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كا من اادنر ا سبنسنن ا ي ولنرمنشُخ ا نس راالعنواالنو ا نس اخس نشااخ نٗن ا ب(نذارسب ن
ع ا ا ا نٖ٘ ٜٔنذٖٖ٘ٔﻫ نورمنشتخف ا ا ا حنسنن ا ا ا ي ولنننس ل ا ا ااخ نو ا ا االن ا ا اادنع ا ا ا نٕٓٔٙن
ذٖٔٗٚﻫ .نو ا نننس خوااانننس ا سيف.نو ااخننوﻫااخنننس ئ ا أ ننر ن ا نو االن اادنس ا ﻫ نن ن
وسشنئدنال تكم لنعالول .ن
وحندنوَ ُّنس تنخشلن ضلنس م نوس ت شفن مهمنووهخدﻫمنوسوا نالن ا ّنن ادنردسأال ن
دنحقنسألول لنسجل ش نن دنر ن نسأل انرمنَنا ْا فنفض َنالنع م أها نحالن اخنكا منﻫا سن
أل ّمن
ِّ
س تنخشلنوس ت شفنالنشصلن ن تخىنس ك شا .ن
ت ما نس راالعنواالنع االنك ا بنع م ا نس ا سيفنننرب لنل ا نس ا منسدل ا نحاالنس وخشااان
س را ا علانصنوسر االندبس ااتلنننسألىتﻫا ا نس را ا شفنح االنس ا ا كتخبسحنننرر ااخلنس اال.نو ا ا ب(ن
س ت لمنس ر ع نوس خعظنوسخلئ انوس كت ان ن ن ئ عنسخلم لن ن ادنس ا منسدل ا .نووًا سًن
دل ب تلنسجل شئان نً نحزبنس ثنف نس ائ ندلاا دبننس ا سيفنعا ن.ٜٜٔٙنو ا نحصاخ لن
ين ب ا ًنننو اانسم ا نزلما ن ادن ا خدنسم اال لانننس شا نو ا ن
ع لنس كتخبسحن نعُ ّ ن
فلها نعرا ن اانخس نصن ا بنسذللا نن نس خالشا نسدلتيا ننسأل شكلااان ت ا ن ااعنرلمخعااان اادن
ا ًن
ىت الألن مالنس كا ين امدن ا س نسدل ها نس ا دل ن كا نسم اال نوكا منعضاخسًن
جمل سنر ن نسدل ه ن ن نورأ ل نكم نبر(نسدل ه ن دنع ن ٜٔٛٛن.ٜٜٔٙن ن
ب(نك ا ننسًن اادنس نرا و نس ملااانوس ك شااانسم ااال لا نوش ا ب نننك ا ن اادنسجمل ا عن
ا ن
ا ًنننبس ئاانس ا ملنسم اال نوعضاخسًنننسجملماعن
س ملانس و لانوسحمل لا؛نفك منعضاخسًن
سدل ك ن يخثنسحلض بننسم ال لانننسألبدم نوعضخسًنننرلماعنس النسم اال نس ا و ننن
وا ا ن نوس ا ا ألسنسدل ااسنجمل ااسنس االنسم ااال نننر شك ا ا نس ر اام لا نوبأ االسنس تي ش ا ا ن
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سدل ااسنجمل ااان ااال لانسدل فااا نوس ا ألسنسدل ااسنجل ااانس ااخ نسم ااال لانوسالوتم علاااننن
ف ولنل نوشالن نص نرولنر ت رنك ن ربو نسدلررت نننس بس نسم اال لانس ا ين
نر شكلاننن نئ انوسشنئدنس رما.نوغ نر كنك .ن ن
نُ ِّن ُنلنعر نو
اادنر ا ىتن ا نعُا فن االنح راالنع االنس ت االمنوس اات م؛نف ا نرلا لنس ت االمنفيواالنملنشن ئااعن
عادن ا انس ا بو(نوسحل ا نوس ا وبس نس ت بش لااانس را علاننن نز ال نع النس ا غمن ادن االن
سدل نننس نخس نسألخ ن.نوننرل لنس ت نّم نفيولنحيا نرمنش اِّفنو الن أوالنو ا نع ام ن
ش غا نرمنالنش اافنننع ماالنوفكا حنع الن صااصنزلا د نوحيا نع النرشااان ن ا ان تا ن االن
ل اازدسدنع ما ا ً ن ا اخس ننن س س االنرون ن را ا لنرونىتش بس االنرونننرلا ا سنس اامنس ا ا نش ا ا ﻫ .ن
فك ا مندسأاامنس نمااخنوس تئااخش نننراال غانرفك ا بحنو خ االيه نو ع ا دننس نً ا نفله ا ن اادنخاااللن
و لااان تااان نهاالن اادنس ا امنس ك ا ان خر ا لنسدلص ا بنسدلنراانن اامنوس ك ا نو اادنس اانان
س ن خشانس ر ش ان خر ه نسدلص بنسدل ين امنس ك ا .ن
ن َّلنننسﻫتم لنوكت لنس ملان دنس تخصصنسألك دمي نننرراخلنس ال ن نف الن
سأل ل ا ا نوف ا االنس خس ا ااع نوسألدش ا ا منسدل بوا ااا نوس ا اانانس ن خشا ااا نو ض ا ا ش نس ك ا ا نسم ا ااال ن
سدل ر ا نو انّ نننس اانخس نسألخ ا نن ت ا نّ نس ا امنس ك ا انوور ا نفلاالنعر ا ننكت ا نو ا ن
س ئ عنمث ولانكت نرخ ى .ن
ر االعنو االنس اخس نح فً ااانورسك ا ن ن م ااه ننن ااهخ انحض ااخبنس اانصن اادنس ا ا امن
س ك ا انرونسحل ا شثنرون ااخال نس ه ا ن ااعن ا بن مااخ(ن اادنس تخ لااق.نو ا نر ح ا ن االن
ا و ل نس ماالنننسدل ه ا نف را ًنوس ا ان الوااالمنع االنر اخسمن اادنس فااانوسخلااربننور ا ن
س ت ك ا ا نوال تكر ا ا فنس تي ا ا ش نس ا ا نع االنسدل ك ا ا نسم ااال نسدل ر ا ا نرمنشخسوهه ا ا .ن
ف ملنننسدل ه نكا منش احنحاخسبسًن تصاالًن اعنىت الأال نوش احنسم اانننس خالشا نسدلتيا ن ن
وحضااخبنس ك ا ن اادنس نر ا و نس ملااا نوسحل اخسبن اادنس ضاالخفنسدل ا مينوغ ا نسدل ا مين
س ا ينكا وخسنحيضا ومنورا و نسدل ها نوىتشا بس ن تكا بنن ا دنك ا ن ادنس ا ول نو ا س ننكاالن
ن كتا ا نس ا ا ن نرا ا ...نفضا االًنع اادن
ا ا نشا ا دن نسدل ها ا نألغا ا س نس نرا ا نوكت ااان ا ا
عضخشتلن ك ن دنسجمل عنس هلانوس ملا نر ن لنكلنر كنف ر ًن نمخنو انسألفق .ن

س رلعنولنو نس خس نننر انسنن

ن

ن

ن

ن
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و ااتئلعنرمنو ا انّفن ر االعنس ا اخس ن االن ا دب االنس ا ا سيفنعا ا ن ٜٜٔٙن أو االنف ل اال ن
ووسعااظ نوو ش ا نوم ااخ ...نصنﻫ ااخن ا نحصااخ لنع االنس ا كتخبسحنع ا نٖ ٜٔٚنوعم االننن
سجل ااا نر اات رنو ا ن تخصااصنننررااخلنس اال.نصنﻫااخن ا نس تي االن دل ه ا نس ا دل ن
ك نسم ال نع مل نو ك نو ص ح .ن
وبمب ا نك ا منس تي االنمبلمخعااانسدل ه ا نح ا َن ًن هم ا ًن االسن االنفي ا نو ا ن ملمخعااان
و ه نف ن نش وينس كتخبنع نسحلملا نر اخن ا لم من ا بشعن كاخشدنﻫا حنسجملمخعاانووراأنن
سدل ها ا نشص اافنسوض اام نس ا ا كتخبنو االنس ا اخس ن لها ا ن أو االنس ااتكم لن ا ا نس را ا ع ننن
سجملمخعا.نو صافنس ا كتخبحنو دشاان صائ لندوبنس ا كتخبنس اخس ننن خولالنفا يفنس ياثننن
كتا نسدل ها ن ا ﻫ ن ن نا نعا ن ٜٔٛٙن أواالنو االنف شااقن را ومنس ال ا نس و لااان اادن
ل سمنس منسألك دمي نس ا يب ن نع ملنس ك نس ل نسم ال نوبؤشان اال لان ا مل ن
د نخئلنس شقنوالن زسلنحلنس لخ .ن ن
و ا نشكااخمن اادنسموص ا فنرمنو كا نرواالن االسن اادنس ااهلنفصاالن ااه نرينعضااخن
اادنف شااقنسدل ها نعاادنرلماالن ااه نس شااق نوًا سًنألمنس نًا نسدل ا نكا منحيكاامن دسبنن
س ملنننسدل ه نوألمنسحلخسبنسدلتخسرلن ينرعض نس شقنو دلنسخلاربس نفلما ن لانهم ن ادن
اعنك ا ن اادنبو ا لنس اامنوس ك ا نوسحلكااا ن اادنوهااانرخ ا ى ن ا نشااكلن
وهااا؛نوح اخسبسعمن ا ن
ن.نو اعنر اكنف السن ادنس اهلن غ ا لنس نًا ن
بؤشان ررتكان تصفن تك النوس نضا نوس اِا َن
ننس صمانس رخصلان كلنعضخنننس شق .ن
وبمب ا نش ا رنحضااخبنس راالعنواالنوخرب االنننور ا و نرلمخعااانسدل ه ا ن صااخبننوس اايا ن
نا ن را بكتلننن ا نذ خوا وخ نعا ن ٜٔٚٚنحبضااخبن ال ااين اادنس ما نوسدل كا شدن اادن
رحن ا نس ا ملنسم ااال نو ا سبنسدل ا نسدل ا كخبنس ا ن يور ا نسدل ه ا نننس خالش ا نسدلتي ا نن
سأل شكلا نوسال ت سدن ت ن ملنسم ال نس ك ينننسدل ه .ن ن
و ا نكا منسوتما منسجملمخعاااننن كا منوسحا ننن ا نسدل ها ن خالشااانف ولنلا نسأل شكلااا ن
سعت ا بسًن اادنعا نٗ ٜٔٛنحبضااخبنس ك ا س نوسخلاربس نوس رخصاال نسدلتنخعااا ن صا بسًنغنلا ًن
خ ااعنكاالن ا نس ت كاالنس راالعنواالن اادنع اامنوخااربنننن اال يفنو ش ا نشتصاافن ااأفقن ااال ن
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ع ا دل نو خسوهااان ش ا نن ااعن ا ش نس ك ا نس ا ا يب نو همااان ش شاااننن رااال نس ك ا ن
وس م.نف نﻫ سنسالوتم من خفنجن نس رهل نس كتخبن مس علالنس ا بو نش ا نخاربننغنلاان
ننس ت المنسجلا نننر شكا نننرلا ال نس ا انوسألدشا منسدل بوااا نو ااخفنجنا نس ا كتخبن
ع ا نسحلمل ا نر ااخن ا لم منش ا نخااربننرك دميلااان تملاازننننس ال ا نس و لااا نوبؤشااانو شااان
ك ا نسم ااال نو ا لنننس ت ا بشع نو ااخفنجن ا نرلمخعااانسدلهن ااينس ال ااا نسدل ح ااخ ن
س كتخبنمجا لن ىتجنا نوس ا كتخبنﻫرا نس ئ ا نوس ا كتخبنروا ن خ اخجن نمبا نسكت ا خحن ادن
س لااانس ملااانوس م لااا نوس ت ك ا نسال ارتس لل نوس تل ا ببنسمدسبشااانوس تنًلملااا نوسخل ااربنن
س ئخش ااننن ن ا نسدل ا نو اام منس ااتم سبﻫ نوس اات الذل ...نفماادنسدلمكاادنرمنو ااخلن من
س لااانس هلااانوسألرااخ لانعن ا نس راالعنواالن ا ن ع ا ن ااعنﻫ ا حنس لئااانفأخ ا نس ك ا ن
ورعئ نس ك  .ن
و رن ح انمملزنننن ه نس رلعنوالنعنا ن ا بنرمنشت ا نس ا كتخبنع ا نسحلملا ن
منمدسبننسجل انسم ال لانس دللاننن لزش نوشت نس كتخبنوالنس اخس ن أ اان
ن
ر خن لم
سدل ها نس ا دل ن كا نسم ااال نننف ولنلا ن خالشا نسدلتيا ننسأل شكلااا نسعت ا بسًن اادنعا ن
 ٜٔٛٛنوﻫ ا ا نس ا اارتننس ا ا ن خ ا ا نعال ا ا نس رخصا االانوسمدسبشا ااان ا اال نف سف تا االنننس ا ا ن
وسحلض نورشكحنننسألعما لنس ملاانوسمدسبشاا نف رشا نفلالنحباقن ب اانننسألدبنوسخل اقن
وس تخس ا ااع نوعنا ا ا نسوتها ا ا نبأ ا ااتلن م ها ا ا نو ا ا ا نمورا ا ا نو ا ااانس ا ااخ نسم ا ااال لان
وسالوتم علااانو دسبعا نعا ن ٜٜٔٙن ا بنسننرمن كااخمن ا نننس خالشا نسدلتيا نن ش ا ًن
اادن ت اال نفأش اكحنننس تخئ اال ن اربس نسجل ااا نوك ا منعم ا ا نننسدل ه ا نش ااتمنمبر ااخب لن
وشنهاالن اادنحكمتاال نفك ا منرك ا ن ا نبرش ا ن ناالنﻫااخنهف االنس خس ااعهنوسالوته ا دننن كللاافن
سدلخ فنس ر ع نس ا ينحي اقن را نسم اال نننر اكنس خس اع.نوكا من ادن دبسكالنذلا سنس الن
أ ل االن مل ااسنس ها نسم ااال نأل شكا نس راام لانوبأ ااتلن اال نو ئا نخش نبؤشااان ت ااان
لنسأل ل نوﻫخنف لنشص نرمنشت نلن دنملنش ششنسأل ل نوش ن ن ولل .ن
وك ا منمما ا نبرشت االنكا ا كنح ر االنع االنس ترا ا بننرﻫ االنس اامنمم اادن ا ا نشك ااخمنذل اامنرا ا ان
ضاالانس ا ن ا ن تااخى.ندومنرمنشن االنك ا كنس تر ا بننع م ا نسأل اااننن اخسونهمن
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سدلخت ااانننسجملتم ا نسم ااال لانورلتم ا نسأل ل ا نسدل ا ما.نفك و ا نفت اخسحنر ا بن ا ن
كخمن نسالوته دنسجلم ع  .ن
ﻫ سنسحل نع لنس تكم لن ئل نس امنس الىت اان لا منسحلكامنس را ع نكا منشخسىتش نالن
كا ا كنرا ا ان ا ا نالن ت ااخف نننس ما ا ن النوا ا دبسً نوﻫا ا نسجلا ا رننننسجلها ا ن ا ا رينس ن ا ا ين
وسالوته ا ا دننن ع ا ا دنن كلل اافن ا ا ن االن ا ا نس اات نع ل االنع اامنس م ا ا نننس تخصص ا ا ن
س را علا ن اخس ًننن ا نس نصااخ نوب ئها ن اال ع نس ز ولااانوسدلك ولااا نروننن عا دننفهاامن
سحلكمنس ه نسدل ومننن خ نح كملانس امنوﻫلمنتل .ن
ك سًن نك منس رلعنولنش وين خس افنحخسبشاان اعن النس ما ن ادنر ا لنوىت الأالن
حخلنابسأهمنس ن شان لنسألحك نوس ت وينسدل ت ن نوسعرتسفهمن ا ن اخف نسجلا رنن ا شهمن
ع االنس ااخ ن ااوبسأهمنخخف ا ًن اادن ا نسخل ا وهنع االنسدلااأ خف نو اادنﻫ ا حنسدلخس اافن ا نك ا من
شتن و لنﻫ ال نس م ن ادنبوسشا نش اخدن ضاه ن نعها نس صاي انب ا نسننعانهم نصن َ ْادن
َ ﻫمن دنس م نعربنس وم.ن نك من ّظنﻫ ال نس م نننعا نسجلها ن اوبسأهمن ش ا بسًن
ااال انوخراالانس تااخب ننن اال ال ن ااعنسحمل ا فًين اادنرﻫاالنس اام نو ا ًنمم ا ن ا نش ا حن
س تص شحن وبسأهمن دنفتنا.نوس رلعنس خس نحينش وين خس فنﻫا ال نس ما نشتم النع ا بنن
س اادن لمل ااانننهبف ااعنسدل ا اال نع االنسألأم ااانسألعا ااال ه نفه ااخن ااعنرو االنش ا ا بﻫمنفلم ا ا نسب ضا ااخحن
ألو هم نفيولنمي كنسجل رننرمنشص نﻫخن رشلنسدلخ ف نوشنر حنزلت َّ ًن رخسﻫ نوسألد ا.ن ن
وك ا سًن ا نكنا نرحا وبحننن ااأ انسجلا رننﻫا ح نفل اات للننن و تاالنردلا ًنوح ا ننع االن
وس ااعنسأل ااا نفا ىنرمنسدل ااأ انﻫا ن ختص ا بن لا ُمن ا نشا سحنح ا ً نوعا نسخلراالان اادنس نا ( ن
وشتا ا ك ن خ االن ا ا ي ول نﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﮊنذسألحا ازسب ن ٖٜنفخر االانس نا ا (نﻫا ا نس ا ا نسف ا ا نس كا ا نوس االنسحللخش ااا ن
وسحلكااان ااعنس ا امنوسحللا ن نووّا نح ااانسجلمااخدنوس ت لا نو ا شسنس ارتسث نو ا نواات نعاادن
ر كن دن فنسجملتم نسم ال لانعدن ك وانسخل شانوس خ ئلانو خ عنس ل دننوس ش دن .ن
و دن خغ نﻫ حنسجل رننسدلئ خ انننوً نس رلعن أكل نسدل و لانس لا ن ا امنس كا ان
مب نشتصفن ل نو نش ز نسأل انرمن دن لن دنح كملانس امنوﻫلمنتل.نف امنس كا انعنا ن
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س خس نالنش فنعن نكخولن ص بنﻫ سشانع ا نو نﻫخن النر اكنو ا ح نسدلصا بنسدلنرانن
ألحك نوسألفك بنوس خ نو لسنننر كنسفتئ ًنع لنس نانس ن خشا؛نألهن نﻫ نس ل منسدل از ن
تنزشاالنﻫ ا ينس ا امنس ك ا انورحك اال.نورمنوااز سًنك ا سًن اادنسمشااك ال نس ا نش ا ن نه ا ن
س ارتسثنسم اال ن ا نوا نوتللاانغلا بنس ت ّكا نوس تا نّ ن ا امنس كا ا.نو ش ا بنبوسشا ن
س فنع لنزلكمنس امنسجملل .نو لنبوسش نس فنك منسوته دسًن ز هنمنوظ وفهم .ن
وسدلرااك انس ك ااربىنس ا نك و ا ن ا ملنس ر االعنس اخس ن اادنبدودنس االنع االنسوته دس االن
س ن شا نﻫ ن خس فن لن دنش ا ّنومنرو اهمن ادنرﻫالنس امنس را ع نحاينالنشن راخمن
س ضاالانس ا نﻫا ن خ ااعنسالوتها د نوالنشنًا ومن ن ا نكت االنس راالعنس اخس نو ا نش لااأومن
ن ن رااانرشااخ ناخ ا شدنعُ ِف ا ْ ن اانهمنوعاانهمن خس اافنس ر ا ور نفلخحااخمن ا ب ن ااأمن
س ر االعنس ا اخس نوسحا ا ن اادنﻫا ا ال ن ااعنع مه اامن نص ااخ نس ر االعنس ا اخس نس ن ا ا ننذلا ا ال ن
وسدل ب انذلمنمج انو صلالً .ن
وكا منع االنرﻫاالنس اامنس ن ا شدن راالعنس اخس نرمنشتا ك وسنرمن ا نشااأ ن االنﻫااخن ا ألن
سوته دشا ااا نورمنشت ا ا ك وسن خ ا ااانس م ا ا نس ا ا ينش غ ا ااخمنننسالوت ا ا بنذلا اام نهس ص ا ا لاننن
سدل ا ألنسالوته دشااانرل ا دنرﻫ اخس نمينااعنعنه ا نس اامه نوشت ا ك وسن ااخذلم نه اادنروك ا نشاالئنًن اادن
نعْنماالن ااأهنمنر ااه وسنرو ا هنم نو ا خسن
ل ْنهِ النمب ا نسجملته ا شد نوع ا ِن
ا ألنسالوته ا د نفنِ َن
وها ا ﻫمنوو ا ا أسنرو ا ا عمنننو ا ا نسحل ااق نوﻫ اامن ااأوخبومنالنزل ااانرخئ ااأوسنرونررا ا خس ن
نردسحن لالنسوتها ُدح نوو النشا عنًن ا نبنسًنننو اسن
و تَّ ُهمنو ٍه نألمنسننش من كلن انهمن ا َّ
سأل .ه ن
من ا ا نورا ا حن اادن ئا ا نس ا ا ألنوسال صا ا ال ن اادنس ت زش ااان ر االعن ا ا ك سًن ضا ا لن
وع مل ن نش ك ن ل ن دنس ر نك منس خ نس سىتينشك ن دن دسدح ن

الرْزء فيه حين يـُ ْفتَـ َق ُد ن
المرءُ مـا دام َحيَّـاً يُستهـا ُن بـه *** ويَـ ْعظُم ُّ

نوب االن اادنع اام ن
و ااألنسننرمنياازينس راالعنواالنس اخس نع االن ا ن ا نورمنش ا ب نفلما َّ
وخّ لن دنربشانول ا.نوه و نننو و ن للنبسو خمه .ن

بحوث ودراسات
الشورى بين النص والتاريخ
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الملخص
إف جوهر ما تقوـ عليه الدولة يف اإلسالـ هو الوظيفة العامة اليت ربقق سيادةً ونظاماً لألمة يرعػ اؼباػاا الديةيػة
والدنيويػػةو وتع ػ سد متساػػات الدولػػة واجنظاػػا والةظػػاـ ال ػ ل حقينػػا وسػػاعي ل قيػػق مقا ػػد ػػرعية وعليػػه نػػمهف ا يػػة
الدولػػة وددوم نػػا واس ػ قرارها امػػور وليقػػة الاػػلة لقػػدراا عل ػ الونػػال لاؼبقا ػػد العامػػة لل ػريعة اإلسػػالميةو واؼببػػدا ال ػ ل
اس قر عليه اعبينور هو اف والية اغبقم يف اإلسالـ إمنا تقوـ لاالخ يار اغبػر او ال ػور واف ال ػور ي ػدد مفنومنػا
وت غري فبارس نا تبعاً للظروؼ اؼبخ لفة عل رط ربقيق اؼبقا د اليت حدَّدها ال ارع اغبقيمو
تب ػػذ ه ػ ا الدراسػػة يف ذبػػدد مفنػػوـ ال ػػور عػػا ال ػػاريو انفالع ػاً م ػ الػػة ا ػ وتق ػ ع ػ ـب ل ػ
الةظريػػات واءرال الػػيت اس ػ وعبنا الفقػػر اإلسػػالمً نظ ػراً وفبارس ػةً يف مراح ػ ـب لفػػة م ػ تارخػػه مػػازةً اعبوانػػل الفريػػدة
ؼبتساة ال ور اليت تا ق مةا اف نفاخر هبا العاملو
الكلمات المفتاحية :ال ور الدولة الوالية الالفة االخ يار اؼبواطةة الاياسةو
Shura (Consultation) between Text and History
Abstract
The essence of the state in Islam is to be a public office that maintains the
sovereignty of the ummah and a system that takes care of religious and civic interests.
The system and institutions of this state are means to attain purposes of Islamic law.
The importance of the state, its durability and stability, are closely linked to its ability to
fulfill these purposes. The established principle in Islam is to have a government
through a free choice, or Shura. The concept of Shura is under continuous renewal and
its practice varies depending on different conditions needed to achieve purposes set out
by the Wise Legislator (Almighty God).
This study examines the renewing concept of shura in history based on the
original text, and reveals the various theories and practices of Islamic thought in
different stages of its history, highlighting the unique system of Shura.
Keywards: Shura (public consultation), State, Governance, Authority, Selection,
Citizenship, Politics.
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مقدمة:
يعػ سد ماػػفل ال ػػور واحػداً مػ اؼباػػفل ات الاياسػية اإلسػػالمية ال ػػاععة الػػيت ورد
نا ػػنا يف الق ػػر ف الق ػػر ولقة ػػه لق ػً يف حق ػػم العي ػػوـ واإلط ػػالؽ وظلَّػ ػ إحال ػػه علػ ػ
الفروع معلَّقة نيا انفك حي دالالت وإحالات لغوية و رعية وتارخيػة وواععيػة ت ػداخ
احيانػاً وتفػػرتؽ اخػػر ل ي ػ معػػاين ان ػػفارية سػػاهم تاػيسبنا يف تعييػػق اػػبالية اؼبفنػػوـ
وإعاعػػة ناعلي ػػه الاياسػػية واالج ياعيػػة تػػارة لػػاعبيود الظػػاهرل علػ الػػة الػوارد يف ا مػػر
لال ػػور كيػػا س ػي َّبّي يف ال ديػػد اال ػػفالحً وتػػارة لعػػدـ ال ةاسػػق الػػدالذ إذا اخ ػ نا
لاالع بػػار خػػر مػػا تو َّ ػ إليػػه نقػػه الداللػػة اؼبعا ػػر م ػ اف إل ػراز اؼبعػػى عل ػ وجػػه يق ضػػيه
ٔ
العق ويرتضيه ورلي ا نقار يف سياؽ هو وليد الفقػر دثِّػ القػانوف العليػً الاػ ي
ٕ
وؽب ا كان اؼبعاين ال ا لفاظ هً اؼبقاودة يف الةظمو
ويضػ ػػفرب اؼبفنػ ػػوـ َّإمػ ػػا لػ ػػاػبروج ع ػ ػ روح ال ػ ػريعة ومقا ػ ػػدها واالل ػ ػػاـ لاغبػ ػػدث
وال اريو لاسم االج ناد وال ديد و َّإما لعدـ العثور علػ القولبػة اؼبةاسػبة لدراسػة اؼبواػوع
وربديػػد الةي ػػه اؼبعرنيػػة نقػػد يػُػدرس اؼبفنػػوـ لو ػػفه مب ث ػاً م ػ اؼبباحػػذ الفقنيػػة الغالبػػة يف
يتسس لفروع العبادات او اؼبعامالت مثػ  :الاػالة
ال بويل اليت حي نينا ال قعيد ال ل ِّ
والظكاة والعقود كيػا حػدث مػل القااػً ار لقػر البػاعالين عةػدما مةػل ناػو عقػد اإلمامػة
لعػػد انعقػػادا لالقيػػاس عل ػ عػػدـ ج ػواز ناػػو الػػوذ عقػػد الػػظواج لعػػد انعقػػادا ٖ لػػالرغم م ػ
مةاسػػبةً ل فريػػل
االخػ الؼ البػ ِّػّي لػػّي هػ ي العقػػدي ووجػػود ماػػادر ػػرعية اكثػػر ح يػةً و َ
هػ ا اغبقػػمو ومػ الػرز اؼب ػػقالت الػػيت واجن نػا ا ُمػػة يف هػ ا ال ػ ف م ػػقلة اال ػػفالح
واس ػ عياؿ اؼبا ػػفل والا ػػةاعة اال ػػفالحية وال س ػػيس علين ػػا إذ إف ع ػػدـ ا ػػبي دالل ػػة
اؼبافل يفضً إىل ربوالت مفاهييية خا ة مل عدـ عفعية دالل ه يف اؼباادر ا ليةو
 1عامر ن ً اضبػدو فكرة النظم بيين وويوا اجعزياي فيق القيركن الكيريم اإلسػقةدرية :مة ػ ة اؼبعػارؼ ٜٔٛٛـ
صٕ٘و
 2اعبرجاين عبد القاهرو دالئل اجعزاي تعليق :ؿبيود ؿبيد اكر القاهرة :مق بة اػباقبً دوت صٖٙو
 3الباعالين الو لقرو التمهيد فيق اليرد عليل الملحيدة المعولية واليروافو والخيوارج والمعتزلية لػريوت :دار الفقػر
العرر طٔ دوت صٜٔٚو
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وظن ػ ػػرت م ػ ػػقلة اخ ػ ػػر سبثَّل ػ ػ ػ يف ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود و ػ ػ ػ دعي ػ ػػق ورؤي ػ ػػة واا ػ ػ ػ ة
لليتساات اإلسالمية ال قليديػة مثػ الاػلفة ال ػريعية اؼبيثَّلػة يف اهػ اغبػ والعقػدَ :مػ
اؼبخولػػة ل عييػػةنمو ومػػا ػػفاامو ومػػا الفئػػات وا عػراؽ الػػيت دثِّلو ػػاو ومػػا
هػػمو وَمػ اعبنػػة َّ
منامنم الاياسية واالج ياعيةو وما ت لريهم يف اجمل يل اؼبالمو وما الوظػاع اؼبةوطػة هبػمو
وه دثِّلوف فوة اجمل يل اؼبالمو
تب ػػذ ه ػ ا الدراسػػة يف الػػدالالت العييقػػة ؼباػػفل ال ػػور يف ادليػػات ع ػػدد م ػ
اؼبفق ػ ػري اؼبعا ػ ػري وتر ػ ػػد ربوالتػ ػػه اللاػ ػػانية والاياسػ ػػية واالج ياعيػ ػػة واسػ ػػباب ه ػ ػ ا
ال ػ ػػوالت والعاده ػ ػػا ؿباول ػ ػػة اس ػ ػ قةاا الفبق ػ ػػات ال ػ ػػيت ت ة ػ ػػاوؿ س ػ ػػريورة ال ػ ػػوؿ ال ػ ػػدالذ
للياػػفل و نض ػالً ع ػ اؼبوالمػػة لػػّي الواعػػل اعبديػػد لل ػػور وا طػػر ال ػيت دق ػ دؾبنػػا يف
اغبي ػػاة الاياس ػػية واالج ياعي ػػة والفقري ػػة وربدي ػػد حق ػػوؿ اؼبيارس ػػة و ن ػػاؽ هػ ػ ا اؼبيارس ػػة
اؼبة ظرة و لارهاو
أوالً :فق مفهوم الشورى
 .2فق االستعمال القركنق:
ورد لف ػػش ال ػ ػور يف موا ػػعّي مػ ػ الق ػػر ف الق ػػر اُس ػػةد يف اح ػػد ا إىل اعبياع ػػة
ػبل ن ػػظوؽبا ومعةاهػػا ال ػ ل
واُسػػةد يف اءخػػر إىل الرسػػوؿ و ولق ػ يػػة ورد نينػػا اللفػػش سػ ُ

خ لػ ع ػ معػػى ا خػػر وهػػو مػػا اغفلػػه لعػػن اؼبفا ػري والفقنػػال عةػػد تعسراػػنم ؼبا ػ لة
ال ور لّي اإللظاـ واإلعالـ إذ ضبلوا اءية ا ُوىل علػ الثانيػة تع ساػفاً مػل الفػارؽ الوااػ
يف اإلسةاد والضيري واؼبواوع ل قرير عدـ إلظامية ال ػور وا ػا ل فييػل اػبػواطر ال غػري

وسةةاعش ذلك يف ؿبلّه إف ال اهللو
يع ػ ػ سد القػ ػػر ف القػ ػػر اؼبرجػ ػػل ا وؿ ال ػ ػ ل يا ػ ػ يد مةػ ػػه ماػ ػػفل ال ػ ػػور ومبادعنػ ػػا
وعواعدها وعد جال اغبديذ ع ه ا اللفش يف:
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او سورة ؿ عيراف :عاؿ تعاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﮊ ( ؿ عيراف)ٜٔ٘ :و
وم اعبدير ذكرا اف سورة ؿ عيراف هً مػ الاػور اؼبدنيػة وسػي يف إيرادنػا لةيػة
الثانيػػة ا ػػا مقيػػة وهػػو مػػا جعلةػػا نا ػ نس لػػبعن مباحػػذ علػػوـ القػػر ف يف اؼبقػػً واؼبػػدين
وخا ػػاع كػ ػ مةني ػػا ن ػػالقر ف اؼبق ػػً ع ػػا العقي ػػدة ووا ػػل اؼبب ػػادئ وا ػػوؿ الديةي ػػة
والقواعػد ا خالعيػػة والقػػر ف اؼبػػدين عػا يف ُجلِّػه ال ػريل وهػ ا ياػاعد علػ ال فريػػق لػػّي
اؼبعةيّي الواردي يف اءي ّيو
يػ مر اهلل تعػػاىل يف هػ ا اءيػػة رسػوله  اف ي ػػاور ا ػ اله ( َو َ ػػا ِوْرُه ْم) ومػ اؼبعلػػوـ
يف ك ل اللغة اف طلل اؼب ورة يعين االس ارة وهو امر للوجػوب كيػا يػدؿ الاػياؽ وال
ػػارؼ للوجػػوب لق ػ ا خ ػ هب ػ ا اؼب ػػورة غػػري ملػػظـ يف الاػػياؽ القػػر ين( :نػػمهذا عظم ػ
ن وّك عل اهلل)و
ويقرتف لفػش ال ػور يف هػ ا اءيػة لػا مر (ﭭﭮﭯﭰ) ،وي ػري الفػال إىل اف
اه ػ ال وي ػ عػػد اخ لف ػوا خباػػوص الغايػػة م ػ م ػػاورة الة ػ  ا ػ اله نقػػاؿ لعضػػنم:
"ام ػػر اهلل نبي ػػه  يف عول ػػه( :ﭭﭮﭯﭰ) دب ػػاورة ا ػ اله يف مقاي ػػد اغب ػػرب وعة ػػد
لقػػال العػػدو تفييبػاً مةػػه لػ لك نفاػػنم وت لسفػاً ؽبػػم علػ ديػػةنم ولػػريوا انػػه ياػػيل مػػةنم
وياػ عّي هبػػم وإف كػػاف اهلل  عػػد اغةػػاا ل ػػدلريا لػػه امػػورا وسياسػ ه إيػػاا وتقودػػه اسػػباله
ٗ
عةنمو"
ويةق الفال يف معى عولػه تعػاىل( :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ)؛ اف اهلل  ام ػ ػػر نبي ػ ػػه  اف ي ػ ػػاور ا ػ ػ ػ اله يف ا م ػ ػػور وه ػ ػػو ي تي ػ ػػه وح ػ ػػً
الايال نه اطيل نفس القوـ وإف القوـ إذا اور لعضػنم لعضػاً وارادوا لػ لك وجػه
 4الفػػال ؿبيػػد ل ػ جريػػرو وييام البيييان فييق تفسييير القييركن لػػريوت :متساػػة الرسػػالة ربقيػػق وا ػ يل لاػػاـ ع ػواد
معروؼ وعااـ نارس اغبرس اين طٔ ٗ ٜٜٔجٕ صٖٗ٘.
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اهلل عػػظـ ؽبػػم عل ػ ار ػػداو٘ وعل ػ ه ػ ا نػػمهف ال ػػور اؼبفلولػػة م ػ الرسػػوؿ  هةػػا غػػري
مقيَّدة والقياس جرل ؾبر اؼبفلق واؼبقيَّد كيا يقوؿ ا وليوف.
ويظنر لفش ال ور يف اءية يف سياؽ اغبديذ ع مشاعػ الرسػوؿ الةػ والقاعػد ويف
سياؽ رلي وحدة اعبياعػة اؼباػلية وال فاننػا حػوؿ عياداػا اؼب يثِّلػة نيػه حبيػذ اسػ بل مبػداَ
ال ػػور صبلػةُ خاػػاؿ (الرضبػػة واللػػّي والعفػػو واالسػ غفار والػػدعال ؽبػػم) مث اؼب ػػاورة يف
ا مور عل تفاري اؼبفاري يف عيوـ ا مر وهو مػا يتكػد اف الداللػة الراج ػة لةيػة هػً
لليضػػً
إع ػرار مبػػدا اؼب ػػورة ال ػ ل يع ػ سد م ػ مشاع ػ الةبػػوة تفييب ػاً نفاػػنم وت ػ يعاً ؽبػػم ُ
عُػ ُدماً لعػػد الفا ػ يف الق ػرار دوف إغفػػاؿ حػػق القاعػػد يف االخ يػػار ولػػو كػػاف ذلػػك عل ػ
حااب رال ا غلبيةو
بو سػػورة ال ػػور  :عػػاؿ تعػػاىل :ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮊ (ال ور )ٖٛ :و

تب ِّػّي هػ ا اءيػػة وغريهػا لعػن ػػفات اؼبػتمةّي الػيت ياػ قوف هبػا اػبرييػػة :ﮋﭚﭛ

ﭜﭝﭞﮊ (القاػ  ،)ٙٓ :متكػدةً اف هػ ا اػبرييػة إمنػا يةاؽبػا َمػ كػاف مو ػوناً جبيلػة
ٙ
فاتو
وهةػػا نالحػػش اف اػبفػػاب القػػر ين عػػد جػػال يف سػػياؽ العيػػوـ ولاػػيغة اعبيػػل حبيػػذ
ت ال صبيل الفوارؽ لّي اؼباػليّي نػا مر (او ا مػور) الػ ل اُسػةد إىل الةػ  يف اءيػة
ا ُوىل للفػػش ال ػػور جػػال ماػػةوداً إىل اعبييػػل هةػػا وهػ ا ي ػػري لاػػورة وااػ ة إىل ماهيػػة
اؼبعاة إذ تقوف مقرونة لاإللظاـ يف ا مر اؼب ور او اؼبة ق او اؼبَّفق عليهو
اإلرادة ِّ
ػادئ ال
وم ػ اؼبالحػػش اف ػػفة ال ػػور جػػالت مػػل ؾبيوعػػة ػػفات سبثِّػ اركان ػاً ومبػ َ
جػػوز ذباوزهػػا او ال خلػػً عةنػػا ف ذلػػك ية ػػظع ػػفة اإلدػػاف واػبرييػػة وه ػً اػبرييػػة الػػيت
تففَّػ لػػدالل نا العييقػػة اإلمػػاـ ؿبيػػد عبػػدا عةػػدما ااػػاؼ إىل هػػاتّي اءي ػػّي يف م ػػروعية
 5اؼبرجل الاالق جٕ ص ٖٗ٘و

 6الرازل نخر الدي و مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لريوت :دار الفقر طٔ ٔٔٚٚ/ٕٚ ٜٔٛو
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ال ػور وح ي نػػا يػػة لالثػػة را ا ػػا اعػػو مةنيػػا يف الداللػػة علػ وجػػوب ال ػػور وعيػػاـ
اغبقم علينا وهػ ا اءيػة هػً عولػه تعػاىل :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ ( ؿ عيراف)ٔٓٗ :و
يقػػوؿ ال ػػيو ؿبيػػد عبػػدا يف ه ػ ا اءيػػة" :إف اؼبعػػروؼ اف اغبقومػػة اإلسػػالمية مبةيػػة
عل ا وؿ ال ور وه ا ي واءية ادؿ دلي عليه ودالل نا اعو م عولػه تعػاىل:
ﮋﮞﮟﮠﮊ (ال ػػور  )ٖٛ :ف ه ػ ػ ا و ػ ػ خ ػػال غب ػػاؿ طاعف ػػة ـباو ػػة
اكثػػر فبػػا يػػدؿ اف هػ ا ال ػػًل فبػػدوح يف نفاػػه وؿبيػػود عةػػد اهلل تعػػاىل واعػػو مػ داللػػة
عوله تعاىل :ﮋﭭﭮﭯﮊ ( ؿ عيراف )ٜٔ٘ :نػمهف امػر الػرعيس لاؼب ػاورة يق ضػً
وجوهبػا عليػػه ولقػ إذا مل يقػ هةػػاؾ اػػام يضػػي ام ثالػػه لألمػػر نيػػاذا يقػػوف إذا هػػو
تركػػهو و َّام ػا ه ػ ا اءيػػة نمه ػا تفػػرض اف يقػػوف يف الةػػاس صباعػػة م ػػدوف اعويػػال ي ولػػوف
الػػدعوة إىل اػبػػري وا مػػر لػػاؼبعروؼ والةنػػً عػ اؼبةقػػر وهػػو عػػاـ يف اغبقػػاـ وا قػػومّي
ٚ
وال معروؼ اعرؼ م العدؿ وال مةقر انقر م الظلمو"
فب ػػا تق ػػدَّـ قب ػػد اف ا م ػػر لال ػػور يف اءي ػػة ا ُوىل ج ػػال ا ػػي مةظوم ػػة مػ ػ اءداب
اعبليلػػة يف ال عامػ مػػل الةػػاس حػ ال يُ خػ مبػػدا ال ػػور ذريعػػة لالسػ بداد لاسػػم ػػرعية
اعبياعة وا ُمة نال ل ّد م رمظية القاعد وحقي ه يف ا خ وال وجيه نه رلاف الافيةةو
وعلػ هػ ا نػػمهف الداللػػة ا ليػػق لاؼباػػفل القػػر ين هةػػا ت ػػه إىل اؼب ػػاورة الػػيت تقػػوف
نينػػا اؼببػػادرة م ػ القاعػػد كبػػو ا ُمػػة وعػػد ت يثَّػ ا ُمػػة يف ػػفواا او كفالااػػا تبعػاً ؼبواػػوع
وإم ػا
اؼب ػػاورة ولػػه اف ياػػففً ال ػرال اؼبةاسػػل وا ػػل َّإم ػا دباػػايرته لألكثريػػة طوع ػاً َّ
ل قػػيم رال مرجػػوح يػػر نيػػه الاػػالح نػا وؿ كػػاػبروج إىل غػػظوة احػػد والثػػاين ك وعيعػػه
 ل اغبديبية واخ يارا الا ّديق ليتـ الةاس عةدما كاف يف مرض اؼبوتو
ودق ال يييظ لّي نوعّي م االس ارة:

ِ
ػاورةُ العليػال نييػػا
 االس ػارة الواجبػة ال ػ ُيل ِظمة :وهػػً الػيت جػل نينػا علػ ال ُػوالَة م َِ
ووجػػوا اعبَػػيش نييػػا ي َعلَّػ ُػق لػػاغبرب
ال يػَ ْعلَ ُيػػوف ونييػػا اَ ْ ػ َق علػػينم م ػ اُمػػور الػػدِّي ُ
 7راا ؿبيد ر يدو تفسير المنار القاهرة :دار اؼبةار طٕ  ٜٔٗٚجٗ ص ٘ٗو
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ػاب والػػوزر ِال والعيػ ِ
ووجػػوا الةػػاس نييػػا يػَػعلَّػ ُػق لاؼباػػاا ووجػػواِ ال ُقَّػ ِ
ػاؿ نييػػا ي علّػ ُػق ِدباػػاا
ََ
ُُ
َُ
ٛ
البالد ِ
وع َيارااو
 االس ػػارة ال ػ ػ ُيعلِية :وه ػػً تق ػػوف يف غ ػػري ال ػػتوف ال ػػيت ذكره ػػا الفقي ػػه ال ػ ُ ُخ ػ َػويْظَمْة َداد لالرغم م اح ياؿ تداخلنا يف االس ػارة الواجبػة اؼبلظمػة يف كثػري مػ عضػايا اغبيػاة
ونظاـ اغبقم وال توف العامةو
ناس ػ ػػارة اإلمػ ػػاـ او اغبػ ػػاكم للعليػ ػػال يف اؼباػ ػػاع اؼب علقػ ػػة لا حقػ ػػاـ ال ػ ػػرعية هػ ػػً
اس ػػارة ملظمػػة إذا ربػ ّػر ال ػرال لاإلصبػػاع او ن ػػو ا غلبيػػة ودثَّػ ذلػػك لمهحػػد اؼباػػاع
اؼبنيػػة يف الق ػرالات القر نيػػة يف عنػػد اإلمػػاـ ال ػ اعبػػظرل إذ مل جػػظ اػبليفػػة ن ػ اؾ الق ػرالة
اؼبقيلػػة للع ػػرة وهػػً ع ػرالة َخلَ ػ والقعق ػػاع وار جعف ػػر ح ػ اس ػػار عاا ػػً
لالثاللػػة ّ
الابقً ال ل اس ار كبار الق َّػرال كػال اعبػظرل وا ػدر ن ػو نانػ ة ل ع ػري
القضاة ال ّ
ٜ
الثاللة واغبقم ل واترها وجواز القرالة هبا وطبعناو
ليػ ػػد اف ه ػ ػ ا ال اػ ػػةي سيةفا ػ ػ يف مرحلػ ػػة الحقػ ػػة عةػ ػػد نض ػ ػ ن ػ ػ نظػ ػػاـ اغبقػ ػػم
والاياسة ال رعية حبيػذ ال تػدخ االس ػارة ؾبػاؿ ا حقػاـ ال ػرعية ف ذلػك ياػي
اسػ ف الً ويف هػ ا يقػوؿ الفػاهر لػ عا ػور" :لقػد دلَّػ اءيػة علػ اف ال ػور مػ مور هبػا
الرسػػوؿ  نييػػا عػ ِّػا عةػػه لػ وذ ا مػػر وهػػو منيػػات ا ُمػػة وماػػاغبنا يف اغبػػرب وغريه ػا
وذلك يف غري امر ال ػريل ف امػر ال ػريل إف كػاف نيػه وحػً نػال ؿبيػد عةػه وإف مل يقػ
نيه وحً –وعلةا جبواز االج نػاد للةػ  يف ال ػريل -نػال تػدخ نيػه ال ػور ف ػ ف
االج ن ػػاد اف ياػ ػ ةد إىل ا دل ػػة ال إىل اءرال واجمل ن ػػد ال يا ػػري غ ػػريا إال عة ػػد القض ػػال
عّي اف اؼب اورة اؼب مور هبػا هةػا هػً اؼب ػاورة يف ػتوف
لاج نادا كيا نع عير وعثياف ن َّ
ا ُمػة وماػاغبنا وعػد امػر اهلل هبػا هةػا ومػدحنا يف ذكػر ا ناػار يف عولػه تعػاىل :ﮋﮞ
ﮟﮠﮊ (ال ػػور  )ٖٛ :وا ػػرتطنا يف ام ػػر العاعل ػػة نق ػػاؿ :ﮋﯲﯳﯴﯵﯶ
 8القػرط الػولقرو الزييام كحكيام القييركن لػريوت :متساػػة الرسػالة ربقيػػق عبػد اهلل لػ عبػػد ا اػ الرتكػػً طٔ
 ٕٓٓٙج٘ صٖٓٛو
 9ا وح الو إعزاي القراءات القركنية القاهرة :مق بة وهبة طٔ  ٜٜٔٛصٛٛو
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ﯷﯸﯹﯺﯻﮊ (البق ػ ػػرة)ٕٖٖ :و ن ػ ػػرع هبات ػ ػػه اءي ػ ػػات اؼب ػ ػػاورة يف مرات ػ ػػل
ٓٔ
اؼبااا كلنا وهً مااا العاعلة ومااا القبيلة او البلد ومااا ا ُمةو"
ودق ػ تل سي ػس نق ػػه االس ػػارة ل و سس ػل يف س ػػرية الرس ػػوؿ  نال سا ػةة عولي ػػة كان ػ او
نعلية او تقريرية ُمبيِّةػة للق ػاب وعػد لب ػ م ػاورته  ػ اله يف امػور ع َّػدة ناػ فيل
تبيّةنا يف ك ل الارية وا حاديذ الةبوية ال ريفةو
و َّام ػا الداللػػة يف اءيػػة الثانيػػة ن ضػػي وجػػوب ا خ ػ لة اع نػػا ف ا مػػر عُػػدِّـ عل ػ
اؼباػػفل (ﮞﮟﮠ) فبػػا يعػػين وجػػوب ا خػ دبػػا يا خلاػػه اؼبتمةػػوف مػ عػرارات
ف القاعد يقوف واحداً مةنمو
واغبقيقػػة اف مػواط اإللػظاـ واإلعػػالـ عػػد ت ػػداخ وال ت يػ الداللػػة القر نيػػة دخوؽبػػا
يف حيِّظهػػا ل ػ ا ادرج العليػػال -نييػػا لعػ ُػد -ه ػ ا اؼب ػواط يف اؼباػػاع ال وانقيػػة الػػيت زبضػػل
ل ػػور االخ يػػار ٔٔ والػػيت يةظينػػا مػػا يعػػرؼ يف عاػرنا اليػػوـ لالدسػػاتري الػػيت ربػػدد م ػواط
اإللظاـ واإلعالـو
ولع الػرز اؼبواعػ الػيت ياػ دؿ هبػا علػ إعالميػة ال ػور موعػ ار لقػر مػ مػانعً
الظكاة او تايري جيش اسامة وك ا موعفه  م ما لة صبل القر ف يف مقاف واحدو
والس قةاا ه ا اؼبا لة اغبااسة اليت يةبين علينا الةظػاـ الاياسػً يف اإلسػالـ ال لػ ّد
ٕٔ
م ال فريق -كيا يتكد تونيق ال اول -لّي نوعّي م ال ور ا:
 ور الرال :وهً ت يثَّ يف تقػد اؼب ػورة او الػرال او الةاػي ة لػَِي لػه اغبػق يفإ ػػدار القػ ػرار نيػ ػ اؼبتك ػػد وج ػػود جن ػػة او ػػخ م ػػا ـب ػ َّػوؿ لمه ػػدار القػ ػرارات وربيػ ػ
ما ػػتولي نا لي ػػد ان ػػه ح ػػرص عل ػ طل ػػل اؼب ػػورة فب ػ يث ػػق هب ػػمو وه ػػتالل اؼبا ػػاروف إمن ػػا
 10ال عا ور التحرير والتنوير تونس :الدار ال وناية للة ر ٗ ٜٔٛجٗ صٔٗٚو
 11ال اول تونيقو فقه الشورى واالستشارة اؼبةاػورة -ماػر :دار الونػال للفباعػة والة ػر وال وزيػل طٕ ٖٔٗٔه ػ
ٕٜٜٔـ صٔٔٚو
 12اؼبرجل سالق صٔٔٚو
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تبّي اغبق ن ال وسةورد مثاالً علػ ذلػك للخليفػة
يفعلوف ذلك عل وجه اإلعانة عل س
عير يف الاف ات الالحقةو
ويف ه ا الةوع م ال ور يظ اؼبا ري هو احل اغبػق القامػ يف إ ػدار القػرار
وربي ػ ماػػتولي ه نن ػ ا ػػور ناػػي ة او م ػػورة ليا ػ مة ػػئة للق ػرارات وإمنػػا تاػػاعد
علػ اس ق ػػاؼ الػرال الاػػاعلو ويعػرؼ هػ ا الةػػوع مػ ال ػػور لاسػم ػػور الةاػػي ة
او اؼب ورة االخ يارية او االس ارةو
 -ػػور القػرار :هػػً الوسػػيلة ال ػػرعية الػػيت تُاػ ِػدر هبػػا اعبياعػػة او ا ُمػػة عػراراً صباعيػاً

يف ػ ف مػ ػػتو ا العامػػة ننػػً ت خػ عرارااػػا وحػػدها حبريػػة كاملػػة مػػا عػػدا تلػػك اؼب علقػػة
لا حقاـ ال ػرعية سػوال نعلػ ذلػك لةفاػنا (ال ػور اؼببا ػرة) او لواسػفة َمػ يةولػوف
عةنا م اه االخ يار او اه اغب والعقد (ال ور غري اؼببا رة)و

ودق ػ القػػوؿ ل ػ ف داللػػة ال ػػور القر نيػػة يف صبيػػل موااػػعنا تفػػرتؽ إىل كو ػػا ُخلق ػاً
اػػي مةظومػػة القػػيم وا خػػالؽ اإلسػػالمية تُل ػػظـ وسبػ َػارس نردي ػاً وصباعي ػاً واف كو ػػا ناػػقاً
نقرياً ي فلل ال سػيس علػ الػة العػاـ اجمليػ ال علػ ػرعية الػة ا ػ وال ةظػري
للواعل اعبديد حال طراعق االج ناد اليت عرانا اإلماـ اؼباوردلو
 .1فق االطصواح العلمق:
لع ػػد اف حبثة ػػا ال ػػور واالس ػػارة يف االس ػ ػ عياؿ الق ػػر ين نُع ػ ِّػرج اءف عل ػ ػ الع ػػرؼ
الا ػ ػري
اال ػػفالحً ال اه ػ ػ ال ػ ػ ف م ػ ػ الفقنػ ػػال وعلي ػػال الاياسػ ػػة ال ػػرعية وعليػ ػػال ِّ
واؼبغازل وك ا نقنال القانوف الدس ورلو
ولعلػػه م ػ اؼبفيػػد لداي ػةً القػػوؿ ل ػ ف الفقنػػال نظػػروا إىل داللػػة ال ػػور يف معةاهػػا العػػاـ
اسػ ةاداً إىل اللغػػة والقػػر ف ومل حػػاولوا اخػ ال فػػورات الةقديػػة والاياسػػية لاالع بػػارو ودقػ
تفاػػري ذلػػك حبر ػػنم علػ لقػػال الداللػػة يف سػػياعنا العػػاـ ليػ اهػ كػ ػ ف وج نػػدوا
ونقاً ؼبق ضيات الواعل اي مرجعية القر ف العامةو
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عرؼ معظم الفقنال ال ور ل ا اس فالع الرال م ذول اػباة لل و إىل اعػرب
يُ ِّ
ا مػػور إىل اغبػقو وعػ َّػدؿ لعضػػنم هػ ا ال عريػ ليةاسػػل مفنػػوـ نظػػاـ اغبقػػم وان نػ هبػػم
ٖٔ
الرال إىل ا ػا "اسػ فالع رال ا ُمػة او َمػ يةػوب عةنػا يف ا مػور العامػة اؼب علقػة هبػاو"
ومػ اؼبالحػػش ا ػػم اػ َّػيةوا ال عريػ حػػق ا ُمػػة يف اخ ػ راينػػا نييػػا خ ػ اخ يػػار اغبػػاكم
وكػ ا يف ا مػػور اؼبنيػػة صبيعنػػاو ولػػالرغم مػ هػ ا اإلاػػانة نػػمهف هػ ا ال عريػ مل ياػػلم مػ
الةقػػد لقاػػرا عل ػ ػػتوف اعبياعػػة نقػػي مػػل اف الداللػػة يف ا ػػلنا القػػر ين ت ػػي الفػػرد
واعبياع ػػة او اػبا ػػةو وعل ػ ه ػ ا ن ػػمهف انا ػػل تعري ػ لل ػػور تبع ػاً لل ػػروط الفةي ػػة يف
اال ػفالح هػو" :عػرض امػػر مػ ا مػور علػ ا ُمػػة او َمػ يةػػوب عةنػػا مػ فبثلػػً ا ُمػػة
او اجمل نػ ػػدي او ا ػ ػ اب اػبػ ػػاة إلل ػ ػػدال ال ػ ػرال ني ػ ػه لالسرت ػ ػػاد ل ػ ػػه يف ػ ػػةل الق ػ ػرار
ٗٔ
الاياسً واالج ياعً واإلدارل ال ل ينم ا ُمةو"
عرنػ ال ػػور ونقػاً للعرليػػة
وال عريفػػات الػػيت عراػػةا هػػً انضػ لقثػػري مػ تلػػك الػػيت َّ
والبيئة اليت نقننا اؼباليوف يف عند الةبوة وم ه ا ال عريفات:
" -اخ بار ما عةد ك واحد مةنم ال اؼبا اري واس خراج ما عةدهمو"

٘ٔ

وعد و فنا اا حا ظبيل يف ك اله "ازمة اغبريػة الاياسػية يف الػوط العػرر" ل ػا
"دراسػػة عليي ػػة مولَّق ػػة" ذل ػػك ا ػػا عيل ػ ويف ذه ػ عاعلن ػػا تلػػك الا ػػورة اؼببا ػػفة لعيلي ػػة
ال ػ ػػور يف عنػ ػػد اػبلفػ ػػال الرا ػ ػػدي حيػ ػػذ كان ػ ػ اغبيػ ػػاة الاياسػ ػػية والدس ػ ػ ورية ت اػ ػػم
لالبااطة نعى مػا عةػاا هػتالل القَّػاب والبػاحثوف وال سػييا اف اغلبنػا (ال ػور ) خػ
لعرض امر م ا مور اليت ال حقينا نػ عفعػً مػ الق ػاب وال ساػةة حباػل ذول الػرال
ٔٙ
م ا ُمةو
 13ا ناارل عبد اغبييدو الشورى وأثرها فق الديمقراطية لريوت :اؼبق بة العارية طٕ ٜٓٔٛـ صٗو
 14ظبيػػل ػػاا حا ػ و أيميية الحرييية السياسييية فييق الييوطن العربييق :دراسيية علمييية موثقيية القػػاهرة :الظهػرال لالعػػالـ
العرر طٔ ٜٔٛٛـ صٓ٘و
 15اؼبرجل الاالق صٓ٘و
 16اؼبرجل الاالق صٔ٘و
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وعػػد اج نػػد لعػػن الفقنػػال اؼبعا ػري يف تقػػد تعريػ جػػامل لل ػػور " :ولع ػ اصبػػل
تعري لل ور دبعةاها الفقنً العاـ ال ام ؼبخ ل انواعنا هو القوؿ ل ػا رجػوع اإلمػاـ
او القااً او حاد اؼبقلفّي يف امر مل يُاَ َب حقيه لة عػر ين او ُسػةَّة او لبػوت إصبػاع

وم ػ عػػد يةضػػم
إىل َم ػ يُرج ػ مػػةنم معرن ػػه لالػػدالع االج ناديػػة م ػ العليػػال اجمل نػػدي َ
إلػ ػػينم يف ذلػ ػػك م ػ ػ اوذ الدرايػ ػػة واالخ اػ ػػاصو" ٔٚواغبقيق ػ ػػة اف ه ػ ػ ا ال عري ػ ػ ؾبانػ ػػل
للاواب ف اؼبةقوؿ نيه هو االسػ ف ال الفقنػً او االس ػارة الفقنيػة الػيت ال ؿبػي

نينػا

ع ػ الػػدلي س ػوال كػػاف ا ػيالً او تبعي ػاً ودق ػ رج ػػاف رال نقيػػه عل ػ ا غلبيػػة لظنػػور
ا دلػػة وواػػوحنا او عيامػػه عل ػ اؼبقاػػد العػػاـ لل ػػارع مث ػ رال ال ػ تيييػػة يف الفػػالؽ
الػػثالثو وكةَّػػا عػػد ذكرنػػا تفاػػري اإلمػػاـ ال ػ عا ػػور ؼباػػفل ال ػػور يف اءيػػة القردػػة إذ
عػاؿ" :لقػد دلَّػ اءيػة علػ اف ال ػور مػ مور هبػا الرسػوؿ  نييػا ع ِّػا عةػه لػ وذ ا مػر
وهػػو منيػػات ا ُمػػة وماػػاغبنا يف اغبػػرب وغريه ػا وذلػػك يف غػػري امػػر ال ػريل

ف امػػر

ال ػريل إف كػػاف نيػػه وحػػً نػػال ؿبيػػد عةػػه وإف مل يقػ نيػػه وحػػً -وعلةػػا جبػواز االج نػػاد
للةػ  يف ال ػريل -نػال تػدخ نيػه ال ػور

ف ػ ف االج نػاد اف ياػ ةد إىل ا دلػة ال

إىل اءرال واجمل ند ال يا ري غريا إال عةد القضال لاج نادا كيا نع عير وعثيافو"

ٔٛ

وذبػدر اإل ػارة إىل اف الدراسػػات الػيت تعػى ل ديػػد مفنػوـ ال ػور عػ طريػق رلفنػػا
اؼبفلق لالالفة او القيادة الرظبيػة لل ياعػة ال ربفػ لػالفروؽ اؼبنيػة لػّي اؼباػفل ات الػيت
تة يً إىل العاعلة نفانا وهو ما َّاد إىل تداخ اؼبفاهيم وإلظاـ القيػادة لاع يػاد مفػاهيم
اخػػر كيػػا هػػو اغبػػاؿ يف ما ػ لة االس ػػارة فبػػا يػػتلر سػػلباً يف منػػاـ القيػػادة ال ةفي يػػة

ويل ق الضرر لاؼبااا العامة ويعفلنا مثليا حػدث يف لعػن ا نظيػة الاياسػية الاؼبانيػةو
يق ػػوؿ ل ػػتل ػػايف يف ذل ػػك" :نيا ػػتولية القي ػػادة ع ػ الق ػرارات الا ػػادرة عةن ػػا وا عي ػػاؿ
اؼبةاػػولة إلينػػا تةبػػل اساسػاً مػ الػ الحم القامػ لػػّي إرادة الفعػ مػ جنػػة وربقيػػق هػ ا

 17اإلماـ ،نظرات معاطصرة فق فقه الشورى مرجل سالق صٗٓو
 18ال عا ور التحرير والتنوير مرجل سالق تفاري اءية ٜٔ٘م سورة ال ور و
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اإلرادة علػ ارض الواعػػل مػ جنػػة اخػػر و نياػػاللة القيػػادة عػ انعاؽبػػا ت فلػػل اف تقػػوف
هػ ا ا نعػػاؿ نالعػػة مػ وجػػدا ا واخ يارهػػا وعةاعااػػا ال اتيػػة نػػمهلظاـ القيػػادة ال ةفي يػػة لاتبػػاع
توجينات اطراؼ اخر ارب م اإلكراا واس الب غبرية اػبيػار والفعػ يػتدل إىل رنػل
اؼباػػتولية عةنػػاو لػ لك ي وجػػل إطػػالؽ ماػػتولية القيػػادة ال ةفي يػػة اػػي داعػػرة عيلنػػا الػيت
حددها القانوف الدس ورلو"

ٜٔ

واػبال ة اف الداللة اال فالحية م عددة وغري معةية سبامػاً لالقولبػة واإلسػقاط ولعػ

ماػ ػ ػ
اؼب م ػ ػ لعيلي ػ ػػة ال ػ ػػور يف عاػ ػ ػرنا اغباا ػ ػػر يل ػ ػػش اف ال غػ ػ ػريات العييق ػ ػػة ال ػ ػػيت َّ
اغبضارات واجمل يعات وال فورات القبرية يف

اؼبيادي دبا نيػه اطػاري الدولػة كػ ذلػك

ح ػ م واػػل تعري ػ ي ةاسػػل مػػل ه ػ ا ال غ ػريات وال فػػورات ويا ػ وعل تلػػك ال عقيػػدات
خا ػةً إذا عليةػػا اف ُج ػ َّ ا حقػػاـ القر نيػػة هػػً عامػػة (مةنػػا ال ػػور ) واف ا ػػقاؽبا مل
ػل يف عال ػػل ا ػػيق وإمن ػػا تركػ ػ للبيئ ػػة اؼبالعي ػػة لقػ ػ زم ػػاف
رب ػػدد ربدي ػػداً دعيقػ ػاً ومل تا ػ ّ
ومقاف لغية ربقيق طالل ال ػور اؼبةاسػل غبيػاة ا ُمػة و َّاال يق اػر ذلػك علػ راس اؽبػرـ
يف الدولة نال ور سبثِّ

بغة املة لق جوانل اغبياة العامة واػبا ةو

وعل ه ا نمهف ت اور اعبياعػة يف ػ ف مػ ال ػتوف لقاػد ازبػاذ عػرار نيػه ال دقػ
ػتونه

اف يقوف حقيه مث اس ارة خ اػباالَ او اؼبا اري اػبا ّي يف ف مػ
الفردية او ف عاـ يدخ يف اخ اا ػه او والي ػه ونقػاً للعػرؼ اؼبعيػوؿ لػه او اؼبيثػاؽ او
الدس ور ما يعين اف ال ور زب ل لاخ الؼ اؼبواوع وا طراؼ اؼب رتكة نيػه مػ حيػذ
الفالل ال رعً او القانوينو
وت سيااً عل ذلك نقد وال اا ظبيل لاللة اوالي ربقػم تعريػ ال ػور مػ
ٕٓ
داخ اؼبةظومة اؼبعا رة دوف اف ت عارض مل اؼبرجعية القر نية:
 19ايف العقيدة والسياسة :معالم نظرية عامة للدولة اجسامية مرجل سالق ص٘ٔٚو
 20ظبيل أيمة الحرية السياسية فق الوطن العربق مرجل سالق صٕ٘و
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ٔو اع يػػاد مبػػدا ال ػػور يف اؼبرجعيػػة اإلسػػالمية عل ػ مبػػدا خػػر هػػو مبػػدا خالنػػة
اإلناػػاف يف القػػوف او اس ػ خالنه الثال ػ يف عولػػه تعػػاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﮊ (البقرة)ٖٓ :و
ٕو عيػػاـ مبػػدا ال ػػور يف جػػوهرا عل ػ حػػق ا ُمػػة يف إدارة ػػتو ا لةفاػػنا ليػػد اف
تفبيقات ه ا اؼببدا زب ل يف ورها ويف وساعلنا لاخ الؼ الظماف واؼبقافو
ٖو ت ػ ػ ػ طري مب ػ ػػدا ال ػ ػػور -يف اؼبفن ػ ػػوـ الاياس ػ ػػً اإلس ػ ػػالمً -لقلي ػ ػػات اؼبرجعي ػ ػػة
اإلسػػالمية ومبادعنػػا الرعياػػة نن ػ ا اؼببػػدا ل ػ يػػت شبػػارا َّإال إذا احػػيي لضػػيانات عانونيػػة
وواععية ِّ
سبق اعبياعة الاياسية م ال يسل له سبسعاً نعلياًو
ثانياً :التوور التاريخق لمفهوم الشورى
ظنر مفنوـ ال ور يف البواكري اإلسالمية ا ُوىل حيذ ربددت طراعقه وؾباالته
ورجاالته وذلك انفالعاً م ما لة اإلمامة القا ومني نظاـ اغبقم او ما ياي
اؼبةن االتّباعً ال ل يع يد الفريقة الداعرية او ا نقية يف سياسة الدولة ال طريقة
تعام متساات انظية اغبقم لعضنا مل لعن وطريقة تفوين الالفات الدس ورية
نمهما إمامة ديةية و َّإما
(اؼبرجعية) وال ريعية والقضاعية تبعاً ؼبا اس قر عليه امر ا ُمة َّ
ملك ورالً و َّإما سلفة تةفي ية عاعية عل ال راكة و َّإما نظاـ رعاسًو انظر ال ق
اء :
هيئة الشورى
اكمة أو الشعب

اجمام أو
الحاكم
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دثِّ ه ا ال ػق نػوعّي مػ انظيػة اغبقػم القاعيػة علػ نظريػة اإلمامػة ا وؿ ياػ ةد
إىل الةظريػػة الػػيت تقػػوؿ لػػالة ٕٔ ال إف اإلمػػاـ مةاػػوص عليػػه ديةيػاً ول ػ لك ننػػو و ػػً
الة ػ  مػػا يعػػين اف ك ػ ان ػواع ال ػػور لالةاػػبة إليػػه غػػري ُملظمػػة ننػػو إذف دثِّ ػ مركظيػػة
م فػ ِّػردة يف الدولػػة واجمل يػػل إنػػه مركػػظ الػػداعرة وؿبورهػػا والق ػ خضػػل لػػه ودثِّػ ه ػ ا الةػػوع
ا نظيػػة ال ػػيعية عل ػ مػ ِّػر ال ػػاريو اإلسػػالمً وعػػد ازب ػ اخػػرياً ػػق "واليػػة الفقي ػػه" او
"اؼبر د ا عل "و نن ا الةيوذج داعرل يع يد مركظية اإلماـ عل حااب ال ور العامةو
َّامػػا الةػػوع الثػػاين م ػ ا نظيػػة ن يثِّلػػه الةظريػػة الػػيت تةػػادل لاالخ يػػار ٕٕ ال إف اإلمػػاـ
وإمػػا لواليػػة العنػػد مث
ُخ ػػار لال ػػاور والرتااػػً َّإمػػا لو ػػية اإلمػػاـ الاػػالق مث البيعػػة العامػػة َّ
وإمػػا دببايعػػة عامػػة مبا ػػرة عػػد ناػػيينا اليػػوـ ان خال ػاً وهػػو مػػا نعلػػه اػبليفػػة
البيعػػة ايض ػاً َّ
الرا ػػدل اػبػػامس حػػّي خلػػل نفاػػه ننػ َّػم اعب ػ سم الغفػػري لبيع ػػه وهػػو م ػ هل اه ػ ال ساػػةةو
ويع سد منوذج اػبلفػال الرا ػدي خػري مثػاؿ علػ انػواع االخ يػار الػيت يع َّػا عةنػا ايضػاً ل ػور
االخ يػػار وهػػو منػػي داعػػرل لقةػػه خ ل ػ عػ الػػةيي ال ػػيعً يف اف اإلمػػاـ لػػيس ؿبػػوراً او
مركػظاً لػ عاعػػداً يف ماػ و انقػػً مػػل ا ُمػػة وناػػق واحػػد ننػػو نػػرد مػ انػراد الػػداعرة العامػػة
وإم ػػا ل ف ػػوين اإلم ػػاـ
واػبا ػػة ن ػػرد م ػ ا ُم ػػة ال ػػيت تا ػػففً ان ػراداً دثِّلو ػػا َّإم ػػا مبا ػػرة َّ
لػػال عيّي ويف ه ػ ا وذاؾ نػػمهف اإلمػػاـ دثِّػ وحػػدة الػػداعرة ا يفػػة لػػه ال مركظهػػاو يقػػوؿ ال ػ
حػػظـ الظػػاهرل" :لُعػػذ رسػػوؿ اهلل إىل ا ُمػػة لعث ػاً ما ػ وياً ال تفرعػػة لػػّي رج ػ وال ام ػراة وال
ٖٕ
لّي عبد او حر نالق عةد اهلل سوالو"
ولق ػ إمامػػة االخ يػػار عػػد ت ػػوؿ إىل ػػق عيػػودل ي خ ػ مبػػدا ال ػػور نيػػه منف ػاً
تةازلي ػ ػاً احيان ػ ػاً ومنف ػ ػاً تاػ ػػاعدياً احيان ػ ػاً اخػ ػػر مػ ػػل اخ ػ ػ الؼ م ػ ػواط اإلل ػ ػظاـ واإلعػ ػػالـ
لاخ الؼ متساة االس ارةو وال ق اء يوا الةيي اؼبقاود:
 21اؼبقدسػػً الػ ار ػري و المسييامرة فييق اييرح المسييايرة فييق العقائييد ربقيػػق :عػػظ الػػدي معيػػيش كيػػاؿ الػػدي
عارل لريوت :اؼبق بة العارية طٔ ٕٗٓٓـ صٕٕٙ-ٕٗٛو
 22اؼبرجل الاالق صٕٗٛػو
 23ال ػ حػػظـ الػػو ؿبيػػد علػػًو اجحكييام فييق أطصييول اكحكييام ن ػػر :زكريػػا علػػً يوس ػ القػػاهرة :مفبعػػة العا ػػية
دوت صٙٚو
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اإلماـ

هيئة ال ور

ا مة او الرعية
يفار ك مافل اوردناا يف ال ور واالس ارة و ور القػرار
نن ا ال ق عد ّ
و ػػور الةاػػي ة الػ ل ي ػػري إىل العالعػػة لػػّي الػراس والقاعػػدة يف صبيػػل ال ليػػاتو يقػػوؿ
نا ي ناار يف ك اله "مفنوـ ا ُمة لّي الدي وال اريو" وهو يةقػ عػ اؼبػاوردل مفنػوـ
ال ور واغبقم" :ا مريَ :م تقػوف والي ػه عامػة يف اعيػاؿ خا ػة ال إنػه اغبػاكم الػ ل
ياػػوس اؼباػػليّي يف إعلػػيم معػػّي يف صبيػػل ا مػػور نن ػ ا اعبيػػل لػػّي العػػاـ واػبػػاص هػػو مػػا
ٕٗ
دق اف يقام ا ُمة اإلسالمية عاية عيوديةو"
ويف اغبقيقػ ػػة نػ ػػمهف مضػ ػػامّي ه ػ ػ ا ا ػ ػػقاؿ وحقيق نػ ػػا اخ لف ػ ػ لػ ػػاخ الؼ الظمػ ػػاف
واؼبقػػاف نلػػم ت خػ ػػورة ذبريديػػة اخاػػة لال ػػة وإمنػػا ت ػػعب نينػػا ا نقػػار والةظريػػات
والدراساتو
وعد ذكرت اؼباادر ال ارخيػة اف اػبليفػة عيػر لػ اػبفػاب  ان ػ ؾبلاػاً ػبه رظبػً
يرجل إليه يف عراراته وهو ي ل اساسػاً مػ عيػادات اؼبنػاجري وا ناػار وي ػوىل البػ ّ يف
توف اؼباليّي العامة وازباذ القرارات اؼبنية وعد اورد الفقيه اغبةفً الو يوسػ يف ك الػه
 24ناػػار نا ػػي و مفهييوم اكميية بييين الييدين والتيياريخ :دراسيية فييق مييدلول اكميية فييق الت يراث العربييق اجسييامق
لريوت :دار الفليعة ط٘ ٖٕٓٓـ صٛٛو
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"اػبراج" لعن اؼبػداوالت اؼب علقػة لازبػاذ القػرارات الػيت زبػ ال ػتوف العامػة لألُمػة يقػوؿ:
"حػدَّلين غػري واحػػد مػ عليػال اهػ اؼبديةػة عػالوا :ل ػ َّيا عػدـ علػ عيػػر لػ اػبفػاب جػػيش
الع ػراؽ م ػ عب ػ سػػعد ل ػ ار وعػػاص راػػً اهلل تعػػاىل عةػػه ػػاور ا ػ اب ؿبيػػد  يف
نليػا جػال نػ العػراؽ
تدوي الدواوي وكاف عد اتَّبل رال ار لقر يف ال اوية لػّي الةػاس َّ
اور الةاس يف ال فضي ورا انه الرال ن ار عليه لػ لك َمػ ر او و ػاورهم يف عاػية
ا راّي اليت انال اهلل عل اؼباليّي م ارض العػراؽ وال ػاـ نػ قلَّم عػوـ نينػا وارادوا اف
يقاػػم ؽبػػم حقػػوعنم ومػػا ن ػوا نقػػاؿ عيػػر  :نقيػ دبَػ يػ مػ اؼباػػليّي ني ػػدوف
ا رض لعلوجنػػا عػػد اع اػػي وورل ػ ع ػ اءلػػال وحيػػظتو مػػا ه ػ ا ل ػرال نقػػاؿ لػػه عبػػد
الػػرضب ل ػ ع ػػوؼ را ػػً اهلل تعػػاىل عة ػػه :ني ػػا ال ػرالو م ػػا ا رض والعلػػوج َّإال فب ػػا ان ػػال اهلل
علػػينم نقػػاؿ عيػػر :مػػا هػػو َّإال كيػػا تقػػوؿ ولا ػ ار ذلػػكو واهلل ال يُف ػ لعػػدل للػػد
نيقػػوف نيػػه خػػري كبػػري ني ػ ل ػ عا ػ اف يقػػوف ك ػالً عل ػ اؼباػػليّي نػػمهذا عاػػي ارض
العػراؽ لعلوجنػػا وارض ال ػػاـ لعلوجنػػا نيػػا يا ػد لػػه الثغػػور ومػػا يقػػوف لل ريػػة وا رام ػ
هبػ ا البلػػد وغػػريا مػ ارض ال ػػاـ والعػراؽو نػ كثروا علػ عيػػر راػػً اهلل تعػػاىل عةػػه وعػػالوا:
اتق ػ مػػا انػػال اهلل عليةػػا ل سػػيانةا عل ػ عػػوـ مل حضػػروا ومل ي ػػندوا و لةػػال القػػوـ و لةػػال
الةػػاعنم ومل حضػػرواو نقػػاف عيػػر  ال يظيػػد عل ػ اف يقػػوؿ :ه ػ ا رايػػً عػػالوا :ناس ػػر
عاؿ :ناس ار اؼبناجري ا َّولّي ناخ لفواو ن َّما عبػد الػرضب لػ عػوؼ  نقػاف رايػه اف
تقا ػػم ؽب ػػم حق ػػوعنم ورا عثي ػػاف وعل ػػً وطل ػػة وال ػ عي ػػر  رال عي ػػر ن رس ػ إىل
َّ
ٕ٘
نليػػا
ع ػػرة مػ ا ناػػار :طباػػة مػ ا وس وطباػػة مػ اػبػػظرج مػ كػااعنم وا ػراننمو َّ
اج يعػوا ضبػػد اهلل والػػى عليػػه دبػػا هػػو اهػ لػػه مث عػػاؿ :إين مل ازع قػػم َّإال ف ت ػػرتكوا يف
امانيت نييا ُضبِّل م اموركم نمهنين واحد ك حدكم وانػ م اليػوـ تقػسروف لػاغبق خػالفين َمػ
خالفين ووانقين َم وانقين ولا اريد اف تَّبعوا ه ا ال ل هوال معقم مػ اهلل ك ػاب
يةفػػق لػػاغبقو نػواهلل لػػئ كةػ نفقػ لػ مر اريػػدا مػػا اريػػد َّإال اغبػػقو عػػالوا :ناػػيل يػػا امػػري
 25ه ػ ا الػػة منػػم جػػداً يف ربديػػد َم ػ هػػم اه ػ االخ يػػار او الاػػفوة او اه ػ اغب ػ والعقػػد ومعرنػػة دور اإلمػػاـ او
اغباكم يف اخ يارهم وتعييةنم و ليات ذلكو
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اؼب ػػتمةّي ن ػ كر للي ل ػػس راي ػػه يف تقا ػػيم ارض العػ ػراؽ ورال معارا ػػيه وس ػػق نق ػػالوا
صبيع ػاً :ال ػرال رايػػك نػػةِعم مػػا عل ػ ومػػا راي ػ و إف مل ت ػ ه ػ ا الثغػػور وه ػ ا البلػػداف
لالرجػػاؿ وذب ػػرل عل ػػينم مػػا يَق ػػووف ل ػػه رجػػل اه ػ القف ػػر إىل مػػد م نق ػػاؿ :ع ػػد ل ػػاف ذ
ٕٙ
ا مرو"
ػل كث ػػري م ػ اؼبةظ ػري للاياس ػػة ال ػػرعية -م ػ نقن ػػال وم قلي ػػّي ونالس ػػفة
وع ػػد انق ػ ّ
ومػترخّي -علػ عػرالات مف وحػػة ؽبػ ا الػة وازبػ كػ واحػػد مػػةنم نظريػة خا ػػة يف نقػػه
ال ػػور وذب ػرا لعضػػنم عل ػ تقػػد ال ػػاريو عل ػ الػػة يف ػ الةاػػوص اؼب علقػػة لالفقػػه
الاياس ػ ػ ػػً ن ػ ػ ػ كر م ػ ػ ػ ه ػ ػ ػػتالل م ػ ػ ػػثالً اؼبا ػ ػ ػػعودل والف ػ ػ ػػارار واؼب ػ ػ ػػاوردل وال ػ ػ ػ ح ػ ػ ػػظـ
وال نرسػ اين والػ تيييػػة والػ خلػػدوفو والظػػاهر اف مفارحػػات هػػتالل عػػد ارتقػػظت علػ
البُعد الواسل ؼبفنوـ ال ور لق ا قاعاته ومافل اتهو

نعل سبي اؼبثاؿ ير اؼبػاوردل يف الػة اداة تاػاعد اإلمػاـ او اػبليفػة او الاػلفاف
عل ػ تبػ سػّي ا مػػور -لفض ػ اهلل -وسبييػػظ الغػػذ م ػ الاػػيّي واخ يػػار الاياسػػة الػػيت يريػػد
ل فوين م ا ُمة عاؿ يف ك اله "ا حقػاـ الاػلفانية"" :إف اهلل جلَّػ عدرتػه نػدب لألُمػة
زعيي ػاً خل ػ ل ػػه الةب ػػوة وح ػػاط ل ػػه اؼبل ػػة ون ػ َّوض إلي ػػه الاياس ػػة ليُا ػػدر ال ػػدلري ع ػ ديػ ػ
قرت عواعػػد
م ػػروع وذب يػػل القليػػة عل ػ رال م بػػوعو نقان ػ اإلمامػػة ا ػالً عليػػه اس ػ َّ
اؼبلة وان ظي له مااا ا ُمة ح اسػ ثب هبػا ا مػور العامػة و ػدرت عةنػا الواليػات
اػبا ة نلظـ تقد حقينا عل ك حقم سلفاين ووجل ذكر ما اخػ لةظرهػا علػ
ك ػ ػ نظ ػ ػػر دي ػ ػػين لرتتي ػ ػػل احق ػ ػػاـ الوالي ػ ػػات علػ ػ ػ نا ػ ػػق م ةاس ػ ػػل ا عا ػ ػػاـ م ػ ػػاك
ٕٚ
ا حقاـو"
ناؼبػػاوردل ياػػلك اؼبػػةن االتّبػػاعً يف اف اإلمامػػة ديةيػػة إذ إف ا ُمػػة حباجػػة إىل إمػػاـ
ياوسنا وحقق مااغبنا الديةية والدنيوية ويفبق عواعد اؼبلة اليت تة ظم معنػا ماػاغبنا
 26ال حبيل يعقوب ل إلراهيمو كتاب الخراج القاهرة :اؼبفبعة الالفية ٖٜٔٙه صٕٚ-ٕٙو نقالً ع :
 ايف العقيدة والسياسة :معالم نظرية عامة للدولة اجسامية مرجل سالق صٜ٘ٔو 27اؼباوردل الو اغبا و اكحكام السلوانية القاهرة :مفبعة اغبل طٕ ٜٔٙٙـ صٖٓو
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ليػػد اف اؼبػػاوردل اغفػ الػػةن العيلػػً ؽبػ ا الاػػوس او الاياسػػة واالن ظػػاـ يف عالعػػة اإلمػػاـ
لا ُمة :ه تقػوف الاياسػة صباعيػة او تفويضػية حباػل الػة الاػالقو وكيػ يقػوف هػ ا
ال فػػوين يف ظػ وجػػود نػ عفعػػً يف ال ػػور و وعلػ كػ ظ نػػمهف إنعػػاـ الةظػػر هبػ ا الػػة
ٕٛ
ياز ما لعدا وهو عوله" :نلظـ تقد حقينا عل ك حقم سلفاينو"
نلليػػاوردل يف إدارة ػػتوف ا ُمػػة نظري ػػاف ي ض ػ هبيػػا اؼب ػ ؿ ال ػ ل سػػي خ ا مػػدلوؿ
ال ور :
وم له ال ةفي و
 نظرية ال يييظ :ونينا يقوف ال يييظ لّي َم له ال فوين َ نظريػػة ال ةاػػيل (تقليػػد اإلمػػارة عل ػ الػػبالد) :ونينػػا تعفػػً ال ػػرعية ل ػ َػي اس ػ وىلعلػ لػػالد غلبػةً نػػري اف ياػ َّػو ا مػػر درلاً للف ةػػة ويفػ َّػوض اإلمػػاـ ا علػ اؼب غلِّػػل إدارة
ػ ػػتوف الػ ػػبالد وللي غلِّػ ػػل كام ػ ػ الاػ ػػالحيات يف ال فػ ػػرد لػ ػػاغبقم والرجػ ػػوع إىل ػ ػػور
الةاػػي ة او االس ػػارة غػػري الػ ػ ُيلظمة نػػه مل يق ػ حػػد الفض ػ يف إمارتػػهو وه ػ ا تف ػور
كبػػري يف إخضػػاع داللػػة ال ػػور لل ػػاريو ف اؼبػػاوردل كػػاف وزي ػراً حػػد هػػتالل اؼب غلِّبػػّي
وهةا تاز جدليػة الػة وال ػاريو يف ماػاع الاياسػة ال ػرعية ومػا تف َّػرع عةنػا إذ جػد نينػا
مة ق ػػدو ال ي ػػارات الظاهري ػػة او الا ػػلفية او ا انظ ػػة نر ػػة لالن ا ػػار ؼبػ ػ هبنم القاعػ ػ لػ ػ ف
طبيعػ ػة الدول ػػة يف اإلس ػػالـ ه ػػً طبيع ػػة مدني ػػة ولػ ػ لك ج ػػل اف ت ػػق ونقػ ػاً ؼبعفي ػػات
ال اريو يف صبيل ما ويااا وهياكلنا مل االح فاظ لا وؿ العامة ا دِّدة ؽبوي ناو
نػػة نػػر اف اؼبػػاوردل جعػ اس ػػارة ا مػػري او اغبػػاكم اؼب غلِّػػل لألُمػػة او َمػ دثِّلنػػا
حدد ا قاالً لعيةنا نه عاػد الوحػدة العامػة للدولػة اؼب ػددة يف ػخ
غري ُملظمة ومل ِّ
اػبليفػػة العباسػػً ن ػ اؾ ن ع ػ ال ػػور ُملظمػػة يف ما ػ واها العلػػول وغػػري ُملظمػػة إعلييي ػاً
الس يعاب واعل ال ظعة وهو ما يتدل لالضرورة إىل داللة جديدة لل ور تقوـ علػ منػي
اخػ ػ الؼ اؼباػ ػ ويات والا ػػياعات او -ل عب ػػري عا ػػرل -علػ ػ من ػػي ن ػػدراذ تق ػػوف اإلدارة
اؼبركظية نيػه ماػتولة امػاـ ا ُمػة دوف اإلدارات اإلعليييػة الػيت وإف اسػ قلَّ يف عرارهػا نمه ػا
 28اؼبرجل الاالق صٖٓو
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تظ جظلاً م الدولة وهو ما حي إىل اف تقػوف إدارات تةفي يػة ؽبػا سػلفة تعيػّي اجملػالس
وم دثِّلنا يف ؾبلس ور اإلماـ ا عظمو
االس ارية اإلعلييية َ

ومػ ػ اؼبالح ػػش اف اؼب ػػاوردل مل يقػ ػ موعفػ ػاً واح ػػداً يف هػ ػ ا ا م ػػر ولعػ ػ م ػػرد ذل ػػك
تقويةػه اؼب ػعل ننػو نقيػه مػ جنػة واديػػل سػلفاين مػ جنػة اخػر و يقػوؿ عػظ الػػدي
العالـ يف ك اله (اءداب الالفانية)" :يوا مثاؿ اؼباوردل ل ق جلً طرؽ تػدلري هػ ا
الثةاعيػػة اؼب اػػلة واؼبةفاػػلة يف فو ننػػو م ػ جنػػة متلِّ ػ (ا حق ػػاـ الاػػلفانية والواليػػات
الديةيػػة) وهػػو ايض ػاً متلِّػ (تاػػني الةظػػر) و(ناػػي ة اؼبلػػوؾ) يظ ػ نقين ػاً يف الق ػػاب
ا وؿ وياػػب اديب ػاً سػػلفانياً يف ك بػػه الاياسػػية ا خػػر و يف (ا حقػػاـ) ُخضػػل اؼبػػاوردل
ٕٜ
يفوِع ال ريعة ل فالق مل الاياسة"و
الاياسة لل ريعة ويف (ال اني ) ّ

وإذا ان قلةا إىل ُمةظِّر خر خ ل يف ال قػوي واؼب ػرب عػ اؼبػاوردل نمهنةػا نل ػش يف
توسػػل مػػدلوؿ ال ػػور لي خ ػ لػُ ْعػػداً عانوني ػاً يع ػ سد نريػػداً يف ذلػػك
ظػػرؼ اع ػ م ػ عػػرف كي ػ
َّ
العاػػر وه ػ ا اؼبػػُةظِّر هػػو اإلمػػاـ ال نرس ػ اين اؼب ػ قلم ا ػػعرل اؼب ػػنور ػػاحل ك ػػاب
(اؼبل والة )و
ي ػػقك ال نرس ػ اين يف ناعليػػة ع ػرارات اه ػ االخ يػػار او هيئػػة ال ػػور مػػا مل ي ػوانر
اياف إلظامً ل ةفي ما تقػررا اعبياعػة وحفػش ماػاغبنا الديةيػة والدنيويػة وعػد اطلػق علػ
ه ا الضياف اسم اؼبةناج وال رعة او اؼبيثاؽ نييا يعرؼ اليوـ لالدسػ ور نقػ ف ال ػور
وما يةبثق ع ؾبالانا تظ يف حقػم االل ػظاـ ا در الػ ل ال يضػي اغبفػاظ علػ ماػاا
العبػػاد مػػا مل يقػػرف لػػال ظاـ عػػانوين ػػارـ (ديػػين) ظبَّػػاا ػػرعةً ومةناجػاً خا ػةً يف ظػ ناػػاد
العار واافراب ا مورو
وتة ػػدرج مقارل ػػة ال نرس ػ اين لل ػػور والدول ػػة يف إط ػػار َع َق ػػدل اطل ػػق علي ػػه ما ػػفل
اؼبلة إذ ال ةاعن مل مافل الة لة ما خلااً ل لك روط الاػفوة واهػ االخ يػار يف
 29العػػالـ عػػظ الػػدي و اآلداب السييلوانية :دراسيية فييق بنييية وثوابييل الخويياب السياس يق القوي ػ  :اجمللػػس الػػوطين
للثقانة والفةوف واءداب سلالة عامل اؼبعرنة عددٕٖٗ ٕٓٓٙـ صٕٓٔو
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ال عػػادهم ع ػ اؽبػػو والظي ػ وا ػ نارهم لالػػدي والقػػوة والففةػػةوٖٓ وتلػػك إاػػانة اخػػر يف
تو سسػػل مػػدلوؿ ال ػػور ليا ػ وعل ػػروط اؼبيارسػػّي ؽبػػا ال اؼبا ػػاري وه ػ ا مػػا يتكػػدا
ٖٔ
وحن عليه ال تييية يف روط اؼبا ار يف ك اله (الاياسة ال رعية)و
لق ػػً لة ػػا يف ه ػ ػ ا ا ػػور اف نع ػ ّػرِج عل ػ ػ الػ ػ خل ػػدوف لة ع ػػرؼ الةضػ ػ القب ػػري للفق ػػه
الاياس ػػً اإلس ػػالمً وع ػػدـ فبانع ػػه م ػ االس ػ فادة م ػ اؼبةظوم ػػات الفلا ػػفية اجمل ػػاورة وال
سييا اإلغريقية مةنا يف ربديد ليات تفعي ال ػور يف الدولػة اإلسػالمية والوسػاع الػيت
يقوف ننػا اإلمػاـ والرعيػة علػ م ػقاة واحػدة وكيػ الاػبي إىل م ػاركة غالبيػة ا ُمػة يف
ال ػػور واالس ػػارة ذلػػك اف ليػػة الاػػفوة اؼبعيةػػة او اؼباػػففاة ال تضػػي ربقيػػق ماػػاا
ا ُمة صبعالو
ويف ه ػ ػ ا اجمل ػ ػػاؿ ج ػ ػػال الػ ػ ػ خل ػ ػػدوف  -وؿ م ػ ػػرة يف ال ػ ػػاريو اإلس ػ ػػالمً -دبا ػ ػػفل
اؼبواطةةوٕٖ يقوؿ" :وعد وعل يف در اإلسالـ االن يال إىل الػيو ِ
اط نيُقاؿ جةد عةاػري
ََ
جة ػػد دم ػػق جة ػػد العوا ػػمو وان ق ػ ذل ػػك إىل ا ن ػػدلس ومل يق ػ الطَّػ ػراح الع ػػرب ام ػػر
الةال وإمنا كاف الخ اا نم لالػيو ِ
اط لعػد الفػ حػ عُرنػوا هبػا و ػارت ؽبػم عالمػة
ََ
عل الةال ي ييَّظوف هبا عةػد امػراعنم مث وعػل االخػ الط يف اغبوااػر مػل الع ػم وغػريهم
ونادت ا نااب لاعبيلة ونقدت شبراا م العاػبيةو"ٖٖ وهػو اع بػاس مػ نقػرة ارسػفو
يف نظػػاـ اغبقػػم القػػاعم عل ػ اؼبواطةػػة لػػدؿ الرعيػػة او ا ن ػراد نقػػد ربػػدَّث ارسػػفو يف ك الػػه
(الاياسة)ٖٗ ع نضيلة اؼبػو ِ
ػاؼبالح هػو
اط الػيت ال تل ػبس سبامػاً لفضػيلة الفػرد نػاؼبواط ك ّ
ُ
عضػو صباعػػة يف الاػػفيةة وكػ واحػػد لػػه منيػة يتدينػػا لػ ف يقػػوف احػػدهم جػػداناً واءخػػر
ُرلاناً ويقوف ه ا ماػاعداً وذاؾ مقلَّفػاً لعيػ خػر دبػا يرتِّػل لقػ ظ مػةنم نضػيلة خا ػة
 30ال نرس اين ؿبيد ل عبد القر و الملل والنحل لريوت :دار اؼبعرنة طٔ ٜ٘ٔٚـ جٔ صٖٛو
 31ال تييية تقً الدي و السياسة الشرعية رح :ؿبيد ل اا العثييّي لريوت :الدار العثيانية ودار الػ حػظـ
طٔ ٕ٘ٗٔهٕٓٓٗ/ـ صٜٗ٘-ٗ٘ٙو
 32ال خلدوف عبد الرضب و المقدمة ربقيق :علً عبد الوحد وايف لريوت :عبةة البياف العرر ٕٜٔٙـ صٕٛٛو
 33اؼبرجل الاالق صٕٗٙو
 34طاليس ارسفوو السياسة ترصبة :اضبد لففً الايد لغداد-لريوت :مة ورات اعبي ٕٜٓٓـ صٜ٘ٔو
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مث ي ػػرتكوف صبيعػاً يف رباػػي غايػػة م ػػرتكة هػػً سػػالمة الاػػفيةة الػػيت يقييػػوف نينػػا والػػيت
ياع ك واحد مةنم إلينا عل الاوالو
ويعين عقػد اؼبواطةػة عةػد الػ خلػدوف ال ػراكة القاملػة يف الػوط والػديار واسػ قاؽ
ك انػراد ا ُمػة لل قػوؽ والواجبػات علػ الاػوال يف كػ ال ػتوف الديةيػة والدنيويػة وهػ ا
ال يعين اف ال خلدوف عد طرح نقرة الوط واؼبوطةة لديالً ع مفنػوـ ا ُمػة ولقةػه ي ػري
إىل الواعػػل ال ػ ل كػػاف يعي ػػه اؼباػػليوف يف تع ػدسد دوؽبػػم يف عاػػرا مث حػػاج نم إىل مفنػػوـ
جديد يةاسل البُػ ْعد اإلعلييً للدولػة ف ا ُمػة يف نظػرا ترمػظ إىل الوحػدة الديةيػة ال ػاملة
لليا ػػليّي دوف وج ػػود الوس ػػاع ال ػػيت ربق ػػق الوح ػػدة الاياس ػػية اراػ ػاً وه ػػو م ػػا ي ػػتدل إىل
تفقك عر اؼببادئ الاياسية اغباكية ومةنا مبدا ال ػور ولػ لك طػرح مفنػوـ اؼبواطةػة
ٖ٘
لديالً ع العابية ال لديالً لألُمةو
َّاما اإلطار العاـ ال ل يفرح نيه فبارسة ال ػور ننػو نظري ػه يف العيػراف الب ػرل واف
تف ػػور ال ػػدوؿ مره ػػوف لوح ػػدة اعبياع ػػة الاياس ػػية واالج ياعي ػػة واف الا ػػلفة م ػػرتؾ ل ػػّي
ا جياؿ ال إنػه يػدعو إىل عيػاـ متساػات ت ػارؾ يف القػرار حاػل الاػ حبيػذ ي ػي
ال يثيػ ػ كػ ػ الفئ ػػات الرا ػػدة وهػ ػ ا لف ػػة مني ػػة يف "هيقل ػػة" اه ػ ػ االخ ي ػػار او ؾبل ػػس
ٖٙ
ال ور إذ إ ا تفا اجملاؿ اماـ ك نئة لل عبري ع راينا وتفلعااا وعراراااو
ودق القوؿ ل ف مفنوـ ال ور عد اخ لػُ ْعداً سياسياً واج ياعيػاً ونلاػفياً ال عػد لػه
ع ػ اؼبفنػػوـ الباػػيي جملػػرد اؼب ػػورة واالس ػػارة عل ػ سػػبي الةاػػي ة وإلػػدال ال ػرال وه ػ ا
الػ ػ ل س ػػيع يد علي ػػه ُمةظِّػػرو عا ػػر الةنض ػػة يف لل ػػورة رؤي ػػة متسا ػػاتية ؼب ػػروع اإل ػػالح
اإلسػػالمً والػ ل دار نيػػه الةقػػاش اساسػاً حػػوؿ طبيعػػة الدولػػة والدسػ ور اغبػػاكم (م ػػروع
خػػري الػػدي ال وناػػً) ونقػػرة اعبامعػػة اإلسػػالمية عبيػػاؿ الػػدي ا نغػػاين لو ػػفنا الوسػػيلة
الفضل لل اور لّي ال عوب اإلسالمية وانقار ؿبيد عبدا يف ال ور و
 35ال خلدوف المقدمة مرجل سالق صٕٛٛو
 36اؼبرجل الاالق صٕٛٛو
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لقً لةا اف ن ري إىل اف ال ةظػري ؼببػدا ال ػور وتفػوير مفنومػه اسػ بعه الةظػر يف صبلػة
مف ػػاهيم وما ػػفل ات ووس ػػاع ل فبي ػػق مث ػػاذ لليب ػػدا مثػ ػ ما ػػفل الا ػػفوة او اه ػ ػ
االخ ي ػػار او اهػ ػ اغبػ ػ والعق ػػد وكػ ػ ا من ػػامنم و ػػروطنم مثلي ػػا ا ػػار اؼب ػػاوردل عة ػػد
حديثػػه عػ

ػور اخ يػػار اإلمػػاـ  ٖٚإذ حػػدَّد مػػرحل ّي الخ يػػار اإلمػػاـ :مرحلػػة الاػػفوة او

اه االخ يار ال ي ؽبػم اغبػق يف ان خالػه مث مرحلػة البيعػة العامػة مػ ا ُمػة مػل انػه يب ػدع
عا ػػية جدي ػػدة يف هيئ ػػة ال ػػور ت يثَّػ ػ يف اهػ ػ اإلمام ػػة واهػ ػ االخ ي ػػار وؾبل ػػس اهػ ػ
اإلمامة اايق م ؾبلس اه االخ يار ف اعضالا حققوا ػروط اإلمامػة القػا وحػق
ؽبم الب ّ الةناعً يف القضايا القػا كاخ يػار اإلمػاـو وديػظ اؼبػاوردل لػّي الفػريقّي ل ػروط
حػػدِّدها متكػػداً اف اخ يػػار اإلمػػاـ يف حػػاؿ وجػػود اؽبيئ ػػّي هػػو م ػ ػػالحية اه ػ اإلمامػػة
لقةه در ايضاً ل ه االخ يار ليا إىل ا ُمة كيا حدث يف اخ يار عثياف ل عفافو
ويعظو اؼباوردل سبل سبييظا إىل تعيّي عير الا الة الاػ ة يف اخ يػار اػبليفػة الثالػذ
لقةه ال يػدعق يف ػروط اسػ قاؽ عضػوية اهػ اإلمامػة وهػو مػا يفػرح اكثػر مػ تاػاؤؿ
حيػػاؿ اؼباػػفل ات واؽبيئػػات وكيفيػػة توزيعنػػا وا ػػا ح ي ػاً ليا ػ توعيفيػػة ل ػ اج ناديػػةو

يقػػوؿ لػػتل ػػايف معلق ػاً عل ػ تقاػػيم اؼبػػاوردل" :سبييػػظ اؼبػػاوردل لػػّي اه ػ اإلمامػػة واه ػ
االخ ي ػػار إ ػػقاذ نظػ ػراً ل ض ػػي خا ػػاع اهػ ػ االخ ي ػػار يف خا ػػاع اهػ ػ اإلمام ػػةو
نالعضوية يف اه اإلمامة ال دق عظؽبا كلياً ع العضوية يف اه االخ يار دبعػى انػه حػق
عضػػال نريػػق اإلمامػػة اف ي ػػاركوا يف مػػداوالت نريػػق االخ يػػار ولال ػػاذ نػػمهف إخ ػراج اه ػ
اإلمامة م اه االخ يار عي اع اايف واع باطًو"

