقلة في عالقته باألتراك .أثناء صيف  1335التقى
سياسة
قبل أن يكون إمبراطوراً يطبق
كانتاكوزين بعمر أمير أيدين في كالزومينس ،وأبرم معه اتفاقا ً للتعاون ،تطور ليصير
ً
ً
متينة بين الرجلين .ابتدا ًء من  1344أبرم كانتاكوزين اتفاقا ً جديداً مع السلطان
صداقة
العثماني أورخان وسلَّه يد كريمته تيودورا ،بيد أن ھذه السياسية لم تتمخص عنھا النتائج
المرجوة على المدى الطويل ،وفي عام  1348توفي عمر
وصار أورخان السلطان الوحيد في المنطقة ،وفي سنة  1354انقلب الوضع جذريا ً لصالح
العثمانيين.7
في  2مارس من السنة نفسھا ضرب زلزا ٌل عنيفٌ مضيق الدردنيل واستغل العثمانيون
الحدث لينزلوا بالضفة األوروبية واالستيالء دون قتال على مدينة كاليبوليس المھمة ،ومنھا
انطلقوا لغزو األراضي األوروبية التابعة لإلمبراطورية البيزنطية.
4
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تحمل كانتاكوزين المسؤولية عن الھزيمة فقرر االعتزال ،وارتداء لباس الراھب بعد أن
شاھد حلفاءه األتراك يستولون على مدينة كاليبوليس ،ويستقرون بصف ٍة نھائي ٍة في أوروبا.
اعتزل كانتاكوزين في دير مانغانون بقسطنطينة ،ثم في جبل أتوس ،حيث توفي في عام
 .1383وفي ھذه الفترة كرس جھوده لتأليف عدة كتب في العقيدة والجدل ذات أھمية ،كان
رجالً ذا ثقاف ٍة واسع ٍة ومُجادالً مھما ً في زمانه ،وھو اإلمبراطور البيزنطي الوحيد الذي ألف
كتبا ً غزيرة ،وھذا فضالً عن كتبه الكالمية والجدالية وكتابه في التاريخ والتي كتبھا باالسم
المستعار للراھب كريستودولوس ،والتي كانت موضوعا ً لدراسة إغريقية الفتة ,8كتب
ْن مھمين في المنافحة عن العقيدة المسيحية ضد آراء اإلسالم ،جمعھا تحت عنوان
مؤل َفي ِ
»أربع منافحات ضد أتباع الديانة المحمدية« 9و»أربع مقاالت ضد محمد«.10
ٌ
ً
ً
ُ
خاصة لمؤلَّفات كانتاكوزين وخصوصا ً منھا الكالمية/الجدالية
أھمية
القديمة
البحوث
لم ُتول
التي كان ينظر إليھا على أنھا غير ناضجة كفاية ,11غير أن البحوث اإلغريقية واألجنبية
المعاصرة تعترف بأھميتھا بالنظر إلى ما يميزھا من انسجام فكري ،ولتوسعھا في القضايا
الكالمية والجدالية .لذلك فحياة ومؤلفات ھذا اإلمبراطور البيزنطي -المطبوعة بعالقاته
الكثيرة والمتنوعة في المجالين :السياسي الداخلي والخارجي لإلمبراطورية البيزنطية في
القرن الرابع عشر -تحظى اليوم بالعديد من الدراسات على شكل مقاالت وتراجم,12
وحظيت المنافحات والخطابات التي ألفھا كانتاكوزين رداً على المسلمين ونبيھم باھتمام
خاص ،ولقد عزز االنتشار الواسع لھذه النصوص في القرنين  14و 19ھذا االھتمام .ھذا
االنتشار كما تسبب في نقل ھذه النصوص إلى اللغة الشعبية على يد ميليتكوس سيريگوس

13

وترجمتھا إلى السالڤونية والرومانية؛ كشف عما تحظى بھا ھذه الكتابات المناھضة لإلسالم
عند السكان المسيحيين الخاضعين .14فھذه النصوص الدفاعية المدعومة بالعديد من المراجع
5
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15

اإلنجيلية كانت تھدف إلى إعادة الثقة إلى عموم النصارى والحفاظ على إيمانھم  .من ھذا
المنظور انبرى اإلصالحيان في زوريخ تيودور بيبلياندي )(1564-1504/1509
ورودولف گوالتر ) (1586-1519لدراسة نصوص ھذا الرجل ،والتي أتت ترجمتھا
الالتينية إلعطاء دفع روحي للكفاح ضد اإلسالم ،الذي نجحت الغزوات التركية في نشره
حتى أوروبا الوسطى.16
ألف كانتاكوزين المنافحات باسم مسلم اعتنق المسيحية وصار راھبا ً اسمه ميليتيوس،
ميليتيوس ھذا رجل ميسور وله باع طويل في الثقافة ،وكان قبل اعتناقه المسيحية في
القصر العثماني ومدافعا ً شرسا ً عن اإلسالم .وبالنظر إلى مكانته فإن اعتناقه المسيحية خلف
بلبلبة في القصر السلطاني؛ لذلك قام عالمة مسلم يدعى شمس الدين األصفھاني ببعث
رسالة لھذا الرجل يطلب منه فيھا العودة إلى اإلسالم وإلى قصر السلطان ،فطلب ميليتيوس
من اإلمبراطور المتمكن أكثر في الكتابة بتحرير جواب باسمه رداً على ھذه الرسالة.
في رسالة شمس الدين -وبعد أن وجه تحياته الحارة ودعواته بالرضوان إلى الراھب
ميليتيوس -ركز على الجدال المعروف الذي يخص به المسلمون غرما َءھم النصارى ،ثم
ثارت ثائرته على تأليھھم للمسيح ذاھبا إلى أن عقيدة التثليت اعترافا بثالثة آلھة ،بعد ذلك
أنكر إمكان تجسد اإلله ،ورفض بالمرة رواية صلب المسيح ،وأن ﷲ منزه عن المعاناة
واأللم ،واتھم المسيحيين بانتھاك قوانين موسى واإلنجيل ،وسحبھم اسم محمد من الكتابين
السماويين المقدسين.
في المنافحة األولى رد كانتاكوزين الدعوى اإلسالمية القائلة باستحالة ألوھية المسيح ،وراح
يسرد الحجج اإلنجيلية التي يراھا تثبت أن المسيح ابن ﷲ .إن الموضوع المركزي في
النقاشات الدينية بين النصرانية واإلسالم يدور حول أسبقية أحدھما على اآلخر ،وأسباب كل
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ھذه االنتصارات التي يحققھا اإلسالم ،وھذه النقطة األخيرة بالذات والتي كانت حاضرة بقوة
ما بين القرن الحادي عشر والخامس عشر ستعرف توسعا ً أكبر بعد سقوط اإلمبراطورية
البيزنطية .سيتناول كانتاكوزين ھذه النقطة بدورھا كما أن ميليتيوس أقر في »المنافحة«
بفضل ﷲ عليه ولطفه به عندما أخذ بيده إلى الدين الحق بعد أن أدرك بأن اإلسالم دين
باطل ومتھافت.
في »المنافحة« الثانية يتناول المؤلف قضايا التجسيم والفداء والصلب والقيامة والمسيح
المرفوع وظھوره في آخر الزمان ليحكم بالعدل ،وعلى النقيض تماما ً من عقيدة المسلمين،
انبرى -معززاً بحجج إنجيلية -للدفاع عن أنّ ابن ﷲ وكلمته ھو نفسه ﷲ الذي َح َّل في جسد
المسيح ألجل خالص العالم والبشرية.
في »المنافحة« الثالثة تناول مسألة ا ّتباع المسيح ومريم العذراء والصليب واأليقونات.
وأخيراً في الرابعة رفض جملة وتفصيال تعاليم ،محمد ونفى عنه صفة النبوة ،كما نفى
بالمرة ما يقوله المسلمون من أن عيسى تنبأ بظھور محمد في العھد الجديد ،وأن اسمه
مكتوب على يمين عرش ﷲ ،كما أنه رفض رفضا ً باتا ً أن يكون اإلسالم ھو دين إبراھيم.
أما الخطابات األربعة ضد محمد فتتناول مسائل عملية تكشف معرفة المؤلف بالتعاليم
اإلسالمية :فالخطاب األول يحمل في لھجة عنيفة وتھكمية على ادعاء محمد النبوة ،وراح
يقدح في شخصه ودينه الذي يرى أنه ال يعتمد على المعجزات بل على حد السيف ،ثم
يطرح مجموعة من الحجج الموجودة أصالً في مؤلفات جدالية سابقة -وفي لغة ساخرة-
يؤكد بھا على إصابة محمد بمرض الصرع والذي كان الناس في زمانه يعدونه من عمل
الشيطان ،كما تناول الموضوعات التي توسع فيھا بارتيلمي ديديس ،والتي تزعم أن محمدا
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كانت تربطه عالقات مع األريوسيين )أتباع آريوس( والنساطرة )أتباع المذھب
نسطوروس( المبتدعين ثم جمع في قرآنه أباطيلھم وترھاتھم.
في الخطاب الثاني -وھو أطول -حمل على صفة النبوة عند محمد مجدداً ،ورفض دعوى
المسلمين القائلة بأن القرآن كالم ﷲ الذي يعترف بالعھدين القديم والجديد ،وفي معرض
سرد حججه وبراھينه الداحضة ،استعان بجملة من النصوص القرآنية زاعما تناقضاتھا
حول مواضيع عدة و َت َھافُتِھا الكبير .وكان أول ما حمل عليه في القرآن قوله بأنّ محمداَ ھو
ٌ
ٌ
فسيحة لم َيسبق أن رأ ْتھا عينٌ  ،تجري
بيوت
أعظم األنبياء والرسل وخاتمھم ،وأن الجنة ھي
من تحتھا أنھا ٌر وغاص ٌّة عن آخِرھا بالحُور العِين وأجمل الناس.
وفي الخطاب الثالث رد مجدداً التشكيك القرآني في ربوبية المسيح وتجسده وصلبه ،والزعم
القائل بأن السيدة العذراء ھي أخت موسى وھارون ،وادعاء المسلمين بأن عيسى سيظھر
في آخر الزمان ليقتل الدجال قبل أن يموت ليبعث يوم القيامة.
وأخيراً ،ينكر الخطاب الرابع -وھو جد مختصر -ما يعتقده المسلمون بخصوص عقيدة
اإلسراء والمعراج،ويذھب إلى أن القرآن ليس بالمرة الشريعة اإللھية التي أوحاھا ﷲ
لمحمد ،بدليل -وھذا موجود في القرآن نفسه -أنه ال أحد قادر على فھم آياته فھما ً صحيحا ً
وعميقاً ،فھذا الفھم موقوف على ﷲ وﷲ وحده.
يكشف اجتھاد الرجل في الرد على عقائد المسلمين معرفته العميقة باإلسالم ،فشكل ومحتوى
ھذه الكتابات تقتبس الكثير مما ُكتب في الكتب القديمة المتخصصة في الجدال حول أمور
الدين ،كما نجد فيھا عناصر أخرى جديدة يغنيھا نص لغوي )فقه اللغة( مھم التيني
المصدر ،والذي يستأنف الھجوم على اإلسالم .يتعلق األمر بمؤلف الراھب الدومينيكي في
فلورانسا ريكولدو دامونتي كروس ) (1243/1320بعنوان Libellus contra legem
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 .17Sarracenorumأقام ريكولدو خالل صيف  1288في البقاع المقدسة ،وزار معالمھا
المبجلة قبل أن يشد الرحال إلى شرق آسيا الصغرى ثم بغداد ،حيث تعلم العربية ،وانخرط
في مناظرات دينية ،واكتشف التعاليم القرآنية األساسية ،كل ھذه التجارب والمعارف مكنته
من تأليف كتبه .وقد ُترجمت إلى اإلغريقية ما بين  1354و 1360على يد العالّمة والحبر
في الالتينية ديمتريوس كيدونيس ،فأ َ ْغنت األدبيات الدينية البيزنطية المضادة لإلسالم
بعناصر وحجج جديدة .18يستعينُ كانتاكوزين كثيراً بھذه الترجمة في تأليفاته ضد اإلسالم
وعقائده ودفاعه عن المسيحية؛ غير أن إحالته المتواترة على كتب ريكولدو ال يعني البتة أنه
ينقل منھا ،فھو حريصٌ على التصريح بالمصادر التي يعتمدھا؛ إذ ذكر منذ خطابه األول
حول محمد اسم ريكولدو وأثره.19
وبمناسبة نشر »الحوار مع فارسي« لإلمبراطور مانويل الثاني باليولوغ )،(1425 /1391
أعطى )طراب (E.Trapp-نظرة موجزة عن الكتابات البيزنطية الجدالية المضادة لإلسالم
وعقائده ,20وحلل الصالت الموجودة بين المنافحات والخطابات الحاملة على محمد
لكانتاكوزين ،وأثر ريكولدو الذي ندين في قراءته لترجمة ديمتريوس كيدونيس .وھو بذلك
قدم عمالً ِج َّد مھ ّم من خالل قيامه بجر ٍد عا ِّم ِ◌ ِ◌ ٍ◌ لالقتباسات المباشرة وغير المباشرة من
ترجمة كيدونس 21والتي قام بھا كانتاكوزين .في المنافحات لم يشر )طراب( إال إلى اقتباس
جد بسيط من كتب ريكولدو كيدونس
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علما ً بأنه المصدر الرئيس الذي اعتمدته

»خطاباته« ،وتشكل مطارحات كبير أساقفة تيسالونيك )گريگوار پاالماس( في
 1354/1355مع المسلمين لمّا كان أسيراً في القصر السلطاني ببروس ونيسي في بيتني
مصدراً مھما آخر اعتمده كانتاكوزين.
گريگوار پاالماس،
9
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أ  -رسالة إلى كنيسة تيسالونيك
ب -رسالة إلى مجھول
ج -رسالة إلى المالحدة
)الحوارات( والمطارحات التي أجراھا كبير أساقفة تيسالونيك سانت گريگوار پاالماس مع
فقھاء مسلمين مرموقين عندما كان أسيراً لدى العثمانيين ) (1354/1355في الشمال الغربي
آلسية الصغرى بإقليم بيتني بالغة األھمية ،فاألمر يتعلق بشخصية كبيرة ،وتحظى كتبه
بمكانة مركزية في الالھوت الشرقي ،ما أضفى على حواراته اإلسالمية أھمية خاصة،
وانتبه إلى ھذه األھمية الباحثون اإلغريق واألجانب المعاصرون.
گريگوار پاالماس ) (1395/97/1269ھو صديق جان كانتاكوزين وكبير أساقفة سالونيك
ابتدا ًء من  1347وھو أحد أكبر ال ُك ّتاب وقادة الكنيسة األرثوذكسية في القرن الرابع عشر.
َكرّ س الجزء األكبر من أفكاره للدفاع عن الالھوت الصوفي لعصره داخل الكنيسة الشرقية.
ولد في قسطنطينة ودرس بھا على يد تيودور ميتوشيتيس عميد جامعة ووزير أول والذي
درسه فلسفة أرسطو وجدله ،وقد كان مؤ َّھالً لشغل مناصب سامية غير أنه آثر تكريس نفسه
لحياة الرھبنة والزھد وفضّل الخلوة بجبل أتوس الذي اس ُتدعي منه ذات يوم لينصب كبير
أساقفة تيسالونيك ،ومعروف عنه انخراطه القوي في التقليد الالھوتي للكنيسة الشرقية ،سيما
من خالل دفاعه عن الحركة الھيسيشاستية في القرن الرابع عشر ،ودحضه آلراء خصمي
ھذه الحركة بارالم دوكاالبر وگريگوار أكيندينوس.23
تمكن پاالماس من خالل مؤلفاته من تجديد اللغة الالھوتية لعصره وفتح آفاق أمام التفكير
الالھوتي عموما ،غير أن الظروف التاريخية المصاحبة للسيطرة العثمانية طمست الرجل
وأثره والھوته حتى النصف الثاني من القرن العشرين ،وقد أعاد إليه االھتما ُم الحالي
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بالالھوت الصوفي للكنيسة الشرقية مكا َن َت ُه المركزية .فعلى امتداد الخمسين سنة األخيرة،
تراكمت بحوث غزيرة باليونان وغيرھا حول ھذه الشخصية المرموقة ،كما أن مؤلفاته
نشرت ضمن اإلصدارات النقدية ،وظھرت الكثير من الدراسات والتراجم حولھا.24
اھتم البحث اإلغريقي واألوروبي الراھن بكتاباته الالھوتية الغزيرة والمھمة فضال عن
حواراته )مطارحاته( اإلسالمية ،وال يتعلق األمر بسجاالت ذھنية بل حوارات مباشرة مع
ممثلين رسميين للديانة اإلسالمية ،ومع عامة المسلمين أيضا في فترة كان فيھا پاالماس
أسيراً لدى العثمانيين ،وكان بإمكان أقواله ھناك أن تكون لھا آثار خطيرة .كما أن البحث
المعاصر اھتم بھذا الجانب الخاص من مؤلفات پاالماس للنظر في األسباب التي جعلت
الھوتيا ً مرموقا ً يذھب بعيداً في مطارحاته المباشرة مع المسلمين.
نشر نصان للرجل يتضمنان نقاشاته مع المسلمين إبان أسره نھاية القرن التاسع عشر وبداية
العشرين :األول في شكل رسالة مختصرة إلى مجھول أشار ناشرھا السيد )ترو( عام
 1889إلى أنه الراھب داڤيد ديسيپاطوس مضلال في ذلك بمالحظة على حاشية النص؛ لھذا
السبب نشر النص في األصل تحت عنوان »رسالة إلى داڤيد ديسيپاطوس« .25والنص
الثاني عبارة عن مقال مقتبس من نقاش عمومي بين پاالماس وفقھاء مسلمين في قصر
»األمير األعظم« ،ونشر عام  1892على يد ساكيليونوس .26كما أن نشر الرسالة الموجھة
منه بآسيا الصغرى -حيث كان أسيرا -إلى كنيسة سالونيك ألول مـرة عام  1922فـي
المجـلة الجديدة  Hellénomnimonوالتزال له أھمية خاصة جـداً .27وقد قـام أنا فيليپيديس
برات واألستاذ كريستو تحت إشراف فانورگاكيس بنشر طبعة منقحة لھذه الرسالة والنصين
اآلخرين اللذين كتبھما أثناء فترة احتجازه كما سبق القول.28

11

12

يستعرض پاالماس األحداث التي وقعت أثناء فترة أسره عند األتراك والنقاشات التي جرت
معھم في رسالته إلى سالونيك ،تقول الرسالة بأنه وقع في األسر في مارس  1354عندما
حل بقسنطينة قادما إليھا من سالونيك بدعو ٍة من اإلمبراطور جان الخامس )،(1376-1341
الذي كان يرغب بوساطة من أجل التصالح مع صھره جان  VIكانتاكوزين .29وقد وقع في
األسر ھو ورفاقه عندما كان على متن السفينة التي نقلته إلى قسنطينة في كاليبولي ،ثم قاده
األتراك إلى المپساكوس ،وبعدھا إلى بياس ،ثم إلى پروس فننيسي ببيتني .طلب منھم
األتراك فدية ،وألجل التعجيل بتسليمھا َعرّ ضوھم لصنوف من اإلذالل كالحرمان من الطعام
والضرب وصنوف أخرى من اإلذالل البدني ,30وتتناسب فدية كل أسير مع أھميته ،ما جعل
پاالماس يجد نفسه في موقف صعب ،فحيثما حلوا -سواء في المبساكوس أو في مدن أخرى
نقلوا إليھا -كان السكان المسيحيون يعبرون عالنية عن تشبثھم وتبجيلھم للحبر ،ولما علم
سليمان قائد العساكر العثمانية واالبن األكبر لألمير أورخان بذلك طلب ً
فدية كبير ًة جداً من
پاالماس.
تكشف كتابات كانتاكوزين وحوارات غريغوار پاالماس ونصوص الھوتيين آخرين عاشوا
تلك الحقبة االتصاالت المباشرة واليومية والنقاشات الصاخبة حول مسائل دينية بالغة
الحساسية عند المسيحيين والمسلمين ،كما أن نصوص أَسْ ر پاالماس تمدنا بشھادات تاريخية
قيمة عن الوضع الذي كان عليه المسيحيون والمسلمون ،ونوع الحوارات التي جرت بين
الطرفين .فآسيا الصغرى كانت برمتھا تحت سيطرة القبائل التركية المسلمة ما أدى إلى
تفكك التنظيم والتراتبية الكنسية ،حتى أن پاالماس لم يصادف أبداً على طريقه أسقفا .اختلط
المسيحيون باألتراك واإلدارة الكنسية كانت تدار من قبل مسيحيين الئكيين من اختيار
الجماعة.
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لم يكن لپاالماس علم باضطھاد األتراك للنصارى ،وكانت الطائفتان معا ً متمسكتين أشد
التمسك بمبادئ دينھما ،وتتنافسان على تقديم الحجج والبراھين على تفوق ھذا الدين أو ذاك.
كان المسيحيون ينافحون عن عقيدتھم الديني؛ لكنھم يتساءلون عن أسباب تخلي ﷲ عنھم،
وتسليم أمرھم المسلمين .في حين كان المسلمون يعتقدون بأن انتصاراتھم العسكرية عالمة
على رضا ﷲ ،ويفخرون بتفوق دينھم ،وقد شارك پاالماس في مثل ھذه النقاشات
بالمبساكوس .جموع غفيرة من المسيحيين تركض خلف الحبر فيھم الرجال والنساء
واألطفال ألجل التعبير عن تعاطفھا معه ،والتبرك به ،والحصول على إجابة شافية عن
سبب تخلي ﷲ عن الشعب المسيحي ،أما المسلمون فيرون بأن أسر پاالماس وإخضاع
اإلغريق ما ھو إال دليل قاطع على رضا ﷲ عنھم.31
پاالماس يرد بعصبية وغضب ،ويقول :إن المسلمين ضالون ومغضوب عليھم ،ولقد
أخضعوا الناس بقوة السالح ال بعون ﷲ ،ومع اعترافھم بأن السيد المسيح كلمه ﷲ وروحه،
ولدته مريم العذراء الطاھرة ،وأنه كان يعرف بعض الغيبيات ،وأنه رفع إلى السماء،
وسيعود إلى األرض ليحكمھا .32رغم كل ذلك فإنھم ال يمجدونه بصفته تلك أي ككلمة ﷲ
المجسدة ،وبدلوا الحقيقة اإللھية بالكذب ,33واتبعوا رجالً فانيا ً وميتا ھو محمد بدل كلمة ﷲ
على األرض الخالدة واألزلية.34
كالم پاالماس يكشف بجالء التعارض الجذري الحاصل بين عالمين منقسمين ،كما يميط
للثام عن الواقع الصعب الذي يعيشه المسيحيون في الشرق ،والذين باتوا يش ّكون في عدالة
السماء .أما پاالماس فيسعى جاھداً لر ْفع معنوياتھم ،وشد أزرھم من خالل إعطائھم تأويله
الخاص لمسألة العناية اإللھية ،فمن جملة ما يراه أن أسره من تجليات العناية اإللھية؛ حتى
يتمكن من نشر كلمة ﷲ وإيصالھا حتى إلى ما يراھم أشد بربرية من البرابرة وإنقاذھم من
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عقاب يوم الحساب .أما الوضع الصعب الذي يوجد فيه المسيحيون فيرى فيه ابتال ًء إلھيا ً
يعلم المؤمنين بواسطة العقاب ,35وھذا التوجه نحو تأويل األحداث بھذه الطريقة سيتقوى
أكثر فأكثر خالل قرون السيطرة العثمانية كما أشار إلى ذلك -وبحق -األستاذ أرگيريو,36
ستشكل ھذه الفكرة المركزية للعناية اإللھية الواردة في النصوص البيزنطية أساس ما كتب
في األدبيات الغيبية ما بعد البيزنطية ،وتسعى من خالل مفھوم االبتالء اإللھي إلى إعطاء
معنى ديني لآلالم التي يكابدھا اإلغريق وشد عضدھم.
أخذ األسى من الميساكوس إلى پييس ،وتولى مافروزومي 37إدارة شؤون الجالية اإلغريقية
في پييس ،واعتنى باألسرى لمدة ثالثة أشھر ،غير أنه لم يتمكن من الحصول على الفدية
بية مخ َّف ً
المطلوبة الكفيلة بإطالق سراحھم .حراسة األسرى كانت ِنسْ ً
فة ،ووُ ضعوا تحت
مراقبة قادة الجماعة المسيحية الذين حملوا مسؤولية أي اجتياح محتمل ،وكلفوا بإطعامھم،
فأعفوا بذلك السلطات العثمانية من ھذه المھمة .وألن األسرى كانوا يتمتعون بحراسة
مخففة فقد استفادوا من ذلك ،فقد رخص مافروزومي لپاالماس بممارسة التلقين في الكنائس
والتخفيف من معاناة المسيحيين على األرض ومن معاناة رفاقه في األسر.38
بعد إقامة دامت ثالثة أشھر في پييس ،اقتيد األسرى فجأة إلى بروس التي تبعد عن المكان
مسافة أربعة أيام مشيا على األقدام ،وُ وضعوا تحت إمرة األمير أورخان .في ھذه المدينة
وضع پاالماس مجددا نفسه في خدمة المسيحيين المحبطين ،وما أن رأوا أسقفا ً تطلعوا إلى
رؤيته منذ وقت طويل حتى توافدوا زرافا ٍ
ت ووحدانا ً للقائه طمعا ً في مساعدتھم في حل
العديد من المشكالت التي تشغل بالھم .بقي األسرى يومين في بروس قبل أن ينقلوا بأمر من
األمير أورخان إلى بلدة جبلية جميلة يسكنھا مسيحيون ،وجعل فيھا أورخان إقامته الصيفية،
كما أن سفراء كانتاكوزين وصلوا إلى ھذه البلدة ألجل التفاوض مع أورخان حول إعادة
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األتراك للمدن التي احتلوھا في طراس ,39وقد رفع لقاء األسرى مع السفراء من معنويات
األوائل .40يفترض كريستو اعتمادا على ھامش كتبه المؤلف في حاشية  46بأن األمر يتعلق
بالبلدة المسماة ماليجينا أو مالينا.41
في ھذه البلدة جرت أطوار أھم حوارين بين پاالماس والمسلمين :الحوار األول مع إسماعيل
حفيد أورخان ،والحوار أو باألحرى المطارحة الثانية مع علماء مسلمين في بالط أورخان.
أ -جرى الحوار األول في الھواء الطلق في مكان جميل اإلقامة ،وما إن نقل األسرى إلى
إقامة أورخان -وحتى قبل أن يقدموا إليه -حتى انتھز حفيده إسماعيل الفرصة -وھو الذي
أوتي حظا من العلم ،وكان مھتما باألمور الدينية -لدعوة پاالماس إلى الغداء بعد أن عزله
عن رفاقه ،وكان قد سمع عنه الكثير ،بعد جلوسھما على العشب برفقة آخرين قدمت الفواكه
لپاالماس الذي كان صائما ً وإلسماعيل قُ ّدم اللحم.
المناقشة -التي تمت باإلغريقية ال محالة لعدم وجود ترجمان -تمركزت في البداية حول
مسألتي الصوم والصدقة ،ولما سمع إسماعيل وبارتياح پاالماس يقر بأن الصدقة من حب
ﷲ ،ووحده من أحب ﷲ الرحيم بعباده ھو الرحيم الحق انتھز الفرصة ليطرح مسألة أساسية
ال زالت حتى اليوم تحرك النقاش بين المسيحيين والمسلمين -وھي إن كان المسيحيونيعترفون ويحبون محمداً بصفته رسوالً من عند ﷲ أو ال؟ بدا پاالماس متحفظا حول ھذه
النقطة وتفادى بذكاء الدخول في أي جدال حول شخص النبي محمد ،وھو الموقف الذي
تراجع عنه أثناء مناقشاته الالحقة مع عموم المسلمين ،اكتفى بإعطاء جواب محدود بقوله:
»من ال يعتقد في كالم شيخه لن يحبه أبدا بصفته شيخه )أو معلمه(« ،فسأله إسماعيل :كيف
يمكن للمسيحيين أن يعبدوا إلھا ً مصلوبا ً وأن يسجدوا أمام الصليب؟ وبعد أن استعرض
پاالماس مجمل التصورات الالھوتية حول الصليب والولع بالسيد المسيح ،وأن ھذا األخير
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تألم تلقائيا ً بصفته بشراً غير أن طبيعته اإللھية لم يطلھا ألم وال أذى ،ضحك إسماعيل من
اعتقاد المسيحيين بأن

زوجة ماداموا يعتقدون اعتقاداً راسخا ً بأن له ابنا ً .وكان رد

پاالماس عنيفاً ،وسعى جاھداً إلى أن يكشف لألمير الشاب ما يراه تناقضات وأخطاء يقع
فيھا المسلمون األتراك :فمن جھة تجدھم يقرون بأن المسيح ھو كلمة ﷲ وابن السيدة
العذراء ،ومن جھة أخرى تجدھم عاجزين عن فھم اللغز المحير لعقيدة التثليت والكلمة
المولودة منذ األزل ،فجأة توقف النقاش عندما ھطلت أمطار قوية ،أطلق إسماعيل ساقيه
للريح وعاد پاالماس إلى رفاقه األسرى الذين كانوا يقيمون بمخيم في الھواء الطلق.
ب -تحاور پاالماس مع ثلة من علماء مسلمين في القصر السلطاني ،وكان ھذا الحوار أكثر
أھمية ،فالسلطان نفسه ھو من تولى تنظيم ھذا الحوار بعدما سمعه من طبيبه الخاص عن
شخص پاالماس ،وطبيبه مسيحي يدعى طارونيتيس ،جلب ھذا الطبيب من نيسي حيث يقيم
لعالج أورخان الذي كان يعاني من مرض في الكبد ،كان رجالً ورعا ً وقد اھتم بمصير
ھؤالء األسرى وكان يعالجھم .وعندما وجد پاالماس متعبا منھوكا تدخل لدى األمير لينقل
إلى دير سانت جاسنيث .42قبل ذلك جرت أطوار حوار نظمه السلطان في مح ّل إقامته
الصيفية بين پاالماس وجماعة من علماء الدين ،وقد كانوا قبل دخولھم يھودا ويلقبون
بشيونيس.43

خطاب پاالماس إلى جماعة الشيونيس
المطارحة بين گريگوار والشيونيس كان بمبادرة من األمير أورخان ،وجرت أطوارھا في
إقامته الصيفية في مشھد خالب من التالل في نيسي.
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كان مقرراً أن يشارك أورخان في المطارحة غير أن الشيونيس توجسوا خوفا ً من أن
يتطارحوا في حضرة السلطان مع الھوتي حاذق وحبر من طينة پاالماس ،فعين أورخان
مجموعة من الشخصيات تحت إمرة قائد جيوشه پااليانوس

44

ليمثلوه في المجلس .غير

الطبيب طارونيتيس الذي كان حاضراً المطارحة بكاملھا.45
دار النقاش حول موضوعات معروفة جداً في زمن پاالماس بحكم انتشار واستيالء األتراك
المسلمين على أراضي يقطنھا مسيحيون ،وتزايد االحتكاكات والنزاعات جراء ذلك ،وكان
ينظر إليھا على أنھا موضوعات راھنة وذات فائدة آنية .وإذا كان الطرفان معا يعبران عن
معارضة حادة لمثل ھذه الموضوعات فإن ھذه المعارضة سرعان ما خفت وطأتھا بالنظر
إلى الفائدة الفعلية التي ستعكسھا على األسس والتلقين الالھوتي لدين اآلخر .افتتح النقاش
بمدى صحة معطيات الوحي المتضمنة في اإلنجيل والقرآن ،وحول األنبياء والنبوة ،وحول
قضايا أخالقية وتعبدية أخرى ،كل طرف يرد مزاعم الطرف اآلخر ،ويتطلع إلى المزيد
لتعميق معارفه.
افتتح النقاش مع الشيونيس بقضايا اإليمان؛ يعتقد ھؤالء بأن أسس اإليمان عندھم قائمة على
شريعة موسى التي يحترمھا الترك ،ما جعلھم بدورھم يعتنقون اإلسالم ليصيروا ُتركا ً
مسلمين ,46بعد ذلك دعوا پاالماس إلى الحديث عن إيمانه وعقيدته المسيحيين ،فالمسلمون
ً
ً
خاصة على ھذا الجانب في النقاش؛ ألنه يتضمن الجوانب الغامضة
أھمية
يعلقون
والمشوشة في الالھوت المسيحي التثليثي باألساس ،فغالبا ً ما يتھمون المسيحيين بالشرك؛
ً
صعوبة في استيعاب الثالوث المقدس في العقيدة المسيحية واالبن المولود منذ
ألنھم يجدون
األزل وتجسد السيد المسيح ،فالمسلمون يرون المسيح واحداً من كبار األنبياء ال غير ،وال
ينسبون إليه أي صفة إلھية مزعومة ،رافضين بذلك رفضا ً كليا ً عقيدة التثليث .أما العقيدة
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المسيحية فترى بأن المسيح -بصفته كلمة ﷲ -ھو الشخص الثاني في الثالوث المقدس وھو
الرب أيضا ،الرب األوحد الخالد المبعوث إلى األرض في وقت ما .وھو أيضا الرب الخالد
ٌ
ٌ
بشرية ي ِّبجُلھا .المسيح عند المسلمين إنسان
طبيعة
المنزه وفي الوقت نفسه يصير بشراً له
وليس إلھا ً .فاإلله ال ھو والد وال ھو مولود ،كما أن المسيح يستحيل أن يصلب؛ ألن ﷲ
قادر على إنقاذ الناس بطرق أخرى غير طريقة الصلب والتجسيم.47
ھذه عينة من اإلشكاالت التي ُ
طرحت على أنظار پاالماس ليجيب عنھا ،وقد انطلق في
حديثه من المعتقدات اإلسالمية نفسھا التي تقر بأن المسيح ھو كلمة ﷲ وروح ﷲ.48
فالمسيح في اإلسالم ھو كلمة ﷲ وكالمه ،وكالم ﷲ ھو من خلق ﷲ بمقتضى القاعدة
ً
كلمة أي رمزاً لإليمان بصفته الشخص الثاني في الثالوث
القرآنية :كن فيكون ،وبالتالي ليس
المقدس ،والذي يشترك في الكينونة والخلود مع اإلله/األب المزعوم.49
استعرض پاالماس وجھة نظره بطريقة منھجية ،فبدأ بالقول بأنه يعتقد كما يعتقد المسلمون
بأن ﷲ وحده موجود ،ال بداية له وال نھاية ،منذ األزل ،ال يتبدل وال يتغير وغير قابل
للقسمة وال حد له .بالمقابل ،كل خلق يفسد ويتغير ويستمد وجوده من العدم بإرادة من ﷲ.
وحده ﷲ الواحد األحد ال بداية له ،له كالم/عقل وله حكمة .50فالحكمة مقرھا العقل وبال
عقل ال حكمة .فإذا افترضنا أن ثمة زمانا ً ال وجود فيه لعقل وال لحكمة إلھيين ،فثمة زمان
إذن كان فيھما ﷲ دون عقل وال حكمة ،وھو قول مردود؛ لما فيه من كفر واستحالة .فإذا
كان ﷲ بال بداية فعقله وحكمته أيضا بال نھاية وھو وھما ال ينفصالن ،قائم بھما وقائمان
به ،كذلك الروح؛ ذلك أن العقل ال ينفصل عن الروح.51
فإذا كان المسلمون يقرون بأن عيسى كالم ﷲ وروحه فإنھم يقرون بذلك بأن الروح والكالم
قائمان به غير مخلوقين وال منفصلين عن الذات اإللھية فھما عين الذات ،أما إن قيل نقيض
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ذلك ،فمعناه أن ﷲ بال عقل وال روح أي ماھية بال حياة ،وإن كان ذلك كذلك ،فليس ثمة
روح .وعليه فإنّ كلمته وروحه ھما العنصران
زمان كان فيه ﷲ مجر ًّداً من عقل ومن
ٍ
اآلخران في عقيدة التثليث )الثالوث المقدس(؛ حيث العناصر الثالثة كلھا إله حق؛ ألنّ
الواحد ثالثة والثالثة واحد .فمثلما أنّ َو َھ َج الشمس من الشمس وأشعة الشمس من وھجھا
فإن الوھج والشمس واألشعة ك ٌّل ال ينفصل ولن ينفصل أبداً ،كذلك الكلم ُة ورو ُح القُ ُدس
والرب .فكما أننا ُن َسمّي الشمس بوھجھا وأشعتھا فإننا ال نقصد في الحقيقة إال شيئا ً واحداً،
كذلك عند حديثنا عن الكالم وروح القدس فإننا ال نقصد إال ﷲ الواحد األحد الذي ال بداية
له ،وموجود منذ األزل مع الكالم والروح بال بداية تسبقھما وال نھاية تعقبھما.52
وحيث إنه أدرك بأنه في حضرةُ ثلّ ٍة من اليھود الذين اعتنقوا اإلسالم فقد ذكر بأن سر
التثليث الرباني ليس فقط من التعاليم المسيحية؛ بل من تعاليم موسى الذي يؤمنون بنبوته
الربَّ واحد أح ٌد« ,53ويسمى ﷲ ثالث مرات ،مرتان
ورسالته ،فموسى يعلِّ ُم
الناس »بأن َ
َ
سماه الرب/السيد ومرة َسمّاهُ اإلله/ﷲ ،وقد فعل ذلك عمداً ليبيّن أنّ الثالثة ھم ﷲ وﷲ ھو
الثالثة ،ال فرق .أراد موسى بيان أن

كالما ً وروحاً ،وأنه واحد أحد وخالق كل شيء،

قال :وقال ﷲ :فليكن النور ! فكان النور ،وقال داوود أيضا :قال ﷲ ،فكان ما قال .تبين ھذه
العبارة أن

كالما-فال يمكن التفكير فيه دون كلمة -عقل )لوغوس( -ومن عقله الكلي

)لوغوس( فاضت كل الموجودات .كالم ﷲ ھذا موجود منذ األزل قبل كل المخلوقات ،إنه
مخلوق لخالق.54
غير مخلوق ،فكالم ﷲ ھو ﷲ ما دام أن ﷲ وحده غير
ٍ
بھذه العبارات استعرض پاالماس الموقف المسيحي من عقيدة التثليث ،وقد انتقى كلمات
مفھومة لدى المسلمين ،فتحدث بادئ ذي بدء عن ﷲ الواحد األحد الحي والخالد ،الذي ليس
بال ذات بل له ذات .ولذلك فا له كال ٌم وله رو ٌح كما يعتقد المسلمون أيضا ً بذلك ،وإال ّ فإن
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ُوح وبال ذاتٍ ،وھو ما يتعارض مع الوحدانية .بالمقابل ،فالسيد
ﷲ سيكونُ بال
َ
ٍ
كالم وال ر ٍ
المسيح -الذي ھو كلمة ﷲ كما يعتقد المسلمون بذلك أيضا -ھو كلمة الخلود اإللھي الخالقة
للبشر .ھكذا رد پاالماس على االعتراض الذي وجھه إليه معارضوه من المتحاورين معه،
والقائل باستحالة »تسمية الرب بالمسيح؛ ألنّ المسيح بشر ابن بشر«.
وردا على سؤال كيف يمكن أن يتحول الرب إلى بشر وما مبرر التجسيم؟ ألن يكون
باستطاعة الرب إنقاذ اإلنسان بطريقة أخرى؟ أجاب پاالماس اعتماداً على شرح أحبار
الكنيسة لإلنجيل الذي يعرفه المسلمون من خالل اإلحاالت القرآنية ،بأن ﷲ خلق اإلنسان
وزوده بالعقل والقدرة على التمييز ليحيا ويأتي األفعال الصالحة ،وفقا ً للتعاليم اإللھية،
وأوامره ونواھيه .غير أن اإلنسان الحر في اختياره تعدى حدود ﷲ ،وعصى أوامره ،فسلم
نفسه للشيطان ،فاستحق بذلك الموت؛ غير أن مشيئة ﷲ قضت أال يترك للموت وفي قبضة
الشيطان .وبما أن الرب لم يشأ أن يزيل بالقوة قدرة التمييز عند اإلنسان )العقل( وتخليصھم
بقدرته القادرة لما في ذلك من تعارض واضح لكون الرب ال يعدم ما خلق ،فقد كان من
الضروري أن يحل في إنسان ويحيا بال معاصي وال خطايا حتى يساعد اإلنسان الذي
يعصي بمحض إرادته ,55وبما أنه ال يوجد ثمة بشر دون خطيئة حتى ولو عاش ليوم
56
لبشر َو َلدَ ْت ُه
ابن
واحد ؛ فإن »كلمة ﷲ الوحيدة والمعصومة من الخطيئة مجسدة في ٍ
ٍ

العذراء ،وعاش كالناس وبينھم ،غير أنه ال يقترف خطايا مثلھم ،وال تقع على عاتقه
ٌ
مسؤولية كتلك التي تقع على عاتق عموم البشر ،لذلك تعذب حتى الموت من أجل خالص
بني البشر ،كما أنه نزل إلى مھاوي الجحيم لينقذ المؤمنين«.
كيف يُعقل أن يولد الربُّ ويُض ُّم ُه َر ِح ُم امرأة؟ بدءًا ،المسلمون يعتقدون أن الكلمة ھي إحدى
المخلوقات األزلية للرب؛ لكنھم ال يؤمنون بأن عيسى ھو كلمة الرب الخالدة؛ بل ھو الكلمة
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التي خلقتھا المشيئة الربانية األزلية» ,57أراد ﷲ فكان ما أراد« .يثير پاالماس تناقُضا ً في
ْ
ٌ
مشيئة )لوغوس( لمشيئة ثالثة؟ ھذا ال
رأي المسلمين بھذه النقطة؛ إذ كيف يُعق ُل أن تكون
يحتمل إال معنىً واحداً ھو أن المشيئة الربانية ليست خالدة ،وليست بال بداية؛ أي أنھا غير
متزامنة مع الذات اإللھية.
لكن إذا قبل المسلمون أن يكون المسيح كلمة ﷲ وروحه ،فعليھم من باب التبعية أن يقبلوا
أيضا ً أنه كلم ُة ﷲ التي ال بداي َة لھا ،فإذا أقررْ نا أنّ المسيح ليس خالداً وكلم ُة ﷲ ھي الخالدة
)قال ﷲ فكان المسيح كالمه(؛ فمن الواجب اإلقرار بأن كل أشياء ھذا العالم -الحجر والنبات
واألفاعي ...إلخ -ھي كلمة ﷲ وروحه ما دام أنه »قال فكانت«.
أما فيما يتعلق بالتجسيد أو الحلول للغز تجسيد الكلمة فيتعين اإلقرار بأن الكلمة خالدة خلود
الرب ،وبواسطتھا خلق الرب كل الخالئق في الزمان ,58معنى ذلك أن األمر يتعلق بالكلمة
قبل أن تتجسد -أن تحل في جسد -وبعد ذلك صارت الكلمة التي لم تتجسم بع ُد مجس ً
َّمة لنا
من خالل الطبيعة البشرية.
ٌ
مسألة أخرى تشغ ُل با َل المسلمين وھي إذا كان المسيحيون يبجلون ويعظمون المسيح ،فلماذا
يرفضون النبي محمداً وال يؤمنون بنبوته؟ طرح المحاورون لپاالماس ھذا السؤال عليه في
ثالث مطارحات :األولى مع الشاب إسماعيل ،والثانية مع اليھود الذين أسلموا )الشيونيس(،
والثالثة مع إمام )تاسيمانيس( يرافقه مسلمون عادوا لتوِّ ھم من جنازة ،وكان جوابه ھو نفسه
في المناسبات الثالث:
من ال يؤمن بكالم شيخه )سيده( لن يحب ھذا الشيخ .قبل أن يضيف :قال الرب :إنه سيعود
ليحكم العالم وأال نؤمن بأحد غيره قبل عودته.
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طرح األتراك واليھود الذين أَسلموا على پاالماس موضوع الختان واستفسروه عن رأيه
فيه ،فإن كان المسيح قد ُختن -كما يقول بذلك العھد القديم -فلماذا يحجم النصارى عن ختان
أنفسھم؟ وألن پاالماس يعرف أن محاوريه من الشيونيس كانوا يھودا قبل أن يسلموا فقد كان
ھجوميا ً في رده ،فما دام اليھود يستشھدون بأحكام العھد القديم المنزل عليھم فھم أعرف من
غيرھم بأن ﷲ فرض عليھم مجموعة األوامر والشعائر التعبدية يوم السبت وفي عيد الفصح
اليھودي فلماذا ال يطبقونھا؟ أما فيما يخص التغيير الذي مس الختان ،فالسيد المسيح نفسه
ھو الذي أمر به ،كما اعترف األنبياء بذلك صراحة.59
وھناك خالفٌ آخر بين المسلمين والمسيحيين جعل األوائل يتھمون اآلخرين بالشرك ويتمثل
في عبادتھم لأليقونات وتعظيمھم للصليب.
سئل پاالماس عن ھذه النقطة بالقول :لماذا يصنع النصارى األيقونات ويضعونھا في
كنائسھم ،والحال أن ﷲ َحرّ م على لسان موسى ُك َّل الص َُور؟ الخالفُ حول الص َُور يوا ِج ُھ ُه
النصارى بعدد من الحجج القائلة بجوازھا؛ لكنّ پاالماس اكتفى بالقول :إن أصدقاءهُ من بني
ِّ
يعظمون
البشر أنفسھم ينحنون إجالالً بعضھم لبعض دون أن تأليه ،وبالمثل فالنصارى
الربَّ بھذه الطريقة.60
رغم بعض لحظات الھزل واالنفعال التي تخللت حوار پاالماس مع الشيونيس عند الخوض
في بعض القضايا الخالفية إال أنه انتھى بھدوء ،فمحاوروه أبدوا موافقتھم على العديد من
مسائله بالقول» :صحيح ما تقوله«» ،الحق ما تقوله ونحن معك«» ,61صحيح ،ذلك ما
حصل« .في األخير» ،قام األسياد واألتراك وحيوا باحترام كبير محاورھم« ,62واحد من
اليھود الذين أسلموا ھو الذي اعتدى عليه بالضرب ،وھو ما استنكره الحضور وتأسف له
األتراك فق َّدموا الفاعل إلى األمير.
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عندما انتھت المناقشات مع العلماء المسلمين في دارة أورخان ،نقل پاالماس إلى المدينة
التاريخية نيسي ،وبفضل الطبيب طورنتيس خصص له استقبال في دير القديس جاسنيث،
وھو المركز الروحي األھم في ذلك العصر بالنسبة للطائفة المسيحية .63في ھذه المدينة،
أتيحت لپاالماس الفرصة ليتحاور مجدداً مع مسلمي المدينة وعلمائھم حول قضايا ھامة.
وبما أن العثمانيين كلفوا رھبان الدير بحراسته فقد استغل الفرصة ليتجول بكامل الحرية في
المدينة ،فما إن وصل إليھا في اليوم التالي حتى خرج مع فوتيوس الكتشافھا .وبعد زيارتھما
للمواقع المھمة خرجا من بابھا وحضرا مراسيم جنازة شاركھم فيھا جمھو ٌر غفير يؤمھم
إمام يسميه پاالماس تاسيمانيس ،عند نھاية المراسيم ،اقترب منه پاالماس بمعية ثلة من
حوارييه وتوقفوا في طريق عودتھم في مكان ظليل قرب باب المدينة بجانب مجموع ٍة من
المسيحيين ھروبا ً من الشمس الحارقة لشھر يوليو .جلس پاالماس مع اإلمام واستعان
بالترجمان ليثني عليه لما أظھره من مشاعر العطف والمواساة بمعية المؤمنين في صالتھم
على الميت ،وطلب منه توضيحا ً عن مضمون الدعوات التي يتم التوجه بھا إلى ﷲ في ھذه
المناسبة ،فأجاب اإلمام بأنھم يدعون للميت بالتوبة والمغفرة والصفح عن خطاياه.64
وبعد أن أثنى پاالماس على ھذه الدعوات وجدھا فرصة سانحة للحديث عن العودة الثانية
للمسيح )التي يؤمن بھا المسلمون أيضا( 65ليحكم البشرية ،وأشار إلى ألوھيته بحسبانه كلمة
ﷲ الفطرية وغير قابلة للقسمة .ولدعم ھذه الفكرة ،جدد عرضه لرأيه في الموضوع الذي
أسھب فيه سابقا ً مع الشيونيس ،ومؤداه أن الرب ما كان أبداً بال كالم/عقل وبال كلمة فطرية.
واستشھد اإلمام باآلراء اإلسالمية التي تقول بأن المسيح ھو خادم الرب ,66ثم راح پاالماس
يشرح كيف أن أنبياء العھد القديم -خصوصا ً إبراھيم الذي يع ّده المسلمون جدھم األول-67
تنبأوا بأن عيسى سيكون ابن ﷲ .وبينما تجمع عدد كبير من المسلمين والمسيحيين وتابعوا
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باھتمام النقاش الدائر ظھرت على اإلمام عالمات الحرج ،وظل صامتا ً إلى أن طرح على
كبير األساقفة ھذا السؤال :إذا كان المسلمون يؤمنون بكل األنبياء والرسل بما فيھم السيد
المسيح والكتب السماوية األربعة 68فلماذا يحجم النصارى عن اإليمان بمحمد وبقرآنه الذي
ھو أيضا وحي من ﷲ؟ فأجاب پاالماس على غرار المجادلين اآلخرين من إغريق
ومسيحيين بما يلي :طبقا للشريعة ،فال إيمان بشيء تعوزه البراھين ،براھين الكتب أو أفعال
شخص أو شھود ثقات .ھكذا آمن أھل مصر بموسى الذي أتاھم »بعالمات وآيات« 69فشق
البحر بعصاه ،وأعاده إلى سيرته األولى ,70وأمطر الخبز من السماء 71وقام بأعمال أخرى
وأخرى يصعب حصرھا ،كما أن المسلمين يؤمنون بالنبي موسى ويعدونه من المؤمنين
با  ،فا ع ّده أيضا ً مؤمنا ً صادقا ً ولم يعده ابنا ً للرب وكلمته كما ھو حال المسيح .فالمسيح
ٌ
ٌ
عظيمة ذكرھا موسى ورسل آخرون ،والمسلمون أنفسھم يقرون بأنه
معجزات
صدرت منه
كلمة ﷲ الخالدة ،أما »محمد فلم يأت على ذكره نبي ،ولم تكن له معجزة حتى نؤمن به،
لذلك ال نؤمن به وال بكتابه«.72
واجه اإلمام ھذه الدالئل بما ورد في القرآن من أن اإلنجيل تنبأ بمجيء محمد ،وأن عيسى
نفسه تنبأ بذلك ،غير أن النصارى حذفوا وحرفوا الكثير في كتابھم ,73ثم إن ما حققه محمد
من انتصارات في مشارق األرض ومغاربھا ھي كلھا بعون ﷲ وتوفيقه.74
نفى پاالماس نفيا ً باتا ً أن يكون اإلنجيل قد حرف؛ ألنه كالم ﷲ الذي أوحى به المسيح،
وترجمته إلى لغات كثيرة دليل آخر على ضعف الرأي القائل بتحريفه ،فقد ذكر النبي موسى
السيد المسيح ،وذكر معجزاته وخوارقه ،وذكره رسل آخرون ومؤمنون من ديانات مختلفة
وحتى ھراطقة ومبتدعة .ليس ھناك ما يؤكد مزاعم المسلمين في اإلنجيل حيث تنبأ كل
الرسل الذين خصھم ﷲ بالوحي بما سيحدث ،بالغيب .فلو أتى اإلنجيل على ذكر محمد
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باالسم لوجدناه أيضا ً مذكوراً على لسان رسل آخرين ،المذكور ھو أنه »سيظھر أنبياء
كذابون وسط جموع من الناس وسيضلون الكثير منھم«.75
فالمستند األساس في حجة پاالماس ھو أن عدم اشتھار محمد بآيات وخوارق ،ھذا دليل على
أنه ليس رسوالً وأن القرآن ليس كتابا ً منزالً .أما فيما يخص اعتزاز المسلمين بانتصارات
محمد شرقا ً وغربا ً فيرد عليھا بالقول :إن االنتشار الكبير لإلسالم ليس على اإلطالق دليال
على نصرة ﷲ .بالعكس ،فدين محمد انتشر شرقا ً وغربا ً بالحروب وحد السيف وبالنھب
واالستعباد الذي مارسه على الذين ھزمھم وبالمجازر التي قام بھا ھنا وھناك .فمثلما انطلق
اإلسكندر من الغرب ليغزو الشرق فإن قادة عسكريين آخرين فعلوا الشيء نفسه ،وفرضوا
أنفسھم على العالم في فترات تاريخية متباينة؛ لكن الشعوب تھبھم روحھا كما فعل المسلمون
مع محمد .أكثر من ذلك ،فمحمد الذي

ووعد المحاربين معه بالجنان والخيرات لم ينجح

في فرض دينه بالكامل على أي بقعة بالعالم .أما المسيحية التي ترفض العنف وتزھد في
المتع الحسية فقد تجاوب معھا وكسبت الحرب مع العنف الذي مورس عليھا بالخير والحب.
ھذا ما جعل »االنتصار يھزم العالم« .76بھذه الطريقة في الرد سعى پاالماس إلى التقليل من
قوة اإلسالم ،والجواب -ولو بشكل غير مباشر -عن مشكلة الربوبية )العناية الربانية( التي
يعيشھا بحرقة المسيحيون الذين أخضعھم العثمانيون في آسيا الصغرى.
زادت حدة النقاش بعدما تبين أن پاالماس تجاوز الحدود التي يسمح بھا المسلمون وبدأوا
يستشيطون غضباً ،وأشار المسيحيون إلى پاالماس بأن يغير الموضوع ويخفض صوته،
استأنف الحديث بلطف ولياقة بعد أن ابتسم لمحاوريه ،وقال بأنه لو كان العالم متفقا على كل
المسائل فلن يكون ھناك إال المؤمنون بدين واحد ،فرد عليه مسلم بعبارة متفائلة حين قال:
سيأتي يوم تزول فيه كل أسباب الخالف بين المسلمين والمسيحيين .وافقه پاالماس الرأي
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راجيا ً من ﷲ أن يكون ھذا اليوم قريبا جدا ،واستحضر ما قاله القديس بولس» :إلى أن
تركع كل ركبة ،ويردد كل لسان أن الرب ھو عيسى المسيح والمجد للرب األب«.77
ھكذا انتھت المناقشة؛ بينما أنھى پاالماس رسالته إلى كنيسة تيسالونيك بدعواته ونصائحه.
انطالقا من الحوارات التي خاضھا پاالماس وبشكل عام من المقاالت البيزنطية حول
اإلسالم يظھر أن النقاشات بين الطرفين يحركھا بالدرجة األولى الفضول المتبادل لمعرفة
عقيدة اآلخر ،حتى وإن كانت تنطلق من تھجمات على الدين المغاير وليس من الدالئل الدالة
على صحة ھذا الدين أو ذاك .فگريگوار پاالماس ورفاقه األسرى -كما قلنا أعاله -كانا
تحت المراقبة الدائمة من قبل العثمانيين أثناء تنقلھم ،إال إذا حطوا الرحال في مدينة
يوضعون فيھا في ذمة المسيحيين الذين يتكلفون باالعتناء بھم والبحث عن الفديات المطلوبة
لإلفراج عنھم .وبذلك أتيحت لھم الفرصة لإلقامة لبعض الوقت بين ظھراني المسيحيين
واإلغريق ،كما أن پاالماس عندما يتنقل بمعية الحراس األتراك فإنه يخوض معھم في
حوارات مھمة» :لو كان لدي الوقت ألدون األسئلة التي طرحوھا علي وأجوبتي التي أبدوا
موافقتھم عليھا ،وعموما ً كل النقاشات التي أثرناه معا ونحن نتنقل؛ لكان ذلك أمراً ممتعا ً
لألذن المسيحية«.78
تواصلت النقاشات والمطارحات من ھذا النوع بين مسلمين ومسيحيين حتى نھاية عھد
اإلمبراطورية البيزنطية ،واستأنف طيلة عھد اإلمبراطورية العثمانية بطريقة دفاعية أكثر.

 - 1يراج ع ديميتري وس كي دونيس ،ص  BC965 ،154يص ف الوض ع الص عب لإلمبراطوري ة ألج ل تق ديم النص ح للبي زنطيين وش د
أزرھم ،كتب في وقت كان فيه جان پاليلولوغ قد ح ل بروم ا) :ال نص ب اإلغريقي( واالقتب اس ص  968/968 ،154أع اد نش رھا ڤاك الو
پولوس دانس :مصادر تاريخ الھلنستية الجديدة ،تسالونيك ،1965 ،ص .91/93
 - 2ج وانيس كانت اكوزين :ض د ال دين المحم دي  ،IVص a 372، a 584 ،154ب وك ذلك ض د دع وة محم د ،ص  584 ،154ب،
692ج.
 - 3د-م نيكول ألف ترجمة مھمة عن أسرة كانتاكوزين بعنوان:
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The Byzantine family of kantakouzenos, 1100/1460 A Genealogical and prospographical Studie
(Dumbartin Oaks Studies, Vol 11), Washington D.C, 1968.
 - 4في العقود الثالثة األخيرة اھتمت ثلة من المؤرخين اإلغريق بالحرب األھلية وأسبابھا:
-C.P Cyrris, The causes of the dichotomy of the imperial institution in the Byzantine Empire during
the Period 1341/1354. 1971.
-C.P Kyrris (Sic), Continuity and Differentiation in the Regime establisched by Andronicus III after
this Victory of 23/24, V-1328 1977/78.
-A Laioui Economic Pressures and the conflicts in the Fourteenth Century, Malibu 1985.
 - 5الخالفات الت ي ظھ رت أثن اء الح رب األھلي ة الثاني ة ) (1341/1347ب ين الزيل وطيين والن بالء وص فھا اإلغريق ي البيزنط ي المق يم
بمريكاپ كارانيس في مؤلفه Variorum Reprints, London, 1973, p. 108/230 :فيما يخص الزيلوطيين يراجع:
 سيريس :حكام ومحكومون في بيزنطة إبان ثورة الزيلوط ) (1341/1350في حكام ومحكومون ،الجزء الث اني :الت اريخ الق ديم وفج رالعصر الوسيط ،بروكسيل ،1968 ،ص .271/330
وھناك تأمالت لھا طابع أدبي في جنس الروايات التاريخية بقلم األستاذ في جامعة أرسطو بتسالونيك :ن-أ ماتيوكاس.
 - 6حول ھذه المجادالت في القرن  14بتسالونيك ،أنجزت كلية الالھوت في جامعة أرسطو بتسالونيك بحوثا ً مھم ةً ف ي العق ود األربع ة
األخيرة .يراجع حولھا )الجزء األول( :دراسة حول أعمال گريگوار ،وشنطن.1983 ،
 - 7حول العالقات بين كانتاكوزين وأمراء آسية الصغرى ،يراجع:
 پ لوميرل :إمارة إيدن ،بيزنطة والغرب ،باريس  1957وكذلك: وارنير :يوھانس كانتاكوزين ،عمر باشا ورشان :بيزانتينوسالفيكا ،(1965) ،ص .255/276 - 8يراجع.Ioannis cantacuzeni: Historiarum Libri IV, PG- 154 -:
يبدو التاريخ في ھيئة ذواكر )ج .ذاكرة( ،ويتناول أحداث سنوات  .1320/1350في ھذا الكتاب سعى كانتكوزين جاھدا لتبري ر وتفس ير
سلوكه دون تزييف للوقائع ،وھو يمدنا بالعديد من المعطيات الدقيقة ھي بمثابة مصدر ثري لمعلومات قيم ة فيم ا ل ه ص لة بموض وعات
بعينھا ،غير أن تأويله لألحداث يبقى موغال في الذاتية .إنه سياسي مجرب ،يعرض بوضوح وبأسلوب خاص األحداث الواقعة والوث ائق
ومالحظاته الشخصية طارحا أمام القارئ معلومات ھامة وجد غزيرة ،أعماله التاريخي ة لھ ا أھمي ة وقيم ة كب رى س واء بص فتھا مرجع ا
تاريخيا أو لجھة قيمتھا األدبية...
= تتناول أعماله الالھوتية مسألة الدفاع عن الحرك ة الھيسيش اتية والھ وت پاالم اس .عموم ا ك ل مؤلفات ه -بم ا فيھ ا تل ك الت ي خصص ھا
لنقض اإلسالم -لھا طابع سجالي وجدالي ،سعى فيھا جاھداً للتصدي للمخاطر التي تتھدد األرثوذكسية.
 -1النصوص الجدالية الناقضة لبروشور سيدونيس ھي مساھمة قيمة منه لمناضرة الھ وت گريگ وار پاالم اس ,فپروش ور ك ان راھب ا
في جبل أتوس بدير الڤرى الكبرى ومناھضا ً للھيسيشازمية ،يراجع »مقال سيدونيس بروشور« ف ي الموس وعة الديني ة واألخالقي ة
.VII، 1079/1081
- H.G. Kirchliche und theologische litteratur im byzantinischen Reich, p. 737/739.
وراجع أيضا ً:
"Ioannis cantacuzenis Refutationes Duae Prochori Cydonii et Disputatio cum Panto Patriarcha Latino
Epistulis Septem Tradita, Nune primum éditae curantibus".
 -2سجاالت مع جان كيباريسيوتيس :إسحاق أكيروس وآخرون ،مذكورة في مشكالت بيزنطة داخلية.
وراجع:
- D.J Geanakoplos : "Some Aspects of the influence of the Byzantine Maximus the confessor on the
Theology". Churche History 38 (1969), p 150/163.
 - 9ص .A372-A584 ،154/
 -10ص .B 584، C 692 ،154/
 -11عن ضعف االھتمام الذي خصت به أعمال كانتاكوزين راجع:
- G. Podakalsky : "Orthidoxe und westiche Theologie".
فيXIV internationalen Byzantinistenkogress Alten :
 -12ومع ذلك ھناك غياب في التراجم الكاملة واألھم من بينھا المدونة حتى اآلن ھي:
- Johannes Kantakouzenos – Aritokrat, Staatsmann, Kaiser und
Mönch in Bysanz im 14, Jahrhundert
وفي اإلغريقية ،انحصرت البحوث في بعض جوانب أعمال كانتاكوزين من جانب سيريس وكيريس وليو كما ذكر فوق.
 -13يتحدر ميليتيوس سيرغوس ) (1586/1664من ھيراكليون )في عصر كانديا( بكريت .درس المنطق بالبندقي ة والط ب والطبيعي ات
في بادوا .استقر ف ي دي ر تيوتوك وس يس ويي بالقس طنطينية ي زاول ال وعظ والت دريس ف ي كنيس ة المس يح الكب رى .ف ي  1635ت رجم ف ي
جاسي بمولداڤيا إلى اإلغريقية المبس طة كم ا أھ دى لص ديقه ڤيوڤ ود فاس يل لوب و كت اب المنافح ات والخطاب ات الناقض ة لمحم د لص احبه
كانتاكوزين .نجد ھذه الترجمة في المخطوطات التالية :باريسينوس غريغ وس  ،A 1253مارس يانوس غريغ وس أبون ديس ،IIكوديس ي
أطوس  ،2573ولورا وأنسيرانوس موزي.
 -14نجد عند ڤوردكرز الئحة شبه كاملة لمخطوطات المنافحات والخطب الناقضة لمحمد في أطروحته للدكتوراه غير المنشورة.
 -15ش دد س يروس ڤري ونيس عل ى القيم ة الموج ودة ف ي منافح ات كانت اكوزين الرامي ة إل ى تعزي ز الثق ة ب النفس والحف اظ عل ى اإليم ان
المسيحي في كتابه:
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- The Decline of medieval Helleniam in Asia Minor and the process of islamization from the Eleventh
through the Fifteenth century, University of california, Press, Berckley, Los Angeles, Londres 1971.
ترجم ھذا الكتاب إلى اإلغريقية من قبل المؤسسة الثقافية للبنك القومي اليوناني ،أثينا ،1996 ،ص.388-376 /
يراجع.« Byzantine Attitudes towards Islam during the Late Middle Ages »- :
 -16كان تيودور ييبليا ندر ورودولف گواتر شخصيتين بارزتين في زي وريخ ف ي عص ر اإلص الح .فالتھدي د الترك ي ال ذي ب دأ يتأك د ف ي
أوروبا مع حصار ڤيين ا ع ام  1529عل ى ي د س ليمان ) (1520/1566ش د االنتب اه إل ى اإلس الم .ل ذلك عكف ا عل ى الترجم ة إل ى الالتين ي
ونشرا األعمال الدفاعية المھاجمة لإلسالم لكانتاكوزين.
 -17ھذه األعمال تتضمن عدة عناوين في الموروث الفيلولوجي )فقه اللغة(.
وج.م ميريغو ينصح بقراءتھا بعد دراسة معمقة للمسألة ،راجع ،ميريغو :أعمال واعظ فلورنسي من الشرق في نھاية القرن .13
 -18كما أن ديمتريوس كيدونيس ترجم ال ُخالصة الالھوتية لتوماس األكويني ،وترجم كتبا التينية أخرى.
 -19يوھانيس كانتاكوزين :ضد محمد.
20
- E. Trapp : Manuel II Palaiologos. Dialogue mit einemleser op, cit, p 11-95.
 -21مكرر ،ص  ،46/48تراجع أيضا رسائل كيدونيس إلى كاراتاناسيس.
 -22ھذه النصوص الثالث ة ل م تنش ر ض من سلس لة ج-ب مين ي ) (Migneطبع ة منقح ة لھ ا أنجزتھ ا أن ا فيليبي ديس ب رات ،أس ر األت راك
لپاالماس الملف والتعليق في أعمال وذاكرات  ،7ب اريز ،1979 ،ص ) 109/122ص » 109/135المقدم ة« ،ص  ،136/165رس الة
إلى كنيسة تسالونيك ص  ،168/185خطاب إلى الشيونيس المالحدة ،ص  :187/190رسالة إلى مجھول(.
أما الطبعة الثانية المھمة واألعمال الكاملة لپاالماس فقد أنجزھا أستاذ كلية الالھوت في تسالونيك ب،ك كريستو.
كما أن طبعة غير كاملة كان وراءھا د.زاكيتينوس )باإلغريقي-المترجم(
ويراجع أيضا:
Georgiades Armakis "Gregory Palamas among the Turks and Documents of his capticity as historical
Sources".
= في  Speculum 26 (1951), P. 104وما يليھا.
 -23الھيسيش ازم طائف ة ازدھ رت ف ي جب ل أت وس وامت دت إل ى تس الونيك ومن اطق أخ رى باإلمبراطوري ة .يعتق د أتباعھ ا أن اإلنس ان إذا
تحكمت روح ه ف ي قلب ه فس يبلغ لحظ ة الكش ف أو االنكش اف ،وس يرى »الن ور اإللھ ي« كم ا تجل ى عن د والدة المس يح ف ي جب ل ط ابور.
والطريق إلى ذلك يمر من تطھير القلب والص الة الموص ولة ف ي ص مت .والھيسيش ازم تط رح مش كلة الھوتي ة مھم ة .فالمناھض ون لھ ا
كبارالرم دوكاالبر ) (1290/1350وغريغوار أكيندونيس ) (1310/1350ونيس يفور غريغ وراس ) (1295/1360ي رون م ا يل ي :إذا
كانت الماھية اإللھية غير قابلة للتصور فتسجيل رؤية النور اإللھي وھو ف يض م ن الماھي ة اإللھي ة المفارق ة .ف ا ال يع رف إال ب الروح
ووحيه الطبيعي .وبناء عليه فا موضوع للتفكير وليس موضوعا للرؤية .پاالماس يرد على ھذه االعتراضات بم ا يل ي :ص حيح أن ﷲ
غير قابل للتصور أو لإلدراك غير أنه يتجلى في صفاته غير المخلوقة ،ويميز بذلك ب ين الماھي ة اإللھي ة والص فات اإللھي ة ،وھ ذه فك رة
فارقة في الالھوت الشرقي ،ويب ين الحل ول اإللھ ي المباش ر ف ي الع الم المخل وق وغي ر المخل وق ،ف إذا اس تحال انكش اف )تجلّ ي( ﷲ م ن
خ الل ص فاته غي ر المخلوق ة فل ن يك ون ھن اك أي اتص ال ب ين الع الم المح دود )المتن اھي( والربوبي ة الالمنتاھي ة ،ف ا ل يس موض وعا ً
لإلدراك لجھة ماھية ،أو جوھر )ذاته(؛ لكنه حاضر في التاريخ م ن خ الل ص فاته غي ر المخلوق ة ،وعلي ه ف النور حس ب پاالم اس تجلّ ي
المسيح في جبل طابور وھي صفة إلھية غير مخلوقة وبواسطته ينزل ﷲ إلى العالم وينيره ،أو يضيئه.
 -24الطبعة الرئيسة لألعمال الكاملة لغريغوار پاالماس ھي من إعداد أستاذ كلية الالھوت في جامعة أرسطو بتسالونيك.
ومن أعمال پاالماس وھي في عداد خمسة أجزاء ضخمة نذكر منھا:
 -1الخطابات :بصدد روح القدس
الخطابات المسھبة في الدحض ،دحض مزاعم بارالم
-2
الخطابات السبعة والخطابات األربعة
-3
مقاالت كثيرة يتناول فيھا بالعرض والتحليل التميي ز ب ين الماھي ة اإللھي ة والص فات اإللھي ة غي ر المخلوق ة ،ويؤك د فيھ ا عل ى
-4
عدم قابلية الماھية اإللھية لإلدراك وقابلية الصفات اإللھية لذلك كما للتبليغ .
ثم ھناك كتاباته األخرى الشاھدة على تمكنه الالھوتي فضال عن وعي ه الكنس ي الناف ذ .ن دين ف ي اكتش اف پاالم اس لالھ وتيين
-5
الكبار في الشتات الروسي خصوصا جان ميندورن ،تراجع طبع ة أعم ال پاالم اس ،ثالثي ة ال دفاع ع ن القديس ين الھيسيش ات لمين ورف،
لوڤ ان ،1959 ،وم دخل إل ى غريغ وار پاالم اس والتص وف األرثوذكس ي ،ب اريز ،1959 ،وأيض ا ،ف لوس كي :الھ وت الن ور عن د
غريغوار پاالماس تسالونيك في :ﷲ حي .I ، 1945اعتمد كريستو على ھ ذه الكت ب لنش ر األعم ال الكامل ة للرج ل .وش ارك مين دورف
وبوبرينسكوي في نشر الجزء األول .ومنذ ذلك التاريخ ،اھتم العديد من الباحثين اإلغريق بأعم ال پاالم اس والخزان ة اإلغريقي ة غزي رة
بمثل ھذه البحوث.
 -25راجع ترو.
 -26ساكيليونوس.
 -27ديوفونيوتيس في سبيروس ،وال مبروس :الھيلينية الجديدة ،(1922) ،16 ،ص .7/12
طبعة جزئية من إعداد دزاكيتينوس بالخزانة الرئيسة أليطوس ) 3أثينا.295/302 (1957 ،
 -28بالنسبة لھذه الطبعات راجع الدراسات السالفة الذكر.
 -29كان كانتاكوزين منذ  1347إمبراطوراً مع صھره والوارث الشرعي للعرش جان الخامس باليولوغ ،وبغرض تقوية أسرته الحاكمة
في مواجھة األسرة الشرعية آلل باليولوغ سلم مورياس إلى ابنه الثاني مانويل ،و َسلّم جزءاً من طراس الغربية البنه األكب ر م اتيو .ع ام
 1353ذھب أبعد عندما أعلن ابنه ماتيو إمبراطوراً وح ﱠد من سلطات جان الخامس يراجع كانتاكوزين ليبروم  ،IIIص .33/
لذلك طلب جان من پاالماس الذي كان صديقا لكانتاكوزين ويحظى بتقدير الطرفين المجيء إلى القسطنطينية للعب دور الوسيط بينھما.
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) -30باإلغريقي( .7
 -31تعود ھذه الحجة إلى القرن الثامن الميالدي ،وقد ألمح لذلك يوحنا الدمشقي.
 6 -32ھذه المعتقدات اإلسالمية واردة بالقرآن في عدة مقاطع منه III، 42/49، I V، 157/159 ،و.V، 117 ،169/171
Rm، 1 25 -33
) -34باإلغريقي( ،الفصل ،8يراجع كريستو )باإلغريقي(  ،IVص  .124 /ويراجع :أ فيليبديس برات ،مذكور ،ص .143
 -35باإلغريقي ،فصل.3
 -36أ -أركيري و :التفاس ير اإلغريقي ة للقيام ة ف ي العھ د الترك ي ) ،(1453/1821مق دمات لت اريخ التي ارات األيديولوجي ة عن د الش عب
اإلغريقي الخاضع -مطبوعات جمعية الدراسات المقدوني ة ،تس الونيك ،1982 ،ص -15/17/س نتناول ھ ذا الكت اب بإس ھاب ف ي الفص ل
الثاني من دراستنا.
 -37ح ول ش خص ووظيف ة م اڤروزومي ،راج ع :أرن اكيس :غريغ وري پاالم اس ص ،116/يتح در الرج ل م ن أس رة معروف ة ف ي آس يا
الصغرى ،وكان في العصر الھيتيرياركي قائداً للطائفة اإلغريقية ،وكان الھيتيرياؤكيون ف ي القص ر البيزنط ي ھ م الح رس المق رب م ن
ت◌ٍ سياسية.
اإلمبراطور ومنھم قادةٌ لتشكيال ِ
 -38قارن بما سبق.
 -39كانتاكوزين )باإلغريقي(  ،III ، 38بون  ، IIIص 280/وما يليھا ك ان ھ ذا التف اوض مرتقب ا ف ي نيقومي ديا حي ث ك ان اإلمبراط ور
سيلقي شخصيا ورشان .غير أن األمير لم يحضر تحت ذريعة المرض وھو ما شجبه كانتكوزين.
 -40باإلغريقي ،الفصل » ،13وبعد أن أمر ورشان بذلك اقتادنا إلى منطقة مجاورة يسكنھا إغريق مسيحيون منذ زمن طويل ،ويقيم فيھا
سفراء اإلمبراطورية البيزنطية .نلتقي بھؤالء كل يوم وجدنا فيھم العزاء«.
 -41قارن بما سبق.
 -42الشھادة األولى ع ن وج ود ھ ذا ال دير تع ود إل ى س نة  787ف ي :ج انين :الكن ائس واألدي رة ف ي المراك ز البيزنطي ة الكب رى .ب اريس،
 1975ص  121/124وفانوركاكبيس )باإلغريقي(.
 -43البحث التاريخي منقسم ح ول مس ألة ھوي ة الش يونيس ،يراج عGeogiades Arnakis: “Gregory Palamas among the - :
Turkes and the Documents of his capticrity as Historical Sources” in : Speculum 26 (1951), p.
.107/108
ّ
ھذا الكتاب يعد الشيونيس قادة لما يدعى »أخي« وھي طوائف شبان عزاب أغلبھم حرفي ون يجتمع ون لتن اول وجب ات وممارس ة ش عائر
دينية .أما  Wittekفيفترض أن كلمة الشيونيس تركية فارسية ،وأرناكيس ي رفض ھ ذا الف رض ف ي دراس ته ح ول غريغ وري پاالم اس.
أما ميندروف فيرى أن الشيونيس ھم يھود مثقفون أو مسيحيون قدامى من أص ول يھودي ة اعتنق وا اإلس الم ,ومحاولت ه إثب ات أنھ م أتب اع
ھرطقات مسيحية ھودت اعتنقوا بعد ذلك اإلسالم ال تتطابق مع ما ورد عند پاالماس.
* فالشيونيس ب دأوا بتط وير عدي د م ن اآلراء واألس اس ف ي م زاعمھم ھ و» :س معنا الوص ايا العش ر الت ي أت ى بھ ا موس ى ف ي األل واح،
والحظنا أن األتراك يحترمونھا ،فتركنا ما كنا نؤمن به ،واقتربنا منھم وصرنا بدورنا أتراكا مثلھم«.
= فپاالماس إذن محق عندما قال بأن الشيونيس ھم يھود اعتنقوا اإلسالم» :وسأفعل )يقول پاالماس( ليس بغ رض ال دفاع ع ن نفس ي ف ي
مواجھة الشيونيس؛ ألن ھؤالء -حسب ما سمعت وما يقولونه -كشفوا عن يھوديتھم وليس عن تركيتھم ،غرض ي اآلن ل يس ھ و مخاطب ة
يھود«.
 -44حول ھذا الضابط يراجع فيليبيديس براط ،مذكور.168 ،
 -45كل المصادر تنسب كتابة الخطاب للطبيب طاروطيس ،يراج ع )إغريق ي( الفص ل  .17فيلوطي وس كوني وس ف ي حي اة پاالم اس )،8
 ،25ب ك كريستو ،مذكور ،ص (374/يذكر بأن طاروطيس بعد كتابته أرس ل بعث ة م ن ھن اك إل ى مس يحيي اإلمبراطوري ة البيزنطي ة.
يراجع عنوان الخطاب في طبعة كريستو.
في مختلف المخطوطات ،تجد بالعنوان اختالفات طفيفة أشار إليھا الناشرون عند التنقيح.
 -46المرجع السابق.
 -47المرجع السابق.
 -48القران .IV، 171
 -49يشرح المفسرون المسلمون اآلية في السورة  IV، 171بالقرآن ،على عدة تأويالت ،تتكرر لدى عد ٍد من المفسﱢرين.
 -50اللوغوس في اإلغريقية له عدة معاني:
أ  -الكلمة ،كالم ﷲ.
ب -الكلمة -الخطاب.
ج  -العقل .وبالتالي فإذا كان ﷲ بال لوغوس )عقل( والذي معناه أيضا باإلغريقي كلمة ،فسيكون كالم ﷲ غير متعقل.
 -51راجع القران .IV، 171
 -52المرجع السابق.
DT 60 (Gn 1,3 61) 148,5، Ps, 32,9 6 4 -53
 -54باإلغريقي ،فصل  ،7/9كريستو ،ص .155/156
 -55باإلغريقي ،فصل  ،10كريستو ،ص .156/157
 -56راجع  (Job 65 ،14 ،5/4باإلغريقي ،فصل  ،11كريستو .157/158
 -57حول أراء المسلمين في كلمة ﷲ ،راجع الحلقة االولى ،الجزء  ،1فصل .13
 -58راجع  (He 68 1،2باإلغريقي  (69باإلغريقي  (70باإلغريقي.
 -59فتغيير الكھنوت يؤدي حتما إلى تغيير الشريعة ،عن كريستو ،ص .162/165/
 -60باإلغريقي ،فصل  ،15عن كريستو ،ص .163/164
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 -61المرجع السابق.
 -62المرجع السابق.
 -63الشھادة األولى حول ھذا الدير تعود إلى  ،787راجع جانين :األديرة -مذكور من قبل ،1975 ،ص .121/124
 -64المرجع السابق.
 -65زياكاس في كتابه )باإلغريقي( في المجلة العلمية لمدرسة الالھوت ف ي جامع ة أرس طو بتس الونيك ،الج زء  ،20تس الونيك،1976 ،
ص  .365/368وفيه يعرض التصورات اإلسالمية التي تتحدث عن الدجال في آخر الزمان ،عند ما يظھر يبعث ﷲ يسوع المس يح اب ن
مريم لقتله وإدخال المسيحيين إلى اإلسالم.
 -66القرآن ،سورة .XIX، 30/34
 -67يذكر القرآن في غير موضع أبا األنبياء إبراھيم وقصته مماثلة لما ورد في سفر التكوين واستحضرھا الحواري بولس.
 -68الكتب األربعة ھي توراة موسى ،والزبور ،واإلنجيل ،والقرآن.
 -69األعمال الكاملة )باإلغرؤقية( ،ص  ،134سطر.9
 -70األعمال الكاملة ،فصول  14و 16و 21و.27
 -71األعمال الكاملة ،فصل  ،16سطر .4
 -72باإلغريقي ،الفصل  24وأيضا كريستو :باإلغريقي  ،IVص .134/135
 -73القران ،السورة .LXI، 6
) -74باإلغريقي( فصل  6-12 24وأيضا كريستو )باإلغريقي(.
 -75المصدر نفسه ،فصول .24 ،11 ، 5
 -76راجع باإلغريقي ،فصل  ،28ب ك ،كريستو ،ص .137/138
أ  -بوليبيدس براط ،ص .161
 -77المرجع نفسه.11 ،14 ،
) -78باإلغريقي( فصل  ،8كريستو :باإلغريقي ،IV ،ص  .130وأيضا ل .ديوفونييوتيس.
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فلسفة العبادة في اإلسالم
عزمي طه )السيد أحمد(

اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻏﻳر اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻌﺑﺎدة ،ﻓﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﺗﺣﺎوﻝ ﺑﻳﺎن ﻣﻔﻬوم
اﻟﻌﺑﺎدة ،واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ ،واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻳﻬﺎ،

واﻟﺛﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ،

ﻣﺛﻝ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻛﻝ ذﻟك ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﻘﻠﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳزﻳد اﻟوﻋﻲ ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻌﺑﺎدة،

وﻳﺟﻌﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻧﺔ وﺑﺻﻳرة.

وﻣﻊ أن ﺣدﻳﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻳﻘدم ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺣﺳن اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻻ ﺑد أن ﺗﺑدأ ﻣن ﻧﺻوص اﻹﺳﻼم- ،إذ

اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻹﺳﻼم -وﻫﻲ ﻧﺻوص ﻻ ﻳﺻﻌب إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ.

ﺳﻧﺑدأ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﻗﺿﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم واﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻔﻛر

واﻷﺧﻼق واﻹدارة ،ﺑﻝ وﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﺄن ﻣن ﺷؤون اﻟﺣﻳﺎة ،ودون اﻹﻗرار ﺑﻬﺎ واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳم أي ﺑﻧﺎء ﻓﻛري ﻧظري ،وﻻ أي ﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷﺧرى ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻬﺎ وﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻫﻲ» :اﷲ ﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء« ،وﻣﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻗد وردت ﻧﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم1؛
ﱠ
ﻣر اﻟﻌﺻور اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ؛
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺿﻳﺔ ﻗدم اﻟﻌﻘﻝ ﻋﻠﻰ ّ
واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛرون ﻹﺛﺑﺎت وﺟود اﷲ ﻳﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻛﻠﻬﺎ -ﻓﻲ
ﺟوﻫرﻫﺎ -ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت أن اﷲ ﻫو ﺧﺎﻟق ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء ،أو ﺻﺎﻧﻌﻪ؛ أي أن

اﷲ ﻗد ﺧﻠﻘﻪ ﻣن ﻻ ﺷﻲء ،أو ﻣن ﻣﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺷﻛﻝ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟذي ﻗﺎﻟﻪ أﻓﻼطون اﻟذي

ﺳﻣﻰ اﷲ اﻟﺻﺎﻧﻊ )دﻳﻣورﺟوس( ،واﻟﻘﺿﻳﺔ) :اﷲ ﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء( ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺧﻠق ﻣن ﻻ

ﺷﻲء.2

إن أﺣد اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷي ﺑﻧﺎء ﻧظري ﻓﻛري ﻫو أن ﻳﻛون ﻣؤﺳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق
وﺟودﻳﺔ راﺳﺧﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻳﻘﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻟم ﻳﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺷرط ﺣﻳﻧﻬﺎ ﺳﻳﺳﻬﻝ ﻫدم ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء،

ﻣر اﻟﻌﺻور أﻣﺛﺎﻝ :أﻓﻼطون
وﻫذا اﻷﻣر ﻗد اﻟﺗﻔت إﻟﻳﻪ ﻣﻌظم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ ّ
وأرﺳطو إﻟﻰ اﻷﺑﻳﻘورﻳﻳن وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻷوروﺑﻳﺔ ،وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﺻور
 أكاديمي من األردن ،ورئيس تحرير المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية .
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اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻧدﻫم ﻣﺛﻝ دﻳﻛﺎرت وﻛﺎﻧت ) (Kantوﻏﻳرﻫم ﻛﺛﻳرون ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷوﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻓﻠﺳﻔﺎﺗﻬم ،وﻟم ﻳﻧﻛر ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﻳﺔ إﻻ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻫم اﻟﻣﻌروﻓون ﺑوﺻف اﻟﻣﻼﺣدة.

عبادة المخلوقات

واﻵن ،إذا ﻛﺎن اﷲ ﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﻓﺈن ﻛﻝ ﺷﻲء ﺳﻳﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻬذا اﻟﺧﺎﻟق ،ﻻ

وﻗدرﻩ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻬذا اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺧﻠوق ﻟم ﻳﻛن ﻣوﺟوداً،
ﻳﺧرج ﻋن إرادﺗﻪ وﺣﻛﻣﻪ وﻣﺎ أرادﻩ ﻟﻪ ّ
ﺛم أوﺟدﻩ اﻟﺧﺎﻟق ﺑﺈرادﺗﻪ ،وﺧﺎﻟﻘﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻓﻧﺎﺋﻪ إن ﺷﺎء ،ﻓﻬو ﻣﻘﻬور ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة،

وﻗدرﻩ ﻟﻪ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻠك إﻻ
ﻓﻼ ﻳﻣﻠك اﻟﻣﺧﻠوق –أي ﻣﺧﻠوق -اﻟﺧروج ﻋﻣﺎ أرادﻩ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﻘﻪ ّ
أن ﻳطﻳﻊ ﺧﺎﻟﻘﻪ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻟطﺑﻳﻌﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ أﻧﻪ ﻳﻣ ّﻛﻧﻪ أن ﻳطﻳﻊ
أو ﻳﺧﺎﻟف ﻟﻐﺎﻳﺔ أرادﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﺧﺎﻟق ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻣ ّﻛﻧﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻳن اﻷﻣرﻳن :اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌﺻﻳﺔ.

ﻫذا اﻟذي ﻧﻘوﻟﻪ ﻫﻧﺎ أﻛدﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﻳز ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟﻛرﻳمَ {:وِﻟﻠّ ِﻪ
ﻳﺳﺟ ُد ﻣن ِﻓﻲ اﻟﺳ ِ
ات واﻷ َْر ِ
ط ْوﻋﺎً َو َﻛ ْرﻫﺎً})اﻟرﻋد ،(15 :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ {:وِﻟﻠّ ِﻪ َﻳ ْﺳ ُﺟ ُد
ض َ
َ
َُْ َ
ﱠﻣ َﺎو َ
ﻣﺎ ِﻓﻲ اﻟﺳ ِ
ات و َﻣﺎ ِﻓﻲ اﻷ َْر ِ
ض})اﻟﻧﺣﻝ ،(49 :واﻟﺳﺟود ﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﺧﺿوع واﻟطﺎﻋﺔ،
َ
َ
ﱠﻣ َﺎو َ

وﻛﻝ ﻣﺧﻠوق ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض طﺎﻋﺗﻪ ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن

ﻗدرﻩ ﻟﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻛون ﺳﻠوﻛﻪ إﻻ ﻣواﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﷲ ﻣﻧﻪ ،ﻓﺳﻠوك اﻷﺟرام اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ ﻫو
ّ
ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻗواﻧﻳن ،وﻫﻛذا ﻛﻝ ﻣﺧﻠوق.
ق ُﻛ ﱢﻝ َﺷ ْﻲ ٍء َو ُﻫ َو
واﷲ اﻟﺧﺎﻟق ﻫو اﻟﻘﺎﻫر ﻟﻛﻝ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ،ﻳﻘوﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪُ { :ﻗ ِﻝ اﻟﻠّﻪُ َﺧ ِﺎﻟ ُ
اْﻟو ِ
اﺣ ُد اْﻟﻘَﻬﱠ ُﺎر})اﻟرﻋد.(16:
َ
وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ﻳﺳﺑﺢ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ،وﻫذا ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ
اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺳﺟود ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳﻘوﻝ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ {:ﺳﱠﺑ َﺢ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
ِ
ِ
ﻣﺎ ِﻓﻲ اﻟﺳ ِ
ِ
ﻳم})اﻟﺣﺷر ،(1 :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
َ
َ
ﱠﻣ َﺎوات َو َﻣﺎ ﻓﻲ ْاﻷ َْرض َو ُﻫ َو اْﻟ َﻌ ِز ُﻳز اْﻟ َﺣﻛ ُ
ض َو َﻣن ِﻓﻳ ِﻬ ﱠن})اﻹﺳراء ،(44 :ﻟﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﻔﻘﻪ
ﱠﻣ َﺎو ُ
ات اﻟ ﱠﺳ ْﺑﻊُ َواﻷ َْر ُ
{ﺗُ َﺳﺑ ُ
ﱢﺢ ﻟَﻪُ اﻟﺳ َ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗﺳﺑﻳﺢ وﺻورﺗﻪ ،ﻓﻛﻝ ﻣﺧﻠوق ﻟﻪ ﺗﺳﺑﻳﺣﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ،ﻳﻘوﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ِ ِ ﱠ
ٍ ﱠ
ﻳﺣﻬُ ْم}).اﻹﺳراء.(44 :
ون ﺗَ ْﺳﺑِ َ
وﺗﻌﺎﻟﻰٕ َ {:وِان ﱢﻣن َﺷ ْﻲء ِإﻻ ُﻳ َﺳﺑ ُ
ﱢﺢ ﺑِ َﺣ ْﻣ َدﻩ َوﻟَـﻛن ﻻ ﺗَ ْﻔﻘَﻬُ َ
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وﻫﻛذا ﻧرى أن ﺳﺟود ﻛﻝ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﷲ وﺗﺳﺑﻳﺣﻬﺎ ﻟﻪ ﻫو طﺎﻋﺔ وﺧﺿوع ﷲ ،أي ﻫو
ﻋﺑﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.

عبادة اإلنسان لخالقه

واﻹﻧﺳﺎن أﺣد ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ ،ﻓﻘﺎﻧون اﻟﺳﺟود واﻟﺗﺳﺑﻳﺢ اﻟﻛوﻧﻲ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة،
ﻓﻌﻠﻳﻪ أن ﻳطﻳﻊ اﷲ وﻳﺧﺿﻊ ﻟﻪ ،ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻷﺧرى ،وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ

ﺧﺎﻟق اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺧﺎﻟﻘﻪ وﺧﺎﻟق ﻛﻝ
ﺷﻲء ،ﻣرﺗﺑﺎً ﻫذا اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدﻣﺔ –اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻓﻬذا

اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻌﻘﻝ ﺑﻌد ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ،
ق ُﻛ ﱢﻝ َﺷ ْﻲ ٍء
وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :ذِﻟ ُﻛ ُم اﻟﻠّﻪُ َرﱡﺑ ُﻛ ْم ﻻ ِإﻟَـﻪَ ِإﻻﱠ ُﻫ َو َﺧ ِﺎﻟ ُ
ﺎﻋُﺑ ُدوﻩُ})اﻷﻧﻌﺎم ،(102 :وﺗﻛرر ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ )اﻟﻌﺑﺎدة( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدﻣﺔ )اﷲ ﺧﺎﻟق ﻛﻝ
ﻓَ ْ
ﺷﻲء( ﻓﻲ ﻋدد ﻣن آﻳﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم.

واﻟﻌﺑﺎدة ﺗﻌﻧﻲ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع واﻟﺗذﻟﻝ ﻟﻠﺳﻳد اﻟذي ﻫو اﷲ اﻟﺧﺎﻟق ،واﻟطﺎﻋﺔ ﻫﻲ

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺟﻠﻳﻠﻬﺎ وﺣﻘﻳرﻫﺎ ،ﻛﺑﻳرﻫﺎ وﺻﻐﻳرﻫﺎ.

واﻟﻌﺑﺎدة أﻳﺿﺎً ﻫﻲ )اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم( ،أي ﻫﻲ أﻗﺻر اﻟطرق وأﺻوﺑﻬﺎ وأﻳﺳرﻫﺎ ﻓﻲ

اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻓﻳﻬﺎ ﺧﻳرﻩ وﻛﻣﺎﻟﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ ،وﻫذا

اﻟﻣﻌﻧﻰ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺳﻳدﻧﺎ ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼمِ{ :إ ﱠن اﻟﻠّﻪَ َرﺑﱢﻲ َوَرﱡﺑ ُﻛ ْم
ِ
ِ
ﻳم})آﻝ ﻋﻣران ،( 51 :وﻳﻘوﻝ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن
ﻓَ ْ
ﺎﻋُﺑ ُدوﻩُ َﻫـ َذا ﺻ َارطٌ ﱡﻣ ْﺳﺗَﻘ ٌ
ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد -صلى ﷲ عليه وسلم -ﻣﺷﻳ اًر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻫﻲ أﻣر

ﻗد ﻋرﻓﻪ اﻟﻧﺎس ،واﺣﺗﻣﺎﻝ ﻧﺳﻳﺎﻧﻪ ﻛﺑﻳر؛ ﻟﻛﻧﻬﻣﺎإذا ُذ ّﻛروا ﺑﻪ ﻳﺗذﻛرون ،وﻗد طﺎﻟﺑﻬم ﺑﺗذﻛرﻩ

إذ ﻫو أﻣر ﻣﻌروف ﻟدﻳﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ -وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺗﺿﻣن –ﻛﻣﺎ رأﻳﻧﺎﻩ– ﻓﻲ ﻗوﻟﻪون})ﻳوﻧس ،(3 :وﻧرى ﻓﻲ ﻗوﻝ اﻟﺣق
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪَ {:ذِﻟ ُﻛ ُم اﻟﻠّﻪُ َرﱡﺑ ُﻛ ْم ﻓَ ْ
ﺎﻋُﺑ ُدوﻩُ أَﻓَﻼَ ﺗَ َذ ﱠﻛ ُر َ
ون} ،ﺗﻧﺑﻳﻬﺎ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻣر ﻗد ﻋرﻓوﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ ،وﻟﻌﻝ اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻫﻧﺎ ﻳﺷﻳر
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ{ :أَ َﻓﻼَ ﺗَ َذ ﱠﻛ ُر َ
آد َم ِﻣن ظُﻬُ ِ
ورِﻫ ْم
َﺧ َذ َرﱡﺑ َك ِﻣن َﺑﻧِﻲ َ
إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﻣﻳﺛﺎق ،وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰٕ َ { :وِا ْذ أ َ
ِ
ُذ ﱢرﱠﻳﺗَﻬ ْم وأَ ْﺷﻬ َد ُﻫ ْم َﻋﻠَﻰ أَﻧﻔُ ِﺳ ِﻬ ْم أَﻟَ ْﺳ ُ ِ
ِ
ﺎﻣ ِﺔ ِإﱠﻧﺎ ُﻛﱠﻧﺎ
ُ َ َ
ت ﺑ َرﱢﺑ ُﻛ ْم ﻗَﺎﻟُوْا َﺑﻠَﻰ َﺷﻬ ْدَﻧﺎ أَن ﺗَﻘُوﻟُوْا َﻳ ْوَم اْﻟﻘَﻳ َ
ِِ
ﺎؤَﻧﺎ ِﻣن ﻗَْﺑ ُﻝ َو ُﻛﱠﻧﺎ ُذ ﱢرﱠﻳﺔً ﱢﻣن َﺑ ْﻌ ِد ِﻫ ْم أَﻓَﺗُ ْﻬِﻠ ُﻛَﻧﺎ ﺑِ َﻣﺎ
َﻋ ْن َﻫ َذا َﻏﺎﻓﻠ َ
ﻳن * أ َْو ﺗَﻘُوﻟُوْا ِإﱠﻧ َﻣﺎ أَ ْﺷ َر َك َآﺑ ُ

ِ
ون} )اﻷﻋراف ،(173-172 :وﻫذا اﻹﺷﻬﺎد ﻣن اﷲ ﻟﺑﻧﻲ آدم ﺟرى ﻗﺑﻝ
ﻓَ َﻌ َﻝ اْﻟ ُﻣ ْﺑطﻠُ َ
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وﺟودﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻻ ﻧﻌﻠﻣﻬﺎ ،وﻫو إﻗرار ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﷲ رﺑﻬم؛ ذﻟك أﻧﻬم

ﻛﺎﻧوا ﻗد ُﺧﻠﻘوا )ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻣﺎ( ،وﻻ ﻳﻛون اﻟﺧﻠق إﻻ ﻣن اﷲ ،ﻓﻬم ﻗد أدرﻛوا ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ
)ﻗﺿﻳﺔ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﻬم(؛ ﻟﻛن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ّﺑﻳن ﻟﻬم أﻧﻪ ﻫو أﻳﺿﺎً رﺑﻬم ،ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻻ ﻧﻌﻠﻣﻬﺎ؛

وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺑﻧﻲ آدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻗد ﻋﻠﻣوا أﻣرﻳن :أن اﷲ ﻫو ﺧﺎﻟﻘﻬم ،وأن اﷲ ﻫو
رﺑﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺎﻹﺷﻬﺎد ﻛﺎن إﻗ ار اًر ﻣن ﺑﻧﻲ آدم ﺑﺎﻟرﺑوﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﻓﻳﻬﺎ
-ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ واﻟﻣوﻗف -اﻹﻗرار ﺑﺎﻷﻟوﻫﻳﺔ.

ﻧود أن ﻧوﺿﺢ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ رﺗﺑت اﻟﻌﺑﺎدة ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻزﻣﺔ ﻋن
وﻫﻧﺎ ّ
اﻷﻟوﻫﻳﺔ واﻟرﺑوﺑﻳﺔ ﻣﻌﺎً ،ﻓﻧﻘوﻝ :إن أﻟزم ﻟوازم اﻷﻟوﻫﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﻠق ،3وأﻣﺎ اﻟرﺑوﺑﻳﺔ ﻓﺗﺄﺗﻲ

ﻣﻧطﻘﻳﺎً ﺑﻌد اﻟﺧﻠق ،ﻓﺎﷲ ﺧﻠق ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﺛم إﻧﻪ ﻟم ﻳﺗرﻛﻪ دون رزق ورﻋﺎﻳﺔ وﻋﻧﺎﻳﺔ
ﱠ
ورﻗﺎﺑﺔ وﺗرﺑﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ،وﻳؤﻛد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{:اﻟﻠﻪُ
اﻟﱠِذي َﺧﻠَﻘَ ُﻛ ْم ﺛُﱠم َرَزﻗَ ُﻛ ْم ﺛُﱠم ُﻳ ِﻣﻳﺗُ ُﻛ ْم ﺛُﱠم ُﻳ ْﺣﻳِﻳ ُﻛ ْم})اﻟروم ،(40 :ﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ واﻟرب
ﻟﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳؤﻛدﻩ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰِ{ :إ ﱠن َرﱠﺑ ُﻛ ُم اﻟﻠّﻪُ
ق اﻟﺳ ِ
ض}) ﻳوﻧس ،(3 :واﷲ -ﻣن ﺣﻳث ﻫو ﺧﺎﻟق ﻓﺣﺳب-
اﻟﱠِذي َﺧﻠَ َ
ﱠﻣ َﺎوات َواﻷ َْر َ
َ
رب ﻓﺣﺳب ﻳﺳﺗﺣق أن ﻳﻌﺑد ،وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ ﻗوﻟﻪ
ﻳﺳﺗﺣق أن ُﻳﻌﺑد ،وﻣن ﺣﻳث ﻫو ّ
ِ
ِ
ﻳن})اﻟﺣﺟر ،(99 :وﻣن ﺣﻳث ﻫو ﺧﺎﻟق ﱞ
ورب ﻳﺳﺗﺣق
ﺗﻌﺎﻟﻰَ {:و ْ
اﻋُﺑ ْد َرﱠﺑ َك َﺣﺗﱠﻰ َﻳﺄْﺗَﻳ َك اْﻟَﻳﻘ ُ
أن ُﻳﻌﺑد أﻳﺿﺎً ،ﻟﻛن ﺣﺟﻳﺔ ﻟزوم اﻟﻌﺑﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت -ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن -ﻫﻲ أﻗوى

ق  +ﺗرﺑﻳﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ؛ إذ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻫﻧﺎَ :ﺧْﻠ ٌ
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗوﺿﻳﺢ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﷲ رّﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣق ﻟﻪ ﻋﻠﻳﻬم ،وﻳؤﻛد ذﻟك اﻟﺣدﻳث اﻟذي ﻓﻳﻪ ﺳؤاﻝ رﺳوﻝ اﷲ -صلى ﷲ عليه

وسلم -ﻟﻣﻌﺎذ ﺑﻘوﻟﻪ ﻟﻪ» :أﺗدري ﻣﺎ ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد؟« ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ :اﷲ ورﺳوﻟﻪ أﻋﻠم ،ﻓﻘﺎﻝ

ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم» :ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد أن ﻳﻌﺑدوﻩ وﻻ ﻳﺷرﻛوا ﺑﻪ ﺷﻳﺋﺎً«.4

وﻣﻊ أن اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد ،وأن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع واﻟﺗذﻟﻝ ﷲ رب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،وﻷن ﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ ﷲ اﻟرب؛ )إذ اﷲ ﻫو اﻟرب( -ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة

ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻟم ُﻳﺷر إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،وﻫو »ﻣﺣﺑﺔ اﷲ« ،وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻹﻧﺳﺎن ﷲ
ً
ذﻛرﻩ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ» :ﻟﻛن اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟذﻝ وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣب،

ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻏﺎﻳﺔ اﻟذﻝ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻪ« ،5وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎطﻪ ﻣن
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اﻟرب« اﻟذي ﻳرﻋﻰ وﻳﻌﺗﻧﻲ وﻳرزق ،إﻟﻰ آﺧر ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻟﻔظﺔ »اﻟرب« ﻣن
ﻣﻌﻧﻰ » ّ
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﺣق اﻟﻣرﺑوب ،وﻷﺟﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ -ﻋﻧﺎﻳﺔً ورﻋﺎﻳﺔً ٕواﺣﺳﺎﻧﺎً-

ﻛﺎن ﻻ ﺑ ﱠد ﻟﻠﻣرﺑوب أن ﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟرب ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ؛ إذ ﻻﺣظ اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻗدﻳﻣﺎً أن اﻟﻘﻠوب »ﻓطرت

ﻋﻠﻰ ﺣب ﻣن أﺣﺳن إﻟﻳﻬﺎ« ،ﻓﺈذا وﻋﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧﻰ اﷲ اﻟﺧﺎﻟق ﻟزم ﻋﻧﻪ اﻟطﺎﻋﺔ

واﻟﺧﺿوع واﻟﺗذﻟﻝٕ ،واذا وﻋﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺑوﺑﻳﺔ ﻟزم ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺣﺑﺔٕ ،واذا وﻋﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻟوﻫﻳﺔ
واﻟرﺑوﺑﻳﺔ ﻣﻌﺎً ﻛﺎن ﻋﺑداً طﺎﺋﻌﺎً ﺧﺎﺿﻌﺎً ﺧﺿوﻋﺎً ﻣﻘﺗرﻧﺎً ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ ﷲ اﻟرب ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،ﺑﻌﻳدًا

ﻓﻲ ذﻟك ﻋن اﻹﻛراﻩ واﻟﻘﺳر.

ﺑد أن
ٕواذ ﻓﻲ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع ﺗﻔﺎوت ودرﺟﺎت ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ،وﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺑﺔ ،ﻛﺎن ﻻ ّ
ﻳﻛون ﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺧﺿوع وﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻣﻌﺎً.

العبادة ھي الغاية التي خلق من أجلھا اإلنسان

اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﺳﻳرة إذا ﻣﺎ ﺗُرك اﻹﻧﺳﺎن
ﻟﻳﺑﺣث ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌﻘﻠﻪ وﻋﻠﻣﻪ دون ﻣﻌوﻧﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وذﻟك أن ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﺷروط ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻳوم ﻣن اﻷﻳﺎم أن ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ،ﻻ ﻓرداً وﻻ
ﻧوﻋﺎً ،وﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻫﻲ :أن ﻳﻌرف ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻧوع ،وﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻝ ﻓرد ﻣن أﻓراد ﻫذا

اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻛﺎﻣﻝ ،وأن ﻳﻌرف ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻝ اﻟوﺟود اﻟذي ﻳﺣﻳط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎﻣﻝ
أﻳﺿﺎً ،وﻫذان اﻟﺷرطﺎن ﻣﺳﺗﺣﻳﻼن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن؛ ﺛم إن اﻟﻣؤ ﱠﻫﻝ ﺣﻘﺎً ﻷن ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﻋن

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻫو ﺧﺎﻟق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺈن أﺧﺑرﻧﺎ ﻫذا اﻟﺧﺎﻟق ﺑﻬذﻩ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛﻣﺎ أﺧﺑرٕ ،وان ﻟم ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﻧﺑﻘﻰ ﻓﻲ ظﻧون.

وﻣن ﻟطف ﺧﺎﻟﻘﻧﺎ ﺑﻧﺎ أﻧﻪ أﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻧﺎ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ،وأﻛد ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺧﻠﻘﻧﺎ

ﻋﺑﺛﺎً ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔ ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗد ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻗﺑﻝ ﺧﻠﻘﻧﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واردة ﺻرﻳﺣﺔ ﻓﻲ
ِ
ون}
ﻗوﻝ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ{ :أَﻓَ َﺣﺳ ْﺑﺗُ ْم أَﱠﻧ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘَﻧﺎ ُﻛ ْم َﻋَﺑﺛﺎً َوأَﱠﻧ ُﻛ ْم ِإﻟَْﻳَﻧﺎ َﻻ ﺗُْرَﺟ ُﻌ َ
ت اْﻟ ِﺟ ﱠن و ِْ
ﻧس ِإ ﱠﻻ ِﻟَﻳ ْﻌُﺑ ُد ِ
ون})اﻟذارﻳﺎت،(56 :
)اﻟﻣؤﻣﻧون ،(115 :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ {:و َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُ
اﻹ َ
َ
ﺿﻰ َرﱡﺑ َك أَﻻﱠ ﺗَ ْﻌُﺑ ُدوْا ِإﻻﱠ ِإﱠﻳﺎﻩُ})اﻹﺳراء.(23 :
وﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪَ { :وﻗَ َ

وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎً ،ﻓﺈن ﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻزﻣﺔ ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻣﺧﻠوﻗﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ،وﻗد

أﻛد اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺣﻛﻳم ﺗذﻛﻳ اًر ﻟﻠﻧﺎس
ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣن ﺑدﻳﻬﺎت اﻷﻣور إن ﻟم ﺗﻛن ﺑدﻳﻬﺔ ﻓﻌﻼً ،ﻧورد
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ﱠِ
ﱠِ
ﻳن ِﻣن ﻗَْﺑِﻠ ُﻛ ْم ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم
ﺎس ْ
اﻋُﺑ ُدوْا َرﱠﺑ ُﻛ ُم اﻟذي َﺧﻠَﻘَ ُﻛ ْم َواﻟذ َ
ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ{:ﻳﺎ أَﱡﻳﻬَﺎ اﻟﱠﻧ ُ
ون})اﻟﺑﻘرة ،(21 :ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺗؤﻛد ﻫﻧﺎ -ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم آﻧﻔﺎً -أن ﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﷲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻزﻣﺔ
ﺗَﺗﱠﻘُ َ
ﻋن ﻛوﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﺎً ورﺑﺎًّ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ.

ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﺗﻌﻧﻲ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺈن ﺗﺣدﻳد طرﻳﻘﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻌﺑﺎدة وﻛﻳﻔﻳﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﻌﺑد ﻧﻔﺳﻪ؛ ﺑﻝ ﻻ ﺑ ﱠد أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ

وﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ذﻟك أن اﻟطﺎﻋﺔ ﺗُﻠﺧص ﺑﺎﻟﺗزام اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﻣطﺎع ﻟﻠﻣطﻳﻊ،
وﻻ ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﻣطﻳﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ،واﷲ اﻟﺧﺎﻟق ﱡ
رب اﻟﻧﺎس ﻗد ﺑﱠﻳن ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﺑﺎدﺗﻪ وذﻟك

ﻣر اﻟﻌﺻور،
ﻣن ﺧﻼﻝ أﻧﺑﻳﺎﺋﻪ ورﺳﻠﻪ اﻟذﻳن ﺑﻠﻐوا رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﱢ
اﻋُﺑ ُدوْا اﻟﻠﱠﻪَ َﻣﺎ ﻟَ ُﻛم ﱢﻣ ْن ِإﻟَ ٍـﻪ َﻏ ْﻳ ُرﻩُ})اﻷﻋراف ،(59 :ﺛم
ﻓﻛﻝ اﻟرﺳﻝ ﻗﺎﻟوا ﻷﻗواﻣﻬمَ{ :ﻳﺎ ﻗَ ْوِم ْ
ّﺑﻳﻧوا ﻟﻬم ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة ﺑﺄواﻣرﻫﺎ وﻣﻧﻬﻳﺎﺗﻬﺎ.

ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻘوﻟﻬم» :ﻻ ُﻳﻌﺑد اﷲ إﻻ ﺑﻣﺎ ﺷرع«.
ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ّ
واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻳﻌﺑدون اﷲ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺑﻠﱠﻐﻬم ﺑﻪ ﻋن رﺑﻪ رﺳوﻝ اﻹﺳﻼم ﻣﺣﻣد -صلى ﷲ عليه
وسلم ،-وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت طﺎﻋﺔ رﺳوﻝ اﷲ ﻫﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ؛ ﻷﻧﻪ ّﺑﻳن ﻟﻠﻧﺎس ﻛﻳف ﻳطﻳﻌون اﷲ
ﻛﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﷲ ،ﻓﻬو ﻟم ﻳﺿﻊ أواﻣر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛﻲ ُﻳطﺎع ﺑﻬﺎ؛ إذ ﻫو ﺑﺷر ﻣﺧﻠوق؛

ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺑﺷر اﻵﺧرﻳن ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺑﻳﺎن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﺑﺎدة اﷲ
ﺎع
وطﺎﻋﺗﻪ .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أﻛدﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {:ﱠﻣ ْن ُﻳ ِط ِﻊ ﱠ
وﻝ ﻓَﻘَ ْد أَ َ
اﻟر ُﺳ َ
ط َ
وﺣﻰ ِإﻟَ ﱠﻲ})اﻟﻛﻬف:
اﻟﻠّﻪَ})اﻟﻧﺳﺎء ،(80 :وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﻳﺿﺎًُ { :ﻗ ْﻝ ِإﱠﻧ َﻣﺎ أََﻧﺎ َﺑ َﺷٌر ﱢﻣ ْﺛﻠُ ُﻛ ْم ُﻳ َ
ﻧت إَﻻﱠ َﺑ َﺷ اًر
ﺎن َرﺑﱢﻲ َﻫ ْﻝ ُﻛ ُ
 ،(110ﻓﻬو ﺑﺷر رﺳوﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰُ { :ﻗ ْﻝ ُﺳ ْﺑ َﺣ َ
ﱠر ُﺳوﻻً})اﻹﺳراء ،(93 :وﻫذا اﻟرﺳوﻝ ﻋﻠﻳﻪ إﺑﻼغ رﺳﺎﻟﺔ رّﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ﻟﻠﻧﺎس ﻛﻳﻔﻳﺔ
اﻟرﺳ ِ
وﻝ ِإﻻﱠ اْﻟَﺑﻼَغُ})اﻟﻣﺎﺋدة.(99 :
طﺎﻋﺗﻪ وﻋﺑﺎدﺗﻪ ،ﻳﻘوﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ {:ﱠﻣﺎ َﻋﻠَﻰ ﱠ ُ

التوافق الوجودي للعبادة

رأﻳﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻌﺑد اﷲ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ورﺑﻬﺎ ،وأن ذﻟك

أﻣر ﻳﻠزم ﻋن اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎس»-اﷲ ﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء« -ﻟزوﻣﺎً ﻋﻘﻠﻳﺎً

ﻣﻧطﻘﻳﺎً ،ورأﻳﻧﺎ أن اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ،وأن ﻫذا
اﻷﻣر ﻗد ﻗﺿﺎﻩ اﷲ ﻗﺑﻝ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ،وأﻧﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺈرادﺗﻪ

اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣدﻫﺎ ﺣدود أو ﻗﻳود؛ ﻓﻬﺎ ﻫﻧﺎ -إذاً -ﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن وﺟود اﻹﻧﺳﺎن وﺑﻳن
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اﻟواﻗﻊ اﻟوﺟودي ،وﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻟﻛوﻧﻲ ،اﻟذي أﺳﻣﻳﻧﺎﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدم» :ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟود واﻟﺗﺳﺑﻳﺢ«،
واﻟذي ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ أﻳﺿﺎً» :ﻗﺎﻧون اﻟطﺎﻋﺔ« أو »ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺑﺎدة« ،ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻳﻠزم
ﺑوﺟودﻩ طﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﻠوق ﻟﻠﺧﺎﻟق؛ ﻓﺎﻟﺗواﻓق واﻻﺗﺳﺎق ﻗﺎﺋم ﺑﻳن ﺣﻘﻳﻘﺔ وﺟود اﻹﻧﺳﺎن،

وﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﻣﺧﻠوق ،وﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﻘﻪ ،وﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺟود ﺑﻌﺎﻣﺔ.

وﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗواﻓق واﻻﺗﺳﺎق ﻟو اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﻋدم وﺟود ﻏﺎﻳﺔ ﻣن ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن،

ﻛﺎﻟذي ﺗوﻫﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄن وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑث ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ؛ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣوﻗف
ﺳﻳﻛون وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻘﺎﻧون »اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻛوﻧﻲ« وﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻧﻪ ،وﺳﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ

ذﻟك اﺿطراب ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ،وﺳﺗﻧﻌدم ﻓﻳﻬﺎ ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺧﻳر ،ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻣﻳﻳز

اﻟﺧﻳر ﻣن اﻟﺷر ،وﻻ ﻳﺻﺑﺢ ﻟﻠﺣﻳﺎة ﻣﻌﻧﻰ أو ﻗﻳﻣﺔ ،6وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود اﺗﺳﺎق

وﺗواﻓق وﺟودي ﺑﻳن اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟوﺟودﻳﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرى اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻌﺑﺛﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﻳر
ﻣوﺟودة.

واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘد اﻹﻧﺳﺎن أن ﻟوﺟودﻩ ﻏﺎﻳﺔ أﺧرى ﻏﻳر اﻟﻌﺑﺎدة ،ﻛﺄن ﻳﺟﻌﻝ

ﻏﺎﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺛروة ،أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻠذات اﻟﻣﺎدﻳﺔ

واﻟﺣﺳﻳﺔ ،أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﻏﺎﻳﺎت ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﺧﺎﻟق ،وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة.

وﻣﺛﻝ ذﻟك وأﻛﺛر ،ﺣﻳن ﻳﻌﺑد اﻹﻧﺳﺎن ﻏﻳر اﷲ ،أو ﻳﻌﺑدﻩ وﻳﻌﺑد ﻏﻳرﻩ ﻣﻌﺎً ،وﻫو اﻟﻣﻌروف
ﺑﺎﻟﺷرك ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘرآﻧﻲ واﻟﺷرﻋﻲ ،ﻓﻳﻛون ﺑذﻟك ﻗد ﺿ ّﻝ ﻋن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺧﻠق ﻣن
أﺟﻠﻬﺎ ،وﻟم ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟوﺟود ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺟودﻩ اﻟﻔردي وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺟود

اﻟﻛوﻧﻲ ،ﻓﻛﻳف ﻳطﻳﻊ اﻟﻣﺧﻠوق ﻛﺎﺋﻧﺎً ﻏﻳر ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﻪ ٕوارادة؟ إﻻ أن ﺗﻛون
طﺎﻋﺗﻪ ﻟﻬذا اﻟﻛﺎﺋن ﻫﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﺎﻋﺗﻧﺎ ﻟﻠرﺳوﻝ -صلى ﷲ عليه وسلم-؛ إذ
ﻫﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ– ﻛﻣﺎ ﺗﻘدﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ.

وﻗد ّﺑﻳن اﻟﻘرآن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وأﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻵﻳﺎت اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،ﻓﻘد ﺟﻌﻝ اﻟﺷرك
ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻠﻌﺑﺎدة ،وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{ :وﻗَ َ ﱠِ
ﻳن أَ ْﺷ َرُﻛوْا ﻟَ ْو َﺷﺎء اﻟﻠّﻪُ َﻣﺎ َﻋَﺑ ْدَﻧﺎ ِﻣن
ﺎﻝ اﻟذ َ
َ
ُدوﻧِ ِﻪ ِﻣن َﺷﻲ ٍء})اﻟﻧﺣﻝ ،(35 ،وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟﻛرﻳمُ {:ﻗ ْﻝ ِإﱠﻧﻣﺎ أ ِ
َﻋُﺑ َد اﻟﻠّ َﻪ َوﻻ
َن أ ْ
ُﻣ ْر ُ
ت أْ
َ
ْ
أُ ْﺷ ِر َك ﺑِ ِﻪ})اﻟرﻋد(36 :؛ واﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أﻣر اﻟﻧﺎس أن ﻳﻌﺑدوﻩ وﻻ ﻳﺷرﻛوا ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺷﻳﺋًﺎ
اﻋُﺑ ُدوْا اﻟﻠّﻪَ َوﻻَ ﺗُ ْﺷ ِرُﻛوْا ﺑِ ِﻪ َﺷ ْﻳﺋﺎً})اﻟﻧﺳﺎء.(36 :
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ،ﻳﻘوﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و ْ
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ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ وﺣدﻩ ﻓﻲ أواﻣرﻩ وﻧواﻫﻳﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﺻﻳﺔ اﷲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻏﺎﻳﺔ
ﻏﻳر اﻟﻌﺑﺎدة أو ﺑﺎﻟﺷرك ﺳﺗﻛون ﺿداً ﻟﻠﻌﺑﺎدة ،أي ﺿداً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن
أﺟﻠﻬﺎ؛ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻛﻠﻬﺎ –ﻛﺑﻳرﻫﺎ وﺻﻐﻳرﻫﺎ -ﺳﺗﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ

ﻟـ»اﻟﺗواﻓق اﻟوﺟودي« وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻧﻪ ،وﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣدث اﺿطراﺑﺎً واﺿﺣﺎً ﻓﻲ اﻟوﺟود
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

أوﻻً ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣرﻓﻪ ﻋن ﻏﺎﻳﺗﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،وﺣﻳن ﻳﻧﺣرف ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﻏﺎﻳﺗﻪ اﻟﺗﻲ

ﻳﻘﺻدﻫﺎ ﻓﺳﻳﻛون ﺿﺎﻻً ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻬداﻳﺔ ،وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻵﻳﺎت
َﺿ ﱡﻝ ِﻣ ﱠﻣ ِن اﺗﱠَﺑ َﻊ َﻫ َواﻩُ ﺑِ َﻐ ْﻳ ِر ُﻫ ًدى ﱢﻣ َن
اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و َﻣ ْن أ َ
ﱠ
ت ِإذاً َو َﻣﺎ أََﻧ ْﺎ ِﻣ َن
اﻟﻠﱠ ِﻪ})اﻟﻘﺻص ،(50:وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰُ {:ﻗﻝ ﻻ أَﺗﱠﺑِﻊُ أ ْ
ﺿﻠَْﻠ ُ
َﻫ َواء ُﻛ ْم ﻗَ ْد َ
ِ
ﻳن})اﻷﻧﻌﺎم.(56 :
اْﻟ ُﻣ ْﻬﺗَد َ
ﺛم ﺛﺎﻧﻳﺎً ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﺳﺗﺣدث اﺿطراﺑﺎً ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟوﺟود ﺑﻌﺎﻣﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرض ﻏﺎﻳﺗﻪ

اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ؛ وﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺗﺄﻣﻝ ﺑﻌض اﻵﻳﺎت اﻟﻛرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ،
ت أ َْﻳ ِدي اﻟﱠﻧ ِ
ﺎس})اﻟروم:
ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ {:
ظﻬَ َر اْﻟﻔَ َﺳ ُ
ﺎد ِﻓﻲ اْﻟَﺑ ﱢر َواْﻟَﺑ ْﺣ ِر ﺑِ َﻣﺎ َﻛ َﺳَﺑ ْ
 ،(41واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ اﻟﺧروج ﻋن طﺎﻋﺔ اﷲ وﻓﻌﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :وﻟَ ِو
ِ
اﺗﱠَﺑ َﻊ اْﻟ َﺣ ﱡ
ض َو َﻣن ِﻓﻳ ِﻬ ﱠن})اﻟﻣؤﻣﻧون ،(71 :واﺗﺑﺎع
ق أْ
ﱠﻣ َﺎو ُ
َﻫ َو ُ
ات َو ْاﻷ َْر ُ
اءﻫ ْم ﻟَ َﻔ َﺳ َدت اﻟﺳ َ
اﻹﻧﺳﺎن ﻷﻫواﺋﻪ ﻣﺿﺎد ﻟطﺎﻋﺔ اﷲ واﺗﺑﺎع أواﻣرﻩ ،وﻫو أﻣر ﻳﻔﺳد ﻧظﺎم اﻟوﺟود ﺑﺄﺳرﻩ،
ﺳﻣﺎواﺗﻪ وأرﺿﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻳر وراء اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻬوى ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟرﺳوﻝ

ﻣن ﻋﻧد اﷲ.

ﻋدﻩ اﷲ »ظﻠﻣﺎً ﻋظﻳﻣﺎً« ،و»إﺛﻣﺎً ﻋظﻳﻣﺎً«؛
واﻟﺷرك ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﻷﻫواء؛ ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻌﻝ ّ
ذﻟك أﻧﻪ وﺻف ﻏﻳر اﷲ ﺑﺄﺧص ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔٕ ،واﻋطﺎء ﻏﻳرﻩ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣﻘﻪ وﺣدﻩ
وﻫو اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺧﻠﻝ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ »ﻟﻠﺗواﻓق اﻟوﺟودي« ،ﻷن أﺣد ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﺗواﻓق

وﻫو ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن -ﻟم ﻳﻌد ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋق اﻟوﺟود وﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻟﻛوﻧﻲ ،ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ آﻳﺎت ﻋدﻳدة ،ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ{:ﻳﺎ ُﺑَﻧ ﱠﻲ َﻻ ﺗُ ْﺷ ِر ْك ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِإ ﱠن اﻟ ﱢﺷ ْر َك ﻟَظُْﻠ ٌم
ِ
ﻳم})ﻟﻘﻣﺎن ،(13 :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و َﻣن ُﻳ ْﺷ ِر ْك ﺑِﺎﻟﻠّ ِﻪ ﻓَﻘَِد ا ْﻓﺗََرى ِإﺛْﻣﺎً َﻋ ِظﻳﻣﺎً})اﻟﻧﺳﺎء:
َﻋظ ٌ
 .(48وﻣن ﻋواﻗب اﻟﺷرك -ﻓﻲ ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﻊ اﻟوﺟود -ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ

ﻓﻲ ﺗﺷﺑﻳﻪ ﻫو ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺑﻳﺎن ،وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و َﻣن ُﻳ ْﺷ ِر ْك
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ِ
ِ ﱠِ
ﺎن َﺳ ِﺣﻳ ٍ
ﻳﺢ ِﻓﻲ َﻣ َﻛ ٍ
ق})اﻟﺣﺞ:
طﻔُﻪُ اﻟطﱠ ْﻳ ُر أ َْو ﺗَ ْﻬ ِوي ﺑِ ِﻪ ﱢ
ﱠﻣﺎء ﻓَﺗَ ْﺧ َ
اﻟر ُ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓَ َﻛﺄَﱠﻧ َﻣﺎ َﺧ ﱠر ﻣ َن اﻟﺳ َ
.(31
وﻫﻛذا ،ﻓﺈن ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻫﻲ ﺳﺑب ﺗواﻓق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ اﻟوﺟود) ،وﻫو ﻣﺎ أﺳﻣﻳﻧﺎﻩ:

اﻟﺗواﻓق اﻟوﺟودي(.

العبادة شاملة لكل جوانب سلوك اإلنسان

ﻣﺎ داﻣت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺈن ﻛﻝ ﺳﻠوك ﻳﺻدر ﻋن
ﺑد أن ﻳﻛون ﻋﺑﺎدة ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
اﻹﻧﺳﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻣﺗﺟﻬﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ؛ أي ﻻ ّ
،7
وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺧﺎرﺟﻳﺎً ظﺎﻫ اًر أم ﻛﺎن داﺧﻠﻳﺎً ﻻ ﻳﻼﺣظﻪ اﻵﺧرون
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ،ﻓﻠو ﻛﺎن ﺟﺎﻧب ﻣن ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺣﻘق ﻫذﻩ

اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻛﺎن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻻ ﻳﺣﻘﻘﻬﺎ؛ ﻓﺈن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻳﻛون ﻗﺎﺻ اًر أو ﻗد ﻻ ﻳﻛون

ﻣﺗﺣﻘﻘﺎً أﻟﺑﺗﺔ.

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﺗﺑﺎع اﻷﻫواء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷواﻣر اﷲ وﻣرادﻩ -أي ﻓﻌﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ -ﻳﻔﺳد ﻧظﺎم
ﺑد ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗﻘﻳم اﻟوﺟود –ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟوﺟود ﻛﻠﻪ -اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻛوﻧﻲ -ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ّ
اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛون -أن ﻳﻛون ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻛﻝ أﺷﻛﺎﻟﻪ وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ﻋﺑﺎدة

ﺑد أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻝ
ﷲ ،ﺧﺎﻟﻳﺎً ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﺻﻐﻳرﻫﺎ وﻛﺑﻳرﻫﺎ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻻ ّ
ﺳﻠوك ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة.

وﻫﻛذا ،ﻓﻠﻳﺳت اﻟﻌﺑﺎدة ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺗﻲ ﻋﱠﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻣﺻطﻠﺢ

»اﻟﻌﺑﺎدات« ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﺛﻝ :اﻟﺻﻼة واﻟزﻛﺎة واﻟﺻوم واﻟﺣﺞ وﻏﻳرﻫﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ
أن ﻳﻛون ﻛﻝ ﻓﻌﻝ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑﺎدة ،وذﻟك ﻳﺷﻣﻝ –ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ -اﻟﻌﺑﺎدات

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻫﻧﺎ ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻدر ﻋﻧﻪ ظﺎﻫ اًر وﺑﺎطﻧﺎً؛ إن ﻣﺷﻳﻧﺎ وأﻛﻠﻧﺎ وﺷرﺑﻧﺎ وﻛﻼﻣﻧﺎ

وﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻷرض واﻟطرﻳق واﻟﺣﻳواﻧﺎت واﻟﺟﻣﺎدات ،ودﺧوﻟﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻳوﺗﻧﺎ وﺧروﺟﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ،

وﻧوﻣﻧﺎ وﻳﻘظﺗﻧﺎ وﻧواﻳﺎﻧﺎ وﻋواطﻔﻧﺎ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻧﺎ ...إﻟﻰ آﺧر ﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺻﻰ ﻣن أﻧواع اﻟﺳﻠوك

اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻛﻝ ذﻟك ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻋﺑﺎدة ﷲ ،أي طﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،وﺑﻌداً ﻋن
ﻣﻌﺻﻳﺗﻪ.

ِ
ِ
ﺎي َو َﻣ َﻣﺎﺗِﻲ
ﺻﻼَﺗﻲ َوُﻧ ُﺳﻛﻲ َو َﻣ ْﺣَﻳ َ
واﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳؤﻛد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻘوﻟﻪُ {:ﻗ ْﻝ ِإ ﱠن َ
ِ
ِﻟﻠّ ِﻪ َر ﱢ
ﻳن}).اﻷﻧﻌﺎم.(162 :
ب اْﻟ َﻌﺎﻟَﻣ َ
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واﻟواﻗﻊ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﺿﻣﺎﺋرﻫم
ﺑﻌﺎﻣﺔ ،ﻟذﻟك ﺗرى اﻟﻧﺎس ﻳﺳﺄﻟون ﻋن ﻛﻝ ﻓﻌﻝ أو ﺳﻠوك :ﻫﻝ ﻫو ﺣﻼﻝ أم ﺣرام؟ ﺑﻣﻌﻧﻰ

وﺑﻌد ﻋن ﻣراد اﷲ ﻣن اﻟﻌﺑﺎد؟
ﻫﻝ ﻫو طﺎﻋﺔ ﷲ وﻋﺑﺎدة ﻟﻪ ،أم ﻫو ﻣﻌﺻﻳﺔ ُ

العبادة والخالفة في األرض

إن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻳﺣﺗﺎج ﻣن اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ
ﻣﺧﺻوﺻﺔ وﻧﺷﺎط ﻣﻌﻳن ،وﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ،
ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ وﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ اﻟﻘﻳﺎم

ﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم »اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض« ،وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰٕ َ {:وِا ْذ
ﺎﻝ رﱡﺑ َك ِﻟْﻠﻣﻼَﺋِ َﻛ ِﺔ ِإﱢﻧﻲ ﺟ ِ
ﺎﻋ ٌﻝ ِﻓﻲ اﻷَْر ِ
ض َﺧِﻠﻳﻔَﺔً}).اﻟﺑﻘرة.(30 :
َ
ﻗَ َ َ
َ
وﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻔﻌﻝ »ﺟﻌﻝ« ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد

وظﻳﻔﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣوﺟود وﺗﺣدﻳد ﻣﻬﻣﺗﻪ ،ﻓﻣﺛﻼً؛ اﷲ ﺧﻠق اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ،ﺛم ﻧظﻣﻬﺎ

وﺣدد ﻟﻛﻝ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ووظﻳﻔﺔ ،وﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺄﻣﻝ ﻗوﻝ اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ{:اْﻟ َﺣ ْﻣ ُد
ﱡ ِ
ق اﻟﺳ ِ
ور})اﻷﻧﻌﺎم ،(1 :وﻗوﻟﻪ
ِﻟﻠّ ِﻪ اﻟﱠِذي َﺧﻠَ َ
ﱠﻣ َﺎوات َواﻷ َْر َ
ض َو َﺟ َﻌ َﻝ اﻟظﻠُ َﻣﺎت َواﻟﱡﻧ َ
َ
ق ِ
ﺎح َو َﺟ َﻌ َﻝ اﻟﻠﱠْﻳ َﻝ َﺳ َﻛﻧﺎً َواﻟ ﱠﺷ ْﻣ َس َواْﻟﻘَ َﻣ َر ُﺣ ْﺳَﺑﺎﻧﺎً َذِﻟ َك ﺗَ ْﻘ ِد ُﻳر اْﻟ َﻌ ِز ِ
ﻳز
ﺻَﺑ ِ
ﺗﻌﺎﻟﻰ{:ﻓَ ِﺎﻟ ُ
اﻹ ْ
اْﻟﻌِﻠ ِﻳم* وﻫو اﻟﱠِذي ﺟﻌ َﻝ ﻟَ ُﻛم اﻟﱡﻧﺟوم ِﻟﺗَﻬﺗَ ُدوْا ﺑِﻬﺎ ِﻓﻲ ظُﻠُﻣ ِ
ﺻْﻠَﻧﺎ
ﺎت اْﻟَﺑ ﱢر َواْﻟَﺑ ْﺣ ِر ﻗَ ْد ﻓَ ﱠ
ََ
َ
ُ ُ َ ْ
َ
َ
َ َُ
ِ ِ
ون}).اﻷﻧﻌﺎم ،(97-96 :وﻗوﻟﻪ ﻛذﻟك ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ {:و َﺟ َﻌْﻠَﻧﺎ ِﻓﻲ
َ
اﻵﻳﺎت ﻟﻘَ ْوٍم َﻳ ْﻌﻠَ ُﻣ َ
ﱠ
ِ ِ
ض رو ِ
ِ
ون} )اﻷﻧﺑﻳﺎء،(31 :
اﺳ َﻲ أَن ﺗَ ِﻣ َ
ﻳد ﺑِ ِﻬ ْم َو َﺟ َﻌْﻠَﻧﺎ ﻓﻳﻬَﺎ ﻓ َﺟﺎﺟﺎً ُﺳُﺑﻼً ﻟَ َﻌﻠﻬُ ْم َﻳ ْﻬﺗَ ُد َ
ْاﻷ َْر َ َ
وﻏﻳر ﻛذﻟك ﻣن اﻵﻳﺎت ﻛﺛﻳر.
ﻫذا اﻟﻔﻬم ﻟﻠﻔﻌﻝ »ﺟﻌﻝ« اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰِ{:إﱢﻧﻲ ﺟ ِ
ﺎﻋ ٌﻝ
َ
ِﻓﻲ اﻷ َْر ِ
ض َﺧِﻠﻳﻔَﺔً}).اﻟﺑﻘرة ،(30 :ﻧﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن اﷲ ﻗرر ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ،وﺣدد ﻟﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ،وﻫﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﷲ ،ﺛم ﺣدد ﻟﻪ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ؛ وﻫذا اﻟﺧﻠق وﻫذا
اﻟﺗﺣدﻳد ﻣرﺗﺑﺎن ﻫﻧﺎ ﻣﻧطﻘﻳﺎً ،أﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﷲ ،ﻓﻼ ﺳﺎﺑق وﻻ ﻻﺣق؛ إذ ِﻋْﻠ ُﻣﻪ ﻟﻳس
ﻓﻳﻪ ﺷﻲء ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ،وﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ -وﻫﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ -ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة.

واﻟﺣق اﻟذي ﻧراﻩ أن »اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض« وﻋﺑﺎدة اﷲ ﻣﻌﻧﻳﺎن ﻣﺗراﺑطﺎن ﻣﺗﺳﻘﺎن
ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن؛ ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﻼﻓﺔ –ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ آﻧﻔﺎً– ﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣرﻛﺔ
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ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ،وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط »اﻟﺟﺎﻋﻝ« وﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻪ وأواﻣرﻩ ،وﻫو اﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰٕ ،واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ واﻟﺧﺿوع ﻟﻪ وﺗﻧﻔﻳذ أواﻣرﻩ؛ ﻓﺈن

اﻷﻣرﻳن -ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻳﻬﻣﺎ ﻣن زاوﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﻣﺎ -ﻫﻣﺎ أﻣر واﺣد ،وﻫو طﺎﻋﺔ اﷲ وﺗﻧﻔﻳذ
أواﻣرﻩ؛ وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻘﻳﺎﻣﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺣﻘق ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺗﻲ

ُﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ.
ٕواذا ﻛﺎن ﺗﺣدﻳد اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ َﺧﻠق اﷲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻟﻳس ﻷﺣد ﻏﻳر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺈن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻳس ﻷﺣد ﻏﻳر اﷲ أﻳﺿﺎً؛

ﻟﻠﺗراﺑط ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن )اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺧﻼﻓﺔ( ،وﻟﻬذا ﻟم ﻧﺟد ﻣﺻطﻠﺢ »اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض«

إﻻ ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن اﻹﻟﻬﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻼ وﺟود ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرآﻧﻲ.

وﺧﻼﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷرض ،ﻗﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ :إﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺔ ﻋن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ،وﻗﻳﻝ :ﻟﻳﺳت
ﻋن اﷲ ﺗﻧزﻳﻬﺎً ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ؛ ﻟﻛن اﻟذي ﻧؤﻛدﻩ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ

آﻳﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ،وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﻳﻬم اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌرﻓﺗﻪ -ﻓﻳﻣﺎ ﻧراﻩ-
ِ
ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﺎً ﻫو اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض،
ﻓﺎﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﺑﻳﻧت

ﻓﺣدد ﺑذﻟك ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ ،وﻫذا اﻻﺳﺗﺧﻼف ﻟﻪ ﺷروط وأﺣﻛﺎم وﻣﻘﺎﺻد
ِ
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠف ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﻠَف ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر أواﻣرﻩ وﻧواﻫﻳﻪ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻪ أن
وﺿواﺑط ﺣددﻫﺎ
ﻳطﻳﻌﻬﺎ وﻳﻠﺗزم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ،وﻫﻧﺎ ﻳﻠﺗﻘﻲ –ﻣرة أﺧرى -ﻣﻔﻬوم »اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض« ﺑﻣﻔﻬوم
اﻟﻌﺑﺎدة.
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العبادة والحياة

اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ –ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ -ﻫﻲ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺗﺎن :ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ

ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ،وﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻵﺧرة ،وﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ أو ﺣﻳﺎة ُﺳﻣﻳت ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة
اﻟﺑرزﺧﻳﺔ.

وﻷن اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧروﻳﺔ ﻏﻳب ،وﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرزﺧﻳﺔ ،واﻟﻐﻳب ﻣوﺿوع إﻳﻣﺎن وﺗﺻدﻳق
اﻟﻣﺣرف ،ﺛم ﻷن ﻣﺻﻳر اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﻳﺎة
ﺑﻣﺎ ورد ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺻﺎدق ﻏﻳر
ﱠ

اﻟﺑرزخ واﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧرى ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻪ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض؛ ﻓﺳﻧرﻛز اﻟﺣدﻳث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ.

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻳﺎة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ،واﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﷲ ،ﻓﺳﺗﻛون ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻛذﻟك ﻣﺧﻠوﻗﺔ
ك
ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{:ﺗََﺑ َﺎر َك اﻟﱠِذي ﺑَِﻳ ِد ِﻩ اْﻟ ُﻣْﻠ ُ
ت َواْﻟ َﺣَﻳﺎةَ}).اﻟﻣﻠك(2-1 :؛ واﻟﻣوت ﺿد
َو ُﻫ َو َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻝ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَِد ٌﻳر* اﻟﱠِذي َﺧﻠَ َ
ق اْﻟ َﻣ ْو َ

اﻟﺣﻳﺎة ،واﻟﻣوت ﻟﻳس ﻓﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎنٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﺣﺎﻝ ﻷﺧرى ،وﻫو -ﻛﻣﺎ أﻛدت
اﻵﻳﺔ -ﻣﺧﻠوق ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.

واﻟﺳؤاﻝ ﻋن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﻳﺎة وﻟﻣﺎذا ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳؤاﻝ آﺧر ،اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ

ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﷲ اﻟﺧﺎﻟق وﺣدﻩ ،وﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻳﺎن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ،ﻟم ﻳﺗرﻛﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻳﺗﺧﺑط ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﻟﻪ ،وذﻟك وارد ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
َﺣ َﺳ ُن َﻋ َﻣﻼً}).اﻟﻣﻠك ،(2 :ﻓﺈذاً ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة ﻫﻲ اﻻﺑﺗﻼء؛ أﻣﺎ
ﺗﻌﺎﻟﻰِ{:ﻟَﻳْﺑﻠُ َو ُﻛ ْم أَﱡﻳ ُﻛ ْم أ ْ

ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫذا اﻻﺑﺗﻼء ﻓﻳﻘررﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺿوء أﻋﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ،

ﻓﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺑﺎرز ﻫو اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن؛ وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن

ﻧوﺿﺢ اﻟﺣﻳﺎة ﺑﺄﺑرز ﻣظﺎﻫرﻫﺎ وأﻫﻣﻬﺎ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻘوﻝ :ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻣن

أﻓﻌﺎﻝ ،ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺟود ﺑﺟﻣﻳﻊ أﺟزاﺋﻪ» ،وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟوﺟود ﻫﻧﺎ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود،

وﻫذا ﻳﻧﻘﺳم أوﻻً -ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷوﻟﻰ -إﻟﻰ ﺧﺎﻟق وﻣﺧﻠوﻗﺎت ،واﻟﺧﺎﻟق

واﺣد ﻻ ﺷرﻳك ﻟﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻓﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺻرﻫﺎ؛ ﻟﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن
ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻛﺑﻳرة ،ﻓﻧﺣن ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ :اﻟذات )اﻟﻔردﻳﺔ( ،واﻵﺧر ﻓﻲ ﻛﻝ دواﺋرﻩ

)اﻷﺳرة واﻷرﺣﺎم واﻷﻗﺎرب واﻟﺟوار واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ..إﻟﺦ( واﻟﻛون اﻟطﺑﻳﻌﻲ،

واﻷﻓﻛﺎر ،واﻟزﻣﺎن ،واﻟﻐﻳب ،واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋﻝ«.
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أﺟزاء اﻟوﺟود ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟدﻧﻳﺎ ،ﻓﻬو ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺧﺎﻟق

ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت :ﻣﻊ ذاﺗﻪ )أو ﻧﻔﺳﻪ( ،وﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ،وﻣﻊ

اﻟﻛون ،وﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻷدوات )اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ( ،وﻣﻊ اﻟزﻣﺎن ،وﻣﻊ اﻟﻐﻳب ،وﻻ

ﻳﻧﻔك إﻧﺳﺎن ﻋن ذﻟك طوﻋﺎً أو ﻛرﻫﺎً ،إﻳﺟﺎﺑﺎً أو ﺳﻠﺑﺎً.