ٖٛ

وذبدر اإل ارة إىل اف اغبديذ ع روط عضوية اهػ االخ يػار او اهػ اغبػ والعقػد
هػػً غػػري عفعيػػة ورب يػ تػ ويالت كثػػرية سػػةعرض لعػػن امثل نػػا لعػػد حػػّيو ن هػ االخ يػػار
 37اؼباوردل اكحكام السلوانية مرجل سالق صٓٙو
 38ايف العقيدة والسياسة :معالم نظرية عامة للدولة اجسامية مرجل سالق صٕٕٓو
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ال ي حق ؽبم ان خاب اإلماـ او اغباكم وك ا اؼبداولة يف القضايا القػا اؼباػريية -كيػا
ٖٜ
رايةا مثالً يف اػبراج -جل اف ت ونر نينم لاللة روط:
 العدالة اعبامعة ل روطناو العلم ال ل ي و له إىل معرنة َم يا ق اؼبةال او اغبقو الرال واغبقية اؼبتدياف إىل اخ يار ا ل ووه ػ ا ال ػػروط ؽبػػا اكثػػر م ػ ع ػرالة والةظػػر إلينػػا كػػاف م ػ زوايػػا عػػدَّة وعػػد وجػػدت
م ػػوطم ع ػػدـ ؽب ػػا يف ال ػػاريو اإلس ػػالمً ن هػ ػ االخ ي ػػار مػ ػ مةظ ػػور الفالس ػػفة اؼبا ػػليّي
خ لف ػػوف عػ ػ اهػ ػ االخ ي ػػار مػ ػ مةظ ػػور اهػ ػ اغب ػػديذ وهقػ ػ او نالف ػػارار -م ػػثالً -وه ػػو
ي ػدث ع ػ اه ػ اغب ػ والعقػػد يضػػل تقاػػيياً لليراتػػل يبػػدا لالفالسػػفة مث اعبػػدليّي مث
ٓٗ
وسػػل يف
الفقنػال مث اهػ القػػالـ مث فبثلػً اعبينػػور او العامػةو وقبػدا يف مواػػل خػر ي َّ
ربديداتػػه ليقػػرر اف اه ػ اإلرادة "ماػػفل نلاػػفً للفػػارار يُعػ َّػا لػػه ع ػ اه ػ االخ يػػار"
ٔٗ
وهم :ا ناا ذوو ا لاةة واؼبقدِّروف واجملاهدوف واؼباليوفو
ولع اهم ما يلف الةظر يف نظرية الفارار خباوص اهػ اإلرادة والاػلفة هػو نقرتػه
الفريدة اليت اس فاد مةنا الغرليوف كثرياً اليت تُعرؼ ل ف ي الالفة واليت تقوـ علػ الفنػم
القػػر ين حػػد اظبػػال اهلل اغباػػى وهػػو مالػػك اؼبلػػك نػػري اػػرورة عػػدـ تركػػظ الاػػلفة يف
خ او هيئة او ؾبيوعة ف ذلك ن لبوالة االسػ بداد وعػد يقػوف هػ ا االسػ بداد
سػػلفوياً او حظلي ػاً او متساػػياً او نردي ػاً وذلػػك م ػػا ينػػدر عةػػد الفػػارار غايػػة ال ػػور
واؼبقا ػػد مةن ػػا يف وح ػػدة الػ ػرال والفعػ ػ الا ػػادر عػ ػ اعبياع ػػة ل ػ ػ ا وج ػػل توزي ػػل اؼبن ػػاـ
ٕٗ
والوظاع والالفات وا نعاؿو
 39اؼباوردل اكحكام السلوانية مرجل سالق صٓٙو
 40الفارار الو نارو فصول منتزعة لريوت :دار اؼب رؽ ٜٔٔٚـ ص٘ٙو
 41الفارار الو نارو السياسة المدنية لريوت :دار اؼب رؽ ٜٗٔٙـ ص٘ٚو
 42نضػ اهلل ؿبيػػد ػػادؽو "مالمػ مػ تقػػوف اػبفػػاب الب ػػرل يف نقػػه الدولػػة" مزليية المنولييج الزديييد لػػريوت:
متساة الفالح للة ر وال وزيل عددٕ ٕٔٓٓـ صٓٛو
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واه ػ اغب ػ العقػػد عةػػد الفخػػر ال ػرازل هػػم خاػػوص اجمل نػػدي م ػ عليػػال اإلسػػالـ
ويعا عةنم لػ وذ ا مػر مػل اسػ بعادا الػ ي يف قػروف إىل القػدرة العلييػة علػ االسػ ةباط
ِّ
اؼبفا ػػر وا ػػدِّث وترتك ػػظ من ػػامنم اساسػ ػاً يف االج ن ػػاد ال ػ ػريعًٖٗ الػ ػ ل ربقي ػػه
مث ػ ػ
ِّ
هيئػات عضػػاعية او ػورية او اس ػػارية (لفانػػة اإلمػاـ او اغبػػاكم)و مث قبػدا يفاػ اجملػػاؿ
امػػاـ العليػػال اؼبقلػػدي إلكيػػاؿ ؾبلػػس اهػ اغبػ والعقػػد لمهن ػػال ؾبػػالس الةاػػي ة واإلر ػػاد
والػػدعوة وال وجيػػه وا مػػر لػػاؼبعروؼ والةنػػً عػ اؼبةقػػروٗٗ نضػالً عػ إاػػانة جنػػاز اغباػػبة
إىل اجملالس االس ارية اليت سبثِّ احد ماادر ازباذ القرار يف الدولة دوف اف يعفينػا اغبػق
٘ٗ
يف ال ريل او القضال لعدـ اهلي ناو
وتض ػ ػػيق ال ػ ػػداعرة عة ػ ػػد الػ ػ ػ تييي ػ ػػة ح ػ ػػّي ي ػ ػػرتط يف الا ػ ػػفوة او اهػ ػ ػ االخ ي ػ ػػار او
اؼبا اري  ٗٙاتّباع الق اب وال ساةة والعلم لال ريعة وا مانة والرال وعدـ االل داعو
ثالثاً :الشورى فق الفكر اجسامق المعاطصر
دقػ تاػػةي تةظػػري ال ػػور يف لاللػػة ماػ ويات ـب ػػارة هػػً :ال يػػارات اإل ػػالحية
وال يارات اغبركية ورجاؿ الفقر والاياسةو
وتع سد اغبرية اؼبدخ الفبيعً ؼبواوعةا اؼبفروح للةقاش يف عاػرنا اغبااػر ػا اؼبع ِّػا
ع ػ إرادة اإلناػػاف وفبارس ػ ه غبقوعػػه يف اغبيػػاة القردػػة الػػيت وهبنػػا اهلل إيػػاا وإكيال ػه ك ػ
اؼبقوم ػػات ال ػػيت ع ػػد تا ػػاهم يف إعي ػػار الق ػػوفو ناغبري ػػة ما ػػفل ج ػػامل ؼبةظوم ػػة حق ػػوؽ
م قاملػػة ياػ قنا الفػػرد واجمل يػػل وتقػػوف اساسػاً لةظػػاـ اغبقػػم لػ ا مل جػػد كبػػار الفقنػػال
م ػ اؼباػػليّي لُػ ّداً م ػ إاػػان ه إىل مةظومػػة ا خػػالؽ القليػػة اؼبييِّ ػظة للي يػػل اإلسػػالمً
اؼبةاحً :الديةية والقانونية والاياسيةو
لقً تق ي م روعي ه م
 43الرازل مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) مرجل سالق ٔٚٛ/ٕٚو
 44اؼبرجل الاالقو
 45خلي ػ نػػوزلو دور أهييل الحييل والعقييد فييق النمييو ج اجسييامق لنظييام الحكييم القػػاهرة :اؼبعنػػد العػػاؼبً للفقػػر
اإلسالمً طٔ ٔٗٔٚهٜٜٔٙ/ـ صٔٓٙو
 46ال تييية السياسة الشرعية مرجل سالق صٕ٘ٗٗ٘ٚ-و
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ومػػا ين سيةػػا هػػو إن ػػال تػػاريو منػػم يف مواػػوع ال ػػور واالس ػػارة ع ػ طريػػق دنػػاتر
اعيػػدة نقػػر الةنضػػة وال ةػػوير و ػػوالً إىل عا ػرنا اغبػػديذ ال ػ ل دثِّػ مرحل ػة منيػػة م ػ
ت ػػاريو ام ة ػػا اإلس ػػالمية ويبقػ ػ ا ه ػػم ه ػػو م ػػا يةبغ ػػً اف ناػ ػ وعبه يف مرحل ػػة لة ػػال نق ػػر
اؼبتساات وترسيخه عل كبو يااعدنا عل الػ ُيضً عُ ُدماً إىل ا ماـو

وم اؼبفيد ال كيد لدايةً اف تيار الةنضػة اإل ػالحً فبػثَّالً يف اعالمػه القبػار (رناعػة
الفنفػػاول وصبػػاؿ الػػدي ا نغػػاين وؿبيػػد عب ػػدا وخػػري الػػدي ال وناػػً وعبػػد ال ػػرضب
الق ػواك ) خ ل ػ اخ الن ػاً جوهري ػاً ع ػ الفق ػػر اغبرك ػػً يف عي ػػق اإل ػػقاليات ومة ػػاه
الةظر وا هداؼ اؼبرسومة ووساع للوغنا نييق اعبػظـ اف الفقػر اإل ػالحً هػو نقػر
عييق مقارنةً لالعيومية اليت يَّام هبا الفقر اغبركً اؼبعا رو
ولع الػرز منػوذج يف هػ ا اؼبقارنػة واؼبقارلػة هػو مواػوع ال ػور واغبريػة وكيفيػة تةاولػه
ػخ نيػػه الفقػػر اإل ػػالحً اؼبػػرض وو ػ الػػدوال ان ػػغ الفقػػر
نفػػً الوع ػ ال ػ ل ػ َّ
اغبركػػً لاؼبواجنػػة العةيفػػة او اؼبعاعبػػة الاياسػػية اؼب عاليػػة عػػا م ػػاركة مظنريػػة عاعيػػة عل ػ
ا ا ا ػػة انض ػ إىل مظي ػػد م ػ ال غيي ػػل لليفن ػػوـ اغبقيق ػػً اؼبي ػػارس ؼبةظوم ػػة ال ػػور و
وليةيػػا كانػ اؼبقارلػػة اإل ػػالحية ك اليػػة عقليػػة نانػ ة جامعػػة لػػّي الػػدناع وإعفػػال البػػدي
اتّاػم اػبفػاب اغبركػً لال ػفاهية واػبفاليػة وال قوعػل يف عػامل ا ػوات ويف الوعػ الػ ل
اع يػػد نيػػه الفقػػر اإل ػػالحً عل ػ اغبقيػػة الةظريػػة والعل ػػوـ العيليػػة ل قةػػّي دع ػواا اذبػػه
الفقػػر اغبركػػً عيومػاً كبػػو عةػػاوي ديةيػػة عامػػة مقرونػػة دبةنػػاج عيلػػً م ظمػ عػػاعم يف اغلبػػه
علػ منػػوذج الرمػػظ والقػػدوة مػػا اد إىل ت ػػوهات جاػػيية انضػ إىل تغييػػل اؼب ػػاركة يف
ةل القرار لػدؿ تثبي نػا وإجادهػا يقػوؿ عبػد اإللػه للقظيػظ يف ذلػك" :اج يػل اإل ػالحيوف
تفرعػ هبػػم الاػػب عةػػد نقفػػة
والاػ ويوف علػ اإلسػػالـ عقيػػد ًة ومرجعػاً واداة عيػ مث َّ
ال عبػػري ع ػ ا يػػديولوجيا اإلسػػالمية يف م ػػروع نقػػرل وؾب يعػػً حػػاوؿ اإل ػػالحيوف اف
ي ػػقوا الفري ػػق إىل ذل ػػك اؼب ػػروع وإىل ربقيق ػػه ماديػ ػاً لاع ي ػػادهم عاع ػػدة اؼبيقػ ػ نيي ػػا
انغيػػس الا ػ ويوف يف ور ػػة لةػػال ذلػػك اؼب ػػروع لاع يػػاد عاعػػدة الواجػػلو َّ
نق ػر ا َّولػػوف
تفق ػ ػرياً واععي ػ ػاً ليةيػ ػػا اس اػ ػػلم ا خػ ػػريوف إلغ ػ ػرال الفػ ػػو و ومل يق ػ ػ ذلػ ػػك لاػ ػػبل تػ ػػردد
اإل الحيّي وإعداـ -او رلاطة ج ش -الا ويّي ذلػك اف ا َّولػّي مل يقونػوا يَِقلسػوف عػ
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اخالننم يف درجة اؼببدعية و"الفنرانيػة" يف وجػدا م الػديين ويف انقػارهم ومػواعفنم وإمنػا
ٗٚ
كانوا اكثر إ غالً إىل حقاعق ال اريو واكثر ت بعاً دببدا الواععيةو"
وعل ػ ه ػ ا ن ػمهين اجػػد نفاػػً م ا ػراً عل ػ تغييػػل اؼبةظومػػة الفقريػػة اإل ػػالحية يف
اؼبوا ػػوعات الاياس ػػية الراهة ػػة مثػ ػ  :موا ػػوع اغبري ػػة وح ػػدودها وال ػػور واالس ػػارة
واؼب اركة الاياسػية ف العيػق اؼبعػريف والقػانوين والػواععً نينػا كفيػ لعيػ ارعػ الدسػاتري
الضامةة لل رية يف عاؼبةا اإلسالمً القبريو

ولػ لك يةبغػػً الةظػػر إىل ك الػػات اؼباػػل ّي م ػ زاويػػة ال ػرتاكم اؼبعػػريف ال ػ ل ال يراعػػً
الاياؽ الظمين لق خاية وإمنػا يراعػً االع بػار اؼبدرسػً يف تةػاوؿ اؼبواػوع مػ ـب لػ
اعبوانػلو نػػالقواك احاػ يف ػػرح االسػ بداد وو ػفه وا نغػػاين خػػري َمػ طػػرح ا نقػػار
القليػػة اعبامعػػة وؿبيػػد عبػػدا الػػدع يف مةن ػػه ال ػػونيقً لػػّي الػػدي واؼبدنيػػة وخػػري الػػدي
ال ونا ػػً ال ق ػػر من ػػوذج الدول ػػة اؼبدني ػػة ل لعاده ػػا الديةي ػػة اؼبيثِّل ػػة ؼبب ػػادئ ال ػػور والع ػػدؿ
واؼبااواةو
ي ػر مفقػػرو اإل ػػالح اف ال ػػور ليا ػ غايػػة يف حػػد ذااػػا ل ػ الغايػػة تقي ػ يف
الوحدة العامة لألُمة وربقيق القرامة اإلناانية يف تفريعااا اؼبخ لفة واحرتاـ الوجػود الػ ل
ان ػ ا اهلل وكػػاف اهبػػاا اإلناػػاف اؼبقػ َّػرـ نال ػػور غايػػة ديةيػػة وشبػػرة دنيويػػة وهػػا هػػو ؿبيػػد
عب ػػدا يق ػػاد ج ػػظـ اف لل ق ػػدـ اغبض ػػارل ُسػ ػةةاً كي ػػا اف لالكبف ػػاط ُسػ ػةةاً وعواع ػػد وام ػػارات
ػاج نػػرح انفػػوف يف ما ػ لة الةنضػػة العليي ػة والفلاػػفية
وعالمػػات وكػػاف ؿبيػػد عبػػدا عػػد حػ ّ
ٗٛ
والاياس ػػية ال ػػيت للغػ ػ اوجن ػػا يف ظػ ػ اإلس ػػالـ والبػ ػ يف مة ػػاظرة اخ ػػر م ػػل ه ػػانوتو
وريةػػاف اف ال خل ػ لػػيس ظػػاهرة ا ػػيلة يف اإلسػػالـ  ٜٗوا ػػار يف موااػػل اخػػر م ػ ك بػػه
إىل اف غياب العقلية اؼبدنية هو ال ل وسم لالد اإلسالـ لال خل واف ه ا الغيػاب سبثَّػ
يف غياب العقلية اؼبتساية يف صبيل سياعاااو
 47للقظيػظ عبػد اإللػػهو "اإل ػالحية اإلسػػالمية والاػ وة اإلسػػالمية" مزلية منبيير الحييوار لػريوت عػػددٜٜٔ٘ ٖٜ
صٖ٘و
 48الاػيد راػوافو "اؼبدنيػة واغبضػارة يف انقػار اإلسػالميّي ا ػدلّي واؼبعا ػري " مزلية التسيامح ماػقي عػػددٕٙ
ٕٜٓٓـ ص٘ٔٙو
 49اؼبرجل الاالق ص٘ٔٙو
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ن عويػ ػ اػبف ػػاب اإل ػػالحً علػ ػ العقػ ػ والث ػػورة الثقانيػ ػة لو ػػفنيا س ػػياجاً ا ػػامةاً
ؼبيارسػػة ال ػػور وانف احػػه عل ػ الفقػػر اإلناػػاين اغبػػديذ للةن ػ م ػ مق اػػباته جعلػػه
ٓ٘
اعرب ما يقوف إىل الفقر الددقراطً دبعةيّي:
 ا وؿ :اع يادا عاعدة ال ثقي وال قوي ولةال الوعً الاليً اؼبقةلو الثػػاين :ربليػػه لػػروح الةاػػبية نلػػم ية ػػرؼ ورال اوهػػاـ امػ الؾ اغبقيقػػة اؼبفلقػػة وإمنػػاحبذ عةنا يف معارؼ اءخري م غري اؼب اركّي لةا يف اؼبلةو
ول ػالرغم م ػ ه ػ ا ا اولػػة االج ناديػػة الػػيت مل يب ثنػػا الفقػػه الاياسػػً اإلسػػالمً ومل
ي عػ َّػرض نينػػا ل معاعبػػة لقضػػية اغب ػق االن خػػار او اال ػػففاعً ل ػ كػػاف اغب ػديذ -يف
اغلب ػػه -يف اءداب الا ػػلفانية ع ػ اعبظي ػػة واؼبػ ػواذ والغلي ػػاف م ػػا يع ػػين اف الفق ػػه الاياس ػػً
اإلسالمً اع ار يف مواوع ال ػور علػ الةاػي ة والػوعش االج يػاعً وهػو الاػاعد يف
الداللػػة الاػػلفانية لػػالرغم مػ ذلػػك كلػػه نػػمهف الفقػػر اإل ػػالحً نػػاعش البُػ ْعػد اؼبقا ػػدل
لليبػػدا ؿبػػاوالً إاػػفال القداسػػة الالزمػػة واؼب ػػروعية واغب يػػة الػػيت تُلػػظـ اعبييػػلو ويف الوع ػ
يغه وا قاله الاياسية واالج ياعية ح الديةيػة
نفاه نقد اداف االس بداد دبخ ل
ن ػػه دثِّػ ػ اع ػػدال علػ ػ كليّػ ػة مػ ػ كلي ػػات ال ػ ػريعةو وعلػ ػ هػ ػ ا ا س ػػاس خ ػػاض الفق ػػر
اإل ػػالحً معرك ػػة رس ػػة يف ال قعي ػػد ؼبدني ػػة الدول ػة يف اإلس ػػالـ وال ػظاـ القواع ػػد اغبقوعي ػػة
اؼب فػػق علينػػا لو ػػفنا سػػياجاً يقػػً اغبػػق م ػ ـبالػػل االس ػ بداد ال ػ ل يبػػدا عػػادة لاسػػم
اؼب ػػروعية الديةيػػةو وكػػاف كػ مػ ؿبيػػد عبػػدا وخػػري الػػدي ال وناػػً عػػد لػػدا م ػػروع الدولػػة
اؼبدني ػػة والدسػ ػ ور اؼب ػػدين مث كب ػػا كبو ػػا عل ػػً عب ػػد الػ ػرازؽ نانيػ ػاً وج ػػود الدول ػػة الديةي ػػة يف
اإلسالـ لاؼبعى الثيوعراطًو
وه ػ ا العػػرض وال ا ػػوير ين ػػدؼ إىل ت كيػػد واععيػػة مفن ػػوـ ال ػػور جبييػػل ذبليات ػػه
وانواع ػػه ( ػػور ال ػ ػرال والةا ػػي ة و ػػور الق ػ ػرار و ػػور االس ػ ػ ف ال) ورب ػػوؿ اغبري ػػة
و ػػعارااا إىل ايديولوجيػػة هدامػػة لقػ القػػيم الةبيلػػة الػػيت ربوينػػا ا ػػالة نالرهػػاف علػ حريػػة
 50للقظيظ اجطصاحية اجسامية والصحوة اجسامية مرجل سالق صٖٛو
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ماونة وؿباطة لفقر عييق وعواعد حقوعية عيلية كفي لعػدـ االقبػرار إىل الفقػر ال ػيوذ
اؼبركظل ال ل يعلً م ف الفرد واعبناز والدولة عل حااب اؼببداو
ول ػ لك نػػمهف إ ػػالح العق ػ اؼباػػلم يع ػ سد اهػػم اػػياف ؼبيارسػػة ال ػػور يف مةظومػػة
يفاػػر وجػػود مراجعػػات ػػاملة ؼبفنػػوـ الدولػػة حاولػ ترسػػيو
الفقػػر اإل ػػالحً وهػػو مػػا ِّ
مب ػػدال الدول ػػة الديةي ػػة اؼبدني ػػة والدسػ ػ ور اؼبرجع ػػً اػب ػػادمّي لل ػػدي واإلنا ػػاف والوج ػػودو
نالاياسة ال تقوـ َّإال عل اراية ال عاعد اغبر لّي انػراد احػرار علػ ربقيػق اهػداؼ ولػرام
وإقبازات عيلية معقولة وواعية ال عل ن ر ا نقارو
ولةالً عل هػ ا اؼبرجعيػة اخػ ؿبيػد عبػدا يتسػس لفقػه سياسػً جديػد عيػادا لةػال
اجمل يل والدولة ناع إىل اياف ال ظاـ اغبقاـ حبقم ال ور او لالاػيغة الػيت تُػتد هبػا
وظيفػػة اغباػػبة م ػ ذول الاػػلفاف يف ه ػ ا الظمػػاف حاػػل مػػا ذكػػر ر ػػيد راػػاؤ٘ نقػػاف
إعيػػاؿ ؿبي ػد عبػػدا ءيػػة ا مػػر لػػاؼبعروؼ والةنػػً ع ػ اؼبةقػػر مػػدخالً لوجػػوب ال ػػور يف
ػػوراا العامػػة واػبا ػػة نق ػ ف اغباػػبة هػػً مػػدخ نظػػاـ اغبقػػم اإلسػػالمً وهػػو ل ػ لك
يضػي متساػة جديػدة إىل متساػات ال ػور واجبػػة الوجػودو يقػوؿ نريػد عبػد اػبػػالق يف
ك الػػه (يف الفقػػه الاياسػػً اإلسػػالمً) ع ػ ه ػ ا الوجنػػة االج ناديػػة" :نتكػػد عل ػ ا يػػة
االج ناد م اإلماـ ؿبيد عبدا وم ا سػ اذ ر ػيد راػا وغري ػا يف ؾبػاؿ الفقػه الدسػ ورل
مفاػ ػ
اإلس ػػالمً حي ػػذ ال يوج ػػد نا ػػوص ػػرحة يف الق ػػاب وال سا ػػةة ت ػػري إىل نظ ػػاـ ِّ
لل ق ػػم او ال ػػور او اغبا ػػبة علػ ػ ذول الا ػػلفاف او ي ػػدؿ علػ ػ احقامن ػػا ذل ػػك اف
اإلسػالـ يف امػور الاياسػة واغبقػم عػد اك فػ ل قريػر عػدد مػ اؼببػادئ جػالت هبػا ناػػوص
يفاػ ووو
عر نية واحاديذ نبوية ننً ل لك ملظمة ال ح ة حد يف تركنا ولق اهلل مل ِّ
كيفيػة واػل هػ ا اؼببػػادئ وا ػوؿ مواػل ال ةفيػ حػ يقػوف الةػػاس يف ِسػعة مػ امػػرهم
ليخ ػػاروا يف تفبيػػق تلػػك اؼببػػادئ مػػا حقػػق ماػػاغبنم كيػػا ربػػددها ظػػروؼ البيئػػة والظمػػاف
واؼبق ػػاف وعل ػ ػ راس ه ػ ػ ا اؼبب ػػادئ العام ػػة يف ام ػػور الاياس ػػة واغبق ػػم "مب ػػدا ال ػػور "و
واؼبا ػػليوف م ػػدعووف الي ػػوـ ل ػػدة اكث ػػر مػ ػ ال وع ػ مضػ ػ ؼبػ ػ ل هػ ػ ا الفػ ػراغ يف ال ػػةظم
 51راا تفسير المنار مرجل سالق ج٘ صٕ٘ٔو
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الا ػداة وإف
وا لةي ػػة الاياس ػػية الدس ػ ورية ال ػػيت دق ػ اف تو ػ ا ػػا إس ػػالمية الل ي ػػة و َّ
انػػادت م ػ ذبػػارب اءخ ػري او اسػ خدم لعػػن نظينػػم او ليااػػا نػػال اػػرر م ػ ذلػػك
ٕ٘
طاؼبا ال ظم مقا د ال رع وا وله الثال ةو"
مث يقي ػ ر ػػيد راػػا جنػػود معلِّيػػه لػػال فسرؽ إىل اهػػم متساػػة تقػػوـ علينػػا ال ػػور
مر ال اريو لو فنا وحدة واحدة والواعل يقوؿ إف اؼبفنػوـ واؼبيارسػة
متساة ِّورت عل ِّ
عػػد تغػ َّػرياو وه ػ ا اؼبتساػػة هػػً هيئػػة اه ػ اغب ػ والعقػػد الػػيت يفلػػق علينػػا ايض ػاً اسػػم اه ػ
االخ يار واه اغبابة والاػفوةو وعػد ظنػر هػ ا اؼباػفل يف ك الػات اؼبفاػري والفقنػال
لعػػد عاػػر الرسػػوؿ  مث ػػاع اسػ عياله يف الػرتاث الفقنػػً مةػ ذلػػك اغبػػّيو وال لػُ َّػد مػ
اإل ػػارة إىل اف هيئ ػػة اهػ ػ اغبػ ػ والعق ػػد ت ض ػػي طبق ػػات ع ػػدَّة او ؾب ػػالس م خاا ػػة يف
جةس اؼبا لة اؼبةظور نينا وعد ا ةا عب ُ إىل ه ا ا مرو وه ا الفبقات او اجملالس هً:
 ؾبلػػس اه ػ اإلمامػػة :هػػو اجمللػػس ا عل ػ يف طبقػػات اه ػ اغب ػ والعقػػد ومني ػػهالرعيا ػ ػػة اخ ي ػ ػػار اػبليف ػ ػػة او اإلم ػ ػػاـ واإلدالل لاؼب ػ ػػورة يف القض ػ ػػايا الق ػ ػػا (اؼباػ ػ ػريية)
واعضال ه ا اجمللس هم م فوة الافوة ووجنال ا ُمةو
 اه ػ ػ االخ يػ ػػار :هػ ػػم ال ػ ػ ي يرجػ ػػل إلػ ػػينم اػبلفػ ػػال يف امػ ػػور اؼباػ ػػليّي ويل ظمػ ػػوفل راعنم وؽبم اغبق يف اخ يار اػبليفة وعظله ودثِّ ه ا اؽبيئة العليال والوجنالو
 اه ػ اغباػػبة :هػػم ال ػ ي توك ػ إلػػينم منيػػة ا مػػر لػػاؼبعروؼ والةنػػً ع ػ اؼبةقػػروال ػ ي دثِّلػػوف هيئػػة اس ػػارية غػػري ُملظمػػة ماػػتولي نا الرعياػػة م العػػة تةفي ػ ا حقػػاـ
اؼب علقة لاغبقاـ وا قومّي ودق تايي نا ؾبلس اه الةاي ةو
وعل العيوـ نمهف ه ا ال قايم ظنر إىل حيِّظ الوجود يف الادر ا وؿ مػ اإلسػالـ
ويةظر ؿبيد عبدا ور يد راا إىل ه ا ا مر لاؼبةظور نفاه اؼب علق دباػ لة اػبالنػة إذ يعػ سد
م اؼبااع اليت ال تةفول عل بغة ديةية مفلقة وإمنػا هػو مػ اؼباػاا العامػة الػيت يػرتؾ
 52عبد اػبالق نريدو فق الفقه السياسق اجسامق مرجل سالق صٓٛٔ-ٛو
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ال ٖٔٗٚهٕٓٔٙ/ـ

حبوث ودراسات

تدلريها لألُمة تبعػاً ل غ سػري الظمػاف وال سػييا توزيػل الاػالحيات و ػروط العضػوية والعالعػة
لاغباكمو
ول ػ ػ لك مل ية ػ ػػغ ؿبيػ ػػد عبػ ػػدا ور ػ ػػيد راػ ػػا ورمػ ػػوز ال يػ ػػار اإل ػ ػػالحً لال فا ػ ػػي
ال ارخية واػبالنية مث  :فات اه اغب والعقد وعددهم واؼباتولية اؼبةوطة هبػم وإمنػا
ا َّلوا هوية الدولة مث حدَّدوا اؼبتساات الػيت دقةنػا سبثيػ اؼببػدا القػر ين يف سػياؽ جديػد
مث تةاولوا لال فاي اؼبناـ اؼبةوطة هب ا اؼبتساات وطراعق مراعب نا وذبديدها ٖ٘ و ػوالً إىل
دع ػػاعم نظ ػػاـ اغبق ػػم اغب ػػديذ ال ػػيت ت يثَّػ ػ ربدي ػػداً يف ا جن ػػظة اءتي ػػة :القض ػػال والرعال ػػة
ٗ٘
واإلدارة الاياسية واؽبيئات االس اريةو
وعد وجدت ه ا ا نقار طريقنا إىل البياف واؼبقارنة وال فبيق ولعػ لعػن الق الػات
لعد -هً خري مثاؿ عل ذلكو
اؼبعا رة -سة خ منوذجاً مةنا نييا ُ

ويف مقال الفقر اإل الحً ال ل اس وعل الثقانػة الدسػ ورية اغبديثػة وامنػاط اغبقػم
الاػاعدة وحػانش -يف الوعػ نفاػه -علػ العيػػق يف ا ػالة والدعػة يف نقػػه ال ةػػظي قبػػد
الفقر اغبركً (الا ول) الػ ل مل يعػدـ مفقػري كبػاراًكػاف ؽبػم مػ الػظاد مػا يقػارب رمػوز
اإل الح ليد اف اػبػالؼ يف اؼبػدخ العػاـ واؼبػةن وهويػة الدولػة وا هػداؼ والغايػات
جع ال رخ كبرياً لّي الرؤي ّي واؼبقارل ّي واؼب روعّيو
ويف سياؽ حبذ اسس اغبقم اإلسالمً دَّد الو ا علػ اؼبػودودل علػ ا يػة مبػدا
ال ػور ووجػػوب االل ػظاـ لػػه يف ػػتوف اؼباػػليّي اػبا ػػة والعامػػة ليػػد انػػه عيَّػػد اؼببػػدا لرؤي ػػه
ل ػػةيي اغبق ػػم الػ ػ ل ج ػػل اف يق ػػوف والي ػػة ديةي ػػة ال ا ػػرورة االل ػ ػظاـ لاإلمام ػػة الق ػػا
ول ػ لك جع ػ اغبػػاكم يف مقػػاـ اػبليفػػة دبػػا لػ َّػواا م ػ سػػلفات خا ػػة ال ُسبػػة لغػػريا مث ػ
رد عرارات ال ور نللقيادة الرظبية عبوؿ عرار ال ور او رنضهو
جواز ّ
يفا يف الةاحية اإلجراعية دبا يةبم لقوة اؼبتساػة اؼبةبثقػة مػ هػ ا العيليػة يقػوؿ:
مث ِّ
"ا مري ؿب وـ عليه اؼب اورة يف ا مػرو وؾبلػس ال ػور ال لػ ّد مػ اف يقػوف حػاعظاً علػ لقػة
 53اؼبرجل الاالق ص ٔٛو
 54اؼبرجل الاالق ص ٔٛو
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صبيػػل اؼباػػليّي ولػػيس م ػ ا ظػػور ال ػػرعً اف يُة خػػل ه ػ ا اجمللػػس ل ػوات اؼباػػليّي
و راعنػػم وإف مل يق ػ لػػه نظػػري يف عنػػد اػبالنػػة الرا ػػدةو"٘٘ ولق ػ اؼبػػودودل ال ياػػاول
هػ ا القػػوة لالاػػلفة ال ةفي يػػة يقػػوؿ يف ذلػػك" :وا مػػور الػػيت تُقضػ يف هػ ا اجمللػػس لقثػػرة
رال اعضػاعه يف عامػة ا حػواؿ َّإال اف اإلسػػالـ ال جعػ كثػرة العػػدد ميظانػاً لل ػق والباطػ :
ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ (اؼباعدة )ٔٓٓ :نمهنه م اؼبيقػ
يف نظػػر اإلسػػالـ اف يقػػوف الفػػرد ا ػػوب راي ػاً واحػ َّػد لا ػراً يف اؼباػػاع م ػ سػػاعر اعضػػال
اجمللػػس نػػمهف كػػاف ا مػػر كػ لك نلػػيس مػ اغبػػق اف يُرمػ لرايػػه نػػه ال يتيػِّػدا صبػػل غفػػريو
نػػا مري لػػه اغبػػق اف يوانػػق ا غلبيػػة يف راينػػا وك ػ لك لػػه اف خػػال اعضػػال اجمللػػس كلنػػم
ويقض ػػً لراي ػػهو" ٘ٙولػ ػ لك نن ػػو يفضػ ػ الفريق ػػة ال وانقي ػػة يف إ ػػدار القػ ػرارات علػ ػ رال
ا غلبية ودة اغباكم حق نقن عرار اجمللػس وكػ ذلػك ن ي ػة طبيعيػة لليػةن االتّبػاعً
او نظرية اإلمامة القا و
وعد عدَّؿ اؼبودودل م رؤي ه الفقنيػة إىل رؤيػة سياسػية ر هػا اكثػر واععيػة نػ هل يف
دراسػ ػػة الحقػ ػػة لػ ػػه ربي ػ ػ عة ػ ػواف "تػ ػػدوي الدس ػ ػ ور اإلسػ ػػالمً" إىل عػ ػػدـ احقيػ ػػة القيػ ػػادة
ال ةفي يػػة يف ـبالفػػة رال اعبينػػور مػ علِّالً لػ ف الػػروح القاعيػػة لػػّي الةػػال ا ُمػػة اليػػوـ ال ترعػ
إىل اؼباػ و اؼبعنػػود يف الرعيػ ا وؿ واف اعبياعػػة اؼباػػلية اليػػوـ ال ت ي ػػل لػػةفس االل ػظاـ
اإلسػػالمً ال ػ ل سب ػػل لػػه اؼباػػليوف ا واع ػ نقػػاف تقييػػد الاػػلفة ال ةفي يػػة ل ػرال اغلبيػػة
٘ٚ
ؾبلس ال ور ارورة يفرانا تراجل اؼباليّي عييياً وإدانياًو
وال ػػك يف اف هػ ػ ا الةظ ػػرة ه ػػً غ ػػري مةن ي ػػة وعليي ػػة مػ ػ حي ػػذ توعيػ ػ ناعلي ػػة
ال ور اؼبػُلظمة عل رط ال يةضبي وهو رط االل ظاـ إذ إف عدـ اػبي حػدود االل ػظاـ
يفضً إىل لبس وغيوض كبريي لالةابة إىل َم دلك الحية ربديد ناب ه وعوتهو
 55اؼبػودودل الػو ا علػ و نظريية اجسييام وهديييه فيق السياسيية والقييانون والدسيتور ترصبػػه مػ ا رديػػة :خليػ حاػ
اإل الحً جدة :الدار الاعودية للة ر وال وزيل ٜ٘ٔٛـ ص٘ٙو
 56اؼبرجل الاالق ص٘ٙو
 57اؼبرجل الاالق صٕٔو
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ال ٖٔٗٚهٕٓٔٙ/ـ

حبوث ودراسات

وهق ػ ا نػػمهف منػػوذج اؼبػػودودل يع يػػد الاػػلفة اؼبرجعيػػة للخلفػػال الرا ػػدي اساس ػاً يف
تَػةَػ سف اإلماـ وإمقانية اس ئثارا لالقرارات دوف ؾبلس ال ور وإمقانيػة ردا عػرارات اجمللػس
وهػػو مػػةن اتّبػػاعً إسػػقاطً جع ػ م ػ نق ػػرة اػبالنػػة ؿب ػػور ال قةػػّي يف الةظػػاـ الدس ػ ورل
للدول ػػةو ل ػ لك مل يب ػ ؿ ه ػ ا الفق ػػر عة ػػالً كب ػرياً يف االه ي ػػاـ لفق ػػه ال ػػور ونلا ػػف نا يف
اإلسػػالـ مػػل اف ذبليػػات ال ػػور يف العنػػد الرا ػػدل انػػرزت لةػػا مفػػاهيم عػػدَّة لل ػػور يف
ماػ ويات وسػػياعات ـب لفػػة عرنةػػا اغلبنػػا نفػاً عةػػد ال عريػ لاؼباػػفل ودقػ اسػ ثيارها
فبارس ػةً يف ك ػ ال ػػتوف االج ياعي ػػة والاياس ػػية واالع ا ػػادية لفراع ػػق مةاس ػػبة ربق ػػق الغاي ػػة
واؼبقاد م مبدا ال ور يف سياعه القر ين العاـو
ولػ لك ا ػ غل الةخبػػة الفقريػػة وا كادديػػة والاياسػػية يف اغبقبػػة ا خػػرية مػ عاػرنا
ل طروحػات علييػة ومةن يػة وواععيػة عيادهػا نقػػرة الدسػ ور الػيت عراػنا اؼبػودودل والػػيت
مل يونَّػق يف ربويلنػػا إىل حركػػة سياس ػػية واج ياعيػػة لػػره م ػػروعه لةظريػػة اإلمامػػة القاعيػػة
عل ػ القداسػػة وميثػػاؽ االل ػظاـ لػػدؿ العي ػ لػػروح القػػانوف اؼبا ػ ةبي م ػ ال ػريعة وا ع ػراؼ
اعباريةو وعد اس ضرت ه ا الةخبة ال رلػة العرليػة واإلسػالمية اؼبعا ػرة يف ؾبػاؿ ال ػور
واالس ػػارة وسبي ػػظ اداؤه ػػا ل ػػال ةوع وال ة ػػاعن احيانػ ػاً وذل ػػك تبعػ ػاً للرؤي ػػة ال ػػيت تبةَّاه ػػا كػ ػ
لاحذو
ولع م لّي ا طروحات اليت تا ق الوعوؼ علينا اطروح ّي موغل ّي يف ال ػي
ال رعً والقانوين وـب لف ّي يف اؼبقارلة الاياسية ويف اإلسقاط اؼبعا ػرو وا طروحػة ا ُوىل
هػػً ؿباولػػة لليفقػػر تونيػػق ال ػػاول فبثَّلػػة يف ك الػػه (نقػػه ال ػػور واالس ػػارة) وا خػػر
لفوزل خلي يف ك اله (دور اه اغب والعقد يف الةيوذج اإلسالمً لةظاـ اغبقم)و
تُع ػػد رال ال ػػاول يف الا ػػياؽ اؼب عل ػػق ل ةظيػ ػ ال ػػور يف الواع ػػل اؼبعا ػػر مػ ػ ال ػػرز
ا ػػاوالت ال ونيقيػػة واؼبػػدخ ال ػرعيس يف رؤي ػػه ي يثَّػ يف وجػػوب ال ػػور وإلظامي نػػا لةػػالً
علػ ػ نػ ػ الق ػػر ف الق ػػر لي ػػد ان ػػه يف ؿباول ػػه ال فبيقي ػػة يا ػػةفنا تبعػ ػاً ؼباػ ػ و اؼبيارس ػػة
ومواػ ػػعنا ن لَّ ػ ػ لديػ ػػه الفػ ػػارؽ لػ ػػّي ال ػ ػػور واالس ػ ػػارة او اؼب ػ ػػورة حبيػ ػػذ را يف
االس ارة وسيلة تااعد اغباكم او القااً او الواذ علػ تب سػّي وجػه الاػواب واؼباػاعدة
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علػ معرنػػة الواعػػل الاػ ي دوف إلظامي نػػا خالن ػاً ؼببػػدا ال ػػور الػ ل جػػل اف يقػػوف -
حال رال ال اول -مني اغبقم الدس ورلو
وه ا الػةيي الدسػ ورل ال ػ ُيلظـ ي سػس علػ عاعػدة العقػد االج يػاعً والاياسػً لػّي
٘ٛ
اجمل يل واغباكم ولّي انراد اجمل يل انفانم ن ةبثق لالث سلفات هً:
 الالفة ال ريعية (سلفة اعبياعة)و الالفة القضاعية (الالفة اعبامعة لّي ال ريعة والقانوف اؼبعا ر)و الالفة ال ةفي ية اؼب يثِّلة يف اغباكم ووزراعه ووالتهووعػػد تعػ َّػرض ال ػػاول يف الةػػال حديثػػه عػ الاػػلفة ال ةفي يػػة ؽبويػػة نظػػاـ اغبقػػم ن عػػاد
ع ػرض اػبػػالؼ الق ػػد ال ػ ل الػػارا عل ػػً عبػػد ال ػرازؽ م ػ اف الدولػػة يف اإلس ػػالـ خاا ػػعة
ا ػه
لالج نػػاد وال وانػػق اؼبفلػػق ولعيػػدة ك ػ البُػ ْعػػد ع ػ ال ػػبغة ديةيػػة وان اػػر ل ػرال َعَر َ
نرا الفقيه القانوين والدس ورل القبري عبد الرزاؽ الاةنورل مػ اف اعبينػور يف اإلسػالـ
ُ
واػػعوا اساػاً معيةػةً لةظػػاـ اغبقومػػة والظمػوا اؼباػػليّي دبراعااػػا يف اغبقومػػة الػػيت يقييو ػػا
وه ا ا سس سبثِّ اػبااع اعبوهرية لل قومة اإلسالمية القاملػة وهػدننا إعامػة اغبقػم
الاػػاا مػ وجنػػة نظػػر اإلسػػالـ ال االل ػظاـ عيومػاً لالةظريػػة االتّباعيػػة القاعلػػة لاػبالنػػة او
لاإلمامػػة العظي ػ يقػػوؿ ال ػػاول" :إف اػبالنػػة -يف نظػػر الاػػةنورل ويف نظرنػػا ونظػػر ك ػ
لاحػػذ مةا ػ  -ليا ػ دولػػة معيةػػة ل ػ ااا ل ػ هػػً ؾبيوعػػة م ػ اؼببػػادئ والقواعػػد الػػيت
واػػعنا الفقنػػال ه ػ ا اؼببػػادئ والقواعػػد الفقنيػػة مل ت ػػرع صبلػػة واحػػدة وإمنػػا يا ػ ةد ك ػ
رعً جل مةاع ة سةدا ومادرا عبػ اغبقػم عليػه نػال جػوز إنقػار
مبدا مةنا إىل ا
الةظػػاـ يف ؾبيوعػػه وإطراحػػه صبلػػة واحػػدة دوف مةاع ػػة كػ مبػػدا مػ اؼببػػادئ والقواعػػد الػػيت
يقوـ علينا ل م الواجل عل ك لاحذ ي عرض لب ذ ا ػوؿ اغبقػم يف اإلسػالـ اف
يا عراػػنا اوالً مث يػ كر رايػػه يف كػ مةنػػا علػ حػػدة كػ ف يبػػدل لةػػا رايػػه يف اؼببػػدا الػ ل
اس ػ قر عليػػه اعبينػػور يف اف اػبالنػػة ال واليػػة اغبقػػم تقػػوف لاالخ يػػار اغبػػر او ال ػػور
 58ال اول فقه الشورى واالستشارة مرجل سالق صٖٖٜٗٗٗ-و
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واف يبػػدل رايػػه يف احقػػاـ ان خػػاب اغبػػاكم -اػبليفػػة -وسػػلفاته اؼبخ لفػػة الػػيت اعػػرتؼ هبػػا
الفقنػػال واحقػػاـ ان نػػال اػبالنػػة ورعالػػة ا ُمػػة وانرادهػػا علػ اعيػػاؿ اغبقومػػةووو وعالعػػات
ٜ٘
ا نراد لالفات اغبقم وحقوعنم إزالهاو"
وي ػ ػػر ال ػ ػػاول اف ُسػ ػ ػب فبارس ػ ػػة ال ػ ػػور يف اجمل ي ػ ػػل اإلس ػ ػػالمً زب لػ ػ ػ عةن ػ ػػا يف
اجمل يعػػات الددقراطيػػة الغرليػػة مػ حيػػذ االع يػػاد علػ ال عدديػػة اغبظليػػة واغبريػػة اؼبفلقػػة
وسػػيادة مبػػدا ا غلبيػػة ح ػ إنػػه يفػػرح ػػور توانقيػػة عاعيػػة عل ػ اخ يػػار ا ػػوب مػػل
االع يػػاد عل ػ الاػػفوة اؼب يثِّلػػة يف اه ػ اغب ػ والعقػػد ال ػ ي يُ ػػرتط نػػينم العلػػم والعدالػػة
والبارية وال حرج يف تعػدد اخ اا ػاام وميػادي عيلنػمو نيػ اؼبالحػش -كيػا يقػوؿ-
اف ػعار الددقراطيػة الغرليػػة يفػ البػاب واسػػعاً لل فػرؼ اغبػظر وماػػاوئ العاػبية اغبظليػػة
نياب اإلسػراؼ يف تعػدد ا حػظاب خفػراً علػ اسػ قرار الددقراطيػة يضػاؼ إىل ذلػك اف
سيادة ا غلبية العددية يتدل إىل ال اي عل حقوؽ ا ُمػة ل ػرال الػ مم واح قػار وجنػة
الةظػػر القاعيػػة عل ػ ال اػػوي ن نػػدر ل ػ لك مقانػػة ا عليػػة وراينػػا يف ؾبلػػس ال ػػور مػػا
دامػ ػ ه ػ ػ ا ا غلبي ػػة سبا ػػك لظم ػػاـ ا م ػػورو نض ػ ػالً ع ػ ػ اف س ػػيادة ا غلبي ػػة يف ال ػػور
اإلسالمية زبضل لايادة اعل مةنا هػً سػيادة ال ػريعة الاػي ة الػيت تق ِّػرر ا ػوالً عامػةً
ال ج ػػوز لألنػ ػراد او اعبياع ػػات اػب ػػروج علين ػػا وم ػ هػ ػ ا ا ػػوؿ ػػوف حق ػػوؽ ا نػ ػراد
وحري ػػاام ون ػػرض ال ػ ػوازف وال قامػ ػ ليةن ػػا ول ػػّي حق ػػوؽ اعبياع ػػةو ولعل ػػه ي ػػري يف ه ػ ػ ا
اعرا ػػا ا نظي ػػة الددقراطي ػػة (مث ػ ػ  :ال ػ ػ وذ
اػبا ػػوص إىل لع ػػن القض ػػايا اؼبعا ػػرة ال ػػيت َّ
اعبةاً وال ظاوج لّي الةال اعبةس الواحد) لاسم ا غلبية نن ا اغباالت والقضايا مردودة
عفعاً يف فبارسة ال ور اإلسالمية ل عارانا مل مبادئ ال ريعة وطراعق العػرض واؼباػاللة
يف اجملالس ال ورية ال ت ي نا الب ةو
سبن ػد لةػػا اليػػوـ الفريػػق ؼبيارسػػة ال ػػور ونػػق
واغبقيقػػة اف رؤيػػة تونيػػق ال ػػاول ه ػ ا ّ
م اركة ناعلة م بادلة لّي متساات اغبقم اؼبخ لفة واؼبتساػات الديةيػة واؼبدنيػة عيادهػا
الرعالػػة اؼبا خلاػػة مػ اؼببػػادئ اغباكيػػة إذ دقػ لل ػػاكم او الػرعيس او اإلمػػاـ اف دػػارس
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عرض ؽبػ ػػا
رعال ػػه عل ػ ػ ؾبلػ ػػس ال ػػور اؼبة خػ ػػل او هيئػ ػػة اه ػ ػ اغب ػ ػ والعقػ ػػد -ال ػػيت سػ ػػة َّ
لال فا ػػي يف اطروح ػػة ن ػػوزل خليػ ػ  -ماػ ػ عيةاً دبتسا ػػات الدول ػػة اؼبخ لف ػػة مثػ ػ  :اؽبيئ ػػة
القض ػػاعية اؼب ػػرنة علػ ػ س ػػالمة القػ ػرارات الا ػػادرة وؾبل ػػس العلي ػػال الػ ػ ل دثِّػ ػ متسا ػػة
اس ارية ُخ ار اعضاؤها لاالن خػاب وذلػك خػ م ػوراا يف ماػ لة توانػق القػرارات مػل
اؼببادئ وا حقاـ اإلسػالميةو ودقةػه ايضػاً االسػ عانة دب لػس اعلػ هػو اجمللػس الدسػ ورل
اؼبة خػػل ال ػ ل ي ػػوىل اعضػػاؤا رعاسػػة اؼبتساػػات ال ةفي يػػة ومتساػػات ال ػػور يف حػػاؿ
تداخ الاالحيات وال خاااتو
ناؼبب ػػادئ اغباكي ػػة ال ػػيت طرحن ػػا ال ػػاول تا ػػاعدنا علػ ػ اس ػ ػراؼ طراع ػػق ووس ػػاع
مةاسبة ؼبيارسة م وازنة ال تعف مااا الةاس وال تضرب دببادئ اجمل يل عرض اغباعيو
َّامػػا إف اردنػػا تقا ػػً سػػلبيات ه ػ ا الرؤيػػة نػػمهف اوؿ م ػػا نل ظػػه ه ػػو ان ناجػػه مةن ػاً
تقليػػدياً سػػاد نييػػا مضػ زمةػاً طػػويالً هػػو اؼبػػةن االتّبػػاعً الػ ل يػػر يف اإلمامػػة العظيػ
واػبالنػة الاػػبي ا وحػػد ؼبيارسػة ال ػػور لػػاؼبفنوـ اإلسػػالمًو زد علػ ذلػػك انػػه اوغػ يف
الفولوية حّي زبيَّ إمقانية اؼبوالمة لّي اه اغب والعقد وال متساػة لل ػور يف عاػرنا
اغبااػػر دبةػ عػ ا حػظاب وال قػ الت الاياسػػية واؼبدنيػػة وهػػو امػػر لعيػػد كػ البُػ ْعػػد عػ
الواعل اؼبعيش ويقيػ اغبػ يف اع يػاد رال ا غلبيػة الػيت ت ػرؼ علينػا اجنػظة رعالػة تةظػر
يف ػػرعية الق ػرارات وتفا ػ اجملػػاؿ امػػاـ ا عليػػة الع ػرتاح الق ػوانّي اؼبةاسػػبة وسبقيػػةنم مةنػػا
ونق اوالي وعوانّي دس وريةو
واػبال ػة اف اطروحػػة ال ػػاول كانػ ؿباولػػة جػػادة لاػا عضػػايا ال ػػور واالس ػػارة
تسػس لواععيػة اؼبرجعيػة اإلسػالمية واحقي نػا
عل ـب ل ا عدة م ال ةً دبػةن مقػارف يُ ِّ
يف اغبقمو
ولع الرز ما يتخ علػ اطروحػة ال ػاول هػو عػدـ واػوح رؤي ػه حيػاؿ اهػم متساػة
تقوـ علينا فبارسة ال ور وهً متساة اه اغب والعقد وعد سػ ّد هػ ا البػاب الباحػذ
نوزل خلي ال ل تبى اؼبعند العاؼبً للفقر اإلسالمً رؤي ه الػيت تعػ سد اعػرب إىل الواعػل مػ
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الػػرؤ اغبركيػػة واالتّباعيػػة الػػيت ال ربف ػ دبوااػػل اإلسػػقاط ومػػا يق ة ػ ما ػ لة ال ػػور م ػ
تداخالت وذباذلاتو
نفً ك اله ال اعق (دور اه اغب والعقػد يف الةيػوذج اإلسػالمً لةظػاـ اغبقػم) يقػدـ
ن ػػوزل خليػ ػ رؤي ػػة عليي ػػة مةناجي ػػة ل ػػدور الةخب ػػة الاياس ػػية يف إط ػػار اوس ػػل وامشػ ػ ه ػػو
متساػػة "اه ػ اغب ػ والعقػػد" لاع يػػاد مػػةن وظيفػػً م قام ػ حػػدد اؼباػػتوليات واؼبنػػاـ
ه اغب والعقد واؼبتساات اليت عد ت بعنا سوال اكان اس ارية اـ رعالية وي ػي ؽبػا
صب ػػل عةا ػػرها ون ػػق تالاػ ػ تا ػػاعدل او انق ػػً يا ػػنم يف ػػوغ امن ػػوذج ر ػػيد للةظ ػػاـ
ٓٙ
الاياسً واالج ياعًو
دند خليػ لرؤي ػه دبقدمػة عػ لػى الةظػاـ الاياسػً وموعػل اؼبتساػية نينػا مػ اؼبةظػور
ٔٙ
اإلسالمً فبيظاً لّي ما ويات لاللة:
ٔو ال يييػػظ لػػّي عػػرض الػػوحً (القػػر ف وال ساػػةة) لقضػػية اؼبتساػػة وليػػاف تاػػورها م ػ
اؼبػػوروث الاياسػػً اإلسػػالمً ومعػػارؼ اؼباػػليّي الاياسػػية نقضػػية اؼبتساػػية لالةاػػبة إىل
ال ػػوحً ترتك ػػظ اغلبن ػػا يف داع ػػرة "العف ػػو" اؼبرتوك ػػة لالج ن ػػاد ونق ػاً ؼب غ ػريات الظم ػػاف او طبيع ػػة
اؼبرحل ػ ػػة ال ارخي ػ ػػة وال ف ػ ػػور اغبض ػ ػػارل وم غػ ػ ػريات اؼبق ػ ػػاف مػ ػ ػ حي ػ ػػذ ا وا ػ ػػاع والبيئ ػ ػػات
االج ياعيػػةو وعلػ هػ ا نػػمهف خليػ مل يرِّكػػظ علػ ا ػػقاؿ الةظاميػػة َّإال يف حػػدود اػػيقة
إلنااح اجملاؿ اماـ ال فوير اؼبتساً وال ديد الةظامً تبعاً ل قلبات الظمافو
ٕو ال يييظ يف عضية اؼبتساة لّي جانل اؼببادئ والقػيم وجانػل ا ػقاؿ ال ةظيييػة
واؼبتسا ػػية م ػػا يا ػػي ل ييي ػػظ ا داة او الوس ػػيلة مػ ػ اؼبقا ػػد او الغاي ػػة عل ػ كب ػػو جعػ ػ
الوسيلة مقانئة لليقاد وؿبققة لهو
ٖو ال يييظ لّي ال اور الةظػامً جبانبيػه (اؼببػدا وال ػق ) واغبركػة لػه ومػ خاللػه مػا
يااعد عل ربديد مد ال فالق او االكبراؼ يف اغبركة واؼبيارسة لّي اعبانبّيو
 60خلي دور أهل الحل والعقد فق النمو ج اجسامق لنظام الحكم مرجل سالق صٓٔو
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وخل ػ الباحػػذ إىل اف الرؤيػػة اإلسػػالمية تعلػػً جانػػل اؼببػػدا والقييػػة م ػ حيػػذ ػػا
إطاراف عاماف مرجعياف علػ حاػاب ال ػق والةظػاـ الػ ل يقػل يف داعػرة االج نػاد ا ِّقػق
لليقاػػد وا ػػانِش عل ػ اؼببػػداو وهػػو ل ػ لك ي ػػري إىل إمقانيػػة ذبػػاوز ا ػػقاؿ واؼباػػييات
وال ػػروط الا ػػالقة يف هيقل ػػة متسا ػػة ال ػػور ل ػػرط ربقيقن ػػا اؼبقا ػػد واح قامن ػػا إىل
اؼببػػدا واناػػنارها يف لوتقػػة الاػػلفة يف اإلسػػالـ وهػػو مػػا يعػػين -حاػػل الباحػػذ -واليػػة
ربف لا مانة واؼباتولية وتل ظـ ل رعية اؼبيارسة اليت مادرها إرادة ا ُمة والرعيةو
وهػػو ل ػ لك يُاػػنل يف تةػػاوؿ مفنػػوـ اه ػ اغب ػ والعقػػد نيقػػوؿ" :مػػاذا يقاػػد ل ه ػ
اغب والعقدو ما العػاد اؼبفنػوـو وهػ هةػاؾ مفػاهيم تػرتبي لػهو وإف وجػدت هػ ا اؼبفػاهيم
نيا عالع نا دبفنوـ اهػ اغبػ والعقػدو ومػا طبيعػة اهػ اغبػ والعقػدو او لعبػارة اخػر  :مػا
ال ػ ل َّاهلنػػم لل ػ والعقػػدو وك ػ لك مػػا نػػوع او طبيعػػة ه ػ ا اعبياعػػة يف اػػول مػػا تفرحػػه
نظرية الةظم الاياسية م صباعات تلعل ادواراً جوهرية يف اغبياة الاياسية مثػ الاػفوة
ٕٙ
الاياسيةووو ا حظاب الاياسيةووو وصباعات الضغيو"
يفا ػ يف تػػاريو اؼبفنػػوـ الة ػ ة وال فػػور واؼبيارسػػة واؼباػػتوليات والوظػػاع
مث ِّ
وال ػػروط ويعػػرض ػبالنػػات الفقنػػال وعليػػال الاياسػػة ال ػػرعية او ا دب الاػػلفاين إىل
اف خل ػ إىل وجػػود خػػالؼ ػػديد يف ربديػػد ماهيػػة اؼبفنػػوـ وج ػ ورا (عقديػػة مدرسػػية
ويقرر إمقانية ذباوز االسم وال ق دوف اؼباي م حيذ الدور والوظيفػة يقػوؿ
ليئية) ِّ
يف ذل ػػك" :ان ن ػ ػ الب ػػذ ح ػػوؿ مفن ػػوـ اه ػ ػ اغب ػ ػ والعق ػػد يف الفق ػػر اإلس ػػالمً ع ػػدداً
وحديثاً إىل اف هةاؾ خلفاً وت القاً لّي مفنوـ اه اغب والعقد ولعػن اؼبفػاهيم الفرعيػة
اليت ت ا له وظيفػةً وسػببه عػدـ واػوح اغبػدود وا لعػاد ؽبػ ا اؼبفػاهيم صبيعػاً يف عالع نػا
دبفنوـ اه اغب والعقد فبا يفرض ارورة لياف ه ا اغبدود دبا ياي لال يييظ نييػا ليةنػا
ٖٙ
م ناحية وليةنا ولّي اؼبفنوـ العاـ ه اغب والعقد م ناحية اخر و"
و ف اؼبفنػوـ العػػاـ ي سػس يف اغلبػػه علػ اؼبيارسػػة او الػةظم واإلجػرالات نمهنػه دقػ
لةػػال مفنػػوـ جديػػد ماػ وح م ػ ال فػػور اؼبعا ػػر يف علػػم الاياسػػة واالج يػػاع الاياسػػً
 62اؼبرجل الاالق صٖٙو
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نه م عبي ال راعل والوساع الػيت ت اػ لاؼبرونػة يف ال ػريل اإلسػالمً علػ اف يغلػل
نيػػه جانػػل الواجػػل عل ػ جانػػل اغبػػق نييػػا ي علػػق لػػا دوار والوظػػاع العامػػة ن انػػل
اؼبا ػػتولية اظن ػػر م ػ جان ػػل اغب ػػق والا ػػلفة يف فبارس ػػة ه ػ ا اؼبتسا ػػة نن ػػً ل ػ ًػى وظيفي ػػة
وليا سلفات دس ورية يف الرؤية اإلسالمية وعػد اسػ ير اػبػالؼ حػوؿ هػ ا البػى علػ
ومػ يقػػدِّـ العليػػال مث ا مػرال مث
َمػ ِّػر ال ػػاريو لػػّي َمػ يقػػدِّـ اغبقيػػال مث ا عيػػاف مث ا مػرال َ
ومػ ػ ػ ية ػ ػػو مة ػ ػ ػ ال ػ ػػعرال مث ا دل ػ ػػال ن ػ ػػاؼب قليّيووو وهقػ ػ ػ ا ن ػ ػػاؼبفنوـ ع ػ ػػاعم
اعبة ػ ػػد َ
وم ايِّل ودق ابفه نقي لال وانق مل اؼبا دات وال ظاـ اؼببدا يف كلي ه ومقا دي هو
وت سيااً عل ذلك عدَّـ خلي امنوذجاً متساياً ه اغب والعقد يقػوـ علػ نظريػة
ال ف ي ػ الػػيت تةظّػر وت عػ َّػرض ه ػ اغب ػ والعقػػد لو ػػفنم نئػػات وعةا ػػر ال ك لػػة واحػػدة
كي ػػا غل ػػل ذل ػػك يف ال ا ػػور القالس ػػيقً الفقن ػػً وا دب الا ػػلفاينو وه ػ ا ا من ػػوذج
ي ل م اؼبتساات اءتية:
او اؼبتسا ػ ػػة ال ةفي ي ػ ػػة :وتض ػ ػػم ه ػ ػ ا اؼبتسا ػ ػػة :متسا ػ ػػة اػبالن ػ ػػة (رعاس ػ ػػة الدول ػ ػػة)
وإمارات ا عاليم لو فنا والية عامة يف اعياؿ خا ة والوزارةو
بو متساة االج ناد ال ريعًو
تو متساات حراسة ال رعية :وت ي  :القضال ووالية اؼبظامل واغبابةو
ثو متساات الدعوة واؽبداية (اؼبرجعيات الفقنية)و
يفا الباحذ يف مفنوـ ك متساة ووظيف نا و روط عضوي ناو
مث ِّ
وذب ػػدر اإل ػػارة إىل اف ه ػ ا ا من ػػوذج جي ػػل ل ػػّي ا ػػالة يف اؼبن ػػاـ وا دوار والرؤي ػػة
العليي ػػة واؼبةن ي ػػة ال ػػيت تع ي ػػد نا ػػقاً وظيفيػ ػاً يق ػػوـ علػ ػ االس ػ ػ ثيار يف إلػ ػداعات العق ػ ػ
اإلنا ػػاين وه ػػو ل ػ لك ي ػػرر م ػ عي ػػود ال ػػق الػ ػ ل س ػػاد ُم ػػدداً طويل ػةً ون ػ َّػوت علػ ػ
اؼباػػليّي لةػػال إدارة ناعلػػة م يػػايظة م ةاسػػقة مةا ػ ية ربقػػق ال ػػور يف الاػػي معانين ػػا
واعاػ دالالاػػا وتةػ دبفنػػوـ الاػػفوة عػ اؼبظايػػدات الاياسػػية وا يديولوجيػػة الػػيت القػ
لظالؽبػا علػ الػبالد العرليػة والػيت سػاد ُجلّنػا منػاذج عاػقرية لل قػم ال سبلػك يف معظينػا

ال ور لّي الة

وال اريو

م ػػروعاً حضػػارياً ا ػػيالً وعام ػ
وا زمات اليت ربيي لا ُمة ح
جيبه وتافق ؽب ا الافوةو

عظ الدي معييش
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ػػرعي نا عل ػ نقػػال الاػػفوة وتفسردهػػا لػػمهدراؾ ا خفػػار
ارت متساات ال ور عالة علػ اؼبػواط تق ػات مػ

وعػد تاػبَّب ا يػػديولوجيا -يف احػػايّي كثػػرية -يف طيػػس كثػػري مػ اؼبفػػاهيم وتغييػػل
الةظ ػػرة العليي ػػة الا ػػارمة اؼببةي ػػة علػ ػ اؼبةاس ػػبة ل ػػّي اؼبب ػػدا والواع ػػل وال ق ػػانت ل ػػّي الوس ػػيلة
واؽبػػدؼ وادخل ػ الدولػػة واجمل يػػل يف تةاعضػػات و ػراعات عػػدَّة دق ػ ذبةبنػػا لاع يػػاد
ناق مفػاهييً مػرتالي و ػياغة وظيفيػة منوذجيػة م قاملػة ا لعػاد تُةػاط هبػا كػ نعاليػات
اجمل يػػل م ػ الاػػي اؼبتساػػات إىل اعل ػ اؽبػػرـ نةق اػػل عل ػ إلرهػػا القػػدرة عل ػ ال ةيػػد
الاياسػ ػػً وال ػ ػػدعول واؼب ػ ػػدين ونب ع ػ ػػد ع ػ ػ إينام ػ ػػات الف ػ ػػو وإغ ػ ػرالات الا ػ ػػلفة ذبةب ػ ػاً
للا ػراعات العةيفػػة الػػيت احال ػ لػػى الدولػػة ومتساػػااا إىل اطػػالؿ ون ػ البػػاب عل ػ
ماػراعيه لعػودة االسػ عيار لػ راعل ا ػب -لألسػ  -مقبولػةً حػ يف العيػق اإلسػػالمً
ومتساات ةل القرارو
خاتمة:
زبلػ ػ ػ هػ ػ ػ ا الدراس ػ ػػة إىل ن ػ ػػاع مني ػ ػػة دقػ ػ ػ اإلن ػ ػػادة مةن ػ ػػا يف اغبرك ػ ػػة الاياس ػ ػػية
واالج ياعيػػة والدعويػػة الػػيت ت ػػندها ؾب يعاتةػػا اليػػوـ وم ػ الػػرز ه ػ ا الة ػػاع وجػػود نػػروؽ
لػػّي صبلػػة مفػػردات مردهػػا اؼباػػفل ا ػ لل ػػور مث ػ  :االس ػػارة اؼب ػػورة و ػػور
رة ال ػور
الرال و ور الةاي ة واؼب اورةو نضالً ع اك اؼ مافل ات م
ؽبػا تبعااػػا يف ال فػػور الػػدالذ ؽبػ ا اؼبفنػػوـو وهػ ا اؼباػػفل ات هػػً :ال ػػور واالس ػػارة
وال ػ ػػور واؼب ػ ػػورة والةا ػ ػػي ة وال ػ ػػور وال ػ ػػاور وال ػ ػػور واالسػ ػ ػ ف ال وال ػ ػػور
واغبابة وال ور واالج ناد وال ور والرال وال ور والقانوفو
َّام ػػا انا ػػل دالالت االس ػ ػ عياؿ الق ػػر ين فبثَّل ػ ػةً يف ػػخ الرس ػػوؿ  ن رتَّك ػػظ عل ػ ػ
اؼب ػػاورة الػػيت تق ػػوف نينػػا اؼببػػادرة م ػ القاع ػػد كب ػػو ا ُمػػة وال ػػيت زب ػػار نينػػا ا ُم ػػة ػػفواا
واخيارهػػا للبػ ّ يف مواػػوع اؼب ػػاورة و َّامػػا الداللػػة اال ػػفالحية ننػػً م عػػددة وغػػري مقيػػدة
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لالقولبػػة واإلسػػقاط وا مػػر نفاػػه يةفبػػق علػ ماػػفل ات اؼبتساػػات اؼبيارسػػة لل ػػور
مث  :اه اغب والعقد واه االخ يار والافوةو
وجل ال يييظ يف ال رلة اؼبعا رة لّي عرض الوحً (القر ف وال ساةة) لقضية اؼبتساػة
وتا ػػورها م ػ ال ػرتاث الاياس ػػً اإلس ػػالمً وخ ػػاة اؼبا ػػليّي الاياس ػػية نقض ػػية اؼبتسا ػػية
لالةاػػبة إىل الػػوحً تقػػل اغلبنػػا يف داعػػرة العفػػو اؼبرتوكػػة لالج نػػاد ونقػاً ؼب غػريات الظمػػاف او
طبيعػػة اؼبرحلػػة ال ارخيػػة وال فػػور اغبضػػارل وم غػريات اؼبقػػاف مػ حيػػذ ا واػػاع والبيئػػات
االج ياعيػػة ن ػػب الرتكيػػظ عل ػ ا ػػقاؿ الةظاميػػة ؿبػػدوداً إلناػػاح اجملػػاؿ امػػاـ ال فػػوير
اؼبتساً وال ديد الةظامً تبعاً ل قلبات الظمافو
وزبل ػ الدراسػػة إىل اف الرؤيػػة اإلسػػالمية تعلػػً جانػػل اؼببػػدا والقييػػة م ػ حيػػذ ػا
إطاراف عاماف مرجعياف علػ حاػاب ال ػق والةظػاـ الػ ل يقػل يف داعػرة االج نػاد ا ِّقػق
لليقاػػد وا ػػانِش عل ػ اؼببػػداو وهػػو ل ػ لك ي ػػري إىل إمقانيػػة ذبػػاوز ا ػػقاؿ واؼباػػييات
وال ػػروط الا ػػالقة يف هيقل ػػة متسا ػػة ال ػػور ل ػػرط ربقيقن ػػا اؼبقا ػػد واح قامن ػػا إىل
اؼببدا وانانارها يف لوتقة الالفة يف اإلسالـ ما دقةنا م ادال دورهػا لغػن الةظػر عػ
تغريات الظماف واؼبقافو

في نقد أطروحة العلمنة في السياقين الغربي واإلسالمي
إبراهيم الفيضا

*

الملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إذل إبراز صبلة من الردود النقدية الراىنػة ماػجت ذبلػت يف السػاجتين :الغػر واسسػيم  ،موجهػة
إذل أطروحة العلانة .ويد تطريت الدراسة إذل التعريف بجتلعلاجتناة والعلانة وأطروحة العلانػة ،ؿبجتولػة الويػوؼ ننػد أهلػوؽبجت
وأنيمهػػجت وهلػػاورهتجت ماػػجت ذبلػت يف السػػاجتؽ الغػػر  ،مث أفػػجتدت بػ ف للعلاجتناػػة تجترىبػجت طػػويي يف التشػ  ،وأف نػػودة الػػدين
إذل اؼبشهد العجتؼب أسهات إسهجتمجت فجتني يف دحض أطروحة العلانة.
وأخػاا أمػػدت الدراسػػة حلػػم ال لػػم الػػذأ أحػجتؽ بجتلػػدين والتيػػااك ال لػػا الػػذأ خلفتػػو ارطروحػػة نلػػو الوجػػود
منوىػػة بيػػرورة إنػػجتدة ي ػراألة ت ػراث ارن ػوار ،وؿبجتولػػة ربػػا تل ػ الق ػراألة بجتلن ريػػة الساجتسػػاة والعييػػجتت الدولاػػة
اسنسػػجتيِّ ،
الستاعجتب نجتؼبنجت اؼبعجتهلر نلو كب ٍو أفي .
الكلمات المفتاحية :العلاجتناة ،العلانة ،أطروحة العلانة ،نقد ارطروحة.
Critique of Secularization Thesis in Western and Islamic Contexts
Abstract
This study seeks to highlight some of the current critical responses addressed to
the secularization thesis as reflected in Western and Islamic contexts. It provides
definitions of secularism, secularization and the secularization thesis in an attempt to
evaluate its origins, major thinkers and historical development in the West. It also finds
that secularism has a long formative history and that the return of religion to the global
scene has played a decisive role in refuting its thesis.
The study scrutinizes the unfairness and encroachment that secularism has caused
to both religion and human existence. It also notes the need to re-address the heritage of
the Enlightenment, and to link that heritage to political theory and international relations
in order to develop a better understanding of our contemporary world.
Keywords: Secularism, Secularization, Secularization theory, Critique of the
Secularization Thesis.

* مجتجستا يف اللغة اسقبلازية وآداهبجت ،زبصص خطجتب االسػتعاجتر ومػجت بعػد االسػتعاجتر ،ملاػة ابداب والعلػوـ اسنسػجتناة،
وجدة ،اؼبال ة اؼبغرباة .الربيد اسل رتويelfidabra@gmail.com :
مت تسلم اللحث بتجتريخ ٖٕٓٓٔ٘/ٖ/ـ ،ويُل للنشر بتجتريخ ٕٓٔ٘/ٔٔ/ٛـ.
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حبوث ودراسجتت

مقدمة:
ل ػػاس بعس ػػا نل ػػو مػ ػ ذأ بص ػػاة ومتتل ػػي للش ػ ػ وف الف ري ػػة والساجتس ػػاة نل ػػو وج ػػو
اػبص ػػوص أف يس ػػتويفو االنتش ػجتر الواس ػػي ؼبف ػػجتىام ندي ػػدة ،وم ػػن ب ػػن أب ػػرز ى ػذه اؼبف ػػجتىام:
الديبقراطاة ،واغبداثة ،ومجت بعد اغبداثة ،واغب جتمة ،والعوؼبة ،واالستشراؽ ،والعلاجتناة .فهػذه
اؼبفػجتىام دػدت أم ػر انتشػجترا حػ أهلػلحت نلػو لسػجتف مػ مػت لم وداناػة ،وذلػ بفعػ
"تعودل العجتدل" ،وسطوة اسنيـ دبتختلف أشػ جتلو ،ف هلػل ال يسػتقام اغبػديث ننػد أم ػرىم
فتحػ ػت تػ ػ ثا اسن ػػيـ وم ػػرة ال تجتب ػػجتت يف اؼبو ػػوع أهل ػػل م ػػن اؼبسػ ػلِّم نن ػػد
م ػػن دوف ػػجت ْ
الاس ػ ػجترين واللاربالاػ ػػن نلػ ػػو الس ػ ػواأل ،ربػ ػػا مصػ ػػا الديبقراطاػ ػػة يف القطػ ػػر العػ ػػر بت سػ ػػاس
العلاجتناػػة وت لاتهػػجت بوهلػػفهجت مػػذىلجت ساجتسػػاجت ،أو أخيياػػة ساجتسػػاة .وىػػذا الطػػرح ىػػو ارم ػػر
ٔ
شاونجت لاس فقا يف اريطجتر العرباة ،وإمبجت حوؿ العجتدل يف العصر اغبديث.
فجتؼبف ػػجتىام -ما ػػجت ى ػػو مع ػػروؼ -ولا ػػدة باخم ػػجتت ـبصوهل ػػة و ػػروؼ ساجتس ػػاة وتجترىباػ ػة
واجتاجتناػػة معانػػة ،ويػػد ت ػػوف ولاػػدة الص ػراع اريػػديولوج والف ػػرأ بػػن أيط ػجتر وأيطػػجتب
دولاػػة ،أو ح ػ فاا ػجت بػػن الطواملػػف الدينا ػػة اؼبتقجتربػػة -الربوتسػػتجتنتاة وال جتثولا اػػة م ػ ي يف
الس ػػاجتؽ الغ ػػر  ،-نجتىاػ ػ ن ػػن ن ػػدـ وج ػػود حا ػػجتد فاه ػجت وال معه ػػجت ما ػػجت ثل ػػت ورس ػػخ نن ػػد
ال ػاين .واغبقاقػػة أف اؼبفػػجتىام بطلاعتهػػجت لاسػػت مصػػطلحجتت وتعػػجتبا ثجتبتػػة يػجترة ذات وجػػو
واحد ،وإمبجت ى متحرمة ،وذات أش جتؿ ومراتب نلاجت ودناجت.
ولع أبرز اؼبسجتمل اليت ال يزاؿ يدور حوؽبػجت نقػجتش مسػتار ،يف الغػرب ماػجت يف الشػرؽ،
مس لة الدين (أو اسسيـ) والعلاجتناة ،والسػاجتت الػيت تتصػف هبػجت الدولػة العلاجتناػة .وال بػ ّد
للقػ ػجترئ اؼبطل ػػي نل ػػو اعبدي ػػد واللجتح ػػث اؼب ػػتفطن للح ػػديث واؼبت ػػداوؿ أف يس ػػتويفو ت ػػداوؿ
دراسجتت نديدة ومتب م اة ،سواأل تل الػيت رباػ ننجتوينهػجت هلػراحة لفػ "العلاجتناػة" ،أو
مجت ُس لِاُفادىجت يف آخػر التحلاػ ملفػ "الدىراناػة" ،لػذل قبػد متلػجت صبػة هلػدرت حػدي جت
تتنجتوؿ اؼبو وع ٕ.وىذا يدؿ نلو االىتاجتـ اؼبتزايد بجتؼبو ػوع وأدلػب مػجت ينػتس ويسػتورد مػن
Mahmood, Saba. "Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic
Reformation," in Public Culture, Spring 2006 18 (2), p. 323.
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الغرب الػذأ وبػجتوؿ بعيػهم تلقفػو وإهبػجتد اؼبػربرات لػو -مجتملنػة مػجت مجتنػتّ -إمػجت للانػجتداة بػو
يصػػد ترسػػاتخو ،وإم ػجت تفصػػاي لػػو ،وبسػػطجت لل ػػيـ فاػػو ،ونقػػده ،واالن ػرتاض نلاػػو ،وإب ػراز
مرجعاجتتػػو ومسػػجتوملو .ول ػػن م ػجت يغاػػب -ردبػػجت -نػػن ى ػذه الدراسػػجتت ىػػو مبػػا العييػػة بػػن
العلاجتناة والساجتسة ،أو إف شخمت الدية يلت بن العلاجتناة والعييجتت الدولاة.
فا ػػن ب ػػن التعريف ػػجتت الش ػ ػجتملعة بش ػ ػ ف العلاجتنا ػػة انتل ػػجتر ى ػ ػذه ارخ ػػاة دب جتب ػػة الفص ػ ػ
الساجتسػ ػ ب ػػن ال ػػدين والدول ػػة .فػ ػ ذا مجتن ػػت بع ػػض ال ػػدوؿ الغربا ػػة اغبدي ػػة (م ػ ػ  :فرنس ػػجت،
والوالي ػػجتت اؼبتح ػػدة ،وترما ػػجت) سبِّػ ػ تلػ ػ النا ػػجتذج الراس ػػتخة ال ػػيت انتص ػػرت لف ػػرة العلاجتنا ػػة
ذبسد -بصورة ملحو ة -مبجتذج وأش جتال متلجتينة .ويبِّ الناػوذج الفرنسػ
وفلسفتهجت ،ف فجت ِّ
الشػ ارم ػػر حػػدة فااػػجت ىبػػص العلاجتناػػة أو اليمل اػػة ،وال سػػااجت بعػػد سػ ِّن يػػجتنوف الفصػ
ب ػػن ال ن ػجتملس والدول ػػة يف التجتس ػػي م ػػن ديس ػػارب ن ػجتـ ٜ٘ٓٔـ ،يقجتبل ػػو النا ػػوذج ارمري ػ
اريػ ػ ح ػػدة وذلػ ػ غبي ػػور ال ػػدين يف اغبا ػػجتة الساجتس ػػاة والعجتم ػػة ،وى ػػذا م ػػجت يزما ػػو -نل ػػو
اريػ  -اػبطػػجتب ارخػا للػرملاس ارمري ػ بػجتراؾ أوبجتمػجت ٖ.أمػػجت الناػوذج الرتمػ فقػد انسػػلخ
تػػدرهباجت فبػػجت ننعتػػو بجتلعلاجتناػػة اؼبتشػػددة الػػيت نا ػ نلػػو ترسػػاتخهجت مصػػطفو ماػػجتؿ أتػػجتتورؾ،
ويتللو ذلػ خجتهلػة يف وهلػوؿ حػزب العدالػة والتنااػة الرتمػ إذل سػدة اغب ػم ،ومػجت اليػجته
مػػن ت ياػػد وقبػػجتح داخل ػ إذ هل ػجترت ترماػػجت بفيػػلو -ننػػد بعي ػهم -مبوذجػػجت ُوبتػػذه بػػو يف
التطور والناو االيتصجتدأ.
ويف اؼبقجتبػ ػ  ،فق ػػد نرف ػػت دوؿ اعبن ػػوب -وال س ػػااجت بع ػػد النص ػػف ال ػ ػجتي م ػػن الق ػػرف
العش ػرين -موجػػجتت مػػن االسػػتقيؿ الػػوطر والتحػػرر مػػن نػػا االسػػتعاجتر ،فوجػػدت نفسػػهجت
 نلػػد الػػرضبن ،طػػو .ب ؤ ا الدهرانيؤؤة :النقؤؤد اي تمؤؤاني لف ؤ األخؤؤالع ؤؤن الؤؤد ن ،بػػاوت :الشػػل ة العرباػػةلألحبجتث والنشر ،طٕٔٓٔٗ ،ـ.
 بشجترة ،نزم  .الد ن والعلمانية في سياع تار خي ،الدوحة :اؼبرمز العر  ،جٕٖٔٓٔ ،ـ.العلمانيؤة إلؤ سؤعة اي تمانيؤة ،بػاوت :اؼبرمػز ال قػجتيف العػر  ،طٔ،
 نلػد الػرضبن ،طػو .روح الؤد ن :مؤن قؤيل إٕٔٓـ.
 شروس ،نلد ال رمي .الد ن العلماني ،باوت :م سسة االنتشجتر العر  ،طٕٜٔٓٓ ،ـ. شروس ،نلد ال رمي .التراث والعلمانية ،باوت :م سسة االنتشجتر العر  ،طٕٜٔٓٓ ،ـ.ٖ ألقػػو الػرملاس ارمري ػ بػػجتراؾ أوبجتمػػجت اػبطػػجتب يػػوـ اػبػػجتمس مػػن فربايػػر إثػػر ترحالػػو بػػجتلزنام الػػدالأ المػػجت نلػػو مجتملػػدة مػػجت
يُعرؼ أمري اجت بفطور الصية الوطر يف واشنطن ،ويد أثجتر اػبطجتب ال ا من الردود حانهجت.
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أمجتـ ربديجتت جسجتـ من النهوض والتحػديث ،ومػذا وايػي حػداث نلاػجتي تلجتينػت مقجتربػجتت
التعجتم ػ ػ مع ػ ػػو وأمبجتط ػ ػو ،خجتهل ػ ػػة يف ػ ػ ارتل ػ ػػجتط ى ػ ػػذه ال ػ ػػدوؿ ب رثه ػ ػػجت ال ق ػ ػػجتيف واغبي ػ ػجترأ
اؼبتخصػػوص ،وىػػو مػػجت دفػػي بلعيػهم إذل االنتصػجتر للاػػوروث التقلاػػدأ بوهلػػفو القػػوة اغبػجتفزة
الوحاػػدة إذل النهػػوض ،ودفػػي بػ ٍ
ػلعض آخػػر إذل اؼبنػػجتداة بيػػرورة ارخػػذ مػػن الغػػرب إذل حػ ِّػد
التاػػجتى معػػو .واغبقاقػػة أف مػػي الف ػريقن دل ي ػػن مصػػالجت يف دن ػواه إذ لػػاس مػػن اغب اػػة
االنقطػ ػػجتع نػ ػػن الوايػ ػػي والتغلغ ػ ػ يف اؼبجت ػ ػ واالرتلػ ػػجتط بػ ػػو ،ماػ ػػجت أف القطاعػ ػػة مػ ػػي ال ػ ػرتاث
واالنشغجتؿ بجتلوايي ال ىبلو من خطر السقوط يف آفة التقلاػد واالسػتيب .ونلػو ىػذا ،ف نػو
يتعػػن نلػػو اؼب ػرأل أف يتاس ػ دبػػوروث مجت ػػاو وتراثػػو العريػػك ،وينه ػ يف الويػػت نفس ػو مػػن
معن ال قجتفجتت واغبيجترات ارخره.
لقػػد شػػغلت العلاجتناػػة –ش ػ فجت يف ذل ػ ش ػ ف اغبداثػػة -بػػجتؿ م ػػا مػػن م قف ػ ارُمػػة
ومف ريه ػػجت ،وتلجتين ػػت ردود فعله ػػم حاجتؽب ػػجت ،بن ػػجتأل نل ػػو رؤاى ػػم ومرجعا ػػجتهتم اؼبػ ػ طرة واؼبػ ػ ثرة،
فاػػنهم مػن انتصػػر ؽبػػجت جػػجتني منهػػجت طػػوؽ النلػػجتة الػػذأ يفي ػ إذل ب ػِّر التقػػدـ والديبقراطاػػة
الغجتمللة -حسب زناهم -يف القطر العر  ،ومنهم من رفيهجت ونػزؼ ننهػجت مػن دوف إبػداأل
ارسلجتب.
تتع ػػرض ى ػػذه الدراس ػػة أوال ؼبس ػػودجتت اللح ػػث يف مو ػػوع العلاجتنا ػػة ػػان ؿب ػػورين
اثنن أوؽباجت استعراض التسجتؤالت اؼبتعلقة بجتلعلاجتناة ،وباجتف أثرىجت وأنباتهػجت يف ىػذا العصػر،
والتطػ ػػرؽ إذل أبػ ػػرز ال تجتبػ ػػجتت واؼبراجعػ ػػجتت ارمجتديباػ ػػة والفلسػ ػػفاة الػ ػػيت تنجتولتهػ ػػجت ،وثجتناهاػ ػػجت
است نجته حقاقة الرموف (العودة) إذل الدين ودراستو ان ساجتيجتت جديدة مػن يلاػ ن ريػة
العييجتت الدولاة واؼبقجتربجتت اغبيجترية.
مث ربػ ِّدد الدراسػػة ثجتناػػجت مفػػجتىام مرتلطػػة بجتلعلاجتناػة ،م ػ  :العلاػػجتي ،والعلانػػة ،وأطروحػػة
العلانة ،م ِربزة جذورىجت واؼبعػجتي الػيت تقللػت فاهػجت ،وؿبػدِّدة مسػجترىجت ودنواىػجت والشػ الػذأ
استقرت نلاو ابف ،يل ذل إصبجتؿ بعض اؼبيح جتت اليت خلصت إلاهجت ىػذه امػددات.
ورب ػجتوؿ الدراسػػة ثجتل ػػجت إب ػراز صبلػػة مػػن الػػردود النقديػػة الػػيت تػػدور يف الغػػرب خجتهلػػة ،ؿبجتول ػة
تلتخاص أبرز االنرتا جتت اليت يغف ننهجت مف رونجت أسجتسجت ،خجتهلة يف سػرديةٗ العلانػة
ٗ م ػػر اسػػتعاجتؿ لف ػ السػػردية مقػػجتبي للف ػ ارجن ػ ) ،(narrativeولف ػ السػػرديجتت ال ػػربه الػػذأ يقجتبلػػو بجتسقبلازيػػة
).(meta narratives
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الػػيت تعر ػػت -وم ػجت ت ػزاؿ -لتاحػػاص نقػػدأ يػػدفي بنػػجت إذل إنػػجتدة التف ػػا فاهػػجت ،ويف مػػده
ت جتملهػ ػجت وإحجتطته ػػجت بجتؼبس ػػتلدات ال ػػيت نرفته ػػجت اسنس ػػجتناة و (أو) التلػ ػجترب اجتاعا ػػة ال ػػيت
تقلل ػػت فاه ػػجت بع ػػض اريطػ ػجتر النجتما ػػة .فهػ ػذه اروج ػػو تتع ػػدد انطيي ػػجت م ػػن تع ػػدد الس ػػاجتيجتت
ال قجتفاة واالجتاجتناة ارخره خجترج اغباز الغر اليت ين ر منهػجت إذل تلػ ارطروحػة .فيػي
نػػن زاويػػة الن ػػر ومػػده إؼب ػجتـ اؼبػ ػا ِّحص الػ ػا ِ
نتقد ؽب ػجت دبسػػجتوملهجت وويجتملعه ػػجت يف العػػجتدل العا ػػر.
ُ
ُ
وبعلػجترة أخػػره ،فػ ف ىنجتلػ تفجتوتػجت يف أوجػػو الػػرد نلاهػػجت سػواأل مػػجتف النقػػد ديناػػجت ،أو روحاػػجت
خجتلص ػػجت ،أو ثقجتفا ػػجت هل ػػرفجت ،أو مس ػػتندا إذل أناػ ػػجتؿ فيس ػػفة مرم ػػوين أو دارس ػػن ونلاػ ػػجتأل
اجتا ػ ػػجتع د ػ ػربان لعاا ػ ػػك إدرامه ػ ػػم دبحدودي ػ ػػة ارطروح ػ ػػة ويص ػ ػػر ن رى ػ ػػجت .مث تت ػ ػػوج تل ػ ػ
االنرتا ػ ػػجتت رابعػ ػػجت بنقػ ػػد م ػ ػػجتىر التيػ ػػااك الػ ػػيت تُ ِ
دخلػ ػػو أطروحػ ػػة العلانػ ػػة نلػ ػػو الوجػ ػػود
اسنسػجتي ،ميػاِّ ٍ
قة آفجتيػػو يف العػجتؼبن :اؼبرملػ والغاػ  ،وذلػ بػجتلرتماز نلػػو ججتنػػب مهػػم مػػن
نقد طو نلد الرضبن ارخيي والروح .
أمجت ارظبجتأل اليت تنجتولتهجت الدراسة دوف داىجت فذل رنباػة أناجتؽبػجت ،ومراجعتهػجت ونقػدىجت
ؾباونػػة مػػن اؼبسػػلاجتت الػػيت مػػجتف معاػػوال هبػػجت ح ػ وي ػػت يري ػػب ،ومنهػػجت أطروحػػة العلانػػة
نفسػ ػػهجت .فيػ ػػي نػ ػػن معجتيشػ ػػتهجت ارحػ ػػداث الراىنػ ػػة ،وسباُّزىػ ػػجت يف اللحػ ػػث والفلسػ ػػفة ونلػ ػػم
االجتاجتع ،م  :خوساو مجتزانوفجت ،وبارت بردر ،وتشجترلز تجتيلور ،وطو نلد الرضبن.
العلمانية
أويً :مسوغات البحث في موقوع ا
العلمانية:
 .1مجمو ة تساؤيت بخ وص ا

تعػ ُّػد العلاجتناػػة الا ػػوـ أحػػد أم ػػر اؼبفػػجتىام الس ػجتملدة يف ـبتلػػف اؼباػػجتدين واج ػجتالت ،وال
س ػػااجت ارمجتديباػ ػػة والساجتس ػػاة والفلسػ ػػفاة .ويعػ ػػزو بع ػػض اللػ ػػجتح ن س ػػلب نػ ػػودة مصػ ػػطل
العلاجتناػػة إذل الػػرواج والتػػداوؿ الواسػػي يف نص ػرنجت ىػػذا -س ػواأل يف اػبطػػجتب اسنيم ػ  ،أو
ػض آخ ُػر السػلب إذل
اػبطجتب الساجتس والف رأ -إذل يياة اغبلجتب يف فرنسػجت ،ويعػزو بع آ
أحػػداث اغبػػجتدأ نشػػر مػػن سػػلتارب يف ناويػػورؾ وواشػػنطن .فلعػػد تل ػ ارحػػداث "تعجتلػػت
ارهل ػوات والن ػػداألات بتعلاػ ػ إن ػػجتدة ت لا ػػت العلاجتنا ػػة م ػػن جدي ػػد ،وى ػػذه اغبال ػػة نرفػ ػت
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تصػػعادا ال ي اػػن إن ػجتره" ،و"اؽبػػدؼ اعبلػ مػػن وراأل ىجتتػػو الػػدنوات اغبػػجتدة ىػػو اسسػػيـ،
وخبجتهلػػة تل ػ اؼباجترسػػجتت واػبطجتبػػجتت الػػيت ُربسػػب نلػػو اسسػػيـ واؼبشػػتلو يف موفػػجت تغػػذأ
٘
التطرؼ والنيجتلاة".
ويف الواي ػػي ،فػ ػ ف مص ػػطل العلاجتنا ػػة ى ػػو م ػػن أم ػػر اؼبص ػػطلحجتت تعقا ػػدا واس ػػتعاجتال
الاوـ سواأل أمجتف ذل يف اللغجتت ارجنلاة ،أـ يف اللغة العرباػة ،شػ نو يف ذلػ شػ ف صبلػة
مػػن ترسػػجتنة مفػػجتىام تيػػجتىاهجت ،م ػ  :الطلاعػػة ،وال قجتفػػة ،واغبداثػػة ،ومػػجت بعػػد اغبداثػػة .أمػػجت
الػػدلا نلػػو استعص ػجتملهجت وتعقاػػدىجت فاتا ػ يف طجتملفػػة مػػن ارس ػخملة الػػيت زبصػػهجت ،م ػ  :م ػن
العلاػػجتي حقاقػػة؟ ى ػ تقتصػػر العلاجتناػػة -بجتنتلجترىػػجت توهلػػافجت -نلػػو الغػػرب فقػػا ،فاػػدنو
الغ ػػرب العلا ػػجتي؟ ى ػ ػ يبِّػ ػ اجتا ػػي العلا ػػجتي هتدي ػػدا حقاقا ػػجت لل ناس ػػة والرخ ػػجتأل الروح ػ ػ
للالتا ػػي مل ػػو؟ ى ػ ى ػ نق ػػاض ملجتش ػػر لل ػػدين أـ ؾب ػػرد نق ػػد شتخص ػ ل ػػو؟ ى ػ تع ػػر أف
اؼبسػػاحاة تعػػا آخػػر أيجتمهػجت وأف ال ناسػػة تواجػػو أفوؽبػػجت امتػػوـ؟ ىػ تعػػر أف العلػػم والعقػ
يػػد تفويػػجت نلػػو الشػػعوذة واػبرافػػة يف ثقجتفػػة الشػػعوب اؼبتحيػػرة؟ ٙى ػ الغرباػػوف نلاػػجتناوف
بػػجتلردم مػػن ِّادنػػجتأل م ػاين مػػنهم أفػػم متػػدينوف ويػػدينوف بجتؼبسػػاحاة ،أو الاهوديػػة ،أو ح ػ
اليدين؟ ٚى تعر فجتية الدين والتدين ،خجتهلة مي انقيجتأل العقد اروؿ مػن ارلفاػة ال جتل ػة
ومػجت هلػجتحلو مػػن حػػروب وهلػرانجتت؟ ٛىػ بلػوغ اغبداثػػة يقتيػ منػجت ،بجتليػػرورة ،أف ن ػػوف
نلا ػػجتنان؟ تل ػػم بع ػػض ارسػ ػخملة ال ػػيت ي ػػد ت ػػرد إذل ال ػػذىن وي اى ػػجت ح ػػن يقػ ػجترب مو ػػوع
ٜ
العلاجتناة.
 .5ودة الد ن ودراسته قمن سؤياقات دد ؤدة لايستشؤراع الجد ؤد ،والبحؤث
في نظر ة العالقات الدولية)
أ هػ ػػرت متجتبػ ػػجتت العديػ ػػد مػ ػػن اؼبف ػ ػرين والصػ ػػحفان الل ػ ػجترزين يف الس ػ ػػنوات القلال ػ ػػة
اؼبجت ػػاة ،بػػزوع قبػػم الػػدين بعػػد أفولػػو لسػػنن خلػػت ،وأحػػدث ذلػ زبوفػػجت ويلقػػجت يف أوسػػجتط
Mahmood, "Secularism, Hermeneutics, and Empire," p. 323.

5

Smith, Graeme. A Short History of Secularism, London and New York: I. B. Tauris

6

and Co Ltd, 2008, p. 1.

 ٚيقجتبلو اؼبصطل اسقبلازأ ).(non religious
 ٛنشا ىنجت إذل إنيف ناتشو نن موت اسلو ،وانتفجتأل القواند وارخيؽ لاصل م ش أل ملجتحجت.
 ٜىذه أسخملة استش جتلاة للتا ا فحسب ،ويب ن للقجترئ أف ي يت ب سخملة أخره يد ال نقوه نلو حصرىجت.
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ال ػاين ،وال سػػااجت ارمػػجتديبان واسنيماػػن ،مػػن وتػػاة تصػػجتنده يف امجتفػ العجتمػػة والوايػػي
اؼبعا  .ومجتف لإلنيـ الغر نجتمة ،وارمري بوجو خجتص يصب السلك يف اغبػديث نػن
ى ػذه ال ػػجتىرة ،ف تلػػت مقػػجتالت نػػدة وحب ػوث م ػػاة يف ىػػذا الش ػ ف ،م ػ  :ن ػػودة اؼبلحػػد
السعاد ٔٓ،ونودة اللُػ ْعد الدير يف الفن اؼبعجتهلر ٔٔ،ونودة الدين ٕٔ،ودريدا ونػودة الػدين:
ٖٔ
الن رية الديناة يف مجت بعد اغبداثة.
ومػػجتف الفالسػػوؼ ارؼبػػجتي يػػوردن ىجتبرمػػجتس يػػد أمػػد يف بعػػض مقجتالت ػو اسػػتارار وجػػود
الدين بوهلفو يوة فجتنلة يف اغباجتة العجتمة ،نلاجت ب نو بػ رأيػو ىػذا نلػو ارحػداث الساجتسػاة
ال ربه اليت نصفت بجتلعجتدل يف فجتيػة ارلفاػة اؼبجت ػاة ،وافاػجتر االربػجتد السػوفايت ،وداىػجت مػن
اؼبستلدات ٔٗ.واغبقاقة أف ىذه العودة السريعة للػدين دل زبطػر بلػجتؿ أحػد مػن السجتسػة أو
اؼبف رين واؼبن رين ،وى نودة دفعت إذل التف ا ؾبددا يف يياة الدين والتػدين الػيت تويػي
أنصجتر اغبداثة (دبنطقهجت ودجتملاتهجت) أفجت تستطاي تعطالهجت وذبجتوزىجت.
ويف اؼبقجتب  ،توجد دراسجتت ندة ت مد الدور اللجترز للػدين يف ماػداف العييػجتت الدولاػة
والتجترىباػػة وبنػػجتأل الساجتسػػة الدولاػػة مػػجت يعػػر أف استحيػجتر التػ ثا اللػجتل لػػدور الػػدين وإنػػجتدة
حب ػػو يف ىػػذه اؼباػػجتدين يسػػجتندنجت نلػػو فهػػم ماػػف تلػ الساجتسػػة الدولاػػة ،وماػػف ترتسػخ م ػػا
م ػػن النقجتش ػػجتت والص ػرانجتت الدولا ػػة م ػػن يلا ػ مس ػ لة اني ػاجتـ ترما ػػجت إذل االرب ػػجتد ارورو ،
٘ٔ
والصراع ارمري اسيراي ،ودانبجت.
"Douthat, Ross. "The Return of the Happy Atheist.

10

"Milliner, Matthew. "The Return of The Religious in Contemporary Art.

11

"Winnail, Douglas S. "The return of Religion.

12

Raschke, Carl A. "Derrida and the Return of Religion: Religious Theory after

13

Postmodernism," Journal for Cultural and Religious Theory, Vol. 6 no. 2, Spring
2005.

ٗٔ ؽبذا السلب ردبجت قبده يدنو اؼبواطنن دا اؼبتدينن إذل تقل
ال ػػذأ سبا ػػز ب ه ػػور ال ػػدين والت ػػدين والتعػ ػجتبا الساجتس ػػاة .لتع ػػرؼ اؼبزي ػػد ن ػػن،(Faith and Knowledge) :
و) ،(Religion in the Public Sphereان ر:
-The Future of Human Nature: Cambridge, Polity Press, 2003.
وايي مجت يسااو نجتدل مجت بعد العلاجتناػة )(post secular

Hurd, Elizabeth Shakman. The Politics of Secularism in International Relations,
(Princeton Studies in International History and Politics) 2008.
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ثانياً :تحد د المفاهيم
العلمانية:
 .1مفهوم ا
يفي ػ بعػػض اللػػجتح ن التفريػػك بػػن مصػػطلح العلاجتناػػة والعلانػػة ،بػػجتلردم مػػن أفاػػجت
ِّ
مش ػػتقجتف مع ػػجت م ػػن اللفػ ػ اليتا ػػر ( )saeculumال ػػذأ يفا ػػد ال ػػزمن اغبجت ػػر .فػ ػ ذا م ػػجتف
اؼبصطل اروؿ يبِّ فلسفة يجتملاة الذات ف ف ال ػجتي يبِّػ نالاػة (هلػاورة) تجترىباػة .ويُع ِّػرؼ
آخروف مصػطل العلاػجتي ) (the secularب نػو ذلػ الف ػر الػذأ يهػتم حباػجتة اسنسػجتف يف
أ إنسػجتف يف
أ حاػجتة مسػتقللاة بعػد اؼباػجتت ،ويػد ال يهػتم أييػجت بػ ِّ
ىذا العجتدل ،وال وبف بػ ِّ
ىجتتو اغباجتة إذا مجتف ىذا االىتاجتـ يتلجتوز ذبربة اغبواس ٔٙ.ويف الساجتؽ نفسو ،يػره آخػروف

أف اللف ػ اليتاػػر مػػجتف يعػػر -بعػػد نقػػود مػػن ؾب ػ أل اؼبس ػػا  -ىػػذا العػػجتدل أو ىػػذا ال ػػزمن
مقجتب ػ الػػزمن اؼبجت ػ  .ومنػػذ نهػػد يريػػب ،مػػجتف اؼبصػػطل يسػػتعا للداللػػة نلػػو ارنشػػطة
اػبجترجػػة نػػن سػػاطرة ال ناسػػة ،أمػػجت ابف فهػػو يسػػتعا للداللػػة نلػػو الف ػػر اؼبنشػػغ حبا ػجتة
أأ حا ػجتة مسػػتقللاة،
اسنسػػجتف يف ىػػذا العػػجتدل ىنػجت وابف مقجتبػ العػػجتدل مػػجت فػػوؽ الطلاع ػ أو ِّ

فاػػجت ىػػو متيػػان يف ىػػذا التعريػػف وبا ػ إذل تن ػػزي رتلػػة ال ػ ُا الديناػػة ،إ ػػجتفة إذل التحػػوؿ
ٔٚ
نن االنشغجتؿ بجتبخرة وارسجتطا الغالاة إذل االنشغجتؿ بجتغبجت ر والوايي الفعل .
ولػذل يػره الفالسػوؼ اؼبػجتلازأ سػاد ؿباػد نقاػب العطػجتس أف أيػرب مصػطل مقجتبػ
يب ن التعلا بو نػن لفػ "نلاػجتي" ىػو "اغباػجتة الػدناجت" الػيت ربػدد الرؤيػة اسسػيماة للوجػود
ماػػجت ذبل ػت يف القػػرآف ال ػػرمي ذل ػ أف لف ػ "ال ػدناجت" اؼبشػػتك مػػن الفع ػ "دن ػػجت" يع ػػر أف
- Samuel, Timothy Shah and Monica Duffy Tof and Daniel Philpott, God’s
Century: Resurgent Religion and Global Politics, (W.W. Norton, 2011).
Tinker, Melvin. "Culture in Crisis: Secularism, Secularization and Society",

16

Conference 2012:
http://reform.org.uk/resources/media downloads/src/q/Culture_in_Crisis. 2 3 .
Clayton, James. "The Challenges of Secularism," in Dialogue: A Journal of Mormon
Thought, Vol.3 No. 3. Autumn 1968, p. 64.
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"جع ػ يريلػػجت مػػن ون ػ اسنسػػجتف وخربتػػو
الش ػ أل يػػد ُجع ػ يريلػػجت .ونل ػو ىػػذا ،فجتلعػػجتدل يػػد ُ
ٔٛ
اغبساة والعقلاة".
أمجت لف "العلاجتي" ) (secularفهو يشا إذل اؼبدة الزمناػة ال لػاة (الع ااػة) ،أو إذل
طلاعػة الو ػي اللشػرأ مػجت بعػد السػقوط ) (Fallأأ ىػذا العػجتدل ،يف الرؤيػة اسقبالاػة طلعػجت.
ودل يع ػػرؼ ى ػػذا التعل ػػا طريق ػػو إذل الت ػػداوؿ إال يف أواخ ػػر الق ػػرف ال جتل ػػث نش ػػر ،نن ػػدمجت ب ػػدأ
اللف يفقد نربتو السللاة وي تسب تدرهباجت داللة أم ر حاجتديػة ،لاحاػ نلػو الشػ أل الػذأ
ينتا إذل العجتدل ،متااِّزا من الش أل الذأ اؼبنتا إذل العجتدل ال نسػ  ٜٔ.يتلػن فبػجت سػلك أف
العلاجتناة اليت نجتده -وال يزاؿ -ينجتدأ هبجت م قفوف م اوف يف الػدوؿ العرباػة تع ُّػد ترصبػة دػا
ٕٓ
هلػػحاحة للاصػػطل اسقبلاػػزأ ) (secularismاؼبشػػتك مػػن اؼبصػػطل اليتاػػر ارهلػ ،
يف ح ػػن أف الص ػػفة اؼب ػ خوذة من ػػو ( (secularتتن ػػجتيض -حبس ػػب ال ػػاين -م ػػي ال ػػدين
واػبلػػود (ارزلاػػة) .ويػػد يشػػا لفػ "العلاػػجتي" أييػػجت إذل اؼبػػدة (أو الوحػػدة) الزمناػػة ماػػجت ىػػو
اغبػػجتؿ يف اغبي ػجترة استروس ػ جتناة الرومجتناػػة ب يطجتلاػػجت يػػديبجت إذ م ػػجتف يسػػتتخدـ للداللػػة نل ػػو
حاجتة جا مػن ارجاػجتؿ ،مػن غب ػة الػوالدة يف تلػ اؼبدينػة إذل غب ػة اؼبػوت فاهػجت ،يف حػن
ٕٔ
مدد آخروف اؼبدة لتص يرنجت مجتمي.
ونلا ػػو ،فل ػػو م ػػجتف اؼبػ ػراد ب ػػو العِل ػػم أو العِلاا ػػة ل ػػجتف ارج ػػدر مقجتبل ػة اللفػ ػ دبص ػػطل
) ٕٕ(scientismاؼبشػ ػ ػػتك مػ ػ ػػن االسػ ػ ػػم اسقبلاػ ػ ػػزأ ) )scienceالػ ػ ػػذأ يػ ػ ػػد يقجتبل ػ ػ ػو لف ػ ػ ػ

 ٔٛالعطجتس ،ساد ؿباد نقاب .مداخالت في اإلسالم والعلمانية ،ترصبة وربقاػك :ؿباػد طػجتىر اؼباسػجتوأ .ارردف :دار
النفجتملس للنشر والتوزيي .طٕٔٓٓٓ ،ـ ،ص.ٙٚ
Gelot, Ludwig. On The Theological Origins and Character of Secular International

19

Politics: Towards Post Secular Dialogue, Aberystwyth University (PhD Thesis: 16
April 2009). P. 21.

ٕٓ يقجتبلو اؼبصطل الفرنس ) (laïcitéالذأ يفاػد معػ الزمػجتف لػده بعيػهم ،خيفػجت ؼبصػطل ) (secularismالػذأ
يعػػر الػػدناجت أو الدناويػػة .ويسػػود جػػدؿ ملػػا بػػن اؼب قفػػن والدارسػػن العػػرب هبػػذا اػبصػػوص .فيػػي نػػن وجػػود م ػن
يدنو إذل توحاد اؼبصطل العر مقجتب اؼبصطل ارجنػ لاسػه ػلا اؼبصػطلحجتت فاقجتبيهتػجت ،حبسػب اؼبعػجتجم
والدارسن العرب ،طبسة ،ى  :الزمجتناة ،والدناوية ،والعلاجتناة ،والعِلاجتناة ،واليمل اة.
ٕٔ ليستزادة ،ان ر:
-Craig Calhoun. "Rethinking Secularism", The Hedgehog Review, Vol. 12, N. 3,
Fall 2010, p. 5.

ٕٕ يقصد بو ىنجت ،ماجت ىو شجتملي ،االنتقجتد بقجتبلاة التطلاك ال وناة للنهس واؼبقجتربة العلااة.
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"العلاوي ػػة" .ول ػػن ،ل ػ ػاجت م ػػجتف القص ػػد م ػػن اس ػػتتخدامو د ػػا ذلػ ػ (أأ الس ػػلطة الزمنا ػػة،
واالىتاػجتـ هبػذا الػزمن وىػذا العػجتدل ،أو الفلسػفة الػيت تنحػو كبػو تغااػب الغاػب وربااػد الػػدين
وفصلو نن العلم وارخػيؽ) مػجتف ارجػدر أف يقجتبػ ىػذا اؼبصػطل بػجتللف العػر ارهلػا
"الدىر" ،لاصل يف فجتية اؼبطجتؼ "الدىراناة".
ويػد عبػ ت اغبداثػػة إذل اسػتتخداـ مصػػطلحجتت نػدة سيجتمػة مشػػرونهجت الػدناوأ ،أبرزىػػجت
"تفريػػك اجاػػوع" ،أو "فصػ اؼبتّصػ " ماػػجت أش ػجتر طػػو نلػػد الػػرضبن ففػ الويػػت الػػذأ مػػجتف
فاو الدين "يتص دبتختلف ؾبجتالت اغباجتة ،ومجتف اتصجتلو هبػجت يتتخػذ أشػ جتال وأيػدارا متفجتوتػة،
فقػػد انػػربت اغبداثػػة ؽبػػذه ارش ػ جتؿ اؼبتختلفػػة مػػن االتص ػجتؿ ،لتعط ػ يػػجتنوف الػػدين يف ىػػذه
اججتالت اغباوية ،ح تستق تل اججتالت بنفسهجت ،تدباا وتقػديرا ٕٖ".وىنػجت يباِّػز طػو بػن
مصػػطلحن اثنػػن يو فهاػػجت يف إطػجتر يراألتػػو للاػػوروث ارن ػوارأ واغبػػداث  ،خجتهلػػة يف نقػػده
االملتاػجتي ،لفص ػ ارخػػيؽ نػػن الػػدين ،ونب ػجت" :الدناجتناػػة" ،و"الدىراناػػة" فجتلدُّناجتناػػة ،نلػػو
وج ػػو العا ػػوـ ،دبقتي ػػو ظب ػػة التفري ػػك أو الفصػ ػ اؼباا ػػزة للحداث ػػة ،زب ػػص ناػ ػ اغبداث ػػة يف
"انتػزاع يطجتنػػجتت اغباػػجتة العلػػم ،والفػػن ،والقػػجتنوف ،والساجتسػػة ،وارخػػيؽم مػػن الػػدين" لػػذا
تتعػػدد أوجػػو ىػػذا الفص ػ للقطجتنػػجتت واج ػجتالت اغباجتتاػػة واغباويػػة بتعػػدد نالاػػجتت الفص ػ
تل ػ ػ  .ووفػ ػػك ى ػ ػذه اؼبقتيػ ػػاجتت ،فقػ ػػد اختص ػ ػػت العلاجتناػ ػػة بفص ػ ػ ال ػ ػػدين نػ ػػن اؼباجترس ػ ػػة
الساجتساة ٕٗ،يف حن اختصت العِلاجتناة بفصػ الػدين نػن العلػم ف ػي الفصػلن يعػ ُّد مػن
هلور الدناجتناة .فجتلدناجتناة ىنػجت لاسػت مقػجتبي ػاناجت للاصػطل اسقبلاػزأ )(secularism
الذأ يعر -حبسب طو" -هلػرؼ الػدين نػن تن ػام ؾبػجتالت اغباػجتة" ،ول نهػجت يريلػة منػو يف
ٕ٘
مدلوؽبجت.
أمجت الدىراناة (إحده أبرز هلور الدناجتناة ،وأشد أنواع الفص خطػرا وأبلغهػجت أثػرا) فقػد
اختص ػػت بفص ػ ػ ارخ ػػيؽ ن ػػن ال ػػدين يجتهل ػػدة "انت ػ ػزاع اللل ػػجتس الروح ػ ػ " ن ػػن ارخ ػػيؽ
واستلداؿ "الللجتس الزمر" هبجت ٕٙ.ف اجت ي هر جلاجت ،ف ف الدناجتناة أهل وبجتي هلػورىجت دب جتبػة
ٖٕ نلد الرضبن ،ب ا الدهرانية :النقد اي تماني لف األخالع ن الد ن ،مرجي سجتبك ،صٔٔ.
ٕٗ أو مصطل "العلاجتناة اعبزملاة" بتعلا نلد الوىجتب اؼبساأ.
ٕ٘ نلد الرضبن ،ب ا الدهرانية :النقد اي تماني لف األخالع ن الد ن ،مرجي سجتبك ،صٔٔ.
 ٕٙاؼبرجي السجتبك ،صٕٔ ٖٔ.
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فػػروع تجتبعػػة ؽبػػجت ،وبتوهلػػاف طػػو" :العلاجتناػػة والعِلاجتناػػة والدىراناػػة بنػػجتت رمهػػم الدناجتناػػة".
ويػػد أُطلِػػك نلػػو ىػػذين الفصػػلن معػػجت (أأ فص ػ الػػدين نػػن الساجتسػػة ،وفص ػ الػػدين نػػن
ارخ ػػيؽ) اس ػػم واح ػػد ُجعِ ػ ل ػػو مقجتب ػ ن ػػر ى ػػو "العلاجتنا ػػة" .فط ػػو يس ػػتتخدـ اؼبص ػػطل
ارخا (بجتلفت ) للداللة نلو انفصجتؿ الساجتسة نن الدين ،ويستتخدـ مصػطل "الدىراناػة"
للداللػػة نلػػو انفصػػجتؿ ارخػػيؽ نػػن الػػدين .أمػػجت مصػػطل "الدناجتناػػة" فاقصػػد بػػو نالاػػجتت
ٕٚ
الفص العجتمة ججتالت اغباجتة وأنشطتهجت اؼبتلجتينة نن الدين.
وذب ػ ػػدر اسش ػ ػجترة إذل أف أوؿ م ػ ػن اس ػ ػػتتخدـ مص ػ ػػطل ) (secularismى ػ ػػو العلا ػ ػجتي
اسقبلاػػزأ جػػورج ىولااػػووؾ يف متجتبػػو (العلاجتناػػة اسقبلازيػػة) ن ػجتـ ٔ٘ٔٛـ ،يقػػوؿ ىولااػػووؾ
إف العلاجتنا ػػة ىػ ػ "دلاػ ػ م ػػن الواجل ػػجتت اؼبتعلق ػػة هب ػػذه اغبا ػػجتة ،واؼب سس ػػة نل ػػو انتل ػػجترات
إنسػػجتناة هلػػرفة ،واؼبعػػدة أسجتسػػجت رولخمػ الػػذين هبػػدوف اليىػػوت دػػا وا ػ  ،أو دػػا و ٍ
اؼ،
أو دػػا موثػػوؽ بػػو ،أو ال يُصػػدؽ .وملجتدملهػجت ارسجتسػػاة ثيثػػة ىػ  :ربسػػن اغباػجتة نػػن طريػػك
الوس ػجتمل اؼبجتدي ػػة ،والن ػػر إذل العل ػػم بوهلػػفو العنجتي ػػة اؼبت ػوافرة لإلنس ػػجتف ،واغبػػض نل ػػو نا ػ
اػبا سػواأل ُأوِجػد خػا أخػر أـ دل يوجػد ،فػ ف خػا اغباػجتة اغبجت ػرة خػا ،ومػن اػبػا طلػب
ٕٛ
ذل اػبا".
 .5مفهوم العلمنة:
يػ ػػره خوسػ ػػاو مجتزانوفػ ػػجت أف اغبػ ػػديث نػ ػػن العلانػ ػػة ال يسػ ػػتقام إال بجتستحي ػ ػجتر ثػ ػػيث
ٕٜ
دالالت ـبتلفة والتاااز بانهجت:
أ .العلانة ى أفوؿ اؼبعتقدات واؼباجترسجتت والطقػوس الديناػة لػده اجتاعػجتت اغبدي ػة
اليت تن ر إذل العلانة بوهلفهجت نتالة لعالاة إنسجتناة موناة تطورية.
 ٕٚاؼبرجي السجتبك ،ص.ٕٜ
Holyoake, George. English Secularism, A Confession of Belief, Chicago: The Open
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Court Publishing Company, 1896, p. 35.

استتخدـ ال جتتب يف ىذه الطلعة لف ) (Providenceبجتغبرؼ ال لا لذا يجتبلنجته بلف "العنجتية".
 ٕٜمجتزانوفػػجت ىػػو أحػػد أبػػرز وجػػوه نلػػم اجتاػػجتع ارديػػجتف اؼبعجتهلػرين ،يعاػ أسػػتجتذا يف شػعلة نلػػم االجتاػػجتع ةجتمعػػة جػػورج
تػجتوف ،وىػو هلػجتحب متػجتب ) (Public Religions in the Modern World (1994الػذأ ترصبتػو اؼبن اػة
العرباة للرتصبة نجتـ ٕ٘ٓٓـ بعنواف (ارديجتف العجتمة يف العجتدل اغبديث).
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ب .العلان ػػة ى ػ خصتخص ػػة لل ػػدين ،وهب ػذا اؼبعػ ػ فه ػ سبِّ ػ اذبجتى ػجت تجترىبا ػجت ح ػػدي جت،
وشرطجت معاجتريجت ،ب ى شرط مسلك لقاجتـ الساجتسة الديبقراطاة اللاربالاة اغبدي ة.
ت .العلانة ىػ تفريػك (فصػ ) بػن اجػجتالت اؼبعلانػة (الدولػة ،االيتصػجتد ،الساجتسػة)،
ٖٓ
وربرر من يلية اؼب سسجتت الديناة و وابطهجت.
يتلػن فبػجت سػلك وجػػود مع ٍ
ػجتف متلجتينػة للعلانػػة يػد تيػاك أو تتسػػي حسػب التصػور الػػذأ
نُ ِ
عالػ ػػو بش ػ ػ فجت ،ويشػ ػػا لف ػ ػ "العلانػ ػػة" يف أدلػ ػػب اؼبع ػ ػجتجم واللغػ ػػجتت اروروباػ ػػة إذل نق ػ ػ

ارش ػ ػػتخجتص ،أو ارش ػ ػػاجتأل ،أو اؼبع ػ ػػجتي وداى ػ ػػجت م ػ ػػن االس ػ ػػتعاجتؿ واالس ػ ػػتحواذ اسملاوس ػ ػ
(الدير) إذل االستعاجتؿ اؼبدي والعجتم  .ونلو ىذا ،ف ف التحلاػ التػجترىب اؼبقػجترف يػد يفاػد
يف دراسػػة أمبجتطه ػجت اؼبتختلفػػة ،خجتهلػػة إذا نرفنػػجت أنػػو ينػػجتدأ بيػػرورة إنػػجتدة التف ػػا يف مفهػػوـ
"العلانػػة" ،ونا ػ دراسػػجتت نقدي ػة ؼبتختلػػف أش ػ جتؿ التفجت ػ واالنش ػطجتر م ػجت ب ػػن ال ػػدير
ٖٔ
والعلاجتي وتش ّ لهم اؼبتلجتدؿ حوؿ العجتدل.

انتشػػر مصػػطل "العلانػػة" بعػػد معجتىػػدة هلػػل وس ػػتفجتلاجت ن ػجتـ ٔٙٗٛـ للداللػػة نل ػػو
انتػزاع اررا ػ واؼباتل ػجتت الػػيت مجتنػػت زبيػػي لل ناسػػة ،ومػػذا ربريػػر ارشػتخجتص وارشػػاجتأل
والو ػ ػجتملف واؼبع ػػجتي وداى ػػجت ونقله ػػجت م ػػن مويعه ػػجت التقلا ػػدأ يف اج ػ ػجتؿ ال ػػدير إذل اج ػ ػجتالت
ال ػ ُاعلانة .ويػػد أفيػػت ىػػذه اؼبعجتىػػدة إذل نش ػوأل أن اػػة ودوؿ سػػاجتدية تقجتطعػػت ساجتسػػجتهتجت
ٕٖ
مي ارش جتؿ التقلادية للسلطة ،ف نش ت وايعجت جاو-ساجتساجت جديدا.
ويب ن إصبجتؿ التغااات اليت أحدثتهجت العلانة فااجت ي يت:
 ت ماػػد اللُػ ْعػد الػزمر (اغبجت ػػر مقجتب ػ اؼبجت ػ ) أو اؼب ػجتي (ىػػذا العػػجتدل) مقجتب ػ نػػجتدلدا مرمل دا ال مجتدأ.
30

Casanova, José. "Rethinking Secularization: A Global Perspective,” in The Hedgehog
Review, , Spring and Summer 2006 8 , p.7.

ويد أناد نشر اؼبقجتلة نجتـ  ٕٓٓٚيف متجتب ييم العديد من الدراسجتت ربت ننواف (الدين والعوؼبة وال قجتفة)
)Religion, Globalization, and Culture (International Studies in Religion and Society
Ibid., p. 10.

31

ٕٖ ردبػػجت تغاػػب ىػػذه اؼبسػ لة نػػن أدلػػب الدراسػػجتت العرباػػة الػيت تنجتولػػت اؼبو ػػوع ،حباػػث يقتصػػر ارمػػر نلػػو ؾبػػرد إشػػجترات
ؿبدودة ،أو مجت ي يت نر جت يف ساجتؽ ميـ نجتـ.
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 ت ماد الوايي الفعل والعجتدل اؼبرمل . التسلام دبجت سبلاو (ذبربة) اغبواس. ؿبجتولة و ي اسنسجتف يف مرمز ال وف (العجتدل) ،فااجت يُعرؼ بتساُّد اسنسجتف. امجتوالت الدؤوبة مك الغاب ،واغبا من الػ ُا الديناة. االلتزاـ بتقديرات العق وتقريراتو ،أو مجت يُعرؼ بتساُّد العق . .5أطروحة العلمنة:
وب ػػدد نلػ ػ ن ػػزت باغ ػػوفات يف متجتب ػػو الق ػػام (اسس ػػيـ ب ػػن الش ػػرؽ والغ ػػرب) خطّػ ػ ّ
التف ػػا الل ػذي ِن طلع ػجت ت ػجتريخ اسنسػػجتناة :اػبػػا الروح ػ الفلسػػف والػػدير ،واػبػػا اؼبػػجتدأ،
ويػػره أفاػػجت يقفػػجتف نلػػو طػػريف نقػػاض يف الف ػػر اسنسػجتي حاناػػجت ين ػراف إذل ؾبػػجتؿ الغجتيػػجتت
اسنسػػجتناة العالاػػة فف ػ حػػن يبِّػ التاػػجتر اروؿ اؼبػػذىب اسنسػػجتي ف ػ ف التاػػجتر ال ػػجتي يبِّػ
مذىب التقدـ ،مجت يعػر أف "الػدين ماػجت ىػو يف اؼبفهػوـ الغػر ال يػ دأ إذل التقػدـ ،والعلػم
ال ي ػ دأ إذل اسنسػػجتناة ٖٖ".وي مػػد باغػػوفات أنباػػة ارف ػجتر يف حاػػجتة الفػػرد وإس ػهجتمهجت يف
فهػػم العػػجتدل مػػن حولنػػجت ،فاقػػوؿ إنػػو حػ "نفهػػم العػػجتدل فهاػػجت هلػػحاحجت ،مػػن اؼبهػػم أف نعػػرؼ
اؼبصدر اغبقاق لألف جتر الػيت رب ػم ىػذا العػجتدل ،وأف نفهػم معجتناهػجت" حباػث "تلقػو ارف ػجتر
ماػػجت ىػ تػ ثر نلػػو العػػجتدل ،لػػاس دبقتيػػو معجتناهػػجت اؼبنتحلػػة وطلجتملعهػػجت اؼبويوتػػة ،ول ػػن طلقػػجت
ؼبعجتناه ػجت ارهل ػػلاة وطلجتملعهػػجت اغبقاقا ػػة ٖٗ".وم ػػن ىن ػػجت ،نلان ػػجت أف ننطل ػػك م ػػن اؼبع ػػجتي ارهل ػػلاة
لألف جتر ح نتلانهجت ونفهاهجت.
ف ذا سػلانجت معػو أف "اسنسػجتف والػدين والفػن" -دبقتيػو اؼبػذىب اروؿ -مػجتنوا "داملاػجت
يف تػػيزـ وثاػػك"ٖ٘ فاػػن حقنػػجت أف نتسػػجتألؿ :مػػجت الػػذأ تغػػا خػػيؿ حقػػب زمناػػة طويلػػة ،أو
ٖٖ باغوفات  ،نل نػزت .اإلسؤالم بؤين الشؤرع والغؤر  ،ترصبػة :ؿباػد يوسػف نػدس ،تقػدمي :نلػد الوىػجتب اؼبسػاأ،
القجتىرة :دار الشروؽ ،طٕٗٓٔٗ ،ـ ،صٔ٘.
ٖٗ اؼبرجي السجتبك ،صٗ٘.
ٖ٘ اؼبرجي السجتبك ،صٗ٘ .يقوؿ أييجت إف "من مهجتـ الدين والفن والفلسفة توجاو ن ر اسنسجتف إذل التسجتؤالت وارلغجتز
وارسػرار ".وم ننػػجت بػػجتلعلم واسيبػػجتف بػػو نلػػو أنػػو بصػػر العػػجتدل واؼبعتقػػد بػػو يػػد أجػػجتب نػػن مػ التسػػجتؤالت الػػيت أيلقػػت
اسنسجتف منػذ وجػوده ،وحػ صباػي ارلغػجتز ،وفػ شػافرة ارسػرار ملهػجت! ردبػجت ؽبػذا السػلب قبػده يػره ب ننػجت "ال نسػتطاي
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بجترحره دُِّا خيؿ القػروف ال يثػة ارخػاة نلػو اريػ ؟ فاػن وجهػة الن ػر اؼبجتديػة -حبسػلو
طلعػػجت" -يلػػدو تػجتريخ اعبػػنس اللشػػرأ معالاػػة تقػػدـ نلاػجتي ٖٙ".لقػػد تنلػو باغػػوفات رنباػػة
التطورات اليت نرفهجت الف ر الغر الذأ اتلػي تػدرهباجت مسػلاجتت الفلسػفة العقيناػة وملػجتدئ
العلػػم واسيبػػجتف بن ريػػجتت التطػػور الػػيت أفػػرزت ن ريػػة التطػػور لتشػجترلز دارويػػن والػػذمجتأل العلاػ
واؼبد اغبيجترأ الذأ بل أوجو ردبجت يف القرف التجتسي نشر.
تػره أطروحػػة العلانػػة أف الػػدين يرتاجػػي وت ػنتخفض وتاتػػو حاناػجت تلػػس اجتاعػػجتت حجتلػػة
التحديث ،ف نباة الدين -حبسلهجت -ستياح تدرهباجت مي سب ُّ ن اجتاػي الصػنجتن  ٖٚ.وإذا
مجتنػت خصػجتملص التحػػديث ومزايػجته -وفػػك ىػذه الػػدنوه -متفقػجت نلاهػػجت بصػػورة ملػػاة ،فػ ف
العدي ػػد م ػػن اؼبن ِّػ ػرين واؼبف ػ ػرين ي ػػد أو ػػحوا أشػ ػ جتؽبجت اؼبتلجتين ػػة فه ػػجت ى ػػو رجػ ػ الساجتس ػػة
وااليتصػػجتد ون ػجتدل االجتاػػجتع ارؼب ػجتي مػػجتمس فاػػرب ي مػػد أنباػػة العقلنػػة ،يف حػػن ي مػػد م ػجترؿ
مػػجتمس (الفالسػػوؼ ارؼبػػجتي وااليتصػػجتدأ) أنباػػة التصػػناي .أمػػجت الفالسػػوؼ ونػجتدل االجتاػػجتع
الفرنس إما دورمهجتمي فا مد أنباة التاػجتيز االجتاػجتن  ٖٛ.فهػم ،وإف اختلفػوا حػوؿ أسػس
ٖٜ
التحديث ،ف فم متفقوف نلو أف نيية الدين بجتلتحديث ى نيية ن ساة.
تفسػػا اغباػػجتة بجتلوس ػجتمل العلااػػة فقػػا ،رف اغباػػجتة معلػػزة و ػػجتىرة معػػجت ،واسنلػػجتب والدىشػػة نبػػجت أن ػػم ش ػ
أش جتؿ فهانجت للحاجتة ".ان ر:
 اؼبرجي السجتبك ،ص٘.ٜ ٖٙاؼبرجي السجتبك ،ص.ٚٛ
Norris, Pippa and Inglehart, Ronald. Sacred and Secular: Religion and Politics
Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 3.

مػػن

37

ي ػورد م لِّفػػجت ال تػػجتب أظبػػجتأل أبػػرز مف ػػرأ نلػػم االجتاػػجتع الػػذين مػػجتف ؽبػػم نصػػاب يف بنػػجتأل تل ػ ارطروحػػة ،مػػن أم ػػجتؿ:
أوجسػػت مونػػت ،وىربػػرت سلنسػػر ،وإماػ دورمهػػجتمي ،ومػػجتمس فاػػرب ،وسػػاغاوند فرويػػد .فيػػي نػػن أفاػػجت (أأ م ِّلفػجت
ال تػػجتب) ال يسػػتلعداف أظبػػجتأل أخػػره بػػجترزة مػػن أنػػيـ نصػػر ارن ػوار .إف مقولػػة مػػوت الػػدين مجتنػػت دب جتبػػة اغب اػػة
السجتملدة والش اؼبتسلا لللحث يف العلوـ االجتاجتناة يف ُج ِّ القرف العشرين.
 ٖٛمقجتبيهتجت بجتلعرباة ى نلو التوارل:
).)Rationalization) , (industrialization) , (social differentiation
والصحا أنو مجتف هبػب و ػي لفػ "التفصػا " ال "التاػجتيز" مقػجتبي للفػ ارجنػ ) )differentiationرف ال ػجتي ال
يفاد تدخي خجترجاجت يصدر نن فجتنلن يف اجتاي ،يف حن أنو ىو اؼبع اؼبطلوب ىنػجت رف نتالػة "التفصػا " ىػذه
من فع يوه فجتنلة تريد بتل اججتالت اغباجتتاة اؼبتصلة بجتلدين ،بفع منطك الفلسفة الذأ وب اهجت ،أف تصا أييجت
منفصلة دا متصلة .ويد احتف نجت بجتؼبصطل رنو أم ر تداوال يف ال تجتبجتت العرباة.
39
Jager, Colin. "Romanticism, Secularization, Secularism". Blackwell Publishing Ltd,
Literature Compass, 5/4 (2008), p.792.
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تػػره أطروحػػة العلانػػة -بو ػػعهجت ال ػرابا اليػػرورأ الػػيزـ بػػن التحػػديث والعلانػػة -أف
ال ػػدين ى ػػو أث ػػر للاجت ػ  ،وتع ػػزو س ػػلب اس ػػتارارية اؼباجترس ػػة الدينا ػػة والعا ػ هب ػػجت إذل ن ػػدـ
إما ػػجتؿ نالا ػػة التح ػػديث ٗٓ.وبعل ػجترة أخ ػػره ،إذا اس ػػتار حي ػػور ال ػػدين يف اغبا ػػجتة الاوما ػػة
فذل مرده إذل ندـ االنتهجتأل من نالاة التحديث.
العلماني ند تشارلز تا لور
ثالثاً :تأثير الحداثة وسمات المجتمع ا
يوج ػػد تقلا ػػد فبت ػػد يف اغبداث ػػة أج ػػجتؿ الن ػػر يف دور ال ػػدين يف اجتاعػ ػجتت ال ػػيت مجتن ػػت
العلانػػة ج ػزألا منهػػجت ،ويُعػػرؼ ىػػذا التقلاػػد بجتسػػم ن ريػػة العلانػػة ال يسػػا اة ،ويػػد تلنجتى ػػجت
فيسفة القرف السجتبي العشر وال جتمن نشر ،واستعجتف هبػجت نلاػجتأل االجتاػجتع وارن روبولوجاػوف
يف القػرنن التجتسػػي نشػػر والعش ػرين فجتختفػػت ؾباونػػة ارس ػخملة الػػيت نويشػػت حانهػػجت إذل أف
نػػجتودت ال هػػور مػػرة أخػػره فجتي ػة اػباسػػاناجتت مػػن القػػرف اؼبجت ػ  ،مفيػػاة إذل هػػور مػػجت
ٔٗ
نُرؼ بجتسم ن رية العلانة اؼبعجتهلرة.

ويد رمزت ىذه امجتولة اؼبعجتهلرة لفهػم الػدين يف اجتاػي نلػو تسػجتؤالت تتعلػك ةػدوه
أش ػ جتؿ اؼبعرفػػة الديناػػة يف ػوأل العلػػم اعبديػػد الػػذأ دش ػنهجت ،فػػربزت بعػػض وجػػوه التنػػوير،
م ػ ػ  :فرانس ػػاس با ػػوف ،وإس ػػحجتؽ نا ػػوتن ،ويوى ػػجتنس مالل ػػر رامل ػػد الفلس ػػفة اعبدي ػػدة ال ػػيت
افتتحهجت ،وبرز أييجت من فيسفة التنوير :ريناو دي جترت ،وجوف لوؾ ،وباػا باػ  ٕٗ.ومجتنػت
امتشػجتفجتت التنػػوير خػػيؿ القػػروف ال يثػػة اؼبجت ػػاة يػد أفيػػت الاػػوـ  -حبسػػب زنػػم ملػػوب-
إذل هور مجت يُعرؼ بجتسػم الاقػن اؼبعػريف اغبػديث ،وىػو يقػن نقػيي نلاػ مطاػور بعاػك
ٖٗ
يف رؤية ال قجتفة الغرباة اغبدي ة.
يب ػػن إصبػػجتؿ االفرتا ػػجتت الػػيت زبػػص نييػػة الػػدين بجتغبداثػػة يف أمػرين اثنػػن أوؽباػػجت أف
اغبداثػػة بوهلػػفهجت نالاػػة فريػػدة تتااػػز بتقػػدمي الرؤيػػة العلااػػة للوايػػي ،وارمػػر ال ػجتي أف تقػػدُّـ
Ibid. p. 792.
Kloop, Richard Lee. The Sources of Secularity: The Making of Charles Taylor’s

40
41

Theory of Secularization, Laval University, PhD Thesis, 2009, p. 10.
Ibid. p. 10.

42

Ibid. p. 10.
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العلم بجتليرورة يتلعو تراجي وا احيؿ يف الدين حتاػجت بوهلػفو ن ػرا خرافاػجت للوايػي ٗٗ.ومػجت
االدنػػجتأل بػ ف
ترسػخ ف ػػرة أطروحػػة العلانػػة -بوهلػػفهجت نالاػػة وهلػػاورة تجترىباػػة -ىػػو ِّ
زاد مػػن ُّ
العلانػػة هلػػاورة موناػػة ال ؿباػػد ننهػػجت ،أو ماػػجت أش ػجتر إلاهػػجت بعيػػهم ب ػجتلقوؿ إف م ػ مػػجت ي ِس ػ ُم
٘ٗ
اغباجتة الديناة يف أوروبجت الاوـ ويباِّزىجت سالحك بغاىجت ددا.
يػػره تػػجتيلور يف مقدمػة متجتبػػو اليػػتخم (نصػػر نلا ػجتي) أف اعبااػػي تقريلػػجت متفق ػوف ب ننػػجت
نعػػا يف ػ نصػػر نلاػػجتي ،ول نػػو وبصػػر ذلػ يف ػػاا اعباػػي "كبػػن" (أأ كبػػن الػػذين
نعا يف الغرب ،أو يف نجتدل مشجتؿ اماا ارطلس ) ،بػجتلردم مػن أف ىػذا ارمػر يبتػد نسػلاجت
إذل خ ػجترج ىػػذا السػػاجتؽ الغػػر  ،مث ييػػاف ب ػ ف دنػػوه العلانػػة تلػػدو نصػػاة نلػػو اؼبقجتومػػة
حاناجت نقجترف العلاجتناة يف اجتاعجتت الغرباة بغاىجت من اجتاعجتت ،خجتهلػة الػدوؿ اسسػيماة
واؽبنػد وإفريقاػجت ٗٙ.وسبػراز الفػرؽ بػػن مػجت يتػ لف منػو اجتاػػي العلاػجتي ودػػاه مػن اجتاعػػجتت
يقرتح تجتيلور م ِّونن اثنن يباِّػزاف ىػذا اجتاػي ،نبػجت :الدولػة ،والػدين .وفااػجت يػ يت باػجتف ل ػ
منهاجت.
 .1ف ؤ ؤ ؤ ؤ ايت ؤ ؤ ؤؤا ب ؤ ؤ ؤؤين اإل م ؤ ؤ ؤؤا لأو ال ؤ ؤ ؤؤد ن أو أ ا تب ؤ ؤ ؤؤارات خاردي ؤ ؤ ؤؤة)
والممارسات والتنظيم السياسي للدولة:
يرِّمز اؼب ِّوف اروؿ نلو اؼب سسجتت واؼباجترسجتت اؼبشرتمة اؼبتاِّلة يف الدولة الػيت يب ػن
إصبجتؽب ػػجت -حبس ػػب ت ػػجتيلور -يف أن ػػو إذا م ػػجتف "التن ػػام الساجتسػ ػ عباا ػػي اجتاع ػػجتت م ػػجت يلػ ػ
اغبدي ػػة متصػػي نلػػو كب ػ ٍو مػػجت بجتسيبػػجتف ،أو ملػػر نلاػػو ،أو ميػػاوف مػػن طرفػػو" ،أو أف ىػػذا
أ مفهوـ نن حقاقة فجتملاػة ،فػ ف الدولػة الغرباػة اغبدي ػة زبلػو مػن
التن ام "مرتلا بجتهلل أو ب ِّ
ٗٚ
ىذا االرتلجتط".
Ibid. p. 12.
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Ibid. p. 12.

45

Taylor, Charles. A Secular Age. USA: Harvard University Press (2007), p. 1.

46

Ibid. p. 12.

47

وتُعزه ىذه الف رة إذل ).)Grace Davie

ردبػػجت حػػدث ىػػذا الفصػ ربديػػدا بتػ ثا نقيناػػة اغبداثػػة الػػيت ت ِ
فصػ ال ػ ُاتص مقجترنػػة بفػػرتة نقيناػػة مػػجت يلػ اغبداثػػة ،الػػيت
مجتنت تُوهل الػ ُاتص ماجت يشا إذل ذل تجتيلور يف الفص اروؿ من ال تجتب.
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وىبل ػػص ت ػػجتيلور إذل الق ػػوؿ ب ػ ف "ال ن ػجتملس ابف مس ػػتقلة ن ػػن اؽباجتم ػ الساجتس ػػاة (م ػػي
بيعة است نجتألات ،يف بريطجتناجت والدوؿ اسسػ ندنجتفاة)" ،م مػدا أف "وجػود الػدين مػن ندمػو
يعػ ُّػد مسػ لة خجتهلػػة" .ونلاػػو ،فػ ف "اجتاػػي الساجتسػ ملػ للاػ منن (مػػن صباػػي اؼبشػػجترب)
ودػػا اؼب ػ منن نلػػو حػػد س ػواأل ٗٛ".مث يقػ ِّػرر اؼبس ػ لة بعل ػجترة أخػػره ي ػجتملي إنػػو "يف ؾبتاعجتتنػػجت
ٜٗ
أأ ويت".
العلاجتناة يب ن االلبراط ال جتم يف الساجتسة دوف أف تستحير اهلل يف ِّ
وي مػػد تػػجتيلور نفسػػو ىػػذا ارمػػر ،فهػػذا ىػػو حػػجتؿ الػػدين والعلاجتناػػة يف الغػػرب الا ػػوـ،
خجتهلػػة يف أمري ػجت الشػاجتلاة ،مقجترنػػة حبػػجتؿ اجتاعػػجتت الغرباػػة يف القػػروف القلالػػة اؼبجت ػػاة الػػيت
مجتنػػت تستحيػػر اهلل يف حاجتهتػجت االجتاجتناػػة والساجتسػػاة ،وىػػو مػػجت وبػػتم نلانػػجت استحيػجتر مػػجت
مػػجتف نلاػػو اغبػػجتؿ مػػي اببػػجتأل اؼب سسػػن يف ت ػجتريخ الواليػػجتت اؼبتحػػدة .مث يػػذىب تػػجتيلور إذل
أبعػػد مػػن ذلػ  ،فاقػػوؿ :لػػو دصػػنجت يلػػاي يف تػجتريخ اللشػرية لوجػػدنجت أف "حزمػػة التاػػجتيزات -
الػػيت مباِّػز هبػػجت حجتلاػػجت بػػن اعبوانػػب الديناػػة والساجتسػػاة وااليتصػػجتدية واالجتاجتناػػة وداىػػجت -دل
ي ن ؽبجت مع لده اجتاعجتت القديبة يف ىجتتو اجتاعجتت السجتبقة مػجتف الػدين (حجت ػرا) يف
ٓ٘
م ػ م ػػجتف ،ومنسػػوججت مػػي م ػ ش ػ أل فاهػػجت ،ودل ي ػػن يش ػ ؾبػػجتال منفصػػي ػػانهجت".
يتلن فبجت سلك أف العلاجتناة ى ن رة ـبصوهلة إذل العجتدل ،وأف ىذه الن رة مجت فتخمت تتغا.
وينتقػ تػػجتيلور بعػػد ذلػ إذل اغبػػديث نػػن ح ػػم التفريػ مػػن اجػػجتالت العجتمػػة الصػػجتدر
ػػد الػػدين ،وىػػو مػػجت يقػػوده إذل اغبػػديث نػػن اؼب ػ ِّػوف ال ػجتي اؼبااِّػز للالتاعػػجتت العلاجتناػػة،
أأ إش ػجترة إذل حقاقػػة مطلقػػة،
زاناػػجت أنػػو يػػد مت تفري ػ اسلػػو مػػن اجػػجتالت العجتمػػة ،أو مػػن ِّ
م مػػدا أف نالنػػجت يف اجػجتالت اؼبتعػػددة للنشػػجتط اسنس ػجتي (االيتصػػجتدأ ،الساجتس ػ  ،ال ق ػجتيف،
التعلاا ػ ػ  ،اؼبهػ ػػر ،الرتفاه ػ ػ ) ،إ ػ ػػجتفة إذل القوانػ ػػد واؼبعػ ػػجتيا واؼبلػ ػػجتدئ الػ ػػيت نتلعهػ ػػجت ،ومػ ػػذا
أأ
اؼبػػداوالت الػػيت ننتخػػرط فاهػػجت ناوم ػجت م ػ ذل ػ ال يشػػا (وال ربالن ػػجت) إذل اهلل ،أو إذل ِّ
معتقػػدات ديناػػة .إف ى ػذه االنتلػػجترات الػػيت نعا ػ هبػػجت تػػدخ ػػانجت يف نقيناػػة م ػ ؾبػػجتؿ
(أيصو يدر من اؼب جتسب يف االيتصػجتد ،وأمػرب يػدر مػن الفجتملػدة نلػو أمػرب نػدد يف اجػجتؿ
Ibid. p. 1.
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Ibid. p. 1.
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Ibid. p. 2.
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الساجتس ػ إخل) ،وىػػذا يتنػػجتيض تنجتيي ػجت هل ػجترخجت مػػي الف ػرتات السػػجتبقة ننػػدمجت مجتنػػت العقاػػدة
يقرىػجت رجػجتؿ الػدين ،وال يب ػن رحػد ذبجتوزىػجت يف أأ
اؼبساحاة ت ُّ
نص نلو وهلفجتت سلطوية ِّ
مػػن ىػػذه اجػجتالت ،م ػ  :فػػرض ح ػػر نلػػو الربػػجت ،أو االلتػزاـ بتطلاػػك تعػػجتلام اررثوذمسػػاة،
بػجتلردم مػػن وجػػود أم ريػة مػػجت تػزاؿ تػ من بػجتهلل وسبػجترس شػػعجتملر دينهػجت ب ػ ضبجتسػػة ٘ٔ.ول ػػن،
ألاسػػت ف ػػرة اؽبػػروب مػػن شػ أل ُيبلػػو مػػن اػبػػجترج -مػػن طػػرؼ اهلل اؼبشػ ّػرِع اؼبنػػزؿ للػػدين ،أو
اسيبجتف ،أو دػاه -يػد اسػتُلدلت هبػجت ف ػرة االنتلػجترات العقيناػة الػيت وبػددىجت ويقتيػاهجت مػ
ؾبجتؿ من ؾبجتالت النشجتط اسنسجتي؟
 .5ترادع العقيدة والممارسة الد نية:
يرمػػز اؼب ػ ِّػوف ال ػجتي نلػػو ف ػػرة ن ػػوص الػػدين يف اؼباجترسػػجتت الطقوسػػاة واغباػػجتة العجتمػػة
ال ػجتي ،وب ػػروز العلاجتنا ػػة بن ػػجتأل نل ػػو ذل ػ "يف م ػػوف الن ػػجتس يلتع ػػدوف ن ػػن اهلل ،وال يعت ػػجتدوف
ال ناسػػة ".ونلػػو ىػػذا ،فقػػد أ ػػحت "دوؿ أوروبػجت الغرباػػة نلاجتناػػة بجترسػػجتس حػ بجتلنسػػلة
رولخمػ الػػذين وبتف ػػوف دبصػػجتدر مرجعاػػة نجتمػػة إذل اهلل يف ارمػػجتمن العجتمػػة ٕ٘".تتااػػز ىػػذه
اؼبرحلػ ػػة برتاجػ ػػي اؼباجترسػ ػػة الديناػ ػػة الفرديػ ػػة أو الشتخصػ ػػاة ن ػ ػرا إذل تراج ػ ػػي ارتلػ ػػجتط الفػ ػػرد
بجتعباجتنػػة ال ػيت ينتا ػ إلاهػػجت ،فقػػد حػػوؿ ارف ػراد مرجعاػػجتت اؼبع ػ ومصػػجتدره لػػديهم (تُعػػرؼ
دبرجعا ػػة اللُػ ْعػ ػد اػبػ ػجترج ارزرل) إذل اختا ػػجترات شتخص ػػاة أم ػػر ذاتا ػػة .في ػػي ن ػػن ذلػ ػ ،
فجتلعلاجتناػػة ننػػده ال تعػػر مػػوت االنتقػػجتد أو اؼباجترسػػة الديناػػة ،وؽبػػذا السػػلب ،يعػ ُّػد مبػػوذج
الواليػػجتت اؼبتحػػدة خػػا م ػػجتؿ نلػػو ارتفػػجتع نسػػب تل ػ اؼباجترسػػجتت .ويػػره تػػجتيلور أف ط ػرح
مس ػ ػ لة ال ػػدين يف اجتاع ػ ػجتت الغربا ػػة ،خجتهل ػػة يف تل ػ ػ اجتاع ػػجتت ال ػػيت يص ػػفهجت بجتلش ػػاجتؿ
أطلسػػاة ،ي ػػوف دبنجتيشػػة ييػػاة اسيبػػجتف أو اؼبعتقػػد فجتؼبسػػاحاة ارُوذل مجتنػػت تعػػرؼ نفسػػهجت
حبسػػب التصػػروبجتت العقديػػة .والعلاجتناػػة يف ىػػذا اؼبعػ ال ػػجتي م ػاا مػػجت مػػجتف ين ػػر إلاهػػجت نلػػو
أفػػجت تراجػػي للديجتنػػة اؼبسػػاحاة ،وىػػذا الرتاجػػي مت -إذل حػػد ملػػا -،نػػن طريػػك هلػػعود اسيبػػجتف
دبعتقدات أخره متا لة يف العلم ،أو العق  ،أو العلوـ ،خجتهلػة تلػ الػيت يعتقػد أفػجت مفالػة
بتحقاك النلجتة يف ىذا العجتدل.
Ibid. p. 2.
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ول ػػن تػػجتيلور يعػػود يف فصػػلو اروؿ مػػن ال تػػجتب لاتحػػدث نػػن ثػػيث ظبػػجتت رملاسػػة
أسػػهات إسػػهجتمجت فػػجتني يف تراجػػي االنتقػػجتد اؼبسػػاح بعاػػدا نػػن دور العلػػم يف ذلػ فهػػو
يقػػوؿ ب نػػو يف تلػ الفػػرتة (بػػدألا بسػػنة ٓٓ٘ٔـ) مػػجتف يتعػػذر اسيبػػجتف بػػجتهلل واستحيػجتره رف
العػ ػػجتدل مػ ػػجتف مسػ ػػحورا ) .(enchantedف ػ ػجتل وف والعػ ػػجتدل الطلاع ػ ػ واعبف ػ ػجتؼ وداىػ ػػجت م ػ ػػن
ال ػ ػ ػواىر أسػ ػ ػػهات يف ترسػ ػ ػػاخ اسيبػ ػ ػػجتف بوجػ ػ ػػود اهلل .ويف اؼبقجتب ػ ػ ػ  ،ف ػ ػ ػ ف الع ػ ػ ػجتدل ال ػ ػ ػ ُػالصر
( )disenchantedدػػض الطػػرؼ نػػن تل ػ السػػاجتت بفع ػ اغبداثػػة والتصػػناي ،فرتاجػػي
العجتدل الطلاع  .يقوؿ تجتيلور :إف "اعبزأل ارىم من الصورة ىو أف ال ا مػن ىػذه السػاجتت
يف نجتدل القدامو مجتنت تسا لصجتحل العقادة ،وىذا مجت جع وجود اهلل ،نلو مجت يلػدو ،أمػرا
ال يب ن إن جتره ٖ٘".ويب ن إصبجتؿ ىذه الساجتت فااجت ي يت:
أ .اهلل ىو الذأ أوجد العجتدل الطلاع الذأ يعا فاػو النػجتس ،والػذأ مػجتف لػو حاػز يف
ال ػػوف ماػػجت زبالػػوه ،ودل يقتصػػر ارمػػر نلػػو ت م ػ ن ػػجتـ مل وتػػو وبػػديي هلػػنعو الػ ِّ
ػداؿ نلػػو
ن اتػػو ويدرتػػو ،وإمبػػجت تعػػده ذل ػ إذل ارحػػداث الع ااػػة يف ىػػذا الن ػػجتـ الطلاع ػ  ،الػػيت
نُػ ػػدت م ػ ػػن أنا ػ ػػجتؿ اهلل ،م ػ ػ  :العواهل ػ ػػف ،واعبف ػ ػجتؼ ،والفاي ػ ػػجتنجتت ،وال ػ ػوارث ،وم ػ ػػذا
اػبصب والناجتأل.
ب .اهلل ىو اؼبػ ثر يف بقػجتأل اجتاػي (دل ي ػن يوهلػف نلػو ىػذا النحػو فهػذا مصػطل
حديث ،ومرده الدولة ،واؼبدينة ،واؼبال ة ،وال ناسة ،أو أيّجت مجتف).
ت .العجتدل السجتحر ىو العجتدل الذأ نجتش فاو النجتس.

ويف معػػرض ؿبجتولػػة تػػجتيلور اسججتبػػة نػن سػ الو االفتتػػجتح الػػذأ يػػدور حػػوؿ مػػجت حػػدث
يف الفػػرتة اؼباتػػدة بػػن نػجتم (ٓٓ٘ٔـ) و (ٕٓٓٓـ) ،وأىػػم ارحػػداث الػػيت شػػهدهتجت تلػ
اغبقلة ،فقد تلن لو اختفجتأل الساجتت ال يث ابنف ذمرىجت.
أمػػجت اؼبعػ ال جتلػػث ارم ػػر معجتهلػػرة ،الػػذأ أورده تػػجتيلور ىنػػجت ،واريػػرب إذل اؼبع ػ اروؿ
منو إذل اؼبع ال جتي ،فهو يرِّمز نلو شروط االنتقجتد وأح جتمو .فجتلتحوؿ إذل العلاجتناػة ،مػن
ىذا اؼبن ػور ،ىػو ربػوؿ مػن حجتلػة ؾبتاػي مػ من بجتسلػو إيبجتنػجت مطلقػجت إذل حجتلػة ؾبتاػي يػره يف
Ibid. p. 25.
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االنتقجتد أهلعب اػباجترات اؼبا نة .وىػذه اؼبرحلػة ال جتل ػة ،إذا مػجت تتلعنػجت ىػذا التحقاػب ،ىػ
ارم ػ ػػر راىناػ ػػة والػ ػػيت تسػ ػػللت ردبػ ػػجت يف تف ا ػ ػ وتش ػ ػ ارف ػ ػجتر حػ ػػوؿ حقاق ػ ػػة الن ػ ػجتـ
االجتاجتن وماف وباجت الفرد حاجتة طالة بعادا نن اسيبجتف الدير.
مث يقجتبػ تػجتيلور الو ػػعاة ارخػػاة بجتلو ػػعاة الػػيت مجتنػػت سػجتملدة يف مع ػػم أيطػجتر العػػجتدل
اسسػػيم واؽبنػػد ،والػػيت دل ي ػػن فاهػػجت االنتقػػجتد خا ػػجترا واردا ،وإف مجتنػػت تػػدخ يف م ػػدار
الو ػػعاة ال جتنا ػػة .ونل ػو ى ػػذا ،ف ػ ف ال ت ػػجتب يبح ػػص يف ؾبتاع ػػو وس ػػاجتيو بن ػػجتأل نل ػػو اؼبعػ ػ
ال جتلث الذأ حجتولنػجت تلسػاطو ،حاػث دل يعػد اسيبػجتف بجتسلػو أمػرا بػدىاجت ٗ٘ إنػو ؾبتاػي يعػا
يف نجتدل أو موف دل يعد لو مرمز يدور حولو.
يب ن إصبجتؿ بنػود الفر ػاة الػيت يجتمػت نلاهػجت العلانػة ،والػيت أ ّمػدىجت ىجتبرمػجتس يف نقػجتط
ثيث:
ٔ .إسػ ػػهجتـ التقػ ػ ُّػدـ العلا ػ ػ والتقناػ ػػة يف بػ ػػروز فهػ ػػم متاحػ ػػور حػ ػػوؿ اسنسػ ػػجتف للعػ ػ ِ
ػجتدل
"ال ػ ُالصر" ٘٘،حباػػث أ ػػحت ارحػػداث وال ػواىر اػبجت ػػعة للايح ػػجتت اسمربيقاػػة فب نػػة
التفسا.
ٕ .إسػ ػ ػ ػهجتـ التفص ػ ػ ػػا اردايت للال ػ ػ ػػجتالت االجتاجتنا ػ ػ ػػة واغباجتتا ػ ػ ػػة -وف ػ ػ ػػك منط ػ ػ ػػك
التحديث -بفجتنلاة يف إ عجتؼ سلطة ال ناسة واؼب سسجتت الديناة ،وفصلهجت نن القػجتنوف،
والساجتسة ،والتعلام ،والعلم ،والش وف االجتاجتناة.
ٖ .ت ػ ػوافر اؼبزيػ ػػد مػ ػػن أسػ ػػلجتب الرفجتىاػ ػػة وارمػ ػػن االجتاػ ػػجتن نتال ػ ػػة التقػ ػػدـ وربػ ػػوؿ
اجتاعجتت مػن زراناػة إذل هلػنجتناة ومػجت بعػد الصػنجتناة ٘ٙ.زد نلػو ذلػ أف بعػض اؼبفػجتىام،
م ػ  :إبطػػجتؿ الن ػػرة السػػحرية نػػن العػػجتدل ورفػػي القدسػػاة ننػػو ،والعقلنػػة ،والسػػلطة العقيناػػة
Ibid. p. 3.
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٘٘ آثرنػ ػػجت ىنػ ػػجت اسػ ػػتعاجتؿ لفػ ػ "الػ ػ ػ ُالصر" اؼبقجتبػ ػ الػ ػػذأ هلػ ػػجتدو طػ ػػو نلػ ػػد الػ ػػرضبن للداللػ ػػة نلػ ػػو اؼبصػ ػػطل اسقبلاػ ػػزأ
) (disenchantedالذأ يعر نػزع الن رة السحرية نن العجتدل ،ويقجتبلو ىنجت لف "التسحا" ).(enchantment
Habermas, Jürgen. "Notes on Post secular Society," in New Perspectives Quarterly
25, Issue 4, 2008, p. 17.
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اؼبشرونة ،واسيبجتف بػجتلعلم ،والتقػدـ ،و ػاور الػدين وا ػاحيلو ملهػجت تع ُّػد أحلػجتر الزاويػة
اليت ت سست نلاهجت دنوه العلانة.
بعد تقديبنجت لت ثا اغبداثة وظبجتت اجتاي العلاجتي الػيت م نػت رطروحػة العلانػة ،ف ننػجت
لبلص إذل ابيت:
 إم جتناػػة هػػور حداثػػة مسػػتقلة مغػػجتيرة للػػناا الغػػر الػػذأ وبػػجتوؿ ال ػػاوف فػػرض٘ٚ
مبوذجو.
 طغاجتف ظبة القوماة واؼبرمزية اليت ت ِس ُم ىذه العلوـ يف تنجتوؽبػجت ؼبفػجتىام اغبداثػة والتقػدـوالعيية الياناة ال احيؿ الدين يف اغباجتة االجتاجتناة.
رابعاً :نقد أطروحة العلمنة في السياقين الغربي واإلسالمي
 .1اي تراقات الغربية:
أسهات أناجتؿ ندة من ـبتلػف اؼباػجتدين وؾبػجتالت اللحػث (م ػ  :العييػجتت الدولاػة،
والن ري ػػة الساجتس ػػاة ،والدراس ػػجتت الدينا ػػة ،وارن روبولوجا ػػة االجتاجتنا ػػة) يف إذم ػػجتأل النق ػػجتش
حػػوؿ العلانػػة ،وتف اػ الن ريػػجتت اؼبشػػاّدة نلػػو العييػػة بػػن الػػدين واغبداثػػة .ويقػ ُّػر بعػػض
أهلحجتب ىذه ارناجتؿ خبصوهلاة التلربة اروروباػة الغرباػة ،وؿبدوديػة ويصػور الطػرح اؼبلػر
نلو التلربة اليت تعػ بدراسػة الويػجتملي واؼبعطاػجتت التجترىباػة واالجتاجتناػة لسػاجتيجتت حيػجترية
وأيطجتر دولاة ـبتلفة فجتؼبقجتربجتت اغبدي ة تنحػو كبػو إبػراز خصوهلػاة التطػورات الػيت شػهدهتجت
أوروب ػجت الغرباػػة مقجتب ػ تل ػ الػػيت نجتيشػػتهجت بقاػػة دوؿ العػػجتدل ،ب ػ ح ػ تفػ ُّػرد وسباُّػز ذبربػػة ى ػذه
ارخاة.

٘ٛ

 ٘ٚينجتدأ م ا من الفيسفة ونلاجتأل العاراف ،سواأل يف أيطجتر الغرب أو الشرؽ ،بعدـ فرض ىػذا الناػوذج وىػذه التلربػة
نلو ابخرين ،ومن ى الأل :أالف تورين ،ويوردن ىجتبرمجتس ،وطو نلد الرضبن.
Wohlarb Sahr, Monika and Marian Burchardt. "Multiple Secularities: Toward a
Cultural Sociology of Secular Modernities," in Comparative Sociology 11 (2012), p.
876.
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أ .ق ور نظر ة العلمنة:
أسػػهم العديػػد مػػن نلاػػجتأل االجتاػػجتع يف طبسػػاناجتت القػػرف اؼبجت ػ وسػػتاناجتتو يف نش ػوأل
ن ريػػة العلانػػة (اؼبل ػػرة) ،ويػػد سب ػ ذل ػ يف م ػػا مػػن أناػػجتؽبم االجتاجتناػػة ،يػػدفعهم إذل
ذل ػ ؾباون ػػة نوامػ ػ وأسػ ػلجتب دل تع ػػد يجتملا ػػة الا ػػوـ ،وم ػػن ىػ ػ الأل :ى ػػجتريف م ػػومس م لِّػػف
ٜ٘
متػػجتب :اؼبدينػػة العلاجتناػػة ،وباػػرت بردػػر م لِّػػف متػػجتب :السػػتجتر اؼبقػػدس The Sacred
.Canopy
ومػػجتف بردػػر يػػد أل ػػف متػػجتب (التحػػرر العػػجتؼب م ػػن العلانػػة) ،و ػػانو العن ػواف الفرن ػ
(أخطػػجتأل ن ريػػة العلانػػة) يف الفص ػ اروؿ مػػن ال تػػجتب ،وفاػػو يفنِّػػد االنتقػػجتد القجتمل ػ ب ننػػجت
نعا يف نػجتدل معلاػن ذلػ أف العػجتدل الاػوـ -بجتسػت نجتأل دوؿ ؿبػدودة -ىػو أشػد تػدينجت
أأ ويػت ميػو يف أمػجتمن معلومػة (حرمػجتت اسسػيـ
من ذأ يل  ،ب ىو أم ر تػدينجت مػن ِّ
الساجتس يف ترماجت ،واؼبساحاة يف موريػجت ،وضبلػة التلشػا اسقبالاػة يف أمري ػجت اليتاناػة) ،وىػذا
يعػػر أف العدي ػػد مػػن متجتب ػػجتت اؼب ػ رخن ونلا ػػجتأل االجتا ػػجتع الػػيت ن ػػجتدت بن ريػػة العلان ػػة ي ػػد
ججتنلػػت الص ػواب يف م ػػا مػػن اؼبوا ػػي ،ح ػ إف بردػػر نفسػػو سػػجتىم يف تل ػ ال تجتبػػجتت يف
أناجتلو اؼبل رة.
إف الف رة الرملاسة اليت يجتمت نلاو ىذه الن رة ،واليت يب ن تتلعهجت حػ نصػر ارنػوار،
ى ػ ف ػػرة بس ػػاطة مفجتدى ػػجت أف التح ػػديث يق ػػود إذل تراج ػػي ال ػػدين (الت ػػدين) نل ػػو مس ػػتوه
ارفراد واعباجتنجتت ٙٓ.ويد ثلت بجتلدلا القجتطي بطيف هلحة ىذه الف ػرة ف ػ (بردػر) يػره
أنػػو بػػجتلردم مػػن ت ػ ثا التحػػديث و ػػغطو نلػػو اجتاع ػجتت بجتذب ػجته العلانػػة يف أيط ػجتر معلومػػة
(الغرب ربديدا) نلو ن س أيطػجتر أخػره ،ف نػو أثػجتر حرمػجتت يويػة معجتديػة للعلانػة .فيػي
نػػن نػػدـ ارتلػػجتط العلانػػة نلػػو اؼبسػػتوه االجتاػػجتن بن ػػاه نلػػو مسػػتوه الػػون (اليػػاا)
الفردأ .فجتلتحػديث ننػده دل يػ ُقػ ْد حصػريجت إذل العلانػة ،والعييػة بػن اغبداثػة والػدين مجتنػت
)The Secular City: Secularisation and Urbanisation (A Theological Perspective
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(1965).
Berger, Peter, Ed. The Desecularization of the World, Resurgent Religion and World
Politics, Washington: Ethics and Public Policy Center and Grand Rapids, 1999. P. 2.
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مس لة بجتلغة التعقاد ،فقد اكبػجتز إذل العلانػة مع ػم مف ػرأ ارنػوار وبعػض أهلػحجتب الف ػر
التقدم  ،ورأوا فاهجت خيهلهم من جتىرة التتخلف والشعوذة والرجعاة.
فجتؼبس ػ لة ىنػػجت تنحصػػر يف خطتػػن منهلاتػػن اثنتػػن :خطػػة التقلُّ ػ والت اُّ ػف ،وخطػػة
الرفض والنلذ .وحػ خطػة تقلُّػ العلانػة والت اػف وفقهػجت مػن طػرؼ اؼب سسػجتت والطواملػف
الديناػػة دل تشػػفي للن ريػػة .ويػػره بردػػر أننػػجت لػػو نشػػنجت حقػػجت يف نػػجتدل أم ػػر نلاجتناػػة رم ػػن
لتل ػ ػ اؼب سسػ ػػجتت أف تسػ ػػتار يف اغباػ ػػجتة والوجػ ػػود يػ ػػدر تقلُّلهػ ػػجت وت اُّفهػ ػػجت مػ ػػي مقتيػ ػػاجتت
العلاجتناػػة ،ل ػػن الوايػػي ي مػػد وجػػود ؾباونػػجتت ديناػػة ربتػ م جتنػػة مرمويػػة دل ربػػجتوؿ الت اُّػف
م ػػي اؼبطجتل ػػب اؼبزنوم ػػة للع ػػجتدل اؼبعلا ػػن م ػػجت يع ػػر فش ػ االختل ػػجترات ال ػػيت خي ػػي ؽب ػػجت ال ػػدين
ٔٙ
اؼبعلان.
فعلو هلعاد اؼبشهد الدير العجتؼب  ،ف ف اغبرمجتت امجتف ة أو اررثوذمسػاة أو التقلاديػة
(أأ اغبرمػ ػػجتت الػ ػػيت رفيػ ػػت ربػ ػػديث نُ اهػ ػػجت وأسػ ػػجتلالهجت وفػ ػػك مقتيػ ػػاجتت التحػ ػػديث ماػ ػػجت
حددىجت اؼب قفوف التقدماوف) تشهد مبوا وازدىػجترا يف ـبتلػف أكبػجتأل العػجتدل تقريلػجت .ويف اؼبقجتبػ ،
ف ف اؼب سسجتت واغبرمجتت الديناػة الػيت نالػت ججتىػدة نلػو االمت ػجتؿ لتصػور اغبداثػة نرفػت
تراجعجت يف أم ر من م جتف .فجتلرابا الذأ هباي بػن ىػذه التطػورات وارحػداث ىػو تعلاىػجت
نن ف رة ديناة هلرفة مجت يدحض الف رة القجتمللة ب ف اغبداثة والعلانة واىر متصػلة .وىػذا
ي م ػ ػػد أف معجتر ػ ػػة العلان ػ ػػة -ما ػ ػػجت أف العلان ػ ػػة ػ ػػجتىرة -تع ػ ػ ُّػد ػ ػػجتىرة مها ػ ػػة يف الع ػ ػػجتدل
اؼبعجتهل ػػر ٕٙ.فجتلتح ػػديث دل يلػ ػ ِ ال ػػدين ودل يبحق ػػو ،وإمب ػػجت س ػػجتىم يف تقويت ػػو .في ػػي ن ػػن أف
اؼبعطاػػجتت واؼب ش ػرات اؼبلحو ػػة (الػػدلا اسمربيق ػ ) تفاػػد بجتسػػتارار ارديػػجتف وازديػػجتد أنػػداد
اؼبلتفن حوؽبجت ،ويف ذلػ يقػوؿ طػيؿ أسػد" :إف أنباػة اغبرمػجتت الديناػة حػوؿ العػجتدل وسػا
التعلاقػػجتت الػػيت خلفتهػػجت نجتؼباػػجت ننػػد الدارسػػن والصػػحفان نلػػو الس ػواأل ،يػػد أو ػػحت أف
ٖٙ
الدين دل ِ
ىبتف يف العجتدل اغبديث".
Ibid. p. 4.
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باػػد أف بردػػر يسػػتعرض اسػػت نجتألين اثنػػن يتعلقػػجتف ب لػػجتت ن ريػػة العلانػػة :أوؽبا ػجت شػػاوع
ثقجتفػػة العلان ػػة يف أوروبػػجت الغربا ػػة ربدي ػػدا ن ػرا إذل اس ػػتارار وج ػػود موجػػة التح ػػديث فاه ػػجت،
وتراجػػي اسيلػػجتؿ نلػػو اؼبراسػػم والشػػعجتملر الديناػػة ،وارتاػػجتد ال ناسػػة بصػػفة منت اػػة ،نلاػػجت بػ ف
ىذا ارمر ال ينسػحب بػ ٍ
طيؽ نلػو مشػجتؿ القػجترة ،وال يػدحض يف الصػاام ن ريػة العلانػة،
ٗٙ
خيفجت ؼبجت نلاو اغبجتؿ يف مشجتؿ أمري جت اليت ُّ
تعد است نجتأل ؽبذه اػبصاصة.
أمجت االست نجتأل ال جتي اري للسجت -فااجت ىبػص أطروحػة التحػرر مػن العلانػة -فهػو وجػود
ثقجتفة أيلاة (أو صبجتنة ثجتنويػة) م ونػة مػن أفػراد معلانػن يتاتعػوف برتباػة وثقجتيػة نلػو الػناا
الغر  ،خجتهلة يف ماداي اسنسجتناجتت والعلوـ االجتاجتناةُّ .
وتعد ىذه الفخمة اغبجت ن الػرملاس
للقػػام وارف ػػجتر التقدماػػة وارنواريػػة .وبػػجتلردم مػػن أف ىػػذه الفخمػػة تعػ ُّػد أيلاػػة فػ ف ت ثاىػػجت دػػا
ؿبدود ن را إذل امتيمهجت منجتبر وم سسجتت مػ ثرة ٙ٘.نلاػجت بػ ف السػجتحة الف ريػة العرباػة ال
زبلو من ىذه الفخمة ذات ال قجتفة اؼبعوؼبة.
 .محدود ؤؤة النظر ؤؤة فؤؤي تنؤؤاو الخ و ؤؤيات القوميؤؤة والؤؤد وة إل ؤ إس ؤؤقا
مفردة العلمنة:
إف مجت دفي ال ػاين -يف الغػرب طلعػجت -إذل اغبػديث نػن نلاجتناػجتت متعػددة ىػو بػروز
سرديجتت وذبجترب يطْريػة اجتاجتناػة وايتصػجتدية ،وت ػجتثر ؾباونػجتت مهػجتجرة وأيلاػجتت فر ػت
نفسهجت ،ولفتت أن ػجتر الدارسػن إلاهػجت ،إ ػجتفة إذل نتػجتملس الدراسػجتت الديناػة ونلػوـ اسنسػجتف
والن ريػػجتت الساجتس ػػاة وداىػػجت ،وبػػروز ايتص ػػجتديجتت جديػػدة متطػػورة س ػواأل يف أيط ػجتر تػػدين
أ
بػػدين معػػن يف جن ػوب شػػرؽ آسػػاجت (الناػػور ابسػػاوية) ،أو يف أيط ػجتر أخػػره ال تػػدين ب ػ ِّ
ٙٙ
دين ،وال تستلهم الناوذج االيتصجتدأ اللاربارل م الربازي والصن.
فسردية العلانة ال تصاد وال تنفػي يف تفسػا هلػاورة العلانػة يف أمري ػجت الشػاجتلاة الػيت
دل تعػػرؼ حروبػػجت ديناػػة طجتحنػػة ،ودل سبػػر بجتلشػػروط والوي ػجتملي التجترىباػػة والساجتسػػاة نفس ػهجت الػػيت
Berger, Peter, Ed. The Desecularization of the World, p. 9.
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Ibid., pp. 9-10.
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Casanova, Jose. Public Religion Revisited, in Hent de Vries, ed. Religion: Beyond the
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Concept, Fordham U.P. 2008.
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مػػرت هبػجت القػجترة العلػػوز ففػ ىػػذا اؼبنػػجتخ ال قػػجتيف الربوتسػػتجتنيت اسقبلاػػزأ اؼبتختلػػف ،خجتهلػػة
يف الواليػػجتت اؼبتحػػدة ،نُ ِقػػد اتفػػجتؽ ٙٚبػػن الػػدين واؼباػػجتدين ال ػ ُاعلانة ال ػ ُافصلة ،وأ هػػر ن ػػزر
يسا من اردلة التجترىباة وجػود جػذب وتػوتر بػن الربوتسػتجتنتاة ارمري اػة والرأظبجتلاػة ،وتػوتر
ال ي ػجتد يلػن بػػن العلػم والػػدين يف أمري ػجت ،مػػجت نػدا ارزمػة الدارويناػػة الػيت اليػػت رواجػجت مػػي
فجتية القرف التجتسي نشر ٙٛ.وىنجت يب ن اغبديث نن ش لن رملاسن للعلانػة ،نبػجت :الشػ
الفرنس ارم ر حدة ،والش ارمري اري حدة.
ف ػ ذا م ػػجتف القص ػػد مػػن وجه ػػة ن ػػر الدارس ػػن والسوسػػاولوجان ربدي ػػدا ،ى ػػو ت س ػػاس
ن ري ػ ػػة نجتم ػ ػػة للعلان ػ ػػة ى ػ ػػدفهجت دراس ػ ػػة التلرب ػ ػػة اروروبا ػ ػػة الغربا ػ ػػة وف ػ ػػك الش ػ ػػروط التجترىبا ػ ػػة
واالجتاجتنا ػ ػػة وبع ػ ػػض الف ػ ػػروؽ أو االس ػ ػػت نجتألات امػ ػ ػدودة ،فػ ػ ػ ف ب ػ ػػروز العدي ػ ػػد م ػ ػػن تلػ ػ ػ
االسػػت نجتألات والتلػجترب أمػػد ػػرورة تػ ريخ النقػػجتش اؼبتعلػػك بجتلعلانػػة لػػده بعػػض الدارسػػن
واللجتح ن .باد أف آخرين فسروا أمبوذج العلانػة ب نػو أسػطورة حدي ػة مسػتوحجتة مػن الغػرب،
شػ فجت يف ذلػ شػ ف ن ريػػة التحػػديث ال يسػػا اة اؼبلناػػة نلػػو رباػزات ثقجتفاػػة دػػا ؾبديػػة،
وال تلاك بتحلا ال واىر والتلجترب خجترج إطجتر العجتدل الغر  .وشبة مػن هبػجتدؿ وي مػد وجػود
أشػ جتؿ أخػػره للحداثػػة يب نهػػجت االسػػتغنجتأل نػػن الديبقراطاػػة ،ونػػن ايتصػػجتد السػػوؽ اللاػربارل،
وح نن

العلانة.

ٜٙ

ومػػجتف بعػػض نلاػػجتأل االجتاػػجتع والدارسػػن يػػد نػػجتدوا بشػػطب ىػػذه اؼبفػػردة وؿبوىػػجت مػػن
القػػجتموس التػػداورل الغػػر ن ػرا إذل التشػػوي والفو ػػو الػػذأ تسػػللو ،ومػػن ىػ الأل :دايفاػػد
مجترتن الذأ تل ىذا الرأأ نجتـ ٜ٘ٔٙـ ،والرأ شانر نػجتـ ٜٔٙٚـ ،وبػجتلردم مػن ذلػ ،
 ٙٚيستعا مجتزانوفػجت مصػطل ( )collusionالػذأ يعػر التواطػ والتػآمر ،ومصػطل ) (collisionالػذأ يعػر التصػجتدـ
أو التعجترض .ان ر:
"- Jose Casanova, "Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective.
P.11.

 ٙٛاؼبرجي السجتبك ،صٔٔ.
Monika and Marian Burchardt. Multiple Secularities, pp. 877-878.

قبد ىذه الف رة والدنوة أييجت نند مجتزانوفجت سواأل يف اؼبقجتؿ السجتبك ،أو اؼبقجتؿ ابيت.
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فق ػػد ػ ػ لفػ ػ "العلان ػػة" ى ػػو اؼبس ػػاطر يف نل ػػم اجتا ػػجتع اردي ػػجتف حػ ػ س ػػلعاناجتت الق ػػرف
العشرين اؼبجت

.

ٓٚ

وؽبػػذه ارسػػلجتب ملهػػجت ي مػػد م ػػا مػػن نلاػػجتأل االجتاػػجتع يف الغػػرب ػػرورة إنػػجتدة الن ػػر
والتف ػػا يف سػػردية العلانػػة بسػػلب مػػجت انرتاىػػجت مػػن نقػجتملص ننػػد مقجتربػػة الناطػػن السػػجتبقن،
ومػػذل ننػػد ؿبجتولػػة تطلاقهػػجت لدراسػػة ذب ػجترب اجتاجتناػػة وانػػدة ،أو سػػاجتيجتت ثقجتفاػػة خ ػجترج
ٔٚ
النطجتؽ الغر .
 .5نقد مظاهر التضييل العلماني ل الودود اإلنساني ند طه بد الرحمن:
يػره طػػو نلػػد الػػرضبن يف مقدم ػة متجتب ػو (روح الػػدين) أنػػو ملا ػجت ت م ػ أح ػواؿ اسنسػػجتف،
خجتهلػة يف ىػػذا الزمػػجتف ،وجػػده أم ػػر نسػػاجتنجت ودفلػة ،حػ إنػػو يصػػفو ب ػ"اؼبوجود الػػذأ ينسػػو
أنو ينسو ٕٚ".ومن صبلػة مػجت ينسػجته ىػو معلػزة خلقػو ،وأنػو ـبلػوؽ ال يبلػ مػن أمػره شػاخمجت،
وأف اهلل أنعم نلاو بساعو وبصره وبصاتو وداىػجت مػن الػنعم الػيت نسػاهجت وال ي ػجتد وبصػاهجت،
فجتسػػتحك أف ينعػػت بجتسنسػػجتف الػػذأ نسػ مػ شػ أل .ومػػن ارشػػاجتأل الػػيت نسػػاهجت أييػػجت ىػػذا
اسنسػػجتف النجتس ػ الغجتف ػ العػػجتدل ابخػػر الغا ػ اؼبنف ػ اؼبنس ػ  ،فيػػجتؽ بػػو الوجػػود يف العػػجتدل
اؼبرمل أيبجت اك بفع الفص بانهاػجت ،ىػذا الفصػ الػذأ بػجتت تقلاػدا يُتلػي ،لػذل قبػد طػو
نلػػد الػػرضبن ،اجػػدد الػرافض للتقلاػػد ،يُػ ِّ
ذمر بنسػػاجتف الوجػػود اسنسػجتي دػػا اؼبرملػ  ،ويف ىػػذا
ٖٚ
التذما ذمر هلري لنساجتف الدين "رف مجت بُر نلو اؼبردود مردود م لو".
ويعتقػػد طػػو أف ملػػدأ الفص ػ الػػذأ انتاػػده العلاػػجتناوف ،دبػػجت فاػػو مػػن لػػم للػػدين ،يػػد
انل نلو مقوالت صبة ت جتللت لتيااك الوجود اسنسجتي" ،ججتنلة اسنسػجتف أشػلو بػجتغباواف
Swatos, William Jr. and Kevin Christiano. "Secularization Theory: The Course of a
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Concept," in Sociology of Religion (1999) 60 (3): p. 210.

دنجت ؿباد نجتبد اعبجتبرأ إذل شطب اؼبصطل من القجتموس التداورل العر اللتلجتسو ،مفيي نلاو لف ة "الديبقراطاة".
ٔ ٚذىػػب بعػػض الدارسػػن واللػػجتح ن بعاػػدا بقػػوؽبم ونقػػدىم بػ ف دنػػوا أف الويػػت ابف ىػػو منجتسػػب لػوأد دنػػوه العلانػػة،
ان ر:
-Stark, Rodney and Roger Finke. Acts of Faith, California: University of California
Press, 2000, p. 79.
ٕٚ
العلمانية إل سعة اي تمانية ،مرجي سجتبك ،صٖٔ.
نلد الرضبن ،روح الد ن :من قيل ا
ٖ ٚاؼبرجي السجتبك ،صٕٗ.
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الزاحػػف منػػو بػػجتغباواف الطػجتملر ٚٗ"،وم ػ ف ى ػذه الػػدنوه حصػػرت الوجػػود والػػذات اسنسػػجتناة
يف النفس ،متنجتساة اللُػ ْعػد الروحػ والغاػ للفطػرة الػيت فُطػر اسنسػجتف نلاهػجت .وؽبػذا الغػرض،
فقػػد هلػػرح طػػو بػ ف اسنسػػجتف الػػذأ "وباػػجت بنفسػػو يف العػػجتدل اؼبرملػ  ،ف نػػو وباػػجت بروحػػو يف العػػجتدل
الغاػ  ،ال يػػر يرربػ مػػن أحػػدنبجت إذل ابخػػر ،موسػػعجت وجػػوده ،وإذا مػػجتف يػػره بلصػػره اؼبل ػجتي
٘ٚ
اؼبرملاة ،ف نو يره بلصاتو معجتناهجت الغالاة ،في تنف ترتيو معرفتو ،وت تاو من بعػد يقػن".
ماػػجت يعلػػب مػػن نا ػ اؼبػػُحدثن ال ػذين يفصػػلوف بػػن العػػجتؼب ِ
ن ،ويتنجتسػػوف الع ػجتدل الغا ػ ،
ول ػػنهم ،يف اؼبقجتب ػ  ،مػػجت انف ػوا يتػػذمروف ماػػجتالت ىػػذا العػػجتدل ،منتحلػػن منػػو أظبػػو تل ػ
ال اجتالت اليت ىبتص هبػجت اسلػو دوف دػاه ايتلجتسػجت أو اختيسػجت مػن لػدفم ،وىػ "اعبيلػة"
اليت جعلوا ؽبجت مقجتبي ذاملي الرواج ىو "الساجتدة" ،فػ رادوا بػذل بسػا سػلطجتفم نلػو العػجتدل
اؼبرمل ػ م لاػػجت بسػػا اسلػػو سػػلطجتنو نلػػو الع ػجتدل الغا ػ وى ػػذا ي هػػر لنػػجت ،دبػػجت ال يػػدع ؾبػػجتال
للش  ،آثجتر ذل الفص بن العجتؼب ِ
ن ،وفسجتد تصػورىم لعييػة اسنسػجتف بجتسلػو .فػي سػلا
للتخروج مػن ىػذا التسػلا واليػاك والسػاجتدة اؼبػُنتحلة "إال بواسػطة ناػ أهلػلُو الغاػ ثجتبػت
ي ػ ػػو ُف منش ػ ػ ه الػ ػػروح ،حباػ ػػث ُوبػ ػػوؿ اسنسػ ػػجتف مػ ػػن داخلػ ػػو وةاعاتػ ػػو ومػ ػػجت ذاؾ إال نا ػ ػ
ٚٙ
التزماة".
ُمث يعػ ِّػرج طػػو نلػػو التػػذما بجتلن ريػجتت الػػيت ت مػػد ماػػزة اسنسػػجتف اغباواناػػة ،ومػػجت يباِّػزه نػػن

بػػجتي ال جتملنػػجتت ،بػػدألا دبقولػػة "اسنسػػجتف حاػواف ساجتسػ " أو مػػدي حبسػػب أرسػػطو طػجتلاس،
أو "حاواف دير" أو متػدين ،أو "حاػواف معلومػجتيت" مػرورا ِحبصػر مجتىاػة اسنسػجتف يف الف ػر،
منسػ ػػوبجت إذل ذات اؼبػ ػػت لم ما ػ ػجت ننػ ػػد هلػ ػػجتحب ن ري ػ ػػة "ال وجاتػ ػػو" الفالسػ ػػوؼ الفرنس ػ ػ

دي ػجترت ٚٚ.نلػػو أف م ػجت يب ػػن استتخيهلػػو مػػن ى ػذه التعريفػػجتت ،نلػػو تلجتينه ػجت واخػػتيؼ

ُسسػػت نلػػو مسػػلاة دػػا معلنػػة ،ججتنلػػة مػػن اسنسػػجتف مجتملنػػجت أفقاػػجت دػػا
أهلػػحجتهبجت ،ىػػو أفػػجت أ ِّ

ناػػودأ .ويػػد و ػػي طػػو ؽبػذه اؼبسػػلاة ،الػػيت ربصػػر وجػػود اسنسػػجتف يف نطػػجتؽ نػػجتدل واحػػد،
ٗ ٚاؼبرجي السجتبك ،صٕٗ.
٘ ٚاؼبرجي السجتبك ،صٕ٘.
 ٚٙاؼبرجي السجتبك ،صٕ٘.
 ٚٚاؼبرجي السجتبك ،ص.ٕٜ ٕٛ
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اظبػػجت ىػػو "مسػػلاة يصػػور الوجػػود اسنسػجتي" ،حػ إذا بػػن بطيف ػجت فػػرغ إذل تنػػجتوؿ اؼبسػػلاة
اليت تقجتبلهجت وظبجتىجت "مسلاة تعدية الوجود اسنسجتي".

ٚٛ

إف أبرز مجت ينتقػده طػو هبػذا اػبصػوص ىػو مسػ لة تيػااك الوجػود اسنسػجتي الػذأ سبلاػو
"الدنوه العلاجتناة" ،وذل حاناجت ربصر الوجود اسنسجتي وأُفقػو يف العػجتدل اؼبرملػ فحسػب،
وتلغػ العػجتدل الغاػ وسبحقػو ،ومػذا مػ مػػجت مػن شػ نو أف يوسػي وجػوده وأُفقػو ،ويب ػن القػػوؿ
إف مشػػروع طػػو ي ػػجتد ي ػػوف فلسػػفة ربرريػػة ربريريػػة مػػن مي ػػجتيك اغبداثػػة ومي ػػجتيقجتهتجت وم ػ
فرونهجت اليت خلفتهجت ،واليت أهللحت ،لده بعيػهم ،مسػلاجتت ال ي تاهػجت اللجتطػ  ،ومقجتهلػد
ال يرذبو منهجت سوه اػبا.
إننػػجت ال نريػد ىنػػجت أف نسػػتعرض ماػػف انتقػػد طػػو ىػػذه اؼبسػػلاة دػػا اؼب ػُعلنة الػػيت سػجتنبت
فاهػجت تلػ الن ريػػجتت الػيت حجتولنػجت تلتخاصػهجت واسشػجترة إلاهػػجت فااػجت سػلك ،ولػػاس نبُّنػجت أييػػجت أف
نتنػػجتوؿ بػجتلعرض والتفصػػا ن ريتػػو الفلسػػفاة يف الصػػلة بػػن الػػدين والساجتسػػة الػػيت أوردىػػجت يف
الفصػوؿ ال يثػػة ارُوذل مػن ال تػػجتب .إمبػجت حسػػلنجت ىنػػجت أف نرِّمػز نلػػو أبػرز وأىػػم االنرتا ػػجتت
ال ػػيت يفصػ ػلِّهجت يف نق ػػده لل ػػدنوه العلاجتنا ػػة .وؽب ػػذا الغ ػػرض ،ف نن ػػجت س ػػننتق إذل استعرا ػػهجت
بعلجتلة.
لػ ػاجت مجتنػػت مقجتربػػة الفالس ػػوؼ طػػو مقجتربػػة روحاػػة ،نلػػو ن ػػس م ػػا مػػن تل ػ ال ػػيت
بجتشػػرىجت دػػاه اجتاجتناػػة مجتنػػت أو فلسػػفاة أو وجوديػػة ،ف فػػجت تستحيػػر روح اسنسػػجتف الػػيت
طجتؽبجت داملاجت ال لم لم العلاجتنان أمبوذججت ،رفجت ى وحدىجت ال فالة بجتلشػهجتدة واؼبشػجتىدة
ننػػده ،الػػيت يب نهػػجت دفػػي اليػػاك الػػذأ مجترسػػتو الن ػػرة "اعبسػػااة اغباواناػػة" الػػيت سبا ػزت هبػػجت
بعػػض الفلسػػفجتت ابنػػف ذمرىػػجت ،لػػذل ذبػػده يػُ ِّ
ػذمر بجتلشػػهجتدة واؼبشػػجتىدة واللصػػر واللصػػاة
نلػػو مقتيػػو الفطػػرة الػػيت فُ ِط ػر اسنسػػجتف نلاهػػجت إذ يقػ ِّػرر ب ػ ف "اسنسػػجتف يشػ ِ
ػجتىد الغجتمل ػػب
ُ
بلصػاتو ماػػجت يشػ ِ
ػجتىد اغبجت ػػر بلصػػره .واؼبشػػجتىدةُ بجتللصػػر تقػػوـ هبػػجت نفػػس اسنسػػجتف الػػيت ىػ
ملػػدأ التغااػػب لديػػو ،يف حػػن أف اؼبشػػجتىدة بجتللصػػاة تقػػوـ هبػػجت روح اسنسػػجتف الػػيت ى ػ ملػػدأ
التشهاد ننده ٜٚ".ومن مث فجتلعلاجتناة ربُ ُّد من انلسجتط الوجود اسنسػجتي ،وترسػم لػو حػدودا
ـبصوهلة ى حدود العجتدل اؼبرمل .
 ٚٛاؼبرجي السجتبك ،صٖٔ.
 ٜٚاؼبرجي السجتبك ،صٖ.ٔٛ
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وؼب ػ ػجت ثل ػػت أف العلاجتنا ػػة تس ػػعو إذل تي ػػااك الوج ػػود اسنس ػػجتي يف الع ػػجتدل اؼبرملػ ػ ال إذل
توسػػاعو لاشػػا الع ػجتدل الغا ػ (حجتولن ػػجت لفػػت االنتل ػجته إلا ػػو وت ماػػده من ػػذ ربدي ػػدنجت اؼبف ػػجتىام
ارُوذل) ،فػ ف طػػو أنػػجتد تقػػومي العلاجتناػػة بنػػجتأل نلػػو تتلعػػو م ػػجتىر التيػػااك الػػيت تفر ػػهجت نلػػو
الوجود اسنسجتي .ويف ىذا اسطجتر ،يوجز طو هلاغة الدنوه اسصبجتلاة للعلانػة دبػجت يػ يت" :ال
سلا إذل أف ييي اؼبواطنوف يػوانانهم ب نفسػهمُ ،مػدبِّرين رُمػورىم العجتمػة إال بتقريػر الفصػ
ب ػػن العاػ ػ ال ػػدير والعاػ ػ الساجتسػ ػ  ٛٓ".ل ػػايح م ػػن مي ػػاوف ىػ ػذه ال ػػدنوه اؼبسػ ػجتمل
ال يث ابتاة:
أ .مسػ لة و ػػي الق ػوانن ،وفحواىػػجت أف القػػجتنوف الػػذأ ييػػعو الوا ػػي مػػن ننػػده يتعلػػك
شرع اسؽبػ ػ يتعل ػػك بجتلعاػ ػ
بجتلعاػ ػ الساجتسػ ػ  ،يف ح ػػن أف الق ػػجتنوف ال ػػذأ يي ػػعو ؽب ػػم اؼب ػػُ ِّ
الدير.
ب .مس ػ لة اغب ػػدود ب ػػن العا ػ الساجتس ػ والعا ػ ال ػػدير ،وفحواى ػػجت أف اغب ػػدود ب ػػن
ؾبجترل العالن ،حب م اختيؼ وا ع يوانانهجت ،ت وف وا حة وباِّنة.
ث .مسػ لة نفػ التػػدبا نػػن الػػدين ،ونفػ التعلّػد نػػن الساجتسػػة ،وفحواىػػجت نػػدـ جػواز
ٔٛ
التعلّد الدير بجتلعا الساجتس  ،وندـ جواز التدبا الساجتس يف العا الدير.

مث ينتق ػ ط ػػو للح ػػديث ن ػػن أح ػػد م ِّون ػػجتت التحق ػػك بجتغبداث ػػة الساجتس ػػاة ،إ ػػجتفة إذل
اغبداثة ارخيياة ،وىو مس لة و ي القوانن .فقد جعػ الفالسػوؼ ارؼبػجتي مػجتنا القػجتنوف
ارخيي يجتنونجت يجتملاجت حاناجت يتوذل اؼبرأل أمر و ي ىذا القجتنوف بنفسو ،نجتبعجت منػو ،ومسػتقي
فاػػو ب رادتػػو ،ال أف ىبيػػي لقػػجتنوف ي تاػػو مػػن خجترجػػو ،تجتبعػػجت فاػػو لغػػاه ٕٛ.وفااػػجت ىبػػص ىػػذا
التع ػجترض بػػن مػػجت يسػػااو يػػجتنوف الػػذات ويػػجتنوف الغػػا ،يقػػوؿ طػػو إف الػػدير أهلػػل "يُعػػرؼ
ب ونػػو تش ػريعجت مػػن خػػجترج اسنسػػجتف ومػػن فويػػو ،باناػػجت يُعػػرؼ الساجتس ػ ب ونػػو تش ػريعجت مػػن

ٓ ٛاؼبرجي السجتبك ،صٖ.ٔٛ
ٔ ٛاؼبرجي السجتبك ،صٗ.ٔٛ
ٕٛ
شرع ارخيؽ اغبدي ة فقد جع ىذا ارخػا الػدين
ال ىبفو نلو يُػراأل طو اؼبتتلعن لنتجتجو أنو انتقد إيبجتنوي مجتنا ُم ِّ
تجتبع ػجت لألخػػيؽ ،ولػػاس الع ػػس ،ونلْاػػن ارخػػيؽ انطييػػجت فبػػجت يسػػااو نلػػد الػػرضبن طريػػك اؼبلجتدلػػة رف الفالسػػوؼ
ارؼبػػجتي اسػػتلدؿ بجتؼبفػػجتىام الديناػػة لألخػػيؽ مفػػجتىام دناويػػة ،ف خػػذ مػػجتنا مفهػػوـ "العق ػ " بػػدؿ مفهػػوـ "اسيبػػجتف"،
ومفهوـ "ارمر ارخيي اؼبطلك" بدؿ "ارمر اسؽب ".
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داخػ اسنسػػجتف ومػػن لدنػػو ٖٛ".ى ػػذا هلػػجترت اغبداثػػة الػػيت تيػػي العلاجتناػػة أسسػػهجت وتقػػوأ
أرمجتفجت ،فه توهلف ب فجت "العاػ بقػوة نلػو اػبػروج مػن حػجتؿ التشػريي اػبػجترج  ،ال سػااجت
يف تن ػػام اغباػػجتة االجتاجتنا ػػة والساجتسػػاة ٛٗ".وال ننس ػػو ذبديػػد ال ػػيـ ن ػػن ال ػػدنوه ال ػػيت
مفجتدىػجت أف اجتاعػجتت الػػيت تػدن التحقػػك بجتغبداثػة ىػ تلػ الػػيت سب نػت مػػن يطػي هلػػلتهجت
٘ٛ
ال جتملة بذاؾ التشريي اؼبتعجترل اػبجترج .
ويرتتب نلو اؼبس لة ارُوذل والرأأ القجتمل بو ي القوانن من لدف الذات ويطػي الصػلة
بجتلتشريي اسؽب اؼبتعجترل ثيث نتجتملس ،ى نلو التوارل:
 التدين اللدامل بوهلفو التدين اريوه. إرادة و ي القوانن بوهلفهجت إرادة التدبا. ندـ تدخ الو ي اسؽب يف إرادة التدبا.ػرد نلػػو النتالػػة ارُوذل ،ملاِّنػػجت فسػػجتدىجت مػػن طبسػػة أوجػػو ،ىػ  :التسػػوية بػػن
باػػد أنػػو يػ ُّ
ارديػػجتف ،وي ػػوة التػػدين يف االرتلػػجتط ب ػجتلقوة الغالاػػة ،والتط ػػور اػبط ػ لألدي ػػجتف ،وزواؿ الػػدور
االجتاجتن لألديجتف ،واؼبساحاة بوهلفهجت دين اػبروج من الدين.
وقباػ انرتا ػػو نلػػو ىػػذه النتالػػة يف االيتلػػجتس ابيت الػػذأ ي مػػد فاػػو أف "انتلػجتر مػ
دين ب نو ذو هللغة تسحاية يُدخ الياك نلو الوجود اسنسجتي من جهتػن :إحػدانبجت أنػو
يقطػي هلػلة اسنسػػجتف بجتلعػجتدل اؼبرملػ  ،رف اسنسػػجتف ال ػ ُاسحر ال ُيب ػن أف يوجػػد فاػو وال جتناػػة
أنو يُقصر وجوده نلو نجتدل دا مرملػ  ،إال أنػو لػاس نجتؼبػجت دالاػجت حقاقاػجت يب ػن التواجػد فاػو،
ٛٙ
وإمبجت نجتؼبجت دالاجت ونباجت".
وابف ننتق ػ إذل النتالػػة ال جتناػػة إرادة و ػػي الق ػوانن بوهلػػفهجت إرادة التػػدبا ،وفحواىػػجت
أأ تسػػلا خ ػجترج يفػػرض نلػػاهم بنػػجتأل نلػػو ي ػوانن
ىػو ػػرورة أف يػػتتخلص اؼبواطنػػوف مػػن ِّ
ٖٛ
العلمانية إل سعة اي تمانية ،مرجي سجتبك ،ص٘.ٔٛ
نلد الرضبن ،روح الد ن :من قيل ا
ٗ ٛاؼبرجي السجتبك ،ص٘.ٔٛ
٘ ٛنجتيشنجت ىذه اؼبس لة نندمجت بسطنجت وجهجتت الن ر اؼبتلجتينة خبصوص أطروحة العلانة ،وهللة التحديث بجتلعلانة.
ٛٙ
العلمانية إل سعة اي تمانية ،مرجي سجتبك ،صٓ.ٜٔ
نلد الرضبن ،روح الد ن :من قيل ا
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االدنػػجتأل ،فػػي سػػلا لسػػاجتدة ىػ الأل اؼبػواطنن نلػػو أنفسػػهم
يفر ػػهجت نلػػاهم فلحسػػب ىػػذا ِّ
"إال إذا هلػرفوا ىػػذه القػوانن اؼبفرو ػة نلػػاهم ،واسػػتقلوا ،ىػم ،بو ػي القػوانن الػػيت يػػدبِّروف
هب ػػجت حا ػػجتهتم االجتاجتناػ ػػة والساجتس ػػاة ت ػػدباا يرتيػ ػػونو رنفس ػػهم ،وم ػ ػ تػ ػػدبا ى ػػو فبجترسػ ػػة
لتسػاُّدىم فاػ اسػػتطجتنوا أف ييػػعوا ب نفسػػهم ىػػذه القػوانن اؼبن اػػة غباػػجتهتم العجتمػػة ،فقػػد
دؿ نلو أنو ال يوة دالاة ن او تستتلعهم ،وال رججتؿ دين يتسادوف نلاهم ،بػ دؿ نلػو
ٛٚ
ؿبصلوف ل جتم ساجتدهتم الساجتساة".
أفم ِّ
ويد ييح القجترئ أف ؽبػذه الػدنوه سػاجتيهجت ومربرىػجت التػجترىب الػذأ نرفتػو اجتاعػجتت
الغربا ػػة يف إط ػػجتر هلػ ػرانهجت (وحرهب ػػجت) نل ػػو تسػ ػاُّد اؼب سس ػػجتت الدينا ػػة ال ػػيت ىاان ػػت نلاه ػػجت
ال ناسة ،وىو مجت أنتس مفجتسد تن اااة وحروبجت متواترة حبسب طو.
وتت سس ىذه النتالة نلو افرتا ن اثنن ي ِ
لطلهاجت طو معجت ،نبجت:
ُ
 و ي الذات للقوانن ىو التلل اروؿ سرادة التساُّد. إرادة اهلل تتعجترض مي إرادة اؼبواطن.ولع من ان مجت دفي العلاجتنان إذل إيقجتؼ التساُّد نلو التشػريي الػذأ تُق ِّػره الػذات
مػ ػن تلق ػػجتأل نفس ػػهجت ،ى ػػو "إهلػ ػرارىم نل ػػو أف يص ػػرفوا التشػ ػريي اسؽبػ ػ م ػػن حاػ ػجتة اؼب ػ ػواطن،
ويقتصروا فاهجت نلو التشريي اسنسػجتي ،سبسػ جت بجتلفصػ بػن الػدين والساجتسػة بعػد أف يػرروا،
ٛٛ
نل ػػو وج ػػو ال ػػتح م ،ب ػ ف اروؿ ؾب ػػجتؿ التعل ػػد اػب ػػجتص ،وأف ال ػجتي ؾب ػػجتؿ الت ػػدبا الع ػجتـ".
ونل ػػو ى ػػذا ،ف ػ ف مسػ ػ لة "و ػػي ال ػػذات للقػ ػوانن" ت ػػدؿ نل ػػو االس ػػتقيؿ حس ػػب ِّادن ػػجتأل
أهلػػحجتب ىػذه الػػدنوه فل ػ ت ػػوف الػػذات مسػػتقلة ،نلاهػػجت أف تيػػي يوانانهػػجت وتُشػ ِّػرنهجت
وح ػػدىجت .با ػػد أف م ػػجت يعال ػػو ط ػػو وين ػػره ،ىن ػػجت ربدي ػػدا ،ى ػػو "أف ت ػػوف العلودي ػػة للق ػػجتنوف
اسنسػجتي حريػػة ،باناػػجت ت ػػوف العلوديػػة للقػػجتنوف اسؽب ػ نلوديػػة ،مػػجت داـ هلػػدور القػػجتنوف نػػن
اسنسػجتف دل ينفعػو مطلقػجت يف زبلاصػو مػن التلعاػة الػيت أراد أف ي ِفػر منهػجت ،بػ  ،نلػو الع ػػس،
أوجػػب نلاػػو التعلػػد ؽبػػذا القػػجتنوف ماػػجت يتعلػػد للقػػجتنوف الػػذأ يصػػدر نػػن اهلل ٜٛ".ونلاػػو ،فػػي
 ٛٚاؼبرجي السجتبك ،صٓ.ٜٔ
 ٛٛاؼبرجي السجتبك ،صٓ.ٜٔ
 ٜٛاؼبرجي السجتبك ،صٖ.ٜٔ
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حبوث ودراسجتت

دراب ػػة نن ػػده أف قب ػػد م ػػن ب ػػن مل ػجتر اؼبف ػ ػرين -يُق ػ ِّػدـ اظب ػ الفالس ػػوفن الفرنس ػػان روس ػػو
ومونتسػ او -مػن دفعتػػو نلاجتناتػػو إذل اعباػػي بػػن اغبريػػة والقػػجتنوف .فاػػجت داـ اسنسػػجتف ،وفػػك
ىذا التحلا  ،يد يطي هللتو واتصجتلو بجتلتشريي الغا اؼبتعجترل الذأ يصدر نػن اهلل  فقػد
ف ػػوت نلػػو نفسػػو فرهلػػة أف ي ػػوف نلػػدا هلل ،متعلػػدا يف سبسػ و بػػذاؾ التشػريي ،ؼبػػجت فاػػو مػػن
الش ػػهجتدة والتس ػػلام ،ـبلصػػجت هلل العل ػ القػػدير ،ومس ػلِّاجت لػػو بجتلقػػدرة نل ػػو اسحجتطػػة دبص ػػجتحل
العلجتد يف العجتؼبن معجت.
مث يبي طػو إذل باػجتف أوجػو اليػاك الػيت تقتيػاهجت النتالػة ابتاػة أأ" :و ػي القػجتنوف
ىو ارهل يف تساُّد اؼبواطن" .فهذا القوؿ ،نلػو دػرار سػجتبقو ،يُػدخ اليػاك نلػو الوجػود
اسنسجتي ،وذل من وجهػن :اروؿ أنػو "يُويِػف الوجػود يف العػجتدل اؼبرملػ نلػو التسػاُّد ،فػي
يوجػ ػػد إال م ػ ػن يتسػ ػػاد .أم ػ ػجت اؼبتعلػ ػػد الػ ػػذأ يت ػ ػربأ مػ ػػن السػ ػػاجتدة فػ ػػي ح ػ ػ لػ ػػو يف االنوجػ ػػجتد
اغبقاق  ".أمجت الوجػو ال ػجتي فاتا ػ يف الػربا بػن االسػتقيؿ اؼبويػوؼ نلػو و ػي القػوانن،
فت ػػتقلص تلع ػػجت ل ػػذل "مس ػػجتحة االس ػػتقيؿ ال ػػيت ي ػػد وب ػػو هب ػػجت اؼبػ ػواطن ل ػػو أن ػػو يومػ ػ إذل
اختاػػجتره ،ال إذل اخرتانػػو ،نلاػػجت ب نػػو ملاػػجت زاد اؼب ػواطن اسػػتقيال يف ارفعػػجتؿ زادت ح ػػوظ
ذبوالػػو يف الع ػوادل ٜٓ".ىػػذا مػػجت ىبػػص دحػػض ِّادنػػجتأل االف ػرتاض اروؿ وإبطجتل ػو ،ول ػػن ينلغ ػ
للقػجترئ أف يع ػ أف ى ػذه اؼبطلوبػجتت الػػيت تقصػػدىجت الػػدنجتوه السػػجتبقة يب ػػن أف تُفهػم أم ػػر
حاناػػجت ييػػي مقجتبيهتػػجت اؼبا نػػة الػػيت راجػػت يف متجتبػػجتت نديػػدة فاصػػطل "السػػاجتدة" مػ ي
يب ػ ػػن مقجتبلتػ ػػو بجتؼبصػ ػػطل اسقبلاػ ػػزأ ) .(sovereigntyأم ػ ػجت إذا أردنػ ػػجت مقجتبلػ ػػة الصػ ػػفة يف
مصطل "التساد" -أو يولنجت مػ ي :اسنسػجتف اؼبتسػاِّد -فػاا ن مقجتبلتهػجت بجتؼبصػطل ارجنػ
).(sovereign
وأم ػجت مػػجت ىبػػص بطػػيف االف ػرتاض ال ػجتي (إرادة اهلل تتع ػجترض مػػي إرادة اسنسػػجتف) الػػذأ
يػُػدخ التيػػااك يف مس ػجتحة االختا ػجتر ،فهػػو أييػػجت نلػػو وجهػػن :أوؽباػػجت أف ىػػذا االف ػرتاض
"يستلعد أف ىبتجتر اسنسجتف إرادة اهلل ،شجتىدا يف أفعجتلو أح ػجتـ اهلل" ،يف حػن أنػو لػو مػجترس
اسنسجتف ىذا االختاػجتر ل ػ"خرج نجتؼبػو اؼبرملػ نػن ػاقو واتسػي أيبػجت اتسػجتع" .أمػجت الوجػو ال ػجتي
فاتللػػو يف اس ػػتلعجتد "أف ىبت ػػجتر اهلل إرادة اسنس ػػجتف ،ج ػػجتني إرادتػػو م ػػن إرادت ػػو ،وم ػ هل ػجتر
ٓ ٜاؼبرجي السجتبك ،ص.ٜٜٔ
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أ
اسنسػػجتف يلػ ىػػذه اسرادة فػػي يعػػود يشػػغلو أف ييػػاك نلاػػو ُّ
أأ شػ أل ،وال أف ييػػاك بػ ِّ
ٜٔ
شػ ػ أل إذ ال أفسػ ػ م ػػن الوج ػػود ال ػػذأ يس ػػوده اختاػ ػجتر موهل ػػوؿ بجتختا ػػجتر اهلل ".فحػ ػ ِرأ

بجتسنسػجتف ،نلػو انتلػجتر أنػو أيػ إحجتطػة دبػػجت هبلػب لػو اؼبنفعػة ويػدفي ننػو اؼبيػرة إف آجػػي أو
ن ػ ػػجتجي ،أف "ت ػ ػػوف إرادة اهلل م ػ ػػن إرادت ػ ػػو ،فت ػ ػػوف أوذل منهػ ػ ػجت ،دب ػ ػػجت ال يق ػ ػػجتس ،بجتلتشػ ػ ػريي
غباجتتػػو ٜٕ".ونلػػو ىػػذا يتيػ ماػػف هبهػ اسنسػػجتف لاػػو وجهلػػو ل ػان ىػػو أيػػرب إلاػػو مػػن
حل ػ الوريػػد ،فالل ػ إذل و ػػي تش ػريي مػػن ننػػده جتنػػجت أنػػو وبقػػك اسػػتقيلو ،وي مػػد تس ػاُّده،
ويفرض ساجتدتو!
ون ػ يت ابف إذل تلا ػػجتف فح ػػوه النتال ػػة ال جتل ػػة (ن ػػدـ ت ػػد ُّخ الو ػػي اسؽب ػ يف إرادة
االدنجتأل العلاجتي ب ف اؼبػواطن ىػو
التدبا) ،وماف تُياِّك ى ارخره الوجود اسنسجتي .إف ِّ
أم ػػر اسػػتقيال حاناػػجت يػػدير شػ ونو العجتمػػة مسػػتقي نػػن الو ػػي اسؽبػ  ،وأنػػو أيػ اسػػتقيال
حاناجت ىبيي يف خجتص نلجتداتو لذاؾ القجتنوف مرده االخػتيؿ يف فهػم الصػلة اؼبوجػودة بػن
اهلل واسنسجتف .باد أف م جتىر التيػااك الػيت ي ِ
ػدخلهجت ىػذا القػوؿ بجتسػتقيؿ التػدبا اسنسػجتي
ُ
ن ػػن التشػ ػريي اسؽب ػ ػ قباله ػػجت أيي ػػجت يف وجه ػػن :أوؽبا ػػجت أف ى ػػذا الق ػػوؿ ي ػػره أف اسنس ػػجتف
يستطاي "أف يستغر بجتنوجػجتده نػن وجػوده" ،يف حػن أف حقاقػة ارمػر ىػ خػيؼ ذلػ
"إذ مها ػػجت ي ػػنن اسنس ػػجتف ودب ػػر ينتجتب ػػو القل ػػك ،فاف ػػزع إذل اهلل ،ملتاس ػػجت من ػػو االطاخمن ػػجتف إذل
تػػدباه" .أم ػجت الوجػػو ال ػػجتي ؽبػػذا القػػوؿ فاتللػػو يف تقريػػر أف اسنسػػجتف "يػػد يصػػا مسػػتللجت يف
انوججتده ،والوجود اؼبستلب مػي (نقػاض) وجػود" ،يف حػن أف ارمػر ىػو نلػو النقػاض مػن
ذلػ حػن ىبيػػي للقػػجتنوف والتش ػريي اسؽب ػ  ،حباػػث إف ىػػذا ارخػػا ِ"حب ػػم إحجتطتػػو ،يػػدبر
ٖٜ
الوجود اسنسجتي دبجت ُىبرجو من وايي استيبو ،ويُعاد إلاو أهلجتلة ُمنهو".
وىنجتؾ يوؿ أشد يربجت فبجت يذىب إلاو طػو ىجتىنػجت ،ىػو يػوؿ نلػ نػزت باغػوفات الػذأ
ي مػػد أف اسنسػػجتف أتػػو إذل ىػػذا العػجتدل بػػي حػوؿ لػػو وال يػػوة ،وأنػػو ػػعاف اغبالػػة أمػػجتـ مػ ٍ
ػوف

ٔ ٜاؼبرجي السجتبك ،ص.ٜٜٔ
ٕ ٜاؼبرجي السجتبك ،ص.ٜٔٛ
ٖ ٜاؼبرجي السجتبك ،صٕٕٓ .يلسا طو الفػرؽ بػن االنوجػجتد والوجػود حاناػجت يُق ِّػرر أف "اسنسػجتف ينوجػد يف العػجتدل اؼبرملػ ،
ل ن يد يوجد يف أم ر من نجتدل دا مرمل  ".ان ر:
 -اؼبرجي السجتبك ،صٕ.ٔٛ
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حبوث ودراسجتت

ُمت ِسي وبويو مهاجت تقدـ يف العلم وسب ن وتساد .باد أف التسلام هلل وحده ال شػري لػو يػد
ويهدئ من روع نفسػاتو اؼبيػطربة القلقػة .فػجتلرملاس اللوسػر
يُفس من اك ؾبجتلو امدودِّ ،
السجتبك يػره أف "اسسػيـ هبتهػد يف تن ػام ىػذا العػجتدل نػن طريػك التنشػخمة والتعلػام والقػوانن
اليت شرنهجت ،وىذا ىو ؾبجتلو امدود ،أمجت ؾبجتلو الرحاب فهو التسلام هلل ٜٗ".وىو يػره أييػجت
خيفػػجت ؼبػجت ىػػو شػجتملي -أف التسػػلام هلل ال يفاػػد "سػػللاة يف مويػػف اسنسػػجتف ماػجت ي ػػن م ػػامن النجتس" ،ب نلو خيؼ ذل ف ف "طجتنة اهلل تستلعد طجتنة اللشر واػبيػوع ؽبػم .إفػجت
ٜ٘
هللة جديدة بن اسنسجتف وبن اهلل ،ومن مث بن اسنسجتف واسنسجتف".
خاتمة:
مػػن اؼبيح ػ أف مس ػ لة العلانػػة لاسػػت ولاػػدة زمػػن يصػػا ؿبػػدود أو ـبصػػوص حباػػث
يب ن حصرىجت يف يرف واحد أو ف ر واحد ،وإمبجت ى نالاة ربػوؿ ؾبتاعػ ونسػق وف ػرأ
طويل ػػة ارم ػػد .ف ػػجتؼبطلوب من ػػجت ى ػػو إن ػػجتدة يػ ػراألة تػ ػراث ارنػ ػوار -أو حػ ػ م ػػجت يلل ػػو -وم ػػذا
متغػ ػاات نتػ ػجتملس نل ػػم اجتا ػػجتع اردي ػػجتف ون ري ػػة التح ػػديث ،والوي ػػوؼ مط ػػوال نن ػػد الوج ػػوه
وابلا ػجتت الػػيت س ػجتنبت يف الت سػػاس والتوجاػػو ؽبػػذه الن ػػرة وىػػذا االختا ػجتر .ويػػد أو ػػحت
الدراسػة أف مسػ لة نلانػػة أوروبػػجت الغرباػػة مػػرت ب ػ"نالاة ربػػوؿ ؾبتاعػ ونسػػق (أو ن ػجتم )
طوي ػ ارمػػد حباػػث يجتدتػػو حرمػػجتت اجتاجتناػػة وثقجتفاػػة ماجتلػػة إذل نقلنػػة وسبػػجتيز م ػ ؾب ػجتالت
اغبا ػجتة فه ػ مجتنػػت نتالػػة النق ػ اللط ػ أل للسػػلطة واؼباتل ػػجتت وارنشػػطة والو ػجتملف مػػن
ال ناسػػة الرومجتناػػة إذل الدولػػة اغبجتماػػة ".ونلػػو وجػػو اػبص ػوصّ ،أدت العلانػػة إذل "ربػػوؿ
السلطة من ُلبب تدن يدرة خجتهلة ليتصجتؿ بجتسلػو إذل ُلبػب تُش ِّػرع ُح اهػجت بػجتلرجوع إذل
أسس مغجتيرة للسلطة ٜٙ".ومت ت ماػد أف ىػذه الػدنوه يػد انلنػت نلػو رمنػن رملاسػن ،نبػجت:
التعقا ) ،(Rationalizationوالتفصا ).(Differentiation
ويػػد خلصػػت الدراسػػة إذل أف ربويػ ارفػراد مرجعاػػجتت التشػريي ذوات اللُػ ْعػد اػب ػجترج
(أو التسلط ) ومصجتدر اؼبع لديهم إذل اختاجترات ومرجعاجتت أم ر ذاتاة طاعجت يف التسػاُّد
ٗ ٜباغوفات  ،اإلسالم بين الشرع والغر  ،مرجي سجتبك ،صٕ.ٖٚ
٘ ٜاؼبرجي السجتبك ،صٖ.ٖٚ
Gelot, Ludwig. Op. Cit. p. 48.
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والتحػ ُّػرر (مػػي انتل ػجتر أف العلانػػة ال تعػػر مػػوت الػػدين) مػػجتف مػػرده الردلػػة يف ؿبػػك الغاػػب
وال لم للوجود اسنسجتي والتيااك نلاو ،وىذا يشلو من نزؼ نن الطجتنػة واالنصػاجتع رمػر
اهلل الذأ فاو هليح الفرد وربرره ،وانصجتع لتدبا الغا أو استسلم للهوه الشتخص .
وي ػػد توهل ػػلت الدراس ػػة أيي ػػجت إذل أف إح ػػده ظب ػػجتت اغبداث ػػة ىػ ػ إرادة الت ػػدبا نن ػػد
اسنسػػجتف ،نو ػػجت نػػن إرادة اختاػػجتر التش ػريي اسؽب ػ  ،يجتهلػػدا بتػػدباه ربػػرره وزبلصػػو مػػن م ػ
السػػلطجتت واؼبرجعاػػجتت س ػواأل أمتعجتلاػػة دالاػػة مجتنػػت أـ دناويػػة سػػفلاة ،ح ػ يُقػ ِّػرر لنفس ػػو
شرع ؽبجت مجت ترتيػاو ،ولػو مػجتف يف خػيؼ وتنػجتيض مػي مػجت سبلاػو نلاػو روحػو إذ مػن اؼبق ِّػرر
ويُ ِّ
أف اسنسػػجتف يعػػا وفػػك بػُ ْعديػػو :النفس ػ والروح ػ  .ول ػػن لػ ػاجت ُحصػػر وج ػػوده يف هل ػػورتو
"اعبسااة اغباواناة" فقد ُاِّك نلو ىذا اؼب ِّوف ارخا .فانطك اغبيجترة الذأ انغاس فاػو
يدفعو إذل ابت جتر شهوات جديدة متلددة ينشغ هبجت وفاهػجت ،وم نػو أبػدأ ،متنجتسػاجت أهلػلو،
ومتغػػجتفي نػػن حجت ػػره ،ونػػجتمرا ؼبصػػاه .ومػػن ػػان مػػجت أده إلاػػو ىػػذا التقريػػر التػػدباأ أف
هلػػجتر الػػدين مسػ لة شتخصػػاة خجتهلػػة ،إف شػػجتأل اسنسػػجتف شػ ر وإف شػػجتأل جحػػد ،إ ػػجتفة إذل
ا ِّدنجتأل أف الدين ينجتىض حقوؽ اسنسجتف والديبقراطاة والعدالة والتآخ .
وم ػػن ارنبا ػػة دب ػػجتف أف يه ػػتم الل ػػجتح وف والدارس ػػوف للعلاجتنا ػػة والعلان ػػة ،يف اريط ػػجتر
العرباػػة واسسػػيماة ،بدراسػػة نييجتهتػػجت بجتغبداثػػة (ومػػجت بعػػدىجت) والعوؼبػػة واػبطػػجتب الساجتس ػ ،
آخذين يف االنتلجتر أفجت أ حت شػ ي مػن أشػ جتؿ التسػلا الساجتسػ  ،خجتهلػة يف ػ مػجت
بػػجتت يسػػود مػػن أطروحػجتت سػواأل يف الن ريػػة الساجتسػػاة ،أو العييػجتت الدولاػػة نػػن "إسػػيـ
أورو " ،أو "إسػ ػػيـ ديبقراط ػ ػ مػ ػػدي" ،ف ػ ػ ف ىػ ػػذا االىتا ػ ػجتـ يب نػ ػػو أف ي شػ ػػف لنػ ػػجت نػ ػػن
مسلاجتت ىذه الدنجتوه وأسجتنادىجت وأىدافهجت.