واﻵن ﻧﻘوﻝ :إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة ﻣﻊ

اﺑﺗﻼء واﺧﺗﺑﺎ اًر ،وﻛﺎن اﻟذي ﻳﻘرر ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب اﻟوﺟود ،وﻛﺎﻧت اﻟﺣﻳﺎة
ً
ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺑﺗﻼء ﻫو ﺧﺎﻟﻘﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻛﺎن ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔوز ﻫو ﻣدى طﺎﻋﺔ

اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟرﺳوﻟﻪ )إذ طﺎﻋﺔ اﻟرﺳوﻝ ﻫﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ( ،وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻳؤﻛدﻩ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و َﻣن ُﻳ ِط ْﻊ اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳوﻟَﻪُ ﻓَﻘَ ْد ﻓَ َﺎز ﻓَ ْو اًز َﻋ ِظﻳﻣﺎً})اﻷﺣزاب:
 ،(71ﻓﺈذا أﺿﻔﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﻳﺎﻧﻪ ،وﻫو أن طﺎﻋﺔ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫﻲ

اﻟﻌﺑﺎدة ،ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻫﻲ أن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻧﺗﻳﺟﺗﻬﺎ »اﻟﻔوز

اﻟﻌظﻳم« ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة ،أي ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب

اﻟوﺟود طﺎﻋﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ؛ أي ﻋﺑﺎدة.

ﻫﻛذا ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻳﺎة -اﻟﺗﻲ ُﻳراد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔوز -ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺑﺎدة ،أﻣﺎ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ
ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻧﺎس ﻟﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ وﺳﺑﺑﺎً ﻏﻳر اﻟذي ﺣددﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺈن ﺗﻌﺎﻣﻼت

اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺟواﻧب اﻟوﺟود ﻛﻠﻬﺎ ﻟن ﺗﻛون ﻋﺑﺎدة ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ؛ إذ ﻟم ﺗﻬﺗم

ﺑطﺎﻋﺔ اﷲ ،وﻟن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧرى.

وﻣﻊ أﻧﻧﺎ ذﻛرﻧﺎ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺻر اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻷﺧرى

واﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرزﺧﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻧﻘطﺔ ﺟدﻳرة -ﻓﻳﻣﺎ ﻧرى -ﺑﺎﻟذﻛر ،وﻫﻲ ﻣن ﻟوازم ﻗوﻝ اﷲ
ت اْﻟ ِﺟ ﱠن و ِْ
ﻧس ِإ ﱠﻻ ِﻟَﻳ ْﻌُﺑ ُد ِ
ون})اﻟذارﻳﺎت ،(56 :وﺑﻳﺎﻧﻪ أن
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ { :و َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُ
اﻹ َ
َ
وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧرى ،ﻓﻬو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرزﺧﻳﺔ ﺛم ﻳﺑﻌث

ﻓﻲ اﻵﺧرة ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻌﻪ طواﻝ وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣراﺣﻠﻪ ،ﻓﻠذﻟك

ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ :إن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧرى ﻳﻌﺑد اﷲ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺑطﺑﻌﻪ ﻳطﻳﻊ اﷲ
وﻳﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ أم ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻳر؛ ﻟﻛن اﻟﻔرق أن طﺎﻋﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﺗﻛﻠﻳف

واﺑﺗﻼء واﻹﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌﺻﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟطﺎﻋﺔ ﻓﻲ
اﻵﺧرة واﻟﺧﺿوع ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﺗﻛﻠﻳف أو اﺑﺗﻼء؛ إذ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ
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ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ ،وﻧرى أﻳﺿﺎً أن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺑرزﺧﻳﺔ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ

ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺑودﻳﺔ؛ إذ ﻫو-ﻓﻳﻣﺎ ﻫو ﻓﻳﻪ -ﺧﺎﺿﻊ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻟﻛن ﻻ ﺗﻛﻠﻳف ﻋﻠﻳﻪ

وﻻ اﺧﺗﻳﺎر ﻟﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم.

العبادة وخير اإلنسان

اﻟﺧﻳر اﻟذي ﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ﺧﻳر اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻳﺣﻘق ﻟﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻵﺧرة واﻟﺑرزﺧﻳﺔ ،وﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺳؤاﻝ :ﻣن اﻟذي ﻳﺣدد ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺧﻳرﻩ؟

اﻹﻧﺳﺎن أم ﺧﺎﻟق اﻹﻧﺳﺎن أم ﻣﺧﻠوق ﻏﻳر اﻹﻧﺳﺎن؟ ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ اﻟوﺟوﻩ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛ ﻓﺈذا
أردﻧﺎ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﺈن ﺑﻳﺎن ﺷروط ﻣن ﻳﺣدد ﺧﻳر

اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺳﺗﻌﻳﻧﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،وﻫذﻩ اﻟﺷروط أﺣدﻫﺎ :أن ﻳﻌرف )ﻫذا اﻟﻣﺣدد ﻟﺧﻳر

اﻹﻧﺳﺎن( ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻛﻝ ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ ،وﻳﻌرف ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺟود

اﻟذي ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ ﻛذﻟك )ﻷن ﻓﻌﻝ اﻟﺧﻳر ﻳﻛون ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ

اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻛوﻧﻳﺔ( ،وﺷرط آﺧر أن ﻳﻛون ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻣﺎﻻً ﻣطﻠﻘﺎً ،ﻓﻳﻛون ﻣﻧزﻫﺎً ﻋن اﻟﻬوى

واﻟﻐرض واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻧﻘص .ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﻻ

ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن وﻻ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺧﻠوق آﺧرٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﻧطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟق اﻹﻧﺳﺎن وﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء ،وﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻳؤﻛدﻫﺎ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
ﻗوﻟﻪ اﻟﻛرﻳمِ{ :إ ﱠن رﱠﺑ َك ﻫو اْﻟ َﺧﻼﱠ ُ ِ
ﻳم})اﻟﺣﺟر ،(86 :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{:أ ََﻻ َﻳ ْﻌﻠَ ُم َﻣ ْن
َ
ق اْﻟ َﻌﻠ ُ
َُ
ﻳف اْﻟ َﺧﺑِ ُﻳر})اﻟﻣﻠك ،(14 :وﻓﻲ ﻛﻣﺎﻟﻪ وﺗﻧزﻫﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻳﻘوﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ق َو ُﻫ َو اﻟﻠﱠ ِط ُ
َﺧﻠَ َ
ﻳد})ﻓﺎطر.(15 :
ﺎس أَﻧﺗُُم اْﻟﻔُﻘَ َراء ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟﻠﱠﻪُ ُﻫ َو اْﻟ َﻐﻧِ ﱡﻲ اْﻟ َﺣ ِﻣ ُ
وﺗﻌﺎﻟﻰَ{:ﻳﺎ أَﱡﻳﻬَﺎ اﻟﱠﻧ ُ
ٕواذ ﻗد أوﺻﻠﻧﺎ ﻫذا اﻻﺳﺗدﻻﻝ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣدﻳد ﻟﻠﺧﻳر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻻ ﻳﻛون إﻻ ﻣن
ﻋﻧد اﷲ ،ﻓﻳﺑﻘﻰ أن ﻧﻌرف ﻣﺎ ﺣددﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﻺﻧﺳﺎن ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻷﻣر ﺗﻣت

ﺑواﺳطﺔ اﻟرﺳﺎﻻت واﻟرﺳﻝ ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺳﻼم ،اﻟذﻳن ﺑﻳﻧوا ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﷲ ﻣﻧﻬم ،واﻟذي
ﺑﻔﻌﻠﻬم ﻟﻪ ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﺧﻳر.

ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ ﻗﻳﺎم اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺎ ﺣددﻩ اﷲ ﻟﻪ وطﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ طﺎﺋﻌﺎً ﻏﻳر ﻣﻛرﻩ ،وﻛﺎن

ﺧﻳر اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺗﺣﻘق –ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ آﻧﻔﺎً– ﺑﻔﻌﻝ ﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﷲ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن طﺎﺋﻌﺎً ﻟﻪ ﻏﻳر

ﻣﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﻣرﻳن ﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﻟﻔﺎظ،
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اﻟﻌظﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت ،وﻫﻲ :اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﺧﻳر ،وﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻧﻌﻛس وﻻ ﻳﻧﻘص
ﻣن دﻻﻻﺗﻬﺎ ﺷﻲء ،ﻓﻧﻘوﻝ :اﻟﺧﻳر ﻫو اﻟﻌﺑﺎدة.

ٕواذا ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻧدرج ﺗﺣت واﺣد ﻣن ﻗﺳﻣﻳن ﻻ ﺛﺎﻟث ﻟﻬﻣﺎ ،ﻫﻣﺎ اﻟﺧﻳر
ﺎﻝ َذ ﱠرٍة َﺧ ْﻳ اًر َﻳ َرﻩُ * َو َﻣن
واﻟﺷر ،وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ{ :ﻓَ َﻣن َﻳ ْﻌ َﻣ ْﻝ ِﻣﺛْﻘَ َ
ﺎﻝ َذ ﱠرٍة َﺷ ّاًر َﻳ َرﻩُ})اﻟزﻟزﻟﺔ ،(8-7 :ﻓﻛﺎن اﻟﺷر ﻧﻘﻳض اﻟﺧﻳر؛ ٕواذا ﻛﺎﻧت طﺎﻋﺔ
َﻳ ْﻌ َﻣ ْﻝ ِﻣﺛْﻘَ َ
اﷲ واﻟﺧﺿوع ﻟﻪ واﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻷواﻣرﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة ،ﻛﺎن ﻧﻘﻳض ذﻟك ﻫو ﻣﻌﺻﻳﺔ اﷲ

واﻟﺧروج ﻋن أواﻣرﻩ؛ وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﺧﻳر ،ﻛﺎن ﻧﻘﻳض ﻫذﻩ ﻫو ﻧﻘﻳض
ﻣﺳﺎوﻳﻬﺎ ،أي ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺻﻳﺔ اﷲ ﻫﻲ اﻟﺷر.

وﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ )اﻟﻌﺑﺎدة = اﻟﺧﻳر( ﺑطرﻳق آﺧر؛ ذﻟك أن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
واﻟﺣﻛﻣﺎء ﻳرون أن ﺧﻳر اﻟﺷﻲء ﻳﻛون ﻓﻲ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻛﻣﺎﻟﻪ اﻟﻼﺋق ﺑﻪ ،وﻛﻣﺎﻟﻪ اﻟﻼﺋق

ﺑﻪ ﻳﻛون ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻟﺷﻲء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺷﻲء ﻟﻛﻣﺎﻟﻪ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ

ﻟﺧﻳرﻩ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻛﺎن ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻫو
–ﻛﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎ آﻧﻔﺎً– ﺗﺣﻘﻳق ﻛﻣﺎﻟﻪ ،وﺗﺣﻘﻳق ﻛﻣﺎﻟﻪ ﻫو ﺧﻳرﻩ ،ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أن ﺧﻳر

اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﺑﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻠﻌﺑﺎدة ،وﻛﺎن اﻟﺧﻳر ﻫو اﻟﻌﺑﺎدة ،واﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﺧﻳر.

ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘرر ﻫﻧﺎ ﺗﻔﺗﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺗﺻور ﻣن ﻳﺗﺻور–ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق
اﻹﺳﻼﻣﻲ -أن اﻟﻌﺑﺎدة ﺷﻲء ،واﻷﺧﻼق ﺷﻲء آﺧر ،أو أن »اﻟﻌﺑﺎدة ﻟون ﻣن

اﻷﺧﻼق« ،وأن اﻷﺧﻼق »ﻟون ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة« ،8ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘررﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﺗوﺣد

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟوﻫر واﻟﻣﺎﻫﻳﺔ ،واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك – ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻘدم -ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ وﺣﻲ اﷲ

ﻛﺗﺎﺑﺎً وﺳﻧﺔ ،ﻓﺎﻟرﺳوﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻳﻘوﻝ ﻟﻧﺎ ﻋن ﺑﻌﺛﺗﻪ ورﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ آﺧر

اﻟرﺳﺎﻻت اﻹﻟﻬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس» :إﻧﻣﺎ ﺑﻌﺛت ﻷﺗﻣم ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق« ،وﻫو ﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن
ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻫو »ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق« ،ﺛم إن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺣﻳن ﻣدح ﻧﺑﻳﻪ

ﻣﺣﻣداً ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم وأﺛﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣدﺣﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼق ﻓﻘﺎﻝٕ َ { :وِاﱠﻧ َك ﻟَ َﻌﻠﻰ
ُﺧﻠُ ٍ
ق َﻋ ِظ ٍﻳم}).اﻟﻘﻠم ،(4 :ﻓﺎﻷﺧﻼق وﻣﻛﺎرﻣﻬﺎ ﺗؤﺧذ ﻣن اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺻﺎدق وﻣن
رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،واﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟطﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أواﻣر وﻣﻧﻬﻳﺎت
ﺗؤﺧذ ﻣن اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ :رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم.
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وﺣﻳن ﻧﻌﻠم أن اﻷﺧﻼق ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﺧﻳر واﻟﺷر ،واﻟﻌﺑﺎدة ﺗﻬﺗم ﺑﺑﻳﺎن اﻟطﺎﻋﺎت
واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،ﺛﺑت ﻟدﻳﻧﺎ –ﻓﻲ ﺿوء ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم– أن اﻟﺧﻳر ﻫو اﻟطﺎﻋﺎت وأن اﻟﺷر ﻫو
اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،وﻫﺎﺗﺎن اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺗﺎن ﻻ ﻳوﺟد ﺛﺎﻟث ﻷي ﻣﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻛﻝ ﻋﻣﻝ ﺻﻐﻳ اًر -وﻟو ﺑﻣﻘدار

اﻟذرة -أو ﻛﺑﻳ اًر ،ﻳﻛون إﻣﺎ ﺧﻳ اًر أو ﺷ اًر ،وﻳﻛون ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ إﻣﺎ طﺎﻋﺔ أو ﻣﻌﺻﻳﺔ.

وﻗد ﻳﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷذﻫﺎن أن ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺑﺎح ﻻ ﻳﻛون ﺧﻳ اًر أو

ﺷ اًر ،وﻻ ﻳﻛون أﻳﺿﺎً طﺎﻋﺔ أو ﻣﻌﺻﻳﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻫذا إﻟﻰ أذﻫﺎن ﻫؤﻻء ﻓﻲ ﺿوء

ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺑﺎح ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺎ ﻳﺳﺗوي ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻌﻝ واﻟﺗرك« ،وﻧﻘوﻝ ﻟﻣن ﻟدﻳﻪ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟظن :إن
اﻟﻣﺑﺎح ﻗد أﺑﺎﺣﻪ اﷲ ،ﻓﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺑﺎح ﻓﻌﻼً أو ﺗرﻛﺎً ﻣطﻳﻊ ﷲ ،وﻓﻌﻠﻪ طﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،واﻟطﺎﻋﺔ

ﺧﻳر.

اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﻼق
و
ً
ﺑﺎﻟدﻳن واﻟﻌﺑﺎدة ،ﻧﻘوﻝ :إن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑواﺣد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ
)اﻟﻔرض /اﻟواﺟب ،واﻟﻣﻧدوب ،واﻟﻣﺑﺎح ،واﻟﻣﻛروﻩ ،واﻟﺣرام( ﺗﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث اﻟﺧﻳر واﻟﺷر

إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن :ﻣﺎ ﻳﻛون ﺣﻛﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻓرض أو ﻣﻧدوب أو ﻣﺑﺎح ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺧﻳر ،وﺗﻘﻊ
 -ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ -ﻓﻲ داﺋرة اﻟطﺎﻋﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻛروﻩ أو ﺣرام ﺗﻘﻊ ﻓﻲ

داﺋرة اﻟﺷر ،وﺗﻘﻊ -ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ– ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ.

وﻫﻛذا ﻧؤﻛد أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻹﺳﻼم ،ﻻ ﻓرق ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻷﺧﻼق ،ﻓﻣﺎ ﻫو دﻳﻧﻲ ﻫو

أﺧﻼﻗﻲ وﻫو ﻋﺑﺎدة وطﺎﻋﺔ ،وﻣﺎ ﻫو أﺧﻼﻗﻲ ﻫو دﻳﻧﻲ وﻫو ﻋﺑﺎدة وطﺎﻋﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻌﻝ ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺑﻪ وﻳرﺿﺎﻩ.

ثمرات العبادة

ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﺛﻣرات إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻠﻬﺎ :اﻟﺣﻳﺎة اﻟدﻧﻳﺎ ،واﻷﺧروﻳﺔ،

واﻟﺑرزﺧﻳﺔ ،واﻟﺣدﻳث اﻟﻧﻘﻠﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻣوﺟود
ﻓﻲ ﻛﺗب ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﻼم وﻏﻳرﻫﺎ ،وﺧﻼﺻﺔ ذﻟك أن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻣن اﻟﻧﺎس ﻳﺣﻳﺎ ﺣﻳﺎة

طﻳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ﻻ ﺷﻘﺎء ﻓﻳﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻵﺧرة ﻳدﺧﻝ اﻟﺟﻧﺔ وﻳﻧﻌم ﺑﻣﺎ أﻋد اﷲ ﻟﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن

أﻧواع اﻟﻧﻌﻳم ،وﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرزﺧﻳﺔ ﻛذﻟك ﻳﻛون ﻗﺑرﻩ »روﺿﺔ ﻣن رﻳﺎض اﻟﺟﻧﺔ«.

ٕواذا أردﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛﻣرات ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻓﺳﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ
اﻟﻧﻘﻝ ﺣوﻟﻬﺎ وﻋﻧﻬﺎ ،وﻧوﺟز ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ذﻟك ﻓﻧﻘوﻝ:
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إن اﻟﻌﺑﺎدة ﺗﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗواﻓﻘﺎً ﻣﻊ اﻟوﺟود ﺑﻛﻝ ﺟواﻧﺑﻪ ،ﺧﺎﻟﻘﺎً وﻣﺧﻠوﻗﺎت ،وﻫذا اﻟﺗواﻓق
ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻫﺎدﺋﺎً ﻏﻳر ﻣﺿطرب ،ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً ﻣﻊ اﻟوﺟود ﺑﺄﺳرﻩ ﻓﻲ ﺳﻳرﻩ وﻓق ﻗواﻧﻳﻧﻪ اﻟﻛوﻧﻳﺔ

اﻟدﻗﻳﻘﺔ ،ﻓطﺎﻋﺗﻪ ﻟﺧﺎﻟق اﻟوﺟود وﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻪ ﻫو ﻋﻠﺔ اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ وﺗواﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻫذا

اﻟوﺟود ،وﻫذا اﻷﻣر ﻳورث ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﻌﺎﺑد راﺣﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ ،وطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ وﺳﻛﻳﻧﺔ؛ إذ
ﻫو ﻣطﻳﻊ ﻟﺧﺎﻟﻘﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ ،ﻣﺣب ﻟﻪ وﻟﻠوﺟود واﻟﺣﻳﺎة ،ﻳﺳﻳر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ وﻫو ﻋﻠﻰ
ﻫدى ﻏﻳر ﺿﺎﻝ؛ وﻫداﻩ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﻌرف اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ وﻳﺗﺟﻪ إﻟﻳﻬﺎ،

وﻳﻌرف اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم اﻟذي ﺑﺎﻟﺳﻳر ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن
اﻟذي ﻻ ﻳﻌرف ﻏﺎﻳﺔ ﻟوﺟودﻩ وﻻ ﻳﻌرف طرﻳﻘﺎً ﻳوﺻﻠﻪ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﺿﺎﻻً ﻳﺳﻳر ﻓﻲ

ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻣﺗﺧﺑطﺎً ﺗﺧﺑطﺎ ﺷﻧﻳﻌﺎ ،ﻓﻼ ﻳطﻣﺋن ﻟﻪ ﻗﻠب ،وﻻ ﺗﻬدأ ﻟﻪ ﻧﻔس ،وﻻ ﻳﺳﻠم ﻟﻪ ﻛﻳﺎن،

ﻛﻝ ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻟﻳس ﻋﺎﺑداً ﷲ ﺧﺎﻟﻘﻪ .وﻗد ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺻف اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم اﻟﺑﻠﻳﻎ

ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟذي ﺿﻝ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻏﺎﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة واﻟطرﻳق اﻟذي ﻳوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﻓﺻﺎر
ِ
ِ ﱠِ
ﱠﻣﺎء ﻓَﺗَ ْﺧ َ
طﻔُﻪُ
ﻣﺷرﻛﺎً ﺑﺎﷲ ،وﻫو ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ {:و َﻣن ُﻳ ْﺷ ِر ْك ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓَ َﻛﺄَﱠﻧ َﻣﺎ َﺧ ﱠر ﻣ َن اﻟﺳ َ
ﺎن َﺳ ِﺣﻳ ٍ
ﻳﺢ ِﻓﻲ َﻣ َﻛ ٍ
ق})اﻟﺣﺞ(31 :؛ ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺷرك
اﻟطﱠ ْﻳ ُر أ َْو ﺗَ ْﻬ ِوي ﺑِ ِﻪ ﱢ
اﻟر ُ

ﻏﻳر اﻟﻌﺎﺑد ﷲ ﻗد ﻓﻘد ﺗوازﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ أوﻻً ﺛم ﻣﻊ اﻟوﺟود ،وﻟﻔﻘدان ﻫذا اﻟﺗوازن ﺗراﻩ
ﻳﻧﺟذب ﺑﻘوة )ﻳﺗﺧطف( ﺗﺎرة ﻫﻧﺎ ،وأﺧرى ﻫﻧﺎك ،أو ﻳﺟذﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟدﻧﻳﺎ ﺟذﺑﺔ

ﻗوﻳﺔ» ،ﻓﻳﻬوى« إﻟﻰ »ﻣﻛﺎن ﺳﺣﻳق« ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺧروج ﻣﻧﻪ .ﻛﻝ ذﻟك ﺳﺑﺑﻪ ﻋدم

اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧﺎﻟق اﻟوﺟود واﻟﺧروج ﻋن طﺎﻋﺗﻪ وﻣرادﻩ ،ﻓﺻﺎر ﺑذﻟك ﻏﻳر ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ
اﻟوﺟود ﺑﺄﺳرﻩ.

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق وﺟدﻧﺎ ﻛﻼﻣﺎً ﻓﻠﺳﻔﻳﺎً ﻻﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻳؤﻛد ﻓﻳﻪ أن ﻋﺑﺎدة اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ

ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻘﻠب اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔرح واﻟﻠذة واﻟﺳرور واﻟﺳﻛون واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ،ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ذﻟك:

»واﻟﻘﻠب ﻓﻘﻳر إﻟﻰ اﷲ ﻣن وﺟﻬﻳن :ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ ،9وﻣن ﺟﻬﺔ

ﺳر ...وﻻ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ واﻟﺗوﻛﻝ وﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﻠب ﻻ ﻳﺻﻠﺢ وﻻ ﻳﻔﻠﺢ وﻻ ﻳﻧﻌم وﻻ ُﻳ ّ
ﻳطﻣﺋن إﻻ ﺑﻌﺑﺎدة رﺑﻪ وﺣﺑﻪ« .10وﻫذا اﻟﻛﻼم ﻓﻠﺳﻔﻲ دﻗﻳق ،ﻻ ﻳﺗﺳﻊ اﻟﻣﻘﺎم ﻫﻧﺎ ﻟﺑﻳﺎﻧﻪ.
وﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﷲ رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗورﺛﻪ ﻛﻣﺎﻻً وﺟودﻳﺎً وﺳﻣواً ،ﻓﻳﺻﻝ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ
درﺟﺎت اﻟﻛﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻪ ﻛﺈﻧﺳﺎن؛ وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ،

ﻓﻳﻛون ﻛﻠﻣﺎ ﺗرﻗﻰ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ﺗرﻗﻰ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﻛﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
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وﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﷲ رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -ﺣﻳن ﻳﻔردﻩ وﺣدﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ -ﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟﺣرﻳﺔ
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻌود ﻣﺳﺗﻌﺑداً ﻟﻣﺧﻠوق آﺧر ،ﺳواء أﻛﺎن ﺑﺷ اًر أم ﺷﻳطﺎﻧﺎً أم

طﺎﻏوﺗﺎً ،أم ﻛﺎن ﻋﺑداً ﻟﻠدراﻫم واﻟدﻧﺎﻧﻳر أو اﻟﺷﻬوات ،ﻓﻘﻠﺑﻪ وﺿﻣﻳرﻩ وروﺣﻪ ﻋﻧدﻫﺎ ﻻ
ﺗﺧﺿﻊ إﻻ ﷲ اﻟﻣﻌﺑود  ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ظﺎﻫر ﺣﺎﻟﻪ أن ﺟﺳدﻩ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺳﺟن

أو اﻟﺗﻌذﻳب أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺧﺿوع ،ﻟﻘد أﺛﺑت اﻟﻣؤﻣﻧون اﻟﻌﺎﺑدون ﷲ وﺣدﻩ

ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور أﻧﻬم ﻫم اﻷﺣرار ﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ َﻻ ﻗَ ْوﻩُ ﻣن اﻟطﻐﺎة واﻟطواﻏﻳت
وﻏﻳرﻫم.

ﻟﻳﺣﺻﻝ ﻣن وراء
وﻣﻳزة اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ وﺣدﻩ أن اﻟﻌﺑد ﻫﻧﺎ ﻳﻌﻣﻝ وﻳﺟﺗﻬد وﻳطﻳﻊ وﻳﺧﺿﻊ ﻻ ّ
ذﻟك اﻟﺟﻬد ﺧﻳ ار ﻟﻠﺳﻳد ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻌود اﻟﺧﻳر إﻟﻰ اﻟﻌﺑد ﻧﻔﺳﻪ؛ ذﻟك أﻧﻪ

ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻣﻝ ﻏﻧﻲ ﻏﻳر ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷﻲء ،ﻓﻬو »ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك« ﻛﻠﻪ وﻫو

»اﻟﻐﻧﻲ اﻟﺣﻣﻳد« ،واﻟﻌﺑﺎد ﻫم اﻟﻔﻘراء اﻟﻣﺣﺗﺎﺟون؛ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺑودﻳﺎت اﻷﺧرى ﻟﻐﻳر

اﷲ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺑد ﻳﺟﺗﻬد وﻳﻛدح ،وﺛﻣرة ذﻟك وﺧﻳرﻩ ﻳﻌود ﻟﺳﻳدﻩ ،وﻻ ﻳﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻛدﺣﻪ
ﺷﻲء ذو ﺑﺎﻝ.

ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ اﻟﺧﻳر –ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﻳﺎﻧﻪ– ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺑد ﺳﻳﻛون إﻧﺳﺎﻧﺎً ﻓﺎﺿﻼً ﺧﻳ اًر،
ﻓﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرء ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﻳﻛون ﻟدﻳﻧﺎ اﻟﻔرد اﻟﻔﺎﺿﻝ ،ﺛم إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون أﻓرادﻩ –أو
اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﻧﻬم– ﻓﺿﻼء ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻟدﻳﻧﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﺎﺿﻝ؛ ذﻟك أن اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ

ﻟﻳﺳت ﻣﻘﺻورة اﻵﺛﺎر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ،ﺑﻝ إن ﻟﻠﻔﺿﺎﺋﻝ ُﺑ ْﻌ َدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وآﺛﺎرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ.

وأﺧﻳ اًر ،ﻓﺈن ﻋﺑﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺟﻌﻠﻪ راﺿﻳﺎً ﻋن ﻋﺑدﻩ ،ﻣﺣﺑﺎً ﻟﻪ ،وﻣﺣﺑﺔ
اﷲ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟطﺎﺋﻊ ﻟﻪ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺧﺿوع واﻟﻣﺣب ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺳﺗﻛون ﻣﺣﺑﺔ ﻋﻠﻰ

ﻗدر ﻋظﻣﺔ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻛﻣﺎﻝ اﷲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ،
وﻗد أﻋﻠم اﷲ ﻋﺑﺎدﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻳﻪ إذا ﻛﺎﻧوا ﻣؤدﻳن اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ

وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﻳﺣب وﻳرﺿﻰ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﻣﺷﻬور» :ﻣن ﻋﺎدى ﻟﻲ وﻟﻳﺎً

إﻟﻲ ﻋﺑدي ﺑﺄﺣب ﻣﻣﺎ اﻓﺗرﺿﺗﻪ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻔراﺋض ،وﻻ
ﻓﻘد آذﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرب ،وﻣﺎ ﺗﻘرب ّ
ﻳزاﻝ ﻋﺑدي ﻳﺗﻘرب إﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧواﻓﻝ ﺣﺗﻰ أﺣﺑﻪ ،ﻓﺈذا أﺣﺑﺑﺗﻪ ﻛﻧت ﻋﻳﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺻر ﺑﻬﺎ،
وﺳﻣﻌﻪ اﻟذي ﻳﺳﻣﻊ ﺑﻪ ،وﻟﺳﺎﻧﻪ اﻟذي ﻳﻧطق ﺑﻪ وﻳدﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﺑطش ﺑﻬﺎ ...إﻟﺦ.
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ﻓﻬذﻩ ﺑﻌض ﺛﻣ ارت ﻣﺣﺑﺔ اﷲ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﺑد ،وﻟﻠﻣرء أن ﻳﺗﺻور ﺣﻳن ﻳﻛون اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻳن اﻹﻧﺳﺎن وﺳﻣﻌﻪ وﻳدﻩ وﺣواﺳﻪ!!..

ﺛم إن ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺑد ﷲ ﻳﻛون ﻗرﻳﺑﺎً ﻣن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﺑﺎدﺗﻪ ،واﻟﻘرب

ﻣن اﷲ -ﺧﺎﻟق ﻛﻝ ﺷﻲء ورب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن واﻟﻧﺎس ،وﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك -ﻫﻲ ﻣﻧزﻟﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ

ﻻ ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﺑد ﷲ ﺣق ﻋﺑﺎدﺗﻪ ،ﻋﺑﺎدة ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻧواﺣﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ،وﻛﻝ ﺳﻠوك

ﻳﺻدر ﻋﻧﻪ.

خاتمة

ﺣرﺻﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻧؤﺳس ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﻓﻠﺳﻔﻳﺎً ﻗدر اﻟطﺎﻗﺔ ،ﺣﻳث ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،وﻗد وﺟدﻧﺎ أن ﻣﺎ ورد ﻣن ﻧﺻوص اﻟوﺣﻲ اﻟﻛرﻳم ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻳﻪ

اﻟﺗﻌﻘﻝ اﻟﺳﻠﻳم ﻣن ﺟﻬﺔ ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺧﺎطب اﻟﻌﻘﻝ ،وﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ

ﻗواﻧﻳﻧﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  .وﻟذﻟك ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻧﺷﺎء »ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم«
دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧﺻوص اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ )اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ(؛ إذ ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ،

وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ إﻻ اﺳﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ.

ﻟﻘد رأﻳﻧﺎ أن ﻣﻔﻬوم »اﻟﻌﺑﺎدة« ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻹﺳﻼم اﻟرﺋﻳﺳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻬو
ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻫو ﻳﺗﻣﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﻳر ،وﻫو اﻟذي
ﻳﺣدد ﻟﻠﺣﻳﺎة ﺷﻛﻠﻬﺎ وﻏﺎﻳﺗﻬﺎ ،وﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻳﻬﺎ ،وأن اﻟﻌﺑﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدﻳن ﻛﻠﻪ،

وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻛﻝ ﺳﻠوك ﻳﺻدر ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء.

وﻋﻳﻧﺎ ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ وﺟودﻧﺎ
إن ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻌﺑﺎدة وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﻳﺎة واﻟوﺟود ﺗزﻳد ْ
وﻛﻣﺎﻟﻪ ،ووﻋﻳﻧﺎ ﺑﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ورﺳﺎﻟﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺧﻳر
اﻹﻧﺳﺎن.
1

 -ﺗﻛرر ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻧﺻﺎً ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم :اﻷﻧﻌﺎم ،102/اﻟرﻋد ،16 /اﻟزﻣر،62 /

2

 -ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﻋﺑﺎرة" :اﻟﺧﻠق ﻣن ﻋدم" ،وﻧﺣن ﻧﻔﺿﻝ اﺳﺗﺧدام "اﻟﺧﻠق ﻣن ﻻ ﺷﻲء"،

ﻏﺎﻓر ،62 /وذﻟك ﻏﻳر اﻵﻳﺎت اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌﺑﺎرات أﺧرى.
وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أدق ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ.

ُ - 3ﻳﺗﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔ ﻟﻠرﺑوﺑﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟرزق وﻏﻳرﻫﺎ؛ وﻧﺣن ﻧرى أن اﷲ ﺧﻠق أوﻻً ورّﺑﻰ ﺗﺎﻟﻳﺎً ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔ ﺗﺗﺑﻊ
اﻷﻟوﻫﻳﺔ ،وﻫذﻩ ﻳﻠزم ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎدة وﺗوﺣﻳدﻫﺎ ،ﻓﺗوﺣﻳد اﻷﻟوﻫﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدﻗﻳق ﻫو إﻓراد اﷲ ﺑﺎﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔ ،أﻣﺎ إﻓرادﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ
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ﻓﻬو ﺻواب ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﻧطﻘﻳﺎً ﻻزم ﻋن اﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔ؛ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻧﺧﺎﻟف آراء اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﻳن ﺟﻌﻠوا اﻟﺧﺎﻟﻘﻳﺔ ﻣن ﻟوازم

ﺗوﺣﻳد اﻟرﺑوﺑﻳﺔ.
4

 -ورد اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻲ اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم.

5

 -اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،دار اﻟﺑﺷﻳر ،ﻋﻣﺎن1992 ،م ،ص.34

6

 -ﻟﻌﻝ ﻣﺎ ﻗرأﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﻌر أﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﺧﻠق ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،ﻳؤﻛد ﻣﺎ

ﻗﻠﻧﺎﻩ ،وﻳﺑﻳن ﻛﻳف ﺗﺟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻌﺑﺛﻳﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﺗﺟﺎو اًز ﻟﺣدودﻩ ﻛﻣﺧﻠوق ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺧﺎﻟق ! وﻟﻳﺗﺄﻣﻝ اﻟﻘﺎرئ

اﻷﺑﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري:
ﻣﻔرق اﻹﻟﻔﻳـن
رﻳب اﻟﻣﻧون ّ
أﻧﻬﻳت ﻋن ﻗﺗﻝ اﻟﻧﻔوس ﺗﻌﻣداً

ﻓﺎﺣﻛم إﻟﻬﻲ ﺑﻳن ذاك وﺑﻳﻧﻲ

وزﻋﻣت أن ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎداً ﺛﺎﻧﻳـﺎً

وﺑﻌﺛت أﻧت ﻟﻘﺗﻠﻬﺎ ﻣﻠﻛﻳـن
ﻣﺎ ﻛﺎن أﻏﻧﺎﻧﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﻳـن

ُ - 7ﻳﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﻠوب ،ﻣﺛﻝ :اﻟﻧﻳﺔ واﻹﺧﻼص ،واﻟﺻﺑر ،واﻟرﺿﺎ،
واﻟﺣﺳد ،واﻟﻛﺑر وﻏﻳرﻫﺎ.
8

 -اﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟرأي :ﻳوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي ،اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ط ،6ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻳروت1979 ،م ،ص ص

9

 -ﻗ أر ﻣﺣﻘق اﻟﻛﺗﺎب ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻐﺎﺋﻳﺔ )اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ( ،واﻟﺻواب ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻧﺎﻩ.

 .126-121واﻟﺷﻳﺦ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب رﺑط ﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎدة واﻷﺧﻼق ،ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻘوﻟﻪ ﻫﻧﺎ.
 -10اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ص.63
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فروض العين وفروض الكفاية
رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻀﺎرة
وھبة الزحيلي



ﻓﺮض اﻟﻌﻴﻦ وﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وأﺳﺒﺎب وﺟﻮدﻫﻤﺎ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮوض ,وﺟﻌﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﺮض
ﻋﲔ وإﻣﺎ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤﺎ اﻻﻗﱰان ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻷﻫﺪاف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻧﻈﲑ ﳍﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؛ ﻷن اﻹﺳﻼم ﻳﺮﺗﺒﻂ رﺑﻄﺎ وﺛﻴﻘﺎً
وﻋﻀﻮﻳﺎً وﺑﺎرزاً ﺑﲔ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد وﺗﻜﻮﻳﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻼزم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺘﻮر
وﻻ اﻧﻘﻄﺎع ،وﻟﻴﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﰲ إﳚﺎد أﻣﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎة،
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎص واﻟﻌﺎم.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ :اﳊﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ )ﻧﻮﻋﲔ( ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
اﷲ )أي اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻛﺎﻟﺼﻼة ،واﻟﺼﻴﺎم ،واﳊﺞ ،أو ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ )أي اﳊﻘﻮق اﳋﺎﺻﺔ(
ﻛﺎﻟﺪﻳﻮن ،واﻟﻨﻔﻘﺎت ،واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ،وإﺻﻼح ذات اﻟﺒﲔ ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ,ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺿﺮﺑﺎن:
أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺣﻘﻮق ﳏﺪودة ﺷﺮﻋﺎً ،واﻵﺧﺮ ﺣﻘﻮق ﻏﲑ ﳏﺪودة )أي اﻟﻮاﺟﺐ اﶈﺪد وﻏﲑ اﶈﺪد( :ﻓﺄﻣﺎ
اﳊﻘﻮق اﶈﺪودة اﳌﻘﺪﱠرة ﻓﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ،ﻣﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻨﺎً ،ﺣﱴ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ ،ﻛﺄﲦﺎن اﳌﺸﱰﻳﺎن،
وﻗﻴﻢ اﳌﺘﻠﻔﺎت ،وﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺰﻛﻮات ،وﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺼﻠﻮات ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ إﺷﻜﺎل ﰲ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
ﻣﱰﺗﺐ ﰲ ذﻣﺘﻪ دﻳﻨﺎً ﻋﻠﻴﻪ )أي أﻧﻪ واﺟﺐ داﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﰲ ذﻣﺘﻪ ،ﻻ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺎﻷداء ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ,أو
ﺑﺎﻹﺑﺮاء ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻤﻠﺘَﺰم ﻟﻪ ﻛﺈﺑﺮاء اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ(.
وأﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة :ﻓﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺎ ،ﻏﲑ أ ﺎ ﻻ ﺗﱰﺗﺐ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺎت اﳌﻄﻠﻘﺔ،
وﺳ ّﺪ اﳋﻼّت )اﳊﺎﺟﺎت( ودﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﶈﺘﺎﺟﲔ ،وإﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮﻓﲔ ،وإﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﻗﻰ ،واﳉﻬﺎد،
 فقيه ومفكر من سورية .

1

واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ،وﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ) 1أي أ ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻘﺪرة
وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أو إﻃﻔﺎء اﳊﺎﺟﺔ(.
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﶈﺪود وﻏﲑ اﶈﺪود ﻳﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﺟﺐ اﶈﺪد ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ
ﲟﻘﺪارﻩ اﳌﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﺎً ،دون أي ﺗﺴﺎﻣﺢ أو ﻧﻘﺼﺎن ،وأن اﻟﻮاﺟﺐ ﻏﲑ اﶈﺪد ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻹرادة
واﻻﺧﺘﻴﺎر أو اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺪواﻓﻊ أو اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺑﺎﻷﻫﺪاف؛ ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﺎس ﰲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﳋﲑات ،وﺗﻐﻄﻴﺔ اﳊﻮاﺋﺞ ،وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ
اﶈﺴﻦ ،وﻳﻨـﺰوي اﳌﻘﺼﺮ ،وﻳﱪز ﻋﻨﺼﺮ اﳉﻤﺎل واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوت ،وﻳﺒﻬﺖ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ
اﻟﻌﻄﺎء.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﰲ وﺟﻮد ﻓﺮوض اﻟﻌﲔ وﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄداﺋﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻮع وﺗﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻇﺮوﻓﻪ وأﺣﻮاﻟﻪ ،ﺑﺸﺮط ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ,أﻻ وﻫﻮ
أداء اﳌﻄﻠﻮب ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ،ﻣﻦ ﻏﲑ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻌﻄﺎءات ،وادﺧﺎرﻫﺎ ﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ.
أﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﻌﻴﻦ أو اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻴﲏ :ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮع ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﻪ،
وﻻ ﳚﺰئ ﻗﻴﺎم ﻣﻜﻠﱠﻒ ﺑﻪ ﻋﻦ آﺧﺮ ،ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﳊﺞ وﺻﻮم رﻣﻀﺎن ،واﺟﺘﻨﺎب أﻧﻮاع اﳊﺮام
ﻛﺎﳋﻤﺮ واﻟﻐﺼﺐ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺎﺣﺸﺔ أو اﻟﺰﻧﺎ ,وﺣﻜﻤﻪ :أﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ،وﻻ
ﻳﺴﻘﻂ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻠﻔﲔ دون ﺑﻌﺾ ,وﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺸﻤﻞ أﺻﻮل اﻹﺳﻼم أو
أرﻛﺎﻧﻪ ،وﻣﺒﺎﱐ اﳊﺮام أو اﶈﻈﻮر ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد واﻷﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻮﻻذﻳﺎً ﻗﻮﻳﺎً ،وراﺳﺨﺎً وﻣﺴﺘﻘﺮاً ،ﻓﻼ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻘﺾ أو اﳍﺪم أو اﻟﺬوﺑﺎن ،وﻟﻴﻈﻬﺮ ﻧﻘﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻔﺎﺿﻞ.
وأﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ أو ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮع ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻠﻪ،
وإﳕﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﻜﻠﻔﲔ؛ أي ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺮف
واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ ،وﺑﻨﺎء اﳌﺸﺎﰲ ،وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ واﻟﻔﻠﻚ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻵﻟﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء واﻹﻓﺘﺎء ،واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎﺋﺰ ،ورد اﻟﺴﻼم ،واﳉﻬﺎد :ﺟﻬﺎد
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﺪﻓﺎع ،واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ،وﳓﻮ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ
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وﺟﻮدﻩ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،دون أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ،وإﳕﺎ ﳛﺼﻞ اﻟﻔﺮض ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻠﻔﲔ .وﺣﻜﻤﻪ :أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ وﺟﻮﺑﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻏﲑ ﻓﺮدي ،وأﻧﻪ إذا ﻓﻌﻠﻪ أﺣﺪ اﳌﻜﻠﻔﲔ
ﺳﻘﻂ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﲔ ،وارﺗﻔﻊ اﻹﰒ ﻋﻨﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً ،وإذا أﳘﻠﻪ اﳉﻤﻴﻊ أﲦﻮا ﲨﻴﻌﺎً.2
وﺗﺄﻛﻴﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﻠﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ إﱃ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻴﲏ إذا ﺗﻌﲔ ﻓﺮد
ﻷداﺋﻪ ،ﻛﺈﻧﻘﺎذ ﻏﺮﻳﻖ ،وﻋﻼج ﻣﺮﻳﺾ ،ودﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ ،إذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺳﺒّﺎح واﺣﺪ ،أو ﻃﺒﻴﺐ

واﺣﺪ ،أو إﻃﻔﺎﺋﻲ واﺣﺪ أو ﻛﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻔﺎء.3

واﻟﺴﻨﺔ أﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﻔﺎﻳﺔ ،ﻛﺘﺸﻤﻴﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ ورد اﻟﺴﻼم وذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﰲ ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻠﻨﻮوي.
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﱯ :إن ﺣﺎﺻﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﲔ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪﱠر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﲔ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﳌﻜﻠّﻔﲔ ،وﺣﺎﺻﻞ
اﻷود اﻟﻌﺎرض ﰲ اﻟﺪﱢﻳﻦ وأﻫﻠﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﲑ اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻃﻠﺒﺎً ﻣﺘﺤﺘﻤﺎً ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :إﻗﺎﻣﺔ َ

ﻣﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻛﺎﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﲑ ﻧﻔﺴﻪ ،وإﻳﺘﺎء ذي اﻟﻘﺮﰉ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺮض
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﳐﲑاً ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳉﺰء ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺪوﺑﺎً ﺑﺎﳉﺰء ،وﻻ ﻳﺘﺤﺘﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﻞ ،وﻗﺪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ
أﻳﻀﺎً ﻧﺎدراً ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم.4

وﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮض اﻟﻌﲔ وﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻔﺮض اﻟﻌﲔ ﻟﻜﻞ
اﻷﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ،وﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻷن اﳌﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أي واﺣﺪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن ﻓﺮض اﻟﻌﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﻓﺮد ،وﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ أي إﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻢ ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى ،ﻣﻦ ﻏﲑ إرﻫﺎق أو
ﺗﻜﻠﻴﻒ زاﺋﺪ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ.
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﳜﻄﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺣﲔ ﻳﻈﻨﻮن أن اﻹﺳﻼم اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻔﺮد وأﳘﻞ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ ،وإﳕﺎ اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ,ﻓﺈن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﳕﺎ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺟﻌﻠﺖ إﻋﺪاد اﻟﻔﺮد إﳕﺎ ﰲ
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اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﻷﻣﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ،ﺳﻮاء ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء
واﳊﻜﻢ ،أو اﻟﻌﺒﺎدة ,أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ،أو اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻷﺧﻼق ،أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳋﺎرﺟﻴﺔ ,أو اﻷﺳﺮة ،واﳌﺪرﺳﺔ ،واﳉﺎﻣﻌﺔ ،واﳌﺰرع ،واﳌﺼﻨﻊ ،واﳌﺘﺠﺮ؛ ﳌﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﰐ
ﰲ ﻛﻞ ﳕﻂ ﻣﻦ أﳕﺎط اﳊﻴﺎة.
ﻓﻔﻲ زﻣﺮة اﻟﻌﺒﺎدات :ﳒﺪ اﻟﺼﻼة -ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ -ﻳﺮاد ﺎ ﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ورﻗﻲ
ﺼﻼ َة ﺗَـْﻨـﻬﻰ ﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔﺤ ِ
ﺸﺎء َواﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ِﺮ})اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ،(45/29 :وﰲ
اﻟﺴﻠﻮك ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :إِ ﱠن اﻟ ﱠ
َ َ
ْ
أداء اﻟﺼﻼة ﲨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻏﺮس ﻗﻮة اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﺧﻮﻳﺔ ،وﺗﻔﻘﺪ اﻷخ أﺧﺎﻩ ،ﻓﺈن ﺣﻀﺮ اﻃﻤﺄن
ﻋﻠﻴﻪ ،وإن ﻏﺎب اﻓﺘﻘﺪﻩ ووﺻﻠﻪ ,أو زارﻩ إن ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎً ،وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮاً دﻋﺎ ﻟﻪ ،وإن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻠﺪ
ﻫﺐ ﻟﻨﺼﺮة إﺧﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل ،وذاد ﻋﻦ ﻋﺰﺗﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ ووﻃﻨﻪ ،وﻗﺎوم اﻟﻌﺪو ﲟﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻌﺪوان ﻋﺪو ّ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ .وﻫﺬا ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٍ
ﺳﺎم.

واﻟﺼﻴﺎم :ﻳﻨﻤﻲ أﻳﻀﺎً اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرق واﳌﻐﺎرب ،وﻳﺬ ّﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺂﻻم
اﶈﺘﺎﺟﲔ ،وﻳﻌ ﱢﻮد اﳌﺮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺸﻒ وﻳﺮﰊ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺼﱪ ،وﻗﻮة اﻹرادة ،واﻟﱰﻓﻊ ﻋﻦ أوﺿﺎر اﳌﺎدة
واﻟﺸﻬﻮات واﻷﻫﻮاء ،وﻳﺰﻛﻲ اﻟﻨﻔﺲ ,وﻳﻐﺮس ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮى ورﻗﺎﺑﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﱠِ
ﱠِ
ِ
ِ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱢ
ﺼ ُ
ﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
اﻟﻌﻠﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻳﺎ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻴﺎم َﻛﻤﺎ ُﻛﺘ َ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ُﻛﺘ َ
ﻗَـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن})اﻟﺒﻘﺮة.(183/2 :
واﻟﺰﻛﺎة :ﺗﻔﺮض وﺟﻮد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻐﲏ واﻟﻔﻘﲑ واﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻌﺎﺟﺰ ،وﲢﻘﻴﻖ أﺻﻮل اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺼﻦ اﳌﺎل وﺗﻨﻤﻴﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃُ { :ﺧ ْﺬ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻨﻤﻲ اﻟﺸﻌﻮر اﻷﺧﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﺮﱘ ،وﲢ ﱢ
ِِ
ِ
ﺻ َﺪﻗَﺔً ﺗُﻄَ ﱢﻬُﺮُﻫ ْﻢ َوﺗُـَﺰﱢﻛﻴ ِﻬ ْﻢ ِ ﺎ})اﻟﺘﻮﺑﺔ.(103/9 :
ﻣ ْﻦ أ َْﻣﻮاﳍ ْﻢ َ
واﻟﺤﺞ :ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺂﻟﻒ ،وﺗﻌﻠﱡﻢ اﻷﺧﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﳌﺬاﻛﺮة ﰲ
ﺷﺆون اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﲨﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ووﺣﺪة اﻟﺼﻒ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻷﺧﻮي ،وﺗﺒﺎدل اﶈﺒﺔ،
وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻋﻤﻠﻴﺎً ،وﺗﻌﻠﱡﻢ اﻹﻳﺜﺎر واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ،واﻟﺼﺪق ،واﻟﻄﻬﺮ واﻟﺼﻔﺎء ،ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:
{ﻟِﻴَ ْﺸ َﻬ ُﺪوا َﻣﻨﺎﻓِ َﻊ َﳍُ ْﻢ})اﳊﺞ ,(28/22 :واﳌﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
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واﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﻌﺒﺎدات ذات ﻣﻐﺰى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﻮي وﻓﻌﺎل؛ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﳉﻬﻞ واﻟﻔﻘﺮ
واﳌﺮض واﻹﳊﺎد.
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺎﺟﺎت ،وﺗﺒﺎدل اﳌﺼﺎﱀ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم،
وﲢﺮﻳﻚ اﻷﻣﻮال وﺑﺬل اﻟﻄﺎﻗﺎت ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﺔ؛ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﰲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذا ﺎ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎوﺿﺔ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ
واﻟﺼﺪق ،واﻟﱰﻓﻊ ﻋﻦ اﻷﻃﻤﺎع وﻛﻞ أﻟﻮان اﳉﺸﻊ واﻟﻈﻠﻢ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﱯ :إن اﻟﺸﺎرع وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﺗﻘﺮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ أن اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﺘﱪة ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت دون اﳉﺰﺋﻴﺎت؛
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺼﺎﱀ ﺑﺎﺗﻔﺎقّ ،

إذ ﳎﺎري اﻟﻌﺎدات ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻮﻻ أن اﳉﺰﺋﻴﺎت أﺿﻌﻒ ﺷﺄﻧﺎً ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳌﺎ

ﺻﺢ ذﻟﻚ...إﱁ.5
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﻠﻤﺲ ﰲ ﻓﻘﻬﻨﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 6ﻛﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ،ﺳﻮاء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،واﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف
ﺑﺎﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،واﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻬﺎء )اﳌﺒﺬرﻳﻦ( ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ
اﻟﻀﻴﺎع ،ﰲ آﻳﱵ{ :وﻻ ﺗـُﺆﺗُﻮا اﻟ ﱡﺴ َﻔﻬﺎء أَﻣﻮاﻟَ ُﻜﻢ اﻟﱠِﱵ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَ ُﻜﻢ ﻗِﻴﺎﻣﺎً وارزﻗُ ِ
ﻮﻫ ْﻢ
َ ْ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓﻴﻬﺎ َوا ْﻛ ُﺴ ُ
َ ُْ ُ
ََ َ ُ ْ
َ ْ ُ
ِ
ﱢﻜﺎح ﻓَِﺈ ْن آﻧَ ْﺴﺘُ ْﻢ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُر ْﺷﺪاً ﻓَ ْﺎدﻓَـﻌُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َوﻗُﻮﻟُﻮا َﳍُ ْﻢ ﻗَـ ْﻮﻻً َﻣ ْﻌُﺮوﻓﺎً َواﺑْـﺘَـﻠُﻮا اﻟْﻴَ َ
ﺘﺎﻣﻰ َﺣ ﱠﱴ إذا ﺑَـﻠَﻐُﻮا اﻟﻨ َ
أ َْﻣﻮا َﳍُ ْﻢ})اﻟﻨﺴﺎء ،(6-5/4 :وﻳﻼﺣﻆ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ»أﻣﻮاﻟﻜﻢ« اﻟﺪال ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎل اﳉﻤﺎﻋﺔ

واﻷﻣﺔ وﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﺎً .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر ،وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳉﱪي ،وﻋﺪم ﻗﺴﻤﺔ أﻣﻮال
اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻨﻮة ﺑﲔ اﶈﺎرﺑﲔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،-واﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﳌﺮض ،وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺣﺎل اﻷزﻣﺎت ،ﻛﻔﺮض اﳋﺮاج ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﰲ ﺣﺎل
اﳉﻬﺎد ،ودﻓﻊ دﻳﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺗﻠﻪ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ؛ ﻛﻴﻼ ﻳﻬﺪر دم ﰲ اﻹﺳﻼم،
وﲡﻬﻴﺰ اﳌﻴﺖ اﳌﻌﺴﺮ ودﻓﻨﻪ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل.
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وﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺷﻴﺎء واﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻚ ،ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻛﻤﻨﻊ
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﻖ ،وﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻹرث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق اﻟﻔﺮار ,وﻫﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﰲ
ﻣﺮض اﳌﻮت ﺑﻘﺼﺪ ﺣﺮﻣﺎن اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻹرث )ﺗﻮرﻳﺚ اﳌﺒﺘﻮﺗﺔ( ,وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ
ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﺿﺮاراً ﻟِﺘَـ ْﻌﺘَ ُﺪوا})اﻟﺒﻘﺮة (231/2 :وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺴﻒ اﻷم ﰲ
اﻟﺮﺟﻌﺔ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ { :وﻻ ﲤُْﺴ ُﻜ ُ
اﻟﺮﺿﺎع ﺑﻄﻠﺐ أﺟﺮ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ اﳌﺜﻞ.7
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻛﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻢ )ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ( ﻟﻠﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺪث ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﳊﺮﻣﲔ ،وﻋﻤﻼً ﺑﺄﺻﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ،
وإﺑﺎﺣﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ رأي ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﳋﻔﻴﻒ رﲪﻪ اﷲ.
وإﳚﺎد اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻠﻜﻪ ﳌﻨﻌﻪ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻛﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج ،أو زراﻋﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﳌﺨﺪرات واﻟﺘﺒﻎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳋﺒﺎﺋﺚ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
وﻛﺬا ﻏﲑﻫﻢ.
وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺮك إﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻤﻼً ﲝﺪﻳﺚ
»اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺷﺮﻛﺎء ﰲ ﺛﻼﺛﺔ :اﳌﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر« .8وﰲ رواﻳﺔ »واﳌﻠﺢ«.
وإﻳﺠﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ :ﻫﻮ إﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﲔ وإﻣﺎ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ،وذﻟﻚ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن ،ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ –ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
اﻟﻐﺰاﱄ -9إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﻤﻮد وإﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻣﻮم ،وإﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎح ،ﻓﺎﻟﻤﺤﻤﻮد :ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﺮ
ﻣﺼﺎﱀ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﳊﺴﺎب ،وذﻟﻚ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ،وإﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ
وﻟﻴﺲ ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ.
أﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮام أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻟﻄﺐ؛ إذ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺑﺪان ،وﻛﺎﳊﺴﺎب 10ﻓﺈﻧﻪ ﺿﺮوري ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻗﺴﻤﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﳌﻮارﻳﺚ وﻏﲑﻫﺎ.
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وﻛﺬﻟﻚ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أﻳﻀﺎً ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﳊﻴﺎﻛﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺑﻞ
اﳊﺠﺎﻣﺔ واﳋﻴﺎﻃﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﺪاء أﻧﺰل اﻟﺪواء .واﳋﻴﺎﻃﺔ ﻟﻠﺴﱰ واﻟﺰﻳﻨﺔ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻳﺎ ﺑَِﲏ
آد َم ُﺧ ُﺬوا ِزﻳﻨَﺘَ ُﻜ ْﻢ ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ﱢﻞ َﻣ ْﺴ ِﺠ ٍﺪ})اﻷﻋﺮاف(31/7 :؛ أي ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼة ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ
َ
ﻟﻠﻀﺮورة أو اﳊﺎﺟﺔ أو اﻟﺘﺠﻤﻞ.

وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔً ﻻ ﻓﺮﻳﻀﺔ :ﻓﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ دﻗﺎﺋﻖ اﳊﺴﺎب وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻄﺐ وﻏﲑ
ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﻴﺪ زﻳﺎدة ﻗﻮة ﰲ اﻟﻘﺪر اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻪ.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺬﻣﻮم ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﺎ :ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﻄﻠﺴﻤﺎت وﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺒﺬة واﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت .وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎح
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺷﻌﺎر اﻟﱵ ﻻ ﺳﺨﻒ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮارﻳﺦ اﻷﺧﺒﺎر وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﻩ.
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﶈﻤﻮدة أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺻﻮل؛ ﻛﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس وآﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮوع وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻻ ﲟﻮﺟﺐ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻞ
ﲟﻌﺎن ﺗﻨﺒﻪ ﳍﺎ اﻟﻌﻘﻮل.
واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﱢﻣﺎت :وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻠﻮم اﻵﻟﺔ ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈ ﻤﺎ آﻟﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.-
واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻤﻤﺎت :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ ،واﻵﺛﺎر واﻷﺧﺒﺎر ﻛﻌﻠﻢ رﺟﺎل
اﳊﺪﻳﺚ وأﺣﻮال اﻟﺮواة.
وﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﱵ اﻧﻔﺮد ﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﺟﺮﳝﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :-ﻃﻠﺐ

اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ« ,11وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎً» :ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗﻮام ﻻ ﻳﻔ ّﻘﻬﻮن ﺟﲑا ﻢ ،وﻻ ﻳﻌﻠﱢﻤﻮ ﻢ،
وﻻ ﻳﻌﻈﻮ ﻢ ،وﻻ ﻳﺘّﻌﻈﻮن؟! واﷲ ﻟﻴﻌﻠّﻤﻦ ﻗﻮم ﺟﲑا ﻢ ،وﻳﻔﻘﻬﻮ ﻢ ،وﻳﻌﻈﻮ ﻢ ،وﻳﺄﻣﺮو ﻢ ،وﻳﻨﻬﻮﻫﻢ،
وﻟﻴﺘﻌﻠّﻤﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﲑا ﻢ ،وﻳﺘﻔﻘﻬﻮن وﻳﺘﻌﻈﻮن ،أو ﻷﻋﺎﺟﻠﻨﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ«.12
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وﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺒﺔ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺎم ,وﻫﻮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت )ﻛﺎﻟﺸﻬﺎدة،
اﻹﻗﺮار ،اﻟﻴﻤﲔ ،اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ( وﻓﻘﻪ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻀﺎء :ﳚﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ
اﳋﺼﻮم ،ﺣﱴ ﻣﻊ اﻷﻋﺪاء ،وﲰﺎع اﻷدﻟﺔ ،واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ أﻟﻮان اﻟﻈﻠﻢ أو اﳊﻴﻒ ،واﻟﺮﺷﺎوى،
واﻟﻔﺴﺎد ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ { :وﻻ َْﳚ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﺷﻨَﺂ ُن ﻗَـ ْﻮٍم َﻋﻠَﻰ أَﻻّ ﺗَـ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا})اﳌﺎﺋﺪة ،(8/5 :وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:
ﺐ
ود اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻇَﻠَ َﻢ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ})اﻟﻄﻼق ،(1/65 :وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞَ { :واﻟﻠﱠﻪُ ﻻ ُِﳛ ﱡ
{ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﺪ ُﺣ ُﺪ َ
ﺴﺎد})اﻟﺒﻘﺮة.(205/2 :
اﻟْ َﻔ َ

وﰲ ﳎﺎل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ ،وﻛﻮن اﳊﺮب اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮ واﻟﻌﺪوان واﻟﺘﺴﻠﻂ ،وإﻗﺮار
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار :ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺮﲪﺔ ,واﻟﺘﺤﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﻌﻔﻮ ،واﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻬﺒﻂ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺮوءات
واﻟﺪﻧﺎءات ﻛﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻠﻰ ،وﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮى ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺮﳝﺔ ،وﳛﺮص اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﳊﺮب
ﺿﺮورة ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻘﺪﺳﺎت واﳊﺮﻣﺎت واﻷوﻃﺎن ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ
اﳊﻀﺎرة واﻷﺧﻼق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ أﰊ أﺑﻜﺮ ﻟﻘﺎدة ﺟﻴﻮﺷﻪ إﱃ اﻟﺸﺎم» :وإﱐ
ﻣﻮﺻﻴﻚ ﺑﻌﺸﺮ :ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻦ اﻣﺮأة ،وﻻ ﺻﺒﻴﺎً ،وﻻ ﻛﺒﲑاً ﻫﺮﻣﺎً ،وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻦ ﺷﺠﺮاً ﻣﺜﻤﺮاً ،وﻻ ﲣﱢﺮﺑﻦ
ﺗﻔﺮﻗﻨﻪ )أو ﺗﻐﺮﻗﻨﻪ( ،وﻻ ﺗﻐﻠﻞ ،وﻻ
ﻋﺎﻣﺮاً ،وﻻ ﺗﻌﻘﺮن ﺷﺎة ،وﻻ ﺑﻌﲑاً إﻻ ﳌﺄﻛﻠﺔ ،وﻻ ﲢﺮﻗﻦ ﳔﻼً ،وﻻ ّ
ﲡﱭ«.13
ُ

وﺗﻼﺣﻆ دواﻓﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻠﻀﺮورة واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳊﻀﺎرة واﻟﻌﻤﺮان واﳌﻘﺪﺳﺎت ﰲ
أول آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ وﻫﻲ{ :أ ُِذ َن ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗَـﻠُﻮ َن ﺑِﺄَﻧـﱠﻬﻢ ﻇُﻠِﻤﻮا وإِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻰ ﻧَ ِ ِ ﱠ ِ
ُﺧ ِﺮ ُﺟﻮا
ﻳﻦ أ ْ
ُْ ُ َ َ َ
ْ
َُ
ﺼ ِﺮﻫ ْﻢ ﻟََﻘﺪ ٌﻳﺮ اﻟﺬ َ
ﱠِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ﱠ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺒَـ ْﻌ ٍ
ﺻﻮ ِاﻣ ُﻊ
ﺎس ﺑَـ ْﻌ َ
ﱢﻣ ْ
ﺖ َ
ﺾ َﳍُﺪ َ
ﻣ ْﻦ دﻳﺎرﻫ ْﻢ ﺑﻐَ ْﲑ َﺣ ﱟﻖ إﻻّ أَ ْن ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َرﺑﱡﻨﺎ اﻟﻠﻪُ َوﻟَ ْﻮﻻ َدﻓْ ُﻊ اﻟﻠﻪ اﻟﻨّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ي
ﺼُﺮﻩُ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻟََﻘ ِﻮ ﱞ
ﺻﻠَﻮ ٌ
ات َوَﻣﺴﺎﺟ ُﺪ ﻳُ ْﺬ َﻛُﺮ ﻓﻴﻬﺎ ْ
َوﺑِﻴَ ٌﻊ َو َ
ﺼَﺮ ﱠن اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَـْﻨ ُ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪ َﻛﺜﲑاً َوﻟَﻴَـْﻨ ُ
َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ})اﳊﺞ.(40-39/22 :
إﻳﻀﺎح اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎرة
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اﳌﺼﺎﱀ ﻣﺘﺠﺪدة ﲝﺴﺐ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،وﻛﺬا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻀﺎرة ،وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﳉﺪﻳﺪ؛ ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ داﺋﻤﺎً ،وﻷﻧﻪ ﳛﻘﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻳﺎ أَﻳﱡﻬﺎ
ِ ِ
اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﺳﺘَ ِﺠﻴﺒﻮا ﻟِﻠﱠ ِﻪ وﻟِﻠﱠﺮﺳ ِ
ﻮل إِذا َدﻋﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟِﻤﺎ ُْﳛﻴِﻴ ُﻜ ْﻢ َو ْاﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﳛُ ُ
ﻮل ﺑَـ ْ َ
ﲔ اﻟْ َﻤ ْﺮء َوﻗَـ ْﻠﺒِﻪ َوأَﻧﱠﻪُ
َ َ ْ ُ
َ ُ
إِﻟَْﻴ ِﻪ ُْﲢ َﺸُﺮو َن})اﻷﻧﻔﺎل ،(24/8 :واﻹﺣﻴﺎء ﻳﻌﲏ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺄﴰﻞ وأدق ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ إﺣﻴﺎء اﻟﻔﺮد
وإﺣﻴﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ،ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻷﻧﻔﺲ ،وإﺣﻴﺎء اﻷرض ،وإﺣﻴﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وإﺣﻴﺎء اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن.

واﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﳊﻀﺎرات؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﳝﻨﺢ اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻢ ﻗﻮة ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ »اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ« ,وﻷن اﻷﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻊ أﺧﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ إﳝﺎ ﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،واﺠﻤﻟﺪ
واﻟﺒﻘﺎء .وﲟﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺎﳌﺴﺘﺠﺪات ﻓﺈن اﳌﺒﺎدئ واﻟﺪواﻓﻊ اﳌﺘﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻋﻘﻠﻴﺔ
اﻷﻣﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ واﻷﻓﺮاد ﻫﻲ اﳋﺎﻟﺪة ،وﻫﻲ اﻟﻨﺎﺑﺾ اﶈﺮك ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ أو ﳐﻄﻂ أو ﻣﺸﺮوع.
واﻟﺪواﻓﻊ أو اﻟﺒﻮاﻋﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻛﺜﲑة ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﻫﺪﻳﻪ ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
اﻷﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻜﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺛﻮاﺑﺖ اﻹﳝﺎن واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،واﻷﺻﻮل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﺪواﻓﻊ:
اﻷول :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ,وذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻮل اﷲ
ِ
ﻮﻫ ْﻢ إِﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﺴ ُﺆوﻟُﻮ َن})اﻟﺼﺎﻓﺎت ،(24/37 :وﻗﻮل اﻟﻨﱯ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وةﺳﻠﻢ-
ﺗﻌﺎﱃَ { :وﻗ ُﻔ ُ
–ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ أﺑﻮ ﺑﺰرة اﻷﺳﻠﻤﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ» : -ﻻ ﺗﺰول ﻗﺪﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ
أرﺑﻊ :ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﻓﻨﺎﻩ؟ وﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ؟ وﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ؟ وﻋﻦ
ﺟﺴﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻼﻩ« ,14وﻣﺎ رواﻩ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ» :ﻻ ﺗﺰول ﻗﺪﻣﺎ اﺑﻦ
آدم ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻪ ،ﺣﱴ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﲬﺲ :ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﻓﻨﺎﻩ؟ وﻋﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻼﻩ،
وﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻪ وﻓﻴﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ ،وﻣﺎذا ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ«.15
وﻫﺬا ﻳﻐﺮس ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺧﻄﻮر ﺎ ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﺎ ودﻗّﺘﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﺘﺒﻊ
ذﻟﻚ إﺟﺮاء اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎً ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ
ﱠِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا اﺗﱠـ ُﻘﻮا
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﲑﻫﺎ ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ{ :ﻳﺎ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
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ﱠ
ﺖ ﻟِﻐَ ٍﺪ})اﳊﺸﺮ ،(18/59 :وﻫﺬﻩ إﺷﺎرة إﱃ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ
ﱠﻣ ْ
ﺲ ﻣﺎ ﻗَﺪ َ
اﻟﻠﻪَ َوﻟْﺘَـْﻨﻈُْﺮ ﻧـَ ْﻔ ٌ

اﻷﻋﻤﺎل ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ» :-ﺣﺎﺳﺒﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻗﺒﻞ أن ﲢﺎﺳﺒﻮا ،وزﻧﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻮزﻧﻮا« ,وﻗﺎل أﻳﻀﺎً» :ﻟﺌﻦ ﺿﻠﱠﺖ ﺷﺎة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻔﺮات ﳋﺸﻴﺖ أن ﻳﺴﺄﻟﲏ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« .ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﳌﻠ َﻜﲔ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ وﻋﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﳌﻼزﻣﲔ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﳛﻔﻈﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﲑ أو ﺷﺮ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ،
وﳛﺎﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺣﺮﻛﺎ ﺎ وﺳﻜﻨﺎ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎر ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو
ﺷﻬﺮ أو أﺳﺒﻮع أو ﻳﻮم ﺣﺮﺻﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ أن ﻳﻔﻮ ﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ،ﻓﻜﻴﻒ ﻻ
ﳛﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﻄﺮ اﻟﺸﻘﺎوة واﻟﺴﻌﺎدة أﺑﺪ اﻵﺑﺎد.16
ﺼﻞ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن وﻫﻮ» :ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ
وﻳﻔ ﱢ
رﻋﻴﺘﻪ ،ﻓﺎﻹﻣﺎم راع وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ،واﻟﺮﺟﻞ راع ﰲ أﻫﻠﻪ وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ،واﳌﺮأة
راﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻬﺎ ،واﳋﺎدم راع ﰲ ﻣﺎل ﺳﻴﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ،
واﻟﺮﺟﻞ راع ﰲ ﻣﺎل أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ،ﻓﻜﻠﻜﻢ راع ،وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ«.17
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ,وﺿﺮورة اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ وذﻟﻚ ﻷن
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﺲ اﳉﻤﻴﻊ ،وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا:
 »ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﳋﺎص ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮر ﻋﺎم« )م  26 /ﻣﻦ ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ(. »اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ« )م (58 /؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :-ﻣﺎ ﻣﻦأﻣﲑ ﻳﻠﻲ أﻣﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﰒ ﱂ ﳚﻬﺪ ﳍﻢ وﻳﻨﺼﺢ ﳍﻢ ﻛﻨﺼﺤﻪ وﺟﻬﺪﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ إﻻ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ
اﳉﻨﺔ« ،18وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎً» :ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ رﺟﻼً ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ )ﲨﺎﻋﺔ( وﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ أرﺿﻰ ﷲ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﺧﺎن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﳌﺆﻣﻨﲔ«.19
اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﱰﻏﻴﺐ اﻟﺪاﺋﻢ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳋﲑ؛ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻠﺰم اﻟﻨﺎس
ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﱪ واﳌﻌﺮوف ﺑﺄﻣﺮ ﺻﺎرم ،وإﳕﺎ ر ّﻏﺒﻬﻢ ﰲ اﳋﲑ وﺣﻀﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺜﲑة وأﻟﻮان
ﻮﻫ ُﻜﻢ ﻗِﺒﻞ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮِق واﻟْﻤ ْﻐ ِﺮ ِ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻟَْﻴ ِ
ﱡ
ب َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟِْ ﱠﱪ َﻣ ْﻦ َآﻣ َﻦ
َ َ
ﺲ اﻟْ ﱠﱪ أَ ْن ﺗُـ َﻮﻟﻮا ُو ُﺟ َ ْ َ َ َ
َ
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ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﺘﺎﻣﻰ
ﲔ َوآﺗَﻰ اﻟْ َ
ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم اﻵﺧ ِﺮ َواﻟْ َﻤﻼﺋ َﻜﺔ َواﻟْﻜﺘﺎ ِب َواﻟﻨﱠﺒِﻴﱢ َ
ﻤﺎل َﻋﻠَﻰ ُﺣﺒﱢﻪ َذ ِوي اﻟْ ُﻘ ْﺮَﰉ َواﻟْﻴَ َ
واﻟْﻤﺴﺎﻛِﲔ واﺑﻦ اﻟ ﱠﺴﺒِ ِﻴﻞ و ِِ
ِ
ﺼﻼ َة َوآﺗَﻰ اﻟﱠﺰﻛﺎ َة َواﻟْ ُﻤﻮﻓُﻮ َن ﺑِ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ إِذا
َﻗﺎم اﻟ ﱠ
اﻟﺴﺎﺋﻠ َ
ﲔ َوِﰲ اﻟﱢﺮﻗﺎب َوأ َ
َ َ
َ َ َْ
َ ّ
ِ
ﻀﺮ ِاء و ِﺣﲔ اﻟْﺒﺄْ ِس أُوﻟَﺌِ ﱠ ِ
ﻋﺎﻫ ُﺪوا و ّ ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ
ﺻ َﺪﻗُﻮا َوأُوﻟَﺌِ َ
َ
َ
ﻳﻦ َ
ﻳﻦ ِﰲ اﻟْﺒَﺄْﺳﺎء َواﻟ ﱠ ّ َ َ َ
َ
ﻚ اﻟﺬ َ
اﻟﺼﺎﺑ ِﺮ َ

اﻟْ ُﻤﺘﱠـ ُﻘﻮ َن})اﻟﺒﻘﺮة(177/2 :؛ أي ﻟﻴﺲ ﲤﺎم اﳋﲑ ،أو ﻟﻴﺲ اﳋﲑ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﳎﺮد اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺔ اﳌﺸﺮق

واﳌﻐﺮب...إﱁ ،وﻟﻜﻦ اﻟﱪ ﻫﻮ اﻹﳝﺎن واﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﳌﺎل وإﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ وﳓﻮﻫﻢ ,وﻫﻮ

ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﳋﲑ ﻧﺎﺑﻌﺎً ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﺧﺘﻴﺎرﻩ ،ﻻ أن ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﺎن اﳋﻠﺪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﺷﺄن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻼء.
اﻟﺮاﺑﻊ :اﻹﺣﺴﺎن إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ,اﻹﺣﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل ،وﻫﻮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص واﻟﺼﺪق واﻟﻮﻓﺎء واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺼﻔﺢ واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ :ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ
ﻟﺐ اﻹﳝﺎن ،وروﺣﻪ وﻛﻤﺎﻟﻪ ،وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﲡﻤﻊ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎزل ،ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ اﺳﺘُﺸﻬﺪ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻫﻞ ﺟﺰاء ا ِﻹﺣ ِ
ﺴﺎن إِﻻّ ا ِﻹ ْﺣﺴﺎ ُن})اﻟﺮﲪﻦ ،(60/55 :وﲝﺪﻳﺚ
َْ َ ُ ْ
اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻋﻦ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ» :أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ«.20

وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﳍََﺮوي» :وأول درﺟﺎﺗﻪ )أي اﻹﺣﺴﺎن( اﻹﺣﺴﺎن ﰲ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺘﻬﺬﻳﺒﻪ ِﻋﻠﻤﺎً،
وإﺑﺮاﻣﻪ ﻋﺰﻣﺎً« .و ﺬﻳﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﳚﻌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﻬ ّﺬﺑﺎً ﺑﻪ ,وإﺑﺮاﻣﻪ ﻋﺰﻣﺎً :اﻹﺑﺮام:
اﻹﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮة؛ أي ﻳﻘﺎرﻧﻪ ﻋﺰم ُﳝﻀﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻓﺘﻮر وﺗﻮ ٍان ﻳﻀﻌﻔﻪ وﻳﻮﻫﻨﻪ ,21وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أن اﻹﺣﺴﺎن اﻹﺧﻼص اﳌﻄﻠﻖ ،ﻣﻊ اﻟﻌﺰﳝﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﱰدد.
اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ,وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮﱘ دون أدﱏ اﳓﺮاف؛ ﳑﺎ أدى إﱃ أن اﻟﻨﱯ
ﺎب ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺧﻄﻮر ﺎ ،ﻓﻘﺎل -ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺌﻞ
–ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ -ﺷ َ
ﻋﻤﺎ ﺷﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻫﻮد :-ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻓَ ِ
ِ
ت})ﻫﻮد.22(112/11 :
ﺎﺳﺘَﻘ ْﻢ َﻛﻤﺎ أُﻣ ْﺮ َ
ْ
ّ
وﻗﺪ وردت آﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻘﺮآن آﻣﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻣﺒﺸﺮة اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﳉﻨﺔ ,ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ِ ﱠِ
ﻘﺎﻣﻮا ﺗَـﺘَـﻨَـﱠﺰُل َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟْ َﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ أَﻻّ َﲣﺎﻓُﻮا َوﻻ َْﲢَﺰﻧُﻮا َوأَﺑْ ِﺸُﺮوا
ﻳﻦ ﻗﺎﻟُﻮا َرﺑﱡﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ﰒُﱠ ْ
اﺳﺘَ ُ
ﺗﻌﺎﱃ{ :إ ﱠن اﻟﺬ َ
ﺑِ ْ ِ
ﻮﻋ ُﺪو َن})ﻓﺼﻠﺖ.(30/41 :
ﺎﳉَﻨﱠﺔ اﻟﱠِﱵ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ َ
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ِ
ﻨﺎﻫ ْﻢ ﻣﺎءً َﻏ َﺪﻗﺎً})اﳉﻦ.(16/72 :
َﺳ َﻘْﻴ ُ
ﻘﺎﻣﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻄﱠ ِﺮﻳ َﻘﺔ ﻷ ْ
وﻣﻨﻬﺎَ { :وأَ ْن ﻟَ ِﻮ ْ
اﺳﺘَ ُ
ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ :ﱠﺑﲔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ )ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ( ﺿﺪ اﻟﻄﻐﻴﺎن وﻫﻮ ﳎﺎوزة اﳊﺪود ﰲ
ﻛﻞ ﺷﻲء ,وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :-اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ،وﻻ
غ روﻏﺎن اﻟﺜﻌﻠﺐ ,وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﳏﺒﺘﻪ وﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا ﻋﻨﻪ ﳝﻨﺔ وﻳﺴﺮة.
ﺗَ ُﺮو َ
وﻗﺎل أﻳﻀﺎً :أﻋﻈﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﺰوم اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ.23
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳋﻤﺴﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻴﻬﺎ ،ورﻓﻊ
درﺟﺘﻬﺎ ،وإﺷﺎدة ﺣﻀﺎر ﺎ ،وﺗﺘﻮﳚﻬﺎ ﺑﺘﺎج اﻟﻌﺰة واﻟﻜﺮاﻣﺔ.
وﻣﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ؛ ﻟﺘﻜﻮن أﻣﺘﻨﺎ أﻣﺔ ﺑﻨﺎء و ﻀﺔ وﲢﻀﺮ ،ﻻ أﻣﺔ ﻛﻼم
وﺿﻌﻒ أو اﺳﺘﻀﻌﺎف ،ﺣﱴ وإن ﻛﻠﻔﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﻐﺮب ﰲ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻀﺔ,
وﱂ ﻧﺄﺑﻪ ﲟﺨﻄﻄﺎ ﻢ اﳊﺎﻗﺪة.
واﻟﺨﻼﺻﺔ
ان ﻓﺮاﺋﺾ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وأﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻛﻠﻬﺎ -ﻣﻦ
ﻋﺒﺎدات وﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺧﻼق وأﻗﻀﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ ذﻟﻚ -ﻫﻲ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﻋﻴﺔ
إﱃ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و ﻀﺔ اﻷﻣﺔ ،وﺻﻮن اﻟﻌﺰة واﻟﻜﺮاﻣﺔ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات أوﻻً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﺷﻲء.
وﻟﻜﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻏﺮﻗﻮا ﰲ آﻓﺎت اﳉﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ ،ﻓﻌﻜﻔﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وأﳘﻠﻮا ﳊﺪ
ﻛﺒﲑ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻻ ﰲ ﺣﺎل دﻋﻮ ﻢ إﱃ اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء ﰲ أﺣﻮال اﻟﻜﻮارث
واﳌﺼﺎﺋﺐ واﻷزﻣﺎت ،ﻓﱰاﻫﻢ أﺳﺨﻴﺎء ﻳﻀﺤﻮن ﺑﺄﻋﺰ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﻷﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻴﻘﱰﺑﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ اﻟﻘﺮآﱐَ { :وﻳـُ ْﺆﺛُِﺮو َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ ﻛﺎ َن ِِ ْﻢ
ﺼﺎﺻﺔٌ})اﳊﺸﺮ.(9/59 :
َﺧ َ
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وﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ اﳍﺪف اﻷﲰﻰ ،وﻫﻲ اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺮﺗﺒﺔ اﻹﻋﺪاد وﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد اﻟﺼﺎﱀ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮي اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻜﱪى ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل.
وﻳﻜﻮن ﻓﺮض اﻟﻌﲔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد ،وﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ أي واﺣﺪ
أو ﻓﺌﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ.
 - 1اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ .157 – 156/1
 - 2اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻷﰊ اﳊﺴﲔ اﻟﺒﺼﺮي  ،369 ،149/1ﻓـﻮاﺗﺢ اﻟﺮﲪـﻮت ﺷـﺮح ﻣﺴـﻠّﻢ اﻟﺜﺒـﻮت ،اﻟﻠﻜﻨـﻮي اﻷﻧﺼـﺎري  ،63/1ﺷـﺮح اﻟﻌﻀـﺪ ﻋﻠـﻰ
وﺟﻨﱠــﺔ اﳌﻨــﺎﻇﺮ ﻻﺑــﻦ ﺑــﺪران اﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ
ﳐﺘﺼــﺮ اﺑــﻦ اﳊﺎﺟــﺐ  ،234/1ﺷــﺮح اﶈﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ ﲨــﻊ اﳉﻮاﻣــﻊ ﻻﺑــﻦ اﻟﺴــﺒﻜﻲ  ،130/1روﺿــﺔ اﻟﻨــﺎﻇﺮ ُ
.93/1
 - 3ﺷﺮح اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ .133/1
 - 4اﳌﻮاﻓﻘﺎت  160/1ﺑﺘﺼﺮف.
 - 5اﳌﻮاﻓﻘﺎت .139/1
 - 6اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ وﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮار ,ص  45وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 7ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ,ص .231
 - 8أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ وأﺑﻮ داود.
 - 9إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ  15 ،13/1وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 -10وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﻓﻬﻮ ﺿﺮوري ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﻤﺮان.
 -11أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ.-
 -12رواﻩ اﳊﺎﻓﻆ اﳌﻨﺬري ﰲ ﻛﺘﺎب »اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ«.
 -13تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  6/4ط البابي الحلبي بمصر.
 -14أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي )ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل  102/11رﻗﻢ .(7944
 -15أﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀﺎً اﻟﱰﻣﺬي ورﻗﻤﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ).(7945
 -16إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺰاﱄ.346 - 345/4 ,
 -17أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ،واﻟﺸﻴﺨﺎن )اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ( وأﺑﻮ داود ،واﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.-
 -18أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﻄﱪاﱐ ،وﲨﻠﺔ »ﻛﻨﺼﺤﻪ وﺟﻬﺪﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ« ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻄﱪاﱐ.
 -19أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.-
 -20ﺬﻳﺐ ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ.763/2 ,
 -21اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ,ص .764
 -22أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي واﳊﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.-
 -23ﺬﻳﺐ ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ.529 - 527/2 ,
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فروض الكفاية ومقاصد الشريعة


رضوان السيد

أوالً :في فروض األعيان :يذكر علماء أصول الفقه أنّ الشريعة اإلسالمية
ُلز ً
ً
تضمنت فروضا ً
ُ
الواجبات
مة لألفراد لتحقيق مقاصد الشرع ،وھذه
دينية م ِ
ُلز ُ
مة للمكلَّفين األفراد ُتسمَّى فروض األعيان ،والفرضُ العينُ »ھو الذي
الم ِ
َّ
واستحق
يوجَّ ُه فيه الطلبُ إلى كل واح ٍد من المكلَّفين بعينه ،بحيث إذا تركه أَ ِث َم
وحج ووفا ٍء
الذ َّم َك ُك ِّل الفرائض التعبدية التي يأثم تار ُكھا من صال ٍة وزكا ٍة
ٍ
ُ
تحقيق المصلحة الخاصّة
العين ھو
بالعقود« .1إنّ المقصو َد من إقامة فرض َ
لكل فر ٍد وھي تتكرر بتكرُّ ر القيام بھذا الواجب .يقول القرافي في
»الفروق« :2األفعا ُل قسمان :منھا ما تتكرر مصلح ُت ُه بتكرُّ ره ،ومنھا ما ال
تتكرر مصلح ُت ُه بتكرُّ ره؛ فالقس ُم األو ُل شرعه صاحبُ الشرع على األعيان
تكثيراً للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كالصلوات الخمس؛ فإنّ مصلحتھا
الخضو ُع وتعظيم ُه ومُناجا ُته والتذلُّ ُل له والمُثو ُل بين يديه والتفھُّم لخطابه
ُّ
والتأذب بآدابه .وھذه المصال ُح تتكر ُر كلما ُكرّ رت »الصالة« .فالبار ُز في
ٌ
بشكل
واصلة إلى القائم بھا
فروض األعيان أنّ المصلحة المقصود َة منھا
ٍ
بأمر إلھيٍ؛ لتتح ّقق تلك المصال ُح
مباشر؛ ولذلك فإنّ عليه القيا َم بھا
ٍ
ٍ
والمقاصد .وھذا النوع من التكاليف ال يجو ُز أن يقو َم به فر ٌد عن فرد؛ ألنّ
المصلحة فيھا -كما سبق القول -ترج ُع إلى المكلَّف نفسه.
ثانيا ً :فروض الكفاية :أمّا النوع َ
اآلخ ُر من الفروض لدى علماء األُصول فھي
فروضُ الكفاية ،وھي تتضمن المصلحة التي قصد الشار ُع حصو َلھا من غير
نظر إلى فاعلھا ،ولذا فإنّ األمر اإللھي بإقامتھا م َُوجَّ ٌة إلى مجموع المكلَّفين ال
ٍ
ّي ھذا النوع من الواجبات كِفائياً ،إذا تح ّققت
إلى ك ِّل فر ٍد بعينه ،ولذلك ُسم َ
مصلح ُت ُه سقطت عن باقي المكلَّفين من الجماعة أو األمة ضرورةُ القيام به.3
 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .
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ولذا فإنه في فروض األعيان كالصالة إذا لم يُص ِّل أح ُدنا وقع عليه اإلث ُم
بمفرده .أمّا في فروض الكفاية فإنه إن لم يق ْم بھا أح ٌد )كالصالة على الجنازة
أو اإلفتاء او تعلُّم الطبّ والصناعات( وقع اإلثم على الجماعة .وھكذا فإنّ
ٌ
عامة ،والضرر
المصالح المقصود تح ُّققُھا من فروض الكفاية ھي مصال ُح
بالتخلُّف عن القيام بھا واق ٌع على الجميع لفوات تلك المصالح .ويقسم
األُصوليون فروض الكفاية إلى قسمين :واجبات دينية ،ويقصدون بھا
الفروض المرتبطة بالعبادة المحضة مثل الصالة على الجنازة ،وواجبات
دنيوية ،ويعنون بھا المصالح والمنافع العامة التي تعود على األمة ُكلِّھا،
كالعلوم والصنائع التي تلبي الحاجيات والضروريات ووجوه الكفاية
واالزدھار .ولإلمام الغزالي )505ھـ( ْ
ٌ
رأ ٌ
الفت مؤ َّداه أنّ الواجبات الكفائية
ي
مقصورةٌ على أعمال اآلخرة؛ أي األمورالدينية البحتة» 4:أمّا المبايعات
والمناكحات والحراثة والزراعة وك ّل حرف ٍة ال يستغني الناسُ عنھا ..فال حاجة
إليجابھا؛ ألن قوام الدنيا بھذه األسباب ..وقوام الدين موقوفٌ على قوام أمر
الدنيا ونظامھا ال محالة ،«..وقد جادله جمھورالفقھاء في ذلك استناداً إلى أنّ
الطِ باع قد ال تدرك بمفردھا أقاصي مسائل الواجب والضرورات ،وأنّ ترك
األُمور على غاربھا للوعي العا ّم قد يؤدي إلى تفويت مصلح ٍة عُظمى دنيوية،
يخت ُّل -بنتيجة التخلُّف عن القيام بھا -الشأن الدينيُّ أيضا ً .ولكي ي ِّ
ُعظم الشاطبي
)790ھـ( من شأن فروض الكفاية -باعتبار أنھا »قيا ٌم بمصالح عامة لجميع
َ
الخ ْلق« -5عمد إلى ربْطھا ربْطا ً مُحْ كما ً بالمقاصد الشرعية التي أدار عليھا
كتابه :الموافقات ،فقال :إنّ المكلَّفين مأمورن بحفظ الدين اعتقاداً وعمالً،
وبحفظ النفس قياما ً بضروريات الحياة ،وبحفظ العقل حفظا ً لمورد الخطاب
من ربِّه إليه ،وبحفظ النسل لبقاء عوضه في عمارة الدار ،وبحفظ المال
ً
استعانة منه على إقامة تلك األَو ُج ِه األربعة.
ثالثا ً :حقوق ﷲ وحقوق العباد والحقوق المشتركة :إنّ الذي يبدو لي أنّ
الذين أخذوا على الغزالي وجھة نظره تلك ما فھموھا َّ
حق الفھم ،فالواجب
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َّ
باألمر اإللھي المباشر المقصو ُد به التعبُّد لألفراد ،وھو ٌّ
عز وج َّل على
حق
ً
ً
ومسؤولية
أھلية
أفراد المكلَّفين؛ بيد أنّ ھؤالء األفراد إنما يُكسبھم ھذا التعبُّد
ت نفسِ ه ،وبذلك فإنھم يتأھَّلون ليكونوا أعضاء في جماعة
وسواسية في الوق ِ
المؤمنين ،وإالّ فلماذا كانت صالةُ الجماعة أفضل من الصالة الفردية،
وجماع ُة ال ُجمُعة واجبٌ على الجميع بشروطٍ معيَّنة ،فالواجبُ على األفراد ھو
ُ
َّ
المتوخاة
حيث أصلُ ُه؛ لكنه واجبٌ جماعيٌّ من حيث المقاصد
واجبٌ فرديٌّ من
ُ
التفريق؛ فإنه ال يكونُ بين العيني والكفائي؛ بل بين
منه ،ولذا فإنه إذا قُصد
التعبُّدي المحض )أو حقوق ﷲ( والمصلحي )أي حقوق العباد( .وال ش َّ
ك أنّ
حق له َّ
عز وجلَّ ،وإن تر ّتبت على
المقصود بالصالة أو الصوم إنما ھو أدا ُء ٍ
ٌ
فرعية مثل الرضا بأداء الواجب )الصالة( ،أو صحة الجسد
ذلك مصالح
)الصوم( ،أو طھارة النفس والمال وإفادة الجماعة )الزكاة والوقف( .ولذلك؛
فإنّ أُستاذنا الدكتور محمد ضياء الدين الريِّس ذھب إلى أنّ التسمية بفرض
ً
ُ
حقوق ﷲ،
دقيقة؛ بل األحرى تقسيم الواجبات إلى ما تتقدم فيه
الكفاية ليست
ُ
حقوق العباد ،أو ما تتقدم فيه المصال ُح العام ُة أو الدنيوية
ثم ما تتقدم فيه
للجماعة بضمان ﷲ ّ
ُ
صلوات ﷲ وسال ُم ُه عليه،
عز وج ّل ودينه ودعوة نبيه
فالدعوةُ إنما كانت وما تزال لتحقيق »المصالح« للناس في »الدارين«6؛ ولذا
ب أنه
فإنّ الشاطبيَّ أصاب عندما ربط الواجبات بالمقاصد ،وأخطأ عندما حسِ َ
بذلك يستدر ُ
ك على الغزالي َع َّدهُ الكفائيات -مثل العينيات -مقصور ًة على
ُ
جھة النظر إليھا بين
الشؤون الدينية؛ فالفروضُ كلُّھا فروضٌ وإنما تختلف
التعبُّدي والمصلحي وما ھو مشتر ٌ
ك بينھما .والفروضُ ُكلُّھا فروضٌ  ،وإنما
تختلف األَولويات من حيث الخطاب :ھل ھو لألفراد )في التعبديات
المحضة( ،أو للجماعة )في المصلحيات المحضة وشبه المحضة( وما ھو
مشتر ٌ
ك بينھما )أي بين التعبدي والمصلحي(.
رابعا ً :فروض الكفاية والمقاصد الشرعية :ذكر إما ُم الحرمين )478ھـ( في
البرھان في فقر ٍة صغير ٍة الضروريات الخمس :7النفس والعقل والدين والنسْ ل
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ٌ
ٌ
ٌ
عامة؛ أي أنّ المجتمعات
مصلحية
ضروريات
والم ِْلك ،وھي بمجموعھا
صونِھا ،وكان ح ُّقه أن يع ّدھا
البشرية ال تقو ُم إالّ بھا ،وإنما أُنزلت الشريع ُة ل َ
صونھا؛ إذ في الحقيقة
أربعاً ،وأن يشير إلى أنّ الدين أو الشريعة إنما أُنزلت ل َ
ھذه ھي »المقاصد« األصلي ُة للشريعة ذاتھا ،وتبعه في ذلك تلميذه اإلمام
الغزالي دونما زياد ٍة أو نقصان .وكان الماوردي )450ھـ( -مُعاصر الجويني
في »أدب الدنيا والدين« -قد ع َّد تلك »األصول« عماد »سياسة الدنيا«،
السلطان القاھر ،واألمل الفسيح ،والخصب الدا ّر .امّا عز الدين
وأضاف إليھا
َ
ابن عبد السالم )665ھـ( فذكر في »قواعد األحكام في مصالح األنام« أنّ
المصالح قسمان :ما غلب فيه التعبُّدي ،وما غلب فيه المصلحي ،وكال الجانبين
من مقاصد الشريعة ،التي تض ُّم األمرين .وجاء الشاطبي)790ھـ( فنظر لألمر
ٌ
ٌ
وحاجيات
ضروريات
بنظر ٍة أشمل؛ إذ تحدث عن المقاصد ،وھي:
وتحسينيات .وقد جاءت الشريعة؛ بل ك ُّل الشرائع لصون الضروريات،
ومراعاة الحاجيات والتحسينيات .وإذا كانت الضروريات ُتصانٌ فرضا ً
بالواجبين العيني والكفائي؛ فإنّ الحاجيات والتحسينيات إنما ُتصانُ بالوعْ ي بھا
ً
ندبا ً واستحسانا ً
وكراھية وإباحة ،وك ُّل ذلك من مقاصد الشرع باألصل أو
َّ
وحق تلك الصيانة َع َمالً وفعالً؟ الماوردي
بالتبع .إنما َمن الذي يتح َّم ُل واجب
ومن قبله أبو عُبيد القاسم بن سالّم )في كتابه :األموال( يريان أنّ السلطة
صون
السياسية أو اإلمامة ھي التي »تلي ذلك للمسلمين« .فاألصل في َ
ُ
جماعة المسلمين ح ّتى لدى الذين يقرنون السلطة بالشريعة،
المصالح إنما ھو
أمّا الجويني والغزالي وابن عبد السالم والشاطبي فإنھم ال يخ َشون على
الشريعة من الجماعة ،ويتحدثون عن الشريعة العاملة في الجماعة ومعھا
لصون المصالحَ .
فالخ َط ُل في الفھم في القديم والحديث إنما يظھر عندما يقا ُل
َ
ُ
الحديث عن الشريعة في مواجھة
بالفصل بين الشريعة والجماعة ،فيجري
لتكون معياراً
الجماعة أو الجماعة في مواجھة الشريعة ،وإنما أتت الشريع ُة
َ
صون مصالحھا.
أخالقيا ً للجماعة العاملة بك ّل
سبيل على َ
ٍ
4

يذھب جمھور الفقھاء إذن أنّ سائر الفرائض تتضمن مصالح ،ولذلك فھي
ً
ضھا ،ولذا ال يبدو أنّ ھناك ثمر ًة من
ليست
شرعية وحسْ ب؛ بل إنّ الشرع فر َ
وراء تقسيم الفرائض إلى دينية ودنيوية ،ثم يختلفون في أمرين اثنين :تأصيل
المصالح الدنيوية ،ومن يتو َّلى إنفاذھا أو تطبيقھا .وقد ذھب الغزالي إلى أنّ
تحصيل المصالح الدنيوية ليس من مُوجبات الشرع؛ أي أنه ليس من فروض
الكفاية ،ويعود ذلك لعدة أسباب :أنه ليس ھناك نصٌّ يمكن تأسيسُھا عليه على
الخصوص ،وأنّ المصالح الدنيوية ھي من شؤون الجماعة تقديراً وتدبيراً،
وأنّ تحصيلھا متح ِّق ٌق؛ ألنّ الفطرة ال َغ َرزية والضرورات البشرية تدعو إليھا.
أمّا اإلنفاذ والتطبيق لتلك الفرائض فإنّ الجويني والغزالي وابن عبد السالم
والشاطبي يميلون إلى اعتبارھما من ّ
حق الجماعة )أو عموم الناس( ،رغم
عدم اتفاقھم على تأصيلھا ،وھل يكون ذلك بالنصّ أو بالضرورات المصلحية،
والدوافع اإلنسانية ،في حين يذھب فقھاء كثيرون إلى أنّ الواجبات الكفائية
)وبخاص ٍة ما كان دنيو ّيا ً منھا( إنما ھي من مھمات السلطات السياسية
وواجباتھا؛ ألنّ الجماعة قد ال تھتدي لضرورتھا ،وإذا اھتدت فقد ال يكونُ
بوُ سعھا القيا ُم بھا مُنفرد ًةَّ ،
ومثلوا لذلك في الواجب الكفائي المصلحي بالتعليم،
والصناعات ،وإنشاء الجيوش للدفاع )= الجھاد( ،والحاجات االستراتيجية
األُخرى.
وقد كانت دواف ُع الفقھاء أو جمھورھم لربط الواجبات العامة بالنصّ الديني،
وإسناد القيام بھا للسلطات :التأكيد على أھميتھا للدين والدنيا ،وإيضاح
ضرورة تحصيلھا؛ بيد أنّ النصَّ القرآني أو النبوي الخاصّ الذي يفيد فرض
ھذا األمر أو ذاك على سبيل الكفاية ليس متوافراً لھذه الجھة ،كما أنّ الفقھاء
جميعا ً يقرون بأنّ ھذه الواجبات ھي للجماعة وعليھا؛ لكنھم -وھم يقترحون
األمرين -يميزون بين الشريعة والجماعة ،كما فصلوا السلطة عن عموم
الناس ،وھذا في الوقت الذي ذھبوا فيه إلى أن اإلمامة أو السلطة ھي اختيا ٌر
من الجماعة وليس تنصيبا ً من جانب الشارع .ويعني ذلك العھ َد للسلطات
5

بالقيام بواجبا ٍ
ت ديني ٍة في نظرھم ،وإن غلب عليھا الطابع المصلحي الذي يُھ ُّم
جماعة المسلمين ،كما يُھ ُّم سلطاتھم بالطبع ،ثم إنھم -وھم يفعلون ذلك -قرروا
أنّ فروض الكفاية تتحدد في الظروف المختلفة باالجتھاد والتقدير فيما ھو
ضروري أو حاجي أو تحسيني ،ودائما ً بالنظر إلى ما يحفظ على الجماعة
الحھا الكبرى في دارھا و ُتجاه العا َلم.
تما ُس َكھا ومص َ
إنّ المسألة ھنا ال تقتصر على َمنْ يح ّدد المصالح والمنافع العامّةَ ،و َمنْ يقو ُم
بھا؛ بل تتجاو ُز ذلك إلى واجبات األمة والتزاماتھا ُتجاه دينھا من جھة ،و ُتجاه
مصالحھا العامة من جھ ٍة ثانية .وااللتزامات الدينية ھي فرائضُ منصوصٌ
ُ
االلتزامات المصلحية ال ت ّتسِ ُم بھذه الخصيصة .وقد ح َّدد القرآن
عليھا؛ بينما
الكري ُم مھمّات جماعة المؤمنين العامة عندما قال{ :ولتكن منكم أ ُ ٌ
مة يدعون
إلى الخير ويأْمرون بالمعروف وي ْن َھون عن المنكر وأولئك ھم
المفلحون})سورة آل عمران .(104 :وھكذا فإنّ الخطاب عا ٌّم ،وعلى الجماعة
نفسِ ھا تخصيص أُناس بالدعوة إلى الخير وباألمر بالمعروف والنھي عن
المنكر ،ومن ضمن ھؤالء بالطبع السلطات؛ لكنّ ذلك ال يقتص ُر عليھا؛
فالسلطات المختارةُ من الناس لتدبير الشأن العا ّم -وھو شأنٌ رفي ُع المقام-
عندھا تكليفٌ مح َّد ٌد يتناول بعض ما ورد في اآلية؛ لكنه بالتأكيد ال يتناو ُل ك َّل
أو معظم ما ورد فيھا .ولذلك فرَّ ق الفقھاء أنفسھم بين الحسبة )والسلط ُة
السياسي ُة ھي بح ّد ذاتھا احتساب( التي ھي من ّ
حق مُدبّري الشأن العا ّم؛ وبين
األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،الذي يظ ُّل ك ُّل فر ٍد من المسلمين مكلَّفا ً
القيا َم به في الحدود الشرعية المعروفة في حديث المراتب الثالث .وھكذا فإنّ
أصل التكليف يبقى في يد الجماعة ،وھي التي تعھ ُد إلى ھذا الفرد أو ذاك
بشأن مختلف .وفي
فريق آخر
بشأن من شؤون مصالحھا ،وإلى
الفريق بالقيام
ٍ
ٍ
ٍ
الوقت نفسِ ه تحتفظ لنفسِ ھا وألفرادھا باألصل الذي يتيح لھا التصرف مباشر ًة
فت به َّ
ك فيما ك َّل ْ
في سائر الشؤون ،وبذلك فإنھا تمل ُ
حق الرقابة وواجبھا ،وفي
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األمور المصلحية التي ُتباشِ رُھا بنفسھا من خالل أفرادھا وترتيباتھا تكون
ً
مسؤولة مباشر ًة ع ّما حصل ويحصل.
ّ
والحق أنّ الفقھاء إنما أضافوا فروض الكفاية إلى فروض العين ليشيروا إلى
التفرقة بين الخاصّ والعام ،أو بين الفردي والجماعي ،ولكي يعطوا الواجب
الجماعي أھمية الواجب العيني .وألنّ األُمور ضاقت عليھم بسبب ھذا الربْط
المُح َكم ،فقد لجأوا إلى القياس الذي يعتمد التعليل الخاصّ والدقيق ،ثم عندما
الحظوا انسدا َد األُفُق أمام اعتبار الظروف والضرورات تحدثوا عن تحقيق
المناط وتنقيحه في القياس إلدخال »المصالح« فيھما .وعندما لم ْ
يكف ذلك
تحدثوا عن »السياسة الشرعية« ،والتي ُتتي ُح للسلطات وللفقھاء معا ً مناف َذ
لتجاوُ ز القياس عند الضرورة ،وما كفى ذلك أيضاً ،فتجاوزوا التعليل
والسياسات إلى المقاصد ،والتي يقول الشاطبي :إنه أدركھا باستقراء أحكام
الشريعة .وفي األزمنة الحديثة اعتمد اإلصالحيون مقولة »مقاصد الشريعة«
لآلفاق التي تتيحھا للتجديد ،وأخذوا برأي الغزالي في قصر الواجبات الكفائية
على الشؤون الدينية؛ ذلك أنّ ھذا الضيق ذاته في القديم ھو الذي دفع الغزاليَّ
إلى اعتبار العينيات والكفائيات من الدين ،واعتبر »المصالح العامة« من ّ
حق
الجماعة وتدبيراتھا ،فحرَّ ر الحكم الشرعي من إسار القياس )على نجاعته(،
وربط عموميات الشريعة بالجماعة وليس بالسلطة .والذي أَوصله لذلك كال ُم
شيخه الجويني في »غياث األ ُ َمم في التياث ُ
الظ َلم« ،والذي رأى أنه في
ظروف التأزم القاسية والم َِحن قد يختفي الفقھاء المجتھدون ،كما تتزعزع
السلطات .وعندھا تعو ُد سائ ُر الشؤون للجماعة صاحبة األمر؛ إلعادة
التأسيس ،ووضْ ع التدبيرات الجديدة -ومن ضمنھا إعادة تكوين السلطة-
والنھوض بمدارس العلم؛ لكي يخر َج منھا مجتھدون ُج ُدد .وعلى السلطات
واجبٌ اجتماعيٌّ يتمثل في القيام بما تراه ضروريا ً أو حاجيا ً أو تحسينيا ً في
النھوض بمصالح الجماعة ،ووضع ما تعھ ُد به لجھا ٍ
ت منھا إلى رقابتھا.
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ما محصِّلة ذلك ُكلِّه؟ المحصِّلة أنّ الشريعة بيد الجماعة المؤمنة بھا ،وھي
تعم ُل على تطبيقھا ،وال تنفصِ ُل عنھا ،وإن انفصلت -كما يحاول الحزبيون
اإلسالميون أن يعملوا منذ نصف قرن -فاالنفصا ُل لھذه الجھة يعني استالب
الشرعية لصالح فئ ٍة ،مما يؤدي إلى التصارُع واالنقسام .أمّا وضْ عُھا بيد
السلطات؛ فيترتب عليه من ٌع لتداوُ ل السلطة التي تتحول إلى األُلوھية والتأبيد،
فتتعطل المصالح ،ويحصل الصراع بين السلطة والمجتمع.
لقد كان االختالف في األصل على مدى امتداد فروض الكفاية ،وھل تشمل
الدينيَّ والمصلحي ،فيكون المصلحيُّ أيضا ً دينيا ً وتعبديا ً .وتبعا ً لقاعدة :إذا
ضاق األمر ا ّتسع ،أقبل بعض الفقھاء على تحرير المصلحي بإعادته إلى
الجماعة ،بالنظر إلى وجود ذلك بنصّ القرآن ،وألنّ من صالحيات الجماعة
أصالً تحصيل المصالح ،وألنّ ذلك يفتح بابا ً واسعا ً لالجتھاد والتطوير ،فتحدد
عصر احتياجاتھا واستراتيجياتھا لشؤونھا العامة .وھؤالء رأوا
األمة في كل
ٍ
أنّ ذلك يتحقق على أفضل وجه في فقه المقاصد الشرعية.
1

 -محمد أبو زھرة ،أصول الفقه؛ مصر ،دار الفكر العربي ،ص .35

2

 -شھاب الدين القرافي ،الفروق؛ بيروت ،دار الكتب العلمية ،م.470/1

3

 -محمد سالم مدكور ،مباحث الحكم عند األصوليين ،بيروت ،دار النھضة العربية ،ص .75

4

 -الغزالي؛ الوسيط في المذھب ،القاھرة ،دار السالم ،1997 ،م.6/7

5

 -الشاطبي؛ الموافقات ،مصر :دار الكليات األزھرية.146/2 ،1967 ،

 - 6محمد ضياء الدين الريس ،النظريات السياسية اإلسالمية؛ القاھرة ،دار التراث ،1969 ،ص  .310وقد نبّھني إلى ھذا المرجع مقالة
ٌ
طريق إلقامة مجتمع العمران ) ُتنشر في مجلة التفاھُم(.
مصطفى تودي عنوانھا :إحياء الواجب الكفائي والعيني
7

8

 -الجويني ،البرھان في اُصول الفقه ،بيروت ،دار الكتب العلمية.118/2 ،1998 ،

اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻤﺎذا ازدﻫﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ؟
ﺟﻮرج ﺻﻠﻴﺒﺎ
ﻗﺒ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـ ـﻮاﱄ ﻧﺼ ـ ــﻒ ﻗ ـ ــﺮن ﺳ ـ ــﺄل ﻣ ـ ــﺆرخ اﻟﻌﻠ ـ ــﻮم اﻟﺼ ـ ــﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒ ـ ــﺎرز ﺟﻮزﻳ ـ ــﻒ
ﻧﻴــﺪﻫﺎﱘ Joseph Needhamﺳ ـﺆاﻻً ﻋﻈــﻴﻢ اﻷﳘﻴــﺔ ﻻ ﻳ ـﺰال ﲝﺎﺟــﺔ إﱃ ﺟ ـﻮاب
ﻣﻘﻨــﻊ .ﻟﻘــﺪ ﺳــﺄل :ﳌــﺎذا ﻧﺸــﺄ اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ ﰲ أوروﺑــﺎ ﺣـﻮاﱄ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس
ﻋﺸ ــﺮ ،وﻟ ــﻴﺲ ﰲ اﳊﻀ ــﺎرات اﻷﺧ ــﺮى اﳌﻨﺎﻓﺴ ــﺔ واﳌﺘﺴ ــﺎوﻳﺔ ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻟﻮﻗ ــﺖ؛
ﻣﺜﻞ اﳊﻀﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
ﺣــﺎول ﻣــﺎﻛﺲ ﻓﻴــﱪ  Max Weberوروﺑــﺮت ﻣﺮﺗــﻮن  Robert Mertonوﻛﺜــﲑون
آﺧــﺮون ﲢﺪﻳــﺪ اﻷﺳــﺒﺎب اﳉﺬرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻔﺴــﺮ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻌﻠــﻮم اﳊﺪﻳﺜــﺔ
ﻣـ ـ ـﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻹﺷ ـ ــﺎرة إﱃ ﺑﻌ ـ ــﺾ اﳋﺼﻮﺻ ـ ــﻴﺎت اﻷوروﺑﻴ ـ ــﺔ ﻣﺜ ـ ــﻞ اﻹﺻ ـ ــﻼح
اﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﱵ ،وﺻﻌﻮد اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ،أو -ﺣﺴﺐ رأي ﻣﺮﺗﻮن -إﱃ اﻟﺮوح اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺒﻮرﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﻛﺜﺮ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ »اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ« ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻧــﺎﺗﺞ ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜــﻞ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ وﺣﺴــﺎﺑﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ أو اﳌــﻨﻬﺞ
اﻻﺧﺘﺒـﺎري .ﻟﻜـﻦ أﺣ ًـﺪا ﱂ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳـﺆال :ﳌـﺎذا ﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ
ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜًﺎ«؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن أﺣـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﻮم أو أﻛﺜـﺮ
ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أن ﺗﻨﺘﺞ » ً
ـﻮدا ﰲ ﺣﻀ ــﺎرات أﺧ ــﺮى .وﻛﻤ ــﺎ رﻛ ــﺰت ﻫ ــﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ
ـﻮﻓﺮا وﻣﻮﺟ ـ ً
ﻣﺘ ـ ً
اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺧﺴﺮت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ.



ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ »ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻌﻠﻮم« ﻓﻲ روﻣﺎ ﻓﻲ  11ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2008م ،وﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺪاد .

 ﺑﺎﺣﺚ وﻣﺆرخ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن .
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ﳍــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﻓــﺈن ﺟﻮاﺑـًـﺎ ﻣﱰﻛـًـﺰا ﺑﺸــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻣﺜــﻞ ذاك اﻟــﺬي
ﺟــﺮى اﻗﱰاﺣــﻪ ﺣـ ّـﱴ اﻵن ﺳــﻴﺠﻌﻞ اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ ﻣﺮﺗﺒﻄًــﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴًــﺎ ﺑﺄوروﺑــﺎ وﻻ
ﻳﻌﻮد ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﰲ اﻟﻌــﺮض اﻟﺘ ــﺎﱄ ﺳــﺄﺣﺎول أن أﺣ ــﺪد اﻷﺳ ــﺒﺎب اﻟّــﱵ ّأدت إﱃ ﻧﺸ ــﻮء اﻟﻌﻠ ــﻢ
اﳊــﺪﻳﺚ ،واﻟــﱵ ﱂ ﺗﻜــﻦ أوروﺑﻴــﺔ ﺑﺼــﻮرة أﺳﺎﺳــﻴﺔ؛ إﻻ أﻧــﲏ أﺳــﺮع ﺑــﺎﻻﻋﱰاف
ﺑـ ــﺄن اﻟﻌﻠـ ــﻢ اﳊـ ــﺪﻳﺚ ﻧﺸـ ــﺄ ﻓﻌ ـ ـﻼً ﰲ أوروﺑـ ــﺎ ،وﻻ أﺗـ ــﺮدد ﰲ اﻟﻘـ ــﻮل ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﻧﺸـ ــﺄ
ﻷﺳــﺒﺎب ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮﺟــﻮدة ﰲ أوروﺑــﺎ ،ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ أوروﺑﻴًــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺣﺼﺮي.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳓﺪد اﻷﺳﺒﺎب ،ﻓﺈ ﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻣﺘﺸـﺎ ﺔ ﰲ أﻳـﺔ ﺣﻀـﺎرة ﻣـﻦ
دون ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﻀﺎرة اﻷﺧﺮى ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أوروﺑﺎ.
وﻛــﻲ أﻋﻄــﻲ ﻣﺜــﺎﻻً ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﻀــﺎرة اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓــﺈﻧﲏ أُﺷــﲑ إﱃ أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪﻣﺎ
ﻳﺼــﺮف رأﲰــﺎل ﻣــﺎﱄ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﰲ أي ﻣﻜــﺎن ﻛــﺎن ﻓــﺈن ﻧﺘــﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ُﲢﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ .وﻫﻜـﺬا ﻓﻤـﻦ اﳌﻨﻄﻘـﻲ أن ﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ أن
ﻋﻠﻤــﺎ ﰲ أﻳــﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺟــﺮى اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻴﻬــﺎ ﲟــﺎ
اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌــﺎل ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ ﺳــﻴﻨﺘﺞ ً
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻓﻠﻨﺒﺪأ إ ًذا ﺑﺎﳉﺬور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺪﻫﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻢ ،أﻻ وﻫـﻲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳌـﺎﱄ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،أو ﻣــﺎ أﺣــﺐ أن أُﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﺴــﻤﻴﺔ »اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﻌﻠﻢ«.
دور اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻢ ودور اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺮأﺳﻤﺎل:
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ﻻ ﻳﻨــﺘﺞ اﻟﺮأﲰــﺎل -ﲝــﺪ ذاﺗــﻪ وﺑﺎﻟﻀــﺮورة» -اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ«؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ
ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ؛ ﺣﻴـﺚ ﺟـﺮى ﺗﻮﻇﻴـﻒ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺮأﲰـﺎل وﱂ ﻳـﺘﻢ
اﻧﺘﺎج »اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ«.
أﻳﻀــﺎ ﻣﺜــﻞ اﻟﻨﻘــﺎش اﳌﻔﺘــﻮح واﳉــﺪال
ﳚــﺐ أﺧــﺬ ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ً
واﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون )ﺗﻮﰱ ﻋﺎم .(1406
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻘﺼـﲑ أﺳـﺘﻄﻴﻊ أن أرﻛـﺰ ﻓﻘـﻂ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ
أﻧﺘﺠ ــﺖ اﻟﻌﻠ ــﻢ اﳊ ــﺪﻳﺚ ،وأﺗ ــﺮك اﳊ ــﺪﻳﺚ ﻋ ــﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ــﻞ اﻷﺧ ــﺮى إﱃ ﻛﺘ ــﺎب
ﺟﺪﻳــﺪ ﱄ ﻳﺼــﺪر ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼً ﺑــﺈذن اﷲ .ﰲ اﻷزﻣــﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻛــﺎن اﻟﻌﻠــﻢ ﻳُﻨــﺘﺞ
ﺑﺼــﻮرة اﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ دﻋــﻢ ﺟﻬــﺔ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ،وﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ
ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻢ ،ﻛﻤـﺎ ﺣﺼـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ وﻛـﺎن رﺟـﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ ﰲ أوروﺑـﺎ اﻟـﺪاﻋﻤﲔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﻌﻠﻢ؛ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻛـﺎن اﳊﻜـﺎم اﶈﻠﻴـﻮن واﻟﺴـﻼﻃﲔ ﻳﻔﻌﻠـﻮن اﻟﺸـﻲء ذاﺗـﻪ
ﰲ اﳊﻀــﺎرة اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﻔــﺎرق أن اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﰲ أوروﺑــﺎ ّأﻣﻨــﺖ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ،
اﻷﻣ ــﺮ اﻟّــﺬي أﻋﻄ ــﻰ ﻗﺼ ــﺐ اﻟﺴ ــﺒﻖ ﻷوروﺑ ــﺎ ،وﻗ ــﺎم داﻋﻤ ــﻮ اﻟﻌﻠ ــﻢ اﳌﺴ ــﻠﻤﻮن
ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺴـﺎدس ﻋﺸـﺮ ،ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻓﺤﺴـﺐ
ﺑﺘﺤﺪي ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﺎح ّ
ﺑﺪأت اﻷﻣﻮر ﳌﺼﻠﺤﺔ أوروﺑﺎ ،وﺑﺪأ إﻧﺘﺎج »اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ«.
أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻴﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أوروﺑﺎ؟

ﺗﻄﻮران ﻣﻬﻤﺎن ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ ﻓﱰة اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ:
ّ
ﻓﻌﻠــﻰ أﺣــﺪ ﺟﻮاﻧــﺐ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﻗﻀــﻰ اﻷﺗ ـﺮاك اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠــﻰ
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴــﺔ ﻋــﺎم  ،1453وﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻷﺧــﺮى ﻗــﺎم رﺟــﻞ
ﻣﻐــﺎﻣﺮ ﻳــﺪﻋﻰ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻮﻓﺮ ﻛﻮﻟــﻮﻣﺒﺲ ﺑﺎﻹﲝــﺎر ﺧــﺎرج اﳌﺘﻮﺳــﻂ ،وﺑﻀ ـﺮﺑﺔ ﺣــﻆ
ﻧــﺎدرة ﻗــﺎم ﺑﺎﻛﺘﺸــﺎف ﻋــﺎﱂ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ ،وﻛــﺎن اﳊــﺪﺛﺎن ﻣ ـﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺸــﻜﻞ
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ﻣﺘﻘــﺎرب ﺟـ ًـﺪا ،ﻓﻠﻘــﺪ وﺿــﻌﺖ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺳـ ًـﺪا ﰲ وﺟــﻪ اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻷوروﺑﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺸ ــﺮق ﻓﺄﺻ ــﺒﺢ ﻣ ــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ــﻲ أن ﳛﻠ ــﻢ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒ ــﻮس ﰲ 1492
ﺑﺎﻹﲝﺎر ﻏﺮﺑًﺎ ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ واﳍﻨﺪ.1
أوﻻً ﺣـ ّـﻞ »ﺟﻨــﻮن اﻟــﺬﻫﺐ« ﺳـﺮ ًﻳﻌﺎ ﳏــﻞ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻮاﺑــﻞ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،واﻟــﺬي
ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟّـﱵ ﻻﺣـﻆ ـﺎ وﻓـﺮة اﻟـﺬﻫﺐ ﰲ اﳉﺰﻳـﺮة
ﻛﺎن ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮس ً
أﻳﻀ ــﺎ ﰲ
اﻟّــﱵ دﻋﺎﻫ ــﺎ »ﻫﺴ ــﺒﻨﻴﻮﻻ« ،وﺑﻌ ــﺪ ﺳ ــﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠ ــﺔ اﻛﺘﺸ ــﻔﺖ اﻟﻔﻀ ــﺔ ً
أراﺿ ــﻲ اﳌﻜﺴ ــﻴﻚ اﻟّ ــﱵ دﻋﻴ ــﺖ آﻧ ــﺬاك :إﺳ ــﺒﺎﻧﻴﺎ اﳉﺪﻳ ــﺪة« ،وﻗ ــﺪ ﲡ ــﺎوزت
اﻟﱪﺗﻐ ــﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴ ــﺎ وأﺗ ــﺖ ﺑﺜ ــﺮوة ﳑﺎﺛﻠ ــﺔ إﱃ أوروﺑ ــﺎ ،وﺟ ــﺮى »اﻛﺘﺸ ــﺎف« ﻋـ ـﻮاﱂ
أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت.
ﺑﺈﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺷـﻜﻼً آﺧ ًـﺮا ﻣـﻦ اﻟﺮأﲰـﺎل،
ﻓﻘ ــﺪ أُﺟ ــﱪ اﻷﻣﲑﻛﻴ ــﻮن اﻷﺻ ــﻠﻴﻮن ﺑ ــﺄن ﻳﻌﻤﻠـ ـﻮا ﰲ ﻣﻨ ــﺎﺟﻢ اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀ ــﺔ،
وأُﺟﱪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ.
وﻗ ــﺪ أﻓ ــﺎد وﻓ ــﺮة اﻟﺮأﲰ ــﺎل ﻫ ــﺬا اﻟﺒﻴﻮﺗ ــﺎت اﳌﻠﻜﻴ ــﺔ اﻷوروﺑﻴ ــﺔ ،وﺑﺘﺤ ــﻮل اﻟﻄ ــﺮق
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﱃ اﻷﻃﻠﺴﻲ وﺣﻮل رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﱀ أﺧﺬت اﳊﻀﺎرات اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻷﺧــﺮى ﺗﻔﻘــﺪ ﻏﻨﺎﻫــﺎ وﲣﻄــﻮ ﳓــﻮ اﻟﻔﻘــﺮ  .ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ -ﻋﻠــﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،وﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ -ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﻐﲎ ﻣﻦ اﺣﺘﻀـﺎ ﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻘﺎط ﻛﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ ،وﺑﺎﻛﺘﺸـﺎف اﻟﻌـﺎﱂ اﳉﺪﻳـﺪ ﻓﺈ ـﺎ
وﺟﻨَﺖ أوروﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﻟﻚ.
ُدﻓﻌﺖ ﺧﺎرج اﻟﺪورة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ َ
أﻳﻀــﺎ ،ودﻓــﻊ زﺧــﻢ
ﻟﻜــﻦ اﻟﻘــﻮى اﻷوروﺑﻴــﺔ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺛﺮو ــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﳐﺘﻠــﻒ ً
»اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت« اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ اﻷوروﺑﻴـﲔ إﱃ إدراك أن اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﺜـﺮوة ﳝﻜـﻦ
أن ﻳ ــﺰداد ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﺸ ــﺠﻴﻊ وﲤﻮﻳ ــﻞ ﲪ ــﻼت »اﻛﺘﺸ ــﺎف« أﺧ ــﺮى ﳑﺎﺛﻠ ــﺔ،
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وﺳﺮ ًﻳﻌﺎ ﻣﺎ أدى ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ﻧﺸﻮء ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷوروﺑﻴـﲔ
ﳊ ـ ّـﻞ اﳌﺼ ــﺎﻋﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸ ــﺎﻓﺎت ،وأﺻ ــﺒﺢ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﲔ أﻛﺜ ــﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣ ــﺎت
اﻟﻌﻠﻤـ ــﺎء ﰲ أوروﺑـ ــﺎ اﻷﻣـ ــﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷدوات اﳉﺪﻳـ ــﺪة واﳋ ـ ـﺮاﺋﻂ واﻟﻜ ـ ـﺮات
اﳉﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ )اﻟﺴ ــﻤﺎوﻳﺔ واﻷرﺿ ــﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳ ـ ـﻮاء( ،وﺗﻘﻨﻴ ــﺎت ﺑﻨ ــﺎء اﻟﺴ ــﻔﻦ،
وﲡﻤﻴــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ،وﻋﻠــﻢ اﳌﺜﻠﺜــﺎت اﳊﺴــﺎﰊ ،وﻋﻠــﻢ اﻟﻔﻠــﻚ ،وﲢﺪﻳــﺪ ﺧﻄــﻮط
اﻟﻄﻮل ﰲ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪة.
وﺣ ــﱴ اﻟﻌﺒﻘ ــﺮي ﻏ ــﺎﻟﻴﺒﻮ اﻟ ــﺬي أﺻ ــﺒﺢ ﻋﻀ ـ ًـﻮا ﰲ اﳉﻤﻌﻴ ــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴ ــﺔ
أﻳﻀــﺎ وﻗﺘًــﺎ
»دوﻟﻴﻨﺴــﻲ«  Academia de Linceiﺣ ـﻮاﱄ اﻟﻌــﺎم  1609ﺻــﺮف ً
ﻃﻮﻳﻼً ﰲ ﺑﻨﺎء اﻵﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أﻣﺎ ﲨﻌﻴـﺔ دوﻟﻴﻨﺴـﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
اﻷﻛﺎدﳝﻴ ــﺔ ﻓﻜ ــﺎن أول ﻣﺸ ــﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻳﱰﻛ ــﺰ ﻋﻠ ــﻰ اﺳ ــﺘﻐﻼل اﻟﻨﺒﺎﺗ ــﺎت اﻟﻄﺒّﻴ ــﺔ ﰲ
اﳌﻜﺴﻴﻚ.
ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﲟﻘ ــﺪور ﻛ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺘﻄ ــﻮرات أن ﺗ ــﺆدي إﱃ ﻓ ــﺮق ﻛﺒ ــﲑ ﻟ ــﻮ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻟﺮأﲰـﺎل وإﻧﺘـﺎج اﻟﻌﻠـﻢ ،وﱂ ﺗﻘـﺾ اﻛﺘﺸـﺎﻓﺎت ﻏـﺎﻟﻴﺒﻮ
ﻣﺜــﻞ أﻗﻤــﺎر ﻛﻮﻛــﺐ ﺟــﻮﺑﻴﱰ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﱂ اﻷرﺳــﻄﻲ ،ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﳚــﺐ
أن ﺗﻔﻌﻞ ،وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺴـﻤﻴﺘﻬﻢ ﻋﺮﺿـﺖ ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﳒﻮم اﳌﺪﻳﺸﻲ«.
أﻣ ــﺎ أﻫ ــﻞ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴ ــﺔ ﻓﻘ ــﺪ ﺳ ــﺎروا ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻏﻠ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ اﳋﻄـ ـﻰ اﻟﺴ ــﺎﺑﻘﺔ ﻷﻫ ــﻞ
ﻓﻠﻮرﻧﺴ ـ ــﺎ ،وﻗ ـ ــﺪﻣﻮا ﰲ اﻟﻌ ـ ــﺎم  1477ﻣﻔﻬ ـ ــﻮم إﻋﻄ ـ ــﺎء ﺑ ـ ـ ـﺮاءات اﻻﺧﱰاﻋ ـ ــﺎت
اﳉﺪﻳـﺪة ،وﻗــﺪ أدى ذﻟــﻚ -ﻣــﻦ دون ﻗﺼـﺪ -إﱃ ﺑــﺪء ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻌﻠﻤــﻲ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ اﻷﻛﺜــﺮ ارﺗﺒﺎﻃًــﺎ ﺑــﺪورة اﳊﻴــﺎة اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻛﻠــﻪ.
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ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﻟﻌﻠـﻢ وﺗﻔﺮﻋﺎﺗـﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﺑـﺪأ ﻛﻼﳘـﺎ ﰲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻷرﺑـﺎح
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء.
ﻟﻜﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﻮى ﻣﻈﻬـﺮ ﺑﺴـﻴﻂ ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻜـﺎر ،وﻗـﺪ
ﻓﻬﻤــﺖ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴــﺔ -وﻛــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ أﺗــﺖ ﺑﻌــﺪﻫﺎ -ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺑـﺮاءة اﻻﺧـﱰاع
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،وﺣﺎوﻟﺖ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻀﺎرﻫﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲢﺪﻳـﺪ زﻣـﻦ ﻣﻌـﲔ ﳍـﺎ،
إﻻ أ ـ ــﻢ اﺷـ ــﱰﻛﻮا ﲨـ ــﻴﻌﻬﻢ وﺑـ ــﻮﻋﻲ ﻣـ ــﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴـ ــﻖ ﻣﻨـ ــﺎﻓﻊ ﲡﺎرﻳـ ــﺔ وﻟﻺﻧﺘـ ــﺎج
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺘﺠــﺎ ﻟﻠﺮأﲰــﺎل ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ اﻟﻌﻜــﺲ ،وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ،أﺻــﺒﺢ اﻟﻌﻠــﻢ ﻣﻨُ ً
اﻷﺳ ــﺎس ﻓﺈﻧ ــﻪ أﺳ ــﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪور اﻟّــﺬي ﻟﻌﺒ ــﻪ اﻟﻌﻠ ــﻢ ﰲ اﳊﺼ ــﻮل ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺮأﲰﺎل ﺧﻼل ﻋﺼﺮ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ،وأﺻﺒﺢ إﺻﺪار ﺑﺮاءة اﺧﱰاع ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻓﻌـﺎﻻً
ﳌﻜﺎﻓـ ــﺄة اﻟﻌﻠﻤـ ــﺎء؛ ﺑﻴﻨﻤـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــﺖ ﺳـ ــﻠﺒﻴﺘﻪ أﻧـ ــﻪ ﱂ ﳝـ ــﻨﺢ اﳉﻤﻬـ ــﻮر اﻟﻌـ ــﺎم ﻓﻮاﺋـ ــﺪ
اﻻﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﻔــﱰة ﻣــﺎ ،وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﺣﺼــﺮ ﺑـﺮاءة اﻻﺧـﱰاع
ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﻖ.
ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ً
و َﳊِـ َـﻖ إﺻ ــﺪار ﺑـ ـﺮاءات اﻻﺧـ ـﱰاع ﺑﻔ ــﱰة وﺟﻴ ــﺰة إﻧﺸ ــﺎء ﺷ ــﺮﻛﺎت أﻋﻤ ــﺎل ﻛﺒ ــﲑة
ﻓﺮﺿﺖ اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺠـﺎرة؛ ﻣﺜـﻞ ﺷـﺮﻛﺎت اﳍﻨـﺪ اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ
وﻫﻮﻟﻨــﺪا وﻓﺮﻧﺴــﺎ وإﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﳕــﺎذج ﳌــﺎ ﻧﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻴــﻮم
»اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺔ«.
وﻗﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﺑﺒﻂء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺼـﺮ
ـﺘﻤﺮا ،وﻛــﺎن ﰲ ﻋــﺪاد ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣــﻦ ﺑــﲔ
اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟــﺬي ﻻ ﻳ ـﺰال ﻣﺴـ ً
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻠﻐـﺎت وأﻓﻀـﻞ ﻋﻠﻤـﺎء اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ وأﻓﻀـﻞ
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ﻋﻠﻤﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧـﱪاء اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﲔ
ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة.
واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ً
ﻟــﻴﺲ اﻻﺣﺘﻜــﺎر أو إﺻــﺪار ﺑـﺮاءات اﻻﺧـﱰاع ﺣﻴﺎدﻳـًـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ،
داﺋﻤـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟـﺮﺑﺢ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟـﺮﺑﺢ ﻛـﺎن ً
ﻣﺜــﺎر ﺗﺴــﺎؤل أﺧﻼﻗــﻲ ،وﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌــﺮء أن ﻳﻘــﻮل ﺣــﱴ ﰲ اﻟــﺰﻣﻦ اﳊــﺪﻳﺚ :إن
ﺑـ ـﺮاءات اﻻﺧـ ـﱰاع اﳌﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺄدوﻳ ــﺔ اﻷﻣـ ـﺮاض اﳊﺮﺟ ــﺔ ،واﻟ ــﱵ ﳝﻜ ــﻦ أن ﺗﻜ ــﻮن
ﺣﺎﲰــﺔ ﰲ ﺷــﺆون اﳊﻴــﺎة واﳌــﻮت ﺗﻮﺷــﻚ أن ﺗﻜــﻮن ﻧﺸــﺎﻃﺎ إﺟﺮاﻣﻴــﺎ .واﻋﺘﻘــﺪ
اﻟ ــﺒﻌﺾ ﺑ ــﺄن ﺑـ ـﺮاءات اﻻﺧـ ـﱰاع ﺗﺴ ــﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘ ــﻒ ﺣﺠ ــﺮ ﻋﺜ ــﺮة أﻣ ــﺎم اﻧﺘ ــﺎج
اﻻﺑﺘﻜــﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ اﻷﻣــﺎم ،ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﺆﺧــﺬ
ﺑـ ـ ـﺮاءات اﻻﺧـ ـ ـﱰاع وﺗﻮﺿ ـ ــﻊ ﰲ ﻣﻜ ـ ــﺎن ﻻ ﳝﻜ ـ ــﻦ اﺳ ـ ــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴ ـ ــﻪ ﻹﻗﺼ ـ ــﺎء
أﻳﻀــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ
اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ ﻣــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻫــﻲ -ﰲ أﻗــﻞ اﻷﺣـﻮال -ﲤﻨــﻊ ً
ﻣﺆﻛــﺪ ﺗــﺪﻓﻖ اﻷﻓﻜــﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺧﻮﻓًــﺎ ﻣــﻦ ﺧﺴــﺎرة ﻓﻜــﺮة ﻣــﺎ ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﺟــﺰءًا ﻣــﻦ
ﺑﺮاءة اﺧﱰاع زﻣﻴﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل ذاﺗﻪ.
روﺣــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،واﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ وﺻــﻔﻬﺎ
أوﻟــﺪت ﻫــﺬﻩ اﻟﻈــﺮوف ً
ﺑﺄ ــﺎ ﻣﺰﺟــﺖ ﺑــﲔ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺑ ـﺮاءات اﺧ ـﱰاع ﻟﻼﺧﱰاﻋــﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﻣـﻦ اﻟﺜـﺮوة اﻟـﱵ أﺗـﺖ
أﻳﻀــﺎ
ﻣﻮﻟــﺖ ً
ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺮأﲰــﺎل اﻟّــﺬي ﰎّ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت اﻟّــﱵ ّ
اﻷﲝــﺎث اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺑـﺮاءات اﻻﺧـﱰاع ،ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺮأﲰــﺎل اﻹﺿــﺎﰲ
اﻟّﺬي ﰎّ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ .إن ﻫـﺬا اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑﺎﻟـﺬات ﺑـﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻌﻠـﻢ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻮرة اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ .أﻣﺎ اﳋﻄﻮة
واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ اﻟّﺬي
ّ
اﻟﺘﺎﻟﻴ ــﺔ ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ ﰲ ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﻛ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
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ﺷ ــﺮﻛﺎت ﲡ ــﺎرة ﻋﻤﻼﻗ ــﺔ ﻣﺜ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛﺎت اﳍﻨ ــﺪ اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ اﻟّ ــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎﺑ ًﻘﺎ،
أﻳﻀــﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻟّــﱵ
وﳊﻘــﺖ ــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ً
ﻣﻨﺎﺧــﺎ ﻟﻨﻘــﺪ وﺗﻘــﻮﱘ اﻻﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ،وﻟــﻴﺲ
ﻧﻈﻤــﺖ أﻧﺸــﻄﺔ ،وأﻧﺸــﺄت ً
ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﳌﺼــﺎدﻓﺔ أن ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة اﳉﻨﺴــﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴــﺎت
واﳉﻤﻌﻴﺎت ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﻮاﱄ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸـﺮ.
وﺑﺎﻟﺘﺄﻣــﻞ ﻓﻴﻤــﺎ ﺣﺼــﻞ ﻣﺎﺿــﻴًﺎ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ ﻋ ـ ّﺪ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺎت ﻣﻌﺎﻫــﺪ أﲝــﺎث
ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺑــﺎﳌﻌﲎ اﳊــﺪﻳﺚ واﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺄﻣــﻞ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ إﱃ اﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت ﲡﺎرﻳــﺔ
ﻣﺜﻤ ـ ــﺮة .وﻻ زاﻟ ـ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳊـ ـ ـﻮاﻓﺰ ﻣﺘ ـ ــﻮﻓﺮة ﰲ أﻗﺴ ـ ــﺎم اﻷﲝ ـ ــﺎث واﻟﺘﻄ ـ ــﻮﻳﺮ ﰲ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒــﲑة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق وﻃــﲏ أو دوﱄ ،واﻟــﱵ ﺗﻌــﺪ
اﻟﻮرﺛــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﲔ ﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳍﻨــﺪ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﳌﺜــﻞ
ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻼ زاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮي ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮة.
ﻧﺘﺎﺋﺞ أوﻟﻴﺔ:

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺮﺑﺢ أﺻﺒﺢ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﻌﻠـﻢ اﳊـﺪﻳﺚ؛ ﻓـﺈن اﻟﺴـﲑورة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ذا ـﺎ
ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷوﻗــﺎت ﲡﻨــﺐ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺗﻨــﺘﺞ ﻋــﻦ
ﲢــﺪﻳﺎت ﻏــﲑ ﻣﻘﺼــﻮدة؛ وﻟﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
ﺳـ ــﻴﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴًـ ــﺎ إذا اﺳـ ــﺘﻄﺎع ﺷـ ــﺨﺺ أو اﺛﻨـ ــﺎن أن ﻳﻨﺘﺠـ ــﺎ رﲝًـ ــﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴـ ــﺔ ﻛـ ــﻞ
اﻟﻨﻔﻘ ــﺎت وﺗ ــﻮﻓﲑ رﺑ ــﺢ ﻟﻜ ــﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋ ــﺔ .ﻋﻠ ــﻰ اﳉﺎﻧ ــﺐ اﻵﺧ ــﺮ ،ﻓ ــﺈن اﻟﺒﺤ ــﺚ
ﲤﺎﻣــﺎ ﰲ أوﻗــﺎت ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ إﻧﺘــﺎج اﺑﺘﻜــﺎرات
اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟّــﺬي ﻳﺒــﺪو ﻧﻈﺮﻳـًـﺎ ً
ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺤﻴــﺎة ﲡﺎرﻳًــﺎ ﰲ أوﻗــﺎت ﻻﺣﻘــﺔ ،وﰲ اﻟﻠﺤﻈــﺔ اﻟّــﱵ ﺗﻮﺿــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ
اﻟــﺪورة ﰲ ﻣﻜﺎ ــﺎ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﺐ وﻗﻔﻬــﺎ .أﻣــﺎ اﻟﻨﻘﻄــﺔ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟّــﱵ
أود اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أن أوروﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺣﱴ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ اﻛﺘﺸــﻔﺖ أﻛﺜــﺮ ﺻــﻔﺎت اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ أﳘﻴــﺔ؛ أي أن اﻟﻌﻠــﻢ ﻗــﺎدر
ﻋﻠـﻰ إﻧﺘـﺎج اﻟﺮأﲰــﺎل ،وﺣـﱴ اﻟﺸـﺮف اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﳝﻜـﻦ -ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷوﻗــﺎت -أن
ﺪ ﺷـﻜﻼً ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل اﻟﺮأﲰـﺎل ﻛﻤـﺎ أﺻـﺮ ﻣـﺎرﻳﻮ ﺑﻴـﺎﺟﻴﻮﱄ Mario Biagioli
ﻳﻌـ ّ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﻴﺒﻮ.
ﻫﺬا اﻻﺳـﺘﻨﺘﺎج اﳌﺒـﺪﺋﻲ ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻨـﺎ ﲜـﻮاب ﺳـﺆال ﻧﻴـﺪﻫﺎم اﻟﺸـﻬﲑ اﻟّـﺬي أﺷـﺮﻧﺎ
إﻟﻴ ـ ــﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳ ـ ــﺔ ،ﻓﺒﻌ ـ ــﺪ ﲢﺪﻳ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺮاﺑﻂ ﺑ ـ ــﲔ »اﻟﻌ ـ ــﺎﱂ اﳊ ـ ــﺪﻳﺚ« واﻟﻈ ـ ــﺮوف
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟّــﱵ ﺳــﺎدت أوﻻً ﰲ أوروﺑــﺎ ﻓــﺈن اﻟﺴ ـﺆال ﳚــﺐ أن ﻳُﻌــﺪل ﻗﻠــﻴﻼً.
ﻧﺴ ــﺘﻄﻴﻊ اﻵن اﻟ ــﺰﻋﻢ أن وﻻدة اﻟﻌﻠ ــﻢ اﳊ ــﺪﻳﺚ ﰲ أوروﺑ ــﺎ ﺟ ــﺎء ﻧﺘﻴﺠ ــﺔ ﻟﺜﻼﺛ ــﺔ
ﺗﻄﻮرات أوروﺑﻴـﺔ ﻣﻬﻤـﺔ) :أ( اﻻﻛﺘﺸـﺎف ﺑﺎﳌﺼـﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻌـﺎﱂ اﳉﺪﻳـﺪ) .ب( ﺑـﺪء
ﻋﻤﻠﻴــﺔ وﺻــﻞ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﻈــﺎم ﺑـﺮاءات اﻻﺧـﱰاع.
ـﲑا ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ وﺗﻨﺴ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻨﺸ ــﺎﻃﺎت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﺆﺳﺴ ــﺎت ﻣﺜ ــﻞ
)ج( أﺧ ـ ً
ﺷـ ــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠـ ــﺎرة واﻷﻛﺎدﳝﻴـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـ ــﺔ واﳉﻤﻌﻴـ ــﺎت اﳌﻠﻜﻴـ ــﺔ .أﻣـ ــﺎ اﻟﺴ ـ ـﺆال
اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻬﻮ :ﳌﺎذا ﱂ ﺗﺘﺒـﻊ اﳊﻀـﺎرات اﻷﺧـﺮى اﻟﻄـﺮق ذا ـﺎ؛ ﺣﻴـﺚ إﻧـﻪ ﻛـﺎن
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻧﻴﺪﻫﺎﱘ؟
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺒﺪﻳﻞ ذي اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮء أن ﻳﻌﱰف ﻣﻨـﺬ
اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أن اﳌﺼــﺎدﻓﺎت ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﻜــﺮر أو ﳜﻄــﻂ ﳍــﺎ ،ﻫﻜــﺬا ﱂ ﺗﻜــﻦ أﻳــﺔ
ﺣﻀــﺎرة أﺧــﺮى ﻣﺴــﺘﻌﺪة أو ﻣﺘﻮﻗــﻊ ﳍــﺎ أن ﲤــﻮل ﻣﻐــﺎﻣﺮ ﻳﺒﺤــﺮ ﻏﺮﺑـًـﺎ ﰲ اﶈــﻴﻂ
اﻟّــﺬي ﻛــﺎن ﺣﺠﻤــﻪ ﻣﻌﺮوﻓًــﺎ ﺑﺄﻧــﻪ ﻫﺎﺋــﻞ )إذا اﻓﱰﺿــﻨﺎ ﻏﻴــﺎب اﻟﻘــﺎرة اﻷﻣﲑﻛﻴــﺔ
ـﲑا واﺣ ًـﺪا( وﻳﺄﻣـﻞ ﰲ
واﻋﺘﱪﻧﺎ أن اﶈﻴﻄﲔ اﻷﻃﻠﺴﻲ واﳍـﺎدئ ﺑﺸـﻜﻼن ﲝ ًـﺮا ﻛﺒ ً
أن ﻳﺼــﻞ ﻣﺼــﺎدﻓﺔ إﱃ ﻗــﺎرة ﻣﺜــﻞ اﻟﻘــﺎرة اﻷﻣﲑﻛﻴــﺔ اﻟّــﱵ ﺳــﺘﺪﻓﻊ ﻛــﻞ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ
ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ ﺛﺮوا ـ ــﺎ اﳍﺎﺋﻠـ ــﺔ .وﻻﺑـ ــﺪ أن ﳑـ ــﻮﱄ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒـ ــﻮس ﻛـ ــﺎﻧﻮا ﺟﻬـ ــﻼء ﲝﺠـ ــﻢ
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ـﺘﻤﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒ ـ ــﻮس ﺑﺎﻻﻋﺘﻘ ـ ــﺎد -ﺣ ـ ـ ّـﱴ أﻳﺎﻣ ـ ــﻪ
وﻣﻘ ـ ــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜ ـ ــﺮة اﻷرﺿ ـ ــﻴﺔ ،واﺳ ـ ـ ّ
اﻷﺧــﲑة -ﺑﺄﻧــﻪ وﺻــﻞ ﻓﻌ ـﻼً إﱃ اﻟﺸ ـﻮاﻃﺊ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨــﺪ ،وﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﺪﻳــﻪ أﻳــﺔ
ﻓﻜــﺮة ﺑﺄﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ أن ﳚﺘــﺎز ﻗــﺎرة واﶈــﻴﻂ اﳍــﺎدئ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﳍﻨــﺪ.
ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻲ وﺣﺴـﺎﺑﻴﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﰲ اﳊﻀـﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ ﺟﻴـﺪة
ﻋ ــﻦ ﺣﺠ ــﻢ اﻟﻜ ــﺮة اﻷرﺿ ــﻴﺔ ،وﻛ ــﺎﻧﻮا ﺳ ــﻴﻌﺪون أن ﳏﺎوﻟ ــﺔ ﲢﻘﻴ ــﻖ »ﺻ ــﺪﻓﺔ«
ﻛﺼــﺪﻓﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒــﻮس ﳎــﺮد ﻋﻤــﻞ ﻃــﺎﺋﺶ .وﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﺮأﲰــﺎل اﻟّــﺬي ﰎّ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻛﺘﺸــﺎف اﻟﻌــﺎﱂ اﳉﺪﻳــﺪ ﻛــﺎن ﳝﻜــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ
ﺑﻮﺳ ــﺎﺋﻞ أﺧ ــﺮى ﻛﻤ ــﺎ ﺟ ــﺮى ﺧ ــﻼل اﻟﻔـ ـﱰات اﻟﺘﺎرﳜﻴ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬا
اﻻﻛﺘﺸ ــﺎف ﺑﺎﻟ ــﺬات ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺮة أﻏ ــﲎ أوروﺑ ــﺎ وأﻓﻘ ــﺮ ﺑ ــﺎﻗﻲ أﺻ ــﻘﺎع اﻟﻌ ــﺎﱂ ﻣ ــﻦ
ﺧ ــﻼل ﲢﻮﻳ ــﻞ ﻃ ــﺮق اﻟﺘﺠ ــﺎرة ،وﻫﻜ ــﺬا أﺻ ــﺒﺢ اﻟﻌﺜ ــﻮر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺮأﲰ ــﺎل أﺻ ــﻌﺐ
ﺣﱴ وﻟﻮ ﺣﺎول أﺣﺪﻫﻢ ﲨﻌﻪ.
ﻓﺄﺻﻌﺐ ّ
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط اﻷﻛﺜﺮ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ
أﻳﻀ ــﺎ :ﳌ ــﺎذا ﻻ ﳝﻜ ــﻦ ﳍ ــﺬﻩ اﻟﻈ ــﺮوف ﻧﻔﺴ ــﻬﺎ أن ﺗﻮﺟ ــﺪ ﰲ
اﳌ ـ ـﺮء أن ﻳﺴ ــﺄل ً
اﳊﻀﺎرات اﻷﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ؟ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﻫـﺬا اﻟﺴـﺆال ﻛـﺎن اﻷﻛﺜـﺮ أﳘﻴـﺔ،
واﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻴ ــﺪﻫﺎم وﺛﻴ ــﱪ وﻣﺮﺗ ــﻮن أن ﻳﺴ ــﺄﻟﻮﻩ .ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟ ــﻚ،
اﳉـﻮاب ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴـﺆال ﻻ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ ﻧﺸــﻮء اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ
ﻌﺪا أﺧﻼﻗﻴًﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟـﻪ ﻧﺘـﺎﺋﺞ
ﰲ أوروﺑﺎ؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن ﻟﻪ ﺑُ ً
ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟّـﱵ ﻻ زاﻟـﺖ ﳏﻜﻮﻣـﺔ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء.
أن اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺣﺘﻜــﺎري ﻟ ـﱪاءات اﻻﺧ ـﱰاع ،أو ﻣــﻨﺢ اﻻﺣﺘﻜــﺎر ﺑﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة
ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺎت -ﻣﺜ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛﺎت اﳍﻨ ــﺪ اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ -ﺗﺘﺼ ــﻞ ﺑ ــﺄﻣﻮر أﺧﻼﻗﻴ ــﺔ ذﻛﺮﻧﺎﻫ ــﺎ
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ﺳـ ــﺎﺑ ًﻘﺎ ،وﻫـ ــﺬﻩ اﻟﺴـ ــﻤﺔ ﺑﺎﻟـ ــﺬات ﻟﻠﻌﻠـ ــﻢ اﳊـ ــﺪﻳﺚ ﺳـ ــﺘﺠﻌﻞ ﺗﺒﻨﻴﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻗﺒـ ــﻞ
ﳑﻨﻮﻋـﺎ ﺑﺸـﺪة
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻛـﺎن ً
ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺒﺪو أن ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﺎ ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮد اﻟﺼـﲔ ﻛـﺬﻟﻚ؛
ﻷن ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﻣﺆﺷ ـﺮات ﺑــﺄن اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ رﺑــﺢ ﺷﺨﺼــﻲ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻢ اﻟﺸــﺨﺺ
ﻛﺎن
ﻣﻜﺮوﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﲔ ،أﻣﺎ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻨـﺎك أﺣﺎدﻳـﺚ ﻣﻨﺴـﻮﺑﺔ
ً
إﱃ اﻟﺮﺳﻮل ﳏﻤﺪﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻜـﺎر وﻳﺴـﺎوﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ،إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓـﺔ وﻟـﻴﺲ اﺣﺘﻜﺎرﻫـﺎ ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺟـﺮى
ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟّﺬي رواﻩ اﺑﻮ داوود ﻋﻦ أﰊ
ﻫﺮﻳﺮﻩ» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» :ﻣﻦ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻜﺘﻤﻪ أﳉﻤﻪُ
اﷲ ﺑﻠﺠﺎم ﻣﻦ ﻧﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«.2
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻷي ﻋـﺎﱂ ذي ﻋﻘـﻞ راﺟـﺢ ﻟﻴﺴـﻌﻰ -ﺑـﻞ
ﺣﱴ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﺑـﺮاءة اﺧـﱰاع .ﻛﺎﻧـﺖ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗﻌـ ّﺪ ﻣﻠﻜﻴـﺔ
ﺣﱴ ﻟﻴﻔﻜﺮّ -
ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻣﻨ ــﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ،وﳍ ــﺬا واﻷﺳ ــﺒﺎب أﺧﻼﻗﻴ ــﺔ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﳑﻜﻨً ــﺎ اﺣﺘﻜﺎرﻫ ــﺎ أو
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﱰاع ﺎ.
ﰲ اﻹﺳــﻼم ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻮاﺟــﺐ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــﺔ ،إﻻّ أن ﻫــﺬا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺳــﻬﻼً
ﻟﻠﺘﻀــﺤﻴﺔ ﻓﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺒ ــﺪو أن اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓ ـﺔ ﲝﺮﻳــﺔ ﺳــﺘﻔﻘﺪ اﳊﺎﺻ ــﻞ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﲦــﺎر ﻋﻤﻠــﻪ أو ﲦــﺎر ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻔﻜــﺮي ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ،وﱂ ﻳﻜــﻦ اﻹﺳــﻼم
أﻳﻀ ــﺎ ،وﻛ ــﺎن اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ دراﻳ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺮﺑﺢ
ﻳﺮﻳ ــﺪ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻏ ــﲑ ﻋ ــﺎدل ً
اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا راﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم
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ﺑــﺎﻟﻘﻔﺰة اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ،واﻟﺴــﻤﺎح ﻷﺣــﺪ ﺑﺎﺣﺘﻜــﺎر أﻳــﺔ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
أﻳﻀــﺎ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎﻟــﻚ واﺟــﺐ ﻹﻧﺘــﺎج »اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﻨــﺎﻓﻊ« ،ﻏــﲑ أن ﻫــﺬﻩ
ﰲ اﻹﺳــﻼم ً
اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﻟﻺﻏﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼـﻲ
ﻟﻠﻔ ــﺮد .وإذا اﺗﺒﻌﻨ ــﺎ ﺗﻄ ــﻮر اﻟﻔﻜ ــﺮ ﻫ ــﺬا إﱃ ﺎﻳﺘ ــﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴ ــﺔ ،ﻟﻮﺟ ــﺪﻧﺎ أن ﻫ ــﺬا
اﳌﻮﻗ ــﻒ اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﺑﺮأﻳ ــﺔ ﻟﻴﺴ ــﻤﺢ ﲟﻔﻬ ــﻮم اﻻﺣﺘﻜ ــﺎر اﻟّــﺬي ﻫ ــﻮ ﰲ
أﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع.
ﺗﺄﺧﺮت اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ وﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺐء
اﻟﺘــﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻨﻤــﻮ ،ﰒ ﺑــﺪأت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار
ﻓﺘﺎوى ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻫـﺬا اﻟﺘﻄـﻮر
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎرﻩ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أو ﺣﻮﳍﺎ .أﻣﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟﻮﺣﻴـﺪ
اﻟّﺬي أﻋﺮﻓﻪ ،واﻟﺬي ﻳﺒـﺪو أﻧـﻪ ﻗـﺎم ﺑـﺎﻟﺮﺑﻂ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑـﲔ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟـﺮﺑﺢ
اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.
وﻟﺮﲟــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻘ ـﺮارات ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻛﺜــﲑة أﺧــﺮى ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ ،ﺗﺒــﺪو
أﻳﻀــﺎ ﺧﻄــﻮة
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﺘﺒــﺔ اﳋــﺮوج ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻠــﻒ .اﲣــﺬت ﻫــﺬﻩ اﻟﺪوﻟــﺔ ً
أﺧــﺮى ﻣﻬﻤــﺔ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻗــﺮرت أن ﲣﺼــﺺ ﺣـﻮاﱄ  20ﺑﺎﳌﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬــﺎ -أي
ﲤ ــﻮﻳﻼً ﺟ ــﺪﻳًﺎ -ﻟﻠﺘﻌﻠ ــﻴﻢ واﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﲰ ــﺎﱄ ﰲ اﻷﲝ ــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ،وﻟ ــﺪى
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وزارة ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﺑﺪاع ،وﻗﺪ ﺣﺚ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون
ﻫــﺬﻩ اﻟــﻮزارة اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﲨــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺟــﺮﺟﻴﺲ ﰲ ﻣــﺆﲤﺮ ﻟﻸوﻧﻴﺴــﻜﻮ ﰲ
ـﺺ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻋﻠىﺈاﻧﺘــﺎج »ﻋﻠــﻢ ﳝﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ
آب/اﻏﺴــﻄﺲ  ،2007ﺣـ ّ
ﻋﻠﻤ ــﺎ ﻳﺴ ــﺘﻬﻠﻚ ﺣﺼـ ـﺮﻳًﺎ ﰲ ﻏ ــﺮف اﻟﺪراﺳ ــﺔ وﳐﺘـ ـﱪات
ﰲ اﻟﺴ ــﻮق« ،وﻟ ــﻴﺲ ً
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اﻷﲝﺎث .ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻻوﻧﻴﺴﻜﻮ ذاﺗﻪ ذﻫﺐ اﻟﱪوﻓﻴﺴـﻮر ﻋﻤـﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ -ﻋﻀﻮ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم -ﺧﻄﻮة أﺑﻌﺪ ﻟﻴﻌﻠﻦ أن »اﻟﻌﻠـﻢ
ﺟﻴﺪا ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ إﻻّ إذا ﺟﺮى ﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ أرﺑﺎح ﰲ اﻟﺴﻮق«.
اﳉﻴﺪ ﻟﻴﺲ ً
إﻻ أﻧﲏ ﻟﺴـﺖ ﻣﺘﺄﻛ ًـﺪا ﻣـﻦ أن اﻟـﻮزﻳﺮ اﳌـﺎﻟﻴﺰي وأﻛـﺎدﳝﻴﻲ اﻟﻌﻠـﻢ أو اﻟﻔﻘﻬـﺎء -
ﻣﻌﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أو ﻣـﺎ
اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻤﻌﻮن ً
ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت -ﻗﺪ ﻓﻜﺮوا ﻣﻠﻴًـﺎ ﺑﺎﻵﺛـﺎر اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻨﻈـﺎم ﺑـﺮاءة
اﻻﺧﱰاع وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ .وﻟﻦ ﺗﺼـﻴﺒﲏ اﳌﻔﺎﺟـﺄة أن أﲰـﻊ ﰲ
ﻳــﻮم ﻣــﻦ اﻷﻳــﺎم أن ﺑﻌــﺾ أوﻟﺌــﻚ اﻟــﺬﻳﻦ ﺻ ـﺮﻓﻮا وﻗﺘًــﺎ ﻃــﻮﻳﻼً ﰲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬــﻮم
اﻟﺒﻨ ــﻮك اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ــﺪف ﲡﻨ ــﺐ اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة ﻛ ــﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ــﺔ ،ﺳ ــﻴﺘﻢ دﻋ ــﻮ ﻢ ﺛﺎﻧﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ وإﳚـﺎد اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟّـﱵ ﺳـﺘﺤﻮل ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮاءة
اﻻﺧـﱰاع اﳌـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺿــﻮح ﺑﺈﻧﺘــﺎج اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ إﱃ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺆول اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًــﺎ.
وﺧــﻼل اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺬﻟﻚ أﲤــﲎ أن ﻳﻜــﻮن دﻟــﻴﻠﻬﻢ ﻫــﻮ اﳌﺒــﺪأ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻬــﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟّﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎس ﳌﺼﻠﺤﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد.
إن اﻟﺘﺤ ــﺪي اﳊﻘﻴﻘ ــﻲ اﻟّــﺬي ﳚﺎﺑ ــﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت اﻻﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻴ ــﻮم ﻟ ــﻴﺲ ﻓﻘ ــﻂ
اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﻣﺎج اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ اﻟﺪورة
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﺮأﲰﺎل ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻬﻠ ًﻜﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻠﻢ ً
ﻟﻪ؛ ﺑﻞ ﻫـﻮ أﻳﻀـﺎ ﳎﺎ ـﺔ اﻟﺘﺤـﺪي اﻵﺧـﺮ اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﺑﺘﺠﻨـﺐ اﳌﺸـﺎﻛﻞ واﳌﺼـﺎﺋﺐ
اﻟّﱵ ﻗﺎم ﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻌﻼً ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﻷﻧـﲏ أﻋﺘﻘـﺪ
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح؟ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼً ً
أن ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼـﺮ اﳊــﺪﻳﺚ واﳌﻌــﻮﱂ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــﻢ اﳊــﺪﻳﺚ أن ﻳﻨﺎﺿــﻞ ﺑﻘــﻮة ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ إﻧﻘـﺎذ أﺟـﺰاء ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ ﻛﻮﻛﺒﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﺮ واﻟﺘﺨﻠّـﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻌﻠـﻢ اﳊـﺪﻳﺚ
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ﻳﻮﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻌﻠﻢ اﳌﺘﻘ ــﺪم وﻣﻬﻤ ــﺎ ﻗ ــﺪ
ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ -إذا ﻣ ــﺎ ﳊ ــﻖ ً
ﻳﻜــﻮن ﻣﺒﺘﻜـ ًـﺮا -ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻴﻈﻞ ﻣﻀــﻄﺮا إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻧﻈــﺎم آﺧــﺮ أﺻــﺒﺢ ﺷــﺎﻣﻼً
ﻣﺴﻴﻄًﺮا ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
إن ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺒﻠ ــﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ذا ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟّــﱵ ﺣﺎﻛ ــﺖ اﳊ ـﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ــﺔ ﰲ ﻋﻤ ــﻖ
ﻧﺴــﻴﺞ إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،وﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﳌــﺮء ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺣـ ّـﱴ اﻟﻘــﻮل :ا ــﺎ
واﻓﻘـ ــﺖ ﻣـ ــﺎ ﳝﻜـ ــﻦ ﺗﺴـ ــﻤﻴﺘﻪ ﲝـ ــﻖ ﻏﻠﻄـ ــﺔ أﺧﻼﻗﻴـ ــﺔ؛ أي اﻟﺴـ ــﻤﺎح ﻟﻼﺣﺘﻜـ ــﺎر
واﺳــﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﻔﻴــﺪة .واﻟﺴـﺆال ﻫــﻮ ﻫــﻞ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌــﺎﱂ ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﻟﻠﺤــﺎق ــﺬﻩ
اﳌﻤﺎرﺳ ـ ـ ــﺔ ﻟﻜ ـ ـ ــﻲ ﻳﺘﻄ ـ ـ ــﻮر ،أو ﺳ ـ ـ ــﻴﺒﻘﻰ إﱃ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻻ ﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧًـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠّـ ـ ــﻒ
وﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو وﺿﻌﻪ اﻟّﺬي ﳝﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ؟
 -ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮض ﺑﻌﺾ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ،وﻟﻜﻦ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ

1

اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ وﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺮى ﺑﻮﺿﻮح ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺘﺠﺎرة .ﻻ ﺷﻚ أن

ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺒﺮﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ أوروﺑﺎ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻣﺜﻞ اﻷواﻧﻲ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﻟﻔﺨﺎرﻳﺎت واﻟﺤﺮﻳﺮ

واﻟﻤﻮﺳﻠﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎف اﻟﻨﺎﻋﻢ )ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻮﺻﻠﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﻟﻴﺎ( ،واﺳﺘﻔﺎدت

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﺪﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ

اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺐ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻟﻴﺴﺖ أراﺿﻲ واﺳﻌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺼﺐ
اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻘﻄﻦ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ.
وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻌﺘﺮﻓﻮن أﻳﻀﺎ أن اﻟﺤﺪود اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب

ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﺎرب اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ،واﻹ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﺮء اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ »اﻷﺗﺮاك« ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ وﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻧﺸﻮء ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮق .وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﻓﺈن اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻛﺎن ﺑﺄن »اﻟﺴﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ« ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ وأﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ ﻋﻘﻞ ﻛﻮﻟﻤﺒﻮس ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن

ﻓﺎﺳﻜﻮ دا ﻏﺎﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف ﺷﺎﻃﺊ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﻮات ووﺻﻞ إﻟﻰ رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﺲ ﺑﺨﻤﺲ
أو ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  .1492ﻛﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ وأﻗﻞ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﺲ؛
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺎوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻛﻞ اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن

اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ رﺣﻠﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎءا ،ﻛﺎن ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ »أﻛﺜﺮ ﺟﻨﻮﻧﺎ« ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻻﺗﺠﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺮﺑﺎ
إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺪى ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﻇﻦ أﻧﻪ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ! )ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺪاد ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة(.
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ﺑﻌض اﻹدراﻛﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
رﺿوان اﻟﺳﻳد
I
ﺛﻼث طراﺋق ﻟﺑﺣث أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ/اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺧﻣﺳﺔ
ﻫﻧﺎك
ُ
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ :اﻟطرﻳﻘﺔ اﻷُوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟطرﻳﻘﺔُ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .واﻟطرﻳﻘ ُﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ُﺔ ﻫﻲ

طﺎت أو اﻟﻧﻘﺎط
طرﻳﻘﺔُ اﻟرؤى واﻟﻧظرات اﻟﻣﺗﺑﺎ َدﻟﺔ .واﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ُﺔ ﻫﻲ طرﻳﻘﺔُ اﻟﻣﺣ ّ
ٍ
ﻼﺣظﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻹدراك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻻﻳﺎت
ﺑﻣ
واﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ .وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻫﻧﺎ أن أُﻗ ﱟدم ُ
ٍ
ظم ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻧذ
ك
اﻟﻌظﻣﻰ أو اﻷﻋ َ
اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﺎﻹد ار ُ
ُ
ﻋﻘود ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔُ ُ
ﱡ
ﻳﻌود ﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻘر
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﻫذا اﻹدراك
اﻟﻣﺳﺗﺗب واﻟ ﱡ
ُ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﺗُﻣﺎر ُس ﻧﻔوذاً ﻣﺗﻌﺎظﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻧﻘﺿت اﻟﻣرﺣﻠﺔُ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘـﺎرةُ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔُ ،وﻟﻳس اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
واﻟﻌﺎﻟَم ،وﻗد
ْ
وﺣدﻫﺎ -ﻓﻲ ﻧظر ﺳ ّﻛﺎن اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟذات -أرض اﻟﻔُرص واﻟﻬﺟرة اﻟﻣظﻔﱠرة و ِ
اﻟﻐﻧﻰ
َ َ
إن ﻧظرةً ﻣزدوﺟﺔ ﺗطورت ﺗُﺟﺎﻩ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن
اﻟﺳرﻳﻊ ،أو ُ
ﻟﻧﻘ ْﻝّ :
ﻟﻛن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ﺑﺣﻳث ظﻠّت اﻟﻬﺟرةُ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻣرﻏوﺑﺔً وﻣﺳﺗﻣرة؛ ّ

اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن أﻫﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎت
ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻰ إدراﻛﺎﺗﻬم ﺗُﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ واﻗﻊُ اﻟﻘوة
ُ
ُ
اﻟﻌظﻣﻰ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬم وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
ُ
ﻓﻠﻧﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت وﺛﻣرات اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ/اﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻌرب .ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ٍ
ﻧظر ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

اﻣﺗدت ﻣﺎ ﺑﻳن
ﻫﻧﺎك ﺣﻘﺑﺔُ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ،واﻟﺗﻲ ّ
أن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺷﻬدت
اﻟﻣﻧﺻرم ،و
ُ
اﻟﻣﻌروف ّ
اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت وأواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن ُ

ﺑداﻳﺎﺗُﻬﺎ ﻗﻳﺎم دوﻟﺔ إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﻳن ،وﺷﻬدت ﻧﻬﺎﻳﺎﺗُﻬﺎ
ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ذات اﻟﻣراﺣﻝ ﺷﻬدت اﺻطﻔﺎﻓﺎً
اﻟﻌراق ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ّ

اﻟﺣرب اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
َ
ﻋرﺑﻳﺎً ٕواﺳﻼﻣﻳﺎً ﺗﺣت

ﻣظﻠﺗﻲ اﻟﻘُطﺑﻳن ،وﻛﺎﻧت اﻷَوﻟوﻳﺔ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ -ورﺑﻣﺎ ﻓﻲ
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ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟَمُ -ﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﺳﻛر
ﻳﺔ ﻋر ٍ
أﻧظﻣﺔ ﺛور ٍ
ٍ
ﺑﻳﺔ ٕواﺳﻼﻣﻳﺔ،
واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ،وﻗد ﻛﺳب اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻋدة

ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةُ أﻧظﻣﺔً أُﺧرى ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ دوﻝ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ٕواﻳران وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،
ﻛﻣﺎ ﻛﺳﺑت اﻟو ُ
وﺑﻌد أواﺳط اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ورﻏم ﺣﻠوﻝ ﻓﺗرة
ﻓﺈن اﻟﻛﻔّﺔَ
اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟﺳﻠﻣﻲ؛ ّ
ُ

ﺑدأت ﺗﻣﻳ ُﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺣدة؛ ﺣﻳن أﻗﺑﻠت ﺣﻳن ﺟ ّﻝ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺣﺗّﻰ
ٍ
ٍ
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ؛ ﺑﻝ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎً
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺛورﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗو ِازﻧﺔ ﺑﻳن طرﻓﻲ ُ
أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي
إﻟﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .وﻳرﺟﻊُ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻝ ،رّﺑﻣﺎ ﻛﺎن ّ
ﺷﻌرت ﺑﻪ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺛورﻳﺔ ،وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ُﻣﺻﺎرﻋﺔ إﺳراﺋﻳﻝ،
ْ

أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺳﺗطﻳﻊُ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎن اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ،وأﺧﻳ اًر ﺗرﱡدد
واﻻﻋﺗﻘﺎد ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟروﺳﻳﺔ واﺿطراﺑﻬﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎً ،ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺻراﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ٍ
ﻓﻲ ٍ
ﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ .وﺧﻳر ٍ
ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ
اﻋﻲ
ﺧط ﺻر ٍ
ُ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻳن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن

ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةُ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻺﺳﻼم
اﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻓﻔﻲ ذﻟك اﻟﺻراع اﺳﺗﺧدﻣت اﻟو ُ
ٍ
اﻟﺛوري ،دوﻧﻣﺎ ُﻣ
ﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺗﻰ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺛورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻣﺎ أن ﺟﺎءت أواﺳطُ
ٍ
دﻳﺎﻧﺎت ﻛﺑرى ﻫﻲ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔُ واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔُ واﻹﺳﻼم
ﺛﻼث
اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﺣﺗﻰ ﻛﺎﻧت
ُ
ﺳﺎﻧد اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ،
)اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص( ﺗُ ُ
وﻣن ﺣرب اﻟﻧﺟوم ٕواﻟﻰ ﻗوة اﻹﻳﻣﺎن واﻟﺣرﻳﺔ!
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌد
وﻣﺿﻳﺎً ﻣﻊ ُ
ُ
اﻧﻬﻳﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ وﺣﻠف وارﺳو ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ٕواﻟﻰ

أواﺧر اﻟﻌﺎم 2009م ،ﺑزﻏت ﺣﻘﺑﺔُ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم ،وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

اﻷوﺳط ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﺣرب اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق،
وﺑﻠﻐت ذروﺗَﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗُ ِ
ﻐﺎد ْرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،واﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻳﻪ اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻗَ َﺳﻣﺎﺗِ ِﻪ اﻟﻘﺎﻋدة أو اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎدﻳﺔ ذات
اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
2

ٍ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﻳن
ﱢر ﻛ ﱠﻝ ﺷﻲء ،ﻓﻠﻧﻣض
و ّ
ﻷن اﻟﺗﺎرﻳﺦ أو اﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻻ ُﻳﻔَﺳ ُ
ﺑﺈﻳﺟﺎز إﻟﻰ ُ
اﻷُﺧرﻳﻳن ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ،وﻟﻧﺑدْأ ﺑﺎﻟﻠﺣظﺎت أو اﻟﻣﺣطّﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ .ﻫﻧﺎك ﻗﻳﺎم دوﻟﺔ إﺳراﺋﻳﻝ

ﻓﺈن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻻ
ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﺎم 1948م .وﻓﻲ اﻹدراك اﻟﻌرﺑﻲ وﻗﺗَﻬﺎ ّ
ﺗﺗﺣﻣ ُﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻋن ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،وازداد ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎعُ
ﺷﻧﺗْﻬﺎ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وﻓرﻧﺳﺎ
إﻳﺟﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺣرب ﻋﺎم 1956م ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ،وﻫﻲ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ّ
ﺗﺻﺎرﻋﻬﻣﺎ -ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻬﺟوم اﻟﺛُﻼﺛﻲ
ٕواﺳراﺋﻳﻝ ،ﻓﻘد ﺗد ﱠﺧﻝ اﻟﺳوﻓﻳﺎت واﻷﻣرﻳﻛﺎن -رﻏم
ُ

ﻋﻠﻰ ﻣﺻر،
طﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻗد ﺗﺟﻠّت ﻓﻲ ﺣرﺑﻲ
وﺳﺣب اﻟﺟﻳوش .ﺛم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣ ّ
ْ
أن اﻟوﻻﻳﺎت
ﻋﺎم 1967م وﻋﺎم 1973م؛ إذ دﺧﻠت ﻓﻲ اﻹدراك اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣرة اﻷُوﻟﻰ ﻣﻘوﻟﺔُ ّ
ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻧظر
اﻟﻣﺗﺣدة ﻻ ُ
ﺗﻘف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎد ،وﻻ ﺗﺳﻌﻰ ﺣﻘﺎً ْ
ٍ
آﺧ َر أﻳﺿﺎً،
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔٌ
اﻟﻌرب ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّ ُ
ﻟﺳﺑب َ
ق اﻷﻣر ﺑﺈﺳراﺋﻳﻝ .ﺑﻳد ّ

اﻟﺟﻳوش اﻟﻌرﺑﻳﺔُ اﻟرﺳﻣﻳﺔُ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ؛
ﻓﺣﺗﻰ ﻋﺎم 1973م ﻛﺎﻧت
ُ
ﱠ
دت
ﻣﺎم اﻟﻛﻔﺎح -وﺑﻘرٍار ﻣن
أﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻘد ﺣﱠﻳ ْ
ُ
اﻟﺟﻳوش اﻟﻌرﺑﻳﺔُ َ
ّ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺗﺳﻠﻣت ِز َ
اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺛورﻳﺔُ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔُ ﻓﺎﻟﻌرﺑﻳﺔُ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ-
ُ

ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم .وﻗد دﻓﻊ ذﻟك اﻟﺟﻣﻬوراﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت ،وأﺛّر ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ أ ّن اﻟﺣ ﱠﻝ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ
ﺷرﻋﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺟﻣﻬور .و ّ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ إﻻّ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت ،ﺑﻌد أن أَظﻬرت دو ُﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌرﺑﻲ َﻋ ْﺟ َزﻫﺎ،
اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟ ﱡﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
أﻋرض
و َ
ُ

أﻣﺎ اﻟﻣﺣطّﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔُ اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﺛّرت ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌرﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔّ .
اﻟﻣ ْﻌطﺎة
ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻬﻲ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣرﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،واﻷوﻟوﻳﺔ ُ
ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻳﻪ اﻹرﻫﺎب .وﻫﻧﺎ ﻳﺗﻼﻗﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ

طﺎت أواﻟﻠﺣظﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻛﺎﻧت اﻷَوﻟوﻳﺔ ﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣ ّ
ُ
اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ،وﻛﺎﻧت إﺳراﺋﻳﻝ ﻗطﺑﺎً ﻓﻳﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﺻﺎرت اﻷَوﻟوﻳﺔُ ﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻣﺎ

َﻣن اﻟﻐرب واﻟوﻻﻳﺎت
َﻣ ُن إﺳراﺋﻳﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟزًءا ﻣن أ ْ
ﺗطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻹرﻫﺎب ،وﺻﺎر أ ْ
اﻟﻣﺗﺣدة .وﺻﺎر اﻹﺳﻼم -وﻟﻳس اﻟﻌرب ﻓﻘط -ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻠﺗﺷﻛﻳك واﻟﻬﺟوم.
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ﺑﻌد ﻫذا ُﻛﻠﱢﻪ ،ﻫﻝ ﺑﻘﻳت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟرؤى واﻟﻧظرات
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ؟ ﻧﻌم ،ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋدةٌ ﻣن وراء اﻟﺗﺄ ﱡﻣﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻫذا؛ ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء َﻗﻠّ ٍﺔ ٕ -وان ﺗﻛن ﻗوﻳﺔً
َ

وﻣؤﺛّرة -ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻛﺛﻳرون ﻣن ﻣﺛﻘﱠﻔﻲ اﻟﻌرب وﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﻳﻔﺻﻠون ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ذات أ َْو ُﺟ ٍﻪ
ون ّ
وﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻛﺛﻳرون َﻳ َر َ
ﻣﺗﻌددة وﻟﻳﺳت ذات ٍ
ٍ
ﻳﺟوز اﺧﺗ از ُﻝ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة -ﺑﺷﻌﺑﻬﺎ وﺣرﻳﺎﺗﻬﺎ
وﺟﻪ واﺣد ،وأﻧﻪ ﻻ ُ
ﻣﺟرد ٍ
ِ
أداة ﻟﻠﺳطوة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ.
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺿر اﻟﻌﺎﻟَم وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ -ﻓﻲ ﱠ

اﻟﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻗوﺑﻠت ﺑﻪ ﻣﺑﺎدرات اﻟرﺋﻳس ﺟﻳﻣﻲ ﻛﺎرﺗر ﻟﺣ ّﻝ اﻟﻧزاع
و
ُ
اﻟﻌرﺑﻲ/اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ،واﻟﺗﻔﺎؤﻝ اﻟذي َﺣ ﱠ
ﻗوﺑﻠت ﺑﻪ
ف ﺑﻣؤﺗﻣر ﻣدرﻳد ،واﻻﺳﺗﺑﺷﺎر اﻟذي
ْ
ٍ
ﺧطﺎﺑﻪُ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
وﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت اﻟرﺋﻳس أوﺑﺎﻣﺎ وﻣﺑﺎدراﺗُﻪُ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﻬدﻩ؛
ُ
ُ
II
ٍ
اﺳﺎت ذات ٍ
ﻣﺎ ﻛﺗب اﻟﻣﺛﻘﻔون وأﺳﺎﺗذة اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرب ﺑﺣوﺛﺎً ودر ٍ
ﺑﺎﻗﻳﺔ ﻋن
ﻗﻳﻣﺔ

ﻓﺈن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﻳرﻛﻲ وﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ؛ ّ
اﻟﻌظﻣﻰ ،وﻋن ﺗﺄﺛﻳر ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻋن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎً ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘوة ُ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم ،وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺗرّﻛزت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﺗﻠت ﺗرّﻛزت
ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة اﻟطوﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ ْ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ

ﺎب وﻣﺗرﺟﻣو اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن أو
أﻣﺎ ُﻛﺗّ ُ
اﻟﻌوﻟﻣﺔّ .
اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن ﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن
أﻣﺎ ُﻛﺗّﺎب اﻟﻌﻘدﻳن
َ
اﻟﻳﺳﺎرﻳﻳن أو اﻟﻘوﻣﻳﻳن اﻟﻌرب ،و ّ

اﻟﻳﺳﺎرﻳﻳن اﻟﻘُداﻣﻰ أو ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن.
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ وﻋن اﻟﻧظﺎم
إن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ّ
ّ
اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ُﻣﺗواﻓرةً ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎدي؛ ﺑﻝ ﻛﺎن ذﻟك ُﻛﻠﱡﻪُ ﻣوﺟوداً ﻓﻲ اﻟﻛﺗب
اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺎ ﺗُرِﺟ َم ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﻋن
ﱠ
أن ﻛﺗﺎب دي ﺗوﻛﻔﻳﻝ اﻟﻘدﻳم ﻋن
اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎت اﻷُوروﺑﻳﻳن .وﻣﻣﺎ ﻟﻪ دﻻﻻﺗُﻪُ ّ
رﺟﻣت
ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺗﺷوﻣﺳﻛﻲ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻣﺎ ﺗُرﺟم إﻻّ ﻗﺑﻝ ﺛﻼث ﺳﻧوات؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗُ
ْ
ُ
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ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻗد ﺗُرﺟم ﻛﺗﺎب » Negriاﻹﻣﺑراطورﻳﺔ« أﻛﺛر ﻣن ﻣرة
اﻟﺗﻌﺎﻣ َﻝ ﻣﻊ
أن
إن اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ّ
وﻟﻘﻲ اﻧﺗﺷﺎ اًر واﺳﻌﺎً رﻏم اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳرﻩّ .
ُ
اﻟﻣؤرﺧﻳن اﺧﺗﻠف إﻟﻰ
اﻷﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺗﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﺣﻘوﻗﻳﻳن و ّ
ٍ
وﺗرﺟﻣﺎت ﻛﺛﻳرةٌ ﻋن اﻟدوﻟﺗﻳن واﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻘرن
ﻔﺎت
ٌ
ﺣد ﻛﺑﻳر؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣؤﻟﱠ ٌ

ﻛﺗب إداﻧﻳﺔٌ ﻛﺛﻳرةٌ ﺿد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻳطﺎﻧﻳﻳن
اﻟﻌﺷرﻳن ،وﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟطﺑﻊ
ٌ
واﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن واﻹﻳطﺎﻟﻳﻳن؛ ﻟﻛن -وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻣؤﻟﱠ ٍ
ﻔﺎت أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وأدﺑﻳﺔ
ْ
ّ
وﺷﻌﺑﻳﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻘﻳت وﺗﻠﻘﻰ اﻧﺗﺷﺎ اًر واﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم .ﻓﻠﻣﺎذا ﻫذا
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ أُﺧرى؟ رﺑﻣﺎ
ُ
اﻷﻫم ﻫذا اﻟدﺧوﻝ اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﺻﺎﻋق ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻛﺎن اﻟﺳﺑب
ّ

اﻟﻌﻬود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔُ ﻟﻸوروﺑﻳﻳن إﻟﻰ
ﺳﻳت
ُ
واﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث ُﻧ َ
إن اﻟﻣﺛﻘﱠﻔﻳن اﻟذﻳن ﻗ ﱠدﻣوا ﻋواﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ
ﺣ ﱟد ﻣﺎ ،ﺛم ّ

أن
وﻳ
ُ
ﺿﺎف ﻟذﻟك ّ
اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﻳﺳﺎرﻳﻳن ذوي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺑﻳﺔُ ،
اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺣﺗّﻰ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ُﺑﻧﻰ أوروﺑﻳﺔ.
ُ
ً
ٍ
ﺑﻛﺛﻳر ﻣن
ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑذﻟت ﺟﻬوداً أﻛﺑر
وأﺧﻳ اًر ّ
اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺎت اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ -ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ -ﻓﻲ ﻧﺷر

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.

ﻟﻛن ﻟﻳس ﻣن طرﻳق
ﻟﻘد اﺧﺗﻠف
ْ
اﻟوﺿﻊُ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﺳﻧﻳن إﻟﻰ ﺣ ﱟد ﻣﺎ؛ ْ
اﻟﺗﺄﻟﻳف؛ ﺑﻝ ﻣن طرﻳق اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻋن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻟﻣؤﻟﻔﻳن أﻣﻳرﻛﻳﻳن ﻓﻲ

ﻟﻛن
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺎ وﺗﻳﺎرات ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ،واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲْ .
ﻗﺑﻝ اﻻﻧﺻراف ﻟﻘراءة اﻹدراﻛﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﻣﻳرﻛﻲ ،وﻟﻌﻼﺋق اﻟدوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻧﺎك ،واﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ؛ أوﱡد ﻟَ ْﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺑﺷ ٍ
ﻳﻊ إﻟﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺣﺿور
ﻛﻝ ﺳر ٍ
اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟطﺎﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗزاﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت ﻣن ﻓﻬم اﻟﻌرب

اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺛﻘﺎﻓﺔً وﻣﺟﺗﻣﻌﺎً وﻧظﺎﻣﺎً؛ ﻓﻔﻲ ﻣﻛﺗﺑﺗﻲ ﺛﻼث ﺗرﺟﻣﺎت ﻟﻛﺗﺎب
ُ

ﻓرﻧﺳﻳس ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ» :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ« ،وﺧﻣس ﺗرﺟﻣﺎت ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ وﻛﺗﺎب ﺻﺎﻣوﻳﻝ ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون:
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ِ
ﻓﺈن ﻛﻼ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳن ﺻدر ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد
ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات .وﻛﻣﺎ ﻫو
ٌ
ﻣﻌروف؛ ّ
اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ،واﻟﺣرب اﻷُوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،وﻛﺗﺎب ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ ﻳﺑ ّﺷر ﺑﺎﻻﻧﺗﺻﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗُﺑ ّﺷر ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون ﺛم ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﺗﻐﻳر طﺑﺎﺋﻊ اﻟﺻراﻋﺎت،
ك ﺗﺧوﻣﺎً أو ﺣدوداً دﻣوﻳﺔ« .ﻟﻘد ُﻛﺗﺑت
واﻟﺻدام اﻟﺣﺎﺻﻝ واﻟﻘﺎدم ﻣﻊ اﻹﺳﻼم »اﻟذي ﻳﻣﻠ ُ
ﻧﻘد أو ﻧﻘض أُطروﺣﺗﻲ ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ

ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻻت ،وﻋﺷرات اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻓﻲ
ُ
أﻣﺎ ﻛﺗﺎب ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ
وﻫﻧﺗﻧﻐﺗون ،واﻟﻠﺗﻳن اﻋﺗُﺑرﺗﺎ اﻟوﺟﻪَ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔّ ،
أﻣﺎ أُطروﺣﺔُ ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون ﻓﻘد أﺛﺎرت
ﻓﻘد أﺛﺎر ﺣﻔﻳظﺔَ اﻟﻳﺳﺎرﻳﻳن واﻟﻘوﻣﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص -و ّ

ﺗﺑﺎد ُﻝ اﻟﺿرﺑﺎت ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﺟ ُدد .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗزاﻳد ُ
ﺣﻔﻳظﺔَ اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ُ
ﻛﻝ
أﻣﺎ
ﺑﻌد ﻋﺎم 1998م ُﻧ ِﺳﻲ
ﻛﺗﺎب ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون ﻓﻘد ظ ﱠﻝ ُﻳذ َﻛ ُر ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ّ
ُ
ُ
ﻛﺗﺎب ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎّ ،
َ
ٍ
ﺣدﻳث ﻋن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن اﻟﺟدد،
أن ﺟﻣﻬرةً ﻣؤﺛﱢرةً ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن،
ص اﻷﻣر ّ
واﻹﻧﺟﻳﻠﻳﻳن ُ
اﻟﺟ ُدد ،واﻹﺳﻼم ﻓوﺑﻳﺎ .وﻣﻠ ﱠﺧ ُ
و ُﻛﺗّﺎب اﻷﻋﻣدة ﻓﻲ اﻟﺻﺣف ،واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺷﻳن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ،اﻋﺗﺑروا طواﻝ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲُ ،ﻛﻼًّ ﻣن ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ وﻫﻧﺗﻧﻐﺗون اﻟﻣﻣﺛّﻠَﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ.

اﻻﻧطﺑﺎع ﻟدى اﻟﻌرب اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم ﺗرك ﺗﺄﺛﻳر ٍ
ات ﻋﻣﻳﻘﺔً ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ
إن ﻫذا
َ
ّ
ّ
واﻟﻔﻬم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻟﻠﻌﻼﺋق ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ،واﻟدوﻟﺔ واﻟدﻳن ،واﻟﻧظرة
اﻻﺻطﻔﺎف
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرب واﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﻘد ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌرﺑﻲ
ُ
اﻟﺷﻌﺑ ﱡﻲ اﻷﻣﻳرﻛﻲ وراء اﻟرﺋﻳس ﺟورج ﺑوش ﻋﺷﻳﺔَ إﻋد ِادﻩ ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻋﺎم
ب،
2003/2002م .وﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺣظ
ﺋﻳس ُﻣﻧﺗَ َﺧ ٌ
ٌ
ﻛﺎﺗب ﻟﻳﺑراﻟﻲ ّ
أن اﻟرﺋﻳس ﺑوش ﻫو ر ٌ
وﻳﺳﺗطﻳﻊ اﺟﺗذاب اﻟﺟﻣﻬور واﻟﻛوﻧﻐرس ﺑﺳﺑب ﻫﺟوم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم

ﺑﺄن اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﻳن واﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن واﻹﻳطﺎﻟﻳﻳن واﻷﻟﻣﺎن
2001م؛ ﺳﺎرع ﻛﺛﻳرون ّ
ﻟﻠرد ﻋﻠﻳﻪ ّ
ﻳﻣﻠﻛون أﻳﺿﺎً ﺳﻠُ ٍ
اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻣﻠﻳوﻧﻳﺔ ﺗﻣﻸُ
ﻟﻛن
طﺎت
َ
ُ
ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ،وﻗد ﺗﻌرﺿوا ﻟﻺرﻫﺎب؛ ّ
ُ
ﻳﺣدث ﺷﻲء ُﻣﻣﺎﺛ ٌﻝ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﺷوارع ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب ،دون أن
َ
ت ﻓﻲ اﻟﺻﺣف
اﻟﻣﺗﺣدة ﻻ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻻ ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﻐرس .وﻟﻠﻣرة اﻷُوﻟﻰ ظﻬرت ﻣﻘﺎﻻ ٌ
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اﻟﺗﻼﺻق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ،وﻋن
اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻋن ﻗوة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻧظﺎم ﻓﻲ أﻣرﻳﻛﺎ ،وﻋن
ُ
اب ﻟم
ﺗﻛون
اﻟﺗﻔﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣوﻝ اﻟرﺋﻳس ﻋﻧدﻣﺎ
ُ
اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب؛ ّ
ﻟﻛن اﻻﺳﺗﻐر َ
ُ
ٍ
ٍ
ﻳﻧ ِ
ﺟﻠﺳﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ
أن ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻋﻘد
ﻘض ﺣﺗّﻰ اﻟﻳوم؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ ّ
أﺳﺑﺎب دﺧوﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟﺣرب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻣﺎ ﺣدث ﺷﻲء ُﻣﻣﺎﺛ ٌﻝ ﻓﻲ
ق ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻘﺻﻳر واﻟﺧﺳﺎﺋر
أن اﻟﻛوﻧﻐرس ﻳﺣﻘّ ُ
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةٕ ،واﻧﻣﺎ ُﺟ ﱡﻝ ﻣﺎ ﺣدث ّ
ﺟﻬﺎت ﻣؤﺛّرةٌ :ﻟﻣﺎذا
واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻌراق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وﻣﺎ ﺳﺄﻟت
ٌ
ﻣﺿﻳﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻷﺳﺎس؟! وﻗد ﺗﻔرع ﻟدى ٍ
ﻋدد ٍ
ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن

اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﺳؤاﻻن؛ ﻳﺗﺻﻝ أوﻟُ ُﻬﻣﺎ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﺟﻬﺔ،
ٍ
ٍ
أن أﺣداً ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن
واﻟﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أُﺧرى ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ّ
ٍ
وﺟود دﻳﻣﻘر ٍ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ
اطﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ُﻏﻼة اﻟﻘوﻣﻳﻳن واﻹﺳﻼﻣﻳﻳن -ﻻ ُﻳﻧﻛر
َ
ﺣرب ﻋﻠﻰ ٍ
ﺷن ٍ
اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .وﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤاﻟﻳن :ﻛﻳف ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﱠ
دوﻟﺔ

ِ
أن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻣﺎ
أُﺧرى ﻣﺎ
ْ
أﺿرت ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،ﻛﻣﺎ ّ
اﻋﺗدت ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻻ ّ
ﻛﻠﱠﻔَﻬﺎ ﺑذﻟك أو َﺳ َﻣﺢ ﺑﻪ ،وﻗد ﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣرب ﻣﻘﺗﻝ ُزﻫﺎء اﻟﻣﻠﻳون ﻋراﻗﻲ ،وﺗﻬﺟﻳر
ﺣواﻟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻳن ،ﻓﻣن ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن ذﻟك؟!
وﺛﻳق ِ
ت ﻋﻧﻪ ،وﻫو ﻳﺗّﺻ ُﻝ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﺗﻲ
آﺧ ُر
ُ
وﻫﻧﺎك ﻣوﺿوعٌ َ
اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣدﺛْ ُ
دارت ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﺛر ﻫﺟوم »اﻟﻘﺎﻋدة« ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت

ت ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻣﻲ »اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻫو ﻣوﺿوعُ »اﻟﺣرب اﻟﻌﺎدﻟﺔ« ،واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠّ ْ
اﻹرﻫﺎب« .وﻗد ﺗﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻘﻳم اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ Institute of

 American Valuesﻣﻧذ ﺑﻳﺎﻧﻬم اﻟﺷﻬﻳر أواﺧر اﻟﻌﺎم 2001م :ﻣن أﺟﻝ ﻣﺎذا ﻧﺣﺎرب؟
ٍ
ﺧﻠﻔﻳﺎت وأُﺻوﻻً ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
أن ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع
واﻟﻣﻌروف ّ
طﻠﺑت ﻣن ﺑﻌض ﺗﻼﻣذﺗﻲ ﺗرﺟﻣﺔ
وﻟذﻟك ٕ -واﺳﻬﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻧﻘﺎش وﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم-
ُ
ﻛﺗﺎب  Kelseyﻋن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻗد ﺣﺻﻝ ،وﻧﺣن ﺑﺻدد ﺗرﺟﻣﺔ ٍ
ﻛﺗﺎب آﺧر

اﻟﺣرب اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ؛
أن »اﻟﺣرب اﻟﻌﺎدﻟﺔ« ﻫﻲ
 .Walzerوﻗد ﻓﻬم ﻣﺛﻘﻔون
ٌ
ﻋرب ﻛﺛﻳرون ّ
ُ
ﻳﻔﻬﻣﻪُ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن »اﻟﺟﻬﺎد« ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺣدود اﻟدﻓﺎع ،أ ْ
ُ
ْ
َﺧذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ُ
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ﺣرﺑﺎً ﻋﺎدﻟﺔً أو دﻓﺎﻋﻳﺔً أﻳﺿﺎً ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدةُ ﻣﻌﺗدﻳﺔٌ وﻻ ﺷ ﱠ
ك ﺑﻬذﻳن اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳن أو اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳن؛
ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻋن اﻟﻌراق ،وﻣﺎذا ﻋن ﻓﻠﺳطﻳن؟!
ْ
ٍ
ﻋودة إﻟﻰ اﻹدراﻛﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ وﻟﻠدور اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم )ﺑﻣﺎ
إﻧﻣﺎ وﻓﻲ

أن
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣرب( ﻣن أﺟﻝ ﻧﺷر اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق طُرح ﻣوﺿوعٌ ُ
ﻣﻔﺎدﻩُ ّ
ك ﻓﻲ ﻧظر ِ
ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺷﻌﺑﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ Mission
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺣدة -وﻣﻧذ ظﻬور دﺳﺗورﻫﺎ -ﺗﻣﻠ ُ
ﺗُﺟﺎﻩ ُﻛ ﱢﻝ اﻵﺧرﻳن ،وﻗد أﺛﺎر ذﻟك ﺗﺳﺎؤ ٍ
ﻻت ﻛﺑرى ﻗدﻳﻣﺔ وﺟدﻳدة ﻟدى اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن،
ﻓﻧﺣن ﻧذﻛر ﺟﻣﻳﻌﺎً دﻋﺎوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳون واﻟﻔرﻧﺳﻳون

واﻹﻳطﺎﻟﻳون ﻣﻧذ أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﺧﻼﻝ اﺣﺗﻼﻟﻬم ﻟﻘﺎرﺗﻲ آﺳﻳﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وﻗﺑﻝ
ٍ
ﺟﻬﺎت ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ
ﻓﺈن
ذﻟك ﻟﻠﻘﺎرة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻷﻋوام اﻷﺧﻳرة -ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروفّ -

وﻧﺻرة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺳط ﻏﻳﺎب اﻟﺣﻛم
اﺳﺗظﻠّ ْ
ت ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻟﻧﺷر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ُ
اﻟرﺷﻳد ،واﻧﺗﺷﺎر اﻻﺳﺗﺑداد ،ﻓﻲ أﻧﺣﺎء واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،إﻧﻣﺎ ﻛﻳف
ﺑﻲ أن ﻳﺳﺗظ ﱠﻝ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻟﻺﺻﻼح ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ،وﻫو ﻳرى ﻣﺎ
ﻳﻣﻛن
ﻟوطﻧﻲ ﻋر ﱟ
ﱟ
ُ
ﻳﺣدث ﺑﺎﺳم ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق وﻓﻠﺳطﻳن؟!

ﻣﻔﻬوم اﻟـ  Missionﻳﺛﻳر ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻟدى ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن
ُ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻠك ارﺗﺑﺎطﺎت وﺗداﻋﻳﺎت  Connotationsﺧطﻳرة وﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟدى

اﻟﻣﻔﻬوم ﻳرﺗﺑطُ ﻟدﻳﻬم ﺑﺎﻟﺗﺑﺷﻳر اﻟدﻳﻧﻲ ،واﻟذي اﻧﺗﺷر ﻣﻊ
إن
ﻣﺛﻘﱠﻔﻲ اﻹﺣﻳﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ إذ ّ
َ
أن اﻷﻣر ﻟﻳس
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﻳن ﻓﻲ آﺳﻳﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن ،وﻟﺳوء اﻟﺣظّ )أو ّ

ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻠوﻳن اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻬدي
ُﻣﺻﺎدﻓﺔ( ّ
اﻟﺟ ُدد ،واﻟذﻳن ﺗﻣﻠك ﺑﻌض
اﻟرﺋﻳﺳﻳن رﻳﻐﺎن وﺑوش اﻻﺑن ﺑﻣن ﺻﺎروا ُﻳﻌرﻓون ﺑﺎﻹﻧﺟﻳﻠﻳﻳن ُ
أن اﻟرﺋﻳس ﺑوش ذﻛر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
رؤى ﻋدواﻧﻳﺔً ﺗُﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وأذﻛر ّ
ﻓﺋﺎﺗﻬم ً
2004م ﺷﻳﺋﺎً ﻋن اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺧﻳر أو اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ،وﺳ ﱠﻣﻰ اﻷﻣر  Crusadeﻓﻣﺎ ﺑﻘﻲ
ٍ
اﻟﻣﻔﻬوم ﻳرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟذاﻛرة
ﻷن
ٌ
أﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ إﻻّ وﻋﻠّق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔً؛ ّ
َ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻷوروﺑﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ اﺣﺗ ّﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﻔرﺳﺎن -اﻟذﻳن ﻳﺿﻌون
اﻟﺻﻠﻳب ﻋﻠﻰ ﺻدورﻫم وﻳرﻳدون اﺳﺗﻧﻘﺎذ ﻗﺑر اﻟﻣﺳﻳﺢ -ﻛ ﱠﻝ
َ
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اﻟﻳوم ﺑﺎﻟﺷرق
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوض اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ،أو ﻣﺎ ُﻳﻌرف
َ
اﻷوﺳط!

إﻧﻣﺎ اﻷﻫ ﱡم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻددﻩ ﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ ﺗﻠك اﻟظروف ﻣن وﺟوﻩ ﺳوء اﻟﻔﻬم
ٍ
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة،
وﺑﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﻳن ﺳﻧﺔً
اﻷﺧﻳرة ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﻫﻛذا اﺟﺗﻣﻌت ﻋدة ﻣﺻﺎدﻓﺎت ﺳﻳﺋﺔ ،زادت

اﻟﺳ ْﺧط أو ﺳوء اﻟﺗﺻرف :اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘوﻟﺔ
ﻣن ﺣﺟم وﺗداﻋﻳﺎت ﺳوء اﻟﻔﻬم اﻟﻣؤدي ﻏﺎﻟﺑﺎً إﻟﻰ ُ
اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ،وﻫﺟوم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة،
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس،
وﻏزو أﻓﻐﺎﻧﺳﺎن واﻟﻌراق ،وﺗﻔﺎﻗُم اﻻﺳﺗﻳطﺎن واﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن

وﻓﺷﻝ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹﺳراﺋﻠﻳﻳن واﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت،

واﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم ﻓوﺑﻳﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
III
ﺑﻣﺑﺎدرٍة ﻣن ﻣﻌﻬد اﻟﻘﻳم اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻧﺎ ﻋﺎم 2003م ﺑﻣﺎﻟطﺎ ،وﻛﻧﺎ ﺣواﻟﻲ ﻋﺷرﻳن ﻣن
ٍ
ٍ
اﺳﺗﻣر
اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻌرب واﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ،وﺧﻼﻝ
اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﺷﺄن
ﻧﻘﺎش ﻣﺣﺗدم ّ -
ّ
ٍ
أﺳﺎس ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻳﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم -ﺗوﺻ ْﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟواﻣﻊ ﻛﺑرى وﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﻳد ﻫﻧﺎ اﻟﺣدﻳث ﻋن Malta Forum؛
ﻣرﺗﻳن ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺄﺳﺑﺎﻧﻳﺎ واﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء ،وﻻ أُر ُ
ٍ
ﻧﻘطﺔ ﺑرزت ﺧﻼﻝ ذاك اﻟﻧﻘﺎش اﻷوﻝ؛ ﻛﺎن اﻟزﻣﻼء
اﻟﺣدﻳث ﻋن
ﻳد ﻫﻧﺎ
َ
ٕواﻧﻣﺎ أُر ُ
اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻳﺗﺣدﺛون ﻛﺛﻳ اًر ﻋن
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟودودة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ُ

وﻧﻣوذﺟﻬُم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻛﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﻌرب اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن -
ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟدوﻟﺔ،
ُ
ْﺧذون
وأﻛﺛرﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺗدﻳﻧﻳن -ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،وﻛﺎن زﻣﻼؤﻧﺎ اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻳﺄ َ

ﻋﻠﻰ اﻷ َُﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺿﻌﻔَﻬﺎ
وﻋدم ﺟدواﻫﺎ ،وﻛﻧﺎ ﻧﺣن ﻻ ﻧرﻳد ﺷﻳﺋﺎً ﻏﻳر اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ
َ
ﺗﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟَم ﺷرﻳﻌﺔُ اﻟﻐﺎب! وﻫﻛذا ﻓﻘد ﻛﺎن ﻛ ﱞﻝ ﻣﻧﺎ
اﻷُﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،أو
َ
ﻏﺑﻪ.
ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻳﻪ أو ﻳر ُ
ﻳﺗﺣدث ّ
ﻋﻣﺎ ُ
ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻟدﻳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺛﻘﻔون واﻟﺳﻳﺎﺳﻳون اﻟﻘوﻣﻳون

ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺧﻣﺳﺔ أو ﺳﺗﺔ ﻋﻘود ،وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻷوروﺑﻲ أو اﻷﻣﻳرﻛﻲ؛ ٕواﻧﻣﺎ
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ﻗﺎﻣت أﻧظﻣﺔٌ ﻗُطرﻳﺔ ،ﺣﻣﻠت ﺑﻌد ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﺛﻼث دﻋﺎوى أو رﺳﺎﻻت :اﻟوﺣدة

ﻟﻛن اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻘﻳت ﺣﺗﻰ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وﺗﺣرﻳر ﻓﻠﺳطﻳن .وﻣﺎ ﺗﺣﻘّق ﺷﻲء ﻣن ذﻟك؛ ّ
ﺷﺄن ﻣوﻣﻳﺎء ﺗوت ﻋﻧﺦ آﻣون ،اﻟذي ﻛﺎن أﺿﻌف ﻓراﻋﻧﺔ ﻣﺻر اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺟﺳدًا،
اﻟﻳومَ ،

ﻟﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻘّق
ﺑﻘﺎء وﺧﻠوداً .اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻗﻳﺔٌ ﻻ ﺗﺗﻐﻳر وﻻ ﺗﺳﻘط؛ ّ
وأﻛﺛرﻫم ً
اﻟرﻛﺎم ﻣن اﻟﺣروب واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺗﺣت وطﺄة
وﺗﻧﻘﺳم إﺛﻧﻳﺎً أو دﻳﻧﻳﺎً أو ﺟﻬوﻳﺎً ،ووﺳط ﻫذا ُ
ُ

اﻟﺗﻌﻣﻠُق اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ،واﻟﺗدﺧﻼت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺻﻌدت اﻟظﺎﻫرةُ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺛورﻳﺔُ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ
ي
اﻷﻧظﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ إﺳراﺋﻳﻝ ،واﻟﺗدﺧﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻣﻝ أ ﱠ
اﻟرﺳﺎﺋﻝ ُﻛﻠﱠﻬﺎ :اﻟﺗﺣرﻳر ،واﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺗوﺣﻳد
رﺳﺎﻟﺔ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺣﻣ ُﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳون
َ

اﻟﻳوم ﺑﻝ وﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘدﻳن -أﻛﺛر ﻣن ﻧﻣوذج ﻟﻺﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ- .وﻟدﻳﻧﺎ َ
اﻟوﻋود واﻵﻣﺎ َﻝ
ﻟﻛن
إﻳ ارن واﻟﺳودان واﻟﺻوﻣﺎﻝ ّ
َ
وﻏزة ،ﻓﺎﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظون ﻋدﻳدة؛ ّ
ﺿﺋﻳﻠﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣوﺟودة .وﻣن ﺑﻳن اﻟـ  350ﻣﻠﻳوﻧﺎ اﻟذﻳن ﺗُﺷﻛﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬم اﻷ ُّم،

أﻣﺎ اﻟﺷﺑﺎن اﻟذﻳن أُﺗﻳﺣت ﻟﻬم ﻓُرﺻﺔ
ﻫﻧﺎك  %50أو أﻛﺛر ﻣﻣن ﺳﱡﻧﻬم ﺗﺣت اﻟﺛﻼﺛﻳنّ ،
اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑطراﺋق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬم ُﻳﻬﺎﺟرون إﻟﻰ أﻣرﻳﻛﺎ أو أوروﺑﺎ ،أو ﻳﺟدون وظﺎﺋف ﻓﻲ

اﻟﺧﻠَﻝ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧرى ،ورﻏم وﺟوﻩ َ

اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ؛ ﻓﻘد ظﻬرت ﺛﻘﺎﻓﺔٌ ﻋرﺑﻳﺔٌ ﺣدﻳﺛﺔٌ ،وﻟدﻳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻳن
ازدﻫﺎر ﺛﻘﺎﻓ ﱞﻲ ﻧِ ْﺳﺑ ﱞﻲ ﻓﻲ اﻟرواﻳﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺣﻳﺔ ٕواﻟﻳﻬﺎ ،ووﺳﺎﺋﻝ
اﻷﺧﻳرﻳن
ٌ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة؛ إﻧﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻻﻧﺗظﺎم أو
اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ُ
اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻏﻳﺎب اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم أو ﺿﺂﻟﺔ ِﺣراﻛﻪ،
وﺗﺄﺛﻳر ُﻣﺗﺑﺎ َد ٌﻝ ﺑﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺣدث
ﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔٌ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔٌ أو ﻓﻌﺎﻟﻳﺔٌ
ٌ
وﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ واﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻲ آﺳﻳﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن أﻣرﻳﻛﺎ وأوروﺑﺎ.

ﺳﺎءﻩُ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻛﺎن رﺋﻳس وزراء ﻟﺑﻧﺎن اﻷﺳﺑق رﻓﻳق اﻟﺣرﻳري ﻳﺳﺄﻝ ُﺟﻠَ َ
اﻟﻧﺎس دوﻻً
اﻟﻧﺎس دوﻻً وأﻧظﻣﺔ؟ ﺛم ُﻳ ُ
ُ
ﺟﻳب َ
ُ
ﻧﻔﺳﻪُ :ﻳﻧﺷﺊُ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎن :ﻟﻣﺎذا ُﻳﻧﺷﺊُ
أن ﻫذﻳن
وﺻون اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ ،وﻣن اﻟواﺿﺢ ّ
وأﻧظﻣﺔً ﻟﺗﺣﺳﻳن ﺣﻳﺎة اﻟﻧﺎسَ ،
اﻟﻬدﻓﻳن ﻟم ﻳﺗﺣﻘّﻘﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﺳﺗﺑدادﻫﺎ ،وﺑﺳﺑب
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اﺳﺗﻣرار اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن وﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن ،واﻟدﻓﺎع ﻋن

ﻫذا اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺑﺎﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺣروب ،وﺑﺳﺑب اﻟوﺟود اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء
ٍ
ﺣرﻛﺎت
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑذراﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وأﺧﻳ اًر ﺑﺳﺑب ﺻﻌود اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻورة

ان راﻋﻳﺔً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺻراﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
ﺛورﻳﺔ اﺣﺗﺟﺎﺟﻳﺔ ﺻﺎرت إﻳر ُ
* * *

ِ
ﻋﺳﻛرﻫﺎ
ﻳﺟوز اﺧﺗ از ُﻝ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻗوة
ﻻ
ُ
ﻟﻛن ﻫذا ﻫو ﻣﺎ ﺣدث وﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
وﺣروﺑﻪ ،وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻔوق اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ؛ ّ
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔُ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔُ ﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻏﻳر

ﺿﻳف إﻟﻰ ﻓﺿﺎﺋﻠﻬﺎ ﺣﻣﺎﻳﺗَﻧﺎ ﻣن إﻳران! وﻧﺣن ﻣن
ﻫذﻳن اﻷﻣرﻳن ،وﻫﻲ ﺗُر ُ
ﻳد اﻵن أن ﺗُ َ
ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ -أﻋﻧﻲ اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن اﻟﻌرب -ﻣﺎ ﻓﻌْﻠﻧﺎ ﺷﻳﺋﺎً ﻏﻳر اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ،
أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺣﻠُم اﻷﻣﻳرﻛﻲ! ﺑﻳد ّ
وﺗﺻدﻳر ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ أﺣﺿﺎن ُ
ك -ﺑﻘواﻫﺎ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
-اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿن ﻧﺻف ﺣﺎﺿر اﻟﻌﺎﻟَم وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ -ﺗﻣﻠ ُ

ﻟﻠﺣﻠُم اﻷﻣﻳرﻛﻲ وﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -أن ﺗُﻌطﻲ وﺟﻬﺎً َ
آﺧر ُ
ِ
ﺑﺄن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻘداً ﺟﻳداً ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﻣﻳرﻛﺎ
أن ُﻧﻘ ﱠر ّ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .ﻋﻠﻳﻧﺎ ّ

ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻘد ﺑدأ ذﻟك اﻟﻌﻘد
ﺑﻬﺟوم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،واﻧﺗﻬﻰ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﺑﻳن اﻟﺣدﺛﻳن

ٍ
ﺣروب وأزﻣﺎت أﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ،وﻫﻧﺎك ﺗﺣو ٌﻝ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻵن ،وﻧﺳﺗطﻳﻊ
ﻧﺷﺑت ﻋدة
-ﻧﺣن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن -ﺑﻌﻣﻠﻧﺎ ﻣﻌﺎً أن ﻧﺣدث ﻓرﻗﺎً.

ﻛﻧت أﻗ أُر ﻛﺗﺎب أﻣﺎرﺗﻳﺎ ﺳن  Amartia Senاﻟﺟدﻳد،The Idea of Justice :
ﻗﺑﻝ أﻳﺎم ُ
وﻫو اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔُ اﻟﺛﻼﺛون أو أﻛﺛر ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﺗﺎب اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻣﻳرﻛﻲ Theory of

إن ﻣﺎ َﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ اﻟﻌﺎﻟم -وﻧﺣن
 Justice: John Rawlsاﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1971م .ﻧﻌمّ ،
ﻣﻧﻪ -وﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟذات ،اﻟﻌودةَ ﻟﻺﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ٍ
ﻗرون ﻣن اﻟﺗﻧوﻳر واﻟﺗﻘدم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ،
اﻟﺧﺎﻟدة ،اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔُ

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻔظﺎً ﻟﻠﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،و ُﺣﻛﻣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟداﺧﻝ اﻟوطﻧﻲ ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
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 ،Fairnessﺑﺣﺳب  ،Rawlsﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وأﻋﺗﻘد -وأﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﻣرﻛز

اﻟرﺋﻳس ﻛﺎرﺗر اﻟذي ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ

ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرك
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ -أﻧﻧﺎ -ﻧﺣن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن اﻟﻌرب -واﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ﻧﺳﺗطﻳﻊ -
ُ

وﺻ ْﻧﻊ
و
اﻟﻔرق اﻟذي
دث
اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺻدق -أن ُﻧ ْﺣ َ
َ
ُ
ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إﺣﻘﺎق اﻟﻌداﻟﺔُ ،
ُ
اﻟﺳﻼم.
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ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن
أﻓﻛﺎر ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻳﺎ ُورد ﺳﻳرز
اﻟﻣﺣﺎﺿرة ،ﻛﻣﺎ أﺷ ُﻛ ُر اﻟذﻳن ﺑﺎدروا ﻟﻠﺣﺿور .إﻧﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ
أﺷﻛر اﻟداﻋﻳن ﻟﻬذﻩ ُ
ْت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﻔﺎﻧﺎ
أﻛون ﻓﻲ ﺑﻼدﻛم اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ .ﻟﻘد ﻧﺷﺄ ُ
ﻳﺷرﻓﻧﻲ أن َ
ﻣﺗواﺿﻌﺔ ،وأﻧﺎ ّ
اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﺑوﻻﻳﺔ ﺟورﺟﻳﺎ ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؛ وﻟذا ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن

ﻣدى ﻓرﺣﺗﻲ وﺳروري أن أﻛون َﻣﺣوطﺔً ﺑﻬذﻩ اﻟﺳواﺣﻝ اﻟراﺋﻌﺔ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟراﺋﻘﺔ،

ﺛﻧﺎء ﻋﺎط اًر ﻣن رﻓﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻘﻳم اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻛﻣﺎ ﻗد
وﻗد
ُ
ﺟﻠﺑت ﻣﻌﻲ ً
ﺗﻌرﻓون ﻓﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد ﻣﺟﻣوﻋﺔٌ ﻣدﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺗطوﻋﻲ ،وﻧﺣن
ﺑﺄن ﺟزءا ﻛﺑﻳ اًر ﻣن ﺻدﻗﻳﺗﻧﺎ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ ﻣﺛﻘﻔﻳن -إﻧﻣﺎ ًّ
ق ﺑﻌﻣﻠﻧﺎ
ﻳﺗﻌﻝ َ◌ ُ
ﻣﻘﺗﻧﻌون ّ ً
ﻣن أﺟﻝ اﻷُﺳرة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ودور اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ .وأﻧﺎ
ٍ
ﺑﺣزب ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻓﻊ
ﻣﻘﺗﻧﻌﺔٌ ﺣﻘﻳﻘﺔً ﺑﻣﻳزة ﻋدم اﻻرﺗﺑﺎط
ق و ٍ
ﺑﺟﻬودﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد إﻟﻰ آﻓﺎ ٍ
اﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻼﺋق ﺑﻛم وﺑدوﻟﺗﻛم،

اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن ﻋﺎﻟَ َﻣﻳﻧﺎ.
وﺗﻌﻣﻳق ُﺳُﺑﻝ
ُ
ﻳوم اﻷﺣد اﻟﻣﺎﺿﻲ -ﻓﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن أﺑرﻳﻝ -اﺣﺗﻔﻠت ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ -ﻣﺛﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن
ِ
ﻋﻳد ﻣﻘ ﱠد ٌس ﻟدى اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﺎﻟدﻳن
ﺻﺢ ،وﻫو ٌ
ُﺳر ﺣواﻝ اﻟﻌﺎﻟم -ﺑﻌﻳد اﻟﻔ ْ
اﻷ َ
اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺣﺗﻔﻲ ﺑﻘﻳﺎﻣﺔ اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﻳﺢ ،وﻗد ﻛﺑر أوﻻدي اﻵن )ﺑﺣﻳث ﻣﺎ
ﻋدﻧﺎ ﻧﺣﺗﻔﻝ ﺑﺎﻟﻔﺻﺢ ﻣﻌﺎً( ،ﻓﺎﺑﻧﻲ ﻋﻣرﻩ  26ﺳﻧﺔ ،وﻫو ﻳﻌﻣﻝ ﻟﺷرﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت

أﻣﺎ اﺑﻧﺗﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ،
ﱡ
وﻣﻘرﻩ اﻵن ﺑﺟزﻳرة ﻣورﻳﺷﻳوسّ ،
وﺗﻌﻣ ُﻝ ﻓﻲ » ِﻓ َرق اﻟﺳﻼم« ،وﻣﻘرﻫﺎ اﻵن ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟدوﻣﻳﻧﻛﺎن .وﺑﺳﺑب ذﻟك
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باحثة من أمريكا وقاضية سابقة .

ﻣﻳ ُز ﻫذا اﻟﻌﻳد،
ﻓﻘد ذﻫﺑت واﻧﻘﺿت ﺷﻌﺎﺋر اﻟطﻔوﻟﺔ وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗُ ّ
اﻟﻣﻠون ،وأرﻧب اﻟﻌﻳد اﻟﻐﺎﻣض داﺋﻣﺎً،
وأﻋﻧﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛﺳﻳر ﺑﻳض اﻟﻌﻳد اﻟﻣﺳﻠوق و ﱠ
أن
واﻟذي ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣ ٍرة ﻓﻲ أن ﻳﻣﻸ ِﺳﻼﻝ اﻷطﻔﺎﻝ ِﺑﻘ َ
طﻊ اﻟﺣﻠوى ،وﻻ أظن ّ
أَوﻻدي -ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﺻﻐﺎ اًر -ﻛﺎﻧوا
ﻳﺻدﻗون اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ إﻋداداً
ّ
ت ﺷﻳﺋﺎً ﻣن ذﻟك أﻳﺿﺎً .وﻻ ﺷ ﱠ
أن ذﻟك ﻛﻠﱠﻪ ﺳوف
ﻟﻠﻌﻳد ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﻲ ﻣﺎ ّ
ﺻد ْﻗ ُ
ك ّ
ﻳﺑدوﻋﺑﺛﻳﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛم أﻧﺗم اﻟذﻳن ﻟم ﺗﻧﺷﺄوا ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻳد ﻋﻳد اﻟﻔﺻﺢ واﺣﺗﻔﺎﻻﺗﻪ؛

ﻓﺈن ﻗﺻﺔ اﻟﻔﺻﺢ
أي ﺣﺎﻝ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻧزﻝ أﻫﻠﻲ ،ﺛم ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ أُﺳرﺗﻧﺎّ ،
إﻧﻣﺎ وﻋﻠﻰ ّ
ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﺣﻳﺎة ِ
وﻋَﺑ ِرﻫﺎ ،ﻗﺻﺔ اﻟﺧدﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ

ُﺿﺣﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠوﻫﺎ
ﺗﺗﻠوﻫﺎ اﻟﺗوﺑﺔُ وﻳﺗﻠوﻫﺎ اﻟﻌﻔو ،وﻗﺻﺔ اﻟﺣزن واﻟﺗﺿﺣﻳﺔ واﻷ ْ
اﻟوﻻدةُ اﻟﺟدﻳدةُ واﻟﻘﻳﺎﻣﺔ .وﻣﺎ ﺗزاﻝ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑدو ﺣﻘﻳﻘﻳﺔً ﻓﻲ ﻣﻐزاﻫﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ

ﻧظري اﻟﻳوم .إﻧﻬﺎ ﺟزٌء ﻣن اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﻳق ﻟﻠوﺟود ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﺣﺎﻝ
أﺳﺎﺳﻳﺔٌ ﻓﻲ ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻲ وﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﻓﻬﻣﻲ ﻟوظﻳﻔﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ ،وﻛﻳف أﺣﻳﺎ.
ك ﻣﻌﺎً ﻓﻲ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻹﻟﻪ اﻟﺧﺎﻟقٕ ،وان اﺧﺗﻠ ْﻔﻧﺎ ﻓﻲ طراﺋق اﻹﻳﻣﺎن،
ﻧﺣن ﻧﺗﺷﺎر ُ
وﺻﺣﻳﺢ
ﻳذﻫب ﻛﺛﻳرون ﻣﻧﻛم ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ،
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻗد ﻻ
ٌ
ُ
أن ذﻛرى اﻟﻔﺻﺢ دﻓﻌﺗﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻧﺎ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎً دﻓﻌﺗْﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ
ّ
وﺗوﺳﻳﻌﻬﺎ.
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت ،وﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻣ ﱡدﻫﺎ
ُ

إن اﻟﺣﺎﻛم اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻳوﻟﻳوس ﻗﻳﺻر ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻌﺑﺎرة
ﻳﻘوﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳونّ :
اﻟﻣﺷﻬورة» :اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻫﻲ ﺧﻳر ﻣﻌﻠﱢٍم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻷُﻣور« ،وﻗد ﻗﺎﻝ اﻟرﺋﻳس

اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﻳوﻧﻳو اﻟﻣﺎﺿﻲ :إﻧﻪ ﻳﺳﻌﻰ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻣن ﺿﻣن أﻫداف
ﻟﺑداﻳﺔ
إن
ﺗﻠك اﻟﺑداﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﺗطرف اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم .وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝّ :
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ﻟﻛن
اﻗﺗﻧﺎع اﻟرﺋﻳس أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﻪ؛ ﻓﺎﻟﺳﻳد أوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺳﻳﺣﻲ؛ ّ
ﺟ ﱠدﻩ ﻷﺑﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﻳﻧﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎً ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن طﻔﻼً ﻋﺎش ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻟﻔﺗرة
ﺣﻳث ﺗﻌﻠﱠم اﻟﻘرآن ،واﻋﺗﺑر اﻷذان -أي اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺻﻼة» -أﺣد أروع

اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﻐروب«؛ وﻟذا ﱠ
أن
ﻓﺈن ﺧﺑرﺗﻪ ﻋﻠّﻣﺗْﻪُ ّ
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺑﺎدئُ ﻣﺷﺗرﻛﺔٌ ﺑﻳن
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وأﻧﺎ أُواﻓق اﻟرﺋﻳس أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك .ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫﻲ

اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ وﻋﻼﻗﺎت اﻹرادة اﻟطﻳﺑﺔ واﻟﺳﻼم.
ﺧﺎرطﺔُ اﻟطرﻳق ﻟدﻳﻧﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻔﻬم
َ
ﻋﻠﻰ ﱠ
أن ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎع
ﺻﻌب اﻹﻗﻧﺎعُ ﺑﻪ اﻵن ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻓﻲ
ٌ
ﻷﻋداد ﻣﺗز ٍ
ٍ
اﻳدة ﻣن
اﻟﺧﺎرج.
أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺻﺎرت ﻣوطﻧﺎً
ٌ
ﺻﺣﻳﺢ ّ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻬﻧدوس واﻟﺑوذﻳﻳن وﺣﺗّﻰ اﻟﻣﻠﺣدﻳن ؛ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧظ ﱡﻝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ

ﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ،وﻫﻧﺎك أﻣﻳرﻛﻳون ﻛﺛﻳرون ﻳرون ﺑﻼدﻧﺎ-ﻛﻣﺎ ﻳرون اﻟﻌﺎﻟَم -ﻣن ﺧﻼﻝ

ﻫذﻩ اﻟرؤى؛ إﻧﻣﺎ ﻧﺣن -اﻷﻣﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ -ﻧذ ّﻛر أﻧﻔﺳﻧﺎ داﺋﻣﺎً أﻧﻪ ﻣن ﺿﻣن

ﻟﻛن أﻫ ﱠم إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻧزﻋﺔ
ﻗﻳﻣﻧﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗُﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﻫو
ٌ
ﻣﺧﺗﻠفّ .
اﻟﻣﻐﺎﻳرﻳن ﻟﻧﺎ،
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻫو اﻟﺧوف -اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﻐﻳﻳر ،واﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧرﻳن ُ

ﻧﻔﻬﻣﻪ ،وﺗﺄﺛﻳر ذﻟك ﻋﻠﻰ دواﺧﻠﻧﺎ .وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ؛
واﻟﺧوف أﺧﻳ اًر ﻣﻣﺎ ﻻ ُ
ٍ
ٍ
ﻣﻘﻌد ﻣﺳﺗطﻳ ٌﻝ ﻣن اﻟﺟراﻧﻳت
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﻌﻳدةً ﻋن ﻣﻧزﻟﻲ ﻫﻧﺎك
ﺣدﻳﻘﺔ
ﻓﻔﻲ
ٌ
ﻣﺣﻔور ﻋﻠﻳﻪ اﺳم آدم ﺷﻠﺑﻲ واﻳت ،وﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ ﻛﺎن آدم ﻳﻠﻌب ﺑﺎﻟﻛرة ﻓﻲ
ٌ

اﻟﺣدﻳﻘﺔ ،وﻳﺗﺳﻠّق اﻟﺟدران اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺂوي اﻟﻘرود ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧرج ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ

ذﻫب ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺑرج اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﻳوﻳورك ﻟﺣﺳﺎب إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت ،وﻛﺎن

ﻓﻲ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ُﻋ ُﻣرﻩ -ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ُﻋﻣر اﺑﻧﻲ اﻵن -ﻋﻧدﻣﺎ ﺟرى
اﻟﺑرﺟﻳن ،وذﻫب آدم وﺛﻼﺛﺔ آﻻف إﻧﺳﺎن آﺧر ﺿﺣﺎﻳﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﻧﺳ ُ
ف ُ
ْ
3

اﻟﻔظﻳﻌﺔ .وﻣﺎ ﻳزاﻝ أﻣﻳرﻛﻳون ﻛﺛﻳرون ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ﻳرﺑطون وﺟوﻩَ أوﻟﺋك اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن
ﺿوا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﻔوس اﻟﺑرﻳﺋﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم ،ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺗُﻬم ﻣﻊ اﻹﺳﻼم،
اﻟذﻳن َﻗ َ

أردﻧﺎ أن
إﻧﻛﺎرﻫﺎٕ ،واذا ْ
أﻳﺎً ﺗﻛن ﻣﺣدودﻳﺔُ ﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻧﺣﻳﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ُ
ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ أن
ﻧﻐﻳر ﻫذﻩ اﻹدراﻛﺎت
ﻧﻌﻣﻝ ﻣﻌﺎً ﻟﺻﻧﻊ ﺗﺟﺎرب ﺟدﻳدة ﻳراﻫﺎ
َ
ّ
ُ
اﻷﻣﻳرﻛﻳون ،وﺗُرى ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟَم.

أن ﺻورة اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﺔَ راﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻋﻠﻰ ّ
واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم -ﻋﺎﻧت أﻳﺿﺎً ُﻣﻌﺎﻧﺎةً ﺷدﻳدة ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان-وﻣﻧﻬﺎ
ٍ
ﻋﻧف وﺣروب،
ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم -ﻳﺑدو اﻷﻣﻳرﻛﻳون ُﻣﺛﻳري
ٌ
ﺗﺧوض ﺣرﺑﻳن،
ﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﺣ ﱟد ﻣﺎ؛ إذ ﻋﻧدﻣﺎ
وﻏﻼظ ،وﻣد ﱢﻣري أَوطﺎن ،وﻫذا
ُ
ٌ
ق ﻟﻧﻔﺳك
ﻧﻔﺳ َك ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻧزاع اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ؛ ﻓﺈﻧك ﺳﺗﺧﻠُ ُ
وﺗﺿﻊُ َ
ٍ
ُﺳر
ﻋداوات وأﻋداء .ﺛم ّ
إن اﻧﻬﻳﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺎ ﻛﻠّف ﻣﻼﻳﻳن اﻷ َ

وﺣﺳب؛ ﺑﻝ إﻧﻪ اﺟﺗذب ﻋﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﻣن ﺣوﻝ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ
َ
ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻋﺎﻟﻳﺔً ْ
اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ،ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﺋق اﻟﻘوﻳﺔ ﺑﻳن ﻋﺎﻟَﻣﻳﻧﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻧﺎ
ﻟﻛن ﻻ ﺷ ﱠ
أن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن
)ﻧﺣن واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن( ،وأﻧﺎ أﻛرﻩُ اﻻﻋﺗراف ﺑذﻟك؛ ْ
ك ﻓﻲ ّ
اﻟﺣ ّر،
ﺗﺳﱠﺑﺑوا ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻷﻧﻔُﺳﻬم ،ﻓﻘد اﻋﺗﻧ ْﻘﻧﺎ
أﻓﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ُ
َ
واﻟﻘروض اﻟﺳﻬﻠﺔ واﻟﺳﺧﻳﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓُﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ واﻟﺟﺷﻊ ،وﻧﺣن ُﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣن ذﻟك ﻛﻠﱢﻪ
أردﻧﺎ أن ﻧﺗﻣﻠﱠك وأن ﻧﻘﺗﻧﻲ ،أﻳﺎً ﺗﻛن
اﻵن .ﻟﻘد اﻗﺗﻧﻳﺎ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎج ،ﻟﻘد ْ
ِ
اﻟﺳْﻠﻌﺔُ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ) ﺑﺎﻟوﻫم أو ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ( .وﻫﻛذا ﺑﻠﻎ َد ُﻳﻧﻧﺎ اﻵن ﺣواﻟﻲ اﻟـ 12

ﻟﻠدﻳن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر وﻫذا ﻫو اﻟﺣ ﱡد اﻷﻋﻠﻰ َ
أﻣﻧﻧﺎ ،وﻗد أﺧرج ذﻟك ﻋﺎﺋﻼت أﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻛﺛﻳرة وﻛﺛﻳرة ﺟداً ﻣن
ُﻳ ّ
ﻬدد ﺳﻼﻣﺗَﻧﺎ و ْ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻣن اﻟﻌﻣﻝ وﻣن اﻟﺷﺎرع وﻣن ﺣظوظ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻛرﻳﻣﺔ .ووﺣدﻫﺎ اﻷُﻣم
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ﺗﻛﺳب ﺑﻌﻘﻼﻧﻳﺔ وﺗُﻧﻔق ﺑﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﺟدﻳرة ﺑﺄن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘوﺗﻬﺎ
واﻟدو ُﻝ اﻟﺗﻲ
ُ
واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ .إﻧﻧﺎ ﻧﻌود اﻵن ﻟﺗﺟر ٍ
ﺑﺔ ﻋﺳﻳ ٍرة وطرﻳ ٍ
ق ﺻﻌﺑﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳم أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ اﻟرزاﻧﺔَ

ب اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻰ أﻧﻪ ﻛم
واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺷروط اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻧﺟﺎح ،وﻻ أﺳﺗطﻳﻊ أن أﺗﺟﱠﻧ َ
اﻟﻳوم ﻟو أﻧﻧﺎ ﺗذﻛرﻧﺎ ﻣﻘوﻟﺔ
ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ و
ُ
أوﺿﺎﻋﻧﺎ أﻓﺿﻝ َ
أﺣد اﻵﺑﺎء اﻟﻣؤﺳﱟﺳﻳن -ﺑﻧﻳﺎﻣﻳن ﻓراﻧﻛﻠﻳن -ﻗﺑﻝ ﻣﺎﺋﺗﻳن وﺧﻣﺳﻳن ﻋﺎﻣﺎً ،ﺑﺷﺎن
اﻷﻏﺑﻳﺎء
ِﻣ َﺣ ِن اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ ِوﻫﺎد اﻟ ﱠدﻳن واﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻗﺎﻝ ﺑﻧﻳﺎﻣﻳن ﻓراﻧﻛﻠﻳن:
ُ
ﻫم اﻟذﻳن ﻳﻘﻳﻣون اﻟﻣﺂدب واﻟوﻻﺋم ،واﻟﺣﻛﻣﺎء ﻫم اﻟذﻳن ﻳﻠﺗﻬﻣوﻧﻬﺎ!

ﻋﻠﻰ أﻧﻧﻲ -واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎري اﻣراةً إﻓرﻳﻘﻳﺔ/أﻣﻳرﻛﻳﺔ ،وﻗﺎﺿﻳﺔ
ﻳﺳودﻫﺎ
رﺋﻳﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ُ

اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ  -ﻣﺎ أ از ُﻝ
ﺑﺄن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ ﺑﻳﺋﺔٌ
أؤﻣن ّ
ُ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻟوﻻ ﻫذا اﻹﻳﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ
ﻟﻠﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻘدم و ُ

اﻟﻳوم ،وﻫذا اﻻﻗﺗﻧﺎع ﻳﻣﺗ ﱡد ﻣن ﺗوﻣﺎس ﺟﻔرﺳون-اﻟذي ﻛﺗب
ﻛﻧت ُ
ﻣﺎ ُ
أﻗف ﺑﻳﻧﻛم َ
ﻗدﻳس اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺎرﺗن
ﱠ
ﻣﺳودة إﻋﻼن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻷﻣﻳرﻛﻲٕ -واﻟﻰ ّ
دوﻧوا ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟروح
ﻟوﺛر ﻛﻳﻧﻎ .ﻗﺎدةُ ﺑﻼدﻧﺎ ﻫم اﻟذﻳن ﱠ
:إن »اﻟﺑﺷر ﻳوﻟدون ﻣﺗﺳﺎوﻳن« ،وﻗد »ﻓُطروا ﻣن ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻟﻘﻬم
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ّ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘو ٍ
ق ﻻ ﺗﺗزﻋزع« ،وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن »اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺣرﻳﺔ ،واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق

اﻟﺳﻌﺎدة« .وﻗد ﺳﺎدت ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ :ﻣدارﺳﻧﺎٕ ،وادارﺗﻧﺎ ،وﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ
ٍ
ﱞ
ﺑﻐض اﻟﻧظر
وﻋداﻟﺔ،
ﻌﺎﻣ َﻝ ﺑﻣﺳﺎو ٍاة
ّ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻳﺗوﻗﻊ وﻳرى ُﻛﻝ ﻣﻧﺎ أن ُﻳ َ
ﻋن اﻟﻧوع واﻟﺟﻧدر واﻹﺛﻧﻳﺔ واﻟدﻳن واﻷﺻوﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ/اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .ﻓﻔﻲ

اﻟﻧﺳﺎء
أﻣﺎ
اﻟوﻗت اﻟذي
ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻳﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻛﺎن
ُ
ْ
ُ
اﻟﺳود –ﻣﺛﻠﻲ -ﻋﺑﻳداًّ ،
أن اﻷﻣر
ﻛن رﻗﻳﻘﺎً ﻣﺳﺗﻣﻠَﻛﺎً .وﻳﻧﺳﻰ
اﻟﺑﻌض اﻟﻳوم ّ
ﺑﻳﻧﻬم -ﻣﺛﻠﻲ أﻳﺿﺎً -ﻓﻘد ّ
ُ
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اﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ٍ
ﻗرن ﺣﺗﻰ أﻣﻛن إﻳﺻﺎﻝ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘّﺔ إﻟﻰ ﻛ ّﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن
ّ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ،وﻫﻲ اﻟﺣﻘوق ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻧطﺎﻟب اﻟﻳوم ﺑﺈﻳﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
ﺑﻼد أُﺧرى ،ﺛم
ُ
إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻛ ﱢﻝ أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد اﻟﺷﺎﺳﻊ
إﻧﻪ ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ
ُ

اﻟذي
ﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ.
ﺗزداد ﺗﻌددﻳﺗُﻪ؛ ﻟﻛﻧﻧﺎ
ﱡ
ُ
أن ﺑﻌﺿﺎً ﻣﻧﻛم -ﻣﺛﻝ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻟﺑﻠدان -ﻳﺗوﻗون ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر ،أو
إﻧﻧﻲ أﻋﻠم ّ

اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻣن ﻣﺛﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون،
ﻟﻧﻘﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺄن
ّ
ﻟﻛن إن
واﻟﻣزﻳد ﻣن ﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻌﺑﻳر ،وﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻫﻲ
أﻓﻛﺎر ﻛﺑﻳرةٌ وﻣﺛﺎﻟﻳﺔ؛ ْ
ٌ
أردﺗم أن ﺗروا ﻣﺎ ﺗُﻌﺎﻧﻳﻪ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

ﻓﺗﺎﺑﻌوا اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺣوﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ،وﻫو اﻟﻧﻘﺎش
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﻝ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺳﻬﻝ ﺣﺻو َﻝ ﻛﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ ر ٍ
ﻋﺎﻳﺔ
ُ
ّ
َْ ّ
ٍ
أن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن أﻳﺿﺎً ﻣﺎ ﻳزاﻟون ﻳﻧﺎﺿﻠون ﻣن
ﺻﺣﻳﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ؟! وﻫذا ﻳدﻟﻛم ﻋﻠﻰ ّ

ﻳب ﻓﻲ ﻧظري أن ﻳﺟري
ﻷﻣر ﻏر ٌ
أﺟﻝ إﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔٕ ،واﻧﻪ ٌ
ﻣﺛ ُﻝ ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ أﻏﻧﻰ ٍ
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم!

ﻣﺻﻳر ﻻ ُﺑ ﱠد ﻣﻧﻪ ،وﻫذا
أن اﻟﺗﻐﻳﻳر
ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻗد ﻋﻠﻣﺗْﻧﺎ ﺷﻳﺋﺎً؛ ﻓﻬو ّ
ٌ
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﻳﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﺳﻳﺑدو ﻋﻠﻳﻪ؛ اﻧظروا ﻛم ﻣن
ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻧﻌز ٍ
ٍ
ﻟﺔ
ﺑﻼدﻛم ﻣن
اﻟﺗﻐﻳﻳر ط أَر ﻓﻲ ﺑﻼدﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ،ﻓﻘد ﺗﺣوﻟت ُ
إن
إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺣداﺛﺔً واﻧﻔﺗﺎﺣﺎً ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳمّ .
اﻟﺻداﻗﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧذ ٍ
زﻣن طوﻳﻝ -ﺷرﻳﻛﺎن
اﻟﺣر ،وﻗد ﺣﻘّﻘﺗم ﺧطو ٍ
ات واﺳﻌﺔً وﺗﻘدﻣﺎً ﻓﻲ

ﻋﻼﻗﺎت
ﺗﺳود
ﺑﻠدﻳﻧﺎ -اﻟﻠ ْذﻳن
ُ
ُ
ﻓﻲ ﻣ ٍ
ﻟﻠﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري
ﻌﺎﻫدة
ُ
ُ
اﻟﺑﻧﻰ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ و ُ

ﺑﻼد ﻋرﻳﻘﺔٌ ﻓﻲ ﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ؛ ﻟﻛﻧﻛم دوﻟﺔٌ ﻓﺗﻳﺔٌ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ورﻏم أﻧﻛم ٌ
ﺑﻣﻘﺎﻳﻳس أﻋﻣﺎر اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻛم .وﻻ ﺷ ﱠ
أن أﻓﻛﺎرﻛم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
ك ّ
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أﻓﻛﺎر آﺑﺎﺋﻛم وأﺟدادﻛم ،وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺷﺄن اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺷﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك
اﻟﺗوﻗﻌﺎت ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﺟﻳﻠُﻧﺎ ،وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻛم ﺳﺗرون ﺗﻐﻳﻳ اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻛم،

وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطﻔﺎﻟﻛم وأﺣﻔﺎدﻛم.

وﻋﻣﺎن؟
ﻓﻣﺎذا ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻔﻌﻝ إذن ﻟﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ُ

ﻟﻛﻲ أُﻣﻬﱢد ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ،ﻓ ّﻛرت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹﻧﺟﻳﻝ واﻟﻘرآن ﻣن أﺟﻝ

ﻓﺳوف أﻟﺟﺄُ
وﻟﺳت
ﻟﻛن ﻷﻧﻧﻲ ﻗﺎﺿﻳﺔٌ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﱢ
ُ
اﻻﺳﺗﻠﻬﺎم؛ ْ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔً ﺑﺎﻟدﻳن؛ َ
ﻟﺑﻌض ﺗﺟﺎرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺣﺛﺎً ﻋن اﻻﻧدﻓﺎع واﻹﻟﻬﺎم.

ٍ
أﻋﻣﺎﻝ أﻣﻳرﻛﻲ ﺷﺎب وﻧﺎﺟﺢ ﻳﺳرع ﺑﺳﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺟدﻳدة ﻋﺎﺑ اًر
ﻗﺑﻝ ﺳﻧوات ﻛﺎن رﺟﻝ
ﺣﺟر ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻳﺎرة ُﻣﻧزﻻً ﺑﻬﺎ أﺿ ار اًر ،وأوﻗف
أﺣد ﺷوارع اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻓﺟﺄةً أﺻﺎب ٌ
اﻟرﺟﻝ ﺳﻳﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻝ ،وﺳﺎرع ﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺑﻳب اﻟﺻﺑﻲ اﻟذي رﻣﻰ

اﻟﺣﺟر ،واﻟذي ﻛﺎن واﻗﻔﺎً إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﻳﺎ ٍرة ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطرﻳق ،وﻫ ﱠدد
اﻟرﺟﻝ اﻟﺻﺑ ﱠﻲ وﺗو ﱠﻋدﻩ ،وﻗﺎﻝ :إﻧﻬﺎ ﺳﻳﺎرةٌ ﺟدﻳدة ،وﺳﺗﻛﻠّﻔك ﻓﻌﻠﺗُك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
اﻟﻣﺎﻝ! وﺗوﺳﱠﻝ اﻟﺻﺑ ﱡﻲ ﻗﺎﺋﻼً :أرﺟوك ﻳﺎ ﺳﻳدي ﻻ ﺗﻔﻬﻣﻧﻲ ﺧطﺄً ،إﻧﻪ أﺧﻲ

أدﻓﻌﻪُ ﺑﻬﺎ ،وراء ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎرة
اﻟﺻﻐﻳر اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﺔ اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺗﻲ
ُ
إﻳﻘﺎف ٍ
أﺣد
اﺳﺗطﻌت
رﻓﻌﻪُ ،وﻻ
ﻟﻛن اﻟﻌرﺑﺔ اﻧﻘﻠﺑت ﺑﻪ وﻣﺎ
َ
ُ
ُ
اﻟﻣﺗوﻗّﻔﺔّ ،
اﺳﺗطﻌت َ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ إﻻّ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ! ﻛﺎن اﻟﺻﺑﻲ ﻳﻘو ُﻝ ذﻟك ودﻣوﻋﻪ ﺗﻧﻬﻣر ﻋﻠﻰ
ُ
اج رﺟﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﺳﺎرع إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
َﺧ ﱠدﻳﻪ ،وﺗﻐﻳر ﻣز ُ
ﺷﻘﻳﻘﻪ اﻟطﻔﻝ إﻟﻰ ﻋرﺑﺔ ِ
اﻟﺻ ْﺑﻳﺔ ،ﺛم ﻧظر إﻟﻳﻪ وﻫو ﻳدﻓﻊُ ﻋرﺑﺔ أﺧﻳﻪ ﻣﺳر اًر،
ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺣدث داﺋﻣﺎً .ﻓدون ﻣﻌرﻓﺔ
وﻛﺄن ﺷﻳﺋﺎً ﻟم
ّ
ﻳﺣﺻ ْﻝ! وﻟﻸﺳف؛ ّ
ُ
ﻛ ّﻝ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻧﺳﺎرع ﻹﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص واﻟوﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺣﻳون
ﻳﺻدرون أﺣﻛﺎﻣﺎً ﺟﺎﺋرةً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﺳﻠﻣون
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ﺗُﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎري ﻗﺎﺿﻳﺔً ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄﻧﺎ أﻣﻠك ﻗﺻﺻﺎً ووﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺗُﺣﺻﻰ
ٍ
ٍ
أﺣﻛﺎم ﺟﺎﺋرٍة ﺻدرت ﺑﺣﻘّﻬم وﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا
أﺷﺧﺎص ﻧزﻝ ﺑﻬم اﻷذى ﺑﺳﺑب
ﻋن
اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻧﻔُﺳﻬم ﺑطر ٍ
ق ﻣﻼﺋﻣﺔ .وﻫذﻩ ﻣﺄﺳﺎةٌ ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
َ
إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ -أن ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻌﻬﺎ .ﻧﻌم،
ﻧﻛون ﺣرﻳﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ أن
ُ
َ

وﺣﺳب؛ ﺑﻝ وﻳﺗﻧﺎو ُﻝ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺣرص ﻻ ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن ،وﻫذا
ْ
ُ
اﻟﺣرص ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ اﻟﻧواﻳﺎ واﻟدواﻓﻊ،
أن
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ؛ ﻷ ّن اﻟﻘﻳم واﻟﻌﺎدات ﺗﺧﺗﻠف .ﻛﻣﺎ ّ
َ
وﻋﻲ ﻛﺎﺷف.
أو أﻧﻧﺎ ﻧﺿﻊُ أﻧﻔُ َﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬم دوﻧﻣﺎ ٍ

:إن
وﻳﻣﻛن ﻫﻧﺎ اﻟﺳؤاﻝ :ﻛﻳف وﻣﺗﻰ إذن ﻳﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن؟ وأﻧﺎ أُﺟﻳب ّ
ٍ
ٍ
ﺷدﻳدﻳن؛ ذﻟك أﻧﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً وﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻳش
وﺣذر
ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻔﻌ َﻝ ذﻟك
َ
ً
ﻋﺎﺋﻠﺔ و ٍ
ٍ
اﺣدة ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
ﻓﺈن اﻟﻌﻳش ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻓﻲ رأﻳﻲ ّ
ﻟﻛن ذﻟك ﻳﻌﻧﻲ أﻳﺿﺎً اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﺎً ﺑرو ٍح ﻣن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو َ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ؛ ّ
ٍ
ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺎ ،ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ُﻧرﺟﺊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ
أﺣد ﻓﻲ
ﻳﺧطﺊُ ٌ
واﻟرﺣﻣﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ُ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
إﻟﻰ اﷲ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ُﻧﻧﺟز ﻓﻳﻪ واﺟﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﺎطُف واﻟرﺣﻣﺔ و ُ
إن ﻟم ﻧﻘُم ﺑذﻟك ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ أﻣرﻳن؛ اﻷوﻝ أﻧﻧﺎ ﻧواﺟﻪُ ﺣﻛم اﷲ
و ّ
اﻟﺣب؛ ﻷﻧﻧﺎ ْ
وﻣﻘﺎﺻدﻩ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺑﺷر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗوﺑﺔ  ،ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌطف

وﺗﺗﺄﻧﻰ ﻓﻲ
دﻣت ﺗُﻣﻬﻝ ّ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺻﺑر .وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﺣن ﻧﻘوﻝ :ﻳﺎ إﻟﻬﻲ ﻣﺎ َ
و ُ
ﻳد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ذﻟك .واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﻧﺎ إﻧﻣﺎ
ﺗﺄدﻳب ﻫذا اﻟﻣﺧطﺊ؛ ﻓﺈﻧﻧﻲ أُر ُ
ِ
اﻵﺧرﻳن ﺳوف
ﻓﺈن
َ
ﻧﺧﺗزن ﻏﺿﺑﺎً ﺗُﺟﺎﻩ أﻧﻔُﺳﻧﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗُدﻳن اﻵﺧرﻳن؛ ّ
ُﻳدﻳﻧوﻧك.
إن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن ﺑﻣﻘﺎﻳﻳس أﻗ ّﻝ ﻗﺳوة ﻳﻌﻧﻲ إﻋطﺎء اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻬم ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ أو
ّ
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻶﺧرﻳن ﺑﺗﻛوﻳن ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ،وﻛﻳف
اﻻﻋﺗراض ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ،إﻧﻪ
ُ
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اﻟﺣب
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ّ
ﺳﻳﺗّﺑﻌون أدﻳﺎﻧﻬم .وﺑﻌد ﻛ ّﻝ ﺣدﻳث ّ
ﻓﺈن اﻟﻌﻼﺋق داﺧﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ُ
وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﱠ
ﻓﺈن اﻟرﺟﻝ اﻟذي ﻻ ﻳﺄﻛﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﻻ
أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ
ﻳﺣق ﻟﻪ اﻟﻧظر ﺑدوﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻟذﻳن ﻳﺄﻛﻠون ﻛ ّﻝ ﺷﻲء ،ﻛﻣﺎ ّ
ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻳوم أو ذاك ﻣﻘ ﱠدﺳﺎً ،ﻻ ﻳﺣ ﱡ
ق ﻟﻪ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن اﻟذﻳن
َ

ٍ
ﺣق اﻵﺧرﻳن أن ﻳﻌﺗﺑروا ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺣﻘ ًﺎ
ﻳﻌﺗﺑروﻧﻪ ﻛذﻟك.
ﻓﺈن ﻣن ّ
وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎ ﱟم ّ
أو ﻣﺑطﻼً ،وﻟﻳس ﻣن ﺣﻘّﻬم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻵﺧرﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧظﺎر ِ
ﻧﻔﺳﻪ،
ت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن ﺿﻣن ﻣﻬﻧﺗﻲ أو ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻲ
وﻟﻠﻣﻔﺎرﻗﺔ؛ ﻓﻘد ﺗﻌﻠّ ْﻣ ُ
اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺗﺑرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺳﺑب آراﺋﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ،وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺿﻣﻳر ،ﻟﻣﺎذا؟ ﻷﻧﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺳوف ﻧﻘف أﻣﺎم اﷲ ،و ُﻛ ﱞﻝ ﻣﻧﺎ

ﺳوف ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻً وﺣدﻩ ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫواﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،ودوري ﻓﻲ ﻫذا
ﱠ
ﻳﻧﺻب اﻟﺟﻬَ ُد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﱡﻧب اﻹﺿرار
ور ﻛ ﱟﻝ ﻣﻧﺎ -أن
اﻷﻣر -ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن َد َ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺳﺑب أﻧﻬم ﻻ ﻳواﻓﻘون ﻋﻠﻰ آراﺋﻲ!
ﺑﺎﻵﺧرﻳن؛
َ

اﻟﺗﺳرع ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻣت ﻋدم
ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء
وﻓﻲ ﺳﻧوات ﺧدﻣﺗﻲ ﻋﻠﻰ
ﱡ
ُ
ّ
ُورد ﻫﻧﺎ ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ذﻟك .ﻓﻘد
أﻓﻌﺎﻝ اﻵﺧرﻳن ،إﻟﻰ أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻬم ،وأ ُ

ﻛﺗﺑت ﺳﻳدةٌ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ ﻣراﻗﺑﺔً ﺑﺄﺣد ﻣﺣﻼّت اﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت إﻟﻰ أﺣد ﻧﺎﺷري
ﺻﺣﻳﻔﺔ ﻣﺣﻠّ ٍ
ٍ
ﻳﺔ ﺗﺷﻛو ﻣن أﻧﻬﺎ رأت أُﻧﺎﺳﺎً ﻳﺷﺗرون ِﺳﻠَﻌﺎً ﻓﺎﺧرةً ﻣﺛﻝ
اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ

أن ﻫؤﻻء
اﻟﺣﻠوﻳﺎت واﻟﻠﺣوم ﺑﺄﻣواﻝ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ،
ْ
وﺗﺎﺑﻌت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟذي ﻳﻌﻳﺷون ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻫم ﻣن اﻟ ُﻛﺳﺎﻟﻰ واﻟﻣﻬﻣﻠﻳن .وﺑﻌد
ٍ
إﺟﺎﺑﺎت وردوداً ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣرأة ودﻋواﻫﺎ،
أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻧﺷر اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﻳت طﺑﻘﺎ ﻣن ﻟﺣم
ﻳت ﺣﻠوﻳﺎت؛ ﺑﻝ اﺷﺗر ُ
اﻟﻣﺟﻳﺑﺎت :ﻣﺎ اﺷﺗر ُ
وﻗﺎﻟت إﺣدى ُ
اﻟﺧروف ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟذي ﻋﻣﻝ ﻓﻳﻪ زوﺟﻲ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎً ﻗد
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ﻳﻛون
أُﻗﻔﻝ ،وﺻﺎر ﻋﺎطﻼً ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ،وﻛرﻫت ﻓﻲ ﻋﻳد زواﺟﻧﺎ اﻟﺛﻼﺛﻳن أﻻ
َ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدﺗﻧﺎ ﻟﺣم ،وﻗد أﻛْﻠﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم! ورﺑﻣﺎ ﺳﻳﺗﻐﻳر رأي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺑﺎﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت ﻟو أﻧﻬﺎ ﻣﺷت ﻓﻲ ﺣذاﺋﻲ ﻣﻳﻼً أو ﻗ ّﻝ! وﻗﺎﻟت اﻣراةٌ أُﺧرى :أﻧﺎ
اﻟﺳﻳدة اﻟﺗﻲ اﺷﺗرت ﺣﻠوﻳﺎت ﺑـ 17دوﻻ اًر ﻣن أﻣواﻝ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وﻗد
ﻟﻛن ﻣﺎ اﺷرﻳﺗُﻪُ ﻣن
اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت ﺗﻛﺎد ﺗﺄﻛﻠﻧﻲ ﺑﻌﻳوﻧﻬﺎ؛ ّ
ﻻﺣظت ّ
أن ُ
ﻻن ﻋﻧدﻫﺎ
ﺣﻠوى ﻛﺎن ﻟﻌﻳد ﻣﻳﻼد اﺑﻧﺗﻲ اﻟﺻﻐﻳرة ،وﺳﻳﻛون ﻋﻳدﻫﺎ اﻷﺧﻳر؛ ّ

ﺳرطﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌظﺎم ،رﺑﻣﺎ ذﻫﺑت ﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ أو ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺷﻬور!
ٍ
ﺷﺧص أو أﻫداﻓﻪ ﻣن أوﻝ ﻧظرة،
أي
إﻧﻪ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﱟ
ﻷي ﻣﻧﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ دواﻓﻊ ّ
وﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧوﻓر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺟﻬد واﻵﻻم ﻋﻠﻰ أﻧﻔُ ِﺳﻧﺎ واﻵﺧرﻳن ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن

اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺧﻔﻳﺔ ،واﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﺣب واﻟرﺿﺎ ،ﻓﺎﷲ وﺣدﻩ

ﻳؤﺧر اﻟﺣﻛم ٍ
ﻟﻳوم
اﻟﺣ َﻛم اﻟﻔﺻﻝ ،وﻫو ﻳﻌﻠم ﻧواﻳﺎ اﻟﻧﺎس ودواﻓﻌﻬم ،وﻫو اﻟذي ّ
ﻫو َ
وﻳﻌرف اﻹﺟﺎﺑﺔَ اﻟﻌﺎدﻟﺔً ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎم .وﻳﺑﻘﻰ ﺳؤا ٌﻝ أﺧﻳر :أﻻ ﻳﺣ ﱡ
ق
ﻳب ﻓﻳﻪ،
ُ
ﻻ َر َ

ﻣﻣﻛن ،ﻋﻠﻰ أن
إن ذﻟك
ٌ
ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻛم أﺑداً ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻵﺧرﻳن؟ واﻟﺟواب :ﺑﻝ ّ
ﻳﻛون ﻧﺎد اًر وﺣذ اًر ودﻗﻳﻘﺎً.
َ
ٍ
ْت
ﻛﻧت داﺋﻣﺎً ﻗﺎرﺋﺔً
ﺑﻘﺻﺔ ﻣن زﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ،ﻟﻘد ُ
وأرﻳد أن أﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﺣﻳث ﺑدأ ُ
ﻛﻧت أﺣﺑس ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻏرﻓﺗﻲ وأﻗ أر ﻟﺳﺎﻋﺎت،
ﻛﻧت طﻔﻠﺔ ُ
ﻣﻣﺗﺎزة ،وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ُ
ﻛﻧت ﱡ
أﺣب ﻗﺻص ﻻو ار إﻧﻐﺎﻟز واﻳﻠدر ،ﻓﻲ
وﻣﺛﻝ اﻟﻔﺗﻳﺎت ﻣن ﺑﻧﺎت ﺟﻳﻠﻲ ﻓﻘد ُ

ﺗﻘص ﻗﺻﺔ أُﺳرﺗﻬﺎ اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﺣواﻟﻲ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﺻﺻﻬﺎ اﻟﻣﺳ ﱠﻣﺎة» :اﻟﺑﻳت اﻟﺻﻐﻳر« ،ﱡ
اﻟﻌﺎم 1800م ،ﻓﻘد ﺗرﻛوا ﻣﺛواﻫم ِ
اﻵﻣن ،وﻣﺿوا إﻟﻰ اﻟﺑراري دوﻧﻣﺎ ﻣﻌر ٍ
ﻓﺔ ﺑﻣﺎ
َ
ُُ
ٍ
ﻏطﺎء ﻳﺳﺗر ﺑﺎﻟﻛﺎد ﺻﻧدوق ﻋرﺑﺗﻬم .وﻓﻲ أﺣد
ﻳﻧﺗظرُﻫم ،ودون أن ﻳﻣﻠﻛوا ﻏﻳر
ُ
اﻟﻣﺳ ﱠﻣﻰ» :اﻟﺷﺗﺎء اﻟطوﻳﻝ« ،ﺗذﻛر ﻻو ار أﻧﻬﺎ ﻣرت ﻣﻊ أﺑﻳﻬﺎ ﻓﻲ
أﺟزاء اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ُ
1

ﻋز
ّ
ﺑﻳﺗﺎً

ﺿﺧم ﻟﻔﺄر ِ
ٍ
ﺻﻐﻳر وﻧﺣﻳ ٌﻝ؛ ﻟﻛﻧﻪ ﺑﻧﻰ
ان
ﺑﺟ ْﺣ ٍر
اﻟﻣ ْﺳك ،وﻫو ﺣﻳو ٌ
اﻟﺻﻳف ُ
ٌ
ﺳﻳﻛون
أن اﻟﺷﺗﺎء
ﻛﺑﻳر اﻟﺣﺟم وﻛﺛﻳف اﻟﺟدران .وﻗﺎﻝ اﻷب ﻻﺑﻧﺗﻪ :ﻳﺑدو ّ
ُ

اﻟﺟﺣر اﻟﻛﺛﻳف!
ﻗﺎﺳﻳﺎً ﻋﻠﻳﻧﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﺣﻳواﻧﺎت ،وﻟذﻟك ﺑﻧﻰ اﻟﻔﺄر ﻫذا ُ
وﻗﺎﻟت اﻻﺑﻧﺔ :ﻛﻳف
اﻟﻔﺄر ذﻟك ،وﻻ ﻧﻌرﻓُﻪُ ﻧﺣن؟! ﻗﺎﻝ اﻷب :ﻻ أدري
ُ
ﻳﻌرف ُ
أﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﻘد أﻋطﺎﻧﺎ اﷲ اﻟﻌﻘﻝ
ﻛﻳف ﻳﻌرف ،رﺑﻣﺎ ﱠ
زودﻩ اﷲ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ذﻟكّ .

ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر،
واﻟﺣرﻳﺔ ،وﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺗﺻرف ﺑﺣﺳب ﻋﻘوﻟﻧﺎْ ،
ﻓﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋﻣﺎ ﻳﺻﻳﺑﻧﺎ إن ﻓﻌْﻠﻧﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻏﻳر ﻣ ٍ
ﻼﺋم ﻟﺳﻼﻣﺗﻧﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ
ُ
ُ
اﻵﺧرﻳن!
أن ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺟﻬد ﻟﻛﻲ ﻻ ﻳﺻدر
ﻟﻘد
ُ
ﺗﺣدﺛت ﻛﺛﻳ اًر ،واﻟذي أراﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ّ
ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻋﻼﻗﺗﻧﺎ
أﺣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر أﺣﻛﺎﻣﺎً ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ .وﻫذا اﻷﻣر ّ

أن ﻋﻠﻧﻳﺎ أن ﻧدﻋم
اﻟﺗﻔﺎﻫم
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
َ
ُ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ واﻻﺣﺗرام ،ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن َ
ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻳم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻟﻧﻛن ﻣﺎﻫرﻳن
ﺟداً ﻓﻲ ﺗﺟﱡﻧب اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ،ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب ،واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ،واﻻﺳﺗﺧﻔﺎف،

ﺿﻣﻳر وﻋﻘﻝٕ ،واذا اﺗﺑﻌﻧﺎﻫﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﺳوف
واﻟﻌﻧف ،ﻓﻛﻣﺎ ﺗﺧﺑرﻧﺎ اﻟﻘﺻﺔ ،ﻟدﻳﻧﺎ
ٌ
ﻧﻛون وﻧﺑﻘﻰ ﻣﻌﺎً.
ﻳﻘوداﻧﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻳث ﻳﻧﺑﻐﻲ أن َ
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نظرة الثقافة العربية إلى الديانة الھندية
شمس الدين الكيالني
ﺗرك ﻟﻧﺎ ﻣؤﻟﻔوﻧﺎ رزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻣﻘﺗطﻔـﺎت ﻋـن اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﻬﻧدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﻳـﺎ ﻣؤﻟﻔـﺎﺗﻬم

اﻟﺟﻐراﻓﻳـ ــﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ واﻷدﺑﻳـ ــﺔ ,وﻓـ ــﻲ ﻣـ ــدوﻧﺎت رﺣﻼﺗﻬـ ــم ,ﺑﻌﺿـ ــﻬﺎ ﻣﺻـ ــدرﻩ اﻟﺳـ ــﻣﺎع,

وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﺣﺻﻳﻠﺔ رﺣﻼﺗﻬم وﺗﺟﺎرﺑﻬم ﻓﻲ رﺑوع اﻟﻬﻧد ,واﻧﻔـرد اﻟﺑﻳروﻧـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺄﻟﻳﻔـﻪ,

ﻟــﻳس ﻷﻧــﻪ ﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﺗﺟرﺑــﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﺷــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة واﻟﺳــﻣﺎع؛ ﺑــﻝ ﻷﻧــﻪ ﻗ ـ أر اﻟﻣﺻــﻧﻔﺎت
اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻧدﻳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣــن ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺳﻧﺳــﻛرﻳﺗﻳﺔ ,وﻻ ﺳــﻳﻣﺎ ﻛﺗــﺎب

»ﺑﻬــﺎﻏوت ﻏﻳﺗــﺎ« أو »ﺑﻬﺎﻏﻬــﺎ ﻓﺎدﻳﺗــﺎ« ,ﻟــذا ﻓﺈﻧﻧــﺎ إذا اﺳــﺗﺛﻧﻳﻧﺎ )ﺗﺣﻘﻳــق( اﻟﺑﻳروﻧــﻲ ,ﻓــﺈن

اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻷﺧــرى -ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻣﺳــﻌودي ,واﺑــن طــﺎﻫر اﻟﻣﻘدﺳــﻲ ,واﺑــن اﻟﻧــدﻳم,
واﻟﺷﻬرﺳــﺗﺎﻧﻲ -اﻗﺗﺻــرت ﻋﻠــﻰ إﺑ ـراز أﻓﻛــﺎر واﻧطﺑﺎﻋــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ ﻋــن اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﺑراﻫﻣﻳــﺔ,
وﺷــذرات ﻏﺎﻣﺿــﺔ ﻋــن اﻟﺑوذﻳــﺔ ,اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻋﻧــد دﺧــوﻝ اﻟﻌــرب إﻟــﻰ اﻟﻬﻧــد واﺣﺗﻛــﺎﻛﻬم

ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ اﻧﺣﺳـﺎر ،ﺑﻌـد أن اﻣﺗﺻـﺗﻬﺎ اﻟﺑراﻫﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﻳـﺎ ﻋﻘﺎﺋـدﻫﺎ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ

ط ارﺋــق ﻋــدة ﻣــن اﻟﺗﻌﺑــد ,واﻟطﻘــوس واﻟﻌﺑــﺎدات ,واﻗﺗﺻــرت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣﻌﺎﺑــد

ﻓﻲ ﺑﻠﺦ ,وﺑﺎﻣﻳﺎن ,وﺗرﻣذ ,وﻫﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﻳوم.

وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣﻣــﺎ ﻳﻘــﺎﻝ ﻋــن ﻋــدم اﺗﺳــﺎق ﻣﻌ ـرﻓﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋــد اﻟﺑراﻫﻣﻳــﺔ؛ ﻓــﺈﻧﻬم اﺳــﺗطﺎﻋوا

اﻟــدﺧوﻝ إﻟــﻰ اﻟﺗرﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟدﻳﺎﻧــﺔٕ ,واﻟــﻰ ﻣﻧﺎﺧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳــﺔ وطﻘوﺳــﻬﺎ اﻟﻛﺑــرى:
أﻫﻣﻳــﺔ ﺑراﻫﻣــﺎ وﻣرﻛزﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ ,وﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻣــن ﺟﺎﻧــب »ﺗوﺣﻳــدي« رﻏــم
ﻣظــﺎﻫر اﻟﺗﻌــدد ,واﻟـ ـ»ﺷــرك« ,واﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻠّــت ﻓــﻲ ﺗﻘدﻳﺳــﻬﺎ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻛوﻧﻳــﺔ ,ﺛــم

اﻟﺑ ــد« ,وﻣظ ــﺎﻫر ﺗﻘ ــدﻳس اﻷﻓﻌ ــﻰ ,واﻟﺑﻘـ ـرة ,واﻟﺷ ــﻣس ,وﻧﻬ ــر
اﻧﺗﺷ ــﺎر ﻗداﺳ ــﺔ اﻷﺻ ــﻧﺎم » ُ
اﻟﻛﻧﺞ ,وطﻘوس إذﻻﻝ اﻟﺟﺳد ,واﻟﺗﻘﺷف ,وﺗﻌدد اﻟﻣذاﻫب وﺗﻔرﻋﻬﺎ ,وﻋﻘﻳدة اﻟﺗﻧﺎﺳﺦ ,إﻟﻰ

ﻏﻳر ذﻟك ﻣن طﻘوس وﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑد ,أﻣـﺎ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺧـص اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗﻘـوﻳﻣﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋـد؛

ﻓﻘــد اﻧطــوت أﺣﻛــﺎﻣﻬم ﻋﻠــﻰ إﺣﺎﻟــﺔ داﺋﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻣــرﺟﻌﻳﺗﻬم اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ,وﻫــم اﻟــذﻳن ﻧظــروا إﻟــﻰ

اﻹﺳــﻼم ﻛﺧــﺎﺗم ﻟﻠﻧﺑــوة واﻟرﺳــﺎﻟﺔ ,واﻟــوﺣﻲ ,وﻣﺗﻣﻣﻬــﺎ ,ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻣرﻛزﻳــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ


كاتب وباحث من سورية .

ﻋﻧــدﻫم ﻓﻘــد اﻗﺗﺻــرت ﻋﻠــﻰ »اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ« ،ﻋﻠﻣ ـﺎً أن دﻳــﻧﻬم ﻣﻧﻔــﺗﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ

ﺟﻣﻌﺎء ،وﻟﻳس دﻳﻧﺎً ﻣﻐﻠﻘﺎً أو دﻳﻧﺎً ﻟﻠﻌرب ﺣﺻرﻳﺎً.

البحث عن الديانة البراھمية  /الھندوسية
اﻟﺗ ــﺑس ﻟ ــدﻳﻬم اﻷﻣـ ـر ﺑﺷ ــﺄن »ﺑراﻫﻣ ــﺎ« ﺑ ــﻳن أن ﻳﻛ ــون اﻟﻣﻠ ــك اﻟﻣؤﺳ ــس ﻟوﺣ ــدة اﻟﻬﻧ ــد,

وﻟﺣﻛﻣﺗﻬــﺎ ,وﻟــدﻳﻧﻬﺎ ,وﺑــﻳن ﻛوﻧــﻪ رﺳــوﻻً ,وﺻــﺎﺣب رﺳــﺎﻟﺔ ﺳــﻣﺎوﻳﺔ؛ ﻟﻛــﻧﻬم اﺗﻔﻘ ـوا ﻋﻠــﻰ

إﻋــﻼء ﻣﻧزﻟﺗــﻪ إﻟــﻰ ﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﻣؤﺳــس ﻟﻠدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻧدﻳــﺔ وﻟﺣﻛﻣﺗﻬــﺎ وﻣﻠﻛﻬــﺎ ,وأﻏﻔﻠ ـوا اﻟﺟﺎﻧــب
اﻹﻟﻬــﻲ ﻓﻳــﻪ .وﻟﻌــﻝ ﻣــرد ذﻟــك أﻧﻬــم ﻋرﻓ ـوا أن طﺑﻘــﺔ اﻟﺑراﻫﻣــﺔ ﻫــﻲ ﻣــن اﻟطﺑﻘــﺎت اﻟﺗــﻲ

ﺗﺧ ــﺗص وﺣ ــدﻫﺎ ﺑ ــدور اﻟﻛﻬﺎﻧ ــﺔ ,وﻛﺄﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺗﻣرار ﻟ ــدور ﺣﺎﻣ ــﻝ اﻟرﺳ ــﺎﻟﺔ اﻟ ــذي ﻗ ــﺎم ﺑ ــﻪ

)ﺑراﻫﻣــﺎ( ,وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﻧﺗﺳــب إﻟﻳــﻪ ﻛﻣؤﺳــس أوﻝ ﻟﻠدﻳﺎﻧــﺔ ,واﻟﻣــﻧظم ﻟﻘواﻋــدﻫﺎ ,وﻟــﻳس
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ -ﻛﻣـﺎ ﺗـذﻫب اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﺑراﻫﻣﻳـﺔ -إﻟـﻪ اﻟﺧﻠـق وﺳـﻳد اﻵﻟـﻪ واﻟﻣﺳـﻳطر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم

ﻛﻠــﻪ ,واﻟﻣﺣــﻳط ﺑﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت ,إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻹﻟﻬــﻳن اﻟﻌظﻳﻣــﻳن اﻵﺧ ـرﻳن :اﻹﻟﻬــﻪ ﺷــﺑو

ـدﻣر اﻟﻣوﻛـــوﻝ ﻟـــﻪ ﻗـ ــﺑض أرواح اﻟﻧـــﺎس وﺗﺧﻠﻳﺻـــﻬﺎ ﻣـ ــن
أوﺷـــﻳﻔو  shivoاﻟﻣﺧـــرب اﻟﻣـ ـ ّ
أﺑـ ــداﻧﻬﺎ ,ووﺷـ ــﻧو  Vishnuاﻟﺣـ ــﺎﻓظ ,إﻟـ ــﻪ اﻟﺣـ ــب اﻟـ ــذي أﺣﻳـ ــﺎ اﻟﻣـ ــوﺗﻰ ،وأﺑ ـ ـ أر اﻷﻛﻣـ ــﺔ
واﻷﺑرص ،ﺛم ﺻﻌد إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء؛ ﻟﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﺟدﻳـد ﻗﺑـﻝ اﻟﻧﺷـور ﻟﻳﻬـدﻳﻬم إﻟـﻰ

اﻟﺣقٕ .واﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫؤﻻء اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻌظﺎم ﻫﻧﺎك اﻵﻻف -إن ﻟـم ﻳﻛـن ﻣﻼﻳـﻳن اﻵﻟﻬـﺔ ﻛﻣـﺎ
ﻳذﻫب اﻟﺑﻌض -ﺑﻌﺿﻬم أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺻـورة اﻟطﻳـر واﻟﺣﻳـوان
واﻟﻬوام ,ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻛﻠﻬم ﺷﺑﻛﺔ واﺣدة ﻟﺗﻧﺎﺳﺦ اﻷرواح.1

وﻗــد اﻛﺗﻔ ـوا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن ﻣؤﺳــس اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ ﻫــو »ﺑــرﻫﻣن اﻷﻛﺑــر واﻟﻣﻠــك«,

ﻓﻬو »اﻹﻣﺎم اﻟﻣﻘدم ﻓﻳﻬم اﻟذي ظﻬرت ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ اﻟﺣﻛﻣﺔ« ،2ﻏﻳر أﻧﻬم أﺿﺎﻓوا إﻟﻰ ذﻟـك

،3
ﺗﻌدد اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻧـد اﻟﻬﻧـود وﺗﻌـدد ﻣـذاﻫﺑﻬم ,واﻗﺗرﺑـوا ﻣـن
اﺣﺗﻣﺎﻝ أن ﻳﻛون رﺳوﻻً وأدرﻛوا ّ
وﻋــﻲ أن ﻟﻠﻬﻧدوﺳــﻳﺔ ﺛﻼﺛــﺔ آﻟﻬــﻪ ﻋظﻣــﻰ ،ﻓﺎﻋﺗﻘــد اﻟﺣﻣﻳــري أﻧﻬــم »اﺛﻧﺗــﺎن وأرﺑﻌــون ﻣﻠــﺔ,

ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــنُ ﻳﺛﺑــت اﻟﺧــﺎﻟق وﻳﻧﻔــﻲ اﻟرﺳــﻝ ,وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻧﻔــﻲ اﻟﻛــﻝ ،وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻌﺑــد اﻟﻧــﺎر
وﻳﺣــرق ﻧﻔﺳــﻪ ,وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻌﺑــد اﻟﺷــﻣس وﻳﺳــﺟد ﻟﻬــﺎ ,وﻳﻌﺗﻘــد أﻧﻬــﺎ اﻟﺧﺎﻟﻘــﺔ اﻟﻣــدﺑرة ﻟﻬــذا

اﻟﻌﺎﻟم ,وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﻌﺑد اﻟﺷﺟر ,وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﻌﺑد اﻟﺛﻌﺎﺑﻳن« .4ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻣﺳﻌودي إﻟﻰ

أﻧﻬم ﺑدأوا ﺑﺳﺑﻊ ﻓرق ,ﺛم »اﺧﺗﻠف أﻫﻝ اﻟﻬﻧد ﻣﻣـن ﺳـﻠف وﺧﻠـف ﻓـﻲ آراء ﻫـؤﻻء اﻟﺳـﺑﻊ,

ﺛم ﺗﻔرﻋوا ﺑﻌد ذﻟك ﻣذاﻫب  ...واﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﺻـر ﻣـن طـواﺋﻔﻬم ﺳـﺑﻌون ﻓرﻗـﺔ«

،5

وﻗﺳــم اﻟﺷﻬرﺳــﺗﺎﻧﻲ )ت 548ﻫـ ـ 1153 -م( ﻣــذاﻫب أﻫــﻝ اﻟﻬﻧــد .ووﺿــﻊ اﻟﺑراﻫﻣــﺔ ﻣــﺎ
ّ
ﺑــﻳن ﻣــذاﻫﺑﻬم اﻟﻌدﻳــدة ,وﻫــم اﻟﻣﻧﻛــرون ﻟﻠﻧﺑ ـوات أﺻ ـﻼً ,وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻟــدﻫر,

وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻟﺛﻧوﻳــﺔ ،وﻳﻘــوﻝ ﺑﻣﻠــﺔ إﺑـراﻫﻳم ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺳــﻼم ,وأﻛﺛــرﻫم ﻋﻠــﻰ ﻣــذﻫب
اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ,ﻓَ ِﻣ ْن ﻗﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟروﺣﺎﻧﻳﺎت ,وﻣن ﻗﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ,وﻣن ﻗﺎﺋﻝ ﺑﺎﻷﺻﻧﺎم.6
وﻓﺻــﻝ )ﻣطﻬّــر اﻟﻣﻘدﺳــﻲ( اﻷﻣــر ,ﻓﺎﻟﻬﻧــد ﺗﺳــﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ«ُ ,ﻋــرف ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﻌﺔ
ّ
وﺗﺳــﻌون ﺿ ـرﺑﺎً ,إﻻ أﻧــﻪ أرﺟﻌﻬــم ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ إﻟــﻰ »اﺳــﻣﻳن :اﻟﺑراﻫﻣــﺔ واﻟﺳــﻣﻧﻳﺔ« واﻟﺳــﻣﻧﻳﺔ
اﺳــم أطﻠﻘــﻪ اﻟﻌــرب ﻋﻠــﻰ »اﻟﺑوذﻳــﺔ« ,اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ »ﻣﻌطﻠــﺔ« ,أي ﻻ ﺗــؤﻣن ﺑﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺧﻠــق

واﻟﺧ ــﺎﻟق ,أﻣ ــﺎ اﻟﺑراﻫﻣ ــﺔ »ﻓﻬ ــم ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺻ ــﻧﺎف« .7وﻟﻌ ــﻝ اﻟﻣﻘدﺳ ــﻲ ﻳﺷ ــﻳر ﻫﻧ ــﺎ ﺑطرﻳﻘ ــﺔ
ﻏﺎﻣﺿ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻣ ــذاﻫب اﻟﺑراﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺣ ــورة ﺣ ــوﻝ اﻵﻟﻬ ــﺔ اﻟ ــﺛﻼث :ﺑراﻫﻣ ــﺎ ,وﺷ ــﻳﻔو,

ووﺷــﻧو ,ﻏﻳــر أﻧــﻪ ﻳــذﻫب ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺳــﻳر ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ آﺧــر ,ﻓﻬــذﻩ اﻷﺻــﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛــﺔ »ﻣــﻧﻬم ﻣــن
ﻳﻘ ــوﻝ ﺑﺎﻟﺗوﺣﻳ ــد ,واﻟﺛـ ـواب واﻟﻌﻘ ــﺎب ,وﻳﺑطﻠ ــون اﻟرﺳ ــﺎﻟﺔ« وﺻ ــﻧف آﺧ ــر ﻳﻘ ــوﻝ »ﺑ ــﺎﻟﺛواب

واﻟﻌﻘــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺎﺳــﺦ ,وﻳﺑطﻠــون اﻟﺗوﺣﻳــد واﻟرﺳــﺎﻟﺔ« .8وزﻋﻣــت اﻟﻣوﺣدﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺑراﻫﻣــﺔ

ﻋز وﺟﻝ ﺑﻌث إﻟﻳﻬم ﻣﻠﻛﺎً ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺑﺷر اﺳﻣﻪ »ﻧﺎﺷد«,
أن اﷲ ّ
ﻟــﻪ أرﺑــﻊ أﻳــد  ...وﻟــﻪ اﺛﻧــﺎ ﻋﺷــر أرﺳ ـﺎً » ...ﻗــﺎﻟوا :أﻣرﻧــﺎ ﺑﺗﻌظــﻳم اﻟﻧــﺎر  ...وﻧﻬــﻰ ﻋــن
اﻟﻘﺗ ــﻝ وﺷ ــرب اﻟﺧﻣ ــر ,وأﺑ ــﺎح ﻟﻧ ــﺎ اﻟزﻧ ــﺎ ,وأﻣرﻧ ــﺎ ﺑﻌﺑ ــﺎدة اﻟﺑﻘ ــر ,وأن ﻧﺗﺧ ــذ ﺻ ــﻧﻣﺎً ﻋﻠ ــﻰ

ﻣﺛﺎﻟﻪ«.9

ﻓﻠﻘ ــد أﺑ ــرز اﻟﺑ ــﺎﺣﺛون اﻟﻌ ــرب وﺟ ــود اﻟﺗوﺣﻳ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﺑرﻫﻣﻳ ــﺔ ,ﺛ ــم ﻣ ــﺎ ﻟﺑﺛ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟﻧزﻋ ــﺔ
اﻟﺗوﺣﻳدﻳــﺔ أن ﺷــﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌـ ّـدد ,واﻟﺗﺟﺳــﻳد ,وذﻟــك ﻋــن طرﻳــق ﺗﻌظــﻳﻣﻬم ﻟﻸﺻــﻧﺎم ,واﻟﻧــﺎر,

واﻟﺑﻘــر ,وﺗﺻــورﻫم ﻫــذا ﻋــن اﻟﻣــزج ﺑــﻳن )اﻟوﺣداﻧﻳــﺔ( واﻟﺗﻌددﻳــﺔ ﻻ ﻳﺟﺎﻧــب واﻗــﻊ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ

اﻟﺑراﻫﻣﻳﺔٕ ,وان ﻛﺎن ﻳﻧﻘﺻﻪ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺳﻣﻳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔٕ ,وادراك اﻟﻧظـﺎم اﻟﺷـﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﺑـﺎدات
اﻟﺑراﻫﻣﻳﺔ وﺗراﺑطﻬﺎ ,وﻋﻘﺎﺋدﻫﺎ,وأﺳﻣﺎء آﻟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرى ,واﻟﺗراﺗﺑﻳﺔ اﻟﻬرﻣﻳﺔ ﻟﻶﻟﻬﺔ ,ووظﺎﺋف
ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻌﻬــﺎ ,وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــم -ﺑﻌــد إﺑ ـراز ﻧزﻋــﺔ )اﻟﺗوﺣﻳــد( -ﻳﺳــﺗطردون ﻓــﻲ

ﺗﻌﻘب اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺳﻣﺔ ﻣن أﺻـﻧﺎم وﻏﻳرﻫـﺎ ,واﻹﻓﺎﺿـﺔ ﻓـﻲ وﺻـف اﻟطﻘـوس

اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎدة.