صدر حديثًا
مؤسسة االجتهاد ووظيفة
السلطة التشريعية

تأليف :إسماعيل حسن حفيان
الطبعة األولى 6341هـ5162/م
 313صفحة

يتناول ىذا الكتاب بالبحث مسألة تنظيم مؤسسة االجتهاد التشريعي من الزاوية التنظيمية واإلجرائية اليت تتوالىا
اليوم النظم السياسية الدستورية والقانونية وفق ادلقتيقيات الوايعيقة القيت ياراىقا التمقور ومسقتوداتوهب و لقد قد تققد
مقاربققة معا ققرة إلاعققادة مبققدا االجتهققاد ال ورياتققو التش قريعيةم لققد ا تن ال قيا مققن التش قريعات اإلس ق مية يققد يققع
للتنظيم ادلؤسسي يف اجملتمق اإلسق ميهب لكقن مؤسسقة االجتهقاد وىقي السقلمة العلميقةهب ومؤسسقة الشقورط وىقي السقلمة
السياسية بقيتا تاتقدان ىذا التنظيم ادلؤسسي رغم ارىا ات اعصر الرسالة واخل فة الراشدةم
ومق ان للموعققوا يف ا سققاً بعققدا فكريققا شقراعيا ودسققتورياهب ف نققو يتصققش اليققوم اتصققاال مباشقرا بققال ام وادلشققاري
السياسية اليت تمرحها احلراات وا حزاب ات ادلرجعية اإلس ميةهب وحاجة ىذه ال ام ال االىتمام باخلموات العملية
ال امة لتحقي التحول اإلسق مي واقاوا العقبقات والتسقاتالت والتفوفقات القيت تواجقو جهقود اإل ق س القيت تسقتهد
استئنا احلياة اإلس ميةم ويد حاول الكتاب اإلجابة اعن اسئلة مهمة منها:
 -دلققا ا االجته ققاد ادلؤسسققيا م ققا ادل ق رات ادلوع ققواعية ال ققيت اعلنققا نتح ققول مققن ي ققار االجتهققاد ادل ققوروث ال مب ققدا

االجتهاد ادلؤسسي؟
 م ا الصيغة التنظيمية ادلناسبة لقيام مؤسسة شراعية تقوم بالدور التشريعي يف النظم السياسية ادلعا رة؟ ايف ميكن دلؤسسة االجتهاد التشريعي ان تقوم مبهمتها وا تصا اهتا العمليقة وىقي رقارً االسقتنباف الاقهقيللمسائش القائمة وادلتوددة؟

معالم التجديد المصطلحي عند طه عبد الرحمن
مسعود بودوخة

*

الملخص
 وتبُت أف أىم،تتناوؿ ىذه الدراسة أبرز ادلعامل اليت ميَّزت جهود ادلفكر طو عبد الرضبن يف ذبديد ادلصطلح العريب
 وو ػ ػػلو،مفػ ػػاتيح التاديػ ػػد ادلصػ ػػطلامل عنػ ػػده ىػ ػػمل و ػ ػ ادلصػ ػػطلح ومدلولػ ػػو ا ػ ػػط مل ب ػ ػػلو ومدلولػ ػػو الل ػ ػػوي
 وو ػلو بنيػلو ورلالػػو ادلفهػوممل الػذي ياػا رلاوعػة ادلصػطلاات ادلرتبطػة بػػو،باسػتعاا تو اليػياةية ورلا تػو التداوليػة
.ًتلاب ً وتناظرا
 ملػ اسػػتلاار،وةػػد اتيػػم ااهػػد ادلصػػطلامل عنػػد طػػو عبػػد الػػرضبن باسػػتلاار عػ مػوارد ادلصػػطلح العػػريب وروا ػػده
 واسػػتلاار ادلصػػطلح،ادلعاػػم العػػريب وةصيصػػة ا ػػتلاؽ الػػذي تتايَّػػز بػػو الل ػػة العربيػػة يف وتػػت ادلصػػطلاات وتفريعهػػا
.اللرآين يف وتت ادلصطلاات وتبط دودىا ومفاىياها
.

 التوا،  الت ثي، الًتصبة، ادلفهوـ، ادلصطلح:الكلمات المفتاحية

Milestones of Terminological Renewal of Taha Abdul Rahman
Abstract
This study deals with the important milestones that characterize efforts of Taha
Abdel Rahman in renewing Arabic terminology. It discovers that the most important
key of this renewal is to link the term and its semantics to its linguistic origin. Further, it
connects it to contextual usage and conceptual fields. The conceptual field of the terms
includes a group of interrelated terms that come in symmetry or concordance. Efforts of
Taha Abdul Rahman in terminology have been characterized by using comprehensive
Arabic terminology resources and tributaries in the development of terms and subterms, such as: exploitation of the Arab lexicon, property of derivation that characterizes
Arabic language and the Qur'anic terminology that controls semantic borders and
concepts of terms.
Key words: Terminology, Concept, Translation, Foundation, Communication.
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حبوث ودراسات

مقدمة:
ُّ
أي تطور يف
تعد ادلصطلاات مفاتيح العلوـ ومرآة الفكر واحلضارة ،و ديكن زبي ِّ
هنج التفكَت العلامل أو دوث هنضة ثلا ية ضارية من دوف أف يواعب ذلك هنضة
تعرب عن ادلفاىيم اليت تعكس الرؤية احلضارية واذلوية العلاية الللا ية لألُمة،
مصطلاية ِّ
وربو هتاا.
ادلصطلح يواعب الفكر والللا ة ُّ
وةد لت ةضية ادلصطلح يِّزاً ييتهاف بو من عتابات طو عبد الرضبن ،وملَّلت
الدعوة إىل ذبديد ادلصطلح أ د أبرز احملاور يف ادلاروع الفكري للفيليوؼ ،وىو ماروع
خيفى على ع متابت لو ودارس أل ولو وآ اةو ما يتَّيم بو من إبداع وذبديد ،ودةة
وعاق ،وثراء وانفتاح.
ك يو أف ةضايا ادلصطلح وإ كا تو ربي على ةضايا كرية و ضارية
وشلَّا
َّ
أعاق من رلرد الربط بُت رلاوعة من ادلفاىيم وطائفة من األلفاظ ادللابلة ذلا إهنا
إ كا ت ت مس بعاق صبلة التاديات ادلعر ية واحلضارية اليت يواجهها الفكر اإلس ممل
ادلعا ر ،وميارات التاديد ادلناود .ومن ىذا ادلنطلق ،لد سعى ادلاروع الفكري لطو
عبد الرضبن إىل ا ىتااـ بتاديد ادلصطلح وت يلو اتياةاً مت ما يهدؼ إليو ادلاروع من
ك يف أف م مح ىذا ادلاروع ةد أسهم
وتوح الرؤية الفليفية والتاديد الفكري ،و َّ
يف ربديد ىا ا ىتااـ العلامل التخصصمل للفيليوؼ الذي جيات بُت الل ة والفليفة ،وىو
ما جع ةضية ادلصطلح مفتا اً للتاديد الذي يدعو إليو طو عبد الرضبن يف ماروعو،
وديارسو يف عتاباتو.
وتلوـ جهود طو عبد الرضبن يف ذبديد ادلصطلح على ا ةًتاع والتوليد والتاديد،
والبُػ ْعد عن النل وا تباع والتلليد هو يًتدد يف نلد ادليالك ادللتوية يف تعام احملدثُت
واللدماء مت ادلصطلح ،ويف ةضم ادلفاىيم ادلتاابكة وادلصطلاات ادلًتاعاة ياق
يليو نا طريلو اخلاص الذي ي تٍت با ةًتاع والتوليد من جهة ،ويتايَّز بال وص يف ثنايا
الفروؽ الدةيلة اليت سبيِّز ادلصطلاات ،وىو ما يرتبط بنوع من الفلو يف تراثنا متص
بالل ةَّ .أما بالنيبة إىل ماروع طو عبد الرضبن هو لو للفكر والفليفة ذاهتا ،وديلِّ را داً
مهااً من روا د الفكر اإلس ممل ادلعا ر.

معامل التاديد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن
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ويؤةذ على الدراسات العربية ادلعا رة اليت ذبع ادلصطلح بؤرة اىتاامها أهنا تعاًف
غالباً ةضايا جزئية يعوزىا ا نتظاـ يف رؤية متكاملة تان ماروع كري متااسك ،وىو
ما تنبَّو لو طو عبد الرضبن تناوؿ إ كا ت ادلصطلح من زاوية الت ي الفكري
التعرض لللضايا اازئية والنااذج التطبيلية ،وماك ت ادلصطلح العالية.
والفليفمل ةب
ُّ
وةد ارتكز التاديد ادلصطلامل لطو عبد الرضبن على ربط ادلصطلاات ب وذلا
أي نوع
الل وية وأنياةها ادلفاىياية ،ورلا هتا التداولية ،ولكن ىذا الربط يعٍت وجود ِّ
يرسخ التوا
من اللطيعة بُت الل ات والللا ات عاا ةد يتبادر إىل بعض األذىاف ،وإمنا ِّ
احلمل الواعمل بُت ىذه الل ات والللا ات ،وييهم يف إةامة جيور معر ية و ضارية ربا ظ
على اذلويات الللا ية ،وتعًتؼ دببدأ التنوع وا ةت ؼ ،ورب ّفز التوا إىل إثراء ىذا
التنوع وإغنائو ،دوف اليعمل إىل زلوه أو إل ائو.
والرأي عندنا أف ىذه ادلعامل ادلتصلة بتاديد ادلصطلح تان ادلاروع الفكري لطو
عب د الرضبن ينب مل أف تكوف من منطللات التاديد الفكري ادلناود ،سياا أف ةضية
ذبديد ادلصطلح عنده تلف عند دود التنظَت ،وإمنا تتعداىا لتيهم إسهاماً طيباً يف
تبُت ميالك ىذا التاديد وطرائلو وموارده.
إيراد علَت من النااذج اليت ِّ
و توجد  -ياا نعلم -دراسة تناولت ةضية ادلصطلح وذبديده يف ادلاروع الفكري
لطو عبد الرضبن ،على أمهية ىذه اللضية وأبعادىا الفكرية واحلضارية ،ن م أف تكوف
ىذه الدراسة نرباساً ييهم يف الت سيس لدراسة ةضية ادلصطلح وذبديده يف ليفة طو
عبد الرضبن وماروعو الفكري.
أوالً :المصطلحات وتأثيل المفاهيم
 .1في مفهوم التأثيل:
ُّ
يعد الت ثي مفهوماً مرعزياً يف ليفة طو عبد الرضبن ،و سياا ما يتعلق
بادلصطلاات وادلفاىيم ادلرتبطة هبا ،وتت سس ليفة الت ثي عند طو عبد الرضبن على
صبلة من ادلبادئ ،أمهها
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أ .وجود لة وثيلة جداً بُت ادلعٌت ا

ط

حبوث ودراسات

مل للفظ ومعناه الل وي.

ب .تعذر دوث التااع بُت األلين بصفة علية.
ت .إمكانية التوا

بُت األلين على الرغم من اةت ها وتباين أ وذلا.

ث .الت ي الل وي للاصطلاات وادلفاىيم ىو اليبي إىل ثرائها و اعليتها
وانفتا ها.
عرؼ الت ثي ب نو الرجوع باللفظ (ادلصطلح) إىل أ لو
وت سيياً على ىذه ادلبادئ ،يُ َّ

الل وي وا تلاةمل ،وربطو دباالو التداويل ،واإل ادة من ىذا األ

الل وي واجملاؿ

التداويل يف إغناء مفهومو ت ي ً ،وتفريعاً ،وذبديداً.
تصورنا ادلصطلح وادلفاىيم ادلرتبطة بو ارة ةابلة للنااء والتفرع واإلشبار ،إف
إذا َّ
الت ثي ىو ربط روع تلك الاارة ب لها وجذورىا ،ويبدو أف ىذه الصورة عانت ماثلة
يف ذىن يليو نا وىو يصوغ مصطلح الت ثي ويؤ ِّ لو ،و َّ
أدؿ على ىذا من أنو جاء
دبصطلح ا جتلاث اعلو ملاب ً للت ثي  .وعلى ذلك ،إف ادلفاىيم الفليفية اليت
ٔ
ت ثي يها ىمل مفاىيم رلتلة.

الاارة وما بو ياهتا واستلرارىا وإشبارىا ،إف

إذا عاف ا جتلاث ةطعاً أل
الت ثي ىو ما ديدُّىا باللبات واحلياة وا ستلرار وا ستارار ،يلوؿ طو عبد الرضبن "تعلي
ادلفهوـ بواسطة الد لة ا تلاةية والد لة الل وية ِّ
ديكنو من ربصي فة ا ستلرار،

يكوف ميتنداً يرجت إل يو ،وييتاد منو ع من ييتلار ىذا ادلفهوـ مىت ا تاج معناه
ٕ
ا ط مل إىل مزيد التعلي أو التوجيو".
ٔ عبد الرضبن ،طو .فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،الدار البيضاء ادلرعز الللايف العريب،
البُت أف طو عبد الرضبن استلى مصطلح ا جتلاث وأ مفهومػو مػن ةولػو تعػاىل
طٕٕٓٓ٘ ،ـ ،صٗ .ٔٙومن ِّ
ﮋ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ (إبراىيم ٕٗ.)ٕٙ-
ٕادلرجت اليابق ،صٕ.ٕٚ
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وةد ت م طو عبد الرضبن تاريخ الفكر الفليفمل ،وجد أف الفليفة اللددية والفليفة
احلديلة ا ًتعتا يف ت ثي ادلفاىيم " ،إذا عانت الفليفة اللددية ةد أثَّلت مفاىياها دبا
جعلها تدة يف استاكاؿ ريح ذلذه ادلفاىيم ،إف الفليفة احلديلة أثَّلت ىمل األةرى
ٖ
مفاىياها دبا جعلها تدة يف ذبديد واتح دلضامُت ىذه ادلفاىيم".
ومن النااذج اليت ساةها طو عبد الرضبن للت ثي اخلصب ،ذلك التالي الت ثيلمل
للفع اليوناين ( )legeinلدى ىيدغر ( )Heideggerالذي َّ
سبكن بو من أف يؤ ِّ
ٗ
لائق مت ل لة يف التفليف. ...
 .2اللغة واالصطالح:
تلوـ نظرية الت ثي عند طو عبد الرضبن على أساس متُت من الًتابط الوثيق بُت ادلعٌت
ينفك ادلعٌت الل وي عن الت ثَت يف ادلعٌت
ا ط مل وادلعٌت الل وي ،حبيث
ُّ
مزوداً إياه بلدرة إنتاجية وةوة تداولية سبي إليهاا ب َت
ا ط مل يف سلتلف أ والوِّ ،
ىذا الت ثي .
ط الطبيعمل الذي حييا يو ادلفهوـ ا
وي دو ادلعٌت الل وي هبذا ادلفهوـ الوس َ

وييتلر ويلار ،وي

ظ طو عبد الرضبن أف ادلناسبة الد لية بُت ادلعٌت ا

ط

ط

مل

مل للفظ

ومعناه الل وي ىمل من معايَت الل ات الفكرية يف الًتاث اإلس ممل ٘،وملاؿ ذلك مصطلح
ط

مل الذي ييتعالو بو أى التصوؼ ىو وجداف

الوجود يف ل ة ادلتصو ة اعناه ا
احلق ،ومعناه الل وي ىو الظََّفر بادلطلوب ،و زبفى ادلناسبة الد لية اللائاة بُت ادلعنيُت
ٙ
الوجداف والظََّفر مًتاد اف.

ٖ ادلرجت اليابق ،صٕٔٔ.
ٗ ادلرجت اليابق ،ص.ٖٜٓ
٘ الل ة الفكرية ىػمل رلاوعػة ادلصػطلاات ادليػتخدمة تػان رلػاؿ كػري معػُت ،ويُع ِّػرؼ طػو عبػد الػرضبن الل ػة الفكريػة
بلولػػو "ىػػمل الل ػػة اخلادمػػة اانػػب مػػن جوانػػب الفكػػر ".وةػػد عػػدَّد طػػو عبػػد الػػرضبن مػػن الل ػػات الفكريػػة يف ال ػًتاث
العريب اإلس ممل الل ة الفليفية ،والل ة الك مية ،والل ة الصو ية ،والل ة األ ولية ،والل ة التفيَتية .انظر
 عبػػد الػػرضبن ،طػػو .اللسااان والميا ان أو التكااوثر العقلااي ،الػػدار البيضػػاء ادلرعػػز الللػػايف العػػريب ،طٕٕٓٓٙ ،ـ،صٖٖ٘.ٖٖٙ-
 ٙادلرجت اليابق ،ص.ٖٖٚ-ٖٖٙ
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ولكن ل ة ادلناطلة  -عاا ظ طو عبد الرضبن -اتَّصفت من دوف الل ات الفكرية
سبت بصلة
األةرى يف الًتاث اإلس ممل باستعااؿ األلفاظ يف مدلو ت ا ط ية
ُّ
ٚ
إىل مدلو هتا الل وية األ لية.
وىذا الفص حيرـ ادلتللمل من وتت ما يللى إليو من تلك ادلصطلاات يف سياةها
الطبيعمل الذي ترتبط يو دبدلو هتا األ لية (الل وية) ذلك أف ادلخاطَب العادي "علاا
أُللمل إليو دبصطلح انصرؼ ذىنو إىل مدلولو األ لمل يلتاس يو سنداً دلدلولو
ٛ
ا ط مل".
ول َّػاا عاف اإلنياف ِّ
فص
يفكر بالل ة ،إف ربيُت روط التوا يلتضمل أَّ تُ َ
األلفاظ (ادلصطلاات) عن معانيها الل ويةَّ .أما الفص بُت ادلعٌت الل وي أو ادلدلوؿ
الذي ييتعا بو اااهور اللفظ ومعناه ا ط مل ،يفضمل إىل جع ىذا اللفظ دا ً
ٜ
على ادلعنيُت د لة اللفظ ادلاًتؾ.
وي ظ طو عبد الرضبن أف الو بُت ادلصطلاات ومدلو هتا الل وية عاف ديدف
عبار الف سفة ةددياً و ديلاً ،الفيليوؼ الفرنيمل جي دولوز ) )Gilles Deleuzeمل ً
زاوج يف علَت من ادلفاىيم اليت أنا ىا بُت ادلدلوؿ ا ط مل وادلدلوؿ الل وي ،أو بٌت
ٓٔ
يها ادلضاوف األوؿ على ادلضاوف اللاين.
وىذا البناء على ادلدلوؿ الل وي للافهوـ ىو اليبي إىل استلااره يف عاليات ادللارنة
والتفريت والتوسيت ،ويضرب طو عبد الرضبن ملا ً على ذلك دبفهوـ الك ـ يف اللياف
يتعُت على ادلتفليف احلمل أف يربط ىذا ادلعٌت دبعناه الل وي الذي ىو الاق،
العريب إذ َّ
وي ةذ يف التفليف يف الع ةة بينهاا ،حبيث ينظر يان يلوـ ليلةً بالاق؟ أىو ذات
الاق؟
ادلتكلِّم ،أـ ماىية الك ـ نفيو ،أـ الاملء ادلتكلَّم يو؟ وما الذي يتللى ليلة ّ
أىو ذات ادليتات ،أـ ماىية اليات نفيو ،أـ الاملء ادلياوع؟ مث عيف ديكن أف يكوف
 ٚعبد الرضبن ،طو .تجديد المنهج في تقويم التراث ،الدار البيضاء ادلرعز الللايف العريب ،طٖٕٓٓٚ ،ـ ،ص.ٖٔٚ
 ٛادلرجت اليابق ،ص.ٖٔٚ
 ٜعبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،صٕٖٕ.
ٓٔ ادلرجت اليابق ،ص.ٖٚٛ
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أي وجو ياق؟ وى ياق ابتداءً أو بواسطة؟ وما ال رض من
لللوؿ ق؟ وعلى ِّ
ٔٔ
جراً.
الاق؟َّ ...
وىلم ّ
وىكذا ينفتح ادلفهوـ مىت ُربط بادلدلوؿ الل وي على آ اؽ واسعة تُكيب ادلصطلح
إنتاجية متنامية سبي إليها إَّ بذلك الت ثي .
ثانياً :التأثيل والتواصل الحي
الت ثي ىو سبي التوا احلمل ذلك أنو يعود باأللفاظ إىل بيئتها الل وية الطبيعية،
َتبط ادلعٌت ا ط مل بادلعٌت الل وي ،زلا ظاً على النيق ا ط مل ادلفهوممل
وادللتضيات التداولية للافهوـ تان اللياف الذي نبت يو أ ًُ ،م ِربزاً ةصو يات ع
ِِ
ِِ
ُت من أف يلعوا يف ماكلة التنايط
ُت وادلًتصب َ
لياف على ضل ٍو و ٍاع يعصم ادلصطلا َ
والتيطيح والتاايد ،ويعصم الفكر الفليفمل من أف يلهر على "منط وا د من التفكَت
ٕٔ
سلَتاً بُت أمناط سلتلفة يضاىمل بعضها بعضاً".
ذباد عليو العلوؿ صبيعاً ،وإمنا يصَت َّ
ول َّػاا عانت األلينة متباينة سبي إىل تصور إمكاف تااعلها ،والتوا ترورة
يبق -واحلاؿ ىذه -إَّ أف تتوا األلينة وىمل
سبي إىل تصور إمكاف ترعو ،لم َ
متباينة.
وتعذر صولو ُّ
و ياا خيص التااع بُت األلينة ُّ
يدؿ عليو أف ع لفظ م ةوذ من
ل ة سلصو ة ليس لو ملاب م ةوذ من ل ة أةرى يفيد ما يفيده على وجو التااـ ذلك
أف ادلعاين يف الل ة متعلِّق بعضها ببعض ،ومنتظاة يف بٌت مًتابطة ياا بينها ،ومًتاعب
بعضها على بعض ،حبيث إذا اعتور أ د ادلعاين ت يَت ما ،تداعت لو ادلعاين األةرى دبا
يتناسب مت ىذا الت يَت .و َّأما أف التوا تروري تلك ليلة أظهر من أف يربىن
عليها .ومن ىنا ،إف التوا "ةائم بُت سلتلف األلين الطبيعية دلختلف األمم على
ٖٔ
تعدُّد صائلها وأ وذلا وبناىا".
ٔٔ عبػػد الػػرضبن ،طػػو .الحااا العربااي فااي االخااتالف الفلساافي ،الػػدار البيضػػاء ادلرعػػز الللػػايف العػػريب ،طٕٕٓٓٙ ،ـ،
ص٘.ٜ
ٕٔ عبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،صٗ.ٔٛ
ٖٔ ادلرجت اليابق ،صٓ.ٔٛ
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يعزز رعية التوا بُت األلينة مت تباينها واةت ها أف التوا الطبيعمل
وشلا ِّ
توس إىل ادللصد
يُطلَب يو ا رباد يف الوسائ  ،و ىت ادلطابلة يف ادللا د ،لد يُ َّ
الوا د بوسائ تبلي ية سلتلفة.
ويرد طو عبد الرضبن -إذ يذىب ىذا ادلذىب -على أولئك الذين يروف يف اةت ؼ
ُّ
ديكن أف يتالق إَّ بزواذلا ،يلعوف يف إ لار الل ات الطبيعية
الل ات علبة للتوا
ٗٔ
بإسلاط بعضها على بعض.
ويفرؽ طو عبد الرضبن يف ىذا اليياؽ بُت التوا احلمل وما دعاه التوا الػايِّت
ِّ
إذا عاف التوا الػايِّت بُت الليان ِ
ُت يلتصر على استلاار جوانبهاا ادلتفلة مت ذباى
ااوانب ادلختلفة عاا لو أهنا مل تكن موجودة ...إف التوا احلمل يلوـ على استلاار ما
خيتلف بو اللياناف ،مضفياً على ادلفاىيم ألواناً زبتلف باةت ؼ األلين الطبيعية
واجملا ت التداولية .هذا ا ةت ؼ من نو أف جيدِّد ادلفاىيم ،وي ٍت اإلمكانات
٘ٔ
ا ستاكالية اليت تتعلق هبا.
تعام أيب ياف التو يدي مت لفظة
ومن أمللة التوا احلمل اللري يف تراثنا ُ
( ييوس) اليونانيةُ ،ت ةابلها بلفظ الطبيعة ،مث راح يذعر دلصطلح الطبيعة من ادلعاين
ما يربو على معاين لفظ ييوس اليوناين ،ويلَت بعد ذلك من اإل كا ت الفليفية ما
وجود لو يف األ اليوناين ،ويتوىل النهوض بتلك ا ستاكا ت ،من ةبي تياؤلو ى
الطبيعة اعلة أـ مفعولة؟ وبالنظر إىل ي ة عي يف العربية اليت ربتا الفاعلية وادلفعولية،
لد انتهى إىل اللوؿ ب ف الطبيعة من يث ضبلها الصورة تكوف طابعة ،ومن يث أف
ٔٙ
ىذه الصورة منطبعة يف ادلادة تكوف مطبوعة.
هذا ا ستاكاؿ الذي جاء بو التو يدي –على الرغم من بنائو على ةصائص
اللفظ العريب ر ياً ومعااياً -تح آ اةاً أماـ ادلصطلح وادلفهوـ ،تزاؿ مضااراً جيوؿ
ٔٚ
ة لو الفكر احلديث يف معااتو دلفهوـ الطبيعة.
ٗٔ ادلرجت اليابق ،صٔ.ٔٛ
٘ٔ ادلرجت اليابق ،صٗ.ٔٛ
 ٔٙانظر يف تفصي ىذه ادلي لة
 التو يدي ،أبو ياف .المقابسات ،الكويت دار سعاد الصباح ،طٕٜٜٕٔ ،ـ ،جٔ ،صٗ.ٔٚ ٔٚعبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،صٗ.ٔٛ
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ثالثاً :ترجمة اللغات والتباس المصطلحات
الًتصبة نااط تفيَتي يت ّسس على ع اللراءة والت وي  ،ومن ىنا عاف ادلًتجم ةارئاً
تنطبق عليو ع آليات التللمل وا ستاابة اليت يفًتض منهج التللمل تطبيلها على اللارئ
ٔٛ
للنص بل تو األ لية.
وإذا أتيف زةم عالية التللمل والت وي إىل األبعاد ادلتعللة بالل ة والللا ة -وىمل
علها من ايم الفع الًتصبمل -غدت ع ملاربة نظرية أو شلارسة عالية للًتصبة ةضية
إ كالية حبق ألف ىذه الًتصبة و ق ىذا ادلنظور ع معريف و كري وثلايف ولياين مرّعب
ومع ّلد.
إف األسئلة الكلَتة اليت تلار با ف الًتصبة تامل بطبيعتها اإل كالية ومبا لها
ادلتاابكة ،ومن أمللة ذلك ،التياؤؿ عن طبيعتها ،والع ةة بُت الل ة األ والل ة
اذلدؼ؟ وى يطلب التطابق احلريف أو التكا ؤ الد يل بُت النص ادلًتجم والنص األ ؟
وى ديكن أف تكوف الًتصبة إعادة تعبَت عن ادلعٌت بصياغة ورؤية جديدة ؟ وما مدى
الو اء ادلاكن للنص األ ؟ ولكن أعلر األسئلة تداو ً وأعلرىا إحلا اً ىو اليؤاؿ
الذي يفرتو جدؿ التطابق احلريف والتكا ؤ ادلعنوي يف الًتصبة التطابق احلريف حبيب
بعض البا لُت ترورة لتاليق األمانة ادلطلوبة ،والتكا ؤ يف ادلعٌت ميلك غٌت عنو -
حبيب آةرين -للو وؿ إىل ملا د النص ومًتصبو ،وتااف د مطلوب من التوا
بُت النص األ وادلتللمل النهائمل.
ومنا ىذا اادؿ اإل كايل أف الًتصبة احلر ية وإف عانت تؤدي يف بعض األ ياف
ربرؼ النص ادلًتجم
ادلعٌت ،إف تبنيها طريل ًة للًتصبة يوةت زلالة يف منزللات ةطَتة ّ
باستعااؿ ل ة رعيكة تتداة يها البٌت الل وية األجنبية مت البٌت الل وية األ لية ،ومن
مطولة دلا
جهة أةرى إف اإلطناب واحلاو ة ؿ عالية الًتصبة واللاوء إىل تفيَتات ّ
يو مل بو النص األ لمل ايب ،ةد يفضمل إىل ة ؼ ما يراد إب غو من معٌت،
ٜٔ
نص غَت مكتا ييلط يف ا بتذاؿ".
وسيفضمل غالباً إىل ّ
 ٔٛسر اف ،ين .الترجمة األدبية ،ملاؿ باللدس العريبٕٓٔ٘/٘/ٕٛ ،ـ.
 ٜٔانظر
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وىذه اإل كا ت -وإف ملّلت عوائق موتوعية تعًتض سبي ادلًتجم -ديكن أف
تللّ من أمهية الًتصبة يف تفعي عاليات ادللاةفة والتفاع احلضاري ،ض ً عن التوا
اللياين ،الًتصبة أداة عالة لتايَت اذلوة بُت الللا ات ،وعنصر معريف مهم يياىم يف
ٕٓ
تناية الفكر وادلعر ة.
ومهاا تنوعت طرائق الًتصبة ومذاىب أ ااهبا إف عاليتها وصلاعتها تلاساف دبدى
صلا ها يف أداء مهاتها ...وتتوةفاف أساساً على هم وإدراؾ طبيعة اللفظ والًتعيب
ٕٔ
والنص يف إطار صبلة من العوام وادلؤثرات ،ي يت يف ملدمتها اليياؽ واللرائن.
وديكن أف تتعدد مذاىب ادلًتصبُت حبيب ما يضعوف نصب أعينهم من أىداؼ
وغايات من ترصباهتم ،هناؾ رؽ بُت مًتجم جيع ىد و نل يليات النص وم بياتو
وسياةاتو وتلريبها من ادلتل ّلمل ،ومًتجم جيع غايتو كرية ت ثَتية حبيث جيع النص األ
ذريعة للت ثَت يف متل ّلمل ترصبتو دبل ما ةصد مؤلّفو أف يؤثّر يف متل ّليو ،تيبق غاية الت ثَت
عنده غاية النل .
وإذا عاف ىدؼ ادلؤلّف باأل ىو الت ثَت بوجو من الوجوه يف ادلتل ّلمل الذي يتكلّم
ل تو وياارعو يف رلالو التداويل ،إف ادلًتجم ينب مل أف يلصد الت ثَت بوجو ما يف ادلتل ّلمل
الناطق بليانو وادلاارؾ لو يف رلالو .ومن ىنا إف الت ثَت الذي يلصده ادلًتجم العريب
ينب مل أف يكوف على ةدر اجة ادلتل ّلمل ذي اللياف العريب ،وليس يت تّى ذلك للاًتجم
22
يتارر من و اية النص األ لمل.
إ إذا أثبت ىو نفيو ةب غَته أنو ةادر على أف ّ

ولكن الذي تكاد زبتلف ولو علاة البا لُت أف الًتصبة لييت نل ً آلياً
دلفردات أو مصطلاات من ل ة إىل أةرى ،وإمنا ىمل ع ثلايف مل ةادر على التلريب
ٖٕ
احلوار بُت الللا ات والل ات وتنايطو.
 زعور ،زلاد .القراءة التأويلية للنص وأثرها في فعل الترجمة .ملاؿ متاح على الرابطٕٓ التاارة ،عبد الرضبن .سؤال الترجمة من نقطة التحويل إلى دائرة المثاقفة ،ملاؿ متاح على الرابط

www.arrafid.ae

www.aljabriabed.net

ٕٔ اليوري ،نور الدين .اإل ػكا ت ادلرعزيػة يف ترصبػة معػاين اللػرآف ،مجلاة العربياة والترجماة ،ادلنظاػة العربيػة للًتصبػة،
س ،ٙعددٓ ،تاء ٕ٘ٔٓـ ،صٗ٘.
 22عبد الرضبن ،طو .روح الحداثة ،الدار البيضاء ادلرعز الللايف العريبٕٓٓٙ ،ـ ،صٔ.ٔٙ
ٖٕ ي ػػن ،أضب ػػد زلا ػػد ط ػػاىر .الًتصب ػػة واحل ػػق يف ادلعلوم ػػة ،مجل ااة العربي ااة والترجم ااة ،ادلنظا ػػة العربي ػػة للًتصب ػػة ،س،ٙ
عددٕٓ ،تاء ٕ٘ٔٓـ ،صٔٔ.
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إف اةت ؼ الل ات ىو ليلة ديكن إنكارىا ،ولكن اةت ها دينت من
توا لها ،ب إف الوعمل دبا بينها من تباين واةت ؼ ىو الذي يياح بإةامة جيور من
التوا احلمل ادلنفتح بينهاَّ .أما ذباى الفروؽ ادلاثلة بُت الل ات هو أعلر ما يوةت يف
اللَّبس ادلصطلامل ،ودينت من التوا احلمل.
وةد انتلد طو عبد الرضبن ترصبة سفة اإلس ـ اللدماء لكلَت من ادلفاىيم عن
ٕٗ
ارىم ىذا
اليونانيُت ُت بنوا منهاهم يف ذلك على "دعوى تااع األلين"،
َّ
التصور إىل علَت من اللَّبس .و يلتصر اةت ؼ األلين على األلفاظ ،وإمنا ىو اةت ؼ
بُت األلفاظ وما يتص هبا من ادلفاىيم وادلعاين أيضاً.
ويفنِّد طو عبد الرضبن تلك ادلزاعم واألوىاـ اليت رسخت يف أذىاف علَت من
ادلات لُت بالفليفة من أف ادلفاىيم الفليفية مفاىيم مشولية ةصو ية معها ،و
زبتلف باةت ؼ ادلدرعُت وثلا اهتم ...هذا التصور اخلط أدى إىل تاويو علَت من
احللائق وادلفاىيم عند زلاولة نللها من ل ة إىل أةرى ،وةاد إىل رباي بعض ادلصطلاات
ما ربتا  ،وأ رغ مصطلاات أةرى من طاةتها ادلفاىياية وا ستاكالية ،وعاف
أ ااب ىذا التصور اخلط حباجة إىل سبلُّ ليلة أةرب إىل البدىيات ىمل أنو "
يوجد َمن يتكلم ل ات األرض صبيعاً عاا يتكلاها أىلها ،و َمن يتكلم بلياف األمم
ٕ٘
ةاطبةً".
وىنا يرسم طو عبد الرضبن للاًتجم منهااً يف نل ادلصطلاات يلوـ على مراعاة
مدلوؿ اللفظ يف الليان ِ
ُت صبيعاً (ليانو واللياف ادلنلوؿ عنو) ،والدةوؿ يف ادللارنة
بينهاا ،والوةوؼ عند الفروؽ اليت تفصلهاا ،مت الباث عن سب الو بينهاا ،أو
ٕٙ
تكاي بعضهاا ببعض.
ينار
ويرِّعز طو عبد الرضبن على ةضية بال ة اخلطورة يف ترصبة ادلصطلاات علَتاً ما ُّ
احملتا بُت ادلدلوؿ
عنها التباس يف ادلصطلاات وادلفاىيم ىمل إمهاؿ ادلًتصبُت
َ
التفاوت َ

ٕٗ عبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق  ،صٖٖٕ.
ٕ٘ ادلرجت اليابق ،ص.ٕٔٛ
 ٕٙادلرجت اليابق ،ص.ٖٔٙ
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الل وي وادلدلوؿ ا ط مل للافاىيم يف ل اهتا األ لية ،ويف الل ات ادلنلولة إليها على
اليواء ،كلَتاً ما ينتج من ىذا اإلمهاؿ أف يُر ت ما عاف يف اللياف ادلنلوؿ منو مدلو ً
ل وياً إىل رتبة ادلدلوؿ ا ط مل يف اللياف ادلنلوؿ إليو ٕٚ،أو تضطر الل ة ادلنلوؿ إليها
إىل استعااؿ ملاب توجد يو الصلة بُت ادلعٌت الل وي وادلعٌت ا ط مل على الوجو
الذي توجد بو يف اللياف ادلنلوؿ منو ،ياق على ل ة ادلنلوؿ إليها إدراؾ الدةائق الد لية
ٕٛ
والوجوه ا ستعاالية للاصطلاات وادلفاىيم.
وةد ظهر أثر ىذا اإل كاؿ على ادلصطلح العريب ادلًتجم ،ظلت الصلة يو بُت
ادلدلوؿ ا ط مل وادلدلوؿ الل وي ةللة -عاا يلوؿ طو عبد الرضبن ،-وىو ما منت
ٕٜ
من النهوض بادلفهوـ الفليفمل العريب هنوتاً مو و ً دبلتضيات اجملاؿ التداويل العريب.
ِ
ادلًتجم إذف مطالب أف يلف على ادلدلوؿ الل وي وا ط مل للفظ (ادلصطلح)

ادلنلوؿ ،والصلة بُت ادلدلوؿ الل وي وادلدلوؿ ا ط مل ذلذا اللفظ يف الل ة األ لية،
وأف يراعمل ادلدلوؿ الل وي وا ط مل للفظ (ادللاب ) يف الل ة ادلنلوؿ إليها ،مث يتبُت
الصلة بُت ادلدلوؿ الل وي وادلدلوؿ ا ط مل للفظ ادللاب (يف الل ة ادلنلوؿ إليها)،
إذا تبط ِ
ادلًتجم ىذه ادلت َتات أمكنو بعد ذلك أف يلاب ادلصطلاات اليت ينللها عن
الل ات األجنبية دبا ىو أنيب ذلا يف الل ة العربية ،من دوف الوةوع يف آ ات النل
والًتصبة كلَتاً ما يلت اللَّبس بإمهاؿ مت َت أو أعلر من تلك ادلت َتات ادلتعللة باللفظ يف
ل تو ،أو يف الل ة اليت يراد أف يُنل إليها مفهومو.

ومن أمللة عدـ التكا ؤ بُت ادلصطلح األ لمل وادلصطلح ادللاب
مصطلح ) )intuitionعند ديكارت ) )Descartesوملابلو العريب "احلدس" إف الطريق
الذي اتُّبت يف وتت ادلصطلح العريب (احلدس) ىو عكس الطريق الذي اتبعو ديكارت يف
وتت مفهومو ،إذ احلدس يف أ لو العريب ُّ
يدؿ على معٌت ذىٍت بعيد ىو الظن أو
التخاُت ،نُل عنو إىل معٌت ذىٍت ةريب أ بو باإلدراؾ احليمل ىو اإلدراؾ ادلبا ر،
 ٕٚعبد الرضبن ،الحا العربي في االختالف الفلسفي ،مرجت سابق ،صٗ.ٜ
 ٕٛعبد الرضبن ،تجديد المنهج في تقويم التراث ،مرجت سابق ،صٕ.ٖٜ
 ٕٜعبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،ص.ٕٕٙ
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ة اً لكلاة ( )intuitionاليت نُللت من معٌت ةريب ىو اإلدراؾ احليمل إىل معٌت بعيد
ىو اإلدراؾ الذىٍت ،زد على ذلك أف لفظ احلدس ليس يو من معٌت "الرؤية" ملء،
بالرغم من أف ىذا ادلعٌت يلوـ ادلدلوؿ ا ط مل للاصطلح ( )intuitionمن
دونو ٖٓ.ويلًتح طو عبد الرضبن أف يلابَ مصطلح ( )intuitionدبصطلح ا ستبصار
ألنو أنيب و ُّ
أدؿ على ادلعٌت ،وأ بو دبصطلح ( )intuitionبالنظر إىل الت ثي الل وي.
سبي إىل ذباى ادلدلو ت الل وية لأللفاظ (ادلصطلاات)
وىكذا ،إنو
والتاو ت اليت تصيبها عند ربوذلا إىل الد لة ا ط ية يف علتا الل تُت ادلنلوؿ منها،
وادلنلوؿ إليها.
ولكن الد لة الل وية تناصر -عاا ةد يتبادر إىل الذىن -يف الد لة ادلعااية
للفظ ،وإمنا تاا الد لة ا تلاةية والصر ية أيضاً ،هذه ادلت َتات الصر ية وا تلاةية
ناً عن
ربكم ربو ت اللفظ و ضاءاتو وأنياةو ،وتتضان من الد ت ما يل
الد لة ادلعااية ،ولذلك عاف لزاماً على ادلًتجم عند نللو األلفاظ مراعاة ىذه اخلصائص
الصر ية وا تلاةية ،ويت َّعد ىذا األمر إذا عانت الل تاف اللتاف يتعام معهاا سلتلفتُت
اةت اً بنيوياً بو تاـ ،مل اةت ؼ الل ة العربية عن الل ات ال ربية (اليونانية وال تينية
تفرع منهاا) يف البنية اإل رادية والًتعيبية .إذا عاف ا تلاؽ العريب يعتاد نظاـ
وما َّ
األوزاف ،إف ا تلاؽ يف ىذه األلين يعتاد نظاـ الزيادات ،و تاف ما بُت الزيادة
والوزف إذ الزيادة ىمل إتا ة إىل ااذر الل وي ،يف ُت أف الوزف ىو إعادة تاكي
ٖٔ
للاذر الل وي بواسطة التفريق والتاريك.
األوزاف يف العربية ىمل ةوالب تصب يها رلاوعة األ وات اليت سبلِّ جذر الكلاة،
ولكنها -بو فها مدلو ت ا تلاةية -تتضان مفاىيم تنػزؿ يف اللياف العريب منػزلة
ادلعاين العللية الكلية اليت تفارؽ عاليات التفكَت والتعبَت عند ع ام ذلذا اللياف،
لفظ "ادلعلوـ" مل ً ييتلزـ دبلتضى بنيتو الصر ية ا تلاةية معاين ث ثة ،ىمل
ٖٓ ادلرجت اليابق ،صٕ٘ٔ.
ٖٔ ادلرجت اليابق ،ص٘ٗٔ.
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 وجود اع ىو العامل. صوؿ ع ىو " ع العلم".ٕٖ
 وجود ملء وةت عليو ع الفاع  ،ىو "ادلفعوؿ".وياَت طو عبد الرضبن إىل ادليلك العايب ادليتنكر لعامة الف سفة ادليلاُت يف
تراثنا العريب اإلس ممل ُت غفلوا عن ىذه احلليلة ذات الباؿ ،ودأبوا يف ا ت اذلم
بادللاب ت العربية للاصطلاات الفليفية اليونانية على ةطت

هتا دبعانيها ا تلاةية،

ارموا ادلصطلح ومتلليو العريب من اجملاؿ احليوي وا متداد الطبيعمل الذي

ديكن أف

تصور من دونو.
حييا ىذا ادلصطلح أو يُ َّ
للد عانت غفلة ىؤ ء الف سفة مزدوجة عاا ييتخلص من عتابات طو عبد
الرضبن هم من جهة غفلوا عن و

ادلصطلاات العربية دبعانيها ا تلاةية ٖٖ،وغفلوا

من جهة أةرى عن ليلة عوف ادللو ت وادلصطلاات األرسطية ىمل ذبريد دللو ت
الصرؼ والناو اليونانيُت ،وىو ما سبَّب ذلك التفاوت ادللاوظ بُت معاين ادللو ت عاا

أثبتها أرسطو ،واألمللة العربية اليت جاء هبا أولئك الف سفة عندما نللوا تلك األمللة

اليونانية.

ٖٗ

رابعاً :االستعماالت السياقية والعوامل التداولية
من اا وانب اليت ينب مل للاًتجم مراعاهتا ،واليت يؤدي إمهاذلا إىل ا لتباس ،العوام
التداولية وا ستعاا ت اليياةية للاصطلح إذ اللفظ (ادلصطلح) "علَتاً ما يتادَّد
بادلدلوؿ ادلوتوع لو واحملفوظ يف ادلعاجم ،وإمنا باللصد الذي يكوف للاتكلم منو عند
النطق بو ،وىو ما يدعو ادلتللمل إىل الدةوؿ يف تعلُّبو ملامياً ،إىل ربليق دِّه
ٖ٘
معااياً".
ٕٖ ادلرجت اليابق ،ص٘ٗٔ.
ٖٖ ادلرجت اليابق ،ص.ٔٗٚ
ٖٗ عبد الرضبن ،اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي ،مرجت سابق ،ص.ٖٖٜ-ٖٖٛ
ٖ٘ ادلرجت اليابق ،صٕ٘ٔ.
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هبا وتفيد َّأديا إ ادة يف
ت اليياةية اليت تكوف
لُت غٌت عنها. ...

ك يف أف من أىم ىذه العوام التداولية ادلاًتعة طبيعة الل ة ذاهتا وةصائصها
و َّ
وتلاليدىا يف البياف واإلبانة ،وىذه احلليلة تفيد الناة وادلًتجم يف أَّ ييَت وراء احلر ية
اليت تعيق وذبايف عالية التوا احلمل ،عندما ربا ادلًتجم على أف يورد يف نللو معاين
ٖٙ
ومضامُت ييت رهبا ادلتللمل العريب اللياف ،دلخالفتها رلالو التداويل.
ومن أىم ما يتص با ستعاا ت اليياةية والعوام التداولية للاصطلح ،اليياؽ
التارخيمل لنا ة ادلصطلح واستعاالو ،والظروؼ وادل بيات اليت أ اطت هبذه النا ة وىذا
ا ستعااؿ بعض ادلصطلاات وادلفاىيم تولد يف ظرؼ تارخيمل زلدد ،استاابةً حلاجة
زلددة ،أو نتياة تفاع ت كرية وتارخيية بعينها ،ينطبت مدلوذلا بطابت ةاص ،وىذا ىو
أ د األسباب اليت تؤدي إىل ت يَت مدلوؿ ادلصطلح واستعاا تو بُت ينة وأةرى ،إذا
جئنا بعد ذلك لنلاب بُت مصطلاُت أو مفهومُت سلتلفُت يف ظروؼ ظهورمها
واستعااذلاا تارخيياً وثلا ياً وةعنا يف ماكلة اخللط واإللباس.
رده على ملولة "الدولة
وةد أورد طو عبد الرضبن منوذجاً عن ىذا اخللط يف سياؽ ِّ
يفرؽ بُت ما ىو ديٍت وما ىو مدين ،وأف ىذا
اإلس مية دولة مدنية"َّ ،بُت أف اإلس ـ مل ِّ
التفريق بُت الديٍت وادلدين ظهر يف ال رب يف سياؽ تارخيمل معروؼ ىو تيلط الكنيية
الكهنوتية على سلتلف الاؤوف احلياتية للناس يف ذلك العهد ،وما دث بعد اللورة على
تلك األوتاع من صر سلطاف رجاؿ الدين بُت جدراف الكنيية ،وإبطاؿ ىيانتها على
احلياة العامةَّ .أما اإلس ـ يعرؼ ىذا التفريق بُت ما ىو ديٍت وما ىو مدين ألف
ٖٚ
ادلدين يو يزدوج بالديٍت ،والديٍت يزدوج بادلدين.
 ٖٙادلرجت اليابق ،ص.ٖٖٛ
 ٖٚعبد الرضبن ،طػو .روح الادين مان قايا العلمانياة إلاى ساعة االئتمانياة ،الػدار البيضػاء ادلرعػز الللػايف العػريب ،طٔ،
ٕٕٔٓـ ،صٕٖ٘.
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ومنا اللَّبس يف ادللولة اليابلة (الدولة اإلس مية دولة مدنية) على ما بيَّنو طو عبد
الرضبن ىو أف مصطلح "الدولة" استُعا يف ادلوتعُت دبعنيُت سلتلفُت إىل ِّد التضارب
ياا بينهاا .فمل ةوذلم "الدولة اإلس مية" َّ
دؿ مصطلح "الدولة" على معناه اللدمي...
يث تتوىل الدولة تدبَت ؤوف احلياة يب أ كاـ الدين ،وتتوىل أيضاً ضباية بيضة ىذا
الدين ،يف ُت ُّ
يدؿ مصطلح "الدولة" يف ةوذلم "دولة مدنية" على معناه ا ط مل
احلديث ...حبيث تتوىل ىذه الدولة تدبَت ؤوف احلياة تبعاً للوانُت من وتت اإلنياف،
ٖٛ
من وتت اإللوُ ،مبعِد ًة الدين علو من نطاؽ تدبَتىا.

وىكذا إف ادلفهوـ الوا د إذا استُعا تارًة دبعناه الًتاثمل وتارًة أةرى دبعناه احلديث
ٖٜ
أدى إىل لَبس عبَت.
خامساً :نسقية المصطلحات والمفاهيم

من بُت معامل ا جتهاد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن إحلا و على البنية النيلية
للاصطلاات وادلفاىيم اليت ترتبط هبا يف ع لياف ذلك أف اللياف الطبيعمل نفيو -
تلرر يف الدرس الل وي -ليس ةاموساً للافردات ،وإمنا ىو على احلليلة "نيق
عاا َّ
مًتابط العنا ر ،حبيث يت َت وا د منها يف وتعو أو وظيفتو دومنا أثر يف باةمل
العنا ر ٗٓ".وتبعاً ذلذا ،إف ادلعاين يف الل ة تنتظم يف بٌت مًتابطة متعلق بعضها
ببعض....
وييوؽ طو عبد الرضبن ث ث لائق ليانية تؤيد ىذه احلليلة
أ .للفظ جانباف اثناف جانب عباري ،وآةر إ اري ااانب العباري ىو
ادلضاوف ادلوتوع لو يف األ  ،وااانب اإل اري ىو الياات الد لية اليت لييت جزءاً
من ادلضاوف العباري.
 ٖٛادلرجت اليابق ،صٖٖ٘.
 ٖٜمػػن ادلفػػاىيم الػػيت أوردىػػا طػػو عبػػد الػػرضبن منػػاذج دل ػا دةػ عليػػو لَػبس عبػػَت يف ا سػػتعااؿ ،مل ػ اليياسػػة ،والدولػػة،
عدة ٍ
والدين ،يث ذعر َّ
معاف واستعاا ت لك مصطلح منها .انظر
 عبد الرضبن ،روح الدين من قيا العلمانية إلى سعة االئتمانية ،مرجت سابق ،ص.ٖٕٚ-ٖٕٙٓٗ عبد الرضبن ،اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي ،مرجت سابق ،صٖٖ٘.
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ب .انتظاـ األلفاظ يف رلاوعات معااية حبيث ربوي ع رلاوعة عدداً من األلفاظ
ادلتادة يف نفها الصريف ورتبتها الناوية.
ت .لك لفظ ةدرة مزدوجة على ا نتظاـ أو ا نتياؽ األ لمل (و ق زلور الًتعيب)
ٔٗ
وا نتياؽ العاودي (و ق زلور الًتاعب).
وما دامت الل ات الطبيعية تتصف هبذه النيلية عاا تَ َّبُت باألدلة واحللائق الليانية،
إف الل ات الفكرية (ا ط ية) ينب مل أف تل -إف مل تكن أةوى -عن الل ات
الطبيعية يف ىذه النيلية ،وىكذا "ديكننا أف ننظر إىل الل ة الفكرية (ا ط ية) نظرتنا
إىل اللياف الطبيعمل ،نَػ ُعدُّىا ىمل األةرى نيلاً من ادلصطلاات التلنية اليت تيتاد
ةصائصها (النطلية) من اللياف الطبيعمل ،نيلاً مزوداً بنفس ادليتويات الل وية اليت زود
هبا ىذا األةَت ٕٗ".ومن أىم الع ةات النيلية اليت أو ىا طو عبد الرضبن اىتااماً ةا اً
ع ةة التلاب بُت ادلصطلاات وادلفاىيم .وىو ينطلق يف ت ي ع ةة التلاب من الل ة
الطبيعية أيضاً لد ظ الليانيوف دةوؿ ألفاظ الل ة الطبيعية -أيّاً عانت -يف أزواج
ٖٗ
تلابلية سلتلفةّ ،ةروا التلاب ةانوناً عاماً ينضبط بو ترعيب األلفاظ بعضها مت بعض.
وةد استلارت ىذه الع ةة التلابلية بُت األلفاظ علَتاً يف تلريب معانيها وربديد
مدلو هتا ،إذا عاف ال رض من التعريف ىو أف يلت بو سبييز ادلفهوـ أو ادلعٌت عن غَته

سبييزاً عا ياً ،إف طريق التلاب أجدى وأوىف ب رض سبييز ادلفهوـ عن غَته من رلرد الوةوؼ
ٗٗ
على ادلفهوـ يف ذاتو إذ يَعرؼ ادلعٌت من يَعرؼ ملابلو.

وىكذا إف "اللفظ حيص سباـ معناه إَّ بتعللو دبا يلابلو ،ىت ع ف اللفظ الوا د
لفظاف اثناف اللفظ الذي ىو ىو ،واللفظ الذي يلابلو ،سواء ظهر يف اليياؽ إىل
جواره ،أو طوي يو حبيث ييتكا اللفظ معناه ىت يلدِّر وجود ملابلو يف ىذا

ٔٗ عبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،صٖٕٗ.
ٕٗ عبد الرضبن ،اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي ،مرجت سابق ،صٖٖ٘.
ٖٗ عبد الرضبن ،فقه الفلسفة -2 :القول الفلسفي :كتاب المفهوم والتأثيل ،مرجت سابق ،صٕٓ٘.
ٗٗ ادلرجػت اليػابق ،صٕٕ٘ .وديكننػػا يف ىػذا اليػػياؽ استاضػار ادللولػة الاػػهَتة يف الػًتاث العػػريب اإلسػ ممل "بضػػدىا
تتايز األ ياء".
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اليياؽ .وانط ةاً من ىذا ،ميَّز ادلنطليوف ادليلاوف ذلك النوع من اللزوـ الذي مسّوه
"اللزوـ الذىٍت" ،وملتضاه أف اللفظ يلزـ عن تده يف الذىن ضلو لزوـ البصر عن العاى
٘ٗ
ألنو ديكن أف نتصور العاى إَّ بتصور البصر ،إذ ىو لداف البصر".
ويذىب طو عبد الرضبن إىل أف التلاب والتناظر بُت ادلصطلاات عاف من أىم ما
ميَّز أعااؿ بعض الف سفة الكبار ،وأف غفلة الًتصبات العربية عن ىذا األمر صلم عنو
علَت من اللَّبس ادلصطلامل.
ومن األمللة على إغفاؿ ىذا التلاب ترصبة الفيليوؼ دولوز ( )Deleuzeمصطلح
) (extentionو) (intensionإذ مل يفطن ادلًتجم إىل ىذا التلاب ً ،تجم ()intensif
بلفظة "مكلف" غَت ميتاضر لضدىا عنده .مث ترجم مصطلح ( )intensionبلفظة
"ةصد" ،مت أف ىذا ا سم إمنا ىو من تلك الصفة .أ َّما الضد لد اةتار لو ادلًتجم لفظة
"ا متداد" ،غا ً عن مصطلح "ادلا دؽ" ادللرر يف ادلنطق العريب ،ولو أنو تفطن إىل ىذا
ادلصدر ادلنطلمل لعلم أف نللو إىل العربية يكوف بلفظة "التكليف" أو "اللصد" ،وإمنا دبا
ا تُهر مبدئياً يف ىذا الباب ،وىو ربديداً لفظة "ادلفهوـ" إذ يلاؿ "مفهوـ اللفظ" يف
ملاب "ما دؽ اللفظ". ...
وذبدر اإل ارة إىل إف الروابط اليت ذبات بُت ادلصطلاات وتضان تعاللها متنوعة،
انها الصوتية ،والصر ية ،وادلعااية ،والد لية .وةد َع َّد طو عبد الرضبن ىذه الروابط
معايَت أةذت هبا ُج ُّ الل ات الفكرية يف الًتاث اإلس ممل عند وتت ادلصطلاات ،وىو
ُجي ِا ىذه الروابط (ادلعايَت) يف أربعة
 ارباد الوزف مت اةت ؼ ادلعٌت ب ف تكوف الصي ة الصر ية وا دة ،وادلعٌتا ط مل متبايناً ،ضلو العل والنل  ،والظاىر والباطن ،وادلفهوـ وادلنطوؽ ،والتنػزي
والت وي .
 ارباد الوزف مت تاابو ادلعٌت ب ف تكوف الصي ة الصر ية وا دة وادلعٌتا ط مل متلارباً ،ضلو الاريعة والطريلة واحلليلة ،وا ستاياف وا ستصااب.
٘ٗ ادلرجت اليابق ،صٕٗ٘.
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 ارباد ادلادة مت اةت ؼ ادلعٌت ب ف يكوف ااذر الد يل وا داً وادلعٌتا ط مل متبايناً ،ضلو الوعد والوعيد ،وادللك وادللكوت ،والبصر والبصَتة ،والللب
واللالب.
 ارباد ادلادة مت تاابو ادلعٌت ب ف يكوف ااذر الد يل وا داً وادلعٌت ا ط ملٗٙ
متلارباً ،ضلو العبادة والعبودية والعبودة ،والوجود والوجد والوجداف.
ولكن ىذه ادلعايَت اليت أ ادت الل ات الك مية والصو ية واأل ولية والتفيَتية َّأديا
إ ادة يف بناء منظوماهتا ا ط ية عانت غائبة يف الل ة الفليفية العربية اللددية -عاا
ظ طو عبد الرضبن ،-لم تيتلم أل ااهبا مصطلااهتم ،ومل تنتظم تان نيق
واتح يف غالب األ ياف " ،لد تتنا ر أوزاهنا ياا بينها ،وتتنا ر معانيها ياا بينها ،وةد
ٗٚ
تتنا ر األوزاف وادلعاين بعضها مت بعض ،ب ةد زبضت مصطلااهتا ألي وزف معلوـ".
وىكذا ديكننا اللوؿ إف أىم مفتاح للتاديد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن ىو
الو أي و
 ادلصطلح ومدلولو ب لو ومدلولو الل وي. ادلصطلح دباا تو التداولية واستعاا تو اليياةية. ادلصطلح بنيلو الذي ياا رلاوعة ادلصطلاات وادلفاىيم ادلرتبطة بو تلاب ً،وتناظراً ،وتعاللاً.
وادلت م لكتابات طو عبد الرضبن يدرؾ أنو استلار كرة تعالق ادلصطلاات وترابطها
إىل أبعد دٍّ ،وسيتضح ىذا األمر يف ادلباث اآليت الذي نتناوؿ يو ةصائص ادلصطلح
يف عتابات طو عبد الرضبن.
سادساً :خصائص المصطلح في كتابات طه عبد الرحمن
ارتبط ااهد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن خبصائص سبلِّ تصوره للاصطلح
ووظيفتو ،وسبيِّز منهاو يف وتت ادلصطلاات وتفريعها ،وتَ ِيم مصطلااتو نفيها بياات
ةا ة.
 ٗٙعبد الرضبن ،اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي ،مرجت سابق ،ص.ٖٖٙ
 ٗٚادلرجت اليابق ،ص.ٖٖٚ
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وةد استلار طو عبد الرضبن يف وتت مصطلااتو طاةات الل ة العربية دبيتوياهتا
الصوتية والصر ية وا تلاةية وادلعااية وغَتىا ،بانياً ذلك علو على أساس متُت من
ٗٛ
يفرع
الت ثي والت ي  ،استطاع أف يضت من ادلصطلاات ما مل ييبلو إليو غَته ،وأف ِّ
يفرعو غَته ،وأف ي يت بادللاب العريب دلا اعتفى يو غَته بالتعريب.
منها ما مل ِّ
وىكذا ديكننا اللوؿ إف ااهد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن يلوـ على استلاار
موارد ادلصطلح العريب صبيعها ،وىو استلاار يتصف بالتنوع استلاار للاعام العريب،
واستلاار خلصيصة ا تلاؽ اليت تتايَّز هبا الل ة العربية ،واستلاار ل ةت ؼ يف تفريت
ادلصطلاات ،واستلاار للاصطلح اللرآين وادلفهوـ اإلس ممل.
وسنتعرض يف ما ي يت لك عنصر ،ونورد بعض مناذجو
َّ
ٔ .استلاار ادلعام العريب يلصد بذلك توظيف طو عبد الرضبن الطاةةَ ادلعااية
العربية يف وتت ملاب ت عربية دلصطلاات ا تُهرت بلفظها األجنيب ،ضلو وغو
ادلعرب عن الل ات األجنبية ٜٗ،أو اةًتاع
مصطلح الفكرانية بدؿ مصطلح األيديولوجيا َّ
ٓ٘
الصااء ،واذلوية اللينة ،واذلوية ادلائعة.
مصطلاات مل تكن موجودة أ ً ،ضلو اذلوية َّ
وادلت م لكتابات طو عبد الرضبن ي ظ نفوره من استعااؿ ادلصطلاات بصي تها
األجنبية ،وسعيو الدائب إىل وغ مصطلاات عربية اايت ادلفاىيم اليت يتناوذلا ىت لو
عانت ىذه ادلفاىيم ةد تولَّدت يف غَت البيئة الفكرية العربية اإلس مية.
ٕ .استلاار ا تلاؽ ي ةذ ىذا ا ستلاار وراً ىت ،أمهها
 استلاار ا تلاؽ الصريف يف توليد ادلصطلاات من مادة وا دة من أبرزاألمللة على ىذا النوع توليده مصطلاات ستة من مادة وا دة ىمل (ؽ و ـ) ،يث
ٔ٘
جاء منها دبصطلاات اللياـ ،واللواـ ،واللومة ،وادللاومة ،والتلومي ،واإلةامة.
 ٗٛتوجػػد ع ةػػة وثيلػػة بػػُت مفهػػوممل الت ثي ػ والت ػػي  ،الت ثي ػ يكػػاد خيتلػػف يف د لتػػو عػػن الت ػػي  ،بيػػد أف لفػػظ
الت ثي يفيد -زيادة على الت ي  -معٌت اإلعلار والتناية ،وىو أة استعاا ً (وابتػذا ً) مػن لفػظ الت ػي  ،ولػذلك
اةتار طو عبد الرضبن "الت ثي " و ضَّلو على لفظ "الت ي ".
 ٜٗعبد الرضبن ،روح الدين من قيا العلمانية إلى سعة االئتمانية ،مرجت سابق ،ص.ٔٚ
ٓ٘ عبد الرضبن ،روح الحداثة ،مرجت سابق ،ص.ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ
ٔ٘ عبد الرضبن ،الحا العربي في االختالف الفلسفي ،مرجت سابق ،صٓ.ٛ
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 استلاار ا تلاؽ الكبَت و يو تبلى أ رؼ مادة الكلاة مت اةت ؼ ترتيبها،وةد عاف طو عبد الرضبن ييتلار ىذا النوع من ا تلاؽ يف وتت بعض مصطلااتو،
ٕ٘
مل مصطلح الصدؽ واللصد.
 استلاار الصي ة الصر ية أغلب ادلصطلاات اليت جاء هبا طو عبد الرضبن ديكنتصنيفها تان رلاوعات ،تتايَّز ع منها بصي ة ر ية وا دة ،مت سباث ٍ لبعض
األ وات أ ياناً ،ومن أمللة ىذه اجملاوعات ا ط ية ادلتناسبة العل نية اجملردة
والعل نية ادليددة والعل نية ادلؤيَّدة ٖ٘،وادللا د النا عة وادللا د الناجعة ،والتنوير
٘ٙ
والتارير ٘ٗ،والت نيس والت ريخ والتعلي  ٘٘،والتضييق والتاايد والتنليص.
وييتلار طو عبد الرضبن الصي ة الصر ية أيضاً يف وتت ادلصطلاات ادلتلابلة يف
ادلعٌت ،وذلذا اةتار لًتصبة مصطلح ( )humanismلفظة "الناسوتية" بدؿ "النػزعة
اإلنيانية" أو "اإلنيانوية" ،وذلك بلصد إبراز التلاب ادلوجود بُت "الناسوت"
٘ٚ
و"ال ىوت" ،وىو تلاب يفيده ادلصطلح األجنيب تانياً.
ٖ .استلاار ا ةت ؼ يف تفريت ادلصطلاات ادللصود بذلك أف طو عبد الرضبن
ليفرع من علتا الصي تُت
عاف ينظر يف ادلصطلح الوارد بصي تُت بينهاا اةت ؼ طفيف ِّ
مصطلااً ميتل ً دبفهومو ،ومن ىذا تفريلو بُت "منوذج" و"أمنوذج" الناوذج ىو ادللاؿ
أو الطراز ،وملابلو اإلصلليزي ىو ( )modelأو ( ،)paternيف ُت يلصد باألمنوذج
ٕ٘ عبد الرضبن ،طو .ساؤال األخاال  ،الػدار البيضػاء ادلرعػز الللػايف العػريب ،طٕٕٓٓ٘ ،ـ ،صٕ .ٜٔوةػد ُعػرؼ ابػن
عر ػػو بلولػػو "أف ت ةػػذ أ ػ ً مػػن األ ػػوؿ
جػػٍت باجتهػػاده يف وتػػت نظريػػة ا ػػتلاؽ الكبػػَت (مسّػػاه األعػػرب) الػػذي َّ
معٌت وا داً ،ذبتات الًتاعيب اليتة وما يتصػرؼ مػن عػ وا ػد منهػا عليػو،
الل ثية ،تعلد عليو وعلى تلاليبو اليتة ً
وإف تباعد ملء من ذلك عنو ُرَّد بلطف الصنعة والت وي إليو ".انظر
 ابن جٍت ،علااف .الخصائص ،ربليق زلاد علمل الناار ،بػَتوت دار الكتػاب العػريب ،د.ت ،جٕ ،صٖٗٔ.وبذلك لفت ابن جٍت النظػر إىل أف أ ػوؿ الكلاػة العربيػة تػرتبط دبعػٌت عػاـ يُنظػر يػو إىل تلػك األ ػوؿ ب ػض النظػر
عن ترتيبها.
ٖ٘ عبد الرضبن ،سؤال األخال  ،مرجت سابق ،صٓ.ٕٚ ،ٚ
ٗ٘ ادلرجت اليابق ،ص.ٔٚٛ
٘٘ عبد الرضبن ،روح الحداثة ،مرجت سابق ،ص.ٔٛٗ ،ٔٚٛ
 ٘ٙعبد الرضبن ،سؤال األخال  ،مرجت سابق ،ص.ٜٚ-ٚٛ
 ٘ٚعبد الرضبن ،طو .بؤس الدهرانية ،بَتوت الابكة العربية لألحباث والنار ،طٕٔٓٔٗ ،ـ ،ص.ٗٙ
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ادللرر والرؤية احملدد ة للعامل .وعليو ،إف نظرية نيوتن يف اااذبية ىمل أمنوذج،
ادلنهج ّ
٘ٛ
ونظرية أيناتاين يف النيبية أمنوذج آةر.
العلاانية (بفتح العُت) والعِلاانية (بكير العُت) من
ومن ىذا اللبي تفريلو بُت َ
العلاانية ص لليياسة عن الدين ،والعِلاانية ص للعلم عن الدين ،يلوؿ طو
يث إف َ
عبد الرضبن منبِّها على ترورة ىذا التفريق "أُطلق على ا نفصالُت اليياسمل واألة ةمل
اسم وا د جع لو ملاب عريب ىو العلاانية ،ويبدو أف ىذه التياية ادلاًتعة يها
إ كاؿ إذ إف ا نفصالُت لييا من نفس الدرجة ،و

ىت من نفس الفًتة إذ يبدو أف

انفصاؿ األة ؽ يتلدَّـ تارخيياً".
ويدؿ التفريت الذي ديلِّ اذباىاً بارزاً عند طو عبد الرضبن على ٍ
وعاق بال ِ
ُّ
دةة ٍ
ُت يف
ضلت ادلصطلاات وتبط مفاىياها.
ٜ٘

ٗ .استلاار ادلصطلح اللرآين ادلعام اللرآين يف عتابات طو عبد الرضبن اتر على
ضل ٍو ت ،ىت ليخيَّ إىل الدارس أف التاديد الفليفمل عنده ىو ذبديد للاصطلح
اللرآين نفيو ،وما يتعلق بو من ادلفاىيم وادلدلو ت ،ودلا بُت ادلفاىيم وادلصطلاات
اللرآنية من ترابطات وع ةات.
وي ةذ استلاار ادلعام اللرآين عند طو عبد الرضبن ورتُت اثنتُت
أو مها ا ستفادة من ادلعام اللرآين يف وغ ادلصطلاات لفظياً ،مل
ٓٙ
الدىرانية ،والتخلّق ،واآلمرية ،والااىدية ،واآلياتية ،والفطرية. ...

مصطلح

 ٘ٛادلرجت اليابق ،ىامش صٖٓ.
 ٜ٘ادلرجت اليابق ،ص.ٕٜ
ٓ ٙادلرجت اليابق ،وانظر هرس ادلوتوعات
الدىرانيػ ػػة م ػ ػػن ةولػ ػػو تع ػ ػػاىل عل ػ ػػى لي ػ ػػاف الكف ػ ػػار ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ
(اااثية ٕٗ).
والتخلُّق من اخلُلُق ،ومن أبرز واىده ةولو تعاىل ﮋﮛﮜﮝﮞﮟﮊ (الللم ٗ).
واآلمرية من ةولو تعاىل ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ (األعراؼ ٗ٘).
والا ػ ػ ػ ػػاىدية م ػ ػ ػ ػػن ةولػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػاىل ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﮊ (البلرة ٖٗٔ).
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ثانيتهاا ا ستفادة من ااهاز ادلفهوممل الكامن ةلف تلك ادلصطلاات يف
ت سيس ادلفاىيم ،وربديدىا ،وتفريعها .وىنا تربز ظاىرة تة تيتاق الت م يف ليفة
طو عبد الرضبن ذلك أنو يعاد إىل ادللابلة بُت ادلصطلاات ملٌت ملٌت بناءً على اتصاؿ
أ د ادلصطلاُت بادلفهوـ اإلس ممل ذي ادلنظور األة ةمل ،وانفصاؿ ملابلو عنو ،وديكن
أف نيوؽ علَتاً من مناذج ىذه اللنائيات ،مل ثنائيات اآلية والظاىرة ٙٔ،والتييّد
والتعبّد ٕٙ،واآليات التكوينية واآليات التكليفية ،وادلواطنة وادلؤاةاة ،واجملتات واألُمة،
والتضامن والًتا م ،والتوا والتعارؼ .ويف ما ي يت بياف للفروؽ بُت بعض ىذه
ادلصطلاات ادلتلابلة عند طو عبد الرضبن
 ادلواطنة وادلؤاةاة ادلواطنة و ق ادلنظور احلداثمل ال ريب ىمل مفهوـ مليَّد بإسارالعام ادلادي ا ةتصادي ...وادلواطنوف -تبعاً لذلك -ىم ذوات ردية داة اجملتات
يعنيها سوى ربصي احللوؽ ادلادية وتوسيت دائرهتا ،مت ا تلاد ادللا د والرؤى األة ةية،
ومىت ربللت ىذه ادلواطنة ب ة ؽ اإل ياف ارت مواطنة احلة ،وارتلت بذلك إىل
ٖٙ
رتبة ادلؤاةاة.
 التضامن والًتا م ُت ترتلمل ادلواطنة لتكوف مؤاةاة يرتلمل معها مفهوـ التضامنليصبح تراضباً .والفرؽ بُت التضامن والًتا م أف التضامن ىو شبرة التعلق باأل كاؿ احليية
وادلادية للتعام بُت اآلدميُت يف الواةت احلداثمل أعلر شلا ىو شبرة التعلق ب كالو ادلعنوية
واألة ةيةَّ ٙٗ.أما الًتا م هو التضامن ،وةد أةذ أبعاده الرو ية واألة ةية ،ومش
الكائنات علها الناطلة منها ،وغَت الناطلة.
واآلياتي ػػة م ػػن لف ػػظ اآلي ػػة الػ ػوارد علػ ػَتاً يف الل ػػرآف الك ػػرمي ،ومن ػػو ةول ػػو تع ػػاىل ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﮊ (يوسف ٘ٓٔ).
والفطرية من الفطرة اليت ورد ذعرىا يف عدد من اآليػات اللرآنيػة ،ضلػو ةولػو تعػاىل ﮋﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﮊ (الروـ ٖٓ).
ٔ ٙادلرجت اليابق ،ص٘.ٜ
ٕ ٙعبد الرضبن ،روح الدين من قيا العلمانية إلى سعة االئتمانية ،مرجت سابق ،صٕٖٗ.
 63عبد الرضبن ،روح الحداثة ،مرجت سابق ،ص .ٕٕٚوةد تكررت يف اللرآف الكرمي األلفاظ الدالػة علػى معػٌت ادلؤاةػاة
عاا يف ةولو تعاىل ﮋﯜﯝﯞﮊ (احلارات ٓٔ).
 64ادلرج ػػت الي ػػابق ،ص .ٕٖٚانظ ػػر تفي ػػَت ةول ػػو تع ػػاىل ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ (الفارب ػػة ٔ) وأة ػواؿ ادلفيػ ػرين يف
معاين "الرضبن والر يم".
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سد
 اجملتات واألُمة اجملتات ىو رلاوعة أ راد ييلكوف سبي ا ًتاؾ يف ِّاحلاجات وأداء اخلدماتَّ .أما األُمة همل اجملتات الذي يُنظر إليو من جهة الليم اليت
يدعو إليها ،واليت ذبعلو أى ً ألف يبلِّ ها إىل األمم األةرى سعياً وراء ا رتلاء
٘ٙ
باإلنياف.
 العا التعاوين والعا التعاريف يفضمل الفرؽ بُت مفهوممل اجملتات واألُمة إىلالتاييز بُت مفهومُت آةرين متصلُت هباا ،مها العا التعاوين والعا التعاريف العا
التعاوين ىو ةصيصة اجملتاتَّ .أما العا التعاريف هو ةصيصة األُمة ذلك أف تعام
ادليلم مت أةيو ليس رلرد ربصي ةدمات منو أو تو يلها إليو (أي مطلق تعاوف) ،وإمنا
جلب ح إليو أو استا بو منو ،ود ت ياد عنو أو استد اعو بو ،التعام بُت
درؾ إَّ بالعا التعاريف أي
ادليلاُت يبت مل ا رتلاء إىل رتبة األُمة ،وىذه الرتبة تُ َ
ٙٙ
بتعاوف األ خاص داة األُمة على "ادلعروؼ" ،وىو الليم اليت سبلِّلها مكارـ األة ؽ.
 التوا والتعارؼ إذا عاف التوا (ادلعلومايت) رلرد توا ةربي اعتبار يوك عن اللياة اخلللية احملاودة .فمل
لللياة اخلللية ،إف التعارؼ توا ةربي ينف ُّ
ينفك اخلرب عن اخلَت والنفت ،دبا يفرتو ذلك من ةيود تتوا ر يف
سياؽ التعارؼ،
ُّ
ادلعلومات اجملّدة ،وىذا خب ؼ التاايت ادلتيارع للاعلومات من دوف إعااؿ النظر يف
ٙٚ
جدواىا ونفعها.
ومن ادل ظ أف ىذه ادلصطلاات (ادلؤاةاة ،األُمة ،الًتا م ،التعارؼ) ىمل
مصطلاات ةرآنية ،شلا يؤعد ما ذعرناه من أف ادلصطلح اللرآين عاف أ د أىم روا د
ادلصطلح عند طو عبد الرضبن.
٘ ٙعبد الػرضبن ،طػو .الحاا اسساالمي فاي االخاتالف الفكار  ،الػدار البيضػاء ادلرعػز الللػايف العػريب ،طٕٔٓٓ٘ ،ـ،
صٕٓ .ٕٔ-مػػن اآلي ػػات الػػيت ورد يه ػػا لف ػػظ األُمػػة ةول ػػو تع ػػاىل ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﮊ (األنبياء ٕ.)ٜ
 ٙٙادلرج ػ ػػت اليػ ػ ػػابق ،صٕٔ .انظػ ػ ػػر يف عتػ ػ ػػب التفيػ ػ ػػَت م ػ ػػا ورد يف ةول ػ ػػو تع ػ ػػاىل ﮋﭼﭽﭾﭿﮊ
(احلارات ٖٔ).
 67عبد الػرضبن ،روح الحداثاة ،مرجػت سػابق ،ص .ٖٛلللػارئ أف يت مػ التعػالق بػُت التعػارؼ وادلعػروؼ الػوارد بكلػرة يف
اللرآف الكرمي ،عاا يف ةولو تعاىل ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﮊ (آؿ عاراف ٓٔٔ).
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خاتمة:
عاانا يف ىذه الدراسة مي لة ادلصطلح العريب ،وعيف ينب مل الت سيس دلعااة
إ كا تو وذبديد التفكَت يف ةضاياه يب ادلاروع الفكري والرؤية الفليفية لطو عبد
الرضبن ،وةد ةلصنا إىل أف مراعاة النيق ا ط مل وادللتضيات التداولية للافاىيم
تان ألينتها اليت نبتت يها ىمل ترورة منهاية يف ربليق التوا احلمل ذلك أف
يُطلب يو التو ّ د والتااع بُت األلينة ،األمر خب ؼ ذلك إذ ُّ
يعد الوعمل
التوا
دبا بُت األلينة من تباين واةت ؼ ىو أوؿ لبنة يف جير التوا احلمل بينهاَّ .أما زلاولة
اللفز على ىذه احلليلة ادعاة إىل اليلوط يف غياىب ا لتباس وا نعزاؿ.
اللفظ (ادلصطلح) ليس جزيرة منعزلة عن اجملا ت التداولية اليت ينا يها ادلصطلح
مكوناتو .وإذا
ومكوف من ِّ
ويعيش يف عنفها ،هذه اجملا ت التداولية جزء من ماىيتوِّ ،
عانت عامة ادلصطلاات وادلفاىيم تولد يف ظروؼ تارخيية وثلا ية ةا ة ،وتنا
استاابة حلاجات زلددة ،ونتياة لتفاع ت ثلا ية و كرية وتارخيية معينة ،إف د ت
ىذه ادلصطلاات واستعاا هتا ىمل عرتة للت َت بُت ينة وأةرى ،ولو أردنا ادللابلة بُت
مصطلاُت أو مفهومُت سلتلفُت يف ظروؼ ظهورمها واستعااذلاا تارخيياً وثلا ياً لوةعنا يف
ماكلة اخللط واإللباس لذا إف الت اتمل عن اجملا ت التداولية وااوانب اليياةية
للاصطلح مدعاة إىل سوء الًتصبة والنل  ،وىو أمر ن ظ علَتاً من مظاىره يف واةعنا
الفكري والللايف.
وربليق ىذا الارط يتطلَّب منَّا ُّ
التاكن من الل تُت ادلنلوؿ منها ،وادلنلوؿ إليها إذ
يكفمل اةتيار بدي للفظ حيلق ةدراً من التلاطت الد يل ،وإمنا يتطلَّب األمر اةتيار
أنيب األلفاظ من يث ادلبٌت وادلعٌت صبيعاً ،و يكوف ىذا إَّ باإل اطة بالل ات
ومتعللاهتا من الللا ات.
ولع أىم مفتاح للتاديد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن ىو و ادلصطلح
ومدلولو ا ط مل ب لو ومدلولو الل وي ،وباستعاا تو اليياةية ورلا تو التداولية،
وعذا و لو بنيلو ادلفهوممل الذي ياا رلاوعة ادلصطلاات ادلرتبطة بو تان اللياف
ادلنتامل إليو.
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وةد سبيَّز ااهد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن باستلاار موارد ادلصطلح العريب
صبيعها ،وىو استلاار متعدد األوجو استلاار للاعام العريب ،وةصيصة ا تلاؽ اليت
تتايَّز هبا الل ة العربية يف وتت ادلصطلاات وتفريعها ،والنه من ادلعام اللرآين يف وغ
ادلصطلاات لفظياً ،وا ستفادة من ااهاز ادلفهوممل الكامن ةلف تلك ادلصطلاات يف
ت سيس ادلفاىيم وربديدىا وتفريعها.
وأةَتاً ،إف استعراض ااهد ادلصطلامل عند طو عبد الرضبن جيعلنا نتياءؿ أ
جيب إعادة النظر يف واةت ادلصطلح العريب يف سلتلف اجملا ت الفكرية والعلاية؟ ألَينا
نعيش إ كا ت متعددة يف التعام مت ادلصطلاات ىت ارتبط ادلصطلح ب و اؼ من
ةبي "أزمة ادلصطلح" و" وتى ادلصطلح"؟
و ك يف أف األزمة اليت ناهد ذبلياهتا يف واةت ادلصطلح العريب ادلعا ر ىمل أزمة
متعددة األوجو إذ تعاين بعض ادلصطلاات العربية ادللًت ة تضخااً ملاب ً دلصطلاات
أجنبية ىت إف بعض ادلصطلاات األجنبية تُرصبت بعارات األلفاظ اليت تتزا م على
وظيفة ادلصطلح .ض ً عن وجود تفاوت  -زبطئو عُت الناظر -بُت ادلارؽ وادل رب
عم ىائ من ادلصطلاات ،يضاؼ إىل ىذا علو يوع مصطلاات تتَّيم
العربيُت يف ٍّ
با لتباس ،وذبايف روح العربية ونظامها الصريف ،ومنا ىذه ادلاك ت ىو استيهاؿ
الًتصبة ،وغياب الوعمل باللضايا ادلتصلة بادلصطلح و وغو وترصبتو.
ومػػن ىنػػا ،ػػإف ىػػذه الرؤيػػة الػػيت ملَّلػػت منطلػػق الفيليػػوؼ طػػو عبػػد الػػرضبن يف ملاربػػة ةضػػية
ادلصطلح العريب ُّ
تعد أساساً لبلورة تصوٍر يلوـ على ربرير ادلصطلح العريب مػن ا رهتػاف لبػٌت
كريػػة أو ليػػانية غريبػػة عػػن اجملػػاؿ التػػداويل العػػريب اإلس ػ ممل ،وتػػدؿ -يف الوةػػت نفيػػو-
على أف إ كالية ادلصطلح ىمل إ كالية كريػة ضػارية ةبػ أف تكػوف إ ػكالية ليػانية أو
تلنيػة ،وأف إ ػكا ت ادلصػطلح الػيت نعياػها اليػػوـ ىػمل أ ػ ً ماػكلة تبعيػة كريػة وتلهلػػر
ضػػاري ل ػػذا ػػإف ع ػ ج ادلاػػكلة يب ػػدأ م ػػن الللػػة بال ػػذات ،واليػػعمل إىل ربلي ػػق اإلب ػػداع
الفكري ،والوعمل بالتايُّز الللايف واحلضاري.

:القيم بين واقعية الفعل وسلطة المرجع
مقاربة سوسيولوجية في الرواية العربية
*

الشريف حبيلة
الملخص
 ومدى انسجاامها مجع مجا سجئ سجا د مجف أعجرا أسسج،تقارب الدراسة الرواية العربية يف عالقتها باجملتمع وقيمه
 سجئاق وا قج، وذلجب بتيكيجب األسج اليكريجة ادلرجمرة يف الجسو،،ذلا مرجعيات اجلماعة اليت يكتب ذلا الكاتب العجر

 ومججف بيججا كيججحي ػلرججر القيمججف يف اليججٍت وسججل لديججديئلئجيا س ج ة، وتججد ع لتايَتسججا،مرجعيججات اجملتمججع أو ناقرججتها
ع ى عل الكتابة وسل تشكل القيم عسصراً صباليا وكيحي ؽلكف ل ئاقع احلرئر يف الجسو الروا جف وإىل أي مجدى ؽلكجف
 الكييجل دبقاربجة عالقجة،ل كاتب مسايرة الئاقجع كجل سج ا األسج ة ذبيجب عسهجا الدراسجة باسجتددا ادلجسه السئسجيئلئجف
.اليف الروا ف جبدلية الئاقع وادلرجع
. الرواية – اخل اب – ادلرجع – اإليديئلئجيا – السو:الكلمات المفتاحية
Values between Realistic Action and Authority of the Reference:
Sociological Approach to the Arabic Novel
Abstract
This study approaches Arabic novel in its relation to society and its values, and its
compatibility with the prevailing norms in the society that the Arab writer writes for. It
dismantles the implicit intellectual foundations in the text, whether they agree with
frame of reference of the society or contradict it – with a view of changing it. The study
addresses following questions: how values appear in the artistic expression? Does
ideology have authority over writing? Do values possess an aesthetics element? How
reality appear in text of the novel? To what extent can the writer cope with these
realities?
The study answers these questions using sociological methodology, as it enables
understanding the relationship between art of the novel and dialectics of reality and
authority.
Keywords: Novel, Discourse, Frame of Reference, Ideology, Text.
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مقدمة:
تقجارب الدراسجة عالقججة األدب بجالقيم وادلرجعيججات اليكريجة ،والئاقججع اإلنسجاين ،وربديججداً
ع ججد الت جئاز ب ججُت انتم ججاق األدي ججب العق ججدي والاق ججايف والعم ي ججة اإلبداعي ججة ،وسيمس ججة السم ججئذج
الار ،يف عر الكتابجة الروا يجة العربيجة .وع جى الجرغم مجف زلجاو،ت بعجا الجروا يُت اسجتامار
قججيم اجملتمججع ،وافتيججاق بعججا السقججاد يججا بئصججيها عسصججراً مهم جاً يف ق جراقة الروايججة ،ج بعججا
احلداثيُت العرب ػلتيئ بالسمئذج الار ،،وما ترتب ع يه مف إشجكا،ت يف اإلبجدا والسقجد
العربيُت ،ال يف مل يتمكسا مجف ربجدي تقاليجد الكتابجة السجا دة عمئمجاً ،لت جٍت رييجة نابعجة مجف
مرجعيججات اجملتمججع الج ي يستمججئ إليججه ،دو ا،نع جزا عججف الاقا جات األخججرى ،يف فججُت ت ججٌت
خر رييةً تعجرب عجف ا،نتمجاق العجر ،واإلسجالمف يف كتابجامم ،دو إعلجا ٍ لئاقجع أُمجتهم
ٌ
بعا ُ
حبس ججساته وس ججي اته ،كت ج جئا ع ججف اإلنس ججا يف أط ججى ص ججئرا ،ويف حل ججات س ئ ججه ،يق ح ججئ
الق يح ،وػلسسئ احلسف.
وتت ئر إشكالية الدراسة يف أ اليائة بُت الكتابجة الروا يجة ومرجعيجات اجملتمجع ،الج ي
يكتججب لججه الروا ججف العججر ،،قججد و ججرت ل ججافاُت مسججافة ل اججد فيججا عالقججة الروايججة بججالقيم
واألخالق والديف؛ جد يؤ را سؤا  :كيحي يعرب الروا ف عجف سج ا ادلئاجئعات واإلجابجة
عسججه اججاعي مججف فججدة ونئعيججة اإلشججكا،ت الججيت تئاجججه ال افججث العججر ،أو ادلسج م ،وق ججه
الروا ججف؛ إذ انتق ج إش ججكا،ت الكتاب ججة الروا ي ججة عام جةً والسقدي ججة بئج ججه خ ججاىل إىل مس ججتئى
الص جرا اليكججري؛ إذ تت ججارز األيججديئلئجيات ،وكججل يججدعف امججتالم اليهججم الصججحيح لئ ييججة
الرواي ججة ،وعالقته ججا ب ججالئاقع ومرجعي ججات اجملتم ججع ،وك ج ج ا ادل ججد  ،شل ججا أدى إىل بع ججا اخل ج ج
ادلياسيمف وادلعريف ،وفىت التعصب األيديئلئجف يف استددا س ا القرايا .ومجف سسجا ،ج
س ا الدراسة تسعى إىل مساقشة إشكا،ت اخل جاب الروا جف يف ارت ا جه بجالئاقع ،واخل ييجات
اليت تؤ ر اجملتمع ،وتؤس ل كتابة؛ سئاق أكان إبداعاً أ نقداً.
يف ا ججئق اإلش ججكالية الر يس ججة ل دراس ججة ،وم ججا ارت ج ي ججا م ججف إش ججكا،ت ،ؽلك ججف ربدي ججد
أسدا الدراسة يف ا يت:
ٔ .تعر القيم األخالقية اليت تشال الرواية

العربية.

القيم بُت واقعية اليعل وس ة ادلرجع :مقاربة سئسيئلئجية يف الرواية العربية

الشريحي ف ي ة 115

ٕ .الكش ججحي ع ججف أس ججم ادلرجعي ججات ادلعر ي ججة واأليديئلئجي ججة حلر ججئر الق ججيم ،واخل ججال
خبصججئىل قيمتهججا اليسيججة واليكريججة يف اخل ججاب الروا ججف ،وفججدود اسججتدداماما يف التح يججل،
ونتا اه.
ٖ .الئقئ ع ى مدى مصداقية القيم األخالقية وع ميتها بئصيها مقياساً نقدياً.
وتأسيسجاً ع ججى ذلججب ،نسججا نسججأ  :سججل مججف احلريججة اإلبداعيججة ذبججاوز قججيم اجملتمججع وسججل
الئاقعيججة تعججٍت نقججل الئاقججع كمججا سججئ بتياصججي ه فججىت لججئ كججا ق يح جاً أليس ج و ييججة األدب
التع ججَت عججف واقججع اإلنسججا بكججل صججئرا؛ ق يحهججا وصبي هججا وسججل اإلبافيججة اججرورة صباليججة أو
خيججار أيججديئلئجف وكججل سج ا األسج ة تقججئد إىل السجؤا ادلركججزي ،وسججئ :مججا مئاججع القججيم يف
عر الكتابة الروا ية
وتسججتمد الدراسججة أعليتهججا مججف تراجججع القججيم األخالقيججة ،رب ج غ ججاق احلداثججة ،وأص ج ح
احل ججديث عسه ججا ي ججتهم بأن ججه وعج ج  ،عالق ججة ل ججه باإلب ججدا  ،وم ججف ق ج ج الكتاب ججات الس ري ججة
والت يقججات العم يججة الججيت تججسه ضلججئ تك جري القججيم األخالقيججة بئصججيها مقياس جاً نقججدياً -يف
مقابججل ت ججب الججيت تسكرسججا -دبججا ؼلججد العم يججة اإلبداعيججة ،خاصجةً اإلبججدا الع جر ،اإلسججالمف.
ومف سسا تربز أعلية إثارة ادلئائ ن ريجاً وإجرا يجاً ،ومساقشجة اإلشجكا،ت الساصبجة عجف تياعجل
الرواية العربية مجع الئاقجع ومجا يترجمسه مجف قجيم وأخجالق؛ بايجة التئصجل إىل بعجا ادلقًتفجات
لت ججئير رييججة نابعججة مججف مرجعيججات اجملتمججع ال ج ي يعججين يججه الكاتججب والساقججد والقججار ع ججى
الس جئاق ،مججف دو إعلججا ادلشججًتم اإلنسججاين بججُت بججٍت ال شججر ال ج ي تيراججه الي ججرة اإلنسججانية،
ولعل القيم سف التمايل احلقيقف ذل ا الي رة.
وتقتصججر الدراسججة ع جى الئصججحي والتح يججل لسمججاذج روا يججة عربيججة ذات تئجهججات كريججة
سلت يججة ،شلججا يسججمح -إىل فججد مججا -ب جت م ال ججاسرة يف صججئرسا ادلتسئعججة وادلتساقرججة .وق ججل
الئص ججئ إىل ذل ججب ك ججا ع ججى الدراس ججة أ تس ججاقن ميه ججئ األدب وو ييت ججه ،الت ججرق إىل
قرية ا،لتزا  ،وما يًتتب ع يها يف عم ية الكتابة.
ول جما كانج الدراسججة تصججسحي اججمف الدراسججات السئسججيئلئجية ،قججد اعتمججدت ادلججسه
السئسيئلئجف لتشديو ال اسرة ،إاا ة إىل التأويل ال ي  ،مسجاىل مسجه ،يف الئصجئ إىل
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ادلعججٌت امتمججل؛ ذلججب أ الروايججة ججف  ،يعتمججد ادل اشججرة ل ججئح .أمجا عيسججة الججدرس كانج مججف
ُكت جاب ت سّ جئا ك ججرة األدب اإلس ججالمف ،وُكت جاب خ جريف يس ججرو إىل الكتاب ججة بئص ججيها ع جالً
متحرراً  ،ػلكمه قيد.
أوالً :المنطلقات والتأسيس :هل من مشروعية؟
مئا ج ججئ الق ج ججيم يف الرواي ج ججة متش ج ججعب معقج ج ججد ،ربكم ج ججه مي ج ججاسيم تتا ج ججَت بتا ج ججَت الج ج ججريى
وادلرجعيات ،تتاَت ت عاً ل لب را ق التح يل والستا ؛ ل ا كا لزاماً ربديجد ميهجئ األدب
وو ييته ،والسقد وو ييته ،وادلرجعية ،والديف ،والرواية والئاقع ،واحلداثجة؛ وسجف مصج حات
سبال مياتيح ؽلكسها مساعدتسا ع ى ولئج مئائ مهم سئ القيم يف الرواية.
 .1المرجعية:
اخت ي ا راق يف ن رما إىل األدب ،الًتكيز ع ى و ييته "ولدت الس رية األخالقيجة
يف ادلرجعيججة ...اسججتمدت بالتججدري بجُ ْعجداً جديججداً واسججع التججأثَت مججف خججال مججا أُسججسد لججددب
مف مهمات تع ئية لصاحل احلركات الائرية والتحررية والتقدمية".

ٔ

وقججد اسججتدد أ ال ججئ األدب يف تاقيججحي احلججرس ،يف فججُت أسججسد أرس ج ئ إىل ادلأسججاة
و يية ت هَت السي ؛ إلكسايا مساعة أخالقية .وكانج التعجاليم الديسيجة قجد رأت يف األدب
اسججتمراراً لدخالقيججة الديسيججة ،خال جاً ل ئاقعيججة ا،ش جًتاكية الججيت عججد ِ
ت األدب سججالفاً قي جاً،
َ
ي ئر احليجاة ويئجههجا لتحقيجق العدالجة ا،جتماعيجة .أمجا الئجئديجة رفج ميهجئ ا،لتجزا ،
معتج ج ججربًة الك مج ج ججة مئقي ج ج جاً ومسج ج ججؤوليةً؛ إذ يكج ج ججئ ادلئقج ج ججحي األخالقج ج ججف يف األدب ردي ج ج جاً ،أو

ٕ

اجتماعي جاً ،أو ديسي جاً ،أو سججيياً ،وتتحججدد مرجعيتججه بقججدر إسججهامه يف السشججاإل اإلنسججاين.
وترى الس رية الشك ية أ األدب سجئ عاليجة ذلجا قئانيسهجا اخلاصجة ،وأدامجا ال اجة ،وأ قيمتهجا

ٔ اخل يب ،فسا  .بس اويسف ،زلمد رمرا  .آفاق اإلبداع ومرجعيته فيي عرير المعلوماتيية ،دمشجق :دار اليكجر،
إلٔ ، ٕٓٓٔ،ىلٖٔ.
ٕ ادلرجع السابق ،ىلٕٖ.
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اجلماليججة زبت ججحي عججف القججانئ األخالقججف وا،جتمججاعف؛ ألذججا نابعججة مججف ذات األدب نيسججه،

ولي مف خارجه؛ٖ ل ا فررته مف اإلسقا ات اإل ارية.

وازدادت ادلرجعيج ج ججة يف الق ج ج ججر العش ج ج جريف تعقي ج ج ججداً نتيا ج ج ججة تعج ج ججدد الس ري ج ج ججات الي س ج ج ججيية
واأليديئلئجيات وا،كتشا ات الع مية ،وما أفدثتجه احلربجا العادليتجا مجف دمجار لإلنسجانية.
اججيا الق ججيم يف م ججع القججر احل ججادي والعش جريف ،وانتي جاق ادلرجعي ججات ،واخ ججتالإل مع ججايَت
األخالق ،واختالإل معايَت اجلما واليف ٗ،وسئ األظلئذج ادلهجيمف يف اليجف األورو ،،الج ي
يسسام مع ادلسار التارؼلف ل يكر الار ،،بجدقاً بانشج ار اليجرد وع ئديتجه ل كسيسجة ،وانتهجاقً
دبرف ة الع ث ادلعاصرة ،وبالرغم مف ذلب س ا احلركات ثرية باإلمكانات التع َتية.
ويف ادلقابججل ،يئجججد األديججب ال افججث عججف اخلججَت واحل جق واجلمججا  ،ال ج ي تد عججه عقيدتججه
وم ججا تس ججتدعيه م ججف أدوات التع ججَت إىل ال ججدعئة إىل الق ججيم اإلنس ججانية ،عارا ج جاً قر ججايا زب ججد
اإلنسججا بئصججيه إنسججاناً ،وذلججب خال جاً ل مج اسب األدبيججة ادلس اق جة م جف سججيات سباججل ن ججرة
اإلنس ججا الا ججر ،إىل اإلنس ججا والك ججئ واحلي ججاة ،وس ججف س ججيات  ،سبا ججل مرجعي ججة لددي ججب
ادلس ج م ادلدت ججحي ثقا ي جاً ،ال ج ي ؽلكسججه -بججالرغم مججف ذلججب -أخ ج مججا  ،يتعججار مسهججا مججع
الاقا ججة ام يججة إلغسججاق التارب جة األدبيججة .يقججئ مججاك بالنججب يف ذلججب" :سججابقاً كججا الججديف
ق  ،وخصئصاً يف ن مه ادل س ية ادلعسئية واألخالقيجة ،سجئ سجد اذلامجات ادلشجككة.
ب ججدأت عم ي ججة رب ججيم األيقئن ججات سب ججزق ادل ججُال وادل ججاد ال ججيت ادل ججا كان ج مق ئل ججة يف شل ك ججة
اليسججئ  ٘".ويف س ج ا اجلججئ مججف تججداخل ادلرجعيججات ،سججل ؽلكججف احلججديث عججف مرجعيججة ألدب
مرت دبتاَتات السي ال شرية ،أما تئججه الجسو ضلجئ الجداخل وال حجث ع ميجاً عجف مرجعيجة
مستمدة مف ال اة و ريقة األداق األد،
ؽلكججف احلججديث عججف مرجعيججة لججددب تسسججام مججع واقعسججا الاقججايف ،اإلسججال ع جف ريججق
مصادرا (القر والسسة) "أقا تصئراً جديداً ل كئ واجملتمع واإلنسانية؛ جالكئ خ قجه ا
مئجه بعسايته س حانه ،وسئ يف فركيتجه ؼلرجع لقجانئ وافجد
تعاىل مف عد  ،وكل شفق يه ّ
ٖ ادلرجع السابق ،ىلٖٖ.
ٗ ادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٖٙ
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 ،تيججاوت يججه ،وتتاسججد يججه صججيتا أساسججيتا علججا :التكامججل والتعااججد -ولججي الترججاد
والتس ججاقا كم ججا يف ادلادي ججة اجلدلي ججة ...-وتص ججئرا ضل ججئ اجملتم ججع ق ججا م ع ججى أس ججاس الئف ججدة
ال شرية ،وفدة يف اخل ق ،ووفدة يف الااية ،ووفجدة يف العمجل والسج ئم ،ووفجدة يف التئججه
ٙ
إىل اخلالق عز وجل ...وتصئرا ذباا اإلنسا قا م ع ى أنه اخل يية ادلكر يف األر ".
وحبسججب زلمججد ق ججب ،ج إدرام رلججا،ت اليججف اإلسججالمف و يعتججه ربتججاج إىل إدرام
يعة التصئر اإلسجالمف ل كجئ واحليجاة واإلنسجا  ،ومجف سج ا التصجئر يتئلجد العمجل اليجٍت.
ويرى زلمد عاد اذلامشف أنه إذا أردنا إرساق شدصيتسا األصي ة ووجئدنا احلراري ،ع يسجا
ت ججٍت التصججئر اإلسججالمف ل حيججاة والئجججئد أساسجاً كريجاً ألدبسججا؛ أل األدب الج ي يعججرب عججف
كر اإلنسا وقيمه ،يستئرد األصل اليكري والعالج ا،جتماعف لقرجاياا ،دو عجر
وما ججه يف أُمتججه ، ،ؽلكسججه إغسججاق التاربججة العادليججة لججددب دبججا
مججا يقت ج ع ججى قججيم اإلنسججا ُ
ػلتججئي ع يججه األسججاس اليكججري حلرججارته ،ودبججا ؽلسحججه مججف مع يججات كريججة وإنسججانية ،جججديرة
ٛ
بأ تاٍت األدب العادلف.

ٚ

لج ا ؽلكججف لدديججب ادلسج م أ يسججتييد مججف ا داب العادليججة ،يصججدر أدبججه عججف ذباربججه
ومعاناتججه لقرججايا عصججرا م جف تصججئر إسججالمف ل كججئ واحليججاة واإلنسججا ؛ ذلججب أ "التصججئر
األصججيل يعك ج س جاً أصججيالً ،والتصججئر الججدخيل يعك ج س جاً دخججيالً ".يقججئ زلمججد ق ججب:
"واليسججا يف مراف ججه الججاالث -مرف ججة الت قججف مججف ن رججات الئجججئد ادلشججعة ،ومرف ججة التياعججل
الججداخ ف مججع س ج ا الس رججات ،مرف ججة التع ججَت عججف س ج ا التياعججل يف صججئرة صبي ججة مئفيججة-
يصدر عف (تصئر) معُت ذل ا الئجئد ك جه ،ودلكانجه سجئ مجف سج ا الئججئد ،وسجئاق كجا سج ا
التصججئر واعيجاً متيق جاً أو كججا كامسجاً يف أعمججاق الججسي يمججا وراق الججئعف ،هججئ دا مجاً الج ي
ػلدد صئرة الت قف ،وصئرة التياعل ،وصجئرة التع جَت ...سج ا التصجئر سجئ الج ي ؽليجز سجاً عجف
ف ،و ساناً عجف سجا  ،ع جى قجدرة سجعة التصجئر ومشئلجه يكجئ عمجق اليجف الج ي يصجدر عسجه
وأصالته ٜ".وؽلكف ذل ا اليكرة أ تشكل أساساً نس ق مسه ل تعامل مع الرواية العربية.
 ٙعروي ،زلمد إق ا " .فرئر األدب اإلسالمف :مقاربة نقدية" ،مجلة األمة ،صبادى ا خرةٔٗٓٙ ،س ،ىل.ٗٚ
 ٚق ب ،زلمد .منهج الفن اإلسالمي ،بَتوت :دار الشروق ،إل ، ٜٖٔٛ ،ٙىل.ٔٙ
 ٛاذلامشف ،زلمد عاد  .اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مكة ادلكرمة :مكت ة ال الب اجلامعفٔٗٓٙ ،س ،ىلٗ٘.
 ٜادلرجع السابق ،ىل٘٘.
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 .2الحداثة العربية:
ي سب جابر عصيئر إىل القئ " :إ الكال ادلرسل عف غرابة احلداثيُت العرب الج يف
نق ئا نتا مدرسة كريجة ذات صج اة سجيية وااجحة ،وتجرت بأزمجة إنسجا غجر ،أوصج ته
تركي ته الاقا ية اخلاصة ،إىل أزمة ماجايرة وا جًتا أنسجا  ،نسجت يع أ نسجحب أزمجة اإلنسجا
الاججر ،ع ججى اإلنسججا العججر ،كججال ججاسرا غججَت با سججه ،وا جًتا قججا م ع ججى قيججاس سلتججل...
ادلؤكججد أ معر ججة مججا يف الججئ ف ادلتق جد مججف أ كججار وتيججارات واخًتاعججات أمججر فيججئي، ،ز
ألي ت ججع إىل ادلسججتق ل .ادلهججم أ نعججر مججا يججد ع بسججا إىل األمججا  ،ونرججع مججا نأخج مئاججع
ادلساقلة .ويزيدنا وعياً ب لب معر ة ذبارب نصحي العامل ا سيئي اجلديد اليت أث تج أنجه ،
يئجججد ظلججئذج وافججد وفيججد ل تسميججة اإلنسججانية ،وأ ثقا ججة العججامل ك ججه تتاججه إىل التسججئ الاقججايف
اخلججالق ال ج ي سججئ أ ججق ميتججئح مججف التياعججل بججُت أ جرا متكا ججة يف اع يتهججا ع ججى امتججداد
الكججرة األراججية .و ،ؽلكججف أ نيعججل ذلججب إ ،إذا كسججا نيهججم تع ّق جد ال ح ججة الزمسيججة ل اقا ججة
العربيججة ،مججف فيججث سججف حل ججة ذبمججع بججُت األزمسججة ك هججا ،وذبججاور مججا بججُت ادلااججف واحلااججر،
ثقا ة األنا وثقا ة ا خر ،دو ئاصل وع ى ضلجئ يت جاد التجأثر والتجأثَت ،األمجر الج ي غلع سجا
يف أمج ج احلاج ججة إىل متابع ججة الا ججرب والع ججامل ك ججه يف أف ججدث مسازات ججه اليكري ججة واإلبداعي ججة
والعم ي ججة ومساقش ججة مئا ججئعات زب يس ججا ال ججيت ضل ججاو ذباوزس ججا يف الئق ج نيس ججه ٔٓ".والسج جؤا
ال ي مل يسأله جابر عصيئر سجئ :سجل ؽلكجف ا،ن جالق مجف األصجل اليكجري الاجر ،ل تع جَت
عف قرايا عربية ذات خصئصية سلت ية وسئ مل يشر أيراً إىل أ كاَتاً مف األدباق العجرب
يعتمدو ادلس قات اليكرية الاربية مرجعيات ل تع َت عف واقع سلت حي ،متاس اً التياصيل.
ويصل عصيئر إىل صب ة أمئر يئصف يا الش اب ،مسها:

ٔٔ

 ا ججرورة تع ججديل ثسا ي ججة األن ججا وا خ ججر ،يف ع ججامل أصج ج ح قري ججة كئني ججة ،وتا ججَت عالق ججاتادلااقية بُت دو العامل بيعل ثئرة ا،تصا،ت احلدياة.
ٓٔ عصججيئر ،جججابر" .احلداث ججة العربيججة :مئقججحي م ججف الئاقججع واألدب والسقججد" ،دب ييي الفقافي يية ،س ،ٛعججدد ،ٛٚأغس ج
ٕٕٔٓ  ،ىلٖ.ٜ
ٔٔ ادلرجع السابق ،ىل٘.ٜ
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 احلداثة العربية يف السقد سف زلاولة طل ٍة ا،ستاابة لتحجديات أديجا العجر ،ادلعاصجر،يف عالقتها دبشكالت الئاقجع السجئعف الج ي يعجرب عسجه سج ا األدب ،مئازيجاً وناقجداً لجه د،ليجاً،
ورا راً لقمعه وزب يه.
 احلداثة العربية ي ا ادلعٌت ،ومف س ا ادلس جئر ،سجف مئقجحي مجف الئاقجع ،ومجف األدب،ومف السقد ع ى السئاق.

وسستساو األمر الااين والاالث بشفق مف التيصجيل .أمجا الاجاين ج تجاريخ السقجد العجر،
يؤكججد ربيججزا األيججديئلئجف ،وعججد مسججايرته األدب العججر ،ادلعججرب عججف واقعججه ،وس ج ا مججا فججدث
ل روا ججف صليججب الكججيالين ال ج ي ذباس ججه نقججاد عص ججرا ،بججالرغم مججف تع ججَتا -كمججا قججا ج ججابر
عصيئر -عف الئاقع ،ق ألنجه كجا يس جق يف أدبجه مجف مرجعيجة إسجالمية ،والسقجد يف ت جب
اليججًتة كججا أغ ججه ماركسججياً؛ إنججه ربيججز عججرب عسججه صليججب زليججئه بقئلججه" :أنججا أكاججر فزن جاً ع ججى
رفيججل الكججيالين ، ،ألنججه أديججب ع ججيم ،ولكججف دلججا عانججه مججف ذباسججل ا خجريف ضلججئا هججئ حبججق
راح اججحية الش ج ية (دبعججٌت الق يججة واحلزبيججة) وذباسججل ماججل س ج ا الرا ججد العمججالق دليججل ع ججى
السقئإل األخالقجف لجدى ادلاقيجُت ٕٔ".لج ا ج كجال عصجيئر تسقصجه ادلصجداقية ،قجد غيجل
عف فقيقجة كجا ع يجه الت جرق إليهجا .وأمجا بالسسج ة إىل األمجر الاالجث جيمكف القجئ عجالً إ
احلداثججة العربيججة سججف مئقججحي مججف الئاقججع واألدب والسقججد ،وسججئ أمججر بججدسف بججالرغم مججف وجججئد
راق أخججرى سلت يججة ،لكجف عصججيئر يُهمججل العسصججر األسججم الج ي يع ججف سج ا احلداثججة سئيتهججا،
وسئ ادلس ق اليكري ،ما ادلرجعية اليكرية اليت تُؤس دلال س ا ادلئقحي
ووس ج س ج ا الق ججق واجلججد اليكججري ضب ج احلداثججة زلمججئ،ت ميهئميججة عججدة ،وأبعججاداً
مت ايسججة ،ولكسهججا ت قججى مججع ذلججب ك جه امتججداداً يعيجاً ل ق ججق الاججر ،،وااج رابه اليكججري .أمجا
احلداث ججة يف الئاق ججع الع ججر ،ججف "سباج جل احلاج ججة إىل انيا ججار أو زلزل ججة كم ججا ف ججدث يف أوروب ججا
وغَتسا ...إذجا تسج مجع وسج الرغ جة يف التاديجد ...سج ا الرغ جة والقجئى تعمجل ك هجا يف
الي ججرة السججئية عم جالً متئازنجاً ،عمجالً سججئ يججد ع ل سمججئ والت ججئر والتاديججد يف دربججه القججئ ...
ٖٔ
س ا الي رة ذبعل مف التاديد بساق يستييد مف كل عمل صاحل يف تاريخ اإلنسا ".
ٕٔ جريدة الندوة ،ادل حق األد ،،ادلم كة العربية السعئدية ،عددٕ ،ٔٔٔٙاألفدٓٔربيع األو ٔٔٗٙس.
ٖٔ السحججئي ،عججدنا ع ججف راججا .األدب اإلسييالمي :إنسييانيته وعالميتييه ،الريججا  :دار السحججئي ل سشججر والتئزيججع ،إلٕ،
ٔٗٓٚس ، ٜٔٛٚ/ىل.ٕٔٛ
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وإذا كا مف ارورات التحديث يف األدب عامجةً والروايجة بئججه خجاىل ا،سجتيادةُ مجف
التا ججارب الاربي ججة ،ججال يع ججٍت ذل ججب اس ججت دا ق ججيم غربي ججة بق ججيم اجملتم ججع ادلسج ج م وتص ججئراته،
وترججميسها األدب بئصججيه م ه جراً كري جاً فرججارياً؛ إذ  ،مججانع ل تيججارات الئا ججدة (إذا كان ج
ارورة راسسة) أ تتياعجل مجع مت جات األُمجة ،وتسصجهر يف بئتقتهجا ،جأي ان عجاث فرجاري
وثقججايف ػلتججاج إىل مساججز ا خججر احلرججاري ،خاصجةً يف مرف ج ٍجة كججاليت يعيشججها اجملتمججع ادلسج م،
فيث ؽلرف مف ا،قت اس إىل التأسي واإلبدا ال ايت.
 .3مفهوم األدب ووظيفته:
يق ججئ ت ججئدورو " :أسبس ججب ب ججئق صل ججاة خيي ججحي ق ججل أ أغ ججئىل يف س ججئة أل ج ج(ما س ججئ)
األدب  ٔٗ".وال ججاسر أ ربديججد (أو اختيججار) ميهججئ لججددب سججئ أمججر صججعب؛ ألنججه ؽلاججل
كيان جاً معقججداً متعججدد ادلرجعيججات ،ولكسججه مججع ذل ججب ي ججؤدي عم ججه يف ميججدا العالق ججات بججُت
األشجداىل والعالقججات ا،جتماعيججة ٔ٘.ييجرق (تججئدورو ) بججُت ادليهجئ الججئ ييف وادليهججئ
ال سيئي ،ال ج ي ِف يسجمحا بتح يجل عجدد مجف الستاججات ادلئصجئ ة باألدبيجة ،ويرجيحي ميهجئ
اخل اب؛ الس َت ال سيئي ل ميهئ الئ ييف ،ستددا ال اة اليت تست ع جارات ،ان القجاً مجف
ادليججردات وقئاعججد السحججئ ،التسسججيق يمججا بيسهججا وإيرججافها اججمف سججياق اجتمججاعف ثقججايف،
لتتحججئ (ال اججة) إىل خ ججاب متعججدد األشججكا واألجسججاس ،تستمججف إىل ادلججادة ال ائيججة بقججدر
ٔٙ
انتما ها إىل أيديئلئجية اجملتمع امددة تارؼلياً.
ولك ج ججف بع ج ججا السق ج ججاد ييرق ج ججئ ب ج ججُت الق ج ججيم اجلمالي ج ججة والق ج ججيم العقا دي ج ججة واأليديئلئجي ج ججة
والاقا يججةَ ،تكججزو ع ججى القرججايا ذات األبعججاد العا ييججة أو السياسججية أو ا،جتماعيججة ،مججف
دو استمججا بال سججاق اليججٍت الج ي يع ججف العمججل صججية األد ،،وػلججدد جسسججه ،لتصج ح األنجئا
جا خج ُجر ع ججى
األدبيججة يف ماججل س ج ا الدراسججات متداخ ججة  ،فججدود اص ج ة بيسهججا ،ويركججز بعج ٌ
ال اة وتشكيالما دبسأى عف القيم ،يف الئق ال ي  ،ؽلكف يه اليصل بُت عساصجر العمجل
األد( ،الشكل وادلرمئ ) إ ،لررورات الدراسة.
ٗٔ تججئدورو  ،تزيييتججا  .مفهييوم األدب ودراس ييات أ يير  ،ترصبججة :ع ججئد كاسججئفة ،دمشججق :مسشججئرات وزارة الاقا ججة،
ٕٕٓٓ  ،ىل٘.
٘ٔ ادلرجع السابق ،ىل.ٙ
 ٔٙادلرجع السابق ،ىل.ٔٛ-ٔٚ
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وتأسيسجاً ع ججى مججا سج ق ،ؽلكججف القججئ إ األدب وسججي ة مادتججه ال اججة ،وو ييتججه السججمئ
باإلنسا كراً وس ئكاً ،بت جٍت القجيم اإلسجالمية واإلنسجانية ،وا،لتجزا بالصجدق شجر اً أساسجاً
يف الكتابة عف قرايا اجملتمع ،جاألدب الج ي ي تقجف مجع عساصجر الي جرة ،مس قجاً مسهجا ،سجئ
أدب ي تقف مع اإلؽلا  ،له ذاه وأسدا ه.
ول لب ترت ال ات عسد زلمجد إق جا بجاليف ،يقئيهجا ويجد عها إىل عجل اخلجَت ،وتجرت
أير جاً باحلي جاة ،تصججئر نيسججها ذات جاً عاشججقة ،متحججررة مججف قيججئد العججامل ادلتاججَت ،خالججدة ،غايججة
سهججا احليججاة يف قئمججا وكماذلججا ٔٚ.إذججا ن ججرة يتما هججا األدب اإلسججالمف ،معججرباً عججف ذبربججة فيججة
بأس ئب صبيل ،فيث يشًتم مع غَتا مجف ا داب يف التع جَت ،وؼلت جحي عسهجا مرجمئناً؛ إنجه
تع َت ٍت ساد عف الكئ واحلياة واإلنسا و ق التصئر اإلسالمف.
وأمجا فجديث السقجد سؤسسجه بالسجؤا ا يت" :سجل يكتجب الساقجد لي جة متميجزة تعجين يف
أبراجهججا العاجيججة ،تعججين ل يججف والسقججد وفججدعلا ،أ أ الساقججد لججه و ييججة أخججرى مقدسججة سججف
تربيججة ال ج وق اليججٍت الصججحيح لججدى السججاس ،وإش جراكهم يف ادلتعججة الس ييججة ،والا ج اق اليكججري
والروفججف ال ج ي يق ججئ ع يججه باعت ججارسم اجلمهججئر ادلسججته ب ،وباعت ججارسم الق ججا الع جريا
ٔٛ
ادلستهد ".
غلي ججب صلي ججب الك ججيالين ع ججف ذل ججب ،ق ججا الً" :ل سق ججد بج ج لب رس ججالة تع يمي ججة وتئجيهي ججة،
وفصججرا بججُت اخلاصججة وأروقججة اجلامعججات واما ججل األدبيججة ،إسججدار ك ججَت ل سقججد ول امهججئر معجاً.
قججد تاججئر ثججا رة بعججا السقججاد ذل ج ا الكججال ويعتربون جه رداً لدمججئر لاججَت يعتهججا ،ويقئلججئ إ
السقججد ع ججم كال ججب واذلسدسججة واليقججه والكيميججاق ،وؼلرجئنججه ب ج لب مججف دا ججرة الشججع ية ،ألنججه
ٜٔ
أفد التدصصات اليت ربتاج إىل خربة ودربجة واسجتعداد خجاىل بالسسج ة ل ساقجد وادلت قجف".
وع ى س ا ،الكيالين يقجد رييجة تقجًتب مجف ادليهجئ الاقجايف ،والسقجد ادلجدين ،رييجة تستقجد
"إمربياليججة" ادلؤسسججة اجلامعيججة الججيت ربتكججر السقججد ،وسبسعججه م جف القيججا بئ ييتججه اجلماسَتيججة ذبججاا
ادلت قف ،ي السقد عسدا طل ئياً ساُت األروقة األكادؽلية.
 ٔٚفكيم ،رااف " .سية اليف عسد إق ا " ،مجلة األمة ،س ،ٙعددٔ ،ٙزلر ٔٗٓٙس ،ىلٕٓ.ٕٔ-
 ٔٛالكيالين ،صليب .آفاق األدب اإلسالمي ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،إلٕٔٗٓٚ ،ه ، ٜٔٛٚ-ىلٗ.ٛ
 ٜٔادلرجع السابق ،ىل٘.ٛ
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وي سب دري صاحل إىل أ السقد يسمئ يف ثقا ٍة سبسحجه التجأثَت يف ال ُقجراق ،وسجئ ي مجح
أ يكججئ تسئيري جاً تع يمي جاً ،يتئجججه إىل شججرػلة أوسججع إذا زبيججحي مججف لاتججه ادلعقججدة وانشججاا،ته
السد ئية .ساقد دور يف فياة اجملتمجع ،ودورا ججزق مجف ادلمارسجة السقديجة الجيت يشجدد إدوارد
سجعيد ع ججى ابعهجا الججدنيئي ادلسشججال بالعم يجات ا،جتماعيججة؛ إنججه شلارسجة اجتماعيججة حباجججة
إىل إغلاد قسئات تئاصل مجع اجملتمجع ،فجىت لجئ ااج ر إىل التديجحي مجف ابعجه ا،صج الفف
ٕٓ
ادلعقد.
ويف معر إجابته عف السؤا ادل روح :سل السقجد وسجي بجُت اجملتمجع واليسجئ يقجئ
نججئرثروب جراي" :ع ججى السقججد أ يكججئ وسججي اً بججُت األدب واجملتمججع أل و ييتججه األساسججية
س ججف أ ييح ججو أو ً،العم ججل األد ،الس ججياق ا،جتم ججاعف دل ججا يدرس ججه ٕٔ".وس ج ج ا دع ججئة
صرػلة إىل السقد لكف يسيتح ع ى صبهئر ال ُقراق عامةً ،ويقئ بئ ييجة تئعئيجة تع يميجة زبرججه
مف دا رة التدصو األكادؽلف اليت فصرته يف ة ق ي ة جداً.
 .4الرواية والواقع:
عاجلج كتججب الدراسججات األدبيججة عالقججة األدب باحليججاة ،و ،سججيما الروايججة الججيت يسججمح
شججك ها ادلججر بتئ يججحي الئاقججع بسالسججة ،و ججق الرييجة اليسيججة واليكريججة ل روا ججف ،و"سكج ا نججرى
أ اختيار األديب دلئقيه اليكري أو دلرمئ عم ه األد ،إظلا يستسد ع ى دعامتُت:
 األُوىل :ادلعتقد اليكري لدديب. والااني ججة :التش ججديو الص ججحيح دلش ججاكل اجملتم ججع وسج ج ياته وافتياجات ججه واألسج ج ئباألمال حلركته الشام ة ،ا،رت اإل بُت الدعامتُت ارت جاإل عرجئي ،ومجف نجه مجف الصجعب
ٕٕ
اليصل بيسهما ،دلا بُت ا،ثستُت مف عالقة مت ادلة وتأثَت مت اد أيراً".
وكججل عمجل أد ،يعججرب عججف قرججية إنسججانية تشججال الججئعف اجلمججاعف ،ويججدرم يججه الروا ججف
عمق الئاقع ،يرت عرجئياً بجاجملتمع ،يعجين يجه ،ويتصجل بجأ رادا ،ويف الئقج نيسجه ؼلرجع

ٕٓ النقد والمجتمع ،حوارات ميع :روالن بيارت -بيو د ميان -جيا درييدا -نيورثروب فيرا  -إدوارد سيعيد-
جوليا كريستيفا -تير إيجلتون  ،ترصبة وربرير :دري صاحل ،دمشق :دار كسعا  ،إلٔ ، ٕٓٓٗ ،ىل٘.ٙ-
ٕٔ ادلرجع السابق ،ىل.ٜٚ
ٕٕ الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٓٓٔ.
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مجف فيججث الشججكل لقئاعجد بسيججة سيججة متميجزة ٕٖ.الروايججة إىل جانججب خصيصجتها األدبيججة سججف
ججاسرة ثقا يججة ،تسججاسم يف تشججكيل بسيجة ثقا ججة اجملتمججع ،بئصججيها" :إنتاججاً ثقا يجاً يش ج ه غججَتا
مف اإلنتاججات الاقا يجة، ،رت ا جه بجالئاقع ا،جتمجاعف ،كسشجاإل ػلقجق التئاصجل ويقجئ بجدور
شلاث ججل دل ججا تق ججئ ب ججه األش ججكا األخ ججرى ،وال ججيت يستاه ججا اجملتم ججع ويس ججته كها كش ججفق قاب ججل
ل تداو  ،تع َتاً عف الئاقع ا،جتماعف مف جهجة األ كجار والصجئر وادلئقجحي وادلكتجئب ،والجيت
تشججدو فججا،ت عام جةً أو خاص جةً داخججل اجملتمججع ٕٗ"،وتعيججد تئجيججه اليردانيججة وذبديججدسا،
مقياسججها احلقيقججة بالقيججاس إىل التاربججة اليرديججة؛ إذججا ناقججل أد ،مس قججف ل اقا ججة ،ذلج ا طيج
)(Novel؛ أي جدي ججد ٕ٘.ولج ج لب غله ججد ك ججار ال ججروا يُت "أنيس ججهم ،بتك ججار عم ججل يك ججئ
ظلئذججاً بالسسج ة إىل واججع اجملتمججع يف عصججرسم ،وؼلتججارو ركيججزة ذلج ا العمججل إنسججاناً ي سججئنه
السمات السمئذجية ل قة ويصج ح يف الئقج نيسجه يف ماسيتجه كمجا يف مصجَتا ،أل ي هجر
دب هر إغلا ،وأل ي جدو ججديراً بالتأكيجد وادلعااجدة ٕٙ".وؽلكجف اعت جار سج ا التصجئر ادلجرت
ب جامي ا،جتمججاعف والسياسججف وا،قتصججادي األسججاس امججدد لياع يججة اليججرد داخججل اجلماعججة
ومص ججَتا .العم ججل األد ،س ججئ مئق ججحي وريي ججة ل ع ججامل ،يف مس ججا ة أق ججرب إىل ادلرج ججع ،ي ججدعئ
الججدارس إىل ازبججاذ مئقججحي شج يه بالج ي ازبج ا سججئ مججف مرجعججه .وع ججى سج ا ،ججال ؽلكججف عججز
أي عمل عف سياقه الاقايف ،ويتم هم أي مسألة خاصة يف زلي هجا ،وتجاريخ اجملتمجع الج ي
أنتاهجا؛ ويصج ح الججرواي مشججاركاً يف هججم التججاريخ العججا  ،حبيججث تسججاعد تياصججي ه ع ججى إدرام
الئاع الشمئيل ألي رلتمع كا .
وي ججرى غئل ججدما أ "ادلش ججك ة األولئي ججة ال ججيت ك ججا يتئج ججب ع ججى سئس ججيئلئجيا الرواي ججة
تساوذلججا سججف مشججك ة العالقججة بججُت الشججكل الروا ججف نيسججه ،وبججُت الئس ج ا،جتمججاعف ال ج ي
ٖٕ حلميججداين ،ضبيججد .الرواييية المبربييية ورؤييية الواقييع االجتميياعي :دراسيية بنيوييية تكوينييية ،ادلاججرب :دار الاقا ججة ،إلٔ،
٘ ، ٜٔٛادلقدمة ،ىل(د).
ٕٗ الدغمئمف ،زلمد .الرواية المبربية والتبير االجتماعي ،الدار ال يراق :إ ريقيا الشرق ، ٜٜٔٔ ،ىل.ٔٚ
ٕ٘ واإل ،أيجا  .الواقعية والشكل الروائي ،روالن بارت وآ يرون :األدب والواقيع ،ترصبجة :ع جد اجل يجل األزدي وزلمجد
معتصم ،اجلزا ر :مسشئرات ا،ختال  ،إلٕ ، ٕٖٓٓ ،ىلٖٔ.
 ٕٙلئك ججاتن ،ج ججئرج .الروايي يية كملحمي يية برجوا يي يية ،ترصب ججة :ج ججئرج رابيش ججف ،ب ججَتوت :دار ال يع ججة ،إلٔ، ٜٜٔٚ ،
ىلٖٔ.
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ت ججئر سج ج ا الش ججكل داخ ججه ،أي ب ججُت الرواي ججة كس ججئ أد ،،واجملتم ججع الي ججرداين احل ججديث"،
تكججئ العالقججة بججُت الكاتججب واجلماعججة ،ادلسججت احلقيقججف ل عمججل ،سججف نيسججها العالق جة بججُت
عساصجر ال سيجة ال سسيجة ،الجيت يستمجف رلمئعهججا إىل ظلج ذسجٍت وافجد؛ إذ العالقجة بجُت األعمججا
الكربى واجملمئعات ا،جتماعية بئصجيها مستاجاً تُا ج أ سج ا األخجَتة سجف ادلسجت األصج ف
ل عمل اليٍت.
وسج ا العالقجة ذبعجل الروايججة حباجاً عجف قجيم أصججي ة يف عجامل مجسح  ٕٛ.وت هجر الشدصججية
اإلشججكالية يف احلججد الياصججل بججُت مئقججحي أخالقججف أصججيل ،يعججرب إمجا عججف قججيم ك يججة ،وإمجا عججف
قيم ردية صحيحة ،أو مئقحي أخالقف مسح سبا ه تصجئرات شجع ئية سجا دة مشج عة بجريى
سلادع ججة ،تع ججرب ع ججف أناني ججة اإلنس ججا احل ججديث وت عات ججه الئا ججيعة .ويف ك ت ججا احل ججالتُت ،ج ج
الشدصج ججية اإلشج ججكالية  ،تسج ججت يع ا،عتصج ججا بج ججالقيم الج ججيت تج ججؤمف يج ججا؛ ألذج ججا سج ججتيرد عج ججف
رلتمعه ججا ،ويُس ججر إليه ججا ن ججرة دوني ججة بئص ججيها مس ججئذة غ ججَت ق ججادرة ع ججى ا،ن ججدماج يف الق ججيم
السج ججا دة الج ججيت تعج ججر اضل ا هج ججا؛ ألذج ججا سج ججتيقد تيردسج ججا الشدصج ججف ،وذل ج ج ا تستهج ججف ت ج ججب
ٕٜ
الشدصيات ذايات مأساوية ،وس اشت ام العئامل القيمية اليت ربي يا.

ومهمججا كان ج الججدوا ع الججيت أدت إىل س ج ا التصججئر حلقيقججة اإلنسججا واحليججاة اإلنسججانية،
ه ججئ تص ججئر ن ججات مج جف اخ ججتال يف احلي ججاة ا،جتماعي ججة وا،قتص ججادية ،وااج ج راب يف الق ججيم
وادلعججايَت ٖٓ.جال ييججر األمججر الئاقججع نيسججه ع ججى التصججئر ،خاصجةً إذا كججا الروا ججف مسج ماً؛
قد يكئ خ أً ، ،يع يجه وقئعجه فايجة و ،أفقيجة يف أ يئججد ٖٔ.وذلج ا زبت جحي الئاقعيجة
اإلسججالمية عججف الئاقعيججة الاربيججة يف أم جريف ر يسججُت" :أو :ً،يعججة تصججئرسا لإلنسججا  ،ومئقيججه
م ججف ا والك ججئ واحلي ججاة وأخي ججه اإلنس ججا  .ثانيج جاً :ريق ججة تس ججاي ها ل ق ججات ال شج جرية ال ججيت
 ٕٚغئلججدما  ،لئسججيا  .مقييدمات فييي سوسيييولوجيا الرواييية ،ترصبججة :بججدر الججديف عكججرودي ،سججئريا :دار احل جئار ل سشججر
التئزيع ،إلٔ ، ٜٜٖٔ ،ىلٕٔ.
 ٕٛإبراسيم ،ع د ا  .السردية العربية الحديفة :تفكيك الخطاب االستعمار وإعادة تفسير النشأة ،الدار ال يراق:
ادلركز الاقايف العر ،،إلٖ ، ٕٖٓٓ ،ىلٖ.ٙ
 ٕٜادلرجع السابق ،ىلٗ.ٙ
ٖٓ ق ب ،منهج الفن اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٓ٘.
ٖٔ ادلرجع السابق ،ىلٔ٘.
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زبتارس ججا ل تع ججَت الي ججٍت ٖٕ".اإلنس ججا يف التص ججئر اإلس ججالمف يق ججع ب ججُت مرت ججة ادل جالم ومرت ججة
احليئا  ،ويعين حل ات اذل ئإل ما ما يعين حل ات السجمئ ،ويجأيت األدب لكجف يعجرب عجف
س ا ال ح ات مس قاً مف التصئر نيسه ،شلاداً حل ة السمئ ،ومسيراً مف حل ة السقئإل.
ويتعامجل التصجئر اإلسجالمف الج ي مجف خصا صجه الئاقعيجة مجع احلقجا ق ادلئاججئعية ذات
الئج ججئد احلقيق ججف ، ،م ججع تص ججئرات عق ي ججة رل ججردة ،و ،م ججع ماالي ججات  ،عالق ججة ذل ججا ب جالئاقع،
ولكسهججا يف الئق ج نيسججه واقعيججة مااليججة ،أو مااليججة واقعيججة؛ ألذ ججا مججد إىل أكم ججل ظل ججئذج

ؽلكججف ل شجرية أ تصججعد إليججه ٖٖ.وكج لب يتعامججل التصججئر اإلسججالمف مججع اإلنسججا الجئاقعف،
ادلمال يف ال شر حبقيقتهم ادلئجئدة.
وقججد فججددت س ج ا ادلرجعيججة سججد األدب يف تكججئيف اليججرد ،اجملتمججع ،لتاعججل مججف
العمججل األد ،قيمججة ،تتماججل ع ججى أر الئاقججع يف عججل اخلجَتات ،والتمسججب باإلياججار واحلججب
والعججد  ،وزلاربججة الرذا ججل وادلياسججد وادل ججامل وصججئر ا،سججتاال واإلبافججة ،راب جاً فيججاة اليججرد

وفرك ججة اجلماع ججة ب ججبداب ون ججم وش جرا ع زلكم ججة ،س ججف مقي ججاس اإلؽل ججا وال ري ججق إىل مرا ججاة

ا  ٖٗ.وقد تأثر ب لب بعا الروا يُت الاربيُت " ،قد أع ف مئريام أنه سيسق ع عجف كتابجة
الرواية أل

اعة عامل الئاقع ت ردا مف ميدا التأليحي اخليايل".

ٖ٘

وطلججتم دبججا تئصجل إليججه ع ججد ا إبجراسيم مججف أ الروايججة سباججل ججاسرة ثقا يججة أدبيججة متسئعججة
األبع ججاد ، ،ؽلك ججف ذبري ججدسا م ججف و ييته ججا التماي ي ججة الاقا ي ججة ،و ،ؽلك ججف اس ججت عاد صباليته ججا
الس ججردية .ويف ادلقاب ججلُ ،زبت ججز الس ري ججات السقدي ججة ال ججيت تسحج ج

يف تيس ججَت أف ججادي الريي ججة،

وتتمرد ع جى أي مس جئر يراسجا جاسرة أدبيجة قج  ،لتكجئ مئاجئعاً لكجل مجف تجاريخ األدب،
ون ري ججة األدب ،والسق ججد األد ،،واألدب ادلق ججار  ،والدراس ججات الاقا ي ججة وال ائي ججة واألسج ج ئبية

ٕٖ ادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
ٖٖ ق ب ،سيد .رائص الترور اإلسالمي ومقوماته ،بَتوت-القاسرة :دار الشروق ،ىلٕ.ٜٔ
ٖٗ الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٔٓٔ.
ٖ٘ العيد ،ؽلٌت .الواقعية وحكاية لم تكتمل ،نيقئسيا ،قربىل( ،قرايا وشهادات ،كتجاب ثقجايف دوري) مؤسسجة عي جا
ل دراسات والسشر ،الاقا ة الئ سية :األدب ،الئاقع ،التاريخ ،عدد ،ٙشتاق  ، ٜٜٔٙىل.ٕٖٜ
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وغَتس ججا ،مؤس ججة ،س ججتاارة مس ججاز سلت ي ججة يف التيس ججَت والتح ي ججل ،ما ججل التيس ج جَتات الاقا ي ججة
الساعية إىل ام شىت ادلع يات يف أ ق مشًتم.

ٖٙ

ثانياً :القيم في الرواية العربية
ي ججرى بع ججا ادليكج جريف والسق ججاد أ األدب مسيص ججل -ب يعت ججه -ع ججف الق ججيم ،متا ججاوزيف
ت ججاريخ األدب الج ج ي ؼل ججرب بعكج ج ذل ججب ،وُم ْا ِي ججُت الئاق ججع ادل م ججئس ،في ججث ي ه ججر ت ججأثَت
األديج ججب وتج ججأثرا بال ي ج ججة وقيمهج ججا .ويسج ججتسد سج ججؤ،ق يف ن ج ججرمم إىل أ احلداثج ججة خج ججروج ع ج ججى
ادلاائية ، ،تتحقجق إ ،بجالتحرر مجف الجديف ،والقجيم ،وكجل مجا يرونجه قيجداً حلريجة األديجب ،يف
فجُت أ كتابججة نججو صبيججل فججديث  ،تتسججاقا مجع التع ججَت عججف علججئ األُمججة و ماذلججا وا،رت ججاإل
بتارؼلها وعقيدما و كرسا ،بئصيها مرجعية تؤ ر اخل اب الروا ف .ع ى سج يل ادلاجا  ،ج
ت .س إليججئت يس ججق يف كتاباتججه مججف ادلسججيحية ويستصججر ذلججا ،هججل يئجججد فقجاً َمجف يؤس ج
لسص ججه م ججف دو غاي ججة وس ججد  ،وم ججف دو ا،س ججتساد إىل أي مرجعي ججة وع ججى س ج ج ا ،نس ججا
سجسساقن ثججالث قرججايا (قججيم) نراسججا أساسجاً ومرت َكجزاً يف سكج ا مئاججئ  ،سججف :عالقججة الججديف
بالرواية العربية ،واحلرية وا،لتزا  ،وفرئر اجلس يف الرواية العربية.
 .1صورة الدين في الرواية العربية:
وتيسجرسا ،ويسجتايب حلاججات
يرى صليب الكيالين الجديف عقيجدة شجام ة تجس م احليجاة ّ
السي  ،و ،يساقا واقجع احليجاة ،و ،يصجاد قئانيسهجا ،ولجي مجف يعتجه اجلمجئد ،و ،يزيجحي
ادلشججاعر اإلنسججانية؛ إنججه إنسججاين وعججا يف معسججاا ٖٚ.أمججا اليججف هججئ تع ججَت صبيججل عججف الججسي
واحليججاة ،يتميججز باألصججالة والصججدق ،ويعججرب عججف التاججارب اإلنسججانية ،وتججؤ ر مرججمئنه أ كججار
و سججيات مسججتمدة مججف واقججع السججاس ،مججادة الججديف واليججف سججف احليججاة والججسي  ٖٛ.وسججد
اليف اإلمتا وبساق رلتمع أ رل ٖٜ،و"مل يكجف الجديف -يف اجئق سج ا ادلعجٌت -قيجداً ػلجد مجف
 ٖٙإبراسيم ،السردية العربية الحديفة :تفكيك الخطاب االستعمار وإعادة تفسير النشأة ،مرجع سابق ،ىل٘.ٚ
 ٖٚالكيالين ،صليب .اإلسالمية والمذاهب األدبية ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ،إلٖ ، ٜٖٔٛ ،ىلٔٔ.
 ٖٛادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
 ٖٜادلرجع السابق ،ىلٗٔ.
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احلرية وا،ن الق ،وإظلا كا يس ئعاً ل مرامُت اليكرية واليسيجة ،ومصجدراً مجف مصجادر إثرا هجا
ونرججئجها ٗٓ".واألمججر نيسججه يس ججق ع ججى ادلئاججئعات األخججرى صبيعهججا ،و ،سججيما الئاقججع
ادلعين.
ونتياة ل صرا بُت الديف واليف مس عصر الكسيسة؛ قد نشأ أدب يركز ع ى تصجئير
وما ججه وأخالقياتججه،
بشججاعة رجججا الججديف وتصججر امم ،وييدججر بججا،ن الق مججف إسججار الججديف ُ
ويجَعُج جدا ص ججئرة ل تد ججحي والرجعي ججة ،واذي ججار ادلع ججاين احلر ججارية اجلدي ججدة ،وفربج جاً ع ججى فري ججة
ٔٗ
اإلنسا واإلبدا .
وسج ج ب الروا ججف الع ججر ،سج ج ا ال ري ججق مت ججأثراً بس ججَتا الا ججر ،،متا ججاسالً العام ججل ال ججديٍت
اإلغلججا ،،و اصجالً بيسججه وبججُت اليججف ،اتّسججم الشدصججية الديسيججة بالصججيات نيسججها الكامسججة
يف الرواية األوروبية ،وأص ح رمزاً ل السة والس اجة ،وماجا ً،ل قج ارة والشجعئذة ،وأظلئذججاً
ل س ج ية؛ الشججيخ اجلسيججدي يف روايججة (ال ججو والكججالب) صلججدا شججارداً عججف العججامل ،غارق جاً يف
أورادا ،بعيججداً عججف الص جرا ا،جتمججاعف والتا جَتات الججيت مججز ادلديسججة ،يس ج ح يف عججامل صججئيف،
"وأغما الشيخ عيسيه كأنه نا  .وألحي سئ ادلس ر والكسجل وادل جل وادلجئت ٕٗ"، ...وك مجا
دخ ج ججل ع يج ج ججه س ج ججعيد "طج ج ججع الص ج ججئت ياماج ج ججم ج ججم ؽلي ج ج جز م ج ججف غمامتج ج ججه إ ،ا  .واسج ج ججتمر
يامام ٖٗ"،...غا اً عف الدنيا.
وفججُت ي ججب مسججه س جعيد ف جالً دلشججك ته الدنيئيججة (خيانججة زوجتججه ،وأصججحاب ادلااججف،
ونكرا ا،بسة ،وايا ادلا ) ،الشيخ  ،يهب دبسجاعدته ع جى اخلجروج مجف أزمتجه حب جئ
واقعيججة ،وإظلججا يكتيججف بقججئ " :تئاججأ واق جرأ ٗٗ"، ...فيججث كججرر س ج ا الع ججارة س ج م جرات،
وازب ج سا جئاب جاً لكججل مشججك ة ي رفهججا سججعيد ،وأاججا قججا الً" :الع ججد  ،ؽل ججب مججع ا
س اً ٗ٘".ما فدث سئ قراق وقدر ،وع ى سجعيد الراجا بقجدر ا ؛ لج ا يع جق بقئلجه" :إ
ٓٗ ادلرجع السابق ،ىل.ٔٛ
ٔٗ ادلرجع السابق ،ىلٕٕ.
ٕٗ زليئه ،صليب .اللص والكالب ،بَتوت :دار الق م ،إلٔ ، ٜٖٔٚ ،ىل.ٕٛ
ٖٗ ادلرجع السابق ،ىل.ٛٛ
ٗٗ ادلرجع السابق ،ىلٖٓ.
٘ٗ ادلرجع السابق ،ىلٕ.ٜ
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الشيخ سياد دا ماً ما يقئلجه .وبيتجب يجا مجئ،ي غجَت مجأمئ وإ تكجف أنج األمجا نيسجه.
وع ججف أ أس ججرب مهم ججا ك ي ججٍت األم ججر ٗٙ".وع ي ججه ،ج ج س ججعيداً مل غل ججد فج جالً دل ججا يعاني ججه يف
الججديف؛ مشججك ته دنيئيججة ،والججديف  ،عالقججة لججه باحليججاة العامججة ،وقججد أصججدر صليججب زليججئه
فكمججه ع ججى لسججا ب ججه ،جال رلججا ل اججئق إىل الججديف يف القرججايا احلياتيججة؛ ألنسججا لججف صلججد
إجابات شا ية.
لقد قئل ج الروايجة العربيجة رججل الجديف ،وع جى الجرغم مجف تسجئ السمجاذج ال شجرية ادلما جة
ل ج جديف ،ج ج ال ججروا يُت يركج جزو ع ججى السم ججاذج السج ج ية ،متا ججاس ُت اإلغلابي ججة مسه ججا؛ تق ي ججداً
ل تيججارات األوروبيججة ادلعاديججة ل كسيسججة ورجاذلججا .يججف روايججة (القججاسرة اجلديججدة) ي جدور فججديث
بُت ال ة بعدما سدر أفدسم مف دمامة ال ال ات ،ويرد ع يه صديقه قا الً:
"إذ ججف س ججيَتات الع ججم  ،اذل ججئى ".ق ججا ثال ججث" :ولك ججف ا خ قه ججف ل ججيكف س ججيَتات
اذلججئى ".قهقججه األو اججافكاً ،وقججا "أذكججر أنسججا يف اجلامعججة ،وأ اجلامعججة مكججا  ،غلججئز
أ ي كر يه  ،ا و ،اذلئىَ ".تد ع يه قا الً:
"مس قجف جججداً أ ،يجُ كر ا  .أمجا اذلججئى ". ...قجا أفججدسم ب هاججة تقريريججة" :اجلامعججة
ٗٚ
عدو  ،ل يعة!".
ولعل زليئه يريد أ يروج بأ سسام مئجة إحلاد بُت ال ة ،ل لب يعاب لتماسجب
مأمئ رائا وث ات إؽلانه ،ويسمف اإلحلاد نئر اجلامعة اجلديد" :ومف عاجب فقجاً أنجه مل
يتأثر (دبئاة) اإلحلاد اليت كان ذا عة بُت ال ة ع جى عهجدا يجا ...جم يجزب بصجرا فيجا
ٗٛ
نئر اجلامعة اجلديد ،ربدى ب ؽلانه الع م والي سية صبيعاً وجع هما مف درا عه ومقئماته".
ويسججمف زلي ججئه اإلحل ججاد بججالسئر ،ويقاب ججه باإلؽل ججا باعت ججار الاججاين مساقر جاً لججدو  ،غلع ججل
اإلؽلججا يتحججدى الع ججم والي سججية ،وسججئ ب ج لب يعججار بججُت الججديف (اإلؽلججا ) والع ججم ،وس جف
سيسج ج ا ية؛ إذ  ،تع ججار بيسهم ججا ،وغلع ججل س ججياق الك ججال م ججف لي ججيت (الع ججم والي س ججية)
م جراد تُت لإلحلججاد ،رب جال زل ججه يف الججسو ،يص ج ح اإلحلججاد مججف اججرورات الع ججم والي سججية،
 ٗٙادلرجع السابق ،ىلٕٗٓ.
 ٗٚزليئه ،صليب .القاهرة الجديدة ،القاسرة :مكت ة مصر ،د.ت ،ىل.ٙ
 ٗٛاذلامشف ،اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىل.ٔٔٛ
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ويص ج ح كججل مججتع م م حججداً بالرججرورة .وفججُت نس ججر يف مججا يستحرججرا س ج ا السسججق ال ا ججئي
ن ح أ اإلؽلا يستدعف اجلهل ال ي سئ مف اروراته ،بالرغم مجف أ صجاف ه يجدرس يف
ب ل دسيات وادلسّمات.
اجلامعة ،ويص ح ال ال مراد اً لإلؽلا  ،وسئ قَج ْ ٌ

ويريحي واسيٍت األعرج يف رواية (سيدة ادلقا ) صئرة السساق اما ات ال جئايت "ؽلشجُت
اذلججئيٌت يف أكيججا م ئنججة بججاأللئا الداكسججة ٜٗ".وتشججتد الصججئرة قتامججة يف ظلججئذج ،م جرأة "ذبججر
وراقسا ل اساً رياااً ميتئفاً ،يسحب وراقا كل أتربة ال رقات ٘ٓ".الراوي يقجد السسجاق
اما ججات بص ججئرة قاسب ججة مسي ججرة م ججف ال ججاس نيس ججه ،وي ججرى أذج جف ق ججد فس ججسهف وبج جريقهف
وأش ج جئاقهف؛ إذج ججا وجهج ججة ن ج ججر ربكمهج ججا أيج ججديئلئجيا را رج ججة ذل ج ج ا ال ج جاس ،تؤسسج ججها لي ج ججة
(أكيججا ) يف ادلق ججع األو  ،واليعججل (ذبججر) ،وع ججارة (يسججحب وراقا كججل أتربججة ال رقججات) يف
ادلق ججع الاججاين ،فيججث صججية الكيججف ادلسججسد إىل ل ججاس ادل جرأة تججد ع ججى ادلججئت؛ أي إ ادل جرأة
وقع ع يها عل القتل ،أو سف اليت قامج بيعجل ا،نتحجار فيسمجا ُجر ع يهجا سج ا ال جاس،
أو إذ ججا ل س ججته ب رادم ججا ،يف ف ججُت ي ججئفف اليع ججل (ذب ججر) با،س ججتهزاق والس ججدرية؛ إذ اجتم ججع
باليعججل الاججاين (يسججحب) زا ججد ع ججارة (كججل أتربججة ال رقججات) .وسججف ك هججا د،،ت تعججرب عججف
ر ججا ال جراوي ال ججل ذل ج ا السججئ مججف ال ججاس ،وب ج لب يسيججف عججف ا خ جريف فريججة ا،ختيججار،
ويججر ا التمججايز يف الئق ج ال ج ي يشججتكف سججئ نيسججه مججف زلاصججرة فريتججه ،وزلاولججة تصججييته
باعت ارا ماقياً سلت ياً.
ويص ج ججحي ال ج جراوي ادلديس ج ججة َتاس ج ججا "مديس ج ججة غ ج ججَتت الكت ج ججاب والع ج ججم بالص ج ججيرة ،والش ج ججعر
باحلكاية ،والكتابة بالرواية ،واحلجرو ادلسسجئخة ع جى ج جد ادلجاعز بالسجار وادلجئت والجد  ،كجل
شججفق تصججد بقججئة ،بقججئة يعججة ٘ٔ".يعمججد الجراوي إىل ربديججد ادلااججف ادلستقججى مججف ججر
ادلت ججر  ،يستق ججف عساص ججر فر ججارية ت ججد ع ججى ثقا ججة ادلاا ججف وعقيدت ججه (ال ججئرق األص ججير،
الصيرة ،احلر ادلقدس ،السجيئ ادلعقئ جة ،احلكايجة ،الروايجة ،ادلجئت والجد ) ،وؽلكجف إعجادة
تص ججسييها إىل ن ججئعُت :عساص ججر ثقا ي ججة عقدي ججة (ال ججئرق األص ججير ،الص ججيرة ،احل ججر ادلق ججدس،
 ٜٗاألعرج ،واسيٍت .سيدة المقام ،اجلزا ر :مئ م ل سشر ،إلٕ ، ٜٜٔٚ ،ىلٕ.ٜ
ٓ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٕٕٜ
ٔ٘ ادلرجع السابق ،ىلٖٗ.
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احلكاي ججة ،الرواي ججة) ،وعساص ججر ت ججد ع ججى عس ججحي س ج ا الاقا ججة والعقي ججدة (الس ججيئ ادلعقئ ججة،
ادلججئت والججد  ،السججار) .و ،شججب يف أ األُوىل تُسججت الاانيججة ،دبعججٌت أ س ج ا الاقا ججة والعقيججدة
تئلجدا العسججحي والت ججر  ،وسسججا  ،ت ججدو ال اججة السججا دة يف الججسو لاججة الجراوي ،وإظلججا سججف لاججة
الكاتب ال ي مل يًتم شدصية ادلت ر فرة تعرب عف نيسها دبئاقيها ،ويأيت وصجيه أقجرب
إىل لا ججة القاا ججف ال ج ي يص ججدر فكم جاً ش ججامالً ،ػلك ججم بالس ج ب ع ججى ك ججل مس ججت ٍم إىل س ج ا
الاقا ججة ،يؤسج ت ر جاً يقابججل الت ججر الججديٍت ،تججدلل ع يججه ع ججارة مججر " :الع ججم ع ججم والججديف
ديججف! َأمجا م جئا مججف تك جرار نيج احلججديث ،مسج أكاججر مججف أربعججة عشججر قرنججا! لقججد ب ججدوا س ج ا
الشججعب ٕ٘".إنججه يسججتسكر ت ر جاً بت ججر مرججاد ،ي اججف ا خججر صب جةً ،ويسججدر مسججه ما مججا
سججدر مججف ادلص ج ُت سججاعة الياججر" :كججا الياججر را ع جاً رغججم الصججدا والججدنيا خاليججة إ ،مججف
ادلص ُت ال يف فرثئا رقهم مف كارة تكجرار ع هجم يئميجاً ٖ٘".إذ تقجئ صب جة (فرثجئا) وك مجة
( ع هججم) بئ ييججة السججدرية؛ أل ال جراوي مل ػلججدد َم جف ادلت ججر  ،ومججا الت ججر  ،هججئ ي جتهم
بتعميمه كل َمف يستمف إىل س ا العقيدة بدعئى احلداثة.
وفججُت تسقججل مججر ألسججتاذسا (عشججيقها) نقاشججها مججع صججديقة ذلججا ،ذججا تصججيها قا جةً:
"قال يل ت ب الصجديقة اليدجئرة ب جاس اجلسجة ٘ٗ".إذجا ذب جب انت اسسجا بال ريقجة الجيت نق ج
يججا كججال الصججديقة (ت ججب الصججديقة اليدججئرة ب ججاس اجلسججة) ،وسججئ أس ج ئب اسججتهزا ف يصججدر
فكمجاً ع جى ا خجر جزا جاً ،هججئ لجي نتياجة فادثجة ،أو مئقججحي ،أو قجئ  ،وإظلجا سجئ وصججحي
مق ئ عما س قه ،وعمجا ي يجه .وإ أبجا كجال الصجديقة عجف ت جر وججر  ،كجا ييجًت
تئجي ججه الئص ججحي ل ك ججال  ،ال ججاس ،ل ججسم التيك ججَت ال ج ج ي يستها ججه ادلت ججر  ،ول ججي إىل
م هرا؛ أل ادلسكئت عسه يف السو الج ي ؽلاجل ت ر جاً سجئ (ت جب الصجديقة اليدجئرة ب جاس

السججار) ،وس ججئ مترججمف أير جاً يف ع ججارة (خرج جئا عججف تعججاليم ال ججديف) ،وس ججئ ل ججاس م ججر ال ججيت

ربدت به سكا فيّها ،واستيزمم به.
ٕ٘ ادلرجع السابق ،ىلٖٗ.
ٖ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٔٛٛ
ٗ٘ ادلرجع السابق ،ىل.ٕٕٜ
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واحلقيقججة أ ر ججا ال جًتاث ،والتمججرد ع ججى القججيم ،وتسيججَت القججار مججف الججديف دو تقججد
بدا ل ،ؽلال دعئًة إىل اليئاى ،وسبييعاً لكل قيمة يف اجملتمع؛ اذلد جملرد اذلد يتسجا فجىت
مججع كججرة احلداثججة ،و ،يصججدر عججف بسججاق كججري وااججح متكامججل ،إنججه رلججرد أيججديئلئجيا را رججة
بال أس اب عق ية مس قية .وػل ر مييد قميحة مف مال س ا اخل يف األدب ،حجُت "يعجرب
٘٘
اليف ...عف فقيقة العقيدة ...يكئ ساً (كئنياً) ألنه يعرب عف فقيقة الئجئد".
وبسججاقً ع ججى سج ا الس ججرة ،يقججد صليججب الكججيالين ظلئذججاً ل شججيخ ادلتججديف ،يتاججاوز الس ججرة
الكهسئتيجة لرجججل الججديف؛ إنججه عججامل ديججف وسياسججف ،يججدا ع عججف قرججايا شججع ه وو سججه ،و ،يججرى
رق جاً بججُت الججديف والججدنيا ،ويتججدخل ليججا الصججدا بججُت السياسججيُت داخججل السججاف" .ورأي ج
شيدف ع د ا يشرق وجهه ال يب ،واقتحم ادلعمعة كيجارس تق يجدي معمجم دو تجردد أو
وجل وصرخ صرخة استزت ذلا جس ات الساف:
كيئا أيديكم أيها اإلخئا .وأصججيب الص جرا احلججامف بالش ج ل ،تئقي ج األيججدي والعصججف واألرجججل ،ووقججحي كججل يف
مكانججه ٘ٙ".لقججد ع ج ك مججة (إخ جئا ) ع هججا يف السيججئس ُش جل الص جرا  ،وي ج كرسم الشججيخ
ال ج ج ي ؽلا ج جل وع ججف األُم ججة وا ججمَتسا بئف ججدة األُم ججة ،العام ججل األس ججم ال ججالز مارب ججة األع ججداق
اخلججارجيُت ،وسججا سججئ ؼلججا هم م يسجاً ادلعركججة احلقيقيججة" :يججا أبسججا ف األعجزاق ،ك كججم أبسججا ف ،إذا
التقججى ادلس ج ما بسججيييهما القاتججل وادلقتججئ يف السججار ،س ج ا مججا قالججه ن ججيكم ص ج ى ا ع يججه
وس ج م ،ومججف قججد كان ج ادلعركججة األص ج ية سسججا -وأشججار إىل ق ججهَ -م جف انتصججر ع ججى نيسججه
األمج جارة بالس ججئق دنج ج ل ججه ال ججدنيا ،وخر ججع ل ججه رق ججاب اجل ججابرة .السص ججر ٍ
ت لك ججسكم ق ججئ
ٍ
ييم اخلئ واجلسة معدة ل متقجُتِ ،ج َم مرولجئ إىل السجار،
تستعا ئ  ،وادلئت  ،بد تَ ،
ئىب لجَِمف يشا ه عي ه عف عيئب الساس ،قئمئا إىل صالتكم يرضبكم ا  ٘ٚ".وع ى سج ا،
ج الشججيخ ع ججد ا يرمججز إىل الججديف اإلسججالمف ،وادلتصججارعئ سججم أبسججايا (ك كججم أبسججا ف)،
و ،ػلق دلس م ِ
ُت أ يقتتال.
٘٘ ق ب ،منهج الفن اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٗ.ٔٚٙ-ٔٚ
 ٘ٙالكيالين ،صليب .عمالقة الشما  ،بَتوت :دار السيا  ،إل ، ٜٔٚٛ ،ٙىلٓٔٔ.
 ٘ٚادلرجع السابق ،ىلٓٔٔ.
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يقد الكيالين الشيخ ادلتديف يف صئر إغلابية ،مت سياً ريية  ،تيصل الديف عجف الجدنيا؛
ل ج ا غلججد عامججا أميسججئ احلججل ذلمئمججه ك مججا قصججدا ،خال جاً لسججعيد مه جرا يف روايججة (ال ججو
والكالب) .يف بداية الرواية يتمكف عاما مف قهر الجسي ادلتمجردة دبسجاعدة شجيده ع جد
ا " .وسك ا الدنيا يا أبسا ف زبد قصار الس ر .لجئ ن رنجا إىل بعيجد ،لئججدنا ع جى الشجا
ا خر نعيماً مقيماً ،لكف عي سا أ بعرجسا مصجاب بقصجر الس جر ،وسجئ ع جى كجل فجا لجي
مرا جاً خ قي جاً كال ج ي نعر ججه ،إنججه اضل جرا يعججاب بالريااججة الروفيججة .رددوا معججف صبيع جاً س ج ا
الك م ججات :اس ججتاير ا  ،وسج ج حا ا  ،واحلم ججد  ،و ،إل ججه إ ،ا  ،وا أك ججرب ...قئلئس ججا
ألججحي مججرة ٘ٛ".وي قججى العججالج الئفيججد سججئ اإلؽلججا بججا والعججئدة إليججه يف كججل معركججة ؼلئاججها
اإلنسا ؛ سئاق كان اد نيسه ،أو اد ال امعُت يف الئ ف.
ويججروي ال جراوي قصججته يف زمسججُت متعاراججُت :زمججف ال ججدعئة الججيت ؽلارسججها بئصججيها ع جالً
تستاججه عقيدتججه ،وزمججف عججا يف يس ججع مججف أعمججاق الججسي التئاقججة إىل ا خججر" .أعججًت أنججٍت مل
ٜ٘
أكجف صجادقاً مجع نيسجف ،كسج أ ردسجا وق جيب ػلترجف ن رامجا ،وأد عهجا وأسبجٌت أ ت قجى".
وك مججا اشججتد التججئتر َ ججر عامججا إىل شججيده ع ججد ا  ،يتججزود مسججه بججاليقُت واإلؽلججا  ،تتقشججع
سحب اخلئ وتصيئ مشاعرا.
ويرى عاما أ جاماكا سف ابتالق مف ا  ،شي ا صبيجل ػلجاو إخراججه مجف فياتجه،
يحاربججه بالصججالة والججدعاق ،ولكس جه  ،يعججف فقيقججة الشججعئر اجلديججد ،يسججأ شججيده ،ولكججف
شيده العار حبقيقة الدنيا والديف ي ُت لجه احلجب احلقيقجف ،" :يجؤمف أفجدكم فجىت يكجئ
ا ورسئله أفب إليه شلا سئاعلاَ ...مف ػلب ا ورسئله يسجت يع أ ػلجب خ قجه ،ف همجا
سئ ادلدخل ،سئ احلب الك َت ال ي ي ل بأ راعجه السجاقية اخلرجراق كجل الجدنيا ،أتيهجم كجل
ٓٙ
الدنيا".
يأخ الشيخ ع د ا يع م ت مي ا عاما احلب احلقيقجف ،حيسمجا ؽلت ج ق جه حبجب
ا ورس جئله يترججح أمامججه ال ريججق ،وييهججم العججامل امججي بججه ،وكججأ الشججيخ يججد ع عامججا إىل
 ٘ٛادلرجع السابق ،ىلٔٔٔ.
 ٜ٘ادلرجع السابق ،ىلٕٔ.
ٓ ٙادلرجع السابق ،ىلٖٖ.ٖٗ-
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فب جاماكا مف ريق  ،يعار ريقه بئصيه داعيجةً .وسجا سجف يف السجاف تجزورا ،وزبجربا
ب سجالمها ،وباطهججا اجلديججد سججعيد ًة ،يتحقججق ف مججه ،وتصج ح سججف ذبربججة اججرورية يف فياتججه:
"إ جاماكا أعٍت سعيدة قد أثْرت جان اً مف فيايت دبعا ٍ جديجدة مل ليهجا ق جل ذلجب؛ إذجا
ذبرب ججة أثْج جرت وج ججداين وروف ججف وك ججا  ،بج ج ّد أ رب ججدث ٙٔ".يع ججف تص ججئرا ل ئج ججئد" :إ
تصججئري ال ج ي أيمججف بججه أ الججديف اإلسججالمف تيسججَت را ججع ل كججئ واحليججاة واإلنسججا  ،وفججل
ش ججامل لك ججل ادلعر ججالت ال ججيت يعج ج ي ججا الئج ججئد ٕٙ".ويكتم ججل ال ق ججاق ب ججالزواج بع ججد إس ججال
جاماكا (سعيدة) ،ويصَتا رمزاً لسياَتيا ادلئفدة.
وكا عاما ي اأ إىل شيده ك ما انسد األ ق عف احلل ادلمكف ،يشجعر معجه بالرافجة
واألمججا  ،خال جاً لسججعيد مه جرا ال ج ي مل غلججد يف شججيده اجلسيججدي األمججف والرافججة ،والس ج يل

ل هججروب مججف الشججب القاتججل والق ججق إىل ال مأنيسججة واإلؽلججا " :إنججٍت جب جئار س ج ا الرجججل أشججعر
برافججة عاي ججة كأظلججا يتججد ق ن ججع ا م سججا مقججدس مججف ق ججه ججيمد جؤادي بججاليقُت ٖٙ".وقججد

فرىل الراوي ع ى تصئير الصرا ال ي يعيشه اإلنسجا يئميجاً ،وسجئ يقجاو نججزوات الجسي ،
مف مس ئر إسالمف  ،يسكر فاجات اإلنسا الي رية وفب السي لالن جالق ،ولكجف شبجة

كجئابح تكج ح الرغ ججة ،وتسججَتسا فسججب مججا تقترججيه عقيججدة ادلسج م ،ججال معر ججة إ ،مججا يصج ح
السي ويقئمها ،و ،لقاق بُت رجل وامرأة إ ،بالزواج.
لق ججد قج جد صلي ججب الك ججيالين تص ججئراً ل ججديف ؼلت ججحي عم ججا قدم ججه صلي ججب زلي ججئه وواس ججيٍت
األعججرج؛ إذ ؽلاججل الججديف لديججه مس قجاً ومرجعجاً لإلنسججا وسججئ يعججين فياتججه بتياصججي ها ك هججا،
يد عه إىل ذلب تصئرا ادلستمد مف عقيدته.
 .2الحرية وااللتزام:
فيسم ج ججا ي م ج ججح األدب إىل ربقي ج ججق الكم ج ججا واإلص ج ججالح يف اجملتم ج ججع يك ج ججئ األدي ج ججب
مسججؤو ً،عججف كتابتججه ،فيججث ػلججدد مسججؤوليته اججمَتا الج ي سججئ اججمَت اجملتمججع ،تَسججت ثسا يججة
ٔ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٖٜٔ
ٕ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٖٙ
ٖ ٙادلرجع السابق ،ىل.ٕٚ
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اجملتمججع واألديججب مججف نافيججة ادلسججؤولية األدبيججة وا،لت جزا  ٙٗ.ل ج ا يججرى بعججا السقججاد بئجججئب
التزا األديب ،والقيا بدورا مف أججل إسجعاد اليجرد واجملتمجع ،ليصج ح ا،لتجزا عسصجراً مس مجاً
ل حري ججة ٙ٘،و"األدي ججب ادلس ج م م تزم جاً دب ججسه ش ججامل يف احلي ججاة ،يع ججرب عس ججه ب ججالقئ والعم ججل،
ٙٙ
ويتما ه يف وفدته مع نيسه ،ويف اندماجه مع أ راد رلتمعه".
وم ججف واج ججب الروا ججف أ يك ججئ ل ججه مئق ججحي يس ججتدعف اإلؽل ججا بقر ججايا و س جه ،وقر ججايا
العامل ،مئقحي تدعمه ُمال وقيم إغلابية ،يف خرجم قجيم متصجادمة ،أنتاج ئاجى يف فيجاة
السججاس واجملتمعججات والججدو  ،وتقججد تكسئلججئجف وإعالمججف واقتصججادي  ،ػلقججق تئازن جاً نيسججياً
لإلنسا ادلعاصر ،و ،استقراراً اجتماعياً ،إ ،إذا التجز برييجة وااجحة ،تجرت بجأمف اإلنسجا
وسعادته ،مسها يس ق يف بساق نصه الروا ف.
وقد فاول بعا ادل اسب األدبية ص غ احلياة ب ئ مف التشاي  ،والتد ف عف القجيم
ِ
ور الشججب ،ونججت
اإلنسججانية؛ ألذججا مججف مس ججئرسم غججَت اع ججة ،ترججمس ْ روايج ُ
جات أت اعهججا بج َ
مججف احلججروب واججحاياسا تيججارات أدبيججة تسججته لاججة األمل والع ج اب والر ججيا  ،وتع ججف م ججئت
اإلنسججا وع ايججة احليججاة ،وعدميججة اليرججا ل اإلنسججانية ،ججال رلججا لروايججة ت شجر دبعججاين التيججاي
واحلب والسال .
ويقججد سججارتر صججئرة لدديججب ادل تججز  ،صججافب ادلئقججحي؛ "أل خاصججة الججئعف اليججٍت أنججه
اعتقججاد عججف ريججق ا،لت جزا والتعاسججد وسججئ اعتقججاد مئصججئ بالئ ججاق ل ج ات ا،عتقججاد وبالئ ججاق
ل مؤلحي ،هئ اعتقجاد متاجدد دا مجاً وعجف اختيجار" ، ٙٚيجرى يف دور الكاتجب ال حجث عمجا
يججه اا ج راب؛ ذبس جاً ل تسججاقا مججع ال جسي  .ج ذا أراد م جاً مججف قُجرا ججه اقججًتح ع ججيهم واج جاً
يقئمئ به؛ ليكتسب العمل اليٍت خصيصجته اجلئسريجة ن جراً لكئنجه رلجرد اقجًتاح ؽلجسح القجار
ٙٛ
رصة التأمل يف العمل اليٍت عف بجُ ْعد.
ٗ ٙعصيئر ،جابر .المرايا المتجاورة :دراسة في نقد طه حسين ،القاسرة :دار ق اق ، ٜٜٔٛ ،ىل.ٜٚ
٘ ٙالكيالين ،اإلسالمية والمذاهب األدبية ،مرجع سابق ،ىلٖٓ.
 ٙٙادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
 ٙٚبئ سارتر ،جا  .ما األدب؟ ،ترصبة :زلمد غسيمف سال  ،القاسرة :ذرة مصر ،د س ،ىل.٘ٚ
 ٙٛادلرجع السابق ،ىل.٘ٙ

 136إسالمية ادلعر ة ،السسة احلادية والعشرو  ،العدد ٖ ،ٛشتاق ٖٔٗٚسٕٓٔٙ/

يُ كر أ قرية احلرية وا،لتزا مت الت رق إليها مف زاويتُت اثستُت:

حبئث ودراسات
ٜٙ

أو،علا :عجد التجزا األديجب بشجفق مجف واقعجه ،وذباسجل مشجكالته وقرجاياا ،وا،كتيجاق
بججالتع َت عججف ذاتججه ومشججاعرا ،ججال ارت ججاإل بججُت األدب واحليججاة كم ججا س ججئ احلججا يف ادل ج اسب
األدبية الاربية احلدياة (الرومانسية ،والسريالية ،والربناسية) اليت ذبردت مف قرايا الئاقع.
ثانيتهمججا :وجججئب اتصججا األدي جب بص ججية ا،لت جزا  ، ،التح ججرر مججف كججل القججيم ،وك ج ا
ا،ستمجا بجالئاقع ،حبيجث يعجاين مشجكالت العصججر وقرجايا احليجاة؛ هجئ بج لب يكجئ أدي جاً
م تزماً.
ج جا،لتزا إذ  ،ؽلا ججل قي ججداً ،ه ججئ غلع ججل الروا ججف ص ججافب مئق ججحي ومس ججؤولية ،حبي ججث
يش ججارم يف احلي ججاه ع ججى أسج ج اجملتم ججع ،وكج ج لب الق ججيم وادل ججُال ال ججيت يس ججٍت ع يه ججا األدب
(الروايججة) ،بعيججداً عججف الس ججزعة الع ايججة ادلتشججا مة ،يكججئ "ا،لت جزا واحلريججة ك جالً  ،يتا جزأ ،و،
يسيص ججل أف ججدعلا ع ججف ا خ ججر ...حقيق ججة احلري ججة  ،تتش ججكل إ ،يف معي ججار العق ججل ادلرج ج ئإل
ادلشججاعر واخل جئا ر واخليججا،ت يف ال ججسي بالعقججل واليك ججر
واليكججر اجلديججد ...إذا انر ج
اتسججم العمججل األد ،باحلريججة ،ألنججه ربججرر مججف ال ججين واإلغ جراق يف األوسججا وربججرر أير جاً مججف
اجلسئ واخلروج عف ادلألئ يف ن ر العقئ واأل ها  ،ومف سسا كانج احلريجة مقيجدة بالعقجل
ٓٚ
واليكر السديد ...واحلرية ي ا ادلعٌت جزق  ،يتازأ مف ا،لتزا ".
ويج ا ادليهججئ لاللتجزا واحلريججة يكججئ األديجب م تزمجاً ،لججه قيمججه وم اد ججه وأصجئله ومعادلججه
وأسس ججه وروا ججدا ،ي ججا يع ججين احلي ججاة م ججع الس ججاس يف قر ججاياسم ،يص ججئرسا يف روايات ججه ،يص ججئر
السمججاذج اإلنسججانية الر يعججة والئاججيعة ع ججى الس جئاق ،ويستصججر ل ججيت ت تججز باليرججا ل ،وسججئ مججا
ُت مججف التصججئر اإلسججالمف ،وادل جرت ِ
يت ججابق مججع ميهججئ احلريججة وادلسججؤولية ادلس اق ج ِ
ُت بالعقيججدة
اليت تؤكد الع ئدية وفدا ،هف مرجعية األديب ادلس م.
وسج ا ادليهججئ يت سججاا صليججب الكججيالين يف رواي جة (قاتججل ضبججزة) الججيت سباججل التزام جه ذبججاا ديسججه
وقرايا رلتمعه ،و ،سيما احلرية .و يها يًتم الكيالين ل راوي مهمة تعرية شدصجية ال جل،
 ٜٙع ف ،ص ح ع ف .شر  ،ع د العزيز .خياجف ،زلمد ع جد ادلجسعم .األدب اإلسيالمي :المفهيوم والقييية ،بجَتوت:
دار اجليل ،إلٕٔٔٗٔ ،س ، ٜٜٕٔ/ىل.ٕٚ
ٓ ٚادلرجع السابق ،ىل.ٕٛ
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وكشحي مئفاما وأ كارسا وسئاجسها ،ي هر وفشف وسجئ ؼلجئ معركجة نيسجية ،تتجدا ع
يهججا رغ ججة ربقيججق األفججال وال ج ة والسججي رة ،الججيت تئاجههججا ل ج عات الرججمَت وك جئابح اخلججَت
واليرججي ة؛ إنججه يتججأرجح بججُت اليججأس واألمججل ،ويسججي ر ع يججه اخلججئ ويد عججه الرجججاق ،ويسججق
فيسمججا ػلججاو السججمئ ،ويعججين السصججر واذلزؽلججة مع جاً ،ويججسعك ذلججب ع ججى أ كججارا وس ج ئكاته
وأفالم ججه .ويه ججد الك ججيالين م ججف روايت ججه سج ج ا إىل بي ججا أ الص ججرا السيس ججف يت ججأثر بئاقج ج ِع
وفشججف يف رلتمججع ربكمججه قججيم يصججسعها السججادة ،وت قججى إرادتججه واعتقججادا العامججل احلاسججم يف
تسيَت الصرا .
ومف أو وس ة ندرم عد تئا ق مس ئر الراوي ومس جئِر وفشجف الج ي يس جر إىل احلريجة
مججف دا رتججه الرججيقة ،ان القجاً مججف أزمتججه الساصبججة عججف واججعه ا،جتمججاعف ،كئنججه ع ججداً يعججين
صج جراعاً نيس ججياً د ع ججه إىل ال ح ججث ع ججف ف ججل ألزمت ججه اليردي ججة ،وخ ججال ذل ججب ي ي ججئ ادلس ججئر
اليكري ال ي ػلكم الرواية ،وػلدد تصئر الراوي (الكاتب) ل حرية.
وباختيججار الكاتججب اجملتمججع القرشججف دبكججة بداي جةَ هججئِر اإلسججال  ،وتشججكل معسججكري ِف
متص ججارع ِ
ُت؛ معس ججكر اإلؽل ججا ومعس ججكر الكي ججر ،انتقا ججه شدص ججيةَ وفش ججف م ججف أس ججيل
قجات اجملتمجع القجا م أساسجاً ع جى ظلج فيججايت قئامجه السجادة والع يجد؛ نجه يرجع الروايججة يف
ِ
جاح ع ج ٍجد ثججا ر متمججرد ع ججى
إ ارسججا اليكججريُ ،مسش ج اً ادلس ججئر ال ج ي سججيعر َو قججه ال جراوي كيج َ
تقاليد اجملتمع ،ان ق يررب يف التيه بافااً عف فريجة صجسعها ِكجرا ادلجريا ،فيجث يتدج ا
ال جراوي واجهججة ،ستحرججار وقججا ع تارؼليججة ،تعججزز وجهججة الس ججر الججيت ت ساسججا ،والتصججئر ال ج ي
يؤسج ج ع ي ججه ميهئم ججه ل حري ججة .لق ججد ك ججا اجملتم ججع يف ت ججب احلق ججة مكئنج جاً يف عمئم ججه م ججف
قتُت؛ السجادة والع يجد ،وكجا الع جد يجه يقجًتب مجف مرت جة ال هيمجة" :ضلجف الع يجد أتعج مجا
يف الئجئد ،فياتسا سجقيمة معقجدة ،قئامهجا الج والكجدر واألفجزا  ،والسجعادة شجفق نسجمع
عس ججه ،و ،ن مس ججه أو ظلارس ججه ،ججال رب ججدثٍت ع ججف ال س ججا ة وادلتع ججة ٚٔ".وم ججف يك ججئ الع ججد
و مئفه ضلئ التحرر أقئى مف أي دا ع.
لقججد كججا وفشججف يعججين بافا جاً عججف ا،عتسججاق ،وكان ج فادثججة قتججل ضبججزة عججم الرسججئ
صج ج ى ا ع ي ججه وسج ج م ،السا ج ج ة ال ججيت وب مسه ججا الج جراوي إىل ك ججر ال ججل ،تا ج ج واا ججحة
ٔ ٚالكيالين ،صليب .قاتل حمزة ،األرد  :مؤسسة الرسالةٗٓٔ ،س ، ٜٔٛٔ/ىل.ٙ
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ي حسهججا الص جرا  ،سعججر قْت جه ضبججزةَ ال ج ي أص ج ح مرجعيججة لكججل س ج ئكات الع ججد وتيكججَتا،
وال ج ي سبا جل يف صججئرة الشججهيد الججيت تالفقججه .كججا قججئ الرسججئ ص ج ى ا ع يججه وس ج م:
"غيّجب وجهججب عججٍت" ،ومججف قججد كانج الروايججة سججيافة داخججل نيج ع ججد ػل ججم باحلريججة،
بعدما أرسقته قيئد الع ئدية.
ولقجد أدركسجا مسج ال دايجة ميهجئ وفشججف الع جد ل حريجة ،ئقيسجا ع جى أ كجار سججئداوية ،
ػلكمهججا مس ججق" .لقججد كججا وفشججف ييكججر أ ال ريججق إىل احلريججة وعججر شججاق ،ووفشججف ع ججى
استعداد أل ييعل أي شفق فىت يئلد مف جديد ،ويسعم باحلرية .مف سسُت ئي جة ونيسجه
ت يجح بجادلرارة ،ون راتجه تكسجب احلقجد الججد ُت ،وأفالمجه السجئداق ؽلتجزج يهجا الج بالسججياإل
والصيحات ادلرع ة .لي سب العامل ك ه إىل اجلحيم ،ال عسة ع ى ج َت وعمه ،وع ى كل َمجف
يف األر  .إنججه ي حججث عججف فريتججه ادليقججئدة ألنججه مل غلججد س ج اً معقججئ ً،أل ييقججدسا ،وقججد
ولدته أمه فراً ،ومل يعد يف كر وفشف معٌت زلدد ل حال واحلرا  ،واحلجق وال ا جل ،واخلجَت
والش ججر ،إ احل جرا وال ا ججل والشججر ك هججا ترك ججزت لديججه يف معججٌت ذايت واف ججد ،س ججئ أن ججه ع ججد،
تصج ر ادل ججاد واأل كججار لتحتججد ادلساقشججات فججارة وبججاردة ،ولتشججعل احلججروب ،ويتسججاق
الصرعى ،وليكار احلديث عف ا والشجي ا  ،واجلسجة والسجار ،والكيجر واإلؽلجا  ،إ كجل سج ا
األمججئر فسججب مججا يتصججئر وفشججف  ،ممججه مججف قريججب أو مججف بعيججد ،وسججئ  ،ييكججر يهججا إ،
ٕٚ
عابراً ،و ،ػلاو أ يائىل يف أعماقها أو غلئب أبعادسا األخرى".
ييصججح وفشججف ب سججانه عججف وجهججة ن ججرا" :سأص ج ح بش جراً سججئياً ،كججل مججا أشججاق،
وأ عججل مججا أشججاق ،وأنججا وأصججحئ يف الئق ج ال ج ي أريججد ٖٚ"،و"سججيكئ لسججا أبسججاق أف جرار، ،
يي ج ججزعهم ص ج ججياح الس ج ججادة ،و ،ت ج ججؤرقهم أصج ج جئات الع ج ججار ،و ،ت ع ج ججف نيئس ج ججهم مج ج جرارة الج ج ج
وا،فتقار ٚٗ".ولكف يعجين سج ا احليجاة؛ هجئ ع جى أمت اسجتعداد أل يرتكجب أي ضباقجة أو
إ  ،ليتحرر مف الع ئدية .ويف مساجاته عسجًتة بجف شجداد يتكشجحي العج اب الج ي يجرزح ربتجه:
"نسجئا يججا عسججًتة أ عئا يججب ليسج سججئداق كئجهججب ،وأ دمججب  ،ؼلت ججحي عججف دمهججم...
ٕ ٚادلرجع السابق ،ىلٔٔ.
ٖ ٚادلرجع السابق ،ىلٕٔ.
ٗ ٚادلرجع السابق ،ىلٖٔ.
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ر رئا ا،عًتا حبقب يف احليجاة واحلجب وألنجب ع جد ٚ٘".إ وفشجياً متأكجد مجف أنجه ع جد،
ويرغججب فق جاً يف التحججرر ،لك ججف ميهئمججه ل حري ججة يسحص ججر يف احلص ججئ ع ججى العت ججق وادل ججا ،
وربكم ن رته غريزة ييميجة خلصجها يف م جاسر زلجدودة ل حيجاة ،ونسجف أنجه جرد يف جة ك جَتة،
كججا ع ي ججه أ يس ججعى يف إ ارس ججا إلغل ججاد ف ججل صب ججاعف ،لكس ججه راح تا ه جاً ي ح ججث ع ججف احل ججل
وفدا ،استا ه سيدا ،وااعاً أمامه ما ػلقق ف مه؛ العتق وادلا مقابل قتل ضبزة.
ويف معركجة أفجد يجرى بجال بجف ربججاح يقاتجل يف صجيئ ادلسج مُت ،يتج كرا فجُت رَججا
الكير رب التع يب ،ولكف غرور وفشجف ؽلسعجه مجف رييجة احلقيقجة ،وي جف أ بجال ً،سجي ل
مجديساً مججررا ،ولججف يعججين سججئ مججديساً ألفججد ،ججالقئة سججف معيججار احلريججة الئفيججد ،وقججد نسجف أ
اإلؽلا سئ ال اب ال ي دخل مسه بال عامل احلرية.
ومججا إ قَتججل وفشججف ضبججزَة فججىت أصج ح يجُجدعى قاتججل ضبججزة ،سججا احلريججة وادلججا  ،أدرم
أ فاله مل تتاَت ،م يز وفشياً الع د" :مل أز وفشياً الع َد الق جق الج ي يرجسيه التيكجَت
والع ج اب ،إ فص ججئيل ع ججى احلريججة يف فججد ذاتججه أمججر ي ججدو سيس جاً ،العججامل كم ججا س ججئ ...أب ججئ
سجييا سججيد م جا  ،ج ججَت مجا زا ػل ججى بججافًتا اجلميجع ،ون ججرة اجلميجع إيل مل تتاججَت كاجَتاً،
هججم م ججا زال جئا يس ججرو إيل م ججف عج ٍجل ...والكارث ججة أ الع ي ججد يف مكججة يع ججام ئنٍت يف ود ف ججىت
لكججأين وافججد مججسهم ...وسججؤ،ق السججادة الج يف يججأبئ أ يسس جئا مااججف ألجججدعف أنججئ هم...
لكٍت وفدي بال ق ي ة ،وأججر ورا جف مااجياً مجاقالً بالع ئديجة واألفجزا  ،مل أنجل غجَت ك مجات
ٚٙ
الاساق اليت تسكرين".
أي ججف س ججف احلري ججة س ججل وج ججدسا يف العت ججق وادل ججا والق ججئة إ جرؽلت ججه كان ج س ج اً يف
إسدار دمه ،أيف ادلير كيحي سيسعم باحلريجة وسجئ يف مكجة ع جد وخارجهجا م جارد يكشجحي
الراوي زيحي ميهئمه ادلادي ل حرية ،قد جع ته األفداث يتأكجد أذجا ليسج ادلجا والعتجق،
و ،اخلمر واجلس  ،واجهته ع ة ف ي ته القدؽلة الجيت اعتسقج اإلسجال حبقيقجة احلريجة الجيت
يعيشها ادلس م ،فىت وإ رزح رب قيد الع ئدية" :إ سيدي نيسجه  ،يسجت يع أ ػلجرمٍت
٘ ٚادلرجع السابق ،ىل٘ٔ.
 ٚٙادلرجع السابق ،ىلٖٗ.ٗٗ-
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مججف التيكججَت ٚٚ".ع ججة تيهججم احلريججة السابعججة مججف عقيججدما الججيت ربججدد شججك ها وجئسرسججا" :إ
ك مج ججات زلمج ججد يج ججا وفشج ججف ربمج ججل الس ج ج ئى والعج ججزة ل محج ججرومُت ،وديسج ججه يرج ججم يف م اد ج ججه
اخلججالىل ،ولججئ ربئل ج سج ا ادل ججاد إىل فقججا ق يف س ج ا األر لعج ّجم السججال  ،ونعججم السججاس
ٚٛ
بالسعادة".
ع ججة إذ س ججف وس ججي ة ال جراوي (الكات ججب) لكش ججحي ال ري ججق احل ججق ادلئص ججل إىل احلري ججة:
"إنججب ربججاو أ تسججا فريتججب كيججرد ،جبهججد شدصججف زلججدود ،أتعتقججد أ سج ا ياججَت كاجَتاً يف
القر ججية الك ججربى لس ججا ضل ججف الع ي ججد مس ججتحيل .إ رلم ججئ الس ججاس سس ججا بتقاليج جدسم وم ججاد هم
يكئنجئ مشجك ة كجربى ،مأسججاتب ذرة صجاَتة يف حبرسجا ،ولجف تسججئد العدالجة واحلريجة إذا ربججرر
وفشجف ،أو عشجرات ماججل وفشجف ،إ وججه احليججاة -أعجٍت الس جا ك ججه وأسسجه ك هجا -غلججب
أ يتا ججَت ،وأ يس ججق التاي ججَت م ججف سس ججا (وأش ججارت إىل رأس ججها) ،م ججف سس ججا (وأش ججارت إىل
ق هججا) ٜٚ".وبج ا ،ػلججدد الجراوي ع ججى لسججا ع ججة ميهججئ احلريججة وال ريججق إليهججا ،هججف قرججية
رلتمع ت تز يجا الشدصجية ،وتعمجل ع جى ربقيقهجا؛ ذلجب أ اإلنسجا يعجين داخجل رلمئعجة
مف الساس ،ويعمل امف رلمئعته مف أجل ربقيق فل شامل دلعانجاة أخيجه اإلنسجا  .إ
التايَت  ،يس ع مف خارج ادلرق بل مف داخ جه ،ويتعجُت ع يجه سجئ أ يصجسع عادلجه ،وػلجدد ظلج
فياته ان القاً مف إؽلانه با ؛ إنه تايجَت ػلجددا الجراوي بقئلجه تعجاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴﮵ﮊ (الرعججد .)ٔٔ :بيججد أ الاججرور ووسججم احلريججة كانججا يسججي را ع ججى ق ججب
وفشف و كرا ،ان ق تا هاً ،وسرب إىل اخلمر واجلس  ،ت جدد احل جم الج ي قَتجل مجف أج جه
ضبججزة .لقججد ربججرر اجلسججد ،وبقي ج الججروح سججايسة القهججر واألف جزا  .أجججل ،لقججد نججا وفشججف
احلرية وادلا  .ولكف ،سل سف احلريجة الجيت ؽلارسجها بجال بجف ربجاح يف اجملتمجع فيجث األخ ّجئة،
فيججث  ،ججرق بججُت أسججئد وأبججيا ،فيججث يقتسججم األنصججار أم جئاذلم مججع ادلهججاجريف ،ويس جادي
ادلس ُم ادلس َم :يا أخف.
ول جما دانج اجلزيجرة ك هجا باإلسجال خا جب زلمجد صج ى ا ع يجه وسج م الج يف فجاربئا
بججاألم  ،قججا الً ذلججم" :اذس جئا ججأنتم ال قججاق" ،وسسججا يعججر ال جراوي ظلئذج جاً خججر ل تحججرر،

 ٚٚادلرجع السابق ،ىلٖ٘.
 ٚٛادلرجع السابق ،ىل.٘ٙ
 ٜٚادلرجع السابق ،ىل.٘ٚ
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وميهئماً جديداً ل حرية يسعى اإلسال إىل تسدَتسا .يف حل ة صياق يرجع وفشجف أمجا
صديقه سهيل احلقيقة كام جة ،ويعجًت قجا الً" :زلمجد ع جى فجق يجا سجهيل ...أدركج ذلجب
بيكجري وروفجف مسج زمجف بعيجد ،لكججف كسج أفجاو أ أ مج احلقيقجة ...أ أخييهججا وراق
سججتار كايججحي مججف العسججاد واحلماقججة ،لكججف األمججر يف فاجججة إىل دليججل ...ي حججث عججف احلريججة
احلقيقية والكرامة األص ية ،واألخئة الصادقة ،م غلدسا إ ،لديه ،لكف كجا بيجٍت وبيسجه د
ضبججزة ٛٓ".ويف الججديف اجلديججد يعججر وفشججف معججٌت احلريججة ،بعيججداً عججف ن ججزوات الججسي ا شبججة،
وم اسر احلياة ادلادية اخلادعة؛ إنه شعئر وإفساس نابع مف الروح ادلؤمسة با .
وخججال س ج ا الرف ججة الججيت خااججها وفشججف بافا جاً عججف احلريججة يقججد الكججيالين ميهئمججه
ل حريججة ،الججيت يراسججا نابعججة مججف العقيججدة الججيت تؤكججد الع ئديججة وفججدا ،ذلججا التزامامجا ،وليسج
م قججة ،وتعججٍت ا،ختيججار ا،لت جزا  .وا،ختيججار مججف مس ججئر الكججيالين  ،سججي رة يججه لس ججزوات
السي ؛ إنه نابع مف ادل اد اإلذلية اليت بيستها السصئىل القر نية ،و مف يجا الق جب ،ووعاسجا
العقل .ول لب ،احلرية  ،ت دأ إ ،مف داخل السي فيسما تستصجر ع جى شجهئاما وكراسيتهجا
وسئاسججا وع ادمججا ل ج اما ،عسد ج ٍ ق ج ؽلكسهججا الئصججئ إىل احلججق واختي جارا ،واختيارسججا يعججٍت
ا،لت جزا ال ج ي سججئ شججكل مججف أشججكا احلريججة ،ومججا عججدا ذلججب  ،ؼلججرج مججف دا ججرة الع ئديججة
(الججرق) مهمججا كججا شججك ه ،ولسججا ماججا يف ع ججة األََم جة الججيت كان ج أكاججر فريججة مججف سججيدسا
ج ججَت ،مججف وفشججف بعججدما اش جًتاسا .أم جا فريججة اجملتمججع تتحقججق بئاججع قئاعججد نابعججة مججف
إؽلا أ رادا ،لتشمل اجلميع ،يتحرر اجلميع ،وقد خلصتها ع ة وسف ذباد وفشجياً ،م يسجةً
لجه أ ربريجر عشجريف جرداً أو ثالثججُت  ،يعجٍت احلريجة ل ع يججد؛ احلريجة قرججية اجلميجع ،وأساسججها
ع ججادة ا وفججدا ،وقججد رسججم ذلججا اإلسججال السج يل الج ي أدى إىل اذيججار ن ججا الع ئديجة ك ججه،
وفرر اليرد واجملتمع رب راية اإلؽلا .
 .3حيور الجنس في الرواية العربية:
ؽلكسسججا ججرح قرججية اجلججس عججف ريججق الس جؤالُت ا تيججُت :سججل ؽلكججف التع ججَت يف الروايججة
باجلس سل سئ لاة (وسي ) تع َتية وي ا ،تتااوز مسألة اجلس ال جرح التق يجدي :سجل
ٓ ٛادلرجع السابق ،ىلٕ٘٘.
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نكتججب عججف اجلججس كيججحي نكتججب عسججه و ،شججب يف أ اإلجابججة عججف ذلججب ك ججه لججف تكججئ
جججاسزة مس ج قاً ،و ،سججيما مججا يتع ججق مسهججا بالتصججئير اإلبججافف ادلاججرق يف التياصججيل؛ ججسحف
ن رح س ا ادلئائ مف فيث إ اجلجس مسجألة وجئديجة ،ووسجي ة تع َتيجة وتيسجَتية لقرجايا
اجتماعيجة ،وقججيم الشجر واخلججَت ،يعجرب بججه الكاتجب عججف واجع إنسججاين يتاجاوز الس ججرة السججاذجة
أسَتة لاة الئصحي.
ويج سب غججايل شججكري ،وسججئ يع جق ع ججى روايججة (السجراب) لسايججب زليججئه ،إىل أ "مججا
ؽليججز صليججب زليججئه سججئ تقدؽلججه احلججدث السمججئذجف يف صججئرة مئفيججة باججَت فاجججة إىل تكرارسججا
كما ػلدث يف احلياة -ال يسجزلق إىل مستئى رخجيو يتعمجد ذووا اإل ااجة والتكجرار بايجةاإلثججارة ٛٔ".وإذا كججا ذلججب صججحيحاً إىل فججد مججا ،نججه -يف ادلقابججل -يقججد اجلججس خججارج
إ ججار الججزواج بئصججيه ع جالً يعي جاً مججربراً ،تعججرب عسججه شدصججية السججيد أضبججد ع ججد اجل جئاد ،الججيت
تجًتاوح بججُت الع ججادة واليسججاد ،والججيت ت هججر يف ف جئارا مججع الشججيخ متججئيل ع ججد الصججمد" .سججأ
السججيد أضبججد ع ججد اجل جئاد يمججا يش ج ه الئعيججد :مججاذا تقججئ  ،وأن ج ادلججؤمف الججئر  ،يف ولعججب
بالسساق
قا :

كججا السججيد معتججاداً لص جرافته ججم يس ججزع ،نيرااججه ،واججحب اججحكة مقتر ج ة

 مججا ع ججف مججف ذام ،أ ،ػلججدث رسججئ ا ص ج ى ا ع يججه وس ج م عججف ف ججه ل يججبوالسساق
وم بئزا زلتااً ع ى مس ق السيد ال ي مل يعا ه ،وقا :
ق ب الشيخ َ
 احلال غَت احلرا يا ابف ع د اجلئاد ،والزواج غَت اجلري وراق الياجرات.َمد السيد بصرا لالشفق ،وقا ب هاة جديدة:

 مججا ارتر ج نيسججف يئم جاً أ تعتججدي ع ججى عججر أو كرامججة ق ج  ،واحلمججدذلب.
ررب الشيخ رك تيه بيديه ،وقا بارابة واستسكار:
ٔ ٛشكري ،غايل .أ مة الجنس في القرة العربية ،بَتوت :دار ا اق اجلديدة ،د.ت ،ىل.ٜٚ

ع ججى
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 ع ج ر اججعيحي  ،يستح ججه إ ،اججعيحي ،واليسججق لعسججة ولججئ يكججف بيججاجرة ،كججا أبججئمرضب ججه ا مئلع ج جاً بالسس ججاق ،ت ججزوج عش ج جريف م ججرة ،م ججاذا  ،تس ججته س ج ج ي ه وتتسك ججب ريج ججق
ادلعاصف
واحب السيد احكة عالية وقا :
 أأن ويل ا أ مأذو شرعف كا أ ،ش ه عقيم أكار مف التزوج ،وبجالرغم مجفأنه مل يساجب سجئاي إ ،أ عقجارا ت جدد بيجٍت وبجُت زوججات أربج ٍع مجات عجسهف ،إىل مجا اجا
ع ى السيقات الشرعية يف فياتجه ،أمجا أنجا جأب لاالثجة ذكجئر واثستجُت ،ومجا غلجئز يل أ أنججزلق
إىل اإلكاججار مججف الزوجججات ،أُبججدد مججا يس جر ا يل مججف رزق ،و ،تججس َ ي ججا ش ججيخ مت ججئيل أ
غئاين اليئ سجف ججئاري األمج والجاليت أف هجف ا بجال يع والشجراق ،وا مجف ق ُجل ومجف بع ُجد
ٕٛ
غيئر رفيم".
ويسهججف الكاتججب احلجئار بكججال ع ججد اجلجئاد ،انتصججاراً دلس قجه التربيجري دلعاشججرة ادلئمسججات
بد تعدد الزوججات حباجة الياقجة ،ي جدو اليعجل عاديجاً ،مئعلجاً القجار دبس قيجة جرح السجيد،
يف فُت ي هر الشيخ متئيل اعيحي احلاجة ،رلجرد درويجن ،ػلجاورا ال جل مسجتهز اً ،كمجا يف
قئلججه" :و ،تججس َ يججا شججيخ متججئيل أ غ جئاين اليججئ سججف ج جئاري األم ج والججاليت أف ه ججف ا
بججال يع والش جراق ،وا مججف ق ج ُجل ومججف بعج ُجد غيججئر رفججيم"؛ إذ يسججئي بججُت الا جئاين واجل جئاري،
وػل ججل معاش ججرمف قياسج جاً ع ججى معاش ججرة اجلج جئاري يف ادلاا ججف ،يعق ججب بع ججارة "ر ،غي ججئر
رفججيم" ،و ،نقجرأ تع يقجاً ل جراوي ،و ،رداً ل شججيخ ،ليكججئ اجلججس ع ججى سج ا الشججاك ة ججاسرة
اجتماعية ؽلارسها ادلرق إ شاق ،مف دو أي فرج أو قيد.
وغلسجد عججل ال سج طيحججة يف روايججة زسججرة ديججب (بججُت كججف و ججف) اخل ي ججة يف مس ججئر
َمف يرى خجارج زلجي اليعجل ،بيسمجا تجد لاتهجا وسجف زبجرب ابجف خاذلجا عمجر عجف معانجاة ع يجة
ربياسججا ادلجرأة امرومججة مججف ضبايججة الرجججل اقتصججادياً" :مل يكججف لججدي خيججار ...قالج لججه ب هاججة
متحدية داماة بعد أ استيزما م اسر الرافة ادلادية اليت ،ف تها ع ى شجك ه وسجيارته...
أ ،مججات ،أخئايججا قججتال ...وا خجرا مسججائنا  ،وأمججف مريرججة مرميججة يف ركج ٍف بج لب ال يج
ٕ ٛزليئه ،صليب .بين القررين ،القاسرة :دار مصر ل اعة ،د.ت ،ىل.ٖٜ-ٖٛ

 144إسالمية ادلعر ة ،السسة احلادية والعشرو  ،العدد ٖ ،ٛشتاق ٖٔٗٚسٕٓٔٙ/

حبئث ودراسات

ال ي تعر ه ...عالجها يت ب نيقجات ومصجاريحي باسرجة ،وججدت نيسجف وفيجدة أصجار
اليقججر واجلججئ  ...وأنججُت أمججف ادلريرججة ،إنججه سججئ سججئ الج ي رمججى  ،ذل ج ا العمججل ،كججا ادلدججرج
الئفيد ل تدييحي مف معانايت ،وقد مكسٍت مف تئ َت الدراسم الالزمة لشراق الجدواق واإلنيجاق
ع ججى ال يج  ٖٛ". ...وسكج ا جع تهججا ال ججرو القاسججية مئمسجاً ،ججرو يصججسعها يف الججسو
الر ججمَت (س ججئ) ،ال ج ج ي ي ججد ع ججى اليق ججر ،وال ج ج ي وق ججحي ف ججا الً دو ت ججئا ر شب ججف ال ججدواق،
ومصججرو ال ي ج ؛ إذججا عساصججر تججديف الئاقججع القججاسر ،وتؤكججد أس ج اب ع ه ججا ،مججف دو أ
تربرا؛ ألذا  ،سب ب خياراً .ويف ادلقابل ،يتساسى عمر ت جب األسج اب مجع ع مجه يجا مسج قاً،
لكسه يتدارم األمر ،ويتد ى عف لئمها.
ويقججحي ال جراوي إىل جانججب اليتججاة مسججتددماً ال اججة ادلئ يججة ،ومتد ج اً مئقيجاً ذبججاا الئاقججع
واجملتمججع ال ج ي يججد ع بسججميحة إىل اخل ي ججة يججديسها ،عسججدما يقابججل يف مش جهد درامججف بججُت
واججعية اليتججاة ال ا سججة وفججا عمججر ادلرػلججة ،يدتججار ك مججات ت ججدو بري ججة يف اسرسججاُ ،مديسججة
ومستسكرة يف د،لتها ،وسئ ما يؤديه ادل يئه (داماة) ،فيجث يتجدخل الجراوي م اشجرة ليقجد
مئقي جاً يججدعم كججال اليتججاة ،ويؤكججد فااهججا ،بججالرغم مججف س ج ية اليعججل ال ج ي أصلزتججه؛ س جئاق
ع ججى مسججتئى السججرد ،أو ع ججى مسججتئى الد،لججة ،شلججا غلعججل مئقيججه غججَت مسججاند ل يعججل ،وإظلججا
ُمججديف ل ماتمججع الج ي ؽلججارس قهجراً ع ججى َمجف  ،سججسد لججه ،خاصجةً إذا كججا الشججدو ام جرأة،
ليقئ يف األخَت إ اجملتمع سئ ال ي صسع ادلصَت امتئ ل يتاة.
وإذا كججا س ج ا السم جئذج ؽلاججل ادل جرأة الججيت ي جد عها قهججر اليقججر واحلاجججة إىل ال اججاق ،ج
السو الروا ف يقد ظلاذج تعاين ال رو نيسها ،لكسها  ،ت اأ إىل الئسي ة نيسجها .ولعجل
اخل ججاب ب ج لب ير ججع الا ججاق عججف السججقئإل بججدا ع احلاجججة ،وؼلججرب عججف خيججارات أخججرى غججَت
تس يم اجلسد مقابل قية الا اق .ولكف ،سل يكيف ذلب لتربير القهر ادلمارس ع ى ادلرأة
ومف سؤ،ق اليتاة اليت ي تقف يا الشاعر يف روايجة (الشجمعة والجدساليز) ،والجيت زبجرب عجف
واقعها القاسر ،سلا جةً أمهجا" :تع ج يجا ؽلجه تع ج  ،كجل يجئ أقجئ اليجئ أُذجف ادلسجألة ،لكجف
عسججدما أسج ادلديسججة أجججد احليججاة يهججا ،ق عججة مججف احلديججد أو مججف األطسج ادلقججئى ، ،مسيج
ٖ ٛديب ،زسرة .بين فكي وطن ،اجلزا ر :مسشئرات الت يُت ، ٕٓٓٓ ،ىلٔ.ٔٙ
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ذلججا إ الق جاً ،مججاذا تريججديف عسججد الس جؤا إذا كججا األمججر يتع ججق بالشججال ،ججال شججال .عسججدما
يتججئ ر مسصججب يع ججف عسججه يف اجلرا ججد ،سججم يكج بئ  ،حججىت إذا مججا أع سجئا يف اجلرا ججد ،يع ججئ
ادلسصب بامسئبية ،وما ت عها ،كل َمف تئ حي أو ُمسح شاالً ،الئسجا ة .أيسمجا ربركج ُ يجا
مججه (تعججٍت يف ال هاججة اجلزا ريججة أمججف) العزيججزة قيججل يل إذا كسج ِ تعججر ُت أفججداً ،م ج ُ م ج ُ ،
ٗٛ
خر ،دلاذا ولدتٍت بستاً يا ؽله العزيزة ".
وإذا ما قاب ُ مسؤو ً،قا يل كالماً َ

وي ججدو ال حججث عججف شججال أم جراً عادي جاً  ،خصئصججية يججه ،ججالقهر ال ج ي تعانيججه اليتججاة
مشًتم بُت الساس صبيعاً ،تدلل ع يه الك متا ادلكررتا (تع ُ  ،م ج ُ ) ،تع جَتاً عجف جيجاق
الئاقججع ،وصججعئبة ادلديسججة األطستيججة ،بيججد أ اخل ججاب ي ججئح خبصئصججية ادلئقججحي ع ججى ادلسججتئى
الد،يل امف سياق اجلم ة "وإذا ما قاب مسؤو ً،قا يل كالمجاً خ َجر" ،ويجرت "الكجال
ا خججر" باسججتسكا ٍر يصججح ه يججأس يتا ججى يف "دلججاذا ولججدتٍت بستجاً يججا مججه العزيججزة " .وتستحرججر
العالقججة بججُت ادل يئ ججات (الكججال ا خججر ،بست جاً) الكججال ال ج ي قالججه ادلسججؤو  ،ومل تق ججه سججف
ص جرافة ،يف فججُت يشججتال ع ججى ادلسججتئى الججد،يل ،يججدرم القججار أ الكججال سججئ الئ ييججة
مقابججل اجلججس ؛ أل "الججسو ال ججاسر ع ججارة عججف س س ج ة مججف ا،نتقججادات الًتكي يججة وادلعاميججة
الججيت يشججك ها احلكججف والججيت سبكجف قراقمججا مججف اسججتاالق نئعيججة مججا زبييججه ومججا ت هججرا "ٛ٘.لج ا
نقئ إ ادلسؤو ؽل ب الس ة وادلا  ،ويستال واع ادلرأة القاسر إلشج ا غريزتجه ،وسجئ مجا
ق ته طيحجة ،ور رجته اليتجاة يف روايجة (الشجمعة والجدساليز) ،وقجد جع هجا ماجل سج ا ا،متهجا
تججر ا كئذ ججا ول ججدت أناججى ،باعت ججار أ الئاق ججع القججاسر ي جد ع ادل جرأة إىل تقججد جس ججدسا شبس جاً
ع كان ريسة قهج ٍر مجزدوج؛ قهجر الئاقجع ،وقهجر الرججل الجب ادلتعجة ،كئنجه
ل د ز،
ؽل ب مياتيح خزا ف ادلؤونة.