ﺣﻳــر ﻣؤﻟﻔﻳﻧــﺎ ﻛﻳــف أﻣﻛــن ﻟﻠﻬﻧــدوس اﻟﺗوﻓﻳــق ﺑــﻳن اﻟوﺣداﻧﻳــﺔ واﻟﺗﺟﺳــﻳم ,وﻫــو أﺣــد
وﻗــد ّ
اﺷـ ــﺗﻐﺎﻻت »ﻋﻠـ ــم اﻟﻛـ ــﻼم« ﻟـ ــدﻳﻬم ,ﻓﻠـ ــﻳس ﻣـ ــن اﻟﻣﺳـ ــﺗﻐرب أن ﻳﺣـ ــﺎﺟﺞ اﻟﻣـ ــروزي أﺣـ ــد
اﻟﻬﻧــدوس ﺑــذﻟك؛ إذ ﺳــﺄﻝ أﺣــد اﻟﺑـراﻫﻣﻳﻳن» ,إذا ﻛﻧــﺗم ﺗﻌﻠﻣــون أﻧــﻪ )أي اﷲ( ﻟــﻳس ﻛﻣﺛﻠــﻪ

ﺷﻲء ,ﻓﻠم ﺗﻌﺑدون اﻷﺻـﻧﺎم ﻣـن دوﻧـﻪ؟« ،ﻓﺄﺟﺎﺑـﻪ اﻟﺑرﻫﻣـﻲ» :إﻧـﻪ ﻗﺑﻠﺗﻧـﺎ ،ﻛﻣـﺎ أن ﻗﺑﻠـﺗﻛم

ﺣﺟﺎرة ﻣﺑﻧﻳﺔ )ﻳﻘﺻد اﻟﻛﻌﺑﺔ( ،ﻓﺄﻧﺗم ﺗﻌﺑدوﻧﻬﺎ«.10

وﻣــن ﻣظــﺎﻫر ﻗــوﻟﻬم ﻓــﻲ وﺣداﻧﻳــﺔ اﷲ ﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ اﻟﺷﻬرﺳــﺗﺎﻧﻲ إﻟــﻰ أن ﺑﻌــض ﻓرﻗﻬــﺎ

ﻗﺎﻟــت» :ﻗــد د ّﻝ اﻟﻌﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ أن اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺣﻛــﻳم ,واﻟﺣﻛــﻳم ﻻ ﻳﺗﻌﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق إﻻّ ﺑﻣــﺎ د ّﻝ
ﻋﻠﻳــﻪ ﻋﻘﻠــﻪ ,وﻗــد دﻟّــت اﻟــدﻻﺋﻝ اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﺻــﺎﻧﻌﺎً ﻋﺎﻟﻣـﺎً ﻗــﺎد اًر ﺣﻛﻳﻣـﺎً ....

ﻓﻧﻧظر ﻓﻲ آﻳﺎت ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻌﻘوﻟﻧﺎ وﻧﺷﻛر ,«..وﻗﺎﻟـت أﺧـرى»:ﻗـد دﻝ اﻟﻌﻘـﻝ ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻠﻌـﺎﻟم
ﺻــﺎﻧﻌﺎً ﺣﻛﻳﻣ ـﺎً ,واﻟﺣﻛــﻳم ﻻﻳﺗﻌﺑــد اﻟﺧﻠــق ﺑﻣــﺎ ﻳﻘـ ّـﺑﺢ ﻓــﻲ ﻋﻘــوﻟﻬم« .11ﻟــذا ﻓﻬــم ﻳﺳــﺗﻘﺑﺣون
ﺗﺧﺻــﻳص دور ﻟﻠﻌﺑــﺎدات واﻟطـواف ﺣوﻟﻬــﺎ ,وﺗﻘﺑﻳــﻝ اﻷﺣﺟــﺎر ,وذﺑــﺢ اﻟﺣﻳـوان ﺗﻘرﺑـﺎً ,ﻛــﻝ

ﻫذﻩ ﻳﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ »ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻝ«.

ﻗررﻩ أﻏﻠب ﻣﺻﻧﻔﻳﻧﺎ ﻣن أن اﻟﺑراﻫﻣﻳﺔ -ﻛﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ» -إﻧﻣـﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ّ
ﻳﻧﺗﺳــﺑون إﻟ ــﻰ رﺟــﻝ ﻣ ــﻧﻬم ﻳﻘــﺎﻝ ﻟ ــﻪ ﺑـ ـراﻫم ,وﻗــد ﻣﻬ ــد ﻟﻬــم ﻧﻔ ــﻲ اﻟﻧﺑ ـوات أﺻـ ـﻼً ،وﻗ ـ ّـرر

اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ذﻟك ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـوﻝ« ،ﻓـﺈن ﺑﻌﺿـﻬم اﻵﺧـر ﻟـم ﻳﻧـف ﻋـن اﻟﺑراﻫﻣـﺔ اﻟﻧﺑـوة واﻟرﺳـﺎﻟﺔ,

ﻓﻘــد أﺷــﺎر اﻟﻣﺳــﻌودي ﻣ ـرة إﻟــﻰ اﺣﺗﻣــﺎﻝ أن ﻳﻛــون اﻟﺑراﻫﻣــﺎ رﺳــوﻻً ,ﻓــﺈن اﻟﻣــروزي واﺑــن
طﺎﻫر اﻟﻣﻘدﺳﻲ أﻛدا أن ﺑﻌض ﻓرﻗﻬم ﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق اﻟواﺣد ,واﻟﻧﺑوة واﻟرﺳﺎﻟﺔ؛

إذ ﻳﻘوﻝ اﻟﻣﻘدﺳﻲ» :ﻓﻣﻣن أﺛﺑـت اﻟﺧـﺎﻟق اﻟﺑراﻫﻣـﻪ ,زﻋﻣـوا أن رﺳـوﻝ اﷲ إﻟـﻳﻬم ﻣﻠـك ﻣـن

اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ ،ﻳﻘــﺎﻝ ﻟــﻪ :ﺳــدﻳو ،أﺗــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺻــورة اﻟﺑﺷــر ﺑرﺳــﺎﻟﺔ ﻣــن ﻏﻳــر ﻛﺗــﺎب ,ﻟــﻪ أرﺑﻌــﺔ
أﻳد ,وﻟﻪ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر رأﺳﺎً  ...أﻣرﻫم أن ﻳﺗﺧذوا ﺻـﻧﻣﺎً ﻳﻌﺑدوﻧـﻪ ,وﻳطوﻓـون ﺣوﻟـﻪ ﻛـﻝ ﻳـوم

ﺛــﻼث ﻣـرات  ...وأن ﻳﻌﺑــدوا اﻟﺑﻘــر وأﻻ ﻳﺟــﺎزوا )ﻳﺟﺗــﺎزوا( ﻧﻬــر اﻟﻛﻧــك« ... .12ﻓﺟﻣﻌــت

ﻫــذﻩ اﻟﻔرﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟوﺣداﻧﻳــﺔ واﻟﺧﻠــق ,واﻹﻳﻣــﺎن ﺑﺎﻟرﺳــﻝ ,وﻋﺑــﺎدة اﻷﺻــﻧﺎم ﺗﻘرﺑ ـﺎً إﻟــﻰ اﷲ.

وأﺷــﺎروا أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ ﻓرﻗــﺔ أﺧــرى اﺳــﻣﻬﺎ »اﻟﻣﻬﺎدوﻳــﺔ« ,ﻫــؤﻻء زﻋﻣـوا»أن رﺳــوﻝ اﷲ إﻟــﻳﻬم

ﻣﻠك ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻬﺎدوﻳﻪ ,أﺗﺎﻫم ﻓﻲ ﺻورة ﺑﺷـر ،وﻫـو ارﻛـب ﻋﻠـﻰ ﺛـور ﻋﻠـﻰ

أرﺳــﻪ إﻛﻠﻳــﻝ ﻣﻛﻠّــﻝ ﺑﻌظــﺎم اﻟﻣــوﺗﻰ  ...أﻣــرﻫم ﺑﻌﺑــﺎدة اﷲ ,وأن ﻳﺗﺧــذوا ﻋﻠــﻰ ﻣﺛﺎﻟــﻪ ﺻــﻧﻣﺎً

ﻳﻌﺑدوﻧﻪ ,وﻫو ﺳﺑﻳﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻟق«.13

ﻫﻧــﺎ ﺗﺻــﺑﺢ ﻋﺑــﺎدة اﻟﺻــﻧم وﺳــﺎطﺔ ﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﷲ وﺗﻘرﺑـﺎً ﻣﻧــﻪ ,وﻟــﻳس ﻋﺑــﺎدة ﻟــﻪ ﺑﺣــد

ﺧﺻــص ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﻌودي ﻣﻘطﻌـﺎَ ﻣﻬﻣـﺎً ﺗﻔﺣــص
ذاﺗـﻪ ,وﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣــن اﻷﻫﻣﻳــﺔ ﺑﺣﻳــث ّ
ﻓﻳــﻪ دواﻓﻌﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻧﻳﻬــﺎ ﻟــدى اﻟﺑراﻫﻣﻳــﺔُ ,ﻣﺧﺿــﻌﺎَ ﺗﺻــورﻩ إﻟــﻰ ﻧﻣــو اﻟــروح اﻹﻳﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺗــﺎرﻳﺦ .ﻓﻬــو ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ أن ﻛﺛﻳ ـ اًر ﻣــن أﻫــﻝ اﻟﻬﻧــد واﻟﺻــﻳن ﻳﻌﺗﻘــدون أن اﷲ ﻋــز وﺟــﻝ

ﺟﺳــم ,وأن اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ أﺟﺳــﺎم ,وأن اﷲ وﻣﻼﺋﻛﺗــﻪ اﺣﺗﺟﺑـوا ﺑﺎﻟﺳــﻣﺎء ،ﻓــدﻋﺎﻫم ذﻟــك إﻟــﻰ أن
ﻳﺗﺧـذوا ﺗﻣﺎﺛﻳ َـﻝ وأﺻـﻧﺎﻣﺎً ﻋﻠـﻰ ﺻــورة اﻟﺑـﺎري ,وﻋﻠــﻰ ﺻـورة اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ ,ﻳﻌﺑـدوﻧﻬﺎ وﻳﻘرﺑــون
ﻟﻬــﺎ اﻟﻘـراﺑﻳن واﻟﻧــذور؛ »ﻟﺷــﺑﻬﻬﺎ ﻋﻧــدﻫم ﺑﺎﻟﺑــﺎري ,وﻗرﺑﻬــﺎ ﻣﻧــﻪ« ,ﻓﺄﻗــﺎﻣوا ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺑرﻫــﺔ
ﻣــن اﻟزﻣــﺎن ,ﺣﺗــﻰ ﻧــﺑﻬﻬم ﺑﻌــض ﺣﻛﻣــﺎﺋﻬم إﻟــﻰ أن اﻷﻓــﻼك واﻟﻛواﻛــب أﻗــرب ﺑﻳﻧﻬــﺎ وﺑــﻳن

اﷲ ,وأن ﻛﻝ ﻣـﺎ ﻳﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم إﻧﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻣـﺎ ﺗﺟـري ﺑـﻪ اﻟﻛواﻛـب ﻋـن أﻣـر اﷲ,

ﻓﻌظﻣوﻫ ــﺎ وﻗرﺑـ ـوا ﻟﻬ ــﺎ اﻟﻘـ ـراﺑﻳن ﻟﺗ ــﻧﻔﻌﻬم ,وﻣﻛﺛـ ـوا ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك دﻫـ ـ اًر ,ﺛ ــم ﻟﻣ ــﺎ أروا ﻏﻳ ــﺎب

اﻟﻛواﻛــب ﻓــﻲ اﻟﻧﻬــﺎر وﺑﻌــض أوﻗــﺎت اﻟﻠﻳــﻝ أﻣــرﻫم ﺑﻌــض ﺣﻛﻣــﺎﺋﻬم أن ﻳﺟﻌﻠ ـوا أﺻــﻧﺎﻣﺎً,

ُﻳﻘـ ﱠـرب ﻟﻬــﺎ ﻧــوعٌ ﻣــن اﻟﻘرﺑــﺎن ,ﻣﻌﺗﻘــدﻳن أﻧﻬــم إذا ﻋظﻣوﻫــﺎ ﺗﺣرﻛــت ﻟﻬــم اﻷﺟﺳــﺎم اﻟﻌﻠوﻳــﺔ
ﺑﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ ﻳرﻳ ــدون ,وﻟﻣ ــﺎ ط ــﺎﻝ ﻋﻠ ــﻳﻬم اﻟﻌﻬ ــد»ﻋﺑ ــدوا اﻷﺻ ــﻧﺎم ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ ﺗﻘـ ـرﺑﻬم إﻟ ــﻰ

اﷲ,وأﻟﻐوا ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب«.14

وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘد أدرك اﻟﻣؤﻟﻔون اﻟﻌرب ﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻣذاﻫب واﻵﻟﻬﺔ وأﺷﻛﺎﻝ اﻟطﻘوس اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ

ﻓــﻲ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ اﻟﺑراﻫﻣﻳــﺔ ,ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗُﻌﻠــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺗوﺣﻳــد اﻹﻟﻬــﻲ ,إﻟــﻰ ﺗﻠــك
اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﺟﺳــد ﻟــدﻳﻬﺎ اﻹﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧم ,أو ﻓــﻲ أﻓﻌــﻰ ,أو ﺑﻘ ـرة ,أو ﻧﻬ ـراﻟﻛﻧﺞ ,وﻋرﻓ ـوا ﻣــﺎ
ﻟﻌﻘﻳــدة »اﻟﺗﻧﺎﺳــﺦ« ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك اﻟﺣﻳــﺎﺗﻲ ,وﻓــﻲ اﻟﺗﻘــوى اﻟﻌﻘﻳدﻳــﺔ ,وﻓــﻲ ﻋﻘﻳــدة

اﻟﺧﻼص ,وﻓـﻲ اﻟطﻘـوس اﻟﻣﺗﻌـددة ,وﻻﺳـﻳﻣﺎ طﻘـس إﻣﺎﺗـﺔ اﻟـﻧﻔس ﻣـن ﻓـوق ﺟﺑـﻝ ﻣﻘـدس,
أو ﻓﻲ ﻧﻬر اﻟﻐﻧﺞ ,أو اﻟﻣوت ﺣرﻗﺎً ﻣﻊ ﻧﺛر رﻣﺎد اﻟﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻧﻬر ,أو ﻓﻲ اﻷودﻳﺔ.

ﻟم ﻳوﻓﻘوا ﻓﻲ ﺗﺳﻣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻣـذاﻫب ,وﻻ ﻓـﻲ ﺗﺑوﻳـب ﻋﻘﺎﺋـدﻫم ,إﻻّ أﻧﻬـم اﺳـﺗطﺎﻋوا

اﻟﺗﻌﺑﻳ ــر ﻋ ــن اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟروﺣﺎﻧﻳ ــﺔ ﻟﻠدﻳﺎﻧ ــﺔ اﻟﻬﻧدوﺳ ــﻳﺔ ,وﻣﻧﺎﺑﻌﻬ ــﺎ ,وﺧﻼﺻ ــﺎﺗﻬﺎ ,وأﺳ ــﺎﻟﻳﺑﻬﺎ

اﻟطﻘﺳﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳرﻳﺔ ,ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎذﻛرﻧﺎﻩ ﻣن ﻣذاﻫب ,ﻓﻘد أﺷـﺎر ﺑﻌﺿـﻬم إﻟـﻰ اﻟﻌدﻳـد

ﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻷﺧرى ,وﻏﻔﻠوا أﺣﻳﺎﻧـﺎً ﻋـن ﺣﻘﻳﻘـﺔ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣـذاﻫب ,واﻟطـرق اﻟﺗﻌﺑدﻳـﺔ -
ﻋﻠــﻰ ﻛﺛرﺗﻬــﺎ اﻟﻛــﺎﺛرة -ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑراﻫﻣﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ,واﺳــﺗوﻋﺑﺗﻬﺎ داﺧﻠﻬــﺎ .وﻫــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــدة ﻻ

ﺿم ﻋﺑدة اﻟﻧﺎر إﻟﻰ اﻟﺑراﻫﻣﻳـﺔ ,دون أن
ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻌرب ,ﻓﺎﻟدﻣﺷﻘﻲ ّ
ﻳﻔــرق ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ،ﻓﻬــو ﻳﻘــوﻝ» :وﻣــن ط ـراﺋﻘﻬم أﻳﺿ ـﺎً اﻟﺑراﻫﻣــﺔ ﻋﺑــﺎد اﻟﻧــﺎر« ،وﺟﻌﻠ ـوا »ﻗﺑﻠــﺔ

اﻟﺳــﺟود اﻟﻧــﺎر ﻳﺗوﺟﻬــون إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑــﺎدة واﻟﺳــﺟود« ،15ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــم اﻧﺳــﺎﻗوا ﻓــﻲ ﻣﻘــﺎرﺑﺗﻬم

ﻟﻠﻌﻘﺎﺋــد اﻟﺑرﻫﻣﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ ﻣرﺟﻌﻳ ــﺎﺗﻬم اﻟدﻳﻧﻳــﺔٕ ,واﻟــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﺷــﺑﻬﻬﺎ ﻣــن دﻳﺎﻧ ــﺎت
ﺧﺑروﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺟ ـرﺑﺗﻬم ,ﻫــذﻩ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻧﺟــدﻫﺎ أﻳﺿ ـﺎً ﻓــﻲ ﺗ ـرﺗﻳﺑﻬم وﺗﺑــوﻳﺑﻬم ﻟﻣــذاﻫب اﻟﻬﻧــد

ﺑ ــﻳن اﻟروﺣﺎﻧﻳ ــﺎت واﻟﻣﺎدﻳ ــﺎت ,ﺑ ــﻳن أﺻ ــﺣﺎب اﻟ ــدﻫر وأﺻ ــﺣﺎب اﻟﺗوﺣﻳ ــد ,ﺑ ــﻳن أﺻ ــﺣﺎب
اﻟﺗﺟﺳــﻳد واﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ ,وﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬم أﺻــﺣﺎب اﻷﺻــﻧﺎم ,وأﺻــﺣﺎب اﻟﺗوﺣﻳــد ﻣــن ﻣﻧﻛــري

اﻟﻧﺑـ ـوات ,واﻧﺗﻬ ــﻰ اﻟﻣﻘدﺳ ــﻲ واﻟﺷﻬرﺳ ــﺗﺎﻧﻲ إﻟ ــﻰ اﻟﺗرﻛﻳ ــز ﻋﻠ ــﻰ ﻓ ــرق ﺧﻣ ــس :أﺻـ ـﺣﺎب

اﻟروﺣﺎﻧﻳ ــﺎت )اﻟﻘ ــﺎﺋﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗوﺣﻳ ــد( ,وأﺻ ــﺣﺎب اﻟﻬﻳﺎﻛ ــﻝ )أﺻ ــﺣﺎب اﻟﺗﺟﺳ ــد( ،واﻟﺣﻛﻣ ــﺎء

)اﻟﻣوﺣــدة اﻋﺗﻣــﺎداً ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﻝ( ،وﻋﺑــدة اﻷﺻــﻧﺎم .16وﻓـ ّـرع ﻋــن ﻫــذا اﻟﺗﻘﺳــﻳم اﻟﻌدﻳــد ﻣــن
اﻟﻣــذاﻫب ,ﻓﻬﻧــﺎك -ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ذﻛرﻧــﺎﻩ ﺳــﺎﺑﻘﺎً -ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻳﺛﺑﺗــون اﻟﺧــﺎﻟق وﻳﻧﻔــون

اﻟرﺳﻝ ,وﻫـم أﺻـﺣﺎب ﻓﻛـر ,ﻳﻌطﻠـون ﺣواﺳـﻬم ﺑطـوﻝ ﻓﻛـرﻫم ,وﻻ ﻳـﺄﻛﻠون اﻷﻟﺑـﺎن واﻟﻠﺣـم

ﻣﺳــﺗﻪ اﻟﻧــﺎر ,وﻣــﻧﻬم »اﻟﻣﺻــﻔدة« اﻟــذي ﻳﺻــﻔدون أﺟﺳــﺎدﻫم ﺑﺎﻟﺣدﻳــد؛ ﻟــﺋﻼ ﺗﻧﺷــق
وﻣــﺎ ّ
ﺑطــوﻧﻬم ﻣــن ﻏﻠﺑــﺔ اﻟﻔﻛـرة وﻗــوة اﻟﻌﻠــوم، 17وﻣــﻧﻬم اﻟﺟﻠﻬﻛﻳــﺔ ,ﻳﻌﺑــدون اﻟﻣــﺎء وﻳزﻋﻣــون أن
ﻣﻌــﻪ ﻣﻠﻛـﺎً ,وأﻧــﻪ أﺻــﻝ ﻛــﻝ ﻧﺷــوء وﻧﻣــﺎء وﺣﻳــﺎة وﻋﻣــﺎرة وطﻬــﺎرة ,وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻌﺑــد اﻟﻧــﺎر,

وﻫﻲ أﻋظم اﻟﻌﻧﺎﺻر ،وﻫؤﻻء ﻻ ﻳﺣرﻗون ﻣوﺗﺎﻫم  ،وﻣﻧﻬم »اﻟﻣﻬﺎﻛﻠﻳـﺔ« ﻟﻬـم ﺻـﻧم ﻳﻘـﺎﻝ

ﻟﻪ )ﻣﻬﺎ ﻛﺎﻝ( ﻳﺣﺟون إﻟﻳﻪ ،وﻣﻧﻬم ﻗوم ﻳﻌﺑدون اﻟﺷﻣس ,واﺗﺧذوا ﻟﻬﺎ ﺻـﻧﻣﺎً ﻳﺟـرﻩ أرﺑﻌـﺔ
أﻓـراس .وﺑﻳــد اﻟﺻــﻧم ﺟــوﻫر ,وﻳزﻋﻣــون أن اﻟﺷــﻣس ﻣﻠــك ﻣــن اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ ،وﻳﺗﻘرﺑــون إﻟﻳﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﺳﺟود واﻟطواف.18

)اﻟﺑــدد(،
وﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق ﻋرﺿــﻬم ﻟﻠدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ أﻓــردوا ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻌﺑــﺎدة اﻷﺻــﻧﺎم ُ

واﻟﺗﻲ ﻳرﺗﺑط ﻛﻝ ﺻﻧم وﺷﻛﻠﻪ وﻣﻌﺑدﻩ ﺑﺎﻟﻣـذﻫب اﻟﻣﺗﻔـرع ﻋـن اﻟﺑراﻫﻣﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ رأﻳﻧـﺎ ,وﻣﻌـﻪ

اﻟﻛﻬﻧــﺔ ورﺟــﺎﻝ اﻟــدﻳن اﻟﻣﺷ ـرﻓون ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﻳــدة واﻟطﻘــس؛ إذ ﻻﺣــظ اﺑــن ﺳــﻌﻳد اﻟﻣﻐرﺑــﻲ

»أن ﻋﻠــﻰ ﺟــﺎﻧﺑﻲ ﻧﻬــر اﻟﻛﻧــك )اﻟﻐــﺎﻧﺞ( »ﻗــﻼع اﻟﺑراﻫﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗــرى ,وﻫــم ﻋﺑــﺎد اﻟﻬﻧــد

اﻟذﻳن ﻳﻧﺳﺑون إﻟﻰ اﻟﺑرﻫﻣن ,وﻫو أوﻝ ﺣﻛﻣﺎﺋﻬم وﺳﻼطﻳﻧﻬم ,اﻟـذي اﺟﺗﻣﻌـت ﻟﻬـم ﻣﻣﺎﻟـك

اﻟﻬﻧــد وأدﻳﺎﻧﻬــﺎ  ...واﻷﺑــداد ﻋﻧــدﻫم« .19وﻟﻔﺗـوا اﻟﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻷﺻــﻧﺎم اﻟﻛﺑــرى

)اﻟﺑ ــدد( ﻓ ــﻲ اﻟﻬﻧ ــد ,وأﻣ ــﺎﻛن ﻋﺑﺎدﺗﻬ ــﺎ واﻟطﻘ ــوس اﻟﻣﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻌﺑ ــﺎدة ,ﻓﻬﻧ ــﺎك ﺻ ــﻧم
ُ
)اﻟﻣﻠﺗــﺎن( داﺧــﻝ ﺑﻳــت ﻋﺑــﺎدة »ﻛــﺎن ُﻳﻠﻘــﻲ اﻟــذﻫب ﻓﻳــﻪ ﻣــن ﻛــوة ﻓــﻲ وﺳــطﻪ ﻣــن أﻋــﻼﻩ,

20
)ﺑــد(
وﻛــﺎن اﻟﻣرﺗــب ﻟﺧدﻣــﺔ ﻫــذا اﻟﺻــﻧم ﺳــﺑﻌﺔ آﻻف ﺳــﺎدن«  .ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎروا إﻟــﻰ وﺟــود ُ

ﻓﻲ ﺑـﻼد ﻛـرور )وﻫـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣـﺎﻟوﻩ( ,ﻣﻘﺻـود ﻣـن اﻟﻬﻧـد »ﻳـﺎﺗون )إﻟﻳـﻪ( ﻣـن ﻣﺳـﻳرة ﺳـﻧﺔ
ﺑــﺄﻧواع ﻣــن اﻟﺗﻌﺑــدات اﻟﺗــﻲ ﻳروﻧﻬــﺎ ,ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻣﺷــﻲ ﻋﻠــﻰ رﻛﺑــﻪ زﺣﻔـﺎً أﺑــداً ﻣــن ﻣﻛﺎﻧــﻪ

ﺣﺗــﻰ ﻳﺻــﻝ« .21وﻓــﻲ اﻟــدﻳﺑﻝ -ﻛﻣــﺎ ﻳﻘــوﻝ اﻟــﺑﻼذريُ» -ﺑــد ﻋظــﻳم« ﻋﻠﻳــﻪ دﻗــﻝ طوﻳــﻝ
اﻟﺑدد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎرة ,وﻳﺧﺗم ﻗوﻟﻪ» :وﻛﻝ ﺷﻲء ﻋظﻣوﻩ ﻣن
وﻋﻠﻰ اﻟدﻗﻝ راﻳﺔ ﺣﻣراء ,و ُ

طرﻳــق اﻟﻌﺑــﺎدة ﻓﻬــو ﻋﻧــدﻫم ُﺑــد ,واﻟﺻــﻧم ُﺑــد أﻳﺿـﺎً« .22وأﻓﺎﺿـوا ﻓــﻲ وﺻــف )ﺑــد( ﻣدﻳﻧــﺔ
ﺻــوﻣﻧﺎت  ،ﻓﻘــد ﻛــﺎن »أﻫــﻝ اﻟﻬﻧــد ﻳﻌظﻣــون ﻫــذا اﻟﺻــﻧم ,وﻳﺣﺟــون إﻟﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻟﻳﻠــﺔ

ﻛﺳوف ,وﻳزﻋﻣون أن اﻷرواح إذا ﻓﺎرﻗت اﻷﺟﺳﺎم اﺟﺗﻣﻌت إﻟﻳﻪ ﻓﻳﻧﺷﺋﻬﺎ ﻣـﻊ ﻣـن ﻳﻧﺷـﺊ

ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﺗﻧﺎﺳﺦ« ,23وﺗﺣدث اﻟﻣروزي أﻧﻪ ﻳوﺟد ﻓﻲ إﺣدى ﻣدن اﻟﻬﻧد »ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ
ﺑﻳت ﻟﻸﺻﻧﺎم ,وﻟﻬﺎ ﻏﻼت«.24

طقوس ومقدسات أخرى
ﻻ ﺣـ ــظ ﻣؤﻟﻔوﻧـ ــﺎ أﻳﺿ ـ ـﺎً ﺗﻘـ ــدﻳس اﻟﻬﻧـ ــدوس ﻟﻠﻌدﻳـ ــد ﻣـ ــن اﻟظ ـ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳـ ــﺔ واﻟﺣﻳواﻧﻳـ ــﺔ
واﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ,اﻟﺗـﻲ أﺳـﺑﻐوا ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﺑﺟﻳـﻝ ,وأﺣﺎطوﻫـﺎ ﺑطﻘـوس اﻟﻌﺑـﺎدة ,وﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ

ﺗﻠــك اﻟظ ـواﻫر ﺗﻘدﻳﺳــﻬم ﻟﻧﻬــر اﻟﻛﻧــك )اﻟﻐــﺎﻧﺞ( ,اﻟــذي ارﺗﺑطــت ﺑــﻪ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟطﻘــوس

اﻟﻣﻌﺑ ـرة ,وﻛﻣــﺎ ﻗــﺎﻝ اﺑــن ﺳــﻌﻳد اﻟﻣﻐرﺑــﻲ »وﻧﻬــر اﻟﻛﻧــك اﻟﻣﻌظــم ﻋﻧــد اﻟﻬﻧــود ﻳﻣـ ّـر ﻓــﻲ
ﺑﻼدﻫم ,وﻫم أﻳﺿﺎً ﻳﻌظﻣوﻧﻪ ,وﻳﻐرﻗون ﻓﻳﻪ« ،وﻳزﻋﻣون »أن ﻫذا اﻟﻧﻬر ﻣن اﻟﺟﻧﺔ ,وأﻧـﻪ

ﻣﺗ ـ ــﻰ ﺟﻌﻠ ـ ــت ﻓﻳ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــﺎذورات أظﻠ ـ ــم ﺟ ـ ـ ّـوﻩ واﻣ ـ ــﺗﻸت أرﺟ ـ ــﺎؤﻩ ﻣ ـ ــن اﻟرﻳ ـ ــﺎح واﻷﻣط ـ ــﺎر
واﻟﺻواﻋق«.25

وﺗﻌﺟــب اﻗﺗــران ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﻳس ﻟﻠﻐــﺎﻧﺞ ﺑطﻘــوس ﻗﺎﺳــﻳﺔ ﻣﻳﺗــﺔ؛ إذ روى
وﻻﺣظـوا ﺑﺎﺳــﺗﻔظﺎع
ّ
اﺑن ﺑطوطﺔ أن اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻬﻧـود »ﻳﻐرﻗـوا أﻧﻔﺳـﻬم ﻓـﻲ ﻧﻬـر اﻟﻛـﻧﺞ ,وﻫـو اﻟـذي ﻳﺣﺟـون

اﻟﻣﺣرﻗﻳن ,إذا أﺗـﻰ أﺣـدﻫم ﻟﻳﻐـرق ﻧﻔﺳـﻪ
إﻟﻳﻪ ,وﻳﺣرﻗون أﻧﻔﺳﻬم ,وﻓﻳﻪ ُﻳرﻣﻰ ﺑرﻣﺎد ﻫؤﻻء
ّ
ﻳﻘــوﻝ ﻟﻣــن ﺣﺿ ـرﻩ :ﻻ ﺗظﻧ ـوا أﻧــﻲ أُﻏــرق ﻧﻔﺳــﻲ ﻷﺟــﻝ ﺷــﻲء ﻣــن أﻣــور اﻟــدﻧﻳﺎ ,أو ﻟﻘﻠــﺔ
ﻣــﺎﻝ ,إﻧﻣــﺎ ﻗﺻــدي اﻟﺗﻘــرب إﻟــﻰ ﻛﺳــﺎي ,وﻛﺳــﺎي اﺳــم اﷲ ﻋــز وﺟــﻝ ﺑﻠﺳــﺎﻧﻬم ,ﺛــم ﻳﻐــرق

ﻧﻔﺳﻪ ,ﻓﺈذا ﻣﺎت أﺧرﺟـوﻩ وأﺣرﻗـوﻩ ورﻣـوا ﺑرﻣـﺎدﻩ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬـر اﻟﻣـذﻛور« .26وﻫﻧـﺎك طﻘـوس

أﺧــرى أﻛﺛــر دﻣوﻳــﺔ ,ﻓﻬﻧــﺎك إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻧﻬــر )ﺷــﺟر اﻟﻘﻧــﺎ( وﻫــو ﻓــﻲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻻرﺗﻔــﺎع,
ﻳرﺗﻘﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ﻳﻘطﻌون رؤوﺳﻬم ﻋﻠﻰ طرف اﻟﻘﻧـﺎة ,وآﺧـر ﻳﻠﻘـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن ﺷـﺎﻫق

ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﺳــﻳوف واﻟﺧﻧــﺎﺟر ﻓﻳﻘطــﻊ

،27

ورﺑﻣــﺎ أﺗــﺎﻩ اﻟﻧﺎﺳــك ﻣــن اﻟﻣﻛــﺎن اﻟﺑﻌﻳــد ﻓﻳﻐــرق

ﻧﻔﺳــﻪ ﻓﻳــﻪ ,ﻳــرى أن ﻫــذا اﻟﻔﻌــﻝ ﻳﻧﺟﻳــﻪ ,وﻳﺑﻠــﻎ إﻓ ـراطﻬم ﻓــﻲ ﺗﻌظﻳﻣــﻪ ﻟدرﺟــﺔ »أن اﻟرﺟــﻝ

ﻣــﻧﻬم إذا أراد اﻟﻔــوز أﺣــرق ﻧﻔﺳــﻪ ,وأﻟﻘــﻰ رﻣــﺎدﻩ ﻓﻳــﻪ ,وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﻠﻘــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬــر
ﻓﻳﻐرق«.28

وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن اﻋﺗﻳــﺎدﻫم رؤﻳــﺔ اﻟﺻــوﻓﻳﻳن ﻓــﻲ دﻳــﺎرﻫم ,وط ـراﺋﻘﻬم اﻟﺗﻘﺷــﻔﻳﺔٕ ,واذﻻﻟﻬــم

اﻟﺟﺳــد طرﻳﻘـﺎً ﻟﻠﺧــﻼص اﻟروﺣــﻲ ,إﻻ أن ﻣــﺎ رأوﻩ ﻓــﻲ اﻟﻬﻧــد ﻣــن طﻘــوس وط ارﺋــق ﻹذﻻﻝ

اﻟﺟﺳد ﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ اﻟﻘﺗـﻝ ,واﻹﺟﻬـﺎز ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺳـد ﺣرﻗـﺎً ,أو ﻏرﻗـﺎً ,ﻛـﺎن ﻣـدار دﻫﺷـﺔ ﻟﻬـم

واﺳــﺗﻔظﺎع ,ﻓﻠــم ﻳﺳــﺗطﻳﻌوا ﻓﻬــم طﻘــوس »ﻗﺗــﻝ اﻟــﻧﻔس« اﻟﺗــﻲ ﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﻬﻧــدوس ﻛطرﻳــق
ﻟﻠﺧﻼص ,وﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻔك إﺳﺎر اﻟروح ﻣـن ﻗﻳـود اﻟﺟﺳـد .وﺷـرح اﻟﻣﺳـﻌودي ﻫـذا اﻟطﻘـس
ﻗــﺎﺋﻼً» :واﻟﻬﻧــد ﺗﻌــذب أﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺑــﺄﻧواع ﻣــن اﻟﻌــذاب ﻣــن دون اﻷﻣــم ,وﻗــد ﺗﻳﻘﻧــت أن ﻣــﺎ
ﻳﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻌﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣـؤﺟﻼً ﻻ ﻳﻛـون ﺑﻐﻳـر ﻣـﺎ أﺳـﻠﻔﺗﻪ ﻣـن ﺗﻌـذﻳب أﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ

ﻫذﻩ اﻟدار ﻣﻌﺟﻼً ,وﻣﻧﻬم ﻣـن ﻳﺻـﻳر إﻟـﻰ ﺑـﺎب اﻟﻣﻠـك ﻳﺳـﺗﺄذن ﻓـﻲ إﺣ ارﻗـﻪ ﻧﻔﺳـﻪ ,ﻓﻳـدور

ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـواق ,وﻗ ــد أُﺟﺟ ــت ﻟ ــﻪ اﻟﻧ ــﺎر اﻟﻌظﻳﻣ ــﺔ ,ﺛ ــم ﻳﺳ ــﻳر ﺑﺎﻷﺳـ ـواق وﻗداﻣ ــﻪ اﻟطﺑ ــوﻝ

واﻟﺻــﻧوج ,وﻋﻠــﻰ ﺑدﻧــﻪ أﻧ ـواع ﻣــن ﺧــرق اﻟﺣرﻳــر ,وﻋﻠــﻰ أرﺳــﻪ إﻛﻠﻳــﻝ ﻣــن اﻟرﻳﺣــﺎن ,وﻗــد

ﻗﺷـ ـر ﺟﻠ ــدﻩ ﻣ ــن أرﺳ ــﻪ وﻋﻠﻳﻬ ــﺎ اﻟﺟﻣ ــر  ...ﻓﻳﺳ ــﻳر وﻫﺎﻣﺗ ــﻪ ﺗﺣﺗ ــرق ,وﻫ ــو ﻳﻣﺿ ــﻎ ورق
اﻟﺗﻧﺑوﻝ ,وﺣب اﻟﻔوﻓﻝ«.29

وروى ﺑزرك ﻋن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﺎﺑﺷﺎر أﻧـﻪ رأى ﻓـﻲ اﻟﻬﻧـد رﺟـﺎﻻَ ﻳﻘﻌـدون ﻋﻠـﻰ ﺿـﻔﺔ اﻟﻧﻬـر
ﺑﺎﻧﺗظــﺎر أن ﻳﺟ ـرﻓﻬم ﻣــﺎؤﻩ ,وﻋــن ورﺟــﺎﻻ ﻳــﺄﺗﻲ »اﻟواﺣــد ﺑﻌــد اﻟواﺣــد إﻟــﻰ اﻟﺧــور ﻟﻳﻐــرق

ﻧﻔﺳﻪ ,ﻓﻳﻌطﻰ أﺟرة ﻟﻣـن ﻳﻐرﻗـﻪ  ...أو ﻟﻣـن ﻳﺿـﻊ ﻳـدﻩ ﻓـﻲ ﻗﻔـﺎﻩ وﻳﻐطـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎء ﺣﺗـﻰ

ﻳﺗﻠ ــف« .30وﺳ ــرد اﺑ ــن ط ــﺎﻫر اﻟﻣﻘدﺳ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟطرق اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬ ــﺎ اﻟﻬﻧ ــدوس ﻟﻘﺗ ــﻝ

ـدودا وﻳﺟﻣـﻊ ﻓﻳـﻪ اﻷﻟـوان واﻷدﻫـﺎن واﻟطﻳـب ,وﻳوﻗـد ﻋﻠﻳـﻪ,
أﻧﻔﺳﻬم» :ﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻳﺣﻔـر أﺧ ً
ﺛم ﻳﺟـﻲء وﺣوﻟـﻪ اﻟﻣﻌـﺎزف ﺑﺎﻟﺻـﻧوج واﻟطﺑـوﻝ ,وﻳﻘوﻟـون :طـوﺑﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻟـﻧﻔس ﻟـﻳﻛن ﻫـذا

اﻟﻘرﺑــﺎن ﻣﻘﺑــوﻻً ,ﺛــم ﻳﺳــﺟد  ..وﻳرﻣــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎر ﻓﻳﺣﺗــرق  ...وﻣــﻧﻬم ﻣــن ُﻳﺟﻣــﻊ ﻟــﻪ
أﺧﺛﺎء اﻟﺑﻘر ﻓﻳﻘف ﻓﻲ وﺳطﻪ  ..وﺗُﺷﻌﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺎر ,وﻟم ﻳزﻝ واﻗﻔﺎً ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻳﻪ

اﻟﻣﻘـﻝ ,وﻳوﻗـد ﺣﺗـﻰ ﻳﺳـﻳﻝ دﻣﺎﻏـﻪ  ..وﻣـﻧﻬم
 ..وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳوﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ إﻛﻠﻳـﻝ ﻣـن ُ
ﻣن ﻳﺣﻣﻲ اﻟﺻﺧور ,ﻓﻼ ﻳزاﻝ ﻳﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟوﻓﻪ ﺻﺧرة ﺑﻌد ﺻﺧرة ﺣﺗﻰ ﺗﺧرج أﻣﻌﺎؤﻩ,

وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﺣﻔــر ﻟــﻪ ﺣﻔـرة ﺑﺟﻧــب اﻟﻧﻬــر وﻳوﻗــد ﻓﻳﻬــﺎ وﻻ ﻳـزاﻝ ﻳﺛــب ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎر ﻣــن اﻟﻣــﺎء,

وﻣــن اﻟﻧــﺎر إﻟــﻰ اﻟﻣــﺎء إﻟــﻰ أن ﺗزﻫــق ﻧﻔﺳــﻪ  ..وﻣــﻧﻬم ﻗــوم ﻳرﻫﻘــون أﻧﻔﺳــﻬم ﺑــﺎﻟﺟوع ..
وﻣــﻧﻬم ﻣ ــن ﻳﻬ ــﻳم ﻓــﻲ اﻷرض ﺣﺗ ــﻰ ﻳﻣ ــوت« .31أﻣ ــﺎ اﻟﻣﻘﺎﺻــد اﻟﻧﻬﺎﺋﻳ ــﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟطﻘ ــوس

اﻟﻣروﻋــﺔ ﻓﺄرﺟﻌﻬــﺎ اﻟﻣﻘدﺳــﻲ إﻟــﻰ أن اﻟﻬﻧــود »ﻳزﻋﻣــون أن ﻓــﻲ ذﻟــك ﻧﺟــﺎة ﻟﻬــﺎ وﺧﻼﺻ ـﺎً
إﻟﻰ ﺣﻳﺎة اﻷﺑد ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ« .32أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻد اﻵﺧر اﻟذي ﻳﻘف وراء ﺗﻠك اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﻬـﺎء

ردﻫــﺎ اﻟﺳــﻳراﻓﻲ إﻟــﻰ ﻋﻘﻳــدة اﻟﺗﻧﺎﺳــﺦ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ؛ إذ »إن ﺳــﺎﺋر اﻟﻣﻠــوك
ﺣﻳــﺎة اﻟﺟﺳــد ﻓﻘــد ّ
ﻳﻘوﻟــون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳــﺦ وﻳــدﻳﻧون ﺑــﻪ« ،وأﻋــﺎد ﻫــذا اﻻﻋﺗﻘــﺎد اﻷﺧﻳــر إﻟــﻰ ﺣــﺎدث ﺑــدﺋﻲ ﺷــﺑﻪ

أﺳــطوري ,ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺄﺣــد ﻣﻠــوك اﻟﻬﻧــد اﻟﻌظــﺎم اﻟــذي أﺻــﺎﺑﻪ اﻟﺟــدري» ,ﻓﺎﺳــﺗﻔزع ﻣﻧظ ـرﻩ

ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻳﻳرﻩ ,ﻓﺎﻟﺟﺳم إﻧﻣـﺎ ﻫـو
ﺑﺎﻟﻣرآة ,ﻓﻘﺎﻝ ﻻﺑن أﺧﻳﻪ :ﻟﻳس ﻣﺛﻠﻲ أﻗﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺳمّ ,
ظــرف ﻟﻠــروح ﻣﺗــﻰ زاﻝ ﻋﻧــﻪ ﻋــﺎد ﻓــﻲ ﻏﻳ ـرﻩ ,إﻧــﻲ ﻣزﻳــﻝ ﺑــﻳن ﺟﺳــﻣﻲ وروﺣــﻲ إﻟــﻰ أن

اﻧﺣــدر ﻓــﻲ ﺟﺳــم ﻏﻳـرﻩ ,ﻓﺣـ ّـز أرﺳــﻪ ﺛــم أُﺣــرق« .33وﻣــن اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺗــﻲ أﺛــﺎرت اﺳــﺗﻐراب
اﻟﻌرب ﺗﻘدﻳس اﻟﻬﻧدوس ﻟﻠﺑﻘرة ,ﻓﻘد ﻻﺣظ اﺑن ﺑطوطﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐراب أﻧﻬم »ﻳﻌظﻣـون اﻟﺑﻘـر,
وﻳﺷ ـ ـرﺑون أﺑواﻟﻬـ ــﺎ ﻟﻠﺑرﻛـ ــﺔ ,وﻟﻼﺳﺗﺷـ ــﻔﺎء إذا ﻣرﺿ ـ ـوا  ...وﻳﻠطﺧـ ــون ﺑﻳـ ــوﺗﻬم وﺣﻳطـ ــﺎﻧﻬم

ﺑﺄوراﺛﻬﺎ« .34وﺣرﻣوا ﻗﺗﻠﻬﺎ ﻟﻌﻠو ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻘدﺳﻳﺔ ,أو ذﺑﺣﻬﺎ ,وﺣﻛﻣوا ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﻘوم ﺑﻬذا
اﻟﻔﻌــﻝ ..ﺑﺎﻟﻘﺗــﻝ ,وﻧظــروا إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن -ﻷﻧﻬــم ﻳــذﺑﺣوﻧﻬﺎ ,وﻳــﺄﻛﻠون ﻟﺣﻣﻬــﺎ -ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــم

أﻧﺟﺎس ,وﻛﻣﺎ روى اﻟﻣروزي» :وﻻ ﻳﻘرﺑون ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,وﻳﻘوﻟون :إﻧﻛم أدﻧـﺎس؛ ﻷﻧﻛـم
ﺗﺄﻛﻠون ﻟﺣم اﻟﺑﻘر«.35

وﻳﺑﻠــﻎ اﻟﻌﺟــب ذروﺗــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻼﺣــظ ﻣؤﻟﻔوﻧــﺎ اﻗﺗ ـران اﻟطﻘــس اﻟﻣﻘــدس اﻟﺗﻌﺑــدي ﺑــﺎﻟﻌﻬر؛

ﻟﻳﺻ ــﺑﺢ اﻷﺧﻳ ــر ﻣﻘدﺳـ ـﺎً ,وﻫ ــﻲ ﻣﻔﺎرﻗ ــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌ ــﺎﻧﻲ ﻟ ــم ﻳﺄﻟﻔﻬـــﺎ اﻟﻣﻔﻛ ــر اﻟﻌرﺑ ــﻲ ,وﻟـــم
ﻳﺳﺗﺳــﻐﻬﺎ ,ﻓﺳــﺟﻝ اﺑــن رﺳــﺗﻪ وﺟــود ﻣﺎﺋــﺔ ﺟﺎرﻳــﺔ ﺣــوﻝ ﺻــﻧم ﻣﻠﺗــﺎن ,وظﻳﻔــﺗﻬن اﻟطﻘﺳــﻳﺔ

اﻟـرﻗص أﻣــﺎم اﻟﺻــﻧم )اﻟﺑــد( ,واﺳﺗﻌطﺎﻓﻪ,ﺑﺣﺳــب ﻗــوﻟﻬن» :ﻧﺣــن ﻧرﻗﺻــﻪ ,وﻧﺗرﺿــﺎﻩ«.36
وﻳﺗطــور اﻷﻣــر ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﻌﺎﺑــد إﻟــﻰ أن ﺗوﻫــب اﻟﻔﺗــﺎة أﻣرﻫــﺎ ﻟﻠﻣﻌﺑــد ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ

ﻟﻠﻌﻬر ﺣﻳث ﻳﺗﺣـوﻝ اﻷﺧﻳـر إﻟـﻰ طﻘـس ﺗﻌﺑـدي ,ﻓـذﻫب اﻟﺳـﻳراﻓﻲ إﻟـﻰ أن»ﺑﺎﻟﻬﻧـد ﻗﺣـﺎب
ُﻳﻌرﻓــون ﺑﻘﺣــﺎب اﻟﺑــد« ,ﻓﻌﻧــدﻫم »أن اﻟﻣـرأة إذا ﻧــذرت ﻧــذ اًر ووﻟــد ﻟﻬــﺎ ﺟﺎرﻳــﺔ ﺟﻣﻳﻠــﺔ أﺗــت

اﻟﺑد ,وﻫو اﻟﺻﻧم اﻟذي ﻳﻌﺑدوﻧﻪ ,ﻓﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻟﻪ ,ﺛم اﺗﺧذت ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﺑﻳﺗـﺎً وﻋﻠﻘـت
ﺑﻬﺎ ُ
ﻋﻠﻳــﻪ ﺳــﺗ اًر ,وأﻗﻌــدﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛرﺳــﻲ ﻟﻳﺟﺗــﺎز ﺑﻬــﺎ أﻫــﻝ اﻟﻬﻧــد ,وﻏﻳــرﻫم ﻣــن ﺳــﺎﺋر اﻟﻣﻠــﻝ ..

ﻓــﺗﻣ ّﻛن ﻣــن ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺑــﺄﺟرة ﻣﻌﻠوﻣــﺔ ,وﻛﻠﻣــﺎ اﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻬــﺎ ﺷــﻲء ﻣــن ذﻟــك دﻓﻌﺗــﻪ إﻟــﻰ ﺳــدﻧﺔ
اﻟﺑد«.37

وﻗــد أﺛــﺎر اﻧﺗﺑــﺎﻩ اﻟﺑﻳروﻧــﻲ ﻫــذا اﻟطﻘــس ,وﻧﻌﺗــﻪ ﺑــ)اﻵﻓﺔ( ,ﻓﺑﻌــد أن ﻧﻔــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺷــﺎع ﻣــن أن

ﻳﺷددن ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ وﺣﺳب ,وﺣﺻر
اﻟﻬﻧد ﺗﺑﻳﺢ اﻟزﻧﺎ ,ﻳﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد أن اﻟﻬﻧد ﻻ ّ
)اﻟزﻧ ــﺎ( اﻟﻣﺑ ــﺎح ﻓ ــﻲ ﺑﻳ ــوت اﻷﺻ ــﻧﺎم ,ﻣﺣﻣـ ـﻼً اﻟﻣﻠ ــوك وﺣ ــدﻫم ﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ إﺑﺎﺣﺗ ــﻪ ,ﻗ ــﺎﺋﻼً:

»واﻵﻓﺔ ﻓﻳﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﻠوﻛﻬم ,ﻓﺈن اﻟﻠواﺗﻲ ﱠ
ﺗﻛن ﻓﻲ ﺑﻳوت اﻷﺻﻧﺎم ﻫـن ﻟﻠﻐﻧـﺎء واﻟـرﻗص
واﻟﻠﻌــب ,ﻻ ﻳرﺿــﻰ ﻣــﻧﻬن ﺑــرﻫﻣن وﻻ ﺳــﺎدن ﺑﻐﻳــر ذﻟــك ,وﻟﻛــن ﻣﻠــوﻛﻬم ﺟﻌﻠــوﻫن زﻳﻧــﺔ

ﻟﻠــﺑﻼد وﻓرﺣ ـﺎً وﺗوﺳــﻌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺑــﺎد ,وﻏرﺿــﻬم ﻓــﻳﻬن ﺑﻳــت اﻟﻣــﺎﻝ« .38وﻟﻔــت اﻟﻣــروزي
اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ إﻟ ــﻰ أن ﻫﻧ ــﺎك ﻓ ــﻲ إﺣ ــدى اﻟﻣ ــدن اﻟﻬﻧدﻳــﺔ ﺳ ــﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺑﻳ ــت ﻟﻸﺻ ــﻧﺎم ﻟﻬ ــﺎ ﻏ ــﻼﻝ

ﺧﺎﺻﺔ» ,وﻗد رﺗّب ﻟﻬﺎ ﺑﻳوت ﻗﺣﺎب ,ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻳت ﻋﺷر أو اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷـرة ﻣـﻧﻬن« .39ﻛﻣـﺎ
أن ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻻﻫور ﻣدﻳﻧـﺔ ﻳﻘـﺎﻝ ﻟﻬـﺎ )راﻣﻳﺎن(ﻓﻳﻬﻣـﺎ أﺻـﻧﺎم ﻗﻳﺎم,وﻣﺿـطﺟﻌﺔ  ,وﺻـﻧم

ﻣن اﻟذﻫب» ,وﻫو ﺻﻧﻣﻬم اﻷﻛﺑر ,وﻟﻪ ﺛﻼﺛون ﻗﺣﺑﺔ ﺗﺟري ﻋﻠﻳﻬن اﻟﺟ ارﻳـﺔ ﻣـن ﻏﻼﺗـﻪ,

واﻟﻧــﺎس ﻳﺗﻣﺗﻌــون ﺑﻬــن ﻣﺟﺎﻧ ـﺎً ,وﻳطﻠــﺑن ﺑــﻪ اﻟﺛ ـواب ,وﻻ ﻳﺑــرﺣن ﻣــن ﻣوﺿــﻌﻪ ﻓــﻲ اﻟﻠﻳــﻝ
واﻟﻧﻬﺎر« ،40وﻟﻘد أﻓرد اﻟﺑﻳروﻧﻲ ﺑﺣﺛﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠدﻳﺎﻧﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ إﻻﱠ أن ﺑﺣﺛﻪ ﻫذا ﻳﺣﺗﺎج إﻟـﻰ

وﻗﻔﺔ أﺧرى.

راﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا أﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ اﻟﺴـﺎداﰐ ,ﺗـﺎرﻳﺦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ ﺷـﺒﻪ اﻟﻘـﺎرة اﳍﻨﺪﻳـﺔ وﺣﻀـﺎر ﻢ ج ,1ﻣﺼـﺪر ﺳـﺎﺑﻖ ,ص  ,23وﻏﻮﺳـﺎف
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كيف صنع اإلسالم العالم الحديث
مارك غراھام
طوال العصور الوسطى كان اإلسالم والمسيحية في تفاع ٍُل وتواص ٍُل ح ّتى
خالل الغزوات المغولية ،وما كانت الحمالت الصليبية إالّ فصالً صغيراً قائما ً
في ھذا التاريخ المتواصل ،وما أدت إالّ إلى زيادة العداوة وتبديد حياة البشر.
ولكنْ قبل الحمالت الصليبية وأثناءھا وبعدھا غزا المسلمون أوروبا من جميع
جھاتھا ،مخترقين البرج العاجي ومنابر الوعظ وأذھان الناس العاديين ،وما
شكل جيوش ،ولكنْ بين أغلفة الكتب ،وبأفكارھم المترجمة
أتوا ھذه المرة في
ٍ
من العربية إلى الالتينية بنشاطٍ وطوال عدة قرون .لقد جاءوا في سحر
األنسجة واألقمشة والسجاد المحُوك ببراعة ،كما جاءوا في أدوي ٍة ومدارس
جديدة تأسَّست بنا ًء على مفاھيمھم العلمية ،وكان حلفاؤھم ھم المفكرين
ً
ثقافة
المتلھفين إلى العمل ،والتجار والناس العاديين الذين اتخذوا من اإلسالم
لھم عبر عدة قرون.
طليطلة المقدّسة :تبدأ ُ القص ُة في المدينة التي خل ّدھا الف ّنان إلجريكو في لوحته
الساحرة ،وعند النظر في اللوحة -التي ُتصوّ ر الجانب الداخليَّ للمدينة
بھضابھا الخضراء المتمايلة مع الريح ،ومبانيھا الشامخة والقوية تحت سما ٍء
ھائجة -يشعر المتأمِّل بقوة طليطلة ،ويستطيع سائحو اليوم أن يزوروا
الكاتدرائية القوطية ،ويشاھدوا لوحة إلجريكو )دفن الكونت أورغاز(،
ويتجوّ لوا في شوارع العصور الوسطى الضيّقة .وإذا ما د ّقق المتأمِّل النظر
عصر سابق ،زمن عاش فيه المسلمون والمسيحيون واليھود
فسيج ُد بقايا
ٍ
إلھام للوحدة
وتعلموا سوي ًّة في ھذا المكان .لقد كانت طليلطة أكثر من
ٍ
العظيمة .كانت مكان والدة الثورة العلمية في أوروبا الغربية.

ھذه النُبذة ترجمة للفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من كتابMark Graham, How Islam Created the :
.Modern World. 2008
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لقد ظلّت طليطلة جزءًا من األندلس اإلسالمية طوال قرون ،ثم انحلّت دول ُة
الخالفة ،وبدأت حقب ُة ملوك الطوائف .وبعد ذلك بوق ٍ
قصير غزا ألفونسو
ت
ٍ
الرابع من كاستيل طليلطة عام 1085م .وفي ھذه المدينة المثقفة وجد
المسيحيون كنزاً معرفيا ً ھائالً ،وقد جعل ألفونسو من طليطلة العاصمة الجديدة
لمملكة تداخلت فيھا الثقافات اإلسالمية والمسيحية واليھودية ،كما كان دورُھا
قرون في األندلس في أزمنة الحرب والسلم .تزوج ألفونسو من أميرة
منذ
ٍ
مسلمة من إشبيلية ،وساد في بالطه النمط اإلسالمي للعيش والثقافة ،ثم بدأت
ٌ
ٌ
عربية تتغلغل في اللغة األسبانية ،أصبح رجال الحاشية والمواطنون
كلمات
العاديون عربا ً أو متعربين ،ولبسوا وأكلوا وزيَّنوا وأَلّفوا ألحانھم باستخدام
األنماط المع َّقدة لدى جيرانھم في الجنوب ،زخرت طليطلة بالعطاء الثقافي،
ُ
روعة إسبانيا اإلسالمية،
وأدھشت الزوار اآلتين من نواحي األمة المسيحية
التي سمّاھا أحد الرحّ الة :زينة العالم.
وكان من بين ھؤالء الزوار والرحّ الة مجموعة من الباحثين عن الكنوز ،جاء
ھؤالء المستكشفون إلى كنز طليطلة النفيس :الكتب! وخالل القرنين الثاني
عشر والثالث عشر للميالد عرف المستطلعون نتاجات عقول الحضارة
ً
صناعة
اإلسالمية العظيمة ،وترجموھا إلى الالتينية ،وھكذا أصحبت الترجم ُة
ٌ
ً
وكھنة آخرون.
حقيقية في طليطلة يدعمھا جزئيا ً رئيس األساقفة دون ريموندو
ويعود الفضْ ُل إلى ھؤالء المترجمين والباحثين في أنّ ابن سينا وابن رشد
صارا اسمين معرو َفين )أفيسينا وأفيروس( في الجامعات األوروبية .وما كان
ھناك مترجم أكثر تأثيراً من جيرار الكريموني المولود حوالي العام 1114م
في إيطاليا ،وقد استوعب جيرار -وھو شاب -كل ما كان بمستطاع أوروبا أن
ض َج ُر من تواضُع المعارف
علم محدود ،وعندما سيطر عليه ال َ
ُتق ِّدم ُه من ٍ
ببالده سافر إلى طليطلة حيث أمضى ھناك العقود األربعة التالية من حياته،
كبير من األعمال العلمية اإلغريقية واإلسالمية ،وھي
في ترجمة عد ٍد
ٍ
ً
األعما ُل التي أصبحت فيما بعد كتبا ً
دراسية للطالب األوروبيين َطوا َل القرون
الوسطى الخمسة أو الستة الالحقة .وبفضله وفضل زمالئه دخل المزي ُد من
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العلم العربي إلى اللغة الالتينية ،وتض ُّم القائم ُة النھائي ُة لترجمات جيرار من
العربية زھاء السبعة والثمانين عمالً في موضوعات المنطق والفلسفة
والرياضيات والفلك والتنجيم والكيمياء القديمة والضرب بالرمل )ب ُْغي َة التنبؤ
وكشف الغيب والمستقبل!( .لقد كانت قائمة األعمال التي ق ّدمھا ألوروبا
مُذھلة :أرسطو والكندي والرازي وإقليدس وأرخميدس وابن الھيثم وجالينوس
وأبولو وھيسكيليس وثيودوسيوس وميالوس وبطليموس والخوارزمي
والفرغاني وثابت بن قُرّ ة وابن سنيا وأبو القاسم )الزھراوي( ،وھذا غيضٌ من
ً
موسوعة للمعرفة العلمية اإلسالمية،
فيض .وتؤلّف ھذه األعما ُل بمجموعھا
وبفضل جھود جيرار اس ُتحدث عد ٌد من المصطلحات الفنية في اللغات
األوروبية ،مثل شبكية العين ) ،(retinaوقُ َزحية العين ) ،(irisوشكل العين
) ،(rhombusوالترقُوة ).(clavicula
ُنج ُز عاد ًة بالشراكة،
كانت الترجم ُة عمالً مُضْ نياً ،ويستغرق وقتا ً طويالً ،وي َ
وقد كان بين التراجمة اليھودي الذي يعرف لغتين أو المسيحي الذي يقوم
بترجمة العمل إلى اللغة الدارجة ،في حين يقو ُم َ
آخ ُر بالترجمة إلى الالتينية،
ض ُل في
لكل من ھؤالء المترجمين اھتمامـا ُت ُه الخاصّة ،كان جيرار يف ّ
وكانت ٍ
الغالب قراءة كتاب بطليموس :المجسطي ،وأنجز آخرون مثـل جون اإلشبيلي
ترجما ٍ
ت لكتب علم الفلك عند المسلمين ،أمّا روبرت -الذي صار رئيس
أساقفة بامبلونة -وھيرمان الدلماسي؛ فقد َتشاركا -بتكلي ٍ
ف من الكنيسة -في
إنجاز أول ترجم ٍة للقرآن إلى الالتينية ،وق ّدم روبرت ألوروبا أيضا ً كتاب
وار ْزمي في الجبر ،وأعمال الكندي ،وعمل ھيرمان على كتاب بطليموس:
ال ُخ َ
خريطة نصف السماء ،وكتاب إقليدس في العناصر .وھناك ُثنائيٌّ آخر من
المترجمين ھما المسيحي دومينيك جونديسالينوس -رئيس شمامسة كويالر-
وشريكه اليھودي أفيندوس أو ابن داود ،اللذان تعاونا في إنجاز ترجمة لكتاب
ابن سينا في النفس .وعمل دومينيك مستقالً على ترجمة كتاب الغزالي:
مقاصد الفالسفة ،وابن داود على ترجمة كتاب ابن سينا :الشِ فاء .كان اليھود
في أمكن ٍة أُخرى في أوروبا يُقتلون أو يُطھَّرون عِ رْ قياً ،كما كان عليه الحال
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في إنجلترا في عھد الملك الصليبي ريتشارد األول ،أما في ھذه البيئة
انسجام كامل .وھكذا
المتعددة الثقافات فقد عمل اليھود والمسيحيون في
ٍ
اك ُتشفت كنو ُز ُ
طليطلة ،و ُنشرت في أوروبا بجھود ھؤالء الرجال وكثيرين
غيرھم .ما اكتشف المسيحيون ھذه األعمال في حروبھم الصليبية من أجل
االستيالء على فلسطين؛ بل وجدوھا في حديقتھم الخلفية ،وھي بقايا حضار ٍة
ً
تفوَّ ْ
ھدية ال ُتق َّد ُر
قت على حضارتھم بأشواط ،لقد منحوا ھذه األعمال ألوروبا
ً
حقبة جديدة ،وبذلك فإنّ ھؤالء المترجمين كانوا ھم الصليبيين
بثمن ،فصنعوا
الحقيقيين ،الذين حرَّ روا أرض العقل المق َّدسة بش ّتى الوسائل السلمية.
كتاب روجر :قبل أن ُتصبح اللغة اإليطالية ھي اللغة السائدة في صقلية كان
ِّ
المؤذن يُسم ُع من منارات ومآذن باليرمو .لقد استولى المسلمون أخيراً
ُ
صوت
على صقلية بالكامل عام 902م ،بعد أن خاضوا حرب استنزا ٍ
ف متقطعة مع
البيزنطيين ،حيث سقطت تاورمينا آخر معاقل المسيحية البيزنطية ،ومن
صقلية شنَّ المسلمون غارا ٍ
ت على األراضي اإليطالية ،إلى ح ّد أنھم أبحروا
ْ
وسلب كنيسة الق ّديس بطرس ،وظلّت
إلى التيبر في عام 846م لنھْب روما
ً
ُرضة لھجمات المسلمين ح ّتى القرن العاشر .وخالل
األراضي اإليطالية ع
القرنين التاليين احت ّل المسلمون قطاعا ٍ
ت من أبوليا وكالبريا ،ومن ضمنھا
مدن باري وبرنديزي وريجيو ،ثم أبحروا ألبعد من ذلك ،وأنشأوا مستعمر ًة
في فرنسا على مقرب ٍة من مدينة نيس ،فسيطروا على ممرات جبال األلب حتى
عام 973م.
كانت صقلية خليطا ً متعدد األعراق من العرب واللمبارديين واليونان واليھود
ٌ
والبربر والفرس واألفارقة ،وكان بين المسلمين ُس ّن ٌة
وشيعة وإباضية .ولذا ما
ٌ
ثبات على حالة؛ وبخاص ٍة أنّ اإلمارات اإلسالمية في
كان ھناك استقرا ٌر وال
صقلية -إلى جانب تدخلھا في السياسات األوروبية في نابولي ،وإلى جانب
البيزنطيين ض َّد اإلمبراطور أوتو الثاني -تغيرت تبعي ُتھا مراراً للفاطميين
ولثوار البربر ودويالتھم .وقد أ ّدى ھذا االستنزاف للموارد البشرية والطاقات،
إلى قدرة المسيحيين على استعادتِھا .فبحلول العام 1060م احت ّل النورمان
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ميسينا ،وفي عام 1072م حاصروا باليرمو التي قاومت طويالً ح ّتى سقطت
في أيديھم عام 1091م .وعلى الرغم من ذلك؛ فإنّ الحضارة اإلسالمية
بصقلية المفتوحة ما كانت مھ َّدد ًة باالختفاء؛ إذ بعد قليل صار الفاتحون
النرومانديون من ُع ّ
شاق الحضارة المغزوّ ة ،ومن بين المعجبين روجر الثاني
)1154-1111م( ،فقد سمح الملك الجديد للمسلمين باالنضمام إلى بالطه
بحريم من النساء
وجيشه ،وأقام عالقات سياسية مع الفاطميين ،واحتفظ
ٍ
المسيحيات والمسلمات؛ وھو األمر الذي روَّ ع البابا ،رغم زعْ م روجر أ ّنھنّ
من الخدم والحشم ،وذكر المؤرخون العرب عن روجر غرامه بالعلوم
العربية ،ورعايته للفالسفة والعلماء ،فقد كان الحاكم النورماندي مھتما ً على
الخصوص بالجغرافية ،وھو عل ٌم تخلفت فيه أوروبا نسْ بيا ً آنذاك .وكان الرجل
الذي أَشبع فضول روجر مسلما ً من خارج صقلية ھو أبا عبد ﷲ محمد بن
محمد بن عبد ﷲ بن إدريس القرطبي الحسني ،وھذا سبب تلقيبه باإلدريسي.
وُ لد اإلدريسي في األندلس عام 1099م ،ودرس في قرطبة ،وأمضى سنين
في الترحُّ ل في أرجاء دار اإلسالم .وال يعرف المؤرخون المسلمون الكثير
عن حياة اإلدريسي؛ ألنھم كرھوا منه ِر َّد َت ُه إذ اعتنق المسيحية على يد
روجر ،وعرض عليه خدماته مقابل مبالغ من المال ،وأمضى بقية حياته في
صقلية المسيحية ،مؤلّفا ً أھ َّم أعماله للعاھل النورماندي .كان الرحّ ال ُة والتجار
المسلمون قد وصلوا إلى الھند والصين براً وبحراً قبل قرون ،وأبحرت سفنھم
على طول سواحل إفريقيا ،وغامر بعضھم بالدخول إلى المحيط األطلسي
الغامض .ولكي يعرض اإلدريسي لروجر معلومات المسلمين عن الكرة
ً
خريطة لنصف الكرة السماوية من الفضّة ،حافلة بتفاصيل
األرضية فقد صنع
ُ
الرھبة قلب روجر ورجال بالطه لشدة ا ّتساع القارات
رائعة .وقد مألت
بشرح مكتو ٍ
ب بكرته األرضية
والبحار ،وطلب روجر من اإلدريسي أن ي ُْدلي
ٍ
النفيسة ،ففعل ذلك ،وتض َّمن الشرح باسم» :نزعة المشتاق في اختراق
ً
ً
وسياسية ومناخية ،وصار الكتاب معروفا ً
اقتصادية
اآلفاق« تفاصيل كثير ًة
باسم كتاب روجر أو الكتاب الروجري .وقد قام اإلدريسي الحقا ً برسم أطلس
للعالم مكوَّ ن من ثال ٍ
ث وسبعين خريطة ،أھداه لويليام الثاني ابن روجر ،وقد
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ظ َّل األطلس المذكور طوال قرون ثروة من المعلومات الدقيقة التي ق ّدمھا
العالم المسلم مع خرائطھا المبنية على المراقبة العلمية ،والتي أسھمت في
زيادة معارف المسيحيين بالعالم خارج أوروبا.
قواعد الصحة :في القرن الحادي عشر الميالدي بدأت ثمرات التعليم
اإلسالمي تنتشر من صقلية لتثمر على البر اإليطالي في مدينة سالِرنو بالقرب
من نابولي ،وليس في توسكاني العاصمة ،فقد تعرّ ف العالم األوروبي ألول
مر ٍة على االكتشافات المذھلة للرازي وابن سينا وآخرين ،وشھدت سالِرنو
إنشاء أول جامع ٍة طبي ٍة في أوروبا ،وكان وصول قسطنطين اإلفريقي ھو ك ُّل
ما تطلّبه األمر الفتتاحھا.
وُ لد قسطنطين في قرطاجه بتونس ،وأمضى شبابه في الترحال عبر العالم
المعروف ،فزار بغداد والھند والحبشة والقسطنطينية ،ووصل أخيراً إلى
سر لشقيق روجر دوق سالِرنو ،وھناك قضى
إيطاليا ،حيث صار أمين ٍ
سنوا ٍ
ت بإعطاء محاضرات في الطب ثم صار راھبا ً بندكتيا ً واعتزل في دير،
ومات فيه عام 1087م ،ومعظم تفاصل حياة قسطنطين أُسطورية؛ لكن يبدو
أنه كان مسلما ً اعتنق المسيحية .وقد كان الرجل بالنسبة لألوروبيين ً
ھبة
إلھية؛ فھو مسيحي يُتقن العربية ،ويعرف آخِر ما توصلت إليه العلوم الطبية
في ديار اإلسالم .وقد انكبَّ بسرع ٍة على ترجمة سلسل ٍة من الكتب العربية
رفيق عربي
التي أخرجت الطب األوروبي من العصور المظلمة ،وبمساعدة
ٍ
سمّى نفسه )جون( ،وظ ّل يحمل لقب السارازيني ) Saracenوھي التسمية
التي كان األوروبيون يطلقونھا على العربي فالمسلم منذ األزمنة الكالسيكية
ّ
المتأخرة( ،ترجم قسطنطين النصَّ الطبي المعتمد في العالم اإلسالمي ككتاب
مدرسي ،وھو الكتاب الملكي ألبي العبّاس طبيب الخليفة .وفي ذلك الوقت
تعلّم األوروبيون الجراحة ،وتعلّموا كيف يعالجون البواسير وأَورام األنف
المُخاطية ومياه العين والعدوى .لقد درسوا تعقيدات نظام األوعية ال ُ
شعيرية،
اختصاص طبي إسالمي :تحليل
واكتشفوا أمراض النساء ،وبدأوا بممارسة
ٍ
البول! وبفضل الرازي وغيره مثل جالينوس اعتبر األطباء المسلمون
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ً
موثوقية من نصوص جالينوس .وبدأ الطالب في
المالحظة السريرية أكثر
سالِرنو بإرشا ٍد من قسطنطين بدراسة علم التشريح من طريق تشريح جثث
الخنازير .وھذا التقدم في ممارسة الطب والعالج جعل من سالرنو في وق ٍ
ت
قصير َع َلما ً في فنّ الجراحة وتخصُّصھا ،ووق َتھا كتب روجر من سالرنو أول
ٍ
نص أوروبيٍ في الجراحة اعتماداً على المعلومات التي تلقاّھا من كتب
ٍ
ً
مستقلة
المسلمين الطبية .وسُمح للنساء بالدراسة في جامعة سالِرنو ،وكانت
عن إشراف الكنيسة ،والمنھج المدروس ھو نفسُ ما كان يُتل ّقى في بغداد مع
تخصيص ثالث سنوات للعلوم العامة ،وأربع أخرى للتركيزعلى الطب
العملي والعالجي ،وكانت السنة األخيرة للتدريب تحت إشراف األساتذة .وفي
مطلع القرن الثاني عشر أصدرت سالرنو نصا ً معتمداً باسم »قواعد
ً
مائة وأربعين مرة ،وصيغ الكتابُ شعراً بالالتينية في ألف
الصحة«ُ ،نشر
وخمسمائة بيت على نھج المتون العربية ؛ لتسھيل تعلُّم الطب على الطالّب.
وقد شجّ ع الكتاب قُراَّءهُ -من ضمن توصياته -على التبول بانتظام ،وتنظيف
األسنان ،وأكل عشاء خفيف ،والنوم ليالً مد ًة ال تق ُّل عن ست ساعات .واندفع
الطالب واألساتذة األوروبيون للتعلُّم في سالرنو ،ثم عادوا إلى دولھم و ُم ُدنھم
لتأسيس معاھد ومدارس مُشابھة ،وذلك ُكلُّه بفضل المصادر والتجارب
والممارسات التي تعلَّموھا من المسلمين.
مختلف من الحمالت الصليبية :أُجبر النورمانديون على مُغادرة صقلية
نو ٌع
ٌ
عام 1194م؛ ألنّ اإلمبراطورية الرومانية المقدسة استولت عليھا ،وفي العام
1198م ُتوِّ ج فريدريك الثاني وريث العرش وھو في الثالثة من ُعمُره ملكا ً
على صقلية ،وصار البابا إنوسنت الثالث وصيا ً عليه ،وقد أتقن فريدريك منذ
فنون القتال واللغة العربية .وبالقياس إلى ُح ّكام عصره؛ فإنّ فريدريك
صِ َغره
َ
كان بسبب تربيته العربية مف ّكراً وفيلسوفاً ،وفي العام 1215م صار فريدريك
إمبراطوراً رومانياً ،وقرر االقيام بحمل ٍة صليبي ٍة على مصر زاعما ً للبابا -في
حماس غير متوقعة -أنه يريد تحرير األرض المقدسة بعد التغلب على
موجة
ٍ
القوة المصرية اإلسالمية ،واستطاع الصليبيون الجدد االستيالء على دمياط،
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وزاد الطين بلّة بالنسبة للمسلمين أنّ السلطان العادل أخا صالح الدين مات
َّ
وقتھاَ ،
المعظم )بالشام وفلسطين( ،والكامل )بمصر( .وقبل
وخ َل َف ُه ابناه:
الزحف على القاھرة ،وانتظاراً لوصول فريدريك ،أَوقف المحاربون من أجل
الصليب القتال فجأ ًة ،وأرسلوا القديس فرنسيسكو األسيزي ليجادل السلطان
الجديد ،عسى أن يقنعه باعتناق المسيحية ،وقد تجادل الرجالن لثالثة أيام دون
َ
أن يستطيع أحدھما إقناع
اآلخر؛ لكنھما افترقا صديقين ،وفھم فرنسيس أنّ
السلطان الكامل مستع ٌّد لتسليم القدس في مقابل االنصراف عن مھاجمة
القاھرة؛ لكنّ الفرسان المغترّ ين بسھولة االنتصار رفضوا عرض السلطان
وقرروا الزحف باتجاه القاھرة ،وفي حرّ شھر أغسطس ،وفيضان النيل ،فجّ ر
المصريون السدود ،وش ّتتوا شمل الزاحفين الظمأى ،مما اضطرھم لالنسحاب
و َقبول المھادنة .واستجاب السلطان لذلك رغم أنه كان يستطيع إبادتھم،
فغادروا البالد بھدن ٍة لثماني سنوات ،حينما كان فريدريك الثاني ما يزال
مشتبكا ً مع متمردين مسلمين بصقلية .وما كان اإلمبراطور ينوي حقا ً الذھاب
والحرم ال َك َنسي الذي رماهُ عليه أَ ْو به .وعندما
إلى الشرق لوال غضب البابا
َ
وصل إلى شواطئ فلسطين ،كان السلطان يحاول التملُّص من وعْ د تسليم
َّ
المعظم المتو َّفى؛ خشية غضب المسلمين عليه؛
القدس التي أخذھا من أخيه
لكنْ في النھاية وبعد مفاوضا ٍ
ت عسيرة ،تسلّم اإلمبراطور القدس والناصرة
دون قتال ،وزار كنيسة القيامة ،ومسجد قبة الصخرة .وبذلك دخل الصليبيون
إلى القدس للمرة الثانية لكنْ بطريق ٍة سلمي ٍة ما رضي عنھا المسلمون بالتأكيد،
كما أنھا أغضبت المسيحيين الذين أرادوا سفك الدم ھذه المرة أيضاً ،وفي
العام 1244م عاد المسلمون فأخذوا القدس وطردوا الصليبيين منھا إلى األبد.
ً
حملة عسكرية؛ وإنما
ما نظر اإلمبراطور إلى مغامرته الشرقية باعتبارھا
أراد المزيد من التعرف على ھؤالء الذين كان مذھوالً بحضارتھم؛ ولذلك
سرعان ما عاد إلى مملكته وانھمك في بحوثه العلمية والفلسفية والفلكية مع
العلماء المسلمين الذين ضاعفوا نشاطھم بطل ٍ
ب منه في الترجمة من العربية
إلى الالتينية ،ووجَّ ه إلى ابن سبعين الصوفي بتونس والعارف الكبير عشرات
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األسئلة في الفلسفة والالھوت وتكوين العا َلم على النھج األرسطي الذي كان ما
يزا ُل سائداً وقتھا ،واھت َّم ابن سبعين باإلجابة على »األسئلة الصقلية« التي
نعرفُھا اليوم من خالل مخطوطتھا العربية .ويقال :إنّ فريدريك إنما أرسل
تلك األسئلة -التي جاءت من وحي فلسفة ابن رشد الجديدة التي عُرفت وقتھا-
إلى سائر ملوك العالم اإلسالمي ،وعندما وصلت إلى السلطان الموحِّ دي
أرسلھا البن سبعين الذي اھت ّم باإلجابة عليھا ،ومن ضمن تلك األسئلة قضية
ً
إضافة إلى أسئلة في الدين اإلسالمي
خلود الروح ،وأبدية العالم أو ِقدَمه،
صريات .وھكذا في الوقت الذى لم يكن للحملة
والسنة النبوية ،وعلم ال َب َ
الصليبية لفريدريك أث ٌر يُذكر ،كانت حمال ُت ُه األُخرى العلمية دفاعا ً قويا ً باتجاه
المعرفة والتقدم استناداً إلى حضارة المسلمين .وكان من ضمن تلك الحركة -
كما سبق القول -التسارُع في الترجمة عن العربية ،ومن أشھر أولئك
المترجمين مايكل سكوت الذي ترك وطنه اسكتلندا إلى طليطلة للتنقيب في
كنوز اليونان والمسلمين ،ومن ھناك اجتذبت ُه نھضوية فريدريك الثاني فجاء
إلى صقلية ،حيث صار المترجم والطبيب والفلكي والكيميائي الرئيس لدى
اإلمبراطور .وفي مدينة باليرمو أكمل سكوت ترجمته البن سينا ،ولموسى بن
ميمون ،كما ترجم شروح ابن رشد على كتاب أرسطو في النفس ،وقد كان
من ضمن الرشدية الالتينية التي بدأت وقتھا باالنتشار االعتقاد -بحسب
الترجمات -أنّ ابن رشد ال يقول بخلود الروح أو النفس ،وقد تحمّس
اإلمبراطور للرأي الرشدي ،ھذا وجادل في ذلك أحد الكھنة ،فعمد إلى وضع
بإحكام ،وعندما مات الرجل اختناقا ً قال
أحد أتباعه في برميل وس َّده
ٍ
اإلمبراطور إنّ الروح ماتت أيضاً؛ إذ ليس ھناك منفذ آخر تذھب منه أو إليه!
وقد شجَّ ع على ممارسة التشريح في مدرسة الطب بباليرمو رغم منع الكنيسة
لألمر خالل قرون .وھذا االنذھال بالعلوم اإلسالمية ،واالستخفاف بالعقائد
الدينية ،ھو الذي دفع البابا إلى حرمانه للمرة الثالثة بحجة أنه أنكر بُتول َّي َة
العذراء ،وقال عن موسى والمسيح :إنھما دجّ االن ،ويضاف لذلك َن ْش ُرهُ لفلسفة
ً
ً
ّ
استحق أن يضعه
فظيعة بالنسبة للكنيسة ،ولذلك
بدعة
ابن رشد ،وكانت وقتھا
دانتي في »الكوميديا اإللھية« في الجحيم فيما بعد.
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الصحبة الغريبة :كانت الكنيسة شديدة السخط على المسلمين وبخاص ٍة األتراك
من بينھم ،والذين ظ ّل األوروبيون يعانون منھم على مدى أربعة قرون؛ بيد
أنّ تجار المدن اإليطالية كانوا يملكون رأيا ً مختلفاً ،فقد ّ
تكثف النشاط التجاري
بين غرب المتوسط وشرقه ،واستورد األوروبيون من المسلمين ك ّل شيء،
بحيث غيَّرت تلك التجارة أذواق األوروبيين وطرائق عيشھم بعد القرن
الحادي عشر .ففي القرنين السابقين ) (11-9ما كانت ھناك جرأة وال
إمكانيات الختراق عالم »العدو« بشكل جدي ،أما بعد القرن الحادي عشر فقد
كانت المدن اإليطالية )البندقية وجنوا وبيزا( رائد ًة في التواصل مع الشرق
اإلسالمي ،والمجيء ِبسِ َل ِع ِه الحضارية .كانت بلدان العالم اإلسالمي وموانئه
بيئات ثرية ليس لالتجار بالسلع المصنوعة في ذاك العالم المتقدم وحسْ ب؛ بل
وللسلع التي جلبھا المسلمون من الشرق األقصى والھند عبر طريق الحرير،
ومن خالل ال ُسبُل البحرية والبرية .وبذلك ،وعندما اقتدر األوروبيون على
التواصل؛ فإنّ البحر المتوسِّط صار شريان الحياة لش ّتى أنواع التجارات بين
المسلمين والغرب .كان المسلمون يأخذون الخشب والحديد ،ويحصل
األوروبيون على التوابل والس ّكر والحرير الخام والمص َّنع والزجاج واألواني
المعدنية واألحجار الكريمة .ومن طريق الثروات المجنية من التجارة صارت
المدن اإليطالية الضعيفة مراكز سياسية رئيسة منذ القرن الثالث عشر ،وأقام
اإليطاليون روابط دبلوماسية مع مصر وتونس لحماية استثماراتھم الضخمة.
ووسط االزدھار التجاري ھ َّدد موقف الكنيسة العالقات بين الطرفين ،فقد
استعاد المسلمون آخِر المدن الصليبية )طرابلس( عام  ،1291وطاردوا
فرسان الصليب باتجاه قبرص ورودس ،ھذا في الوقت الذي كان فيه األسبان
»يستعيدون« المزيد من مدن األندلس ونواحيھا .وقد أصدر البابا عام 1291م
الحرْ م والعقوبة واللعنةّ .
وأثر ھذا
أمراً يمنع التجارة مع المسلمين تحت طائلة َ
األمر على سيولة التجارة ألكثر من عق ٍد من السنين؛ لكنّ تجار البندقية
تجاوزوهُ بعد ذلك ،وعقدوا اتفاقيات مع أھل الشام ،وأخذوا منھم أسرار نفخ
بأسعار معقولة .وعادت السِ َلع اإلسالمية للظھور في
الزجاج وميزات أُخرى
ٍ
قبرص على استحياء ،ومن ھناك كانت ُتنق ُل إلى البندقية.
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ّ
الخط العربي ،وجماليات المساجد
بدأ الفنانون اإليطاليون يتأثرون بجماليات
وقبابھا وعقودھا ومآذنھا ،ففي ثالثينيات القرن الرابع عشر استعان الرسّام
غيوتو بصفائح مملوكية مُھرَّ بة لتزيين نقوش مذابح الكنائس ،وقام أول
رسّامي النھضة )مازاتشو( في لوحته» :ال ُنصُبُ ُ
الثالثي للقديس جيوفينال«
)1422م( برسم رأس العذراء مُحاطا ً بھال ٍة تتضمن في تصميمھا حروفاَ◌ً
عربية ،كما فعل الرسّام غيوتو قبل قرن .وعندما يتفحص المرء تلك الحروف
يجد أنھا تتضمن الشھادتين )ال إله إالّ ﷲ ،محمد رسول ﷲ( ،فھل كان
مازاتشو مسلما ً في السرّ  ،أو أنه كان يسخر من تعاليم الكنيسة ،أو أنه ما كان
يعرفُ اللغة ،وإنما أعجبته الحروف العربية باعتبارھا تزيينا ً .وكما تأثر
الرسّامون بالتزينيات اإلسالمية ،فكذلك تأثر النحّ اتون في األقواس والقناطر
المدبَّبة في بناء الكاتدرائيات والكنائس والقصور ،ومسائل الھندسة الداخلية،
وھندسة الصحن الخارجي في العمارة الرومانية والقوطية.
وعندما ساءت العالقات بين أوروبا والمسلمين بسبب حروب االسترداد
والحمالت العثمانية ،كان التجار اإليطاليون قد أمّنوا تجارتھم من خالل
ت واتفاقيات حصلوا بمقتضاھا على ّ
امتيازا ٍ
حق إقامة وكاالت في المدن
معزل عن االحتكاك بالجمھور.
اإلسالمية ،والتمركز في أحياء بتلك المدن في
ٍ
وخالل إحدى السفارات تعلم ليوناردو فيبوناسي ابن سفير بيزا الحساب
الھندي العربي ،وطرائق الحساب التي قدمھا إلى أوروبا في رسالته المعروفة
باسم :الكتاب العبّاسي .وتعلّم اإليطاليون فاألوروبيون اآلخرون من المسلمين
زراعات وأكالت وطبخات شھية مثل األرز وقصب الس ّكر والمنجا والموز
والليمون والباذنجان والبطيخ والسبانخ والملوخية ،كما أذھلھم القطن وأذھلتھم
صناع ُته .فمنذ أيام النبي محمدصلى ﷲ عليه وسلم استخدم العرب القطن في
صناعة النسيج والمالبس ،وصارت لباسا ً تحت العباءة الخارجية ،ثم
استخدمھا األغنياء والفقراء في المالبس الخارجية وأغطية الموائد واألكفان
والستائر والسجّ اد واألحجبة والعمامات .وأحبَّ األوروبيون »الطراز« ،وھي
ٌ
ٌ
فارسية تعني التطريز باألشكال والرسوم واأللقاب الشخصية والكلمات
كلمة
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القرآنية .وھكذا ومنذ العصور الوسطى حتى القرن السابع عشر صارت
الكتابة العربي ُة ھي الموض ُة في أوروبا .وصار من الممكن رؤي ُة األغنياء
والمشاھير يرتدون مالبس على أكمامھا وصدروھا تطريزات بكالما ٍ
ت عربي ٍة
وإسالمي ٍة ما كانوا يعرفون معناھا في الغالب ،وإنما يعجبھم شكلھا وزخرفتھا.
وما كان غريبا ً أن تجد رسما ً أو تمثاالً للعذراء وھي تلبس طرازاً عليه آيات،
ب مجلَّ ٍد ومزخر ٍ
وتمسك اإلنجيل على شكل كتا ٍ
ف من شمال إفريقية
اإلسالمية .ومع أنّ البرتغاليين استطاعوا أخيراً الوصول إلى الشرق األقصى
من طريق رأس الرجاء الصالح مستغنين عن وساطة المماليك والمسلمين
ال ُم ْكلِ َفة؛ فإنّ التواصُل بين أوروبا والمسلمين ما اقتصر على التنافس
ً
ً
ً
مھمة وزاخرة.
حضارية
عملية
والعمليات العسكرية؛ بل إنه كان وظ َّل
بعد القرن السادس عشر يتحدث المؤرخون األوروبيون والمستشرقون عن
»مشكلة االنحطاط اإلسالمي« ،وحجتھم في ذلك أنّ تيارات دينية وفكرية
مُحافظة مثل األشعرية سيطرت على الفكر والسلوك ،وضربت الفلسفة
والمعتزلة من أحرار الفكر ،ونحّ ْ
ت الموروث الكالسيكي من التداول؛ لكنّ تلك
األفكار ال أثر لھا من الصحة ،فالفلسفة ما انتھت بعد ابن رشد ،وقد ظھر في
القرن الخامس عشر الميالدي ابن خلدون الذي أبدع في مقدمته على التاريخ
ً
فلسفة للتاريخ ،وأصوالً لفھم العُمران اإلنساني ،وعلوم
الكبير الذي كتبه
االجتماع واالقتصاد .ومن ضمن ما استكشفه قواعد قيام وسقوط الدول  ،وھي
قرون على ذلك .وكما ظ ّل المسلمون
مسائل ما ف ّكر فيھا األوروبيون إالّ بعد
ٍ
ينتجون مفكرين عظاماً ،ما فقدوا معارفھم العلمية وال أھملوا في تطويرھا؛
فقد ظ ّل العثمانيون بارزين في العلوم العسكرية ،ويلعبون أدواراً في السياسات
األوروبية حتى مطالع القرن الثامن عشر الميالدي بعد أن سيطروا على أكثر
أجزاء شرق أوروبا .واتجه المسلمون بعد القرن السادس عشر نحو الشرق
فسيطروا على الھند حتى أواسط القرن التاسع عشر ،وانتشروا في شرق آسيا
وفي إفريقيا حيث ما تزال تلك المناطق ذات أكثرية إسالمية حتى اليوم.
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قارنُ بأسباب القوة
بيد أنّ وجوه النفوذ والثروات من طريق ھذا االنتشار ال ُت َ
التي حصل عليھا األوروبيون نتيجة استحواذھم على ثروات األمريكيتين
األسطورية ،وفي تلك الثروات وما أتاحته من قو ٍة وغلب ٍة وتقدم ،ينبغي البحث
عن أسباب اختالل التوازن في العالقة بين اإلسالم والغرب بعد القرن الثامن
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إثبات النبوة عند المتكلمين بالطرق العقلية


عامر الراشدي
ينقسم علم الكالم إلى ثالثة أقسام رئيسة ھي اإللھيات والنب وات والس معيات،
وتعتبر النبوات من أھم المباحث الكالمية؛ إذ يترتب على ثبوتھا قبول كل ما
جاء به الرسل ،ومن دون إثبات النبوة من المستحيل إثب ات التش ريع اإللھ ي
أو أي تعب د؛ ألن كثي را مم ا ج اء ب ه األنبي اء عل يھم الس الم ال يس تقل العق ل
بإدراكه.
ومع أن كل نبي كان بحاجة إلى إثبات نبوته لقومه؛ فإن قضية إثبات النبوة -
كونھ ا قض ية كالمي ة -ظھ رت مت أخرة نس بيا عل ى س احة الفك ر اإلس المي،
ويع ود ظھورھ ا تحدي دا ف ي أواخ ر الق رن الث اني أو بداي ة الق رن الثال ث
الھجري ،حين تسربت فكرة استحالة بعثة األنبياء إلى ال بالد اإلس المية م ن
أديان الھند خاصة البراھم ة ،وتع ود ب وادر ھ ذا التس رب إل ى يح ي ب ن خال د
البرمك ي ح ين بع ث برج ل إل ى الھن د ليأتي ه بعق اقير موج ودة ب بالدھم ،وأن
يكتب له أديانھم في كتاب فكتب له ،1وبدأ خط ر ھ ذا التس رب واض حا عل ى
المجتم ع اإلس المي باعتن اق مجموع ة م ن أبنائ ه لھ ذا الفك ر ،فق د ذك ر عب د
الرحمن بدوي في كتاب ه م ن ت اريخ اإللح اد ف ي اإلس الم أن أب ا بك ر ال رازي
)ت 113ھـ927-م( قد اعتنق فكرة إنكار النبوة ،،كما ذكر أن ابن الراون دي
)ت 250ھـ864-م( كان أيضا من المعتنقين لھذا الفك ر .2مم ا أدى إل ى قي ام
المتكلمين بھذا المجھود الض خم لتفني د رأي البراھم ة وم ن وافقھ م ,وبالت الي
إثب ات أن النب وة موج ودة بالفع ل ,وأن الن اس ف ي أم س الحاج ة إليھ ا؛ فبھ ا
يھتدون إلى مصالح دينھم ودنياھم.

منھج المتكلمين في إثبات حاجة الناس إلى النبوة
ال معنى للنبوة دون حاجة من الناس إليھا؛ ألنھا تكون ب ذلك م ن قبي ل العب ث
وھو ما يستحيل على ﷲ تعالى ،وقد أثبت المتكلمون حاجة الن اس إل ى ھ دي
النب وة ،وردوا عل ى الق ائلين باس تحالتھا وعل ى ش بھتھم باس تغناء العق ل ع ن
النبوة ،وقد ذكر المتكلمون عدة أدلة على ھذه الحاج ة ،منھ ا م ا ذك ره اإلم ام
 باحث من عُمان .
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أبو منصور الماتريدي بقول ه» :ال يخل و األم ر م ن أن يرج ع إل ى م ا ي دعوه
عقله ،أو يلزم على بعض الصدور عما أراه غيره ممن ھو أرجح منه عقال،
فإن كان الحق ھو األول ليجب الجمع بين العقول ،والقول لكل باإلصابة إذا
قال بما أراه عقله ،وفي ذلك ش ھادة بإص ابة ك ل ذي دي ن اعتم د عل ى عقل ه،
وذلك محال لتن اقض اآلراء والعق ول ،وإن ك ان الوج ه الث اني فيص ير عقل ه
كرسول يأتيھم من عند ﷲ ،فيحتاج ذلك إلى دليل يعلمنا شخصه ،ثم ال فصل
بين دليل يقوم بصدفة فيما يخبر عن ﷲ أو بإصابة الحق في كل ما ينطق ب ه
ع ن عقل ه ،فھ ذا م ع م ا يعل م أن اإلش غال وازدحامھ ا عل ى العق ول يلبس ھا،
فك ذلك الھم وم وأن واع م ا جب ل علي ه البش ر ،وك ذلك أن واع األل م وأس باب ال
تحص ى مم ا يش غل العق ول ويمنعھ ا ع ن اإلحاط ة ب الحق ف ي ك ل لطي ف
وجلي ل ،وك ذلك غلب ة الش ھودات وكث رة األم اني والل ذات ،فل ذلك الب د م ن
رسول ﷲ ليبينھم ويدلھم -عند االش تباه -عل ى الح ق « .3ومعن ى ھ ذا الك الم
أن اإلنسان يصدر فكره عن أحد أمرين:
األول :عما يراه بنفسه ،بواسطة عقله.
الثاني :عما يراه غيره ،ممن ھو أرجح عقال منه.
وإذا ك ان األول ص حيحا ل زم من ه الجم ع ب ين العق ول ف ي مرتب ة واح دة،
والحكم بصواب تصرف كل فرد منھم ،وھذا يتضمن االعت راف بص حة ك ل
دين ناتج عن العقل نفسه ،وھو محال؛ لتناقص ھذه األفكار واآلراء.
وإذا قلن ا بص حة الخي ار الث اني يك ون العق ل بمثاب ة الرس ول المبل غ ع ن ﷲ،
وعلى ذلك فإن اإلنسان األرجح عقال بحاجة إل ى دلي ل إلثب ات ص حة فك ره،
وم ا دام األم ر يس تدعي ذل ك ف ال ف رق ب ين األم رين ،ف المطلوب ھن ا دلي ل
إلثبات صحة فكر إنسان معين ،و دليل يثبت صدق المبلغ عن ﷲ.
والشاھد في ھذا الكالم ھو ِع ْل ُمن ا أن كث رة أش غال اإلنس ان وھموم ه وآالم ه
وأھواءه وشھواته من شأنھا أن ت ؤثر عل ى فك ره ،وب ذلك يلت بس علي ه األم ر
فال يستطيع الوصول إل ى الح ق ف ي كثي ر م ن األم ور ،فيحت اج إل ى رس ول
يبين له الحق فيما تشابه عليه.
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وم ن ھ ذه األدل ة أيض ا م ا يمك ن أن نطل ق علي ه دلي ل التفاض ل ،فالن اس
متفاوتون في إدراك مصالحھم ،وما يستطيع إدراكه أحدھم ال يستطيع اآلخر
إدراكه أو الوصول إليه ،وما دام األمر كذلك ف ال نس تبعد أن يرس ل ﷲ إل يھم
رسوال يرشدھم إل ى م ا في ه ص الحھم ،وق د اس تدل بھ ذا ال دليل أب و منص ور
الماتريدي ،وأبو المعين النسفي ،والرازي.4
كما استدل به بعض الفالسفة في إثبات النبوة منھم الف ارابي ال ذي فص ل ھ ذا
ال دليل مس تعينا بجس م اإلنس ان؛ لتبس يط الفك رة وتوض يحھا ،فجس م اإلنس ان
عب ارة ع ن أعض اء مختلف ة ،وك ل عض و منھ ا يق وم بمھم ة خاص ة ،ولھ ذا
األعض اء رئ يس واح د ھ و القل ب ال ذي يق وم بمھم ة تنظ يم عم ل األعض اء،
وبما أن اإلنسان مدني بطبعه فالبد للمجتمع من رئيس ،وال يك ون ال رئيس -
عند الفارابي -إال نبيا ،أو فيلسوفا عن د ع دم وج ود النب ي ،5وك ذلك عن د اب ن
س ينا ال ذي ص اغه بطريق ة المفاض لة ب ين المخلوق ات وارتقائھ ا ف ي الكم ال
ال َخ ْلقي وال ُخلُقي وصوال إلى النبي الكامل ،وقبله بمرتب ٍة الفيلسوف.6
شبه على حاجة الناس إلى النبوة:
أبرز ال ﱡ
تعلق منكرو حاجة الناس إل ى النب وة ب بعض ال ﱡش بَه ،وفيم ا يل ي ع رض ألھ م
ھذه الشبه متبوعة بالرد عليھا:
الشبھة األولى :أن العقل ليس بحاج ة إل ى النب وة؛ ألن الرس ول إم ا أن ي أتي
بما يقدر العقل على إدراكه ففي العقل غنى عنه ،وإما أن ي أتي بم ا ال يواف ق
العقل ،فيستحيل قبوله وتصديقه ،فأصحاب ھذا الرأى يقولون» :ال دليل عل ى
منع إرسال الرسل والغنى ع نھم :أن ﷲ س بحانه أكم ل العق ول ،و َح ﱠس ن فيھ ا
ال َح َس َن وقَبﱠ َح فيھا القبيح ،وجعلھا داللة وذريعة إلى كل ما يحتاج إليه ،ول يس
يجوز أن يأتي الرسل بغير ما وضع في العقل ،فدل ذل ك عل ى الغن ى ع نھم،
وعدم حاجة الخلق إليھم«.7
ويرد القاضي عبد الجبار المعتزلي على ھ ذه الش بھة مبت دأً بتوض يح أص لين
يقوم عليھم ا الحك م ب ُح ْس ن الش يء أو بقبح ه ،وبثب وت ھ ذين األص لين يبط ل
القول باس تغناء العق ل ع ن الرس ل ،يق ول » :م امن ش يء إال ويج وز أن يق ع
على وجه فيحسن ،وعلى خالف ذلك الوجه فيقبح ،وأم ا أن نحك م عل ى فع ل
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من األفعال بقبح والحس ن بمج رده ،ف ال .إذا ثب ت ھ ذان األص الن بط ل ق ول
من قال :إن ھؤالء الرسل إن أتوا بما في العقل فف ي العق ل كفاي ة ع نھم ،وإن
أتوا بخالفه فيجب أن يكون قولھم مردودا عليھم غير مقبول منھم« ،8ويعلل
القاضي عدم تعارض ما جاء به الرسل مع المعارف العقلية بأن الرسل إنما
يأتون بتفاصيل ما أدركه العقل جملة.
أما اإلمام الجويني فيرد عل ى ھ ذه الش بھة معتم دا عل ى الم نھج الج دلي» :ال
يمتنع تأكيد أدلة العقول بما جاء به الرسول ،وھذا بمثابة قيام أدلة عقلية على
مدلول واحد ،وإن كان االكتفاء يقع بداللة واحدة ،فال نجع ل م ا ع داھا عبث ا،
ثم ال يمتنع أن يق وم ف ي معل وم ﷲ تع الى أن الرس ول إذا ابتع ث ك ان ابتعاث ه
لطف ا ف ي األحك ام العقلي ة ،وينت دب العق الء لھ ا عن د إرس ال الرس ول ف إذا ل م
يمتنع ما قلناه بطل ادعاؤھم بخلو االبتعاث من غرض«.9
في حين نجد أن نور الدين الصابوني -وھو من متكلمي الماتريدي ة -يس تخدم
طريق ة الس بر والتقس يم ،فقض ايا العق ل تنقس م إل ى ثالث ة أقس ام :واج ب
،وممتنع ،وجائز ،والعقل يحكم في الواجب والممتنع ،أما الجائز فال ،وال ب د
من بيانه بواسطة الرسل ،قال» :فإن قضيات العقل منقسمة إلى ثالثة أقس ام:
واجب وممتنع وجائز ،والعقل يحكم في الواجب والممتنع ،ولكن يتوق ف ف ي
الجائز ،فال يحك م في ه ال ب النفي وال باإلثب ات ،وال يُوج ب ش يئا م ن ذل ك وال
يُ َح رﱢ م ،إال أن ه إذا تعلق ت ب ه عاقب ة حمي دة يُقب ل علي ه ،وإذا تعلق ت ب ه عاقب ة
ذميمة يعرض عنه .فإذا بين الرسول من ﷲ تعالى عواقب األمور واألفعال،
وقف العقل على ما فيه صالحه فيقبله ،وعل ى م ا في ه فس اد في رده ،عل ى أن ه
يجوز أن يَ ِر َد الشرع ببيان ما في العقل إمكان الوقوف على ذلك من مالزمة
التفكير والنظر الدائم والبحث الكامل«.10
وال يخرج أكثر المتكلمون عن فحوى الردود السابقة.
الشبھة الثانية :تتعلق بالتكليف؛ إذ يرى بع ض المش ككين أن ھ ؤالء الرس ل
أتوا بأعمال يستقبحھا العقل كالصالة والصوم والطواف بالبيت وغيرھ ا م ن
األعم ال الت ي يحكم ون عليھ ا ب القبح ،يق ول الب اقالني» :ال دليل عل ى فس اد
الرسالة قبح السعي بين الص فا والم روة ،والط واف بالبي ت ،وتقبي ل الحج ر،
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والج وع والعط ش ف ي أي ام الص يام ،والمن ع م ن فع ل الم الذ الت ي تص لح
األجسام ،وأنه ال فرق بين البي ت الح رام وب ين غي ره ،وب ين الص فا والم روة
وبين غيرھا من البقاع ،وبين عرفة وبين غيرھ ا ،فثب ت أن ذل ك أجم ع ل يس
من أوامر الحكيم سبحانه«.11
ونأخذ رد القاضي عبد الجبار عليھم؛ إذ ي رى أن ه ال وج ه لكالمھ م ف ي ب اب
التحس ين والتقب يح؛ إذ ال يتواف ق م ع قواع د التحس ين والتقب يح الت ي يعتنقھ ا
المعتزلة ،ق ال» :وأم ا م ا ذك روه ثاني ا م ن أن ھ ذه األفاعي ل كلھ ا قبيح ة ف ي
العق ل فأبع د؛ ألن ا ق د ذكرن ا أن مج رد العق ل ال يمك ن أن يحك م علي ه ب القبح
والحسن ،حتى لو َس أ َلَنا س ائ ٌل ع ن القي ام ھ ل يق بح أم ال ،فإن ه مم ا ال يمكنن ا
إطالق القول في الجواب عن ذل ك ،والج واب أن نقي د فنق ول :إن حص ل في ه
غرضٌ وتعرى عن سائر وجوه القبح َح ُس َن ،وإال ك ان قبيح ا ،ھ ذا وإذا ك ان
ھذا ھكذا ،وكنا قد علمنا بق ول الرس ول -المص دق ب المعجز -أن لن ا ف ي ھ ذه
األفعال مصالح وألطافا ،فكيف يجوز أن يحكم فيھا بالقبح«.12
ويس تخدم القاض ي قي اس األول ى إلثب ات أن الط واف بالبي ت عم ل حس ن،
وليس قبيحا ،فيقول» :ف إذا ك ان يحس ن من ا الط واف ح ول البي ت لننظ ر ھ ل
اش ترم أم ال؟ وھ ذا غ رض حقي ر ،فكي ف ال يحس ن الط واف ح ول بي ت ﷲ
تعالى وقد تضمن من المصلحة واللطف ما قد قامت به الداللة؟!«.13
بعد ذلك يصل القاضي إل ى تقري ر النتيج ة» :ف دل عل ى أن م ا ق الوه ف ي ھ ذا
الباب مما ال وجه له ،وليس ألحد أن يق ول :ك ان يج ب أ الّ يتغي ر الح ال ف ي
ھ ذه األعم ال أن ل و كان ت ألطاف ا ومص الح ،وأن تك ون مستحس نة أب دا غي ر
مستقبحة في شيء من الحاالت ،كما في رد الوديع ة وش كر النعم ة ،وقض اء
الدين ،وكما في الظلم والكذب ،وما جرى مجراھما ،وفي علمنا بخالف ذلك
داللة على فساد ما ظننتموه؛ ألن قياس ھ ذه األفع ال عل ى رد الوديع ة وغي ر
ذلك مما ال وجه له؛ ألن ھذه األفعال ال تفارقھا وجوه الحسن والقبح بخ الف
ما نحن فيه ،ففارق الحال في أحدھما الحال في اآلخر«.14
ف ي ح ين نج د أن رد ك ل م ن اإليج ي والتفت ازاني اعتم د عل ى طريق ة
التفويض ،فقد س لما أن ھن اك أس رارا إلھي ة ال يس تطيع العق ل إدراكھ ا ،فق ال
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اإليجي» :بعد تسليم حكم العقل فغايت ه ع دم الوق وف عل ى الحكم ة ،وال يل زم
منه عدمھا ،ولع ل مص لحة اس تأثر ﷲ ب العلم بھ ا ،عل ى أن ف ي التعب د بم ا ال
تُ ْعلَ ُم حكمتُ ه تطويع ا لل نفس األبي ة ،وملك ة قھرھ ا فيم ا في ه الحكم ة ،وزي ادة
ابتالء في التعرض للثواب والعقاب«.15
إثبات النبوة بالمعجزة
تش ير كت ب اللغ ة إل ى أن األص ل اللغ وي للمعج زة من) َع َج َز( وت أتي ف ي
األصل لمعنيين ھما:
 -1بمعن ى الض عف يق الَ :ع َج َز ع ن الش يء يعج ز َعجْ زاً فھ و ع اجز،
وقولھم :إن ال َعجْ َز نقيض الحزم من ھذا؛ ألنه يضعف رأيه.16
 -2بمعنى مؤخر الشيء ،يقال َعجُز األمر وأعجا ُز األمور.17
وقد عرفھا مجموعة من المتكلمين بعدة تعريفات تقاربت ف ي محتواھ ا ن ذكر
منھا تعريف النسفي» :ظھور أم ر بخ الف الع ادة ف ي دار التكلي ف؛ إلظھ ار
صدق مدعي النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله«.18
وجه داللة المعجزة
اتفق معظم علم اء الك الم اإلس المي عل ى اعتب ار المعج زة أص ح دلي ل عل ى
إثبات النبوة ،في حين اعتبرھا بعض العلماء الدليل الوحيد على ذلك.19
وقد اختلف المتكلمون في وج ه دالل ة المعج زة عل ى ص دق النب ي إل ى ثالث ة
أقوال ھي:
األول :ذھ ب فري ق م ن المتكلم ين إل ى أن دالل ة المعج زة عل ى ص دق النب ي
داللة عقلية ،وھي »كون الشيء بحيث يعق ل ارتب اط بين ه وب ين مدلول ه ،وال
يجوز العقل االنفكاك بينھم ا أص ال«20؛ أي أن وق وع الفع ل الخ ارق للع ادة
ﱢ
مطابقا لدعوى مدعي النبوة ،و َعجْ َز الن اس ع ن معارض ته م ع تحدي ه لھ م -
ي دل عل ى التص ديق كدالل ة البي اض عل ى النھ ار ،ف إذا رأى اإلنس ان انتش ار
البياض بعد الس واد قط ع عقل ه بظھ ور النھ ار ،وھك ذا تك ون دالل ة المعج زة
على صدق من ظھرت على يديه.
وھناك من يرى أن المعجزة ال تدل دالل ة عقلي ة عل ى ص دق النب ي ب المفھوم
المنطقي الذي يفيد التالزم ب ين ال دال والم دلول علي ه ،وم ن ھ ؤالء الج ويني
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الذي يقول» :إن المعجزة ال تدل على النبي ،حسب داللة األدلة العقلي ة عل ى
مدلوالتھا؛ فإن الدليل العقلي يتعلق بمدلوله بعينه ،وال يقدر في العقل وقوع ه
غي ر دال علي ه ،ول يس ك ذلك س بيل المعج زات ،وبي ان ذل ك بالمث ال ف ي
ال وجھين أن الح دوث لم ا دل عل ى ال ُمحْ ِدث ،ل م يتص ور وقوع ه غي ر دال
عليه ،وانقالب العصا حية لو وقع بديا من فعل ﷲ عز وجل من غير دعوى
نب ي ،لم ا ك ان داال عل ى ص دق م دع ،فق د خرج ت المعج زات ع ن مض اھاة
دالالت العقول«.21
وحيث إن المعجزة ليس من شروطھا أن تكون فع ال خارق ا للع ادة وحس ب؛
ب ل ال ب د أن تك ون مقرون ة ب دعوى النب وة أيض ا ،ش اھدة عل ى ص دقه ب أن
تجري وفق دعواه وليس العكس ،مثال ذلك أن يق ول م دعي النب وة :آيت ي أن
ھ ذا الطي ر ينط ق ش اھدا بص دقي ،ف إذا نط ق الطي ر مص دقا دع واه فتل ك
المعجزه ،وليس بعيدا أن تكون داللتھ ا عقلي ة؛ إذ تالزمھ ا يفي د ذل ك ،أم ا إذا
نطق الطير -على س بيل المث ال -مك ذبا دع واه ،فھ ذا فع ل خ ارق للع ادة ي دل
داللة عقلية على كذب مدعي النبوة.
الثاني :يرى بعض المتكلمين أن دالل ة المعج زة ھ ي دالل ة وض عية ،كدالل ة
األلفاظ بالوضع عل ى معانيھ ا؛ أي أن الن اس ق د تواض عوا واص طلحوا عل ى
أن الفعل الخارق للعادة ال ذي ت وفرت في ه ش روطھا ي دل عل ى ص دق م دعي
النب وة ف ي أن ه مرس ل م ن قِبَ ل ﷲ ع ز وج ل ،وعل ى ھ ذا ال رأي أكث ر
المتكلمين .22وعلى ذلك تكون المعجزة نازلة منزلة تصديق ﷲ ب القول؛ أي
ص َد ْق َ
ت .وي ورد الشھرس تاني مث اال
أن ﷲ ج ل وع ال يق ول لم دعي النب وةَ :
توضيحيا للقائلين بھذا الرأي قائالً» :ونحن نعلم قطعا في ص ورة م ن ي دعي
حاضر محتجب بستر ،والجماعة على كثرتھ ا حض ور ،ث م
الرسالة من َملِ ٍك
ٍ
إن رجال من عرض الن اس إذا ق ام ب ين ي دي ذل ك الجم ع الكثي ر م ن الخل ق،
وقال :أيھا الناس إني رس ول ھ ذا ال َملِ ِك إل يكم ،وآي ة ص دقي ف ي دع واي أن ه
يحرك ھذا الستر إذا استدعيت منه ،ث م ق ال :أيھ ا المل ك إن كن ت ص ادقا ف ي
دعواي الرسالة عنك فحرك ھ ذا الس تر ،فح رك ف ي الح ال عل م قطع ا ويقين ا
بقرينة الحال أنه أراد بذلك الفعل تصديق المدعي ،ونزل التحري ك من ه عل ى
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خ الف الع ادة منزل ة التص ديق ب القول ،ول م يش ك واح د م ن أھ ل الجم ع أن
األمر على ما يجري به المدعي ،فكذلك صورة مسألتنا ھذه«.23
ويعترض على القائلين بھذا الرأي أن الداللة الوضعية تستدعي علم الم دلول
بھا مسبقا؛ أي أن الدال جعلھا عالمة ،وآيات األنبياء لم تتقدم قبلھا من ال رب
مواض عه بين ه وب ين العب اد ،24وي رد القاض ي عب د الجب ار عل ى ھ ذا
االعتراض بأن وقوع ما سأل عنه م دعي النب وة مطابق ا لمس ألته ھ و بمنزل ة
المواض عة المتقدم ة عل ى التص ديق؛ ب ل ي رى القاض ي أن ذل ك أق وى م ن
المواضعة.25
الثال ث :ي رى أن داللتھ ا عادي ة؛ أي أن دالل ة المعج زة عل ى ص دق النب ي
متمش ية م ع مج رى الع ادة ،ويش به ذل ك المظ اھر الخارجي ة الت ي تراف ق
األحوال الداخلية لإلنسان كخجل ال َخ ِج ل ال ذي يظھ ر عل ى بدن ه ،وق د أطل ق
بعض علماء المنطق على ھذه الداللة الداللة الطبعية.26
وعلى ھذا الرأي إذا رأى إنسان ظھور المعجزة على ي د م دعي للنب وة انتق ل
ذھنه إلى صدق دعوى من ظھرت على يده؛ ألن »ﷲ تع الى ل م يُجْ ِر عادت ه
من أول الدنيا إلى اآلن بتمك ين الك اذب م ن المعج زات ،وإذا خي ل بس حر أو
نحوه أظھر فضيحته عن قرب«27؛ ومعنى ھ ذا الك الم أن ﷲ تع الى يظھ ر
كذب الكاذب مھما بلغت حيلته.
ھذا م ا ذك ره المتكلم ون ف ي أوج ه دالل ة المعج زة ،والح ق أن ف ي ك ل وج ه
منھا جانبا معقوال ،وحيث إنھا معجزة فال يبعد ع ن الص حة إن قلن ا :إن ھ ذه
الوج وه جميعھ ا موج ودة ،وتتظ افر جميعھ ا إلثب ات نتيج ة واح دة أال وھ ي
صدق مدعي النبوة.
أبرز الشبه الواردة على المعجزات ور ﱡد المتكلمين عليھا:
أورد منك رو النب وات ش بھا عدي دة تتعل ق بوج ود المعج زات ،وكان ت ھ ذه
الش بھات ھ ي األق وى واألكث ر م ن ب ين ك ل الش بھات الموجھ ة إل ى النب وات
بشكل عام ،وربما كان ذلك عائدا إلى اعتبار المعجزة أقوى دليل على إثبات
صحة النبوة ،فنالت نصيب األسد باعتبار ھذه المكانة ،وفيم ا يل ي أب رز ھ ذه
الشبھات والرد عليھا.
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الشبھة األولى :أن القول بخرق العادات محال
ذكر ھذه الشبھة الباقالني ف ي كتاب ه التمھي د؛ إذ ينس ب إل يھم ق ولھم» :وج دنا
المدعين للرسالة يزعمون أنه ال طريق إلى العلم بصدقھم إال وجود محاالت
ممتنع في العقل وجودھا ،من نحو فلق البحر ،وخلق ناقة من صخرة ،وقل ب
العصا حية ،وإحياء الموتى ،وإبراء األكمه واألبرص ،والمشي عل ى الم اء،
وإنطاق ال ذئب والحص ى ،وم ا ج رى مج رى ذل ك م ن ادع ائھم جع ل القلي ل
كثيرا ،والقليل ال يتكثر كما أن الكثير ال يتقلل ويتوحد ،وإذا ك ان ك ذلك بط ل
ما يدعونه«28؛ أي بطل ما يدعيه المس لمون م ن وج ود مح االت يمتن ع ف ي
العقل وجودھا.
ويحكي النسفي ھذه الشبھة بصيغة أكثر تبسيطا؛ إذ يقول» :ال ثبوت للرسالة
إال بدليل وال ثبوت للدليل ،فإنه لو كان خارجا على ما عليه الع ادة والطبيع ة
فال دليل فيه ،وإن خرج عن العادة ومجرى الطبيعة فھ و مح ال؛ إذ ال تتغي ر
الطبائع«.29
يرد علماء الكالم عل ى ھ ذه الش بھة بع دة ط رق يثبت ون فيھ ا أن خ رق الع ادة
ليس محاال على َم ْن أوجدھا ،من بين ھؤالء المتكلمين يرد النسفي مثبتا ذل ك
من خالل نقاط ثالث:
 -1النقل المتواتر الدال على إثبات وقوع المعجزات )خوارق العادات(.
 -2الح س ،فوق وع المعج زة ثاب ت ب الحس ،والمعرف ة الحس ية م ن أن واع
العلم الضروري ،وھي بذلك ال تقبل الخطأ ،وعلى افتراض أن دل يلھم
عقلي اس تداللي فھ و مم ا يقب ل الخط أ ،ور ّد م ا يقب ل الخط أ أول ى م ن
إنكار ما ثبت ضرورة عن طريق الحس.
 -3أن إنك ارھم للمعج زة ال دلي ل علي ه؛ وذل ك ألن م ا اس تندوا إلي ه ثب ت
بطالنه بالحس.
يقول :إن ھذه الشبھة »كالم واه،ل و تف وه ب ه مجن ون لتُ ُعجﱢ ب من ه؛ وذل ك لم ا
م ر أن ك ل ذل ك عاين ه م ن ال يج وز خف اء أم ره عل يھم لكث رتھم ،فك ان م ا
أنكروه -من الخروج عن الطبيع ة ب ال حج ة -ش بھة م ردودة وج واز انق الب
الطبيعة ثابتا .ويحققه :أنه لو اعتمدوا في ذلك على دلي ل يت راءى أن ه معق ول
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وال يھت دي بالعق ل إل ى كيفي ة رده ،ك ان ذل ك م ردودا لم ا أن ال دليل العقل ي
يوجب العلم االستداللي ،والخطأ على االس تداللي ج ائز ممك ن ،وم ا أنك روه
ثابتا بالحس الموجب للعمل الض روري ال ذي ال يج وز علي ه الخط أ والغل ط،
وال بد من رد أحدھا ،ورد ما يجوز علي ه ذل ك .ويحقق ه أن معرف ة ثب وت م ا
أنكروه ثابتة بالحس ،فكان بط الن دل يلھم معلوم ا ب الحس ،وك ل دلي ل ع رف
بطالن ه ض رورة ك ان ب اطال ،وك ان ش بھة ال دل يال ،فكي ف وھ م ل م يبن وا
إنكارھم على شبھة ؟«.30
وال يخرج الب اقالني ع ن ھ ذا اإلط ار؛ إذ يق وم بج دالھم مبت دئا بق ول الخص م
ليص ل ف ي النھاي ة م ن خالل ه إل ى نتيج ة ملزم ة لھ م ،وھ ي أن نق ض الع ادة
وخرقھا ليس من المحاالت العقلية.31
ويذكر الرازي أن المانعين لخرق العادات احتجوا بوجھين ھما:
الوج ه األول :ال يمك ن أن يق دح التج ويز النظ ري ف ي الحك م الب ديھي؛ ألن ه
بمثابة قدح الفرع في األصل ،وھذا معلوم الفساد.
وعلى ذلك فجريان العادة عل ى م ا ھ ي علي ه حك م ب دھي ،والق ول بج واز أو
إمكان خرق العادة ھو تجويز نظري ،والقول به يلزم منه وج ود التج ويز أو
إمكان خرق العادة مع القطع والجزم بأن جريان العادة حكم بدھي؛ لحصوله
ابتداء دون استفادة من دليل متق دم عك س الق ول بتج ويز خ رق الع ادة ،فثب ت
أن القول بالتجويز حكم نظري يوجب الق دح ف ي الحك م الب ديھي ،وھ ذا أم ر
مرفوض كما سبق.
الوجه الثاني قولھم :إن اختصاص كل جسم بصفة معينة من شأنه أن يك ون
مانعا لخرق العادة ،سواء أقلنا :إن اختصاص الجسم بتل ك الص فة واج ب ،أم
قلنا :إنه غير واجب؛ لكنه أولى من غيره ،أو غير واج ب وال توج د أولوي ة.
فعلى تقدير الوجوب كان الخرق محاال؛ ألن اختص اص الجس م بتل ك الص فة
المعين ة يص بح األم ر ع ادة وال يوج د ب ه خ رق لھ ا .وإن حص ل األم ر م ع
األولوية أي كون حدوث ھذا األمر أولى عن حدوث غيره من األمور فل يس
في ذلك خ رق للع ادة؛ ألن ح دوث ھ ذا األم ر إم ا أن يك ون راجع ا إل ى ذات
الجسم والصفة وعلى ذلك فھي بمثابة العادة أيض ا ،وإن ك ان ح دوثھا لص فة
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أخرى فيلزم من ذلك حصول أولوية كل صفة ألجل تقدم صفة أخ رى عليھ ا
ال إلى أول ،وھذا يوجب القول بقدم العالم ،وھو ما يؤدي إلى بط الن النب وة،
وإذا قلن ا :إن اختص اص الجس م بالص فة المعين ة ألن ﷲ س بحانه وتع الى
خصصه بتلك الصفة من غير م رجﱢ ح ،فھ ذا يل زم من ه الق دح ف ي الق ول ب أن
المعج ز خل ق للتص ديق؛ ألن ه بن اء عل ى انع دام الم رجح يص ح الق ول ب أن
المعجز خلق من غير مرجح أيضا.32
وقدم الرازي بمقدمة في األصل األول أثناء رده على الشبھات ،نذكرھا ھنا؛
ألن لھ ا عالق ة ب الرد ،وھ ي »إن الق ول بإثب ات النب وات ف رع عل ى الق ول
بإثبات الفاعل المختار ،فَ َم ْن نازع في ذلك األصل فإنه ال يج وز ل ه الخ وض
في إثبات النبوات البتة؛ ب ل يج ب علي ه الش روع ف ي تل ك المس ألة« ،ث م ي رد
على ھذه الشبھة موردا مقدمة لتنتج عنھا ھ ذه الش بھة وغيرھ ا م ن الش بھات
األخرى في عدة فصول ،عقد فصال واح دا ف ي ال رد عليھ ا جميعھ ا ،محكم ا
ھذا الرد بمعرفة أص ول ثالث ة ،فنأخ ذ األص ل الث اني لتعلق ه بالش بھة الحالي ة
كما أشار إلى ذلك في المحصل ،33وم نھج ال رازي يتمث ل ف ي إي راد مقدم ة
تنتج عنھا النتيجة أو ما يع رف بإنت اج المق دمات النت ائج ،وھ ذه المقدم ة ھ ي
نفسھا األصل الثاني في كتابه النبوات ،يقول في المحصل» :والجواب الح ق
مبني على مقدمة ،وھي :أن تجويز الشيء ال ينافي القطع بعدمه ،فإن ا نج ّوز
أن يخل ق ﷲ إنس انا ف ي الح ال م ن غي ر الوال دين ،وأن يقل ب األنھ ار دم ا
والجبال ذھبا ،ثم إن ا م ع التج ويز نقط ع بأن ه ل م يوج د ،ألن م ن واج ه غي ره
بالش تم فع بس المش توم بوجھ ه ،ونظ ر إل ى الش اتم ش زرا عل م بالض رورة
غضبه ،وكذلك القول في حمرة الخجل وصفرة الوجل مع أن حصوله ابتداء
دون الغض ب الج ائز« ث م بع د ذل ك نج ده يب رھن عل ى ص حة ھ ذا األص ل
بطريقتين ھما:
 -1االس تدالل التمثيل ي ،كم ا س بق ف ي الفق رة الماض ية ،وبمث ال آخ ر
»وبيانه :أن ي إذا رأي ت زي دا ،ث م غمض ت الع ين ،ث م نظ رت إلي ه ف ي
المرة الثانية فاني أعل م بالض رورة أن ھ ذا ال ذي أراه ثاني ا ع ين ال ذي
رأيته أوال ،مع أن التجويز القطعي قائم بكونه مغايرا لذلك األول«.
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 -2الس بر والتقس يم ،أو التش قيق الج دلي ،وذل ك بتق دير االحتم االت
ومناقشتھا واحدا واحدا؛ ليصل في النھاية إل ى إثب ات م ا يري ده ،وھ ذا
ن ص كالم ه» :إن الح ادث إم ا أالّ يفتق ر إلي ه ،والقس م الث اني فم ؤثر
الع الم إم ا أن يك ون موجب ا ،أو مخت ارا .وظ اھر أن ه ل يس وراء ھ ذه
األقسام الثالثة قسم البتة ،وبم ا أن ه ثب ت بط الن القس م األول والث اني،
فيبقى القسم الثالث وھو أن يقال :مؤثر العالم فاعل مخت ار ،فعل ى ھ ذا
التقدير القول بأن أفنى الشخص األول في تلك اللحظة اللطيفة ،وأوجد
شخصا آخر يماثله من كل الوجوه محتمل ،فثبت بھذا البرھ ان الق اطع
أن تجويز ھذا المعنى قائم على جميع التقديرات ،ثم إنا مع علمنا بھ ذا
التجويز نعلم بالض رورة أن ھ ذا الش خص ال ذي أراه ف ي ھ ذه اللحظ ة
ھو عين الشخص الذي رأيته قبل ذلك بلحظة أو بيوم أو بشھر«.
الشبھة الثانية :أن المعجزات ال يمك ن أن يعل م أنھ ا ح دثت بفع ل ﷲ ومت ى
تعذر العلم بذلك امتنع االستدالل بھا على صدق المدعي.
يذكر الجويني ھذه الشبھة قائال» :كيف يتق ين العاق ل ك ون م ا ج اء ب ه النب ي
خارق ا للع ادة ،وق د اس تقر ف ي نفس ه م ا اطل ع الحكم اء علي ه م ن خ واص
األجسام وبدائع التأثيرات ،حت ى توص لوا إل ى قل ب النح اس ذھب ا إبري زا ،أو
جر األجسام الثقال باألدوات الخفيفة ،إلى غير ذل ك م ن ب دائع الحك م ونت ائج
الفكر الثاقبة ؟ وھذا ومما اس تفاض ف ي البري ة حج ر ل ه خاص يته ف ي ج ذب
الحديد ،فما يؤمننا أن يكون مدعي النبوة قد عثر على س ر م ن ھ ذه األس رار
وتظاھر به«.
ثم يرد على ھذه الشبھة بأنھا تؤدي إلى الشك ف ي الض روريات الت ي ال تقب ل
الشك؛ ألن ك ل إنس ان يعل م ب دھيا أن ه ل يس باس تطاعة أي بش ر -مھم ا بلغ ت
حكمته ومھما أوتي من علم -أن يعيد إلى ميت حياة ،أو يقلب عصا إلى حية
تبتلع كل شيء يتحداھا ،أو يحاول أن يض ارعھا ،وعل ى ذل ك ف إن م ن رأى
رأيا يعارض ھذا الحكم الضروري فرأيه باطل مردود؛ ألن رأيه يع ارض
معرفة ضرورية عند كل إنسان ،كما أن تحدي النب ي وش يوع ذل ك عن ه م ع
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فشل معارضته ،ك ل ذل ك م ن ش أنه أن يؤك د أن ھ ذا بالفع ل إنم ا ھ و خ ارق
للعادة.34
ويجي ب الشھرس تاني مفرق ا ب ين المعج زة م ن جان ب وب ين خ وارق التع زيم
والتنج يم وم ا ش ابھھا م ن الش عوذات م ن جان ب آخ ر ،ويخل ص إل ى نتيج ة
واضحة وھي أنه ما دام الفرق موجودا فالمعجزة ليست من ذلك الجنس؛ ب ل
ھي من جنس آخر ال يخشى اللبس به ،أض ف إل ى ذل ك أن ك ل إنس ان عاق ل
يعلم علما ضروريا ب أن ج نس معج زة النب ي كإحي اء الم وتى أو قل ب العص ا
إلى حية دون أدنى معالجة من قِبَ ِل م دعي النب وة ال يمك ن حدوث ه إال م ن ﷲ
ع ز وج ل ،أم ا أعم ال الس حرة والمنجم ين فإنھ ا مم ا يتب ين لك ل ن اظر أنھ ا
تحدث بفعل عزائم ،وتتم وفق استعدادات وشروط معينة.35
أم ا أب و عم ار فيترك ز منھج ه ف ي ال رد عل ى ھ ذه الش بھة بطري ق اإلل زام،
ويشير أثن اء ذل ك إل ى التح دي ب المعجزة ،ف إن ل م يس تطيعوا معارض تھا فم ا
عليھم إال التسليم.36
الشبھة الثالثة :إذا ثبت أن خالق المعج زات ھ و ﷲ تع الى ف إن ذل ك ال ي دل
على أنه تعالى إنما خلقھا ألجل تصديق المدعي للرسالة.
س لم المش ككون ف ي النب وات أن الفع ل الخ ارق للع ادة إنم ا ھ و م ن فع ل ﷲ؛
لك نھم طعن وا فيھ ا م ن وج ه آخ ر؛ إذ ش ككوا ف ي داللتھ ا الفعلي ة ھ ل ھ ي
للتصديق؟ أم خلقت لغرض آخر؟
يورد ھ ذه الش بھة الج ويني ق ائال» :ق الوا :خ رق العوائ د ال ينض بط ،ف إن م ا
يوجد على الن دور م رة أو م رتين ال يخ رج ع ن قبي ل الخ وارق ،وإذا تك رر
وتوالى صار معتادا ،وال ينضبط ما يلحقه بالمعتاد ويخرج ه ع ن الخ وارق،
فالقول فيه مستند إلى الجھالة«.
ويرى الج ويني أن ھ ذا ال دليل باط ل وبالت الي ف إن بط الن ال دليل ي ؤدي إل ى
بط الن الم دلول ،فھ ذه ال دعوى باطل ة ل يس لھ ا أس اس م ن الص حة؛ لتھاف ت
ال دليل عليھ ا ،يق ول» :ھ ذا ال محص ول ل ه ،وھ و جح د ض رورات العق ول
بتخييل ليس له تحصيل ،فإن ا باض طرار نعل م أن إحي اء الم وتى وفل ق البح ر
وما شابھھما ليس من األفعال المعتادة ،وع دم انحص ار األع داد الت ي تلحقھ ا
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بالمعت اد ال ي درأ ھ ذه الض رورة ،ورب ش يء ال تنض بط عدت ه وال تكي ف
صفته ،وإن كان معلوما باضطرار«.37
أما اآلمدي فقد رد على ھ ذه الش بھة ،ج اعال اقت ران المعج زة ب دعوى النب وة
بمثابة التصديق عل ى ص حة ال دعوى ف ال تق وى ھ ذه الش بھة عل ى الق دح ف ي
التصديق بعد ذلك ،خاصة إذا لم يدع مدعي النبوة أن ھذه المعجزة لن تظھر
على يد غيره.38
الش بھة الرابع ة :إذا ت وفرت الش روط ف ي المعج زة ،فھ ل يل زم أن يك ون
مدعي النبوة صادقاً؟
يورد ھذه الشبھة أبو حامد الغزالي ق ائالً» :إذا تمي زت المعج زة ع ن الس حر
والطلس مات والتخ يالت فم ن أي ن يع رف الص دق؟ ولع ل ﷲ تع الى أراد
ق،
إضاللنا وإغواءنا بتصديقه ،ولع ل ك ل م ا ق ال النب ي :إن ه ُم ْس ِع ٌد فھ و ُم ْش ٍ
ق فھو مسعد ،ولكن ﷲ أراد أن يس وقنا إل ى الھ الك ويغوين ا
وكل ما قالُ :مش ٍ
بقول الرسول ،فإن اإلضالل واإلغواء غير محال على ﷲ تع الى عن دكم؛ إذ
العقل ال يحسن وال يقبح«.39
ويرد على الشبھة بقياس ،يمكننا تبسيطه في الصورة التالية:
تصديق النبي بالمعجزة بمثابة نصب وتولية وتف ويض ،وبم ا أن ه ال يتص ور
الكذب في التفويض؛ بل يتصور في اإلخبار فإذاً داللة المعج زة عل ى ص دق
صاحبھا ال تحتمل الكذب.40
وي رد الشھرس تاني عل ى ھ ذه الش بھة مس تعينا بق انون ع دم الجم ع ب ين
النقيض ين ،فالرس ول أرس له ﷲ لھداي ة الن اس ،ف ال يمك ن أن يك ون وس يلة
لإلضالل؛ ألن ھذا بمثابة الجمع ب ين الش يء ونقيض ه ،ك الجمع ب ين الص دق
والكذب في شيء واحد ،وھذا محال ،وعلى ذلك إذا ناقض ت ھ ذه الش بھة م ا
ھو ثابت بالدليل وجب ردھا.41

 -1ابن النديم ،الفھرست ،ص.345
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 -2انظر ،عبد الرحمن بدوي ،من ت اريخ اإللح اد ف ي اإلس الم ،ص-230
 ،263وكذلك .219-89
 -3الماتريدي ،كتاب التوحيد ،ص.183-182
 -4انظ ر :الماتري دي ،كت اب التوحي د ،ص ،182وأب و المع ين ألنس في
تبصره األدلة ،ج ،2ص ،460والرازي ،محصل األفكار ،ص.166
 -5انظر أبو نصر الفارابي ،آراء أھل المدينة الفاضلة ,ص.119-118
 -6ابن سينا ،إثبات النبوات ,ص.46
 -7الباقالني ،تمھيد األوائل ،ص.145-144
 -8شرح األصول الخمسة ،ص.565-564
 -9االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص.248-247
 -10نور الدين الصابوني ،البداية من الكفاية في الھداية ،ص.87-86
 -11الباقالني ،تمھيد األوائل ،ص.142
.شرح األصول الخمسة ،ص.566
-12
شرح األصول الخمسة ،ص.566
-13
المرجع ذاته ،ص.567
-14
-15
اإليجي ،المواقف وش رحه ،ج ،3ص ،358وانظ ر التفت ازاني،
شرح المقاصد ،ج ,5ص.10
أحمد بن ف ارس ،معج م مق اييس اللغ ة ،ص .233اب ن منظ ور،
-16
لسان العرب ،ج ،5ص.370-369
محمد مرتض ى الزبي دي ،ت اج الع روس م ن ج واھر الق اموس،
-17
ج ،4ص.47
النسفي ،تبصرة األدلة ،ج ،1ص.471
-18
من ھؤالء نذكر أبا يعلي ،المعتمد ف ي أص ول ال دين ،ص/155
-19
اب ن ح زم ،األص ول والف روع ،ص /183يح ي ب ن حم زة ،المع الم
الدينية في العقائد اإللھية ،ص.97-96
محم د الحس يني الظ واھري ،التحقي ق الت ام ف ي عل م الك الم،
-20
ص.157
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الجويني ،اإلرشاد ،ص.273
-21
انظر :عبد القاھر البغدادي ،أصول الدين ،ص /179-178عبد
-22
الجب ار ،المغن ي ف ي أب واب الع دل والتوحي د ،ج ،15ص-148
/149الجويين ،اإلرشاد ،ص/274-273أبو حامد الغزالي ،االقتص اد
ف ي االعتق اد ،ص /124الشھرس تاني ،نھاي ة األق دام ف ي عل م الك الم،
ص /422-421النس في ،تبص ره األدل ة ،ج ،1ص /470التفت ازاني،
شرح المقاصد ،ج ،5ص.16
محم د الشھرس تاني ،نھاي ة األق دام ف ي عل م الك الم ،ص-421
-23
.422
انظر ابن تيمية ،النبوات ،ص.174
-24
-25
انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد ،ج ،15ص.161
انظر محمد رضا المضفر ،المنطق ،ص.36
-26
-27
الدسوقي ،حاشية الدسوقي على أم البراھين ،ص.176
الباقالني ،تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل ،ص.136
-28
أب و المع ين النس في ،تبص ره األدل ة ف ي أص ول ال دين ،ج،1
-29
ص.476
النسفي ،التبصرة ج  ،1ص.476
-30
انظر الباقالني ،تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل ,ص.136
-31
انظر الرازي ،النبوات ,ص.104-101
-32
انظر الرازي ،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء
-33
والحكماء والمتكلمين ,ص.164
انظر الجويني :اإلرشاد ,ص.264-263
-34
انظر نھاية األقدام ،ص.433
-35
انظر أبو عمار ،الموجز ،ج ،1ص.74-73
-36
انظر الجويني ،اإلرشاد ،ص.262
-37
-38
انظر اآلمدي ،غاية المرام ،ص.321
أبو حامد الغزالي ،االقتصاد في االعتقاد ،ص.122
-39
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-40
-41

انظر الغزالي ،االقتصاد في االعتقاد ،ص.124-123
انظر الشھرستاني ،نھاية األقدام ،ص.441-440
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اﻟﻠطف اﻹﻟﻬﻲ واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻘﻝ
ﻋﻼﺋق اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺻورﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﺸﺖ

*

ﻳﺗـ ـ ـراوح ﻣوﻗ ـ ــف ﻓﻼﺳ ـ ــﻔﺔ اﻷدﻳ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــن ﻣﺎﻫﻳ ـ ــﺔ اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدات ووظﻳﻔﺗﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻷدﻳ ـ ــﺎن ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑ ـ ــوﻝ واﻟـ ـ ـرﻓض
ٕواﻋـ ـ ــﺎدة اﻟﺗﺄوﻳـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻘﻠـ ـ ــﻲ ،ﺗﺑﻌـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــرؤﻳﺗﻬم ﻟطﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم ،وﻟﺣﻘﻳﻘـ ـ ــﺔ اﻷﻟوﻫﻳـ ـ ــﺔ ،وﻟطﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻳن
اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎن واﷲ ،وﺑـ ـ ــﻳن اﻟطﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ وﻣـ ـ ــﺎ ﺑﻌـ ـ ــد اﻟطﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ ،وﺗﺑﻌـ ـ ــﺎ ﻟﺗﺟ ـ ـ ـرﺑﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـ ـ ــﻳﺔ ،وظـ ـ ــروف اﻟﻌﺻـ ـ ــر،
واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻳﻬﺎ أﻧﺳﺎﻗﻬم اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ.