ويف روايججة (احلججف الالتيججٍت) يصججئر سججهيل إدري ج ب ججل الروايججة وب تهججا ب ريقججة ذبعججل
لقاقعلججا فتمي جاً ،قججد د ججع الشججاب ال سججاين (رمججز احلرججارة الشججرقية) إىل ا،نصججهار يف بئتقججة
جججانُت (رمججز احلرججارة الاربيججة) ،ليدججرج إنسججاناً جديججداً بججئعف جديججد ذبججاا ذاتججه ٛٙ،بعججد مججا
ٗ ٛو ار ،ال اسر .الشمعة والدهاليز ،اجلزا ر :مسشئرات الت يُت ، ٜٜٔ٘ ،ىل.ٔٔٚ-ٔٔٙ
٘ ٛالزاسف ،ريد .النص والجسد والتأويل ،الدار ال يراق :إ ريقيا الشرق ، ٕٖٓٓ ،ىلٖٗٔ.
 ٛٙشكري ،أ مة الجنس في القرة العربية ،مرجع سابق ،ىلٗ.ٔٚ
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عمق ج اليتججاة الشججرقية الك ج يججه دبحمئ،مججا العقديججة والاقا يججة وا،جتماعيججة ،ود عتججه إىل
اذلارة .وسسا أجد تئ يياً مر الً لرمزية اليتجاة الشجرقية؛ إذ :مجا سجف مسج ات سج ا الك ج
س ججل س ججف مرجعيت ججه الديسي ججة أ هم ججه ذلج ج ا ادلرجعي ججة س ججل الك ج ج س ججئ القاع ججدة يف اجملتم ججع
الشجرقف أ القاعجدة سججف الشجاذة والئاقججع أ الروايجة  ،ذبيججب عجف سج ا التسجاي،ت وغَتسججا،
وإظلا ت رح مال س ا األزمة بئصيها فقيقةً وقاعدةً شام ةً ،مؤكجدةً أياسجا بصجيتها خصيصجةً
راسدةً د ع إليها مرجعيات اجملتمع ،لتأيت جانُت مئنًتو اليت ما ج ذبربجة ريجدة يف فيجاة
ال ل العر ،،جع ته يدرم وجئدا اإلنساين.
ويجرى شجكري أ سج ا العالقججة "ربقجق شجكالً مجف التكامججل يف ا،نسجاا والتعجاد بججُت
العا ي ججة واجلس ججد (احل ججب س ج ا احل ججب ال ج ي مل يع ججر مس ججه إ ،أف ججد ش ج ريه :م جا السش ججئة
الروفيججة وفججدسا ،وإمجا ال ج ة اجلسججدية وفججدسا ،بججل سججئ مل يعججر أي الشج ريف إ ،يف أسجئأ
أشججكاله :إم جا ك ج واناججالق وتبكججل ،وإم جا أنانيججة وفيئانيججة واضل ججاإل .ومل يكججف يتصججئر أ
بئس ججع إنس ججا أ ي ججدرم إىل جان ججب أنا ججى ال ج ج تُت ك تيهم ججا كم ججا أدركهم ججا س ججئ إىل جان ججب
جججانُت .وكان ج سججف مججف رسا ججة األنئثججة حبي ججث كان ج تع ججف كيججحي تعججاب األخ ج والع ججاق،
وكيججحي تججد ع الرججار وادل ججل بتا يججب إفججدى ال ج تُت يف الئقج ادلساسججب ٛٚ".وسججئ انسججاا
مل غل ججدا مص ج ج يى س ججعيد* ب ججالرغم م ججف عالقات ججه ادلتع ججددة م ججع ادل ج جرأة األوروبي ججة ،ج جال ام ج جرأة
است اع ربقيق وجئدا سئى وافدة سف ادلرأة السئدانية (العربية) ،وذلب عسدما عجاد إىل
قريت ججه يف الس ججئدا  ،ودبئم ججا ججل تا ه جاً يع ججاين الر ججيا ب ججُت ا ججييت السه ججر ،ويص ججرخ :السا ججدة
السادة.
وؼل و شكري إىل أ العالقة سف رمز ل تياعجل احلرجاري بجُت اجملتمجع العجر ،واجملتمجع
األورو ٛٛ.،وبججالرغم مججف أ ال قججاق قججد أعججاد إىل ال ججل كيانججه ،وربقججق وج ججئدا عججف ري ججق
عالقتججه اجلسسججية باليتججاة األوروبيججة ،ج ب ججل روايججة (مئسججم اذلاججرة إىل الشججما ) مل يججتمكف
مف ذلب رغم ما فققه مف صلاح ع مف ،ساجدا يسجتقم مجف احلرجارة الاربيجة ادلما جة يف ادلجرأة
 ٛٚادلرجع السابق ،ىل.ٔٚٛ
* مص يى سعيد سئ ب ل رواية ال يب صاحل :مئسم اذلارة إىل الشما .
 ٛٛشكري ،أ مة الجنس في القرة العربية ،مرجع سابق ،ىل.ٔٚٛ
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جسسياً .ويف ك تا احلالتُت ،ج التع جَت احلرجاري عسجد الروا جف العجر ،يف فجئارا مجع احلرجارة
الاربية يكئ جسسياً ،وسئ ما يد ع جى أ التياعجل بجُت احلرجارتُت لجي تيجاعالً رومانسجياً
فادل جاً كمججا قدمتججه روايججة (احلججف الالتيججٍت) ،وأ ادلس ج م (العججر ، )،ػلقججق تياع ججه مججع الاججرب
جسسياً ق ؛ إذ تئجد بدا ل فرارية عديدة أكار تع َتاً وعمقجاً مجف اجلجس  ،تقجد الشجرق
يف صئرة فرارية تتااوز الاريزة اليت تكرس الس رة الاربية امتقرة ل عر.،
صججحيح أ بعججا الججروا يُت (أماججا  :صليججب الكججيالين ،وع ججد احلميججد جججئدة السججحار،
وع ججف أضبججد بكاججَت)  ،يسكججرو السمججاذج السججابقة ،وإظلججا يجَعُجدوذا شججاذة ،ويعراججئذا يف صججئر
مسي جرة ،متد ج يف مججف قصججة يئسججحي -ع يججه السججال  -يف القججر الكججر ظلئذج جاً ومرجعي جةً يف
تصئير ادلشهد اجلسسجف ،الجيت  ،تصجئرا قال جاً ماجَتاً ،مجع مراعجاة الجدوا ع السيسجية لج لب ،مجف
دو حبججث عججف تربي جرات اجتماعيججة أو سججيية ل مئقججحي .وسججئ السمججئذج ال ج ي وجججب ع ججى
األديججب ادلس ج م ا،قتججداق بججه يف رواياتججه؛ أل الع ججاق األد ،يف جججئسرا سججاد ومتميججز ،و،
يسججعف الروا ججف إىل إتيججا مججا يسه جاا عسججه ربججه ،ج ذا كتججب روايججة مججف ال ججدسف أ يس ججق مججف
عقيدته.
غ ججَت أ بع ججا السق ججاد ي ججد عئ خ ججال ذل ججب كم ججا ال ججروا يُت ،ه ج ا ججه وادي يص ججحي
روايججات ع ججد احلميججد جججئدة السججحار بججاجلمئد وامدوديججة ،ألنججه يتد ج مججف يئسججحي -ع يججه
السال  -ظلئذجاً ل ه؛ "إنجه  ،يسجاقن مئاجئعاته األدبيجة إ ،مجف خجال (اإل جار الجديٍت)،
تكجئ القجيم عسججدا أبجيا وأسجئد ،وخججَتاً وشجراً ،و ،رلجا لتججداخل األلجئا واخل جئإل عسججدا،
وترتب ع جى ذلجب أ قرجية احلجب عسجدا تسجاقَن يف رواياتجه ع جى اجئق (احلجال واحلجرا )...
وتص ح الصئرة خااعة لكل ادلئروثات الس يية ،وإ خاليج مس جق الت جئر والعقجل (ع جى
فجد زعمجه) ...ولعجل سج ا مجا جعجل مصج يى (ال جل) يف (قا جة الزمجا ) ييرجل ربيجة سج
ال ي ع ى كئثر تاة ال يسيه ...غلد ال ل نيسه بُت صجئرتُت ترمجز كجل مسهمجا إىل مئقجحي
اجتم ججاعف بعيس ججه ،ك ججئثر سباج جل الت ججئر الج ج ي نالت ججه ادلج جرأة ب ججالتع يم ...ولكسه ججا اس ججتاارته يف
مكمججف اخل ججئرة مججف نيسججه ،لقججد غججادر القججاسرة إىل اإلسججكسدرية (و يمججا سججئ يس جر أمامججه إذ
مها زبرج مف ال حر عارية ،مجا كجا ل جاس ال حجر ؼليجف شجي اً ،اجار دمجه يف عروقجه ،وشجعر
ٜٛ
بتقزز وايق ،دت لعيسه بايرة تا هة)".
 ٜٛاذلامشف ،اإلنسان في األدب اإلسالمي ،مرجع سابق ،ىلٖٗٔ.
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وإذا مل يقج ِم السجحار العالقجة العا ييججة واجلسسجية بجُت الرججل وادلجرأة ع جى أسجاس احلججال
واحلرا  ،ادلسسام مع مرجعيته العقدية والاقا ية ،اليت سف مرجعية رلتمعجه ،ع جى أي أسجاس
يريججدا ججه وادي أ يقيمهججا سججل يست ججر مسججه أ غلعججل ب ججه غلججري ضلججئ اليتججاة ،وػلترججسها
مقج الً ،يسججدم معهججا يف عالقججة جسسججية  :مججىت كججا ل ججاس السج افة اليااججح عسججد ادلجرأة
رمزاً ل تقد نتياة الع م سل الع م يقئد إىل س ا الصئرة اليت زبالحي ا،نتمجاق الاقجايف مجىت
كا ا،فتشا رمزاً ل تد حي إنه ربامجل أيجديئلئجف يعجرب عجف ازدواجيجة السقجد العجر .،يجف
الئق ال ي تئصحي يه ادلشاسد اجلسسية غجَت الشجرعية عسجد صليجب زليجئه وسجهيل إدريج
يئصجحي السججحار بأنججه
بالدقيقججة وادلعججربة عججف اجملتمججع ،وتركج ل شدصججيات فريججة التصججر َ ،
متعسججحي يف إج ججار شدص ججيته ع ججى التصججر حبي ججاق َو ججق م ججا ؽل ي ججه ع يه ججا ديسه ججا ،ر ر ج
ظلئذجاً ل مرأة ادلتاربة ما ما ر ا يئسحي -ع يه السال  -دعئة امرأة العزيز إىل اليافشة.
واخلالصججة أ اجلججس وسججي ة  ،غايججة ،وأ اذلججد مسججه فيج السججئ  ،وتكججئيف األسججرة،
ولججي إش ج ا الرغ ججة ق ج  ،وعججد الس ججر إليججه مججف س ج ا الزاويججة يججد ع الروا ججف إىل تصججئرات
جا خ ُجر مجف مس جق
بعيدة عف فقيقة اجملتمع الج ي يستمجف إليجه ويكتجب لجه؛ إذ اسجتامرا بع ٌ
مرجعيج ججات مسج ججتعارة ،أو برغ ج ججة الج ججًتوي والج ججرواج ،يشج ججد القج ججار إليج ججه ،ويشج ججعرا بالرج ججيا
الئجئدي ،وغلع ه يسحر عف غاية اذلد مف وجئدا.
اتمة:
نقئ بعد س ا الدراسة أ مهمة الرواية سف ادلساعدة ع ى رد ا،عت جار الج ايت ل جسي
اإلنس ججانية بئص ججيها قيمج جةً كئنيج جةً ك ججربى ،وبج ج لب تتدج ج الق ججيم وزذ ججا يف اجملتم ججع ع ججف ري ججق
الججسي  ،وسبكسهججا مججف القيججا بججدورسا ادلسججسد إليهججا ،ومججف يكججئ احلججديث عججف اجلججس -
ماالً -زلكئماً بقيم اا ة نابعجة مجف تعجاليم العقيجدة .وع جى سج ا ،تسجت يع الروايجة احلجديث
عججف عالقججة احلججب السججئي دوظلججا فججرج ،كمججا احلججديث عججف اجلججس اذلججاب  ،مججف دو اعتمججاد
اإلثجارة؛ أل ذلجب ي جيح إشجاعة اليافشجة يف اجملتمجع ادلسج م ،ومجف يتسجاو الروا جف سلت ججحي
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التاججارب اإلنسججانية ،التزامججه  ،ؽلسعججه مججف إث جراق األدب بستججاج أصججيل وأدب إنسججاين عججادلف
خالد.
لقججد جع ج ادلرجعيججات ادلسججتعارة الروا ججف العججر ،ماًتب جاً عججف رلتمعججه ،يسججَت يف خ ج
معججاك رغججم واقعيججة القججيم الججيت يصججئرسا ،ولكججف ريقججة التصججئير تؤ رسججا س ج ا ادلرجعيججات.
ذا كان القيم يف الرواية تع َتاً عف شدصية األُمة ،وصهر القيم الئا دة بتصئرسا فسجب
مججا تقترججيه مص ج حتها الاقا يججة ،ج التاري ججب س ججئ استس ججال ل ق ججيم وادليججاسيم الاربيججة؛ ل ج ا
كان الرواية ادلتاربة ربمل مياسيم بعيدة عف فقيقة اجملتمع ،و ،ت تقف معه يف مرجعيته.
ويف أثساق عراسا القجيم (الجديف ،احلريجة وا،لتجزا  ،اجلجس ) وأبعادسجا التاري يجة عسجد بعجا
الجروا يُت ،انكشججحي لسجا كيججحي أ سجؤ،ق -بججئعف ،وغجَت وعججف -يروججئ لقججيم الاقا جة الاربيججة
وتصججئراما؛ إذججا دعججئة غججَت م اشججرة إىل ع مانيججة األدب عام جةً والروايججة بئجججه خججاىل .ولججي
،قت ججاس ادلي ججاسيم وف ججىت الق ججيم والتص ججئرات ،إذا كان ج ا ججرورة ،أ تتياع ججل م ججع مت ججات
األُمة وتسصهر يف بئتقتها؛ أل الرواية العربية تت جئر ب ادمجا مجف روايجات الاقا جات األخجرى
و داي ج جا .ل ج ج ا يتعج ججُت ع ج ججى الروا ج ججف ادلس ج ج م أ ػلج ججا ع ج ججى أصج ججالته األدبيج ججة ،ويسج ججتئعب
ادلع يججات العادليججة ب ؽلانججه وتصججئرا اإلسججالمف .قججد بيس ج الق جراقة كيججحي أ بعججا ال جروا يُت
أنتا جئا روايججامم مججف مرجعيججات بعيججدة ،بججل تسججاقا أفيان جاً مرجعيججات شدصججية رلتمعججامم
وما هججا .وس ج ا الرججدية اذلدميججة ليس ج فداثججة أو فريججة ،وإظلججا ت عيججة ل اججرب ،تق ججد
وقيمهججا ُ
األنا ا خر وتسقل عسه بالتئاتر ،مست عدة ادلئروث؛ ل ا ن م ادليارقة بجُت اجملتمجع ادلسجتقِل
ل رواي ججة وسج ج ا الروا ججف ،ججاجملتمع زلمج جل دبئروث ججه ومرجعيت ججه الديسي ججة وثقا ت ججه ،والروا ججف مت ججأثر
ومش ع بالتصئرات الاربية اليت تؤ ر الئاقع ال ي يسق ه ،وسئ واقع س ا اجملتمع.
ماسة إىل ما يأيت :ب جئرة ميهجئ ل سقجد يس جٍت ع جى مرجعيجة
ويرى ال حث بأ شبة فاجة ّ
اجملتم ججع الع ججر ،واإلس ججالمف .وزبص ججيو األدب اإلس ججالمف دبزي ججد م ججف الدراس ججات ،بئص ججيه
ظلئذجاً يقد القيم اليااج ة .واجرورة ا،ستمجا بسايجب الكجيالين الساقجد .واحلجث ع جى عقجد
دراس ججات مقارن ججة ب ججُت األدب اإلس ججالمف وا داب األخ ججرى .وانيت ججاح السق ججد ع ججى م ججا س ججئ
صباسَتي لكف يئصل رسالته ،ويرسخ القيم الس ي ة يف اجملتمع.

رأي وحوار
الحركة الكونية لإلنسان في القرآن الكريم
محمد الحسن بريمة إبراهيم

*

حترص رللة إسالمية ادلعرفة على حتريك العقل ادلسلم ادلعاصر وتوظيف طاقاته يف النظر والتدبر واحلػوار .يػيت ذػ ا
البحث يف إطار التػدبر يف تػاريا البيػرية علػى ذػ ض اورض وواقععػا ادلعاصػر وا فػاؽ ادلمكنػة دلسػتقبلعاو وذلػك يف ػو
ما يفعمه الباحث من نصوص القرآف الكرمي والسنة النبوية .فمع اليقني بيتف الكسب البيريو يف عمراف ذ ا العاملو مػا
تّ منه وما ديكن أف يتمو إمنا ذو بعلم اهلل سبحانهو ووفق سننه يف الكوف واحلياةو فإف الباحث جيتعػد يف فعػم النصػوص
بصورة غري ميتلوفةو لكنه يستيتنس مبا ليس من احملاؿ أف يكوف ذ ا الفعم صواباً من جعةو ومبعطيات العلم احلديث مػن
جعػػة أىػػرذ .وب ػ لك يػػيت ذ ػ ا اعجتعػػادو يف التعامػػل مػػع الكتػػاب والسػػنة دعػػوة ل مػػة ادلسػػلمة أف يكػػوف ذلػػا ح ػػور
ملموس يف عمراف العاملو وترشيد ح ارته.
التحرير

مقدمة:

ٔ

ذ ا حبث يف القرآف الكرمي إلجياد رابط مو وعي ومنعجي يربط بػني العمػل اإلنسػا
واخلَْلػػق الكػػو و وف الك ػػوف كلّػػه سالسػػماوات واورضو ومػػا بينعمػػال مل ُخيلػػق إع عبػػتال
النػػاس أيعػػم أحسػػن عم ػالً .وذ ػ ا يقت ػػي أف يكػػوف ذ ػ ا الكػػوف سمس ػ راً للفعػػل والعمػػل
اإلنسػػا  .ويف إطػػار الكػػوف ادلس ػ ر لانسػػاف فػػإف اورض حتديػػداً ذػػي مو ػػع اسػػت الفه
ومنصة انطالقه إىل الكوف .واعست الؼ يقت ػي التمكػني ادلت ػمن للتسػ ريو كمػا خي نػا
ّ
القرآف الكرمي.
ذ ا الربط ع ب ّد منه لسببنيو اووؿ :أف ذناؾ تػداىالً سػببياً بػني الفعػل اإلنسػا مػن
جعػػة والظ ػواذر اعجتماعيػػة والطبيعي ػة الػػت تكتنػػف حيػػاة اإلنسػػاف مػػن جعػػة أىػػرذ .وذػػو
تػػداىل يػػنجم عػػن تػػداىل آىػػر يسػػبقه بػػني الفعػػل اإلنسػػا يف الكػػوف مػػن جعػػةو والفعػػل
اإلذلي ادلعيمن وادلص ّدؽ من جعة أىرذ.
* دكتػػوراض يف اعقتص ػػاد م ػػن جامع ػػة يػػورؾ ب ػػإصلل ا س ػػنة ٗ .ٜٔٛأس ػػتاذ/دكتور يف مععػػد إس ػػالـ ادلعرف ػػة يامع ػػة ا ي ػػرة
بالسوداف .باحث يف ق ايا الرؤية القرآنية للعامل .ال يد اإللك و mbiraima@gmail.com :
 1أزجي شكري ل خ الدكتور فتحي حسن ملكاوي على هت يبه ذل ا البحث حىت أصػب مناسػباً للنيػر مبجلػة إسػالمية
ادلعرفة .ول خ الدكتور قيس زلمود حامد الباحث مبععد إسالـ ادلعرفة على اق احه عنواف ذ ا البحث.
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وقد ع ّ نا عن كل ذلك من قبل من ىػالؿ مفعػوـ "سػنة اهلل" الػت ع اػد ذلػا تبػديالو
و"س ػػنة اهلل" ذ ػػي" ٕ:ك ػػل فع ػػل إرادي رات ػػب ي ػػيت ب ػػه الف ػػردو أو ا ماع ػػةو فيع ػػيمن علي ػػه
ويص ّدقه فعل إذلي مناسب له لينتعي بهو بيتسباب طبيعيػةو أو اجتماعيػةو أو بكليعمػاو إىل
نتػػايق يق ػ ّدرذا اهلل تعػػاىل قػػد تكػػوف مطابقػػةو أو سلالفػػةو دلػػا قصػػدض الفػػردو أو ا ماعػػة مػػن
فعلعمو وقد خيص تيتثريذا الفرد الفاعلو أو يعم كل ا ماعػة أو بع ػعاو وقػد يكػوف التػيتثري
مباش ػ ػراً ينحصػ ػػر يف الفػ ػػاعلنيو وقػ ػػد يكػ ػػوف مباش ػ ػراً وغػ ػػري مباشػ ػػر يتجػ ػػاوزذم إىل زلػ ػػيطعم
اعجتماعي والطبيعي".
والسبب الثا و ومهية الربط بني الفعل والعمل اإلنسا مػن جعػة واخل ْلػق الكػو مػن
جعة أىػرذو ذػو أف اسػت الؼ اإلنسػاف يػتم يف إطػار متريػريين كػونيني أساسػيني مهػا متريػري
"ادلكػاف" ومتريػػري "ال مػػاف"و شلػػا يقت ػػي إعطػػا أمهيػة بالريػػة دلػػا جػػا يف القػػرآف الكػػرمي والسػػنة
النبويػػة الصػػحيحة بيػػيتأما .ذلػػك أف مػػن جيعػػل ادلكػػاف وال مػػاف احمل ػدوديْن لتكليفػػه سػػوؼ
يفيػل يف القيػاـ حبػػق ذلػك التكليػػف .إف عقػد اعسػػت الؼ بػني اهلل تعػػاىل وبػد آدـ ديكػػن
ِ
معجػ ػػلو
تص ػػورض بوص ػػفه عق ػػد معاو ػػة إذ أح ػػد العو ػػني سعم ػػل اإلنس ػػاف يف اورضل ّ
ِ
مؤجل.
والعوض الثا سا ا من اهلل تعاىلل ّ
إف زلل عقد اعسػت الؼ متعػني حتديػداً يف اورضو ولكػن اورض ليسػ ذػي أرض
السما الدنيا الت حييا فيعا البيػر ا ف وحسػبو بػل نػ ّدعيو تيتسيسػاً علػى القػرآف الكػرميو
أأػا سػػبع أر ػػني تتػػوزع يف الكػوفو شلػػا جيعػػل الكػػوف كلػه رلػاعً حلركػػة اإلنسػػافو وذػػو يسػػعى
فاعالً ومنفعالً هب ا التدبري اإلذلي العظيمسىطة اخللػق العامػةل .وتقػوـ الفر ػيات اوساسػية
ذل ػ ا البحػػث علػػى أف أرض التمكػػني لانسػػاف ليس ػ أرض السػػما الػػدنيا ذ ػ ض وحػػدذاو
ولكن متدذا من بعدذا س أر ني تتػوزع بػني السػموات السػبعو و يعُعػا مسػت لف فيعػا
اإلنسػػافو وأف اإلنسػػاف سػػوؼ تت ػواىل جعػػودض اعسػػت الفية حػػىت يبلػػمج بعلمػػه وعملػػه يػػع
اور ػػني الس ػػبع .وذ ػػا ذ ػػو اإلنس ػػاف وق ػػد تس ػػارع حركت ػػه الكوني ػػة حبث ػ ػاً ع ػػن امتدادات ػػه
اور يةو مستريالً يف ذلك تس ّ ري اهلل تعاىل له ما يف السموات وما يف اورض يعا.

ٕ انظر بييتف ذ ا ادلو وع حبثي بعنواف" :العلم وادلعرفة بػني رؤيتػني للعػامل :الظػاذرة السػبيية حالػة تفسػريية" يف مػوقعي:
)(biraima.net
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أوالً :حركة اإلنسان في الزمان والمكان
ذنػػاؾ َأمػ َػداف زمانيػػاف ومػ َػديَاف مكانيػػاف حانػػاف حيكمػػاف وحيػػدداف حركػػة اإلنسػػاف يف
وم َػدذ مكػا ىػاص
ذ ض احلياة الدنيا وذػو يتقلػب يف ابػتال ات اعسػت الؼ َأمػد زمػا َ
بكػل إنسػػاف يف ش صػػهو وأمػػد زمػا ومػػدذ مكػػا حيكػػم البيػرية عػػا  .فادلػػدذ ادلكػػا
لانسػػاف الفػػرد ديتػػد مػػن مكػػاف مولػػدض إىل كػػل اورضو ديي ػػي يف مناكبع ػػا ليحقػػق مري ػ ذ
اسػػت الفهو توحيػػدياً كػػاف أـ دنيوي ػاً .لقػػد أىفػػى اهلل تعػػاىل نػػوع رزؽ كػػل إنسػػاف يف ذ ػ ض
احليػػاة الػػدنيا ومقػػدارض ومكان ػػه وزمانػػهو فػػال ت ػػدري نفػػس مػػاذا تكس ػػب غػػداًو كم ػػا أىف ػػى
ادلكػػاف ال ػ ي تعػ ّػني علػػى كػػل إنسػػاف ادلػػوت فيػػهو فػػال تػػدري نفػػس بػػيتي أرض متػػوت .كػػل
ػاسو مػػؤمنني وكػافرينو يف اورض مبتريػػني مػن ف ػػل اهللو دوف ىػػوؼ
ذلػك حػػىت ي ػرب النػ ُ
من موت قد ي بص هبمو ودوف ٍ
ييتس من رزؽ قد ينتظرذم.
ذك ا ينتير اإلنساف يف اورض يعاً مستوطناً ومستعمراًو وقد تواردت آيات
القرآف الكرمي مؤكدة ذ ض احلقيقةو نكتفي باإلشارة إىل آيتني مها :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﮊ سادللكٔ٘ :ل ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ سلقمافٖٗ :ل.
أما ادلدذ ادلكا للبيػرية عػا فيتمػدد يف الكػوف ادلسػ ّ ر لانسػاف بسػماواته السػبع
وأر ػػيه السػػبع يعػػاو كمػػا صػػرح ب ػ لك القػػرآف الكػػرمي :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﮊ سا اثي ػ ػػةٖٔ :ل وكلم ػ ػػة " يعػ ػػا" يف ا ي ػ ػػة ذ ػ ػػي
صػػيرية ا مػػع ال ػػت يع ػ هب ػػا اخلػػالق س ػػبحانه وتعػػاىل ع ػػن قصػػدض اور ػػني الس ػػبع بإ ػػافته
" يعا" إىل كلمة "اورض" يف كل القػرآف الكػرمي كمػا سػوؼ نبػني عحقػا يف ذػ ا البحػثو
إف شا اهلل.
ولن يصل مري ذ اعسػت الؼ البيػري إىل متامػه حػىت يسػتويف اإلنسػاف رحلتػه الكونيػة
ليسػػكن ويعمػػر اور ػػني السػػبع الػػت ىلػػق اهلل لػػه مػػا فيعػػا يعػاًو كمػػا سػػنثب ذلػػك أدنػػاض
بػػإذف اهللو فمػػن اورض ىلػػق اإلنسػػافو وفيعػػا حييػػاو وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذ.

 265إسالمية ادلعرفةو السنة احلادية والعيروفو العدد ٖٛو شتا ٖٔٗٚذٕٓٔٙ/ـ

رأي وحوار

وآيػػات القػػرآف الكػػرمي صػػرحية يف ذ ػ ا ادلع ػ  :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﮊ

ساوعراؼٕ٘ :ل.

أجلػه اهلل
أما اومد ال ما اخلػاص باسػت الؼ كػل فػرد مكلّػف فعػو مػدة أجلػه الػ ي ّ
تعػ ػػاىل لػ ػػه يف ذ ػ ػ ض احليػ ػػاة الػ ػػدنياو فمػ ػػن مػ ػػات فقػ ػػد قام ػ ػ قيامتػ ػػهو وأمػ ػػا اومػ ػػد ال م ػ ػػا
عسػت الؼ البيػرية فيمتػػد إىل قيػػاـ السػػاعة .قػػد أىفػى اهلل تعػػاىل اللحظػػة الػػت ديػػوت فيعػػا
كل إنساف يف إطار أمدض ال ما اخلػاص بػهو ولكنػه جعػل العلػم يملػة اومػد ال مػا الػ ي
تتمدد فيه حياة ادلكلّف يف ذ ض اورض شلكناً علػى وجػه التقريػب .فكػل إنسػاف يعلػم علػم
اليقني أنه قد ديوت ليومهو أو غػدضو ولكنػه يعلػم أي ػاًو مػن ىػالؿ التجربػة احلياتيػة ادلمتػدة
دلليػػارات البيػػرو أف اإلنسػػاف الفػػرد يف ذ ػ ا ال مػػافو إذا سػػلِم مػػن ا فػػاتو ديكػػن أف حي ػ
ويعػػيح حػػىت ادلايػػة عػػاـو أو ت يػػدو ومػػن و فػػإف متوسػػط العمػػر اعسػػت اليف ادلنػػتِق لانسػػاف
يف اورض يػ اوح بػػني اخلمسػػني والسػػبعني عامػاًو حبسػػب البييػػة الػػت يعػػيح فيعػػا اإلنسػػاف.
ذ ا ادلتوسط ييكل اومد ال ما اعس اتيجي احلاسػم للفػردو وعلػى أساسػه خيطػط حلياتػه
اعسػػت الفية يف اورضو وذػػو ال ػ ي يسػػم بعمػػارة اورض إذ لػػو أف كػػل إنسػػاف ىطػػط
حياتػه علػػى أنػػه ديػػوت غػػداًو أو بعػػد غػػدو وقػد ديػػوت فعػالًو دلػػا َع َمػر أحػ ٌد الػػدنياو وعنْػتَػ َفػ
حكمػػة اهلل تعػػاىل مػػن إنيػػا النػػاس مػػن اورض واسػػتعمارذم فيعػػاو ودلػػا عػػاد لالسػػت الؼ
مريػ ػ ذو وع للحس ػػاب وا ػ ػ ا اوى ػػروي مع ػ ػ  .فك ػػل اجتمع ػػات ادلعاص ػػرة ترت ػػب ش ػػؤوف
أفرادذا يف كل رلاعت احلياة بنػا علػى ذػ ا ادلتوسػط العمػري ال مػا  .ولػو اف ػنا أف ذػ ا
اومد العمػري تريػري فجػيتة فبلػمج مػا كػاف عليػه يف ععػد نػن اهلل نػوح و وذػو اولػف سػنةو
ت يػػد أو تػػنقص حبسػػب اإلفػػادة القرآنيػػةو عرتبكػ حيػػاة اوفػراد واجتمعػػات يف ذػ ا ال مػػاف
أديا ارتباؾ.
إف اوم ػػد واحملػ ػدود ال م ػػا عس ػػت الؼ البيػ ػرية ع ػػا يف اورض ذ ػػو قي ػػاـ الس ػػاعةو
وينطبػػق عليػػه حتليلنػػا لػػدععت اومػػد ال مػػا اخلػػاص بػػالفرد أعػػالضو فقػػد أىفػػى اهلل تعػػاىل
أمرذػػا إع كلم ػ
حلظػػة قيػػاـ السػػاعة الػػت ع جيليعػػا لوقتعػػا إع ذػػوو وع تيتتينػػا إع بريتػػةو ومػػا ُ
البصػػرو أو ذػػو أقػػرب .ولكػػن دلػػا قػػاؿ اهلل تعػػاىل إأػػا اق بػ و وأكػػدت السػػنة النبويػػة ذلػػكو
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صػار مػػن ادلمكػػن ادلقاربػػة النسػػبية دلقػػدار اق اهبػا حسػػاباًو إمػػا مػػن ىػػالؿ التقػػديرات النسػػبية
دلا م ى ودلا تبقى من عمر الكوف الػت تػيت مػن علػم الفي يػا الفلكيػةو وقػد أذف اهلل تعػاىل
بالنظر العلمي يف ىلق السموات واورضو وإما بػا مع بػني الػدععت احلسػابية للحػديث
النبػػوي الصػػحي هب ػ ا اخلصػػوصو والتقػػديرات ال مانيػػة دلػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف حبسػػب
علػم الفي يػا الفلكيػػة .وقػد تبػ ّػني أف ادلػدذ ال مػا عقػ اب السػاعة يبػػدأ باللحظػة وديتػػد إىل
مليارات السننيو وذو ِ
احملدد ال ما دلػا بقػي مػن اسػت الؼ البيػرية يف اورض .إذفو كمػا
يف ش ػػيتف ادل ػػدذ ال م ػػا اخل ػػاص بعم ػػر الف ػػرد يف ذ ػ ض احلي ػػاة ال ػػدنياو ف ػػإف الس ػػاعة ق ػػد ت ػػيت
البيرية اليوـو وقػد تيتتيعػا غػداًو أو بعػد غػدو فػ لك علػى اهلل تعػاىل يسػريو ولكنعػا قػد تػيت
لتوضو أو غدضو أو بعد غدو ولكنػه أي ػاً قػد
بعد مليارات السننيو متاماً كما قد ديوت الفرد ّ
ديوت بعد ماية عاـ.
إذفو كمػػا يف حػػاؿ التوقعػػات الفرديػػةو لػػو أف كػػل اجتمعػػات البي ػرية تبػػد تقػػديراهتاو
فيما يتعلق بنعاية الكوف وقياـ السػاعةو علػى أف ذلػك قػد يػتم غػداًو أو بعػد غػدو دلػا أثػاروا
اورض وعمروذاو ودلا أقاموا على ظعرذا ح ارةو ودلا انطلق اإلنساف جيوب الكػوف بسػفنه
ومبسػػابريض الف ػػاييةو وعنْػتَػ َفػ حكمػػة اهلل تعػػاىل الثاويػػة يف "ىطػػة اخللػػق العامػػة"و الػػت ذػػي
أسػػاس اعسػػت الؼ .لكػػن غالػػب اجتمعػػات البيػرية تقػػيم رؤيتعػػا للعػػامل إمػػا علػػى أف ذػ ا
الكوف ىالد ع ي وؿو وإما أنه سوؼ يػ وؿ ولكػن بعػد أمػد بعيػدو وكلتػا الػرؤيتني ال مػانيتني
تسم بالعمارةو واحل ارة الت ت اكم وتتوارث جيال بعد جيل.
أما تلك اجتمعػات الػت تػدير أمرذػا علػى أف اومػد ال مػا لعمػر الكػوف ع يعنيعػاو أو
تل ػػك ال ػػت ت ػػرذ أف أاي ػػة الك ػػوف بات ػ وش ػػيكةو وأف اوم ػػر أعج ػػل م ػػن أف ننظ ػػر م ػػاذا يف
الس ػػموات واورضو أو أف نتفك ػػر يف ىلقع ػػاو فع ػػي رلتمع ػػات س ػػوؼ تظ ػػل عل ػػى ال ػػدواـ
ذاميػػيةو ىػػارج الفعػػل احل ػػاري .إف الػػوعي باومػػد ال مػػا وادلػػدذ ادلكػػا النسػػن ال ػ ي
يتحػػرؾ فيػػه اإلنسػػافو وتتمػػدد فيػػه حياتػػهو سػوا يف ذلػػك اوفػراد واجتمعػػاتو أمػػر مصػػريي
فيمػػا يتعلػػق بالتصػػور والت طػػيط و التنفي ػ دلػػا ديكػػن فعلػػه يف ذ ػ ض احليػػاة الػػدنياو يف إطػػار
ِ
احملددات ال مانية وادلكانية.
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إف ادلنعق ال ي سوؼ نتبعػه يف إثبػات دعوانػا ادلكانيػة وال مانيػة عسػت الؼ اإلنسػاف
اور ػػيو شلػػا سػػبق ذكػػرضو ذػػو مػػا شػػا اهلل تعػػاىل أف ضلػػيط بػػه مػػن علمػػه تػػدبراً يف القػػرآف
تكم ػػل الرؤي ػػة القرآني ػػة الكلي ػػة لع ػػامل
الك ػػرمي حبثػ ػاً ع ػػن رؤي ػػة قرآني ػػة كلي ػػة للع ػػامل الطبيع ػػي ّ
ٖ
ونيتمػل أف
اعجتماع اإلنسا و الت بسطنا أذم مكوناهتا ادلعرفية يف "ىطة اخللػق العامػة"ُ .
تكػػوف مػػدىالً معرفي ػاً ل مػػة اإلسػػالمية إىل الكػػوف الطبيعػػيو تسػػتطيع مػػن ىاللػػه أف ترتػػاد
تيسر من القرآف الكرمي توسلنا إليه بيتسػيلة وجوديػة أجبنػا عنعػا
الف ا على بصرية .وال ي ّ
بفر ػػيات علمي ػػة تس ػػتند يف علميتع ػػا إىل آي ػػات بين ػػات م ػػن الق ػػرآف الك ػػرميو وإىل إمك ػػاف
التحقق منعا اريبياً.
إف ادلػنعق ادلتبػػع يف ذػ ا البحػػث يرتك ػ علػػى اإلتيػػاف بادلقػػدمات مػػن القػػرآف الكػػرمي و
توظي ػػف اعس ػػتنباط العقل ػػي للوص ػػوؿ إىل النت ػػايق .وأرذ أف ذػ ػ ا ذ ػػو ادل ػػنعق الص ػػحي يف
التعام ػ ػػل م ػ ػػع الق ػ ػػرآف الك ػ ػػرمي بوص ػ ػػفه مص ػ ػػدراً للعل ػ ػػم الك ػ ػػو التج ػ ػرينو بي ػ ػػقيه الطبيع ػ ػػي
واعجتم ػػاعيو س ػ ػوا وغ ػ ػراض اإلدي ػػاف أو العم ػ ػراف إذ نؤس ػػس عل ػػى رؤي ػػة الق ػػرآف للعػ ػػا َمل
نظرياتنػػا وفر ػػياتنا العلميػػةو س ػوا اسػػتلعمناذا مػػن القػػرآف الكػػرمي مباشػػرةو أو مػػن الكػػوف
ب ػوابط منعجيػػة مػػن القػػرآف الكػػرميو و نتحقػػق مػػن صػػحتعا وجودي ػاً باسػػت داـ ادلنػػاذق
وتيتىػ ُ
التجريبيػة ادلناسػبة .فػإذا اسػتَػْيقنّا مػن صػحة الفر ػػية كنػا "كػيت وـ موسػػى تُر ػع طفلَعػا ُ
أجرذ ػػا" م ػػن حي ػػث تثويرن ػػا للطاق ػػات العلمي ػػة ال ػػت ي ػ ىر هب ػػا الق ػػرآف الك ػػرميو وم ػػن حي ػػث
َ
حصػػادنا عاي ػػداً معرفي ػاً يف الوج ػػود .وإف مل نبل ػػمج اليق ػػني يف اإلثب ػػات حافظن ػػا عل ػػى نظريتن ػػا
وثابرنا يف حتسينعا بناييا ومتحيصعا اريبياًو أما إف استيقنا من دح عا فلن يقدح ذلػك يف
صػػحة الػػوحيو بػػل يف صػػحة فعمنػػا لػػهو أو صػػحة مناذجنػػا يف بنػػا النظريػػات واسػػت الص
الفر يات منهو أو يف صحة مناذجنا التجريبيةو أو يف كل ذلك.
إف القرآف الكرميو بوصفه ِعلماً مػن اهلل تعػاىل ىػالق الكػوفو ذػو وحػدض العاصػم للعلػم
البيري من ال لل ادلنعجي واعن ػ عؽ ضلػو النسػبية ادلعرفيػة الػت انتعػ إليعػا التجربػة العلميػة
الريربي ػػة بع ػػد أف ت حتري ػػف م ػػا س ػػبق م ػػن كت ػػب ناوي ػػة .إف العق ػػل واللري ػػة البيػ ػرية اللػ ػ ين

ٖ انظػر أحبػػاث ادلؤلػف ادلتعلقػػة برؤيػة القػػرآف لعػامل اعجتمػػاع اإلنسػا و وكػ لك مصػطل "ىطػػة اخللػق العامػػة" يف موقػػع:
biraima.net
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يوظفعما اإلنساف لدراسة الوجود والتعبري عن حقايقه ع تكفياف وحدمها لتمكػني اإلنسػاف
مػػن أسػػاس يقيػػد مػػن التصػػورات الوجوديػػة يبػػد عليػػه معرفػػة موثوقػػة ليؤسػػس عليعػػا حيػػاة
يطمين هبا.
ومػػا أقدمػػه يف ذ ػ ا البحػػث ديكػػن أف ينػػدرج يف إطػػار اإلصػػالح العلمػػي ال ػ ي نػػدعو
إليػػهو وذػػو إصػػالح يبػػدأ مػػن القػػرآف الكػػرمي مصػػدراً للعلػػم وفلسػػفته ويتصػػوب ضلػػو دراسػػة
الكػػوفو الطبيعػػي واعجتمػػاعيو بوصػػفه دليػػل إديػػاف بػػاهلل الواحػػدو ورلػػاعً مس ػ راً ليبلػػو اهلل
تعاىل الناس فيػه أيعػم أحسػن عمػال .والعالقػة بػني الػوحي وبػني الكػوف بوصػفعما مصػدرين
للعلم اإلنسا عالقة تفاعلية يثري العلم ادلتحصل مػن كػل منعمػا فعػم اإلنسػاف لكليعمػا.
ذ ػ ا اإلصػػالح العلمػػيو مبػػا ذػػو فلسػػفة للعلػػمو يع ػ ّ عػػن مرحلػػة اعنتقػػاؿ مػػن رؤيػػة العػػامل
الدنيويػػة الريربيػػة ونظامعػػا ادلعػػريف الو ػػعي ادلعيمنػػني علػػى اومػػة اإلسػػالمية اليػػوـو إىل رؤيػػة
العػػامل التوحيديػػة ونظامعػػا ادلعػػريف التوحيػػدي الل ػ ين ينبريػػي أف يُيػػادا علػػى أنقػػاض مػػا ذػػو
قايم اليوـ يف بالد ادلسلمني.
ثانياً :التكافؤ بين العمل اإلنساني والخلق الكوني
نيػػيت ذ ػ ا ادلو ػػوع مػػن فعمػػي لقػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﮊ سذ ػ ػػودٚ :ل .ونفع ػ ػػم
أف يف ا يػ ػ ػػة تعلػ ػ ػػيالً خللػ ػ ػػق السػ ػ ػػموات واورضو ول ػ ػ ػ لك س ػ ػ ػ ر اهلل الس ػ ػ ػػموات واورض
لانس ػ ػػاف :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﮊ
سا اثي ػػةٖٔ :ل .جػ ػػا يف تفس ػػري "روح ادلعػ ػػا " ل لوس ػػي :سلِيَْبػلُػ ػ َػوُك ْم ال ػػالـ للتعليػ ػػل رلػ ػػازاً
متعلقػة ب ػ ػ " َىلَ َػق" أي ىلػق السػماوات واورض ومػا فيعمػا مػن ادل لوقػات الػت مػن لتعػػا
أنػػتمو ورتّػب فيعمػػا يػػع مػػا حتتػػاجوف إليػػه مػػن مبػػادئ وجػػودكم وأسػػباب معاشػػكمو وأودع
يف ت ػػاعيفعما م ػػا تس ػػتدلوف ب ػػه م ػػن تعاجي ػػب الص ػػنايع والعػ ػ عل ػػى مط ػػالبكم الديني ػػةو
ػاىل :ﮋﭰ
سوقَػ ْولُػػهُ تَػ َعػ َ
ليعػػاملكم معاملػػة مػػن خيت ػ كمل .وجػػا يف تفسػػري ابػػن كثػػريَ :
ات و ْاوَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ين َىلَ َق ُعػ ْػم
َيَ :ىلَػ َػق السػ َػم َو َ ْ َ
ﭱﭲﭳﮊ سذ ػػودٚ :ل أ ْ
ض لنَػ ْف ػ ِع عبَػػادض ال ػ َ
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ِ
ِ
ػاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔ
ك َعبَثًػاو َك َمػا قَ َ
ػاؿ تَػ َع َ
يك لَهُو َوَملْ َخيْلُ ْق ذَل َ
ليَػ ْعبُ ُدوضُ َو ْح َدضُ َع َش ِر َ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ.ﮊ سصٕٚ :ل

إذا ص ذ ا الفعم فإف ذ ا يعد أف اهلل تعاىل ىلق السموات واورض حلكمة
تتعلق باإلنسافو وذ ض احلكمة تتعلق حتديداً بابتال وامتحاف اإلنساف يف عمله .وذناؾ
كثري من التفاصيل الت تتعلق هب ا اعبتال وطبيعتهو ولكن الياذد يف ذ ا احلديث وما
سوؼ أرتبه عليه عحقاً من ا ستنتاجات علمية أف اهلل سبحانه وتعاىل قد أى نا عن بداية
ىلق الكوف سالسموات واورضلو وأى نا أف ىلق ادلا كاف قبل ىلق السماوات
واورض :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ
سذودٚ :ل .ﮋﭬﮊ ذنا فعل ٍ
ماض دؿ على سبق ىلق العرش وادلا و و ىلق
جعلعا تّ قبل ىلق وجعل السموات السبع
السموات واورض بعد ذلك وى ْلق اورض و ْ
رغم أأما كانتا رتقا و فتقتا .ونستنتق من ذلك أف ادلادة الت ىلق منعا السماوات
واورض واحدة يف أصلعا.
لقد وصف اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي اورضو من حيث ىلقعا ومػن حيػث جعلعػاو
وصفاً دقيقاً كما مل يصف سللوقاً آىرو وإمنا ذلك ومهيتعا ادلرك ية يف سىطػة اخللػق العامػةل
الػت مػن أجلعػا ىلػق اهلل السػماوات واورضو وذكػػر أنػه ىلػق مػا يف اورض يعػا للنػػاس.
وا يات القرآنية كثرية يف بيػاف هتييػة اورض بصػورة فتلػف عػن بقيػة اوجػراـ .لػ لك نسػلّم
بيتنػ ػػه حيثمػ ػػا ذكػ ػػرت اورض يف القػ ػػرآف الكػ ػػرميو باسػ ػػتثنا يػ ػػوـ تب ػ ػ ّدؿ اورض غػ ػػري اورض
فصػػل القػػرآف الكػػرمي وصػػف
والسػػماوات وذػػو يػػوـ القيامػػةو فادلقصػػود ذػػو ذػ ض اورض الػػت ّ
بييتعػػاو وأىػ أف اهلل تعػػاىل بػػارؾ فيعػػا وأصػػلحعا لتناسػػب حيػػاة البيػػر ومػػا ىلػػق ذلػػم فيعػػا
من حيواف ونبات.
من عامل الرييب ادلطلقو ومػن علػم اهلل تعػاىل يف ّأـ الكتػابو جػا الكػوف إىل الوجػودو
متحي اً يف ال ماف وادلكافو ومتيكالً ع مليارات السػننيو زلكومػاً بق ػا اهلل وقػدرض سكػن
فيك ػ ػ ػ ػػوفل لينتع ػ ػ ػ ػػي يومػ ػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػػدأ :ﮋﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﮊ ساونبيا ٔٓٗ :ل .واحلمد هلل أف العلم مل يعد ينازع يف النعاية احملتومػة للكػوف
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ال ي نعرفه .ويف إطار ذ ض التمظعرات الوجودية والصريورة ال مانية ييت اإلنساف أي ػاً مػن
عػػامل الرييػػب ليسػػتقر يف اورض زلققػاً مري ػ ذ اعبػػتال و وحكمػػة ىلػػق السػػماوات واورض.
وقػػد َضلَػ مصػػطلحاً لكػػل ذػ ا التفاعػػل والنبػػيت العظػػيم يف أحبػػاثي الػػت أشػػرت إليعػػا أعػػالضو
وذو مصطل "ىطة اخللػق العامػة" .وكمػا يعػود الكػوف مػن حيػث بػدأ :ﮋﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ سإب ػ ػراذيمٗٛ :لو يعػ ػػود اإلنسػ ػػاف الفاعػ ػػل يف
ذػ ا الكػوف مػن حيػث جػا  :ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ ساونعػػاـٜٗ :ل إذ
يقوـ الناس ليوـ احلساب فمن زح ح عن النار وأدىل ا نة فقد فاز.
ولكػػي يسػػتقيم منطػػق "ىطػػة اخللػػق العامػػة" مػػع ذ ػ ض البػػدايات والنعايػػات العظيمػػة
للكػػوفو فػػإف العقػػل حيكػػم بيتنػػه فيمػػا بينعمػػا يُتوقػػع أف يػػيت اإلنسػػافو بيتعمػػاؿ عظيمػػة يف
صػػالحعاو أو يف فسػػادذاو تكػػاف عظمػػة ذػ ا الكػػوف واحلكمػػة مػػن ىلقػػهو وتكػػاف أايتػػه
وزل لػػة السػػاعة :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮊ ساحلػػقٔ :لو
وتك ػػاف ادلص ػػري النع ػػايي لانس ػػاف :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ سالي ػػورذٚ :ل .م ػػن
ذ ض الق ية بالتحديد جا السؤاؿ الوجودي اووؿو وذو ا :
 .2اورض الت نعرفعا ونعيح فيعاو ذي من الصػرير ا ريػرايف سمطلقػاًو أو منسػوبة إىل
الكل الكو ل حبيث إأاو أوعً ع تستحق وحدذا أف ُخيلق من أجلعا ومػن أجػل مػا جيػري
فيعػػا كػػل ذ ػ ا الكػػوف ادلعيػػب ببداياتػػه وأاياتػػه العظيمػػة الػػت ذكرناذػػا آنف ػاً .و إأػػا بصػػرير
حجمعػػا ذ ػ ا ع مت ّكػػن البيػػر مػػن ال يػػادة العدديػػة ادلناسػػبةو أو أف يػػيتتوا مػػن اوعمػػاؿ مػػا
يكػػاف يف عظمتػػه عظمػػة اخللػػق الكػػو ذػ ا .إذف مػػا ذػػي حقيقػػة اورض ادلسػػت لف فيعػػا
اإلنساف احملققة دلبدأ التكافؤ بني العمل اإلنسا واخللق الكو ؟
النتيجة ذي :ع ب ّد من إعادة فعمنا حلقيقة اورض كما وردت يف القرآف الكرمي.
 .3إف اوعماؿ الت جػا هبػا اإلنسػاف منػ متكينػه يف أرض السػما الػدنيا الػت نعػيح
دونتػػه اوقػػالـو يف صػػالحعا وفسػػادذاو إذا اسػػتثنينا
فيعػػا وإىل اليػػوـ شلػػا وثّقػػه القػػرآفو أو ّ
الرسػػل وح ػوارييعمو وقلػػيالً مػػن ا َى ػرين مػػن أذػػل الصػػالح والفسػػادو مػػن التوا ػػع حبيػػث
حيك ػػم العق ػػلو م ػػا مل ين ػػاقس ال ػػوحيو أأ ػػا ع تس ػػاوي احل ػػد اود الػ ػ ي يك ػػاف عظم ػػة
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بدايات وأايات اخللق الكو ادلرتبطةو مػن حيػث العلّػةو هبػ ا العمػل اإلنسػا  .وقػد أشػار
القػػرآف الكػػرمي إىل ذػ ض ادلفارقػػة بػػني توا ػػع الفعػػل اإلنسػػا التػػارخيي وبػػني ادلطلػػوب منػػه مبػػا
يكػ ػػاف عظمػ ػػة اخللػ ػػق الكػ ػػو و بدايػ ػػة وأايػ ػػةو فقػ ػػاؿ تعػ ػػاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮊ سصٙٛ-ٙٚ :ل.
إذفو نتيجػةً :ينبريػػي إعػػادة النظػػر مػػن ادلنظػػور القػػرآ يف طبيعػػة اوعمػػاؿ العظيمػػة الػػت
ديكػػن أف يػػيت هبػػا اإلنسػػافو واجػػاؿ الكػػو الػ ي ديكػػن أف تتحقػػق فيػػهو مبػػا حيقػػق التكػػافؤ
ادلطلوب بني العمل اإلنسا واخللق الكو .
 .4إف تس ري ما يف السػماوات ومػا يف اورض يعػاً لانسػافو واعتبػار ذلػك ػمن
مريػ ػ ػ ػ ػ ذ التكلي ػ ػ ػ ػػف اعبتالي ػ ػ ػ ػػي :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ سذودٚ :لو يقت ي أف ُدي ّكن اإلنسػاف مػن
الوصػػوؿ إىل تلػػك القػػوذ ادلس ػ رة لػػهو وتوظيفعػػا فيمػػا يعمػػل مػػن صػػالحو أو فسػػادو وع
ومتاحاهتػػاو ويقت ػػي
سػػبيل إىل ذلػػك بصػػورة فعالػػة إع باحلصػػوؿ علػػى علػػم دقيػػق حبقيقتعػػا ُ
ذلػػك الوصػػوؿ إىل مصػػادر تلػػك القػػوذ ادلس ػ رة مػػن نػػاوات وأرض .يع ػ ز ذ ػ ض ال ػدعوذ
كثري من آيات القرآف الكرمي من مثل قوله تعػاىل :ﮋﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﮊ سالط ػ ػ ػ ػ ػػالؽٕٔ :ل.
فلكػػي نعلػػم حقيقػػة تنػ ػ ؿ اومػػر اإلذلػػي بػػني ذ ػ ض الع ػوامل ادلعيبػػة يقت ػػي ذل ػػك أف جي ػػوب
اإلنسػػاف ذ ػ ض الع ػوامل مستكيػػفاً .ك ػ لك قػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ سنوحٔٙ-ٔ٘ :لو يتعػ ز معنػاض وتتب ّػني
حجتػػه إذا كػػاف اإلنسػػاف قػػادراً علػػى اعستكيػػاؼ العلمػػي ذل ػ ض السػػموات السػػبعو لػػريذ
كيػػف ُىلق ػ طباق ػاًو وكيػػف جعػػل اهلل يف كػػل منعػػا اليػػمس س ػراجاً والقمػػر نػػوراًو متام ػاً
كقػػوؿ اهلل تعػػاىل :ﮋﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ﮊ سالرياش ػ ػػيٕٓ-ٔٚ :ل .اخلط ػ ػػاب ذن ػ ػػا واح ػ ػػد
بػػالنظر والرؤيػػة العلمي ػة يف الكيفيػػات ادلتعلقػػة هب ػ ض ادل لوقػػاتو وإذا كػػاف اإلنسػػاف متمكن ػاً
اليػوـ مػن النظػر العلمػي يف الكيفيػات ادلتعلقػة باإلبػل وا بػاؿ واورض وأػا يف متناولػه فػػإف
منطق اخلطاب القرآ ادلتسق يقت ي أف تكوف السما يف متناوله ك لكو ولو بعد حني.
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النتيجة :يقت ي ذػ ا إعػادة فعمنػا دلػا جػا يف القػرآف الكػرمي عػن عالقػة اإلنسػاف هبػ ا
الكوف ادلس ّ رو وأبعاد فاعليته فيه.
ثالثاً :البعد الزماني لإلنسان في األرض وداللته على حركته الكونية
جػػا يف احلػػديث الصػػحي ال ػ ي رواض الب ػػاري ومسػػلمو واللفػػل للب ػػاري :س َحػػدثػَنَا
صبَػ َعْي ِه َذ َكػ َ او بِال ُو ْسػطَى َوال ِػت تَلِػي
وؿ الل ِه  قَ َ
اؿَ :رأَيْ ُ َر ُس َ
َس ْع ُل بْ ُن َس ْع ٍد و قَ َ
اؿ :بِِإ ْ
ا ِإلبػع ِ
ػاعةُ َك َعػاتَػ ْ ِ
ني».لٗ وديكػن أف نفعػػم أ ّف الفػارؽ بػني بعثػت وقيػاـ السػػاعة
ػاـ «بُعثْػ ُ َوالس َ
َْ َ
كػػالفرؽ بػػني اوصػػبعني يف الطػػوؿ .ويؤكػػد القػػرآف الكػػرمي قػػرب السػػاعة :ﮋﮬﮭ
ﮮﮯﮊ سالقم ػػرٔ :لو وأي ػػا قول ػػه تع ػػاىل :ﮋﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ سزلمدٔٛ :ل.
ويف صػػحي الب ػػاري ومسػػلم عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر ر ػػي اهلل عنعمػػا أف رسػػوؿ اهلل
ِ
ِ
ص ػ ِرو وم ْري ػ ِر ِ
ِ
ب
َج ػ ِػل َم ػ ْػن َى ػالَ م ػ َػن او َُم ػ ِمو َك َم ػػا بَػ ْ َ
ص ػالَة َ
ػني َ
الع ْ َ َ
َجلُ ُك ػ ْػم ِيف أ َ
 ق ػػاؿ" :إمنَػػا أ َ
٘
الي ْم ِ
س".
فكيتف الباقي من عمػر الػدنيا حػىت تقػوـ السػاعة كمػا بػني العصػر وادلريػرب مػن الوقػ و
وكث ػػري م ػػن النص ػػوص اوى ػػرذ تص ػػرح بق ػػرب قي ػػاـ الس ػػاعة وب ػػيتف أمتن ػػا ذ ػػي آى ػػر اوم ػػم.
ويف عر ػػنا ذل ػ ض ا يػػات واوحاديػػث ومػػا ديكػػن أف نست لصػػه منعػػاو ع بػػد أف نؤكػػد مػػا
ييت :
ٔ .ل ػػيس م ػػن أغرا ػػيو وع ينبري ػػي و اخل ػػوض يف م ػػىت تق ػػوـ الس ػػاعةو فػ ػ لك أم ػػر
اىػ ػػتص ب ػ ػػه اهلل تعػ ػػاىل كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕﰖﰗﰘﰙﮊ ساوعراؼٔٛٚ :ل.
ٗ الب ػػاريو أبػػو عبػػد اهلل زلمػػد بػػن إناعيػػل .صحححيا البخححاريو حتقيػػق :عبػػد الع يػ بػػن عبػػد اهلل بػػن بػػازو بػػريوت :دار
الفكر للطباعة والنير والتوزيعو طٔو ٔٔٗٔذٜٜٔٔ/ـو كتاب :تفسري القػرآفو بػاب :يػوـ يػنفا يف الصػور فتػيتتوف
أفواجاو جٙو حديث رقمٜٖٗٙو صٗ.ٜ
٘ ادلرجع السابقو كتاب :ف ايل القرآفو باب :ف ل القرآف على ساير الكالـو جٙو حديث رقمٕٔٓ٘و صٖٓٔ.
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ٕ .غر ي اوساسي ذنا أف أوظف الدععت احلسػابية للحػديث اليػريف مسػتفيداً
من تقديرات علم الفي يا الفلكية دلا م ى من عمػر الكػوفو لػدعم نظػريت ادلتعلقػة باحلركػة
الكونية لانساف يف القرآف الكرمي.
ٖ .حيف على البحث يف ذ ا ادلو وع أف كثرياً من ادلسلمني اليوـ يع ؼ عػن بػ ؿ
الوس ػػع يف العم ػ ػراف اعس ػػت اليفو ويثبطػ ػػوف مهػ ػػم غ ػػريذم عػ ػػن ذلػ ػػكو ب ػػدعوذ قػ ػػرب قيػ ػػاـ
عم ػا تبقػػى مػػن عمػػر الكػػوفو س ػوا
السػػاعةو فػػإذا اسػػتطعنا أف نعطػػي أرقام ػاً علميػػة نسػػبية ّ
باعتمادنػػا علػػى علػػم الفي يػػا الفلكيػػة وحػػدضو أو ع ػاً بػػني الػػدععت احلسػػابية للحػػديث
الص ػػحي و والتق ػػديرات احلس ػػابية لعل ػػم الفي ي ػػا الفلكي ػػةو وم ػػا يعني ػػه ذل ػػك بالنس ػػبة لق ػػرب
السػػاعةو وبالنسػػبة دلػػا يتوقػػع أف تنج ػ ض البي ػرية ىػػالؿ ذلػػك فلرمبػػا عػػادت اومػػة إىل جػػادة
الصواب يف حتمل مسؤولياهتا اعست الفية.
إف الدعلػػة احلسػػابية ذل ػ ا احلػػديث الي ػريف بالنسػػبة ذػػي أف اوصػػبع الوسػػطى يف
طوذلػػا تع ػ ّ عػػن لػػة عمػػر الكػػوف سالسػػموات واورضل من ػ بدايػػة ىلقػػه إىل أايتػػه بقيػػاـ
السػاعةو بينمػا اوصػبع السػبابة يف طوذلػا تعػ عمػا م ػى مػن عمػر الكػوف إىل ععػد بعثتػػهو
 .وأجػػد فيمػػا ديكػػن نقلػػه مػػن أق ػواؿ العلمػػا ادلسػػلمنيو السػػابقني وادلعاص ػرينو مػػا يػػدعم
ذ ػ ا الفعػػم .فاحلػػديث إذاً ينسػػب مػػا م ػػى مػػن عمػػر الكػػوف إىل لتػػهو وأف ذ ػ ض النسػػبة
تسػػاوي نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػػطىو مػػن حيػػث الطػػوؿو شلػػا يعػػد أننػػا لػػو
استطعنا علميا أف نق ّدر ما م ى من عمػر الكػوف فإننػا نسػتطيع كػ لك أف نقػدر مػا تبقػى
منػػهو إذا اسػػتطعنا أف نقػػدر نسػػبة اوصػػبع السػػبابة إىل الوسػػطى .ضلػػن إذف نعتمػػد فيمػػا ضلػػن
مقدموف عليه علىو صحي احلديث اليػريف فيمػا بقػي مػن عمػر الكػوفو ومػا وصػلنا إليػه
من علم الفي يا الفلكية.
إف ما استقر يف فعمنا لنصػوص القػرآف والسػنة أف عػامل الػدنيا يعػيح شػي وىتهو ومػع
ذلك فإف بعس دراسات الفي يا الفلكية تػرذ أف الكػوف حاليػاً ع يػ اؿ يف مرحلػة ادلراذقػةو
بعمر زمد ي اوح ما بني عيرة إىل مخسة عيػر بليػوف سػنة ٙ.وبعػس ادلراجػع العلميػة حتػدد
Adams, Fred and Laughlin Greg. The Five Ages of the Universe: Inside the Physics of
Eternity, Free Press 2000, p xiii.
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ذ ػ ا العمػػر حب ػوا سٖٔ,ٚل بليػػوف سػػنة ٚ.أمػػا ادلوقػػع اإللك ػ و احلكػػومي لوكالػػة الف ػػا
ٛ
اومريكية فقد جا فيه أف أحدث التقديرات لعمر الكوف ذو ٕ ٖٔ,ٛبليوف سنة.
ليس غر ي دقة اورقاـ وإمنا الصورة الكلية للتقدير ال مد وذو أف ما م ى مػن عمػر
الكوف يقدر علمياً حػىت ا ف مبليػارات السػنني .وديكػن أف ن ػع نسػباً حسػابية سلتلفػة تعػ ّ
عػن نسػػبة اوصػبع السػػبابة إىل اوصػػبع الوسػطى .فػػإذا قػ ّدرنا أف نسػبة السػػبابة إىل الوسػػطى
تسػػاوي تسػػعة أعيػػار فعػ ا يعػػد أف تسػػعني يف ادلايػػة مػػن عمػػر الكػػوف قػػد م ػػىو ومل يبػػق
على أاية الدنيا إع عيرة يف ادلاية فقطو وذ ا يفيػد معػ القػرب حقػاًو ولكػن ذػ ا القػرب
اليػ ػػديد عنػ ػػدما ن ػ ػػه إىل أرقػ ػػاـ زمنيػ ػػة بتقسػ ػػيم  ٖٔ,ٛعلػ ػػى  ٜليكػ ػػوف النػ ػػاتق ح ػ ػوا
٘ٔ,مليػار سػنة .وإذا كػاف نسػبة أصػبع السػػبابة إىل الوسػطي ذػي  ٛإىل  ٜفػإف ادلتبقػى مػػن
عمر الدنيا ٘ ٔ,ٚمليار سنة .وإذا اف نا أف النسبة ذي  ٚإىل ٛو فػإف ادلتبقػي مػن عمػر
الدنيا ٓٓ ٕ,مليػار سػنةو وذكػ ا .فػادلعم لػيس دقػة اورقػاـ بقػدر مػا ذػو أمػدض الػ ي يقػدر
مبليارات السنني.
ل لك فإف اومد الػ مد عقػ اب السػاعةو وأايػة اعسػت الؼ اإلنسػا علػى اورضو
حبسػػب حسػػاباتنا ذ ػ ضو ديتػػد مػػن يػػوـ واحػػد إىل مليػػار ونصػػف مػػن السػػننيو بينمػػا اومػػد
ال مد الفردي ديتد مػن يػوـ واحػد إىل مايػة عػاـ .والق ػية ا وذريػة الػت أريػد التيتكيػد عليعػا
ذي أف نتصورو انطالقػاً مػن إصلػازات وإىفاقػات الواقػع البيػري احلػا و مػا ديكػن أف يفعلػه
ويعملػػه اإلنسػػاف مػػن صػػالحو وفسػػاد يف اورض ىػػالؿ ذ ػ ا اومػػد ال مػػا ادلتطػػاوؿ لعمػػر
الكػػوف ال ػ ي ديتػػد إىل مليػػارات السػػننيو ومػػا ديكػػن أف ينج ػ ض يف رلػػاؿ العلػػم والتكنولوجيػػا
وتوظيفاهتمػػا الكونيػػةو ومػػا س ػػوؼ ي ػػؤوؿ إلي ػػه أم ػػر اورض مػػن حي ػػث العم ػرافو وس ػػنن اهلل
تعاىل احلاكمة ذل ا التدافع.
ال ي است لصػه شلػا سػبقو وشلػا سػوؼ يلحػق يف ذػ ا البحػث إف شػا اهلل تعػاىلو ذػو
أف اسػػت الؼ اإلنسػػاف القػػايم علػػى اعبػػتال ال ػ ي مػػن أجلػػه ىلػػق اهلل تعػػاىل السػػماوات
Dinwiddie, Robert, and Others. Universe, New York: DK; Rev Upd edition
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واورض إمنػػا ذػػو يف بداياتػػهو وسػػوؼ ديتػػد زمان ػاًو تفػػاعالً وتػػدافعاًو حػػىت يبلػػمج مػػداض ال مػػا
ادللياريو وسوؼ ديتد مكاناً حىت يبلمج مداض الكو السماوي.
ذ ض الدععت احلسابية حيتملعا احلديث النبوي اليريفو وع تنػاقس الدعلػة ادلعنويػة
الػػت وردت يف حػػديث سأنػػا وكافػػل اليت ػػيم كعػػاتنيل ادلس ػػت دـ فيػػه ذات اوصػػبعنيو فعم ػػا
يي كاف يف معػ القػربو إع أف القػرب يف احلػديث اووؿ ديكػنو مػن حيػث ادلبػدأو قياسػه
رقميػاو بينمػػا القػرب يف احلػػديث الثػا ع ديكػػن إع اإلحسػاس بػػه معنويػاً .وعلينػػا أف نتػ كر
أنػػه ديكننػػا أف ضلسػػب بدقػػة كبػػرية بعػػس مػػا تبقػػى مػػن عمػػر السػػاعة الػ ي ورد يف احلػػديثو
وذػػي الفػ ة مػػا بػػني روايػػة احلػػديث إىل يومنػػا ذػ او شلػػا يعطػػيو مػػن حيػػث ادلبػػدأو ادليػػروعية
لتوظيف العلم يف تقدير آجاؿ عمر الكوف ومن و قرب الساعةو ع حلظة قيامعا.
ذنػػاؾ أي ػػا ق ػػية الفج ػػوة ال منيػػة اذلايلػػة بػػني عم ػػر الك ػػوف التقػػديري س ٖٔ,ٛملي ػػار
سػػنةل حبسػػب علػػم الفي يػػا الفلكيػػةو وعمػػر قػػدوـ اإلنسػػاف إىل اورض حبسػػب مػػا كيػػف
عنه حىت ا ف حفريات علما اونثروبولوجيا وتقديراهتم.
وجيػػب أف يكػػوف وا ػػحاً ك ػ لك أننػػا ع ضلسػػن الظػػن بنظريػػات اونثروبولػػوجيني فيمػػا
يتعلػػق بيتصػػل اإلنسػػاف ونسػػبته إىل القػػرود وتطػػورض بعػػد ذلػػكو فػػالقرآف الكػػرمي حسػػم ذ ػ ا
اومػػر بتيػػات كثػػرية تتعلػػق بيتصػػل بػػد آدـ ال ػ ي ذػػو نػػن مكػػرـ ىلقػػه اهلل تعػػاىل بيديػػه يف
أحسػػن تقػػوميو وعلمػػه اونػػا كلعػػاو و أذبطػػه إىل اورض .ولكػػن مػػا يعػػم حبثنػػا ذ ػ ا مػػن
مق ػػوعت اونثروبولوجي ػػا ذ ػػو العمػ ػر الػ ػ مد لانس ػػاف يف اورضو فليسػ ػ ذن ػػاؾ إش ػػارة يف
القػرآف الكػػرميو أو السػػنة النبويػة الصػػحيحةو حسػػب علمػيو إىل كػػم م ػػى مػن ال مػػاف منػ
أف ذػػبط اإلنسػػاف إىل اورض إىل بعثتػػه و إع أف القػػرآف الكػػرمي يعطػػي موجعػػات منعجيػػة
بالسري يف اورض والنظر يف كيف بدأ اخللقو وكيػف كػاف عاقبػة الػ ين مػن قبػلو شلػا يعطػي
ميػػروعية علميػػة لعلػػم اونثروبولوجيػػا فيمػػا لػػيس فيػػه نػػص مػػوحى مػػن تػػاريا اإلنسػػاف علػػى
اورض .ل لك يظل تقدير مخسة مليػوف عػاـ علػى وجػود ا ػد البعيػد لانسػاف يف اورضو
رغػػم افتقػػارض إىل الدقػػة العلميػػةو ذ ػػو أف ػػل فمػػني علم ػػي لػػدينا ح ػػىت ا فو ع س ػػيما وأف
ا ثار الت تركعا اوقدموف ورا ذم يف اورض ع توحي مبدذ زمػد ذػو أبعػد مػن ذلػك .أمػا
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اإلنساف كما نعرفه هبييته الت ذو عليعا اليوـ فلم يتجاوز عمرض يف اورض ادلػايت ألػف عػاـ
حبسب ما تيري إليه الدراسات العلمية.
واإلشػػكاؿ الوجػػودي الػ ي يطرحػػه البعػػد ال مػػا لانسػػاف يػػيت مػػن فعمنػػا القػػرآ أف
الكوفسالسػماوات واورض ومػػا بينعمػال إمنػػا ُىلِػق حلكمػػة تتعلػق لػػق اإلنسػاف واسػػت الفه
يف اورضو فكيف نعقل أف الكوف ال ي ُىلق من أجل اإلنساف ظػل يف انتظػارض متيػكالً
ع ػ ػ ملي ػػارات الس ػػنني و يػ ػػيت اإلنس ػػاف ال ػ ػ ُمست لف يف آى ػػر مخسػ ػػة ملي ػػوف ع ػػاـ لتقػ ػػوـ
يتعرؼ اإلنساف بعد حىت على اورض الت ذػو فيعػاو َد ْعػك عػن كػل الكػوف
الساعةو ولػما ّ
ال ي من أجله ُىلقو وفيه يُبتلىو وبعمله فيه حياسب!
أ ػػف إىل ذلػػك أف عػػدد سػػكاف اورض ىػػالؿ ذػ ض الفػ ة ال منيػػة احملػػدودة مػػن عمػػر
اإلنسػاف كػاف قلػيالً جػػداًو حػىت مػن إشػارات القػػرآف الكػرمي هبػ ا اخلصػػوص :ﮋﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﮊ سالص ػػافاتٔٗٚ :لو واجتمع ػػات البي ػ ػرية متفرق ػػةو وتفص ػػل بينع ػػا
جريرافي ػاً مسػػاحات شاسػػعة مػػن اليابسػػة والبحػػارو ومل تتكػػاثر أعػػداد البي ػرية لتصػػل إىل مػػا
ذي عليه اليوـ إع يف القروف اوىرية.
إذف نستنتق من كل ذ ض الدععت احلسابية نتيجتني:
النتيجححة األولححى :أنػػه يصػػعب أف نتصػػور أف يكػػوف اخلػػالق سػػبحانه وتعػػاىل قػػد ىلػػق
ذ ا الكػوفو ادلوغػل يف القػدـو ببداياتػه وأاياتػه العظيمػةو الػ ي جعػل اإلنسػاف فيػه للحركػة
واعبػتال و مػن أجػل ذػ ض الفػ ة ال منيػة احملػدودة الػت مكثعػا ذػ ا اإلنسػاف يف ذػ ض اورضو
كماً ونوعاً.
وبيتعدادض وأعماله ادلتوا عة ّ

النتيجة الثانية :أف اومر أقرب عقالً إف سلّمنا بػيتف اقػ اب السػاعة وأايػة الكػوف إمنػا
يق ػػدر مبلي ػػارات الس ػػننيو كم ػػا ج ػػا يف حس ػػاباتنا التقديري ػػة الس ػػابقةو وف ذػ ػ ض ادللي ػػارات
ادلتبقيػػة لانسػػاف ك ليفػػة عػػن اهلل يف اورض ي تػػب عليعػػاو حتقيػػق تكػػافؤ نسػػن بػػني عمػػر
اورض وعم ػػر اإلنس ػػاف ادلس ػػت لف فيعػ ػػاو مب ػػا ي ي ػػل نس ػػبياً إشػ ػػكاؿ الفج ػػوة ال مني ػػة بػ ػػني
عمريعماو وي ب عليعا ك لك توقّع نتػايق عظيمػة مػن فعػل اإلنسػاف يف ذػ ا الكػوفو فيمػا
تبقى من عمرضو تكاف عظمة اخللق الكو و بداية وأاية.
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ذ ػ ض النتػػايق العظيمػػة ادلتوقعػػة لعمػػل اإلنسػػافو يف فسػػادذا وصػػالحعاو ذػػي مو ػػوع
استي ػرافنا للحركػػة الكونيػػة لانسػػاف يف القػػرآف الكػػرمي فيمػػا تبقػػى مػػن عمػػرض الػػدنيويو شلػػا
سوؼ نستعر ه فيما يلي من ذ ا البحث.
رابعاً :الفرضيات العلمية المجيبة عن األسئلة الوجودية
سػػوؼ أسػػتعرض فيمػػا يلػػي الفر ػػيات العلميػػة الػػت است لصػػتعا مػػن القػػرآف الكػػرميو
وأحسػػب أف م ػػامينعا تعطػػي إجابػػة شػػافية دل ػػا سػػبق مػػن أسػػيلة وجوديػػةو ولكنعػػا أي ػاً
سوؼ تعيد فعمنا لعالقة اإلنساف هب ا الكػوفو وسػوؼ أدعػم كػل فر ػية با يػات القرآنيػة
الت استوحيتعا منعاو إف شا اهلل تعاىل.
الفرض ححية األول ححى :اورضو بقمرذػػا واس ػػعاو ذل ػػا م ػػا دياثلع ػػا يف كػػل نػػا مػػن السػػماوات
السبعو و يععا مست لف فيعا اإلنساف.
ذ ػ ض فر ػػية قويّػػة وأ ػػا تي ػ ط أر ػاً يف ك ػػل ن ػػا م ػػن الس ػػماوات الس ػػبعو وس ػػوؼ
نسػػتريد عحق ػاً عػػن ذ ػ ا اليػػرط مػػع اإلبقػػا علػػى فر ػػية اور ػػني السػػبع .ذ ػ ض الفر ػػية
تل ػػص اسػػتجابة القػػرآف الكػػرميو كمػػا فعمتعػػاو للس ػؤاؿ الوجػػودي ادلتعلػػق حبقيقػػة اورض،
وذػػي أف ذػ ض اورض الػػت يعػػيح فيعػػا البيػػر ا ف ذػػي أرض السػػما الػػدنياو ولكػػن ذلػػا مػػا
دياثلعا من اورض بقمرذا واسعا يف كل نا من السماوات السبع .ذ ا الفعػم اسػتنبطته
من قوؿ اهلل تعاىل الوارد يف ا يات ا تية:
ٔ .ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﮊ سالطالؽٕٔ :ل.

ٕ .ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸

﮹﮺﮻﮼ﮊ سالرمحنٖٖ :ل.

ٖ .ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﮊ سال مرٙٚ :ل.

ٗ .ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﮊ سالبقرةٕٜ :ل
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٘ .ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﮊ سنوحٔٙ-ٔ٘ :ل.

 .ٙﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﮊ سالعنكبوتٕٕ :ل.

 .ٚﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﮊ ساليورذٕٜ :ل.

أسػػتنبط مػػن ا يػػة اووىل أف اهلل تعػػاىل ىلػػق سػػبع نػػاوات متػػاثلعن مػػن حيػػث العػػدد
س ػػبع م ػػن اورضو وأستي ػػعد ل ػ لك مب ػػا ج ػا يف تفس ػػري اب ػػن كث ػػري ذل ػ ض ا ي ػػة إذ يق ػػوؿ:
ِ
ِِ ِ ِ
ػك ب ِ
ِِ ِ
ػوؿ تَػعػ َ ِ
اعثًػػا َعلَػػى تَػ ْع ِظػػي ِم َمػػا
"يػَ ُقػ ُ َ
ػاىل ُسلْػ ًا َعػ ْػن قُ ْد َرتػػه التامػػة َو ُسػ ْلطَانه الْ َعظػػي ِمو ليَ ُكػػو َف َذلػ َ َ
َشػػر ِ
ػن الػدوي ِن الْ َقػ ِو ِمي :ﰃﰄﰅﰆﰇ}و َك َق ْولِػ ِػه تعػػاىل :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ََ
ع مػ َ
َي َس ػ ػ ػ ػْبػ ًعا أَيْ ً ػ ػ ػ ػػاو َك َمػ ػ ػ ػػا ثػَبَ ػ ػ ػ ػ َ ِيف
ﭱﭲ}و َوقَػ ْولُػ ػ ػ ػػهُ تَػ َعػ ػ ػ ػ َ
ػاىل :ﰈﰉﰊ} أ ْ
ِ
ِ
ِ
يح ْ ِ
نيَ " :م ػ ػ ْػن ظَلَ ػ ػ َػم قي ػ ػػد شػ ػ ػ يف ْاو َْر ِ
ص ػ ػ ِػحي ِ
ض طُوقَػ ػػهُ م ػ ػ ْػن َس ػ ػ ْػب ِع أ ََر ػ ػ َ
ػني"َ .وِيف َ
الص ػ ػػح َ
ي" :ى ِسػ ِ
ِ
ِ
ػني السػْػب َع
الْبُ َ ػا ِر و ُ َ
ػني"َ .وقَػ ْد تقػدـ يف سػورة احلديػد ذَ َك َػر ْاو ََر َ
ف بِػه إِ َىل َس ْػب ِع أ ََر َ
احػ َػدةٍ ِمػْنػعن مخَْسػ ِػمايَِة عػ ٍػاـو وذ َكػ َ ا قَػػا َؿ ابػػن مسػػع ٍ
وبػعػ َػد مػػا بػي ػنَػعن وَكثَافَػةُ ُكػ وػل و ِ
ود َو َغْي ػ ُػرضُو
َ ََ
ُْ َ ُْ
ُ
َ
ُ
َ ُ ْ َ َْ ُ َ
وَك َ ا ِيف ْ ِ ِ
ات السْب ُع َوَما فِػي ِعن َوَمػا بػَْي ػنَػ ُعن َو ْاو ََر ُػو َف الس ْػب ُع َوَمػا
احلَديث اْ َى ِرَ " :ما الس َم َاو ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
فِػػي ِعن َوَمػػا بػَْيػ ػنَػ ُعن ِيف الْ ُك ْرسػ وػي إِع َك َح ْل َقػػة ُم ْل َقػػاة بِػيت َْر ِ
ػاؿ ابػػن جريػػرو عػػن ابػػن
ض فَػ َػالة"و َوقَػ َ
ػاؿ :لَػ ْػو حػػدثتكم بتفسػػريذا لكفػػرتو
عبػػاس يف قولػػه تعػػاىل :ﰆﰇﰈﰉﰊ} قَػ َ
ٜ
وكفركم تك يبكم هبا ".سرواض ابن جرير عن ُرل ِ
اذ ٍد َع ِن ابْ ِن َعب ٍ
اس َر ِ َي اللهُ عنعمالل.
َْ َ
ين َج َعلُػوا الْ ُم َماثػَلَػةَ ِيف
وجا يف "التحريػر والتنػوير" عبػن عاشػور قولػه " َو ُْ ُع ُ
ػور الْ ُم َف وسػ ِر َ
ِ
ػاؿ ِذػػي سػػبع طَبػ َقػ ٍ
ٍ ِ
ِ
ػات ُمْنبَ ِس ػطٍَة
َعػ َػدد السػ ْػب ِع َوقَػػالُوا :إِف ْاو َْر َ
ض َسػ ْػب ُع طَبَػ َقػػات فَم ػْنػ ُع ْم َمػ ْػن قَػ َ َ َ ْ ُ َ
ِ
ي ع ػ ِن اب ػ ِن عبػ ٍ ِ
ِ
صػػالِ ٍ َعْنػػهُو
ػاس مػ ْػن ِرَوايػَػة الْ َك ْلػ ِ و
ػارَ .وَذ ػ َ ا َمػ ْػرِو ِ َ ْ َ
ػن َعػ ْػن أَِ َ
تَػ ْفػ ُػر ُؽ بػَْيػنَػ َعػػا الْب َحػ ُ
ِ
ػاؿ ِذػي سػبع ِطب ٍ
ػاؽ بػَ ْع ُ َػعا فَػ ْػو َؽ بػَ ْع ٍ
ب ِم ْػن
ػس َوُذ َػو قَػ ْػو ُؿ ا ُْ ْم ُعػوِرَ .وَذػ َ ا يػَ ْق ُػر ُ
َومْنػ ُع ْم َم ْػن قَ َ َ َ ْ ُ َ

 9ابػ ػػن كثػ ػػريو عمػ ػػاد الػ ػػدين أبػ ػػو الفػ ػػدا إناعيػ ػػل .تفسح ححير القح ححرآن الع ح ححيمو القػ ػػاذرة :الػ ػػدار ادلصػ ػرية اللبنانيػ ػػةو طٕو
ٓٔٗٔذٜٜٔٓ/ـو جٗو ص٘.ٖٛ
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ٍ
ِ ِ ِ
قَػػوِؿ علَمػػا ِ طَبػ َقػ ِ
ػات أَر ِ ػػي ٍة لَ ِكنػعػػا َع تَ ِ
ػات ْاو َْر ِ
صػ ُػل إِ َىل
ض سا ُْيُولُ ْ
َ
وجيَػػالو مػ ْػن إثْػبَػػات طَبَػ َقػ ْ
ْ َُ َ
ٍ ٓٔ
َسْب ِع طَبَػ َقات".

إذف عػػور ادلفس ػرين جيعػػل ادلماثلػػة يف العػػدد مػػن حيػػث ذػػي سػػبع أر ػػنيو غػػري أنػػه
سػبحانه وتعػػاىل اسػػت دـ صػػيرية ا مػػع للسػػماواتو ومل يسػػت دمعا لػ رضو شلػػا يػػدؿ علػػى
أف كل نا فتلف بصورة مػن الصػور عػن السػماوات اوىػرذو واوحاديػث النبويػة الػواردة
بيػػيتأا تؤكػػد ذلػػكو ولكػػن اورض واحػػدة بسػػبع نسػػا متماثلػػة بييي ػاً ومػػن حيػػث الريػػرض.
ػدي صػػورة فوتريرافيػػة واحػػدة ولكػػن منعػػا سػػبع نسػػاو فػػال أقػػوؿ
مثػػاؿ ذلػػك أف تكػػوف لػ ّ
لػػدي سػػبع صػػور بػػل صػػورة واحػػدة منعػػا سػػبع نسػػاو ولكػػن إف كان ػ لػػدي سػػبع صػػور
ادلصػػورو أو مكػػاف التقػػاط الصػػورةو فعنػػا ع
فوتوغرافيػػة فتلػػف عػػن بع ػػعا مػػن حيػػث ذييػػة َ
ب ػ ّد مػػن اسػػت داـ صػػيرية ا مػػع بيػػيتأا .احلقيقػػة ادلطّػردة يف القػػرآف الكػػرمي ذػػي اسػػت داـ
صيرية ادلفرد ل رض حيثما وردت مع مقابلتعا بالسماوات بصيرية ا مع غالباً.
يف ا ي ػػة الثاني ػػة أي ػ ػاً م ػػا ي ػػدعم الفر ػػية اووىل ب ػػيتف يف ك ػػل ن ػػا أر ػ ػاً شلاثل ػػة بيييػ ػاً
ور ػػنا ذ ػ ضو فبجانػػب ذكػػر اورض مفػػرد ًة مقابػػل السػػمواتو صلػػد أف التحػػدي بالنفػػاذ مل
يقتصػػر فقػػط علػػى أقطػػار السػػمواتو وإمنػػا امتػػد لييػػمل أقطػػار اورضو ولػػو كانػ اورض
ادلقصػودة ذػػي أر ػػنا ذػ ض وحػدذا دلػػا كػػاف يف ذلػػك حتػػد إذ لطادلػا نفػ ا ػػن مػػن أقطارذػػاو
وذػػا ذ ػػم اإلن ػػس يفعل ػػوف ذل ػػك ا ف بص ػػورة راتب ػػة .ويف تفس ػػري اولوس ػػي سروح ادلع ػػا ل م ػػا
يػػدعم فر ػػيتنا أعػػالضو فقػػد جػػا فيػػه" :أىػػرج العياشػػي بإسػػنادض عػػن احلسػػني بػػن ىالػػد عػػن
أ احلس ػػن الر ػػا ر ػػي اهلل تع ػػاىل عن ػػه ق ػػاؿ :بس ػػط كف ػػه اليس ػػرذ و و ػػع اليم ػ عليع ػػا
فقػػاؿ :ذ ػ ض اورض الػػدنيا والسػػما الػػدنيا عليعػػا قبػػةو واورض الثانيػػة فػػوؽ السػػما الػػدنيا
والسػػما الثانيػػة فوقعػػا قبػػةو واورض الثالثػػة فػػوؽ السػػما الثانيػػة والسػػما الثالثػػة فوقعػػا قبػػة
ح ػػىت ذك ػػر الرابع ػػة واخلامس ػػة والسادس ػػة فق ػػاؿ :واورض الس ػػابعة ف ػػوؽ الس ػػما السادس ػػة
والسػػما السػػابعة فوقعػػا قبػػة وعػػرش الػػرمحن فػػوؽ السػػما السػػابعةو وذػػو قولػػه تعػػاىلَ :سػ ْػب َع
ٔٔ
َناو ٍ
ات َوِم َن ْاو َْر ِ
ض ِمثْػلَ ُعن".
ٓٔ ابن عاشورو زلمد الطاذر .التحرير والتنوير .تونس :الدار التونسية للنيرو ٜٗٔٛـو جٕٛو صٖٓٗ.
ٔٔ اولوسػيو شػعاب الػدين بػن عبػد اهلل احلسػيد .روح المعحاني فحي تفسحير القحرآن الع حيم والسحبا المثحانيو حتقيػػق:
علي عبد الباري عطيةو بريوت :دار الكتب العلميةو طٔو ٘ٔٗٔذو جٗٔو ص.ٖٖٜ
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ا ية الثالثة تدعم أي اً فر ية السبع ادلتماثالت من اورضو ذلػك أف اهلل تعػاىل ذكػر
السػػبع نػػاوات وطيّعػػا يػػوـ القيامػػةو ولكنػػه ذكػػر يانبعػػا اورض مفػػردةًو م ػػافاً إليعػػا كلمػػة
" يعػػا" ليػػدلل علػػى أأػػا عديػػدة متماثلػػة الصػػفات .ويػػدعم فعمنػػا ذػ ا مػػا جػػا عػػن ذلػػك
يف الكيػ ػػاؼ لل سليػ ػػري إذ يقػ ػػوؿ" :وادل ػ ػراد بػ ػػاورض :اور ػ ػػوف السػ ػػبعو ييػ ػػعد ل ػ ػ لك
ِ
ات وو ّف ادلو ػع مو ػع تف ػيم وتعظػيمو فعػو مقػتس
شاذداف :قولػه َ يعػاً وقولػه َوالسػماو ُ
للمبالريػػةو ومػػع القصػػد إىل ا مػػع وتيتكيػػدض بػػا ميع أتبػػع ا ميػػع مؤكػػدة قبػػل رلػػي اخل ػ و
لػ ػػيعلم ّأوؿ اومػ ػػر أف اخل ػ ػ ال ػ ػ ي يػ ػػرد ع يقػ ػػع عػ ػػن أرض واحػ ػػدةو ولكػ ػػن عػ ػػن اورا ػ ػي
ٕٔ
كلعن".
ا يػػة الرابعػػة تؤكػػد بو ػػوح أف اسػػت الفنا ضلػػن البيػػر ال ػ ين يف ذ ػ ض اورض ديتػػد إىل
كػػل ذػ ض اورا ػػي السػػبع ادلتماثلػػة بيييػاًو والػػدليل علػػى ذلػػك أف اخلطػػاب موجػػه إلينػػا ضلػػن
البيػػر بػػيتف كػػل مػػا يف اورض ىلػػق لنػػاو ودلػػا كانػ كلمػػة س يعػػال راجعػػة إىل اورضو كمػػا
يف ا ية الثالثة أعالضو فعي دليل على اعستقصػا لكػل مػا ىلػق يف كػل ادلتمػاثالت السػبع
مػػن اورضو وأف كػػل ذلػػك لنػػا .و يػػع التفاسػػري شلػػا اطلع ػ عليػػه تفسػػر كلمػػة س يعػػال يف
ذ ض ا ية على أساس أأا حاؿ مػن سمػالو أي ىلػق لكػم يػع مػا يف اورضو والػ ي أراض
ػرت أعػػالض مػػن تفسػػري ال سليػػري ل يػػة رقػػمسٖلو وذػػو
أأػػا ترجػػع إىل اورض انطالقػاً شلػا ذكػ ُ
أبلػػمج يف الدعلػػة علػػى كثػػرة الػػنعمو واتسػػاع رقعتعػػاو وس ػ ا ادلػػنعمو ولكػػن دلػػا مل يكػػن أمػػر
است الؼ اإلنساف يف كػل ادلتمػاثالت السػبع مػن اورض مت ػيالً عنػدذمو حبكػم مقت ػى
ال مػاف الػ ي عاشػوا فيػهو كػاف منطقيػاً وسػليماً أف يصػرفوا ادلعػ إىل ادل لوقػات ادلتعػػددة يف
أر ػػنا الواحػػدة ذ ػ ض .وأرذ أف ُ ػالً مثػػل سمػػا يف السػػماوات ومػػا يف اورض يعػػا مػػا يف
اورض يعػػا واورض يعػػال حيثمػػا وردت يف القػػرآف الكػػرمي ينصػػرؼ معػ ا مػػع فيعػػاو
فيمػػا يلػػي اورضو إىل ادلتمػػاثالت السػػبع مػػن اورضو مػػا مل يقػػم شػػاذد يصػػرؼ ادلعػ إىل
أر نا الواحػدة ذػ ضو ولػيس إىل يػع ادل لوقػات ادلتعػددة يف اورض الػدنيا ذػ ضو إذ ادلعػ
اووؿ يستوعب ويتجاوز ادلع الثا .
ٕٔ ال سليريو أبو القاسم زلمود بن عمر بن أمحد .الكشافو بريوت :دار ادلعرفةو د.تو جٖو ص.ٖ٘ٙ

 281إسالمية ادلعرفةو السنة احلادية والعيروفو العدد ٖٛو شتا ٖٔٗٚذٕٓٔٙ/ـ

رأي وحوار

ا يػػة اخلامسػػة ذػػي الػػت تعطينػػا الػػدليل علػػى تػػوزع اور ػػني السػػبع علػػى السػػماوات
السبعو ولكنه دليل غري مباشر ومفادض ا :
ٔ .الي ػػمس والقم ػػر عالقتعم ػػا ب ػػاورض عالق ػػة ػػروريةو فعم ػػا عزم ػػاف ذل ػػا لتك ػػوف
اورض صاحلة للحياةو فحيثما توجد اورض ع ب ّد أف يوجد مععا اليمس والقمر.
ٕ .متاثػػل اور ػػني السػػبع -بيييػاً -يقت ػػي بال ػػرورة متػػاثالً يف اسػػعا وقمرذػػا إذ لػػو
اىتلفػ اليػػمس والقمػػر يف كػػل أرض عنعػػا يف اوىػػرذ عنتفػػى التماثػػل اور ػػي ادلفػ ض
وأما عامالف أساسػياف يف اكتسػاب اورض ىصايصػعا البيييػة ادلميػ ة .وذػ ا يعػد أف تػرد
يف القرآف الكرمي لفظتا ساليمسل وسالقمرل بصيرية ادلفرد دايمػاًو رغػم أأمػا بعػدد اور ػني
السػػبعو للتيتكيػػد علػػى التماثػػل كمػػا ذػػو احلػػاؿ مػػع كلمػػة ساورضلو وذػػو احلاصػػل فع ػالً يف
القػػرآف الكػػرمي وع يقت ػػي ذلػػك إ ػػافة كلمػػة س يعػػال إليعمػػا للتػػدليل علػػى التعػػدد كمػػا
أ ػػيف إىل اورض إذ يكفػػي يف ذلػػك إ ػػافة الكلمػػة إىل اورض وأػػا ذػػي اوذػػمو ومهػػا
ذلا تبع يف ذلك.
ٖ .وحيثم ػػا ج ػػا ذك ػػر الي ػػمس والقم ػػر يف الق ػػرآف الك ػػرمي فػ ػ لك باعتب ػػار عالقتعم ػػا
بػ ػػاورض إذ ع مي ػ ػ ة ذلمػ ػػا يف ذاهتمػ ػػا كػ ػػنجم وكوكػ ػػب عػ ػػن غريمهػ ػػا مػ ػػن مليػ ػػارات النجػ ػػوـ
والكواكػػب الػػت يعػػق هبػػا الكػػوف .إف اورض خلصوصػػيتعا الػػت متي ذػػا عػػن سػػاير الكواكػػب
والنج ػػوـو ومرك يتع ػػا يف ىط ػػة اخلل ػػق اإلذلي ػػة العام ػػةو ذ ػػي ال ػػت تُ ْكس ػػب الي ػػمس والقم ػػر
ىصوصيتعما عن ساير النجوـ والكواكب .ل لك يقت ي ذكر اسػم ساليػمسل وسالقمػرل
يف الق ػػرآف الك ػػرمي وج ػػود ساورضل مععم ػػاو ف ػػإذا ذك ػػر الق ػػرآف الك ػػرمي أف الي ػػمس والقم ػػر
توجداف يف كل نػا و أو أأمػا حبسػبافو دؿ ذلػك علػى وجػود اورض مععمػاو وأف ذكرمهػا
إمنا يرد بريػرض التػ كري بػدورمها يف ادلِنّػة اإلذليػة العظمػى علػى اإلنسػاف وذػي اورضو ومػا ت
فيعا من إصالح بييي يناسب حياة اإلنسافو وما ىلق فيعا من نِعم دلعاشه.
ٗ .ا ية اخلامسة أعػالض تيػري إىل أف يف كػل نػا مػن السػماوات السػبع الطبػاؽ قمػراً
منرياً واساً سراجاًو وذو ادلعػ اللريػوي ادلباشػرو وع داعػي لصػرؼ ادلعػ إىل مػا ذذػب إليػه
ادلفسروف ع ليي إع عستبعادذم يف اوصل الق ية الت ذي مو وع ذ ا البحث.
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٘ .إذا س ػلّمنا بسػػالمة ادلنطػػق وادل ػػموف ال ػ ي حوتػػه النقػػاط أعػػالض حصػػل التسػػليم
بػػيتف اورض توجػػد يف كػػل نػػا و وأننػػا ضلػػن البيػػر مسػػت لفوف فيعػػا يعػػاو واحلمػػد هلل رب
العػػادلني .وع تتعػػارض ذ ػ ض النتيجػػة مػػع مػػا جػػا مػػن تيتكيػػد يف القػػرآف الكػػرمي أف اإلنسػػاف
ىلػػق مػػن اورضو وفيعػػا حييػػا وفيعػػا ديػػوتو ومنعػػا خيػػرج تػػارة أىػػرذو وأف مسػػتقرض ع يكػػوف
إع يف اورضو وف لفظػػة اورض تسػػت دـ ذنػػا يف عمومعػػاو ولػػيس ذنػػاؾ مػػا حيصػػر ادلعػ
ػنص القػػرآف الكػػرميو ذػػبط إىل ذ ػ ض اورض الػػدنيا
يف أر ػػنا ذ ػ ضو ولنت ػ كر أف اإلنسػػافو بػ و
مػن أرض أىػرذ .لػ لك نقػػوؿو وبػاهلل التوفيػقو مػن عػػاش مػن بػد آدـ يف أي مػن اور ػػني
السبع ومات فيعاو فمنعا يبعػث .كػ لك فػإف تواصػل النػاس بػني ذػ ض اور ػني السػبع عػ
رح ػالت واتصػػاعت كونيػػة تيسػػرذا علػػوـ وتقنيػػة -ع فطػػر علػػى بػػاؿ أحػػد ا ف -سػػوؼ
جيعػػل مػػن اليسػػريو فيمػػا خيػػص ادلسػػلمنيو احل ػػق إىل مكػػة مػػن أي أرض ك ػػانوا فيع ػػاو كم ػػا
سوؼ يبدع العقػل ادلسػلم علومػا شػرعية جديػدةو تنكسػف أمامعػا علومنػا اليػرعية ادلوروثػة
وتنحل هبا التحديات الت سوؼ تواجه ادلسلم يف العامل ا ديد.
وادلستجدة ا فو
ّ

ا يػػة السادسػػة تع ػ ز مع ػ ا يػػة اخلامسػػة وتػػدعم فر ػػية تَ ػ َػوّزع اور ػػني السػػبع بػػني
السماوات السبعو وذلك ب كر اهلل تعاىل عدـ قدرة الناس على إعجػازضو سػوا يف اورضو
أو يف السػما  .ودلػػا كػػاف مفعومػاً عػػدـ اإلعجػػاز فيمػا يتعلػػق بػػاورضو وذػي مسػػتقر النػػاسو
فكيف نفعم عدـ إعجازذم هلل تعاىل يف السما ؟ ادلفسػروفو لعػدـ تصػورذم بلػوغ اإلنسػاف
ػري
يوم ػػا م ػػا أقط ػػار الس ػػماواتو ّ
ردوا ادلعػ ػ إىل ي ػػوـ القيام ػػة رغ ػػم أن ػػه ي ػ ٌ
ػوـ تُب ػػدؿ اورض غ ػ َ
ػوـ ع ف ػػوتو ويؤى ػ الن ػػاس مػػن مك ػػاف قريػػب .وال ػراج لػػدينا أف
اورض والسػػماواتو ويػ ٌ
ا يػػة تػُْنبِػ بػػيتف طرييػػاف اإلنسػػافو وظنػػه بيتنػػه مسػػترين بعلمػػه وعملػػه عػػن اهلل تعػػاىلو وىػػارج
عػػن قدرتػػهو لػػن يقتصػػر علػػى اورض الػػت ذػػو ظػػاذر فيعػػا اليػػوـو بػػل سيصػػحبه يف رحلتػػه
الكونيػػة وذػػو جيػػوب أرجػػا مػػا ُسػ ّ ر لػػه مػػن السػػماوات واورض يعػػا .ودعلػػة ا يػػة علػػى
ق ػػيتنا ذػػي أنػػه دلػػا ق ػػى اهلل تعػػاىل أف اورض وحػػدذا ذػػي الػػت فيعػػا حييػػا اإلنسػػافو وفيعػػا
ديػػوت ومنعػػا خيػػرجو فػػإف حركػػة اإلنسػػاف الكونيػػة تقت ػػي بال ػػرورة أف تكػػوف ذنػػاؾ أر ػػوف
تتػػوزع علػػى الكػػوف كلػػه حػػىت يسػػتقر اإلنسػػاف فيمػػا يصػػل إليػػه منعػػا ويعمرذػػا و يسػػتيتنف
مسػريته إىل مػػا ورا ذػػا مػػن أرجػػا الكػػوف الفسػػي  .لػيس ميسػػوراً مػػن حيػػث ادلسػػافة ال مانيػػة
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وادلكانية أف يعود اإلنساف كل مرة من أطراؼ الكوف إىل أر ه الدنيا ليت ود منعاو ويق ػي
حوايجػػهو و يعػػود مػػن حيػػث أتػػىو ولنػػا يف رحػػالت الف ػػا احلاليػػة احملػػدودة ىػػري شػػاذد
حيث بدأ اإلنساف يني زلطات يف الف ا تكوف لػه مرتكػ اً يقلػل مػن حاجتػه إىل العػودة
إىل اورض يف كل رحلة كونية يقوـ هبا.
ا ي ػػة الس ػػابعة تثب ػ ػ وج ػػود ال ػػدواب يف ك ػػل الس ػػماوات واورض يع ػػاو دوف متيي ػ ػ
لدواب دوف دوابو ودلا كانػ كػل دابػة سللوقػة مػن مػا و مبػا يف ذلػك اإلنسػافو كمػا خي نػا
الق ػ ػ ػػرآف الك ػ ػ ػػرمي :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮊ سالنػ ػػورٗ٘ :لو فقػ ػػد ىرج ػ ػ ب ػ ػ لك
ادلاليكة وا ِنّة من أف تكوف من الدوابو فاووىل سللوقة من نورو والثانية سللوقػة مػن مػارج
مػػن نػػار .ولكػػن الػػدواب بطبيعتعػػا حتتػػاج إىل ذ ػوا للتػػنفسو وإىل مػػا لليػػربو وإىل طعػػاـ
للري ا و شلا يعد بيية صاحلة للحياة كبييتنا اور ػية ذػ ضو وذػ ا بػدورض لػه دعلػة معمػة علػى
قوؿ اهلل تعاىل :ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﮊ
سا اثي ػػةٖٔ :لو مفادذ ػػا إمك ػػاف حرك ػػة اإلنس ػػاف الكوني ػػة مس ػػتفيداً م ػػن البيي ػػات الكوني ػػة
ادلناسبة دلثله من الدوابو ومستفيداً أي ػا شلػا بػث اهلل تعػاىل يف الكػوف مػن دابػة قػد يصػل
بع ػػعا لطعامػػه .والنتيجػػة ادلسػػتفادة مػػن ذػ ا احلِجػػاج ذػػو أف أر ػاً صػػاحلة حليػػاة اإلنسػػافو
غري ذ ض اورض الت ضلن فيعا ا فو ومس ّ رة لهو توجد يف الكوف الفسي وتنتظػر وصػوله
إليعا وعمارهتاو وذا ذو اإلنساف اخلليفة خيطو أوىل ىطواته ضلوذاو وإ ّف غداً لناظرض قريب.
لف ػ نظ ػػري دق ػػة التعب ػػري الق ػػرآ يف اس ػػت داـ لفظ ػػة "أقط ػػار" للنف ػػاذ م ػػن الس ػػموات
واورضو ومل يسػػت دـ لفظػػة "زلػػيط"و ذلػػك أف اوجػراـ السػػماوية دايريػػة اليػػكلو وللػػدايرة
و"زل ػػيط"و وع ديك ػػن النف ػػاذ مػػن ال ػػدايرة ع ػػن طري ػػق زليطعػػا وف تتب ػػع احمل ػيط يعي ػػد
"قُطْػػر" ُ
ادلتتبػػع لػػه مػػن حيػػث بػػدأو يف دوراف دايػػري ع أايػػة لػػهو ولكػػن دلػػا كػػاف "القطػػر" ذػػو اخلػػط
ادلسػػتقيم الػ ي ديػػر عػ مركػ الػػدايرةو ويػربط بػػني نقطتػػني يف زليطعػػاو فػػإف تتبعػػه إىل أايتػػه
ديكن أف يػؤدي إىل النفػاذ مػن الػدايرة .ودلػا كانػ أي نقطػة يف زلػيط الػدايرة تصػل كبدايػة
أو أاية لل ط ادلستقيم احملدود لقطرذا فع ا يعد أف لكل دايػرة عػدداً ع أاييػاً مػن اوقطػار
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من حيث نقطة البدايػة والنعايػة .ذػ ا ادلعػ الفػد لكلمػة أقطػار ينسػجم واسػت داـ القػرآف
ذلا مبع ادلروؽ من أي ناحية من نواحي ا رـ السماوي واخلروج من رلاؿ جاذبيته.
الفرض ححية الثاني ححة :س ػػوؼ يبل ػػمج اإلنس ػػاف بعلم ػػه وعمل ػػه ي ػػع ادلتم ػػاثالت م ػػن اورض يف
السموات السبع ليحقق مري ذ اعست الؼ العمرا عليعا قبل قياـ الساعة.