اﻟﺧﻠط ﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ واﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣزﻳﻔﺔ
ﻣ ـ ــن اﻟﻧﺎﻗ ـ ــدﻳن ﻟﻠﻌﺑ ـ ــﺎدات اﻟﻔﻳﻠﺳ ـ ــوف ﻫﻳ ـ ــوم؛ إذ ﻳظ ـ ــن أن اﻟﺗﺻ ـ ــور اﻟﻣﺿ ـ ــﺧم ﻟﻺﻟ ـ ــﻪ ﻳ ـ ــؤدي إﻟ ـ ــﻰ ﺗﺿ ـ ــﺎؤﻝ
اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن أﻣ ـ ــﺎم ﻧﻔﺳ ـ ــﻪ ،وﻣ ـ ــن ﺛ ـ ــم ﺗﺿـ ـ ـﺎؤﻟﻪ أﻣ ـ ــﺎم اﻹﻟ ـ ــﻪ ،اﻷﻣ ـ ــر اﻟ ـ ــذي ﻳﻧ ـ ــﺗﺞ ﻋﻧ ـ ــﻪ ﺗﺣدﻳ ـ ــد اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻳن
اﻹﻧﺳـ ــﺎن واﻹﻟـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺷـ ــﻛﻝ ﻋﻼﻗ ـ ـﺔ ﺧـ ــوف وﺧﺿـ ــوع؛ أي ﻋﻼﻗـ ــﺔ ﻋﺑـ ــد ﺑﺳـ ــﻳد ,وﻗـ ــد ﺗﺑﻠـ ــورت ﻫـ ــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ
وﺗـ ــم اﻟﺗﻌﺑﻳـ ــر ﻋﻧﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ اﻟطﻘـ ــوس واﻟﺷـ ــﻌﺎﺋر ،وﻟـ ــﻳس ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ اﻻﻟﺗ ـ ـزام اﻟﺧﻠﻘـ ــﻲ ،ﺣﻳـ ــث ﻳﻛـ ــون
ﺳـ ـ ـ ــﺑﻳﻝ اﻟﺧـ ـ ـ ــﻼص ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻻﻟﺗ ـ ـ ـ ـزام اﻟﺻـ ـ ـ ــوري اﻟﻣظﻬـ ـ ـ ــري ﺑﺎﻟﻌﺑـ ـ ـ ــﺎدات ،وﻟـ ـ ـ ــﻳس ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ــﻼق
واﻟﻔﺿﻳﻠﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﺔ ﻳﺧﻠ ــط ﻫﻳ ــوم ﻫﻧ ــﺎ ﺑ ــﻳن اﻟﻌﺑ ــﺎدة اﻟﺣ ــق ﻓ ــﻲ اﻟ ــدﻳن -واﻟﺗ ــﻲ ﺗﻘ ــﻳم ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻹﻧﺳ ــﺎن
واﷲ ﻓﺗﻣ ـ ـ ـدﻩ ﺑـ ـ ــداﻓﻊ أﺧﻼﻗـ ـ ــﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ــﺔ اﻟﻔﺿـ ـ ــﻳﻠﺔ -وﺑـ ـ ــﻳن اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدة اﻟﻣزﻳﻔـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻳﻣﺎرﺳـ ـ ــﻬﺎ اﻟﻣ ـ ـ ـراؤون ،أو
اﻟﺗـ ــﻲ ﻳﻣﺎرﺳـ ــﻬﺎ اﻟـ ــذﻳن ﻳﺧـ ــدﻋون أﻧﻔﺳـ ــﻬم ,وﻳظﻧـ ــون أﻧﻬـ ــم ﻳﺳﺗرﺿـ ــون اﷲ ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ ﺑـ ــﺄداء ﺑﻌـ ــض اﻟطﻘـ ــوس,
ﺛ ـ ــم ﻳﻌﻳﺛـ ـ ـون ﻓ ـ ــﻲ اﻷرض ﻓﺳ ـ ــﺎدا؛ ﻓﻳﻐﺷ ـ ــون وﻳﻧﻬﺑ ـ ــون وﻳﻛﺗﻣ ـ ــون اﻟﺷ ـ ــﻬﺎدة وﻳظﻠﻣ ـ ــون اﻷﺑرﻳ ـ ــﺎء! وﻣﺷ ـ ــﻛﻠﺔ
ﻫﻳ ـ ــوم أﻧ ـ ــﻪ ﻳظ ـ ــن أن اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدات ﻛﻠﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن اﻟﻧ ـ ــوع اﻟﺛﺎﻧﻲ!رﺑﻣ ـ ــﺎ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــم ﻳﺳﺗﺷ ـ ــﻌر ﺗﺟرﺑ ـ ــﺔ وﺧﺑـ ـ ـرة اﻟﻧ ـ ــوع
اﻷوﻝ ،أو ﻷن ﺑﻳﺋﺗـ ـ ــﻪ اﻟﻣﺣﻳطـ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﺎن ﻳﺳـ ـ ــﻳطر ﻋﻠﻳﻬـ ـ ــﺎ اﻟﻧـ ـ ــوع اﻟﺛـ ـ ــﺎﻧﻲ؛ وﻟـ ـ ــذا ﻳـ ـ ــرى أن اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدات اﻟدﻳﻧﻳـ ـ ــﺔ
ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺑرودة وﺧﻣوﻝ ﻟﻠﻘﻠب ،وﺷﻳوع ﻋﺎدة اﻟﻧﻔﺎق واﻟرﻳﺎء ,وﺳﻳﺎدة ﻣﺑدأ اﻟﻐدر واﻟزﻳف.1
وﻳوﺟﻪ ﻫﻳوم ﻧﻘدا ﻋﻧﻳﻔﺎ ﻟﻠطﻘوس واﻟﺷﻌﺎﺋر ﻓﻳﻘوﻝ:
»ﻳﻌﺗﻘ ـ ــد ﺑﺷ ـ ــﻛﻝ ﻋ ـ ــﺎم أن اﻟﺛﻧ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻹﻟ ـ ــﻪ ﻻ ﻳﻌـ ـ ـدو أن ﻳﻛ ـ ــون طﻘوﺳ ـ ــﺎ ﻋدﻳﻣ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــﺄن ,أو دروﺷ ـ ــﺔ ,أو
ﺗﺻـ ــدﻳﻘﺎ ﻏﻳﺑﻳـ ــﺎ ﺷـ ــدﻳدا ،وﻟﺳـ ــﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟـ ــﺔ ﻟﻠرﺟـ ــوع إﻟـ ــﻰ اﻟﻌﺻـ ــور اﻟﻐـ ــﺎﺑرة أو ﻟﻠـ ــذﻫﺎب إﻟـ ــﻰ ﻣﻧـ ــﺎطق ﺑﻌﻳـ ــدة؛
ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذا اﻻﻧﺗﻛﺎس«.2
ﺑ ــﻝ ﻳﻌﺗﻘ ــد ﻫﻳ ــوم أن اﻟﻌﺑ ــﺎدات اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧط ــوي ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــذات اﻹﻟﻬﻳ ــﺔ ﺗﻧ ــزﻝ ﺑﻘﻳﻣ ــﺔ اﻷﻟوﻫﻳ ــﺔ؛ ﻷن
ﺗﺻـ ـ ـور اﻹﻟ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻳﺷ ـ ــﺗﺎق ﻟﻠﺣﻣ ـ ــد واﻟﺛﻧ ـ ــﺎء ﻳﻌﻧ ـ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ ذو ﻋﺎطﻔ ـ ــﺔ ﺑﺷـ ـ ـرﻳﺔ ،وأﻳ ـ ــﺔ ﻋﺎطﻔ ـ ــﺔ؟ إﻧﻬ ـ ــﺎ
ﻋﺎطﻔـ ــﺔ ﻣـ ــن أدﻧـ ــﻰ اﻟﻌواطـ ــف اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ ،ﻋﺎطﻔـ ــﺔ اﻟرﻏﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺛﻧـ ــﺎء اﻵﺧ ـ ـرﻳن واﺳﺗﺣﺳـ ــﺎﻧﻬم .وﻳﺳـ ــﺗﻧد ﻫﻳـ ــوم
ﻫﻧـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ رأى ﺳـ ــﻧﻳﻛﺎ اﻟـ ــذي ﻳـ ــذﻫب ﻓﻳـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ أن اﻟﻌﺑـ ــﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـ ــﺔ ﷲ ﻫـ ــﻲ أن ﻧﻌـ ــرف اﷲ ،وأﻳـ ــﺔ ﻋﺑ ـ ــﺎدة
* أكاديمي من مصر .

أﺧـ ـ ــرى ﺗﻬـ ـ ــﺑط ﺑـ ـ ــﺎﷲ إﻟـ ـ ــﻰ ﺣﺎﻟـ ـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻣﺗدﻧﻳـ ـ ــﺔ ،ﺣﻳـ ـ ــث ﻳﺳـ ـ ــﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﺷـ ـ ــر وﻳﺳـ ـ ــﻌدون ﺑـ ـ ــﺎﻟﺗﻣﻠق واﻟﻬـ ـ ــداﻳﺎ
واﻻﺳﺗرﺣﺎم واﻟﺗوﺳﻼت.
وﻟـ ــﻳس ﻣـ ــﺎ ﻳﻘوﻟـ ــﻪ ﻫﻳـ ــوم أو ﺳـ ــﻧﻳﻛﺎ ﺑﺻـ ــﺣﻳﺢ؛ ﻷن ﺣﻣـ ــد اﷲ واﻟﺛﻧـ ــﺎء ﻋﻠﻳـ ــﻪ ﺗﻔﻳـ ــد اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻧﻔﺳـ ــﻪ ،وﻻ ﺗﻔﻳـ ــد
اﷲ ﻓـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﻲء؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻏﻧـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــن اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟﻣﻳن ,ووﺟـ ـ ــﻪ إﻓﺎدﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻺﻧﺳـ ـ ــﺎن أﻧﻬـ ـ ــﺎ ﺗﺟﻌﻠـ ـ ــﻪ ﻳﺳﺗﺷـ ـ ــﻌر اﻟﻧﻌﻣـ ـ ــﺔ
واﻟﻔﺿ ـ ــﻝ اﻹﻟﻬ ـ ــﻲ؛ ﻣﻣ ـ ــﺎ ﻳﺟﻌﻠ ـ ــﻪ ﻳﺷ ـ ــﻌر ﺑﺣﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟرﺿ ـ ــﺎ اﻟﻧﻔﺳ ـ ــﻲ واﻟﺳ ـ ــﻛﻳﻧﺔ اﻟروﺣﻳ ـ ــﺔ .ﺛ ـ ــم إن اﻟﺛﻧ ـ ــﺎء
ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻓﻌ ـ ــﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧ ـ ــﺔ ﷲ ﻣﺛ ـ ــﻝ اﻟﻘ ـ ــوة واﻟرﺣﻣ ـ ــﺔ واﻟﻌ ـ ــدﻝ واﻟﻌﻠ ـ ــم ﺗﺟﻌ ـ ــﻝ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ﻳﻌ ـ ــﻲ ﻗﻳﻣ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــذﻩ اﻷﻓﻌ ـ ــﺎﻝ
اﻟﺧﻳرة ،ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺷﻌورﻩ اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﻓﺗﻣﺛﻝ ﻟﻪ ﻣﺛﻼ أﻋﻠﻰ ﻳﺳﻌﻰ ﻻﺣﺗذاﺋﻪ.
وﻳـ ــرى ﻫﻳـ ــوم –وﻫـ ــو ﻣﺣـ ــق ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣ ـ ـرة -وﺟ ـ ـوب إداﻧـ ــﺔ ﺗﻠـ ــك اﻟﻌﺑـ ــﺎدات اﻷﺳـ ــطورﻳﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻬـ ــﺑط ﺑـ ــﺎﷲ إﻟـ ــﻰ
اﻷﺣ ـ ـواﻝ اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧ ـ ـﺎ وﺗﺗﺧﻳﻠـ ــﻪ -أﺣﻳﺎﻧ ـ ـﺎ أﺧـ ــرى -ﻓـ ــﻲ وﺿـ ــﻊ ﻻ ﻳﺧـ ــرج ﻋـ ــن وﺿـ ــﻊ ﺷـ ــﻳطﺎن ﻣﺗﻘﻠـ ــب
اﻷﻫواء ,وﻳﻣﺎرس ﻗوﺗﻪ ﺑﻼ ﺣﻛﻣﺔ ودون ﺷﻔﻘﺔ..3ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋن ذﻟك ﻋﻠوا ﻛﺑﻳرا.
وﻣﻣـ ــﺎ ﻳﺳـ ــﺎﻋد ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳـ ــﻝ ﻣ ـ ـن ﻗﻳﻣـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟﻧـ ــوع ﻣـ ــن اﻟﻌﺑـ ــﺎدة أو ﻳﻠﻐﻳﻬـ ــﺎ ﺗﻣﺎﻣـ ــﺎ -ﻓﺿـ ــﻼ ﻋﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﻠف-
أن »اﻟﺷ ـ ــر ﺳﻳﺻ ـ ــﺑﺢ ﻗرﻳﻧ ـ ــﺎ ﻟﻧ ـ ــذور ﻣﻌظ ـ ــم اﻟﺧ ارﻓ ـ ــﺎت اﻟﺷ ـ ــﻌﺑﻳﺔ« ،4ﺑﻣﻌﻧ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــو ﺻ ـ ــﺢ ﺗﺻ ـ ــور اﻹﻟ ـ ــﻪ
ﺑﻣﺛـ ــﻝ ﺗﻠـ ــك اﻟﻌواطـ ــف اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺗـ ــوق إﻟـ ــﻰ اﻟﻬـ ــداﻳﺎ واﻟﺗﻣﻠـ ــق ،ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻳﻣﻛـ ــن أن ﻳﺳـ ــﺗﺟﻳب ﻫـ ــذا اﻹﻟـ ــﻪ
ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷر اﻟﺷرﻳرة اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺑﻌض اﻟﻧذور ﻟﻪ!

اﻻﻟﺗزام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻳﻘـ ـ ــوم ﻛـ ـ ــﺎﻧط ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟطﻘـ ـ ــوس واﻟﺷـ ـ ــﻌﺎﺋر ﻣـ ـ ــن دﻳـ ـ ــن اﻟﻌﻘـ ـ ــﻝ؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﺎ دام اﻟـ ـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠ ـ ـ ـﻲ اﻟﻣﺣـ ـ ــض
ﻣؤﺳﺳ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻷﺧـ ـ ـ ـﻼق ،وﻣﻧﺗﻬﻳ ـ ـ ــﺎ إﻟﻳﻬ ـ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ـ ــﺈن ﻛ ـ ـ ــﺎﻧط ﻻ ﻳرﺿ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ــﺎﻟطﻘوس واﻟﺷ ـ ـ ــﻌﺎﺋر واﻟﻌﺑ ـ ـ ــﺎدات
اﻟﻣوﺟ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ اﻷدﻳ ـ ــﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــدﻳﻼ ﻋ ـ ــن اﻻﻟﺗـ ـ ـزام اﻟﺧﻠﻘـ ـ ـﻲ ،وﻳﺟﻌ ـ ــﻝ اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳ ـ ــﺔ ﻛﺎﻣﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻘوﻳم اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻹرادة اﻟﺣرة واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﺣض.
واﻟ ـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠ ـ ــﻲ ﻋﻧ ـ ــد ﻛ ـ ــﺎﻧط ﻻ ﻳﺷ ـ ــﺗﻣﻝ -ﻣﺛ ـ ــﻝ اﻟ ـ ــدﻳن اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ -ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣرﻛ ـ ــﺎت ﺗﻌﺑدﻳ ـ ــﺔ ﻋﻣﻠﻳ ـ ــﺔ ﺗﻬ ـ ــدف
إﻟ ـ ــﻰ إﻧﺗ ـ ــﺎج اﻟﻘداﺳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــداﺧﻠﻧﺎ واﻟﺗ ـ ــﺄﺛﻳر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻹرادة اﻹﻟﻬﻳ ـ ــﺔ؛ ﻷﻧﻧ ـ ــﺎ ﻻ ﻧﺳ ـ ــﺗطﻳﻊ -ﻓ ـ ــﻲ رأي ﻛ ـ ــﺎﻧط -أن
ﻧﻘوﻝ ﺑﺄن ﻋﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﺑﻳﻌﺔ.
وﻟ ـ ــﻳس ﻣﻌﻧ ـ ــﻰ أن اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﻛ ـ ــﺎﻧط ﺗﻛﻣ ـ ــن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺳ ـ ــﻠوك اﻷﺧﻼﻗ ـ ــﻲ أن اﷲ ﻓ ـ ــﻲ ﺣﺎﺟ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة ،أو أن ﻟدﻳ ـ ــﻪ رﻏﺑ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك ,ﻓ ـ ــﺎﷲ ﺟ ـ ــدﻳر ﺑ ـ ــﺄن ﻳﻛ ـ ــون ﻣوﺿ ـ ــوﻋﺎ ﻟﻠﻌﺑ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ــن ﺧـ ـ ـﻼﻝ اﻻﻟﺗـ ـ ـزام
اﻟﺧﻠﻘﻰ دون أن ﻧﻧﺳب إﻟﻳﻪ ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺑﻳﻝ.
ﻳﻘـ ــوﻝ ﻛـ ــﺎﻧط» :إذا ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﺳـ ــﻌﺎدة )وﻟﻧـ ــﺗﻛﻠم ﺑﻠﻐـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ( ﺗﺟﻌـ ــﻝ اﷲ ﺟـ ــدﻳ ار ﺑﺎﻟﻣﺣﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﺈن طﺎﻋـ ــﺔ أواﻣ ـ ـرﻩ
ﺗﺟﻌﻠ ـ ــﻪ ﻣوﺿ ـ ــوﻋﺎ ﻟﻠﻌﺑ ـ ــﺎدة« ،5وذﻟ ـ ــك ﺑﺷ ـ ــرط أﻻ ﻧﻔﻬ ـ ــم أن اﷲ -ﻛﻣ ـ ــﺎ ﻗﻠ ـ ــت ﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺎ -ﻟدﻳ ـ ــﻪ رﻏﺑ ـ ــﺔ أو ﻣﻳ ـ ــﻝ
ﻓـ ــﻲ أن ﻳـ ــﺗم ﺗﻣﺟﻳـ ــدﻩ وﺗﺷ ـ ـرﻳﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑـ ــﻝ ﺧﻠﻘـ ــﻪ اﻟﻌـ ــﺎﻟم ،ﺣﻳـ ــث إﻧـ ــﻪ ﻓﻌـ ــﻝ ذﻟـ ــك ﻷﺳـ ــﺑﺎب ﻣوﺿـ ــوﻋﻳﺔ وﻟﻳﺳـ ــت
ذاﺗﻳ ــﺔ ،ﻓﻌـ ــﻝ اﷲ ذﻟـ ــك ﻣ ــن ﻣﻧطﻠـ ــق ﻛرﻣـ ــﻪ وﻓﺿـ ــﻠﻪ وﻧﻌﻣﺗ ــﻪ ،وﻟـ ــﻳس ﻷﻧـ ــﻪ ﻳرﻳ ــد ﺗﻛرﻳﻣـ ــﻪ ،6و»أوﻟﺋـ ــك اﻟـ ــذﻳن
ﺟﻌﻠـ ـوا اﻟﻐﺎﻳـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﺧﻠـــق ﻫـ ــﻲ ﺗﻣﺟﻳـ ــد اﷲ )ﺑﺷـ ــرط أﻻ ﻧﻔﻬ ــم ﻫـ ــذا ﺑطرﻳﻘـــﺔ ﺗﺷـ ــﺑﻳﻬﻳﺔ ﻛـ ــﺄن ﻟدﻳـ ــﻪ رﻏﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
ﺗﻣﺟﻳ ـ ــدﻩ( ﻗ ـ ــد وﺟ ـ ــدوا ﻟرﺑﻣ ـ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ أﻓﺿ ـ ــﻝ ﺗﻌﺑﻳ ـ ــر أو أﺣﺳ ـ ــن ﻣﺻ ـ ــطﻠﺢ؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳوﺟ ـ ــد ﺷ ـ ــﻲء ﻳﻣﺟ ـ ــد اﷲ
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أﻛﺛـ ـ ــر ﻣـ ـ ــن طﺎﻋـ ـ ــﺔ أواﻣـ ـ ــر اﷲ واﻻﻟﺗ ـ ـ ـزام ﺑﺎﻟواﺟـ ـ ــب اﻟﻣﻘـ ـ ــدس -اﻟـ ـ ــذي ﻫـ ـ ــو أﺟـ ـ ــدر ﺷـ ـ ــﻲء ﺑﺎﻻﻋﺗﺑـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟﻌﺎﻟم -واﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ ﺷرﻳﻌﺗﻪ ﻋﻠﻳﻧﺎ«.7
وﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا ﻓـ ــﺈن اﻟﻌﺑـ ــﺎدة اﻟﺣﻘـ ــﺔ ﺗﻛﻣـ ــن ﻓـ ــﻲ اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗ ـ ـﻲ ﻟﻠﻌﻘـ ــﻝ اﻟﻌﻣﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــض ،وﻟـ ــﻳس
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻘوس وﺣرﻛﺎت ﺷﻛﻠﻳﺔ.
ٕواذا ﻛﺎﻧـ ــت اﻷﺧـ ــﻼق ﻋﻧـ ــد ﻛـ ــﺎﻧط ﺗﻘودﻧـ ــﺎ -ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ ﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﺧﻳـ ــر اﻷﻗﺻـ ــﻰ ﺑوﺻـ ــﻔﻪ ﻣوﺿـ ــوع اﻟﻌﻘـ ــﻝ
اﻟﻌﻣﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــض وﻏﺎﻳﺗـ ــﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺔ -إﻟـ ــﻰ اﻟـ ــدﻳن -أي إﻟـ ــﻰ اﻻﻋﺗ ـ ـراف ﺑﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟواﺟﺑـ ــﺎت ﺑوﺻـ ــﻔﻬﺎ أواﻣـ ــر
إﻟﻬﻳ ـ ــﺔ -8ﻓﻬ ـ ــذا ﻻ ﻳﻌﻧـ ـ ـﻲ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـراﺋض ﺗﻌﺳ ـ ــﻔﻳﺔ ﻹرادة ﺧﺎرﺟﻳ ـ ــﺔ ،وﻻ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ارﺋض ﻋﺎرﺿ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ذاﺗﻬ ـ ــﺎ،
ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ ﻗ ـ ـواﻧﻳن ﺟوﻫرﻳـ ــﺔ ﻟﻛـ ــﻝ إرادة ﺣ ـ ـرة ﻓـ ــﻲ ذاﺗﻬـ ــﺎ ،ﻫـ ــذﻩ اﻟﻘ ـ ـواﻧﻳن ﻳﺟـ ــب أن ﻧﻌﺗﺑرﻫـ ــﺎ -ﻣـ ــﻊ ذﻟـ ــك-
ﻛ ـ ـﺄواﻣر ﻟﻛـ ــﺎﺋن أﺳـ ــﻣﻰ؛ وذﻟـ ــك ﻷﻧﻬـ ــﺎ ﻓﻘـ ــط ﺻـ ــﺎدرة ﻣـ ــن إرادة ﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ أﺧﻼﻗﻳـ ــﺎ ،وﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ اﻟﻘـ ــدرة ﻓـ ــﻲ اﻟوﻗـ ــت
ذاﺗـ ـ ــﻪ .9وﻻ ﻳﻧﺑﻐـ ـ ــﻲ أن ﺗﻔﻬـ ـ ــم ﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻘ ـ ـ ـواﻧﻳن أو اﻟواﺟﺑـ ـ ــﺎت ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﻧﻬـ ـ ــﺎ واﺟﺑـ ـ ــﺎت ﻧﺣـ ـ ــو اﷲ أو ﺗﺟـ ـ ــﺎﻩ اﷲ،
ٕواﻧﻣـ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ــﻲ واﺟﺑـ ـ ــﺎت ﻧ ارﻋ ـ ـ ـﻲ ﻓﻳﻬـ ـ ــﺎ اﷲ؛ ﻷن اﷲ ﻫـ ـ ــو ﻏﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻐﺎﻳـ ـ ــﺎت ،وﻣـ ـ ــن ﻛـ ـ ــﺎن ﻛـ ـ ــذﻟك ﻓﻠـ ـ ــﻳس ﻣـ ـ ــن
اﻟﻣﻌﻘ ـ ـ ــوﻝ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻳﻧﺗظ ـ ـ ــر ﻣﻧ ـ ـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ــﻳﺋﺎ ،وﺑ ـ ـ ــﺎﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻘرآﻧ ـ ـ ــﻲ ﻳﻘﺻ ـ ـ ــد ﻛ ـ ـ ــﺎﻧط أن ﻳﻘ ـ ـ ــوﻝ) :إن اﷲ ﻏﻧ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــن
اﻟﻌـ ــﺎﻟﻣﻳن( ،ﻛﻣـ ــﺎ أن اﻟواﺟـ ــب ﻻ ﻳﻛـ ــون واﺟﺑـ ــﺎ إﻻ ﻧﺣـ ــو إﻧﺳ ـ ـﺎن؛ أي واﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﺗﺟـ ــﺎﻩ إﻧﺳـ ــﺎن
ﺑوﺻـ ــﻔﻪ ﻣﻣـ ــﺛﻼ ﻟﻺﻧﺳـ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻫـ ــﻲ ﻏﺎﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ذاﺗﻬـ ــﺎ ،أﻣـ ــﺎ اﷲ ﻓﻬـ ــو ﻣﻧﺗﻬـ ــﻰ اﻟﻐﺎﻳـ ــﺎت واﻟﻬـ ــدف
اﻷﻗﺻﻰ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻧﻲ ﺑذاﺗﻪ.
وﻫﻛـ ــذا ﻓـ ــﺈن اﻟﺳـ ــﻠوك اﻷﺧﻼﻗـ ــﻲ ﻫـ ــو واﺟـ ــب ﻧ ارﻋ ـ ـﻲ ﻓﻳـ ــﻪ ﺣـ ــق اﷲ ,وﻟـ ــﻳس واﺟﺑـ ــﺎ ﻧؤدﻳـ ــﻪ ﷲ ،وﻫـ ــو -ﻓـ ــﻲ
اﻟوﻗـ ــت ﻧﻔﺳـ ــﻪ -ﻣﻘـ ــدم ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺔ اﻟطﻘـ ــوس واﻟﺷـ ــﻌﺎﺋر واﻟﻣﻧﺎﺳـ ــك؛ ﺣﻳـ ــث إﻧـ ــﻪ ﻫـ ــو اﻟﻣﺗﺿـ ــﻣن ﻟﻠﻣﻌﻧـ ــﻰ
اﻷﻣﺛـ ـ ــﻝ ﻟﻠﻌﺑـ ـ ــﺎدة اﻟﺣـ ـ ــق ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑـ ـ ــﻝ اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدة اﻟ ازﺋﻔـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺣـ ـ ــوﻝ ﻓﻳﻬـ ـ ــﺎ اﻟطﻘـ ـ ــوس واﻟﺷـ ـ ــﻌﺎﺋر ﻣوﺿـ ـ ــوع
اﻟﻌﺑ ــﺎدة إﻟ ــﻰ ﺻ ــﻧم ،وﻣ ــن ﺛ ــم ﻳﺻ ــﺑﺢ اﻟ ــدﻳن وﺛﻧﻳ ــﺎ ،وﻻ ﻳﻘﺻ ــد ﻛ ــﺎﻧط ﻫﻧ ــﺎ اﻟوﺛﻧﻳ ــﺔ ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ ﻋﺑ ــﺎدة اﻷﺻ ــﻧﺎم
ـرﺑﻳن دون اﻻﻟﺗـ ـ ـزام
اﻟﺣﺟرﻳ ـ ــﺔ أو ﻣ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــكٕ ،واﻧﻣ ـ ــﺎ ﻳﻘﺻـ ـ ـد أن إرﺿ ـ ــﺎء اﷲ ﺑ ـ ــﺎﻟطﻘوس واﻟﺷ ـ ــﻌﺎﺋر واﻟﻘ ـ ـ ا
اﻟﺧﻠﻘﻲ ﻳﺟﻌﻝ اﷲ ﻳﺑدو وﻛﺄﻧﻪ ﺻﻧم.10

ﻗدر ﻛﻝ دﻳن
ﻳﺗوﻏـ ــﻝ ﻛـ ــﺎﻧط ﻓـ ــﻲ اﻹﻳﻣـ ــﺎن ﺑﺎﻟـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــض إﻟـ ــﻰ درﺟـ ــﺔ ﺗﺟﻌﻠـ ــﻪ ﻳﺄﻣـ ــﻝ ﻓـ ــﻲ إﺗﻳـ ــﺎن زﻣـ ــن ﻳـ ــﺗﺧﻠص
ﻓﻳـ ــﻪ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻳن ﻣـ ــن ﻛـ ــﻝ أﺣﻛـ ــﺎم وﻣﺑـ ــﺎدئ اﻟـ ــدﻳن اﻟﻧﺎﺑﻌـ ــﺔ ﻣـ ــن ظـ ــروف ﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ ،ﺗﻠـ ــك اﻷﺣﻛـ ــﺎم واﻟﻣﺑـ ــﺎدئ
ور اﻟﻘﻳ ـ ــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳ ـ ــﺔ ﺟﻣ ـ ــﻊ اﻟﻧ ـ ــﺎس ﺑﻐﻳ ـ ــﺔ ﺗﺣﻘﻳ ـ ــق اﻟﺧﻳ ـ ــر ﺑواﺳ ـ ــطﺔ اﻹﻳﻣ ـ ــﺎن ذي
اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎن ﻟﻬ ـ ــﺎ وﻗﺗ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ د ُ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﻧﺎﺋﺳﻲ.
وﻫﻧ ـ ــﺎ ﻻ ﻣﻔ ـ ــر ﻣ ـ ــن وﻗﻔ ـ ــﺔ ﻧﻘدﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـرأي ﻛ ـ ــﺎﻧط؛ إذ ﻳﺑ ـ ــدو أن ﻛ ـ ــﺎﻧط وﻏﻳـ ـ ـرﻩ -ﻣ ـ ــن اﻟﻣؤﻛ ـ ــدﻳن ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟط ـ ــﺎﺑﻊ
اﻟﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻸدﻳ ـ ـ ــﺎن -ﻳرﻛ ـ ـ ــزون ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ رؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﺟزﺋـ ـ ـ ـﻲ واﻟﺳ ـ ـ ــﻠﺑﻲ واﻟﻣؤﻗ ـ ـ ــت ﻓﻳﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ــدﺧﻝ اﻟ ـ ـ ــدﻳن ﻧﺗﻳﺟ ـ ـ ــﺔ
اﻟظـ ــروف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ ،وﻳﺗﺟﺎﻫـ ــﻝ ﺣﻘﻳﻘـ ــﺔ أن اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻘـ ــدم ﻟﻠـ ــدﻳن ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــدوام ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو ﺟزﺋ ـ ـﻲ وﻣؤﻗـ ــت،
ٕواﻧﻣ ــﺎ ﻳﻘ ــدم ﻛ ــذﻟك ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ذو ط ــﺎﺑﻊ ﻛﻠـ ـﻲ واﻳﺟ ــﺎﺑﻲ وداﺋـ ـم .وﻟﻛ ــن ﻫ ــذا ﻻ ﻳﻌﻧ ــﻲ أن ﻛ ــﺎﻧط ﻟ ــم ﻳﻛ ــن ﻣﺣﻘ ــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻧﻘ ـ ــدﻩ ﻟﻠ ـ ــدﻳن اﻟﻣﺳ ـ ــﻳﺣﻲ ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﺗﺣ ـ ــوﻝ إﻟ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﻠطﺔ وﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ وﻛﻧﻳﺳ ـ ــﺔ ,وأﺻ ـ ــﺑﺢ ﺗﺎرﻳﺧﻳـ ـ ـﺎ وﺿ ـ ــﻌﻳﺎ
)ﺑـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬﻳﺟﻠ ـ ـﻲ( ,ﻳرﻛـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطﻘـ ــوس واﻟﺷـ ــﻌﺎﺋر أﻛﺛـ ــر ﻣﻣـ ــﺎ ﻳرﻛـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻘـ ــﺎء اﻟﺿـ ــﻣﻳر واﻟﻔﺿـ ــﻳﻠﺔ,
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واﺗﺳـ ــﺎق اﻟظـ ــﺎﻫر واﻟﺑـ ــﺎطن ،وﻳرﻛـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺷـ ــﻛﻠﻲ واﻟﺳـ ــﻠطوي واﻟﻘﻬـ ــري أﻛﺛـ ــر ﻣﻣـ ــﺎ ﻳرﻛـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺟـ ــوﻫري
واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟذاﺗﻲ.
وﻳﺑ ـ ــدو ﻣ ـ ــن وﺟﻬ ـ ــﺔ ﻧظرﻧ ـ ــﺎ أن ﻫ ـ ــذا ﻗ ـ ــدر ﻛ ـ ــﻝ دﻳ ـ ــن ،ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﻳﻧﺳ ـ ــﻰ أﺗﺑﺎﻋ ـ ــﻪ -ﻓ ـ ــﻲ ﻋﺻ ـ ــور اﻻﻧﺣ ـ ــﻼﻝ
واﻟﺗ ارﺟـ ــﻊ -اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻷﺻـ ــﻠﻳﺔ واﻟﻣﻘﺻـ ــد اﻟﺣﻘﻳﻘـ ــﻲ ﻟـ ــﻪ؛ وﻟﻬـ ــذا ﻧﺟـ ــد ﺑﻌـ ــض اﻷﻧﺑﻳـ ــﺎء ﻛـ ــﺎﻧوا ﻳـ ــدرﻛون ﺧطـ ــر
ﺗﺣـ ــوﻝ اﻟـ ــدﻳن ﻋـ ــن أﺻـ ــﻠﻪ إﻟـ ــﻰ ﺷـ ــﻛﻠﻳﺎت ،وﻳﺧﺷـ ــون ﻣـ ــن اﻟﺑـ ــدع اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻔﻘـ ــد اﻟـ ــدﻳن ﺟـ ــوﻫرﻩ ,وﺗﺣـ ــوﻝ ﻓﻳـ ــﻪ
اﻟوﺳﺎﺋﻝ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت ,واﻟﻧواﻓﻝ إﻟﻰ ﻓروض ,واﻟﺷﻛﻠﻳﺎت إﻟﻰ ﻣﺎﻫوﻳﺎت.
وﻳﺗﺟﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا ﺑوﺿـ ــوح ﻣـ ــﻊ ﻧﺑﻳﻧـ ــﺎ ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﻠﻳـ ــﻪ اﻟﺻـ ــﻼة واﻟﺳـ ــﻼم ،ﺷ ـ ـرﻳطﺔ أن ﻧﻔﻬـ ــم أن ﺗﺣـ ــذﻳرﻩ ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــن
اﻟﺑ ــدع ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻌﺑ ــﺎدات ،وﻟ ــﻳس ﻣ ــن اﻹﺑ ــداع ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﺣﻳ ــﺎة ,وﻟ ــذا ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟ ــذي ﺣ ــذر
ﻓﻳ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن اﻷوﻟ ـ ــﻰ دﻋ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺗﺟدﻳ ـ ــد اﻟ ـ ــدﻳن ﻓ ـ ــﻲ ﺟﺎﻧﺑ ـ ــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺎﻟﺣﻳ ـ ــﺎة؛ ﺑﻐﻳـ ـ ـﺔ ﺗﺧﻠ ـ ــﻳص اﻟ ـ ــدﻳن ﻣ ـ ــن
اﻟﻌﻧﺻـ ــر اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺧﻲ ذي اﻟطـ ــﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﻗـ ــت اﻟﺟزﺋ ـ ـﻲ واﻟﻌرﺿ ـ ـﻲ ،ﻣـ ــﻊ اﻷﺧـ ــذ ﻓـ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑـ ــﺎر ﺑﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو داﺋـ ــم
وﻛﻠ ـ ـﻲ وﺟـ ــوﻫري ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻳﺗﺟﻠـ ــﻰ ﻣـ ــن ﻣﻔﻬـ ــوم »اﻟﻌﺑ ـ ـرة« أو»اﻟﺳـ ــﻧﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ« اﻟﻣطـ ــروح ﺑوﺿـ ــوح ﻓـ ــﻲ
اﻟﻘرآن.
ٕواذا ﻛـ ــﺎن ﻧﻘ ـ ــد ﻛ ـ ــﺎﻧط ﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ــدﻳن اﻟﻣﺳ ـ ــﻳﺣﻲ ﺗﻧطﺑ ـ ــق ﻋﻠ ـ ــﻰ أي دﻳـ ــن ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﻳﻐﻳ ـ ــب ﻣﻘﺻ ـ ــدﻩ اﻟﻛﻠـ ـ ـﻲ,
وﻳﻔﻘـ ـ ــد ﻣﺿـ ـ ــﻣوﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟـ ـ ــﺔ ﺧﻳﺎﻧـ ـ ــﺔ أﺗﺑﺎﻋـ ـ ــﻪ وﺗﻐﻠﻳـ ـ ــﺑﻬم ﻟﻠﻣﺻـ ـ ــﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﻳـ ـ ــﺔ ,ﻓﻳﺣوﻟـ ـ ــون اﻟـ ـ ــدﻳن إﻟـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ــﻠطﺔ
وﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ وﻛﻬﺎﻧ ـ ــﺔ ﺗﺣ ـ ــت ﺿ ـ ــﻐط اﻟﺻـ ـ ـراع اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻲ أو اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻲ ,أو ﺣﺗ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ـراع اﻹﻳ ـ ــدﻳوﻟوﺟﻳﺎت
 ﻓـ ـ ــﺈن ﻫـ ـ ــذا -ﻣـ ـ ــن وﺟﻬـ ـ ــﺔ ﻧظـ ـ ــري -ﻻ ﻳﺳـ ـ ــﺣب اﻟﺑﺳـ ـ ــﺎط ﻣـ ـ ــن ﺗﺣـ ـ ــت أﻗـ ـ ــدام اﻟـ ـ ــدﻳن اﻷﺻـ ـ ــﻠﻲ وﻻ ﻳﻠﻐ ـ ـ ـﻲﻣﺷ ـ ــروﻋﻳﺗﻪ ،وﻻ ﻳﻘﺿـ ـ ـﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــو داﺋ ـ ــم وﻛﻠـ ـ ـﻲ وﻧﺑﻳ ـ ــﻝ ﻓﻳ ـ ــﻪ ،ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋﻛ ـ ــس ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــرى أوﻟﺋ ـ ــك اﻟ ـ ــذﻳن
ﻳﻐـ ـ ــﺎﻟطون ﻋﻧـ ـ ــدﻣﺎ ﻳرﻛـ ـ ــزون ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻛـ ـ ــون اﻟﺗـ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ داﺋﻣـ ـ ــﺎ ذا طـ ـ ــﺎﺑﻊ ﺧـ ـ ــﺎص وﻋرﺿ ـ ـ ـﻲ ،وﻳﻌﺗﺑ ـ ـ ـرون أن
اﻷدﻳ ـ ــﺎن ﻏﻳ ـ ــر ﻣﺗﻣ ـ ــﺎﻳزة ،ﻣرﻛـ ـ ـزﻳن ﻓﻘ ـ ــط ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺗﺷ ـ ــﺎﺑﻪ ،وﻣﺗﺟ ـ ــﺎﻫﻠﻳن ﻟﻌﻧﺎﺻـ ـ ـر اﻻﺧ ـ ــﺗﻼف ،وﻻ ﺷ ـ ــك أن
ﺛﻣـ ــﺔ ﺗﺷـ ــﺎﺑﻬﺎ؛ ﻟﻛـ ــن اﻟﺧطـ ــﺄ ﻳﻛﻣـ ــن ﻓـ ــﻲ اﻻﻋﺗﻘـ ــﺎد ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﺗﺷـ ــﺎﺑﻪ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻝ ﺷـ ــﻲء ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﺗﻬﻣـ ــﻝ ﻋﻧﺎﺻـ ــر
اﻻﺧ ـ ــﺗﻼف .ورﻏ ـ ــم إﻳﻣ ـ ــﺎﻧﻬم ﺑ ـ ــﺄن اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ ذو ط ـ ــﺎﺑﻊ ﺧ ـ ــﺎص وﻋرﺿـ ـ ـﻲ ﻓ ـ ــﺈﻧﻬم ﻳﻘﻳﺳ ـ ــون اﻟﺣﺎﺿ ـ ــر ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻟﻣﺎﺿ ـ ـﻲ ،واﻷﻧـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻵﺧـ ــر ،وﻳﺻـ ــرون ﻋﻠـ ــﻰ رؤﻳـ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ اﻟﻳـ ــوم واﻹﺳـ ــﻼم
ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻔ ــس اﻟﻣﺳـ ــﺗوى اﻟ ــذي ﻳـ ـرون ﻓﻳـ ــﻪ ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﻐ ــرب ﺑﺎﻟﻣﺳـــﻳﺣﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــور اﻟوﺳـ ــطﻰ اﻷورﺑﻳـ ـﺔ وﻣ ـ ـﺎ
ﻳﻠﻳﻬ ــﺎ ،أي أﻧﻬ ــم ﻳﻘﻳﺳـ ـون اﻷﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻵﺧ ــر ،واﻟﺣﺎﺿ ــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ــﻊ أﻧﻬ ــم ﻳﻧﻘ ــدون آﻟﻳ ــﺔ اﻟﻘﻳ ــﺎس
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻔﻛ ـ ـ ــر اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻲ .إﻧﻬ ـ ـ ــم ﻳﻣﺎرﺳ ـ ـ ــون آﻟﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﻳ ـ ـ ــﺎس -دون أن ﻳﺷ ـ ـ ــﻌروا -ﻓﻳﻣ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻳس ﻣﺗﺷ ـ ـ ــﺎﺑﻬﺎ:
»اﻟﻐ ـ ـ ــرب واﻟﻣﺳ ـ ـ ــﻳﺣﻳﺔ«» ،اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻟم اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻲ واﻹﺳ ـ ـ ــﻼم« ،ﺛ ـ ـ ــم ﻳﻧﻘ ـ ـ ــدون آﻟﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﻳ ـ ـ ــﺎس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ ـ ـ ــﺎ آﻟﻳ ـ ـ ــﺔ
ﻓﻘﻬﻳﺔ!
وﻋﻧـ ــدي أن اﻟﺗﻣـ ــﺎﻳز ﺑـ ــﻳن اﻹﺳـ ــﻼم واﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ ﺟﻠ ـ ـﻲ ﺳ ـ ـواء ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗوى رؤﻳـ ــﺔ اﻟﻌـ ــﺎﻟم أو ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗوى
اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣﻌ ــﻪ ،رﻏ ــم ﺗﺿ ــﻣن اﻹﺳ ــﻼم ﻟﻌﻧﺻ ــر ﻣﺳ ــﻳﺣﻲ ﻳﻘ ــر ﺑ ــﻪ ﻋﻠﻧ ــﺎ وﻻ ﻳﻧﻛـ ـرﻩ ،ﻟﻛ ــن اﻟﺗﺿ ــﻣن اﻟﺟزﺋ ــﻲ
ﻻ ﻳﻌﻧ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺄي ﺣ ـ ــﺎﻝ إﻟﻐ ـ ــﺎء اﻟﺗﻣ ـ ــﺎﻳز اﻟﻣﺗﻌ ـ ــدد ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺳ ـ ــﺗوﻳﺎت ﻣﺗﻧوﻋ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ــن ﻏﻳ ـ ــر اﻟﺻـ ـ ـواب ﻗﻳـ ـ ــﺎس
ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب.
إن اﻻﺳ ـ ــﺗطراد اﻟﺳ ـ ــﺎﺑق ﺿ ـ ــروري ﻣ ـ ــن أﺟ ـ ــﻝ ﺑﻳ ـ ــﺎن ,إﻧ ـ ــﻪ إذا ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــن اﻟﺟ ـ ــﺎﺋز ﺗﻌﻣ ـ ــﻳم ﺑﻌ ـ ــض ﺗﺣﻠ ـ ــﻳﻼت
ﻛ ـ ــﺎﻧط ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷدﻳ ـ ــﺎن اﻷﺧ ـ ــرى ﻓﻳﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺎﻟﺟواﻧ ـ ــب اﻟﻣﺗﺷ ـ ــﺎﺑﻬﺔ ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻣﺳ ـ ــﻳﺣﻳﺔ
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وﺑﻳﻧﻬ ــﺎ ،وﻻﺳ ــﻳﻣﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﺗﺣﻠﻳ ــﻝ ﻛ ــﺎﻧط ﻓ ــﻲ ﻣﺣﻠ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﺻـ ـواب ،ﻓﻠ ــﻳس ﻣ ــن اﻟﺟ ــﺎﺋز ﺗﻌﻣ ــﻳم ﻛ ــﻝ ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ
ﻛـ ـ ــﺎﻧط؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ إذا ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﺑﻌـ ـ ــض اﻟﺗﺣﻠـ ـ ــﻳﻼت اﻟﻣﻧﺳـ ـ ــﺣﺑﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ـ ــﻳﺣﻳﺔ ﺗﻧﺳـ ـ ــﺣب ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻏﻳرﻫـ ـ ــﺎ ،ﻓﻬـ ـ ــذا
ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ اﻟﻧظـ ــر إﻟﻳـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺣﺟﻣـ ــﻪ اﻟطﺑﻳﻌـ ــﻲ دون »ﺗوﺳـ ــﻳﻊ« اﻻﺳـ ــﺗدﻻﻝ ,واﻟﻘﻔـ ــز ﻣـ ــن دﻳـ ــن إﻟـ ــﻰ آﺧـ ــر دون
ﺑرﻫـ ـ ــﺎن أو ﺿـ ـ ــرورة ﻋﻘﻠﻳـ ـ ــﺔ أو ﺗﺎرﻳﺧﻳـ ـ ــﺔ ﺗﻘﺗﺿ ـ ـ ـﻲ ﻫـ ـ ــذا ،ﺣﻳـ ـ ــث إن اﻟﺗﺷـ ـ ــﺎﺑﻪ اﻟﺟزﺋـ ـ ــﻲ ﻻ ﻳﺳـ ـ ــﺗﻠزم اﻟﺗﺷـ ـ ــﺎﺑﻪ
اﻟﻛﻠﻲ ،وﻻﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺑﺎﻳن أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻼﻗﻲ.
ﻓﺿـ ــﻼ ﻋـ ــن أن ﺻـ ــدق اﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ اﻟﻛﻧطـ ــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻧﺻـ ــر ﻣﺳـ ــﻳﺣﻲ ﻣﻌـ ــﻳن ﻳوﺟـ ــد ﺑـ ــدورﻩ ﻓـ ــﻲ دﻳﺎﻧـ ــﺔ أﺧـ ــرى
 ﻻ ﻳﺳ ـ ــﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺿ ـ ــرورة ﺻ ـ ــدﻗﺎ ﻓﻳﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺎﻟﻌﻧﺻ ـ ــر ذاﺗ ـ ــﻪ داﺧ ـ ــﻝ ﺗﻠ ـ ــك اﻟدﻳﺎﻧ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ــرى؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ رﺑﻣ ـ ــﺎﻳﻛﺗﺳـ ـ ــب ﻣﻌﻧـ ـ ــﻰ ﻣﻐـ ـ ــﺎﻳ ار إذا وﺿـ ـ ــﻊ ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑـ ـ ــﺎر ﺳـ ـ ــﺎﺋر اﻟﻌﻧﺎﺻـ ـ ــر اﻷﺧـ ـ ــرى ﻓـ ـ ــﻲ ﺗﻠـ ـ ــك اﻟدﻳﺎﻧـ ـ ــﺔ ,ودور
وطﺑﻳﻌ ــﺔ ﻫ ــذا اﻟﻌﻧﺻـ ـر ﺑﻌ ــد ﺗﻔﺎﻋﻠ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻷﺧ ــرى ﻓ ــﻲ اﻟﻧﺳ ــق اﻟﻌ ــﺎم .ﻓﺎﻟﺧ ــﺎص ﻻ ﻳﻣﻛ ــن ﻓﻬﻣ ــﻪ
إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﺎم ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﻐﻳر دﻻﻟﺗﻪ ﻣن ﻧﺳق إﻟﻰ آﺧر.

اﻧﻌﻛﺎس اﻷوﻟوﻳﺎت وﻧﻘد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺿ ـ ــوء ﺗﻠ ـ ــك اﻟﺣ ـ ــدود اﻟﻣﻧﻬﺟﻳ ـ ــﺔ ﻳﻧﺑﻐ ـ ــﻲ اﻟﻧظ ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ ﻣﺣﺎوﻟ ـ ــﺔ ﻛ ـ ــﺎﻧط ﺗﺣرﻳ ـ ــر اﻟ ـ ــدﻳن ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺿ ـ ــﺎﻣﻳن
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ اﻟوﺿ ـ ــﻌﻳﺔ ،ﺗﻠ ـ ــك اﻟﻣﺿ ـ ــﺎﻣﻳن ﻫ ـ ــﻲ ﻧﻔﺳ ـ ــﻬﺎ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــن أﺟﻠﻬ ـ ــﺎ ﻳﻧﺗﻘ ـ ــد اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ـ ــﺔ ،ﻓﻬ ـ ــذﻩ
اﻷﺧﻳـ ـ ـرة ﺗﺑﻌ ـ ــد ﻋ ـ ــن اﻟ ـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠ ـ ــﻲ اﻟﻣﺣ ـ ــض ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﺗﺟﻌ ـ ــﻝ اﻷوﻟوﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌﺑ ـ ــﺎدات واﻟﻔ ـ ــروض واﻟطﻘ ـ ــوس
واﻟﺷ ـ ــﻌﺎﺋر واﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔﺿ ـ ــﻳﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳ ـ ــﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﺗﺷـ ـ ـرﻳﻊ اﻟ ـ ــذاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻘ ـ ــﻝ اﻟﻣﺣ ـ ــض ,وﺑﻬ ـ ــذا
اﻻﻧﻌﻛ ـ ــﺎس ﻟﻸوﻟوﻳ ـ ــﺎت ﺗﻘﻳ ـ ــد اﻟﺣرﻳ ـ ــﺔ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎﻧﻳﺔ وﺗﻛﺑﻠﻬ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺄﻏﻼﻝ ،ﻣ ـ ــﻊ أن اﻟﺣرﻳ ـ ــﺔ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎﻧﻳﺔ ﺿ ـ ــرورﻳﺔ
ﻟﻠدﻳن ﻟﻠﺻﺣﻳﺢ ﺑوﺻﻔﻪ دﻳﻧﺎ ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق.
وﻳ ـ ــؤدى اﻧﻌﻛ ـ ــﺎس اﻷوﻟوﻳ ـ ــﺎت ﻫ ـ ــذا إﻟـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﻳﺳ ـ ــﻣﻳﻪ ﻛ ـ ــﺎﻧط ﺑﺎﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة اﻟ ازﺋﻔ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺳ ـ ــﻌﻰ ﻟﻧـ ـ ـواﻝ اﻟﻠط ـ ــف
اﻹﻟﻬ ـ ـ ـﻲ ﺑطـ ـ ــرق ﻻ ﻋﻼﻗ ـ ـ ـﺔ ﻟﻬـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺿـ ـ ــﻳﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـ ـ ــﺔ؛ ﻷﻧﻬـ ـ ــﺎ ﺗﻘـ ـ ــوم ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻻﻟﺗ ـ ـ ـزام اﻟﺷـ ـ ــﻛﻠﻲ اﻟﺻ ـ ـ ـوري
واﻟﻣظﻬري ،وﻋﻠﻰ اﻟطﻘوس واﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز داﺋرة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ.
وﺗﺗﺳـ ــﻊ اﻟﺷـ ــﻘﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــض واﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻗﺻـ ــﻰ ﺣـ ــد ﻓﻳﻣـ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠـ ــق
ﺑـ ــﺎﻟﻧظر إﻟـ ــﻰ اﻟطﻘـ ــوس واﻟﺷـ ــﻌﺎﺋر ،ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﻳﺣﻛـ ــم ﻛـ ــﺎﻧط ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ ﺑﺄﻧﻬـ ــﺎ ﻣؤﺳﺳـ ــﺔ
»ﺗﺳ ـ ــودﻫﺎ ﻋﺑ ـ ــﺎدة ﺧراﻓﻳ ـ ــﺔ ﻧﺟ ـ ــدﻫﺎ داﺋﻣـ ـ ـﺎً ﻫﻧ ـ ــﺎك ﺣﻳ ـ ــث ﻻ ﺗوﺟ ـ ــد ﻣﺑ ـ ــﺎدئ ﻟﻸﺧﻼﻗﻳ ـ ــﺔٕ ،واﻧﻣ ـ ــﺎ ﺗوﺟ ـ ــد أواﻣ ـ ــر
ﺗﻧظﻳﻣﻳـ ــﺔ ،وﻗواﻋـ ــد إﻳﻣﺎﻧﻳـ ــﺔ وﻓـ ــروض ﻫـ ــﻲ اﻷﺳـ ــﺎس ﻟﻬـ ــﺎ واﻟﺟـ ــوﻫر ,وﺗوﺟـ ــد أﺷـ ــﻛﺎﻝ ﻋدﻳـ ــدة ﻣـ ــن ﻣؤﺳﺳـ ــﺎت
اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدة )ﺣرﻓﻳ ـ ـ ـﺎً :اﻟﻛﻧـ ـ ــﺎﺋس( ﻓﻳﻬـ ـ ــﺎ اﻟﻧزﻋـ ـ ــﺔ اﻟوﺛﻧﻳـ ـ ــﺔ أو اﻟﺻـ ـ ــﻧﻣﻳﺔ ) (Fetichismeﻣﺗﻧوﻋـ ـ ــﺔ وآﻟﻳـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ
درﺟ ـ ــﺔ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗﺑ ـ ــدو أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗﻛ ـ ــﺎد ﺗﺳ ـ ــﺗﺑق ﻛ ـ ــﻝ أﺧﻼﻗﻳ ـ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ـ ــﺎﻟﻲ ﺗﺳ ـ ــﺗﺑق ﻛ ـ ــﻝ دﻳ ـ ــن وﺗﺣ ـ ــﻝ ﻣﺣﻠ ـ ــﻪ ،وﺑﻬ ـ ــذا
ﺗﻘﺗ ـ ــرب ﻛ ـ ــﻝ اﻟﻘ ـ ــرب ﻣ ـ ــن اﻟوﺛﻧﻳ ـ ــﺔ؛ ﻟﻛ ـ ــن اﻟﻛﺛـ ـ ـرة أو اﻟﻌﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻷﻣ ـ ــر ﻻ ﺗﻬـ ـ ـم إﻻ ﻗﻠ ـ ــﻳﻼ ﻣ ـ ــن ﺣﻳ ـ ــث
اﻟﻣﻛﺎﻧـ ـ ــﺔ أو ﺗﻌﺗﻣـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ طﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺑـ ـ ــدأ اﻷﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻟﻼﻟﺗ ـ ـ ـزام .ﻓـ ـ ــﺈذا ﻛـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ــذا اﻟﻣﺑـ ـ ــدأ ﻳﻔـ ـ ــرض ﺧﺿـ ـ ــوﻋﺎً
ﻣﺳﺗﺳ ـ ــﻠﻣﺎً ﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة -أﻋﻧ ـ ــﻲ ﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة ﻣﺳ ـ ــﺗﻌﺑدة ،ﻻ ذﻟ ـ ــك اﻹﺟ ـ ــﻼﻝ اﻟﺣ ـ ــر اﻟ ـ ــذي ﻳﻧﺑﻐ ـ ــﻲ اﻟﺷ ـ ــﻌور ﺑ ـ ــﻪ ﻧﺣ ـ ــو
اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﻘـ ــﺎم اﻷوﻝ -ﻓـ ــﻼ ﻳﻬـ ــم أن ﻳﻛـ ــون ﻋـ ــدد اﻟﻔـ ــروض اﻟﻣﻔروﺿـ ــﺔ ﻗﻠـ ــﻳﻼً ،ﻣـ ــﺎ داﻣـ ــت
ﺗﻌ ـ ـ ّـد ﺿ ـ ــرورﻳﺔ؛ ﻷن ﻣ ـ ــﺎ ﻳﺣﻛ ـ ــم اﻟﺟﻣﻬ ـ ــور ﻫ ـ ــو ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة ,وﻳﺳ ـ ــﻠﺑﻪ ﺣرﻳﺗ ـ ــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄن ﻳﻔـ ـ ـرض
ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ اﻟطﺎﻋ ـ ــﺔ ﻟﻛﻧﻳﺳـ ـ ــﺔ )ﻻ ﻟ ـ ــدﻳن( .وﺳ ـ ـ ـواء أﻛ ـ ــﺎن دﺳ ـ ــﺗور ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳـ ـ ــﺔ )ﺣرﻓﻳ ـ ــﺎ :اﻟﻛﻧﻳﺳـ ـ ــﺔ(
ﻣﻠﻛﻳ ـ ــﺎ ،أو أرﺳ ـ ــﺗﻘراطﻳﺎ ،أو دﻳﻣﻘراطﻳـ ـ ـﺎً ،ﻓﻬ ـ ــذا أﻣ ـ ــر ﻻ ﻳﻬ ـ ــم إﻻ اﻟﺗﻧظ ـ ــﻳم؛ ﻓﺄﻳ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن ﺷ ـ ــﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﺳ ـ ــﻳﻛون
5

وﺳ ـ ــﻳظﻝ داﺋﻣـ ـ ـﺎً اﺳ ـ ــﺗﺑدادﻳﺎً .وﺣ ـ ــﻳن ﺗﺻ ـ ــﻳر ﻟـ ـ ـواﺋﺢ اﻹﻳﻣ ـ ــﺎن ﺟ ـ ــزءاً ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟدﺳ ـ ــﺗور ﻓ ـ ــﺈن اﻟﻛﻬﻧ ـ ــوت
ﻳﺣﻛـ ــم وﻳﺳـ ــﻳطر ،وﻳظـ ــن أﻧـ ــﻪ ﻳﻘـ ــدر ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺳـ ــﺗﻐﻧﺎء ﻋـ ــن اﻟﻌﻘـ ــﻝ ،وأﺧﻳ ـ ـ ار ﻋـ ــن ﻋﻠـ ــم اﻟﻛﺗـ ــﺎب؛ ﻷﻧـ ــﻪ وﻗـ ــد
ﺻـ ــﺎر اﻟﻣﺣـ ــﺎﻓظ واﻟﻣﻔﺳـ ــر اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــد ﻹرادة اﻟﻣﺷـ ــرع اﻟـ ــذي ﻻ ﻳـ ــرى ،ﻓﺳﺗﺻـ ــﺑﺢ ﻟـ ــﻪ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻳﻘـ ــرر
وﺣـ ــدﻩ ﻣﻌﻧـ ــﻰ اﻹﻳﻣـ ــﺎن ،وﻟﻣـ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻗـ ــد ﺗـ ــزود ﺑﻬـ ــذﻩ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ ﻓﻠـ ــﻳس ﻋﻠﻳـ ــﻪ أن ﻳﻘﻧـ ــﻊ؛ ﺑـ ــﻝ ﻓﻘـ ــط أن ﻳـ ــﺄﻣر.
وﻟﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﺧ ــﺎرج ﻫ ــذا اﻟﻛﻬﻧ ــوت ﻣ ــن اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ )دون اﺳ ــﺗﺛﻧﺎء ﺣﺗ ــﻰ رﺋ ــﻳس اﻟﺗﻧظ ــﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ
ﻓـ ــﻲ اﻟدوﻟـ ــﺔ( ﻓـ ــﺈن اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ ﺳـ ــﺗﺣﻛم اﻟدوﻟـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳـ ــﺔ اﻷﻣـ ــر ،ﻻ ﻋـ ــن طرﻳـ ــق اﻟﻘـ ــوة؛ ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻋـ ــن
طرﻳـ ـ ــق ﺗﺄﺛﻳرﻫـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻧﻔـ ـ ــوس ،وأﻳﺿ ـ ـ ـﺎً ﺑـ ـ ــﺎﻟﺗﻠوﻳﺢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـ ـ ــدة اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺣﺻـ ـ ــﻝ ﻋﻠﻳﻬـ ـ ــﺎ اﻟدوﻟـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن اﻟطﺎﻋـ ـ ــﺔ
اﻟﻣطﻠﻘـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻳﻘـ ــوم اﻟﺗﻧظـ ــﻳم اﻟروﺣـ ــﻲ ﺑﺗﻌوﻳـ ــد ﻋﻘﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﻌب ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ؛ ﻟﻛـ ــن ﻋـ ــﺎدة اﻟﻧﻔـ ــﺎق ﺗﻘـ ــوض –ﻋﻠـ ــﻰ
ﻧﺣ ـ ــو ﻏﻳ ـ ــر ﻣﺣﺳ ـ ــوس– اﺳ ـ ــﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟرﻋﺎﻳ ـ ــﺎ وأﺧﻼﻗﻬ ـ ــم ،وﺗـ ـ ـرﺑﻳﻬم ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣـ ـ ـراءاة ﻓ ـ ــﻲ اﻟواﺟﺑ ـ ــﺎت اﻟﻣدﻧﻳ ـ ــﺔ،
وﺗﻧﺗﺞ –ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣرء– اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻳﻪ«.11
وﻳـ ــرى ﻛـ ــﺎﻧط أن ﻣﻣـ ــﺎ ﻳـ ــدﺧﻝ ﻓـ ــﻲ داﺋ ـ ـرة اﻟـ ــوﻫم واﻟﺧ ارﻓـ ــﺔ اﻻﻋﺗﻘـ ــﺎد ﺑـ ــﺄن وﺳـ ــﻳﻠﺔ ﺧـ ــﻼص اﻹﻧﺳـ ــﺎن وﺗﺑرﺋﺗـ ــﻪ
ﻟذاﺗﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟطﻘوس واﻟﺷﻌﺎﺋر ،واﻹﻳﻣﺎن ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﺗﻘدات وطﺎﻋﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ.
واﻟﺳـ ــﺑب اﻟـ ــذي ﻳﺳـ ــﺗﻧد إﻟﻳـ ــﻪ ﻛـ ــﺎﻧط ﻓـ ــﻲ اﻋﺗﺑـ ــﺎر أن ﻣﺛـ ــﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟوﺳـ ــﻳﻠﺔ وﻫﻣﻳـ ــﺔ وﺧراﻓﻳـ ــﺔ ﻫـ ــو ﻛوﻧﻬـ ــﺎ ﻏﻳـ ــر
أﺧﻼﻗﻳﺔ؛ أي أن اﻟﺧﻼص ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻐﺎﻳر ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺧﻠﻘﻲ.
ﻛﻣـ ــﺎ ﻳﻌﺗﻘـ ــد ﻛـ ــﺎﻧط أن وﻫﻣﻳﺗﻬـ ــﺎ ﺗرﺟـ ــﻊ أﻳﺿـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻹﻳﻣـ ــﺎن ﺑـ ــﺄن اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻳﻣﻠـ ــك ﻗـ ــدرة اﻻﺗﺻـ ــﺎﻝ ﺑﻌـ ــﺎﻟم ﻣـ ــﺎ
وراء اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ واﻟﺗ ـ ـﺄﺛﻳر ﻓﻳـ ــﻪ ,وﻫـ ــذا ﻏﻳـ ــر ﺟـ ــﺎﺋز ﻋﻧـ ــد ﻛـ ــﺎﻧط؛ ﻷن اﻹﻧﺳـ ــﺎن -ﻣـ ــن وﺟﻬـ ــﺔ ﻧظ ـ ـرﻩ -ﻻ ﻳﺣـ ــوز
َﻣﻠَﻛﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻪ.12

وﻳؤﻛ ــد ﻛ ــﺎﻧط أﻧ ــﻪ ﻣﺧﻠ ــص ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﺣﻛ ــم ﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﻧﻘدﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧﻛ ــر أﻳ ــﺔ ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻧظرﻳ ــﺔ ﺑﻌ ــﺎﻟم
ﻣـ ــﺎ ﺑﻌـ ــد اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ ،وﺗﺟﻌـ ــﻝ ﻣﻌﺎرﻓﻧـ ــﺎ ﻗﺎﺻ ـ ـرة ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺣﺳـ ــوس ﻋـ ــﺎﻟم اﻟﺗﺟرﺑـ ــﺔ ,اﻷﻣـ ــر اﻟـ ــذي
ﻳؤﻛـ ــد ﺗﺄﺳﻳﺳـ ــﻪ ﻟﻔﻛـ ــر دﻳﻧـ ــﻲ ﺟدﻳـ ــد ,ﻓﻬـ ــو ﻳ ـ ـرﻓض اﻟﻌﺑـ ــﺎدة اﻟﺗـ ــﻲ ﻫـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻷدﻳـ ــﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ــﺔ ﻋﺑـ ــﺎرة ﻋـ ــن
ﻧـ ــوع ﻣـ ــن اﻻﺗﺻـ ــﺎﻝ ﺑـ ــﻳن اﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺣﺳـ ــوس وﻋ ـ ـﺎﻟم اﻷﺷـ ــﻳﺎء ﻓـ ــﻲ ذاﺗﻬـ ــﺎ ,ﻋﻠ ـ ـﻰ أﺳـ ــﺎس اﺳـ ــﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺻـ ــوﻝ
إﻟ ـ ــﻰ ﻏﺎﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــوق ﺣﺳ ـ ــﻳﺔ؛ ﻷن اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ﻻ ﻳﻣﻠ ـ ــك أﻳ ـ ــﺔ ﺣﺎﺳ ـ ــﺔ ﺗﺟﻌﻠ ـ ــﻪ ﻣﺳ ـ ــﺗﻌدا ﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن ذﻟ ـ ــك اﻟﻧ ـ ــوع
ﻟﻌﺎﻟم اﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ.

اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻣﺧﺗﻠف
ﻳﻧظـ ــر ﻫﻳﺟـ ــﻝ ﻟﻠﻌﺑـ ــﺎدات ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ ﻣـ ــن ﻣﻧظـ ــور ﻣﺧﺗﻠـ ــف ﻋـ ــن ﻋﻠﻣـ ــﺎء اﻟﻼﻫـ ــوت ،وﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻫـ ــذا ﻣـ ــن
ﻣوﻗ ـ ــف ﻫﻳﺟ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــن اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة واﻟطﻘ ـ ــوس اﻟﻛﻧﺳ ـ ــﻳﺔ؛ ﺣﻳ ـ ــث ﻳؤﻛ ـ ــد -ﺑﺷ ـ ــﻛﻝ واﺿ ـ ــﺢ -ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﻲ
»أﻋﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟرﺳـ ـ ــﻝ« ﻣـ ـ ــن أن اﻟـ ـ ــروح اﻟﻘـ ـ ــدس ﻗـ ـ ــد ﺗـ ـ ــدﻓﻘت -ﺑﻌـ ـ ــد رﻓـ ـ ــﻊ اﻟﻣﺳـ ـ ــﻳﺢ -ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺟﻣﺎﻋـ ـ ــﺔ اﻟرﺳـ ـ ــﻝ
اﻟﻣﺷـ ـ ــﻛﻠﻳن ﻷوﻝ ﻛﻧﻳﺳـ ـ ــﺔ؛ إﺗﻣﺎﻣـ ـ ــﺎ ﻟوﻋـ ـ ــد اﻟﻣﺳـ ـ ــﻳﺢ ﺑﺈرﺳـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﻌـ ـ ــﻳن اﻟـ ـ ــذي ﻳﻧـ ـ ــوب ﻋﻧـ ـ ــﻪ ...ﻗـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺳـ ـ ــﻳﺢ
ﻣﺧﺎطﺑـ ـ ــﺎ اﻟرﺳـ ـ ــﻝ» :إن ﻳوﺣﻧـ ـ ــﺎ ﻋﻣـ ـ ــد اﻟﻧـ ـ ــﺎس ﺑﺎﻟﻣـ ـ ــﺎء ،أﻣـ ـ ــﺎ أﻧـ ـ ــﺗم ﻓﺳـ ـ ــﺗﺗﻌﻣدون ﺑﻌـ ـ ــد أﻳـ ـ ــﺎم ﻗﻠﻳﻠـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟروح
اﻟﻘـ ـ ــدس ...،وﺣﻳﻧﻣـ ـ ــﺎ ﻳﺣـ ـ ــﻝ اﻟـ ـ ــروح اﻟﻘـ ـ ــدس ﻋﻠـ ـ ــﻳﻛم ﺗﻧـ ـ ــﺎﻟون اﻟﻘـ ـ ــوة ،وﺗﻛوﻧـ ـ ــون ﻟ ـ ـ ـﻲ ﺷـ ـ ــﻬودا ﻓـ ـ ــﻲ أورﺷـ ـ ــﻠﻳم
واﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻓﻰ اﻟﺳﺎﻣرةٕ ،واﻟﻰ أﻗﺎﺻﻲ اﻷرض«.13
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وﻳﻌﻧـ ـ ـﻲ اﻧﺗﻘ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ــروح اﻟﻘ ـ ــدس إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﻫﻳﺟ ـ ــﻝ أن ﺣﻘﻳﻘ ـ ــﺔ اﻟﻣﺳ ـ ــﻳﺢ ﻗ ـ ــد ﺻ ـ ــﺎرت ﻛﺎﻣﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋـ ــﺔ ﻧﻔﺳـ ــﻬﺎ ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻏـ ــدت اﻟﺟﻣﺎﻋـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟﺣﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻟﻠـ ــروح اﻟﻘـ ــدس ،اﻟـ ــروح اﻟﻘـ ــدس ﻳوﺟـ ــد ﺑﺎﻟﻔﻌـ ــﻝ
ﻓﻲ ﻛﻧﻳﺳﺔ اﷲ!
وﻟﻘـ ــد اﻧﺗﻬﺟـ ــت ﻫـ ــذﻩ اﻟﻛﻧﻳﺳـ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺎﻟﻳب واﻟطﻘـ ــوس اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻌﻳﻧﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺑﻘـ ــﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟـ ــروح ﺑﺎﺳـ ــﺗﻣرار ،وﻫﻧـ ــﺎ
ﺗﺗﺟﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻌﺑـ ـ ـ ــﺎدة ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﻳﺣﻳﺔ -ﻋﻧـ ـ ـ ــد ﻫﻳﺟـ ـ ـ ــﻝ -ﺑوﺻـ ـ ـ ــﻔﻬﺎ ﺣرﻛـ ـ ـ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ــﺎﻋدة ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﻣﺗﻧـ ـ ـ ــﺎﻫﻲ إﻟـ ـ ـ ــﻰ
اﻟﻼﻣﺗﻧ ـ ــﺎﻫﻲ ،ﻣ ـ ــن اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن إﻟ ـ ــﻰ اﷲ ،ﺑوﺻ ـ ــﻔﻬﺎ ﻓﻌ ـ ــﻼ ﺣـ ـ ـ ار ﻳﺣﻳ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــروح ،ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋﻛ ـ ــس اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدات ﻓ ـ ــﻲ
اﻟـ ـ ــدﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘدﻳﻣـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻛﺎﻧـ ـ ــت أﻓﻌـ ـ ــﺎﻻ ﻏﻳـ ـ ــر ﺣ ـ ـ ـرة ،ﻏﻳـ ـ ــر ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻌﻠـ ـ ــو ﺑـ ـ ــﺎﻟﻧﻔس ﺧ ـ ـ ـﺎرج ﻧطـ ـ ــﺎق
اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﻧﺣو اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ؛ ﻷن اﻟروح ﻛﺎﻧت إﻣﺎ ﺧواء وﻋدﻣﺎٕ ،واﻣﺎ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ.

اﻟﻠطف اﻹﻟﻬﻲ :ﻫﻝ ﻳﻣﻛن اﺳﺗدﻋﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة واﻟدﻋﺎء؟

ﻻ ﻳﻘـ ـ ــر ﻛـ ـ ــﺎﻧط ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳـ ـ ــﺔ اﺳـ ـ ــﺗدﻋﺎء اﻟﻠطـ ـ ــف اﻹﻟﻬـ ـ ــﻲ ﺑواﺳـ ـ ــطﺔ اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدة واﻟـ ـ ــدﻋﺎء ,ﻓﻌﻠـ ـ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ــﺎس اﻟـ ـ ــذي
أﻧﻛـ ــر ﺑﻧـ ــﺎ ًء ﻋﻠﻳـ ــﻪ ﺗ ـ ـﺄﺛﻳر »ﻋـ ــﺎﻟم اﻷﺷـ ــﻳﺎء ﻓـ ــﻲ ذاﺗﻬـ ــﺎ« ﻓـ ــﻲ »ﻋـ ــﺎﻟم اﻟظ ـ ـواﻫر« 14ﻳﻌـ ــود ﻣـ ــن ﺟدﻳـ ــد ﻟﻳﻧﻛـ ــر
إﻣﻛﺎﻧﻳ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺄﺛﻳر ﻋ ـ ــﺎﻟم اﻟظـ ـ ـواﻫر ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎﻟم اﻷﺷ ـ ــﻳﺎء ﻓ ـ ــﻲ ذاﺗﻬ ـ ــﺎ ،15ﻓﻳﻧﻛ ـ ــر ﻣﺷ ـ ــروﻋﻳﺔ اﻟ ـ ــدﻋﺎء ،ورﺑﻣ ـ ــﺎ ﻻ
ﻳﺳـ ــﺗﻠزم ﻣوﻗﻔـ ــﻪ ﻣـ ــن اﻟـ ــدﻋﺎء ﺗﻔﺻـ ــﻳﻼ ﻛﺑﻳ ـ ـ ار؛ ﻷن اﻟـ ــدﻋﺎء ﺟـ ــوﻫر أو ﻣ ـ ـﺦ اﻟﻌﺑـ ــﺎدة ،وﻗـ ــد ﺳـ ــﺑق ﻟـ ــﻪ رﻓـ ــض
ﻣﺷـ ــروﻋﻳﺔ اﻟﻌﺑـ ــﺎدات )اﻟطﻘـ ــوس واﻟﺷـ ــﻌﺎﺋر( ﺑﻌﺎﻣـ ــﺔ ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻓـ ــﺈن ﻣوﻗﻔـ ــﻪ ﻣﻧﻬـ ــﺎ ﻳﻧﺳـ ــﺣب ﺑﺎﻟﺿـ ــرورة ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟدﻋﺎء.
ﻏﻳر أﻧﻪ ﻳﺿﻳف أدﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ،ﻣﻧﻬﺎ:
 -1ﻳـ ــرى أن اﻟـ ــداﻋﻲ ﻳﻔﺗـ ــرض أن اﷲ ذو وﺟـ ــود ﻣﺷـ ــﺧص؛ ﺑﻳﻧﻣـ ــﺎ ﻻ ﻳوﺟـ ــد دﻟﻳـ ــﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك ﻣـ ــن وﺟﻬـ ــﺔ
ﻧظرﻩ.
 -2إﻋـ ـ ــﻼن اﻟـ ـ ــداﻋﻲ ﻋـ ـ ــن رﻏﺑﺎﺗـ ـ ــﻪ أﻣـ ـ ــﺎم اﷲ ﻳﻛﺷـ ـ ــف ﻋـ ـ ــن ﺗﻧـ ـ ــﺎﻗض؛ إذ أﻧـ ـ ــﻪ ﻳﻌﻠـ ـ ــن ﻋﻧﻬـ ـ ــﺎ أﻣـ ـ ــﺎم ﻛـ ـ ــﺎﺋن
ﻳﻔﺗرض ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﻼن ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑﺎطﻧﺔ ﺑﺣﻛم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻛﻝ ﺷﻲء.
ﻟﻛـ ــن اﻟﺟـ ــدﻳر ﺑﺎﻹﺷـ ــﺎرة أن ﻛـ ــﺎﻧط ﻳﺣـ ــﺎوﻝ أن ﻳﻠـ ــﺗﻣس ﻣﺷـ ــروﻋﻳﺔ ﻣـ ــﺎ ﻟﻠـ ــدﻋﺎء ،ﻻ ﺗﺗﻣﺛ ـ ـﻝ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗ ـ ـﺄﺛﻳر ﻓـ ــﻲ
اﷲ ،وﻻ ﻓ ـ ــﻲ اﻹﻗـ ـ ـرار ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـ ــدﻋﺎء ﻣ ـ ــن اﻟواﺟﺑ ـ ــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳـ ـ ـﺔ ﻧﺣ ـ ــو اﷲ ،وﻻ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗﺣﻘ ـ ــق رﺿ ـ ــﺎﻩ؛ ٕواﻧﻣ ـ ــﺎ
ﺗﺗﻣﺛ ـ ـﻝ ﻓﺣﺳـ ــب ﻓـ ــﻲ إﺣﻳـ ــﺎء اﻟﺷـ ــﻌور اﻷﺧﻼﻗ ـ ـﻲ؛ أي أن اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻋﻧ ـ ـدﻣﺎ ﻳـ ــدﻋو ﻻ ﻳـ ــؤﺛر إﻻ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻔﺳـ ــﻪ
ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬـ ــﺎ دﻓﻌـ ــﺔ ﺷـ ــﻌورﻳﺔ ﻧﺣـ ــو اﻻﻟﺗ ـ ـزام اﻟﺧﻠﻘ ـ ـﻲ ﻋـ ــن طرﻳـ ــق اﺳـ ــﺗدﻋﺎء ﻓﻛ ـ ـرة اﷲ ،ﻏﻳـ ــر أن ﻛـ ــﺎﻧط ﻳ ـ ـرﻓض
ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻧطق ﺑﻬﺎ ،وﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻳﺔ اﻟﺑﺎطﻧﺔ.16
ﻫﻛـ ــذا ﻳ ـ ـرﻓض ﻛـ ــﺎﻧط رأي اﻟﻘـ ــﺎﺋﻠﻳن ﺑ ـ ـﺎﻟﻠطف اﻹﻟﻬـ ــﻲ وﻣﺷـ ــروﻋﻳﺔ اﻟـ ــدﻋﺎء؛ ﻷﻧﻬـ ــم ﻳﻌﺗﻘـ ــدون وﺟـ ــود ﻋﻼﻗـ ــﺔ
ﺗ ـ ـﺄﺛﻳر وﺗـ ــﺄﺛر ﺑـ ــﻳن ﻋـ ــﺎﻟم اﻹﻧﺳـ ــﺎن وﻋـ ــﺎﻟم ﻣـ ــﺎ ﺑﻌـ ــد اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ؛ ﻓﺎﻟـ ــدﻳن اﻟﻌﻘﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــض ﻋﻧـ ــد ﻛـ ــﺎﻧط دﻳـ ــن
ﺧ ـ ــﺎﻝ ﻣ ـ ــن اﻟ ـ ــدﻋﺎء واﻟطﻘ ـ ــوس أو اﻟﺷ ـ ــﻌﺎﺋر واﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ــك؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـ ــوﻫرﻩ ﻋﻣ ـ ــﻝ ﺑﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗ ـ ــﻲ؛ إذ
أن اﻟﺳـ ــﻠوك اﻷﺧﻼﻗ ـ ـﻲ اﻟﻧـ ــﺎﺑﻊ ﻣـ ــن أداء اﻟواﺟـ ــب اﻟـ ــذي ﺷـ ــرﻋﻪ اﻟﻌﻘـ ــﻝ ﻟذاﺗـ ــﻪ ﺑذاﺗـ ــﻪ ﻫـ ــو اﻟﻌﺑـ ــﺎدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـ ــﺔ؛
ﺑﻳﻧﻣـ ــﺎ اﻟﺧﺿـ ــوع ﻟطﻘـ ــوس وﺷـ ــﻌﺎﺋر وﻟ ـ ـواﺋﺢ ﻛﻧﺳـ ــﻳﺔ ﻳﻘﺿ ـ ـﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﺣرﻳـ ــﺔ اﻹﻧﺳـ ــﺎن؛ ﻷﻧﻬـ ــﺎ ﻏﻳـ ــر ﻣﺗﺿـ ــﻣﻧﺔ
ﻟﻘﻳﻣﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ.17

7

وﻳﺷـ ــﻳر إﻣﻳـ ــﻝ ﺑـ ــوﺗرو إﻟـ ــﻰ أن ﻛـ ــﺎﻧط ﻓـ ــﻲ اﻟطﺑﻌـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻛﺗﺎﺑـ ــﻪ »اﻟـ ــدﻳن ﻓـ ــﻲ ﺣـ ــدود اﻟﻌﻘـ ــﻝ ﻓﻘـ ــط«
ﻳﻘ ـ ــوﻝ ﺑﺄﻧ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــﻳس اﻟﻣﻘﺻ ـ ــود ﻫ ـ ــدم اﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة اﻟﻛﻧﺳ ـ ــﻳﺔ ﻫ ـ ــدﻣﺎ ﺗﺎﻣ ـ ــﺎ؛ ﻓﻬ ـ ــذﻩ اﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة ﻳﻣﻛ ـ ــن داﺋﻣ ـ ــﺎ أن ﺗﻛ ـ ــون
ﻧﺎﻓﻌـ ــﺔ ﻣـ ــن ﺣﻳـ ــث ﻫـ ــﻲ أداة ﻟﻌﻘﻳـ ــدة ﻋﻘﻠﻳـ ــﺔ ,وﺑﻬـ ــذا اﻻﻋﺗﺑـ ــﺎر ﻧﺳـ ــﺗطﻳﻊ اﻟﺣﻔـ ــﺎظ ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ,وﻟﻛـ ــن ﻣـ ــﻊ اﻟﻌﻧﺎﻳـ ــﺔ
ﺑﺗطﻬﻳرﻫﺎ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﺿﺎدا ﻟﻬذا اﻟدور ،وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ.18

اﻟدﻋﺎء ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﻣﻛﻧﺎ
إن ﻣوﻗـ ـ ــف اﻟﻣﻧﻛ ـ ـ ـرﻳن ﻟﻠﻌﺑـ ـ ــﺎدات ﻋﺎﻣـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ــدﻋﺎء ﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻳس ﻣوﻗﻔـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻣﻳـ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ـ ـﻼ ﺷـ ـ ــك أن اﻟ ـ ـ ـرأي
اﻟﻛﻧطـ ـ ــﻲ ﻏﻳـ ـ ــر ﺻـ ـ ــﺎﺋب ،وﻏﻳـ ـ ــر ﻣﺗﻔـ ـ ــق ﻣـ ـ ــﻊ اﻻﺳـ ـ ــﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻧﻬﺟـ ـ ــﻲ؛ ﻷن ﻛـ ـ ــﺎﻧط ﻳﺻـ ـ ــدر أﺣﻛﺎﻣـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ــﻠﺑﻳﺔ
ﺑ ــﺎﻟﻧﻔﻲ ﻋ ــن طﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن ﻋـ ــﺎﻟم ﻣ ــﺎ وراء اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ )ﻋـ ــﺎﻟم اﻷﻟوﻫﻳ ــﺔ( وﻋ ــﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟ ــذي ﻳﻧﺗﻣـ ــﻲ
إﻟﻳـ ــﻪ اﻹﻧﺳـ ــﺎن ،ﻣـ ــﻊ أن ﻫـ ــذا ﻟـ ــﻳس ﻣوﻗﻔـ ــﺎ ﻋﻠﻣﻳـ ــﺎ ﻧﻘـ ــدﻳﺎ ﺑﻣﻘﻳـ ــﺎس اﻟﻌﻘـ ــﻝ اﻟﻧظـ ــري اﻟﻣﺣـ ــض؛ ﻷن ﻛـ ــﺎﻧط ﻟـ ــم
ﻳﻌ ـ ــﺎﻳن ﻋ ـ ــﺎﻟم اﻷﻟوﻫﻳ ـ ــﺔ ﺣﺗ ـ ــﻰ ﻳﻌ ـ ــرف طﺑﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑﻳﻧ ـ ــﻪ وﺑ ـ ــﻳن ﻋ ـ ــﺎﻟم اﻟظـ ـ ـواﻫرٕ ،واذا ﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن ﻫﻧ ـ ــﺎك
ﺗ ـ ــﺄﺛﻳر ﻣﺗﺑ ـ ــﺎدﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣ ـ ــﺎ أم ﻻ ,وﻣ ـ ــﺎدام ﻻ ﻳوﺟ ـ ــد ﻣﺛ ـ ــﻝ ﻫ ـ ــذا اﻟﻌﻳ ـ ــﺎن أو اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ؛ ﻓـ ـ ـﺈن ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـﺔ ﺗﺑﻘ ـ ــﻰ
ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻺﻳﻣﺎن ,وﻟﻳس ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻧظري اﻟﻣﺣض أو اﻟﻌﻠم اﻟطﺑﻳﻌﻲ.
وﻟـ ــذا ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﺎن ﻳﻧﺑﻐ ـ ـﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــﺎﻧط أن ﻳـ ــدع ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺳ ـ ـﺄﻟﺔ ﻟﻺﻳﻣـ ــﺎن ،أو ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﻗـ ــﻝ ﻳﺗوﻗـ ــف ﻓﻳﻬـ ــﺎ دون
إﻧﻛ ـ ــﺎر أو إﺛﺑ ـ ــﺎت؛ ﻷن اﻹﻧﻛ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــذي ذﻫ ـ ــب إﻟﻳ ـ ــﻪ ﻳﺗﺿ ـ ــﻣن ﺣﻛﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣﺳـ ـ ـﺄﻟﺔ ﺗﺟ ـ ــﺎوز ﻗ ـ ــدرات اﻟﻌﻘ ـ ــﻝ
اﻟﻧظـ ــري اﻟﻣﺣـ ــض ,واﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳـ ــﺔٕ ،واﺻـ ــدار ﻣﺛـ ــﻝ ﻫـ ــذا اﻟﺣﻛـ ــم ﻳﺗﻌـ ــﺎرض ﻣـ ــﻊ ﻫـ ــذا اﻟﻌﻘ ـ ــﻝ
اﻟﻧظـ ــري اﻟﻣﺣـ ــض ﺣﺳـ ــب ﻛـ ــﺎﻧط ﻧﻔﺳ ـ ـﻪ ،ﻛﻣـ ــﺎ ﻳﺗﻌـ ــﺎرض ﻣـ ــﻊ طﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫـ ــﺎ اﻟطﺑﻳﻌ ـ ـﻲ
اﻟرﻳﺎﺿ ــﻲ؛ ﻷن اﻟﻌﻠ ــم ﻟ ــم ﻳﻌ ــﺎﻳن ﻋ ــﺎﻟم ﻣ ــﺎ ﻓ ــوق اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﻳﻌ ــرف ﺣ ــدود ﺗـ ـﺄﺛﻳرﻩ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ،
وﻣـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن ذﻟـ ــك اﻟﻌـ ــﺎﻟم َو ْﻫﻣـ ــﺎ أو ﺣﻘﻳﻘـ ــﺔ ،ﻓﺿـ ــﻼ ﻋـ ــن أﻧـ ــﻪ ﻟـ ــم ﻳﻌـ ــﺎﻳن اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـ ــﺎ ﺣﺗـ ــﻰ ﻳﻣﻛﻧـ ــﻪ
إﺻ ـ ــدار ﺣﻛ ـ ــم ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺟوﻫرﻫ ـ ــﺎ؛ ٕواﻧﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺎﻳن ﺟ ـ ــزءا ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ ﻓﻘ ـ ــط ﻻ ﻳﺧـ ـ ـرج ﻋ ـ ــن ﻧط ـ ــﺎق اﻟﻛـ ـ ـرة اﻷرﺿ ـ ــﻳﺔ
ﻳﻛون ﻋﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد.
وﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ،وﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟﺟزء اﻟذي ﻋﺎﻳﻧﻪ ﻟم ّ
وﻣ ـ ــن ﻫﻧ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﺈن ﻣوﻗ ـ ــف اﻟﻣﻧﻛـ ـ ـرﻳن ﻟ ـ ــﻳس ﻣوﻗﻔ ـ ــﺎ ﻋﻠﻣﻳ ـ ــﺎ ٕ -وان ﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـ ــدﻋﻲ أﺻ ـ ــﺣﺎﺑﻪ ﻋﻛ ـ ــس ﻫ ـ ــذا -ﻷﻧ ـ ــﻪ
ﻳﺻ ـ ــدر أﺣﻛﺎﻣ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻛ ـ ــون ﺑﺄﻛﻣﻠ ـ ــﻪ؛ ﺑﻳﻧﻣ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــم ﻳ ـ ــدرك إﻻ ﺟ ـ ــزءا ﻣﻧ ـ ــﻪ ﻓﺣﺳ ـ ــب؛ ﺑﻳﻧﻣ ـ ــﺎ ﻳظ ـ ــﻝ ﻣوﻗ ـ ــف
اﻟﻣﺛﺑﺗـ ــﻳن ﻣوﻗﻔ ـ ــﺎ إﻳﻣﺎﻧﻳ ـ ــﺎ ﻣﺳـ ــﺗﻧدا إﻟ ـ ــﻰ ﻳﻘ ـ ــﻳن ﻗﻠﺑـ ــﻲ ،وﻻﺷ ـ ــك أن ﻟﻠﻘﻠ ـ ــب أﺣﻛﺎﻣـ ــﻪ ,ﻛﻣ ـ ــﺎ أن ﻣ ـ ــوﻗﻔﻬم ﻣﺳ ـ ــﺗﻧد
إﻟ ــﻰ ﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﺗ ــﻲ ﻋﺎﻳﺷ ــوﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﻋﻼﻗ ــﺗﻬم ﻣ ــﻊ اﷲ ,وﻣ ــن ﺛ ــم ﻓﻣ ــوﻗﻔﻬم ﻣﺷ ــروع ﺗﻣﺎﻣ ــﺎ؛ ﻟﻛ ــن ﻣ ــن
ﻧﺎﺣﻳ ـ ــﺔ أﺧ ـ ــرى ﻓ ـ ــﺈن ﻣوﻗ ـ ــف ﻛ ـ ــﺎﻧط ﺻ ـ ــﺎﺋب ﻣ ـ ــن ﺟﻬ ـ ــﺔ ﺗﺄﻛﻳ ـ ــدﻩ ﻋﻠ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ــدﻳن ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـ ــوﻫرﻩ ﻫ ـ ــو ﻋﻣ ـ ــﻝ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ ،واﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫو أرﻗﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻠﺣق.

ﻫﻝ اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟
ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔﻳﻠﺳ ـ ــوف ﻛ ـ ــﺎﻧط ،ﻧﺟ ـ ــد أن اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدات ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺳ ـ ــﻼم ﻻ ﺗﻬ ـ ــدف إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺗ ـ ــﺄﺛﻳر ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎﻟم ﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــوق
ﺻـ ــﻼةَ ِإ ﱠن اﻟ ﱠ
اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ؛ ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ ذات ﻫـ ــدف أﺧﻼﻗـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﻘـ ــﺎم اﻷوﻝ؛ ﻳﻘـ ــوﻝ اﻟﻘ ـ ـرآنَ { :وأ َِﻗـ ـ ِـم اﻟ ﱠ
ﺻـ ــﻼةَ
ﺗَْﻧﻬـ ــﻰ ﻋـ ـ ِـن اْﻟﻔَ ْﺣ َﺷـ ـ ِ
ـﺎء َواْﻟ ُﻣ ْﻧ َﻛ ِر})اﻟﻌﻧﻛﺑـ ــوت :ﻣـ ــن اﻵﻳـ ــﺔ  .(45وﻳﻘـ ــوﻝ اﻟرﺳـ ــوﻝ -ﺻـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـ ــﻪ وﺳـ ــﻠم-
َ َ
19
» :ﻣن ﻟم ﺗﻧﻬﻪ ﺻﻼﺗﻪ ﻋن اﻟﻔﺣﺷﺎء واﻟﻣﻧﻛر ﻟم ﺗزدﻩ ﻣن اﷲ إﻻ ﺑﻌدا« .
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وﻗ ـ ــد ﻫـ ـ ــﺎﺟم اﻹﺳـ ـ ــﻼم اﻟـ ـ ــذﻳن ﻳﺣوﻟ ـ ــون اﻟﻌﺑـ ـ ــﺎدات ﻋـ ـ ــن ﺟوﻫرﻫـ ـ ــﺎ اﻷﺧﻼﻗ ـ ــﻲ ،وﺷـ ـ ــدد ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﻔﻬـ ـ ــوم اﻟﻧﻳـ ـ ــﺔ
اﻟﺑﺎطﻧـ ــﺔ ﻛﺄﺳـ ــﺎس ﺟـ ــوﻫري ﻟﻛـ ــون اﻟﻌﺑـ ــﺎدة ﺣﻘﻳﻘﻳـ ــﺔ أم ﻣزﻳﻔـ ــﺔ؛ ﻓﻠﻳﺳـ ــت اﻟﻌﺑـ ــﺎدات ﻣﺟـ ــرد طﻘـ ــوس وﺷـ ــﻌﺎﺋر
ﺟﺳ ــﻳﻣﺔ ﻣظﻬرﻳ ــﺔ؛ ﺑ ــﻝ ﻫ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﺎس ﻋﻣ ــﻝ روﺣ ــﻲ ﻳﻬ ــدف ﻹﻋ ــﺎدة ﺑﻧ ــﺎء اﻟ ــروح ﻓ ــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻌ ــﺎﻟم
ﻋﺑـ ـ ــر ﺿـ ـ ــﺑط ﻋﻼﻗـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــروح اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ــﻊ اﻷﻟوﻫﻳـ ـ ــﺔ ﻛﻣﻧﺑـ ـ ــﻊ ﻟﻸﺧـ ـ ــﻼق واﻟﺿـ ـ ــﻣﻳر ،وﻛﻣﻘﻳـ ـ ــﺎس ﻟﻠﻣﺛـ ـ ــﻝ
اﻟﻌﻠﻳ ـ ــﺎ :اﻟﺣ ـ ــق ،واﻟﻌ ـ ــدﻝ ،واﻟﻌﻠ ـ ــم ،اﻟرﺣﻣ ـ ــﺔ ،واﻟﻘ ـ ــوة…إﻟ ـ ــﺦ ،اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﻲ أﺳ ـ ــﻣﺎء ﷲ .وﻣ ـ ــن ﻫﻧ ـ ــﺎ ﻳﻧﺑﻐ ـ ــﻲ أن
ﻧﻔﻬم اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي» :ﺗﺧﻠﻘوا ﺑﺄﺧﻼق اﷲ«؛ أي »اﻟﺗﺧﻠق ﺑﺄﺧﻼق اﷲ ﺑﻘدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ«.20

ﻋﺑﺎدة اﷲ اﻟواﺣد ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﻋﺑـ ــﺎدة اﷲ اﻟواﺣـ ــد ﻫـ ــﻲ ﻏﺎﻳـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺔ ،واﻟﻧﻘطـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻳﻠﺗﻘـ ــﻲ ﻋﻧـ ــدﻫﺎ ﻛـ ــﻝ ﺷـ ــﻲء ﻓـ ــﻲ اﻟﻛـ ــون،21
ـور ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺻـ ــﻼة واﻟزﻛـ ــﺎة واﻟﺻـ ــﻳﺎم واﻟﺣـ ــﺞ ﻓﺣﺳـ ــب؛ ﺑـ ــﻝ إﻧـ ــﻪ
وﻟـ ــذﻟك ﻓـ ــﺈن اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﻌﺑـ ــﺎدي ﻟـ ــﻳس ﻣﻘﺻـ ـ ًا
ﻧظـ ــﺎم ﻳﻌﺗﺑـ ــر ﻛـ ــﻝ ﺣرﻛـ ــﺔ ،وﻛـ ــﻝ ﺷـ ــﻌور ،وﻛـ ــﻝ ﻓﻛـ ــرة ،ﻳﻣﻛـ ــن أن ﺗﺗﺣـ ــوﻝ إﻟـ ــﻰ ﻋﺑـ ــﺎدة إذا ﻛﺎﻧ ـ ـت ﻣﺳـ ــﺗﻬدﻓﺔ
ﻟوﺟ ـ ــﻪ اﷲ .ﻓﻬ ـ ــو ﻧظ ـ ــﺎم ﻋﺑ ـ ــﺎدي ﻳﺗﺳ ـ ــﻊ ﻟﺣرﻛ ـ ــﺔ اﻟﺣﻳ ـ ــﺎة ﺑﺄﺳ ـ ــرﻫﺎ؛ ﺣﻳ ـ ــث إن اﻟﺗﻔﻛﻳ ـ ــر ﻋﺑ ـ ــﺎدة؛ ﻗ ـ ــﺎﻝ ﺗﻌ ـ ــﺎﻟﻰ:
ِ
{أَوﻟَ ـ ــم ﻳﺗَﻔَ ﱠﻛ ـ ــروا ِﻓ ـ ــﻲ أَﻧﻔُ ِﺳـ ـ ـ ِﻬم ﻣ ـ ــﺎ َﺧﻠَ ـ ـ َ ﱠ
ض َو َﻣ ـ ــﺎ َﺑ ْﻳَﻧﻬُ َﻣ ـ ــﺎ ِإﻻﱠ ﺑِ ـ ــﺎْﻟ َﺣ ﱢ
َﺟ ـ ـ ٍـﻝ
ق َوأ َ
ْ◌ ْر َ
َ ُ
َ ْ
ـق اﻟﻠ ـ ــﻪُ اﻟ ﱠﺳ ـ ـ َـﻣ َﺎوات َواﻷ َ
ْ َ
ِ
ِ
ـﻳروا ﻓـ ــﻲ
ﱡﻣ َﺳـ ـ ًّـﻣﻰ})اﻟروم ,(8 :واﻟﺑﺣـ ــث ﻋـ ــن ﻗ ـ ـواﻧﻳن اﻟﺧﻠـ ــق وﻛﻳﻔﻳـ ــﺔ ﺑدﺋـ ــﻪ ﻋﺑـ ــﺎدة؛ ﻗـ ــﺎﻝ ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰُ { :ﻗـ ـ ْـﻝ ﺳـ ـ ُ
ْ◌ ْر ِ
ق})اﻟﻌﻧﻛﺑ ـ ــوت ,(20:واﻟﻌﻠ ـ ــم –ﺳـ ـ ـواء ﻛ ـ ــﺎن دﻧﻳوﻳـ ـ ـﺎ أو دﻳﻧﻳ ـ ــﺎ -ﻋﺑ ـ ــﺎدة،
ـف َﺑ ـ ـ َـدأَ اْﻟ َﺧْﻠ َ
ض ﻓَ ـ ــﺎﻧظُ ُروا َﻛ ْﻳ ـ ـ َ
اﻷ َ
ﺑـ ــﻝ ﻫـ ــو أﻓﺿـ ــﻝ اﻟﻌﺑـ ــﺎدات؛ ﻗـ ــﺎﻝ ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰَ { :وُﻗـ ــﻝ ﱠر ﱢ
ب ِزْدﻧِـ ــﻲ ِﻋْﻠ ًﻣﺎ})طـ ــﻪ .(114 :وﻳﻘـ ــوﻝ اﻟرﺳـ ــوﻝ –ﺻـ ــﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ وﺳ ـ ــﻠم» :-طﻠ ـ ــب اﻟﻌﻠ ـ ــم ﻓرﻳﺿ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻛ ـ ــﻝ ﻣﺳ ـ ــﻠم وﻣﺳ ـ ــﻠﻣﺔ« ,22وﻳﻘ ـ ــوﻝ –ﺻ ـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ
ﻋﻠﻣـ ـ ـﺎ ﺳ ـ ــﻬﻝ اﷲ ﻟ ـ ــﻪ طرﻳﻘً ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺟﻧ ـ ــﺔ« ,23واﻟﻌﻣ ـ ــﻝ ﻋﺑ ـ ــﺎدة
وﺳ ـ ــﻠم» :-ﻣ ـ ــن ﺳ ـ ــﻠك طرﻳﻘً ـ ــﺎ ﻳﻠ ـ ــﺗﻣس ﻓﻳ ـ ــﻪ ً
ون})اﻟﺗوﺑ ــﺔ .(105 :وﻟﻘ ــد ﻋ ـ ّـد اﻟرﺳ ــوﻝ –ﺻ ــﻠﻰ اﷲ
{ َوُﻗ ـ ِـﻝ ْ
اﻋ َﻣﻠُـ ـوْا ﻓَ َﺳ ـ َـﻳ َرى اﻟﻠّ ــﻪُ َﻋ َﻣﻠَ ُﻛ ـ ْـم َوَر ُﺳ ــوﻟُﻪُ َواْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣ ُﻧ َ
ﻋﻠﻳـ ــﻪ وﺳـ ــﻠم» -اﻟﻌﺎﻣـ ــﻝ ﻟـ ــرزق أﻫﻠـ ــﻪ ﻛﺎﻟﻣﺟﺎﻫـ ــد ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﺑﻳﻝ اﷲ« ,وﻟﻘـ ــد ﺟـ ــﺎء ﻗـ ــوم إﻟـ ــﻰ اﻟﻧﺑـ ــﻲ –ﺻـ ــﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ وﺳ ـ ــﻠم -وﻓ ـ ــﻳﻬم رﺟ ـ ــﻝ ﻋﺎﺑ ـ ــد ازﻫ ـ ــد ،ﻓﻘ ـ ــﺎﻝ اﻟﻧﺑ ـ ــﻲ» :ﻣ ـ ــن ﻫ ـ ــذا ؟« ﻓﻘ ـ ــﺎﻟوا :رﺟ ـ ــﻝ اﻧﺻ ـ ــرف ﻟﻠﻌﺑ ـ ــﺎدة،
ﻓﻘ ـ ــﺎﻝ –ﺻ ـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ وﺳ ـ ــﻠم» :-وﻣ ـ ــن ﻳﻛﻔﻳ ـ ــﻪ ؟« ﻓﻘ ـ ــﺎﻟوا :ﻛﻠﻧ ـ ــﺎ ،ﻓﻘ ـ ــﺎﻝ اﻟﻧﺑ ـ ــﻲ» :ﻛﻠﻛ ـ ــم ﺧﻳ ـ ــر ﻣﻧ ـ ــﻪ«,
وﺟـ ــﺎءﻩ ﻋﺎﺑـ ــد آﺧـ ــر ،ﻓﻘـ ــﺎﻝ –ﻋﻠﻳـ ــﻪ اﻟﺳـ ــﻼم» :-وﻣـ ــن ﻳؤﻛﻠـ ــﻪ ؟« ﻓﻘـ ــﺎﻟوا :أﺧـ ــوﻩ .ﻓﻘـ ــﺎﻝ –ﻋﻠﻳـ ــﻪ اﻟﺳـ ــﻼم:-
»أﺧ ــوﻩ أﻋﺑ ــد ﻣﻧ ــﻪ« .24ﺣﺗ ــﻰ ﻓ ــﻲ إﺗﻳ ــﺎن اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻟﺷ ــﻬوﺗﻪ ﻋﺑ ــﺎدة ﻣ ــﺎدام ﻫـ ـذا اﻹﺗﻳ ــﺎن ﻛ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻹط ــﺎر
اﻟﺷـ ــرﻋﻲ؛ ﻓﻘـ ــد ﻗـ ــﺎﻝ –ﺻـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـ ــﻪ وﺳـ ــﻠم» :-إن ﻓـ ــﻲ ﺑﺿـ ــﻊ أﺣـ ــدﻛم ﻟﺻـ ــدﻗﺔ« ,ﻗـ ــﺎﻟوا :ﻳـ ــﺎ رﺳـ ــوﻝ اﷲ:
أﻳـ ــﺄﺗﻲ أﺣـ ــدﻧﺎ ﺷـ ــﻬوﺗﻪ وﻳﻛ ـ ـون ﻟـ ــﻪ ﻓﻳﻬـ ــﺎ أﺟـ ــر؟! ﻗـ ــﺎﻝ» :أ أرﻳـ ــﺗم ﻟـ ــو وﺿـ ــﻌﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ـرام أﻛـ ــﺎن ﻋﻠﻳـ ــﻪ وزر؟
ﻓﻛـ ــذﻟك إذا وﺿـ ــﻌﻬﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ــﻼﻝ ﻛ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻪ أﺟ ـ ــر« .25وأﺷـ ــﺎر اﻟﻧﺑ ـ ــﻲ –ﺻـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ وﺳـ ــﻠم -إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟرﺟ ـ ــﻝ ُﻳـ ـ ـؤﺟر وﻳﺛ ـ ــﺎب ﺣﻳﻧﻣ ـ ــﺎ ﻳرﻓ ـ ــﻊ اﻟﻠﻘﻣ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــم زوﺟﺗ ـ ــﻪ؛ ﻓﻘ ـ ــد روى أﻧ ـ ــﻪ –ﺻ ـ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ وﺳ ـ ــﻠم-
ﻗ ـ ــﺎﻝ» :ﻣـ ـ ـﺎ أﻧﻔﻘ ـ ــﻪ اﻟرﺟ ـ ــﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻫﻠ ـ ــﻪ ﻓﻬ ـ ــو ﺻ ـ ــدﻗﺔٕ ،وان اﻟرﺟ ـ ــﻝ ﻟﻳ ـ ــؤﺟر ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻠﻘﻣـ ـ ـﺔ ﻳرﻓﻌﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــم
اﻣرأﺗﻪ« » ...إن ﻓﻲ اﻟﻠﻘﻣﺔ ﺗرﻓﻌﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﻣﻬﺎ ﻷﺟ ار ﻟزوﺟﻬﺎ اﻟذي ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻠﻬﺎ«.
واﻟﻌﺑـ ــﺎدة ﻓـ ــﻲ اﻹﺳـ ــﻼم ﻟﻳﺳـ ــت ﻣﻘﺻـ ــورة ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻓﺣﺳـ ــب؛ ﺑـ ــﻝ ﻫـ ــﻲ ﺗﺷـ ــﻣﻝ اﻟﻛـ ــون وﻛﺎﺋﻧﺎﺗـ ــﻪ؛ ذﻟـ ــك
أن اﻹﺳـ ــﻼم ﻳﻘـ ــرر أن اﻟﻛـ ــون ﻓـ ــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﻋﺑـ ــﺎدة ﻛوﻧﻳـ ــﺔ ﷲ رب اﻟﻌـ ــﺎﻟﻣﻳن؛ وﻟﻛـ ــن ﻣـ ــﺎ ﻳﻣﻳـ ــز اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻋـ ــن
ﺳ ـ ــﺎﺋر اﻟﻣﺧﻠوﻗ ـ ــﺎت ﻫ ـ ــو أﻧ ـ ــﻪ ﻳﻌﺑ ـ ــد اﷲ ﻋ ـ ــن طواﻋﻳ ـ ــﺔ واﺧﺗﻳ ـ ــﺎر ﻣ ـ ــﻊ ﻣﻼﺣظ ـ ــﺔ أن اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن -ﻣ ـ ــن إﺣ ـ ــدى
اﻟزواﻳـ ــﺎ -ﻳﻌﺑـ ــد اﷲ ﻋﺑـ ــﺎدة أﺧـ ــرى دون طـ ــوع واﺧﺗﻳـ ــﺎر ,وذﻟـ ــك ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر اﻟﻌﺑـ ــﺎدة اﻟﻛوﻧﻳـ ــﺔ ,ﻳﻘـ ــوﻝ ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ:
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ِ
ِ
ِ
ات واﻷ َْر ِ
ـون})آﻝ ﻋﻣـران ,(83 :وﻗــﺎﻝ ﺗﻌــﺎﻟﻰ:
ض َ
ط ْو ًﻋــﺎ َو َﻛ ْرًﻫــﺎ َ ٕوِاﻟَ ْﻳــﻪ ُﻳ ْرَﺟ ُﻌـ َ
{ َوﻟَــﻪُ أ ْ
َﺳـﻠَ َم َﻣــن ﻓــﻲ اﻟ ﱠﺳـ َـﻣ َﺎو َ
ﱠ
َن اﻟﻠﱠـﻪ ﻳﺳـﺑﱢﺢ ﻟَـﻪ ﻣـن ِﻓـﻲ اﻟﺳ ِ
ِ
ﱠ ٍ ﱞ
ْ◌ ْر ِ
ﻳﺣﻪُ
ﺻـﻼَﺗَﻪُ َوﺗَ ْﺳـﺑِ َ
ض َواﻟط ْﻳ ُـر َ
ﺻـﺎﻓﺎت ُﻛـﻝ ﻗَ ْـد َﻋﻠ َـم َ
ﱠـﻣ َﺎوات َواﻷ َ
َ
{أَﻟَ ْـم ﺗَ َـر أ ﱠ َ ُ َ ُ ُ َ
ِ
ﱠ
ون})اﻟﻧ ــور .(41 :إ ًذا ﻓ ــﺎﻟﻘرآن ﻳﻘ ــرر أن اﻹﻧﺳ ــﺎن -ﻣ ــن إﺣ ــدى اﻟزواﻳ ــﺎ -ﻳﻌﺑ ــد اﷲ
ـﻳم ﺑِ َﻣ ــﺎ َﻳ ْﻔ َﻌﻠُ َ
َواﻟﻠ ــﻪُ َﻋﻠ ـ ٌ
ﻓ ـ ــﻲ إط ـ ــﺎر اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدة اﻟﻛوﻧﻳ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺑﻌ ـ ــد ﻋ ـ ــن اﻟط ـ ــوع واﻻﺧﺗﻳ ـ ــﺎر؛ وﻟﻛ ـ ــن اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــن زاوﻳ ـ ــﺔ
أﺧ ـ ــرى ﻳﻌﺑ ـ ــد اﷲ إن ﺷ ـ ــﺎء ﻋ ـ ــن طوﻋ ـ ــﻪ اﻟﻣﺣ ـ ــض ٕوارادﺗ ـ ــﻪ اﻟﺑﺣﺗ ـ ــﺔ ,وﻫ ـ ــذا ﻣ ـ ــﺎ ﻳﺟﻌﻠ ـ ــﻪ ﻣﺗﻣﻳـ ـ ـ از ﻋ ـ ــن ﺳ ـ ــﺎﺋر
اﻟﻣﺧﻠوﻗ ــﺎت ,واﻟﻘـ ـرآن ﻳﻘ ــرر ﺗﻠ ــك اﻟزاوﻳ ــﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎرﻳ ــﺔ ﻋﻧ ــد اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻳﻘ ــوﻝ{ :ﻓَ َﻣ ــن َﺷ ــﺎء َﻓْﻠ ُﻳ ـ ْـؤ ِﻣن
َو َﻣ ــن َﺷ ــﺎء َﻓْﻠَﻳ ْﻛﻔُ ْر})اﻟﻛﻬ ــف .(29 :واﻹﻧﺳ ــﺎن إن أﻋ ــرض ﻋ ــن اﻟﻌﺑ ــﺎدة ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟزاوﻳ ــﺔ ﻓﻘ ــد ﺷ ــذ ﻋ ــن
اﻹطـ ـ ــﺎر اﻟﻛـ ـ ــوﻧﻲ اﻟﺗﻌﺑـ ـ ــدي ,وﻫـ ـ ــو ﻟـ ـ ــذﻟك ﻣطﺎﻟـ ـ ــب ﺑـ ـ ــﺎﻟﻌودة واﻟرﺟـ ـ ــوع ﺣﺗـ ـ ــﻰ ﻳﻘﺿـ ـ ــﻲ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذا اﻟﺷـ ـ ــذوذ
واﻻﺧﺗﻼﻝ ,وﺣﺗﻰ ﻳﻌود اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﻛون اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ.
وﻧظ ـ ـ ار ﻷن اﻹﺳـ ــﻼم ﻳﻌـ ــد ﻋﺑـ ــﺎدة اﻟواﺣـ ــد ﻫـ ــﻲ اﻟﻣﻘﺻـ ــد اﻟﻧﻬـ ــﺎﺋﻲ؛ ﻓـ ــﺈن ﻫﻳﺟـ ــﻝ ﻳرﺗـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك اﻟﺣﻛـ ــم
ﺑـ ـ ــﺄن اﻹﺳـ ـ ــﻼم ﺳـ ـ ــﺎﻟب ﻟﻠذاﺗﻳـ ـ ــﺔ اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﺛـ ـ ــﻝ دﻳﺎﻧـ ـ ــﺎت اﻟﺷـ ـ ــرق ﻋﺎﻣـ ـ ــﺔ؛ ﻟﻛﻧـ ـ ــﻪ ﻳﺳـ ـ ــﺎرع ﺑﺑﻳـ ـ ــﺎن أن ﻫـ ـ ــذا
اﻟﺳـ ــﻠب ﻟـ ــﻳس إﻟـ ــﻰ درﺟـ ــﺔ اﻟﻔﻧـ ــﺎء اﻟﻣطﻠـ ــق ﻣﺛـ ــﻝ اﻟﻬﻧدوﺳـ ــﻳﺔ أو اﻟرﻫﺑﺎﻧﻳـ ــﺔ؛ ﻷن اﻟـ ــذات ٕوان ﻛﺎﻧـ ــت ﻣﺳـ ــﻠوﺑﺔ
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗزاﻝ ﺣﻳﺔ ﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻬدف إﺧﺿﺎع اﻟدﻧﻳوي ﻟﻌﺑﺎدة اﻹﻟﻪ اﻷﺣد.26
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟواﻗ ـ ـ ــﻊ إن اﻹﺳ ـ ـ ــﻼم –ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻋﻛ ـ ـ ــس ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ــرى ﻫﻳﺟ ـ ـ ــﻝ -ﻟ ـ ـ ــﻳس ﺳ ـ ـ ــﺎﻟﺑﺎ -ﺑ ـ ـ ــﺄي ﻣﻌﻧ ـ ـ ــﻰ -ﻟﻠ ـ ـ ــذات
اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻳﺔ؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻳؤﻛـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎن ﺷﺧﺻـ ـ ــﻳﺔ ﻣﺳـ ـ ــﺗﻘﻠﺔ ,وﺗﺣﻣـ ـ ــﻝ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳﻔﻳـ ـ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠـ ـ ــﺔ،
وﻋﺑﺎدﺗـ ـ ــﻪ ﻟﻠواﺣـ ـ ــد ﻻ ﺗﺳـ ـ ــﻌﻰ ﻟﻼﻧـ ـ ــدﻣﺎج ﻓﻳـ ـ ــﻪ ،ﺛـ ـ ــم إن اﻹﺳـ ـ ــﻼم ﻳﻘـ ـ ــوﻝ ﺑﺗﻌـ ـ ــﺎﻟﻲ اﷲ ،وﻳﻔﺻـ ـ ــم ﺑـ ـ ــﻳن اﻟـ ـ ــذات
اﻹﻟﻬﻳﺔ واﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؛ ﻓﻛﻳف ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟذاﺗﻳن ﻳﻛون ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻟﻠذاﺗﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟!
وﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﻳﺗﻧ ـ ــﺎوﻝ ﻫﻳﺟ ـ ــﻝ اﻟﻌﺑ ـ ــﺎدات اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻳﺔ ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳ ـ ــذﻛر ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ إﻻ اﻟﺻ ـ ــﻳﺎم واﻟزﻛ ـ ــﺎة ،وﻳﻧظ ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﺻـ ـ ــﻳﺎم ﻧظ ـ ـ ـرة ﺻـ ـ ــﺎﺋﺑﺔ ,ﻓﻳﻌـ ـ ـ ّـدﻩ ﺟﻬـ ـ ــدا إﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻳﺎ ﻳﻬـ ـ ــدف إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﺗﺣـ ـ ــرر ﻣـ ـ ــن ﺧﺻوﺻـ ـ ــﻳﺔ اﻟﺟﺳـ ـ ــد؛ ﺑﻐﻳـ ـ ــﺔ
ﺗﻼﺷ ـ ـ ـﻲ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻـ ـ ــﻠﺔ ﺑ ـ ـ ـﻳن اﻟﺟﺳـ ـ ــد اﻟﻔـ ـ ــردي اﻟﻣﺗﻧـ ـ ــﺎﻫﻲ وﺑـ ـ ــﻳن اﷲ اﻟﻣﺟـ ـ ــرد اﻟﻼﻣﺗﻧـ ـ ــﺎﻫﻲ ،ﻛﻣـ ـ ــﺎ أن
اﻟزﻛﺎة ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن أﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ.27
وﻻ ﻳرﺗﻘ ـ ـﻲ اﻟـ ــروح اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ﻓـ ــوق ﺧﺻوﺻـ ــﻳﺔ اﻟﺟﺳـ ــد واﻟﻣﻠﻛﻳـ ــﺔ اﻟﻔردﻳـ ــﺔ ﻓﺣﺳـ ــب؛ ﺑـ ــﻝ إﻧـ ــﻪ ﻳرﺗﻘ ـ ـﻲ ﻛـ ــذﻟك
ﻓوق ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻌرق واﻟﻣوﻟد.28
وﻟـ ـ ــذﻟك ﻓـ ـ ــﺈن اﻹﺳ ـ ـ ـﻼم ﺛـ ـ ــورة ﺳـ ـ ــﻌت إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﺗﺣـ ـ ــرر ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣدودﻳـ ـ ــﺔ واﻟﺟزﺋﻳـ ـ ــﺔ واﻟﺧﺻوﺻـ ـ ــﻳﺔ ،وﻧظـ ـ ــرت
ﺑﺎﻧﺗﺑ ــﺎﻩ وﺗﻔ ــﺎن ﻣطﻠ ــق إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺟـ ــرد ،واﺳ ــﺗﻬدﻓت ﻏﺎﻳـ ـﺔ واﺣ ــدة ﻓﻘ ــط ﻫـ ــﻲ ﻣﻌرﻓ ــﺔ اﷲ اﻟواﺣ ــد ،وﺟﻌﻠ ــت ﻣـ ــن
اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﺷرطﺎ ﻟﻠوﺟود اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻲ.29

1 - Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, London, The Fontana
Library, 1971, p198.
2 - Ibid, p196-8.
ﻗﺎرن :اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺷﻧﻳطﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،1956 ،ص.151
3 - Ibid, P203.
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4 - Kant, Kritik der Praktischen Vernunft, Werke, Pru., AK., 5:131.
5 - Kant, Kritik der Praktischen Vernunft, Werke, Pru., AK., 5:131.
6 - Kant, Werke, 18:469.
7 - Kant, Kritik der Praktischen Vernunft, Werke, Pru., AK., 5:131.
8 - Kant, Religion within the Limits of Reason Alone, p142.
9 - Kant, Kritik der Praktischen Vernunft, Werke, Pru., AK., 5:129.
10- Kant, Religion within the Limits of Reason Alone, p173.
11- Ibid, p167-8.
وﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﺑــدوي ،ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟــدﻳن واﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﻋﻧــد ﻛــﺎﻧط ،ﺑﻳــروت ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺎت واﻟﻧﺷــر،
 ،1980ص.55
12- Ibid, p162-3.
 -13أﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺳﻝ .8 -5 :1
 -14أي ينكر تأثير عالم ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة.
 -15أي ينكر تأثير عالم الطبيعة في عالم ما وراء الطبيعة.
16- Kant, Religion within the Limits of Reason Alone, p182 ff.
 -17ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻳﻣﻛـن اﻟرﺟـوع إﻟـﻰ :اﻟﻌﻘـﻝ وﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟطﺑﻳﻌـﺔ  -ﺗﺄوﻳـﻝ ﺟدﻳـد ﻟﻔﻠﺳـﻔﺗﻲ ﻫﻳـوم
وﻛﺎﻧط ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺧﺷت ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ.1990،
 -18ﺑوﺗرو ،ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧط ،ص.380
 -19رواﻩ اﻟطﺑ ارﻧ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﻌﺟ ـ ــم اﻟﻛﺑﻳ ـ ــر ،ج ,11ص ,55واﻟﻘﺿ ـ ــﺎﻋﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣﺳ ـ ــﻧد اﻟﺷ ـ ــﻬﺎب ،ج,1

ص.306

 -20اﻟﻔﺧر اﻟرازي ،اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻛﺑﻳر ،ج  ,7ص.60
21- Hegel, Lectures on the Philosophy of History, New York, Dover
Publication, p356.
 -22رواﻩ اﺑــن ﻣﺎﺟــﻪ ،وﻗــد ﻧﻘــﻝ اﻟﻌ ارﻗــﻲ ﺗﺻــﺣﻳﺣﻪ ﻋــن ﺑﻌــض اﻟﻌﻠﻣــﺎء .واﻟﺣــدﻳث ٕ -وان ﻗــﺎﻝ أﺣﻣــد

ﺑﺿﻌﻔﻪ -ﻓﺈن ﻟﻪ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ ﺷواﻫد ﺗزﻳﻝ ﺿﻌﻔﻪ.
 -23رواﻩ ﻣﺳﻠم.

ﻳدا ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣـوﻝ اﻟﻌﻣـﻝ ﻣدﻋﻣـﺔ ﺑﺷـواﻫد ﻣـن اﻟﻘـرآن
 -24اﻧظر ﻣز ً
واﻟﺳــﻧﺔ ﻋﻧــد اﻹﻣــﺎم ﻣﺣﻣــد أﺑــﻲ زﻫ ـرة :ﺗﻧظــﻳم اﻹﺳــﻼم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ,1976 ،
ﺧﺎﺻﺔ ص 187وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -25رواﻩ ﻣﺳﻠم.

26- Hegel, Lectures on the Philosophy of History, p357.
27- Ibid, p356.
28- Idem.
29- Idem.
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ترانيم مسيحية في الخليج العربي


ھالل الحجري

في سنة 1889م تأسست في نيو ب َر ْنزويك بالواليات المتحدة األمريكية حركة تبشيرية
عرفت بـ»اإلرسالية العربية«  ،Arabian Missionھدفھا -كما أعلن في مشروعھا-
»تنصير شبه الجزيرة العربية« .كان العقل المدبر الذي تحمس للفكرة ونَظّرھا ھو
البروفيسور جون النسنج ،أستاذ لغة العھد القديم وتفسيره بمعھد الالھوت التابع لكنيسة
اإلصالح بنيوجرسي .تكون المؤسسون من صامويل زويمر ،وجيمس كانتين ،وفيليب
فليبس ،لكن زويمر وكانتين كانا المحركين الفعليين لإلرسالية على المستويين العملي
والكتابي .خالل الفترة من  1891إلى  1973قامت اإلرسالية عبر مراكزھا األساسية في
البصرة ومسقط والبحرين والكويت بأنشطة تنصيرية واسعة في الخليج العربي تنوعت بين
العمل الطبي ،والرحالت ،وبيع الكتب المقدسة ،والتدريس ،والتبشير في األسواق
والتجمعات العامة ،ربما لم تنجح اإلرسالية في ھدفھا المعلن كما خطط لھا؛ ولكنھا نجحت
في خلق خطاب ديني متراكم حول المنطقة تشتمل عليه مجلة اإلرسالية Neglected
 Arabiaأو »العربية المنسية« ،وكذلك بعض الكتب التي ألفھا أبرز المبشرين في
اإلرسالية مثل صامويل زويمر وبول ھاريسون .خالل دراستي الحالية بجامعة كيمبريدج
لصورة ُعمان في ھذا الخطاب الديني عبر منھج االستشراق والدراسات ما بعد
االستعمارية ،لفت نظري وجود قصائد وترانيم كانت تعزف في الكنائس ،وتتصل اتصاال
مباشرا بأنشطة اإلرسالية في الخليج العربي ،وقد قمت بترجمة بعض ھذه النصوص
ألھميتھا في تتبع الصورة المتخيلة حول عرب الجزيرة في أذھان المبشرين األمريكان.
 أكاديمي وباحث من عُمان .
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النص األول ھو أنشودة اإلرسالية وقد ألفھا البروفيسور جون النسنج سنة 1889م ،وكانت
بمثابة »النشيد الوطني« الذي يعزف في أية صالة أو ق ّداس حول الجزيرة العربية .والنص
الثاني :قصيدة ساخرة ھجائية أشبه بالمناحة ،كتبھا القس ھنري ھاريس جي َسب -المب ّشر
المشھور في بيروت والذي قضى ستين سنة مبشرا في العالم العربي -يستنھض القس
جي َسب -بأسلوب تحريضي ھجائي» -مجلس الخارجية« في كنيسة اإلصالح بأمريكا الذي
تقاعس عن دعم »اإلرسالية العربية« في بداية المشروع .نشرت القصيدة في مجلة
اإلرسالية سنة 1910م .والنص الثالث :ترنيمة قام بتأليفھا القس بيتر زويمر ،األخ
األصغر لصامويل زويمر وأحد المؤسسين لمركز اإلرسالية في مسقط ،مستعينا بقصيدة
شھيرة للشاعر األمريكي بَيَرْ د تيلَر عنوانھا »أغنية حب بدوية« ،ول ّحنھا الملحن األنجلو-
إيطالي سيرو بينسوتي ،وقد نشرت الترنيمة في مجلة اإلرسالية سنة 1914م .والنص
الرابع :قصيدة كتبتھا فرانسيس تو ْمز ،من أطفال اإلرسالية الذين ولدوا في الجزيرة
العربية ،ثم رجعت إلى أمريكا في سن المراھقة للدراسة ولم تعد ،نشرت سنة 1919م في
مجلة اإلرسالية ھذه القصيدة المعبرة عن طفولتھا في الجزيرة العربية وشوقھا إليھا .أما
النص األخير فھو قصيدة للشاعرة األمريكية إليزابيث باتون موس ،نشرتھا في مجلة
اإلرسالية سنة 1934م ،حين كانت مبشرة في بالد فارس .القصيدة تؤكد الفكرة األساسية
التي ينطلق منھا معظم المبشرين التابعين لـ»اإلرسالية العربية« ،وھي أن إسماعيل ھو
أصل العرب ،وأحفاده اآلن في الجزيرة العربية ورثوا صفاته التي جاءت في الكتاب
ون إِ ْن َسانا ً َوحْ ِشيّا ً يُ َعا ِدي ْال َج ِمي َع َو ْال َج ِمي ُع يُ َعا ُدونَهَُ ،ويَ ِعيشُ ُم ْستَ ْو ِحشا ً ُمتَ َحدﱢيا ً
المق ّدس» :يَ ُك ُ
ُك ﱠل إِ ْخ َوتِ ِه« )تكوين إصحاح .!(16
 -1ترنيمة اإلرسالية العربية )بروفيسور جون النسينج(
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ھناك أرضٌ َمنسيّة منذ زمن
ھناك قو ٌم ما زالوا منبوذين
ّ
لكن الربﱠ اصطفاھم للحق والرحمة
من أجل ُحبﱢه لھم
****
أر ﱡ
ق من ھفھفة النسيم في لياليھم
و أوف ُر من خيا ِمھم الشاردة
و أقوى من رمالِھم ال َمنيعة
ھو ُحبﱡه لھم
****
دارھم
إلى المسلمين في ُع ْق ِر ِ
النازف في قي ِده
أجل ال َع ْبد
ِ
و من ِ
الضارع في الصحراء
ي
إلى البَدو ﱢ
ِ
فلنَجْ لِبْ ُحبﱠ ال ﱠربﱢ لھم
****
َع ْب َر َو ْع ِد ال ﱠربﱢ في كتابه ال ُمقَ ﱠدس
َع ْب َر تضحيته طوا َل التاريخ
ب الذي تَ ّو َج الدھو َر
َع ْب َر الصلي ِ
فلنُ ِريھم ُحبﱠه لھم
****
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بالصالة ال ُمعين ِة دائما
بالقوة ال ُمھيمنة
ﱢ
ضب
بال ُحبﱢ الذي ال يَ ْن َ
فلنُبلّغ ُحبﱠه لھم
****
إلى أبنا ِء الصحراء ال ُغرباء
إلى قبائلِھا و َم َمالِ ِكھا
إلى ماليين بالد العرب السعيدة
فلنُمجّد ُحبﱠه لھم.
سب(
 -2ال ت ْ
َص َدعُوا بھا )القس ھنري ھاريس جي َ
ّين ّ
بأن السفينةَ على حافّة الساحل
ال تَصْ َد ُعوا بين ال َوثني َ
ّان
إنھا ُمح ّملة بال َخالص ،والرﱠبﱢ  ،والرﱡ ب ِ
ّ
لكن ال َم ﱠد انحسر وتركھا عاليةً ويابسةً،
ب وف ّ
ض ٍة ،وھدايا غالي ٍة ورخيص ٍة،
م ﱞد من ذھ ٍ
ت وأق ﱠل منھا،
ت ذھبيّ ٍة ودوالرات ،سنتا ٍ
ُع ْمال ٍ
ت أخرى ،من قسو ِة الزمن.
تدفّق إلى قنوا ٍ
****
ّين ّ
بأن القطا َر خار َج ال َم َسار
ال تَصْ َد ُعوا بين ال َوثني َ
ُ
الزيت وانقطع التيّار
نَفِ َد
»مجلس الخارجيّة« انحرف ب ُر ّكابه وحُمولته
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و رس ُل الرحمة فيه عليھم االنتظار ،رغم تلھفھم للمسير
ُ
الزيت وافرا ،والقطا ُر يجري بسھولة
كان
و لكنّه ذھب قطرة قطرة حتى نَفِد.
|****
توقف عن التدفق
ﱢين بأن ال ﱠس ْي َل
َ
ال تَصْ َد ُعوا بين ال َوثني َ
كان يتوالى من الجبال الشامخ ِة مطرًا وثلجًا ونَدًى
جدول ونُھيْر
طوفان ،إلى
نھر و
ٍ
ٍ
و تح ّول إلى ٍ
ت والتال َل البعيدة
لقد أبھ َج السھو َل والجبا َل ،البحيرا ِ
و لكنّه َج ّ
ف! والعطاشى لن يشربوا بعد اآلن،
ّ
مجلس الخارجية« ُمھ ﱠد ٌد بالديون ال ُمكبﱢلة!
ألن »
َ
****
ّين ،ال تَصْ َد ُعوا بين اليھود!
ال تَصْ َد ُعوا بين ال َوثني َ
األخبار الكئيبة؛
ال تَصْ َد ُعوا بين المسلمين ،بھذه
ِ
خشيةَ ْ
َ
جالوت منّا ،ويُفشوا عا َرنا
أن يَ ْس َخ َر أبنا ُء
الكنائس التي تَعھّدت بالحق والوال ِء للمسيح
بأ ّن
َ
ُ
لم تَ ُع ْد تطي ُع أوام َره ،لم تَ ُع ْد تَ
ُراخ
كترث لص ِ
ُ
الماليين ،التي ستُ ْت َر ُ
تموت بأحزانھا!
ك اآلن
****
ّين ،ولكن بُوحوا بھا ل َسيﱢ ِدكم.
ال تَصْ َد ُعوا بھا بين ال َوثَني َ
اجثوا على ركبكم ،أيھا المسيحيون ،وقولوا كلمة الحق؛
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ب منكسرة،
»اعتقدنا بأنا أسلمنا أنف َسنا جمي َعھا إلي َ
ك ،لكننا اآلن بقلو ٍ
نرى بأنا تخاذلنا في عطائِنا،
كامل ،نھَبُ أنف َسنا كلھا إليك«.
باستسالم
لذا ،و
ٍ
ٍ
ّينّ ،
بأن كنيسة المسيح ُحرّة،
حينھا اصدعوا بين ال َوثني َ
و أن َم ّد الحُبﱢ يعلو لتطف َو السفينة مرة أخرى،
و ّ
زيت النعمة يتدفّ ُ
َ
ق ليجري القطار العالق،
أن
و ّ
أن أنھا َر الرحمة قادمة كالطوفان،
لتمن َح السعادةَ لألُ َمم ،وتُمجﱢ َد َربﱠنا.
 -3المسيح في سبيل بالد العرب )القس بيتر زويمر(
إليك
من الصحراء جاء ِ
يتك,
يا بال َد العرب! ھذه أمن ِ
مليكك.
صك و
ُمخلّ ُ
ِ
إنه َم ْكس ﱞو بالنار المق ﱠد َسة!
سماواتك ال ُم َزيّنة بالنجوم يقف,
تحت
ِ
ُ
منتصف الليل يَسمع صيحتَه.
و
إنه يُحبﱡ ِك! نع ْم ,يُحبﱡ ِك بشغف!
ب ُحبﱟ ال يمكن أن يموت!
ب ُحبﱟ ال يمكن أن يموت!
ص ُر
رغم أن
الشمس تَ ْخ َ
َ
و النجو ُم تَذبُ ُل
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ُ
ب القيامة تَتجلّى!
و
صفحات كتا ِ
****
العطرة الرقيقة للسالم
اسمعي كلماتِه
ِ
الخالصُ من الخطيئة والعار!
انظري! إنّه ُ
يقف ويداه مبسوطتان
استنكافك عنه.
إنه ُمو َج ٌع من
ِ
نسيم◌َ الليل يَھ ِمسُ ,
أنصتي! إن ِ
اآلن
ص ِك يَ َع ْ◌ب ُر َ
بأن ُمخلﱢ َ
يداه ُم َس ﱠمرتان وعلى جبينه تا ٌج شوكي
ينطق بحُبﱟ ال يمكن أن يموت!
ص ُر
رغم أن
الشمس تَ ْخ َ
َ
و النجو َم تذبل
ب القيامة تَتجلّى!
ت كتا ِ
و صفحا ِ
****
إليك
ليال خطواتُه منقادةٌ ِ
يدفعھا الشو ُ
ق من قلبِه
ليسم َع من ِشفا ِھ ِك ال ُملطّ َخ ِة باإلثم
ُ
تبعث الطمأنينة.
الصالةَ التي
قلبك,
افتحي َ
باب ِ
ُ
الضيف َمجْ حودا؛
لم يَ ُع ْد ھذا
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دعيه يدخلْ ويُخبرْ ِك اآلن
عن ُحبﱢه الذي ال يمكن أن يموت!
ص ُر
رغم أن
الشمس تَ ْخ َ
َ
و النجوم تذبُل
و صفحات كتاب القيامة تَتجلّى!
 -4إلى بالد العرب )فرانسيس تو ْمز(
أنك أرضي وموطني،
بال َد العرب ,رغم ِ
إليك.
ال أملك إال التعبي َر عن شوقي ِ
سمائك.
مطل ُع الفَجْ ر ،األقما ُر والنجو ُم التي رأيتُھا ألول م ّرة في
ِ
فيك.
تباشي ُر ابتسام ِة األم ،والعنايةُ األبويّة التي أحسستُھا ِ
لك ،يا بال َد العرب!
ُحبّي إللھي الذي ھو بعضٌ من ُحبّي ِ
ُ
عرفت ال ُج ُز َر الصحراويّة للبحرين،
لقد
حيث الآلل ُئ الجميلةُ تُوجد وتُطلب وتُباع
بأموال باھظة ال تُع ّد.
ُ
ركضت على الشواطئ الرمليّة ألجم َع األصداف؛
حافيةَ القدمين
مال المتحركة شيّ ُ
دت ُم ُدنًا ُمح ّ
بقط ٍع
صنة ِ
و من ال ﱢر ِ
من األخشاب البيضاء الطافية؛ ثم غمرتُھا ،بخوف طفولي،
ضحْ ضاح بحر النھائي.
في َ
خمائل رأيتُھا في مسقط والبحرين؛
ُ
ق في البصرة عطوفا وحانيا
و
رأيت النخ َل الرشي َ
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على السواقي الرطبة.
ُ
ي
أحببت
لقد
َ
الجروف ال َو ْعرة في شاطئ ُعمان.؛ العوي َل ال ُمد ّو َ
حرب األمواج القاسية وھي تضربُ دون كلَ ٍل
و
َ
تلك الصخو َر الباسلة التي لن تستسل َم أبدا.
ُ
لك يزداد.
فيك ،و ُحبي ِ
أحببت ك ﱠل شيء ِ
صخورك العارية
خلف شواطئِك الرملية اللين ِة و
َ
ِ
ضا غنيّة أرض َي ال َموعودةَ,
أرى أر ً
ق ،أتو ُ
ي األبديﱡ  ،أتو ُ
ق
إنھا اختيار َ
إليك ،يا ُم ْنيَة قلبييا بال َد العرب.
ِ
الرب يسمع )إليزابيث باتون موس(
 -5إسماعيل
ّ
إسماعيل! »ال ﱠربﱡ يسمع!« اس ٌم أوح َي به
لجنس العرب
ب
َ
ليكون أو َل أ ٍ
ِ
ابن أ َمة،
ُمتوحﱢ ًشا ،فخو ًراُ ،متح ﱢديًاَ ،
قاطنًا وحي ًدا للصحراء.
ق
»يسم ُع الربﱡ !« حين ضحك إبراھي ُم ،غي َر ُمص ﱢد ٍ
و في شك ساخر ،من الكلمة الموعودة،
متوسال بأن يشار َكه إسماعي ُل ،فتاه البكر،
الرعايةَ اإللھيةفأسبغ عليھما الربﱡ بركتَه ونعمتَه.
َ
يموت من العطش
»يسمع الربﱡ « كاد الفتى أن
و لكنه نجا حين انفجر ينبو ُ
ع الماء في البَ ّريّة
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و ذاع صيتُه في كل مكان
ُ
االعتراف بذ ّريتِه ك ُغزا ٍة فاتحين.
و تم
ُ
االبن أن يكون قُرْ بانًا
»يسمع الربﱡ « يتوسل
فيُف َدى الجمي ُع بواح ٍد ،بكبش
و يُرسل الشھي ُد ُمت ﱠوجا بالنجوم
أمل في الحصاد.
لينشر بذو َر الكلمة الطيبة ،دون ٍ
»يسمع الربﱡ « صلواتِنا.
الحريم ال ُمظلم
السوق ،و
ننظر استجابتَھا من الواح ِة ،و
ِ
ِ
لع ﱠل قبيلة إسماعي َل العاصية
نكسبُھا بال ُحبﱢ ؛ لتعو َد إلى الرعيّة الموعودة.
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ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻲ اﻟﻐرب

1

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﺗب اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﺣوﻝ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ
ﻋزﻳز اﻟﻛﺑﻳطﻲ إدرﻳﺳﻲ



ﺗوطﺋﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻛرم ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -وﺳﻳرﺗﻪ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط
اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ
ﺑﻌﺻر اﻟظﻼم أو »ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺟﻬﻝ« 2ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ رﻳﺗﺷﺎرد ﺳوذرن ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﺗﺳود ﺗﺻورات
ﻏرﻳﺑﺔ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ،ﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻳﻬﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ
اﻟرؤﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳطورة ،واﻹﺷﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺧراﻓﺔ ،واﻟدﻳن ﺑﺎﻟﻬرطﻘﺔ  ...إذ ﻛﺎن:
»اﻟﺣس اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟوﺳﻳط ﻣﺷﺑﻌﺎ ﺑﺗرﻗب ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ،وﻛﺎﻧت ﻛﺗﺎﺑﺎت
آﺑﺎء اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺑﻌض ﻧذر اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم ورؤﻳﺎ ﻳوﺣﻧﺎ ﻗد ﺣددت أﻣﺎرات
ﻟذﻟك ،وﻗد رأى اﻟﺷراح واﻟﻼﻫوﺗﻳون ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري(
أن اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣداً واﻹﺳﻼم ﻳدﺧﻼن ﻓﻳﻬﺎ ،وﻫﻛذا ﺑدأ اﻟﻧظر ﻣﻧذ ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺑﻛرة ﻟﻠﻧﺑﻲ
ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺳﻳﺢ اﻟدﺟﺎﻝ؛ اﻷﻣﺎرة اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻠﻳوم اﻵﺧر .وﻛﺎﻧت اﻧﺗﺻﺎرات
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ اﻟدﺟﺎﻝ  ...وﻛﺎن اﻟﺗطور
اﻹﺳﻼم »اﻟدﻧﻳوﻳﺔ« ﺗﻐذي ﻫذا اﻟﺗﺻور ّ
اﻟوﺣﻳد اﻟذي ط أر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺑﻲ واﻹﺳﻼم

 باحث من المغرب .