سػػوؼ أوردو أوعًو ش ػواذدي الداعمػػة ذل ػ ض الفر ػػية العلميػػة و أتبععػػا باوسػػباب الػػت
أرذ أأا سوؼ تػدفع باإلنسػاف وحتفػ ض لتحقيػق ذػ ض الفر ػيةو والوسػايل الػت سػوؼ متكنػه
من ذلكو وأبػدأ باليػواذد مػن القػرآف الكػرميو و مػن السػنة والسػرية النبويػةو و مػن التجربػة
البيرية ادلعاصرة.
 .2من القرآن الكريم:
يق ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل تع ػ ػ ػ ػ ػػاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

ﮊ سالرمحنٖ٘-ٖٖ :ل.
يف ذػ ض ا يػػات حتػػدذ اهلل تعػػاىل ا ػػن واإلنػػس بالنفػػاذ مػػن أقطػػار السػػموات واورض
إف استطاعواو و أكد قعرذم عن ذلك بيواظ من نار وضلاسو ولكن ذ ا يػدؿ علػى قػدرة
ا ػن واإلنػس علػى بلػػوغ أقطػار السػموات واورض ونػه ع معػ لتحػديعم بالنفػاذ منعػػا إف
كانوا عاج ين ابتدا ً عن الوصوؿ إليعا .وعطف اإلنػس علػى ا ػن يف ا يػة لػه مريػ اض وف
ا ػػن بيتصػػل ىلقتعػػا قػػادرة علػػى الوصػػوؿ إىل أقطػػار السػػموات واورضو وقػػد وثػّػق القػػرآف
ذلػػك يف أكثػػر مػػن آيػػةو فمػػثالً قولػػه تعػػاىل :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ﮊ سا نٜ-ٛ :ل.
إذف عط ػ ػػف اإلن ػ ػػس عل ػ ػػى ا ػ ػػنو ال ػ ػ ين يس ػ ػػتطيعوف بيتص ػ ػػل ىلق ػ ػػتعم بل ػ ػػوغ أقط ػ ػػار
السماوات واورضو دليل على أف اإلنس يستطيعوف بعلمعم وعملعم بلوغ مػا بلريتػه ا ػن
بيتصػػل ىلقػػتعم .واإلذف للجػػن واإلنػػس ببل ػػوغ أقطػػار السػػموات واورض يع ػػا ف ػ ف اهلل
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تعػػاىل قػػد س ػ ّ ر ذلمػػا مػػا يف السػػموات ومػػا يف اورض يعػػا منػػهو والتس ػ ري القػػايم علػػى
اعب ػػتال وادلقت ػػي للحس ػػاب وا ػ ػ ا يفػ ػ ض تيس ػػري الوص ػػوؿ إىل تل ػػك الػ ػ ُػمس ّ رات دل ػػن
ُس و رت له .ولكن النفػاذ مػن أقطارذػا يعػا شلتنػع يف حقعمػاو رغػم تطلععمػا لػ لك حبكػم
ا بلّةو ونه لػيس بعػد السػما السػابعة إع عػرش الػرمحن فيمػا نعلػم مػن السػنة النبويػةو وذػو
ىارج رلاؿ التس ري.
وع نػػرذ مػػا ت ػراض تفاسػػري القػػرآف الكػػرمي ادل تلفػػة سالتحريػػر والتنػػوير عبػػن عاشػػور مػػثالًل
مػػن أف التحػػدي إمنػػا يتعلػػق بيػػوـ القيامػػة ولػػيس يف ذػ ض الػػدنياو وذلػػك لسػػببني اووؿو ذػػو
أف يع ا يات الت وردت يف سػورة الػرمحن قبػل آيػات التحػدي ذػ ض تتعلػق بتبيػاف عظمػة
ما ىلق اهلل تعاىل من كايناتو مبا يف ذلك ا ن واإلنػسو ومبنّتػه وآعيػه علػى ا ػن واإلنػس
من حيث تس ريض ذ ا اخللق العظيم دلنفعتعمو وإنكارض عليعم طريياأم وجحػودذم نعمتػهو
وتوذم استرينايعم بقدراهتم ال اتية عنه تعاىلو فتحداذم مبا ليس مسػ ّ راً ذلػمو ومػن و لػيس
ّ
لردنػػا مػػا جػػا يف التفاسػػري ذػػو أف القػػرآف الكػػرمي يصػػف يػػوـ
يف مقػػدورذم .السػػبب الثػػا ّ
القيامػة وصػفاً ع يسػم بػيتف تكػػوف للجػن واإلنػس قػوةو أو حيلػػة ديكػن حتػديعا بالنفػاذ مػػن
أقطػ ػػار السػ ػػموات واورض يعػ ػػاو فػ ػػاورض الػ ػػت نعرفعػ ػػا يعػ ػػا يف قب ػ ػػة اهلل تعػ ػػاىل يػ ػػوـ
القيامػػةو والسػػماوات الػػت نعرفعػػا مطويػػات بيمينػػه سػػبحانهو والنػػاس خيرجػػوف مػػن اوجػػداث
حفػػاة ع ػراة معطعػػني إىل الػػداعيو واجرمػػوف يعرفػػوف بسػػيماذم فيؤى ػ بالنواصػػي واوقػػداـو
وكل نفس تيت مععا سايق وشعيد.
 .3من السنّة والسيرة النبوية
مػػا يػػدعم فر ػػية قػػدرة اإلن ػػسو يانػػب ا ػػنو علػػى بل ػػوغ أقطػػار الس ػػموات واورض
يعا متمثلة يف عروجه  بكامل ذييته البيرية وبلوغه أقطػار السػما السػابعة مػروراً بكػل
وأػا .وإذا كػاف الرسػوؿو و قػد مت ّكػن مػن ذلػك يف زمانػه بسػبب ترتيبػات
السموات الػت ُد َ
إذليػة معينػػة مثػػل دابػػة الػ اؽ وحاديعػػا ج يػل و ويف ذلػػك معجػ ة لػػهو و فػػإف اإلنسػػاف
اليػػوـ ب تيبػػات إذليػػة معينػػة ك ػ لكو مثػػل البِػ َػدؿ اخلاصػػة بػػرواد الف ػػا و والسػػفن الف ػػايية
وحاديعا علم اهلل الكو ال ي شا اهلل تعاىل أف حييط به اإلنسػافو وغػداً بع ْلػ ٍم يسػتريد بػه
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اإلنسػػاف يف حركتػػه الكونيػػة عػػن الوسػػايط ادلاديػػةو يسػػتطيع الوصػػوؿ إىل مػػا ُس ػ ّ ر لػػه مػػن
نسْب ُ ذ ض ادل عات البيرية إىل اهلل تعػاىل ونػه سػبحانه
أقطار السموات واورض .وإمنا َ
وتعاىل يقوؿ :ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ سالصافاتٜٙ :ل.
 .4اإلمكانيات المفتوحة للتطور في قدرات اإلنسان
مة إىل

ديكن لانساف أف يبلمج درجة من العلم مت ّكنه من نقل اوجساـ ادلادية ال
مسافات شاسعة يف دل البصرو ولنقرأ قوؿ اهلل تعاىل :ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ﮊ سالنمل-ٖٛ :
ٓٗل.
ت ػػدؿ ذػ ػ ض ا ي ػػات عل ػػى أف ق ػػدرات اإلنس ػػاف يف نق ػػل وحتري ػػك ادل ػػادة بعلمػ ػه غلبػ ػ
قػػدرات ا ػػن علػػى فعػػل ذلػػك بيتصػػل ىلقتػػهو وقػػد يػػيت ذػ ا العلػػم مػػن كتػػاب اهلل ادلسػػطور
سالػػوحيلو وقػػد يػػيت مػػن كتابػػه ادلنظػػور سالكػػوفلو ولكػػل مناذجػػه الػػت تناسػػب أى ػ ذ ػ ا
العلم منه .والياذد أف اإلنسػاف اليػوـ تػ اكم حصػيلته مػن ذػ ا العلػم بصػورة متسػارعة عػن
طريق تطوير مناذق وتقنيات دراسة الكوفو حبيث أصب يق ب مػن السػقف ادلعػريف الػ ي
أثبتتػػه ا يػػات السػػابقةو فيمػػا يتعلػػق بالقػػدرة علػػى نقػػل وحتريػػك اوجسػػاـ ادلاديػػة يف ال مػػاف
وادلكػػافو مبػػا يعي ػ اإلنسػػاف للقيػػاـ برحلتػػه الكونيػػة يف أقطػػار السػػماوات واورض يع ػػاو
زلققاً مري ذ اعست الؼ.
 .5المستقبل المحتمل للخبرة التقانية المعاصرة لإلنسان
إف كثػػرياً شلػػا حتقػػق يف التطػػور التقػػا ادلعاصػػر كػػاف ىيػػاعً بي ػرياً جازل ػاًو لكنػػه أصػػب
حقيقػػةو فلنػػا أف نت يػػل اإلنسػػاف وذػػو ينتقػػل مػػن ىػػالؿ رحالتػػه ادليتذولػػة وغػػري ادليتذولػػة إىل
كواك ػػب رلموعتن ػػا اليمس ػػيةو وم ػػن ى ػػالؿ استكي ػػاؼ الك ػػوف البعي ػػد عػ ػ تيلس ػػكوباته
ادلداريػػة وزلطاتػػه اور ػػيةو ط ػوات ثابتػػة ضلػػو أقطػػار السػػموات واورضو نافػ اً مػػن أقطػػار
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عم ػا يليعػػا مػػن أرضو وذ ػ ا أك ػ دليػػل يػػدعم الفر ػػية
أر ػػه الػػدنيا الػػت ذُ ِرئ فيعػػا باحث ػاً ّ
الثانيةو حبمد اهلل تعاىل.
إف فر ػيتنا العلميػة تنبػ أف اإلنسػػاف قػد بػدأ للتػو مسػريته احل ػارية اعسػت الفية الػػت
مػػن أجلعػػا ىلق ػ السػػموات واورضو وأف تػػاريا الكػػوف وتػػاريا اإلنسػػاف فيػػه إف ذػػو إع
مق ػػدمات ذل ػ ض ادلس ػػرية اعس ػػت الفية القادم ػػة ال ػػت س ػػوؼ تي ػػعد م ػػن اوعم ػػاؿ اإلنس ػػانية
الكونية العظيمة يف صالحعاو أو فسادذاو ما يكاف عظمة اخللق الكػو ببداياتػه وأاياتػه
ادل كورة يف القرآف الكرمي.
ولكػػن يبقػػى الس ػؤاؿ ادلتعلػػق مبػػا حيف ػ اإلنسػػاف لل ػػروج مػػن أر ػػه الػػدنيا ذ ػ ض ويبػػدأ
مسػريته الكونيػػةو والوسػػايل الػػت سػػوؼ تعينػػه علػػى القيػػاـ بػ لك .أمػػا احلػػاف اوعظػػم حلركػػة
اإلنساف الكونية فعػو ذات احلػاف الػ ي ُىلػق فيػه فطػرًة لي ْع ُمػر اورض وليتَ َحقػق اعبػتال و
أع وذػػو ستعظػػيم متػػاع احليػػاة الػػدنيالو وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػاىل يف آيػػات كثػػرية إف ذػ ا ذػػو دافػػع
م ػػن آث ػػر احليػ ػػاة ال ػػدنيا عل ػػى ا ىػ ػػرة :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ
ساوعلىٔٚ-ٔٙ :ل.
إف ملي ػػارات الس ػػنني ادلتبقي ػػة م ػػن عم ػػر اإلنس ػػاف يف ذػ ػ ض احلي ػػاة ال ػػدنياو إف ص ػػح
نظريتناو يتوقع أف تؤدي إىل زيادات سكانية ذايلة من البير ت ػيق بػه اورض مبػا رحبػ و
ولػػن يكػػوف أمػػاـ أصػػحاب اعسػػتطاعة مػػن النػػاس إع ال ػػرب يف الكػػوف الفسػػي و حبثػاً عػػن
أرض أىػػرذ للسػػكن والعم ػراف .والقػػرآف الكػػرمي يؤكػػد أف اوصػػل يف العػػدد السػػكا للبيػػر
ذ ػػو ال ي ػػادة وف "اووعد" ال ػ ين هب ػػم ي ي ػػد ع ػػدد س ػػكاف اورض ذ ػػم م ّك ػػوف أساس ػػي م ػػن
مكونات ادلتاع الدنيوي الػ ي يسػعى النػاس لتعظيمػه ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﮊ ساحلديد.(ٕٓ :
لػ لك معمػػا افػ وا ػػعو السياسػػات السػػكانية مػػن وسػػايل دلنػػع التكػػاثر البيػػري فػػإف
م ػػتذلم إىل الفيػ ػػلو وس ػػوؼ يظػ ػػل الن ػػاس يتكػ ػػاثروفو ع س ػػيما عنػ ػػدما تتحس ػػن اوح ػ ػواؿ
ادلعييػػية والصػػحية للمست ػػعفني يف اورض ا فو ومػػنعم مػػن يػػرذ ال يػػادة يف ادلواليػػد نعمػػة
م ػػن اهلل تع ػػاىلو والتك ػػاثر الع ػػددي ِمْنع ػػةو فيت اي ػػد بس ػػبب ذل ػػك ع ػػدد ادلوالي ػػد ويق ػػل ع ػػدد
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الوفي ػػات .ف ػػإذا أ ػػفنا إىل ذ ػ ض القنبل ػػة الس ػػكانية ادلوقوت ػػة تن ػػافس اونف ػػس البيػ ػريةو ل ػػيس
بتقواذػػا ولكػػن بفجورذػػاو علػػى زينػػة احليػػاة الػػدنيا سادلػػاؿ والبنػػوفل فػػإف فسػػاداً عظيم ػاً وش ػراً
مسػػتطرياً يتوقػػع أف يعػػم اورض فيمػػا تسػػتقبل البي ػرية مػػن دذرذػػاو حبيػػث يعػػرب كػػل مػػن
يستطيع اذلرب إىل الكوف الفسي للنجػاة بنفسػه ومبػن حيػب .ومػا اعسػتعدادات الػت اػري
ا ف على قدـ وساؽ ل ذاب الناس يف سياحة ف اييةو واعستثمارات ال ػ مة الػت تقػوـ
هب ػػا الي ػػركات ادلت صص ػػة إلنت ػػاج مركب ػػات ف ػػايية ااري ػػةو والبح ػػث العلم ػػي ا ػػاري يف
اج ػػاعت ال راعي ػػة إلنت ػػاج زلاص ػػيل ونبات ػػات ديكنع ػػا النم ػػو واعزدذ ػػار يف بيي ػػات الف ػػا
اخلػػارجيو ويف رلػػاعت اوغ يػػة إلنتػػاج أنػواع مػػن اوطعمػػة ديكنعػػا الصػػمود ومػػد طويػػل يف
رحػػالت ف ػػايية متتػػد جػػاؿ طويلػػةو مػػا كػػل ذلػػك إع إرذاصػػات دلػػا تتحػػدث عنػػه ذ ػ ض
الورقة .وا ف ذناؾ نفر من البير انتدب نفسه للسػفر واإلقامػة بػال عػودة يف كوكػب ادلػريا
يف إطار ترتيبات ف ايية جيري اإلعداد ذلا.
أمػػا وسػػايل حتقيػػق تلػػك احلركػػة الكونيػػة القدريػػة لانسػػافو فعػي العلػػم الكػػو والتقنيػػة
الػػت يطورذػػا اإلنسػػاف بيتسػػباب مػػن ذػ ا العلػػم .علينػػا أف نتػ كر أف التقػػدـ العلمػػي والػ اكم
ادلعػػريف ادلػػدذح وادلتسػػارع الػ ي حتققػػه البي ػرية ا فو ومػػا ترتػػب عليػػه مػػن تقنيػػة ومنج ػ ات
ح ػػارية واستكي ػػافات ف ػػاييةو تّ يف معظم ػػه ى ػػالؿ القػ ػرنني ادلا ػػيني فق ػػط م ػػن عم ػػر
اإلنس ػػاف عل ػػى ذػ ػ ض اورضو ف ػػإذا أ ػػفنا إىل ذل ػػك أف اوم ػػد ال م ػػا دل ػػا تبق ػػى م ػػن عم ػػر
الكوفو حبسب استنتاجاتنا يف ذ ا البحثو قد ديتد إىل ب ع مليارات مػن السػنني يواصػل
فيع ػػا اإلنس ػػاف مس ػ ػريته العلمي ػػة والتقني ػػةو ادلتس ػػارعة وادل اكم ػػةو مب ػػا حيق ػػق يف رل ػػاؿ ادل ػػادة
م ػػموف ا ي ػػة :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ سالنمػ ػػلٗٓ :ل توص ػػلنا إىل نتيج ػػة معقولػ ػػة
مفادذ ػػا أف الك ػػوف ادلسػ ػ ر لانس ػػاف كل ػػهو بس ػػماواته الس ػػبع واورض ادلماثل ػػة ذل ػػا ع ػػدداًو
سػػوؼ يكػػوف يف مػػدذ اعستكيػػاؼ واعسػػت الؼ اإلنسػػا  .وذػ ض الرحلػػة اعستكيػػافية
ذي الػت سػوؼ مت ّكػن اإلنسػاف مػن اإلحاطػة بعلػم مػن الكتػاب الكػو ع خيطػر ا ف علػى
قلب بيرو ومن التحكم يف مادة الكػوف الالمتناذيػة يف الصػرير والكػ و حبيػث تصػري حركػة
الراكػػب مػػن اورض السػػابعة إىل اورض الػػدنيا كعػػرش بلقػػيس يف ح ػػرة نػػن اهلل سػػليماف
و وإف غداً لناظرض قريب!
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رأي وحوار

خاتمة:
حػػاوؿ ذ ػ ا البح ػػث أف يؤكػػد أف سػػاحة الفع ػػل البي ػػري يف ذ ػ ض ال ػػدنيا رمب ػػا متت ػػد إىل
مليارات من السننيو مع أف عمر الفرد اإلنسػاف يف ذػ ض اورض ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل
مية سنةو وأف عمر البيػرية ادلتبقػى يف ذػ ض اورض رمبػا ديتػد مػن حلظػة واحػدة إىل مليػارات
السنواتو فاحلسم يف ذ ا كله إمنا ذو لل الؽ العليم سبحانه.
وقػػد حاولنػػا يف ػػو ذلػػك اىتبػػار فر ػػية اعتسػػاع يف ادلػػدذ الكػػو للفعػػل اإلنسػػا :
فقلن ػػا :إف اورضو بقمرذ ػػا واس ػػعاو ذل ػػا م ػػا دياثلع ػػا يف ك ػػل ن ػػا م ػػن الس ػػماوات الس ػػبعو
و يعع ػػا مس ػػت لف فيع ػػا اإلنس ػػافو وق ػػد وج ػػدنا أف ذل ػػك يقت ػػي ق ػػدرة اإلنس ػػاف عل ػػى
الوصوؿ ببدنػه إىل كػل اور ػني السػ الباقيػة ليحقػق فيعػا اسػت الفهو وينتفػع مبػا ىلػق لػه
فيعاو وأف يف القرآف الكرمي من اليواذد ما ديكن أف تتولد عنه ذ ض الفر ية.
هتم اومة اإلسالمية اليوـ نوج بع عا فيما ييت :
وت تب على ذلك أمور ّ
ٔ .ػػرورة هتييػػة اومػػة اإلسػػالمية للتطلػػع إىل احل ػػور يف سػػاحة علػػوـ الف ػػا و للقيػػاـ
بواجػ ػػب اعسػ ػػت الؼ التوحيػ ػػدي يف اورض يعػ ػػاو ذلػ ػػك أف ال ػ ػ ين يصػ ػػلوف إىل أقطػ ػػار
السماوات واورض قبل غريذم سػوؼ يتحكمػوف يف مػن يلحػق هبػم .لػيس ذنػاؾ ديػن غػري
اإلسالـ ال ي جا به زلمدو و يعدي البيرية للت ذػي أقػوـ يف حركتعػا الكونيػةو ولػيس
ذنػػاؾ أمػػة غػػري اومػػة اإلسػػالمية تكػػوف شػػاذدة علػػى النػػاس وذػػم يعمػػروف اورض يعػاً مػػن
السما الدنيا إىل السما السابعة.

ٕ .إف العلػػم والتقنيػػة العظيمػػة الػػت سػػوؼ ديتلكعػػا مػػن يسػػتطيعوف الوصػػوؿ إىل أقطػػار
السػػماوات واورضو وك ػ لك ادل ػوارد الف ػػايية الػػت س ػػوؼ تك ػػوف حت ػ تص ػػرفعم اعلع ػػم
قػػادرينو مػػن علػػى البعػػدو علػػى فعػػل مػػا ييػػاؤوف مبػػن أىلػػد إىل ذػ ض اورض .ودلػػا كػػاف مػػن
يكنّوف العدا لاسالـ وادلسلمني ذم ادلبػادروف اليػوـ إىل الف ػا الكػو فلرمبػا يسػتريل ذػ ا
التمكني الكو د تطلعات اومة وتوظيفعا للمتاح من أسباب العلم والتقنية.
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ٖ .ع بػ ػ ّد م ػػن توس ػػيع داي ػػرة عل ػػوـ ال ػػدين حبي ػػث تع ػػود مي ػػع آي ػػات الق ػػرآف الك ػػرمي

حيويتُع ػ ػػا يف التيتس ػ ػػيس للعل ػ ػػم التوحي ػ ػػديو احملق ػ ػػق لادي ػ ػػاف والعم ػ ػرافو يف ي ػ ػػع امتدادات ػ ػػه
الت صصية الت تفر عا شروط ال ماف وادلكاف .فكل علم ػروري إلقامػة الػدين يف ال مػاف

وادلكػػافو فعػػو مػػن علػػوـ الػػدينو وذػػو ب ػ لك علػػم شػػرعي وف الي ػريعة ذػػي الػػدين كلػػه.
واحلمد هلل رب العادلني

صدر حديثًا
المستجدات في مسؤولية رئيس
الدولة عن أخطائه:

بين الفقه اإلسالمي والنظم الدستورية:
دراسة مقارنة
تأليف :وليد الروابدة
الطبعة األولى 6341هـ5162/م
 344صفحة
ال يوجد يف اإلسالم من هو مبنأى عن املسؤولية؛ بدءاً من أصغر فرد يف الدولة اإلسالمية إىل من خيتص بتأع س ست ة
فيها ،فكل فرد مسؤول مسؤولية كام ة عن أفعاله وتصرفاته أمام اهلل سبحانه وتعاىل إىل جانب املسؤولية الدنيوية.
والس ات املمنوحة لرئيس الدولتة بوصتهه نائبتاً عتن اممتة ،والت دتكنته متن الميتام بأعبتاء املهمتة املوكولتة إليته ليست

س ة م مة ختوله فعل ما يبدو له من غري رقيب أو حماسب ،بل هي س ة مميدة بميود دتنعه من جماوزة حدودها ،حىت إذا
ما تصرف خارج ت ك احلدود كان حمالً ل مساءلة ،وال يعهيه منصبه من املساءلة والعموبة حال حتمق الشروط املعصربة هلا.
جاء هذا الكصاب ليبّي أنواع امخ اء ال ميكن أن تنسب لرئيس الدولة ،وال اختذت أشكاالً خمص هة تبعتاً الختصالف
نوع الصصرف ،ودوافعه ،وتغريات العصر ،ودخول مسصجدات مل تكن معهودة سابماً ،اممر الذي اسصدعس النظر فيها ،وبيان
مصتتادرها ،وتمستتيمها إىل أن تواع لصش تتمل ني تتي متتا ميكتتن أن يم تتي فيتته رئتتيس الدولتتة متتن أخ تتاء ،وال ت جع صهتتا يف امخ تتاء
الشخص تتية وأخ تتاء السياس تتة الداخ يتتة وااارجي تتة ،ن بي تتان م تتا ميكتتن أن يعت تتب ع تتس ه تتذ امخ تتاء بأنواعه تتا املخص ه تتة م تتن
مستتؤوليات وجتءاءات ،وبيتتان ااهتتة املخولتتة مبحاستتبة رئتتيس الدولتتة يف اتتل اتتروف العصتتر والصغتتريات ع تتس الستتاحة السياستتية
الدولية.
وقتتد اتبتتي هتتذا الكصتتاب منهجتاً معصمتتداً ع تتس نتتي املع ومتتات الت ختتتدم املوهنتتوع متتن مظايتتا المدميتتة واحلدي تتة ،مبينتاً
اآلراء يف املستتائل امل روحتتة وحت ي هتتا واملوازنتتة بينهتتا ،وممارنتتة أحكتتام ت تتك املستتائل يف الش تريعة اإلستتالمية متتي متتا جتتاء يف التتنظ
الدسصورية والمانونية الوهنعية ،حماوالً تأصيل بعض املسائل املسصجدة املصع مة بأخ اء رئيس الدولة؛ بغيتة إن تءال امحكتام الشترعية
املناسبة هلا.

قراءات ومراجعات
قراءة في كتاب
إشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي

*

تأليف :عبد الحميد أحمد أبو سليمان

**

رضا بن الهاشمي حمدي

***

ين د رجضوع ددعاضك د اضا اال د بض د اضاي د زضا مي د ضا د ضو د ضي د ا ض د ضا قس د ض
األبدززض ضاطاد بضا مد و ضاثد يملضاار .ميدز ضاقد ضضدز ضارلؤ د ضأطزا الد ضارزز يدةضضلد ض
وددز لال ضا ضألأاىلضخصضص د ض اليددلعلضا .ل د ضا دديفضام دال ا ض ضجس د ضا ضألأوددةضا م د وعةض
و ددعضضا دزاض،ضضاارز ل ددةضا نعددةضج.ل د ض لال ددع ضاا العجع د ضب د قااحضا ا د ات ضا دديفضب د تض د ض
ون مدداة ضا ددز ضارلؤ د ضضلد ضارعازنددةضب د ضكد ياضا﵀ددعريا،ضاكددعضود ض ل د ض ضتس د ا ضض د دض
ا .ن ميددزضارال ضزضددةضون د ،ضثعددملضت د ضاضزد ضرددعرضمددا.ةضضن ميددزض زضعدةضوالق ربددةض ض ضعو د ض
غ ادض ضا ادداضأيضيلؤلدزضكد اضا الصد ع ضا د قعقض انعددةضا االد بضإىلضط ب.د ضا د ضع ضاا ال.لع د ض
1ض
ا صزيح،ضاهل دفضإىلضزسبضاكال مضاراللق ضاإقن ض ،ضلأيضز ضخا بضإمي
اوند ضارق ودةضأضلدداضارلؤ د ضضدداضطاع.ددةضا د اا عضا دديفضزتلالد ضضلد ضتددأ ع ضكد اضا االد ب،ض
اا يفضت.عدضإىلضل ضةضان  .ضمب ضز يضي ظد ضوداضبدلؤسضأا د اضارسدل ضا عدعم ضاا د ضزد يض
ي ي ض ض ريت ضأن ضيضيدز ضود ضراضض نيدع ضكد اضا ع دعضاامدال زارز،ضبد نظزضإىلضو د ضا ضألأودةضاود ض
*ضأب ددعضم ددلع ي،ضضاد د ضاث عد د ضأزتد د ضإش كككالية االس ككتبداد والفسك كاد ف ككي الت ككاريخ اإلس ككالمي،ضار .د د ضا .د د ر ض ل ا ددزض
ا م و ،ضط،2ض1433ك2112/م ض
**ضدزالددعرازض ضا  .قد تضا ا عددة،ضود يزضاس و.ددةضا مد وعةضا  .رعددةض ضو ع يد ضمد بق ،ضارتددععضمللددعضأوند ضار .د ضا .د ر ض
ل ازضا م و ضا ي ضا اااين ض aabusulayman@yahoo.comض
***ضدزال ددعرازض ضا لغ ددةضاا دابضااث د د رةضو دداضج و .ددةضمعم ددة/تعنع ضأمد دال ذض ضزلع ددةضا دابض ضج و .ددةضمعم ددة ضا يد د ض
ا اااين ض hamdiridha2007@yahoo.frض
متضتسل ضا قزا ةضبال ريخض2115/8/21م،ضاقأال ض لنيزضبال ريخض2115/11/8م ض
1ضيالعمض ضاطا بضا مي ضا ضع ضجب لةضواضاألدااتضا نعةضاارناقعةضبغز ضجلبضانالاد زضرت دعرضاراللقد ضيمدالع .بض
ا زم ت ضارعج ةضإ ع ض
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ارثال د ضودداضضن ميددزضا قددعةضا ازيددةضاا زا ع دة ضا د اضأز د ضارلؤ د ضأيضانيددغ ضه د زضا لددا عةض
اث ريةضق ضظ زض ضولؤض ت ضا س بقة2،ض ق ضأل رضإىلضأيضو ضزتل ضضلد ضو.د ادةضتند ا ضكد زض
ارسددأ ة،ض ضك د اضا اال د ب،ضك ددعض"و د ضجددز ضودداض دزا ض يددا بضاألأو دةضودداضر د ضضاوعاج ددةض
ألنظ ددةضايم دالا ادضاا س د د "3ضاك د اضايرتا د طضمب زي د تضا عاقددعضيزل دحضضرؤيددةضارلؤ د ض الق د ًنض
وق ربةضوع عضعةضألا اضاألأوةضا م وعةض ضوالعضا قدزيضاثد د ضاا .يدزيا ضا ضأا ضود ضا د ض
إ ع د ضارلؤ د ضضز د يضر ا ددةض د ضا عق د تعضا ضزاكنددة،ضمب د ضك د ضو د ضرس د رضطعي د ضودداضا  .د ا ضضدداض
ا قع ضا ينعةضاألميعلة،ضامال زضضضل ضاوال ادضقزضايضوال قة ض
اأرجددعضأبددعضمددلع يضبد ضكد اضا الد كعرضا د ضأميد بضأا د اضا ضألأودةضإىلضغ لددةضارسددل ض
ب.د د ضض د د ضا ناد دضعة-ضض د د ضق د ضدزرزضا ق ددزنيضو دداضواد د دئضث بال ددةض ق و ددةضأنظ ددةضاجملال ددعضا سد دلع ضاولؤمس ت ضاثععية،ضاو ض دملضضضلعد ضوداضاجدعبضايجال د دضاا ال يد ،ضودىتضاقال د ضا دزارةض
ذ ك ضارأ ضار ضلؤض ضأيضأبدززضتلدكضارلؤمسد تضاأز زكد ضأمعدةضكد ضولؤمسدةضا يدعر ،ضمبد ضكد ض
أداةضاألأوةض ض ا ضن س ضبن س ،ضا ااضضار رمةضا ال رخيعةضأ زغ ضك اضار عمضوداضرالدعازض
ا قددزنين،ضاام دالا

ضب د ضتص دضعضراضض"مددلا نع "،ضاخال هل د ض ضا نصددحضاج.ل د ضمب بددةضارازوددةضا دديفض

يال د ضه د ضاث د ز ضضل د ضو داضيي د 4ضاق د ضني ددأضو دداضذ ددكضض د ضا ضألأو دةضض دداضا الص دضدزفض ض
لددلؤا ،ضمب د ضأدض ض-ت د رجيعض-ضإىلضا د .ضاايحن د

ضاك د اضو د ضج .د ضارلؤ د ضخيل ددلضإىلض

اجعبضا .عدةضإىلضا ضقزني،ضيمالل مضار.ىنضاثقعقد ض ليدعر ضا سد تزضو كع د ضاألخدز ضا ديفض
تس ض ضضل ضإ

ضاجملال  .تضا م وعةضار .ميزة  5ض

2ضمي د رتض ل لؤ د ضولؤض د تضز ددريةضب دال ضبق د ي ضإمي د حضأا د اضارسددل ضاون د كنضت اددريك ،ضن د ززضون د ضأزوددةضا .ق د ض
ارسل ،ضضاا .ن ضاإدارةضا صزااضا سع م ض ضا ازضا م و ،ضضاا مي حضا م و ضار .ميز ض
3ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  11ض
4ضحتال ضولؤض تضا ق ضا سع م ضا م و ضمبا نةضا يعر ض ضا نظ مضا سع م ،ضا انض د ضيضتد كبضإىلضتأزعد ضإ اوعضال د ،ض
اك د اضو د ضيظ ددزض-و د ض-ض ضا قددع ضبص د ةضان دزادضاث د ز ضب.ق د ضاييددةضا  .د ض ددِ ضاضب .د ز،ضودداضدايضأيضضتأ د ضدز ضضلع د ض
اري ارةض ضك اضاألوز،ضإيضضإذاضز يضار.قعدض ضأ ضأايدز ضانظز ض
ضار ارد ،ضأبعضاثسا ضاألحكام السلطانية والواليات الدينية،ضبريات ضدارضا االبضا .ل عدة،ض1985م،ض -11 12ض ض
5ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  14-13ض
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ا ادداضضا ال دأخزضاث د ر ض ددععضوددزدزضا غ لددةضضدداض قعقددةضار .د ينضا قزننع دةض س دب،ضب د ض
يال .د اك ضإىلضض د مضايضالا د رضو دداضدراسضا س دنضةضا ناعي دة،ضايظ ددزضك د اض -سددبضارلؤ د -ض ض
غع د بضا ال عع د ضب د ضاألداارضا دديفضز د يضيلؤدي د ضا ن ديب ضا د اضز د يضايت د ض مي د ضضخبصددع ض
انق د د ضدارضا نا ددعةضمب ددعتضا زم ددع ،ض د د يضأز ددزضارس ددل ضاضياعند دعاضي ص ددلعيضبد د ضو د ديفض
"ا د ضعة"ضا"اثا د "ضا لال د ضز د يضي ددالعضه د ضاخا ددعرةضدو ددنضاألداارضك د اضيظ ددزض ضو د ض
يل قضارا دئضا ينعةضواضتيعي ،ضإذاضخ  .ض العظعد ضار مدا ضضب ود مضا سدلاة ضايضلدكضض
ضأيضارلؤ ضيناض ضكن ضضل ضق عةضو صلعة؛ض ا رياضضو ضز ن ضدض ا ضا الأمد ضب سدريةضا ناعيدةض
ا ي دزي ةضو د خ ضض العم ددععضم ددلا تضاثا د م،ضاو د ضراضضيم دالا ادك 6ض ضاق د ضضد د اضارلؤ د ضض د مض
ا عحضك زضارسأ ةضضن ضا .ل د ضارالقد ضو ضإىلضود ضطدزأضضلد ضاجملال دعضا مد و ،ضب.د ضوز لدةض
إىلضول دك،ضاو د ضرا ق د ضودداض
ا نا دضعة،ضودداضضعاو د ضز ددريةضت د اخ ض ع د ضا سع م د ض حتد ضدع ضاط ددةض أض
امد دالا اد ضب يجال د د ض ض ض ددعدةضا ق ددع ضا قالعد دةضااضزز ددعدضا  .د دزاين ضب قد د ض اناليد د رضثق د د تض
ا ي.عبضا يفضدخل ضا م م،ضاض ضا .ل ضضاضدارك ضاحتعيل ضإىلضأضعايض لسلاة ض
ارأ ضارلؤ د ضأيضودداضأخاددزضنال د تنضك د اضارس د رضتدضدز ضايضال د دضضل د ضار د كع ضا قزننع دةض
اايجال د د دض ضت د د بضزضو .نع د د ،ضاا ال س د دكض -ضارق بد د -ضثز ع ددةضا نص ددع ضدايضوق مي د د ك ض
ا ا د ضا دديفضت.لددعضضل د ضا ضو د يضاارا د ي 7ضاأل د رضإىلضأيضا .ن دعايضاألبددززضهل د زضارز لددةضز د يض
إض يض"غلقضبد بضايجال د د "8ضاز ند ض صدعلةضذ دكضأيضأميداحضا ادزضا مد و ضوعمدعوضض
6ضز ن ض ازةضوق اوةضايمالا ادض زةضب مال زارض ضا ادزضا ميد ضاثد يمل ضاقد ضتصد ر رضضزالد بض"طاد تعضايمدالا ادض
اوص راضايمال.ا د"ض .ا ضا ززتاضا اعازيبضر .سدةضكد اضارع دعاضب مدالع ضاامدع؛ض د اضز ند ضا د ضعةضإىلضتقععد ضاثاد ض
ارالقضواضأا عي تضاطا بضا مي ضاث يمل ض ض
7ض ضو.ددز ضا ددزدضضضل د ضارال سددا ضمبزج.عددةضا س دضنة،ضظ ددزتضنرا ضز ددريةضذاتضن دضضةض ي يددة،ضون د ضرؤيددةضالضا﵁ضا د كلع ض
ا د ضز د يضيلددحضضل د ض ددزارةضاينالا د زضإىلضا ا د بعضارد داجض ضا الي دزيعضا ناددع ،ضارال د ض ضثن تعددةضاث دثددةضاط ميددةضذاتض
ا اأضد.د ضا الد رخي ضا﵀د اد،ضاارغد ضا .د مضا د ضجي.ل د ضوصد رضإهلد مض ضمددع ق تضت رخيعددةضو الع ددة ضاكد ضا اددزةضا دديفضضد ضض
ضن ضر ضإقا ضبقع ضز يض"ا نيبضي.لض ضضأوةضو.عضنةض عالضل ضون ضنعاةض ان ضلزي.ةضض رعة" ضانظز ض ض
ضإقا ،ضر د ضتجديد التفكيكر الكديني فكي اإلسكالم،ضتزرتدة ضضاد سضر دعد،ضوزاج.دة ضضاد ضا  .يد ضارزاغد ضاو د ضض م،ضوصز ضدارضاهل ايةض لاا ضةضاا نيزضاا العزيع،ضط،2ض1421ك2111/م،ض  213ض
8ضانظز ض
- Wael B. Hallaq, "Was the gate of Ijtihad closed", International Journal of Middle
East Studies, vol. 16, N. 1, March 1984.
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ب د د"ب س تعة،ضااينالق تع ددة،ضضاارا غ ددةض ضتص ددعض ضا نص ددع ضا ناعي ددةضاا ق ع ددةضا ااثع ددة،ضااي ال د ض
خل د ضق مددعال "9ضا ضغع د بضايجال د دضاا ال د بضزضياددعيضاس ددعدضاا القلع د ،ضاكددعضو د ضتاد ضدزسض
ضل ضاوال ادضقزايضوال قة ض
اودداضود يتضكد اضا .قد ضا اددز ضتزاجد أضدعضوسدالع ضا ددعض ض د ضض ودةضاردعاطن ضاي دالحض
 .ضا عض ضا ا بضاام.ضضأو مضايمالا اد،ضاو ضينيأضضن ضواض س د،ضاكعضود ضيزلدحضرمدعخض
اس د ضااط ددعاضإىلضز د ضألددا ضا السددلضط ضا اسددزضك د زضا د اتزةضاس ن ع دةضا دديفضتلؤب د ضغلاددةض
ايم دالا ادضاا س د د؛ضيال .د ضضا  .د ضضل د ضإض د دةضب ددملضضا ددعض ض ضا ن ددعسض عاالس ددبضاأل د دزادض
ا ق د رةضضل د ضردضضاضال د ا اتضارس دالا ياضاار س د يا ضايضي ددز ضارلؤ د ضم دداع ضضإىلضذ ددكضبغ ددريض
ا ضابعةضاا ال.لع ،ضاكعضيزدضدضب كضوق ةضز ريضوداضرجد ضا ميد حضوند ضب ايدةضضصدزضا ن دة،ض
ضدضعب ضإىلضت .ع ضا ال.لع ،ضبعمي ضأداةضضيضغىنضضن ض ضز ضبن ض ر ضل و  11ض
ا ادداضضجند حضرمد ةضا ابعددةضاا ال.لددع ض ضبددملضضا ددعض ضا د ضيق د امضبد ضايم دالا ادضاا س د دض
و .دضضيضياددعيضاان دضضإيضض ض د ضمتضضذ ددكضب.ع د اضضضدداضمل د ضا سددلاةضا سع مددعة ضاق د ضج .د ض
ارلؤ د ضودداضك د زضا اددزةضرددعراضضوزز ي دضض ضخا ب د ضا مي د ،ضاودداضأج د ضذ ددكضذكددبض ض
ايم دال ي ضضل د ضاج كال د ضإىلضضددز ضاث ددنضودداضا ال د ريخضا م د و ،ضااضتادداضدض ضعت د ضإىلض
صد ضاألداارضا ديفضزد يضيلؤدي د ضا نديبضمدع ضدت عد ض القاد ضواد أضإخدزاجضولؤمسد تضا ال.لدع ضودداض
داتددزةضرق بددةضا سددلا تضاث ز ددة؛ض ا د ضضتأسددنض ضوا لددزةضإىلضمددلاةضا ضألأو دة ضاي د ضأيضاطل د ض
ا زال د يا،ضاإيضام دال زااضضل د ضا ددن نضا ناددع ض ضاس ددعضب د ضو دديفضا الالعدداضااثا د ض ضنيضض
و .د دض،ض ق د د ضز ن د د ض د د كضوس د ردعغ ت ضا عا د د ةض ض"تزتعا د د تضاثا د د "،ضاز د د اض ض"إخ د د ض
دةضإىلضولد دكضمتضضايم د دالع ضضلد د ضوق د د مض
أض
األميد د بضا دضدزدك "11ضا ا ددا،ضو ددعضحت د ضدع ضاط د
9ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  16ض
11ضا عضأ ضراادضا ن ة،ضاكعضر ضةضرا عضا ا اد ا ،ضولؤض دضض ضكد اضارع دعاضا د ضب د"ارزل ضاألود ض لاند تضاا اند " ض
اق ضضأاىلض ع ضوسأ ةضا ابعةضاا ال.لع ض أج ضايكال م،ضمب ضيلؤزض ضاضالا رك ضقابضا ضز ض ضوس رضا ن ة،ضخ ميةضضأ ضدضعةض
لد ولةضيضتسدال يضجددنعضا ند ث ضا ادداضضا اددزضا ابددع ضزد يضق ت دضض ضا دااثضا مد و ،ض قد ضاكدال ضبد ضز ددريايضضلد ض
غزارضإخعايضا ص ،ضاا الع ع ،ضاا غ ال،ضااباضخل اي،ضاغريك ضز ري ضادضدعةضارلؤ د ضتالن دض ض د اضكد اضاي د زضا .د مض
ب زضع ضا ق ًنضااث يمل ض ض
11ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  18ض
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ا ال.لع ضاا الالعاض العظع ض ضخ وةضوص حلضا ااقةضاث ز ة ضاب كضبد أضايمدالا اد،ضامدزض يض
و ضض ضضا س دضأرز يضاجملال عضا م و ض ض
إيضوا أضإمن دضولؤمسةضا ال.لع ضإىلضا ضألأوةضدايضأمي بضا سلاةضث ب ض-ضند ضارلؤ د -ض
ب د ع ضا ال د رخي ضاا د ع ضا د يي ض ضانددعزضارلؤ د ضبعجددعدضنيال د ض ضا قددزنيضا اددزًنضت اضال د يضك د اض
اتقزران د ،ضاق د ضز د يضضل د ضارسددل ضأيضيقع دعاضك د زضارلؤمسددةضا ال.لع ع دةضارس دالقلةضون د ض
ارا د أض ض
12
ا اد ؛ضاوال د يضض ألوددزضا هل د ضاون دض ةضكد زضارلؤمسددةضيضتق د ضقع ال د ضضدداضبد ق ضولؤمس د تض
اجملال ددع،ضضل د ضغ دزارضولؤمسددةضا م دالعر،ضاولؤمسددةضا ق د ،ضاولؤمسددةضاثا د ضاتع عددةضاألأو دةض
ضل ضتعجع ضا ال.لع ض ضاوزاقاال ضي.اع ضا ق رةضضل ضا ال ا ض ضضز ضا قا ضد تضاثععيدةضاألخدز ض
ضاجملال ع،ضمب ض ضذ كضا ق رةضضل ضوزاقاةضا سلاةضا الن ع ية ضاتأزع اضضألمعدةضكد اضاألودز،ضيض
جي ضارلؤ ض زجضض ضا .عدةضإىلضو ضز يضذزززضنن ض،ضخبصع ضخم طزضتغععبضا دعض ،ضاادضضد ض
أيضأز زضا ن سض"يضي.ل عي"ضمب ضيعجبضضد مضاألخد ضبد رات ضا دز ضا عميد يةضضلدع ضاكد زض
ا ضع ضخبصع ضقصعرضا ند سض-ا ديفضدأبضضلد ضتزاجي د ضارزج دعيضوداضأنصد رضايمدالا اد-ض
ضلددعر ض
خت د ضأمي د ضضث بال دضض ضا د ياض اري د ارة ضارقد ضدزرضمي دزا ةضض ضا يددةضا از ددة ض﴿اأود أدزأك أ
بدعد دند أ ض﴾ض ا يددعر ض 38ضاضل د ض ددز ضمي د ةضك د زضا د ضع ضب اددعتضان .د امضا ددعض ض د ض
ا  .ودة،ض .د جضذ ددكض -ع د ضيددز ضارلؤ د -ضياددعيضبالد ضع ضا ال.لددع ضاا ضابعددةضات .ع د ضضلد ض
أامعضنا ؛ضقا.ضض ابزضاس ضات .ضضكد زضا لد رةضاألخدريةضوداض اد ت ضأ اد رضارلؤ د ض ض
ا زدضضا ا راضضل ضز ضدض ا ضتأجع ضإط ضاثزي تض ضب دضارسل ضا ععم  13ض
اإذضقدضدزرضارلؤ د ض ددقضضض ددعمضا ضألأوددةض ضإب د ا ضا دضدزأ ،ض ن د ضيضيناددزضأيضدق د تقضاألوددعرض ضض
ز د ضمل د ضودداضاجمل د يتضوعزددع ضإىلضأك د ضاط د ةضدايضم دعاك ضاضل د ضك د اضاألم د سضيال .د ضض
ا ال ععد ضبد ضكد ياضاجملد ضملد ضا سع مددةضاود ضتد ارض ع د ضودداضارصد حلضا  .وددة،ضاكد ضرد ض
12ضا يال د د د د د د د د يضار.نعال د د د د د د د د يضم د د د د د د د د ضﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮊض ن ضض د د د د د د د د د دزاي ض، 114ضاﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊض ا العبة ض 122ض
13ضنس د عضز درياضض ضاطا د بضا ز د ض لسددلاةضاث ز ددةض ضب د دضارسددل ضأيضإط د ضاثزي د تضي د ضدضا س دل ضايجال د ض ،ض
اي.ا د ضوسددريةضا ان د ؛ضأليضا يدد.عبضغددريضااضعددة،ضايضت د ر ضوص د ث ضاك د ض ددةضااكعددة،ض د د"ا ضألأوةضيض ال ددعضضل د ض
ة" ضاضل ض ز ضاقعض ض ضاطاأ،ض عضأيسزضخازاضضواضضعاقبضاحنزا تضارسالا يا ض
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نظددزضا ا دةضودداضأبن د ضا ضألأوددة،ضيا د ض ع د ضز د ضو دعاطاضرأي د ضدايضتعجع د ضأاضإز دزاز ضأو د ضمل د ض
تن ع ضا سع م تض قصدعرضضلد ضذا ضا اللصصد تضارن مداة ضاضلد ضكد اضيد ضعضارلؤ د ضإىلض
"تق م ضاألداارضاار ت" ضاواض اضك اضا القسع ضأيضيلؤضا ضأوزضا ال.لع ضاا العجع ضاا ابعدةض
ا ينع ددةضإىلضم ددلاةضاألأو دةضدايضم دعاك ضايضي ددز ضارلؤ د ض ضك د اضا ق ددع ضأدىنضل ددا ةض ص د ض
ا د ياضضدداضا ا ددة،ضز د ضق د ضيالا د درضإىلضب .د ضاألذك د ي؛ضإذضا غ يددةضودداضإب .د دضمل د ضا ال.لددع ض
اا ابعدةضضداضرق بدةضا سدلاةضميدع نةضكد اضاجملد ضا ناعد ضضداضتيددعي ضأميد بضا ن دعذ ضاارالددعبض
كعضا ال ا ض ل ياض ضملد ضا سع مدة،ضلدزطضأيضياا دقضذ دكضودعضضد ضاثد ز ضضداضا الد خ ض
دكضزل د ض نع د ضا ضألأوددة؛ضحتد ضدزراض،ضاتق د ضوض،ضاانس د وضضوددعض
ضا يددأيضا د ييضاا قع د ضاذتددزةضذ د ض
قع ضا زا عة  14ض
اقد د ضانقد د دضارلؤ د د ضهد د اضا ال لعد د ضإىلضأيضاث ج ددةضول ددةضا ع ددعمضإىلضوزاج .د ضدةضز ددريضو دداض
وقددعيتضا اددزضا م د و ،ضودداضأج د ضوعاج ددةضوعج د تضا غ د اضا اددز ضار ج ددةضبأ د ثض
أمل ةضتانع عجع ضار.لعو ت ضاارزاج.ةضارالعبةضلزط ضأيضت د ضإىلضميدعرضرؤيدةض د ريةض
ززمدال ض
إىلضوقعو ب ضا ينعةضاا زا عدةضا ديفض داا ضا قدزنيضا ض
ض
ون ماةضألا اضا .صز،ضامالن داضض
ا سدنضةضا ناعيدةضاامدالاانال ضا ضألأو دةض ض د ريك ضاس  .د ضاك د اضيقال د ضنيددع ض ززددةضاجال دي دةض
وسالنريةضهل ضدرايةضب رق مي ضا ا ،ضاو.ز ةضب عاب ضاا الع ت،ضاا ز ضبعن ضابد ضا ق د ي ض
ا نعية ضاإذضتالعحضك زضارزاج.ةضتع عحضار كع ضاإض دةضبن ضولؤمس تضاجملال عضضلد ضق ضد ةض
ملع ة،ض يضنث رك ضا جي بعةضتظ زضأي ضضضل ضا دارةضا سع معةض ل ا دة ضالدالض يضبد ضا سدلاةض
ا دديفضتسدالن ضإىلضتأيعد ضلدد.يبضاامددعض -اع د ضت.د ضضضدداضألدعا ضار دعاطن ضاأ و د -ضاتلددكض
دعذجضاألا ض
ض
ا دديفضت.ددعلضا  .ددةضايضب دال ضإيضضمبص د حلضا ق د ت ضضلع د ضايقد ضدزرضارلؤ د ضأيضا ن د
خ ضب ضألأو ضا قعيةضا ن ك ة،ضأوض ضا ن عذجضا ينض ضر ضض ض ضغريضا ضألأو ضا د.ع ة ضاهلد زض
ا ضعةضنظ تزضضن ضدض ةضا ال ي ض ضا ازضا د ييضاثد يمل،ضضلد ضغدزارضوا ادةضر د ضإقاد ض
ب ض دةضايضالا رضإىلضايجال دضبعمي ض سع اضض د"وا أضاثززةض ضا مد م "15ضا تد ةضوزاج.دةض
14ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  28ض
15ضانظز ض ض
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ارقددعيتضا م د وعةض ضزعن د ضجينددبضاثع د ةضا سع مددعةضا عقددعاض ضض ي د ضاي الا م د تضا ن ل د ةض
ضاضمع ضا العظع ،ضأاضخادأضا الأايد ض دا .ضا ثد ر ضاقد ضأزد ضارلؤ د ضأيضرجد ضا سع مدةض-
ثاد ضبيدزيال -ضضز دةض ل دد .ضاا عقدعاض ضإغدزا ض الندةضا سدلاة ضاوداض ضض سد ضضكد زضا ري.ددةض
أقعمض ألأوة،ضاأجلبضرصل ال 16ض ض
اأز د ضارلؤ د ضأيضجن د حضك د اضارسدد .ض ضتع ددعحضار د كع ضاا ال د امضوقال ددع ب ضيددلؤا ضإىلض
إمي د حضا نظ د مضا سع م د ضا د ضي .د ضضضدداضا ضألأو دةضت.ا درياضضمي د دقض،ض ضيص د ضك د اضا نظ د مضبأن د ض
"و ينضإم و " ضأوض ضمي ةض"ا م وعة"ض ضرك ضاهلعيدةضا زا عدةضهلد زضاألأودةضا ديفضتنالسدبضإىلض
ا مد د مضاقع د د ضات .دديضميد د ةض"ار نعد دة"ضا اد د بعضا الد دعا ق ضس ل ددةضا ضاتعاد د تضارقا ددةض دارةض
للؤايضاجملال عضمب ضيعا قضوق مي ضا يا،ضاضل ضا عج ضا ضخيال رزضارعاطنعيضبص ةض ضزة  17ض
ايجالن د بضلددا ةضاألخ د ضب نظ د مضا د قزاط ضا .ل د ينضار.ال د ض ضا غددزب؛ض ق د ضأز د ض
ارلؤ د ضأيضارزج.ع دةضا لس د عةضهل د اضا نظ د مضختالل د ضز درياضضضدداضتلددكضا دديفضل دالا ضإ ع د ضا نظ د مض
ا مد د و ضاوع ددعاضكد د اضايخد دال فضأيضا نظد د مضا غ ددزأضني ددأضضلد د ضق ضد د ةض ا ددزضو د د د ض
دعضاألا ض ضا دعضوقد يععضاثدقضضاا ا طد ؛ض د اضميد رض
خ ل،ضيز ض ضا رادةضا نسد نعةضارزج ض
18
اثقضضكعضو ضتق ضدزرزضاألغلاعدة،ضيضود ضكدعض دقضض ضذاتد ضايدز ضارلؤ د ضأيضا  .د ضهد اضا نظد مض
ق د ضأدض ضب د غزبع ضإىلضنال د تنضغددريضر ددعدة،ضدتضل د ض ضاي ع د رضاألخ ق د ضامددع دةضا ند دضض تض
اثععانعة،ضب .ضا ع رضاألمزةضاان ص مضا  .ق تضا نس نعة 19ضا ضارق ب ،ضبأيضنظد مضا يدعر ض
ضإقا  ،تجديد التفكير الديني في اإلسالم،ض ص ض"مبدأ الحركة في اإلسالم"،ضوزجعضم بق ض16ضواضاألو لةضا يفض زه ضارلؤ ضضل ضمع ضتعظع ضا ثد رضمبد ضخيد مضايمدالا اد،ضقدعهل ض"إيضا﵁ضيد اضب سدلا يضود ضيضيد اض
ب قزني" ضانظز ض ض
ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  31ض17ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  34ض
18ضج.لد ضأارابد ض ضب ايددةضضصددزضا ن ددةضا د يضضب نسد يضرد رضضا د يضب د ،ضضااخت تد ضوزج.دضض ضا ددعضارقد يععضاغ يد ضدةض
ز ضل ،ضامي رض م ال ضاأدب ؤك ضوا دئضك زضا زؤيةض ضو ض ضعزض"ار كبضا نس ين"ض  Humanismض ض
ضا م و ض -ضج نبضضون -ضضل ضخبعضاث رةضا غزبعةضبسدابضا ع ركد ضاألخ قد ضاكد اض
19ضي.ال ضاطا بضا مي
ا العميددع ،ضاإيضزد يضمددلع ضضإىلض د ضضود ض ا ع د رضنظد مضاألمددزة،ضظ ددعرضاثززد تضاهل ويددعة،ض دزااةضا دعار ضار ديددةضب د ض
ا قدزا ضااألغنعد ،ض ند ضيضي عد ضز درياضض ضو .سددةضأا د اضاجملال دعضا مد و ،ضا د ضجيددبضأيضيسدال ضضعاود ضقعتد ضودداض
ذات ضيضواضضن ميزضا  .ض ضاجملال  .تضاألخز ضانظز ض ض
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ا م و ضضل ضرؤيةضزعنعةضإم وعةضميد غال ضار د كع ضا قزننعدةضباد ضا دعح،ضاقد ضمتضاخالاد رض
ك اضا نظ مضاا  .ضبد ض ضا  .د ضا نادع ضاي د ضارلؤ د ضأيضكد اضا نظد مضا مد و ضيقال د ض
اي ال د امضبق دزاراتضاألغلاعددة،ضز د ضكددعضاث د ض ضا نظ د مضا د قزاط ضا .ل د ين،ضبع د ضأيضاثقعقددةض
ضن د ضارسددل ضك د ضق دعةضزلعددةضاوع ددعضعةض عس د ض ضوالن د ا ضا ددعض ضا ايددز ضاق د ضند دض ض
ا دع ضا هلد ضهد زضاثقعقدةضارالقدة،ضا ض دعت ضتالدعرتضرؤيدةضزعنعدةضإمد وعةضت تد ضا ادزةض
ا نس د نعة،ضاحتق دقضهل د ضو د ضتصدداعضإ ع د ض ضك د اضا عجددعد ضاق د ضأحلضارلؤ د ضضل د ضتأزع د ضمي د ةض
ا ا تض ل ا دئضا م وعة،ضاذكبضإىلضأن ضيضجيعزضتا يل ضأاضت .يل ،ضوعضأند ض اداضِ داض
ل ضض مضا الص يقضه ،ضاضال داضضضل ضق ض ةضأن ضﮋﯿﰀﰁﰂﮊض ا اقزة ض 256ض ض
ازي دةض ضتع عحضو .اضا نظ مضا م و ،ضيضقا ضارلؤ ضا ضبدد"ا قزاط "ضألند ضيلالد مض
رأ ضاألغلاعة،ضا انض ضيقزند ضبصد ةض"إمد و ضلدعر " ضاتا ع دضضثقعقدةضا د ر ضا لسد ضبد ض
األا ضي.ال د ضواد أض"اثدقضض لقدعة"،ضاأيضا د ينض
ا نظ و ضا غدزأضاا مد و ؛ضأزد ضارلؤ د ضأيض ض
يقددعمضضل د ضوا د أض"ا ق دضعةض ل ددقض "21ضاض د اضضدداضك د اضا د ر ضاس ددعكز ،ض د يضا الق ط .د تض-
سبضارلؤ -ضاانةضب ضا نظ و ،ضاواضذ كضاضالا رزضأيضا نظد مضا مد و ض-لدأن ضلدأيض
نظريزضا غزأ-ضيقا ضب ال .ديةضاا الد اا ضضلد ضا سدلاة،ضاكدعضود ض دحض أل د ابضب الند عض ض
ض ددز ضرؤاك د ضا سع م ددعةضضل د ضار دعاطن ،ضمب د ضي د ضإىلض ددعزضاثد د بضاث د ت ضضل د ضاألغلاع ددةض
بضيأظ دزضارلؤ د ضوعلد ضإىلضاضال د دضا نظد مضا زت مد ضبد يضضوداضا رد ين؛ض
ب سلاة ضا ضك اضا ا ض
21
ضجيززضك اضاألخريضواضض مضامالقزارض ضوسالع ضاخت ذضا قزارضا سع م ض ض
ر ضق ض
اق د ضأل د رضارلؤ د ضإىلضأيضاأل د ابضارالن س دةضيضتال ال دعضبددأ ضضق مددعة،ضايض ددقضضهل د ض ض
ا رمددةضا عميد يةضب مد ضا د يا ضاياقد ضلددزط ضرتع.دضضأيضتلالد مضبأ اد مضا مدالعرض ع د ضتند د ض
ب ضواضوا دئضاأ ا ر ضاأوض ضغ يدةضكد اضا نظد مضا مد و ض د ض د يضرق بدةضاألأودةضضلد ضأدا ض
ا سدلاة،ضاأيضياددعيضاثد ز ضولؤدتضندضض قعقعدضضضلد ضارصددل ةضا  .ودة ضا ض د ض صددع ض د ازض
ضا سازاي،ضإبزاكع ضمآالت الخطاب المدني،ضد م ضوزز ضا ازضار .ميز،ضط،1ض1435ك ض21ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  41ض
21ضارزجعضا س بق،ض  41ضاو ظةضارلؤ ضك زضيص ضق ضو ضكعضوي ك ض ضاألنظ ةضا ر نعةضاث عة؛ض قد ضلد ك ن ض ض
ا انةضاألخريةضض ضا ر يضا لان ينضضاضانالل بضرتععضو ضةضل عرضوالال ب.ةضبسابض ضةض ذب تضا اال ضا نع بعة ض
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و ضي ضدضم وةضاجملال ع،ض ضمل ض ل ع ضإىلضا .ن ض زدضضك اضايضال ا ،ضاا سداع ضاألو د ضإىلض
ذ ددكض-ضن د ضارلؤ د -ضك ددعضارق اوددةضاس ضعددةضار نعددةضاا سددل عة ضا ددعضأخ د ضا ص دزااضون د ضض
ط ت ع دضضأاضضزقع دض،ض عاج ددبضضل د ضرت ض ددةضاألأو ددةضأيضتس دد .ضب ص دلحضب د ضارالن د زض ،ضأاضأيض
تن د زضإىلضارظلددعم،ضإذاضأميدضدزتضاس ددةضار.ال يددةضضل د ضض د اا ضاارقصددعدضجب ضددةضاألأوددةضك د ض
ا .ل د د ضاار ا د دزاي،ضاق د د ضأن د د طضارلؤ د د ضب .د د ب ضوس ددلؤا عةضا﵀ ظ ددةضضل د د ضا د د ةضاألأو ددة،ض
ادضد ك ضإىلضا الناد ضألمعدةضبند ضارلؤمسد تض ضتدأو ضاجملال دعضاإداودةضمدل ضاألكلد 22،ضاكد زض
نقاةضا ا ض ضا مي حض لق ضضل ضوال زوةضايمالا ادضاا س د ضاقد ضأ د ضارلؤ د ض صدل ض
األا ضب ث حضضل ضاجعبضأيضيي ضا مي حضز ضخ ي ضاجملال دعضاكع تد ضوداضاألمدزةضإىلض
ض
ار رمةض رس ض
أو ضا ا بضا ينض ضوي عنضضب ازةضتن ع ضاأل ا رضا مي عة؛ض د اضا د ضارلؤ د ضإىلض
اثد يملضضدداضاثززد تضا مد وعةضااألداارضارعزع ددةضإ ع د ،ضبعميد ض د ض ضضمع مددعضض ضا عاقددعض
ايجال د ض ضاا د ضيلؤز د ضت.ل دقضارلؤ د ضمبس ددأ ةضحتعي د ضاألق دعا ضإىلضأ  .د ضأن د ضا ال دالحضك د اض
ا اد د بضبد د ا مضضلد د ض"خ رط ددةضا ازي ددق"ضار ددعةضإىلضحتقع ددقضا ميد د حضارني ددعد ضا ضكد د اض
ا سددع ضتس د ضضدداضطاع.ددةضا د ارضارعزددع ضإىلضاثزز د تضا م د وعةض ضوس د رضاينال د تض
ا .زبعدةضا زاكنددة،ضخ مي دةضض ضظ د ضود ضي دابضلضهد ضودداضخم د طزضخ رجع دة ض ضام دال.ز ضج نادضضودداض
نث رضا ال خ تضاألجناعةض ضض دضواضاألقا رضا ض.زبعة،ضاو ضنيأضضند ضوداض دنضود ضيد ا ضهلعا د ض
يالضسددعضيعو دضضب .د ضنخددز ضاو د ضيي د زضا  .دزا ضون د ضمددنعاتضخددريضل د ك ضضل د ضذ ددك ضاك د زض
ارالغد ضرياتضرتع .د ضت ددز ضضل د ضاثزز د تضا م د وعةضا عددعمضأيض د ضدضضرؤيال د ضاأم د عبضض ل د ض
رعاج ددةضا ال د د ي تضا ق ت ددة ضا د د اضاقالص ددزضدارضكد د زضاثززد د تضضلد د ضردضضا .د د ض ضوز ل ددةض
ايمد دال .ر،ض د د ضا ع ددعمضوا ا ددةضبال د د ازضذ ددكضإىلضا .د د ،ضااراد د درةضإىلضتعجعد د ضاأل د د اثض
ص د حلضاألأوددة ضاودداضأا عي د تضض ل د ض -سددبضارلؤ د -ضب د ضايجال د دض ض ي د ضوس د ت ض
ا يا،ضاك ضا ق عةضا يفضماقض ضتن اهل ض ض ي ضضاضوزاج.دةضوقدعيتضا ادزضا مد و ض
ا ددزبض ضك د اضا رسددع ضو د ضضضدداضا ال ي د ضار ددعو ،ض د ززضأيضأوددزضا ي دعر ضم د بق ضضز د يض
22ضيضلددكضض ضأيضودداضاعد اتضاجملال  .د تضاث ي ددةضقع و د ضضلد ضرتلددةضودداضارلؤمس د تضا دديفضتالق م د ضا سددلا تضااألداارض ض
خ وةضارصل ةضا  .وة ضا عس ضا ا ةضن س ضمع ضولؤمسةضواضب ضولؤمس تضاجملال ع ض ض
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وقصددعراضضضل د ضأكد ضا  .ميد ة،ضثاد ضضسددزضا العاميد ضب د ضاألوص د ر 23ضأود ضا عددعمض ع ددبضأيض
تي ضا يعر ضرتععضارعاطن ض العسضزضذ كضب ضا عم ت ضاث ي ة 24ض ض
ا ضاث يملضضاضااقعضاثززد تضا مد وعةضناد ضأبدعضمدلع يضضلد ضأ د ضأمدا بض د .ض
أدات د ،ضارال د ض ضض د مض د ضطاع.ددةضا  .د ضا د ضع ضاا  .د ضا سع م د ،ضضارأ ضأيضا ن ضددةض
اثقعقع دةض ضك د اضا ا د بض دداضتال ق دقضإيضضبال د ضدزرضا د ضعةضاولؤمس د ب ضودداضاهلع نددةضا سع مددعة ض
اتال د ضاضأض د ضا د ضعةضا ابعددةضاا ال.لددع ،ضارض يددةضا﵀الد ج ضاا د ضعةضهد اضار.ددىنضكد ضنقاددةض
ايرتا د زضا ضألأاىلض ضو د ض د زضارلؤ د ض"ا سع مددةضا م د وعة" ضاودداضا عا ددحضأيضك د زضا اددزةض
أثريةض ضارلؤ ،ض كضض دض ال لعال ضأز زضب .ضتن ا د ضهلد ض ضا صدع ضا سد بقة،ضاقد ضزد يض
ضأايضض ضوق د مضا اليددلعل ضأو د ضا يض ددعضي.ز د ض ضمددع ضا العجع د ضااق دااحض
تعقض د ضضن د ك ض
اثلددع ضاي.ع د ضارلؤ د ضا ال د يزضن س د ضا د ضز د يضق د ضأطلق د ضخبصددع ضاطيددعةضودداضتيددعي ض
ا سع مددةضس ددعدضا ضابعدةضاا ال.لددع ،ضاقد ضزد يضذ ددكضارا ضوا االد ضبددأيضختددزجضا د ضعةضا مد وعةض
واضداتزةضامي يةضأك ضا سلاةضاا ن عذ ضأوض ضو عيضا ضعةض عضيضخيزجض -سدبضارلؤ د -ض
ضاضو و ضقع ضا م مضاتعجع ت ،ضايضيال د ضاضودن نضا د ضضعةضإود ضضأاضإززاكدض،ضا دزبض
و ضضضل ضذ كضبق نعيضاأل عا ضا يلصعة،ض أل رضإىلضأن ض ض ضردعراضضخ عدضض قعقعدض ضاودعض
ذ ددك،ض د ألوزضودداا ض ع د ض للع د رضا يلص د 25ضاودداضا عا ددحضأيضارلؤ د ضيضياللل د ضضدداض
ا ت ض ل عاب ضا قزننعة،ضاإيضاميا مضمبا دئضض ضك ضا ازضا القلع ضون طضا ال ياضا ص عح ض ض
ا ضو.ددز ض ي د ضضدداض ددز ضجن د حضا د ضعة،ضرت دبضارلؤ د ضاس نددبضاألز د ض ضا قن د اض
بقددع ضا م د مضضل د ضأدا ضا د ض ةضأن س د ،ضضل د ضاضالا د رضأيضا اددزةضا نس د نعةضو ع دأةضتلق تع دضض
قا ددع ضك د زضا ق ددع ضا ا دداضضارلؤ د ضيضيلق د ضوس ددلؤا عةض ي د ضا  .د ضا د ضع ضضل د ضتقص ددريض
23ضيس دالن ضز د مضارلؤ د د ضكن د ضضل د ضو د ضق دضدزرزضار د ارد ضض دداضزع ع ددةضاخالع د رضا و د م،ضا دديفضتقالص ددزضضل د ضو داض د ك ضب د د"أك ض
ايخالع ر"،ضاك ضاجعبضضواضما يضبل ضا و م،ضاك ضا  .مي ةض ضايميا حضار .ميز ضانظز ض ض
ضار ارد ،ضاألحكام السلطانية والواليات الدينية،ضوزجعضم بق،ض  6ض24ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  58ض
25ضدتض ضق عةضاأل عا ضا يلصعةضرعراضضو ض ضض ضتع رضاامعضواضا ض ة،ضبع ضأيضوق ربال ضهل ضيضختزجضغ اضضض ض ضج ض
ضو ران تضا ق ضا ق ًن ضاإىلضذ كض ضيزايضإززازضاس عرضضل ضا ال امضو ضج ض ضأ ا و ضانظزضو ض ض ض
ضا اااد،ضضاد ضا﵁ضبداضر د ضهك يكك ب التكاريخ؟ضمناقشكة تاريخيكة وعيليكة للياكايا المطروحكة بشكأن المكرأة،ضا زي ضدارضا زاادض لنيز،ضط،7ض1432ك ض ض
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ا د ض ةض قددط،ضاإمن د ضييددريضأي دضضإىلضاألداارضاريدداعكةضا دديفضيلؤدي د ضب .د ضو داض د ك ض"نق بددةض
ا ا نددة"ضودداضا ض وعد ضاار ق د ضا د ياض رمددعيضضزد ضميددنعفضا ال يعد ضاا ال ددلع ض ال ا د ض
"نق بد د تضا زاضن ددة"ضو دداضايمد دالا ادضبد د ثا ضاايمد دال رضبد د زاة 26ضاو دداضار.ل ددعمضأيضم ددلاةض
ا ض مضتال ا ضا ععمض ضمين ضةضا زأ ضا  .مضا عطيضاا د ال،ضمبد ض اضن د ضوداضتيداع ضضقدع ض
ا ن سضضل ضا عج ضا ضتزي  27ض
ايس دالأن ضأب ددعضم ددلع يضتقلع ددبضا نظ ددزض ضإل ددا عال ضارزز ي دة ضزع د ضحتأ دع ضاألأو ددةضدايض
ص ددع ضايمد دالا ادضاا س د د؟ضا ضاسد دعابضض دداضذ ددك،ض د ضدضاطاد دعاتضا ددزاريةض د د ك،ض
اأأايك ضأيضدت رسضاألأودةض قض د ض ضاخالعد رض ا و د ،ضاأيضيادعيضتزلدع ضثد بضو.د ضضضلد ض
ق ضد د ةضبزاملد د ضانعضعد دةضقع داتد د ضاك ددعضيلؤزد د ضأيضاألأو ددةضيض ا دداضهلد د ضأيضختالد د رضإيضضود داضيلالد د مض
بقع د د ،ضايق ددعمضضلد د ضوصد د ث ضبا د د ة ضاإذضتال قد دقضكد د زضارصد د ثةضبد د ضإرادةضار د دعاطن ض
اا س ددلاة؛ضتا ددعيضاألأو ددةضقد د ضجن د د ض ضإوسد د ضزود د مضأوزكد د ضبعد د ك ،ضاق د د ضضلد د ضأميد د ض
ايم دالا ادضاا س د د ضا ضظ د ضك د زضارص د ثةضاضياددقضضأدىنضو د ضرض ل د يملضضدداض ص د ضا د ياض
ضاضا سع مة،ضا ااضضجن حضك اضارس رضا عرد ضيظ ضركد ضجند حضا د ضعةضا مد وعةض ضا ابعدةض
اا ال.لع ضاا الالعا 28ض ض
ايال د ضدع ضارلؤ د د ضو دداضك د اضا اد د بضإىلضاثد د يملضض دداضاأل د د ابضا سع م ددعة،ض علؤزد د ضأ د د ض
اضيأ.دزفض"اثد بض
ضتأ.زفضمبا دت ضاألم مدعةضار.لندةض ضبع ن بد ،ضا ديفضدت د ضكعيدةضزد ضضون د ،ضازد ض
ةضاوضأل د ضا .لع د ضا دديفضحتددامض
ا مد و "ضبأ ا د رزضا دديفضين د د ضه د ،ضاا دديفضدت د ضارا د دئضا م د وع أض
اثزيد د ت،ضاتس دد .ضإىلضحتقعد دقضارصد د حلض ل ع ددع ض ضاقد د ضناد د ضارلؤ د د ضضلد د ض ددزارةضاجالن د د بض
ض
ددةضا دديفضت ددريضا لداعضأز ددزضا د ضتعجد ضا نرد سضاتزلد ك ،ضضل د ضغ دزارضلدد .رض
ا يد .راتضا
"تااعقضا يزي.ةضا م وعة"،ضاق ضرضأيضطزحضك اضا ي .رضي ريضواضاي الا م تضااط د تضود ض
ضضق ضا ع ةضاايتال فضب ضارنالسا ضإىلضك اضاثد ب ضاوداضوعاميد تض"اثد بض
ين زطضوِ .ض
26ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  63-62ض
27ض ااضوزاج.ةضزال ب ض ض
ضلدعللز،ضكزبددزتضأ ضالمتالعبككون بككالعيو ،ضتزرتددة ضضاد ضا سد مضر دعاي،ضا اعيد ،ضملسددلةضضد اضار.ز ددة،ضذاضا ق.د ةض1419ك/و رس/ضنذارض1999م ض
28ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  64ض
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ا م و "ضأيضياعيضض و ضضواضأج ضا الع ع ضااضضا ي ضأوض ضقع داتد ض ع دبضأيضتعجد ضزد ض
ج عدك د ضإىلض س ددع ضوا د دئضاث د بضاأك ا د ضاا  .د ضضل د ضحتقعق د ضاز د ضخت د ذ ض ضك د اض
ا ا د بضمددععاجض ضب.قعب د تضانالل بعددةض ضاسددعيتضا قددة 29ضايي د ضتناع د ضارلؤ د ضو د ضق د ض
ي.ددز ض ضب .د ضاأل د ابضودداضند دضااضط د ت ضأاضام دالا اد ،ضاكددعضو د ضيناغ د ضأيضيالند دضزضضن د ض
اث د بضا م د و ضا د ضيضدتعع د ض ع د ضب د ضأض د ت ضاب .د ضك د اضا اليددلعلضي د ضعضارلؤ د ض
"رت ض تضاثززةضا ينعة"ضإىلضا ك ض ضا  .ضا سع مد ؛ضقصد ضا ال دزرض لد ضعةضاا الالعدا ضاإذاض
ت .دتضاأل د ابضذاتضا العجد ضا مد و ،ض د يضرت ضدةضا د ضعةضول ودةضب.د مضايحنعد زضإىلضأ ضض
ون ضاا ال .و ضو .ضب ضدتعع ضايضيز ضارلؤ ضو ن.ضضواضأيضي د ضاثد بضا مد و ضأض د ض
واضغريضارسل ضأوض ضرت عرزض داضا دزار ضأيضي د ضودعاطن ضوداضغدريضارسدل ،ضود ضدامض
ي .د د ضضض د داضنرات د د ض ضا ق د د ي ضا  .و د دة ضاك د د اضيلؤز د د ضا ا د د بعضار د د ينضهل د د اضاث د د بضارعمد ددعمض
ب دد"ا م و "،ضو د ضي.دديضأيضك د زضا س د ةضج ذبددةضيضط د ردة ضاأل د دضارلؤ د ضب ال زبددةضا ضازعددةض
اث عددةضا دديفضتي د ضبن د حِضض د بضإم د و ضو د ينض ضام دالقا بضا م د وع ضاغددريك ضو دداض
ار دعاطن ضايضل ددكضض ضأيضارلؤ د ضيص د رض ضك د اضا العجع د ضض دداضاض د ضدقع ددقضب د ر ضب د ض
والالضا تضا  .د ضا سع مد ضا قد ت ضضلد ضق ضد ةضارعاطندة،ضاا  .د ضا د ضع ضا د ضيزتاد ضضلد ض
أم سضايلاا ضا .ق ضا ز ض
اوداضأذتداضتعجع د تضارلؤ د ضألنصد رضاأل د ابضا مد وعة،ضود ضجد ض ضحتد يززضهلد ضودداض
ت ددعكض ضا ددعزضمب د ددزدضا ظ ددزضب س ددلاة،ضاام د دال ضضهل د د ضب خ د د ضا د د ضااج ال د د ضا ال د د ربض
ا سلاعيةض ا .ضاأل ابضا مد وعةض-ضد اضاث دةضا ضازعدة-ضاكدعضود ضأدض ضإىلضتزاجدعضلد.اعةض
تل ددكضاأل د د اب 31ضاي .ددعدضكد د اضا خ د د ضإىلضغع د د بضا ع ددعحضا ا ددز ضرسد د رضا مي د د حض
ارنيددعد،ضاميددعرةضك د اضا غ ددع ضأيضقع د دةضك د زضاأل د ابضو د ضت د ا ضت .د ينضا قصددعرضا نظددز ،ض
ضوعزضةضب ضمنعذج ضوالقد بل ضا ن دعذجضا غدزأض ضاثاد ضا د ضحتد ا ضأيضتنسدنضضلد ض
29ضارزجعضا س بق،ض  66ض
31ض ج تضارز لةضا ال عةض ل عراتضا .زبعةضب أل ابضا م وعةضإىلضا سلاةض ضأز زضواضقازضضزأ،ضا ااضضك زضا ال زبدةضاض
تص ضطعي ضضألز زضواضماب ضابصزفضا نظزضضاضا .عاو ضارلالل ةضارلؤثزةض ضز ض زبة،ض ظ كزضأيضاينااد اضا د ض
تززال ضك زضا ال ربضاضيااض ضوسالع ضارأوع ض
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ونعا د د د ض ضخمالل د د د ضا اتعا د د د تضا سع مد د ددعةضاايقالص د د د ديةضاايجال ضعد د ددة،ضاا ن د د ددعذجضا قع د د د ض
ا مد د و ضا د د ضيس د دالاان ضا عج د د ايضا م د د و ضااط ددزاجضو دداضك د د اضار ددأز ضيضيا ددعيضإيضض
ب ميد حضا اددز ضاألميددع ،ضاايجال د دض ضتع ددعحضوند كنضا د ضعةضا مد وعةضضلد ضأمددعض
ج ي ةضتن مبضاألا اضاس ي ة،ضواضدايضأيضتاللل ضضاضوزج.عال ضا زا عة ض
،ضوضلِ ر دضضضل د ض
ضاي .ددعدضارلؤ د ضإىلضأطزا ال د ضاألم م ددعةض ضارزاكن ددةضضل د ضا ابع ددةضاا ال.ل ددع أض
اج ددعبضأيضياد د أضا ال يد د ضمبزاج .ددةضوند د كنضا ابع ددةضار.ال د د ة؛ض اد د ضت ددن ضب ر د د مضاثععيد دةض
ارعزع ةضإ ع 31ضا زبضارلؤ ضود ضضب سع مدعةضا صد ععنعةضا ديفضجن د ضب د ضايمدال عاذض
ضل ضولؤمس تضا ال.لع ضاا ض يةضاا العجع ض ضا ال رضا ض ضضصدبضا سع مدةضا ا عدة ضاخيلدلض
ارلؤ د ضإىلضأيضقد رةضاألأوددةضضلد ضا ن د حضا سع مد ضركد ضب مدالق ضولؤمسد تضا د ضعةض ع د ض
اجن ض ضا الأمععضيجال دض از ضأميع ضاو .ميز ض
ا ضا قددزةضاألخددريةضودداضك د اضارلؤ د ضض د دضأبددعضمددلع يضإىلضاث د يملضضدداضطاع.ددةضا نظ د مض
ا مد و ضارنيددعدضا د ضمداقضأيضأ د زض"ا نظد مضا مد و ضارد ين"،ضاقد ضج.د ضغ يالد ضت يددزض
ضلضةضامالل امض ظةض"و ين"ضضع ضضضاض"ضل ين"،ضو.ال اضضأيضحتزيزضارصال تضكد ضوسدأ ةض
و ددةض د د اضوسد د رضا اند د ضا ا ددز 32ضاا د د ض ضكد د اضار .ددىنضإىلضامد دال.زا ضأب ددززضو و ددحض
ا سددع ضا ال د رخي ض ددعيدةضا .ل نع دةض ضوعطن د ضا غددزأ،ضوي درياضضإىلضدارضا .س د ضا انس د ض ض
د عضاألارابع ضإىلضا عرةضضل ضا انعسةضاا اأضد.ض ضضاضا قدع ضا ينعدة،ضاكد اضود ضأ د ضإىلض دةض
واضا زارضا ضزا ضااألخ ق ض ضاق ضمي رتض"ا أدرية"33ضا"ار دية"34ضارزجعضا ع عد ض اللدكض
ا ي.عبضادين ضا ض رضر رضض"وسع عال " ضاإذضتلاضس ضا .ل نعةضا غزبعةضب ن دضضةضار ديدة،ض
31ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  71ض
32ضينال د ضارصددال يضإىلض د ضثق د ضاا د ،ضكددعضا د ضا غددزأ،ضبع د ضأيضبعن د ض زاق دضضتع د ض د ادم ضار دداعطةض
ب قددة؛ض ل ظددةض"ا .ضل نع دة"ض ب دالحضا  .د ض  Sécularisationضت.دديضخددزاجضقا ض د تضاجال ضعددةضاثق عددةضضدداضمددلاةض
ارلؤمس تضاا زوعزضا ينعة ضانظز ض ض
- Berger. P, La religion dans la conscience moderne, Paris, le Centurion, p 174.

أو د ض ظددةض"ار نعددة"ض (Civilض عي د رضه د ضإىلضألددا ضايكال د مضب يددأيضا  .د مضاو د ضيات دبضضن د ضودداضااجا د تضودداضج نددبض
ا سع مع ضاارعاطن ضانظز ض
ضGuillemain. Bernard, art. Civisme, Encyclœpedia Universalis, Copus 5, p 952.ض-
33ضا أدرية ض  Agnosticض
34ضار دية ض Materialism
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ضملزدض ص ضضب ضا ياضاا سع مة،ضاك اضار.دىنضكدعضا النادزض
ضتاالسبضو.ىنضأب .ضواضزع ض
ا د ضوزج.عددةضرا عددةضأاضأخ قع دة،ضاك د اضأم د سضا داا ضا نظ د مضا .ل د ينضا غددزأضضدداضا نظ د مض
ا م و ضارد ينضذ ضارزج.عدةضا زا عدةضايمدالل عة 35ضاتسدالع ضضند ضارلؤ د ضضزد ضاألنظ دةض
ا غزبعةض ضخم ال ضجعكزضا نظ مضا م و ضاوق مي زضا ا ض ض
ايضيادضدضارلؤ ض ضزي ضضععبضا ن دعذجضا غدزأ،ض علؤزد ضأيض"ديداضا غدزب"ضا عدعمضكدعض
ار ديةضيضارسع عة،ضمبد ضي.نعد ضذ دكضوداض"رؤيدةضزعنعدة"ضق ت دةضضلد ضواد دئضا قدعةضاا ظلد ضأود ض
نظ و ضايجال ض ض ل عضإىلضارا دئض"ا لاريا عة"،ضمب ضك ضخم ةضراد دئضا ادزةضا نسد نعة،ض
اانس ددع ضارا ضارال ددعضاثسد دضعرةضا دديفضيضت د د ضإىلضغ ددريضا ع د د ضاا د د .ضايجال د د ض ضا ض
اس ن ددبضايقالص د د د ،ضتأخ د د ضو دي ددةضا غ ددزبضط د د بعضا زأ ع د دةضارالع ي ددةضا دديفضيضب د دال ضبغ ددريض
ا اسد ددبضا عامد ددع،ضاا د دديفضيضت.د ددعلضإيضضضل د د ض د د ي ك ضود دداضا د د، .ضاضل د د ضام د دالغ ض
وق د ضراب ضاخيلددلضارلؤ د ضإىلضأيضايخ دال فضا ااددريضب د ضا ن ددعذج ضا م د و ضار د ين،ض
اا غددزأضا .ل د ينضكددعضا د ضيد ضرض ددعقضاجملال .د تضا غزبعددةضار .ميددزةضبا د ضود ض د ضضبصددلةضإىلض
ا مد م،ضا ددزبضضلد ضذ ددكضأز ددزضودداضو د ؛ضودداضر د ضض ددعيةضتززعد ض ضايحتد دضاألاراأض
إىلضا ال ععقضضل ضاس ع تضارسل ةض ضا غزب،ضاونعضبن ضار ذيضاغريضذ ك ض
اي .ددعدضارلؤ د د ضملد د ضداضض رتد د ضا ق ددع ض ضميد د ةضا نظد د مضا مد د و ضارني ددعد،ض علؤزد د ضأيض
"و عمض"ار نعدةضا مد وعة"ضكدعضا ال.ادريضا د ضيناغد ضأيضيدأ ض ضبد ضنظد مضاثاد ضارسدل "36ض
امي د ةض"ار نعددة"ضت.دديضأيضيقددعمضك د اضا نظ د مضضل د ضق ض د ةضا رادةضاثددزةض ل ال ددع ضااضال د ضأيض
ضاإذاض
ضأيضيأ د ضون د ضأ د ض"ضل نعددة"ضرا ع دةضأخ قع دة ض
اميد ضكد اضاجملال ددعضب د"ا .ل ين"ضيناغ د ض
ز ن د ضا الس د عةضار دلةضضن د زضك د ض"ار نعددةضا م د وعة"،ض د يضا  .د ةض -ضا ن يددة-ض عس د ض
ب رصالح،ضاإمن ضمب ضلع ضضلع ضواضدييت ضاواضا ييتضا يفضييريضإ ع د ضو دعمض"ار نعدةض
ا مد وعة"ضا صد ضبد ضا د ضعةضااثاد ضوداضأجد ض د يضضد مضتعظعد ضق امدةضا د ياض ع د ض
خي د مضذا ضا س دلا ي 37ضاك د اضا ص د ضيعجا د ض ددزجضا ل ظ دةضا ال رخيعددةضا ضزاكنددةضا د ضي ددز ض
ضل د ضأنص د رضا د ضعةضايجال د دض غددزسضضقع د ةضا م د مضاوا دت د ضا د اضز ن د ضك د زضارا د دئض
35ضأبعضملع ي،ضإشكالية االستبداد والفساد في التاريخ اإلسالمي،ضوزجعضم بق،ض  74ض
36ضارزجعضا س بق،ض  77ض ض
37ضارزجعضا س بق،ض  78-77ض

إلا عةضايمالا ادضاا س دض ضا ال ريخضا م و ض

ض

ض

ضضضضضر ضباضاهل مش ضزت
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وعا قدةض ل اددزةضا نسد نعة،ض د يضا د ةضارالعبددةضا عددعمضودداضا د ض ةضتال د ض ضتعظعد ضا .لددعمض
ا نس د د نعةضاايجال ضع د دةض-ب.ع د د اضضضد دداضتد ددأثرياتضوني د د ضا غد ددزأ-ض ع د د ضيزم د دخضأخ قع د د تض
ا م مضاأك ا ض ض
اواضا عا حضأيضقن ضةضارلؤ ضراملةضبأيضأميد ضايمدالا ادضاا سد دض ضاألأودةضإمند ضنيدأض
ودداضتسددلضطض ا و د ضضل د ضق دب د ضا دضزضا ع ضو داضضل د ضاملال د يا،ضاق د ضكع دأضك د اضا السددلضطض
رص د درةض ددقضضاجملال ددعض ضاري د رزةض ضا يددأيضا  .د م،ضث ددةضقصددعرض"ا ضزضعددة"ضأاض"ا  .وددة"ضضدداض
ا د د ضاا درا ضايقال د د ضا مي د د حضا عد ددعمضا ا د د ضب د د ضعةضاا الأمد ددععض د د د أضاض ضيأخ د د ض ض
ايضالاد رضإرادةضار دعاطن ،ضاي .د ضضلد ضحتقعق د ضاضل د ضك د اضاألمد سض ادداضاضالا د رضأطزا ددةض
ارلؤ ضمب بةض"بع يضواضأج ضارعاطنة"،ضألجد ضملال دعض"ود ينضإمد و " ضااضالاد راضضرد ض ضكد زض
ارصددال تضودداضلددا ةضايتضاد ضضلد ضارددعراثضا اددز ضا غددزأ،ض ددز ضارلؤ د ضضلد ضحتزيددزض
ج د ززضارصددال ضودداضا ددعي ض غددريضوزج.عال د ضا م د وعة،ضانس د وضضوددعضدضعت د ضإىلضارزاج.ددةض
ا ازية،ضضاايجال دض ض ي ضارقعيتضاا الصضعرات ض
ا الددعرةضرؤيددةضإمي د عةضوس دالنريةضت د ضإىلضزسددزضوال زوددةضايم دالا ادضاا س د د،ضمي د رض
ارلؤ د ضتص دضعراضضاا د ضضونالق د ضا زك د يضضل د ضا ابعددةضاا ال.لددع ،ضاو د ضيال دضدزاضضن د ضودداضض د ض
دضع ضاامعضي وعضز ض تضاجملال ع ضأود ضا غ يدةض د ضت ايد ضاردعاطن ضبد عض ضا د زمض لدزدضض
ضل د ضز د ضر ا ددةض م دالا ادضب د رادب ضا  .وددةضودداضج نددبضا س دلا تضاث ز ددة ضا د اضميددزفض
ارلؤ ضأز زضج زض لالنعي ضب ارضولؤمسدةض"ا ال.لدع ضاا د ضعة"ض ضتدأو ضمد وةضاجملال دعضاداامض
ض زاند ،ض ند ضتددز ضا ا ددملض ضا عمد ت ضاا﵀ د اتضا دديفضيالالضا د ضإجند حضويددزااضهد اضا ا ددعحض
ا  .لضألك ضاط ةضاا اللصل ض ض
اق د ضجي د ضا ق د رئضو د ضي دع ضبي د ضو دداضايخال د ا ض ضك د زضا زؤي ددةضا مي د عة،ضضل د ض
اضالاد رضأ د ض صددزتضأمددا بضختلد ضاألأوددةض ضايمدالا ادضا سع مد ،ضو ل د ضاخالصددزتضضعاود ض
ا ن ددةض ضإمي د حضون د كنضا ابعددةضاا ال.لددع ضاميددعيضولؤمس د ت ضضاأغلددبضا ظدداضأيضايقالص د رض
ضل د د ضك د د ياضا  .د د ول ض-تيلعص د دضضاض ج د دض-ضيضي د د رضب د دزارةضقع د ددةضب د د ق ضاجمل د د يتض
ايقالص د د ديةضاايجال ضعد ددةضاا ق ع د دة،ضايضيس د دالل ضضبالأثريك د د ضاثعد ددع ض ضميد ددنعضاث د د رةضأاض
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ا ع رك 38ضا  .ضارلؤ ضق ضنثزضا العق ضضن ضا .عاو ضاث ةضذاتضا الأثريضاألقدع ض ضتعجعد ض
ززةضاجملال ع،ضاك اضواضوقال ع تضأم عبضا ضعةضا يفضتقعمضضلد ضتا عد ضار.دىنضارقصدعد،ض
اض مضتيالع ضأذك يضاراللق ضب يمام ض ضا ال صع ضاا ال اعط ض ض
ضلسددبض ل لؤ د ض ضبلعرت د ضك د زضا الصددعر،ضاضع د ضاث د دضثععيددةض
ايضلددكضض ضأيضأك د ضو د أض
دارضارلؤمس د تضارس دالقلةضضدداضأج د ةضاثا د ض ضبن د ضاجملال ددعضار د ينضاث د يمل،ض عددملضتالد ضدعزاض
ا سددلا تضضل د ضج د تضوال .د دةضودداضدايضام دال رضأاضا الا د ر ضاق د ضزي د ضك د زضارق ربددةض
ض دداضإدرا ضم ددلع ضألم ددا بضت.ا د د ض زز ددةضا ب د د ااض د د اضوس د د رضا ا ددزضا م د د و ضق د د ضض
ا ي ض ضا ضك اضار.ىنضج تضدضعةضمي ا ضإىلضاجدعبضا .دعدةضإىلضايجال د دضاا ال يد ،ض
ضا قضتصعرضضق ينضوسالنري،ضيسال ع ضواضا .لعمضاار .رفضاث ي دة،ضايعظ د ض ضإضد دةضا نظدزض
إىلضارعراث ضا بطضزد ضذ دكضضند زضاي الد امضب عابد ضا قدزنيضاا سدنضة،ضب.عد اضضضداضا الدأاي تض
ارالسزضةضاارال.س ة ض
ض

38ض ضاثد يملضضداضا  .دزايضا ايدز ضاود ضي.دز ض عد ضودداضضعاود ضا قددعةضاا د، .ضأطد ضابدداضخلد ايض ضثددملضوسدأ ةضقددعةض
ا ا ةضا  .ضبعمي ضذ كضر ضداضضأم مدعضض ضحت يد ضطاع.دةضا  .دزاي،ضا اند ضاضي د ضتدأثريضبد ق ضا .عاود ضارلالل دة،ض
مب ض ضذ كضا .عاو ضا ااع.عةضاا ال رخيعة ضانظز ض ض
ضاباضخل اي،ضضا ضا ززتا ضالميدمة،ضارق وةضا ة :ضار.ال ضواضاألق ع ضاارن زفضاتأثريضاهلعا ض ضأ عايضا ايدزضاا ا ريضواضأ عاهل ض

قراءة في كتاب

*

مقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني
تأليف :مازن موفق هاشم

**

روال محمود الحيت

***

الكت ػ الالػػني ليػػُتل هػػحمهو ل ػػقلزل صلػػةللترػػحمملكػػل ةلاصدهػػةليتك ي ػػةلدلر كػػحملال ػده ةل
اإلساليلةلينليوصقرلعمداين،لحبلثلهحمفعليفهػقـلادلر كػحمل آلافػ ؽلدحمهػحميلر،ليػة،لهت يػلل
فلتزه ػػحملك ػػد لادلر ك ػػحمل ػ لػقيللعػ ػنلطدهػ ػ لس ػػكقلادلر ك ػػحمليفل ط ػػدلذبدهحمه ػػةل ػ ػ ،لتلقسػ ػعل
سػ  ،ا ،لصتزهػػحمليػػنلهػػل جته ،لصذب ػللقاػ الادلر كػػحملقا يػ للهقرهػ لهوػػَتلالػػحمرالل ػداجت ل
صاس ةلينلالليلة،لاللترفلعوحمل،حمصدل ع اةلالفرلهلع ىلاالستوي ط،ل صلادلفيتلع ػىلاإلفتػ ،ل
صلالك ػػقىلع ػػىلال ػ ػيط؛للكػ ػ لتر ػػقـلالليػ ػةليقاديهػ ػ لادلو ػػقطلسػ ػ لي ػػنلاالستي ػ ػ رليد ه ػػةل
ال ده ةلفلم ل ليو غ ةليهلع ىليستق لال مداف.ل ل
هرقـل نيالالكتػ ا-يفلرلم ػه-لع ػىلالالالػةل يػقاا؛ل صذلػ :ليداد ػ ،،لصه ػثلالالالػةل
ف ػػقؿ،لهت ػػمنل صذلػ ليداد ػػةللسلت ػػديللحملاػ ،لرجتلسػػةل حم ػػةليفلتاػ لػقرلع ػػثلادلر كػػحم،للصريػػطل
نيالالتاقرلي لصدصؼلالت رخيلةلاليتلرافرته،ليست اس لدب لايلهلع لهلال مػ لخب ػق ليؤلفػ ،ل
ادلر كحملاليتلتو صؿلاحلحمهثلعوه ،ليثػل:لالدهسػقين1،ل لصعيػحملالػد نلالسوقسػ 2،ل لصعيػحملايلػحمل
ال غَت3.ل ل
*ل شػػث،ليػ زفليقفػ .لمقاصددد الشددريعة اإلسددالمية :مدددخل عمرانددي،لعمػ ف:لادل هػػحملال ػ دل لل فكػػدلاإلسػػالي ،لط،1ل
2114ـ .ل
**لد تقراهليفلع ثلاالدتم علينلد ي ةل للفقرال .له ملل ست ذالد ي ل ليفلد ي ةلدوقال للفقرال .لال هحملاإللكػًتصين:ل
hashem@accis.net

***لد ت ػ ػ ػ ػػقراهليفلالفرػ ػ ػ ػػهلص ك ػ ػ ػ ػػقلهلي ػ ػ ػ ػػنلا ي ػ ػ ػ ػػةلالردال ػ ػ ػػةلعػ ػ ػ ػ ـل.2115ل د ل ػ ػ ػػةلص عاليل ػ ػ ػػة.لال ه ػ ػ ػػحملاإللك ػ ػ ػػًتصين:ل
rolaheet@hotmail.com

متلتس ثلادلداد ةليت رهخل2114/8/25ـ،لص ي تلل و دليت رهخل2115/2/26ـ.
1لالدهسقينليفل ت يله:لاصدهةلادلر كحملعوحملاإلي ـلال طيب،ل لصزل هدا،ليفلير كحملال ده ة .ل
2لالسوقس ليفل ت يه:ل اعتي را،لادلآال،لصيداع يلات جتجلالت دف :،لدراسةلير راةليفل كقؿلالفرهلصير كحملال ده ة .ل
3لال غَتليفل ت يه:لادل دفةلصالس اةليفلالتجديةلاإلساليلة:ل دا يليفلا يلع ثلالكقؿلصير كحملال ده ة.ل ل
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لللللللل ساليلةلادل دفة،لالسوةلاحل دهةللصال دصف،لال حمدل،83لشت ل2116/ 1437ـلللللللللللللل دا ا،لصيداد ،

ػىلصفػ ػ لس ػػولةلالت ػػحمافعل
يحماه ػػةل،لايػ ػهلادلؤلػ ػفليفل ػػنيالالف ػػللع ػػىل فللع ػػثلادلر ك ػػحمل ت ػ ل
الفكػػد /لال م ػ ،لف ػػل لدب ػ لهو سػػقل ،ػقاجتجلالػػزين.لص ػػحمل ػػحملـلفل ػهلادلؤل ػفليداد ػػةلللػػي

ل

طدص،ػ ،لال ػ طيبلادلهمػػة،لصلكوػهل يػػللذلػػال شػ رل آلالالالػػةلي ػ ل سػػهمتليفليوػ لتقدػهل
ادلر كػحم.ل يػ لادل ػل ل ثلالصؿلفهػػقليل ل ػثلا ػػقهٍتلصت ملػنيهلالغػزاى،لص ػحمل شػ رلادلؤلػفل آلفكػػديل
س سلةلعوحممه ؛ل يل لا ػقهٍتلفرػحملايػهلع ػىل اػهلاللع كػثلل وػ سلعوػحمل لػ الالفرػهلصالفرهػ ل
الللادلر كػػحملالػػيتلاللهلت ػ لػقرلفله ػ لت ػ رالا را .لص ي ػ لالغ ػزاىلفرػػحمل تػػىلدب ػػا لاحلف ػ ،ل
صرت ػقلال ػػدصره ،لالػػيتلربػػحملثلعوه ػ لا ػػقهٍتليفل ػ ل:لالػػحمهن،لال ػػوف ،لال رػػل،لالوسػػل،ل
ادل ؿ .ل
صسبلثػللال ػمل للثلالثػ ينليفل عمػ ؿلال ػزلليػنلعيػػحملالسػالـلصت ملػنيهلالرػدايف.ل لص ػحملايػهلادلؤلػػفل
ع ػ ػػىلي ػ ػ ل حمليػ ػػهلال ػ ػػزلليػ ػػنلتاػ ػػقهدلل مف ػ ػ لثلادلر كػ ػػحمهةليفلرس ػ ػ لتله:ل"ير كػ ػػحملال ػ ػػالي"،ل
ص"ير كػػحملال ػػقـ"،لصال ػػثليػػنلذلػػال ت يػػه:ل" قاعػػحملال،ك ػ ـليفلي ػ لالا ػ ـ"لالػػني ل
ف ػ ػلليفليلػ ػ فل ش ػػك للةلادل ػ ػ اةلصال ػػدر.ل يػ ػ لالرػ ػدايفلفر ػػحملفػ ػ ؽلش ػػل هله ػػيا لصربدهػ ػدال
صتوصلم لل رقاعحملصالوصده ،ليفل ت يه:ل"الفدصؽ" .ل
صادلػل للثلالث لثل فليل للثلال طيبليفل ت يػه:ل"ادلقافرػ "،لالػني ل ػ فليؤلفػهلهر ػحمل آل
تسملتهلايتحما لل"الت دهفلي سدارلالتك لفلادلت لرةلي ل ده ةلاحلولفة"،لثللعػحمؿلعػنلذلػال آل
ر هػػةلليو يلػػةل ػػفتلعػػنلصصلفػػةلادلر كػػحمليفلالتقفل ػ ،لف مس ػ هلي مسػػهلالػػني لاشػػتلهدليػػهل( ل
ادلقافر ػ ،)،ل لصتي ػػقر،لع ػػىلهحمه ػػهلاصده ػػةليتك ي ػػةلل مر ك ػػحم،لصعال ػػةلال ػػدصر لي حلػ ػ د ل
صالتاس ػػلٍتلصهػ ػ يطلالفه ػػثلادلر ك ػػحم لدبػ ػ لاللخي ػػد لع ػػنل قاع ػػحملال غ ػػة،لصاللههم ػػلل عمػ ػ ؿل
الك لػ .،لص ػػحملتد ػز،ليداد ػةلادلؤلػػفليفل ػػنيالالف ػللع ػػىلي ػ لطدص،ػ ،لال ػ طيبلالػػيتل
س عحمتهلع ىلفهػثلق ػ جتطلطد،ػه،لص ػ لع ػىلالواػقلا يت:لدصرلال رػللصيك اػهليفلقاػةل
ال طيب،لثلل،دكهلع ىلريطلادلر كحملي كقؿلالفرهلص كدارهلع ىل نيا،لصالث لثةل لت لػحمل
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الرلمةلال م لةلدلر كحملال ده ةلصدصر ليفلاإلكال ليفلع ػقرلايت ػحم،لعػنل مػ ؿليرت ػىل
الحمهن.ل ل
لل ي ػ لالف ػػللالث ػ ينلي ػػنلالي ػ الالصؿلفر ػػحملا ػػتثلحب ػ ؿلادلر ك ػػحمليفل صاجت ػػلليقادهته ػ ل
ل احماالػػة،لفد ػزلع ػػىليو ػػةلاإلسػػه ي ،لادلتملػزيلل اػ دليػػنلع شػػقر؛4للفللاصدهتػػهليثل ػػتل
صؿلتوصػَتليفلع ػػدلاحلحماالػػة.لت ػػد لالف ػػلل ه ػلللادص،ػ ،لعػػاللؿلالف سػ لادل كػػدلاليػػنل
ع شػػقر،لالػػني لهػل ػحملل سػػه يهليفلع ػػثلادلر كػػحمل لم ػللدػػحملال،ل لصهتف ػ ليفلرص،ػػهليػػعل سػػه ـلايػػنل
ع شقر .ل
اس ػػتف دلاي ػػنلع ش ػػقرلي ػػنلطدص،ػ ػ ،لال ػ ػ طيب؛لفر ػػحملذ ػػدلادلؤل ػػفل فللفه ػػثلال ػ ػ طيبل
ل مر كػػحملتد ػػزلع ػػىلادل ػ لالكللػػةلصا زجتلػػةلصزل صلػػةل وحمسػػةلال ال ػػةليلوه ػ ،لثلد ػ لايػػنل
ع شػقرلللػحمفعلادلر كػػحملضلػػقلذبدهػػحمل ػ .لصرلمػللالرػػقؿل فللذبحمهػػحملايػػنلع شػػقرلدػ ليفل ريػػعل
اقا لليهمة،ل  :ل
ل.1لاستوا ؽلالفرهلص كقلهلي ليفللقا لع ثلدحمهحمللػل ليػحمهالللعوهمػ ،لصلكوػهلهػؤد ل
صصلف ػػةلع ػػثل ك ػػقؿلالفر ػػهليفلداجت ػػديلاالس ػػتوي طلالفره ػ ػ ،لي ػػقريلت ػػقلع ػػىلاالاتم ػ ػ ا،ل
ادلني يلة .ل
.2لت لػػحملال ػػفةلال ػ ياةلل مر كػػحملال ػػدعلةلالػػيتلت ػػمللادل ػ ينلاحلرلرلػػة،لصادل ػ ينل
ال دفلة .ل
ل.3ليداع ػ يل فلل دراؾلادلر كػػحمليتجػػحملد،لص ػػقلي ػ له ػػعلع ػػىل ػػللال م ػ ليسػػؤصللةل
عحمـلالتق فلعنلا ت ؼلاف ؽلدحمهحميلل مر كحم .ل
.4لالًت لزلع ىل الدلالفاديليفل دراؾلادلر كحملال دعلةلصايتو جته  .ل
صاللخيفػػىل فللطػػد لايػػنلع شػػقرل سػػهثليفلتقسػػلعلر ػػةلادلر كػػحم،لصالتويلػػهلع ػػىلاليػل ػحمل
ا م ع ،لصعحمـلاضل رلادلر كحمليفليسػ جتللال يػ دي؛لفرػحملف ػلل-يػثالل-ليفليفهػقـلال جت ػةل
صه ػػيطلاص يهػ ػ لال ػػني ل ػػقل سػ ػ سل ،ػ ريلالي ػػة،لثللف ػػلليفلير ك ػػحملالت ػػدف ،لادل لل ػػةل
صيس جتللالسل سة .ل
4لاينلع شقرليفل ت يله:ل كقؿلالوص ـلاالدتم ع ليفلاإلسالـ،ل لصير كحملال ده ةلاإلساليلة.ل ل
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صهلويلهلادلؤلفلع ىل فللالرفزيلادلوهجلةلالينلع شقرلتلؤلحملت ل لالتقدػهلادلر ػحم ،لصتلر لػدرل
صدقالاالعتي رلي لسونلاليتلت ًت لالقدقدلالي د  .ل
لص يػ لالف ػػللالث لػػثليػنلاليػ الالصؿلفرػػحملاقت ػػهلادلؤلػفلدبداد ػػةلي ػ لاإلسػػه ي ،ل
ادل كديليفليقهقعلادلر كحم،ليو للسي ةلمنػ ذ ليػنلالكت يػ ،لادلر كػحمهة؛ل صذلػ :ليػني قل

ال الليػةلايػنليلػة5لالردهػقليػنلال ػ طيب،لالػػني لدػ للجػهل مػللكػفةلادل ػةلا ػ ديللقا ػػعل
ادلس مُتليػنل ػَتلذ ػقؿل صل لػ العػنلتغػَتللاحلػ ؿلصتر ػقلاليػقر،ليػعلاإليرػ لع ػىل هػةل
ادلر كحمليسال ل كقؿلالفرهلصالًتاثلال تلحم .ل
صال الهػ ػ :ليو ػػةلط ػػد لالدهس ػػقين6لالػ ػني لهػل ػ ػحمللزلا ػػةلليفلال ػػقع لادلر ك ػػحم لادل ك ػػد،ل
صالػػني ل عػ دل قػدا لادلفػ لثلادلر كػػحمهةلال ػ طيلةليقهػػق لصدػػال ،لص عاػىليسػ لةلادل ػ اةل
عو هةلليت الةل،لصسبللزليإيدازلي رقللةلال ده ة .ل
لصال لثه ػ :ليو ػػةلط ػػد ل مس عل ػػللاحلس ػػٍت7لالػ ػني لهػل ػ ػحمللاافت  ،ػ لل مر ك ػػحملع ػػىلف ػػدصعل
ادل دف ػ ػػة،لصالت ل ػ ػ ،لال مل ػ ػػةليفلالر ػ ػ اقفلصع ػ ػػثلاالدتم ػ ػ علصالسل س ػ ػػةلصال ػ ػػقـلادلهول ػ ػػةل
صالتجدهيلة،لصتردهي لل مر كحملينل ،د ،لال دلصصدصفه .ل
لصراي ه ػ :لط ػػد ل،سػػنلد ػ يد8لالػػني ل ،ػ صؿلفل ػهلربحمه ػػحملالكلل ػ ،ليي ش ػػديلليػػنلالر ػػدافل
يتللردا يلالردافلالكدم .ل
الكدم،لي ست حماـليوهجليوصقي ل
لصق يسػ ػه :لط ػػد لد س ػػدلع ػػقديلال ػ ػني لعػ ػحملهلادلؤل ػػفل س ػػه يللددهئ ػ ػللاس ػػت فليوصده ػػةل
ادلوصقي تلػػةللتػ طَتلفكػػديلادلر كػػحم.لصهػػد ل ػػنيالال مػػلل فلل كػػقؿلالفرػػهل ػ ليوصقيػػةلتت ػػفل
ي ل ػ ػػف ،لالسػ ػػتلا تلػ ػػة:لي رقللػ ػػةلال ػ ػده ة،لص للته ػ ػ ،لصاافت ،ه ػ ػ ،لصارتي ط ا ػ ػ لالحماق لػ ػػةل
اذلديلة،لصت حملدهته ليفلالي د،لص جتلةلادلوصقيةلال دعلة .ل
5لاينليلة،لعيحملاهلللينلال لخلاحملفقظ.لمشاهد من المقاصد،لالده ،لدارلصدقه،ل 1431ػ2111/ـ .ل
6لالدهسقين،ل حم.لنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي،ل داحمف:لادل هحملال دل لل فكدلاإلسالي ،ل 1412ػ .ل
7لينل تيه :ل
لاحلسٍت،ل مس علل.لنظرية المقاصد عند اإلمام ابن عاشور،ل داحمف:لادل هحملال دل لل فكدلاإلسالي ،ل 1416ػ .ل8لد يد،ل،سن.لالمقاصد الكلية في ضوء القراءة المنظومية للقرآن الكريم،ليَتص:،لدارلاحلقار،ل2111ـ.