1

ﺣﻘﺑﺔ أ ودو ار ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ اﻟﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺻﱡور ﺑﻌد أن أروا اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻣﺟرد ظﻬور
اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي«.3
واﺳﺗﻣرت اﻟﺿﻼﻻت ﺗﺧﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ُﻳﻌﺗﻘدون
ﻛﻣﺻدر ﻣوﺛوق ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌوام؛ ﺣﻳث ظﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﻳردد »أن اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣدا وﻣطران أو
ﺑطرﻳق ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ،ﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ ﺑطرﻳق اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻓﺷﻛﻝ ﻫرطﻘﺔ اﻧﻔﺻﻠت ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻋن
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ« .4وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻧورﻣﺎن داﻧﻳﻳﻝ 5ورﻳﺗﺷﺎرد ﺳوذرن وآﺧرﻳن
ذﻫﺑوا إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﺑﻳزﻧطﻲ اﻷﺻﻝ أﻳﺿﺎ؛ ﻓﺄن اﻟذﻳن ﻗﺎﻟوا ﺑﻪ ﻟم ﻳﺷﻐﻠوا أﻧﻔﺳﻬم ﺑﻧﻘض
اﻟﺗﺻور اﻟﺳﺎﺑق؛ ﺑﻝ اﻋﺗﻘدوا أن اﻟرؤﻳﺗﻳن ﺗﺎرﻳﺧﻳﺗﺎن ،وﻳﻣﻛن أن ﺗﻛﻣﻝ إﺣداﻫﻣﺎ اﻷﺧرى؛ ﻟﻛن
اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻬذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻟظﺎﻫرة اﻹﺳﻼم ﺑﻌدت ﺑذﻟك ﻋن أﺻﻠﻪ ،وﺟﻌﻠت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺗﺗطور ﺗطو ار ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻏص ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﺛﻳرة ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر داﻟﻔرﻧﻲ وداﻧﻳﻳﻝ،6
ذﻫب ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﻳﻝ اﻹﺳﻼم وﺛﻧﻳﺔ ﻓﺿﻳﻌﺔ ﺗﻌﺑد ﻣﺣﻣدا واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻵﻟﻬﺔ ﻏﻳرﻩ.7
وﻣ ــن اﻟﻐرﻳ ــب أن ﻫ ــذﻩ اﻟﺻ ــورة اﻟﻣﺗﺧﻳﻠ ــﺔ ﻗﺎﻣ ــت واﺳ ــﺗﻣرت وﻗﺎوﻣ ــت ﺣﺗ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳ ــﺎت اﻟﻌﺻ ــور
اﻟوﺳطﻰ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷوﺳـﺎط؛ ﺑـﻝ واﺷـﺗد اﻟﺗﻠﻔﻳـق واﻻﻓﺗـراء ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺑـﻲ ﻣﺣﻣـد –ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ
وﺳــﻠم -طﻳﻠــﺔ اﻟﺣــروب اﻟﺻــﻠﻳﺑﻳﺔ؛ وذﻟــك ﻟﻧــزع ﻣﺻــداﻗﻳﺗﻪ ﺑوﺻــﻔﻪ ﺧــﺎﺗم اﻟرﺳــﻝ ،وﺣــﺎﻣﻼً ﻟرﺳــﺎﻟﺔ
إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﺗدع ٕواﻟﻰ اﻟﻌـدﻝ واﻟﻣﺳـﺎواة واﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﺎﻹﻧﺳـﺎن ﺧﻠﻳﻔـﺔ اﷲ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻷرض ﻣﻣـﺎ
ﻳﻬ ــدد ﻣﺻ ــﺎﻟﺣﻬم اﻟدﻧﻳوﻳ ــﺔ وﺷ ــرﻋﻳﺗﻬم اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،وأﻳﺿ ــﺎ ﺑﻐ ــرض اﻟﻧﻳ ــﻝ ﻣ ــن ﻗ ــوة أﺗﺑﺎﻋ ــﻪ وأﻧﺻ ــﺎرﻩ
ﻣﻬم ﻣن أﺳس وﺣدﺗﻬم وﺗﺿﺎﻣﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم.
اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﺿرب أﺳﺎس ّ
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 ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳثﻟﻛن ﻣﻊ إطﻼﻟﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﻳﻳر ﻋﻣﻳق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ
ﻟﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -وﻟرﺳﺎﻟﺗﻪ ،ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧوع وﺗﻌدد اﻟدراﺳﺎت
واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌت ﺣﻳﺎﺗﻪ وﺳﻳرﺗﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
واﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ -ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ وﻷﻫداف ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ أو ﻧزﻋﺎت ﻋﺻﺑﻳﺔ أو اﺳﺗﻌﻼﺋﻳﺔ
أﺑﺧﺳت اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺣﻘﻪ ،-ﻛﺎﻧت إﺳﻬﺎﻣﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ وﺳﺑﻳﻼ ﻣﻬﻣﺎ
ﻟﺗﻧوﻳر اﻟرأي واﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ رﺟﻝ ﻣﺗﻣﻳز- ،اﺳﺗطﺎع ﺑﻔﻌﻝ ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺧﻠﻘﻪ
اﻟرﻓﻳﻊ وﻣواﻗﻔﻪ اﻟراﺳﺧﺔ -إﺧراج أﻣﺔ ﻣن ظﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟﻬﻝ إﻟﻰ أﻓﺎق أرﺣب ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﺗﺣﺿر ،وﻳﻣﻛن إرﺟﺎع أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﻧطﻘﻲ إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ -دون أن
ﻧﺣﺻرﻫﺎ -ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺟدﻳد )اﻟﺗﻔوق اﻟﻐرﺑﻲ( واﻟدﻳﻧﻲ )ﺗﺿﺎؤﻝ
ﻛﻔﺔ اﻟدﻳن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ( ﻟﻠﻐرب واﻟﺷرق ﻣﻌﺎ ،واﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﻛﻝ ﺿﻔﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐرب إﻟﻰ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺟري ﺑﺎﻟﺿﻔﺔ اﻷﺧرى.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وطواﺋف ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻳﻪ
دراﺳﺎﺗﻬم ﻟﻠﺷرق )ظﺎﻫرة اﻹﺳﺗﺷراق أوﻻ ،ﺛم ﻣﺎ ﺑﻌد-اﻻﺳﺗﺷراق ﺛﺎﻧﻳﺎ(.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﺣﺗﻛﺎك اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣﻬﺎ اﻟوﺻوﻝ
إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻳدي اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻓﻲ
اﻟﺑداﻳﺔ ،واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻻﺣﻘًﺎ ،وﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ.
راﺑﻌﺎ :ﺗطور وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب،
وﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋن اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ،
ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،أم ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت إﻟﻳﻬﺎ أو ﻛﺗﺑت ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻓﺿﻼً
ﻋن إﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن ﻧﻘد ﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن واﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ –
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -وﻣﺎ أﺧذوﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻋﻳوب وﻧواﻗص وﺛﻐرات ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ،
اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﻳﻛن ﻣﺗﻳﺳ ار ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ.
ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟﺗطورات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘوﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدراﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ »اﻵﺧر The

 «Otherوﺗﺎرﻳﺧﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟواﺳﻊ اﻟذي وﻟّدﺗﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺎت وﻧظرﻳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ
وﻣﻧﻬﺟﻳﺎ وﻓﻛرًﻳﺎ؛ ﻣﺛﻝ ﻧظرﻳﺔ إدوارد ﺳﻌﻳد وﻣﻧظورﻩ ﺣوﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرق ﺑﺎﻟﻐرب
ﻣﻌر ًﻓﻳﺎ
ً
ﺗﻣس
واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣوﻟّدة وﻏﻳرﻫﺎ ،ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس إﻳﺟ ًﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﻐرب ﻟﻶﺧر ،وان ﻛﺎﻧت ﻟم ّ
ﺑﻌﻣق دراﺳﺎت ﻫذا اﻟﻐرب ﻋن ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم.8-
ﺳﺎدﺳﺎ :وﻫذا ﻋﻧﺻر ﺣدﻳث وﻣﻬم ﺟدا واﻋﺗﻧﺎق اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻟﻺﺳﻼمٕ ،واﻋﺎدة
ﻛﺗﺎﺑﺗﻬم ﺳﻳرة اﻟرﺳوﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -دون ﻋﺻﺑﻳﺔ أو دواﻓﻊ أﻧﺎﻧﻳﺔ إﻻ ﺗﻌرﻳﺔ اﻟﻠﺛﺎم
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ﻋن اﻟﺣق واﻟواﻗﻊ ،ﻣﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻟدى
ﻓﺋﺔ ﻋرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻧﻬم.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن
ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺻورة اﻟرﺳوﻝ اﻷﻛرم ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻲ اﻟﻐرب دون
اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻛﺗب اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت أ وﺗرﺟﻣت ﻣن طرف اﻟﻐرﺑﻳﻳن
أﻧﻔﺳﻬم ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻧﺟﻠو-ﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ اﻟذي ﻳﺟﺳد ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻟﻠﻐرب ﺑﺄﺳرﻩ؛ إذ
ﺗزاﻳد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﺑﺷﺧص اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -وﺣﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن
اﻟﻌﺷرﻳن ،اﻷﻣر اﻟذي أﺳﻬم ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﺣوﻝ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ؛ ﺣﻳث ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷرق اﻹﻧﺟﻠﻳزي اﻟﻣﺷﻬور ﻣﺎرﻏوﻟﻳوث (D. S.
ﺳﺑﺎﻗﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ ) Mohammad and the Rise
)ّ Margoliouth

» (of Islamﻣﺣﻣد وﻧﻬوض اﻹﺳﻼم« 9اﻟذي ﺻدر ﻋﺎم 1905م ،ﺗﻼﻩ ﻛﺗﺎب )ﺛﻳوﻓﻳﻝ ﻣﻧزﻝ:
» (Theophil Menzelﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد ودﻳﻧﻪ«
» Sellﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد«
اﻹﺳﻼم«
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ﻋﺎم 1912م ،ﻓﻛﺗﺎب إدوارد ﺳﻳﻝ Edward

دري ﻛوت » Dray Cottﻣﺣﻣد ﻣؤﺳس
ﻋﺎم 1913م ،ﺛم ﻛﺗﺎب ا

ﻋﺎم 1915م.

ﻋرﻓت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻳن اﻟﺣرﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺻدور ﻛﺗﺎب ﺛﻳودو ار ﺑﺎرﺗن
)» (Theodora Bartenأﺣﺎدﻳث ﻋن ﻣﺣﻣد وأﺗﺑﺎﻋﻪ« 13ﻋﺎم 1932م.
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ﺑﻌد ذﻟك ﺳطﻊ ﻧﺟم وات ﻣوﻧﺗﻐﻣري  M. Wattﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺻﺎر ﻣرﺟﻌﻬﺎ
اﻟرﺋﻳس ﻟﻛﻝ اﻟدارﺳﻳن اﻟﻐرﺑﻳن ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدور ﻋﻣﻠﻪ اﻷوﻝ» :ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﻛﺔ« ﻋﺎم
 ،1953واﻟﺛﺎﻧﻲ» :ﻣﺣﻣد ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ« 14ﻋﺎم 1956م.
ﻫذا وﻗد ﺷﻛﻝ ﺻدور ﻛﺗﺎب أﻟﻔرﻳد ﻏﻳوم  Alfred Guillaumeاﻟﻣوﺳوم ﺑـ»ﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد :ﺗرﺟﻣﺔ
ﻟﺳﻳرة رﺳوﻝ اﷲ ﻻﺑن إﺳﺣق« 15ﻋﺎم 1955م ،إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ
أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺑﻛرة.
ﻣﺻدر
ًا
اﻟﻐرب ﺑﺗﻳﺳﻳرﻩ
ً
وﺷﻬد ﻋﻘد اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ظﻬور ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺗب ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﻛﺗﺎب )ﻣﺎﻳﻛﻝ إدوارد Michael

» Edwardeﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد :رﺳوﻝ اﷲ«
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اﻟذي ﻧﺷر ﻋﺎم 1964م ،وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ ﻛﺗﺎب ﺑﺎﻳك E. R.

 Pikeاﻟﻣوﺳوم ﺑـ»ﻣﺣﻣد :اﻟﻧﺑﻲ ودﻳن اﻹﺳﻼم«
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اﻟذي ﻧﺷر ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻋﺎم 1968م ،وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ

ﻛﺗﺎب )ﺟون ﻏﻠوب  (John Glubbاﻟذي ﺣﻣﻝ ﻋﻧوان» :ﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد وأزﻣﻧﺗﻪ« 18ﺳﻧﺔ 1970م.
وﻋرف اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،ظﻬور أﺣد أﻫم ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب
ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠم )ﻣﺎرﺗن ﻟﻳﻧﻐز  (Martin Lingsاﻟﻣوﺳوم ب» :ﻣﺣﻣد :ﺣﻳﺎﺗﻪ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻗدم اﻟﻣﺻﺎدر«
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ﺳﻧﺔ 1983م ،وﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺻدر ﻛﺗﺎب »ﻣﺣﻣد«

20

ﻟﻣﻛﺎﻳﻝ ﻛوك  Michael Cookﻋن ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺳﻔورد ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ »ﺳﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲ«.
أﻣﺎ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻓﻌرف ﺻدور ﻛﺗﺎب ﻛﺎرﻳن آرﻣﺳﺗروﻧﻎ » Karen Armstrongﻣﺣﻣد :ﺳﻳرة
ﻧﺑﻲ« 21ﺳﻧﺔ1992:م ،وﻗد ﺗرﺟم ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن طرف ﻓﺎطﻣﺔ ﻧﺻر وﻣﺣﻣد
ﻋﻧﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1998م.22
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ﻟﻘد أﺳﻬﻣت ﻫذﻩ -اﻟﻛﺗب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دراﺳﺎت أﺧرى ﺣوﻝ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت
اﻷوروﺑﻳﺔ -ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وأﻓﺿﻝ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻐرﺑﻳﻳن
اﻟﻣﺗﺣوﻟﻳن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻻﺳﻳﻣﺎ أوﻟﺋك اﻟذﻳن اﻋﺗﻧﻘوﻩ ﻋﺑر اﻟﺗﺻوف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌروف
ﺑﺎرﺗﻛﺎزﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﻳﺔ ﻣﺣﺑﺔ اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺗرﻗﻲ واﻟوﺻوﻝ ،وﻟﻌﻝ
أوﺛق ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ه وﻛﺗﺎب اﻟﻣﻔﻛر اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﻣﺎرﺗن ﻟﻳﻧﻐز اﻟﻣوﺳوم
ﺑـ»ﻣﺣﻣد :ﻣن ﺧﻼﻝ أﻗدم اﻟﻣﺻﺎدر« اﻟذي ﻧﺎﻝ ﺑﻪ ﻋدة ﺟواﺋز ﻋرﺑﻳﺔ ٕواﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت آﺧرﻫﺎ
ﺟﺎﺋزة أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ »ﻣﻬرﺟﺎن ﻣﺣﺑﺔ اﻟرﺳوﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم23«-؛ ﺣﻳث أﻋﺎد اﻟﺣق إﻟﻰ
ﻧﺻﺎﺑﻪ ﺑﺈﻧﺻﺎف اﻟرﺳوﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،-ووﺿﻊ ﺳﻳرﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دون ﻣﻐﺎﻻة أو
ﻣﺟﺎﻧﺑﺔ ﻟﻠﺻواب ،ﻣﺗﻣﻣﺎ ﺑذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد ﺑدأﻩ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻗﺑﻠﻪ ،اﻟذﻳن أوﺻﻠﻬم
ﺑﺣﺛﻬم وﺗﺗﺑﻌﻬم ﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺳم وﻗدرﻩ وﻋظم
ﺷﺄﻧﻪ ،دون اﻻﻏﺗراف ﻣن ﻓﻳض ﻫدﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.
ﻧﻣﺎذج ﻣﻧﺻﻔﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻏرﺑﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺣوﻝ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم-
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ﻟﻌﻠﻪ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺻدق اﻷدﺑﻲ أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻗد ﺟﻬروا ﺑﺄﻋﻠﻰ
أﺻواﺗﻬم إﻧﺻﺎﻓﺎ ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻲ وﺳط ﻏرﺑﻲ ﻣﺷﺣون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺟﺎﻫزة
وﺗﺻورات واﻫﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻔﻬﻣﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم وﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ,وﻓﻲ زﻣن ﻛﺎن اﻟﻌداء واﻟﺻراع ه
وﺳﻣﺔ اﻟﻌﺻر؛ إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ -ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺣﻘدﻫﺎ -ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻳﺎ وراء ﺗﺷوﻳﻪ ﺻورة

7

اﻹﺳﻼم ،وﻧﺑﻳﻪ ﻟدى اﻟﻐرﺑﻳﻳن؛ ﻓﻘد ﻛﺗب ﻧورﻣﺎن داﻧﻳﺎﻝ أن أﺳﺑﺎب ﺣﻘد اﻟﻧﺻﺎرى وﺳوء ﻓﻬﻣﻬم
ﻟﻺﺳﻼم ﻣـﺎزاﻝ ﺑﻌﺿﻪ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻷوروﺑﻳﻳن ﻣن اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻌظﻳم
اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﻔﻬم ،واﻟذي أﺷﺎد ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻠﻣـﻳن .25ﻫذا اﻟﺣﻘد ه واﻟذي دﻓﻊ اﻷﺑوﻳن
)ﺟوزف ﻛوك( و)ﻟوﻳس ﻏﺎردﻳﻪ( ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي أﺻدراﻩ ﺑﺎﺳم اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن ﻋﻘب اﻟﻣﺟﻣﻊ
اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ) (1965-1962إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﻳد اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ واﻟﻐرب ﻋﻣوﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن:
»ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻌﺗرف -ﺑﻛﻝ أﻣﺎﻧﺔ وﺻدق -ﺑﺎﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻐرب،
وأن ﻧﻌطﻲ اﻟدﻟﻳﻝ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟذﻫﻧﻳﺔ اﻟﻠﺗﻳن
ﺳﺎدﺗﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر؛ ﻟﻧﺗﺣرر ﻣن
أﻓﻛﺎرﻧﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ...ﻓﻣن اﻟﺿروري ..أﻻّ ﻧﺳﺗﺳﻠم ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرات واﻵراء
اﻟﺳرﻳﻌﺔ واﻟﻛﻳﻔﻳﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﻳﺎن ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطﺑق إطﻼﻗﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻣﺧﻠص واﻟﺻﺎدق«.26
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺞ وﻣن اﻻﺣﺗﻘﺎن وﻗﺗﺎﻣﺔ اﻟرؤﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﺻوات ﻧﺷﺎز ﻗﺎدﻫﺎ ﺑﺣﺛﻬﺎ واﻗﺗﻔﺎؤﻫﺎ أﺛر
ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫذا اﻟرﺟﻝ ،ﺛم اﻟﺟزم ﺑﺎﻟﺟواب ،ﻛﻣﺎ
ﻫو ﺣﺎﻝ اﻟﻣؤرخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣرﻣوق ﻻﻣﺎرﺗﻳن ) (Lamartineاﻟذي ﻳﺗﺳﺎءﻝ ﻋن ﻣواﺻﻔﺎت
اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻌﺑﻘرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ:
»إذا ﻛﺎﻧت ﻋظﻣﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﺿﻌف اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ،واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺛﻣرة ﻫﻲ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻌﺑﻘرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻣن ﻳﻣﻛﻧﻪ أن ﻳﺟرؤ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أي

8

رﺟﻝ ﻋظﻳم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣدﻳث ﻣﻊ ﻣﺣﻣد؟ إن أﺷﻬر اﻟرﺟﺎﻝ ﻫم أوﻟﺋك اﻟذﻳن
ﺻﻧﻌوا ﻓﻘط اﻹﻣﺑراطورﻳﺎت أو اﻟﻘواﻧﻳن أو اﻷﺳﻠﺣﺔ ،ﻫم أوﻟﺋك اﻟذﻳن أﺳﺳوا -
إن ﻟم أﻗﻝ ﻷي ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق -ﻷﺷﻳﺎء ﻟﻳﺳت أﻛﺛر ﻣن ﻗوى ﻣﺎدﻳﺔ،
واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﻬﺎر أﻣﺎم أﻋﻳﻧﻬم ،إن ﻫذا اﻟرﺟﻝ )ﻳﻘﺻد ﻣﺣﻣداً –ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم (-ﻟم ﻳﺣرك ﻓﻘط اﻹﻣﺑراطورﻳﺎت أ واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت أ واﻷﺳﻠﺣﺔ ..ﺑﻝ
ﻏﻳر
ﻣﻼﻳﻳن ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ ﻣن ﺳﻛﺎن ﺛﻠث اﻟﻛرة اﻷرﺿﻳﺔ؛ ﺑﻝ اﻷﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻟﻘد ّ
ِ
اح...ﺣْﻠ ُﻣﻪ ﻋﻧد
ﻣذاﺑﺢ اﻟﻛﻧﺎﺋس ،اﻵﻟﻬﺔ ،اﻷدﻳﺎن ،اﻷﻓﻛﺎر ،اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻷرو
اﻟﻧﺻر ،طﻣوﺣﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة واﺣدة ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻛدﻩ ﻣن
أﺟﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق إﻣﺑراطورﻳﺔ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ ،ﺻﻠواﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ،
ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟروﺣﻳﺔ ﻣﻊ اﷲ ،ﻣوﺗﻪ واﻧﺗﺻﺎرﻩ ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ...ﻫﻝ ﻫﻧﺎك رﺟﻝ أﻋظم ﻣﻧﻪ
؟!!«.27
ﺟواب ﺻرﻳﺢ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳؤاﻝ ﺗﺣﻔﻳزي ﺳﻳدﻓﻊ ﺑﺎﺣﺛﻳن ﻏرﺑﻳﻳن ﻏﻳرﻩ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻫذا
اﻟرﺟﻝ ﻣن ﺟواﻧب أﺧرى ،ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﺑوزوورث ﺳﻣﻳث ) (Bosworth Smithاﻟذي رأى ﻋﺑﻘرﻳﺔ
وﻋظﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺻﻔﺗﻲ :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ »اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ« واﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ
»اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ« ،وﻫﻣﺎ ﺻﻔﺗﺎن ﻗﻠﻣﺎ ﺗﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد ﺑﻝ ﻳﻛﺎد ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻟﺔ ﻋﻳﺳﻰ)ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم( اﻟﺷﻬﻳرة ،واﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﻋﻘﻳدة دﻳﻧﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ» :ادﻓﻌوا إﻟﻰ ﻗﻳﺻر ﻣﺎ ﻟﻘﻳﺻرٕ ،واﻟﻰ اﷲ ﻣﺎ ﷲ«28؛ ﺣﻳث وﺿﻊ
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ﻓﻳﺻﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺎ ودﻳﻧﻲ ودﻧﻳوي؛ ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻳﻌد -ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ -ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺟدﻳدا
ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة؛ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗواﺿﻊ واﻟﻠﻳن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻳزان ﺷﺧص اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﻳم ﻣﺣﻣد –
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،-ﻳﻘوﻝ:
»ﻟﻘد ﻛﺎن ﻗﻳﺻ ار وﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ؛ وﻟﻛﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ دون ﻏرورﻩ ،وﻗﻳﺻ ار دون
ﻓﻳﺎﻟق :دون ﺟﻳش واﻗف ،دون ﺣرس ﺧﺎص ،دون ﻗﺻر ،إذا ﻛﺎن ﻣن ﺣق أي
رﺟﻝ أن ﻳﻘوﻝ :إﻧﻪ ﺣﻛم ﺑواﺟب اﻷﻟوﻫﻳﺔ؛ ﻓﻬو ﻣﺣﻣد؛ ﻷﻧﻪ اﻣﺗﻠك ﻛﻝ اﻟﻘوى
دون وﺳﺎﺋﻝ ودون أي دﻋم«.29
ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﺟﻌﻠت ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب »ﺣﻳﺎة وﺗﻌﺎﻟﻳم
)of Muhammad

ﻣﺣﻣد« (The Life and Teachings

ﻳﺗﺣدى أي دارس ﻧزﻳﻪ ﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺳﻳرة ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم أﻻّ ﺗﺳﻣو ﻣﺷﺎﻋرﻩ إﻟﻰ

ﺷدة اﻹﻋﺟﺎب؛ ﺑﻝ واﻟﺗﺑﺟﻳﻝ اﻟﻣطﻠق ﻟﻪ ،ﺣﻳث ﻳﺻرح ﻗﺎﺋﻼ:
»إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻳدرس ﺷﺧﺻﻳﺔ وﺣﻳﺎة اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻌظﻳم ،وﻳﻌﻠم ﻛﻳف ﺗﻌﻠم وﻛﻳف ﻋﺎش أﻻّ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﺑﺟﻳﻝ ﻟﻬذا اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻌظﻳم،
أﺣد أﻋظم رﺳﻝ اﻟﺳﻣﺎء .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻛم ﻳﻧﺑﻐﻲ أن أﻗوﻝ ﻋدة أﺷﻳﺎء
واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ،ذﻟك أﻧﻧﻲ أﺟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻛﻠﻣﺎ أﻋدت ﻗراءﺗﻬم
)ﺷﺧﺻﻳﺔ وﺣﻳﺎة اﻟﻧﺑﻲ( ﺳﺑﻳﻼ ﺟدﻳدا ﻟﻺﻋﺟﺎب ،وﺷﻌو ار ﺟدﻳدا ﻟﺗﺑﺟﻳﻝ ﻫذا
اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌظﻳم«.30
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إﻧﻬﺎ اﻋﺗراﻓﺎت ﺗﻝ وأﺧرى ﻻ ﺗﺧرج ﻣن ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﻳن ﻋرﻓوا ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺳﻠم -ﻓﺗﺎﻫوا ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺗﻪ وﻓﺎﺿت ﻗرﻳﺣﺎﺗﻬم ﺑﻣدﺣﻪ وﺗﻣﺟﻳدﻩ؛ ﺑﻝ ﻫﻲ ﺻرﺧﺎت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن
أذﻫﺎن وأﻓﻛﺎر ﺑﺎﺣﺛﻳن ﻏرﺑﻳﻳن ﺣﺎوﻟوا اﻟﺗﺟرد اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ رﺻد ﺳﻳرة اﻟرﺳوﻝ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﺎﺣﺗﺎروا ﻓﻲ ﺑﻬﺎﺋﻪ ،وأﺧذﺗﻬم اﻟدﻫﺷﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺟﻼﻝ ﻫﻳﺑﺗﻪ ،اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻛن ﻓﻘط ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻗدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑر واﻟﺟﻠد؛ ﺑﻝ ﻛﺎﻧت وﺳﻳﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌث اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ
ﻳﺣﻳط ﺑﻪ ،وﻟﻧﺗﺄﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺻرﺧﺔ اﻟﻣدوﻳﺔ ﻟوات ﻣوﻧﺗﻐوﻣري ) (Watt Montgomeryواﻟﺗﻲ
ﺗدﻋو ﻛﻝ اﻟﻐرﺑﻳﻳن إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺣوﻝ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺳﻠم-؛ ﺑﻝ ٕواﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻘدرﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد أﻋظم اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷري،
ﻳﻘوﻝ:
»إن اﺳﺗﻌداد ﻫذا اﻟرﺟﻝ ﻟﺗﺣﻣﻝ اﻻﺿطﻬﺎد ﻣن أﺟﻝ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ،واﻟطﺑﻳﻌﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟﻣن آﻣﻧوا ﺑﻪ واﺗﺑﻌوﻩ واﻋﺗﺑروﻩ ﺳﻳدا وﻗﺎﺋدا ﻟﻬم ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﻋظﻣﺔ إﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،ﻛﻝ ذﻟك ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ﺷﺧﺻﻪ .ﻓﺎﻓﺗراض أن ﻣﺣﻣدا ُﻣ ﱠد ٍع اﻓﺗراض ﻳﺛﻳر ﻣﺷﺎﻛﻝ أﻛﺛر وﻻ ﻳﺣﻠﻬﺎ .ﺑﻝ
إﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣن ﻋظﻣﺎء اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻟم ﺗﻧﻝ اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻼﺋق ﺑﻬﺎ
ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﺑﻣﺣﻣد«.31
ﻫذﻩ اﻟدﻋوة وﺟدت ﺻداﻫﺎ ﻟدى  James A. Michenerاﻟذي ﺣﺎوﻝ أن ﻳﻌﻳد رﺳم ﺻورة
ﺟدﻳدة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻋن ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم-
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ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋن اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ"ISLAM: THE ":

اﻟﻣﺳﺎء ﻓﻬﻣﻪ«؛ إذ ﺣﺎوﻝ ﻛﺷف اﻟﻠﺛﺎم
» MISUNDERSTOOD RELIGION,اﻹﺳﻼم :اﻟدﻳن ُ
ﻋن ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣن ﺳﻳرة اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -وﻣن
ﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ واﻟﺗﻲ أﺳﻲء ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ،ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻧﺑوة ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،-وﺑﺳﻣو
أﺧﻼﻗﻪ ،وﻋﻠو ﻫﻣﺗﻪ ،وﺗرﻓﻌﻪ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻟدﻧﺎءات«.32
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻏرﺑﻳﺎ ﻣﺳﻳﺣﻳﺎ ﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺎ ﻣﺛﻝ »ﻣﺎﻳﻛﻝ
ﻫﺎرت" "Michael Hartﻳﺻﻧف ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺣﻣداً –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻋﻠﻰ رأس ﻻﺋﺣﺔ
اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓوق اﻟﺳﻳد ﻋﻳﺳﻰ اﻟﻣﺳﻳﺢ -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ،-وﻳﺑرر ﻫذا
ﻗﺎﺋﻼ:
»ﻗد ﻳﻔﺎﺟﺊ اﺧﺗﻳﺎري ﻣﺣﻣدا ﻟﻘﻳﺎدة ﻻﺋﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﺑﻌض
اﻟﻘراء ،وﻗد ﻳﺛﻳر ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋﻧد اﻟﺑﻌض اﻵﺧر؛ وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن اﻟرﺟﻝ اﻟوﺣﻳد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟدﻧﻳوي ﻣﻌﺎ«.33
ﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت وأﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎوﻟت أن ﺗرﺳم ﺻورة ﺣﻳﺎدﻳﺔ ﺣوﻝ ﺷﺧص
اﻟرﺳوﻝ اﻷﻛرم ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم- -واﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﺷﻛك ﻓﻲ ﺻدق ﻧواﻳﺎ ﺑﻌض
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ -ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗوﺧﻰ اﻟﺣذر ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻗﺑوﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻔﻌﻝ ﻣﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺑﻌض
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اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺻﺑﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ ،أو إﺣﺳﺎس ﻏرﺑﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼء ،أو ﻧﻘص
ﺑﺷري ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣري ،أو ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟم ﻳﻣﻛن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻻطﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻐرب ﻟم َﻳ ْﺧ ُﻝ أﺑدا ﻣن
رﺟﺎﻝ ﺣﺎوﻟوا ﺑﺻدق اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﻳم ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻟﻳس ﻓﻘط
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أو اﻟﺳﻠوﻛﻲ ،وﻟﻛن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﻳﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﺗﻔﻌﻝ ﻓﻲ
ﺑواطن اﻟﺧﻠق ﻓﺗرﻗﻰ ﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﻠﻳﺎ ﻣن اﻟﺳم واﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟروﺣﻲ.
وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ :إن ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺣوﻝ واﻹﺷراق ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺣوﻝ اﻹﺳﻼم وﺷﺧص ﻧﺑﻳﻪ
ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻋرﻓت اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﻊ ظﺎﻫرة اﻋﺗﻧﺎق ﺑﻌض ﻛﺑﺎر
اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻟﻺﺳﻼم ،واﻟﺗﻲ ﺳﻳﻛون ﻟﻬﺎ –ﺣﺗﻣﺎ -ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻋظﻳم ودور
ﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺣوار واﻟﺗﻔﻬم واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﻐرب واﻹﺳﻼم .وﻟﻌﻝ ﻣن
أﺑرز ﻫؤﻻء اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﺷﻳﺦ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠم )ﻣﺎرﺗن ﻟﻳﻧﻐز أو أﺑﺎ ﺑﻛر ﺳراج اﻟدﻳن(
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ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب» :ﻣﺣﻣد :ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻗدم اﻟﻣﺻﺎدر« ) Muhammad: his life based

 ،(on the earliest sourceاﻟذي ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻳﻪ وﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻣﻛن
ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻧﻌدام اﻟﺣواﻓز اﻟدﻧﻳوﻳﺔ أو اﻟدواﻓﻊ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ؛ ﻓﻪ وﻗﺑس ﻣن ﻣﺷﻛﺎة اﻟﻣﻬﺗدﻳن
وﻋﻠَم ﻣن أﻋﻼم اﻟﻔﻛر واﻷدب ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﺣدﻳث.
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ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ« ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ



ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﻘﺪﱘ ﺷﻴﺸﺮون ) 106ق.م  43 -ق.م( ﻣﻨﺬ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮﻧﺎ أﺣﺪ
أﻗﺪم اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع »اﻟﻮاﺟﺐ« ) 43 - 44ق.م( أورد ﻓﻴﻪ -ﺿﻤﻦ ﻣﺎ أورد -اﻟﺘﺴﺎؤل
اﻻﺳﺘﻨﻜﺎري اﻟﺘﺎﱄ -وذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ...» :-وإﻧﻪ
ﳌﻮﺿﻮع ﻃﺮﻗﻪ ﻛﻞ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وإﻻ َﻣ ْﻦ ذا اﻟﺬي ﳚﺮؤ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ :إﻧﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺿ ﱠﻤ َﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ؟« ،1ﻟﺴﺖ أدري ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ
ﻗﺪ َ
اﶈﺪث إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ) (1804-1724ﻗﺪ ﻗﺮأ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳُ َﺴّﺮ ﺑﻪ -وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋُ ّﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز -وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ زﻋﻤﻪ ﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ
ﺷﻴﺸﺮون أن ﻳﺘﺴﻤﻰ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ .وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮف واﻣﺘﻴﺎز؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ أﻓﺮد ﳌﻔﻬﻮم
»اﻟﻮاﺟﺐ« ﻋﺪدا ﻣﻦ أُﱠﻣﺎت ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻫﺬا إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ .ﻓﻘﺪ أورد اﻟﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﺘﺒﻪ :ﻛﺘﺎب ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ اﻷﺧﻼق )،(1785وﻛﺘﺎب نقد العقل الخالص العملي ) ،(1788وﻛﺘﺎب ميتافيزيقا األخالق )(1797؛ ﺑﻞ
وأوﻗﻒ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻞ اﻟﻘﻮل وأوﻓﺎﻩ ،ﰲ ﻛﺘﺎب ميتافيزيقا األخالق .وﻟﻌﻠﻲ ﻻ أراﱐ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻐﺖ ﰲ
ﺷﻲء إذ أﻗﻮل :إن ﻛﺎﻧﻂ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ،ﺑﺪءا ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺮواﻗﻲ ﺑﺎﻧﻴﺘﻴﻮس )ﺣﻮاﱄ  180ق.م  110 -ق.م( ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﺎﺋﻊ في
( ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب مبدأ
الواجب ،إﱃ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ دﻳﻔﻴﺪ ﺳﻴﻠﺒﻮرن )-1937
الواجب ،2وﻣﺮورا ﺑﺸﻴﺸﺮون واﻟﻘﺪﻳﺲ أﻣﱪواز ) (397-340وﻣﺎﻟﱪاﻧﺶ )(1715-1638
وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ ،ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻣﺎ وﺿﻊ إﱃ ﺟﻨﺒﻬﻢ ﻳﺒﺰﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻳﻼﺋﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻓﺎﺋﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ؛
ﺑﻞ إﻧﻪ ذﻫﺐ -اﺗﺴﺎء ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻜﻮﻻﺋﻴﺔ -إﱃ ﺣﺪ وﺻﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ -ﺑﻜﻮ ﺎ
»ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت« .3وﻣﺎ زال ﻳﻨﺰل ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﳋﻠﻘﻴﺔ ﺣﱴ أﻧﺸﺄ
ﻳﻘﻮل» :إﻧﻚ ﻟﻮاﺟﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﲨﺎع ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ -واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﻋﻨﻪ-
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ،ﳍﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻷرﻓﻊ واﻷﻋﻠﻰ ،وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى )ﻟﻺﻧﺴﺎن(«.4
 باحث وأكاديمي من المغرب .
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داللة الواجبات
واﳊﻖ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﻌﱢﺮف »اﻟﻮاﺟﺐ« ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺮار
اﻟﻌﺪﻳﺪة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﺑﺈﻋﻤﺎل ﺗﻌﺎﺑﲑ ﺷﺄن »اﻟﻘﺴﺮ«
و»اﻹﻛﺮاﻩ« و»اﻹﺟﺒﺎر«؛ إذ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم» :ﻣﺎ ﻣﻦ واﺟﺐ
إﻻ وﻳﺸﻜﻞ ﻗﺴﺮا وإﻛﺮاﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻹﻛﺮاﻩ أن ﺗﻨﺰﻟﻪ اﻟﺬات ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ« ،5وﻳﻮﻣﺊ إﱃ اﳌﻔﻬﻮم ذاﺗﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل» :إﳕﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﺴﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﳝﺎرﺳﻪ ﻋﻘﻞ
اﻟﺬات اﳌﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ« ،6وﻳﻀﻴﻒ ﰲ ﻣﻘﺎم ﺛﺎﻟﺚ» :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺴﺮا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺑﻮﺻﻒ ﻫﺬا آﻣﺮا ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ(«،7
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ» :اﻟﻮاﺟﺐ ُﳝﺎرس )ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ( ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﺗُﺘﺤﺮى ﻋﻦ ﻃﻴﺐ
ﺧﺎﻃﺮ« ،8وﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺮف »اﻟﻮاﺟﺐ« -ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ تأسيس ميتافيزيقا األخالق-
ﺑﺎﻟﻘﻮل» :اﻟﻮاﺟﺐ :ﺿﺮورة إﺗﻴﺎن ٍ
ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.9
ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ :أوال :ﻟﺌﻦ أﻓﺎد ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻟﺪى
ﻛﺎﻧﻂ دﻻﻟﺔ »اﻟﻘﺴﺮ« و»اﻹﺟﺒﺎر« و»اﻹﻛﺮاﻩ« ،وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﲎ »اﻹﻟﺰام«؛ ﻓﺈن
ﻣﻔﻜﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺬﻳّﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﺪراك ﻳﻮﺿﺢ اﻷﻣﺮ ،ﻓﱰاﻩ ﻳﻘﻮل :ﺣﻘﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم
»اﻟﻮاﺟﺐ« -أﺻﻼ -دﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻘﺴﺮ« أو »اﻹﻛﺮاﻩ«؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻒ :إﳕﺎ ﻋﻨﻴﺖ اﻟﻘﺴﺮ
اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﳊﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﻗُﻞ ﺑﺎﻷﺣﺮى :إﻧﻪ اﻟﻘﺴﺮ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ إرادة ﺣﺮة
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،أو ﲡﺪﻩ ﻣﻌﻘﻮﻻ وﻛﻮﻧﻴﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﰲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﲟﺎ وﺷﻰ -ﻋﻨﺪﻩ -ﺑﺄن اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﺪا -ﻟﺪﻳﻪ» -ﻗﺴﺮا« ﺑﻼ ﻗﺎﻧﻮن ،وإﻻ اﺳﺘﺤﺎل
»ﻗﻬﺮا« ،وإﳕﺎ ﻗﺴﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻛﺎن .ﰒ إن ﲦﺔ »اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﺮع اﳋﺎرﺟﻲ :اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻮﺿﻌﻲ(
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ  -واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﺮع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ
اﳌﺨﺼﻮص )اﻟﻮازع( .واﳊﺎل أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم
»اﻟﻮاﺟﺐ« إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﻓﻖ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﺑﻮﻓﻖ اﳌﻌﲎ اﻷول ،وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا ،ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ
ﻣﻦ »اﻟﻘﺴﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻲ اﳋﺎرﺟﻲ« -ﳜﺺ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﺒﺪﱐ -ﰲ ﺷﻲء ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﺴﺮ ﻣﻌﻨﻮي وﻧﻔﺴﻲ
وداﺧﻠﻲ .وﻣﻨﻬﺎ :ثانيا :أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻐﲑﻩ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺬاﺗﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ
وﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ إﻻ ذاﺗﻪ .ﻓﻤﺜﻼ ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎن أﻻ ﻳﺆذي ذاﺗﻪ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ،ﻓﻠﻴﺲ
ﻣﱪر ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ ﻫﻮ أن ﳛﻔﻆ ﺻﺤﺘﻪ ،وذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
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اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻌﺎدة؛ إذ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳊﻴﻄﺔ -وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﻌﻴﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ -أن
ﲣﻠﻂ ﺑﻮاﺟﺐ ﺧﺎﻟﺺ؛ أي ﺑﺄﻣﺮ ﻏﲑ ﻧﻔﻌﻲ .10وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺄﰐ ﻣﻬﺎﲨﺔ ﻛﺎﻧﻂ ﻟﺪﻋﺎة ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ
اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ :إﻧﻨﺎ ﻧﺆدي اﻟﻮاﺟﺐ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة .إﳕﺎ اﻟﺬي ﻋﻨﺪ
ﻛﺎﻧﻂ أن ﺷﺄن اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ذاﺗﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة اﻟﱵ ﺗﻐﻤﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ أداﺋﻪ ،ﻓﻀﺪ ﻣﺒﺪأ
»اﻟﺴﻌﺎدة« ﻫﺬا  Eudémonismeﻳﺸﻬﺮ ﻛﺎﻧﻂ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ« Eleuteronisme؛
ﲟﻌﲎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﳌﺮء ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدة ﻣﻔﱰﺿﺔ؛ وإﳕﺎ ﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﺸﺮع اﳌﺮء ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﳊﻴﻮان اﻟﺬي ﻻ ﺷﺮع ﻟﻪ.
ميتافيزيقا الواجبات
اﳊﻖ أﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻫﻮ ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﺴﺮا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻛﺎﺋﻨﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ -إﳍﺎ أم ﻣﻼﺋﻜﺔ أم إﻧﺴﺎﻧﺎ -وإﳕﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ دون ﺳﻮاﻩ ،ﻓﻼ واﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮان ﻛﻤﺎ ﻻ واﺟﺐ ﻣﻼك؛ اﻷول ﻷﻧﻪ ﺷﻬﻮة ﺑﻼ ﻋﻘﻞ ،واﻟﺜﺎﱐ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻼ ﺷﻬﻮة ،وإﳕﺎ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﺋﻦ أوﰐ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻬﻮة ﻣﻌﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺴﺮ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ واﺟﺐ إﻟﻪ؛ ﻷن ﻻ
واﺟﺐ ﻛﺎﺋﻦ ﻗﺪﻳﺲ؛ إﳕﺎ اﻟﻮاﺟﺐ رﻫﻦ ﺑﻜﺎﺋﻨﺎت أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﻘﺎم اﻟﻘﺪﻳﺴﻴﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻲ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺻﻴﺪاً ﻟﻠﻬﻮى و ﺒﺎً ﻟﻠﺸﻬﻮة وﻣﺪﻋﺎة ﳋﺮق اﻟﻘﺎﻋﺪة وﳏﻼ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ .11وﻣﻌﲎ »ﻛﺎﺋﻦ ﻗﺪﻳﺲ« ﻫﻨﺎ
ﻛﺎﺋﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻃﻮر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ أي ﻛﺎﺋﻦ ﺑﻼ ﻣﻴﻞ وﻻ ﻫﻮى وﻻ ﻧﺎزع ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﳛُﻮل دون ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻟﻘﺎﻧﻮن إرادﺗﻪ؛ أي ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ،وﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ
ﳐﺎﻟﻔﺔ .12وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻻ ﻗﺪاﺳﺔ ﻹﻧﺴﺎن؛ ﺑﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳜﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪاﺧﻠﻲ –اﻟﻮازع -ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ،وإﳕﺎ ﳜﺮﻗﻪ وﻫﻮ ﻛﺎرﻩ ﻟﺬﻟﻚ؛ إذ ﻟﻴﺲ ﻳﻮﺟﺪ إﻧﺴﺎن -ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ
اﳓﺮاﻓﻪ -ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻀﺎﻋﻴﻒ إﻧﻴﺘﻪ ودواﺧﻞ ﺑﺎﻃﻨﻪ -ﺣﲔ ﺧﺮﻗﻪ ﻣﺎ ﳝﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وازﻋﻪ-
ﲟﻘﺎوﻣﺔ ﰲ أﻋﻤﺎق أﻋﻤﺎﻗﻪ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ إﺗﻴﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮازﻋﻪ.
وﻳﺒﺎدر ﻛﺎﻧﻂ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت -ﲝﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﺬا -ﺗﺼﻨﻴﻔﲔ اﺛﻨﲔ :ﺗﺼﻨﻴﻒ
أول ﳝﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻛﺎﺋﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق ،وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت )ﻫﻮ اﷲ( ،وﻛﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق )وﻫﻮ اﺠﻤﻟﺮم ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ( .13وﺗﺼﻨﻴﻒ ﺛﺎن ﳝﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮة ﺑﲔ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت :ﺻﻨﻒ أول ﻟﻪ –ﻓﺤﺴﺐ -ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﺑﺎﳌﺮة
)اﷲ( ،وﺻﻨﻒ ﺛﺎن ﻟﻪ ﺣﻘﻮق وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت )اﻹﻧﺴﺎن( ،وﺻﻨﻒ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق وﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﺒﺎت؛ إذ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﻮة )اﳉﻤﺎدات( ،وﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت راﺑﻊ ﳝﻠﻚ
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اﻟﺸﻬﻮة؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ واﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﺣﻘﻮق ﻟﻪ )اﳊﻴﻮاﻧﺎت( .وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﺈن اﻟﺜﺎﺑﺖ أن
ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻷﻋﻠﻰ )اﷲ( وﻋﻦ اﻷدﱏ )اﳊﻴﻮان( أﻧﻪ وﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ«.
واﳊﺎل أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ردد ﻛﺎﻧﻂ اﻟﻘﻮل :ﻻ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ إﻟﻪ؛ إذ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻟﻪ أن ِ
ﻳﻮﺟﺐ وأﻻ ﻳﻮ َﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ،14وﺷﺄﻧﻪ أﻧﻪ »ﻛﺎﺋﻦ ﻳُﻠ ِﺰم اﳉﻤﻴﻊ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳُ َﻠﺰم ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال«15؛ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ
ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ إﻻ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ،وﻣﺎ ﻟﻪ إﻻ ﺣﻘﻮق
ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻟﺪﻳﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﺗﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ .ذﻟﻚ أن »ﲦﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﱂ
ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ أن ﺗُ َﻠﺰم ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﲟﻜﻨﺘﻬﺎ أن ﺗُﻠ ِﺰم ﻏﲑﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﲦﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﲟﻘﺪرﺗﻪ أن ﻳُﻠ ِﺰم ﻣﻦ ﻏﲑ
أن ﻳُ َﻠﺰم أﺑﺪا ﺑﺄﻣﺮ  -ﻫﻮ اﷲ« .16وإﳕﺎ اﷲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﳊﻘﻮق ﻓﺤﺴﺐ وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ،17ﻓﻠﻴﺲ ﷲ أن ﻳُﻘﺴﺮ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﻠﺰم اﻟﺒﺸﺮ ﺎ.
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ أن اﷲ ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ؛ ﻟﻜﻦ إذ وﺻﻔﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﻧﻪ
»ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ« ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻧﺼﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳉﻠﻲ ،أﻣﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﳋﻔﻲ ﻓﻬﻮ أﻧﻪ »ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ
وﻃﺒﻴﻌﻲ أﻳﻀﺎ«؛ أي أﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ذو ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻴﻞ وﻫﻮى( ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ذو ﻋﻘﻞ )روﻳﺔ وﻫﺪى(.
وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪرك ﻻ ﺑﺎﻟﻮﻫﺐ وإﳕﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺪد وإﳕﺎ ﺑﺎﳉﻬﺪ؛ إذ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻮازﻋﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ،وإﳕﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﺎوم ﻧﺪاء اﻟﻮازع ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻖ أن اﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ«
ﺗﺜﲏ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻬﻮ -ﻣﻦ ﺟﻬﺔ -ﻛﺎﺋﻦ ﺣﺴﻲ )ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺟﻨﺲ اﳊﻴﻮان( ،وﻫﻮ -ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى-
ﻛﺎﺋﻦ ﻋﻘﻠﻲ ،وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﺬا ﺣﺪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﲜﺎﻧﺒﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ.
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إزراء ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،وإﳕﺎ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن اﻟﻀﺪ .ﻓﻔﻀﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت
ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن؛ ذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﺑﺎﻷوﱃ ،وﻫﻮ ﻳﻀﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ أرﻓﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺟﺪر؛ إذ ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﺸﺮﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﰲ
ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻨﺪاء ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﻮ ﻧﺪاء أن ﻳﺼﲑ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ واﺿﻊ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ؛ أي ُﻣ َﻠﺰﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ ،ﻟﻜﻦ ُﻣﻠ ِﺰﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻴﺲ ُﻣ َﻠﺰﻣﺎ ﺑﻐﲑﻩ.
جنيالوجيا الواجبات
ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻫﺬا ﻣﻔﻬﻮم »أﺻﻠﻲ«؛ أي أﻧﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﶈﺾ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻓﻤﺎ
ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳُﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ -ﺑﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﻂ ﻧﻔﺴﻪ -ﻣﻔﻬﻮم
»ﻗﺒﻠﻲ«؛ أي ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻛﻞ ﲡﺮﺑﺔ؛ ﺑﻞ ﺑﻪ ﲢﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﺎ ﳛﺼﻞ ﻫﻮ ،ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﺮﻧﺴﻨﺪﻧﺘﺎﱄ«.
ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ» :ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ؛ أي ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺴﺮ أو إﺟﺒﺎر ﲝﺴﺐ ﻣﺒﺪأ
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ﻗﻮاﻧﲔ اﳊﺮﻳﺔ؛ ﲟﻌﲎ ﲝﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﲰﻪ اﻟﺬات ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻣﺮ ﻗﻄﻌﻲ« .18ﻛﻼ ،ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ
ﰲ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« -اﳌﺘﺄﺻﻞ ﰲ ﻣﻠﻜﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﳋﻠﻘﻴﺔ -اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ،وإﳕﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا؛ أي ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻮن
ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .19ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﻬﺞ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺠﺎ اﺧﺘﺒﺎرﻳﺎ –أﻣﱪﻳﻘﻴﺎ -ﲝﻴﺚ ﻧﻘﻮم -
ﻣﺜﻼ -ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﻨﺎس واﺟﺒﺎت وﻧﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ،وإﳕﺎ ﺣﱴ وإن أﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻮاﺟﺒﺎ ﻢ
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻈﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﺟﺒﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ .وﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﳘﺠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻼ ﻳﻬﻢ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ،وﻻ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻵﱐ ،وﻻ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻵﰐ ﺣﱴ
ﺗُﺴﺘﻘﺮأ أﺣﻮاﳍﻢ وﻳُﺘﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺪ واﺟﺒﺎ ﻳﻌﱰف ﺑﻪ اﻟﻨﺎس وﻣﺎ ﻻ .وﻣﺎ زال ﻛﺎﻧﻂ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﻗﺎل :إن اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ -إذا ﻣﺎ ﻫﻲ اﻋﺘﱪت ﰲ ﻛﻤﺎﳍﺎ -ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗُﺘﺼﻮر ﲟﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ
اﻹﻧﺴﺎن؛ وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺼﻮر ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن؛ إذ ﻟﻴﺴﺖ اﻷﺧﻼق -اﻟﱵ
ﺗﺪرس اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﲝﺴﺐ ﻓﻜﺮ ﻢ -ﻣﻦ اﻷﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ - Anthropologieاﻟﱵ
ﺗﺪرس اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻫﻢ ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻴﺸﻬﻢ -ﰲ ﺷﻲء .وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪرس وﻗﺎﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎن
وﲡﺎرﺑﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷوﱃ ﺗﺪرس ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﻹﻧﺴﺎن وﺿﻮاﺑﻄﻪ .20 Anthroponomie
وﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ أﻣﺮاً ﺗﺸﱰﻋﻪ ذات ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻟﺬات أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ؛ إﳕﺎ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﱰﻋﻪ ذات ﻣﺸﺮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ -ذات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ -ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ أﻧﻪ
»ﺗﺸﺮﻳﻊ ذاﰐ« أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻊ ﻋﻦ ﻫﻮى اﻟﺬات ،وإﳕﺎ ﻫﻮ »ﺗﺸﺮﻳﻊ ذاﰐ« ﲟﻌﲎ أن اﻟﺬات ﺗﺸﺮع ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻛﺄ ﺎ
ﺗﺸﺮع ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس ،ﻟﻴﺲ ﺗﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس؛ وإﳕﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس -إذا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﻔﺮوا ﰲ
ذوا ﻢ ودواﺧﻠﻬﻢ وﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ ﺑﺄﺻﺪق ﺣﻔﺮ ﻳﻜﻮن وأﻋﻤﻘﻪ وأﺟﺪﻩ -أن ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﻢ .ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ
ﺬا اﳌﻌﲎ ،وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎُ :ﻛﻞﱞ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺮى ﻛﺎﻧﻂ أن ُﻛﻼًّ ﻣﺸﺮع ﻧﻔﺴﻪ؛
وذﻟﻚ ﻻ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ذاﺗﻴﺔ؛ ﲟﻌﲎ ﻓﺮدﻳﺔ؛ وإﳕﺎ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ذاﺗﻴﺔ؛ ﲟﻌﲎ ﻛﻮﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ أن ﲦﺔ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ ﲣﺼﺎن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺐ واﳊﺮﻳﺔ ﺗﻜﺎدان ﺗﺬﻫﺒﺎن ﺑﺄﺷﺪ
اﻟﻌﻘﻮل ﺟﺪﻟﻴﺔ :أوالھما :أﻧﻪ ﺗﺎرة ﳚﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ أﺻﻼ واﳊﺮﻳﺔ ﻓﺮﻋﺎ ،وﺗﺎرة ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻀﺪ .ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ –
ﻣﺜﻼ -ﻋﻠﻰ أن »ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ«21؛ ﺑﻞ وﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺣﺪ
اﻟﻘﻮل» :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻖ واﻟﻮاﺟﺐ؛ وإﳕﺎ اﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ إذ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ أﺳﺎس إﻣﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻪ
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ﻣﻔﻬﻮم اﻵﻣﺮ اﻟﻘﻄﻌﻲ« .22ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ نقد العقل الخالص العملي ﻟﻴﻌﻠﻦ أن اﳊﺮﻳﺔ
ﻫﻲ ﺷﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺷﺮط اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ .23ﻓﻤﻦ ﻳﺸﺮط ﻣﻦ ﻳﺎ ﺗﺮى؟ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﻨﺒﻪ إﱃ أن اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻩ :أﻳﻬﻤﺎ ﻳﺆﺳﺲ اﻵﺧﺮ؟ اﳊﺮﻳﺔ
ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻮاﺟﺐ أم اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺆﺳﺲ اﳊﺮﻳﺔ؟ ﻓﻜﺎن أن أﻓﺮد ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﳑﻴﺰا -ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺴﻜﻮﻻﺋﻴﲔ -ﺑﲔ »ﺳﺒﺐ اﻟﻮﺟﻮد« و»ﺳﺒﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ« ،ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ »ﺳﺒﺐ
وﺟﻮد« اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ؛ إذ ﻟﻮﻻ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮ ﻣﺎ اﺷﱰع ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وإﳕﺎ ﻇﻞ ﺷﺄن اﳊﻴﻮان ﻛﺎﺋﻨﺎ
ﺣﺴﻴﺎ ﳏﻀﺎ؛ أي ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻫﺬا ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ أن ﳑﺎ ﳝﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ -أﻧﻪ ﻳﻘﺘﺪر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى »اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﺸﺮﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ«؛ ﳑﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻪﻓﻮق ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﺪر اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ أن ﲢﺲ .24ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ ﻫﻮ
»ﺳﺒﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ« ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ؛ إذ ﻟﻮﻻ ﻋﺜﻮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذاك ﺑﺪواﺧﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ؛ ﲟﻌﲎ أن
اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ،وﻫﻮ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر.
وثاني اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ :ﲨﻌﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ؛ ﻧﻌﲏ ﲨﻌﻪ ﺑﲔ ﻗﺴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﻧﺪاء اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ
أﻋﻤﺎﻗﻪ .واﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﲔ ﻗﺴﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻔﻮﻳﺔ اﳊﺮﻳﺔ :أن اﳌﺒﺪأ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﺮ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺎ؛ أي أﻻ ﳝﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮة ﻗﻬﺮﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﲨﺎﻋﺔ أو دوﻟﺔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﺴﺮ ﳝﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻠﺬات25؛ إذ ﺗﺘﺜﲎ اﻟﺬات ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺼﲑ
ﻟﻠﻮاﺟﺐ ذاﺗﺎ )ﻣﺸﺮﻋﺔ( ،وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ )ﻣﺸﺮﻋﺎ ﳍﺎ( ،أو ﻗُﻞ :واﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺟﺐ وﻣﻨﻔﺬة ﻟﻪ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا،
ﻳﺬﻫﺐ ﻛﺎﻧﻂ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻘﻮل :ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﺒﺪﱐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﺰﻳﺪ اﻹﻛﺮاﻩ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻳﺘﺤﺮر أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻖ ﻟﻨﺎ -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم -أﻣﺮان :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺻﺎر ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أﺧﻼﻗﻴﺎ؛ أي
ﻣﻦ وﺣﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺻﺎر اﻟﻘﺴﺮ ﳏﺘﻤﻼ ﻟﻠﺬات .أََو ﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻮﻟﻮن اﳊﻜﻴﻢ:
ﳓﻦ ﻻ ﻧﻄﻴﻊ إﻻ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺷﺮﻋﻨﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ؟
ﰒ إﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ إﺣﺴﺎﺳﺎ أو ﻋﺎﻃﻔﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻘﻀﻴﺔ إﺣﺴﺎس أو
ﺷﻌﻮر؛ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻘﻞ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺬي ﳝﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺐ إﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﳊﺲ اﳋﻠﻘﻲ«
وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ .وﳍﺬا ﻋﺎدة ﻣﺎ اﺳﺘﺸﻜﻞ ﻛﺎﻧﻂ ﻣﻔﻬﻮم »اﳊﺲ اﻷﺧﻼﻗﻲ« ،وﻫﻮ وإن ﱂ ﻳَـْﻨ ِﻔ ِﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﱂ
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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ﻓﻘﺪ ﲣﻠﺺ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﺘﺄﺻﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﺻﻮت اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺬي
ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ »اﻟﻀﻤﲑ اﳋﻠﻘﻲ« و»اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« و»اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ« .26ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﳌﻐﺮوﺳﺔ ﻓﻴﻨﺎ
واﻟﱵ أﻣﺮﻫﺎ أن ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ -ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺷﺄﻧﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ ،وﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻋﺎدةﻣﻨﺸﺌﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺴﺒﺎ؛ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮدﻧﺎ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﺣﻠﻠﻨﺎ ﻛﻈﻠﻨﺎ
اﻟﺬي ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻨﻔﻠﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻴﻠﺰﻣﻨﺎ وﻻ ﻧﻨﻔﻠﺖ .وﻟﺌﻦ ﺻﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﻮازﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ
أن ﲣﺒﻮ ﺑﺪاﺧﻠﻨﺎ -ﲝﻜﻢ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﳌﺮء ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻬﻮة ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﻐﻔﻮ ﻓﻴﻨﺎ وﺗﻜﺎد ﲤﺤﻰ -ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ
أﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺰﳎﺮ ﰲ أﻋﻤﺎق أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ ﺻﻮ ﺎ اﳌﺮﻋﺐ.27
تصنيف الواجبات
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ واﻟﻨﻮع ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻨﺲ ﺟﻨﺴﺎن» :واﺟﺒﺎت اﳊﻖ«
ﺷﺄن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد -و»واﺟﺒﺎت اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« -أو اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ -ﺷﺄن واﺟﺐ ﺣﺐ اﻷﻏﻴﺎرواﺣﱰاﻣﻬﻢ .وﻳﺘﺤﺪد ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﻬﻮم »واﺟﺐ اﳊﻖ« ﺿﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳊﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻔﻬﻮم
»واﺟﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ﺿﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳋﻠﻖ ،وﻟﻴﺲ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن ﲦﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻠﻘﻲ
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ؛ إﳕﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻠﻘﻲ ﻳﻌﺰز اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻳﻘﻮﻳﻪ ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻠﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ،
وإﳕﺎ ﻫﻲ رﻗﻲ ﺎ وﲡﺎوز ﳍﺎ؛ ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ -وﻗﺪ ﰎ ﲢﺖ اﻟﻜﺮﻩ واﻟﻘﺴﺮ واﳉﱪ-
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻼ ﺧﻠﻘﻴﺎ ﺑﺎﻷوﱃ؛ إﳕﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻠﻘﻲ ﻓﻌﻞ ﰎ ﻃﻮﻋﺎ ﻻ ﻛﺮﻫﺎ واﺧﺘﻴﺎرا ﻻ اﺿﻄﺮارا ورﻏﺒﺔ ﻻ
رﻫﺒﺔ.
واﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷول ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ إﻣﻜﺎن اﻹﻛﺮاﻩ اﳋﺎرﺟﻲ )اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ(؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺜﺎﱐ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺮاﻩ اﳊﺮ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وإذا ﺣﻖ
أن ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﻌﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﻔﻬﻮم »اﻟﻘﺎﻧﻮن« -إذ ﻛﻼﳘﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن -ﻓﺈن ﰲ
»واﺟﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ،وﻋﻠﻰ ﺧﻼف »واﺟﺐ اﳊﻖ« ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮر »اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺑﻮﺻﻔﻪ إرادة اﻟﻔﺮد ذاﺗﻪ،
وﻟﻴﺲ إرادة أﻏﻴﺎرﻩ اﻟﱵ ﺻﺎرت ﲡﺴﺪﻫﺎ إرادة ﺧﺎرﺟﻴﺔ -ﻫﻲ إرادة اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﺴﺮا ﻟﻴﺲ إﻻ ﻗﺴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗﺴﺮا ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎرﺟﻲ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ .وإذا ﻛﻨﺎ ﰲ اﳊﺎﻟﲔ ﻣﻌﺎ أﻣﺎم ﻗﺴﺮ -ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺬات
ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات -ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺴﺮﻳﻦ :اﻷول »ﳏﻜﻤﺔ
داﺧﻠﻴﺔ« ،واﻟﺜﺎﱐ »ﳏﻜﻤﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ« ،واﻷول زاﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﺜﺎﱐ زاﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻛﺎن
»واﺟﺐ اﳊﻖ« ﻣﻦ اﳊﻖ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻻ ﻣﻦ اﳋُﻠُﻖ ،وﻛﺎن »واﺟﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﻻ ﻣﻦ
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اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ،28وﻣﻦ ﲦﺔ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﲎ ﻛﺎﻧﻂ -ﺑﻮﺻﻔﻪ -ﺑﺎﳌﻨﺰﻟﺔ اﻷوﱃ -ﻓﻴﻠﺴﻮف أﺧﻼق ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ
اﳋﻠﻘﻲ ﺑﺎﻷوﱃ.
واﳊﺎل أن »واﺟﺒﺎت اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ﺗﺘﺼﻨﻒ -ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﳌﺒﺪأ -ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻨﻒ
ﺑﺪورﻩ ﺻﻨﻔﲔ -1 :واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎن :وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :أ -واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ
ﻧﻔﺴﻪ .ب -واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ أﻏﻴﺎرﻩ -2 .واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻏﲑ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :أ -واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻷدﱏ ﻣﻨﻪ .ب -واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ .ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ،أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺴﺘﻮﺿﺢ اﻟﻨﻮع اﻷول ،وﻳﺴﺘﺸﻜﻞ
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ.
وﻫﻜﺬا ﻳﻘﻒ ﻛﺎﻧﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ »واﺟﺒﺎت اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ﺑﺄﺷﺪ وﻗﻔﺔ ﻛﺘﺐ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وأﻃﻮﳍﺎ وأﺟﺪﻫﺎ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺸﻜﻞ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄﻋﻤﻖ اﺳﺘﺸﻜﺎل ﻳﻜﻮن وأﻛﺜﺮﻩ
ﺟﺬرﻳﺔ ،ﻓﻴﺒﺎدر إﱃ ﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺻﻨﻔﻪ اﻷول) :واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ( ،وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﳕﻄﲔ :ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺪﻻﻟﺔ »اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ« ﻫﻨﺎ ذاك اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻴﻞ واﳍﻮى29؛ أي ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﻮ ﺎ وﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﳑﺰوﺟﻬﺎ .وﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺪﻻﻟﺔ »اﻟﻮاﺟﺐ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻞ« ﻧﻘﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ .واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻨﻬﺎ :واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن
ﳓﻮ ذاﺗﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺎ وﺣﺴﺐ ،وواﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ ﺑﻮﲰﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ أﺧﻼﻗﻴﺎ وﺣﺴﺐ .وﻗﺪ
ﺣﺪد ﻛﺎﻧﻂ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺐ؛ وذﻟﻚ ﲟﻌﻨﻴﲔ :ﲟﻌﲎ أول أ ﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻮﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺗﻴﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ...وﲟﻌﲎ ﺛﺎن أ ﺎ ﺗﻌﺮف
ﺑﺬﻛﺮ أﺿﺪادﻫﺎ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺮذاﺋﻞ .وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻣﺎ ﳓﻦ اﻋﺘﱪﻧﺎﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﻴﺎ وﺣﺴﺐ -وإن ﻛﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻋﻼﻫﺎ -واﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ .وﺿﺪﻩ أن
ﻳﺆذي اﳌﺮء ﻧﻔﺴﻪ إﻣﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ )أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر( ،أو ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ )أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺑﱰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎﺋﻪ(؛ ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺬات أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎ ﺑﺎﳋُﻠُﻖ ،ﻓﻤﺎ إرادة ﳏﻮ اﻟﺬات إﻻ ﲟﺜﺎﺑﺔ إرادة
ﳏﻮ اﻷﺧﻼق ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ؛ أي ﺗﺮك اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔ .ﻫﺬا ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﳊﻴﻮان اﻟﻐﺎﺋﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬات ﺑﻮﻓﻖ ذﻟﻚ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ »وﺳﻴﻠﺔ« ﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ »ﻏﺎﻳﺔ
ﰲ ذا ﺎ«؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹزراء ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻬﻚ اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺬي أﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ
ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻻ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ .30وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ -ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺐ -واﺟﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺘﻚ واﻻ ﻤﺎك ﰲ ﻃﻠﺐ اﳌﻠﺬات إرﺿﺎء ﻟﺸﻬﻮات ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ وإرزاء ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ -ﰲ ﺷﺨﺺ
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اﳌﺘﻬﺘﻚ ،إﱃ درﻛﺔ اﻟﺒﻬﻴﻤﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﳏﺾ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ،
ﻓﻴﺤﺪث أن ﻳﻔﻘﺪ اﻻﺣﱰام اﻟﻮاﺟﺐ اﲡﺎﻩ ذاﺗﻪ .31وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ -ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺐ -واﺟﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰري ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن إﱃ درﻛﺔ اﻟﺒﻬﻴﻤﻴﺔ؛ إذ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﲑ
اﻟﻨﱠ ِﻬ ُﻤﻮن ﻛﺎﻷﻧﻌﺎم ﺑﻞ أﺿﻞ ﺳﺒﻴﻼ.
ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،أﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﳓﻦ ﺻﺮﻧﺎ إﱃ
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺧﻠﻘﻴﺎ -ﺑﺎﻷوﱃ واﻷﺣﻖ واﻷﺟﺪر -ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻬﻨﺎ أﻳﻀﺎ واﺟﺒﺎت ،وﻫﻲ واﺟﺒﺎت ﺗﻌﺮف
ﺷﺄن ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺑﺄﺿﺪادﻫﺎ ،وأﺿﺪادﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﻜﺬب اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ،
واﻟﺬي ﻳﻨﺤﻂ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻻ إﱃ ﺷﻲء؛ أي إﱃ ُﺷﻴَ ْﻲء ﻳﺸﺒﻪ اﻹﻧﺴﺎن –أﻧﻴﺴﺎن -وﻣﺎ
ﻫﻮ ﺑﺈﻧﺴﺎن؛ ﺑﻞ ﻧﺴﻨﺎس ﻫﻮ؛ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﺬب إﱃ ﳎﺮد »آﻟﺔ ﻟﻠﻜﻼم« ﻻ إﱃ ﻛﺎﺋﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ »إﺑﻼغ أﻓﻜﺎرﻩ« .وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺮذﻳﻠﺘﲔ اﻷﺧﺮﻳﲔ اﳌﻀﺎدﺗﲔ :اﻟﺸﺢ واﳋﺴﺔ،
ﻓﺈن ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺣﻜﻤﻪ.
ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻞ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺬاﺗﻪ واﺟﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﳓﻮ ﻧﻔﺴﻪ؛ وذﻟﻚ ﻷن ﻛﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻪ »ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
ذاﺗﻪ« ،وﻟﻴﺲ ﳏﺾ » ٍ
وﺳﻴﻠﺔ« ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ ،ﺷﺄن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت؛ إﳕﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﲦﻦ ﻟﻪ؛ ﻷن ﻟﻪ
ﻛﺮاﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ؛ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﺣﱰام ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳌﻨﺰﻟﺔ اﻷوﱃ؛ أي ﺑﺎﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ.32
أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻋﻮة ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ أي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻮ ﺎ
ﺷﻮاﺋﺐ ،وﻣﻨﻬﺎ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﲤﺎم ﻛﻤﺎﻟﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ؛ ذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﺜﻘﻴﻒ وﺗﺸﺬﻳﺐ و ﺬﻳﺐ ﻗﻮاﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻗﻮى ﻋﻘﻠﻪ وروﺣﻪ وﺟﺴﻤﻪ( ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ.
وذﻟﻚ ﻣﺎ دام اﻹﻧﺴﺎن -ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت -اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،وﻣﺎ دام أن
وﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻫﻲ ﻗﻮاﻩ اﳌﺬﻛﻮرة .33واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎن
أن ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ
ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺟﺐ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺰري ﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻫﻮ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ
اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ .وﻣﻨﻬﺎ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﺮﻗﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻻ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ وإﳕﺎ
أﻳﻀﺎ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﻘﻮاﻩ اﳋﻠﻘﻴﺔ ،وﻳﻜﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ -ﺑﺪءا -ذاﺗﻴﺎ ﰲ ﺧﻠﻮص اﻟﻨﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺣﺪﻩ دون ﻏﲑﻩ -ﻣﻦ ﺑﻮاﻋﺚ ﺣﺴﻴﺔ )ﻣﻴﻮﻻت وﻧﺰوات وأﻏﺮاض( -ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ
ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺄﰐ اﻹﻧﺴﺎن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻻ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻠﻮاﺟﺐ أو ﰲ »اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ« وإﳕﺎ
»واﺟﺒﺎ« أو ﺑﻮﻓﻖ ﻣﺎ ﳝﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺐ؛ إذ ﰲ اﻷوﱃ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻴﻞ ﺣﱴ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻊ
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اﻟﻮاﺟﺐ ،ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﻞ ﲟﺒﺪأ »ﺧﻠﻮص اﻟﻨﻴﺔ«؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻫﻲ اﳊﺎﺛﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻴﻪ؛ وﰲ ﻫﺬا ﻳﻨﺠﻠﻲ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﺎﻧﻂ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﲔ أن ﻧﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
اﻟﻮاﺟﺐ  ،conformément au devoirوﺑﲔ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ واﺟﺒﺎ أو ﺑﻮﻓﻖ ﻣﺎ ﳝﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺐ par
 .devoirﻳﺸﺒﻪ اﳊﺎل اﻷول ﺣﺎل ﺗﺎﺟﺮ ﳏﺘﺎل اﺳﺘﺤﺎل ﻧﺰﻳﻬﺎ -اﻧﻀﺒﻂ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ -ﺑﻌﺪ أن
ﺑﺪأ زﺑﺎﺋﻨﻪ ﰲ ﻫﺠﺮ ﻣﺘﺠﺮﻩ ،وﻳﺸﺒﻪ اﳊﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﺣﺎل ﺗﺎﺟﺮ ارﺗﺄى –ﺑﺪءا -أن اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة وﰲ أي
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﲑ واﺟﺐ ،وذﻟﻚ ﻻ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﲡﺎرﺗﻪ وﺿﻤﺎن زﺑﻨﺎء أوﻓﻴﺎء ،وإﳕﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻮاﺟﺐ .وﳍﺬا ﻗﺎل ﻛﺎﻧﻂ :إن أﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل ﺧﻠﻘﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻋﻦ
واﺟﺐ 34وﻟﻴﺲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻮاﺟﺐ ،وإن اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﳊﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ،وإﳕﺎ
ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱵ ﰎ ﻋﻦ واﺟﺐ .ﻫﺬا وﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ أن ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ -إذا اﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ-
وﺟﺪ واﺟﺒﺎ ﺻﺎرﻣﺎ وﻛﺎﻣﻼ؛ ﻟﻜﻦ ،إذا ﻣﺎ اﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ إﻣﻜﺎن ﲢﻘﻘﻪ ﺑﺪا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺳﻊ وﻏﲑ
ﻛﺎﻣﻞ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻓﺄن ﻧﻜﻮن ُﻛ ّﻤﻼ ذﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ واﺟﺐ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ35؛
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻣﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﰲ أﻧﻔﺴﻨﺎ أن ﺧﻠﻮص اﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم
واﻟﻜﻤﺎل ،وأن أﻋﻤﺎق اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ أن ﺗُﺴﺘﻜﻨَﻪ أﰎ اﻻﺳﺘﻜﻨﺎﻩ ،وأن ﺗُﺴﱪ أﻋﻤﻖ اﻟﺴﱪ؛
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ أﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﱴ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﻴﺔ وﻣﱴ ﻻ؛ إﳕﺎ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻮﺑﺔ
ﺑﺒﻮاﻋﺚ ﻗﺪ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ أﻣﺮﻫﺎ وﳐﻠﻮﻃﺔ ﺑﺪو ٍاع ﻗﺪ ﻻ ﻧﺴﱪ ﻏﻮرﻫﺎ ،36و ﺬا ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ أن واﺟﺒﺎت اﳌﺮء ﳓﻮ
ذاﺗﻪ -اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻬﺎ -واﺟﺒﺎت ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ أﻏﻴﺎرﻩ ،وﻳﻨﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺻﻨﻔﲔ :واﺟﺒﺎت اﳌﺮء اﲡﺎﻩ اﻷﻏﻴﺎر ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺸﺮا ،وواﺟﺒﺎت اﳌﺮء اﲡﺎﻩ
اﻷﻏﻴﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ ،ﲦﺔ واﺟﺒﺎن اﺛﻨﺎن ﻟﻠﻤﺮء اﲡﺎﻩ اﻷﻏﻴﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ
ﻓﺤﺴﺐ -وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺣﻮاﳍﻢ وﻇﺮوﻓﻬﻢ وﻃﻮارﺋﻬﻢ -ﳘﺎ واﺟﺐ ﳏﺒﺔ اﻷﻏﻴﺎر ،وواﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﻢ.
وﻳﻘﺼﺪ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﻮاﺟﺐ ﳏﺒﺔ اﻷﻏﻴﺎر واﺟﺐ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮاء أوﺟﺪﻧﺎﻫﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ذﻟﻚ أم
ﻻ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻴﺎر واﺟﺒﺎت ﺛﻼﺛﺔ :واﺟﺐ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ ،وواﺟﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﳍﻢ،
وواﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ .اﻷول ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ واﺟﺐ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن ﳏﺴﻨﺎ؛ أي أن ﳝﺪ ﻳﺪ
اﻟﻌﻮن -ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻖ -إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ إذا ﻣﺎ ﻫﻢ ُوﺟﺪوا ﰲ ﺣﺎل ﺷﻘﺎء؛ وذﻟﻚ ﺑﻐﺎﻳﺔ إﺳﻌﺎدﻫﻢ.
واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺄﺗﺎﻩ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﻐﲑ ﲟﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻓﻀﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ،وﻫﻮ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ،ﲞﻼف ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﱵ ﻫﻲ واﺟﺒﺎت ﻋﺎدﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﻨﺎ اﶈﺴﻦ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻮﻓﻴﻪ أﺑﺪا ﻋﺪﻳﻞ
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ﻋﻤﻠﻪ؛ ﺑﻞ ﻧﻈﻞ داﺋﻤﺎ ﻣﺪﻳﻨﲔ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ أﻛﱪﻩ .37واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻴﺎر
ﺗﻮاﺻﻼ وﺟﺪاﻧﻴﺎ ،وﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻔﺮح اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺸﺮ ﻳﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إذ ﻳﺼﻴﺐ ﻏﲑﻩ .38ﻫﺬا وﺗﻘﺎﺑﻞ
واﺟﺒﺎت اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﺬﻩ رذاﺋﻞ ﺛﻼث :اﳊﺴﺪ ،وﻧﻜﺮان اﳉﻤﻴﻞ ،واﻟﺘﻠﺬذ ﲟﺂﺳﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻳﻌﲏ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﻮاﺟﺐ اﺣﱰام اﻟﻐﲑ أﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﲑ اﻟﺒﺸﺮي ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺒﺸﺮي –اﻷﺷﻴﺎء-
ﺑﻜﻮﻧﻪ »ﺷﺨﺼﺎ« و»ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ« وﻛﻮ ﺎ »أﺷﻴﺎء« و»وﺳﺎﺋﻞ«؛ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻜﻪ
ﻏﲑﻩ )اﻟﻜﺮاﻣﺔ( -ﻳﻘﺼﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﺒﻞ ﲦﻨﺎ ﲟﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ،ﻻ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﻲ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو
ﻌﱪ ﻋﻦ واﺟﺒﺎت اﻻﺣﱰام
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ أو ﻣﻜﺎﻓﺊ -ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ أن ﳓﱰم ﺑﺸﺮﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻟﻴﺲ ﻳُ ﱠ
ﻫﺬﻩ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺐ؛ أي ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺮذاﺋﻞ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﲑ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻜﱪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ،واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﻢ ،واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ واﺟﺐ اﺣﱰام اﻷﻏﻴﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﺣﱰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أﺣﻮاﳍﻢ -أي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﳉﻨﺲ واﻟﻨﻮع واﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻐﲎ واﻟﻌﻮز ...وﻛﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﻟﺒﺸﺮ
أﻫﻮ ﺣﺎل ﺻﻼح أم ﻓﺴﺎد ،وﺣﺎل ﲢﻀﺮ أم ﺗﻮﺣﺶ ،وﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ أم ﺟﻬﻞ ،وﺣﺎل ﺗﺄدب أم ﻓﻀﺎﺿﺔ،
وﺣﺎل ﺷﻈﻒ ﻋﻴﺶ أم ﻟﺬاذة  -...ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺮى أن أﺣﻮال اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪدة ،وأ ﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﲡﺎﻩ اﻷﻏﻴﺎر ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﲝﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال ،وﳍﺬا ﻳﻌﺴﺮ ﺣﺼﺮﻫﺎ .وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﳜﺮج اﳌﺮء ﻣﻦ ﻣﻘﺎم اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ -ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ اﻹﳚﺎﰊ -إﱃ ﻣﻘﺎم اﻷﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ
ﺗﺪرس اﻷﺣﻮال اﳋﺎﺻﺔ .وﳍﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻛﺎﻧﻂ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت ﻫﻨﺎ.
ﺑﻘﻲ أﻣﺮان ُﻣ ْﺸﻜﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﺎﻧﻂ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت ،وﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺴﻜﻮﺗﻪ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
واﺟﺒﺎت اﻟﺒﺸﺮ اﲡﺎﻩ ﻏﲑ اﻟﺒﺸﺮ :وأولھما :ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋﻦ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﲡﺎﻩ اﻹﻟﻪ .وثانيھما:
ﺻﻤﺘﻪ ﻋﻦ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﲡﺎﻩ اﳊﻴﻮان .اﳊﺎل أن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺮى ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﲡﺎﻩ اﻹﻟﻪ
أﺣﺪ ﲣﻮم ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ اﻷﺧﻼق؛ ذﻟﻚ أن ﺻﻠﺘﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻏﲑ ﺻﻠﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﺣﻘﻮﻗﺎ
وواﺟﺒﺎت وﻫﻢ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﷲ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻣﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺪ اﲡﺎﻫﻪ واﺟﺒﺎت وﻣﺎ اﺳﺘﻮﺟﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻴﻪ .واﳊﺎل أن ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺸﺬ ﻋﻦ ﻃﻮق اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﲑ؛ ﻷن ﺷﺮط ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ -ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ -أن ﺗﻜﻮن ﳏﺎﻳﺜﺔ )أي ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ إرادات ﺗﺘﺤﺎد
ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ( ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﲡﺎﻫﻨﺎ ،39وﻣﻦ ﻟﻴﺲ
ﻟﻪ ﺷﻲء وﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﲡﺎﻩ ﺧﺎﻟﻘﻪ .واﳊﻖ أﻧﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻷﺧﻼق ﻟﺴﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ درك إﻻ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻧﺴﺎن؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺎ ﱠد ْي
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اﻹرادة -اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻟﻪ -ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻧﻘﺪر أن ﻧﺴﺘﻜﻨﻪ ﻛﻨﻬﻪ؛ إذ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود
اﻷﺧﻼق ،ﻓﻠﻴﺲ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﺧﻼق أن ﲤﺪد ﺣﺪودﻫﺎ إﱃ ﻣﺎ وراء واﺟﺒﺎت اﻟﻔﺮد إزاء ذاﺗﻪ وإزاء ﻏﲑﻩ ﻣﻦ
ﺑﲏ ﺟﻠﺪﺗﻪ .40ﻋﻠﻰ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺘﺄول وﺟﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﲡﺎﻩ اﻹﻟﻪ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻜﻨﻪ أﻣﺮﻫﺎ ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻟﺌﻦ
ﳓﻦ اﻋﺘﱪﻧﺎ أن اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺸﺮع ﻣﺎ ﻫﻮ -ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ -إﻻ ﺻﻮت اﷲ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ
اﲡﺎﻩ اﻹﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺼﲑ واﺟﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ؛ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﳓﻮ َﻏ ٍْﲑ ﺧﺎرج ﻋﻨﺎ -ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ أﻣﺎم اﻷﻏﻴﺎر
ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ -وإﳕﺎ ﻳﺼﲑ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ذاﺗﻴﺎ؛ ﻧﻌﲏ اﻟﺘﺰام اﻟﺬات أﻣﺎم »اﻟﻔﻜﺮة« اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﷲ؛ وذﻟﻚ
ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮازع اﳋﻠﻘﻲ ﰲ ﻋﻘﻠﻨﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.41
ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻟﺌﻦ ﳓﻦ اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺾ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻷﻟﻔﻴﻨﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺸﺮي ﳏﺾ؛ إذ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﳓﻮ ﺟﻨﺴﻪ )ﺳﻮاء أﻛﺎن ﳓﻮ ذاﺗﻪ أم ﳓﻮ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ( ،أﻣﺎ ﳓﻮ ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﺬ ﻋﻦ ﻃﻮق ﺑﺴﻴﻂ اﻟﻌﻘﻞ .ﳑﺎ ﻳﻔﱰض ﺿﻤﻨﺎ أن ﲦﺔ
ﺷﺮﻃﲔ ﻛﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﺟﺐ :أولھما :أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻮ ﱠﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﳓﻮﻩ واﺟﺐ ﻣﺎ
»ﺷﺨﺼﺎ« ﻻ »ﺷﻴﺌﺎ« ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﷲ ،وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎت واﳊﻴﻮان .ﻓﻘﺪ
أﻗﺼﻲ ﺬا اﻟﺸﺮط ﻏﲑ اﻹﻧﺴﺎن واﷲ .وثانيھما :ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ُﻣ ْﺪ َرﻛﺎً ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﱴ
ﻳﺘﻌﲔ اﻻﲢﺎد ﺑﲔ إرادﺗﲔ؛ أي أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﲡﻤﻌﻨﺎ وإﻳﺎﻩ ﺻﻠﺔ ﻛﺎﺋﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد
ﺣﺴﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﻻ واﺟﺐ إﻻ اﲡﺎﻩ إﻧﺴﺎن.
وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ واﺟﺒﺎ ﳓﻮ اﳊﻴﻮاﻧﺎت؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎن أﻻ ﻳﻘﺴﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷن ﻟﻪ واﺟﺒﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة اﲡﺎﻫﻬﺎ -إذ ﻻ ﺣﻘﻮق ﻟﻠﺤﻴﻮان ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ -وإﳕﺎ ﻷن ﻋﺪﻣﻪ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﺎ )ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﲝﻬﺎ ﻣﺜﻼ( إﳕﺎ ﻳﻘﺴﻲ –ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ -ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﲏ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻓﻴﺨﻞ
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ .ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻨﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻫﻮ واﺟﺐ »ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻴﻮان« ﻻ »اﲡﺎﻩ
اﳊﻴﻮان« .وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أﻧﻪ واﺟﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﳓﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﳓﻮ اﳊﻴﻮاﻧﺎت!.42
واﻷﺻﻞ ﰲ اﻹﺷﻜﺎل ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﻋﺎدة ﻣﻨﺸﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺎﺳﺪة؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻌﻘﻞ إﱃ أن ﳝﺪد
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ -اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ،وﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ أﺻﻼ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺪد ﻣﻦﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« -اﻟﺬي ﻻ ﳜﺺ ﺳﻮى اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ ﰲ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺬاﺗﻪ وﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس -ﻟﻜﻲ
ﻳﻄﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﲟﻦ ﻫﻮ أدﱏ ﻣﻨﻪ  -ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت  -وﲟﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ )اﷲ( .وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ
ﻣﻦ واﺟﺐ ﻟﻪ ﻫﻨﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ واﺟﺒﻪ ﳓﻮ ذاﺗﻪ ،وﻗﺪ اﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ »اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت«
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ﺑﺄﻣﺮ »اﻟﻮاﺟﺐ اﲡﺎﻫﻬﺎ أو ﳓﻮﻫﺎ« ،وﻣﺎ ﻳﺰﻋﻤﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت -ﺳﻮاء ﳓﻮ
ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻏﲑ ﺷﺨﺼﻴﺔ )اﳌﺎدة اﳉﺎﻣﺪة ﻣﺜﻼ ،أو اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﳊﺎﺳﺔ ،أو اﳌﺎدة اﳊﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت
وﺣﻴﻮاﻧﺎت( أم ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺷﺄن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )إﻟﻪ ،ﻣﻼﺋﻜﺔ( -إن ﻫﻮ إﻻ ﺧﻠﻂ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻨﺰﻳﻞ
ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺪى.43
ﻫﻮ ﻫﺬا ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ :ﻗﺴﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺬات ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ
ﻷﻣﺮﻫﺎ وﻟﻠﻨﺎس ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺣﺪود ﻟﻪ؟ اﳊﺎل أﻧﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻮاﺟﺐ« اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ﻫﺬا
ﺻﺮاﻣﺘﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺻﻼﺑﺘﻪ ﺷﺒﻪ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،ﺣﱴ إﻧﻪ ﻋﺪ أﺷﺒﻪ ﺷﻲء ﺑﺎﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ،
ﲝﺴﺐ ﻋﺒﺎرة ﻧﻴﺘﺸﻪ اﻟﺸﻬﲑة ،وﺣﱴ إﻧﻪ ﻧﺴﺐ إﱃ ﻛﺎﻧﻂ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮد
اﳌﺮء ﻓﻌﻠﻪ -ﻟﻜﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ أﻣﺮا -ﻳﻌﺪ واﺟﺒﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﺘﺜﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻨﻔﺬﻩ؛ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻠﺔ وﻋﺎذرة وﻣﺎﺣﻠﺔ أن
اﻟﻮاﺟﺐ إﻟﺰام وإﺟﺒﺎر وإﻛﺮاﻩ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ! ﻓﻜﺎن أن ﻓﺘﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻷواﻣﺮ
اﳌﺘﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻐﺎة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺻﺪرت إﻟﻴﻬﻢ واﺟﺒﺎت ،وأن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن
ﻳﻨﻔﺬوا ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،واﳊﺎل أﻧﻪ رﻏﻢ أن اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻋﺘﱪوا أن »ﻻزم اﳌﺬﻫﺐ« ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺷﻲء ،وأن -ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ -ﺗﺄول ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺎﻧﻂ ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺎﻧﻂ ﰲ
ﺷﻲء؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﺎﻩ ﻫﺆﻻء ﻫﻮ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻛﺎن ﻳﺮى أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻳُﻔﻌﻞ
ﺑﺈﻛﺮاﻩ ﺧﺎرﺟﻲ -ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻛﺮاﻩ وﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺈﻛﺮاﻩ ﻏﻴﱯ -وذﻟﻚ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ
أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺸﺮع ﻧﻔﺴﻪ ،وﻫﻮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ واﺿﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻨﻔﺴﻪ.
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ﻳﺣﻠـ ــو ﻟﻠﺳـ ــﻠطﺎت اﻟﻘﻣﻌﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أي ﺑﻠـ ــد أن ﺗﺿ ـ ـﻊ ﻣﻌظـ ــم اﻟﺗﻳـ ــﺎرات -اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ وﺑﺧﺎﺻـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ــﺔ
ﺑﺎﻹﺻﻼح -ﺑﻳن ﺧﻳﺎرﻳن ﻣﺟﺎﻧﺑﻳن ﻟﻠﺻواب :أوﻟﻬﻣﺎ :اﻟﺻدام واﻟﻌﻧف وﻫو أﻣر ﻏﻳر ﻣﺣﻣود اﻟﻌواﻗـب ،ظـﺎﻫر
اﻟﺧطﺄ ،ﻣرﻓوض اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت ،واﻟﺧﻳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻫو اﻟـذوﺑﺎن واﻻﻣﺗﺻـﺎص ،واﻟﻘﺑـوﻝ ﺑﻛـﻝ اﻷﺣـواﻝ ،ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت
رص اﻟﺻــﻔوف داﺋﻣ ـﺎً ﻟﻌــدم
ﻣزرﻳــﺔ ،وﺧﺻوﺻ ـﺎً إن ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك )ﻓوﺑﻳــﺎ( اﻟﻌــدو اﻟﺧــﺎرﺟﻲ اﻟــذي ﻳﻘﺗﺿــﻲ ّ
ﻣﻧ ـﺎ ّ
ﺗﻌرﻳض اﻟﻌﺑﺎد واﻟﺑﻼد ﻟﻠﺧطر ،وﻣن ﻧواﺗﺞ ذﻟك اﻟﻌﻳش ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎت ﻣﺎ ﻳﺗﻛرم ﺑﻪ اﻟﺣﻛﺎم .وﻋدم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ )ﻛﺎﻓـﺔ
وﻟﻳس ﻓﻘط ﺑﺿﻌﺔ أﻓراد ﺷﺟﻌﺎن( ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷروﻋﺔ.
ﻣــن أﺧطــر اﻷدوات اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻘﻣﻌﻳــﺔ :اﻟـ ّـدﻳن ،ﻓﻬــو ﻣﺣــرك ﺷــدﻳد اﻻﺳــﺗﻧﻔﺎر ،وﻋــﺎﻟﻲ
اﻟﺣﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻋﻧــد اﺣﺗﻣــﺎﻝ اﻟﺿــﻐط اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ دواء ﺷــدﻳد اﻟﺗﺳــﻛﻳن ﻓــﻲ ﺷــﻌوب ﻣﺗدﻳﻧــﺔ ،ﺑﻌــدت ﻋﻧﻬــﺎ
أﺟزاء ﻋدﻳدة ﻓﻲ دﻳﻧﻬﺎ ﻓﺎرﺗﺿت ﺑﺎﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻧـﻪ ،ﻣـﻊ اﻟﻔـرح اﻟﺷـدﻳد ﺑﺎﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻷﻗﺳـﺎم اﻟﺑﺳـﻳطﺔ ،رﻏـم
ﻋدم اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻠﻔﺎﻗد اﻟﻌظﻳم ﻓﻳﻣﺎ ﻫو أﻫم ﻣﻧﻪ أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﻛﺛﻳر.

ﻳظن ﻛﺛﻳر ﻣن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻠﺗزﻣﻳن اﻟﻌﻔوﻳن أن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺎت أﻣر ﻣرادف ﻟﻘﻠﺔ اﻟدﻳن وﺗﻔﻛـك

اﻷﺧــﻼق ،ورﺑﻣــﺎ ﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﺣــد اﻟزﻧدﻗــﺔ واﻟﻛﻔــر؛ ﺑــﻝ اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﻐــرب ،وﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣﺗﺳــﻠطون ﺷــدﻳدو
اﻟدﻫﺎء ،ﻳﻘﺎﻳﺿون اﻟﺣرﻳﺎت ﺑﻣﻐﺎﻧم ﺿﺣﻠﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﺎﺋم اﻟﺳذج ،ﺷرﺑوا اﻟﺧﻧوع ﺛم أﻋـﺎدوا ﺗرﺑﻳـﺔ

اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺎرة أﺧرى ،وﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻬم ﻳﻧﺎدون دوﻣﺎً ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ إﻟـﻪ إﻻ اﷲ؛ ﻓـﺈﻧﻬم ﻗـد ﻳﻧﺳـون ﻣﻘﺗﺿـﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﻬـﺎ:
أن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ وﺣدﻩ ،وأن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوﺣﻳد ﷲ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻣﺎ داﻣت ﻫﻧﺎك ﻋﺑودﻳﺔ ﻟﻔرﻋون وﻗوﻣﻪ.

ﻫــذا ﻣــﺎ ﺣــذا ﺑﺎﻟﺻــﺣﻔﻲ اﻟردﻳﻛــﺎﻟﻲ اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻛــﺎرﻝ ﻣــﺎرﻛس  1883-1818اﻟــذي ﻋــﺎش ﻓﺗـرة ﻧــﺎدرة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣــن اﻟﻘﻣــﻊ واﻻﺳــﺗﺑداد وﻣﺻــﺎدرة اﻟﺣرﻳــﺎت ،ﻓﺳــﺟن وطــرد ﻣــن ﺑﻠــد ﻵﺧــر ﺣﺗــﻰ واﻓﺗــﻪ اﻟﻣﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠــد
اﻻﻏﺗ ارب ،ﻟذﻟك ﺑﻘﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻏﺗراب أﻳﻧﻣﺎ ورد ﻳ ّذﻛر د ﻛﺎرﻝ ﻣﺎرﻛس...

)وﻟـﻳس ﺛﻣــﺔ وﺻــف ﻟﻠـ ّـدﻳن أﻛﺛــر ﺷـﻬرة ورواﺟـﺎً ﻣــن ذﻟــك اﻟــذي اﺳــﺗﻠﻬﻣﻪ ﻣـﺎرﻛس ﻣــن ﻛــﺎﻧط أو ﺳـواﻩ ،وﻣــن ﺛــم
أﻟﺣﻘــت ﺑﺎﺳــﻣﻪ ﻟﻳﻘـ ّـدم ﺑوﺻــﻔﻪ ﻣــن أﻛﺑــر اﻟﺳــﺎﺧطﻳن أو اﻟﻧــﺎﻗﻣﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻳن ﺧﺎﺻــﺔ ،واﻟﻣﻘــدس ﻛﺑﻌــد ﺣﺎﺳــم

ﻓﻳﻪ.1Error! Reference source not found.(..

وﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﻳﺿﺎح .ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
»إن اﻟﺷــﻘﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻫــو -ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺗﻌﺑﻳــر -ﻋــن اﻟﺷــﻘﺎء اﻟ ـواﻗﻌﻲ ،وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى اﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻘﺎء
اﻟواﻗﻌﻲ .اﻟدﻳن ﻫـو ﺗﻧﻬﻳـدة اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﻣﻘﻬـور ﻗﻠـب اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌـدﻳم اﻟﻘﻠـب ،ﻛﻣـﺎ ﻫـو روح اﻷوﺿـﺎع اﻟﻌدﻳﻣـﺔ اﻟـروح

...إﻧﻪ أﻓﻳون اﻟﺷﻌب«.2
 باحث من سورية .

ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ اﻗﺗﻠﻌت ﻣن ﻧﺻﻬﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،وﻗد ﻟـوي ﻋﻧـق ﻫـذا اﻟﻣﻘﺗطـف وأﺧـذ ﺑدﻻﻟـﺔ ﻏرﻳﺑـﺔ ﻋﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ

أن اﻟــدﻳن أﻓﻳ ـون ﻟﻠﺷــﻌوب ،وﺑﺻــﻳﻐﺔ اﻟﺟﻣــﻊ واﻹطــﻼق؛ أي أﻧــﻪ
ﻣــﺎرﻛس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺿــﻣﺎر؛ ﻟﻳﻌﻧــﻲ ﺿــﻣﻧﺎً َ
ـذﻳن وردت ﻓﻳﻬﻣـﺎ
ﻣﺧدر ﻓﺣﺳب ،ﻳﻌطﻰ ﻟﻠﺑﺷر ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎرﺟﻲ؛ ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﺗـم ﺗﺟﺎﻫـﻝ اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻠﻐـوي اﻟﻠ ْ

اﻟﻌﺑﺎرة ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺷﻳوﻋﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻪ ﻳﺧﻔﻲ ﻓﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﻣدى ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺣـن ﻓـﻲ ﺻـددﻫﺎ.
وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ.
ﺗﺟــب اﻹﺷــﺎرة ﺑداﻳــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﺄﻛﻳــد ﻣــﺎرﻛس ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ اﻷﻓﻳــون واﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬــذا اﻟوﺻــف ﻳﻧﺑﻐــﻲ أﻻ ﻳﺛﻳــر

دﻫﺷــﺗﻧﺎ؛ ﻓﻬــذا اﻻﺳــﺗﺧدام ﻛــﺎن ﺷــﺎﺋﻌﺎً ﻣــن ﻗﺑــﻝ ،وﻗــد ﻋﻧــﻰ اﻟﻛﺛﻳــرون ﺑــﺈطﻼق ﺻــﻔﺔ اﻷﻓﻳــون أو ﻣــﺎ ﻳﺷــﺑﻪ ذﻟــك

ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻳن واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،ﻓﻘــد ﺳــﺑق ﻛــﺎﻧط أﺣــد إﻧﺳــﺎﻧﻲ اﻟﻧﻬﺿــﺔ وﻳــدﻋﻰ إرآﺳــﻣوس  Erasmusاﻟــذي

ﻛﺗب إﻟﻰ ﻧظﻳرﻩ ﻣﺎﻟدوﻧﺎﺗوﻩ  Maldonatoﻳﺻف أﺛر اﻟطﻘوس اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺑﺎﻟﻘوﻝ» :ﻛﺎﻧـت
ﺗﻔرق اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺳﺑﺎت ﻋﻣﻳق دون ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺧدرات ،واﻟرﻫﺑﺎن أو ﺑﺎﻷﺣرى أﺷﺑﺎﻩ اﻟرﻫﺑﺎن ﻛﺎﻧوا ﻳﺳـﻳطرون ﻋﻠـﻰ
ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻧﺎس؛ ﻷﻧﻬم أوﺛﻘوﻫم ﺑﻌﻘد ﻻ ﻳﺣﻝ« ،3ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﺎرات واﻹﺷـﺎرات ﻋدﻳـدة ﺗﺣﺗﺷـد ﺑﻬـﺎ ﻧﺻـوص
ﻣﺎرﻛس ،وﻣﻊ ذﻟك ﻗ ّﻝ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﺑﺻورة ﺟدﻳدة وﺟدﱠﻳﺔ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻠﺣظ أن إﻟﺣﺎد ﻣﺎرﻛس اﻟﺣﻘﻳﻘـﻲ وﺻـﻝ ﻣﻧﺟـزﻩ اﻟﻧﻘـدي ﻟﻠواﻗـﻊ ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ ،وﻟﻠـدﻳن ﺑﺻـورة

ﺧﺎﺻـﺔ ﻗﻳﺎﺳـﺎً إﻟـﻰ ﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣﻌظـم ﻫراطﻘــﺔ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،أﻣﺛـﺎﻝ )ﻧﻳﺗﺷــﻪ( اﻟـذي اﻧﺗﻘــد اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ وﻧﺎﻫﺿــﻬﺎ

ﺑﻌﺑــﺎرات أﻗﺻ ـﻰ وأﺷــد إﻳﻼﻣ ـﺎً ﻳﺗﺿــﺎءﻝ ﻓﻳﻘﺗﺻــر ﻓﻳﻘــﻝ أﺛ ـرﻩ ،ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أﻧــﻪ أرﻓــﻊ ﻣــدﻟوﻻً ،وأﻛﺛــر دﻗــﺔ

وﺻراﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﻳﺄﺑـﻪ اﻟﻛﺛﻳـرون ﺑﺗﻠـك اﻟﻧﻣـﺎذج أو اﻷﻣﺛﻠـﺔ؛ ﻟﻳﺧﺗزﻟـوا ﻋﺑﻘرﻳـﺔ ﻣـﺎرﻛس

اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﺗﻌﺳـﻔﻲ ﻓـﻲ ﻣوﻗـف اﻟﻬرطـوق .ﻳﺟـدف ﺑﺣـق ﻛـﻝ ﻣﺎﻟـﻪ ﻗﻳﻣـﺔ ﻣﻘدﺳـﺔ أو

إﻟﻬﻳـﺔ؛ وﻟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﻧطﻠــق ﻣـن ﻫـذا اﻹﺷــﻛﺎﻝ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث واﻟــذي ﻫـو ﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد وﻻ ﻳـزاﻝ ﻗﺎﺋﻣـﺎً وﻣﺣﺗﻔظـﺎً

ﺑﺣ اررﺗـﻪ ،ﻻ ﺑـﻳن اﻟﻣﺗﺷـﻳﻌﻳن ﻟﻔﻛــر ﻣـﺎرﻛس وﻓﻠﺳـﻔﺗﻪ ﻓﺣﺳـب؛ ٕواﻧﻣــﺎ ﺑـﻳن ﺧﺻـوم ﻓﻛـرﻩ أﻳﺿـﺎً ،وﻳـﻧﺟم ﻋـن ذﻟــك
أﻣــر ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ أن أي ﺑﺣــث ﻋــن ﻣوﺿــوع اﻟــدﻳن داﺧــﻝ ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻣــﺎرﻛس اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ،واﺳــﺗﻧﺑﺎط ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻣواﻗﻔــﻪ
وﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧظرﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑـت

ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـراءات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ؛ ﺑــﻝ ﻳﺟــب اﻟوﻟــوج إﻟــﻰ ﻋﻣــق ﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ﻣــﺎرﻛس ،وﻣــﺎ اﻟــذي ﻛوﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو
اﻟذي ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﺷﺧﺻﻳﺔ رادﻳﻛﺎﻟﻳـﺔ ﺛـﺎﺋرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻣـﻊ واﻻﺳـﺗﺑداد واﻟظﻠـم .ﻟـذﻟك ﻓﻘـد وﺟـدت ﻣـن اﻟﻣﻔﻳـد ﻣﻘﺎرﻧﺗـﻪ
ﺑﻔﻳﻠﺳوف وﻋـﺎﻟم ﻧﻔﺳـﻲ أﻟﻣـﺎﻧﻲ أﻳﺿـﺎً؛ وﻟﻛﻧـﻪ ﻋـﺎش ﺑﻌـد ﻣـﺎرﻛس ﻣﺑﺎﺷـرةً وﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﻗﻔـزت ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء
ﻗﻔزﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﻬورة ﻋﻠــﻰ ﻳــد ﻣــﺎﻛس ﺑﻼﻧــك  ،1900وﺗﺣــوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن ﻧظــﺎم ﻣﻳﻛــﺎﻧﻳﻛﻲ ﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﺣﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ
ظﺎﻫرة ﺷواﺷﻳﻪ ) Chausﻛﺎﻳوس( ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻲ أي ﻓوﺿـﻰ وﻋﺷـواﺋﻳﺔ ،وﻣـﺎ اﻧﻔطـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗطـور ﻓـﻲ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺟﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠﻝ أدق دﻗﺎﺋق ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا.

إذاً ﺳـﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟد ارﺳـﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﺎ ﻛﺗﺑـﻪ ارﺋـد ﻣدرﺳـﺔ ﻋﻠــم اﻟـﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﻳﻠـﻲ ﻛـﺎرﻝ ﻏوﺳـﺗﺎف ﻳوﻧـﻎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ

اﻟدﻳﻧﻳﺔ.
أوالً :الدين واإليديولوجية عند ماركس:
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)إن ﻗ ـراءة ﻧﺻــوص ﻣــﺎرﻛس ﺗﺷــﻳر إﻟــﻰ -ﻛﻣــﺎ ﻳﺑــدو ﻟﻧــﺎ -أﻧــﻪ اﺳــﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ ﺑﻣﻌــﺎن ﻋدﻳــدة
وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﻣﻳزﻫﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻳﺎق ﺗداوﻟﻬﺎ.

وﻻ ﺗﺑدو اﻟرﻏﺑﺔ ﺣﺛﻳﺛﺔ ﻟﻧﺎ وﻣﻔﻳدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻟﻠﺷروع ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺟﺎد ﺗﻌرﻳف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن

ﻣــن أﻣــر ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﺑداﻳــﺔ إﻋــﻼن اﻟﻣﻘﺻــود ﺑﺎﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ ﺑرﺑطﻬــﺎ ﺑﺎﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺻــري
ﻋوﺿـﺎً ﻋــن اﻻﻧﻬﻣــﺎك ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ واﺳــﻌﺔ ﺣــوﻝ ﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ( ،4ﻓﺿـﻼً ﻋــن ذﻟــك ﻓــﺈن اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻟﻬــذا

اﻟﻣوﻗف ﺗﺑرز ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﻠم ﺑﺄن ﻣﻌظم اﻧﺗﻘﺎدات ﻣﺎرﻛس ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن ﻛﺄﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﻘـدر أﻛﺑـر ﻣﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﻟدﻳن ﻛدﻳن ﺑﺎﻟذات.

إذاً ﺛﻣﺔ ﺗﻣﻳﻳز ﻳﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟدى ﺗﻧﺎوﻝ ﻧص ﻣﺎرﻛس اﻟﺷﻬﻳر ﻓﻲ وﺻف اﻟدﻳن ﺣﻳن ﻳﻘـوﻝ» :اﻟـدﻳن ﻫـو
اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻌــﺎﻟم ،وﺧﻼﺻ ـﺗﻪ اﻟﻣوﺳــوﻋﻳﺔ ،ﻣﻧطﻘ ـﻪ ﻓــﻲ ﺷــﻛﻝ ﺷــﻌﺑﻲ ،روﺣﺎﻧﻳﺗــﻪ ،ﺣﻣﺎﺳــﺗﻪ ،ﻋﻘوﺑﺗــﻪ
اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ،ﺗﺗﻣﺗﻪ اﻟﻣﻬﻳﺑﺔ ،أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻛوﻧﻲ ﻷﺟﻝ اﻟﻌزاء واﻟﺗﺑرﻳر«.

ﻟﻛن ﻣﺎرﻛس ﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﻬذا َﺑ َﻌ ﱢد اﻟدﻳن ﻣﺟرد ﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻹذﻋـﺎن واﻟﺳـﻠوى ،أو اﻟﻧظـر إﻟﻳـﻪ ﻓﻘـط ﻛﻌﻘﻳـدة ﺗﻔﺳـر
اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺑرر ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋم؛ إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﻘرر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﺣظﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎس ﻫذﻩ ﻟﺣظـﺔ أﺧـرى ،ﺣﻳـث ﻳﺿـﻳف:
»إن اﻟﺷﻘﺎء اﻟدﻳﻧﻲ ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﺷﻘﺎء اﻟواﻗﻌﻲ واﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻘﺎء اﻟواﻗﻌﻲ«.5
ﺑﻬذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻧﻛﺗﺷف إن اﻟدﻳن ﻟﻳس ﻣﺟرد ﻋﻘﻳدة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﺑرﻳـر ﻋﻠـوي وﻳﺣـث ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻧـوع واﻟرﻛـون،
ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻐﻔﻝ أو ﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﺑرﻫﺔ اﻷﺧـرى .ﻟﻘـد ﻛـﺎن أﻳﺿـﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام دﻋﺎﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﻳﺔ )ﻟﻼﺣﺗﺟـﺎج

واﻟـرﻓض( ﺣﺗــﻰ إن اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺛــورات واﻟﺗﻣــردات اﻟﻔﻼﺣﻳــﺔ ﻗﺎﻣــت ﺗﺣــت ارﻳــﺔ اﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ،
وﻫذا ﻫو اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟذي ﻳﻘدﻣﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺻدﻳق اﻟﺣﻣﻳم ﻟﻣﺎرﻛس )ﻓردرﻳـﻝ إﻧﻔﻠـز( ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﻋـن ﺣـرب اﻟﻔﻼﺣـﻳن ﻓـﻲ

أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ  ..ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫـﻲ أﻛﺛـر ﺗﻌﻘﻳـداً أو ﺗرﻛﻳﺑـﺎً ،ﻓﺎﻟـذي ﻳﻣﻳـز

اﻟﺧطــﺎب اﻟــدﻳﻧﻲ ﻛوﻧــﻪ ﻻ ﻳﻧﺣﺻــر ﻓــﻲ ﻧﻣــط ﺗوﺟﻳــﻪ أﺣــﺎدي؛ ﺑــﻝ ﻓــﻲ ﻣروﻧــﺔ اﻹرﺳــﺎﻝ وﺗﻌــدد اﻟﺗﻠﻘــﻲ وﺗﻧوﻋــﻪ.
ﻳﺗﺿﺢ ذﻟك أﻛﺛر ﻋﻧد إﺳـﻧﺎد ﻫـذا اﻟﺧطـﺎب إﻟـﻰ ﺗﺟرﺑـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺗﺣﻔـﻝ ﺑﺎﻟﺻـراﻋﺎت واﻟﻧ ازﻋـﺎت ﻓـﻲ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻹرادات ،ﺣﻳـث ﻳﻼﺣـظ ﺗﻌـدد اﻟـرؤى وﺗﻧـوع اﻷﻓﻬـﺎم ﻓـﻲ ﺗﻠﻘﻳـﻪ ﺗﺑﻌـﺎً ﻟـدور اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـراع

وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣذر ﻟدى إﺑراز ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﻌوﻳﺿـﺎً وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﺑوﺻـﻔﻪ

اﺣﺗﺟﺎﺟـﺎً .وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻔﺳــر ﺗﻧــوع اﻟﻣﻧظــورات اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﻣــدﻫﺎ ﻣــﺎرﻛس واﻧﻔﻠــز ﻟــدى ﺗﻘﻳــﻳم اﻟــوﻋﻲ اﻟــدﻳﻧﻲ .واﻟﻘﺳــم

اﻷﻛﺑر ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻼﺗﻬﻣﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧﺻوﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺗﺎرﻳﺦ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.

)وﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد اﻟــذات ﻳﻘــر ﻣــﺎرﻛس ﺑــﺄن اﻟــدﻳن ﻫــو ﺷــﻛﻝ ﻣﻐﺗــرب ﻟــوﻋﻲ اﻟــذات  -اﻟــدﻳن ﻫــو وﻋــﻲ اﻟــذات ،أو
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذات ،ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻟم ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد ،أو أﺿﺎع ﻧﻔﺳﻪ ﺛﺎﻧﻳﺔ(.6

ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻳﻧطــوي اﻻﻏﺗ ـراب اﻟــدﻳﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ُﺑﻌــد ﻧظــري أﺳﺎﺳ ـﺎً ،ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟــذي ﻳﻔﻳــد ﻓــﻲ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟــدﻳن ﺷــﻛﻼً
ﻣﺳﺗﻠﺑﺎً ﻟوﻋﻲ اﻟذات ﺣﻳث ﻳﻔﻘـد اﻹﻧﺳـﺎن إﻧﺳـﺎﻧﻳﺗﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻌـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻘﻠـوب و ازﺋـف ..إﻧـﻪ اﻏﺗـراب
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻔﻛر ﻳﺧﺿﻊ ﻓﻳﻪ ﻟﺳﻳرورات ﻣﺗﺧﻳﻠﺔ وﻣﻠﻐزة ،ﻏﺎﻣﺿﺔ ،ﻣﺟردة ﻣن ﻛﻝ ﺻﻔﺔ واﻗﻌﻳﺔ أو ﻋﻠﻣﻳﺔ..
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ﻓــﻲ ﺣــﻳن أن اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ ﺗﺷــﻳر ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺑﺎﺷــر إﻟــﻰ اﻟﺑﻌــد اﻟﻌﻣﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــدﻳن ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺑــﺎرز وﺑﻧــوع ﻣــن
اﻟﺗﺷدﻳد ،ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻟﻸﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺎرﻛس ﻣﺣﺗوى ﻣزدوج ،ﻓﻬﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أوﻟﻰ ﻧظرﻳـﺔ

ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻣﺟ ــردة ،وﻫـ ـﻲ ﺑﻬ ــذا اﻟﺣﺳ ــﺑﺎن ﺗﺷ ــﺗرك ﻣ ــﻊ اﻷﺳ ــطورة واﻟﻔ ــن واﻟﺷ ــﻌر ...إﻟ ــﺦ؛ إذ إﻧﻬ ــﺎ ﺗﻧط ــوي ﻋﻠ ــﻰ
ﻣﺳــﺗﺑﻘﻳﺎت ﻗﺑــﻝ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ورواﺳــب ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻳــﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﻣﺷــوﻫﺔ واﻟﺗﺻــورات اﻟﺑﺗ ـراء واﻟﻣﺗﺧــﻳﻼت واﻷوﻫــﺎم
اﻟﻣﺗرﻋــﺔ ﺑﺎﻟرﻏﺑــﺎت واﻷﺣــﻼم ،ﻛزﻳــﺎرة اﻟﻘﺑــور ﻣــﺛﻼً ،وطﻠــب اﻟﻣــدد ﻣﻧﻬــﺎ ،واﻟﺗﺑــرك ﺑﻬــﺎ ،وﻏﻳرﻫــﺎ ﻛﺛﻳــر ﻣﻣــﺎ دﺧــﻝ

ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻳن ﻣـن ﺑـدع ﻻ أﺻـﻝ ﻟﻬــﺎ وﻻ ﻓﺎﺋـدة ،وﻫـﻲ ﻣﻧﺑﺛﻘـﺔ ﻣـن واﻗـﻊ ﺟزﺋــﻲ ﻣﺣـدد ﺗﻧـدرج ﻛﻣﺑـﺎدئ ﻣوﺟﻬـﺔ ﻓــﻲ

اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺣﻳوﻳــﺔ ﻟﻠﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷــري ،وﺗﺷــق طرﻳﻘﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻔــﺎﻋﻠﻳن ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻹﻳﻌــﺎزات واﻷواﻣــر واﻟﻧـواﻫﻲ

اﻟﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻔرﺿــﻬﺎ ﻣـن ﻋ ٍـﻝ ،ﺗﺳــﻧد إﻟﻳـﻪ ﺷـرﻳﻌﺗﻬﺎ وﻣﺻـداﻗﻳﺗﻬﺎ .وﺑﻘـدر ﻣــﺎ ﻳﻛـون ﻫـذا اﻟﺳــﻧد ﻣﺻـﻌداً ،ﻣﻧزﻫـﺎً
ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟذي اﻧﺑﺛق ﻋﻧـﻪ أﺻـﻼً ،ﺗﻛـون ﺗﻠـك اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺻـﺎدرة ﻋﻧـﻪ ﺛﺎﺑﺗـﺔ وﻣطﻠﻘـﺔ وﻛﻠﻳـﺔ ﻣﺟـردة ﻻ ﺗﻛﺗـرث
ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﻌﺎﺑر واﻟﻣﺣدود؛ ﺑﻝ ﺗﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻬﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻼً.

وﻧظ ـ اًر ﻟﻬــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﻝ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ ﺑــﺎﻟواﻗﻊ؛ ﻓــﺈن اﻟﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟــﺔ ﻟﻠــوﻫم واﻟواﻗــﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ

ﺗرﻛﻳﺑﺗﻬ ــﺎ -واﻟﻣﺗﻐﻳ ــرة ﺣﺳ ــب اﻷوﺿ ــﺎع واﻟظ ــروف اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ -ﺗ ــوﻣﺊ ﺑﺻ ــورة ﻏﻳ ــر ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ،وﺗﻌﻛ ــس درﺟ ــﺔ
اﻹذﻋـﺎن واﻻﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو طـردي ،وﻟﻬــذا ﻧﺟــد أﻧـﻪ ﻛﻠﻣــﺎ ازدادت درﺟـﺔ اﻟــوﻫم ﻓـﻲ اﻟﺧطــﺎب اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ
اﻟــدﻳﻧﻲ ﻛــﺎن ذﻟــك اﻧﻌﻛﺎﺳ ـﺎً ﻟﺷــدة درﺟــﺔ اﻹذﻋــﺎن ﻟــدى اﻟﻣﺗﻠﻘــﻳن وﻟــدور اﻟﻣﻳ ـزة اﻻﺳــﺗﻼﺑﻳﺔ ﻟــﻪ ،واﻟﻌﻛــس ﻳﺑــدو

ﺻــﺣﻳﺣﺎً ﻛﻠﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻧــﺎس أﻛﺛــر ﺧﺿــوﻋﺎً واﺳﺗﺳــﻼﻣﺎً ﻷﻗــدارﻫم وﺑؤﺳــﻬم ﻛﺎﻧــت ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺧــداع اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ

ﻟﻠدﻳن ﻛوﻫم وأﻓﻳون أﺷد ﺗﺄﺛﻳ اًر وأﻗوى.

وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻛﻠﻣــﺎ ﻋﻣــد اﻷﻓـراد اﻟﻔــﺎﻋﻠون إﻟــﻰ اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠــﻰ ظــروﻓﻬم وواﻗﻌﻬــم ﻗﻠــت ﺣــﺎﺟﺗﻬم إﻟــﻰ اﻟــدﻳن ﻛــوﻫم

ﺑدﻳﻝ ﻋن اﻟواﻗﻊ ﻳﺑرر ﺗﻌﺎﺳﺗﻬم وﻋﺟزﻫم ،وﺷرﻋوا ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻘﺎع اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﻳـق ﻓـﻲ اﻟـدﻳن وﺗﻣﺛﻳﻠـﻪ ﻧظرﻳـﺎً
وﻓﻌﻠﻳﺎً ،ذﻟك اﻟﻘﺎع اﻟذي ﻳﺳوغ رﻓﺿﻬم ،وﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟواﻗﻌﻳﺔ.

إن إﺣــدى اﻟﻣﻌﺿــﻼت اﻷﻛﺛــر ﺗﺣــدﻳﺎً ﻟﻠــذوات اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ -ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ -ﻫــﻲ اﻟﻧــزوﻝ ﻣــن
ﻋﺎﻟم اﻟﻧص إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﺗوﻓﻳـق ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ،وﻓـﻲ ﻗـوﻝ آﺧـر ﻫـﻲ اﻟﺗوﻓﻳـق ﺑـﻳن اﻟﻣﺣﺗـوى اﻟﻣطﻠـق واﻟﺛﺎﺑـت

ﻟﻠﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ وﺑﻳن ﺣرﻛﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ.

وﺑﻌد ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﻣوﺟز ﻟرؤﻳﺔ ﻣﺎرﻛس ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻧﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻋـﺎﻟم اﻟـﻧﻔس اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﺎرﻝ
ﻳوﻧﻎ ﻟﻧرى ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻛﻳف ﻧظر إﻟﻳﻪ ،وﻣن أي زاوﻳﺔ ،وﻣﺎذا ﻳﻌﻧﻲ ﻋﻧدﻩ
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ؟!
ﻳذﻫب إﻣﺎم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻛﺎرﻝ ﻳوﻧﻎ إﻟﻰ رﻓض ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ رﻓﺿـﺎً ﺗﺎﻣـﺎً؛ وذﻟـك ﻷن

اﻟدﻳن -ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﻳوﻧﻐﻲ -ﻟﻳس ﻛﺳﺑﺎً ﺣﺻﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺟرى ﺗطورﻩ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ؛ ﺑـﻝ ﻏرﻳـزة ﻣﺗﺄﺻـﻠﺔ
–ﻳﺳــﻣﻳﻬﺎ أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً اﻟﺳــﻌﻲ ﻧﺣــو اﻟﻛﻠﻳــﺔ -ﻻ ﻳﺳــﻊ اﻹﻧﺳــﺎن ﻗﻬرﻫــﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳﺳــﻌﻪ ﻗﻬــر اﻟﻐرﻳ ـزة اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ دون أن

ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻣراض ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻗد ﺗودي أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﻌﻘﻠﻪ .ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻠﺣـظ ﺑوﺿـوح اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ ﺗﻧـﺎوﻝ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ

اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟدى ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻳﻠﺳوﻓﻳن ﻣﺎرﻛس وﻳوﻧـﻎ ﺣﻳـث إن ﻣـﺎرﻛس ﻗـد درس اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ،وﺻـﻧﻔﻪ ﻓـﻲ
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ﺟﻣﺎﻋــﺎت داﺋﻣـﺎً ،وﻫــو ﺑــذﻟك ﻳﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺧطــﺄ ﻧﻔﺳــﻪ ،اﻟــذي وﻗــﻊ ﻓﻳــﻪ أﺳــﺗﺎذ ﻳوﻧــﻎ أﻻ وﻫــو ﻓروﻳــد اﻟــذي أﺧﺿــﻊ

اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻛﻠﻲ ﻳﺟﻣﻊ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺗﺣﺗﻪ وﻫو ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧس اﻟذي ﻳﺣﻛم اﻹﻧﺳﺎن ،وﻣﻠﺧـص اﻟﺻـراع ﺑـﻳن

ﻣ ارﺣــﻝ ﺛــﻼث )اﻟﻬــو -اﻷﻧــﺎ -اﻷﻧــﺎ اﻟﻌﻠﻳــﺎ( اﻟــذي ﻳﻌ ـﺎﻧﻲ ﻣﻧــﻪ ﻛــﻝ واﺣــد ﻣﻧــﺎ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﻛﺑــت ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ
اﻟﻌﺻﺎب ،وذﻟك ﺣﺳب ﻓروﻳد.
أﻣﺎ ﻣﺎرﻛس ﻓﻘـد أﺳـﻣﺎﻩ ﺻـراع ﺑـﻳن اﻟطﺑﻘـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ،وﻫـو ﺑـذﻟك ﻳﺿـﻊ ﻗﺎﻧوﻧـﺎً ﻛﻠﻳـﺎً ﺣﺗﻣﻳـﺎ ﻳﺣﻛـم اﻹﻧﺳـﺎن

أﻳﺿﺎً.

وﻓﻲ ﻫذا ﻳﺧﺗﻠف ﻳوﻧﻎ ﻣﻊ ﻓروﻳد وﻣﺎرﻛس اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺟذرﻳﺎً ،وﻫو اﻟـذي ﻳﻘـوﻝ ﺑﺻـدد اﻟﻐرﻳـزة اﻟدﻳﻧﻳـﺔ) :ﻓـﺈن ﻛـﺎن
ﺳــﻌﻲ اﻹﻧﺳــﺎن ﻧﺣــو ﻫــدف روﺣــﻲ ﻟــﻳس ﻓط ـرة أﺻــﻠﻳﺔ؛ ﺑــﻝ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﺗطــور اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺧــﺎص؛ ﻓﻌﻧدﺋــذ ﻳﻛــون

اﻟﺗﻔﺳـﻳر وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺟــﻧس أﻧﺳــب اﻟﺗﻔﺳـﻳرات وأﻛﺛرﻫــﺎ ﻗﺑــوﻻً؛ ﻟﻛـن ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻛــﺎن ﺳــﻌﻲ اﻹﻧﺳــﺎن ﻧﺣــو اﻟﻛﻠﻳــﺔ

واﻟوﺣدة ﻏرﻳزة ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ،وأﻗﻣﻧﺎ ﺗﻔﺳﻳرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗظـﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻣﺎﺛﻠـﺔ ،وﻫـﻲ وﺟـود ﺻـﻠﺔ

وﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻐرﻳزة اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻟﻛﻠﻳﺔ ،إذا اﺳـﺗﺛﻧﻳﻧﺎ اﻟﺗـوق اﻟـدﻳﻧﻲ ﻟـم ﻧﺟـد ﺷـﻳﺋﺎً ﻳﺗﺣـدى اﻹﻧﺳـﺎن ﻛﻣـﺎ
ﻳﺗﺣــداﻩ اﻟﺟــﻧس .ﻛــذﻟك ﻧﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻘــوﻝ -وﻧﺣــن ﻣطﻣﺋﻧــون : -إن ﺧﺿــوع اﻹﻧﺳــﺎن ﻟﺳــﻠطﺎن اﻟﻐرﻳ ـزة اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ

أﻛﺑر ﻣن ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻐرﻳزة اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﻳﺑت ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣزاج اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻳوﻟﻪ اﻟذاﺗﻳـﺔ؛ ﻟﻛـن اﻟﺷـﻲء اﻟوﺣﻳـد اﻟـذي ﻻ ﻧﺷـك ﻓﻳـﻪ أن اﻟﻐرﻳـزة
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
اﻟدﻳﻧﻳـ ـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻌﻲ ﻧﺣ ــو اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ -وﻫ ــﻲ أﻫ ــم اﻟﻐ ارﺋ ــز اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ -ﺗﻠﻌ ــب أﻗ ــﻝ اﻷدوار ﻓ ــﻲ اﻟواﻋﻳ ــﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ أن ﺗﺗﺣــرر إﻻ ﺑــﺄﻋظم ﺟﻬــد ،ﺗﺻــﺣﺑﻪ ﺳــﻘطﺎت ﻣﺳ ـﺗﻣرة إﻟــﻰ اﻟﺧﻠــف ،ﻣﻧﺷــؤﻫﺎ
اﻟﺗﻠــوث اﻵﺗــﻲ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻐرﻳـزﺗﻳن اﻷﺧـرﻳﻳن )اﻟﺟــﻧس واﻟﺳــﻳطرة( ﻓﻬﺎﺗــﺎن اﻟﻐرﻳزﺗــﺎن ﺗﻠﻘﻳــﺎن اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣــن ﻋﺎﻣــﺔ

اﻟﻧﺎس؛ إذ ﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻌرﻓﻬـﺎ اﻟﻧـﺎس ﺟﻣﻳﻌـﺎً ،ﺑﺧـﻼف ﻏرﻳـزة اﻟﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب -ﻟﻠﺗـدﻟﻳﻝ
ﻋﻠﻳﻬﺎ -واﻋﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳزة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ،وﻓﻛـ اًر وﺗـﺄﻣﻼ وﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ ،وﻋـدداً ﻣـن اﻟﻔﺿـﺎﺋﻝ اﻷﺧـرى .ﻟـذﻟك ﻫـﻲ ﻻ

ﺗﻣﻧﺢ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻹﻧﺳﺎن ﻏﻳر واع ﻧﺳﺑﻳﺎً ،ﻓﺗﺳﺎق وراء ﻏراﺋزﻩ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ وﻫـو اﻟﻣﺣﺑـوس ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻣـﻪ اﻟﻣـﺄﻟوف،
ﻻﺻـق ﺑﺎﻟﺷــﺎﺋﻊ واﻟﻣﻣﻛـن واﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﻧظــر اﻟﻣﺟﻣـوع وﺷــﻌﺎرﻩ» :اﻟﺗﻔﻛﻳـر أﻣــر ﺻـﻌب! أﻻ ﻓﻠﻳﻧطــق اﻟﺟﻣﻬــور

ﺑــﺎﻟﺣﻛم!« ،وﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻹﻧﺳــﺎن ﻻ ﻳرﻳﺣــﻪ ﺷــﻲء ﻛﻣــﺎ ﻳرﻳﺣــﻪ ذاك اﻟــذي ﻳﺗﺿــﺢ ﻟــﻪ أﻧــﻪ ﻋــﺎدي ﻣﺑﺗــذﻝ ،ﺑﻌــد أن
ﻛــﺎن ﻳﺑــدو ﻣﻌﻘــداً ،ﻏﻳــر ﻋــﺎدي ،ﻣﺣﻳـ اًر إﺷــﻛﺎﻟﻳﺎً ،ﺧﺻوﺻـﺎً إذا ﺑــدا اﻟﺣــﻝ ﺑﺳــﻳطﺎً إﻟــﻰ ﺣــد ﻳﺛﻳــر اﻟﻌﺟــب ،ﺗﺎﻓﻬـﺎً

إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺣك.7

إن درس اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ -ﺑﺣﺳب رﺟﺣـﺎن وظﻳﻔـﺔ أو أﺧـرى ﻣـن وظـﺎﺋف اﻟـﻧﻔس اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ اﻷرﺑـﻊ
)اﻟﻔﻛر – اﻟﺷﻌور -اﻹﺣﺳﺎس  -اﻟﺣدس( -ﻣﻠﻣﺢ رﺋﻳس ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳزت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻳوﻧﻐﻳﺔ.

ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﻳﺎﻝ ﺑطﺑﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺳﺧﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺑـرع ﺑﻬـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن ﻏﻳرﻫـﺎ ،وﻫـو ﻓـﻲ ﻫـذا ﻳﻘـوي ﻫـذﻩ اﻟوظﻳﻔـﺔ
وﻳﺿــﻌف ﻏﻳرﻫــﺎ .ﻓﻳﻣــﺎ ﺗﻌﻣــﻝ ﻫــذﻩ اﻟوظﻳﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳ ـﻪ ﻋﻠــﻰ طﺑﻌــﻪ ﺑطﺎﺑﻌﻬــﺎ ،وذﻟــك ﺑﺣﺳــب ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ
وﻣﺂزﻗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬــﻪ أو ﻳﻘــﻊ ﺑﻬــﺎ ،وﻫــو ﻓــﻲ ﻫــذا ﻳﺷــﺑﻪ اﻟﺗﻣﺳــﺎح اﻟــذي ﻳﺿــرب ﺑذﻳﻠــﻪ )أداﺗــﻪ اﻷﻗــوى( ﻻ ﺑﻳــدﻩ
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)أداﺗﻪ اﻷﺿﻌف( ،واﻷﺳد اﻟذي ﻳﺿرب ﺑﻳدﻩ ﻻ ﺑذﻳﻠﻪ ،وﻋﻧد ﻳوﻧﻎ أن ﻫذا ﻳﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻟﻣﺎذا ﻳﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠـﻰ
ﻫذا اﻟﻧﺣو أو ذاك.

ﻫﻧـﺎ ﻧﻠﺣـظ ﻛﻳــف ﻳﻠﺗﻘـﻲ ﻳوﻧـﻎ ﻣــﻊ ﻣـﺎرﻛس ﻓـﻲ اﺳــﺗدﻋﺎء اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ اﻟﻌﻣﻼﻧﻳــﺔ ،وﻓـﻲ ﺗﻘوﻳـﺔ أو ﺗﻔﻌﻳــﻝ
اﻟﻐرﻳـزة اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻋﻧــد ﻳوﻧـﻎ ،وﻛﻼﻫﻣــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن؛ وﻟﻛـن ﻣــﻊ ﻓــﺎرق ﻣﻬـم ﻧــذﻛر ﺑــﻪ أﻳﺿـﺎً
وﻫــو أن ﻣــﺎرﻛس ﻳﻧظــر إﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ﻛﺟﻣﺎﻋــﺎت ،وﻳوﻧــﻎ ﻳﻧظــر إﻟﻳــﻪ ﻛﻔــرد ،ﻣــﺎرﻛس ﻳﻧظــر إﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن

اﻟﺧﺎرج ،وﻳوﻧﻎ ﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ﻣن اﻟداﺧﻝ.

وﻟﻌﻝ أﻫم ﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻳوﻧﻐﻳﺔ اﻟوراﺛﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ)اﻟﺧﺎﻓﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ( وﻣﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﻳﻪ ﻣن
ﻧﻣــﺎذج ﺑدﺋﻳــﺔ  Archetypesﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟو ارﺛــﺔ اﻟﺟﺳــﻣﺎﻧﻳﺔ ،أو ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟطﻘــوس واﻟﺷــﻌﺎرات اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ

طﺎﺋــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻧــد ﻣـﺎرﻛس؛ ﺣﻳــث ﻳﺻــﻔﻬﺎ ﻣــﺎرﻛس ﻗــﺎﺋﻼ» :إن اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﺗﺑﺷــر ﺑﺿــرورة
وﺟود طﺑﻘﺔ ﻣﻬﻳﻣﻧﺔ وأﺧرى ﻣﻘﻣوﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺧﻳرة ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ ﺳـوى اﻟﺗﻣﻧـﻲ اﻟـورع أن ﺗـرأف ﺑﻬـﺎ
اﻷوﻟﻰ وﺗﺣﺳن إﻟﻳﻬﺎ ،إن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟطﻘوس اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺗﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﺗﻌـوﻳض اﻟﻛـﺎﻫن ﻋـن ﺟﻣﻳـﻊ

اﻟﻣﻬﺎﻧﺎت ،وﺑذﻟك ﺗﺑرر اﺳﺗﻣرار ﻫذﻩ اﻟﺷرور ..إﻟﺦ« .8ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻳوﻧﻎ ﻳرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﻧﺷـﺄة أﺻـﻳﻠﺔ
ووظﻳﻔــﺔ ﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻻ ﻳﺳــﻊ ﺷــرﺣﻬﺎ اﻵن وﻧﻛﺗﻔــﻲ ﺑﻘوﻟــﻪ» :إن اﻟﺧﺎﻓﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ –أو اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ -طﺑﻘــﺔ أﻋﻣــق
ﻣن اﻟﺧﺎﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،وأﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ ﻏو اًر ،وﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻣﻧﻬﺎ واﻋﻳﺗﻧﺎ«.9

ﺣﻳـث ﻳــذﻫب ﻳوﻧــﻎ أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ »أن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﺑدﺋﻳــﺔ ﻗــد ﺗﺷــﻛﻠت ﻋﻠــﻰ ﻣــدى أﻟــوف اﻟﺳــﻧﻳن ،ﻋﻧــدﻣﺎ ﺑــدأ اﻟــدﻣﺎغ

واﻟــوﻋﻲ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺎن ﻳﻧﻔﺻــﻼن ﻋــن اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺣﻳواﻧﻳــﺔ؛ ﻟﻛــن ط ـرأت ﻋﻠــﻰ ﺻــورﻫﻣﺎ ﺗﻌــدﻳﻼت أو ﺗﻐﻳﻳ ـرات ﻛﺎﻧــت

ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻬد اﻟذي ظﻬر ﻓﻳﻪ اﻟدﻣﺎغ أو اﻟوﻋﻲ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ«
واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻳﺛوﻟوﺟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻳوﻧـﻎ» :ﻫـﻲ أﻓﻛـﺎر ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺟوﻫرﻳـﺔ ،وﻫـﻲ أﻗـدم ﻣـن ﻛـﻝ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ،ﻣﺛـﻝ
ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ .ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺎطﻳر ﻓﻲ اﻷﺻﻝ إدراﻛﺎت واﺧﺗﺑﺎرات ،وﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻷﻓﻛـﺎر
ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ﺗﻛــون أﻋ ارﺿـﺎً أو ﺧـواص أو أدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ،وﻫــﻲ ﻣﺎﺛﻠــﺔ أﻣﺎﻣﻧــﺎ ﺑﺻــورة طﺑﻳﻌﻳــﺔ .وﻟﻳﺳــت

ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ .واﻟﺳؤاﻝ اﻟوﺣﻳد اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺟـدوى ﻫـو ﻋﺎﻟﻣﻳﺗﻬـﺎ

أو ﻋدﻣﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ واﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺳـﻠﻳﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧﻬض ﻋﻠﻳﻬـﺎ

اﻟ ــﻧﻔسٕ ،وان ﻟ ــم ﻧﺟ ــدﻫﺎ ﺑ ــﺄي ﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺻ ــدﻓﺔ ﻓ ــﻲ واﻋﻳ ــﺔ إﻧﺳ ــﺎن ﻣ ــﺎ ،ﻓﻬ ــﻲ ﻋﻧدﺋ ــذ ﻣوﺟ ــودة ﻓ ــﻲ ﺧﺎﻓﻳﺗ ــﻪ
)ﻻﺷﻌورﻩ( ،وﺣﺎﻟﺗﻪ -ﻋﻧدﺋذ -ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺷﺎذة ،وﻛﻠﻣﺎ َﻗﻠّت ﻫـذﻩ اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟواﻋﻳـﺔ ﻛﺎﻧـت أﻛﺛـر
ﻓــﻲ اﻟﺧﺎﻓﻳــﺔ ،وﻛــﺎن ﺗﺄﺛﻳرﻫــﺎ أﻛﺑــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﻝ اﻟـواﻋﻲ ،ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﻳﺎء ﺗﺷــﺑﻪ اﻻﺿــطراب اﻟﻌﺻــﺎﺑﻲ
ﺑﻌض اﻟﺷﻲء«.10

وﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻟدى ﻛﻝ ﻣن ﻣﺎرﻛس وﻳوﻧﻎ ﻟﻠدﻳن ﻋﻧد اﻹﻧﺳـﺎن ﺣﻳـث اﻋﺗﺑـر ﻣـﺎرﻛس ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟـدﻳن

ﻗﺿــﻳﺔ إﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳــﺔ ،واﻋﺗﺑــر ﻳوﻧــﻎ اﻟــدﻳن ﻏرﻳ ـزة ﻟــدى ﺑﻧــﻲ اﻟﺑﺷــر ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻌون اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬــﺎ
أﺑداً.
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وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺟﺎﻟﺔ ﻻ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣـن إﻟﻘـﺎء ﻧظـرة ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـطﻠﺢ اﻻﻏﺗـراب ﻟـدى ﻣـﺎرﻛس ،وﻣـﺎ اﻟـذي ﻋﻧـﻰ ﺑـﻪ ،وﻣـﺎ

ﻋﻼﻗﺔ اﻟـدﻳن ﺑـﺎﻻﻏﺗراب ﻋﻧـد ﻣـﺎرﻛس ،وﻛﻳـف ﻟﻧـﺎ أن ﻧﻘـ أر رداً ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺟدﻟﻳـﺔ ﻋﻧـد ﻳوﻧـﻎ اﻟـذي ﻗﻠﻧـﺎ ﺳـﺎﻟﻔﺎً:

إﻧﻪ درس اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟداﺧﻝ ،وﻫﻝ ﻣن اﻏﺗراب دﻳﻧﻲ ﻟدﻳﻪ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ...ﻟﻧﻘ أر ﻣﻌﺎً:
ثانيا ً :االغتراب الديني عند ماركس:
»ﻟﻘد ﺳﺑق ﻟﻐوﻳر ﺑﺎخ أﻧﻪ اﻧطﻠق ﻓﻲ ﻧﻘدﻩ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳـﺔ -وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻬﻳﻐﻠﻳـﺔ -ﻣـن اﻋﺗﺑـﺎرات ﻧﻘـدﻩ ﻟﻼﻏﺗـراب
اﻟـدﻳﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ﻛــﺎن ﻧﻘــدﻩ ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ -اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﻧﻘــدﻩ ﻟﻠــدﻳن -ﻳﺟــد ﺗﻔﺳــﻳرﻩ إﻟـﻰ ﺣــد ﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ اﻟﺻــﻳﻐﺔ اﻻﻏﺗراﺑﻳــﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﺳـدﻫﺎ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻫﻳﻐــﻝ ،وﻛﺎﻧــت ﺗﻘــوم ﺑــدور ﻣﻣﺎﺛــﻝ ﻟــدور اﻟــدﻳن أو اﻟﻼﻫــوت اﻟــدﻳﻧﻲ .وﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــﻳض ﻣــن
ﻫﻳﻐﻝ أﻛد ﻓوﻳرﺑـﺎخ أن ﻟﻣﺣﺗـوى اﻟـدﻳن وﻣوﺿـوﻋﻪ طﺎﺑﻌـﺎً ﺑﺷـرﻳﺎً ،وأن ﺳـر اﻟﻼﻫـوت ﻳﻛﻣـن ﻓـﻲ اﻻﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳـﺔ،

وأن ﺳــر اﻟﻛﻳﻧوﻧ ـﺔ اﻹﻟﻬﻳــﺔ ﻳﻛﻣــن ﻓــﻲ اﻟﻛﻳﻧوﻧــﺔ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ،وأن ﻻﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻬﻳﻐﻠﻳــﺔ ﻣﻧﺳــوﺧﺔ ﻧﺳ ـﺧﺎً ﻋــن

ﻻﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ اﻟــدﻳن .ﻣــن ﻫﻧــﺎ اﻓﺗــرض ﺑﺄﻧــﻪ إذا ﻟــم ﻧﻧﻘــد ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻫﻳﻐــﻝ ﻻ ﻧﻛــون ﻗــد أﻧﺟزﻧــﺎ ﻧﻘــد اﻟــدﻳن واﻟﻼﻫــوت

اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ،إﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎج اﻷﺳـﻣﻰ واﻷﺧﻳـر ﻟﻠﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ ﺟدﻟﻳـﺔ ،إﻧﻬـﺎ ﻧـوع ﻣـن اﻟـدﻳن أو اﻟﻼﻫـوت اﻟﻣﻘﻧـﻊ
أﻓﻬوﻣﻳﺎً.

ﻳﺣــدد ﻓــوﻳر ﺑــﺎخ اﻻﻏﺗـراب ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺿــﻔﺎء اﻹﻧﺳــﺎن ذاﺗ ـﻪ وﺟــودﻩ اﻟﻧــوﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻟــﻳس ﻟــﻪ وﺟــود إﻻ ﻓــﻲ
ﻓﻛ ـرﻩ ،ﻓــﻲ ﺗﺻــوﻳرﻩ وﻣﺧﻳﻠﺗــﻪ ،ﻋﻠــﻰ وﺟــود إﻟﻬــﻲ ﻣﻔــﺎرق .ﻟﻘــد ﺧﻠــق اﻹﻧﺳــﺎن -ﻫــذا اﻟﻛــﺎﺋن اﻷﺳــﻣﻰ -اﻹﻟــﻪ
واﻓﺗرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻪ ،وﻣن ﺛـم أﺳـﻘط ﻋﻠﻳـﻪ أﺳـﻣﻰ ﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻟﻧوﻋﻳـﺔ ،وﺟﻌـﻝ وﺟـودﻩ ﺧﺎرﺟﻳـﺎً؛ ﻓﺎﻟﻛـﺎﺋن اﻹﻟﻬـﻲ

ﻣــﺎ ﻫــو إﻻ اﻹﻧﺳــﺎن ﻧﻔﺳــﻪ ،وﻳﻛﻔــﻲ -ﺑﺣﺳــب ﻓوﻳرﺑــﺎخ -أن ﻳﺳــﺗرد ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺧﻠﻌﻬــﺎ ﻋــن ذاﺗــﻪ وﺟﺳــدﻫﺎ ﻓــﻲ

اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ ،ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر طﺑﻳﻌﺗﻪ اﻟﺣﻘﺔ .ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟدﻳن ﺣﻘﻼً ﻟﻘﻠب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑـﻳن اﻹﻧﺳـﺎن واﷲ ،ﺑـﻳن

اﻟذات واﻟﻣوﺿوع ﻳﺳﻘط اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻧﻪ«.11

إن ﻧﻔﻲ اﷲ واﻟﻣﺎوراء ٕواﻧﻛﺎرﻫﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓوﻳر ﺑﺎخ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟوﺣﻳـد ﻟﻌـودة اﻹﻧﺳـﺎن إﻟـﻰ ﻛﻳﻧوﻧﺗـﻪ

اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ.

ﻟﻘــد ﺣظﻳــت ﻧظرﻳــﺔ اﻻﻏﺗ ـراب اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟــدى ﻓــوﻳر ﺑــﺎخ ﺑﻌﻧﺎﻳــﺔ ﻣــﺎرﻛس واﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ اﻟﻔــﺎﺋﻘﻳن ،ﻓﻣﺛﻠﻣ ـﺎ ﺳــﺑق ﻳوﺣﻧــﺎ
اﻟﻣﻌﻣــدان اﻟﺳــﻳد اﻟﻣﺳــﻳﺢ؛ ﻛــذﻟك ﺳــﺑق ﻓــوﻳر ﺑــﺎخ ﻣــﺎرﻛس ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺻــﻌﻳد .ﻫﻧــﺎ ﻧﻠﺣــظ اﻟﺣﺿــور اﻟﻛﺛﻳــف
ﻟﻧﺻــوص ﺟ ـوﻫر اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ وﺧﻼﺻــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣــوﺟزة وﻣﺄﺛوراﺗﻬــﺎ ﻟــدى ﻣــﺎرﻛس ،اﻟــذي ﺗﻌــﺎطﻰ ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗــﻪ
ﺣوﻝ اﻟدﻳن ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﺣﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً.

وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟوﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣــﺎرﻛس ﻓــﻲ اﻻﻏﺗ ـراب ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﺷــﻳر -إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻣــﺎ ﺳــﺑق -إﻟــﻰ ﻣﺻــدرﻳن ﻓﻠﺳــﻔﻳﻳن

أﻟﻣــﺎﻧﻳﻳن ﻟــﻪ وﻧﻣﻳزﻫﻣــﺎ :اﻷوﻝ آت ﻣــن ﻧﻳﺗﺷــﻪ ،ﻓــﺎﻻﻏﺗراب ﻟدﻳــﻪ ﻫــو اﻟﻔﻌــﻝ اﻟــذي ﺗطــرح ﺑــﻪ اﻟــذات اﻟﻣوﺿــوع
وﺗﺗﺧــﺎرج .ﻓﺎﻟﻣوﺿــوع -أي اﻟــﻼ أﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬــﺎ -ﻧﺗــﺎج ﺣرﻛــﺔ اﻏﺗ ـراب ﻟﻠﻔﻛــر اﻟــذاﺗﻲ ،وﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ اﻟﻣوﺿــوع
ﺑﻌدﻩ ﺗﻌﻳﻧﺎً ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟذات ٕواﺑداع ﻟﻬﺎ؛ أي أن اﻟذات ﺗﺑدع ﻫذﻩ اﻟﻼ أﻧﺎ وﺗطرﺣﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺎً.
أﻣﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳداً واﺗﺳﺎﻋﺎً واﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻫو ﻫﻳﻐﻝ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺎﺛﻝ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﻓﻳﻧوﻣﻧوﻟوﺟﻳـﺎ

اﻟروح وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺻوﻝ ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳد واﻟﻌﺑد.
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ﻟﻘد أﻋـرب إ.ﻓـروم ﺗﺎﻟﻳـﺎً ﻋـن ﺗﻠـك اﻷﻫﻣﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻘوﻝ» :ﻫﻧـﺎك ﺗﺻـﺣﻳﺢ وﺣﻳـد أﺟـراﻩ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم ﻣـﺎرﻛس

ﻟﻼﻏﺗ ـراب .ﻣــﺎرﻛس ﻛــﺎن ﻳﻌﺗﻘــد ﺑــﺄن اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻫــﻲ اﻟطﺑﻘــﺔ اﻷﻛﺛــر اﻏﺗ ارﺑ ـﺎً ،ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن اﻻﻧﻌﺗــﺎق ﻣــن

اﻻﻏﺗراب ﻳﻔﺗرض ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺷروع ﺑﺗﻣرﻳر اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﺑﻳد أن ﻣﺎرﻛس ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ أن ﻳﺗﻧﺑﺄ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺳﻳﺻــﺑﺢ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﺻــﻳر اﻟﻐﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ ﻟﻠﻧــﺎس ،ﺧﺻوﺻـﺎً ذﻟــك اﻟﻘﺳــم اﻟﻣﺗ ازﻳــد ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻣــن اﻟﺟﻣﻬــور اﻟــذي

ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟرﻣوز واﻟﺑﺷر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﻻت«.12

ﻟﻳس ﻓﻲ وﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش أﻛﺛر؛ ﻟﻛن ﻳﻐدو ﺿرورﻳﺎً ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ،وﻫـﻲ

أن ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻗد ﺟﻌﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻏﺗراب -ﻛﻔﻛـرة إﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ روﻣﺎﻧﺳـﻳﺔ أو اﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ طﺎرﺋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـر
ﻣﺎرﻛس اﻟﺷﺎب ،اﻟذي ﻣﺎ ﻟﺑث أن ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺻرﻳﺢ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر أو ﻗﻠﻳﻝ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺗﻔﻛﻳـرﻩ اﻟﻧﺎﺿـﺞ،
واﺳﺗﻌﺎض ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻔﻛرة أﺧرى -ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﻟﺗطورﻩ اﻟﻔﻛري ﻣن اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ.
»ﻣــن أﺟــﻝ ﺗوﺿــﻳﺢ ذﻟــك ﻳﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣﻔﻬــوم اﻻﻏﺗ ـراب ﻛــﺎن وﻣــﺎ زاﻝ ﺣﺎﺿ ـ اًر ﻓــﻲ ﻣﻌظــم ﻛﺗﺎﺑﺎﺗــﻪ ﻓﻣــﺎرﻛس

اﻟﺷﺎب اﻟذي ﻛﺗب )ﻣﺧطوطﺎت  (1844وﻛﺗب )أﺳس ﻧﻘد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ( ﻋـﺎم 1858-1857م ﻋﻧـدﻣﺎ

ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣـن اﻟﻌﻣـر أرﺑﻌـون ﻋﺎﻣـﺎً ،وﻣـﺎرﻛس اﻟﺷـﻳﺦ ﺻـﺎﺣب )رأس اﻟﻣـﺎﻝ( ﻟـم ﻳﻐﻔـﻝ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ

ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ،ﻓﻣﻔﻬوم اﻻﻏﺗراب ﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻬذا اﻟﻘدر أو ذاك ،ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ أو ﺗﻠك«.13

إن ﻧﻘد اﻻﻏﺗراب اﻟـدﻳﻧﻲ ﻟـدى ﻣـﺎرﻛس ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أﻧـﻪ ﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻣـن ﺳـﺑﻘوﻩ
ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ،وﻣﺎرﺳـت اﻟﺗـﺄﺛﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷـر اﻟﻘـوي ﻓـﻲ ﺻـوغ ﻧظرﻳﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻏﺗـراب ،إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻷﻣـر
ﻳﻧﻔﺻﻝ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳدﻩ أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﻣﻳق ﺑﻳن اﻻﻏﺗراب اﻟدﻳﻧﻲ واﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ،ﻓﻣـن ﺷـﺄن

اﻷﺧﻳــر أن ﻳﺗﻌــزز وﻳﺗرﺳــﺦ ﻋﺑــر أﻧﻣــﺎط اﻟﺗﻌــوﻳض اﻟوﻫﻣﻳــﺔ واﻟﻌ ـزاء اﻟﺗــﻲ ﻳﻘــدﻣﻬﺎ اﻟــدﻳن ،اﻟــذي ﻳﻌﻠــﻝ اﻟﻘﻬــر

واﻟﻌﺑودﻳﺔ
اﻟﻧﺎﺷﺋﻳن ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗدر أﺑدي ،ﻳﺳﻧدﻩ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ إﻟﻬﻳﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ،وﻣـن ﺛـم ﻳطـرح
ْ
ﻋوﺿﺎً ﺧﻼﺻﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎوراء.

اﻻﻏﺗــراب اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟــدى ﻣــﺎرﻛس ﻫــو اﻟﻠﺣظــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﻘــق ﻓﻳﻬــﺎ اﻻﻧﻌﻛــﺎس اﻟﻣﻘﻠــوب اﺧﺗﻼﻟــﻪ اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻠــوﻋﻲ ،ﻓــﻼ

ﺗﻌود ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ذاﺗـﻪ أو ﻣـﻊ اﻷﺷـﻳﺎء اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺻـورﺗﻬﺎ اﻟﺻـﺣﻳﺣﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ .إن اﻻﻏﺗـراب

اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ أﺣد أوﺟﻬﻪ ﻫو ﻧوع ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟوﻫم ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﺑدﻳﻼً ﻣن اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻣﺎدي ،وﻳﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ

إﺟﺑﺎر اﻟوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ واﻹذﻋﺎن ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ.

إن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﻧظور ﻣﺎرﻛس ﻻ ﻳﻐﺗرب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟدﻳﻧﻲ دون أﺳﺑﺎب واﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟدﻧﻳوي،
رﺑﻣـﺎ ﻧﻛــون ﻗــد ﺗوﺻــﻠﻧﺎ إﻟــﻰ ﺧﻼﺻــﺔ ﻣــوﺟزة وﻣﻔﻬوﻣـﺔ ﻋـن رأي ﻣــﺎرﻛس ﻓــﻲ اﻻﻏﺗـراب اﻟــدﻳﻧﻲ وﻧﺣــن ﻻ ﻧـزاﻝ
ﻧﺷﺗم راﺋﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﻘدﻣـﻪ ﻟﻧـﺎ ﻣـﺎرﻛس ﻣـن ﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻻﻏﺗـراب اﻹﻧﺳـﺎن ،وﻛﺄﻧـﻪ -أي
ﻣﺎرﻛس -إﻟﻰ اﻵن ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ أن ﻳﻧﻔذ إﻟﻰ داﺧﻝ اﻹﻧﺳﺎن ،ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ وﻧﺟﺢ ﻣن ﺑﻌـدﻩ اﻟﻔﻳﻠﺳـوف وﻋـﺎﻟم اﻟـﻧﻔس

اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻛﺎرﻝ ﻳوﻧﻎ.
وﻟﻧﻧﺗﻘــﻝ اﻵن ﻟﻧــرى ﻛﻳــف ﻳﻔﻬــم ﻳوﻧــﻎ ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻳﻪ ﻣــﺎرﻛس ﺑــﺎﻻﻏﺗراب اﻟ ـدﻳﻧﻲ ،ﺣﻳــث ﻳﻌـ ّـرف ﻳوﻧــﻎ اﻟــدﻳن ﺑﺄﻧــﻪ
»ﻣراﻗﺑﺔ دﻗﻳﻘﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻳﻪ »دودﻟف أﺗو« وأﺳﻣﺎﻩ ﺑﺣق ﻧﻳوﻣﻧوزم  -أي وﺟود أﺛر دﻳﻧـﺎﻣﻲ ﻏﻳـر
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ﻧﺎﺷــﺊ ﻋــن ﻓﻌــﻝ إرادي ﺗﺣﻛﻣــﻲ؛ ﺑــﻝ ﻫــو ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــﻳض ﻣــن ذﻟــك ،ﻳﺳــﺗوﻟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧﻔس وﻳﺧﺿــﻌﻬﺎ ﻟﺳــﻠطﺎﻧﻪ،

ﻓﺗﻛون داﺋﻣﺎً ﺿﺣﻳﺗﻪ ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺎﻟروح ﻣن اﻟﻧﻔس ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳر إرادﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﻔس ﻛﺎﺋﻧـﺎً ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﺳﺑﺑﻬﺎ«.14

ﻓﻛــﺄن ﻟﻠــدﻳن ﺟﻬــﺎ اًز ﻳ ـؤدي وظﻳﻔــﺔ ﻧﻔﺳــﻳﺔ )طﺑﻌ ـﺎً ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ وظﻳﻔــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ( ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً ﻛﻣــﺎ ﻳ ـؤدي ﺟﻬــﺎز
اﻟرﺋﺗﻳن واﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﻬواﺋﻳﺔ وظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻲ اﻟدم ﻣن ﻏﺎز اﻟﻔﺣم ،وﺗﻣدﻩ ﺑﺎﻷﻛﺳﺟﻳن.

ﻓﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻟم ﻳﺻﻧﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔس؛ ﻛذﻟك ﻟم ﻳﺻﻧﻊ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟدﻳﻧﻲ؛ إذ ﻟﻳس اﻟﻣوﺿـوع ﻣوﺿـوع اﺧﺗﻳـﺎر
إرادي؛ ﺑﻝ ﻫـو أن اﻟـدﻳن )ﻣـن ﺣﻳـث ﻫـو ﺟﻬـﺎز ﻗـﺎﺋم ﻓـﻲ اﻟـﻧﻔس( ﻳﺗﺧـذ ﻣـن اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﺣـﻼً ﻷداء وظﻳﻔﺗـﻪ ﻓـﻲ

اﻹﻧﺳﺎن.

وﻓــﻲ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺗﻌرﻳــف ﻳوﻧــﻎ ﻟﻠــدﻳن ،ﻧﺷــﻳر إﻟــﻰ ﻋﺑــﺎرة )وﺟــود دﻳﻧــﺎﻣﻲ( ،ﻫــذﻩ )اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳــﺔ( ﻫــﻲ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻣــدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗﻌرﻳــف ،وﻫــﻲ دﻳﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻟوظﻳﻔــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــﻝ ﻏﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺟــدي -ﺑــﻝ ﻣــن
اﻟﺧطر -ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻔﺳﻳر ﻣﺎ.15

أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ذﻫــب إﻟﻳــﻪ ﻓــوﻳر ﺑــﺎخ وﻣــﺎرﻛس ﺑــﺄن )اﻹﻧﺳــﺎن ﻳﺧﻠــق آﻟﻬﺗــﻪ وﻫﻣـﺎً ﻟﻳﻌــوض ﺷــﻘﺎءﻩ وﺑؤﺳــﻪ

وﻳﺳــﺗﺑد اﻟواﻗــﻊ ﺑــﺎﻟوﻫم؛ ﻓــﺈن ﻳوﻧــﻎ ﻳــرد ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن اﻵﻟﻬــﺔ ﻓــﻲ اﻟــداﺧﻝ أي داﺧــﻝ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻟﻳﺳــت ﺧﺎرﺟــﻪ،

ﻓﻣﻌظم اﻷدﻳﺎن ﺗﻘوﻝ :إن اﷲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج أو ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء؛ ﻟﻛن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻳﻘوﻝ ﻏﻳر ذﻟك.
ﻳﻘوﻝ ﻳوﻧﻎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد» :ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻳﻌرﻓون ﺑﺄن اﻟﺧﺑرة اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺧﺑـرة اﻟـﻧﻔس ،وﻟـم
ﻳﻌد ﻓﻲ ﻣﻘدورﻫم أن ﻳﺗﺻوروا أﺳﻣﺎء ﻋﻠﻳﺎ ﺗدور ﺣوﻝ ﻋرش اﷲ ،ﻛـذﻟك ﻟـم ﻳﻌـد ﺑﻣﻘـدورﻫم أن ﻳﺣﻠﻣـوا ﺑﺎﻟﺑﺣـث
ﻋن اﷲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟرات«.16

ﻟﻘد رﺗﺑت ﻣدرﺳﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺧﺑرة اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺧﺑـرة اﻟـﻧﻔس ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﺟـداً ،وﻫـﻲ أن

اﷲ ﻓــﻲ اﻟــداﺧﻝ؛ ﻣــن ﺣﻳــث إن ﺻــورة اﷲ ﻣﻧﻘوﺷــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﻛﺛﻳ ـ اًر ﻣــن اﻷدﻳــﺎن
ﺗرﻓض ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة؛ ﻟﻛن أﻳن ﻧذﻫب ﺑدﻟﻳﻝ اﻟﺧﺑرة؟

ﻳذﻫب ﻳوﻧﻎ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻫـو ﻧـوع ﻣـن اﻟﻌﻣـﻰ اﻟﻣـﻧظم ،وأﻧـﻪ ﻏﻳـر ﻗﺎﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ
وﺣــدﻫﻣﺎ ،إن اﻵﻟﻬــﺔ ﻓــﻲ رﺣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺧــﺎرج إﻟــﻰ اﻟــداﺧﻝ ،ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟــﻧﻔس ﻣﺿــﻔﺎة أو ﻣﺳــﻘطﺔ ﻓــﻲ أﺷــﻳﺎء

اﻟﻌــﺎﻟم ﻛﺎﻧــت اﻵﻟﻬــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎرج .ﻟﻛــن ﻣــﺎذا ﺑﻌــد اﻧﻛﻔــﺎء ﻫــذا اﻹﺿــﻔﺎء أو اﻹﺳــﻘﺎط؟ ﻳﻘــوﻝ ﻳوﻧــﻎ» :ﻟﻘــد أدى
اﻟﺗطــور اﻟﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﺣــدﻳث إﻟــﻰ ﻓﻬــم أﻓﺿــﻝ ﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻋﻧﺎﺻــر ﺗﻛوﻳﻧــﻪ .ﻛﺎﻧــت اﻵﻟﻬــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑــدء
ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻘــوة وﺟﻣــﺎﻝ ﻻ ﻳﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬﻣــﺎ اﻟﺑﺷــر ،ﻛﺎﻧــت ﺗﺳ ـﻛن ﻓــوق ﻗﻣــم اﻟﺟﺑــﺎﻝ اﻟﻣﻛﻠﻠــﺔ ﺑــﺎﻟﺛﻠوج ،أو ﻓــﻲ ظﻠﻣــﺎت
اﻟﻛﻬوف واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺑﺣﺎر ،ﺛم ﺗﺟﻣﻌﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻟﻪ واﺣد ،ﺛم أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻹﻟﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎً«.17

ﻟﻛن ﻫﻝ ﻫذا إﻧﻘﺎص وﻏض ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻷﻟوﻫﺔ؟

)ﻻ أﺑداً؛ ﻷﻧﻧﺎ -ﻳﻘوﻝ ﻳوﻧﻎ -ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻧﻌﻧـﻲ وﺟـودﻩ ،وﻫـذا ﻻ ﻳﺣـد ،وﻛﻠﻳﺗـﻪ ﻻ ﺗوﺻـف
وﻻ ﺗﺻﺎغ إﻻ رﻣ اًز(.
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وﻟﻛن إﻟﻰ أي ﺣد ﻳﺳـﺗطﻳﻊ اﻹﻧﺳـﺎن أن ﻳﻌـرف ﻧﻔﺳـﻪ؟ ﻳﺟﻳﺑﻧـﺎ ﻳوﻧـﻎ ﻗـﺎﺋﻼً» :ﻳظـن اﻹﻧﺳـﺎن أﻧـﻪ ﻳﻣﺳـك ﺑـﺎﻟﻧﻔس

ﻓﻲ راﺣﺔ ﻳدﻩ اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻪ ﺑﺄن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ واﻋﻳﺗﻪ!«.18

واﻟﺣـق أن اﻟـﻧﻔس ﺗﻌــدت ﺣـدود اﻟواﻋﻳـﺔ ،ﺣﺗــﻰ ﻟﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﺷـﺑﻪ ﻫــذﻩ اﻷﺧﻳـرة ﺑﺟزﻳـرة ﻓــﻲ ﻋﺑـﺎب ﺑﺣـر ﻣﺣــﻳط،

اﻟﺟزﻳرة ﺻﻐﻳرة وﺿﻳﻘﺔ ،واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﻳط واﺳﻊ وﻋﻣﻳـق ﺟـداً ،ﺑﺣﻳـث ﻟـو ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﻛـﺎن .ﻟـم ﻳﻛـن
ﺛﻣﺔ ﻓرق ﺑﻳن أن ﺗﻛون اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ أو اﻟﺧﺎرج.

ﻟﻛن ﻟو ﻣﺿﻰ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺟرﻳد اﻟﻌﺎﻟم ﻣـن اﻟـروح -ﻛﻣـﺎ ﺳـﻌﻰ ﻓـوﻳر ﺑـﺎخ وﻣـﺎرﻛس وﻏﻳرﻫﻣـﺎ -إذن

ﻟﻌــﺎد ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﺻــﻔﺔ إﻟﻬﻳــﺔ أو ﺷــﻳطﺎﻧﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻧﻔس ،إﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﺟﻬــوﻝ ،وﻓــﻲ ﻣﻌــرض رد ﻳوﻧــﻎ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻳﺗﺷــﻪ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ اﻟــذي أﻋﻠ ـن ﻣــوت اﻹﻟــﻪ ﻳﻘــوﻝ ﻳوﻧــﻎ» :ﻛﻠﻣــﺎ اﻋﺗﻣــدﻧﺎ ﺻــﻳﻐﺔ ﺧﺎرﺟﻳــﺔ ،طﻘﺳــﻳﺔ أو

روﺣﻳﺔ ،ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻣﻛﺎﻓﺋﺎً ﻋن ﺟﻣﻳﻊ ﺗطﻠﻌﺎت وآﻣﺎﻟﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﻓـﻲ ﺑﻌـض

اﻟـدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺣﻳــﺔ -أﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘــوﻝ :إن اﻟــﻧﻔس اﻟﻣوﺟـودة ﻓــﻲ اﻟﺧـﺎرج ،وﻻ وﺟــود ﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ روﺣﻳـﺔ ،ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟــدﻗﻳق

ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ«.19

ﻳﺷــﻳر ﻳوﻧــﻎ إﻟــﻰ أن اﻹﺳــﻘﺎط ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗــﻪ ﻳﻌــود داﺋﻣـﺎً إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺋﻪ ،وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺿــرب اﻣــرؤ ﻋﻠــﻰ

اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﻔردة ﺑﺄن اﷲ ﻣﻳت ،أو ﻏﻳر ﻣوﺟود ،ﺗﻧﻛﻔﺊ ﺻورة اﷲ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﺣرﻛـﻲ )دﻳﻧـﺎﻣﻲ( ﻣـن

اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ راﺟﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ،وﺗﻧــﺗﺞ أﺣ ـواﻻً ﻣــن )ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻘــدرة اﻹﻟﻬﻳــﺔ( أي إﻟــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺗــﻲ

ﻳﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠﻪ واﻟﻣﺟﺎﻧﻳن ،وﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺎرﺛﺔ(.20

إن ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘدرة اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻻ ﺗﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﺋﻧﺎً إﻟﻬﻳﺎً؛ ﺑﻝ ﺗﻣﻠؤﻩ ﺑﺎﻟﻐطرﺳﺔ ،وﺗﺳﺗﺛﻳر ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣـن ﻣﻳـوﻝ إﻟـﻰ

اﻟﺷــر ،ﻳﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻛﺎرﻳﻛــﺎﺗور إﻧﺳــﺎن ﺷــﻳطﺎﻧﻲ ،وﻫــذا اﻟﻘﻧــﺎع ﻏﻳــر اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻻ ﻳطــﺎق ارﺗــداؤﻩ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﻌــذب
ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻳﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ إﻧزاﻝ اﻟﻌذاب ﺑﺎﻵﺧرﻳن إن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺔ!! ﻫو ﻛﺎﺋن ﻣﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓرﻳﺳـﺔ

ﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻻ ﺗﻔﺳﻳر ﻟﻬﺎ.
»ﻫذﻩ ﺻورة ﻋن ﺣﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻬﻳﺳﺗﻳرﻳﺔ ،ﻋن )اﻟﻣﺟرم اﻟﺷﺎﺣب( ﻛﻣﺎ دﻋﺎﻩ ﻧﻳﺗﺷﻪ«21؛ ﻟﻛن ﻣـﺎذا ﻋـن ﻧﻳﺗﺷـﻪ
ٕواﻋﻼن ﻣوت اﻹﻟﻪ؟
ﻳﻘــوﻝ ﻳوﻧــﻎ» :ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت ﻧﻳﺗﺷــﻪ واﻋﻳ ـﺎً ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣﺳــؤوﻻً ﻋــن ﻛﺳــر اﻷﻟ ـواح اﻟﻘدﻳﻣــﺔ؛ ﻟﻛﻧــﻪ -ﻛــﺎن ﻣــﻊ
ذﻟ ــك -ﻳﺷ ــﻌر ﺑﺣﺎﺟ ــﺔ ﻏرﻳﺑ ــﺔ ﻷن ﻳﺷ ــد أزر ﻧﻔﺳ ــﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ زرادﺷ ــت ﻳﺑﻌ ــث ﺣﻳــﺎً ،ﺑﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻧ ــوع ﻣ ــن

اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ ،ﻧــوع ﻣــن آﻧﻳــﺔ أﺧــرى ﻛﺛﻳـ اًر ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳواﺣــد ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗراﺟﻳدﻳﺗــﻪ اﻟﻌظﻳﻣــﺔ )ﻫﻛــذا ﺗﻛﻠــم
زرادﺷت( ،ﻟم ﻳﻛن ﻧﻳﺗﺷﻪ ﻣﻠﺣداً؛ ﺑﻝ ﻛﺎن إﻟﻬﻪ ﻣﻳﺗﺎً ،وﻛﺎن ﻣـن ﺟـراء ذﻟـك أن اﻧﺷـطر ﻧﻳﺗﺷـﻪ ﻧﻔﺳـﻪ ،واﺿـطر

إﻟــﻰ أن ﻳﺳــﻣﻲ ﻧﻔﺳــﻪ اﻵﺧــرى )زرادﺷــت( ،أو ﻓــﻲ أﺣﻳــﺎن أﺧــرى )ﻳوﻧﻳﺳــوس( ،وﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻣــرض ﻣوﺗــﻪ ﻳوﻗــﻊ
رﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﺳم )زﻏروس( ،وﻫو )ﻳوﻧﻳﺳوس( أﻫﻝ ﺗراﻗﻳﺎ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷوﺻﺎﻝ.

ﺗﻘــوم ﺗراﺟﻳدﻳــﺔ زرادﺷــت ﻋﻠــﻰ أن ﻧﻳﺗﺷــﻪ ﺑﻌــد أن ﻣــﺎت إﻟﻬــﻪ ﻗــد أﺻــﺑﺢ ﻫــو ﻧﻔﺳــﻪ إﻟﻬـﺎً )ارﺗــداد ﺻــورة اﷲ إﻟــﻰ

اﻟداﺧﻝ(ٕ ،واﻧﻣﺎ ﺣدث ﻫذا ﻷﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻣﻠﺣداً؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ذا طﺑﻳﻌﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أﻛﺑر ﻣن أن ﺗرﺿﻰ ﺑﺈﻳﻣﺎن ﺳـﻠﺑﻲ.
وﻟﻌ ــﻝ ﻣ ــن اﻟﺧط ــر ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذا اﻹﻧﺳ ــﺎن أن ﻳﻌﻠ ــن ﻣ ــوت إﻟ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺳ ــرﻋﺎن ﻣ ــﺎ ﻳﻘ ــﻊ ﻓرﻳﺳ ــﺔ )اﻻﻧﺗﻔ ــﺎخ(
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 ،Inflationوﺑﻣﺎ أن ﻓﻛرة اﷲ ﺗﻣﺛﻝ ﻗوة ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻫﺎﻣـﺔ؛ ﺑـﻝ ﻗـﺎﻫرة ﻳﻛـون ﻣـن اﻷﺳـﻠم -ﻣـن ﺑﻌـض اﻷوﺟـﻪ -أن

ﻧــؤﻣن ﺑــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﻘــوة اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻫــﻲ )ﻻ – آﻧﻳــﺔ(  Non-egoرﺑﻣــﺎ ﻛﻳﻧوﻧــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف اﺧﺗﻼﻓ ـﺎً ﻛﻠﻳ ـﺎً ﻋــن اﻟﺑﺷــر

وﺗﺗﻔوق ﻋﻠـﻳﻬم ،واﻹﻧﺳـﺎن -ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻫـذا اﻹﻳﻣـﺎن -ﻻﺑـد أن ﻳﺷـﻌر أﻧـﻪ ﺑـﺎت ﻗرﻳﺑـﺎً ﻣـن ﺣﺟﻣـﻪ؛ ﻟﻛـن ﺣـﻳن

ﻳﻌﻠن ﻣوت )اﻟﻌظـﻳم( ﻳﺗﻌـﻳن ﻋﻠﻳـﻪ ﻓـو اًر أن ﻳﻌـرف أﻳـن اﺧﺗﻔـت ﻫـذﻩ اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻌظﻳﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ وﻗـت ﻣـﺎ
ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟوﺟود ﻋظﻳم ﻛﻌظﻣﺔ وﺟود اﷲ ،ﻓﻘد ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟظﻬور ﺗﺣت اﺳم آﺧر.

ﻗــد ﻳﺳــﻣﻰ )ﻓوطــﺎن(  22Wotanأو )اﻟدوﻟــﺔ( أو ﻣــذﻫﺑﺎً ،أو إﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ،أو ﺣﺗــﻰ إﻟﺣــﺎداً ،ﻳــؤﻣن ﺑــﻪ اﻟﻧــﺎس
وﻳﻌﻠﻘــون ﻋﻠﻳــﻪ اﻵﻣــﺎﻝ ،وﻳرﺟــون ﻣﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا ﻳــﺄﻣﻠون وﻳرﺟــون ﻣــن اﷲ ،وﻫــو إن ﻟــم ﻳظﻬــر ﺗﺣــت ﺳــﺗﺎر اﺳــم

ﺟدﻳــد اﻧﻛﻔــﺄ إﻟــﻰ ﻋﻘــﻝ اﻟــذي ﺻــور ﻋﻧــﻪ إﻋــﻼن اﻟوﻓــﺎة أو اﻟﻧﻔــﻲ ،وﺑﻣــﺎ أن اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣﺳــﺄﻟﺔ طﺎﻗــﺔ ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﺳــوف
ﺗﻛون اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﺿطراﺑﺎً ﻧﻔﺳﻳﺎً ﻫﺎﺋﻼً ﻳﺗﺧذ ﺷﻛﻝ اﻧﻔﺻـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ،وﻗـد ﻳﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻫـذا اﻟﺗﻣـزق ﺷﺧﺻـﻳﺔ
ﺷﻔﻌﻳﺔ )ﻣزدوﺟﺔ( أو ﻣﺗﻌددة ،وﻳﺻـﺑﺢ اﻷﻣـر ﻛﻣـﺎ ﻟـو أن ﺷﺧﺻـﺎً ﻟـم ﻳﻌـد ﻗـﺎد اًر ﺑﻣﻔـردﻩ ﻋﻠـﻰ ﺣﻣـﻝ ﻛـﻝ ﻣﻘـدار

اﻟطﺎﻗــﺔ ،ﻓﺗﻧﺑــري أﺟ ـزاء اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت إﻟــﻰ اﻵن وﺣــدات ﺗﻌﻣــﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ،ﻓﺗــدﻋﻲ ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ -ﺑﻌــد أن

ﺗﺷﺗت -ﻣﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣن ﻣﻧزﻟﺔ وأﻫﻣﻳﺔ(.23
الخاتمــة
وﺟــد ﻫــوﺑز أن اﻹﻧﺳــﺎن ذﺋــب ﻷﺧﻳــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن؛ ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻋﺗــرض ﻓــوﻟﻳﺗر ﺑــﺎﻟﻘوﻝ :إن اﻟﻧــﺎس ﻟــم ﻳﻛوﻧـوا ذﺋﺎﺑـﺎً ﻣﻧــذ

اﻷزﻝ؛ ﺑــﻝ ﻏــدو ذﺋﺎﺑـﺎً ،أﻣــﺎ ﻣــﺎرﻛس ﻓﻘــد ﺟﻌــﻝ ﻋﻣﻠــﻪ أن ﻳﺷــرح ﻟﻣــﺎذا؟ ٕوان ﻛــﺎن ﻗــد رأى أﻳﺿـﺎً ﻣــن ﻋﻣﻠــﻪ أن
ﻳﺧﺑر اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻧزﻫـون ﻋﻧـد وﺟودﻫـﺎ ﻋـن اﻟﺗﺻـرف ﻛـذﺋﺎب ،وﻟﻛﻧـﻪ -أي ﻣـﺎرﻛس -ﻟـم ﻳﺣـط
ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ،ﻓﻠﻘد ﺧﻠق اﷲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗرﻛﻳﺑﺔ ﻋﺟﻳﺑـﺔ ،وﻫـﻲ اﻟﻣـﺎدة أو اﻟﺟﺳـد واﻟـﻧﻔس واﻟـروح

ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ أو ﻋﺑﺎرة ذﻫﺑﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ{ :ﻟﻘد ﺧﻠﻘﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أﺣﺳـن ﺗﻘوﻳم})ﺳـورة اﻟﺗـﻳن اﻵﻳـﺔ  .(4ﻟـن
ّ
ﺗﻘــوم ﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ﺳ ــوﻳﺔ ﻛﻔ ــرد ،وﻟ ــن ﺗﻘ ــوم ﻫوﻳــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ؛ إﻻ إذا أﻋط ــت ﻛ ــﻝ ﻣﻛ ــون ﻣ ــن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬ ــﺎ

اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﺣﻘــﻪ ،ﻓﺎﻟﻠﻣــﺎدة ﺣﻘﻬــﺎ ﺑﺎﻟد ارﺳــﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ،وﻟﻠــﻧﻔس ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــﺎﻳش ﻣــﻊ ﺟﺳــد ﺳــﻠﻳم ﻳﺣﺗﺿــن ﻋﻘــﻼ
ﺳــﻠﻳﻣﺎ وﺗﻔﻛﻳـ ا
ـر ﺳــﻠﻳﻣﺎ ،وﻟﻠــروح ﺣــق أﻳﺿ ـﺎً ﺑﺎﻟﺗﻐــذي ﻣــن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟروﺣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛــون اﻟﺳــﻣﺎوﻳﺔ ﻣﻧﻬــﺎ

واﻷرﺿﻳﺔ ﻛذﻟك.

ﻓﻼ ﻣـﺎرﻛس -اﻟـذي رأى اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ،وﻟـم ﻳﻧﻔـذ إﻟـﻰ داﺧﻠـﻪ -اﺳـﺗطﺎع أن ﻳﺣﻠـﻝ ﻣﺄﺳـﺎة اﻟﺑﺷـرﻳﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻻ ﻳوﻧﻎ ﻛذﻟك اﺳـﺗطﺎع أن ﻳﺷـرح ﻋـذاب اﻟـﻧﻔس واﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ إﻻ ﻋﺑـر ُﺑﻌـد واﺣـد أو اﺛﻧـﻳن ،وﻫـذا
ﻏﻳر ﻛﺎف ﻟوﺿﻊ أرﻛﺎن ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻋودة إﺣﻳﺎء اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن .رﺑﻣﺎ ذﻟك ﻳﺗطﻠب ﺟﻬـداً ﻋظﻳﻣـﺎً
وزﻣﻧﺎً طوﻳﻼً ﻟﻳس ﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﺧﺗزاﻝ اﻹﺷـﻛﺎﻟﻳﺔ أو ﻣﺳـﺧﻬﺎ ﺑﺑﺳـﺎطﺔ ﻓـﻲ ﺳـطور ﻗﻠﻳﻠـﺔ؛ ﺑـﻝ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺷـروح

ﻣطوﻟﺔ.

وﻟﻛــن أﻳــن ﺗﻛﻣــن ﻣﺷــروﻋﻳﺔ اﺳﺗﺣﺿــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﺟدﻟﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻣــﺎرﻛس وﻳوﻧــﻎ اﻟﺗــﻲ رﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻬﻣﻬــﺎ اﻟــﺑﻌض ﺑــﺎﻟﻌﻘم
واﻟﻼﺟدوى؟!

- 11 -

واﻟﺣق ﻳﻘﺎﻝ ،أن ﻣﺎرﻛس اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻟدﻳن أﻛﺑر ﻣﺣرض ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻣوﻗظ ﻟـﻪ ﻣـن ﺳـﺑﺎﺗﻪ

اﻟﻌﻣﻳق .ﻫو ﻣوﺟود ﺑﻳﻧﻧـﺎ وﻣﻌﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻛـﻝ وﻗـت وﻣﺟﺗﻣـﻊ؛ وﻟﻛـن اﻟـذﻳن ﻧﺻـﺑوا أﻧﻔﺳـﻬم ﺣﻣـﺎة ﻟﻠﺷـراﺋﻊ اﻟﺳـﻣﺎوﻳﺔ

واﻷدﻳــﺎن ﻛــﺎﻧوا وﻣــﺎ ﻳ ازﻟــون ﻣﻘﺻــﻠﺔ ﺑﻳــد اﻟﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺗﺑدﻳن؛ ﻟﻳﻘطﻌـوا ﺑﻬــﺎ أﻟﺳــﻧﺔ وأﻳــدي ﻛــﻝ ﻛﺎﺗــب ٕواﻧﺳــﺎن ﺣــر
ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

 -1ﺟﺎن اﻳف ﻛﺎﻟﻔﻳز ،ﺗﻔﻛﻳر ﻛﺎرﻝ ﻣراﺳك ،ﻧﻘد اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟدروﺑﻲ وﺟﻣﺎﻝ اﻷﺗﺎﺳﻲ ،دار اﻟﻳﻘظﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،دﻣﺷق .1959
 -2ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر واﻟﺳﺎﺑق.

 -3ﻫﻳرﻣﺎن راﻧدﻝ ،ﺗﻛوﻳن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺣدﻳث ،ج ،1ﺗرﺟﻣﺔ ﺟورج طﻌﻣﺔ ،ﻣراﺟﻌﺔ ﺑرﻫﺎن دﺟﺎﻳن ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻳروت ،1965
ص.244

 -4ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.246
 -5ﺟﺎن اﻳف ﻛﺎﻟﻔﻳز ،ﺗﻔﻛﻳر ﻛﺎرﻝ ﻣﺎرﻛس :ﻧﻘد اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ,..ص.127
 -6نفس المصدر السابق ,ص.120
 -7ﻛﺎرﻝ ﻳوﻧﻎ ،ظﺎﻫرة اﻷطﺑﺎق اﻟطﺎﺋرة ،دار اﻟﻣﻧﺎرة ،اﻟﻼذﻗﻳﺔ  1989ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﻬﺎد ﺧﻳﺎطﺔ.
 -8ﻛﺎرﻝ ﻣﺎرﻛس ،ﻓردﻳك اﻧﻔﻠز ،رﺳﺎﺋﻝ ﻣﺧﺗﺎرة  ،1895-1844ﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻳﺎس ﺷﺎﻫﻳن ،دار اﻟﺗﻘدم ﻣوﺳﻛو ،ص.186

 -9ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ،دار اﻟﺣوار ،اﻟﻼذﻗﻳﺔ  -1985إﻋداد وﺗﻘدﻳم ﻛﺎري .ف .ﺑﺎﻧﻳز ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﻬﺎد ﺧﻳﺎطﺔ ,ص.120
 -10ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.13
 -11ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.20

 -12ﻫﻧري وآﺧرون ،ﻓوﻳر ﺑﺎخ ،ﺗرﺟﻣﺔ إﺑراﻫﻳم اﻟﻌرﻳس ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﺑﻳروت  ،1982ص.15
 -13اﻳرﻳك ﻓروم ،اﻟدﻳن واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓؤاد ﻛﺎﻣﻝ ،دار ﻏرﻳب ،اﻟﻘﺎﻫرة .1986
 -14ﺟﺎن إﻳف ﻛﺎﻟﻔﻳز ،ﺗﻔﻛﻳر ﻛﺎرﻝ ﻣﺎرﻛس ،ﻧﻘد اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ص.120

 -15اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻣﻧظور ﻳوﻧﻎ ،دار ﻓﺻﻠت ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﻬﺎد ﺧﻳﺎطﺔ2000 ،م ،ص.120
 -16ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.51

 -17ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.85
 -18ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.60

 -19ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.60
 -20ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.62

 -21اﻟﻧﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺑﻳروت  ،1992ص.63

 -22ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ص.65

 -23إﻟﻪ َﻛ ْﺎﻧت ﺗﻌﺑدﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻋﺗﻧﺎق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ.
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ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎدﻣﻲ



ﻣﻔﺮدات ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
 ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ وﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع وﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء. اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.وﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬا أو ﻳﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ أُﺧﺮ ،ﺗﻌﲎ أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ
وﺗﻠﺒﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺬاﻫﺐ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ وﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،واﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺗﻨﻈﲑاً وﺗﻨﺰﻳﻼً .و ﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻷداء اﳌﺬﻫﱯ اﳌﻌﺎﺻﺮ ,وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻹﳚﺎﰊ وﰲ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺒﺪ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻀﺮ ،وﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوض واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ,وﻧﺆﻛﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻋﺎة
اﳌﺼﺎﱀ ﳍﺬا اﻷداء اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﱀ ﺣﻘﻴﻘﺔ راﺳﺨﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع،
وﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ وﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻣﻌﲎ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎ وﻣﻨﻀﺒﻄﺎ وﻣﻄﺮدا وﻣﺘﻮازﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻻﺳﺘﺨﻼص ،وﺑﺴﺎﺋﺮ ﻃﺮق اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺪﻳﲏ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ.
واﻷﻣﻞ ﰲ اﷲ -ﻋﺰ وﺟﻞ -أن ﻳﻘﻴﺾ ﻷﻣﺘﻨﺎ وﻋﺎﳌﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻘﻬﻨﺎ اﳌﺬﻫﱯ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﺴﻦ
ﻗﻴﺎم ،ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ وﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ،وأن ﳚﻌﻞ ﻋﻠﻰ رأس زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﳚﺪد وﳛﻘﻖ وﻳﺪﻓﻊ وﻳﻨﻔﻊ ,إﻧﻪ ﲰﻴﻊ
ﳎﻴﺐ ,واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
المبحث :1مقولة المصالح ومدلولھا
 أكاديمي من تونس .

1

ﺗُﻌﺪ اﳌﺼﺎﱀ إﺣﺪى اﳌﻘﻮﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻔﺖ ﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع اﳊﻨﻴﻒ وﻛﻼم أﻫﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ واﶈﻘﻘﲔ.
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع
اﺣﺘﻔﺖ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع ﺑﺼﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻹﺷﺎرة واﻟﺘﻀﻤﲔ ﲟﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ
وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺪﻟﻮﳍﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ ,وﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :واﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻔﺴﺪ ﻣﻦ
اﳌﺼﻠﺢ})اﻟﺒﻘﺮة ،(220:وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :واﷲ ﻻ ﳛﺐ اﻟﻔﺴﺎد})اﻟﺒﻘﺮة .1(205:واﻻﺣﺘﻔﺎء
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺗﻌﺪدت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻷداء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﱪ ﻋﺼﻮرﻩ وﺻﻮرﻩ,
وﻫﻮ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄدوات وﺻﻴﻎ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﺎﱀ ﰲ اﻷﻧﻈﺎر واﻷذﻫﺎن ،وﰲ اﳊﻮادث
واﻷﻋﻴﺎن ,وﻫﺬا اﻟﺬي درج اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﺼﺎﱀ وﺑﻴﺎن ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ وﺣﺠﻴﺘﻬﺎ
وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ وﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺮﳛﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﺎﱀ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻨﺼﲔ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷول ﺻﺮﳛﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﻔﺴﺪ واﳌﺼﻠﺢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳊﻜﻢ
واﻷﺛﺮ ،وﻛﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻛﺎن ﺻﺮﳛﺎ ﺧﻔﻴﺎ ﰲ ﳏﺒﺔ اﻟﺼﻼح ﺑﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﳌﻮاﺟﻬﺔ.
ودون ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ :ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻣﺒﺜﻮﺛﺎ ﰲ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت وﻧﺒﻬﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ
واﳌﻨﺎﻓﻊ ،أو ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻧﻴﻄﺖ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ وﻧﻔﻌﻬﺎ ،أو ﻗﺮرت ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ
أﺟﻨﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ أو أﻋﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ2؛ ﲝﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺮاة،
وﺻﻼ ﺎ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ واﳌﻼﺑﺴﺎت.
وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟ ﱡﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ
3
ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
ﺗﻌﻀﻴﺪ وإﺳﻨﺎد وﺗﻔﺼﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ّ ،
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اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ ورﺳﻮﺧﻬﺎ ودوام اﺳﺘﺼﺤﺎ ﺎ وﺗﻘﺮر اﻧﻀﺒﺎﻃﻬﺎ
واﻃﺮادﻫﺎ؛ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﻌﻤﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﺠﻤﻟﻴﺪة.
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻛﺎن اﺣﺘﻔﺎء ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻗﺪ ﺗﻔﺎوﺗﺖ أﻗﺪارﻩ واﻋﺘﺒﺎراﺗﻪ ،واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﺒﺎراﺗﻪ
دال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎت ﻏﲑ ﻳﺴﲑ ﳍﺬﻩ
وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ،وﺗﻨﻮﻋﺖ ﳎﺎﻻﺗﻪ وﺟﻮاﺑﺎﺗﻪ ,وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ أﺣﻮاﻟﻪ ّ
اﳌﻘﻮﻟﺔ ،ﻧﻈﺮا وﻓﻜﺮا ،أداء وﻋﻤﻼ ،ﺗﺄﺻﻴﻼ وﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ،ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ،ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ وﺗﻨﻮﻳﻬﺎ.
وﺷﻮاﻫﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎء ﻛﺜﲑة وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ .وﳝﻜﻦ ردﻫﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ:
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻷول :ﻧﺼﻮص أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ,واﻷﻗﻮال واﳌﺮوﻳﺎت ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻪ ﱂ
ﻳﻠﺘﺰم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺒﺎدات »ﲞﻼف ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺎدات اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺎ ٍر ﻋﻠﻰ
اﳌﺪل اﻟﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ
اﳌﻌﲎ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮل ,ﻓﺈﻧﻪ اﺳﱰﺳﻞ ﻓﻴﻪ اﺳﱰﺳﺎل ّ
اﳌﺼﻠﺤﻴﺔ ،ﻧﻌﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع أﻻّ ﳜﺮج ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ« .4وﻣﺎ
روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺮى أن أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﱀ راﺟﻌﺔ إﱃ اﻷﻣﺔ ،وأ ﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﳏﻜﻤﺔ وﻋﻠﻞ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳊِﻜﻢ ,ﻓﻬﻤﺖ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ,وﺷﺮﻋﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎ؛ ﻟﻴﻨﺘﻈﻢ ﺎ أﻣﺮ اﳊﻴﺎة ،ﻓﻜﺎن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﻳﺪﻳﺮ
اﳊﻜﻢ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ دارت ،وأن اﻟﻌﻘﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪرﻛﻬﺎ وﻳﺪرك ﺣﺴﻨﻬﺎ وﻗﺒﺢ ﺿﺪﻫﺎ؛ ﻷن
اﻟﺸﺮع أرﺷﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ أن اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﰲ ذﻟﻚ ...ﻓﺄﺣﻜﺎم اﷲ ﳍﺎ ﻏﺎﻳﺎت أي ِﺣﻜﻢ
وﻣﺼﺎﱀ راﺟﻌﺔ إﻟﻴﻨﺎ .5وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎوي» :اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ« ،6وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ» :إن اﻟﺸﺮع ﺟﻮز ﻟﻨﺎ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﺣﺎت ﻟﻘﺼﺪ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ«.7
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اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺻﻮل اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﲡﺎﻫﺎ ﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص وﰲ
اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻹﻓﺘﺎء واﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل :أﺻﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺎ
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺬراﺋﻌﻴﺔ ,وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻪ إﱃ أن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻛﻠﻲ اﻟﺸﺮع -وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﳉﺰﺋﻴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ -ﺟﺎﺋﺰ.8
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰲ رﺗﺒﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺎت أو اﳊﺎﺟﻴﺎت ...ﻓﺎﻟﺬي ﻧﺮاﻩ
ﻓﻴﻬﺎ :أﻧﻪ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﻤﺴﺎك ﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺮع ,وﻻ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﻤﺴﺎك ﺎ إن
ﻛﺎن ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ,9ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻣﻄﺮد ﰲ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮع ،ﻻ ﻳﺮدﻩ أﺻﻞ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﻨﺔ أو إﲨﺎع ،ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ وإن
ﻣﻌﲔ.10
ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ أﺻﻞ ّ
وﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻣﻦ أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ واﻷﺻﻮل اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،واﳌﺘﻨﺎﻫﻲ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻐﲑ
اﳌﺘﻨﺎﻫﻲ» ،ﻓﻼ ﺑﺪ إذن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ،ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺎ إﱃ إﺛﺒﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰﺋﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ أوﺿﺎع اﻟﺸﺮع ،وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﻠﻲ ،وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺻﻞ
ﺟﺰﺋﻲ« .11وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻮﻟﻪ» :إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻷﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل
اﻟﺸﺮع ،أو ﻷﺻﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺎز ﺑﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم ،وإﻻ ﻓﻼ ,ﻧﺴﺒﻪ اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﰲ اﻟﻮﺟﻴﺰ إﱃ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻗﺎل :إﻧﻪ اﳊﻖ اﳌﺨﺘﺎر ،وﻣﺜّﻞ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ :إﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ وﻃﺆﻫﺎ؛ ﻷن
اﻟﻌﺪة ﺷﺮﻋﺖ ﻟﱪاءة اﻟﺮﺣﻢ ،واﻟﻮطء ﺳﺒﺐ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻓﻠﻮ ﺟﻮزﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺪة ﻻﺟﺘﻤﻊ اﻟﻀﺪان,
ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺬا اﻷﺻﻞ ﺟﺰﺋﻲ ،وإﳕﺎ أﺻﻠﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻬﺪر ،وﻫﻮ أن »اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن«.12
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﺮوع اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﻃﻮاﺋﻒ ﻋﻈﻤﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ,ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ اﻷوﺟﻪ اﳌﺼﻠﺤﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻨﻔﻌﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ
ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ,وﻣﻦ ذﻟﻚ :ﻣﺜﺎل اﻟﻌﺪة اﻟﺬي ﻣﺮ ذﻛﺮﻩ ,وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﱄ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
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ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌِ ّﺪة ﻟﱪاءة اﻟﺮﺣﻢ ،واﻟﻮطء ﻟﻠﺸﻐﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻗﺾ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺪة ,ﻓﻬﺬا اﳌﻌﲎ
ﻣﺮﺳﻞ ،ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺄﺻﻞ ﻣﻌﲔ؛ ﻷن أﺻﻮل اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ إﲨﺎﳍﺎ ﺗﺸﻬﺪ
ﻟﻪ.13
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ،واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻹﻓﺘﺎﺋﻲ واﳊﻴﺎﰐ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ,ﻓﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪا ﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
اﳌﺬاﻫﺐ ﲡﺎﰲ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺎرض ﺿﺮورﻳﺎ ﻢ وﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ وﲢﺴﻴﻨﻴﺎ ﻢ ﳌﺎ ﻛﺘﺐ ﳍﺎ اﻟﺒﻘﺎء
واﻻﺳﺘﻤﺮار ,وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﺪادﻫﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ رﻏﻢ ﺗﻔﺎو ﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ذُﻛﺮ
أن ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ أوﺳﻊ اﳌﺬاﻫﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺴﺎﳏﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﲨﺎل ,وأﻳﺴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ
اﳌﺎﻫﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ؛ ﻻﻧﺒﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﳊِﻜﻢ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﻠﻞ؛ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﱵ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﱀ اﳋﻠﻖ ،وﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻮن .ﻓﺎﳊﻨﻔﻲ أﺣﻮج إﱃ اﻟﻨﻘﻞ واﻷﺛﺮ؛ إذ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻏﲑ اﳊﺪود واﻟﻜﻔﺎرات واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ,14ﻛﻤﺎ
ﻧﻌﺘﺖ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﻨﺎﻓﻊ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
اﻟﺬي ﻋﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻨﺼﻮص أو اﺠﻤﻟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأﻋﻤﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳍﺎ اﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ،
ﻛﺄﺻﻞ اﻹﲨﺎع واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب.15
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
واﻹداري واﻟﺪوﱄ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أدوار ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻹﺳﻬﺎم اﳊﻀﺎري ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ وﺻﻮرﻩ ,وﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ إﺣﺪاث
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻮض واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻷداء اﳉﻴﺪ ﳌﺪﻟﻮﻻت
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ ورﺳﺎﻟﺘﻪ وآﺛﺎرﻩ.
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اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﺎدس :ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دون اﻧﻔﻼت أو
اﻧﺒﺘﺎت؛ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ واﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﳌﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﻌﻮﳌﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌﻌﺎﻳﺸﺔ واﶈﺎورة ,وﻳُﻌﺪ ﻫﺬا اﻷداء اﳌﺬﻫﱯ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ إﺣﺪى
اﻷﻣﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﺎﱀ واﺳﺘﺼﺤﺎ ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻷداء.

واﳋﻼﺻﺔ أن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻗﺪ ﻻزﻣﺖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،أو أن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻻزﻣﻮا ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وأداﺋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﰲ اﻹﻓﺘﺎء واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻘﻀﺎء ،وﰲ اﳋﻄﺎﺑﺔ
واﳌﺪاﺧﻠﺔ واﺠﻤﻟﺎﻟﺴﺔ ،وﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
واﺟﺐ اﻟﺘﻌﺒﺪ اﳋﺎص وإﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮوض اﻟﻌﲔ.
المبحث :2مقولة المذاھب الفقھية اإلسالمية
اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻳُﺮاد ﺎ ﳎﻤﻮع ﻓﺮوع وأﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ
واﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺆﺳﺴﲔ وأﺻﺤﺎﺑﺎ وأﻧﺼﺎرا وأﺗﺒﺎﻋﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳُﺮاد
ﺎ ﳎﻤﻮع اﲡﺎﻫﺎت ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ أﺣﺠﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وﺳﲑور ﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
وﻣﻨﺠﺰا ﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺂﻻ ﺎ وﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ.
وﻗﺪ ﻋﺮف ﺗﺎرﳜﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ،واﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮدﻫﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،واﺗﺴﺎع دواﺋﺮ ﻧﻔﻮذﻫﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ .وﻛﺎن
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻹﺑﺎﺿﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﳉﻌﻔﺮﻳﺔ ،ودون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳُﻜﺘﺐ ﻟﻔﻘﻬﻬﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﺬﻫﱯ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻷﻧﺼﺎر ﺗﺪوﻳﻨﺎ وﲢﻘﻴﻘﺎ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﻧﺸﺮا ،دﻓﺎﻋﺎ واﻧﺘﺼﺎرا وﻣﻦ
ذﻟﻚ :ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻷوزاﻋﻲ ,واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ,وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ.
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وﺗﺘﺄﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻹﲨﺎﻋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ،ﻣﻊ
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻔﺎوت اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ,وﺗﻨﻮع أﺻﻮﳍﺎ ,وﺛﺮاء ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ,
وﳎﻤﻮع ﻣﺪارﻛﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﲪﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ وﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺬﻫﺐ ,وﻣﻌﻠﻤﻪ اﻟﻌﺎم ,وﺗﻮﺟﻬﻪ اﻷﻛﱪ ﰲ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻷدﻟﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻨﻮازل .وﻟﺬﻟﻚ ﻳُﻘﺎل ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ
ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع ،وأ ﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ،وأ ﺎ
ﺗﻠﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﻌﺮف واﻟﻮاﻗﻊ واﳊﺎل ،وأ ﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء،
وأ ﺎ ﺗﺮاﻋﻲ اﻷوﻟﻴﺎت واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ،وﺗﻘﻴﻢ اﳌﻘﺎرﺑﺎت واﳌﻘﺎرﻧﺎت ،وأ ﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮع,
وﻣﺼﺎﱀ اﳋﻠﻖ ,وﻣﺮاد اﻵﻣﺮ اﻟﻨﺎﻫﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.
واﻟﺘﻔﺎوت اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ ﺿﻮء ﺗﻔﺎوت ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
واﺻﻄﻼﺣﺎت وﺗﺪاﺧﻼت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺮﺟﻮع
إﱃ اﻟﻨﺼﻮص واﻵﺛﺎر واﻷﻗﻮال واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻧﺼﻴﺎ أو ﺳﻠﻔﻴﺎ أو
ﻧﻘﻠﻴﺎ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺬﻫﺐ آﺧﺮ ﺑﻜﺜﺮة إﺟﺮاء اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﻘﻴﺎس
واﻻﺳﺘﺼﻼح؛ ﻓﻴُﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺮأي واﻟﻨﻈﺮ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﺼﻠﺤﻲ واﳌﻘﺎﺻﺪي.
واﳊﻖ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت إﳕﺎ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ واﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ
اﻹﻓﺮاط واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧُﻌﺖ ﺑﻪ اﳌﺬﻫﺐ وﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳُﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ وﱂ ﻳُﻨﻌﺖ ﺑﻪ،

ﻓﺄﻫﻞ اﻟﻨﻘﻞ -وإن ﻛﺎن ﺣﻈﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻨﻘﻮل وﲢﻜﻴﻤﻬﺎ -ﻏﲑ ﻏﺎﻓﻠﲔ ﻋﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﺼﻼح واﻟﺘﻘﺼﻴﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺮأي؛ ﻓﺈ ﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪون إﱃ اﻟﻨﺼﻮص
واﻹﲨﺎﻋﺎت واﳌﺮوﻳﺎت ،وإن ﻛﺎن ﳎﻤﻞ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ وﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻴﺴﺔ واﳌﺼﺎﱀ
واﳌﻘﺎﺻﺪ.
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وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻛﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة )ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،أو
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﻞ ،(...وﻛﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮاق )ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮأي واﻟﻨﻈﺮ ،(...وﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻷﺧﺮى
اﻟﻘﺪﳝﺔ
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واﳊﺪﻳﺜﺔ ،17واﻟﱵ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﲰﺎ ﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎوت أﻧﻈﺎر

ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﺑﻴﺌﺎ ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ.
وﺗُﻌﺪ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﺣﺪى اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ إﺣﺪى اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
اﳌﺬاﻫﺐ ﻣﻨﻬﺞ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص ،وﻃﺮﻳﻖ اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎ ﰲ اﳊﻮادث واﻟﻨﻮازل ،وﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ,ورﺳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺎ ﺎ ,وﺣﻠﻮﳍﺎ ﳌﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ وﺗﻄﻮراﺗﻪ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﺷﻮاﻫﺪﻩ وﻣﺆﻳﺪاﺗﻪ،
واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﺒﺎراﺗﻪ وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ،وﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ,وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻼزم واﻻﺳﺘﻔﺮاغ ﻏﲑ اﻟﻴﺴﲑ؛ وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﱃ ﺣﻀﻮر
اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﻋﻼم واﻟﻔﻘﻬﺎء ﳍﺎ ،ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة وﻣﻈﺎن ﺷﱴ ,وﻫﻮ
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ«.
المبحث :3جدلية المصالح والمذاھب الفقھية اإلسالمية
ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻼزم ﻣﻄﺮد ،ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻟﻚ
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ,وﻫﺬا اﻟﺘﻼزم ﲢﺘﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ وأﻋﻤﺎﳍﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ وﺷﻮاﻫﺪﻩ ,وﰲ
ﻣﺸﻬﺪ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﻀﻮر اﳌﺼﺎﱀ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻋﻠﻰ وﻓﻘﻬﺎ ،ﺑﺸﺮوط
ذﻟﻚ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ ,وﻳﻜﻔﻴﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ:
 ﺗﺼﺮﳛﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﺼﺎﱀ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ،أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻋﺒﺎراﺗﻪ )اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ،
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اﻻﺳﺘﺼﻼح ،اﻹﲨﺎع اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،ﻗﺎﻋﺪة
ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ ،وﻗﺎﻋﺪة ﺗﺼﺮف اﻟﺮاﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ( ،أو
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ِﺣﻜﻢ وأﺳﺮار وﺗﻌﻠﻴﻼت ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﻧﻴﻄﺖ ﺑﻔﺘﺎواﻫﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲟﺴﺎﺋﻠﻬﺎ وﺣﻮادﺛﻬﺎ ،أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ وﻗﻄﻌﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮع
وﻗﺎﻧﻮن اﳋﻠﻖ.
 ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﻜﺎماﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﳎﻤﻞ ﻗﺮاﺋﻦ ذﻟﻚ ودﻻﻻﺗﻪ؛ ﳑﺎ ﻳﻘﺮر أﺻﺎﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﻜﺎم ﻓﻴﻬﺎ؛ إذ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﻜﺎم إﳕﺎ ﻫﻮ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ وﻣﻨﺎﻓﻊ ،وﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ وآﺛﺎر ﺳﻴﺘﻘﺮر ﺧﲑﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺎس.
 ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﺗﺼﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ واﳊﻴﺎة؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎ ﺎ إﱃﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس وﻣﺮاﻋﺎة واﻗﻌﻬﻢ وﺳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺎﰲ ذﻟﻚ ﻵﻟﺖ إﱃ
اﻻﻧﻜﻤﺎش ,ورﲟﺎ إﱃ اﻻﻧﺪﺛﺎر ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ,وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪي
واﻹﺣﻴﺎﺋﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﺎﱀ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻨﻈﺮ
واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﻮن اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﻣﺮا ﻣﺮﻛﻮزا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﺟﺰءا
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﺰاد اﳌﻌﺮﰲ ﻷﻋﻼم اﳌﺬاﻫﺐ وأﺻﺤﺎ ﺎ ،وﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎت ﻣﻠﻜﺎ ﻢ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء .وﺧﻼف ذﻟﻚ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻘﻪ وﲢﺮﻳﺮﻩ؛ ﺑﻐﻴﺔ رﻓﻊ
اﻟﻠﺒﺲ أو دﻓﻊ اﻹﺷﻜﺎل أو إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎرض ودرء اﳋﻼف اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺎرض؛ إذ ﻣﺮاﻋﺎة
اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻌﺪودة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ –ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ -ﻟﺪى ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﻣﺪارﺳﻪ،
وﻣﻌﺪودة -ﻛﺬﻟﻚ -ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳُﻼﺣﻆ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻌﺎم وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎق
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اﳋﺎص ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﳌﻘﺎدﻳﺮ واﻷﻣﺜﻠﺔ وﺟﻼء اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻷداء اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ,وﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر وﲦﺎر.
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
إن اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ,وﺗﻮاﺻﻞ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ
وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وأدوارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﻘﻴﻪ واﻹﻓﺘﺎء واﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪﻳﻦ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ
ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻌﺎﳌﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ واﳊﻴﺎة.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﺘﻘﺮر رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة؛ ﺑﻞ رﲟﺎ ﺗﺰداد اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻛﺎزدﻳﺎد اﻷﻗﻮال اﳌﻔﺼﻠﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﻬﺒﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻜﺜﲑة اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ إﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎﱀ وﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ.
وﳝﻜﻨﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﻳﺮاد ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ اﺛﻨﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﳌﺬاﻫﺐ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﳘﺎ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻔﻘﻬﻲ :وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﻘﻴﻪ وﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻨﻮازل وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻘﺮارات واﳊﻠﻮل
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .وﻣﻦ ذﻟﻚ :ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدات اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ وأﺣﻮاﻟﻪ اﻷﺳﺮﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﺄﺣﻜﺎم ﺻﻼﺗﻪ ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ,وﻃﻮاﻓﻪ ﺑﺎﳌﻄﺎف اﻟﻌﻠﻮي ,وﻃﻌﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﻐﺮب,
وﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳌﺎ ذﺑﺢ ﺑﺎﻟﺴﻜﲔ اﻵﱄ واﻟﺘﺪوﻳﺦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،وﻛﺄﺣﻜﺎم ﺑﻴﻌﻪ وﺷﺮاﺋﻪ وزواﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ )اﻟﻔﺎﻛﺲ ،اﻹﻧﱰﻧﺖ ،اﻟﺘﻠﻔﻮن ،(...وﻛﺄﺣﻜﺎم ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ زواﺟﻪ
وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ وآﺛﺎر ذﻟﻚ ،وأﺣﻜﺎم ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺪﱐ ﰲ ﺑﻼد ﻏﲑ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وإﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺣﻀﺎرة ﻫﺆﻻء وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻢ وﻣﺎﻟﻴﺎ ﻢ وﺑﻨﻴﺘﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ...
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وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪى اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺪاﻩ
اﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ وﺣﺠﻤﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺼﺎﱀ واﳌﻘﺎﺻﺪ؛ إذ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ أﺣﺪ أﺑﺮز
اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﻨﻮازل
ﺗﺼﻮرا وﺗﻜﻴﻴﻔﺎ وﺣﻜﻤﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ .وﻳﻜﻔﻲ ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى
اﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ؛ إذ ﺗﻘﺮر ﻟﺰوم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ذﻟﻚ،
ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻌﺮض ،وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﻀﺎري،
وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﺪ ذراﺋﻊ اﳊﻴﻞ واﻟﺸﺒﻬﺎت واﳌﻔﺎﺳﺪ ،وﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎن
ﰲ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳُﱪم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﻋﻼﻧﻴﺔ ،ودون أن ﻳُﻜﺘﺐ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻘﺪ ,أو ﻳُﺴﺠﻞ ﰲ

داﺋﺮة اﶈﻜﻤﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻮزارة؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﻮس ﰲ اﻷﻏﻠﺐ

اﻷﻋﻢ ﻻ ﺗﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ ,وﻻ ﺗﺘﺴﺎرع إﱃ اﻟﺘﱪم ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام واﻻﻧﺘﻈﺎم ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺎن أﻋﺮاﻓﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .أﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﺬو ﺎرج ﺷﺪﻳﺪ،
واﳌﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﺸﺆوﻣﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﺰم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺟﺮاء
ﺗﺪوﻳﻨﻴﺎ رﲰﻴﺎ ﳛﻔﻆ اﳊﻘﻮق ,وﻳﺪرأ اﳌﻔﺎﺳﺪ واﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ،وﻟﺰم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺟﺮاء ﺗﺪوﻳﻨﻴﺎ
رﲰﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻹﺟﺮاء اﻷول وﻳﺴﻨﺪﻩ ،وﻳﻘﻮي ﺟﻨﺎب اﳊﻖ ,وﻳﻮاﺟﻪ ﻓﺴﺎد اﻟﺰﻣﺎن وﻓﺴﺎد
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم :وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ودون أن
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻷول اﳌﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ أوﻻ ،ودون أن ﻳﻼﻣﺲ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،أو اﳌﻨﺤﺼﺮ ﰲ داﺋﺮة أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﺳﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ ,وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳُﻼﺣﻆ ﺑﺸﺪة ﰲ اﻟﺪور اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ أﻫﻞ اﳌﺬاﻫﺐ وﲢﻘﻴﻖ

أﻗﺪار ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻲ،

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ اﻹﺳﻬﺎم اﳊﻀﺎري واﻹﻋﻤﺎر اﻷرﺿﻲ
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واﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﺋﻲ ،وأﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﺮﻣﺎت واﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ.
وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا اﻷداء ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﺼﺎﱀ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﲑا ﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻣﻔﺮدا ﺎ؛ إذ
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ أﺣﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳُﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪور اﳌﺬﻫﱯ
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ أﻫﻞ اﳌﺬاﻫﺐ ،واﳌﻮاﻃﻨﺔ ،واﻹﺳﻬﺎم
اﳊﻀﺎري...
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻗﻴﺎم اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺳﺘﻨﻬﺾ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ واﳊﻀﺎري ،واﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑِﺒُﻌﺪﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ
واﳊﻀﺎري ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪﻫﺎ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎدي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻔﻘﻬﻲ.

وﳓﻦ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺒﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أن ﺗﻌﺎﻳﺶ واﻗﻌﻬﺎ ,وﺗﺸﺎرك ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار
وإﺣﺪاث اﻹﻋﻤﺎر ،وأن ﺗﻘﺪم اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﳌﺎﺗﻌﺔ واﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ،وأن ﲢﺪث اﻟﻨﻘﻠﺔ
اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﳉﻮدة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ وﺻﻮرﻫﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
إن ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻻزﻣﺔ؛ ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة
اﳌﺼﺎﱀ ،وﻟﻠﺰوم ارﺗﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ,ورﲟﺎ ﻳﺘﻘﺮر اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط اﳌﺼﺎﱀ
ﺑﺎﳌﺬاﻫﺐ أﻣﺮ ﺗﺘﺰاﻳﺪ دﻋﻮاﺗﻪ ,وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻣﱪراﺗﻪ ,وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ؛ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﳊﻮادث
وﺗﺴﺎرﻋﻬﺎ وﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ،وإﱃ ﺷﺪة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮ اﻟﺪﻳﲏ واﳊﻀﺎري واﳉﻐﺮاﰲ ،وإﱃ آﺛﺎر ذﻟﻚ
وﻋﻮاﻗﺒﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻵﺟﻠﺔ.
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وأﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺣﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ أن أﺣﺮر ﻛﻼ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻋﺒﺎرة اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ دﻳﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺺ واﻹﲨﺎع واﻻﺳﺘﻘﺮاء ,وﻫﻲ
ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﳋﻠﻖ واﻷﻣﺮ ,وﻣﺮادﻩ أن ﻳﻌﺒﺪوﻩ وﳝﺘﺜﻠﻮا ﻷﻣﺮﻩ و ﻴﻪ ،وأن ُﲡﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ ﰲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ,وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺼﺎﱀ
وﻣﻀﻤﻮ ﺎ؛ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪارﻳﻦ ،أو ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻵﺟﻞ ،أو
أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل .ﰒ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﺗﺘﻔﺎوت
ﰲ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك اﳌﺼﺎﱀ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،واﳌﺼﺎﱀ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻹﲨﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ ﺗﺘﻌﺎرض أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﺰاﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﶈﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮر ﻟﺰوم
إزاﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﺎﻟﱰﺟﻴﺢ واﻻﺧﺘﻴﺎر وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ذﻟﻚ وأدواﺗﻪ وﻣﺴﺎﻟﻜﻪ.
وﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ –أﻳﻀﺎ -ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻟﻈﻬﻮر واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻻﻃﺮاد ،18وﳍﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻻ
ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻼء واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ،ﲣﺮﳚﺎ
وﺗﻨﻘﻴﺤﺎ وﲢﻘﻴﻘﺎ.
واﻟﺨﻼﺻﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺪف إﱃ:
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس واﻟﻮاﻗﻊ واﳊﻴﺎة.19 ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎس ودرء اﻟﻀﺮر ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.وﻛﻞ ﻫﺬا ﳛﺼﻞ ﲟﻨﻬﺞ اﳉﻤﻊ واﻟﱰﺟﻴﺢ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﳌﻘﺎرﺑﺔ وﻓﻌﻞ اﳌﻤﻜﻦ وﺗﻘﺪﱘ اﻷوﱃ وﻣﺮاﻋﺎة
اﳊﺎل وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
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وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺴﻠﻢ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ :ﺣﻔﻆ دﻳﻨﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﺘﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﺣﻔﻆ أﺳﺮﺗﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻧﲔ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌﻌﺎﻗﺪة ،وﺣﻔﻆ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻤﻪ وﲣﺼﺼﻪ وﺧﱪﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ راﺑﻄﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﺸﺒﻬﺎت أو اﶈﻈﻮرات ،ﻛﺸﺪة اﻻﺑﺘﻼء ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻄﺔ واﺠﻤﻟﺎورة ،وﻋﻈﻢ ﺷﻴﻮع ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
واﳌﻮاﺟﻬﺔ ،وﺗﺰاﻳﺪ أﺣﻮال اﻻﺳﺘﻔﺰاز واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﻦ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺶ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻮزون
وﳚﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﱃ واﻷﻫﻢ،
ﲟﻴﺰان اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳُﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻄﺎع اﳌﻤﻜﻦُ ،

وﻳﺪرأ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺮ واﻷﺿﺮ ,و ﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻘﻴﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﻮع واﻗﻌﺎ ﰲ
داﺋﺮة اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗُﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻧﺼﻮﺻﻪ اﳌﻌﺘﱪة ،ﻛﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﲟﺎ ﻳُﻄﺎق،
وﺳﻘﻮط اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ،واﻧﺘﻔﺎء اﻹﰒ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ,ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮن ﻫﺬا اﳌﺴﻠﻢ
واﻗﻌﺎ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ رﺑﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺘﻀﺮع واﳋﻮف واﻟﺮﺟﺎء ،ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم ،وﲢﺼﻴﻼ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻋﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم وﺣﻀﺎرﺗﻪ,
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻹﺳﻼم وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد
واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ واﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ,وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ وأدوات ﰲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻔﻴﺎت
ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ,وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻲ ﲰﺔ اﻟﺘﻄﻮر وﻋﻼﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم .واﳋﻼﺻﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ
إﺣﺪى ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ أﻃﻮار ﺗﺎرﳜﻬﺎ وﳎﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﱪرات وﺟﻮدﻫﺎ
وأﻏﺮاض ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ,وﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺳﻨﺔ اﳌﺴﺎﻳﺮة ﻟﻌﺼﺮﻫﺎ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ذﻟﻚ ،دون أن ﺗﺰﻳﻎ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ,
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وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﳝﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﺪاد ﺑﺎﳊﻠﻘﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ
اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ؛ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺴﲑورة اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ أﰎ رﺳﻮﺧﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وأﺣﺴﻦ أداﺋﻬﺎ
وأزﻫﻰ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪي واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻷدﰊ.
وأﺑﺮز أﺳﺲ ﻫﺬا اﻟﺴﲑورة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻓﻄﺮة اﻟﻨﺎس
وﺿﺮورﻳﺎ ﻢ وﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ وﲢﺴﻴﻨﻴﺎ ﻢ ،وﰲ ﺿﻮء اﺳﺘﻮاء أﻣﺮﻫﻢ اﳌﻌﺎﺷﻲ وﺳﻼﻣﺔ ﺧﻠﻘﻬﻢ
اﳉﺴﻤﺎﱐ واﻟﺮوﺣﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻗﻮام وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻔﺮدي واﻷﺳﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﺎﻣﺔ,
وﳑﺎ ﻳﻘﻮي ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﻛﻮﻧﻪ أداء ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ وﻣﻄﺮدا وﻣﻮزوﻧﺎ ﲟﻴﺰان
اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ،وﲟﻌﻴﺎر اﻻﻧﺘﻈﺎم ﰲ ﺻﺮاط اﷲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﻫﺪﻳﻪ اﻟﻘﻮﱘ ,وﺑﺮاﺑﻂ اﳊﻖ
واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،وﻃﺮد اﳍﻮى واﻟﺘﺸﻬﻲ واﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ.
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻫﺬا اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ وأدﻟﺘﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻫﺪﻳﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ,وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ
ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳊﺎل ,وﻣﻌﻠﻮم أن اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة ﻫﻲ أوﻋﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
وواﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وإدﺧﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ ﰲ داﺋﺮﺗﻪ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وﲝﺴﺐ وﺿﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﳑﻜﻨﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻔﺎوت أﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
ﲝﺴﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﻜﺎ ﻢ وﺑﻴﺌﺎ ﻢ وأوﺿﺎع ﺣﻴﺎ ﻢ.
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮاﺑﺖ:
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﻀﻤﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻘﺪي واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲواﻷﺧﻼﻗﻲ واﳊﻀﺎري ,وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﻘﻮاﻃﻊ ﰲ ﳏﻞ اﻟﻘﻄﻊ ،وﺑﺎﻟﻈﻨﻴﺎت ﰲ
ﳏﻞ اﻟﻈﻦ ،واﳌﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،وﻣﺎ ﳚﻮز إﻧﻜﺎرﻩ وإﺑﻄﺎﻟﻪ...
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 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻛﻀﺮورة اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻟﺰوم ﺗﻨﺰﻳﻞاﻷﺣﻜﺎم وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔ ,وﻣﻦ ذﻟﻚ :إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺎ
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ،وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻻﺟﺘﻬﺎد
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻊ واﻻﻋﺘﺼﺎم واﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﺂﺧﻲ.
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺿﻮاﺑﻄﻪ وأدواﺗﻪ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ :اﻋﺘﻤﺎدﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺼﻼح ،أو ﻃﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط واﺗﺰان ,وﻫﺬا
ﻣﻌﺪود ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﻳﻦ وﺛﻮاﺑﺖ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺛﻮاﺑﺖ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﺎﻣﺖ اﲡﺎﻫﺎ ﺎ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻻﺳﺘﺼﻼح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وذاك
اﻻﺟﺘﻬﺎد.
وﻣﺬاﻫﺒﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ,واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻴﻬﺎ ,واﺳﺘﺼﺤﺎ ﺎ
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﲑ ﺎ وﺳﺮﻫﺎ؛ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺰﻳﻎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ،وﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺬاﻫﺐ
اﻷﻫﻮاء واﳌﻐﺎﻟﺒﺔ واﳉﻔﺎء واﻟﺘﻨﻜﺮ ,وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺛﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺒﺪأ اﻻﺟﺘﻬﺎد
وﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺼﻼح اﳌﻨﻀﺒﻂ واﳌﻄﺮد ,وﻣﻨﻬﺞ اﳌﺴﺎﻳﺮة واﳌﻮاﻛﺒﺔ واﳌﻌﺎﳉﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ.
وﻣﻬﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ,وﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ أﻗﻄﺎر اﻷرض ,وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﺪﻳﲏ
واﳊﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﰲ؛ ﻓﺈ ﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎب ﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار وﲤﺪﻫﺎ ﺑﺎﳊﻴﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺪد ،واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮ وإداﻣﺘﻪ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺼﻼح وﲢﻴﻴﻨﻪ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺪار
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻛﺒﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ،وأﺣﺠﺎم ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﳊﺔ واﳌﺴﺎﳌﺔ واﳌﺴﺎﳏﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ .وذﻟﻚ
ﲟﻮﺟﺐ رﺣﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻨﻀﺒﻂ وﺳﻌﺘﻪ ورﲪﺘﻪ وإﺳﻬﺎﻣﻪ اﻟﺒﻨﺎء.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ :ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺣﺎت واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ،واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وآﻟﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ اﻟﱵ ﺗُﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﻧﺴﺐ واﻷﺻﻠﺢ ،واﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻌﺎرف اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﺣﺼﺎء واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ،وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷوﺿﺎع وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
وﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺎ وﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺸﱰك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺗﺸﺨﻴﺼﻪ وﲢﻴﻴﻨﻪ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎد
ﻓﻴﻪ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻪ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص .واﳋﻼﺻﺔ أن ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ إﳕﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﺮ
ﲟﻌﻄﻴﺎت اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳊﺎل ،وﻣﺎ ﻳﻠﺰم ردﻩ إﱃ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﶈﻜﻢ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻪ ،دون اﻧﺒﺘﺎت أو اﻧﻔﻼت ،وﻣﻦ ﻏﲑ إﻓﺮاط وإﺳﺮاف.
واﳊﻖ أن ﻣﺬاﻫﺒﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة -وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﰲ ﻏﲑ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم ،ﻛﺒﻼد اﻟﻐﺮب
اﻷوروﰊ واﻟﻌﺎﱂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺼﻴﲏ واﻷﺳﱰاﱄ واﻟﻴﺎﺑﺎﱐ -ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺬﻫﱯ اﻟﻔﻘﻬﻲ
وﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ذا ﺎ ،واﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ أﻃﻮارﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﰲ ﺑﻴﺌﺎ ﺎ
اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ؛ ﻟﺘﻜﻮن ﺧﲑ إﻃﺎر ﻓﻘﻬﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺎت ،وﻳﺆﺳﺲ
ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺪﻳﻦ واﻟﺘﻔﻘﻪ واﻟﺘﺤﻀﺮ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺳﻼم وﻧﺼﻮﺻﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،وﲝﺴﺐ
ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ واﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﻤﻜﻦ واﻟﻌﺮف ،وﺗﺴﻌﻰ ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن إﱃ ﺟﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺴﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺎت ,وﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﻴﺎ ﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ وازدﻫﺎرﻫﻢ.
وﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻪ اﻟﺒﻠﺪان أو ﻓﻘﻪ اﻷﻣﺼﺎر ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬﺎء ﻫﺬﻩ
اﳌﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر ،ﻛﻔﻘﻬﺎء اﳌﺼﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ,أو اﳌﺼﺮ اﳊﺠﺎزي ,أو
اﻟﺸﺎﻣﻲ أو اﻟﻴﻤﲏ ...وﻛﻞ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﺲ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﳌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﻪ ،وﺗﻌﻠﻘﻪ ﲟﻜﺎﻧﻪ
وزﻣﺎﻧﻪ وﻇﺮوﻓﻪ وﳘﻮﻣﻪ ،وﺳﻌﻴﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﻧﻮازﻟﻪ ،وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل واﻟﺒﺪاﺋﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪي اﻟﺪﻳﻦ وﳎﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص وﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ.
اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
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اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ وإﲨﺎﻋﺎ ﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺨﻼص اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص واﻹﲨﺎﻋﺎت ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﲔ
أو اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮاة وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻀﺮة واﳌﺮﻋﻴﺔ .واﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻓﻴﻬﺎ –ﻛﺬﻟﻚ -اﻧﻀﺒﺎﻃﻬﺎ واﻃﺮادﻫﺎ وﺟﺮﻳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻌﺪل واﳊﻖ ،وﳎﺎﻓﺎة
اﻷﻫﻮاء واﻷﻣﺰﺟﺔ واﳊﻴﻞ واﻟﺬراﺋﻊ ،وﻣﺴﺎﻳﺮ ﺎ ﻟﻠﻔﻄﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮل اﻟﺴﻮﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ
اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ واﳊﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻗﻴﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﺘﺎواﻫﺎ واﺧﺘﻴﺎرا ﺎ
اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﺗﻮاز ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺰاﲪﻬﺎ وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ ﻛﺬﻟﻚ :ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،واﻟﱵ أﻟﺰم اﻟﺸﺮع
ﺑﻨﻮﻃﻬﺎ ﺎ ،ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳊﺎل ،وﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻘﺪﻣﺎت ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ:
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹرادة ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج واﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳊﻠﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ
أﻧﻮاﻋﻪ وﺻﻴﻐﻪ ﻓﻤﺘﻐﲑ وﻣﺘﻨﻮع ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺒﺪل ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل
واﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﻌﺒﺎرة واﻹﺷﺎرة ،وﺗﻔﺎوﺗﺖ دﻻﻻ ﺎ وﺗﺪاﺧﻠﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺄذون ﻓﻴﻪ
ﺑﻀﻮاﺑﻄﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ.
أﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﺘﻐﲑة اﻟﱵ ُﳜﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻧﺴﺐ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﺻﻠﺢ واﻷﻧﻔﻊ ،ﻛﺎﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻗﺪار أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﲔ أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ,وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ,واﻟﺮﻓﺎﻩ اﳌﺎدي ,واﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺮوﺣﻲ ,واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ –ﻛﺬﻟﻚ -ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎط ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،وﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﺸﺮع وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺼﺎﱀ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وﻧﻮازﻟﻪ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻹﳌﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ
وﻛﻠﻴﺎﺗﻪ وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ ،وإﱃ اﺳﺘﻘﺮاء ذﻟﻚ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ
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ﻛﻠﻪ ,وإﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ,وﻛﻞ ﻫﺬا ﳏﻞ ﲡﺪﻳﺪ وﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ,
وأﻗﺪار ﺗﻐﲑاﺗﻪ ﻛﺜﲑة وﻋﻈﻴﻤﺔ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻫﺬﻩ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻼزﻣﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،واﻟﻌﻜﺲ .وﻣﻔﺎد ذﻟﻚ أن
اﳌﺼﺎﱀ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ وﻣﻨﺎﻃﻬﺎ وﻣﺪارﻫﺎ ،ﲟﻀﻤﻮ ﺎ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن
اﳌﺬاﻫﺐ وﻋﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻀﻤﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ
)اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺮوع واﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻘﺮارات ،(...أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺎ اﳌﺬاﻫﺐ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎﱀ ذﻟﻚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
ﻏﺎﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ دﻳﻨﻴﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﺣﻀﺎرﻳﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﺪﻋﻮة ﰲ ﳊﻈﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ إﱃ إﻋﻤﺎل دﻗﻴﻖ وأﺻﻴﻞ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮع
وﻣﺼﺎﱀ اﳋﻠﻖ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺮاد واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺈﻃﺎر ﻟﻸداء اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺗﻌﺒﺪا وﺗﻜﻠﻴﻔﺎ
وإﻧﺘﺎﺟﺎ وﲢﻀﺮا ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ذﻟﻚ ،ودرء ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ واﻷﻓﻬﺎم اﺠﻤﻟﺘﺰأة اﻟﱵ
ﺗﺘﺄﺗﻰ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺮك اﳌﺼﺎﱀ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،أو اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ اﳌﻔﺮط ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺪاد ﺎ.
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﺗﺘﺤﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﲝﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرا ﺎ وﻣﻘﺎﻣﺎ ﺎ وﺳﻴﺎﻗﺎ ﺎ .وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻪ
اﳌﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻀﻌﻮا ﻣﺎ ﻳﺮون ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ،واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ .وﳝﻜﻦ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻷداء اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ
اﻟﺪاﺧﻞ اﳌﺬﻫﱯ وﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ .وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت:
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ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺒﺪ واﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﺤﻀﺮ :وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﻌﺪ
اﳌﺼﻠﺤﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﻷداء اﳌﺬﻫﱯ اﻟﻔﻘﻬﻲ؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷداء ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﱃ
ﳎﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺘﻌﺒﺪي اﻟﺬي ﻳﺼﺢ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﺪﻩ وﺗﻘﺮﺑﻪ وﺗﻨﺴﻜﻪ ،وإﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ إﻋﻤﺎر اﻷرض ,وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ,وﺗﻜﺜﲑ اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺎدي واﻟﺮوﺣﻲ
وﲡﻮﻳﺪﻩ وﲢﺴﻴﻨﻪ ،وإﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺘﺤﻀﺮي اﻟﺬي ﻳﱪز ﻓﻴﻪ ﺑـُ ْﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺜﺎﻗﻒ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰك.
وﴰﻮل ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻟﺼﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺘﻌﺒﺪي واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﺤﻀﺮي -ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -إﳕﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أﺑﻌﺎدا راﻗﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻄﺎء ،وﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﱂ اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﺜﺮاء واﳋﺼﻮﺑﺔ واﻟﺘﺠﺪد واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ,
وﻫﺬا ﻫﻮ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻷداء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﻮط ﺑﻌﻤﻮم اﳌﻜﻠﻔﲔ وﺧﺼﻮص اﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ.
ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮوض اﻟﻌﻴﻦ وﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒُـ ْﻌﺪ

ﻧﻮﻋ ْﻲ اﻟﻔﺮوض واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺧﺎﺻﺘﻬﻢ.
اﳌﺼﻠﺤﻲ ﰲ ﺗﻨﺎول َ
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﻳُﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺮوض اﻟﻌﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻛﺎﻟﺼﻼة وﺻﻮم رﻣﻀﺎن وأداء اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻌﻤﺮة ،...وﻣﺎ

ﻳُﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ وإﱃ ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﺌﺎت واﳍﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﺰوم واﻟﺘﻌﻴﲔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت
واﳍﻴﺌﺎت ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،وإذ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺎ ﻫﺆﻻء ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺎﳉﻤﻴﻊ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أن اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺄﰒ إذا ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوض ،وأ ﺎ ﻻ ﺗﺄﰒ إذا دﻋﺖ إﱃ
ذﻟﻚ ورﻏﺒﺖ ﻓﻴﻪ وأﻋﺪت ﻟﻪ ﻋﺪﺗﻪ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوض اﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ :اﳉﻨﺎﺋﺰ,
واﻹﻏﺎﺛﺔ ,واﻹﻣﺎﻣﺔ ,واﻟﻘﻀﺎء ,واﻹﻓﺘﺎء ,واﻟﺘﺪرﻳﺲ ,واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ,وﳎﻤﻮع اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
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وﻣﺬاﻫﺒﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﺪﺑﲑ ﺷﺄن اﻟﻔﺮوض ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ،ودون اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﺎﺋﺪ ,اﳌﻌﲏ ﰲ ﺑﻌﺾ أﻃﻮارﻩ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ أﺣﺪ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ؛ وﲟﻮﺟﺐ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻼل ﰲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻷداء؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒُـ ْﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻼزم ،وﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﺘﱪة واﳌﻘﺎﺻﺪ اﳌﺮﻋﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗُﻨﺎط ﺎ أﺣﻜﺎم وﻓﺘﺎوى وﺣﻠﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﲔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﲔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن
ﻟﺰوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﺪﻗﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻓﺘﺎء واﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼم واﻹدارة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ...وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻷدﻳﺎن واﳌﺬاﻫﺐ ...وﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺬا وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ اﻋﺘﺒﺎر
اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻨﻀﺒﻄﺔ واﳌﻄﺮدة إﻃﺎرا ﺷﺮﻋﻴﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
واﻟﻨﻮازل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ،واﻋﺘﺒﺎر اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﱪة
اﻷﺻﻴﻠﺔ وﻋﺎء ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ﳛﺘﻀﻦ اﻷداء اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻨﻈﺮ اﳌﺼﻠﺤﻲ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﺑﺮؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وأﺻﺎﻟﺔ راﺳﺨﺔ وإﺣﺎﻃﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة وﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ،وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺪﻗﻴﻖ ،وﺑﺼﺪق وإﺧﻼص
وﻋﺰﳝﺔ وﺛﺒﺎت .واﷲ وﱄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
ﻛﺜﲑا.
 - 1وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :إن أرﻳﺪ إﻻ اﻹﺻﻼح ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ})ﻫﻮد ،(88:واﻹﺻﻼح ﻧﻘﻴﺾ اﻹﻓﺴﺎد ,وﻣﺮادﻩ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺎس إﱃ
ﺣﺎل اﻟﺼﻼح اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎل اﳌﻔﺴﺪة إﱃ ﺣﺎل اﳌﺼﻠﺤﺔ ،أم ﻣﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻗﻞ إﱃ ﺣﺎل ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻋﻈﻢ
وأﻛﱪ ,وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :إن اﷲ ﻻ ﳛﺐ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ})اﻟﻘﺼﺺ.(77:
 - 2ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ.
 - 3ﻛﻨﺼﻮص اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻌﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮ واﻟﺮﻓﻖ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،واﻟﱵ أﻛﺪت ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ.
 - 4اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط1408 ،1ﻫـ1988/م.366/2 ،
 - 5اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ،اﳊﺠﻮي.318/1 ،
 - 6ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ﻟﻸﺻﻔﻬﺎﱐ.795/2 ،
 - 7أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ.140/2 ،
 - 8ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ،اﻟﺰﳒﺎﱐ ،ص .278
 - 9ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﻴﻞ ،اﻟﻐﺰاﱄ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹرﺷﺎد ،ﺑﻐﺪاد ،1971 ،1390 ،ص.209
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 -10اﳌﻨﺨﻮل ،اﻟﻐﺰاﱄ ،ص.364
 -11ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ،اﻟﺰﳒﺎﱐ ،ص.279
 -12اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ،اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ط1413 ،2ﻫـ1992/م.77/2 ،
 -13اﳌﻨﺨﻮل ،اﻟﻐﺰاﱄ ،ص.361
 -14اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ،اﳊﺠﻮي.356/1 ،
 -15ﻳُﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬا رﺳﺎﻟﱵ ﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ :اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ.
 -16ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﲑواﻧﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺎﺳﻴﺔ...
 -17ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺴﻤﺎت وﻣﺘﻔﺎوت
اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت واﻷﻗﺪار واﻵﺛﺎر ،وﻣﺘﻌﺪد اﻷﻋﻼم واﻷﺻﺤﺎب واﻷﺗﺒﺎع.
 -18ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﺑﻦ اﳋﻮﺟﺔ.136/2 ،
 -19ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﰊ :اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻘﺎﺻﺪي ،ص.43
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الحق الديني والحق الطبيعي
لدى الكاثوليك في العصور الوسطى



إميل أمين
ضمن بعض أھم القضايا الفكرية المطروحة اآلن عل ى ص عيد
الحي اة األوروبي ة وال دعوات المنطلق ة لجھ ة عودتھ ا إل ى
ج ذورھا وف ي مق دمتھا المس يحية -كم ا يؤك د ال بعض -يج يء
الحديث عن إشكالية القانون الطبيعي الذي يوجه حي اة اإلنس ان
وھ و ط رح الھ وتي واجتم اعي ف ي آن واح د يع ود للعالم ة
الكاثوليكي توما األكويني »1225ـ .«1274
ولعل أحدث األصوات الت ي طالب ت بحتمي ة الع ودة إل ى ق راءة
أبجديات فكرة وجوھر »الق انون الطبيع ي« ك ان ص وت الباب ا
بندكتوس الس ادس عش ر ،فف ي يولي و تم وز المنص رم أك د باب ا
الفاتيك ان أن عل ى »جمي ع الن اس م ن الم ؤمنين وغي رھم
االعتراف باحتياجات الطبيعة البشرية التي تتجسد في الق انون
الطبيعي ،واالسترشاد بھا في صياغة قوانين إيجابي ة؛ أي تل ك
التي تصدرھا السلطات المدنية والسياسية لتنظيم المجتمع وفق
تعبيره«.
وعن د باب ا روم ا -ال رئيس ال ديني والروح ي للكاثولي ك ح ول
الع الم وص احب ال دعوة األش ھر لع ودة أوروب ا إل ى ج ذورھا
المس يحية» -أن ه عن دما يُن َك ر الق انون الطبيع ي والمس ؤوليات
الت ي تترت ب علي ه يف تح بش كل مأس اوي الطري ق نح و النس بية
األخالقي ة عل ى الص عيد الف ردي بش كل خ اص ،وم ن ناحي ة
سياسة الدولة بشكل عام« .وشدد عل ى أن »ال دفاع ع ن حق وق
اإلنسان والتأكيد على كرامت ه أم ر مس لم ب ه أساس ا ً« وتس اءل:
»أال يشير القانون الطبيعي إل ى أن ھ ذا األس اس يع د م ن الق يم
غير القابلة للتداول؟«.
 باحث من مصر .

1

ھذه المداخلة من قبل الحبر األعظم تطرح في واقع األمر ع دة
تس اؤالت جوھري ة ح ول حتمي ة فك رة الق انون الطبيع ي ف ي
الكون ،وعن روية األكويني لھذا القانون ،والت أثير ال ذي خلف ه
على أوروبا في القرون الوسطى ،وكذلك النق د ال ذي وج ه لھ ا
من أنصار االتجاه المثالي المعاص رين ،والكثي ر م ن عالم ات
االس تفھام الت ي نس تھلھا برؤي ة مختص رة م ن دون خل ل ع ن
حاجة اإلنسان بادئ ذي ب دء إل ى وج ود ق انون ي نظم حض وره
في الكون.
في حاجة اإلنسان إلى القانون الطبيعي
يبقى أفضل وأقرب بل وأبسط تعريف للق انون ھ و أن ه ظ اھرة
اجتماعي ة ورب اط وعق د يس تھدف تنظ يم س لوك األف راد ف ي
المجتمع ،وما ينشا بينھم من عالق ات متع ددة ،ول ذلك فالق انون
يتأثر بكافة العوامل المؤثرة في مجتمعن ا اإلنس اني ،فھ و يت أثر
بالعوام ل االجتماعي ة واالقتص ادية والسياس ية والجغرافي ة،
فيج ب أن يتج اوب الق انون م ع مقتض يات ھ ذه العوام ل حت ى
يكون متفقا مع واقعنا ومستجيبا ألي تطور يحدث فيه.
وق د س عى اإلنس ان من ذ أق دم العص ور إل ى تحقي ق الع دل ف ي
ص ورة مثالي ة تس مو عل ى قواع د الق انون الموض وع ب إرادة
البشر.
وقد ظھرت أول ى الم دونات القانوني ة المعروف ة ف ي ب الد باب ل
ب أرض الع راق ،وق د جم ع أح د مل وك باب ل وي دعى »أورن ا
م وفي« ح والي س نة  2100ق.م أق دم مجموع ات الق وانين
المعروفة.
وأنشأ حكام بابليون آخ رون مجموع ات خ الل الق رون التالي ة،
وصاغ الملك حمورابي خالل القرن الث امن عش ر قب ل الم يالد
أكثر ھذه الم دونات أو المجموع ات القانوني ة ش ھرة واكتم اال،

2

ث م بع د ذل ك تمكن ت حض ارة اإلغري ق القديم ة م ن ص ياغة
القانون كنظام ذي مالمح إنسانية.
ومما الشك فيه أن ھن اك م ن س بق األك ويني ف ي الح ديث ع ن
فكرة القانون الطبيع ي -وإ ْن بمس حة غي ر الھوتي ة -فق د عرف ة
الفقي ه شيش رون بأن ه ق انون مط ابق للعق ل الس ليم ،متف ق م ع
الطبيعة ،معلوم للجميع ،ثابت على وجه ال دوام ،ويُ َع ّد الق انون
الحقيقي الذي ال يتغير م ن روم ا إل ى أثين ا ،وال م ن الي وم إل ى
الغد ،حيث تعبر قواع ده ع ن الطبيع ة ذاتھ ا ،س واء تمثل ت ف ي
دوافع الحيوان أم دوافع اإلنس ان ،ولكنھ ا ب الطبع عن د اإلنس ان
أكثر تطورا.
ويترتب على ما سبق الق ول :إن الق انون الطبيع ي ھ و المعي ار
األكثر شموال الذي يتعين أن تسير عليه الجماعة؛ حي ث تنبث ق
منه المبادئ األساسية العامة؛ مثل مب دأ حري ة اإلنس ان ،ومب دأ
المساواة بين البشر ،ومبدأ تحريم الرق.
فيم ا ي رى األك ويني أن الق انون الطبيع ي ھ و انعك اس لحكم ة
ﷲ ،مثلم ا ھ و القاع دة الت ي تعل م الص واب؛ ألن ه يف يض
بالضرورة من ذات ﷲ المقدسة ويحدد طبيعة األشياء كما ھ ي
قائمة في ذات ﷲ  ...من ھو األكويني أول األمر؟
في مولد األكويني ونشأته األولى
ول د توم ا األك ويني ب ين ع امي  1224و 1225م ف ي قص ر
عائلت ه النبيل ة الغني ة ،وك ان لھ ا أم الك ف ي »روكاس يكا« ف ي
ناحية أكوينو »جنوب ايطاليا« بالقرب من دير م ونتي كاس ينو
الشھير ،حيث أرسله والداه لتحصيل المواد األولى من التعليم.
انتق ل الش اب الص غير توم ا بع د س نوات قليل ة إل ى ن ابولي
عاص مة مملك ة ص قلية ،حي ث ك ان فري دريك الث اني ق د أس س
جامعة عريقة ،كان يعلم فيھا فك ر الفيلس وف اليون اني أرس طو
من دون القي ود المطبق ة ف ي أم اكن أخ رى ،وب دأ ف ي دراس ته،
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وأدرك على الفور قيمت ه الكبي رة ،لك ن وقب ل ك ل ش يء نش أت
دعوته الدومينيكانية في تلك السنوات التي قضاھا ف ي ن ابولي،
وق د اجت ذب توم ا مث ال الرھبن ة الت ي أسس ھا الق ديس دوميني ك
قب ل بض عة س نوات ،وم ع ذل ك وعن دما ارت دى الث وب
الدومينيكاني عارضت عائلته ھ ذا الخي ار ،فاض طر إل ى ت رك
الدير وقضاء بعض الوقت مع أسرته.
في عام 1245م كان توما قد أصبح بالغا ،وتمكن من اس تئناف
رحلت ه الدراس ية ف ي ب اريس لدراس ة الالھ وت تح ت إرش اد
المعل م الكبي ر »البرت وس الكبي ر« ،وق د قام ت بينھم ا ص داقة
عميقة وحقيقية ،وتعلما أن يقدر ويح ب بعض ھما بعض ا ،حت ى
أن البرت وس أراد أن يتبع ه تلمي ذه إل ى كولوني ا حي ث أرس له
رؤس اء الرھبن ة م ن أج ل وض ع مرك ز الدراس ة الالھوتي ة،
فتواصل توما مع جميع أعم ال أرس طو وم ع المعلق ين الع رب
علي ه ،وال ذين ك ان البرت وس يفس رأقوالھم ويش رحھا ،وق د ق ام
توم ا االك ويني ف ي مدرس ة البرت وس الكبي ر بعملي ة بالغ ة
األھمي ة بالنس بة لت اريخ الفلس فة والالھ وت وربم ا ف ي ت اريخ
الثقافة األوروبية المسيحية فقد درس أرسطو ومفسريه دراس ة
وافي ة ،وحص ل عل ى ترجم ات التيني ة جدي دة للنص وص
األصلية اليونانية ،وھكذا لم يعتمد فقط عل ى المعلق ين الع رب؛
بل كان يمكنه أيضا قراءة النصوص األصلية شخصيا  ...ماذا
عن أھم مؤلفات األك ويني ،والت ي م ن خاللھ ا ن تلمس الطري ق
في الحديث عن فكرته للقانون الطبيعي؟
األكويني ومؤلفات واسعة الثراء
تنقس م كت ب توم ا األك ويني -الت ي كان ت كثي رة وثري ة للغاي ة
مقارن ة بعم ره القص ير ) 49عام ا فق ط( -إل ى خمس ة أقس ام
»حسب روالن جوسالن« ھي:
 المجموعات الالھوتية.4

 شروحات على الكتابات الفلسفية. الكتب الالھوتية. المسائل المتنازعة. السؤال والجواب.كانت كتبه متنوعة بين الفلسفة والالھوت ،فق د كت ب »الوج ود
والماھية« س نة 1253م ض د اب ن جب رول ،وف ي س نة 1256م
ش رح تقريب ا جمي ع كت ب أرس طو المعروف ة ،ك ذلك ش رح
األس ماء اإللھي ة ،ول ه ش روحات ف ي الكت اب المق دس س ّميت
بشروحات السلسلة الذھبية ،غير أن أھم كتابين له ،األول:
 » Summa-contra Gentilesالخالص ة ض د األم م«وھو أھم كتاب له وضعه م ا ب ين 1254ـ  ،1265وفي ه ح اول
بناء ھيكل لمعرفة الحقيقة حسب اإليمان المسيحي ،وذل ك ع ن
طريق إقامة جدال خيالي مع شخص غير مؤمن بالمسيحية.
ف ي ھ ذا الكت اب يح اول ش رح مفھ وم الحكم ة ،ف الحكيم ھ و
الشخص الذي يعرف نھاي ة األش ياء؛ أي محص لة العملي ات أو
الحوادث ،وشبھھا بالبَنﱠاء الذي يملك تص ورا ع ن ش كل البناي ة
في النھاية.
و ك ان ي رى أن »لنھاي ة ك ل عملي ة خاص ة عالق ة جزئي ة م ع
النھاي ة الخاص ة ب الكون« ،وعلي ه ف إن الرج ل الحك يم ھ و
الشخص الذي يھمه المعرفة النھائي ة ب الكون الت ي ھ ي أس مى
خير يمكن أن يمتلكه العقل.
والث اني» Summa-Theologiae :الخالص ة الالھوتي ة«
ومكتوب على شكل جدال فلس في أيض ا ،وھ و آخ ر كتب ه ،وق د
بدأه ولم يكمله بسبب مرضه ويحتوي على  48بحثا.
يبح ث القس م األول ع ن ﷲ كمب دأ للكائن ات ،وف ي التثلي ث،
وصدور الخليقة عن ﷲ.
وفي الجزء الثاني يتكلم عن ﷲ غاية الكائنات.
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وف ي الج زء الثال ث يتط رق إل ى المس يح الوس يط ب ين ﷲ
والكائنات واألسرار وعواقب اإلنسان.
في بحث األكويني عن القانون الطبيعي
ومؤكد أنه من الخطأ حصر فك ر األك ويني -لجھ ة تعاطي ه م ع
مس ألة الق انون -ف ي فك رة الق انون الطبيع ي فحس ب؛ ذل ك ألن ه
أولى جل اھتمامه للبحث عن أصل الق انون ،ونش أته وأركان ه،
وأفاض فيه ،وللقانون عند توما األكويني أربعة أنواع:
 -1الق انون األزل ي  :Eternal lawيط ابق الت دبير اإللھ ي
للعالم ،أو ھو القانون الذي يحكم به ﷲ العالم وھو الحكم ة
اإللھية المنظمة للخليقة ،ومن ث م فھ ذا الق انون يس مو عل ى
الطبيعة البشرية ،ويعلو فوق فھم اإلنس ان ،وم ع ذل ك فھ و
ل يس غريب ا ع ن اإلدراك اإلنس اني ول يس مض ا ًدا لق واه
العقلية.
 -2الق انون الطبيع ي  ،natural lawوھ و بمثاب ة انعك اس
للكلمة اإللھي ة عل ى المخلوق ات ،وھ ي تتجل ى ف ي رغب ات
اإلنسان الطبيعية التلقائي ة ف ي فع ل الخي ر ،ومعن ى ھ ذا أن
القانون الطبيعي ھو القانون الذي يحكم به العق ل أو ال نفس
الفاضلة التي تتأثر بالقانون األزلي.
 -3الق انون اإللھ ي أو المق دس  :Devine lawويتمث ل ف ي
الشرائع واألحكام التي أتت عن طري ق ال وحي أو التبلي غ؛
كالشريعة الخاصة التي انزلھا ﷲ على اليھود في الل وحين
المحف وظين ،وكالتش ريعات المس يحية الت ي ج اءت ع ن
طري ق الكت ب المقدس ة أو الكنيس ة ،وھ ذا الق انون اإللھ ي
يك ون بمثاب ة التب دي الواض ح ك القوانين الثالث ة؛ إذ ھ و
أساسھا ومبدؤھا.
 -4القانون اإلنساني  :Human lawولم ا ك ان م ن المتع ذر
تطبي ق األن واع الثالث ة الس ابقة للق انون عل ى بن ي البش ر
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تطبيقا كليا وعاما؛ فلق د ق ام الق انون اإلنس اني ال ذي وض ع
خصيص ا ل يالئم الج نس البش ري ،وھ و ق انون إنس اني
خ الص ،وإن ك ان ل م ي أت بمب ادئ جدي دة؛ إذ ھ و مج رد
تطبيق للمبادئ العظمى التي سادت من قبل.
وي رى توم ا األك ويني أن طاع ة الق انون واجب ة طالم ا ك ان
عادالً ،أما القانون الظ الم ف إذا ك ان معارض ا للق انون الطبيع ي
وللق انون اإللھ ي وللق انون األزل ي ف ال تج وز ل ه الطاع ة ب أي
ح ال م ن األح وال ،أم ا إذا ك ان معارض ا لح ق ث انوي فرع ي
فيطاع متى كانت مخالفته أشد خطرا على المجتمع.
في نشأة القانون الطبيعي عند األكويني
يؤك د األك ويني ف ي خالص ته الالھوتي ة عل ى أن اإلدراك
الطبيعي ھو شيء مشترك بين البشر أجمعين؛ لذلك يتفقون في
قواع د الخي ر األساس ية كاالمتن اع ع ن الك ذب والس رقة
والتع دي ،وإن ك انوا يختلف ون ف ي تفاص يل أخ رى عائ دة إل ى
ظروف الحياة وأطوارھا وللعزة اإللھية ،كم ا ي رى األك ويني
للق انون الطبيع ي دوراً محوري ا ً ف ي ھ ذه األم ور ،فالعق ل
اإلنس اني الطبيع ي ل يس إال الص ورة الت ي ش اءھا ﷲ ،وجعلھ ا
تطلب الخير بسجية طبيعية كيانية.
والثاب ت حكم ا أن ه لك ل ن وع م ن أن واع الكائن ات الحي ة نظ ام
يرتب حياته ،ويب رز ھ ذا النظ ام بش كل جل ي ل دى بع ض منھ ا
كالنمل والنحل؛ لكن خضوع ھذه الكائن ات للنظ ام يص در ع ن
الغريزة ،فال معرفة واعية ل ديھا أو إرادة ح رة ف ي التقي د بھ ا،
أم ا ف ي المجتمع ات اإلنس انية فاألنظم ة مرتبط ة بالعق ل
واإلرادة ،أي أنھا نوع من التعاقد بين الناس.
ھنا يرى توما األك ويني أن نش وء االجتم اع اإلنس اني ت م وف ق
ق انون طبيع ي يجس د »الق انون األزل ي« للحي اة؛ ألن ﷲ خل ق
اإلنس ان م دنيا بطبع ه ،ومالك ا ب الفطرة لمب ادئ الح ق والخي ر
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األساسية ،وال يقر مع القديس أغسطينوس بأن غاي ة االجتم اع
ھ ي اس تمتاع الن اس بم ا يحب ون؛ ب ل إنھ ا س عي اإلنس ان إل ى
تحقيق طبيعته اإلنسانية؛ أي تحقيق غايته كإنسان.
ومن ھنا فإنه عل ى الدول ة أن ت وفر ل ه الع ون ال ذي يُم ﱢكن ه م ن
ذل ك ،وب الرغم م ن أن التش ريع وممارس ة الحك م يع ودان إل ى
الدول ة ف إن الكنيس ة تك ون مس ؤولة ع ن المب ادئ األخالقي ة
والدينية ،فتاتي تشريعات الدولة متناغمة مع ھذه المبادئ؛ ألن
الغاي ة الزمني ة الت ي تنش دھا الق وانين يج ب أن تك ون موجھ ة
نحو غاية أبدية ال زمنية عائدة لإلرادة اإللھية.
وي ذھب األك ويني إل ى أن ه كم ا أن ال نفس ت دبر الجس د ،واألب
ي دبر األس رة ،وﷲ ي دبر الع الم ،ك ذلك عل ى الح اكم أن يت ولى
تدبير الحياة المدنية.
ويش دد عل ى أن حك م الف رد الفاض ل خي ر م ن الحك م
األرس تقراطي ،والحك م األرس تقراطي خي ر م ن الديمقراطي ة،
فكلم ا حص ر الحك م ف ي ي دي ق وة واح دة ك ان أفض ل للن اس،
شرط أن تكون ھذه الق وة فاض لة تس عى إل ى الخي ر؛ ل ذلك م ن
األفضل أن يتم تعيين ھ ذا الح اكم الف رد اس تنادا إل ى االنتخ اب
ال ذي يطل ب الفض يلة ل دى الح اكم ،ال اس تنادا إل ى النس ب
العائلي.
وتمتد نظرة القانون الطبيعي إلى نظام الحكم ،في رى األك ويني
أن األنظمة قابلة للتغيير ،وقابلة للفساد وفق طبيعة الحياة الت ي
تخترقھ ا طبيعي ا جرثوم ة الش ر ،وعلي ه ي ذھب إل ى الق ول :إن
خير األنظمة الت ي تكف ل الت وازن والخ الص م ن الطغي ان ھ و
ال َملَكي ة المعدل ة بش يء م ن األرس تقراطية والديمقراطي ة مع ا؛
أي مجلس أرستقراطي ينتخبه الشعب شبيه ب ذلك النظ ام ال ذي
وض عه ﷲ لموس ى النب ي ،ذاك ال ذي ك ان يحك م بن ي إس رائيل
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بمعون ة مجل س مؤل ف م ن  72رج ال م ن الحكم اء؛ ليحكم وا
الشعب ،ويكون الشعب قد اختارھم.
ومھمات الدولة -كما يقررھا األك ويني -تقتض ي حماي ة الن اس
من األخطار الداخلية والخارجية ،الخطر الداخلي ت تم الحماي ة
منه استنادا إلى القانون الطبيع ي للحي اة ال ذي يقض ي بض مان
حق اإلنسان في العيش استنادا إلى مبدأ العدالة ،وبضمان حق ه
في إنشاء عالقته باآلخرين استنادا إلى مبدأ المساواة.
ھذا الخير في العدل والمس اواة يق ره العق ل الطبيع ي والق انون
الس رمدي اإللھ ي مع ا؛ ل ذلك يج ب أن يك ون ھ ذا الق انون
الس رمدي ال ذي ي نص عل ى ك ل المب ادئ الخي رة مص درا
للتش ريع؛ إذ ال يح ق للح اكم وض ع الق وانين الت ي تتع ارض
وإرادة العزة اإللھية.
الحق الطبيعي والجذور األبعد
في موسوعته الرائ دة »الخالص ة الالھوتي ة« ي ذھب األك ويني
إل ى أن الطبيع ة أكث ر أھمي ة لإلنس ان حت ى وإن كان ت النعم ة
أكثر فعالي ة م ن الطبيع ة ،ولھ ذا ھن اك ف ي المنظ ور األخالق ي
المسيحي مكان للعقل الذي يستطيع أن يمي ز الق انون األخالق ي
الطبيعي ،ويمكن للعقل أن يعرفه من خالل انتباھه إل ى م ا ھ و
جيد عمله وما ھو من األفضل تجنب ه لتحقي ق الس عادة العزي زة
عل ى قل ب الجمي ع ،والت ي تف رض أيض ا مس ؤولية تج اه
اآلخرين ،وبالتالي البحث عن الخير العام.
وبعب ارات أخ رى إن فض ائل اإلنس ان الالھوتي ة منھ ا
واألخالقي ة متج ذرة ف ي الطبيع ة البش رية ،وتراف ق النعم ة
اإللھية االلتزام األخالق ي ،وتدعم ه ،وت دفع إلي ه .وك ل البش ر-
م ؤمنين ك انوا أو غي ر م ؤمنين -م دعوون بح د ذاتھ م وفق ا
للق ديس توم ا لالعت راف باحتياج ات الطبيع ة البش رية المعب ر
عنھ ا ف ي الق انون الطبيع ي ،واالسترش اد بھ ا ف ي ص ياغة
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الق وانين الوض عية أي تل ك الت ي تص درھا الس لطات المدني ة
والسياسية لتنظيم التعايش بين البشر.
ومما الشك فيه ھو أن الجذور األبعد لفكر األكويني تع ود إل ى
رسالة بولس الرسول إلى أھل رومية » «15-2حين يتكلم عن
الشريعة المكتوبة في القلوب .وعندما عالج األكويني موضوع
الحق الطبيعي في الجزء الثاني م ن الخالص ة الالھوتي ة ،فإن ه
اتخذ من الشريعة األبدية -كما تظھر ف ي قص د الخل ق اإللھ ي-
مبدأ أوليا ومتساميا على كل نظام ،وم ن الش ريعة األبدي ة ينب ع
الحق الطبيعي ويستمد منھا معناه.
والمحقﱠ ق أيض ا أن الفك ر المس يحي الحق ا أدخ ل اختالف ا آخ ر
عن الفكر الرواقي ،فكما أن الحق الطبيعي يتميز عن الش ريعة
األبدية ،فكذلك يتميز عل م اإلنس ان  anthropologyع ن عل م
الكون  ،cosmologyويصبح الحق الطبيعي سمة من س مات
الكائن العاقل فق ط ،وال يعن ي الكائن ات الحي ة والبيئ ة الطبيعي ة
المحيطة باإلنسان؛ ألن الحق الطبيعي ھو بمثابة قاع دة ونظ ام
لجماعة إنسانية ،وھو يعتمد على العقل والحرية وف ي اإلنس ان
المخل وق العاق ل ف إن الخض وع للن اموس األب دي ھ و اش تراك
إيجابي في العناي ة اإللھي ة ،وبالت الي كم ا يق ول توم ا االك ويني
في معرض حديثه عن الحق الطبيعي فاإلنس ان المخل وق عل ى
ص ورة ﷲ ،والمس لط عل ى الع الم ھ و عناي ة لنفس ه ولآلخ رين
على صورة العناية اإللھية.
تطور القانون الطبيعي في أوروبا الوسطى
ل م تتوق ف فك رة الق انون الطبيع ي عن د ح دود م ا ق ال ب ه توم ا
األكويني فق ط؛ ذل ك أن ه م ع س يطرة الكنيس ة الكاثوليكي ة عل ى
مق درات العص ور الوس طى اص طبغت ف ْكرت ا الدول ة والق انون
بالطابع الديني ،فالدولة والقانون ليس سوى تعبي ر مباش ر ع ن
إرادة الخالق.
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وق د ظھ ر أثن اء االنتق ال م ن العص ر اإلقط اعي إل ى عص ر
الرأس مالية الناش ئة ،وف ي خض م ھ ذا الص راع ب ين أنص ار
الكنيس ة وأنص ار اس تقالل الدول ة اتج اه جدي د يمك ن اعتب اره
اتجاھ ا ثوري ا بالنس بة ألفك ار ذل ك العص ر؛ حي ث ي دعو إل ى
تط وير نظري ة الق انون الطبيع ي م ن ناحي ة إخف اء الط ابع
العلم اني للدول ة ،ويؤك د م ن ناحي ة أخ رى حق وق الف رد ف ي
مواجھ ة الدول ة ذاتھ ا ،وق د تبن ت ھ ذه األفك ار الجدي دة الطبق ة
البرجوازي ة الت ي أمس كت بزم ام النظ ام الرأس مالي الولي د ف ي
مطل ع الق رن الس ابع عش ر ،ون زوال عل ى ھ ذا المعن ى الجدي د
تطورت فكرة القانون الطبيعي في اتجاھين رئيسين:
 االتج اه األول :يب رز الط ابع العقل ي لفك رة الق انون الطبيع يم ع التركي ز عل ى تجري د الفك رة م ن ص يغتھا الديني ة الس ابقة،
فالعقل ھو مصدر ذلك القانون ،وأي إنس ان -أي ا كان ت ديانت ه-
يستطيع بحكم خصوبة عقله أن يھتدي إلى قواعده التي تختلف
من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر.
 االتجاه الثاني :يمثل تطويرا لفك رة العق د االجتم اعي كمح ددلس لطة الدول ة ف ي مواجھ ة مواطنيھ ا؛ حي ث يول د األف راد
متمتعين بحقوق طبيعية ،والدولة ھي مؤسس ة تس تھدف بص فة
أساسية حماية تلك الحقوق.
ويفترض فقھاء ھذا العقد أن انتقال األف راد م ن حال ة الطبيعي ة
البدائي ة غي ر المنظم ة إل ى حال ة الدول ة ق د ت م بمقتض ى اتف اق
تنازل األفراد عن جزء م ن حق وقھم ف ي مقاب ل أن تض من لھ م
الدولة التمت ع الح ر والكام ل بحق وقھم األخ رى ،ويترت ب عل ى
ذل ك أن تص بح الدول ة م ن خل ق إرادة األف راد ،ويص بح لھ م
الحق في تعديل نظامھا بما يتفق مع مصالحھم.
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وكان من أبرز الفالس فة ال ذين ط وروا فك رة الق انون الطبيع ي
ف ي العص ر الح ديث جورجي وس وتوم اس ھ وبز وج ون ل وك
وجان جاك روسو.
والحق ا تط ورت االتجاھ ات الديمقراطي ة ف ي مدرس ة الق انون
الطبيع ي تط ورا مھم ا بقي ام الث ورة الفرنس ية ،فق د قام ت ھ ذه
الثورة تحت شعار ال دفاع ع ن الحري ات والحق وق ،وق د ص يغ
ھذا الشعار بطريقة واض حة ف ي ش كل إع الن لحق وق اإلنس ان
سنة 1789م والصادر ع ن الجمعي ة التأسيس ية الفرنس ية» :إن
غاي ة ك ل مجتم ع سياس ي ھ ي المحافظ ة عل ى حق وق اإلنس ان
الطبيعية التي ال تزول ،وھ ذه الحق وق ھ ي الحري ة ،والملكي ة،
واألمن ،ومقاومة الظلم«.
كم ا أن الحري ة -بن اء عل ى مفھ وم الث ورة الفرنس ية -تتض من
القدرة على إتيان كل م ا ال يض ر ب الغير ،ول ذلك ف إن ممارس ة
الحقوق الطبيعية لكل إنسان ليس لھا من حدود سوى تلك الت ي
تؤ ﱢمن ألف راد المجتم ع اآلخ رين التمت ع ب الحقوق ذاتھ ا ،وب ذلك
تك ون الث ورة الفرنس ية ق د دعم ت نظري ة الحق وق الطبيعي ة،
ودفع ت بھ ا إل ى جھ ة بن اء الم ذھب الف ردي ال ذي ازدھ ر ف ي
القرن التاسع عشر.
عودة فكرة القانون الطبيعي من جديد
بعد أن انقضت العصور الوسطى وزال عھد اإلقطاع ،وب دأت
تتك ون ال دول الحديث ة ظھ ر مب دأ س يادة الدول ة ال ذي أط اح
بالسطوة الفكرية والذھنية للكنيس ة ،وق د ق ام فري ق م ن الكتّ اب
والفالس فة ف ي الق رن الس ادس عش ر بال دعوة لھ ذا المب دأ
ومناصرته ،ومن أشھرھم »ميكيافيلي ف ي إيطالي ا وب ودان ف ي
فرنسا ،فميكيافلي من خالل كتابه »األمير« أعطى للح اكم ك ل
الوسائل لدعم سلطته »الغاية تبرر الوسيلة« ،أم ا ب ودان فك ان
يدعو إلى سيادة مطلقة ،وفي سبيل ذلك أح ّل لصاحب السلطان
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أن يتحلل من القوانين التي يفرضھا على رعاياه ،فالحاكم فوق
القانون ،وقد نتج عن المغ االة ف ي تص وير فك رة س يادة الدول ة
اختف اء فك رة الق انون الطبيع ي خ الل الق رن الس ادس عش ر،
وطغت سلطة الدولة على حقوق األفراد وحرياتھم في الداخل،
وس ادت الق وة ف ي تنظ يم عالقاتھ ا م ع ال دول األخ رى ف ي
الخارج.
وق د أدى ھ ذا إل ى الحاج ة م رة أخ رى إل ى فك رة الق انون
الطبيعي ،وقد ازدھ ر ھ ذا األخي ر ف ي الق رنين الس ابع والث امن
عشر بسبب تحرر الدول األوروبية من ھيمن ة الكنيس ة ،ودع ا
الفقھ اء آن ذاك إل ى وض ع ق وانين تص ون حق وق األف راد
وحري اتھم بعي دا ع ن اس تبداد الحك ام ،وك ذا إخض اع المجتم ع
الدولي لقواعد أساسھا العدل والمساواة.
وكان الرائد آنذاك الفقيه الھولندي »جروسيوس« الذي أص در
كتاب ا ع ن الح رب والس لم بعن وان »ق انون الح رب« س نة
1625م ،حيث ع ّرف فيه القانون الطبيعي بأن ه »القواع د الت ي
يوحى بھا العقل القويم ،والتي بمقتضاھا يمكن الحكم بأن عمال
م ا يعت ﱡد ظُ ْل ْم ا ً أو ع دال تبع ا لكون ه مخالف ا أو موافق ا لمنط ق
العق ل ،وھ و ولي د العق ل وولي د الطبيع ة ،يكس ب منھ ا ص فة
الوحدة والثبات والخل ود ،ف ال يتغي ر بتغي ر الزم ان أو المك ان؛
ألن القانون الطبيعي قانون مستخلص من الطبيعة؛ ومن العقل
ليسبق القوانين الوضعية ويعلو عليھا ،ومن ثمة فالعقل يفرض
وجود حقوق لصيقة باإلنسان تولد معه ،فھذه الحقوق ھي مب دأ
أساس ي م ن مب ادئ الق انون الطبيع ي ،ال تس تطيع الق وانين
الوضعية أن تتجاھل ه ،وم ع ذل ك ل م يتح رر ھ ذا الفقي ه -حينم ا
أقر الفتح والغزو ونظام الرق -من ت أثير عص ره والحري ة ف ي
رأيه -وإن كانت من أھم الحقوق -يمكن الن زول عنھ ا بموج ب
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معاھدة أو عقد كما يمكن فقدانھا نتيجة الھزيم ة ف ي الح رب أو
الوقوع في األسر.
انتقادات موجھة لمبادئ القانون الطبيعي
وكشأن كافة القضايا التي تتقاطع فيھا النسبيات بالمطلقات كان
والب د أن يخض ع ط رح الق انون الطبيع ي للنق د ،فط وال الق رن
التاس ع عش ر تع رض لھج وم عني ف ش كك ف ي ص حة فح واه،
وك ان ف ي مقدم ة مھ اجمي م ذھب الق انون الطبيع ي أص حاب
الم ذھب الت اريخي ال ذين اس تندوا ف ي حججھ م عل ى الواقعي ة،
ومن ھذه االنتقادات ما يلي:
 أن الق ول بفك رة الخل ود والثب ات -الت ي يتمي ز بھ ا الق انونالطبيع ي ف ي منط ق أنص اره -ھ و ق ول غي ر ص حيح يكذب ه
الواقع ،وينفيه التاريخ ،فالقانون وليد البيئة االجتماعية وحدھا،
وھي متغيره في الزمان والمكان ،فمن غي ر المعق ول أن يثب ت
القانون على حال واحدة.
 أم ا الق ول ب أن العق ل البش ري ھ و ال ذي يكش ف ع ن قواع دالقانون الطبيعي فإن ما يترتب عليه ھ و اخ تالف ھ ذه القواع د
ب اختالف األش خاص ال ذين يستخلص ونھا بعق ولھم ،وم ن ثم ة
تختلف قاعدة القانون الطبيعي من شخص إلى آخ ر ف ي مس ألة
واحدة.
 فيم ا يخ ص النزع ة الفردي ة الت ي ألزم ت م ذھب الق انونالطبيع ي ط وال الق رنين الس ابع عش ر والث امن عش ر ،والت ي
تأكدت في عھد الثورة الفرنس ية ،ووج دت طريقھ ا إل ى معظ م
نصوص »تقنين ن ابليون« ،وك ذا إع الن حق وق اإلنس ان ال ذي
أب رز ودع م ھ ذه النزع ة الت ي ت رى ب أن المجتم ع يعم ل عل ى
كفالة يتمتع بھا دون أن ينقص منھا أو يقيدھا.
ھ ذا االتج اه النق دي ي ذھب إل ى أن الق ول بوج ود قواع د ثابت ة
خال دة ال تتغي ر بتغي ر الزم ان أو المك ان ل م يثب ت م ن الناحي ة
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التاريخي ة ،ورواد المدرس ة التاريخي ة القانوني ة -مث ل
»س افني« -ي رون أن الق انون ھ و تعبي ر ع ن روح ك ل ش عب
وانعكاس لعبقريته الخاص ة ،وال يج وز بالت الي أن نقي د قواع د
القانون الوضعي في دولة معينة بمب ادئ ثابت ة خال دة بحج ة أن
تلك المبادئ تنتمي إلى القانون الطبيعي.
ويرى فريق ثالث أن مب ادئ الق انون الوض عي ال ج دوى منھ ا
م ن الناحي ة العملي ة ،فالتس ليم بج دواھا يقتض ي ترتي ب بع ض
النت ائج الت ي تكف ل لتل ك المب ادئ ق درا م ن الفعالي ة ،فق د ك ان
يتعين من ناحية أن نفرض على الدولة واج ب احت رام الق انون
الطبيع ي ،كم ا يج ب م ن -ناحي ة أخ رى -أن نعت رف لألف راد
بق درة مخالف ة القاع دة القانوني ة الوض عية إن خالف ت قواع د
الق انون الطبيع ي ،وھن ا نس جل أن الت اريخ يثب ت لن ا أن أي
مجتمع سواء أكان عربيا أم غربيا لم يتوصل إلى إقرار ھ اتين
النتيجتين بطريقة محددة.
ويبق ى اإلش ارة إل ى أن ه م ن ب ين المآخ ذ عل ى نظري ة الق انون
الطبيع ي أن مبادئھ ا اتخ ذت منطلق ا للنزع ة الفردي ة ،وق د أدى
م يالد الفك ر االش تراكي الح ديث إل ى مھاجم ة الفلس فة الفردي ة
وبالتالي إلى مھاجمة نظرية القانون الطبيع ي ،فق د اتج ه الفك ر
االش تراكي إل ى تغلي ب مص لحة الجماع ة عل ى المص لحة
الخاصة لكل فرد من أفراد الجماعة.
في القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير
أدت االنتق ادات الموجھ ة إل ى م ذھب الق انون الطبيع ي إل ى
إضعافه وكادت ھذه الفكرة ط وال تھج ر الق رن التاس ع عش ر،
ولم تبعث من جديد إال بعد بداية القرن العشرين ونھاي ة الق رن
التاسع ،وفي سبيل إحياء القانون الطبيع ي ظھ ر اتج اه الق انون
الطبيع ي ذي المض مون المتغي ر بزعام ة الفقي ه األلم اني
»س تاملر« ،وق وام ھ ذه النظري ة أن ھن اك إط ارا ثابت ا للق انون
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الطبيعي يتمثل في فك رة الع دل االجتم اعي ،وھ ذا إط ار ثاب ت
وخالد في الزمان والمك ان؛ ألن ه ق ائم ف ي ض مير اإلنس ان من ذ
األزل ،أما مض مون ھ ذا اإلط ار فھ و ال ذي يختل ف م ن مك ان
إلى مكان ومن زمان إلى آخر.
ك ان الب د إذن م ن تخل ص الق انون الطبيع ي م ن االنتق ادات
والتناقض الموجه إلى قواع ده ،فك ان م ن الفقي ه »س تاملر« أن
قام بالجمع بين الخلود والتطور في فكرة القانون الطبيعي فيم ا
اسماه »القانون الطبيعي بالمضمون المتغير« ،ومضمون ھ ذه
الفكرة أن جوھر القانون ھو مثل أعلى للعدل خالد ومتغير ف ي
الوقت نفسه ،فھو خالد في فكرته متغير في مضمونه.
وينبن ي عل ى م ا س بق أن نظري ة الق انون الطبيع ي ذات
المضمون المتغير قد حاولت التوفيق بين الخل ود والعم وم م ن
ناحية وحقيقة التطور التاريخي من ناحية أخ رى ،يض اف إل ى
ذلك أن اإلطار الثابت للعدل يتحدد وفق ا لھ ذه النظري ة الجدي دة
بمجموع ة م ن المب ادئ القليل ة الت ي ال تص لح ف ي ح د ذاتھ ا
للتطبي ق العمل ي ،وإنم ا تق ف فق ط ف ي دور الموج ه الع ام الت ي
يلت زم بھ ا واض ع الق انون عن د إع داد قواع ده ،وم ن قبي ل ذل ك
وجوب احترام حقوق اإلنسان والمحافظ ة عل ى أمن ه ،وتحقي ق
المساواة بين األفراد.
وق د اعتن ق ھ ذه الفك رة الفقي ه الفرنس ي س الي ،ويتمث ل ج وھر
ھذه النظرة الجديدة في أن فك رة الع دل ف ي ذاتھ ا خال دة أبدي ه،
وج دت ف ي ض مير اإلنس ان عل ى م ر العص ور ،وس تظل إل ى
األب د ،وھ و أم ر ال يتغي ر ،وبھ ذا تعتب ر فك رة الع دل اإلط ار
الثابت والدائم للقانون الطبيعي ،أما ال ذي يتغي ر فھ و مض مون
ھ ذا الع دل وطريق ه تحقيق ه ،فھ و مرھ ون بظ روف الحي اة
االجتماعية التي تختل ف م ن مك ان إل ى مك ان وم ن زم ان إل ى
آخر.
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القانون الطبيعي والتفاھم اإلسالمي المسيحي
ولعل أھم النقاط التي يمكن أن نختم بھ ا ھ ذه الرؤي ة التاريخي ة
ما ج اء ب ه البروفيس ور األمريك ي »رال ف بريب انتي« -أس تاذ
كرسي ديوك الفخري في العلوم السياسية جامعة دي وك بوالي ة
ن ورث كارولين ا األمريكي ة -عب ر كتاب ه الش ھير »اإلس الم
والغرب  ...تعاون أم صدام«؛ إذ يرى أن القانون الطبيعي ھو
دون ش ك -مج ال مش ترك ب ين اإلس الم والمس يحية رغ م أنأصوله وتعريف ما تزال قضية جدلية في الغرب.
ويرى بريبانتي أنه ال يمك ن ت وافر الحري ة اإلنس انية ف ي نظ ام
سياسي إذا ك ان معي ار الس لوك األساس ي ال يق وم عل ى ق وانين
وض عھا اإلنس ان دون التنك ر لمب ادئ ن واميس الفط رة ،وتزي د
أھمية الق وانين الت ي يبت دعھا اإلنس ان ون واميس الفط رة إذا م ا
نظ ر إليھ ا عل ى أنھ ا م ن أص ل غيب ي فإنھ ا تلتق ي عندئ ذ
باإلس الم ،ف القرآن الك ريم ھ و الج امع لتل ك الن واميس ،يلي ه
المص در الث اني »الس نة الش املة« وھ و الح ديث الش ريف ،ث م
القي اس واإلجم اع ،والق رآن الك ريم تلي ه ھ ذه المص ادر أس اس
التشريع اإلسالمي.
والثاب ت ان ه يختل ف المنظ ور اإلس المي ع ن الك اثوليكي م ن
جھة الوحي كأصل لنواميس الفطرة ،فالوص ايا العش ر والعھ د
القديم والعھ د الجدي د ھ ي -ف ي يق ين المس يحيين -إلھ ام م ن ﷲ
لألنبي اء والرس ل والح واريين ،أم ا المس لمون فيؤمن ون ب أن
الق ران الك ريم وح ي م ن ﷲ ع ن طري ق الملَ ك جبري ل ،وھ ذا
يعن ي مس اواة العص مة ف ي ال وحي والت وازي ف ي المص در
اإللھ ي ،وھ ذا الت وازي ف ي ال رأي ب ين المس لمين والكاثولي ك
على نحو خاص حري أن يثمر درجة من التعاون بين اإلسالم
والمسيحية في كل زمان ومكان.
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وس وف ت نعكس آث ار ھ ذا التع اون ب دورھا عل ى الس احة
السياسية ،وسيكون من آث ار ذل ك أيض ا تق دير أعم ق لن واميس
الفط رة م ن حي ث قيمتھ ا وحرمتھ ا ،وإذاً كم ا ت وفر المنط ق
السليم في النظر إلى الزمان والمكان فإن الناتج السياس ي ل ذلك
ھو إضفاء قيم احترام أكبر لآلخرين فضال عن األثر السياس ي
األثقل وزنا  ...ھل من عبارة نھائية؟
يناجي توما األك ويني رب ه ب القول» :رب ي امنحن ي -أرج وك،-
إرادة تبح ث عن ك ،وحكم ة تج دك ،وحي اة ترض يك ،ومث ابرة
تنتظ رك بثق ة ،وثق ة تص ل ف ي نھاي ة المط اف إل ى امتالك ك«.
مراجع ھذا البحث
 الخالصة الالھوتية ،توما األكويني. الخالصة ضد األمم ،توما األكويني. محاضرات في الفلسفة ،إبراھيم أبو النجا. الوجيز في فلسفة القانون ،فاضلي إدريس. اإلسالم والغرب تعاون أم صدام ،رالف بريبانتي. حياة والھوت القديس توما األاكويني ،يوحنا بيداويد. وكالة آكي الكاثوليكية لألنباء. -إذاعة الفاتيكان ،القسم العربي.
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العبادات في األديان
من الطوطمية إلى التوحيد
ﻋﺎﻣر اﻟﺣﺎﻓﻲ



ﺗﻌددت أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﺑـﺎداة وطﻘوﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻘـد ﻋﺑـد اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻛﺛﻳـر
ﻣ ــن ﻣظ ــﺎﻫر اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ وأرواح اﻷﺳ ــﻼف وأﻧواﻋ ــﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺣﻳواﻧ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ أﺣ ــس
ﺑــﺎﻟﺧوف ﻣﻧﻬــﺎ ،أو أﺛــﺎرت ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ اﻹﻋﺟــﺎب ،أو اﻋﺗﻘــد أﻧﻬــﺎ وراء ﻣــﺎ ﻫــو ﻓﻳــﻪ ﻣــن

ﺧﻳر ,أو أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻳط ﺑﻪ ﻣن ﺷرور وﻣﺧﺎطر.

واﻟﻣﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺑﻐت ﻣﻌظم ﺣﻳـﺎة اﻟﺷـﻌوب اﻟﻘدﻳﻣـﺔ -ﻣـن

اﻟﻣﺻرﻳﻳن اﻟﻘدﻣﺎء إﻟـﻰ اﻟﺳـوﻣرﻳﻳن واﻟﺑـﺎﺑﻠﻳﻳن إﻟـﻰ اﻟﻬﻧـود واﻟﺻـﻳﻧﻳﻳن واﻟﻌـرب اﻟﻘـدﻣﺎء-
ﻋﺎﺑر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ٕواﺣﺳﺎس
ا
ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻧزوة أو اﻧﺣ ارﻓﺎ

ﻗدﻳم ﺑوﺟود ﻗوة ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺧﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ،وﻫﻲ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن ,وﻣـد ﻳـد

اﻟﻌون ﻟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺗﺎﺣﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف واﻟﺿﻌف ،وﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟطﻔوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﻌﺑـﺎدة ﻟـم
ﻳﻛن أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻳﻘﺻدون ﺑﻬﺎ اﻹﺳﺎءة إﻟـﻰ أﺣـد ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧوا ﻳﺑﺣﺛـون ﻋـن ﻣﻠﺟـﺄ ﻳﻠـوذون

إﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدر ُوﺳﻌﻬم اﻟﺑﺷري.
ﻟﻘد اﺣﺗﺎج اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺻـورة ﻣﺎدﻳـﺔ ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻳﻧطﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ ،ﻓﻛﺎﻧـت اﻟﺳـﻣﺎء -ﺑﻧﺟوﻣﻬـﺎ
وﻛواﻛﺑﻬﺎ اﻟﻧوراﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻬر ﺑﺻر اﻹﻧﺳﺎن -اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗـﻪ ،ظﻧـﺎ

ﻣﻧﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﻘر ﻋﺎﻟم اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟﻌﺎﻟم.

أﺷﺎر اﻟﻘرآن إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳـك واﻟﻌﺑـﺎدت ﻓﻘـﺎﻝ{ :وﻟﻛـﻝ أﻣـﺔ ﺟﻌﻠﻧـﺎ

ﻣﻧﺳــﻛﺎ ﻟﻳــذﻛروا اﺳــم اﷲ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ رزﻗﻬــم ﻣــن ﺑﻬﻳﻣــﺔ اﻷﻧﻌــﺎم})اﻟﺣﺞ  ,(32ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر

اﻟﻘرآن إﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎدات اﻟوﺛﻧﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ{ :وﻗﺎﻝ إﻧﻣﺎ اﺗﺧذﺗم ﻣـن دون اﷲ
أوﺛﺎﻧ ــﺎ ﻣ ــودة ﺑﻳ ــﻧﻛم ﻓ ــﻲ اﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟ ــدﻧﻳﺎ})اﻟﻌﻧﻛﺑوت  ،(24وﻋ ــﺎﻟﺞ اﻻﻋﺗﻘ ــﺎد اﻟﺷ ــﺎﺋﻊ ﻓ ــﻲ

ـرﺑﻳن وأﻧﻬ ــﺎ ﺗﺗﻐ ــذى
اﻟﻌﺑ ــﺎدات اﻟﻘرﺑﺎﻧﻳ ــﺔ ،واﻟ ــذي ﻳ ــذﻫب إﻟ ــﻰ أن اﻵﻟﻬ ــﺔ ﺗﺣﺗ ــﺎج إﻟ ــﻰ اﻟﻘ ـ ا
ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،ﻓﻘــﺎﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰ{ :ﻟــن ﻳﻧــﺎﻝ اﷲ ﻟﺣوﻣﻬـﺎ وﻻ دﻣﺎؤﻫــﺎ وﻟﻛــن ﻳﻧﺎﻟـﻪ اﻟﺗﻘــوى ﻣــﻧﻛم})اﻟﺣﺞ

.(35

 باحث وأكاديمي من األردن .
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اﻟدﻳن واﻟﻌﺑﺎدة
اﻫﺗم ﻋدد ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻷدﻳﺎن ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﺑـﺎدات واﻟطﻘـوس اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ،وﻋـدﻫﺎ ﺑﻌﺿـﻬم ﻣﻛوﻧـﺎ
ﺟوﻫرﻳﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﻳن؛ ﺑﻝ إن ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت أوﺷﻛت أن ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌﺑﺎدة ﺗﺳﺗﻐرق اﻟدﻳن ﻛﻠﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻳـذﻫب ﺳﻳﺳـرون ﻓـﻲ ﺗﻌرﻳﻔـﻪ ﻟﻠـدﻳن ﺑﺄﻧـﻪ» :اﻟرﺑـﺎط اﻟـذي ﻳﺻـﻝ اﻹﻧﺳـﺎن ﺑـﺎﷲ«،
وﻳﻘﺗــرب ﺷــﻼﻳر ﻣــﺎﺧر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻟﻌﺑــﺎدة ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻘــوﻝ» :ﻗ ـوام اﻟــدﻳن ﺷــﻌورﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ«.1
وﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ ﺗﻌرﻳــف ﻛــﻝ ﻣــن ﺳﻳﺳــرون وﺷــﻼﻳر ﻣــﺎﺧر ﻳظﻬــر أﻛﺛــر وﺿــوﺣﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌرﻳــف إﻣﻳــﻝ
ﺑرﻧــوف ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻘــوﻝ» :اﻟــدﻳن ﻫــو اﻟﻌﺑــﺎدة ،واﻟﻌﺑــﺎدة ﻋﻣــﻝ ﻣــزدوج :ﻓﻬــﻲ ﻋﻣــﻝ ﻋﻘﻠــﻲ ﺑــﻪ ﻳﻌﺗــرف

اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻘوة ﺳﺎﻣﻳﺔ ،وﻋﻣﻝ ﻗﻠﺑﻲ أو اﻧﻌطﺎف ﻣﺣﺑﺔ ،ﻳﺗوﺟﻪ ﺑﻪ إﻟﻰ رﺣﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻘوة«.2

وﻓــﻲ ﺗﻌرﻳــف ارﺑــﻊ ﻟﻠــدﻳن ﻳﺻــف اﻟــدﻳن ﺑﺄﻧــﻪ» :اﻟﺗﺄﻣــﻝ اﻟﺻــﺎﻣت ،واﻟﺳــﻳطرة اﻟﺗﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــدن ﻟﻧﻳــﻝ
اﻟﺳﻛﻳﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺟوﻫر اﻟﻧﻔس اﻟﻣطﻠق اﻟﻼﻣﺣدود«.3
ﻓﺎﻟﺗﺄﻣﻝ اﻟﺻﺎﻣت ،واﻟﺑﺣث ﻋـن اﻟﺳـﻛﻳﻧﺔ ،واﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ ﺟـوﻫر اﻟـﻧﻔس اﻟﻣطﻠـق واﻟﻼﻣﺣـدود  -ﻫـو
ﺗﻌﺑﻳر ﻋن أﺣد أﻋﻣق أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎدة  ،ﻓﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﻛـرة اﻟﺗـﻲ ﻳﻧﻔـذ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ

اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻛﺑرى.

وﻳﻌرﻓــﻪ ﺟــون ﺳــﺗﻳوارت ﻣــﻝ ﺑﺄﻧــﻪ »اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻘــوي اﻟﻣــﺗﺣﻣس ﻟﻠﻌواطــف واﻟرﻏﺑــﺎت ﻧﺣــو ﻫــدف ﻣﺛــﺎﻟﻲ
أﺳﻣﻰ وأﺷرف ﻣن ﻛﻝ ﻏرض أﻧﺎﻧﻲ أو رﻏﺑﺔً ذاﺗﻳﺔ«.4
ﻛﻣــﺎ ﻳظﻬــر ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﺑــﺎدة ﺟﻠﻳ ـﺎً ﻓــﻲ ﺗﻌرﻳــف »ﻣــﻝ« ،ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻛوﻧﻬــﺎ اﻟﺗﺟﺳــﻳد اﻷوﺿــﺢ ﻟﻠﺟﺎﻧــب

اﻟﻌﺎطﻔﻲ أو اﻟﺷﻌوري اﻟذي ﻳدﻓﻊ اﻟﻣﺗدﻳن إﻟﻰ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻬدف اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻷﺳﻣﻰ.

وﻻ ﻳﺷك اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛون اﻟﻌﺑﺎدة ﻫـﻲ اﻟﻌﻧﺻـر اﻷﻛﺛـر أﻫﻣﻳـﺔ ﻋﻧـد ﻋﻣـوم أﺗﺑـﺎع
اء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ أم ﻏﻳر اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ.
اﻷدﻳﺎن ،ﺳو ً
ﻓﺣﺗ ـ ــﻰ اﻷدﻳ ـ ــﺎن اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــم ﺗﻧﺷ ـ ــﻐﻝ ﻛﺛﻳـ ـ ـ اًر ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺑﺣ ـ ــث ﻋ ـ ــن اﻹﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣﻔ ـ ــﺎرق ،ﻛﺎﻟﺑوذﻳ ـ ــﺔ واﻟﺟﻳﻧﻳ ـ ــﺔ
واﻟﻛﻧﻔﺷﻳوﺳﻳﺔ ،ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة.

وﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ دراز» :ﻟﻳس ﻫﻧﺎك دﻳن -أﻳﺎً ﻛﺎﻧت ﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻣن اﻟﺿﻼﻝ واﻟﺧراﻓﺔ -ﻗـد وﻗـف ﻋﻧـد ظـﺎﻫر

اﻟﺣــس ،واﺗﺧــذ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺷــﺎﻫدة ﻣﻌﺑــودة ﻟــذاﺗﻬﺎٕ ،واﻧــﻪ ﻟــﻳس أﺣــد ﻣــن ُﻋّﺑــﺎد اﻷﺻــﻧﺎم واﻷوﺛــﺎن ﻛــﺎن
ﻫدف ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬـﺎ اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ ،وﻻ رأى ﻓـﻲ ﻣﺎدﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻌظﻣـﺔ اﻟذاﺗﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗوﺟب
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ﻟﻬــﺎ ﻣﻧــﻪ ﻫــذا اﻟﺗﺑﺟﻳــﻝ واﻟﺗﻛ ـرﻳم ،وﻛــﻝ أﻣــرﻫم ﻫــو أﻧﻬــم ﻛــﺎﻧوا ﻳزﻋﻣــون أن ﻫــذﻩ اﻷﺷــﻳﺎء ﻣﻬــﺑط ﻟﻘــوة
ﻏﻳﺑﻳﺔ ،أو رﻣز ﻟﺳر ﻏﺎﻣض ،ﻳﺳﺗوﺟب ﻣﻧﻬم ﻫذا اﻟﺗﻘدﻳس اﻟﺑﻠﻳﻎ«.5

واﻟﻌﺑﺎدة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﺗﻌﻳد ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﻘدس ،وﺗﺣوﻟﻪ ﻣن ﻓﻛرة ﻧظرﻳﺔ ﻋن ﻛﺎﺋﻧـﺎت ﻏﻳﺑﻳـﺔ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ
ﻋن ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ ﺗواﺻﻝ واﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،ﻓﺎﻟذات أو اﻟذوات اﻟﻐﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻳﻌﺗﻘد ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن-واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻏﻳﺑﻳـﺔ وروﺣﺎﻧﻳـﺔ -ﻳﺗﺻـﻝ اﻹﻧﺳـﺎن ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻌﺑـﺎدة
»إﻟﻰ ﺣد أﻧـﻪ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺟـزءاً ﺣﻳوﻳـﺎً ﻣـن ﻛﻳﺎﻧـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ،وﻟـذﻟك ﻛﻠﻣـﺎ ﺣزﺑﺗـﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ،وﺗﻌﺳـرت ﻋﻠﻳـﻪ
رﻏﺑﺎﺗﻪ ،ﺗطﻠﻊ إﻟﻰ روح أﺷد ﻗوة ،ﻳﻠﺗﻣس ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت«.6

ﺗذﻫب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻘدﻳـﺔ ﻟﻳﺳـت ﻫـﻲ اﻷﻛﺛـر ﺣﺿـو اًر ﻓـﻲ اﻹﻧﺳـﺎن

اﻟﻣﺗدﻳنٕ ،واﻧﻣﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺗﺷﻧﺟﺎت واﻟﻌواطف اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ.7
إن أﺳــﺑﻘﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــورات اﻟﻣدرﻛــﺔ ﻫــﻲ ﻣــن اﻵراء اﻟﺗــﻲ ﻧــﺎدت ﺑﻬــﺎ ﺑﻌــض
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ 8،وﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻣﺣﻝ ﺟدﻝ وﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.
وﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻬﻧدوﺳﻲ اﻟذي ﻳﻛﺎد ﻳﻌﺑـد ﻛـﻝ ﺷـﻲء ﻳﻌﺟﺑـﻪ أو ﻳﺷـﻌر ﺗﺟﺎﻫـﻪ
ﺑﺎﻟرﻏﺑــﺔ واﻟرﻫﺑــﺔ ،ﻓﺎﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ -ﻛﺄﻗــدم دﻳﺎﻧــﺔ ﺣﻳــﺔ -ﻣــﺎ ﺗ ـزاﻝ ﺗﺧﺗــزن اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻌﻘﺎﺋــد اﻟطﻔوﻟﻳــﺔ
اﻟﻣﺑﻛرة.
ﺗظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻌﻘﻳدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺟذور اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳـرﺑط
د .دارز ﺑــﻳن اﻟﻌﺑــﺎدة واﻻﻋﺗﻘــﺎد ﺑوﺟــود ذات أو ذوات ﻏﻳﺑﻳــﺔ ،وﻳﺟﻌﻠــﻪ اﻟﺑﺎﻋــث اﻟــذي ﻳــدﻓﻊ اﻹﻧﺳــﺎن

اﻟﻌﺎﺑد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺟﺎة ﺗﻠك اﻟذات اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ رﻏﺑﺔ ورﻫﺑﺔ ،وﻓﻲ ﺧﺿوع وﺗﻣﺟﻳد.9

وﺟــﺎءت اﻟﻌﺑــﺎدات ﺗﻌﺑﻳـ ار ﻋــن ذﻟــك اﻟﺷــوق اﻟﻔطــري اﻷزﻟــﻲ ،اﻟــذي ﻳﻛﻧــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن ﻟﺳــﺑب وﺟــودﻩ ﻓــﻲ
ودﻋﺎء ﻟﻪ ﻋﻠﻰ دواﻣﻬﺎ.
ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻛ اًر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻌﻣﺔ،
ً
وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣﻣــﺎ ﻳﻧﺗــﺎب اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﺷــﻌور ﺑﻌــدم ﻗﺑــوﻝ ﻗراﺑﻳﻧــﻪ أو اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﻋﺎﺋــﻪ وﺻــﻼﺗﻪ ،ﻓــﺈن
اﺳﺗﻣ اررﻩ ﺑﺎﻟﺗﺿرع واﻟﺳؤاﻝ ﻳﺑﻘﻰ ﻫو اﻟﻣﻼذ اﻷﻛﺑر اﻟذي ﻳﻌﺗﺻم ﺑﻪ أﻣﺎم ﺷﻌورﻩ اﻟﻌﻣﻳق واﻟﻣﺗواﺻﻝ
ﺑﺎﻟﻔﻘر واﻟﺿﻌف.

وظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎدة
ﻗدﻣت اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻐذاء اﻟروﺣﻲ واﻟﻌزاء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻧـذ أﻗـدم اﻟﻌﺻـور ،وﻋﻣﻘـت ﻟدﻳـﻪ اﻹﺣﺳـﺎس
ﺑﺎﻟﺿﻣﻳر واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻘوﻳم ﺳﻠوﻛﻪ وﺗﻬذﻳب أﺧﻼﻗﻪ.
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وﻗــد أﺳــﻬﻣت اﻟﻌﺑــﺎدات اﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺷــﻌور ﺑﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﻳن اﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌ ـﺎً ،ﻓﻬــم ﻓــﻲ

ﺷــوﻗﻬم ،وﺿــﻌﻔﻬم ،وﺿ ـراﻋﺗﻬم ،ودﻋــﺎﺋﻬم ،واﺑﺗﻬــﺎﻻﺗﻬم ،إﻧﻣــﺎ ﻳﻌﺑــرون ﻋــن اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﺟﻣﻌــﻲ ﻓﻳﻣــﺎ
ﺑﻳﻧﻬم.

ت اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن ﻋواطــف اﻟﻌﺎﺑــدﻳن وﻣﺷــﺎﻋرﻫم ،وﻋﻣﻘــت اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻣﺣﺑــﺔ واﻟرﺣﻣــﺔ،
وﺛﱠﻘَ ـ ْ
ﻓﺎﻟﻌﺑــﺎدة ﻫــﻲ وﺳــﻳﻠﺔ ﺗطﻬﻳــر ﻧﻔــس اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن اﻟﺑﻐﺿــﺎء واﻟﻌــداء ،وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي ﺑﺎﻟﺑﺷـرﻳﺔ إﻟــﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻐﻔﻝ أﺛـر اﻟﻌﺑـﺎدات ﻓـﻲ ﺗطـور اﻟﻌﻠـوم واﻟﻣﻌـﺎرف اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻌﻠـم اﻟﻔﻠـك -ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛﺎﻝ -ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻧﺷﺄ دون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﺎء واﻟﺗﺄﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺑﺎﺑﻠﻳون ﻫم اﻟذﻳن وﺿـﻌوا اﻟﺗﻘـوﻳم
اﻟﺳﻧوي ،واﻷﺷﻬر اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر.10

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ :اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن اﻟﻘدﻳﻣﺔ
اﻟﻌﺑﺎدة اﻟطوطﻣﻳﺔ
اﻟﻌﺑﺎدة اﻟطوطﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻗدم أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎدات ،وﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻛـون اﻟطـوطم ﺣﻳواﻧـﺎ ،اﻋﺗﻘـد اﻹﻧﺳـﺎن
اﻟﻘدﻳم ﺑﺄﻧﻪ أﺻﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺣﺎﻣﻳﻬﺎ وﻣﻧﻘذﻫﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎر.
ﺗــدور اﻟﻌﺑــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟطوطﻣﻳــﺔ ﺣــوﻝ ﻋﺑــﺎدة اﻟﺣﻳواﻧــﺎت  ،وﻫــﻲ -ﺑطرﻳﻘــﺔ أو ﺑــﺄﺧرى -ﺗﻌﻛــس
اﻟﺧوف اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻧﺗﺎب اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟوﺣﺷﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻔﻬــد )ﻣــﺛﻼً( ﻳﺣظــﻰ ﺑﻌﺑــﺎدة ﺧﺎﺻــﺔ ﻟــدى ﺷــﻌوب أﻓرﻳﻘﻳــﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺗﺷــر ﻋﺑــﺎدة اﻷﻓﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق

واﺳ ــﻊ ،وﺗوﺟ ــد ﻣﻌﺎﺑ ــد ﻟﻸﻓ ــﺎﻋﻲ ،وﻳﺣظ ــر اﺻ ــطﻳﺎدﻫﺎ ﻟ ــدى اﻟﺷ ــﻌوب اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﻣﺗ ــﻊ ﻓﻳﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑ ــﺎدة
واﻟﺗﺑﺟﻳﻝ.11

ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺑﺎدات اﻟطوطﻣﻳﺔ دور ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن اﻟﻬﻧدﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻐـزو اﻵري ﻟﻠﻬﻧـد ،وﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ
ﻋﺑــﺎدة اﻟﺣﻳواﻧــﺎت ،واﻷﻓــﺎﻋﻲ ،واﻟﻘــرود ،واﻟﻔﻳﻠــﺔ ،وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎدات ذات اﻷﺻــوﻝ اﻟطوطﻣﻳــﺔ،
ٕواﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ذﻟــك ﻛــﺎن ﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﻣــﺎء وﻗوﺗــﻪ اﻟﺗطﻬﻳرﻳــﺔ أﺛــر ﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ ،ﻓﺄﺻــﺑﺣت

ﻋﺑــﺎدة ﻧﻬــر اﻟﻐــﺎﻧﺞ اﻟﻣﻘــدس ﺗﺣﺗــﻝ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻷوﻟــﻰ؛ ﻟﻣــﺎ ﻳﺣوﻳــﻪ ﻣــن ﻣﻳــﺎﻩ ﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ أن ﺗطﻬــر اﻹﻧﺳــﺎن

ﻣن أي ذﻧـب اﻗﺗرﻓـﻪ ،وﻳﻌﺗﻘـد اﻟﻣـؤﻣن اﻟﻬﻧدوﺳـﻲ أن َﺑ َرﻛـﺔً ﻋظﻳﻣـﺔً ﺳـﺗﺣﻝ ﺑـﻪ إذا ﻣـﺎ ﺣﺿـرﺗﻪ اﻟوﻓـﺎة
ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ اﻟﻐﺎﻧﺞ.12
اﻋﺗﻘد اﻟﻬﻧدوس أن اﻵﻟﻬﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗﺟﺳد أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓـﻲ أﺷـﻛﺎﻝ

ﻟﺣﻠوﻝ اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻧدﻫم.
ﺣﻳواﻧﻳﺔ أو ﺑﺷرﻳﺔ ،وﻫم ﻳرون ﻓﻲ اﻟﺑﻘرة ﻣﺣﻼً ُ
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وﺗرﺟﻊ ﻗداﺳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻟﻬﻧدوﺳﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﻳدﻳﺔ ،وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﻣﺎ ﻓﻳدا:

»أﻳﺗﻬــﺎ اﻟﺑﻘ ـرة اﻟﻣﻘدﺳــﺔ ،ﻟــك اﻟﺗﻣﺟﻳــد واﻟــدﻋﺎء ،ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣظﻬــر ﺗظﻬ ـرﻳن ﺑــﻪ ،أﻧﺛــﻰ ﺗــدرﻳن اﻟﻠــﺑن ﻓــﻲ
ـﺎء ﻧﻘﻳـﺎً
اﻟﻔﺟــر وﻋﻧــد اﻟﻐﺳــق ،أو ﻋﺟـﻼً ﺻــﻐﻳ اًر أو ﺛــو اًر ﻛﺑﻳ ـ اًر ،ﻓﻠﻧﻌـ ّـد ﻟــك ﻣﻛﺎﻧـﺎً واﺳــﻌﺎً ﻳﻠﻳــق ﺑــك وﻣـ ً
ﺗﺷرﺑﻳﻧﻪ ،ﻟﻌﻠك ﺗﻧﻌﻣﻳن ﺑﻳﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة«.13

ﻋﺑﺎدة اﻟﻣظﺎﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
ﻫﻧــﺎك ﺗﻔﺳــﻳران ﻟﻬــذﻩ اﻟﻌﺑــﺎدة :اﻷوﻝ ﻫــو ﺗﻔﺳــﻳر )ﺗﻳﻠــور( اﻟــذي ﻳــرى أن اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ اﻟﺑداﺋﻳــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن
ﺳــذاﺟﺔ اﻟطﻔوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻘﺻــر ﺑﻬــﺎ ﻋــن اﻟﺗﻣﻳﻳــز ﺑــﻳن اﻟﺟﻣــﺎد واﻟﺣﻳ ـوان ،وﻳﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻛ ـﻼً ﻣﻧﻬﻣــﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت اﻟﺣﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـرأي اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ :ذﻫ ــب إﻟﻳ ــﻪ )ﺳﺑﻧﺳ ــر( أن ﻋﺑ ــﺎدة اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺎت ﻫ ــﻲ ﻧﺗﻳﺟ ــﺔ
اﻟﺗﺑﺎس ﻟﻐوي ﻓﻲ أﺳﻣﺎء اﻷﺳﻼف اﻟﻣﻘدﺳﻳن ،ذﻟـك أن اﻷﺳـﻼف ﻛـﺎﻧوا ﻳﺳـﻣون أﺣﻳﺎﻧـﺎً ﺑﺄﺳـﻣﺎء ﻣـواد
طﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻧﺟم ،ﻧﻣر ،ﺣﺟر ،ﻓﺎﻧﺗﻘﻝ اﻟﺗﻘدﻳس ﻣن أﺻـﺣﺎب ﺗﻠـك اﻷﺳـﻣﺎء إﻟـﻰ اﻷﺷـﻳﺎء اﻟﻣﺳـﻣﺎة ﺑﺗﻠـك
اﻷﺳﻣﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ.14
ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن ﻣن ﺟواﻧﺑﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـن ﺣﻳـث »اﻟﺷـﻌور
ﺑـ ـﺎﻟﺧوف أﻣ ــﺎم اﻟﻣﻘ ــدس ،واﻹﺣﺳ ــﺎن ﺑﺎﻟﺳ ــر اﻟﻬﺎﺋ ــﻝ ،واﻟﺟ ــﻼﻝ واﻟﻘ ــدرة اﻟﺳ ــﺎﺣﻘﺔ ،واﻟﺷ ــﻌور ﺑ ــﺎﻟﺗﺟﻠﻲ
اﻹﻟﻬﻲ ،وﻣﺧﻠوﻗﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻌﻔﻪ«.15
رﻣزﻳــﺔ اﻟﻣﻘــدس اﻟﻣﻌﺑــود ﻏﻳــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟ ـدى ﻏﻳــر ﻣﻌﺗﻧﻘﻳــﻪ ،وﻳﻌﺑــر إﻟﻳــﺎد ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺑﻘوﻟــﻪ:
»ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧـﺎس أن ﻳﻘﺑـﻝ ﺗﺟﻠـﻲ اﻟﻣﻘـدس ﻓـﻲ اﻟﺣﺟـر أو ﻓـﻲ اﻟﺷـﺟر ،ﻣـﻊ أن اﻷﻣـر ﻻ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﻳس اﻟﺣﺟرة أو اﻟﺷﺟرة ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ،اﻟﺣﺟرة واﻟﺷﺟرة اﻟﻣﻘدﺳﺗﺎن ﻻ ﺗﻌﺑران ﺑﻣـﺎ ﻫﻣـﺎ ﻛـذﻟك؛
ﺑﻝ ﻷﻧﻬﻣﺎ ظﻬورات إﻟﻳﻪ ،ﻓﻬﻣﺎ »ﺗظﻬران« ﺷﻳﺋﺎً ﻟم ﻳﻌد ﺣﺟ اًر وﻻ ﺷﺟ اًر؛ ﺑﻝ ﺷﻳﺋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻛﻠﻳﺎً«.16
آﻣن اﻟﻳوﻧﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﺑﺎداﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻗدﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎدات؛ ﻣﺛﻝ ﻋﺑـﺎدة اﻟﺣﺟـر واﻷﻧﻬـر

واﻟﻳﻧﺎﺑﻳﻊ واﻟﺟﺑﺎﻝ ،ﻓﻔﻲ )أورﺧوﻣﻳن( ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﻣﻘدﺳﺔ ،اﻟﺗﻲ ُزﻋـم أﻧﻬـﺎ ﺳـﻘطت ذات ﻳـوم
ﻣن اﻟﺳﻣﺎء.17
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺑد -ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻣرﺳﻳﺎ اﻟﻳﺎد -ﻫو:

»ﺻــورة ﻟﻌــﺎﻟم اﻵﻟﻬــﺔ ،وﻫــو ﻧﺳــﺧﺔ أرﺿــﻳﺔ ﻋــن ﻧﻣــوذج ﺳــﻣﺎوي« ،18ﻓــﺈن اﻟﻌﺎﺑــد ﻫــو اﻟــذي أﺿــﻔﻰ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻣﻘــدس ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺧﺑرﺗــﻪ وأﺣﺎﺳﻳﺳــﻪ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،اﻟﻌﺑــﺎدة ﻫــﻲ ﺳــﻌﻲ ﻟﻠﻧﻔــﺎذ

ﻧﺣــو اﻟﻣﻘــدس ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺻــﻳﻐﺗﻳﻪ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ واﻟزﻣﺎﻧﻳــﺔ )اﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻣﻘــدس( و )اﻟـزﻣن اﻟﻣﻘــدس( ،وﻫــﻲ
اء أﻛــﺎن ﻗرﺑﺎﻧ ـﺎً ،أو
ﻛــﻝ ﻋﻣــﻝ ﻳﺳــﻌﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ إﻟــﻰ اﺳﺗﺣﺿــﺎر ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘدﺳــﻳن ،ﺳ ـو ً
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أدﻋﻳﺔ ،أو ﺗﻼوات ،أو ﺣرﻛﺎت ﻣﺣددة ،اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس ﻫو اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم ﻫـو أﻳﺿـﺎً

ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻘدﺳﺔ.

ﻋﺑﺎدة اﻟزﻋﻣﺎء
ﺷــﻛﻠت ﻋﺑــﺎدة اﻟزﻋﻣــﺎء واﻟﻣﻠــوك -اﻷﺣﻳــﺎء ﻣــﻧﻬم واﻷﻣـوات -أﻫــم ﺻــﻳﻐﺔ ﻣــن أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﻘﺑﻠﻳــﺔ
ﻟــدى اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺷــﻌوب اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ،ﻓﻔــﻲ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ اﻋﺗﺑــر اﻟﻣﻠــوك اﻟﻔراﻋﻧــﺔ أﻧﻔﺳــﻬم
أﺑﻧﺎء إﻟﻪ اﻟﺷﻣس )رع( ،19وﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗدور ﺣوﻝ اﻟﻔرﻋون.
وأﻣــﺎ ﻛﻬﻧــﺔ ﺑﺎﺑــﻝ ﻓﻘــد ﻛــﺎﻧوا ﻳؤﻛــدون ﻋﺑــﺎدة اﻟﻣﻠــوك ،ﺧﺎﺻــﺔ وأﻧﻬــﺎ ﺣﻘﻘــت ﻟﻬــم اﺳــﺗﻘ ار اًر ﻓــﻲ وﺿــﻌﻬم

اﻟﻣﺗﻣﻳــز ،وﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎدة ﻣﺷــﺎﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻟﺷــرق اﻟﻘــدﻳم؛ إذ

أﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﺑﺿون ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻣﺎدة ﻟﻠﻘداﺳﺔ واﻟﻌﺑﺎدة.20

وﻋﻧــد )اﻟﻣﻳﻼﻳﻧـزﻳﻳن( ﻛﺎﻧــت اﻟزﻋﻣــﺎء أو اﻟﺷﺧﺻــﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣرﻛــز اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣرﻣــوق وﺑﻳـدﻫم
اﻟﺳــﻠطﺔ ﻳﺗﻣﺗﻌــون -ﺑﺣﺳــب ﻣﻌﺗﻘــدات )اﻟﻣﻳﻼﻳﻧ ـزﻳﻳن( -ﺑـ ـ )ﻣﺎﻧــﺎ( ﻛﺑﻳ ـرة وﻗوﻳــﺔ) ،21واﻟﻣﺎﻧــﺎ ﻫــﻲ ﻗــوة
روﺣﻳﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن(.22
وأﻣ ــﺎ اﻟروﻣ ــﺎن ﻓﻘ ــد ﻧ ــﺎﻝ أوﻝ إﻣﺑ ارط ــور ﻟﻬ ــم ﻣ ارﺳ ــﻳم اﻟﺗﺑﺟﻳ ــﻝ اﻟﺗ ــﺄﻟﻳﻬﻲ ﻋﻧ ــد وﻓﺎﺗ ــﻪ وﻫ ــو )ﻳوﻟﻳ ــوس

ﻗﻳﺻــر( ﺛــم أوﻛﺗﺎﻓﻳــﺎن ،اﻟــذي ﻧــﺎﻝ ﻟﻘــب )أﻏﺳــطس( أي )اﻟﻣﻘــدس( ،وﺻــﻧف ﺑﻌــد وﻓﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻋــداد
اﻵﻟﻬﺔ ،وﻛﺎﻟﻳﻔوﻻ اﻟذي أﻋﻠن ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻬﺎً.23

ﻋﺑﺎدة اﻟﻘراﺑﻳن
ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎدة اﻟﻘراﺑﻳن اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻬﻧدوﺳﻲ وآﻟﻬﺗﻪ ،وﻛﺎﻧـت ﻟـدﻳﻬم ﻗـراﺑﻳن ﻏﻳـر
دﻣوﻳﺔ» :اﻟﺷراب اﻟﻣﻘدس )ﺳوﻣﺎ( ﺣﻠﻳب اﻟﺑﻘر ،زﺑد ،ﻋﺳﻝ ،أرﻏﻔﺔ ﻣن اﻟﺧﺑز ،وﻛﺎن ﺗﻘدﻳم اﻟﻘـراﺑﻳن
ﻳﻌـ ـ ّد إطﻌﺎﻣــﺎً ﻟﻶﻟﻬ ــﺔ ،وﻛ ــﺎن اﻟﻬﻧدوﺳ ــﻲ ﻳﻧﺗظ ــر ﻣﻘ ــﺎﺑﻼً ﻟﻘرﺑﺎﻧ ــﻪ  «...إﻟﻳ ــك ﺑﺎﻟزﺑ ــدة ،ﻓ ــﺄﻳن ﻫ ــداﻳﺎك؟
»ﺟﺋﻧــﺎك ﺑــﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣــن ﺷـراب اﻟﺳــوﻣﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟﺑطــﻝ ،وﻳــدﻋوك اﻟﺷــﺎﻋر ﻣـرات ﻛﺛﻳـرة ،ﻓــﻼ ﺗُطــﻝ ﺑﻘــﺎءك
ﺑﻌﻳداً ﻋﻧﺎ ،أَ ْوِﻩ أﻳﻬﺎ اﻟﻛرﻳم«.24

اﻹﻟﻪ )ﺳوﻣﺎ( -اﻟذي ﻫو ﻗرﺑﺎن اﻟﺷراب اﻟﻣﻘدس -ﻫـو ﻣـن اﻵﻟﻬـﺔ اﻟوﺳـﻳطﺔ ﻓـﻲ اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﻬﻧدوﺳـﻳﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدور اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن اﻟﻧﺎس واﻵﻟﻬﺔ اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ.
وﻋﻧد )اﻟﺑوﻟﻳﻧﻳزﻳﻳن( ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻣﺎر واﻟدﺟﺎج واﻟﺧﻧﺎزﻳر واﻟﻛﻼب ﺗﻘـدم ﻛﻘـراﺑﻳن ،ﻛﻣـﺎ اﺷـﺗﻣﺛﻠت اﻟﻘـراﺑﻳن
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻧدﻫم ﻋﻠﻰ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻣن اﻟﺑﺷر.25
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رﻏم اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﺑـﺎدات اﻟﻘرﺑﺎﻧﻳـﺔ ﻋﻧـد اﻟروﻣـﺎن؛ ﻓـﺈن ﻛﻠﻔـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌﺑـﺎدات ﻛﺎﻧـت ﺗـدﻓﻊ أﻫـﻝ

اﻟﻣﻳت إﻟـﻰ اﻟﺗﺳـﺎﻫﻝ واﻟﺗﻬـرب ،ﻓﺑـدﻻً ﻣـن ﺗﻘـدﻳم ﻗـراﺑﻳن ﺣﻳواﻧﻳـﺔ ﻟﻶﻟﻬـﺔ ﺑﻌـدد ﻣـﺎ ﻣـن اﻟـرؤوس ،ﻛـﺎن
اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻌدد ذاﺗﻪ ﻣن رؤوس اﻟﺛوم 26إﻟﻰ اﻵﻟﻬﺔ !!.

ﻋﺑﺎدات اﻟﻛواﻛب
ﻋﺑـد اﻟﻬﻧــدوس اﻟﺷـﻣس واﻋﺗﻘــدوا أن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣــن اﻵﻟﻬــﺔ ﺗﺗﺟﺳـد ﻓﻳﻬــﺎ ،ﻛﻣـﺎ ﻫــو اﻟﺣـﺎﻝ ﻣــﻊ اﻵﻟﻬــﺔ
)ﺳورﻳﺎ ،ﻣﻳﺛرا ،ﺳﺎﻓﻳﺗرا ،ﺑوﺷﺎن(.
ﻛــﺎن اﻟﺑوﺷــﻣﻳﻳن- 27ﻛﺷــﻌب ﺻــﻳﺎد -ﻳﻣﺎرﺳــون ﻧوﻋــﺎ ﻣــن )اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ( ﻳﺗوﺟﻬــون ﻓــﻲ ﺻــﻼﺗﻬم
-ﻟﻠﺣﺻـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗوﻓﻳـ ــق إﺑـ ــﺎن اﻟﻌﻣـ ــﻝ -إﻟـ ــﻰ ﻣﺧﺗﻠـ ــف اﻟظ ـ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳـ ــﺔ ،وﺧﺎﺻـ ــﺔ اﻟﻛواﻛـ ــب

»اﻟﺷﻣس ،اﻟﻘﻣر ،اﻟﻧﺟوم  ،«...وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ آﺧـر ﺻـﻠواﺗﻬم »أوﻩ أﻳﻬـﺎ اﻟﻘﻣـر! ﻫﻧـﺎك ﻓـﻲ اﻷﻋـﺎﻟﻲ،
ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻷﻗﺗﻝ ﻏ ازﻻً ﻓﻲ اﻟﻐد .أﻋطﻧﻲ ﻟﺣم ﻏزاﻝ آﻛﻠـﻪ .أﻋﻧـﻲ ﻷرﻣـﻲ ﻏـ ازﻻً ﺑﻬـذا اﻟﺳـﻬم .أﻋطﻧـﻲ

ﻟﺣم ﻏزاﻝ ﺣﺗﻰ اﻟﺷﺑﻊ .28«...

ﺗﻣﺗــد ﻋﺑــﺎدة اﻹﻟــﻪ )ﻣﻳﺗـرا( إﻟــﻰ ﻋﺻــور ﻗدﻳﻣــﺔ ،وﻫــو ﻳﻣﺛــﻝ أﺣــد ﺗﺟﺳــﻳدات اﻟﺷــﻣس ،وﻛﺎﻧــت ﻋﺑﺎدﺗــﻪ
ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻌﺑــﺎدات اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ،وﻗــد رﺳــم اﻟﻣﻠــك )ارﺗﺎﻛﺳــﻳرﻛس( ) 362-405ق.م( ﻋﺑﺎدﺗــﻪ رﺳــﻣﻳﺎً،
واﻧﺗﺷرت ﻋﺑﺎدة ﻣﻳﺗ ار ﻓﻲ ظﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻧﺗﺷﺎ اًر واﺳﻌﺎً ﺗﺟﺎوز ﺣدود إﻳران.29

ﻳ ــؤﻣن اﻟﻛﻧﻔﺷﻳوﺳ ــﻳون ﺑﺈﻟ ــﻪ اﻟﺳ ــﻣﺎء )اﻹﻟ ــﻪ اﻷﻋظ ــم( وآﻟﻬ ــﺔ اﻟﺷ ــﻣس واﻟﻘﻣ ــر واﻟﻛواﻛ ــب واﻟﺳ ــﺣﺎب
واﻟﺟﺑ ــﺎﻝ اﻟﺗـ ـﻲ ﻳﺧ ــﺗص ﺑﻌﺑ ــﺎدﺗﻬم اﻟﻣﻠ ــك وأﻣـ ـراء اﻟﻣﻘﺎطﻌ ــﺎت ،وﻳﻘ ــدﻣون ﻟﻬ ــم اﻟﻘـ ـراﺑﻳن ،أﻣ ــﺎ ﻋﺎﻣ ــﺔ
اﻟﺻﻳﻧﻳﻳن ﻓﺈن ﻧﺻﻳﺑﻬم ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ آﻟﻬﺔ اﻷرض.
ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ ﻗﺑــﻝ اﻟﻣــﻳﻼد ﻋﺑ ــﺎدة اﻟﻧﺟﻣــﺔ اﻟﻘطﺑﻳــﺔ ،وﻗــد اﻋﺗﻘــد اﻟﺻــﻳﻧﻳون أﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺛ ــﻝ
اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ اﻟﺳﻣﺎء.

ﻛﻣــﺎ ﻋﺑــد اﻟﻌــرب اﻟﻘــدﻣﺎء اﻟﺷــﻣس )ﻋــرب ﺣﻣﻳر(وﺗﺳــﻣوا ﺑﻬــﺎ ،ﻛﻌﺑــد ﺷــﻣس ،واﻣــرئ اﻟﺷــﻣس ،وﻋﺑــد
اﻟﺷﺎرق ،ﻛﻣﺎ ﻋﺑد اﻟﻌرب -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﻣر واﻟﺛرﻳﺎ -ﻛوﻛب اﻟزﻫرة ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﺑدﻫﺎ اﻟﻬﻧود ﺑﺎﺳم
)ﻣﺎﻳـﺎ( ،واﻟﻔـرس ﺑﺎﺳــم )ﻣﻳﺗـرا( ،واﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳـون ﺑﺎﺳــم )ﻋﺷـﺗروت( ،واﻵﺷـورﻳون ﺑﺎﺳــم )اﻧـﺎﻳﺗﻳس( ،وﺗﻌـ ّد
اﻟزﻫرة ﻣن أﺷﻬر اﻟﻣﻌﺑودات وأﻗدﻣﻬﺎ؛ﻷﻧﻬﺎ -ﺑﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم -إﻟﻬﺔ اﻟﺣب واﻟﺟﻣﺎﻝ.30

ﻋﺑﺎدة اﻷﺳﻼف

ﻧﺷﺄت ﻋﺑﺎدة اﻷﺳﻼف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي/اﻟﻌﺷـﺎﺋري ،ﻓﻌﻧـد اﻟﺷـﻌوب اﻷﻓرﻳﻘﻳـﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻛـﺎن
ﻳﺟري ﺗﺻوﻳر أرواح اﻷﺳﻼف ﻛﻣﺧﻠوﻗﺎت ،ﺗﻘوم ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﺷـﻳرة ،وﻫـذﻩ اﻷرواح ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ
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ﺗطﻠــب اﻟﻘـراﺑﻳن ٕواﺑــداء اﻟﺧﺿــوع ،وﻫــﻲ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑــﺔ اﻟﻧــﺎس ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷﻣـراض واﻟﻣﺻــﺎﺋب
اﻷﺧرى.31
ﻋﺑــﺎدة ﺣــﺎﻣﻲ اﻟﻌﺷــﻳرة أو اﻟﺳــﻠف أو ﺑﻌــض اﻟرﻣــوز اﻟﻌﺎﺋﻠﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ :ﻋﺑــﺎدة اﻟﺷــﻌﻠﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻳــﺔ ،وﻫــﻲ
اﻟرﻣز اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻌﺑر ﻋن وﺣدة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﺗﺧذت ﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎدة ﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗطـور ﺧﺎﺻـﺔً ﻟـدى ﺷـﻌﺑﻲ
اﻷﻧﻛوش واﻷﺳﺗﻳﻳن.32

وﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﻌﺷــﺎﺋر ﺗﻘــﻳم ﺻــﻠوات ﻛــﻝ ﻋــﺎم ﺗرﻓﻌﻬــﺎ ﻧﺣــو اﻵﻟﻬــﺔ اﻟﺣﺎﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺷــﻳرة ،وﻳــﺗم ذﻟــك ﻓــﻲ

ﺣرش ﻣﻘدس أو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣﺣدد ﺑﻘﻳﺎدة ﻛﺑﻳر اﻟﻌﺷﻳرة.33

وﻗد ﻋﺑد ﻗدﻣﺎء اﻷﻟﻣﺎن أرواح اﻟﻣوﺗﻰ ،واﺗﺧذت ﻋﺑﺎدة اﻟﻣوﺗﻰ ﻋﻧدﻫم ﺷﻛﻝ ﻋﺑـﺎدة ﻋﺎﺋﻠﻳـﺔ ﻋﺷـﺎﺋرﻳﺔ
ﻟﻸﺳﻼف ،وﻛﺎن ﻛﻬﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟﻌﺎﺋﻼت.34
ﺗﻌـ ّـد ﻋﺑــﺎدة اﻷﺳــﻼف ﻓــﻲ اﻟﺻــﻳن ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺣﺗــوى اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻌﺑــﺎدة اﻟﻛوﻧﻔوﺷﻳوﺳــﻳﺔ ،وأﺻــﺑﺣت
اﻟﻣﻛ ـ ّـون اﻟـ ـرﺋﻳس ﻟﻠﻣﻌﺗﻘ ــدات واﻟطﻘ ــوس اﻟﺻ ــﻳﻧﻳﺔ ،وﻛ ــﺎن ﻟﻛ ــﻝ ﻋﺎﺋﻠ ــﺔ ﻣﻌﺑ ــدﻫﺎ اﻟﻌ ــﺎﺋﻠﻲ اﻟﺧ ــﺎص أو

ﻣﺻـﻼّﻫﺎ ،ﺣﻳــث ﺗﻘــﺎم ﻓﻳــﻪ طﻘــوس اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﻌﺎﺋﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ وﻗــت ﻣﺣــدد ،وﺗﻘــﺎم اﻟﻘـراﺑﻳن واﻟﺻــﻠوات أﻣــﺎم

رأس اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ،أو اﻷﻛﺑــر ﺳــﻧﺎً ﻓــﻲ اﻟﻌﺷــﻳرة .ﻓــﻲ اﻷزﻣــﺎن اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﻘــﺎم ﻣﻌﺎﺑــد ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن ﻗﺑــر

اﻟﻣوﺗﻰ ،ﺣﻳث ﺗﻘدم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘـراﺑﻳن ،وﻟﻛـن ﻓـﻲ ﻋﻬـد أﺳـرة ﻫـﺎن اﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ أﺧﺿـﻊ ﺑﻧـﺎء ﻣﻌﺎﺑـد اﻷﺳـﻼف
)ﻣﻳﺎو( ﻟﻘواﻋد ﺻﺎرﻣﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟطﻘوس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﺑد ﺗؤدى ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﻳن ﻣـن اﻟﺳـﻧﺔ ،أو ﻋﻧـد
ﺣدوث ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ ﻣﺎ ،أو وﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺷﻳرة :ﻋﻘود زواج ،ﻣوت أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ،وﻻدة طﻔـﻝ،
ﺳﻔر رأس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك.35

وﻣن اﻟﺻﻠوات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠوﻫﺎ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺑـﻝ ﺗﻘـدﻳم اﻟﻘرﺑـﺎن اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣﻌﺑـد اﻷﺳـﻼف» :أﻧـﺎ اﻟﻌﺎﺑـد
اﻟﺣﻔﻳ ــد ﻓ ــﻼن اﻟﻔﻼﻧ ــﻲ ،اﻟﻳ ــوم ،وﺑﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺔ ﺣﻠ ــوﻝ أواﺳ ــط اﻟﻔﺻ ــﻝ ﻛ ــذا ،أود ﺗﻘ ــدﻳم ﻗرﺑ ــﺎن ﻟﻛ ــم ،أﻳﻬ ــﺎ
اﻟﻣرﺣوﻣون ،إﻟﻰ اﻟﻘرﻳب واﻟﺟد ،وﺟد اﻟﺟد ،وﺟد ﺟد اﻟﺟدٕ ،واﻟﻰ اﻟﻘرﻳﺑﺔ اﻟﺟدة ،وﺟـدة اﻟﺟـدة ،وﺟـدة

ﺟــدة اﻟﺟــدة ،وأﻣﻠــك اﻟﺟ ـرأة ﻟﻧﻘــﻝ ﻟــوﺣﻛم اﻟﺧﺷــﺑﻲ إﻟــﻰ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﻣﻧــزﻝ ﻷدﻋــو أرواﺣﻛــم ﻟﺗــﻧﻌم ﺑﻘﺑــوﻝ
اﻟﻘراﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘدم ﻣﻊ ﻓﺎﺋق اﻟﺗﺑﺟﻳﻝ«.36

اﺳ ــﺗﻣرت ﻋﺑ ــﺎدة اﻷﺳ ــﻼف ﻣ ــﻊ اﻟدﻳﺎﻧ ــﺔ اﻟﻛﻧﻔﺷﻳوﺳ ــﻳﺔ ،وﻟ ــم ﻳﺣـ ـﺎوﻝ ﻛﻧﻔوﺷـ ـﻳوس ﺗﻐﻳﻳ ــر ﺷ ــﻲء ﻣ ــن
ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻐﻳﺑﻲ؛ ﻟﻛﻧﻪ ﺣﺎوﻝ ﺗﻌﻣﻳق أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺣث ﻛﻧﻔوﺷﻳوس أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻳـﺎم
ﺑﺗﻘــدﻳم اﻟﻘ ـراﺑﻳن وأداء اﻟطﻘــوس ﻟﻸﺳــﻼف ﻻ ﻷﺟــﻝ أرواح اﻷﺳــﻼف أو ﻻﺳــﺗدرار ﻋطﻔﻬــﺎ؛ ﺑــﻝ ﻷن
ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﻗدﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻳﻧﻲ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣق اﻻﺣﺗرام ﺑﻳن اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء.

وﻗد ﺣدث أن ﺳﺄﻝ أﺣدﻫم ﻛﻧﻔوﺷﻳوس :ﻫﻝ ﺗدرك أرواح اﻟﻣوﺗﻰ ﻣﺎ ﻳﻘدم ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗراﺑﻳن؟
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ﻓﺄﺟﺎب» :إذا ﻗﻠت :إﻧﺎ ﺗﻌﻲ ،ﻓﺳﻳﻠﻘﻲ ﻫذا اﻟرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺑررة اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑواﺟﺑﺎت ذوﻳﻬـم،

وﺳـ ــﻳدﻓﻌﻬم ﻻزدراء ﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟﻣﺻـ ــﺎﻟﺢ اﻟدﻧﻳوﻳـ ــﺔ ،ﺑﺎﻧﺻ ـ ـراﻓﻬم ﻟﺧدﻣـ ــﺔ ذوﻳﻬـ ــم اﻟﻣـ ــوﺗﻰ ﻛﻣـ ــﺎ ﻳﺧـ ــدﻣون

اﻷﺣﻳﺎءٕ ،وان ﻗﻠت إﻧﺎ ﻻ ﺗﻌﻲ ﻓﻳﻣﻛن اﻟﺗوﻗﻊ أن اﻷﺑﻧﺎء َﺳَﻳ َد ُﻋون ذوﻳﻬـم اﻟﻣـوﺗﻰ ﺑﻐﻳـر دﻓـن .أﻣـﺎ ﻣـﺎ
ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻬــذا )اﻟﺳــﺎﺋﻝ( ﻓﻠﻳﺳــت ﻫﻧــﺎك ﺿــرورة ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺟ ـواب ﻗــﺎطﻊ وﺳــﻳﺄﺗﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي
ﺳﺗﻌرف ﻓﻳﻪ ﺑﻧﻔﺳك ﻛ ﱠﻝ ﺷﻲء«.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ أﺣــد ﻣؤﻟﻔــﺎت ﻛﻧﻔوﺷ ـﻳوس ﻓــﻲ ذﻛــر ﺗﻣﺟﻳــد اﻵﺑــﺎء ﺧﻣﺳــﺔ واﺟﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻻﺑــن اﻟﺑــﺎر أن

ﻳؤدﻳﻬﺎ:

 -1إﺑداء أﻗﺻﻰ اﻻﺣﺗرام ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻫﻝ.
 -2أن ﻳﻘدم ﻟﻬم أﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﺑوﻧﻪ ﻣن اﻟطﻌﺎم.
 -3اﻟﺟزع واﻟﻠﻬﻔﺔ ﺣﻳن ﻳﻣرﺿون.
 -4اﻷﺳف ﻣن اﻷﻋﻣﺎق ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺗﻬم.

 -5ﺗﻘدﻳم اﻟﻘراﺑﻳن ﻟﻬم رﻓﻘﺔ ﺣﻔﻝ دﻳﻧﻲ ﺑﻌد ﻣوﺗﻬم.
وﻓﻲ اﻟﻬﻧد ﻋﺑد اﻵرﻳون اﻷﺳﻼف اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻵﻟﻬﺔ ،وﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟرﺟﻔﻳـدا» :ﻋﺑﺎدﺗﻧـﺎ ﻣوﺟﻬـﺔ
اﻵن إﻟﻰ آﺑﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ،إﻟﻰ اﻵﺑﺎء اﻟﺟـدد ،إﻟـﻰ أوﻟﺋـك اﻟـذﻳن ﻳﺳـﺗﻘرون ﻓـوق اﻟﺷـﻌﻠﺔ اﻷرﺿـﻳﺔ... ،

أَ ْوِﻩ أﻳﻬﺎ اﻵﺑﺎء ،آﺑﺎء ﺑﺎرﻫﻳﺷـﺎدا )اﻟﻣﻔﺗـرش اﻟﻌﺷـب( ،ﻧـدﻋوﻛم ﺟﻣﻳﻌـﺎً ﻟﻣﻌوﻧﺗﻧـﺎ ،ﺗﻣﺗﻌـوا ﺑﻘرﺑـﺎن ﻛﺎﻣـﻝ
اﻻﺣﺗراق ﻣﻣﺎ ﻧﻘدﻣﻪ ﻟﻛم ،ﻫﺑوﻧﺎ ﻏطﺎء اﻟﺳﻌﺎدة ،أﺑﻌدوا ﻋﻧﺎ اﻟﺷر واﻹﺛم«.37

وﻓــﻲ اﻟﻳﺎﺑــﺎن اﻋﺗﻘــد أﺗﺑــﺎع اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﺷــﻧﺗوﻳﺔ أن اﻹﻣﺑ ارطــور )ﻣﻳﻛــﺎدو( ﻫــو ﺳــﻠﻳﻝ اﻵﻟﻬــﺔ )أﻣﺎﻳﺗ ارﺳــﺎ(
آﻟﻬﺔ اﻟﺷﻣس ،وﻫو اﻟواﺳطﺔ ﺑﻳن اﻵﻟﻬﺔ واﻟﻧﺎس.

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻋﺑﺎدة اﻷﺳﻼف وﻋﺑﺎدة أرواح اﻟﻣوﺗﻰ
ھناك عالقة وطيدة بين عبادة األسالف وعبادة أرواح الموتى ،وإذا عددنا نظ رة أتب اع المدرس ة
الروحية ) 38(Animismعباد ًة؛ فإن عبادة أرواح الموتى ھي أصل األديان.
وﻣﻬﻣـﺎ ﻳﻛــن ﻣـن ﻧﻘــﺎش ﺣـوﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺔ ﻓــﺈن د ارﺳـﺔ اﻷدﻳــﺎن اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﺗطﻠﻌﻧــﺎ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻌدﻳــد ﻣــن
اﻟﺷﻌوب اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻗد ﻋﺑدت أرواح اﻟﻣوﺗﻰ ،ﻓﻔﻲ اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗظﻬر اﻟﻌﻼﻗـﺔ وطﻳـدة ﺑـﻳن
ﻋﺑﺎدة اﻹﻟﻪ )أوﺳﻳرﻳس( وﻋﺑﺎدة أرواح اﻟﻣوﺗﻰ ،واﻟﺗﻲ ﺗُﻌ ّد ﻣن اﻟدﻻﺋﻝ اﻟﻣﺑﻛرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑوﺟـود
ﺣﻳﺎة ﺑﻌد اﻟﻣوت ،وﻗد ﻛﺎن أوﺳﻳرﻳس ﻳﺻور َﻛ ِ
ﻣﺎﻟ ٍك ﻟﻠﻣوﺗﻰ ،وﻫو ﻧﻔﺳـﻪ ﻳﻣـوت ﺛـم ﻳﺑﻌـث ﻛـﻝ ﻋـﺎم،
ﻓﺎﻷﻣــﻝ ﺑﺎﻟﺑﻌــث وﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺧﻠــود اﻟروﺣــﻲ ﻟﻸﻣـوات ﻗــد دﻓــﻊ اﻟﻣﺻـرﻳﻳن اﻟﻘــدﻣﺎء ﻟﻌﺑــﺎدة )أوﺳــﻳرﻳس(؛
رﺟﺎء ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻟﻠﻣﻳت ،وﺗﺣﻘﻳق ﺧﻼص اﻟروح اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
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وﻛﺎﻧ ــت ﺑﻌ ــض اﻟطﻘ ــوس ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣﻘﻳ ــق ﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ اﻟﻣﺗ ــوﻓﻰ ﺑ ـ ـ»–أوﺳ ــﻳرﻳس– ﻟ ــﻳس إﻻ ﻫ ــذا«.39

ﻓﺎﻟﻣﻳت ﻳﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎ –ﻛﺎﻹﻟﻪ -ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﻣن ﺟدﻳد.

وﻋﻧــد اﻟروﻣــﺎن ارﺗﺑطــت ﻋﺑــﺎدة أرواح اﻷﻣـوات واﻷﺳــﻼف ﺑﻌﺑــﺎدة اﻵﻟﻬــﺔ ﻣــﺎﻧﻲ ،ﻓﻘــد آﻣــن اﻟروﻣــﺎن
ﺑﺄن )ﻣﺎﻧﻲ( ﻫو اﻟروح ،أو ِظ ﱡﻝ اﻟﻣوﺗﻰ اﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻸﺳرة واﻟﻌﺷﻳرة.40

ﻋﺑﺎدة اﻷﺳﻼف وﻋﺑﺎدة اﻷﺑطﺎﻝ
ﻫﻧﺎك رأﻳﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ظﺎﻫرة ﻋﺑﺎدة اﻷﺑطﺎﻝ ﻋﻧد اﻟﻳوﻧﺎن ،ﻳذﻫب اﻟرأي اﻷوﻝ إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎدة
ﻛﺎﻧــت ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻻﻧﺣــﻼﻝ ﻧظــﺎم اﻟﻌﺷــﻳرة اﻟﺳــﻼﻟﻲ ،وأﻣــﺎ اﻟ ـرأي اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻳــذﻫب إﻟــﻰ أن ﻋﺑــﺎدة اﻷﺑطــﺎﻝ
ﺟﺎءت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﻬﻳﺎر اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ.
وﻳﻌﺗﻘــد أن اﻷﺑطــﺎﻝ ﻛــﺎﻧوا ﻓــﻲ اﻟﺑــدء أرواﺣــﺎ ﻟﺳــﻼﻻت ﻋﺷــﺎﺋرﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ،ﻣــن اﻷﺳــﻼف اﻷواﺋــﻝ ﻣــن
رؤﺳﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر ،ﻗﺑﻝ أن ﻳﺻﺑﺣوا ﻣﺎدة ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻌﺑـﺎدة .ﻛﺎﻧـت ﻋﺑـﺎدة اﻟﺑطﻠ ْـﻳن )أرﻳﺧﺗﻳـﻪ( و )ﺑـوت(
ﻓــﻲ أﺛﻳﻧــﺎ ،وﻛــﺎن وﺟﻬــﺎء اﻟﻌﺷــﻳرة ﻳﻘﺑﺿــون ﺑﺄﻳــﺎدﻳﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﻟﻳــد اﻟﻌﺑــﺎدة ،اﻟﺗــﻲ اﺗﺧــذت طﺎﺑﻌـﺎً أﻛﺛــر
ﺷﻌﺑﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻻﺗﺳﺎع.41

اﻟﻌﺑﺎدات اﻟزراﻋﻳﺔ
وﻫﻲ طﻘوس ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟرﻋوﻳـﺔ ،ﻓﺳـﻛﺎن اﻷﺑﺧـﺎز ﻛـﺎﻧوا ﻳﻘﻳﻣـون ﺻـﻼة زراﻋﻳـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻝ رﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﻬر أﻳﺎر )ﻣﺎﻳو( أو أواﺋﻝ ﺣزﻳران )ﻳوﻧﻳو( ،وﻓﻲ ﻳـوم اﻷﺣـد ﻳـدﻋوﻧﻬﺎ )ﺻـﻼة
أﺗﺳو( ،وﻫﻧﺎك ﻛﺎﻧت ﺗذﺑﺢ ذوات اﻟﻘرون وﻳﺳﻠق اﻟﻠﺣم ،وﻳﺟرى اﺧﺗﻳﺎر أﺣد اﻟﻛﻬوﻝ وﺗﻘدم ﻟﻪ ﻋﺻﺎ

ﻋﻠــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻛﺑــد وﻗﻠــب ﻣــﻊ ﻛــﺄس ﻧﺑﻳــذ ،وﺑﻌــد ذﻟــك ﻳﺗﻠــو اﻟﺻــﻼة» :ﻳــﺎ رب اﻟﻘــوى اﻟﺳــﻣﺎوﻳﺔ ،أرﺣﻧــﺎ

واﺷﻣﻠﻧﺎ ﺑرﺣﻣﺗك ،أﻋط اﻷرض ﺧﺻﺑﺎً ،ﻛﻲ ﻻ ﻧﻌرف ﻧﺣن ﻣﻊ ﻧﺳﺎﺋﻧﺎ وأوﻻدﻧﺎ ﻻ اﻟﺟـوع ،وﻻ اﻟﺑـرد،
وﻻ اﻟﺷﻘﺎء«.42

وﻳــدﺧﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌﺑــﺎدات اﻟزراﻋﻳــﺔ أﻋﻳــﺎد اﻟرﺑﻳــﻊ ،ﻣﺛــﻝ :ﻋﻳــد اﻟﻣﺣـراث )ﺷــﻌوب ﻣــﺎري واﻛــﺎﺗوى واﻟﺗﺗــﺎر
واﻟﺑﺷﻛر(.43
وأﻋﻳﺎد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣﺻﺎد ،وﻋﻳـد اﻟز ارﻋـﺔ اﻟﺻـﻳﻔﻳﺔ ،وطﻘـوس اﻟﺷـﻛر ،ﺑﻌـد ﺟﻧـﻲ اﻟﻣﺣﺻـوﻝ ،وﻻ ﻳﺳـﻣﺢ
ﺑﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺧﺑز اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن ﻗﻣﺢ اﻟﻣوﺳم ﻗﺑﻝ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟطﻘوس.44
ﺻــروح ﻫ ــذﻩ
اﺗﺧــذت اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟزراﻋﻳــﺔ ﻟ ــدى اﻟﺻــﻳﻧﻳﻳن ﺳــﻣﺎت ﻋﺑ ــﺎدة رﺳــﻣﻳﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ،وﻛ ــﺎن أﺣــد ُ
اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟرﺋﻳﺳــﻳﻳن )ﺷــن – ﻧــون( أو )اﻟﻣ ـزارع اﻹﻟﻬــﻲ( وﻫــو واﺣ ـد ﻣــن اﻷﺑــﺎطرة اﻷﺳــطورﻳﻳن اﻟــذي
ﻧﺳــب إﻟﻳــﻪ اﺧﺗـراع اﻟز ارﻋــﺔ ،وﻗــد ﺷــﻐﻠت اﻷرواح اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ )ﺗــو – دي( ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﺑــﺎرزة ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘــدات
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واﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ،وﻗــد أُﻗﻳﻣــت ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﺎﺑــد ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻛــﺎن ،وﻛﺎﻧــت اﻟﺻــﻠوات ﺗوﺟــﻪ إﻟﻳﻬــﺎ ﻛــﻲ ﺗرﺳــﻝ

اﻟﻐﻳــث وﺗﻌﺗﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻣواﺳــم ،وﻟﺗﺑﻌــد ﻛﺎﻓــﺔ أﻧ ـواع اﻟﻣﺻــﺎﺋب ،وﻛﺎﻧــت ﻛ ـﻝ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺗﻌﺑــد إﻟﻬﻬــﺎ اﻟﺣــﺎﻣﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ.45
وﻋﻧ ــد اﻟﺳ ــوﻣرﻳﻳن اﺳ ــﺗﻣرت -إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧ ــب اﻟﻌﺑ ــﺎدة اﻟرﺳ ــﻣﻳﺔ ﻵﻟﻬ ــﺔ ﺣﻣ ــﺎة اﻟدوﻟ ــﺔ ،وﻋﺑ ــﺎدة اﻟﻣﻠ ــوك-
ﻋﺑــﺎدات أﺧــرى ﻓــﻲ اﻟوﺟــود ،وﻫــﻲ وﻻ ﺷــك ﺗﻌــود إﻟــﻰ أزﻣﻧــﺔ ﻏــﺎﺑرة ،وﻫــﻲ ﻋﺑــﺎدات ﺷــﻌﺑﻳﺔ ﺻ ـرﻓﺔ،
ـﻲ اﻟﻧﺑــﺎت واﻟﺧﺻــب ،وﻛﺎﻧــت ﻋﺑــﺎدة اﻹﻟــﻪ اﻷﻧﺛــوي -آﻟﻬــﺔ
وﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟزراﻋﻳــﺔ ﻹﻟﻬَـ ْ
اﻟﺧﺻب ،اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم )ﻋﺷﺗﺎر( -ﺗﻘﺎم ﻣﺛﻝ ﻋﺑﺎدة اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺳوﻣرﻳﺔ.
وﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎدة اﻹﻟـﻪ )دوﻣـوزي( )ﺗﻣـوز( اﻹﻟـﻪ اﻟز ارﻋـﻲ ﻣﻠﻳﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺟﻳﺎﺷـﺔ ،واﻟﺑﻛـﺎء واﻟﻧـدب*
ﻋﻠﻰ )ﺗﻣوز(؛ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﻣﺻرﻋﻪ واﻧﺣدارﻩ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻲ» :ﺳﻳد اﻟﻣﺻﻳر ﻟم ﻳﻌد ﻣن اﻷﺣﻳـﺎء
 ...ﻗرﻳﻧﻲ ﻟم ﻳﻌد ﻣن اﻷﺣﻳـﺎء  ...ﻗﺿـﻰ ﺳـﻳد اﻷرض  ...ذاك اﻟـذي ﻳـدﻟﻝ اﻟﻧﺑـﺎت ﻓـﻲ اﻷرض ﻟـم
ﻳﻌد ﻳﻌﻳش.46«... ،
وﻋﺑــﺎدة )ﺗﻣــوز( اﻟﺳــﺎﻣﻲ وﻫــو آدوﻧــﻲ »أدوﻧــﻳس« ﻓــﻲ اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ واﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ ،ﻗــد ﻻﻗــت اﻧﺗﺷــﺎ اًر

واﺳﻌﺎً ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء آﺳﻳﺎ.47

اﻧﺗﺷــرت ﻋﻧــد اﻟﻳوﻧــﺎن اﻟﻌﺑــﺎدات اﻟزراﻋﻳــﺔ ،ﺣﻳــث ﻋﺑــﺎدة آﻟﻬــﺔ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ،وﺣﻣــﺎة اﻟزراﻋﻳــﺔ ،واﻟﻘـراﺑﻳن
اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــون ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــن اﻟﺛﻣــﺎر واﻟﻌﻧــب وأﻗ ـراص اﻟﻌﺳــﻝ وﺻــوف اﻟﻐــﻧم  ...ﻛــﻝ ذﻟــك ﻳﻘــدم ﻟﻺﻟــﻪ

)دﻳﻣﻳﺗرا(.48

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ
أوﻻ :اﻟﻌﺑﺎدت ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم:
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ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻷﺳــﻔﺎر اﻟﻳﻬودﻳــﺔ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ وﺻــف ﻟﻧــوﻋﻳن ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎدة ,أوﻟﻬﻣــﺎ ﻋﺑــﺎدة اﻷوﺛــﺎن ,وﻣــﺎ ﻛــﺎن

ﻳراﻓﻘﻬــﺎ ﻣــن ﺑﻧــﺎء اﻟﻣــذاﺑﺢ ٕواﺷــﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺑــد وﺗﻘــدﻳم اﻟﺿــﺣﺎﻳﺎ ٕواﺷــﻌﺎﻝ اﻟﻧﻳ ـران واﻟ ـرﻗص واﻟﻐﻧــﺎء ,ﻋﻧــد

اﻟﻌﺑ ـراﻧﻳﻳن أﻧﻔﺳــﻬم أو ﻋﻧــد ﺟﻳ ـراﻧﻬم ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﻳن وﺳــورﻳﺔ وﻣﺻــر واﻟﻳوﻧــﺎن واﻟروﻣــﺎن .أﻣــﺎ اﻟﻧــوع
اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻌﺑــﺎدة اﷲ اﻟواﺣــد .وﻗــد ﻛــﺎن اﻟﻳﻬــود ﻳﺧﻠﻌــون أﺣــذﻳﺗﻬم وﻗــت اﻟﻌﺑــﺎدة ،وﻳطــﺄطﺋون رؤوﺳــﻬم

وﻳﺣﻧــون أﺟﺳــﺎدﻫم وﻳﺳــﺟدون ﺣﺗــﻰ ﺗﻣــس رؤوﺳــﻬم اﻷرض .وﻟﻠﻌﺑــﺎدة وطﻘوﺳــﻬﺎ أﺛــر ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎدات,
وﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺷﻌب اﻟذي ﺗﺟري ﻓﻳﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﺗـﺄﺛرة ﺑﺗﻠـك

اﻟﻌﺎدات وﺑذﻟك اﻟﺗراث.49

وﺳوف ﻧرﻛز ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺑـﺎدة اﻟﺻـﻼة ﻛـﺄﻧﻣوذج ﻟﻠﻌﺑـﺎدة ﻓـﻲ اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﻳﻬودﻳـﺔ ،وﻛـذﻟك
اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﺳوف ﻧﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳـؤﻣن ﺑﻬـﺎ أﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ ،وذﻟـك
ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أوﻻ ،ﺛم ﻟﻛون أﺗﺑﺎع اﻟﻔﻛرة ﻫم أﺣرص اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻋرﺿـﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺻورة اﻷﻣﺛﻝ.

اﻟﺻﻼة ﻓﻲ اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ
ﺗﺗﺿــﺢ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺻــﻼة ﻓــﻲ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟوﺻــف اﻟــذي ﻳﻘدﻣــﻪ اﻟﺗﻠﻣــود ﻟﻠﺻــﻼة ﺑﺎﻧﻬــﺎ

»أﻋﻠــﻰ ﻣرﺗﺑــﺔ ﻣــن اﻷﺿــﺎﺣﻲ ،وﻫــﻲ أﻋﻠــﻰ ﻣﻧزﻟــﺔ ﻣــن اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ،ﻻ أﺣــد ﻳﻔــوق ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــﻪ
اﻟﺧﻳرة ﻣﻌﻠﻣﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ،ﻛﺎﻧت ﺻﻠواﺗﻪ ﻣﺳﺗﺟﺎﺑﺔ«.50

»اﻟﺻــﻼة اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻟﻳﺳــت ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــرج ﻣــن اﻟﺷــﻔﺎﻩ؛ ﺑــﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻣــن اﻟﻘﻠــب ،اﻟﺻــﻼة اﻟﺗــﻲ
ﻳﻠﻔظﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﺳﺗﺟﺎب ﻟﻬﺎ ،إﻟﻰ أن ﻳﺿﻊ ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻳن ﻳدﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻗﻳﻝ» :ﻟﻧرﻓـﻊ ﻗﻠوﺑﻧـﺎ ﻣـﻊ اﻷﻳـدي
إﻟﻰ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات« )ﻣراﺛﻲ أرﻣﻳﺎ .51«(3 :41
أﺣﺑ ـوا اﻟــرب إﻟﻬﻛــم ،واﻋﺑــدوﻩ ﺑﻛــﻝ
ﻳﻌــرف اﻟﺗﻠﻣــود اﻟﺻــﻼة ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﺣﺑــﺔ اﷲ وﻋﺑﺎدﺗــﻪ ﺑﻛــﻝ اﻟﻘﻠــبّ » :
ﻗﻠوﺑﻛم« ﻓﺈن ﺳﻣﻌﺗم ﻟوﺻﺎﻳﺎي اﻟﺗﻲ أﻧﺎ آﻣرﻛم ﺑﻬﺎ اﻟﻳوم ﻓـﺄﺣﺑﺑﺗم اﻟـرب إﻟﻬﻛـم وﻋﺑـدﺗﻣوﻩ ﺑﻛـﻝ ﻗﻠـوﺑﻛم
وﺑﻛﻝ ﻧﻔوﺳﻛم« )ﺗﺛﻧﻳﺔ  (13 ،11واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﺑﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب ﻫﻲ اﻟﺻﻼة.52
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﻲ أن ﻳﻛون ﺧﺎﺷﻌﺎً ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ،وأن ﻳوﺟﻪ ﻗﻠﺑﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻣﺎء ،وأن ﻳﺧﻔض رأﺳﻪ وﻳوﺟﻪ

ﻧظرﻩ ﻧﺣو اﻷرض ،واﻟﻘﻠب إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ،وأن ﻳﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻳﻘف أﻣﺎم اﷲ »ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـﻠون اﻋرﻓـوا أﻣـﺎم
َﻣ ْن ﺗﻘﻔون«.53

وﻟﻠﺻ ــﻼة اﻟﺟﻣﺎﻋﻳ ــﺔ أﻫﻣﻳ ــﺔ ﻛﺑ ــرى »ﻻ ﺗُﺳ ــﺗﺟﺎب ﺻ ــﻼة اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻣ ــن اﷲ إﻻ ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻳﻘ ــدﻣﻬﺎ ﻓ ــﻲ
اﻟﻛﻧــﻳس ،إذا ﻛــﺎن أﺣــدﻫم ﻣﻌﺗــﺎداً ﻋﻠــﻰ اﻟــذﻫﺎب ﺑﺎﻧﺗظــﺎم ﻟﻠﻛﻧــﻳس واﻧﻘطــﻊ ﻣ ـرة واﺣــدة ﻓــﺈن اﻟﻘــدوس

اﻟواﺣد ﻳﺳﺄﻝ ﻋﻧﻪ«.54
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وﻻ ﺗﻛﻣ ــن أﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﻼة ﻓ ــﻲ ﻛوﻧﻬ ــﺎ ﻓرﻳﺿ ــﺔ ﻻزﻣ ــﺔ؛ ٕواﻧﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛوﻧﻬ ــﺎ وﺳ ــﻳﻠﺔ ﻟﻠرﺣﻣ ــﺔ واﻟﻔﺿ ــﻳﻠﺔ
ـب
اﻹﻟﻬﻳﺔ ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣود» :ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﻠﻲ ﻻ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﺻـﻼﺗك ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻗـﺎﻧون ﺛﺎﺑـت؛ ﺑـﻝ طﻠ ٌ

ﻟﻠرﺣﻣﺔ واﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ﻟﻠرب اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن«.55

ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣود اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳـﺔ اﻟﺻـﻼة ،ورأت أﻧـﻪ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺻـﻼة ﻳﻛـون اﻹﻳﻣـﺎن
واﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن اﻟﺧــﻼص؛ »ﻷﻧﻬــﺎ )اﻟﺻــﻼة( وﺣــدﻫﺎ ﺗوﺟــﻪ اﻟﺗﻣﺎﺳ ـﺎً ﷲ اﻟــذي ﻧــؤﻣن ﺑــﻪ وﺑﺈرادﺗــﻪ ﻓــﻲ
ﻧﺟدة وﻣﺳﺎﻋدة ﺧﻠﻳﻘﺗﻪ ،أن ﺗﺻﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻘط اﻟطﻠـب وﻓﻘـﺎً ﻟﺣﺎﺟﺎﺗـك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،وﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﻛﺛـر

ﺳ ــﻣواً ،اﻟﺻ ــﻼة ﻫ ــﻲ :وﺣ ــدة اﻟﺷ ــﻌور اﻟﺣ ــﺎر ﺑ ــﻳن اﻟﺧ ــﺎﻟق واﻟﻣﺧﻠ ــوق ،ﺗﻠ ــﺗﻣس اﻟ ــروح اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ ﻣ ــن

أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ اﻟروح اﻹﻟﻬﻳﺔ«.56

»ﻛــﻲ ﺗﻛــون اﻟﺻــﻼة ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻣﺳــﻣوﻋﺔ ﻟــدى اﷲ ﻳﺟــب أﻻ ﺗــﺄﺗﻲ ﻣــن روح ﺻــﺎدﻗﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ؛ ﺑــﻝ أن
ﻳﻛــون ﻣــن ﻳﻘــدﻣﻬﺎ ﺟــدﻳ اًر ﺑﺎﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺟ ـواب  ...ﻣــن ﻳﻌﻣــﻝ ﺑــﺈرادة اﻟﺣﺎﺿــر ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣﻛــﺎن،
وﻳوﺟﻪ ﻗﻠﺑﻪ ﻧﺣوﻩ ﻣﺻﻠﻳﺎً ،ﻳﺳﺗﺟﺎب ﻟﻪ« )ﺧروج .(21 :3

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﻲ أﻻّ ﻳﻘﻧط ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﷲ ﻟﻪ »ﺣﺗﻰ ﻟو أن ﺳﻳﻔﺎً ﻣﺳﻠطﺎً ﻋﻠـﻰ ﻋﻧﻘـﻪ ،ﻓـﻼ ﻳﻳـﺄس ﻣـن

اﻟرﺣﻣــﺔ اﻹﻟﻬﻳــﺔ« ،57ورﻏــم وﺟــود اﻟﺻــﻳﻎ اﻟﻣﻔــردة ﻓــﻲ اﻷدﻋﻳــﺔ واﻟﺻــﻠوات اﻟﻳﻬودﻳــﺔ؛ ﻓــﺈن اﻟﺻــﻳﻐﺔ
اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻫﻲ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻧد ﺗـﻼوة اﻟﺻـﻼة ،ﻓﻧـﺎد اًر ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﺷـﻌﺎﺋر اﻟﻌﺑـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻛﻧـﻳس
اﻟﻳﻬودي ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻣﻔرد ﻓﻲ اﻟﺻﻼة.58

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ:
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎدات زﻣن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺑﺳﺎطﺔ ،وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أﻳﺔ طﻘوس ﺗﻘرﻳﺑـﺎً ،ورﺑﻣـﺎ
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻲ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎدات.

ﺗدور اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﺣـوﻝ اﻟذﺑﻳﺣـﺔ اﻷﻓﺧﺎرﺳـﺗﻳﺔ ,واﻟﺗـﻲ ﺗﻌ ّـد أﺣـد أﻫـم اﻷﺳـرار اﻟﺳـﺑﻌﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ.59
ﺗﻘﻳم اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋر اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟد اﻟﺛﺎﻟوث اﻟﻘـدوس ,وﻣﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﻣﻊ ﻛﻠﻣـﺔ اﷲ وﺗﺗـرﻧم ﺑﺗﺳـﺎﺑﻳﺣﻪ
وﺗرﻓــﻊ ﺻــﻼﺗﻬﺎ ،وﺗﻘـرب ذﺑﻳﺣــﺔ اﻟﻣﺳــﻳﺢ اﻟﺣﺎﺿــر ﺳـ ﱢـرﻳﺎً وﺳــط اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ،وﻫــذﻩ اﻟﻛﻧــﺎﺋس ﻫــﻲ أﻳﺿـﺎً

أﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﺷﻊ واﻟﺻﻼة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.60

ﻋﻼﻣﺗﺎ اﻟﺧﺑـز واﻟﺧﻣـر )ﻓـﻲ اﻷﻓﺧﺎرﺳـﺗﻳﺎ( ﻳﺗﺣـوﻻن إﻟـﻰ ﺟﺳـد اﻟﻣﺳـﻳﺢ ودﻣـﻪ ،ﻛﺎﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻬـد اﻟﻘـدﻳم
ﻳﻘدﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﺎً ﻣن ﺑواﻛﻳر اﻷرض ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق.61
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ﺗﻧط ــوي ﻋﺑ ــﺎدة اﻷﻓﺧﺎرﺳ ــﺗﻳﺎ ﻋﻠ ــﻰ إﻋ ــﺎدة ﺗﻣﺛﻳ ــﻝ اﻟﺣ ــدث اﻟﻣﻘ ــدس ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻗ ــﺎﻝ اﻟﻣﺳ ــﻳﺢ ﻟﺗﻼﻣذﺗ ــﻪ:

»اﺻﻧﻌوا ﻫذا اﻟذﻛرى« ،ﻓﺎﻟﻣﺳـﻳﺢ ﻗـد »وﺿـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻌﺷـﺎء اﻷﺧﻳـر-ﻟﻳﻠـﺔ أُﺳـﻠم -ذﺑﻳﺣـﺔ ﺟﺳـدﻩ ودﻣـﻪ
اﻷﻓﺧﺎرﺳﺗﻳﺔ؛ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﺑﻬﺎ ذﺑﻳﺣﺔ اﻟﺻﻠﻳب ﻋﻠﻰ ﻣر اﻷﺟﻳﺎﻝ إﻟﻰ أن ﻳﺟﻲء«.62

ﻓﺎﻷﻓﺧﺎرﺳــﺗﻳﺎ ﺗﻣﺛــﻝ ﻣﻧﺑــﻊ اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ وﻗﻣﺗﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺣﻳــﺎة ﻣــﻊ اﷲ ووﺣــدة ﺷــﻌب اﷲ،
ﻓﺎﻟﻌﺎﺑد ﻳﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺑود ،وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻳﺗوﺣد اﻟﻣؤﻣﻧون أﻳﺿﺎً.63
اﻷﻓﺧﺎرﺳﺗﻳﺎ ﻫﻲ ﻋﺑﺎدة ﺗﺟﻣﻊ ﺑـﻳن اﻟﺻـﻼة واﻟﻘرﺑـﺎن :ﻓﻬـﻲ »ﺻـﻼة ﻗرﺑﺎﻧﻳـﺔ« أو ﻛﻣـﺎ وﺻـﻔﻬﺎ ﻛﺗـﺎب

»اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳــﺔ« ﻫــﻲ ﺻــﻼة ﺷــﻛر وذﺑﻳﺣــﺔ ﺣﻣــد ﷲ ،وﻫــﻲ ﺗــذﻛﺎر ﺗﺿــﺣﻳﺔ
اﻟﻣﺳﻳﺢ ،واﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻪ ﺑﻘوة ﻛﻠﻣﺗﻪ وروﺣﻪ ،64ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺢ ﻫو اﻟذﺑﻳﺣﺔ اﻟذي ﺑذﻝ ﺟﺳدﻩ ﻷﺟﻝ اﻟﻧﺎس،
وﻋﺑــر ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗﺿــﺣﻳﺔ ﻋــن ﻋظــﻳم ﻣﺣﺑﺗــﻪ ﻟﻺﻧﺳــﺎن ،ﻓﺎﻷﻓﺧﺎرﺳــﺗﻳﺎ ﻟﻳﺳــت ﻣﺟــرد اﺳــﺗﻌﺎدة ﻷﺣــداث
اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ﺑﻝ ﻫﻲ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻌﺟﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ اﷲ ﻟﻸﻧﺎم.65

اﻟﺻﻼة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
ﻳــذﻫب ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺻــﻼة ﻓــﻲ اﻟﻌﻬــد اﻟﺟدﻳــد ﻫــﻲ »اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺣﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻹﻧﺳــﺎن واﷲ
واﻟﻣﺳﻳﺢ واﻟروح اﻟﻘدس«.66
وﻳﻌــرف اﻟﻘــدﻳس ﻳوﺣﻧــﺎ اﻟدﻣﺷــﻘﻲ اﻟﺻــﻼة ﺑﻘوﻟــﻪ» :ﻫــﻲ رﻓــﻊ اﻟــﻧﻔس ﻧﺣــو اﷲ أو اﻟﺗﻣــﺎس اﻟﺧﻳ ـرات
اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣن اﷲ«.67
وأﻣﺎ اﻟﻘدﻳﺳﺔ ﺗﻳرﻳ از ﻓﻬﻲ ﺗﻌرﻓﻬـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ »ﻫـﻲ ﺗوﺛـب اﻟﻘﻠـب ،ﻧظـرة ﺑﺳـﻳطﺔ ﺗﻠﻘﻳﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺳـﻣﺎء ،ﻫﺗـﺎف
ﺷﻛر وﺣب ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرح«.68
وﻋ ــن أﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﻘﻠ ــب ﻓ ــﻲ اﻟﺻ ــﻼة» :اﻟﻘﻠ ــب ﻫ ــو اﻟ ــذي ﻳﺻ ــﻠﻲٕ ،واذا ﻛـ ـﺎن ﺑﻌﻳ ــداً ﻋ ــن اﷲ ﻓﺎﻟﺻ ــﻼة
ﺑﺎطﻠﺔ«.69

ﺻﻼة اﻟﻣﺳﻳﺢ
ﺟــﺎء ﻓــﻲ إﻧﺟﻳــﻝ ﻣﺗّـﻰ ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎن اﻟﻣﺳــﻳﺢ» :ﻟﻠــرب إﻟﻬــك ﺗﺳــﺟدٕ ،واﻳــﺎﻩ وﺣــدﻩ ﺗﻌﺑــد« .ﺻــﻼة ﻟﻳﺳــوع
ﻫﻲ ﺗﺳﻠﻳم ﻣﺗواﺿﻊ وواﺛق ﻹرادﺗﻪ اﻟﺑﺷرﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻳﺋﺔ اﷲ اﻟﻣﺣﱠﺑﺔ.

ﻳﻌﺗزﻝ ﻳﺳوع ﻣ ار اًر ﻓﻲ اﻟﺧﻠوة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻝ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻝ ،ﻟﻛﻲ ﻳﺻﻠﻲ.70
ذﻛر اﻹﻧﺟﻳﻠﻳون ﺻﻼﺗﻳن ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗﺑدآن ﺑﺎﻟﺷﻛر:
اﻟﺻﻼة اﻷوﻟﻰ )ﻣن  (27-25-11و )ﻟو (22-21 :10
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ﻳﺣﻣد ﻳﺳوع اﻷب ،وﻳﻌﺗرف ﺑﻪ ،وﻳﺑﺎرﻛﻪ؛ ﻷﻧﻪ أﺧﻔﻰ أﺳرار اﻟﻣﻠﻛوت ﻋﻣن ﻳﺳﻣون أﻧﻔﺳـﻬم ﻋﻠﻣـﺎء،

وﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ »ﻟﻸطﻔﺎﻝ«.

واﻟﺻﻼة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )ﻳوﻧﺎ (42-41 :11
»ﻳﺎ أﺑت أﺷﻛر ﻟك أﻧك ﺳﻣﻌت ﻟﻲ ،ﻟﻘد ﻛﻧت أﻧﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑﺄﻧك ﺗﺳﻣﻊ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدوام«.
آﺧر ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺎن ﺻﻼة
ودﻋﺎء ﷲ ﻓﻘﺎﻝ» :ﻳﺎ أﺑﺗﺎﻩ ،ﻓﻲ ﻳدﻳك أﺳﺗودع روﺣﻲ«)ﻟوﻗﺎ .(46 :23
ً

ﺳﻣﺎت اﻟﺻﻼة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
ﺗﺷﺗرط اﻟﺻﻼة اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﻳﺢ ﻟﺗﻼﻣذﺗﻪ ﺗوﺑﺔ اﻟﻘﻠب ،واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣـﻊ اﻷخ ﻗﺑـﻝ ﺗﻘـدﻳم اﻟﻘرﺑـﺎن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــذﺑﺢ ،71وﻣﺣﺑــﺔ اﻟﻘرﻳــب ،واﻟﺻــﻼة ﻷﺟــﻝ اﻟﻣﺿــطﻬدﻳن ،72واﻟﺻــﻼة ﻓــﻲ اﻟﺧﻔﻳــﺔ )ﻣﺗــﻰ :6

 ،(6وﻋـدم ﺗﻛـرار اﻟﻛـﻼم ﻋﺑﺛـﺎً ،73واﻟﻣﻐﻔـرة ﻣــن أﻋﻣـﺎق اﻟﻘﻠــب ﻓـﻲ اﻟﺻــﻼة ،74وﻧﻘـﺎوة اﻟﻘﻠــب ،وطﻠــب

ﻣﻠﻛوت اﷲ.75

وﻻ ﺑ ــد ﻟﻠﻣﺻ ــﻠﻲ ﻣ ــن اﻟﺗ ــﻳﻘن ﺑﺎﺳ ــﺗﺟﺎﺑﺔ اﷲ ﻟ ــﻪ؛ ﻓﻘ ــد ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻹﻧﺟﻳ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻟﺳ ــﺎن اﻟﻣﺳ ــﻳﺢ ﻋﻠﻳ ــﻪ
اﻟﺳﻼم» :ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺳﺄﻟوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ،ﻓﺂﻣﻧوا أﻧﻛم ﻗد ﻧﻠﺗﻣوﻩ«.76
وﺻﻼة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻻ ﺗﻛون ﺑﻘوﻝ اﻹﻧﺳﺎن» :ﻳـﺎ رب .ﻳـﺎ رب« ٕواﻧﻣـﺎ ﺑﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻘﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـﻝ إرادة
اﻷب )اﷲ(.77
واﻟﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﷲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺳﻳﺢ ،ﻓﻘد ذﻛر اﻹﻧﺟﻳﻝ أن اﻟﻣﺳـﻳﺢ ﺑﻌـد رﺟوﻋـﻪ
وﻗﻳﺎﻣﺗﻪ ﻋﻠم ﺗﻼﻣﻳذﻩ أن ﻳﺳﺄﻟوا اﷲ ﺑﺎﺳﻣﻪ78؛ ﻷﻧﻪ )اﻟﻣﺳﻳﺢ( ﻫو )اﻟطرﻳق واﻟﺣق واﻟﺣﻳﺎة(.79
وﻳﻠﺧص اﻟﻘدﻳس أوﻏﺳطﻳﻧوس أﺑﻌﺎد اﻟﺻـﻼة اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﺑﻘوﻟـﻪ» :إﻧـﻪ ﻳﺻـﻠﻲ ﻷﺟﻠﻧـﺎ؛ ﻟﻛوﻧـﻪ ﻛﺎﻫﻧﻧـﺎ،
وﻳﺻﻠﻲ ﻓﻳﻧﺎ ﺑﻛوﻧﻪ رأﺳﻧﺎ ،وﻧﺻﻠﻲ ﻟﻪ ﺑﻛوﻧﻪ إﻟﻬﻧﺎ .ﻓﻠﻧﻌرف إذن أﺻواﺗﻧﺎ ﻓﻳﻪ وﺻوﺗﻪ ﻓﻳﻧﺎ«.80
اﻟﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ -ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻛﻼﻣﻳﺔ أو ﻗﻠﺑﻳﺔ -ﻫـﻲ ﻻ ﺗﺻـﻝ
إﻟــﻰ اﷲ )اﻷب( إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت )ﺑﺎﺳــم( ﻳﺳــوع ،81ودﻋــﺎء اﺳــم ﻳﺳــوع اﻟﻘــدوس ﻫــو اﻟﺳــﺑﻳﻝ اﻷﺑﺳ ــط
ﻟﻠﺻﻼة اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ،82وﻣرﻳم ﻫﻲ اﻟﻣﺻﻠﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.83
وﻟﻠﺻــﻼة ﺛﻼﺛــﺔ ﺗﻌــﺎﺑﻳر ،وﻫــﻲ :اﻟﺻــﻼة اﻟﺷــﻔوﻳﺔ ،اﻟﺗﺄﻣــﻝ ،اﻟﺻــﻼة اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ،وﻳﺟﻣــﻊ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﺧﺷــوع
اﻟﻘﻠب.84
ﺗﻔﺗرض اﻟﺻـﻼة ﺟﻬـداً ﻛﺑﻳـ اًر وﺟﻬـﺎداً ﻟﻠـﻧﻔس وﻟﺣﻳـﻝ اﻟﺷـﻳطﺎن ،وﺟﻬـﺎد اﻟﺻـﻼة ﻻ ﻳﻣﻛـن ﻓﺻـﻠﻪ ﻋـن

)اﻟﺟﻬﺎد اﻟروﺣﻲ(» ،ﻳﺻﻠﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻳش؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻳش ﻛﻣﺎ ﻳﺻﻠﻲ«.85
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وﻣن أﻫم أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ:
-1

ﺻﻼة اﻟطﻠب وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﻣﻐﻔرة.

-2

ﺻﻼة اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ أي )اﻟطﻠب ﻣن أﺟﻝ اﻵﺧر(.

-3

ﺻﻼة اﻟﺷﻛر ،اﻟﺷﻛر ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻲء وﻛﻝ ﻓرح وﻛﻝ ﻣﺷﻘﺔ.

-4

ﺻﻼة اﻟﺗﺳﺑﻳﺢ ،وﻫﻲ ﻣﻧزﻫﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﷲ وﺗﺗﻐﻧﻰ ﺑﻪ وﺗﻣﺟدﻩ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻫـو

أﺑﻌد ﻣن أﻓﻌﺎﻟﻪ.86
-5

اﻷﻓﺧﺎرﺳﺗﻳﺎ ﺗﺣوي ﻛﻝ ﺻﻳﻎ اﻟﺻﻼة وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ.87

وﻣــن أﻫــم اﻟﺻــﻠوات اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑﺻــﻼة »ﺳــﺎﻋﺔ ﻳﺳــوع« ﻋﻧــدﻣﺎ ﺣﺎﻧــت ﺳــﺎﻋﺗﻪ ،وﺗوﺟــﻪ
ﺑﺻـ ـ ــﻼﺗﻪ إﻟـ ـ ــﻰ اﷲ )اﻷب( ،وﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﺻـ ـ ــﻼة -ﺑﺣﺳـ ـ ــب اﻋﺗﻘـ ـ ــﺎدﻫم -ﺗﺗﻧـ ـ ــﺎوﻝ ﻛـ ـ ــﻝ ﺗـ ـ ــدﺑﻳر اﻟﺧﻠـ ـ ــق
واﻟﺧﻼص.88
ﺗﻌد »ﺻﻼة ﻣرﻳم« ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺳﻼم ﻣـن أﻫـم اﻟﺻـﻠوات ﻓـﻲ اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ،وﻫـﻲ ﺗﻌﺑﻳـر ﻛﺎﻣـﻝ
ﻛﻣﺎ ّ
ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﺗﺳﻠﻳم ﻷﻣر اﷲ» :أﻧﺎ أَ َﻣﺔُ اﻟرب ﻓﻠﻳﻛن ﻟﻲ ﺑﺣﺳب ﻗوﻟك«.

اﻟرﺑﻳﺔ )ﺻﻼة اﻟرب(
اﻟﺻﻼة ﱠ
ﻳــذﻛر اﻹﻧﺟﻳــﻝ أن اﻟﺣـوارﻳﻳن ﻋﻧــدﻣﺎ ﺳــﺄﻟوا اﻟﻣﺳــﻳﺢ أن ﻳﻌﻠﻣﻬــم اﻟﺻــﻼة ،ﻋﻠﻣﻬــم ﺻــﻼة »أﺑﺎﻧــﺎ اﻟــذي
ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات .89«...
وﻳﻌﺗﻘد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون أن ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻼة ﺗﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ اﷲ اﻟﺳـﻣﺎوي )اﻷب( ،وأﻧﻬـﺎ ﺟـﺎءت ﺑﺻـﻳﻐﺔ اﻟﺟﻣـﻊ
وﻟــﻳس اﻟﻣﻔــرد »أﺑﺎﻧــﺎ« وﻟــﻳس »أﺑــﻲ« ،وﻫــﻲ ﺗﺣــوي وﺗﺧﺗﺻــر ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺻــﻠوات اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب
اﻟﻣﻘدس ﻛﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻹﻧﺟﻳﻝ ﻛﻠﻪ وأﻛﻣﻝ اﻟﺻﻠوات ،وﻗﻠب اﻟﻛﺗﺎب ،90واﻟﺻـﻼة اﻟرﺑﻳـﺔ ﺗﺟﻌـﻝ

اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻳــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻣــﻊ اﷲ )اﻷب( ،وﻣــﻊ ﻳﺳــوع )اﻻﺑــن( ،وﻫــﻲ ﺗﻧﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﻠﻲ إرادة
اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ،واﻟﺗواﺿﻊ أﻣﺎم اﷲ.91

اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن )اﻟﺻﻼة اﻟرﺑﻳﺔ( ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﷲ :ﺗﻘدﻳس اﻻﺳم ،إﺗﻳﺎن اﻟﻣﻠﻛوت ،ﺗﺗﻣـﻳم
اﻟﻣﺷﻳﺋﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،واﻷرﺑﻊ اﻷﺧرى ﻫﻲ طﻠﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ :أﻋطﻧﺎ ﺧﺑزﻧﺎ ،اﻏﻔـر ﻟﻧـﺎ،
ﻻ ﺗدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ )اﺑﺗﻼء( ،ﻧﺟﻧﺎ ﻣن اﻟﺷرﻳر .ﺛم ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺻﻼة ﺑﻠﻔظﺔ آﻣﻳن.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
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ـرن ﻋــن ﺟــذور اﻟﻌﺑــﺎدة واﻹﻳﻣــﺎن اﻟﺗــﻰ ﻏرﺳــﻬﺎ اﷲ ﻓــﻰ ﻧﻔــوس اﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ ﻗوﻟــﻪ
ﻳﺗﺣــدث اﻟﻘـ آ
ِ
ـﺟ ُد
ﺗﻌــﺎﻟﻰ{ :وﻗﺿــﻰ رﺑــك أﻻ ﺗﻌﺑــدوا إﻻ إﻳــﺎﻩ وﺑﺎﻟواﻟــدﻳن إﺣﺳﺎﻧﺎ})اﻹﺳـراء  ،(23وﻗــﺎﻝ ﺗﻌــﺎﻟﻰَ { :وِﻟﻠّــﻪ َﻳ ْﺳـ ُ
ِ
ِ
طو ًﻋﺎ ﱠو َﻛرًﻫﺎ ﱠو ِظﻼَﻟُﻬم ﺑِﺎْﻟ ُﻐ ُد ﱢو واﻵﺻ ِ
ات واﻷ َْر ِ
ﺎﻝ})اﻟرﻋد .(15
َ َ
ْ
ُْ
ض َْ
َﻣ ْن ﻓﻲ اﻟ ﱠﺳﻣـٰ َـو َ
واﻟﻌﺑــﺎدة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻫــﻲ اﺳــم ﺟــﺎﻣﻊ ﻟﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺣﺑــﻪ اﷲ وﻳرﺿ ـﺎﻩ ﻣــن اﻷﻗ ـواﻝ واﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟظــﺎﻫرة

واﻟﺑﺎطﻧﺔ92؛ ﻓﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻳﺳت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﺻﻼة واﻟﺻﻳﺎم واﻟﺣﺞ وﻣﺎ ﻳﻠﺣق ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟـﺗﻼوة واﻟـذﻛر
واﻟــدﻋﺎء واﻻﺳــﺗﻐﻔﺎر؛ ٕواﻧﻣــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺷــﻌﺎﺋر اﻟﻌظﻳﻣــﺔ واﻷرﻛــﺎن اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻹﺳــﻼم -ﻋﻠ ـﻰ
ﻣﻧزﻟﺗﻬﺎ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ -ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة ،وﻟﻳﺳت ﻛﻝ اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺗﻲ ﻳرﻳدﻫﺎ اﷲ ،ﻓـداﺋرة اﻟﻌﺑـﺎدة -اﻟﺗـﻲ
ﺧﻠــق اﷲ ﻟﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻏﺎﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﻳــﺎة وﻣﻬﻣﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻷرض -داﺋـرةٌ رﺣﺑــﺔ واﺳــﻌﺔ ﺗﺷــﻣﻝ
ﺷؤون اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﺳﺗوﻋب ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ.

ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﻌﺑــﺎدة أرﺳــﻝ اﷲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟرﺳــﻝ ،ﻗــﺎﻝ ﺗﻌــﺎﻟﻰ{ :ﻳــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟﻧــﺎس اﻋﺑــدوا رﺑﻛــم اﻟــذي ﺧﻠﻘﻛــم
واﻟذﻳن ﻣن ﻗﺑﻠﻛم ﻟﻌﻠﻛم ﺗﺗﻘون}) اﻟﺑﻘرة .(21

ورد ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻛﺗــب اﻹﻟﻬﻳــﺔ» :ﻳﻘــوﻝ اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ :اﺑــن آدم ﺧﻠﻘﺗــك ﻟﻌﺑــﺎدﺗﻲ ﻓــﻼ ﺗﻠﻌــب ،وﺗﻛﻔﻠــت
ﺑرزﻗك ﻓﻼ ﺗﺗﻌب ،ﻓﺎطﻠﺑﻧﻲ ﺗﺟدﻧﻲ ،ﻓﺈن وﺟدﺗﻧﻲ وﺟدت ﻛﻝ ﺷﻲءٕ ،وان ﻓﺗك ﻓﺎﺗـك ﻛـﻝ ﺷـﻲء ،وأﻧـﺎ

أﺣب إﻟﻳك ﻣن ﻛﻝ ﺷﻲء.93«..

أﻗﺳﺎم اﻟﻌﺑﺎدة

ﻗﺳم أﺑو اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري اﻟﻌﺑﺎدات إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ،ﻫﻲ ﻣﺣﻝ اﺷﺗراك ﺑﻳن ﻋﻣوم اﻷدﻳﺎن ،وﻫﻲ:
-1

اﻟﻌﺑ ــﺎدة اﻟﻧﻔﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ،وﻫ ــﻲ اﻟﺻ ــﻼة اﻟﻣﺷ ــﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ ذﻛ ــر اﷲ ﺗﻌ ــﺎﻟﻰٕ ،واﺧ ــﻼص اﻟ ــﻧﻔس ﻟ ــﻪ

-2

واﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺑدﻧﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺻﻳﺎم اﻟﻣﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﺗﻘﻠد ﻟﻸﻣﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ أﺷـﻳﺎء ﻳﻧﺟـذب إﻟﻳﻬـﺎ

ﺑﺎﻟﺧﺿوع واﻟﺧﺷوع.

اﻟطﺑﻊ ،واﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﻔظﻬﺎ ﻣﻊ دواﻋﻲ اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ.
-3

اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻷﻣواﻝ.

-4

اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎد اﻟﻣﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣراﺳﺔ اﻟﻣﻠﺔ.

-5

اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ- ،اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ اﻟﻧﺳـك اﻷﻋظـم– واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋﺑـﺎدة ﻧﻔﺳـﺎﻧﻳﺔ وﺑدﻧﻳـﺔ

وﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻠﻛﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﺞ{ ،ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ أُﱠﻣ ٍﺔ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﻨﺴ ًﻜﺎ ﻫﻢ ﻧَ ِ
ﺎﺳ ُﻜﻮﻩُ}).(95-94
ََ َ َ ُ ْ
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واﻟﻌﺑﺎدات ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن :اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﺑﻪ اﷲ وﻳرﺿـﺎﻩ ﻣـن اﻷﻗـواﻝ

واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻷﻓﻛﺎر ،واﻟﻌﺑﺎدة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﺎص وﻫﻲ )اﻟﺻﻼة واﻟﺻوم واﻟزﻛـﺎة واﻟﺣـﺞ( ،96وﻫـذﻩ ﻫـﻲ
أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم وﻗواﻋدﻩ اﻟرﺋﻳﺳﺔ.
وﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻗﺳــم اﻟﻌﺑــﺎدة إﻟــﻰ ﻋﺑــﺎدات ﻣﺣﺿــﺔ )ﻛﺎﻟﺻــﻼة واﻟﺻــﻳﺎم واﻟﺣــﺞ واﻟزﻛــﺎة( ،وﻋﺑــﺎدات ﻏﻳــر
ﻣﺣﺿﺔ )ﻛﺎﻟﺟﻬﺎد وطﻠب اﻟﻌﻠم(.

اﻟﻌﺑﺎدة واﻟذﻛر

إن اﻟﻘﺻد اﻷوﻝ ﻣـن اﻟﻌﺑـﺎدات ﻛﻠﻬـﺎ ﻫـو ﺗـذﻛﻳر اﻹﻧﺳـﺎن ﺑرﺑـﻪ اﻷﻋﻠـﻰ ،ﻗـﺎﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰَ { :وأَﻗِ ِـﻢ اﻟ ﱠ
ﺼ َـﻼةَ
ﻟِ ِﺬ ْﻛ ِﺮي}.97
وﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ –ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم) :-إﻧﻣﺎ ﻓرﺿت اﻟﺻـﻼة ،وأُﻣـر ﺑـﺎﻟﺣﺞ وأُﺷـﻌرت اﻟﻣﻧﺎﺳـك،
ﻹﻗﺎﻣﺔ ذﻛر اﷲ(.

ﱠِ
آﻣﻨُـﻮاْ
ﻳﻦ َ
وﻫذا اﻟذﻛر ﻻ ﻳﺗم إﻻ ﺑﺣﺿور اﻟﻘﻠب واﻟﻌﻘﻝ وﻫو ﻣﺗﺿـﻣن ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ{ :ﻳَـﺎ أَﻳﱡـ َﻬـﺎ اﻟـﺬ َ
ﺎرى َﺣﺘﱠﻰ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮاْ َﻣﺎ ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن}).(99-98
ﻻَ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑُﻮاْ اﻟ ﱠ
ﺼﻼَةَ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ُﺳ َﻜ َ
َ
واﻟــذﻛر ﻫــو اﺳــم ﻣــن أﻫــم اﻷﺳــﻣﺎء اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑﻬــﺎ اﻟﻘـرآن ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ { :إﻧــﺎ ﻧﺣــن ﻧزﻟﻧــﺎ

اﻟذﻛر ٕواﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺣﺎﻓظون})اﻟﺣﺟر.(9
اﻟــذﻛر ﻧوﻋــﺎن :ذﻛــر اﻟﻠﺳــﺎن وذﻛــر اﻟﻘﻠــب ،أﻣــﺎ ذﻛــر اﻟﻠﺳــﺎن ﻓﺑ ـﻪ ﻳﺻــﻝ اﻟﻌﺑــد إﻟــﻰ اﺳــﺗداﻣﺔ ذﻛــر
اﻟﻘﻠب ،وﻫو ﻏﺎﻳﺔ ذﻛر اﻟﻠﺳﺎن.

ﻳﻘوﻝ اﷲ ﻋزوﺟﻝ ﻓﻲ اﻟذﻛر{ :واذﻛر رﺑك ﻓﻲ ﻧﻔﺳك ﺗﺿرﻋﺎً وﺧﻳﻔﺔً ودون اﻟﺟﻬر ﻣن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻐـدو
واﻵﺻﺎﻝ})اﻷﻋراف.(205

وﻗــد ﺟﻌــﻝ اﷲ ﺛ ـواب ﻣــن ذﻛ ـرﻩ ﻓــوق ﻛــﻝ ﺛ ـواب ﻣــﺎدي ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــرن ذﻛــر ﻋﺑــﺎدﻩ ﻟــﻪ ﺑــذﻛرﻩ ﻟﻬــم ﻓﻘــﺎﻝ

{ﻓﺎذﻛروﻧﻲ أذﻛرﻛم})اﻟﺑﻘرة  (152وﻋن أﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻋن اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳـﻠم -ﻗـﺎﻝ» :ﻗـﺎﻝ اﷲ

ﺗﻌــﺎﻟﻰ أﻧــﺎ ﻋﻧــد ظــن ﻋﺑــدي ﺑــﻲ وأﻧــﺎ ﻣﻌــﻪ إذا ذﻛرﻧــﻲ ،ﻓــﺈن ذﻛرﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ،ذﻛرﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻲٕ ،وان
ذﻛرﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻸ ،ذﻛرﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻸ ﺧﻳر ﻣﻧﻬم.101«...

واﻟذﻛر ﻣوﺻوﻝ ﺑﻛﻝ اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺗﻲ أﻣر اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﺑﺎدﻩ ،ﻓﺎﻟﺻﻼة ذﻛـر {ﻗـد أﻓﻠـﺢ ﻣـن ﺗزﻛـﻰ .وذﻛـر

اﺳــم رﺑــﻪ ﻓﺻــﻠﻰ})اﻷﻋﻠــﻰ ،(14،15واﻟﺣــﺞ ذﻛــر {وﻳــذﻛروا اﺳــم اﷲ ﻓــﻲ أﻳــﺎم ﻣﻌﻠوﻣــﺎت})اﻟﺣــﺞ،(28
واﻟﺗﺳﺑﻳﺢ ذﻛر ،واﻟﺣﻣد ذﻛر ،واﻻﺳﺗﻐﻔﺎر ذﻛر.

اﻟﻌﺑﺎدة واﻷﺧﻼق
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ﺗظﻬر اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺑﺎدة واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻵﻳـﺎت اﻟﻘرآﻧﻳـﺔ ،ﻓﻘـد ﻗـرن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑـﻳن

اﻟﻌﺑﺎدة واﻷﺧﻼق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ:

ﱠِ
ﱠِ
ِ
{ﻗَ ْﺪ أَﻓْـﻠَﺢ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن  .اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﻫﻢ ﻓِﻲ ِ
ﻳﻦ
ﻳﻦ ُﻫ ْـﻢ َﻋـ ِﻦ اﻟﻠﱠ ْﻐـ ِﻮ ُﻣ ْﻌ ِﺮ ُ
َ
َ ْ
َ ُ
ﺿـﻮ َن َ .واﻟـﺬ َ
ﺻ َﻼﺗ ِﻬ ْﻢ َﺧﺎﺷﻌُﻮ َن َ .واﻟـﺬ َ
ِ ِ ِ
ﱠِ
وﺟ ِﻬﻢ ﺣــﺎﻓِﻈُﻮ َن  .إِﱠﻻ َﻋﻠَــﻰ أَ ْزو ِ
ِ ِ
ـﺖ أَﻳْ َﻤــﺎﻧُـ ُﻬ ْﻢ
اﺟ ِﻬـ ْـﻢ ْأو َﻣــﺎ َﻣﻠَ َﻜـ ْ
ﻳﻦ ُﻫ ـ ْﻢ ﻟ ُﻔـ ُـﺮ ْ َ
َ
ُﻫـ ْـﻢ ﻟﻠ ﱠﺰَﻛــﺎة ﻓَــﺎﻋﻠُﻮ َن َ .واﻟــﺬ َ
ِ
ﱠِ
ﻳﻦ ُﻫ ْـﻢ ِﻷ ََﻣﺎﻧَـﺎﺗِ ِﻬ ْﻢ َو َﻋ ْﻬ ِـﺪ ِﻫ ْﻢ
ﻴﻦ  .ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺑْـﺘَـﻐَﻰ َوَراء َذﻟِ َ
ﻚ ﻓَﺄ ُْوﻟَﺌِ َ
ـﻚ ُﻫ ُـﻢ اﻟ َْﻌ ُ
ﻓَِﺈﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻣﻠُﻮﻣ َ
ـﺎدو َن َ .واﻟـﺬ َ
ﱠِ
ِ
ﺤﺎﻓِﻈُﻮ َن}.102
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َ
ﺻﻠَ َﻮاﺗ ِﻬ ْﻢ ﻳُ َ
َراﻋُﻮ َن َ .واﻟﺬ َ
ﻓﺟــﺎءت ﺟﻣﻳــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺧــﻼق اﻟﺗــﻲ ذﻛرﺗﻬــﺎ اﻵﻳــﺎت ﺑــﻳن آﻳﺗــﻳن ﺗﺧﺻــﺎن اﻟﺻــﻼة ﻟﻠﻣــؤﻣﻧﻳن ،اﻷوﻟــﻰ

ﱠِ
ِ
ِ
{اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﻫﻢ ﻓِﻲ ِ
ﺤﺎﻓِﻈُﻮ َن}.
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َ
َ
ﺻﻠَ َﻮاﺗ ِﻬ ْﻢ ﻳُ َ
َ ْ
ﺻ َﻼﺗ ِﻬ ْﻢ َﺧﺎﺷﻌُﻮ َن} ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ { َواﻟﺬ َ

ِ
ض ﻫﻮﻧًﺎ وإِ َذا َﺧﺎﻃَﺒـﻬﻢ اﻟْﺠ ِ
ﱠِ
ـﺎﻫﻠُﻮ َن ﻗَـﺎﻟُﻮا َﺳ َـﻼ ًﻣﺎ
ﻳﻦ ﻳَ ْﻤ ُ
وﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰَ { :وﻋﺒَ ُ
َُ ُ َ
ﺸﻮ َن َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْر ِ َ ْ َ
ﺎد اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟﺬ َ
ِ
ِ
ﱠِ
ﺎﻣﺎ}.103
ﻳﻦ ﻳَﺒِﻴﺘُﻮ َن ﻟ َﺮﺑﱢ ِﻬ ْﻢ ُﺳ ﱠﺠ ًﺪا َوﻗﻴَ ً
َ .واﻟﺬ َ
ﻓذﻛر ﺣﺳن أﺧﻼﻗﻬم ﻣﻊ اﻟﺧﻠق ﻗﺑﻝ ﺣﺳن ﺻﻼﺗﻬم وﻗﻳﺎﻣﻬم ﷲ.

ﻛﻤﺎ وﺻﻞ اﻟﻘﺮآن ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﻼة{ :وأﻣﺮ أﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﺻﻄﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ}.104
ِ
ﱠِ
ﺎدﺗِِﻪ}.105
ﻳﻦ ِﻋﻨ َﺪ َرﺑﱢ َ
ﻚ ﻻَ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻜﺒِ ُﺮو َن َﻋ ْﻦ ﻋﺒَ َ
وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﻌﺒﺎدة{ :إِ ﱠن اﻟﺬ َ
ﻧظرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻌﺑﺎدات اﻷﺧرى
ﺟﺎءت آﻳﺎت اﻟﻘرآن ﻣﺳﺗوﻋﺑﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ اﻹﻧﺳـﺎن إﻟـﻰ اﻟﻌﺑـﺎدة ،ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن ﻣﺷـﻐوف ﺑﻌﺑـﺎدة

ﺧﺎﻟﻘــﻪ ﺑﻔطرﺗــﻪ { َوَﻣــﺎ ﻟِــﻲ ﻻَ أَ ْﻋﺒُـ ُﺪ اﻟﱠـ ِـﺬي ﻓَﻄََﺮﻧِــﻲ َوإِﻟَْﻴـ ِـﻪ ﺗُـ ْﺮ َﺟﻌُــﻮ َن} .106وﻋﺑــﺎدة ﻣــن ﻳرزﻗــﻪ وﻳــﻧﻌم ﻋﻠﻳــﻪ

{إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﺗَـ ْﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ ُد ِ
ون اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ ﻳَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِرْزﻗًﺎ}.107
َ ُ

ﺎل أَﻓَـﺘَـ ْﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ ُد ِ
ﻀ ﱡﺮُﻛ ْﻢ}.108
وﻣن ﺑﻳدﻩ اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿر {ﻗَ َ
ون اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳَﻨ َﻔﻌُ ُﻜ ْﻢ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳَ ُ
ُ
وﻗــد أﺷــﺎر اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم واﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺑــﺎدات اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺳــﺎﺋدة ﻗﺑــﻝ اﻟﺑﻌﺛــﺔ وﻓــﻲ أﺛﻧﺎﺋﻬــﺎ،
وﺳﻌﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻘوﻳم ﻣﺎ ﺧﺎﻟف أﻓراد اﻟﻌﺑﺎدة ﷲ اﻟواﺣد اﻷﺣد ،وﻣن أﺑرز ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎدات:

ﲔ}.109
 -1ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﻳطﺎن{ :أَن ﱠﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟﺸْﱠﻴﻄَﺎ َن إِﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﺒِ ٌ

 -2ﻋﺑــﺎدة اﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ واﻟﺟــن{ :ﰒُﱠ ﻳـ ُﻘـ ُ ِ
ﻚ
ـﻮل ﻟ ْﻠ َﻤ َﻼﺋِ َﻜـ ِـﺔ أ ََﻫـ ُـﺆَﻻء إِﻳـﱠـﺎ ُﻛ ْﻢ َﻛــﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُـ ُـﺪو َن  .ﻗَــﺎﻟُﻮا ُﺳـ ْـﺒ َﺤﺎﻧَ َ
َ
ِ 110
اﳉ ﱠﻦ} .
َﻧﺖ َوﻟِﻴﱡـﻨَﺎ ِﻣﻦ ُدوِِﻢ ﺑَ ْﻞ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن ْ
أ َ

ﱠِ
وﻫﺎ}.111
اﺟﺘَـﻨَﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُ َ
ﻮت أَن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ َ
ﻳﻦ ْ
 -3ﻋﺑﺎدة اﻟطﺎﻏوتَ { :واﻟﺬ َ
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 -4ﻋﺑﺎدة اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن { :ﱠاﲣَ ُﺬواْ أَﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎﻧَـﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ﱢﻣﻦ د ِ
ون اﻟﻠّ ِﻪ}.112
ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ً ُ

 -5ﻋﺑﺎدة اﻟزﻋﻣﺎء{ :ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا أَﻧـُ ْﺆِﻣ ُﻦ ﻟِﺒَ َﺸَﺮﻳْ ِﻦ ِﻣﺜْﻠِﻨَﺎ َوﻗَـ ْﻮُﻣ ُﻬ َﻤﺎ ﻟَﻨَﺎ َﻋﺎﺑِ ُﺪو َن}.113

 -6اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣرَ{ :ﻻ ﺗَﺴﺠ ُﺪوا ﻟِﻠﺸﱠﻤ ِ ِ
اﺳ ُﺠ ُﺪوا ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻘ ُﻬ ﱠﻦ}.114
ﺲ َوَﻻ ﻟ ْﻠ َﻘ َﻤ ِﺮ َو ْ
ْ
ُْ
ﺎل َﻫ َﺬا َرﺑﱢﻲ}.115
 -7ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب{ :ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ ﱠﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟﻠﱠْﻴ ُﻞ َرأَى َﻛ ْﻮَﻛﺒًﺎ ﻗَ َ

 -8ﻋﺑﺎدة أرواح اﻷﻣوات ،اﻧﺗﻘـدت اﻷﺣﺎدﻳـث اﻟﻧﺑوﻳـﺔ ﻋﺑـﺎدة اﻟﻘﺑـور وﺗﻘـدﻳم اﻟـذﺑﺎﺋﺢ واﻟﻧـذور ﻟﻐﻳـر
اﷲ ،ﻓــﺎﻟﻘرآن ﻳﻧﺗﻘ ــد اﻟﻌﺑ ــﺎدة اﻟﻣﻠﻔﻘ ــﺔ وﻏﻳــر اﻟواﻋﻳ ــﺔ ،وﻫ ــو ﻳـ ـرﻓض اﻟﻧظــر إﻟ ــﻰ اﻟﻌﺑ ــﺎدة ﻛﻌ ــﺎدة

ﻳﺗﻠﻘﻧﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻋــن آﺑﺎﺋــﻪ وأﺟــدادﻩ ،وﻳﻘــرر أﻧﻬــﺎ ﺧﺿــوع إرادي وﻣﺣﺑــﺔ ﺻــﺎدﻗﺔ ﺗﻧﺑــﻊ ﻣــن

وﺟدان اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﷲ ﻣﻧﻪ.

ﺳﻣﺎت اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ق
أﻋظم أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺧﺿوع ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة أن ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﻳرﻳدﻫﺎ ﻣن ﺗؤﱠدى إﻟﻳﻪ ،وﻫو اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓَ َﻣ ْن َﺧﻠَ َ
اﻹﻧﺳــﺎن ﻫــو وﺣــدﻩ اﻟﺟــدﻳر ﺑﺗﻘرﻳــر ﺷــﻛﻝ اﻟﻌﺑــﺎدة اﻟﺗــﻲ ﻳرﻳــدﻫﺎ ﻣﻧــﻪ ،وﻟــذﻟك ﻛﺎﻧــت اﻟﻌﺑــﺎدات ﻓــﻲ
اﻹﺳــﻼم »ﺗوﻗﻳﻔﻳــﺔ« ،وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻳﻘــوﻝ اﻹﻣــﺎم اﻟﻐ ازﻟــﻲ» :إن اﻟﻌﺑــﺎدات ﻟﺻــﺣﺔ ﻗﻠــب اﻹﻧﺳــﺎن،
ﻛﺎﻷدوﻳﺔ ﻟﺻﺣﺔ ﺑدﻧـﻪ ،وﻟـﻳس ﻛـﻝ إﻧﺳـﺎن ﻳﻌـرف ﺧـواص اﻟـدواء وﺳـر ﺗرﻛﻳﺑـﻪ إﻻ اﻟطﺑﻳـب أو اﻟﻌـﺎﻟم
اﻟــذي اﺧــﺗص ﺑﻣﻌرﻓﺗــﻪ ...ﻓﻛــذﻟك ﺑــﺎن ﻟــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــرورة أن أدوﻳــﺔ اﻟﻌﺑــﺎدات ﺑﺣــدودﻫﺎ وﻣﻘﺎدﻳرﻫــﺎ

اﻟﻣﺣــددة اﻟﻣﻘــدرة ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻷﻧﺑﻳــﺎء ،ﻻ ﻳــدرك وﺟــﻪ ﺗﺄﺛﻳرﻫــﺎ ﺑﺑﺿــﺎﻋﺔ ﻋﻘــﻝ اﻟﻌﻘــﻼء؛ ﺑــﻝ ﻳﺟــب ﻓﻳﻬــﺎ
ﺗﻘﻠﻳد اﻷﻧﺑﻳﺎء اﻟذﻳن أدرﻛوا ﺗﻠك اﻟﺧواص ﺑﻧور اﻟﻧﺑوة ﻻ ﺑﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﻝ«.116

إن اﻟذي ﻳﻘرر اﻟﻌﺑﺎدة وﻳﺣدﻳد وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻫو ﺧﺎﻟق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧـدﻓﻊ ﺑﻔطرﺗـﻪ إﻟـﻰ
اﻟﺑﺣــث ﻋــن وﺳــﺎﺋﻝ ﻳﻌﺑــر ﻓﻳﻬــﺎ ﻋــن ﺧﺿــوﻋﻪ وﻣﺣﺑﺗــﻪ ﻟﻣــن أوﺟــدﻩ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم ،وﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺗﺳــﻠطﺎً
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻳﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ دوﻣﺎ إﻟﻰ اﺧﺗراع وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻌﺑدﻳﺔ ﻳﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﻘرﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﺎ.

ﻧظر اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎدة ﻧظرة ﻣﺗوازﻧﺔ ،ﻓﻠم ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻐﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳـﺎن وﺳـﻌﻳﻪ ﻓـﻲ طﻠـب رزﻗـﻪ
وﻣﻌﺎﺷﻪ ،ﻓﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة.
ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻳﺳﻳر ورﻓﻊ اﻟﻣﺷﻘﺔ ﻋـن اﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ اﻟﻌﺑـﺎدة ،ﻓﺧﻼﻓـﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺳـﺑت اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت ﺷـﺎﻗﺔ
وﺗﻣﻧﻊ أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ طﻳﻠﺔ اﻟﻳوم ،ﻛﺎﻧت أﺣﻛﺎم ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻳﺳرة وﻟم ﺗﻧﻪ ﻋـن اﻟﻌﻣـﻝ
إﻻ وﻗــت ﺻــﻼة اﻟﺟﻣﻌــﺔ ﻓﻘــط{ :ﻓــﺎذا ﻗﺿــﻳت اﻟﺻــﻼة ﻓﺎﻧﺗﺷــروا ﻓــﻲ اﻷرض واﺑﺗﻐ ـوا ﻣــن ﻓﺿــﻝ اﷲ
واذﻛروا اﷲ ﻛﺛﻳ ار ﻟﻌﻠﻛم ﺗﻔﻠﺣون})اﻟﺟﻣﻌﺔ.(10 :
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وﺟﻌﻝ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻌﺑﺎدات رﺧﺻﺎً ﻟﻳﺧﻔف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﻘﺔ ﻋن اﻟﻧﺎس ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣـﺎﻝ ﻓـﻲ َﺟ ْﻣـ ِﻊ اﻟﺻـﻼة،
ﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ،وﻓﻲ اﻟﺣرب ،وﺟﻌﻝ ﻟﻠﻣرﻳض وأﺻﺣﺎب اﻷﻋذار أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎﻟﻬم.
وﻗَ ْ

اﻟﻌﺑﺎدة ﺑﻳن اﻟرﻣزﻳﺔ واﻟوﺛﻧﻳﺔ

اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻫﻲ »ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺑدأ روﺣﻲ ﻏﻳر ﻣﺎدي«-117ﻓﻬﻲ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﺑدأ ﻣـن رﻣـز أو

ﺟﻬﺔ أو ﻛﺎﺋن طﺑﻳﻌﻲ ﻣﺎ -ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﺑدأ اﻟروﺣﻲ.

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻷﺻﻧﺎم واﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻗدﺳﻬﺎ ﻣﻌظـم أﺗﺑـﺎع اﻷدﻳـﺎن ﻟـم ﻳﻌﺑـدوﻫﺎ ﻟـذاﺗﻬﺎ؛ ﺑـﻝ
اﺳ ــﺗﺧدﻣوﻫﺎ ﻛوﺳ ــﺎﺋﻝ ﻓﻛرﻳ ــﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣ ــﻝ واﻟﺗرﻛﻳ ــز ،ﻓﻠﻘ ــد أدرك اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻣﻧ ــذ اﻟﻘ ــدم أن اﷲ ﻟ ــﻳس ﺻ ــورة
ﻳرﺳــﻣﻬﺎ ﺑرﻳﺷــﺗﻪ وﻻ ﺗﻣﺛــﺎﻻ ﻳﺻــﻧﻌﻪ ﺑﻳدﻳــﻪ ،رﻏــم أﻧــﻪ أطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ اﺳــم اﻹﻟــﻪ ،وأﻧــﻪ ﻟــﻳس ﻣﺣﺻــو ار
ﺑﺟدران ﻣﻌﺑد ،رﻏم أﻧﻪ ﺑﻳت اﻹﻟﻪ.

إن اﻟرﻣوز ﻟﻳﺳت ﻣوﺿـوﻋﺎ ﻟﻠﻌﺑـﺎدة ﺑﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ،ﻓﺎﻟﻬﻧـدوس ﻻ ﻳﻘﺻـدون ﻋﺑـﺎدة ﺗﻣﺛـﺎﻝ اﻻﻟـﻪ اﻧـد ار أو
ﺳﻳﻔﺎ أو وﺷﻧو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻠون أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺻﻠوات واﻟﺗﺿرﻋﺎت ،واﻟﻣﺳﻳﺣﻳون ﻻ ﻳﻘوﻟـون ﺑﻌﺑـﺎدة اﻟﺻـﻠﻳب
أو اﻟﺻور واﻷﻗﺎﻧﻳمٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺗﺧـذوﻧﻬﺎ أداة ﻟﺗرﻛﻳـز اﻟﺗﻔﻛﻳـر واﻟﺗﺄﻣـﻝ ﺑﻣـﺎ وراءﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟروﺣﻳـﺔ
اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ.

وﻳــرى أﺗﺑــﺎع ﻫــذﻩ اﻷدﻳــﺎن أن اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــورة أو اﻟﺗﻣﺛــﺎﻝ ﻟــﻳس ﺳــوى ﺧطــوة أوﻟــﻰ ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ

اﻟﺑﺣ ــث ﻋ ــن اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﺔ اﻹﻟﻬﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺑ ــﺎدة ٕوان ﻛﺎﻧ ــت ﺗﺑ ــدأ ﻣ ــن ﺻ ــورة أو ﻣﻛ ــﺎن
ﻣﺧﺻوﺻﻳن إﻻ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺟب أن ﻳﺷﻌر ﺑوﺟود اﻻﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن.
وﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ﻧﺟـد اﻟرﻣـوز اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﺣﺎﺿـرة ،ﻓﺎﻟﻘﺑﻠـﺔ واﻟﻛﻌﺑـﺔ واﻟﺣﺟـر اﻷﺳـود ﻫـﻲ وﺳـﺎﺋﻝ ﻳﺗﻌﺑـد ﻣــن
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠم وﻻ ﻳﻘﺻدﻫﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ{ ،ﻟﻳس اﻟﺑر أن ﺗوﻟـوا وﺟـوﻫﻛم ﻗﺑـﻝ اﻟﻣﺷـرق واﻟﻣﻐـرب وﻟﻛـن اﻟﺑـر

ﻣن آﻣن ﺑﺎﷲ واﻟﻳوم اﻵﺧر واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻛﺗﺎب واﻟﻧﺑﻳﻳن وآﺗﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﺣﺑـﻪ ذوي اﻟﻘرﺑـﻰ واﻟﻳﺗـﺎﻣﻰ
واﻟﻣﺳﺎﻛﻳن})اﻟﺑﻘرة .(176
وﻗوﻝ ﻋﻣر -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ -ﻟﻠﺣﺟر اﻷﺳود» :واﷲ إﻧﻲ أﻋﻠم أﻧك ﺣﺟر ﻻ ﺗﻧﻔﻊ وﻻ ﺗﺿـر ،وﻟـوﻻ

أﻧﻲ رأﻳت رﺳوﻝ اﷲ ﻗَﱠﺑﻠك ﻣﺎ ﻓﻌﻠت«.

وﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺳــك اﻟﺣــﺞ ﻧﺟــد اﻟﺷــﺑﻠﻲ رﺣﻣــﻪ اﷲ ﻳـرﺑط ﺑــﻳن اﻟرﻣــز واﻟﻣرﻣــوز إﻟﻳــﻪ )اﻟﻣظــﺎﻫر واﻟﺣﻘــﺎﺋق(،

ﻓﻳﻘوﻝ» :ﻧزع اﻟﺛﻳﺎب -أي اﻹﺣرام -ﻳﻠزﻣﻪ اﻟﺗﺟرد ﻋـن ﻛـﻝ ﺷـﻲء ،واﻟﺗطﻬـر ﻳﻠزﻣـﻪ إ ازﻟـﺔ ﻛـﻝ اﻟﻌﻠـﻝ،
ودﺧـ ـ ــوﻝ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺟد ﻳﻠزﻣـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ــدﺧوﻝ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ــرب اﷲ ،ورؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻛﻌﺑـ ـ ــﺔ ﻳﻠزﻣﻬـ ـ ــﺎ رؤﻳـ ـ ــﺔ رب اﻟﻛﻌﺑـ ـ ــﺔ
اﻟﻣﻘﺻودة«.118
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ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻌﺑﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟظﺎﻫر ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑﻳت اﻟذي ﻳذﻛر ﻓﻳﻪ اﺳم اﷲ ،وﻳﺗﺟﻪ إﻟﻳﻪ اﻟﻧﺎس ،ﻓﺈﻧﻬـﺎ
ﻣن ﺣﻳث اﻟﺑﺎطن ﺗﻌﻧـﻲ ﻗﻠـب اﻟﻌﺑـد اﻟﻣـؤﻣن اﻟﺗﻘـﻲ اﻟﻧﻘـﻲ اﻟـذي ﻳﻌﻣـرﻩ اﻟﺣـق ﺑﺗﺟﻠﻳﺎﺗـﻪ ،وﻟـذﻟك ﻳﻘـوﻝ:

»اﻟﺑﻳت اﻟﻣﻌﻣور« وﻫو اﻟﻘﻠب اﻟذي وﺳﻊ اﻟﺣق ﻓﻬو ﻋﺎﻣر.119

ﻳﻣر اﻟﺟﻧﻳد ﺑﺗﺟرﺑﺔ؛ إذ أﻧﻪ أﺧذ درﺳﺎً ﻣن ﺟﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗطوف وﻫﻲ ﺗﻧﺷـد ﺷـﻌ اًر ﻓـﻲ اﻟﺣـب ،ﻓﻧﻬرﻫـﺎ

اﻟﺟﻧﻳد ،ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ اﻟﺟﺎرﻳﺔ إن ﻛﺎن ﻳطوف ﺑﺎﻟﺑﻳت أم ﻳﺑﻐﻲ رب اﻟﺑﻳت ،ﻓرد ﺑﺄﻧﻪ ﻳطوف اﻟﺑﻳـت ،ﻓﻧﻌﺗﺗـﻪ
ـك وﻫـم أﻗﺳـﻰ ﻗﻠوﺑـﺎً ﻣـن
اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺄن ﻗﻠوﺑﻬم ﻛـﺎﻟﺣﺟر ،وﻗﺎﻟـت» :ﻳطوﻓـون ﺑﺎﻷﺣﺟـﺎر ﻳﺑﻐـون ﻗرﺑـﺔ إﻟﻳ َ
اﻟﺻﺧر«.120
إن اﻟــدﻻﻻت اﻟرﻣزﻳــﺔ ﻟﻠطـواف ﺣــوﻝ اﻟﻛﻌﺑــﺔ ﻋدﻳــدة وﺑﻠﻳﻐــﺔ ،ﻓﺣﻳﻧﻣــﺎ ﻳطــوف اﻟطــﺎﺋف ﻓﻛﺄﻧــﻪ ﻳﺗﺳــﺎﻣﻰ
وﻳرﻗــﻰ ﺑطواﻓــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺣﺳــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻘﻠــﻲ أو اﻟروﺣــﻲ اﻷﻋﻠــﻰ ،ﻓــﺈن طواﻓــﻪ ﻳﺗﺧــذ
ﻣﻌﻧــﻰ ﺟدﻳــداً ،ﺣﻳــث ﻳﺻــﺑﺢ ﻛــﺎﻟطواف ﺣــوﻝ اﻟﻌــرش اﻹﻟﻬــﻲ ،وﺑﻬــذا ﻳﻛــون ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣــن اﻟﻌــرش ﻓــﻲ
طواﻓﻪ ﻛﻣوﻗف اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺣوﻟﻪ ﻣﻧذ اﻷزﻝ.121

ﺧﺎﺗﻣﺔ
أﺳــﻬﻣت اﻟﻌﺑــﺎدات واﻟطﻘــوس ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻟﻬوﻳــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻟﻸﻣــم واﻟﺷــﻌوب وﺗــدﻋﻳم اﻟــرواﺑط اﻷﺳـرﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ،وﻗــد راﻓﻘــت اﻟﻌﺑــﺎدة اﻹﻧﺳـﺎن ﻓــﻲ ﻣﺳــﻳرﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗــﻪ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻛﺎﻧــت ﺳــﺎذﺟﺔ

وطﻔوﻟﻳﺔ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﺳـذاﺟﺗﻪ وطﻔوﻟﺗـﻪ ،ﻓﻛﺎﻧـت اﻟﻌﺑـﺎدات اﻟطوطﻣﻳـﺔ وﻋﺑـﺎدة ﻣظـﺎﻫر اﻟطﺑﻳﻌـﺔ وﻋﺑـﺎدة
اﻷﺳﻼف ،ﺛم ﺗطورت ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ،وﺗﺑﻠـور ﺗﺟرﺑﺗـﻪ اﻟروﺣﻳـﺔ ﻓﺑـدأت ﺗﺗﺟـﻪ ﻧﺣـو ذوات
ﻋﻠوﻳﺔ ،راﺣت ﺗﺗﺟرد ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺧﻠق وﻣﺷـﺎﺑﻬﺗﻪ ،ﻫـذا وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣﻣـﺎ ﻳﺑـدو ﻋﻠﻳـﻪ ﻫـذا اﻟﺗﻔﺳـﻳر ﻣـن
ﻗﺑ ــوﻝ ﺑـ ـﺎﻟﻧظرة اﻟﺗطورﻳ ــﺔ ﻟﻠظ ــﺎﻫرة اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن ذﻟ ــك ﻻ ﻳﻌﻧ ــﻲ أن اﻟﻌﻧﺎﻳ ــﺔ اﻟرﺑﺎﻧﻳ ــﺔ ﻟ ــم ﺗﻛ ــن ﺗرﺷ ــد
اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻳن اﻟﻔﻳﻧﺔ واﻷﺧرى إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻝ واﻷﻗوم ﻣن اﻟﻌﺑﺎدات واﻻﻋﺗﻘﺎدات.
وأﺧﻳ ار ﻓﺈن اﻟﻣﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدات اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب ﻟﺗﺄﺧذﻩ اﻟﺣﻳرة واﻟدﻫﺷﺔ ﻟﻣﺎ درﺟوا ﻋﻠﻳﻪ ﻣـن ط ارﺋـق
ووﺳــﺎﺋﻝ ﻋﺑﺎدﻳــﺔ ﺗﺧــﺎﻟف ﻣــﺎ اﻋﺗــﺎدﻩ اﻟﻣﺳــﻠم ﻣــن ﻋﺑــﺎدات وﺷــﻌﺎﺋر ،إﻻ أن ﻫــذا ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ ﺑﺣــﺎﻝ أن
اﻟدواﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺷﻳﺋﺎ آﺧـر ﻏﻳـر اﻟـذي ﻧطﻣـﺢ إﻟﻳـﻪ ﺟﻣﻳﻌـﺎ ،وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ
اﻟﻌﻣوم ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ
اﻟﺗــﻲ أﺳــﻬﻣت ﻓــﻲ ﺗطــور اﻟطﻘــوس واﻟﺷــﻌﺎﺋر اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،ﻫــذا ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﻳــر اﻟــذي ﺷــﻬدﺗﻪ
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