لير كحملال ده ةلاإلساليلة:ليحمقللعمداين

ل

ل

ل

للللللللللرصاللزلمقدلاحللت 028

لصس دسػ ػه :ليو ػػةلادلؤل ػػفلط ػػد للػ ػ ؿلال ػػحمهنلعال ػػة9ليفلتقس ػػلعلادلر ك ػػحملحبس ػػقل
رل ال،لاحلل ي،ليليللولل فللعالةليػٌتلاصدهتػهلع ػىلضلػقللتتارػ لفلػهلادلر كػحمليفلرلػ ال،ل ري ػة،ل
ػ ػ :لالف ػػدد،لصالس ػػدي،لصالي ػػة،لصاإلاسػ ػ الة.لص فلل هػ ػ ف تهلاس ػػتقعيتلارا لادلقسػ ػ ُتلال ػػنيهنل
شػ رصال آلصدػػقال هػ فةلير كػػحملال ػػحمؿلصاحلدهػػةلصادلسػ صايلص،رػػقؽلاإلاسػ ف.ل لصهلصهػػدلطػػد ل
عالةل -م لهرقؿلادلؤلف-لازعةلل اقالةل،لصتقدله ل دارهػ ليفلصكػللاحلرػللادلر ػحم ليػ ل قـل
ادل كدي .ل
لصسػ ي ه :لطػػد لعيػػحملايلػػحملالوجػ ر11لالػني لصكػػفهلادلؤلػػفليػ دلتمللزليفللجػػهلالقسػػا ل
يػػُتل كػػقؿلالفرػػه،لص يث ػػةلال،ك ػ ـلالفرهلػػة،لصالتقس ػعليفلادلر كػػحم،لصت صهػػللي ػػه .لص ػػحمل
 ،ػػحمدلالوج ػ رليفلطد ،ػػهل ػػنيال ري ػػةلير ك ػػحملد ي ػػة،ل ػ :ل،ف ػ ل لم ػػةلاحلل ػ يلاإلاس ػ الة،ل
ص،ف لالنيا،لاإلاس الة،لص،ف لايتمع،لص،ف لاحمللطلادل د  .ل
يػ لاليػ الالثػ ينليػػنل ػػنيالالكتػ الفجػ ليفلادلوهجلػػةلالػػيتلاعتمػػحم لال م ػ ليفلتردهػػدل
ادلر كػػحملصاسػػت داده لصتثيلته ػ ،لص ػػحملت ػػمنلالالالػػةلف ػػقؿ؛لا ػ الادلؤلػػفليفل صذل ػ ليس ػ جتلل
س سػػلةليفلادلر كػػحمليو ػػةللارحمهػػةل،لدب ػ ليفلذلػػالصل عػػةلاالسػػتردا ليفلاسػػت دا لادلر كػػحم،ل
صيفهقـلادل اة،لصيفهقي لاحلف للصال ػدصري،لي إلهػ فةل آلتر لػقلالوصػدليفلفكػديلالترسػلثل
الثالال  .ل
ص حملاعًت ل-يثالل-لع ىلاالستردا ليػ فللالادهرػةلالكػقللةلفلػهل ػَتل فلػة،لص اػهلالليػحملل
ي ػػنلاليا ػػثلع ػػنلي ػػوهجل د ػػحم لص ع ػػثليفلك ػػل ةلادلر ك ػػحم11.لك ػػال ل فلللالس ػػتردا ل ػ لػقيلل
،جلةل،للكولهلاللخيد لعنل قاػهلع مػللاسػيلل.لثللاعػًت لع ػىلي ػ لكػل لادل ػ اةلخبمػ ل
يال،ص ،ليوهجلةلع ية 12:ل
.1لصدقالاعتي رلالسونلالكقالةلصفهمهػ ،لصطيػ جتعلال مػداف،لص ػقليػ لهفهػثليػنلالرػقؿل
ي عتي رلادل اةلصالفادي .ل
9لعالة،لل ؿلالحمهن.لنحو تفعيل مقاصد الشريعة،لادل هحملال دل لل فكدلاإلسالي ،ل 1432ػ.
11لالوج ر،لعيحملايلحم.لمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،ليَتص:،لدارلالغدالاإلسالي ،ل2118ـ.
11ل شث،لمقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني،ليددعلس ي ،ل .157ل
12لادلددعلالس ي ،ل .167
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.2ل ،ػػدلادل ػ اةليفل،ل ػزلالفرػػهلصال،ك ػ ـلال ػػدعلةله ػػللعلفػػد لاالسػػتو ريلياي ػ جتعل
ال م ػداف؛ل ذل فللطي ػ جتعلال م ػدافلاللذب ػػد لع ػػىل ػ اقفلاالط ػدادلالرا ػ ،لص من ػ لع ػػىل ػ اقفل
الغ يػػةلصاال،تمػ ؿ.للص ػ لتػػدانل ،ل اػلللسػػل ا لالزيولػػةلصادلك الػػةلارا اػللجي هػ ل ػػَتلكػ حلةل
لالا ي طلالفره لالر اقين .ل
.3لصدقالت طَتلادل اةليإط رلت لقرل سالي لصاه ،لحبلثلهكقفلربحمهػحملادلر كػحمل
يفلل هةلادلا ؼليدتيا لي لد هةلالكقالةلصادلوهجلةلال يةلاليتلت يطلالت لقر .ل
.4لصد ػػقالاال،ػ ػًتازليفلذ ػػدلادل ػ ػ اةللوفػ ػ لال ػػق ثلال ػػني لهتا ػلػدؽل آلادل ػػٌتلادلػ ػداد.ل
ص ه ػدادللذ ػػدلي ػ لاستاسػػوتهلال رػػقؿلالداداػػةلعوػػحملالكػػالـلعػػنلادل ػ اةليفهػػقـللصيريػػقؿلليفل
ال ػػقرلالػػيتلسػػيرتلع ػػدلالتوػػقهد،للصالػػيتلس ػ دلفلهػ لالػػحمهنلص لمػػهلادلدد لػػة،لقالفػللدلػ لي ػػحمل
ع ػػدلالتوػػقهدلالػػني ل يػػتلفلػػهليف ػ لثلادلػػني قلالوف ػ لصطغػػت،لص كػػي لادل ػػدصؼليوك ػدال،ل
صادلوكدل،ر ل اس ال .ل ل
.5لاالاتيػ ػ هل آل فللك ػػل ةلادل ػ ػ اةلال ػػيتلهكث ػػدلفله ػ ػ لاالس ػػتثو ليو س ػػيةلل ػػيطليفل
اليػقرلالفرهلػةلالتايلرلػة،للكولهػ ل ػَتليو سػيةلل ػل ةلادلر ػحمهةلال يػة؛ل13للاػهل ػحملهػػوجثل
عنلاالستثو لص ثلل مر حملالك ،لصت لل ل ف هلالد،ليػة،ليػ لهفػت لاليػ الل ػقديلع ػىل
الكللي لور فلصاإللغ  .ل
لص ػحملايػهلادلؤلػػفلع ػىل فلللفػ ل"ادل ػ اة"لادلفهػقـليفلادل ػا لال ػػدع لهسػ لتدلتػػه،ل
صهس لاست م لهليفلال غ ،لالالتلولةلل ا ريلالغديلةلادل كدي .ل
يل لي لوسيةل آلالترسلثلالثالالػ لل مر كػحملصتدتليػهلفرػحمل شػ رلادلؤلػفل آل اػهليػنل ػق ل
ر ػ ػ فلالوصدهػ ػػةلادلر كػ ػػحمهة،للكػ ػػنللالافػ ػػعل-ي ػ ػػحملعػ ػػد لر لعػ ػػحمدلي ػ ػػنلال م ػ ػ ليفل ػ ػػنيال
الترسلث-للتارل لاالتس ؽليفلال ػل ةلالتوصَتهػةل فلاللارػقؿليقدػقدل ػلثلهػدصرهة،لص قػد ل
 ،دلػػة،لص قػػد لربسػػلولة،لص من ػ لا ػػقغل لم ػ ل س ػلل( صل ثػػد)،لثللارػػقؿل فلل ػػنيهلالرلمػػةل
افسػه لتتج ػىلع ػىليسػتق لال ػدصر لصاحلػ د لصالتاسػلٍت،لصردبػ لت قػنيل مسػ لل قػد لعوػحمل
13لادلددعلالس ي ،ل .168
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ذلػػا،للكولهػ لاللزبػػد لعػػنل قلػ ليػػنلدوسػػه ،لصتت ػػللفلمػ ليلوهػ ليػدايطلع ػػق ،لصتتقهػعل
يفلالوصدهةلع ىلضلقللتداتيبلتف ع  14.ل
ثللا ػ الادلؤلػػفليفلالف ػػللالث ػ ينليػػنلالي ػ الالث ػ ينليس ػ جتلليوهجلػػةلتت ػػللدبقهػػقعل
ادلر كػػحم،ل لصهت ػ لي ػػه ليػ لتوصَت؛للفللطدهرػػةلالتوصػػَتلا رهػػةليفل،رػػللادلر كػػحملهوػػتجليوهػ ل
 م ػ لهر ػػقؿلادلؤل ػػف-ل ش ػػك ال،لتلر ػللي ػػنلف جت ػػحما .ل لصه ػػد لادلؤل ػػفل فللاإلس ػػه ـليفل ي ػػدلادلر كػػحمل-ال ػني لا ػػهحمهل ػػنيهلاله ػ ـ-ل ػقليػػنلل ػػةلالتجحمهػػحم،لصيػػنل لػػزـلصادي ػ ،لاليػػة،ل
ص،ػػُتلهت ػ لال ػػثليػ يدلالػػحمهنلف دلسػػؤصللةلع يػػة؛لع ػػىلشػػدطل فلهكػػقفلادلت ػػحمل لل تجحمهػػحمل

دراللع ىلاإل ،طةليكلللي لهت ل لي ثلادلر كحم،ل لصفهثلي ا ا تهلصيس جت هلالس سلة 15.ل
لص ػػحملاػ ػ الادلؤل ػػفليفل ػػنيالالف ػػلليسػ ػ لةلعال ػػةلال ػ ػده ةلي لرػ ػ اقف،لثلي ػػُتلل صد ػػهل

التر يػػلليػػُتلالتوصػػَتليفلال ػػقـلال ػػدعلةلصالر ػ اقفلع ػ لالتوزهػػللال ػقا 16،لثللت ػػد لدلفهػػقـل
الوف لصارتي طهلدبفهقـلالفادي،لص ش رل آلكل ،لعحمدلينلال م ،ل يثػ ؿ:لالػحم ق 17،ل

صالف س 18،لصايػنلع شػقر19.لصااتهػىل آل فللالفاػديل ػ لاحلػ ؿلالسػقهةلل ػوف ليفلعو كػد ل
الثالالػػة:لال رػػل،لصال طفػػة،لصال ػػمَت،ل هػ فةلل آلعو ػػدلا سػػحمليقكػػفهلالقسػػل ةلالػػيتلتتمثػػلل

س ػ ل صدػػهلالػػوف 21.ل ي ػ لي لوسػػيةل آليفهػػقـلاحلدهػػةلف ػَت لادلؤلػػفل ا ػهلالله ػ ل فلهكػػقفل
ير ػػحمال للػ لتوػػتصثل،قلػػه؛ل ذل فللاحلدهػػةليفلادلوصػػقرلاإلسػػالي لتػػالزـل-يفلال ػػق-ل صدهػ ل
قد ليفلاحلل يلذل لهقاياه لادل ت فة .ل
ثلل ش رلادلؤلفل آليس لةل قػد ليهمػةلتت ػ لي سػ ل ػدا يلالػوطلادل ت فػةل(السػ سل
ال غػػق ،لصالصػػديف،لصادلر كػػحم ،لصالتكػ ي ،لصال ر ػ )،ليؤ ػػحماللهػػدصريلت هػػحمل ػػنيهلالسػ ل
14لادلددعلالس ي ،ل .186
15لادلددعلالس ي ،ل .194
16لادلددعلالس ي ،ل .215
17لالحم ق ،لصىلاهلللش ه.لحجة اهلل البالغة،لربرل :لسلحملس ي ،ليَتص:،لدارلا لل،ل 1426ػ .ل
18لالف س ،لعالؿ.لمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،ليَتص:،لدارلالغدالاإلسالي ،ل1993ـ .ل
19لينل تيه:لمقاصد الشريعة اإلسالمية،لوالتحرير والتنوير .ل
21ل شث،لمقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني،ليددعلس ي ،ل 222لصي لي حم .
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فلم ػ ليلوه ػ للفهػػثلالػػوط،لصيل تر ػحمالل ا ػهل ذال ي و ػ ل ػػنيهلالس ػ للفهػػثلالػػوطلالاتفػػىلي صػػثل
اخلالؼليفلادلر كحم .ل
لصل ػمل لل ػ فل ػػنيالالكتػ الههػػحمؼل آلترػػحمملر هػػةلعمداالػػةلل مر كػػحملفرػػحملد ػػللادلؤلػػفل
الف ػللالث لػثليػنل ػنيالاليػ العدهػ لل موهجلػةلالػيتلدعػ ل للهػ لطػهلدػ يدلال ػقاينلل قكػػقؿل
آلير كحملال ػده ةلالكػ ،لثلل ػدا يلايػنلق ػحمصفل ػدا يللتسػتوا ل ي ػ دالير كػحمهةللعمداالػةلل
فلمػ ػ ل ت ػػق.ل لصهلويػ ػهلادلؤل ػػفلع ػػىل فلل ػػلللادلو ػ ػ ،لال ػػيتلتا ػلػدؽل للهػ ػ لسػ ػ ير ل صه ػػد،ل فلل
زل ػ صال،لفهػػثلادلر كػػحملصاإله ػ فةل لله ػ ليرلػػتلزل ػػقريلليفل طػػدلالفرػػهلص ك ػقله،لص فلل ث ػػدل
اليا ػػقثلادلر كػ ػػحمهةلا حمهػ ػػحميل لتاػ ػ لػقرلي ػػا ا ،للدحمهػ ػػحميل،لصيرلػ ػػتليفلداجتػ ػػديلالتقسػ ػػلعل
صالت صهل،لاللالتاقهدلالوقع  .ل
لصفلمػ لخيػػطليوهجلػػةلطػػهلدػ يدلال ػقاينلصايػػنلق ػػحمصفلفرػػحملذبػ صز،لادلوهجلػػةلالرحم ػػةل
ادلدتياةلي لفرهلص كقله،لصاصد،ل آلك لحمل عثلص ثدلذبدهحما .ل
يل لطهلد يدلال قاينلفرػحملدعػ ل-يحماهػةل-ل آلعػحمـلالق ػقؼلعوػحملادلكتػقاليػنلالػًتاث،ل
ص ا ػ ػتل سػ ػػه ي تهليفلادلر كػ ػػحملذبحمهػ ػػحماليوهجل ػ ػ لدػ ػػنيره ،لايت ػ ػػحم،لعػ ػػنل ػ ػػللليػ ػػن:لالفرػ ػػه،ل
صير ك ػػحملالفر ػػهلي ذبػ ػ هل ك ػػقؿلال ػػحمهن.لص ػػحمل شػ ػ رلال ػ ػقاينل آل فللادلر ك ػػحملالرداال ػػةلال لػ ػ ل
احل م ػػة،ل ػ ػ :لالتق،ل ػػحم،لصالتز ل ػػة،لصال مػ ػداف،للص فل ػػنيهلادلر ك ػػحملاللترت ػػدلع ػػىل ػ ػ ه ل
التك لػػفلال ػػدع لصال،ك ػ ـلا زجتلػػة،لص من ػ لتتج ػ صزلذلػػال آلاسػػت ه ـلاخلا ػ الالرػػداينليفل
يل فل هةلاحل لينلاخل ،لصفهثل،رلرةلالف للاإلاس ينلصعال تهلي خلا الادلر كحم  .ل
ػدلالقدػقد ،ل
لص يل لايػنلق ػحمصفلفإاػهل -مػ لهرػقؿلادلؤلػف-لشػلخلطيػ جتعلال مػداف،لصالي ل
صايػد لالايل ػ .لص ػحملعرػحملادلؤلػفلير راػةلليػُتليوهجلػةلايػنلق ػحمصفلصيوهجلػةلال ػ طيبليفل
التقد ػهلادلر ػػحم للكػػللليوهم ػ ،لاي ػهلقالذل ػ لع ػػىل فللتد لػػزلال ػ طيبلصمه ػهلالتوصػػَت لاا ػػقلل
ع ػػىلالو ػػق لصفهمه ػ لفهم ػ لتويث ػ ليو ػهل قاع ػػحمل للػػة.ليفل،ػػُتليثػػلليػػوهجلايػػنلق ػػحمصفل
تايلرػللير كػػحمهللقػػد لعػػنلالاػلقرلادل هػػقدليفلاالسػػتحمالؿلال غػػق لصالت لػػللالكػػقى،لصفػػت ل
اف ل ر،قلينلاف ؽلال طيب،لييلو ل فللدػنيرلالفهػثلاخل ػحمصينل ػقلالسػوولة،لصي دفػةلطيػ جتعل
ال،قاؿليفلال مداف .ل
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لثلذ دلادلؤلفل ي دالير كحمهةللعمداالةلليفلفكدلاينلق حمصف،ل :لاسػتر يةلالت ػلقر،ل
لصسػػاليةلال ػػوف لصال ر ػػل،للصالت ػػآلفلاالدتم ػ ع ،ل لصتومل ػػةلالرزاؽ،لصع ػػحمؿلاص ػ ـلاحلك ػػث.لثلل
كولفه لع ىلضلقلل دهقلينلالت ولفلادل ػدصؼلل مر كػحم،ليلف ػالللاحلػحمهثلعػنلل ػلللير ػحمل
يك ػػالـلاي ػػنلق ػػحمصف؛لففػ ػ لاس ػػتر يةلالت ػ لػقرلاتسػ ػ علدلفه ػػقـلال ػػحمهنلحبل ػػثله ػػمللس ػػاليةل
االعتر دلصالت لقر،لصت لحملدلفهقـلالسوولةلص هةلاخل لصدصرلاإلاسػ فليفل ػنيالالكػقف.لصيػنل
ا فػ ؽلاخل حمصالػػةليفل،فػ لالػػحمهنلص يرػ ل رصيػػةلالت ػ لػقرلاإلسػػالي لكػ فلةل،لاعتو ػ هلدبفهػػقـل
الغلػػقلصتفسػػَتل،رلرػػةلالويػػقي،لصارتكػ زلاحلف ػ لع ػػىلالتفكػػَتلالسػػوٍتلصالوصػػدلالسػػييب،لص ف ػدادل
التقدلهلهلللت آ،لصتثيلتليدد لةلالردافلص،حمهلصالسولةلال ر،ةلادليللوة .ل
ي ػ لير ػػحملسػػاليةلالػػوف لصال رػػللفإا ػهلهتار ػ لي ػ يقرلعػػحملي،لتسػػهثليفلاتس ػ عليفهػػقـل
ال رللفػاللهرت ػدلع ػىل شػك للةلاإلسػك رلادلػ د ،للصاتسػ عليفهػقـلالػوف لفػاللهرت ػدلع ػىل
ا سحم .ل
لصير ػػحمل،ف ػ لال رػػلله ػدتيطلي لثر فػػةلال يػػة،لصرع هػػةلال غػػةلال لديلػػةليتهػػنيهيه لالرػػداين،ل
ص لفلػػةلرب ػػلللال ػػث.ليفل،ػػُتله ػدتيطلير ػػحمل،ف ػ لالػػوف لي ػػمقؿلاصدهػػةلايػػنلق ػػحمصفل
الػ ػػني لجي ه ػ ػ لت ػ ػػللاسػ ػػتر يةلال م ػ ػدافليسػ ػػاليةلاليو ػ ػ لالوفس ػ ػ .لصهػل ػ ػحمللي ػ ػػا ل"اليػ ػػدل
الايل ػ "لاليػنلق ػػحمصفليػنلادل ػا ا ،لادلؤسلسػػةليفلاصدهتػه،لص كػنلفهػػثليرت ػل ،ل ػػنيال
ادل ا لينليوصقرلفدد لصلػ ع ،لصيػ لهت ػلليػ لفددلف ػهلالالالػةل ي ػ د:ليػ ػحملهت ػللي ليوػ ل
ال ق ،ل لصيػ حملهت للي لوف لالي دهةلصفادا ،ل لصيػ حملهت للي لتو ئةلصاالعتل د .ل
لص ي ػ لي لوس ػػيةل آلير ػػحملالت ػػآلفلاالدتم ػ ع لفر ػػحملاي ػػهلادلؤل ػػفلع ػػىل فللادل ػػٌتلال ػ ـل
دلفهػػقـلال ػػيلةلعوػػحملايػػنلق ػػحمصفل ػػقلالتم سػػا،للص اػػهلاللهوا ػػدليفل يػػقرلالسل سػػة،لص منػ ل
يكقا ته .ل
هدتيطليكلللي لهس عحملع ىلساليةلدسحملايتمعللصر لل ل
لص يػ لير ػحملتوملػةلالرزاؽلفرػػحملتو صلػهلادلؤلػفلاسػتو دال آل دا اتػػهليفلفكػدلايػنلق ػػحمصفل
الػػيتلتػػد ل فلل،فػ لالػػحمهنل-يفل عمػ لكػػقره-ل ػػدللي ل ػػو جتعلال ػدهفة،لدبػ لفلهػ ليػػنل ع ػداؼل
صاعتل دلع ىلاستر يةلالقالؽ؛ل ،ل لل قـ،لص الةلللأليثلي لد ليفلادل ين .ل
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ص يػ ػ لير ػػحملع ػػحمؿلاصػ ػ ـلاحلك ػػثلفر ػػحملا ػ ػهلادلؤل ػػفلي ػػنل ري ػػةل صد ػػه،ل ػ ػ :لا ػػنيرل
الفك ػػد لل سل س ػػة،لص ل ػػةلي ػنلهر ػػقـلي ػ حلكث،لصي ػ رؼليل ػػتلادل ػ ؿ،لصيفه ػػقـلالتم س ػػال
صاالستردارلصالتغلَت .ل
يػ ػ لاليػ ػ الالث ل ػػثلي ػػنل ػػنيالالكتػ ػ الفلر ػػقـلع ػػىلف ػػللصا ،ػػحملهف ػػلليفلادلر ك ػػحمل
ال مداالػػة،لص ػػحملد ػػهلادلؤلػػفل سػػم ليسػػتراللتسػػتهلهليرحميػػةلسلت ػػدي،لللكػػقفل جتمػ لينياتػػه.ل
لص كػنلل رػ ر ل -مػ لهرػقؿلادلؤلػػف-لالػني لاللهدهػحملاالاغمػ سليفلالتف ػلال،لصيفلادلسػ جتلل
ادلوهجلة،ل فلهكتف ليردا ته .ل
لصالف ػػللادلسػػترلليػػنل ػػنيالالي ػ ال ػػقلعػػد للتوصػػَتلعم ػداينلخيػػطلير كػػحملال ػده ة،ل
لصهسػ ىل آل اػ ريل ر ػ فلادلوصقيػػةلاإلسػػاليلةليفل ي د ػ لادلتك ي ػػة:لاليػل ػحملالت ػػقر ،لصاليػل ػحمل
الوفسػ ،لصاليػل ػحملاالدتمػ ع ،لصاليػل ػحملاال ت ػ د ،لصاليػل ػحملالسل سػ .لهرػػقؿلادلؤلػػف:ل"صيػػعل
دػػحميل ػػنيهلال و ػ صهن،لفػػإفللال ػػل ةلاللت ػػحمصل فلتكػػقفلتيولل ػ لل تقس ػػلعلالػػني ل ف ػ دليػػهلاي ػػنل
ع شػػقر،لصاسػػت ه ي للد هػػةلال ػقاين،لصاست ػػا ي لل موا ػ لاخل ػػحمصينليفلالوصػػد.لصالياػػثل ػػقل
يحمٌّل ف ؽلادلر كحم،لصت مل ل،لص ع ديللتد لقل ".ل
ه ػ ػػني دلادلؤل ػ ػػفليفل ػ ػػنيالالي ػ ػ ػ ال ا ػ ػ ػهل لهتا ػ ػلػدؽل آلال ػ ػػحمرد ،لال ػ ػػثالثليفلادلر ك ػ ػػحمل
(ال ػػدصرهة،لصاحل دلػ ػة،لصالتاس ػػلولة)؛للفللربحمه ػػحمل ػػنيهلال ػػحمرد ،لربحمه ػػحمالد لرػ ػ ل ػػقل ي ػػدل
عسَت،لق كةللع ىلك لحملاحلل يلا م علػةلالػيتلتكػقفلف ع ل اػ لعدهػةللل تغػَتللادلسػتمد،للص فلل
الصلػػعل ػػقلاعتي ػ رللادلر كػػحملالك ػ لير ك ػػحمللع يػػةللتتفت ػ ليرت ػػل ا ليفلصا ػػعلاحلل ػ يلع ػػىل
صا ،ػػحميلي ػػنل ػػنيهلال ػػحمرد ،،ل لصع ػػحمـللربحمه ػػحمل ػػنيهلالػ ػحمرد ،للالدتهػ ػ دلعو ػػحملادلا ير ػػةلي ػػُتل
ادلر حملصادلا ق؛ليو للل تحماقل .ل
لتت ػ لالصزافلالثالاللػػةلل م ػ لدبق ػػعلادلس ػ لةلع ػػىلالالػػفليػػُتلالفػػدد لصا م ػ ع ل
ع ىلك لحملال حمد،لصي تس علادلس ،ةلاليتلتؤاللدليفلادلس لة،لصدبحم ل نيالالالدلصشحملته .ل
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ص ارلل و لرمس لتقهلال ل صردهلادلؤلفل ثلللدحمصاللل مر كحملينليوصقرلعمداين :ل
المقصد الفرعي
المقصد الكلي
.لالتوزهلعنلاحل قللة .ل
 1ل
صال:ل،ف لالحمهن،لصتز لةلالت قر .ل
.التوزهلعنلالتجسلحم .ل
 2ل
.لالتوزهلعنلالرقيلةلالغليلة .ل
 3ل
.لالتوزهلعنلالحم دهة .ل
 4ل
.1لاإلقال لصادلدا ية .ل
ال ال :ل،ف لالوف لصال رللصتز لتهم  .ل
.2لالتقلللصاللرُت .ل
.3لال لصاي حمي .ل
.4لالت لثلصالتثرلف .ل
ال لث :ل،ف لالوسل،لصتز لةلالتآلفلاالدتم ع  .ل.1لالسكن .ل
.2لالتآزر.ل ل
.3لالتو ك .ل ل
.4لاإلكال  .ل
.1لالتملالاالست اليف .ل
راي :ل،ف لادل ؿ،لصتز لةلالرزاؽ .ل
.2لالتحماصللة .ل
.3لاإلعت ؽ .ل
.4لالكف جتلة .ل
ق يس :ل،ف لاص ـلالية،لصتز لةلالسل سة .ل .1لعحمؿلاحلرقؽلصالقادي .،ل ل
.2ل ،ك ـلالت صر .ل
.3لده دلالينلصالسالـ .ل
.4لالت رؼلصاليالغ .ل
ل
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صتف للل نيهلادلر كحملال مداالةلل ده ةلد لع ىلالواقلا يت :ل
أوالً :حفظ الدين ،وتزكية التصور
ه ػ ػػني دلادلؤل ػ ػػفل فلل صؿلير ك ػ ػػحملال مػ ػ ػدافل ػ ػػقل،فػ ػ ػ لال ػ ػػحمهن،لصتز ل ػ ػػةلالت ػ ػػقر؛للفلل
يرت ػػل ،لالتق،لػػحملتتج ػىليفلتكػػقهنلالد هػػةلالكقالػػةلالػػيتلتدتسػػثلفله ػ ليوصقيػػةلالرػػلث،لصيفل
يوهجلػػةلالتفكػػَتلصعال ػػةلالسػػي الي دلسػػيلي ،،لصيفلالوس ػ لال ػ قر لالػػني ل ت ػػنلهػػمَتل
اإلاسػ ف،للصيفلصدهػةلالس ػ قؾلصالو ػ طلالي ػػد لالػػني لتتج ػىلاالػ رهليفل ػػلللصدػػهليػػنل صدػػهل
احلل ي،لدب لفله لالفنلصالنيصؽ .ل
يػ ػ لاف ػ ػ ،لالت ػػقرلال ػػيتل ي ػػتلع ػػىلالده ػ ػ فلفجم ه ػ ػ لادلؤل ػػفليفل ري ػػعل:لاحل قلل ػػة،ل
صالتجسلحم،لصالرقيلةلالغليلةلادل دهة،لصالحم دهة .ل
صافػػةلاحل قللػػةلتصهػػدليفلتسػػدالي ػ لالت ػػقرا،لاخل طئػػة؛لفيػػحمالليػػنلالتفكػدليفل مس ػ ل
اهلللاحلسػػٌتلشلػ لاتػػحم لدب الهػ لال رػػقؿ،لصتو ػػد لسػ لال ػػحمصر،لهرػ ؿل فللاإللػػهل،ػ ٌّؿلدبػ ل ػػقل
سل ػػقؽ.لص ػػحملتسػلػديتليثػػلل ػػنيهلالت ػػدف ،ل آلي ػةلادلس ػ مُت،لصت رداػػتليػػُتل،ػػحمللالغف ػػةل
الني لجيدلل للهله فلاإلاس ف،لص،حمللالغ قللالني ل ثلللااتك س لصربدهف للايل ةلالحمهن .ل
ال الةلاف ،لالت قرل لالتجسلحمليفلادلثػ ؿ،لص اػتلالو ػداالةل ػ لالػحمهنلالػني لسبػ ىل
يعل نيالسب ل ل يال،لف قًتعتلعرلحميلالتث لث .ل
صالتجسلحملا زعله ل لي لغلق،لصهكدهلالتس لثلهلللادلا ليفل لللكف ته.ل لصتًتافػ لعػ ديل
التجسػلحمليػػعلالت ػػاَت،لصهف ػ لالت ػػاَتل آلتوػ ف لالدػزا لاالعتر دهػػةليػػُتلي ػػه لي ػ ل
صي لهت قرهلالي ػدلادل ًتعػقفلكػف ،لاخلػَتل صلكػف ،لال ػد،لفلواػ زصفل آلصا،ػحمليوهػ ل صل
اقػػد.لصيفل ػػلللذلػػالق ػػعلل ػػف ،لادل ػػقؽلع ػػىلاخل ػ ل ،لصعجػػزلعػػنلاإل ػ فلي ػ هلللت ػ آل
ع ىلضلقلالكم ؿلالني لترت لهل مس هلاحلسٌت .ل
صتي ػ ػ ،لافػ ػػةلاحل ػ ػػقؿلصافػ ػػةلالتجسػ ػػلحملالت ػ ػػاَت ليت ػ ػ سة؛لفموه ػ ػ لي ػ ػ ل ػ ػػحميتليػ ػػنل
االس ػػته اةلي ل ػده ة،لاللاس ػػته اةلاالس ػػت ف ؼلصاإلاكػ ػ ر،لص من ػ لاس ػػته اةلا ه ػػللصال ج ػػقل
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ي دلع ػ ػ لتورل ػ ػػةلالر ػ ػػق،لصيوه ػ ػ لاإلق ػ ػػالؿليفليفه ػ ػػقـلالس ػ ػػييلةلصالتر ػ ػػَتليفلالرل ػ ػ ـلي ػ ػػق ل
االست الؼ،لصيوه لي له تحم لع ىلكف لالتق،لحم؛لمسةلالحمهنلاحلولف .ل
يػ لافػػةلالت ػػقرلالث لثػةلفهػ لالرقيلػػةلالغليلػػةلادل دهػػة،ل لصهر ػػحملسػ لالت ػػقرلالػػني له ػػل ل
ي لغلػػقلادل يػػق ،لفلسػػكيهليفلادل ػ ديلاحملسقسػػة،لثللجي ػػلل لهم ػ لكػػف ،للسلت ػػةلليرػػقـلي ػ ؛لل
ػ للهقدلالػػنيهنلادلع ػقال فللاإللػػهلادلا ػ ل ل ػػىليهمتػػهلخب ػ لال ػ قلادل ت ػ ر،لصذلػػنيال ا ػػتل
اللهقدهةل لالحمهنلالق،لحملالػني لهوا ػدليفلالرػقـ،لصه ػًتطلفلػهلالوسػقلعػنلطدهػ ل ر،ػ ـل
الوس  .ل
صاللخيفػػىلي ػ ليفل ػػنيهلا فػػةليػػنلقاػػقريل ذالايت ػ لس ػ ل ،ػػحم،لصاسػػتاقذلع لػػهل ػ د ل
الترق علاالعتر د لالني لهرقدل آل اقاعلشىتلينلالغ قلليفلااليتحماعلال رحم  .ل
لص يػ لافػػةلالت ػػقرلالداي ػػةلفهػ لالحم دهػػة،لصليلهػ للص ػثلاالسػػتغو لعػػنلاإللػػهلادلا ػ ليفل ػػللل
كف ته،لالرللقـلع ىلالكقفل ل ي ليستمدالالل لػ الفلػه.لص ػحملذب ػتلعػقار ل ػنيالادلػد ليفل
صهػػقرلع ػػثلالكػػالـلع ػػىلهػػحملي ػ لادلسػ مُت،لصت رداػػتليػػُتل،ػػحمللالغف ػػةلص،ػػحمللالغ ػػقل.ل يػ ل
 ،ػػحمللالغف ػػةلفه ػػقلي ػػني قللي ػنلهس ػ ىل آلتس ػػقهةل،رلر ػػةلال ػػحمهنلحبرلر ػػةلال ر ػػللصالف س ػػفة،ل
صيػػوهثلي ػنله ػػتطللفػػَت ل فللالػػحمهنل ػػقلص ػ دلاحلرلرػػة،لصليله ػ ل ػػقلالف سػػفة،لص فللاالا ػػغ ؿل
يفوػػقفلا ػػحمؿل لك ػنلاخل كػػةليػػنلالقك ػػقؿل آلاحلرلرػػةلعػػنلطده ػ ليل ػ فلال ػ ف،ليفل،ػػُتل
ت لع يةلالو سل آليل فلالق . ،ل
صدل ػ ػل ل ا ػػتلا فػ ػ ،لاالعتر ده ػػةلشلػ ػ لت ػػلقلالدهػ ػ فل لهػ ػ لل ػػزـل فلهك ػػقفلالتو ػلػزهليوهػ ػ ل
ير ػػحمل،ف ػ لالػػحمهن.لصه ػدتيطلصهػػقرليثػػلل ػػنيهلا ف ػ ،لالػػيتلتيولته ػ ليػػنيا قلعػػحميليا ػػدؽل
السل سػػة؛للػػنيا،لجيػػقلف ػػللالفكػػدلعػػنلالسػ اةلالسل سػػلة،لص وػ ل ػػهلعػػنلينيلػػةلالسػؤاؿ،ل
صا ،ػ لًتاـليوزلػػةلال ػػثلصال م ػ ،ل آلد اػػقلالًتيلػػةلع ػػىلالقػػالؽ.لصيػػنلالتز لػػةلهػػيطلال غػػةل
يُتلا ق دلصاي ز،لص نيالي لسبللز،ليهلال ديلة؛للغةلالرداف .ل
ص م ل فللفس دلالت قرلهرقدل آلفس دلال مل،لفإفللال ك لكال .ل لص ػحملذ ػدلادلؤلػفل
يداهللتلو لينلف سحملالعم ؿ،لمسل ل يدا لس قؾلالتحمهن،ل ػ :لاالتك للػة،لصاالدلع جتلػة،ل
ػ ،لصالغ ػػقللصالتوا ػعليفلالػػحمهن،لصالتا هػػللع ػػىل
ص مػػطلا قػػد،لصال جػػقلي ل ػػال لال
ال داجتع،لصاحلدفلةليفلفهثلالو ق لاليتلربللدـل يك الةلالتوزهللع لالزي فلصال ا ر.ل ل
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ثانياً :حفظ النفس والعقل وتزكيتهما
ل فليفهػػقـلالػػوف لادلوسػػجثليػػعلالد هػػةلاإلسػػاليلةله ػػملل -م ػ لاي ػهلادلؤلػػف-ل ري ػػةل
عو كػػد،ل ػ :لال رػػل،لصال طفػػة،لصال ػػمَت،لصا سػػحم.لفكمػػقفلالفجػػقرلصالترػػق لالػػني ل ذلػثل
الػػوف لهتار ػ لعػػنلطده ػ لدسػػحملجيم ػ ل آلال ػػهقا،ل صلجي ػػحم ،لصعرػػللهتو ػ دىلي ػ إلثل
صال ػػحمصافل صلي ػ ل للصالترػػق ،لص ػػقليتاج ػدل صلي ػًتا،ث،لصكػػحمرليو ػػد لي إل ػ فل صليواػػقلل
ع ىلال دصر .ل
لصالفال لسلتطلدبلنلزلىلالوف ،لصاخلليةلسلت ةلدبػنلدسػ .ل يػ لال ػمَتلفهػقليقهػعل
التهنيهقلصادلدا يةلصالتورلةليػنلالدراف.لصالفاػديل ػ لاحل لػةلالسػقهةلالػيتل ذلمهػ لاهللل ػاللليػن:ل
ا سػػحم،لصال رػػل،لصال طفػػة،لصال ػػمَت.لص فللتز لػػةلالػػوف ليفل ػػلللتدا ليه ػ ليا ػػقلهرػػعليفل
ك ػلقلكػػَتصريلالتػػحمهن.لصهتار ػ لير ػػحملتز لػػةلالػػوف لص،ف ػ لسػػاليةلفادا ػ ليتز لػػةل ري ػػةل
ي ػ د،ل ػ :لاحلفػػزل آلاإلقػػال لصادلدا يػػة،لصاحلفػػزل آلالتق ػللصاللرػػُت،لصاحلفػػزل آلال ػ ل
صاي حمي،لصاحلفزل آلالتثرلفلصالت لث .ل
ثالثاً :حفظ النسل ،وتزكية التآلف االجتماعي
تقدحمل ري ةل ي دلل مػقـلالتػآلف،ل ػ :لالسػكن،لصالتػآزر،لصالتو كػ ،لصاإلكػال .لص فل
يػػنل ػػق لي ػ لهف ػ ل آلالسػػكنلتز لػػةلق ػ ؿل ػػاللالوػػقعُتل(الددػػل،لصادلػػد ي)لتز لػػةلفهػػثل
صيو ك ػػدي؛للفللالتر ػػَتليفلتفهػ ػثلالاقال ػػةلصالددقل ػػةل ػػقلتر ػػَتليفل دا لصاد ػػقلالت ػ ػ لرؼ،ل
صادلع ػ لتف ػػلللاػػقعلع ػػىلاقػػدل ػػقلي رهػػةلل رػػقؿلالف ػػللي ػ فللال ػػدـل ػػقلالترػػى،لص فلل
الت ػػقرلاإلسػػالي للألي اػػةلالكػ لصلتوػلػقعلاخل ػ لصدلسػػؤصلل ،لرصايػػطلالوسػػق،لهلو ػئلالر فػػةل
يقديلصر ة .ل
صي لت ػػآزرلع ػػىلقا ػػةلاإل ػ ػ فله ػػزدادلالت ػػآلفلاالدتمػ ػ ع ل ػػقيللصسب س ػػك ليت هػ ػحملاك ػػديل
التآق ليُتلادلػؤيوُت،لصاللتػتثلتز لػةلالتػآزرلادلقكػلل آلاليولػ فلادلدكػق ل الللهجهػحملادلػؤيوُت،ل
صدب ػ لخيًتعػػقفليػػنل ع ػداؼلسبلك ػنليػػنلالتػػآزر،لصتز لػػةلالتو ك ػ لصاإلكػػال ،لصاليػػدلي ػ دل دصؼل
صالوه لعنلادلوكد .ل
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رابعاً :حفظ المال ،وتزكية األرزاق
هتفدعل نيالادلر حمل آل ري ةل صده،ل :لالتم ػالاالسػت اليف،لصالتحماصللػة،لصاإلعتػ ؽ،ل
ل ل
صالكف جتلة.لف دل ؿليػ ؿلاهللللعاػ لاإلاسػ فل،ػ لالت ػدؼلفلػه،لصالتز لػةلتتارػ ليفلاالدتهػ دل
يفل لفلػةلتقزهػعل يػقاؿلالز ػ ي،لصترػحمهدل ػثلادل ػ لال يػةلا ػحمهدلت هػحم لي ػ ليلرػحملرليػػنل
اإلاف ؽلال ـ .ل
ثللالليػحملليػنلتػػحماصؿلادلػ ؿللصالثػدصيليػ لوصدلرلػحمدالل آلقػَتا،لالكػػقفلالػيتلسبلكػنلاإلاسػ فل
ينلاستغالذل ؛لاصديلسبوعلينلا،تك ر ،لصص قعه ليفل هحم لالر لللينلفئ ،لالو س .ل
صاللي ػحملل ػػنيلاليػػنلاإلعت ػ ؽ،لالػػني ل ػػحمليػػهلادلؤلػػفلالتاػػدرليػػنل لػػقدلاحلل ػ ي،لصلػػزلصـل
ط قلالدزؽلفله ،لصربدهدلاإلاس فلينل فلهتسػ ص ليػعلا لػةلادلوتجػة،لصيػنل فلتسػتاكثليػهل
شػػهقيلر سلادل ػ ؿ.لصتز ل ػػةل ػػنيالالقد ػػهلتك ػػقفليفلربدهػػدلالي ػػدلي ػػنلالتس ػلطليس ػػيقلط ػػيهثل
الدزؽ.ل ل
صهتارػ ػ ل ػػنيالادلر ػػحمل ه ػ ػللي لكف جتل ػػة؛لي ػ ػ فلهو ػػيطلالتمت ػػعلي لالي ػ ػ ،لي لكف جتل ػػة،ل
صاعتي رلا لقلليلنله يتلي حملليلنلالدل ؿ .ل
خامساً :حفظ نظام األُمة ،وتزكية السياسة
ص ػػقلير ػػحمل س س ػ لد ػػحمهدلي الس ػػترالؿ.لصهلوي ػهلادلؤل ػػفلع ػػىل فلل ػػنيالادلر ػػحملش ػػيهل
جتقليفلال ل ،لادلر كحمهة،لصي رزلعوحملاينلق ػحمصف21.للصاللشػاليفل فللسػق لالسل سػةل
صالتف ػدهطليفلرع هػػةلشػػؤصفلاليػػة،ليلف ػ لل آليف سػػحمل ثػػَتي،ل لص آلاهػػادااليفل صدػػهلاحلل ػ يل
لل ل.ل ل
هورسثل نيالادلر حمل آل ري ةلير كحملفدعلة،ل :لعػحمؿلاحلرػقؽلصالقاديػ ،،لص ،كػ ـل
الت صر،لصده دلالينلصالسالـ،لص،فزلالت رؼلصاليالغ .ل
يل لال ػحمؿ،لصزل صلػةليقازاػةلاحلرػقؽلصالقاديػ ،،لصالتارػ لال م ػ لل ػحمؿ،لفهػقلصادػقل
تز لػػةليسػػتمد.ل لصيلومػ لتل ػ لالع ػداؼلدل ػػةليس ػ ، ،لاخل قكػػلةليفل،ل ػ يلالوػ س،لفػػإفل
21ل شث،لمقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني،ليددعلس ي ،ل .336

080
لللللللل ساليلةلادل دفة،لالسوةلاحل دهةللصال دصف،لال حمدل،83لشت ل2116/ 1437ـلللللللللللللل دا ا،لصيداد ،

يسػػَتيلاحلل ػ يلربت ػ ل آلي ػ له ػػحملل زر ػ ليػػنلالر ػقااُتليفلادلس ػ ، ،لال يػػةللا ػػاةلالو ػ سل
ادلت حملدي .ل
صت ػػتثلتز ل ػػةلير ػػحملال ػػقر لص،فػ ػ لف ع لتهػ ػ لصي الهػ ػ ليإ يتهػ ػ ليفل صد ػػهلاالدتمػ ػ عل
ادل ت فػػة.لصاللشػػالليفل فللال ػػقر لتقادػػهلربػػحمه ،لعوػػحملزل صلػػةلربرلرهػ ،لصاللي ػحمللل ػػَتصرا ل
يػػنليداعػ يلصا ػػعلاحللػ يلالي ػدهة؛للتػػتمكلنليػػنلربرلػ لير ػػحم ،لصزل صلػػةلالقكػػقؿل آل ف ػػلل
الر ػدارا،،لصربرل ػ لالده ػ لسػػنيهلالر ػدارا،،لصتسػػهللليهمػػةلاحلكػػث،لصاال ػًتااليػػنلا تم ػ ؿل
ال حمؿ .ل
لصاحلرلرػػةل فلاص ػ ـلال ػػقر لهرػػق ،لصتت م ػ لدػػنيصره،لصه ػػي لكػػد ،ليتلو ػ ل ذالسػػد،ل
ف ع ل تهلع ىليسػتقه ،لعػحمليل ػَتليتمد ػزيليفلرلمػعلصا،ػحم،لص ػنيالهت ػلليػ لوصديلاإلسػاليلةل
لكللشدعلةلاحلكث،لاليتلتلستملحمللينل حمرتهلع ىلقحميةلي لل علةلتػ ػحملليػنليتاليػ ،ل
االست الؼلالي د  .ل
صفك ػػديلاس ػػتو دلال ػػدعلةلالسل س ػػلةل آليدد ل ػػةلايتم ػػعل ػ ػ لفك ػػديليهم ػػةلد ػػحملا،لصذلػ ػ ل
يػل ػحماف:ل صذلمػ ل فللطيل ػػةلالت ػػقرلاإلسػػالي لل سػ اةلتػػدف لالرحماسػػةلع ػػىلاحلكػ ـ.للصاليػ ػػحمل
الث ػ ػ ينلعم ػ ػداين؛للفللي دفػ ػػةلالو ػ ػ سلي ػ ػػؤصلثل ػ ػ لي دفػ ػػةل،ثلثػ ػػة،لصيه ػ ػ را،لالت ػ ػػكلال،ل
االدتم علةليفلتسلَتل يػقرلاحللػ يلع ػىلضلػقللعػديفل ػَتلي ػاوعلتًتافػ ليػعلاللسػدلصالسػهقلة؛ل
لنيا،لل فلتايل لال قر لع ىلعحمدلينلادلستقه ،ل قلال دال آلربرل لادلر قدليوه  .ل
ي ػ لده ػ دلاليػػنلصالسػػالـلفهػػقلفػػدعليهػػثليفلير ػػحملالسل سػػة،لصاللهسػػترلثل يػػد،لصالل
ت ػػو ثلرص ،لصالله ػػتثلت ػػآلفل ذالفر ػػحملالي ػػن.لصها ػ ػقلربرل ػ ػ لالي ػػنلصالس ػػالـلع ػػىلالالال ػػةل
يسػػتقه ،،ل ػ :لادلسػػتق لاحمل ػ ،لصادلسػػتق لاإل لمػ ،لصادلسػػتق لال ػ ـللكػػلللدصلػػة.لصتز لػػةل
نيالادلر حملهحمقللفله لدراسةل للالت طلل،قاؿلالعحما لصاليػثلالقػد ،لفػاللهػد نل
آلالدق ػ لصل ػػقلي ػػعل ي ػػللال ػػتمكلن،لصه ػػحمقللفله ػ لالت ػػقهقلال ػػحم ل لي ػػُتلا ه ػػحمللت ػػلل ل
اخلالؼ،لصتفقهتلفدكةلاإلفس د،لصا هحملع ىلي ةلالفس دل يللاستفا له .ل
لصادلر ػػحملالفدع ػ لالقػػَتلل سل سػػةل ػػقل،فػػزلالت ػ رؼلصالػػيالغ.لف ػإذال ػ فلالػػحمهنل ػػقل
الػػدص لالػػيتلتسػػد ليفل ػػقالادلسػ مُت،لص اػػتلشػداجت هل ػ لالػػيتلتػوصلثلشػػؤصفل،لػ اث،لفػػإفلل
الت رؼليُتلال قاـلص تي علالدهػ فليت ػنيلرليػنل ػَتليػالغ.لفػالليػحملليػنليػحمللدسػقرلالت ػ رؼل
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ع ػػىليسػػتق لال ػ ل ل ػع،لصربرل ػ لالػػيالغلادليػػُت.لصهوه ػ لادلؤلػػفل اليػػهليفل ػػنيالادلر ػػحمل
يرقلػػهل فللاذلػػثللال ػ ليفلتز لػػةلالسل سػػةل ػػقل كػػال لالفكػػديلادلؤسلس ػػةلل وص ػ ـلالسل س ػ ،ل
فينيلالهكتسقل ،رلةلسبلحمللي الستردار،لصسبكلنلاإلكال ،لصربقؿلدصفلاالستيحماد .ل
مالحظات نقدية
ي ػػحملي ػ لصردليػػنلاسػػتاالعلل كت ػ ا،ليرلػػتلاإلش ػ ريل آلي ػ لادلال،ص ػ ،لالورحمهػػة،ل
اليتل كنل ل ذل لفلم له يت :ل
 .1ش ػ رلادلؤلػػفليفلالي ػ الالصؿليػػنلالف ػػللالصؿليفلدراسػػتهلدلػػوهجلال ػ طيب،ل آل
عحمليلق جتطللاد لال طيبليفلادلر كحم،لفيحم ليرقلػه:ل"ال يػ را،لالػيتلتيػحمصليتو ػةلفلمػ ل
ػحمصل
خيطلدصرلال رلليفلالحمهن22".للصال ػال ل فللعيػ را،لال ػ طيبلللسػتليتو ػةل،لصاللتي ل
نيلا،لص من ل ػ لشػحمهحميلالقهػق ليفلط ػقلالورػلليػنلال رػلل فلهتارػ ليػنلاليػق،لالػوطل
ايتػػحما ل؛للتمللػػزلاحلػػحمهثلال ػػال ليػػنلال ػ لف،لثللالتار ػ ليػػنلربرل ػ لادلو ػ طليفلالقا ػػع؛ل
،ػػىتلاللهواي ػ لالػػوطليفل ػػَتليقه ػ ه،لص فلهفه ػثلالػػوطلع ػػىلهػػق ل،كمتػػه،لص فلتفه ػثل
ػال ػػهليلػ دهنلل رػػللط يهػ لالورػػل،لفػػإذال عمػللالورػػلل
ا زجتلػ ،لع ػػىلهػػق لالكللػ .،لصذلػ ل
ع ػػىلضل ػػقللك ػػقر لاىلي ػػنلدصفلالتف ػ ػ ،ل آلالكلل ػ ػ ،،لادلمثل ػػةلل د ػػةلصال ػػحمؿ،ليفلفه ػػثل
ا زجتل ػ ،،لل ػ فلذلػػالتايلر ػ لق طئ ػ لل ورػػل،لصسل لفػػةلللػػه.ل ػ ؿلت ػ آ:لف فػتػؤيو ػقفلي ػيػ ل
الكت الصتكفدصفلييػ }ل(اليردي:ل .)86ل
لاتسثليوهجلال طيبلصعي راتهلي لقهق ليػ فللػل لل رػلل فلهسػد ل اللل،لػثلهسػد،هل
الورل؛ل ل فللل رللدصرهليفلاي ؿلالػني ل ػحملدهللػهلالورػل.لف لتق لفلػ ،لصالغليلػ ،لاللرلػ ؿل
ل رػػللفله ػ ،لصيػػنل و ػ ل ػ فلل ػ طيبل ت ي ػ ف؛لالصؿ:ل"ادلقافر ػ ،"،لص ػػحمل يػػدزلفلػػهليلػػحمافل
ال رلليفلالت لل،لصفهثلالػوطلع ػىلهػق ل،كمتػه،لص عمػ ؿلادل ػ لالكللػةليفلفهػثلالػوطل
ا زجت ػ .لصالث ػ ين:ل"االعت ػ ـ"لالػػني ل يػػدزلفلػػهلهػػدصريلالتق ػػفلصااللت ػزاـلدب ػ لصردليفلالػػوطليفل
رل ؿلال ي دا،،لف ثلهريلل ا ل ذ رلدحمهحميلع ىلقػالؼلاذللئػةلالػيتل ػ فلع لهػ لالدسػقؿل
الكدملص كا يه،ليفل،ػُتل فللشػل هل يػ لسػ لحمليػنللػقل دػ زلذلػال ل سػ ،لفرػ ؿ:ل" ػحمثل
22ل شث،لمقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني،ليددعلس ي ،ل .36
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ل وػ سليػػنلالصرادلصالذ ػ رليرػػحمرليػ ل ،ػحمالقاليػػنلالفتػػقر،ل ل سػ لع ػػىليػ ل ػػدرهلاإليػ ـلي لػػال
ينلالر عحميلاليتلترػقؿ:ل ػحمثلل وػ سليػنلال ػلةليرػحمرليػ ل ،ػحمالقاليػنلالفجػقر".ل ػَتل فلل
ال طيبلرف لذلا،لصعحمللال رلللعماللليفل َتليلحمااه،لفهو لرل ؿلااللتزاـ 23.ل
.2لذ ػػدلادلؤلػػفل فلللػػجلايػػنليلػةليفلادلر كػػحمله ػ قلصا ػػعلادلسػ مُتليػػنل ػػَتلذ ػػقؿل صل
لػ ػ الع ػػنلتغ ػػَتللاحلػ ػ ؿلصتر ػ ػقلالي ػػقر،لصهتمس ػػالي ػػل ةلال ػ ػ طيب،لصي ل ػػحمصرلادلدد ػ ػ ل
لكػقؿلالفرػػهليفلفهػػثلادلر كػحم.ل لصع ػػىلالػػد ثليػنل فللت دهػػفلايػػنليلػةلل مر كػػحمل ػػقلت دهػػفل
ر ،ػػق،ل اللل فلليوهج ػػهلي ػػوهجله ػػل .للص و ػ لهس ػ ؿلادلؤل ػػف:ل ػػللتس ػػم ليوهجل ػػةلاي ػػنليلػ ػةل
ي إل ،طةلي ف ؽلاليتلصهػ ه لت دهفػهلل مر كػحم لثلهرػقؿل فللادلتػ ره لالػيتلفدهػه لايػنليلػةل
ػ ل ه ػ ،للكػػلاللهوف ػػتلاليػػدلعو ػحملالرػػقؿلي دلر ك ػػحم،لحبلػػثلتير ػػىلادلر كػػحمليتس ػ اةلل
يسػػال ل كػػقؿلالفرػػه،لصيديقطػػةللدبداس ػ لال ػًتاثلال تلػػحم.لص ػػنيالشل ػ لاعت ػ هلادلؤلػػفليػػنلي ػ ال
تغ ل لاحلداسةلالني ل دـلينلطال ةلالتفكَت،لصهؤقدلالوجحمي 24.ل
ػػقؿ:ل فلال الليػػةلايػػنليللػػة،ليقكػػفهلع لم ػلل كػػقللل،لهدهػػحمل فلجي ػػلللألكػػقؿلدصرا،لصالل
ه ٍتلذلػال اػهل يػللادلر كػحم؛لفمػنلادلهػثل فلتيرػىلييػ د ل كػقؿلالفرػهلدويػ ل آلدوػقليػعل
ادلر كحم.لصيلنلفهثل كقؿلالفرهل درؾل فلل لغ لالكقؿلخيػد لعػنلادلريػقؿليفلال ػدع.لثلل فلل
و ػ ؾليػ ػ لهلس ػػملىلالرقاع ػػحملادلوهجل ػػةلي ػػنل د ػػللالقك ػػقؿل آلات ػ جتجلك ػػالاة،لف ػػاللهلس ػػملىل
االلتػلػزاـليرقاعػػحملادلػػوهج،لص ػػقليػػوهجلايػػنليل ػة،لتغ لصػ لل اداسػػةليػػنلطال ػػةلالتفكػػَت،لصهػػؤقدل
الوجحمي .ل
.3لا الادلؤلػفل يػدهنل س سػلُتليفليسػ اليوػ لال ػل ،لادلر كػحمهة،لمهػ :ليسػ لةل
االس ػػتردا ،لص ي ػػدلالر ػػدال صلااللت ػ ؽلي دلس ػ جتللالفرهل ػػة25.ل لص ػػحمل صردلي ػ لاإلش ػػك ال،ل
ػَتل
ادلت رةلدبوهجلاالستردا ،لثلصكلل آلاتلجةليف د ل فللالادهرةلالكقللةليفلاالستردا ل ل
فلة،لص الهلالليلحمللينلالياثلعنليوهجل دحم لص عثليفلكل ةلادلر كحم .ل
23لال طيب،ل يدا لثلينليقسى.لاالعتصام،لربرل :لس لثلينلعلػحملاذلػالى،لالسػ قدهة:لدارلايػنلعفػ ف،ل1992ـ،ل ،1ل
.55ل
24ل شث،لمقاصد الشريعة اإلسالمية :مدخل عمراني،ليددعلس ي ،ل ،95ل.96
25لادلددعلالس ي ،ل  .146ل

لير كحملال ده ةلاإلساليلة:ليحمقللعمداين

ل

ل

ل

للللللللللرصاللزلمقدلاحللت 082

قؿ:ل فللال طيبلرلػحملد،ل،ػىتليفلادلواػ ،ل لص اػهلرفػ لفكػديلاالسػتردا لالتػ ـلصالوػ ط،ل
لصعػػحمللاالسػػتردا لال ػػيبلص،ػػحمهل فلػللحلػحم لصثلالراػػع؛لل إالي توػ لدػػقدل،ػ مت،لصشػػج عةلع ػ ل،ل
صي دفتو ػ لع ػ دا،لالددػػللي ػ لوصدل آل لػػقل ،قالػػه،لص ل س ػ لع ػػىل قاعػػحملال غػػةلال ديلػػةلالػػيتل
اليتػػتلي السػػتردا للغ لػػقلش ػقا حملال ػػدا.لف سػػتحمالؿلادلو طرػػةليقدػػقالسب ػ ـلاالسػػتردا للػػل ل
شدط ؛للفللادل دفةليغ لقلتقدلهلال رعلهتا للليوه لي دفةلدبر حمه،لصع ىلسيلللالراع .ل
ثلل فللال ػ ػ طيبلا ػ ػ الالكػ ػػقللُتليفليس ػ ػ لةل فل اػ ػػتلاحلج ػ ػػةلي السػ ػػتردا لالت ػ ػ ـل ـل
االسػػتردا لال ػػيب،للصر ل فللاالسػػتردا لال ػػيبلهفلػػحملالراػػع،لسلل لف ػ ليػػنيلالادلو طرػػةلالػػنيهنل
هدصفل فللاالستردا لالت ـل قلالني لهفلحملالراع .ل
ص ػنياليػ لذ ػػدهلادلؤلػػفليفل ت يػػهليػػنل فللطيػ جتعلال مػدافليفلسػ قؾلالي ػػدلاللذبػػد لع ػػىل
اقفلاالطدادلالرا ،لص من لذبد لع ىل اقفلالغ يةلصاال،تم ؿ 26.ل
.4لا ػ ػ الادلؤل ػػفليف ػ ػ لثل س س ػػلةللصرد،ليفلي ػ ػػد لاليا ػػثلعػ ػػنلادلر ك ػػحم،ليثػ ػػلل
يفهقـلادل اة27،لصايلهلع ىل فللي لال يػ را،لادل ػهقريلخب ػق لادل ػ اةل ػ لعيػ را،ل
،لصر ل اػهلالليػحملل
يفتق،ةل آل،حمللاإلقالؿ؛لل ي ري:ل"،لثلتكػقفلادل ػ اةلفػثلثللشػدعلاهلل" ل
ينل فلت فعليرلحملع ىلضلق:ل"ي دطليداع يلادل لال دعلة" .ل
صت رلي لع ىلي للذ لد،لفػإفللعيػ ري:ل"،لػثلتكػقفلادل ػ اةلفػثلثللشػدعلاهلل"لعيػ ريل ديلػة،ل
ص لعي ريلاينلالرللث،لصللستللألكقللُتلل فة.ل لصتقدحمليحمرسةل قد ليرللحميل ثل هػ لا ػقهٍتل
الني لهر لقؿ:ل"التحمايَتل فل لهكنلعنلال دعلذل لكحمرلف ذلجقـلع له لقاػد".ل لصهقدػحملاذبػ هل
ثدلترللحمال ث هلت ملنيهلالغزاىلالني لهرػ لقؿ:ل"صادل ػ اةلادلدسػ ةلاللا ػٍتلسػ لال ػنييلصادلوف ػة،ل
ص من لا ٍتلي ل،ررتلينل حملال رع".لص نياللهوسجثليعلي لهدهحمهلادلؤلف .ل
.5للرػ ػػحمل ػ ػ فلدافػ ػػعلادلؤلػ ػػفل آلت ػ ػ للفل ت يػ ػػهليفليقهػ ػػقعلادلر كػ ػػحمل ي ػ ػدهن؛لالصؿ:ل
شػػك ال،ل سػػقل ل ػ لتص ػػثلش ػده ةلاإلسػػالـلالي ػ دي.للصالث ػ ين:لي ػ له ػداهليػػنلعػػحمـلاتس ػ ؽل
توصػػَت ،لصهػ فليفلتػدايطلالدػزا ،ل صلريػػطلي ػػه ليػػي لرياػ ليػػنل طػداؼلادلسػ جتل،لالل
ينل كللدنيصر  28.ل
26لادلددعلالس ي ،ل .167
27لادلددعلالس ي ،ل 162لصي لي حم .
28لادلددعلالس ي ،ل .219
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لللللللل ساليلةلادل دفة،لالسوةلاحل دهةللصال دصف،لال حمدل،83لشت ل2116/ 1437ـلللللللللللللل دا ا،لصيداد ،

صهد لادلؤلفل فللالصلعل قلاعتيػ رللادلر كػحملالكػ لير كػحمللع يػةللتتفتػ ليرت ػل ا ليفل
صا ػػعلاحلل ػ يلع ػػىلصا،ػػحمليػػنلادلسػػتقه ،لالثالال ػة:لال ػػدصر ،لصاحل ػ د ،لصالتاسػػلٍت،ل لصعػػحمـلل
ربحمهحمل نيهلادلستقه ،للالدته دلعوحملادلا يرةليُتلادلر حملصادلا ق؛ليو للل تحماقل.ل ل
ثل ػػحملـلكػػل ةلليفلادلر كػػحملت ػديطلا زجتل ػ ،لي ػػه ليػػي ،لصت ػ ه ليفل ط ػ رل لر ػ ل
كػػفيتلال ػػمقؿلصالت ػقازف،لص ػػنيالي ػ لاي ػهلع لػػهلفتا ػ لالػػحمرهٍت29ل،ػػُتل ش ػ رل آل فللسل سػػةل
الت دهعلتستوحمل آلادلف لثلالكللةلالت ده لةلالرا لة،لصالرلثلالت ده لةلالكػ ،لالػيتلتلؤلػفل
الق،حميلالت ده لةلاليتلاللجيقزلاخلدص لع له ل صلتوكليهػ ،للص فل لل،كػثلشػدع ل د لتايلرػهل
يفلي لالصدصؼل آلسل لفةلي لترت لهل نيهلالق،حميلالت ده لة،ل قلسلػ لفلإلراديلال ػ رع،ل
صجيػػقلت ػػحمهللاحلكػػثلدب ػ لهوسػػجثليػػعل راديلال ػمل لدع،لص ف ػ لالرػػلثلالت ػده لةليػػنلادلس ػ سل
سػ .لفمػنلالك ػ ليفهػقـلال ػػحمؿلصالد ػةلصالقػقي،لصيوهػ لييػحم لرفػػعلاحلػد لصرفػعلال ػدرليإزالػػةل
االػ ره،لصيوػػعلالتسػػيلقلفلػهلايتػػحما ل.لفهػػنيهلادلفػ لثلراع ػ لالرػػدافلالكػػدم،لصيثػللذلػ ليفلي ػ ل
،ك يه،لص ليقدله ،لل حمؿلصادل اة،ليعليداع يلييػحم لادلقازاػةليػُتلادلر كػحمليػ قتالؼل
درد ا لعوحملالتايل .لص نيهلادلف لثلصادلي د لالكللةلتػ لحملليرلةلالفدصعلينلدزجتل ا ،لصي ػقـل
فللا زجت ل مللي ٌتلالكل ل يال،لفإذالال ،لايتهحمل فللالتمسالي زجت لهفػق،لالك ػ ل
اتلجةلللصدؼليالي ،لصدقلت حمهللاحلكثل عم اللل كل ليفلا زجت  31.ل
صشلل لجيػحمرلالتويلػهلع لػهل فللادلؤلػفل لهػ ،للع ػىلذ ػدلالػحمرهٍتليػ لد ثليػنلا تم يػهلي ػثل
ادلر ك ػػحملال ػػدعلة،للصصد ػػقدلل ت يػ ػ ،لطلي ػػةلل ػػهليفل ػػنيالادلقه ػػقع،ليث ػػللل تػ ػ ا:ل"ق ػ ػ جتطل
الت دهعلاإلسالي ليفلالسل سةلصاحلكث" .ل
ص ػػحملهك ػػقفليفل ػػحمال فلا ػػني دليػ ػ فلل ػػنيالالكتػ ػ ال ػػقل س ػػه ـلي ػػنلقػ ػ ر ل،لػ ػزلال ػػقـل
ال ػػدعلة،لااا ػ ػ لي ػػنلشػ ػ قرلالقادػ ػقليفل ي ػػدلال ػػحمهن،لصاعتػ ػ ليؤلف ػػهل فلل ي ػػدلادلر ك ػػحمل ػػقل
ي دصعلليلة،لص حملـلفلهلاصدهةللير كحمهةللع ىلك لحملال مداف؛لفهقل ت الذصلف جتحميلعصلمة .ل
29لالحمرهٍت،لفتا .لخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم،ليَتص:،ليؤسسةلالدس لة،ل  .191ل
31لال طيب.ل يدا لثلينليقسى.لالموافقدات فدي أصدول الشدريعة،لشػد :لعيػحملاهلللدراز،ليػَتص:،لدارلادل دفػة،ل ،4-3ل
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تقارير علمية
تقرير علمي لمؤتمر علمي دولي بعنوان:
محمد إقبال وجهوده في اإلصالح والتجديد الفكري
تنظيم

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي
الرباط -المغرب :في  6-5ربيع األول 7347ﻫ /الموافق  78-77كانون أول
(ديسمبر) 5175م

إعداد :السعيد الزاﻫري

*

نظم ت املنظم اسال ية رتبية لارت ب لث لارت "إ إيس س "ل لامل ه ارت إملل رتبر"
اسال يةل ،لةإرتتنس م ة م ةإة ات املإرت ت ارتس ر ةتا لا لاملس امل رتب اال إت
لاألحب إث ارتيةلي ة عل ا ابم إا علرت إا ة ن لا هم إ ت إ لةه لعه يف اسص يح لارتتي ي
ارتر" ر  ،لكرت ت يف ا إةا لارتس إعع ة ل ة م األل 7341ى ،امللا م رت ارتس إةم ا
لارت إةل ا ةل سإنل أل  /عيسمرب 5172ث ،يف إا املعل ات مبعالس هم ارتس إعع
رتبنهلض ةإألامإ االةتمإا رتبية لارتت"ليل مب ين ارت ةإط يف املمب" امل ة .
لس إ ة ل أى ف أى امت ى ا امل عل  :ل" أل األة إ ام ي ة ة ل ارتت إ أل ل بت
ارت االإت ارت ب إ ةل ت مت اسالهإةإت ارت بم لارت مب س تإ  ،ةلصرو أ أا يث ارتر"
اسال يةل اث ي  .لارت" ن ا ل ةمل إةأل امل ل ارتر" ر جم إ ت إ يف ارتتي ي
لإا إعة ارتتن إ  .لة إ ا ا إ اسص ي ارتنظ ي لارت مب مل نه إ ت إ  ،لا ياح ارت رباة
ارتتح لارت مب  ،ارتيت تس هف يف اال تم ا االةته إع لارتتي ي ارت ر ن د ه إ ت إ  .لارتت مت
إىل ب ل ةتت" ة رتلا ن إ اسال يةل امل إص  ،اال تبهإةإا ة ل امل ل ارتتي ي ر جم
إ ت إ  .لاس إعة ة ل ارت ؤي اسص ي لارتتي ي ي ارت يت ةهإ هم إ ت إ يف ه ف
ةتابتإت امهلع اسصي رتبلا م اساليةل امل إص .
* ارت"إتب ارت إث رتبمس امل

رتب االإت لاألحبإث ارتيةلي  ،ارت ةإط -امل ب.

 578إالية امل  ،ارتسن اثإعي لارت

ل  ،ارت ع  ،34شتإ 7341ى5176/ث

ت"إ ي ابم

ل ا ض يف امل عل ا ل حب إا رت بم إ لة إ أل ة ب لا ا ة أ ا إ ى ل :األ ع
لتس إ لت لنا لام اا لارتس لعي ل ا لةإرت ي إ لةهل لامل ب لا ن  .لل ى ا امل عل
ةإش ال ارتابت ارتت إ أل يف ال بت ارت ستل اه ل ال بت املإةس ي يف ارتية لارت اال إت
اسال ية  ،لارتت إ أل املنط أل يف املس امل رتب اال إت لاألحب إث ارتيةلي  ،ةت " ت إت
ابى أل اق امل إسأل ،لجممل ا عىف أ ة لايال ة "تإا.
انتظم ت ةبس إت امل عل يف ا ا ةبس إت ابم  ،لاب ى ة ا ي لةألإ إك ا" ت
يف ارت لث األل ا يث ةبس إت ،مل يا ا ل امبس اال تتإ  .لا" ت يف ارت لث ارت إ
ةبستإ لةإا ة ةست ي ة ،مليا ال امبس ا تإة .
ا تتحت أامإ املعل جببس ا تتإ ت أالتهإ ة إيل ارت ليي ة املنت ة رت ز ليي ارتت ب ف
ارت إيل لارتتح ارت بم ل لت" ليل األ يف امل ب ارت ستل ة مج ب املهل بل ،لة أ اث ي
ارت ستل اا مج ل ا"إش إ املست إ األس إعدل رتبم ه إ املنس م ارت إث رتبم عل إ إك
اال ت ض امه املت ل يف إا اع ل ام ل امل عل  ،لاسة ا ات ارت بم لاسعا ي ارت يت
ا " ت ي" ف ارتتح لث ،لأس اب ى أ م امل عل ات لاملبت" إت ارت يت تتح يف ةه لع
املر" يل لاي عيل لاملهل بحأل ةإاب يف ارت م ل امم إال اث" " ل ارت ر يه مت ت ص ل
لإنتإج امل .
لأرت"ى ارت ستل ير أة ي إ إ ا ا ةإة ات املإرت ت ارتس ر ةتا لا سبم ة إ
هإ أ ى ا املعل ي إنهلإ إا رت لح املر" هم إ تإ ارت ر نإض ل ة ل أة ل ن ارتر"
ارتس ب ف لة نه ارت رس يث ف أن و ي رم إال ب يا ،ةمل رإا أ األة اسال ية حبإة إىل
" هم إ ت إ رتتي إلي امل إسل ارت يت تل ب ت ه إ ،ال ال مإ أ يةنن إ ى ا ى اب و
الل هف اساليث.
لي ث ارت ستل خإرت ارتهلم رإ ا ا املس امل رتب االإت لاألحب إث ارتيةلي إ إك
أش إع ةإرت اس لارتت إل ة أل املس لامل ه ارت إملل رتبر" اسال يةل ،لة ن و لة أل ةنظم
اسيس س "ل .لأض إمت أ ى ا امل عل ي ص رتبت إ أل يف املس ة ل أة ل االال ترإعة
ةتإش ة ة ل خ ربة األال إت ة امل عل يل ،لة ل ة ارتت إ يا اسال يةل ارت ر ي خ ةإثس إت
اسصي .

هم إ تإ لةهلعه يف اسصيح لارتتي ي ارتر" ر

ارتس

ارت اى ر 579

لي ث امل ي اس ب م ل رتبم ه ارت إملل رتبر" اسال يةلإ ارت ستل تح ل س ل
ةب" إلر ا ل أم ةلض ل امل عل يف ارتس إق اثمل إ ر رت ة  .لة أل أم ت"إة ل امه لع
ة أل خمتب ن امه إت امل ن ةإسص يح لارتت ر.سم إ أس اب ى ض ل ة اس إعة ة ل امه لع
ارتيت ة إ ارت بم إ لاملهل بحل  .ليف األخ ر ا مت ةإمل ه لة ن اتو املتنلا لمبت أ ارتت إل
ةأل املعالسإت ارتتح لاألسإعد لاث"لة .
أةإ ارت ستل ة أة ن اثي رإ امل ي ة ارت إة املس إا ة رتبمنظم اسال ية رتبية لارت ب لث
لارت "إ إيس س "ل س ت يف سبمته إ اب ى عل اسيس س "ل يف االىتم إث ة إرتياث
اثمل إ ر رت ة اسال ية  ،لامه لع ارت يت ة رتتهإ ة رتتهإ ة ل أة ل ةإي ارت اس ة اسال ية
لتر ل أا ىإ يف ارتلا م هب إ لاإمل إ لكرتت ةل خي ؤيتهإ املت"إةب ل ارتتنإ اثمل إ ر
رتب إ اساليةل لارب االيات يتهإ امل لارت "إ .
لاختتمت امبس اال تتإ رتبمعل ة"بم ة إيل ارت ستل ة مج ب ةهل بل ارت يت أس ت
هإ أ ارتت" ث اثملإ ر ىأل مبإ تنتيو ة اس ارتتح ة ل ة إ مت ة ي ة ،ة عة اب ى
ض ل ة لب ت ا"إ االةت" إ لارتتي ي  ،لأ ارتر" اسص ي ل يف إة إىل اناي
ة ي ة تس تبهف ةن إى املهل بحأل ارت"ت إ يف ت إ يا األة أة إ ارتر بس لمت لاملر" هم
إ تإ  ،لتملابم ة الإرت اساليث اثملإ ي ارت"إام ابى ف ارتلالا لاالات ا لارتس ل مل إ
و خ ر اسنس إن  .سم إ عا ت ارت تإب ارتت إ أل إىل أ ي"لن لا خب ن ر ال بن ،ة ل
خي االتطيص ارت رب ةل الرة هم إ تإ ل ره ةل األايث اسالية .
لتمل مل ارت لث األل ا يث ةبس إت ام لإ إك ت أع ارت ستل أة ال لرت ة إهإ
ة ي ارت "إ لاالتهل إ يف اسيس س "ل امبس األلىل ،لي ث ه إ ارت ستل يس ل امل يع
ة ل ارتس لعي يف ةلض ل ن" إ ت إ  ..االتإى إت ارتن" ي  ..ةاإرت إت لةنإ إت  ،مث
أرت" ى ارت ستل ة ا ة ل ثس ل ة ل ا ل ة ن لا  :امل خل ارتن" ر رتتي ي ارتر"
اساليةل ان إ تإ  ،لأرت"ى ارت ستل ضإ ةل ا إمشل ة ر ةل ت لنا ل يف ةلض ل :
ارت د" ا ارت ل  ،ة اة مل"إرت االةته إع ان هم إ ت إ لاختتم ت امبس ةل
ارت ستل اإش ل ة يبا ة ل ام اا امل نلن ة  :أ م ا ا إب ارتن" ر لةناب"إت و امل
لارتر" ي لارتربسر يف ة ل إ تإ .
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ل  ،ارت ع  ،34شتإ 7341ى5176/ث

أة إ امبس ارت إن ارت يت ت أال هإ ارت ستل ات اثم ة سل إ أال تإك ارتربس ر يف سب
عا ارت ب لث ةإرت" إى ة ،تح ث ه إ ارت ستل يي إع ارت ا ة ل األ ع  ،ا ل إ ت إ لارت "إ
األملإن  :ارت ق لارت ب لا آخ  ،لأرت"ى ارت ستل إمسإا ل ن"إي ةل ام اا ل ة ن لا :
بس ر ارتت إ ن يف ة"إ ة ارت نو ارت لآ إق ارتتي ي ان هم إ ت إ  ،مث اختتم ت
امبس ةل ارت ستل ه يإ ارت"ملإة ةل األ ع ال خاإب امل إ ر ان إ تإ .
أةإ امبس ارت إرت ارت يت ت أال هإ ارت ستل س ل األة ا إ ارت ا ا األال تم رت اةا األعب
اسال يةل ارت إمل لي ث ه إ ارت ستل إال ا أة خ إ ة ل ةإرت ي إ ا ل ةلض ل أا
ارت" آ اث" ف اب ى شطهل ارت ية هم إ ت إ  ،مث أرت" ى ارت ستل هم أاظ ف ارتن لر
ة ل ا ن ل ة ن لا  :ارت ات يف أعب إ ت إ  :ةرهلةه إ ،لة إ ةنإاه إ ،لعل ى إ يف
ارتنه لض اثمل إ ر  ،لاختتم ت امبس ةل ارت ستل ه لال هم لع اث ت ة ل األ ع
امل نلن ة ارت ات يف " هم إ تإ لتب إتو يف ارتتي ي ارت يين .
لتمل مل ارت لث ارت إ ةبس تأل مل يا ا ل ةبس ارت اا ة املس ت ي ة لامبس ا تإة ،

لة أ ارت لث مبإا ة ةس ت ي ة ت أال هإ ارت ستل اا ا"إش إ املست إ األس إعدل رتبم ه

ارت إملل رتبر" اساليةل ،لسإنت يت انلا  :عل اال ترإ ة إألايث يف ارتتن إ اثمل إ ر
يف ارت إ اسال يةل  ،لي ث ه إ س ل ة ل ارت ستل ا ارت يل ة م

لارت ستل يلال ن

ارتهل ي"ل ةل ا ةتح األ ا سأل.
لت أع أام إ امبس األلىل ارت ستل ات اك ارت" ي إ أال تإك ارتر" و لارتس إال
ارت ا ةإمإة األ عن  ،لي ث هإ ارت ستل ات اثم ة سل ة ل ةهل

ل

"

هم إ ت إ ة أل ارت يل لارتربس ر  ،مث تنإلرت ت ارت ستل ات ارت ياق ةب " لي ة ل ام اا
ةلض ل

بس ر ارتر ل ان هم إ ت إ ة إ سة ا إة"إن إت ة ي ة يف اث إة ،

لا ض ارت ستل ات اثب ف ةهل ةإش ة ل ام اا ل

حب

ل ارت ؤي ارتتل ي

لص بتهإ ةإرتت"إة ل امل يف ان هم إ ت إ  ،لاخت تف ارت ستل ا ي ارتتا لر ة ل امل ب
امبس ةل حب ال ارتت"إةب ارتيس ت لأمنلكج ارتر" اساليةل ان إ تإ .

هم إ تإ لةهلعه يف اسصيح لارتتي ي ارتر" ر

ارتس

ارت اى ر 557

لت أع امبس ارت إن ارت ستل يس ل امل يعإ ا ا ي ي جمب ارت"بم  ،لأرت" ت ه إ
هم لع ي لة ة ل تس إ ل  :ش إا ا ارتتي ي يف ارت ق هم إ ت إ
ل ارت ستل
لهم ا إسن  ،مث ا ض ارت ستل س ل األة ا ة ل امل ب ل ة ن لا  :هم إ ت إ
ارت إا اي ع  ،لي ات ارت ستل ه مس رة إض ا لارت ة ة ل األ ع ا ل هم إ ت إ
لارت"بم ارتهلليف  .أةإ ارت ستل هسل ا مإ ارتن لر ةل ا ن ض حب إا ة ن لا  :ارت إا
اساليةل هم إ تإ لن" ه رتب ب .
لاخت تف امل عل أامإرت و جببس ختإة
ارتيت ةإ ت ابى ارتنحل ا يت:

ث ه إ ارتت إ ا ت إةل رتبم عل  ،لارتتلص إت،

 .7اسشإعة ة إمهلع ارت"ت رة لارتت إل امل م ارت ر ا ة أل املعالس إت املنظم  ،ل
املعالسإت اث"لة لاألىب لة اس ارتتح ابى ت ي ى ا ارتنل ةل ارت مل اممإال.
 .5عا لة اسيس س "ل لامل ه ارت إملل رتبر" اسال يةل لاي إع ةإة إت ارت إ
اسال يةل لاملس امل رتب اال إت لاألحب إث ارتيةلي إىل تنظ ف عل ات ت"لين رترإا ة
ارتتإ أل ارت تإب يف ارت إ اساليةل.
 .4ارتتنلي و ةربن إة اسيس س "ل يف اال تر إ ة ايث ارتر" يف ارت إ اسال يةل،
لةربن إة امل ه ارت إملل يف ارتر" اسال يةل امل إص  .لعالةم إ إىل ةلاص ب اال تر إ
ة ايث لةر" يل ة ع ةإرتت إل ة م املعالس إت ارت بم لاألسإعد لارتتح يف ارت إ
اساليةل.
 .3اسش إعة جبه لع بت املإةس تر لارت ستل اه يف امإة إت لامل إى امل ة ارت يل
أال هملا ة اال ه إل امل عل لة ا ال األل اق ة م ارتت إ أل امل إسأل .ل املعالس إت
اث"لة األىب لة اس ارتتح لارتت" ليل اب ى اس إعة ة ل ى ه ارتتي ة لت م مه إ
ةست"تيا ضمل ة اة املعل ات لاملبت" إت.
امه إت املنظم لةإرتت إل ة م املعالس إت كات ارت ي اب ى إا إعة ت مج
.2
أامإ إ تإ إىل ارت ة ت مج ةلضلا  ،تملم هم إ تإ يف ة"إن و اث" " ل ارت ر يتس م
ةم " ه لأعةو.
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ت"إ ي ابم

 .6ارت الة إىل إن إ س ال ل هم إ ت إ رتبر" اسال يةل ،لعة ة أامإرت و يف
ارترباة ارتت ب م لارتت"لين  -ال ال مإ يف ة بيت املإةس تر لارت ستل اه -مل إ ه األام إ
ة ل عل ةه ف يف ت " ل املب" ارتن" ي ان ارتت إ أل .لت ال ا ة ارت رباة لامل إ يم
ارتتح ةنإ ابى " إ تإ .
 .1ارت الة إىل ارت نإي ةإمإن ب ارت مب ل لارتتات " ل يف " إ ت إ  ،لتر ب و يف حب
ارت"ملإيإ املستي ة ارتيت ةف ارتر ع لايتم إت لاألة اسالية  ،ال ال مإ مبإ يتهل ل ةإمإن ب
ارتيةلر لارت" مل.
 .3تنظ ف ةبت" ى ابم ل ل مل ه عة تا ق إرت ه إ إ ت إ  ،مل اال تهإ ة ا ال
ابم ةستر مل  ،مبإ يرل أ "إ إ تإ "هإ يف امل إم لارتن" .
 .9تإا أام إ امل عل يف ست إب ير ةن و بت ارت ب ف لاملهتم ل لاملعالس إت
األسإعد لارتتح  .لكرت ت ة اال ترإعة ارتت إ أل ة ل املي ظ إت ارت يت أة اىإ امل "ت ل
لاملت خبل .

عروض مختصرة
إعداد :حنان لطفي زين الدين
 .1بؤس الدهرانية :النقد االئتماني لفصل األخالق عالن الالدين ،طه عبدهاعرمحه،
رمحاررعرمحديضاء:عرمحشدكةعرمحع،بيةعمحألحباثعورمحنش ،ع4112م ع191عصفحة.

ع

رمحه هها رعط ه ه عبده ههاعرمح ه هه ،ع ي ه ه عمغ ه هه ،عم خص ه ه عيفعردلنط ه ه عو ه ههفةعرمح غ ه ههةع
ورألخ ه .عويعههاعأحههاعأبهه ،عرمحف سههفةعوردلفك ه،ي عردلعاص ه،ي .عورمحاا،رةيههةعمحاي ه عا ه :عرلم ه ع
رأل كههارعرمحههيعيع نقهههاعرمحع مههاةي عوي،ددوهنههاعحه عرمحههاي عورمحه ح عورمحعقيهها .عويدههاأعيفعرمحدهها ع
رألو عبع،ضعم عماتعرمحهاا،رةينعوينقضههاعبشهك ع امه .عبعهاعكمحهععيعه،ضعمحنهاعمشه،وب ع
ا ه عورمحقهها عب ه عرمحعق ه عورمحههاي عو ه عبههادعم ه عرمحق ربهها:عرآلياتيههة عورمحشههاااية عورمحفط،يههة ع
ورجلمعيههة عورإلياربيههة.عمثعيدههاأعرمحدهها عرمحثهها عم نههاو اعردلق ههاي عمه عمفكهه ،عرحلارثههة عو يه ع
اهام رعأاه عمهاعجهاءتعبه عرحلارثهةعمه ع كه،عوببهار فع قفه رعمهاعي قيه عبمحهيه عمفكه،وعرحلارثهةع
رمحغ،بية.ع مهاعرة قهاعزلاومحهةعبنهاءعديه عب مها عمهابمعاعبفضها عمهخخ ك عبه عرمحهاي عمه عزلاومحهةع
تنحيةعردلمارساتعرمحاينيةعبشك عبام .ع
 .4منط ال تالالدبير االخالالتق مالالن خالالق أعمالالا ط ال عبالالد الالالرحمن ،ه عرمحنقههار ع
رمحاررعرمحديضاء:عرمحشدكةعرمحع،بيةعمحألحباثعورمحنش ،ع4112م ع141عصفحة.
ردلؤمحه ه عأسه ه اكعيفعردلنطه ه عجبامع ههةعزلم ههاعرخل ههام عبامح،ب ههاف.عويفعاه ه رعرمحك هها عتن ههاو ع
ردلؤمح ه عتههابخعر خ ه ع منط ه عبههىعب ي ه عط ه عبدههاعرمحهه ،عمشهه،وب عرمحف ههف عرمحفكهه ،ع
مدين ه اعأة ه عمفكهه،عمح ه عرة هها عأص ه عي مث ه عيفع ة ه عم ه م اعم ه عةاحيههةعوب،بي ه اعم ه عةاحيههةع
أخ هه،وفعورة هها ع ،ب ه عي مث ه عيفعرةض ههمام عمح ف س ههفةعوبمج ههابه .عورمحك هها عمك ه عم ه ع
ص ه ه ن:عرألو عبعن ه ه ر ع مع ه ههاقعمنط ه ه عر خه ه ه عرمحعام ه ههة عتن ه ههاو ع يه ه ه ع اب ه ههاتعبعه ه ه ع
رمحف سههفة عوأدبيههاتعردلنههان ،عومنطقيارههاعرمحع،بيههةعرإلسه ميةعمنه علهها عرمحومهها .عورمحثهها عبعنه ر ع
عواه ه عي خ ه عم ههاد اع ف ه عرألس ه اكعط ه عب ب ههارداا ع
م ه عأج ه عن ي ه عمنط ه عر خ ه
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وي ضم عيفعمادته عرمحكثهخعشلهاعوردعيفع ابهاتعطه عبدهاعرمحه ،عومؤمحفاته عحه عرمحعمه عرمحهاي ع
وجتاياعرمحعق عو ق عرمحف فة .ع
 .8نقالالد الة الالة العربيالالة الفصال  :نظالرا فالالي قالالنانين تطنرهالالا وبة ال المهجالالنر مالالن
ألفاظه الالا،عبد ههاعرتعأيه ه عرألبش ههخ عرمحك يه ه :عو رر عرألول هها عورمحش ههؤو عرإلسه ه ميةعورل ههةع
رمح ب عرإلس م ع4112م ع413عصفحة.
مؤمح ه عا ه رعرمحك هها عأس ه اكعمغ هه ،عحاص ه عب ه عرإلج هها عيفعرألد عرمحع هه ،عبم ه ع
م جهعاعبامح ن ي عدلاد عرمح غةعرمحع،بيةعوزل،ررا عومح عرمحعاياعمه عرألحبهاثعيفعرلها عرمح غهة.عويفعاه رع
رمحك هها عب ههنع يه ه عأ عرمح غ ههةعت مح ههاعس ه ه ةعمه ه عرمحق رب هها عوأ عت ههامخااعته هامخعمحنظامه هها.ع
وي هخمح عرمحك هها عم ه عأربعههةع ص ه عرألو عبعن ه ر :عأ عتطه رعيضههم عم ه قد اعمشهه ،اعمح غههةع
رمحع،بية؟عولاعتناو عكمحععم عةاحييعرحملها ظ عب ه عرألصهامحةعورمح طه ي،عمه عرمحهارخ عورمحثها :ع
مورياعوخصا عرمح غةعرمحع،بيهة عمفنهاراع يه عررامههاعبهاجلم دعورمح حوه،عوم دهحاعمهاوع نااها ع
ورمحثامحه :عب رمه عرمح طه رعرمح غه عومظههاا،م عم دههحاعمظههاا،عاه رعرمح طه رعو يه عت فه ع يه ع
رمحع،بية عورمح،رب :عأسامحيبعب عرألمحفاظعيفعرمح غةعرمحع،بيةعرمحفصيحة عشارح اعبياااعبامح فصي  .ع
 .2فالالي سالالؤا العةمانيالالة :اإلشالاللاليا التاريخيالالة واآلفالالا المعرفيالالة عرمحدشههخعرب ه حع
(مشه هه ،اعومن ه ههقاو عرجلور ه هه،عومحدنه هها :عرب ه ه عرمحنه هها عمح نشه هه،عورمح ي ه ه عودررعرمح،ور ه ههاعرمحثقا يه ههةع-ع
ةاش،و ع4112م ع833عصفحة.
أسه عيفعببهاردعاه رعرمحك ها عبهادعمه عردلهؤمحفنفعحيه عي هخمح عمه عحبه ثعليمهةعمحعهادع
م ه ه عرمحده ههاحثنعرأل ه ههادديينعرمحعه هه ،عوا ه ه عمع ه هها عردله ههنه عوردل د ه ه عبعيه ههاراعب ه ه عرمح ه ههوا ع
رمح ياس عرحلاد.عوي ضم عرمحعاياعم عردل ردي عرمحف فيةعورمحع ماةيةعورمحاينية عمنهها:عرإلسه مع
ورمحع ماةيههة عورمحع ماةيههةعوردل رطنههةعيفعرمحد ههار عرمحع،بيههة عورمحههاي عورمح ياسههة عورمحههاي عورمحع ماةيههة ع
ورخل عم عرإلس مع(رإلس م بياو عوتهاري عرمحع ماةيهة عورمحكني هةعرمحكاث محيكيهة عباإلدها ةع
بىلعرحلاي عب عبع عرمحف سفةعمث عةي شي عوااب،ماس.ع ماعأ عرمحك ها عي هع عضله عته خع
رمحفه ه عورحل ه ررعمههاوءعوم د ه بيةعبشههخ عمجي ه عا ه معردل ردههي عردلثههخ عمح وهها عخص ص ه اعيفع
خضه عرمحصه،ر عرمحفكهه ،عورمح ياسه عرمحه عررتههدرعومههاعيهور عيه،تدرعمههاعمنه عبقه د.عمحه ر ع هه رع
رمحك ا عزلاومحةعمح قا عرأل كارعبط،يقةعور يةع خس عمح حاورع حقا .ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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 .2العةمنالالة مالالن الالالداخل :رصالالد تسالالر التأصالاليق العةمانيالالة إلال فلالالر التيالالارا
اإلسقمية المعاصرة ،رمحدشخعبصامعردل،ر ش عرمحقاا: ،عم ،هوعتفكه،عمح دحه ثعورمحاررسهات ع
4112م ع819عصفحة.
ردلؤمحه عحاصه عب ه عرمحهها ررمعيفعرمحفقه عوأصه مح عومحه عرمحعايههاعمه عرألحبههاثعيفعرمحعقيهها ع
ورمحفق ه عوب ه معرمحع،بي ههة.عويفع اب ه عا ه ر عب ههاأعردلؤمح ه ع قام ههةعتد ههنعرمح ع ههارضعب ههنعرمحع ماةي ههةع
ورمحاديق،رطيههةعمه عجهههةعورإلسه معمه عجهههةعأخهه،و عمثعررحعي،صههاعر ضل،ر ههاتعرمحعقا ايههةعرمحههيع
ولع ه ع يهههاعرحل ،ههاتعرإلس ه ميةعيفعرمحعههاقعرمحعهه ،عم نههاو اعمشههار اراعرمح ياسههيةعومهادة هههاع
محألح هور عرمحع ماةيههةعبىلعدرجههةعتكههادعتنههخوعمههاعب ه عرمحههاي عرإلس ه م .ع مههاعي،صههاعردلؤمح ه ع
رألسههدا عرمحنف ههيةعرمحارخ يههةعمحههاوعمن ههةعرحل ،ههاتعرإلس ه ميةعرمحههيعأدتعحلههاوثعكمح ههع ع
م ناو اعبع عرألمث ةعورمحشعرااعمه عدرخه عرحل ،هاتعرإلسه ميةعةف هها.عولهاعةده عردلؤمحه عبىلع
دهه،عور عبص ه حعرمح ص ه ررتعرمحفك،يههةعيفعرمحعم ه عرإلس ه م عم ه عأج ه عبنههاءعصهه،حعرإلس ه معيفع
رألمةعم عجايا.
 .6الشنرى :عقند من الذكريا الجميةة ،سع دعبه عب ه عرحلهارث عم هقر:عبيه ع
رمحغشامعمح نش،عورمحرتمجة ع4112م ع33عصفحة.
ردلؤمح عشل عبم رعب عتخسي عرل عرمحش روعيفعبمها عواه ع اتهبعمقها تعأيضها.ع
ي ناو عا رعرمحك ا عب،د اعم جوراعدلصط حعرمحشه روعوتطديقه عبنهاعرمحعه ،عمنه عرمحقهام عمشهخراع
بىلعتطديق عيفعس طنةعبمما عومدين اع يه عأ عرمحعايهاعمه عرمحهاو عرمحع،بيهةعت ه ماعمه عمدهاد ع
رمحشه روعأساسهاعدلمارسههاراعرمح.دلاةيههة.ع مههاعكمه عاه رعرمحك هها عبهها عمقهها تعمح مؤمحه ع هها ع
لاع دهاعم ناو اعك ،يات عيفعرل ه عرمحشه روعوم ع،دهاعمحألبه معورألشهخايعرمحه ي عسها رع
يفعرمحعمه عرمح ه ط عيفعبممهها عبهههرر ه عوأ كههارا عودررسههار عبدهها ةعبىلعبم هه عب ه علضههاياع
رجمل م ه عوح هههاعوم ههاةا عرحلك مههةعيفعرمحقيههامع ههؤومحيارا.عويفعرمحك هها عت ثي ه عبامحص ه رعرمحههيع
تدهنعمه نف عرل ه عرمحشه روعوردلدههىعبهه.ع هرترتع منيههةعسل فههة عبدها ةعبىلعمشههار اتعردلؤمحه ع
ةف عيفع عامحياتعمح ش رو.
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 .1نظريالالة الشالالنرى فالالي اإلسالالق وسالالبل تفعيةهالالا كنظالالا سياسالالي ،أرلههاعربي ه عأب ه ع
رمحع عرمحقاا: ،عدررعرمحع معمح نش،عورمح ي ع4112م ع129عصفحة.
ردلؤمح عباح عيفعرمحفقه عرمح ياسه عومحه عبها عمؤمحفهاتعيفعرلها عرمحشه رو.عواه رعرمحك ها ع
يعاعم عردل،رج عرمحيعت ناو عرمحش روع نظامعسياس عمه فعبكعي حاثع ي عردلؤمح عبه عمعهىع
رمحش ه رو عوب ه عأس ههها ع مههاعي نههاو عتههاري عرمحش ه روعيفعرإلسه معورمحعصهه،عرحلههاي .عويشههخع
ردلؤمح عبىلعأ عرمحش روعلاع م،د عمحك عت ه عيفعبسعادعحيا عردل من عوكمحهععيفع ه عمهاع
عيفع
خيصههه عوي ع ه عم ه .ع مههاعيدههنعبع ه عرألمث ههةعب ه عرمحش ه روعيفعرإلس ه م عويشههخعأيض ه ا ع
اب عبىلعرمحف،و عرمحيعمتيوعرمحش روعب عرمحادي ل،رطية .ع
 .3الرواية العربية الجديدة :السرد وتش ّلل القيم ،بب،راي عرحلوه ،عدمشه :عرمحنايهاع
مح اررساتعورمحنش،عورمح ي ع4112م ع863عصفحة.

ردلؤمح ع اتبعوةالاعمغ. ،عويفعا رعرمحك ا عي،وعردلؤمحه عأ عرمح،وريهةعبحهاوعرمحقنه رتع
رتعو شه عردل ه رع يههها عويقههامعتههخم تعةقايههةعمح نصه يع
رألساسهيةعمح صههي عخطهها عرمحه ع
رمح،ور يههةعرجلايهها عرمحههيعأصههدح ع عمته عمه عل،يههبعأوعبعيههاعمههاعيههؤر عرمحه رتعرمحع،بيههةعوورلعهههاع
رمحفع ه .ع مههاعأ عرمحك هها عي ه رعرمحض ه ءعب ه عبع ه عرألل ه معرجلايهها عيفعرمح،وريههاتعرمحع،بيههة ع
مش هخراعبىلعرمح ثدههاتعرمح ه عي ه عب ه ع ردلغههام،و عرجلههاد عيفعرمحك ابههة.عوي ك ه عرمحك هها عم ه ع
ت ههعةع ص ه عا ه :عيفعزلك ه عرمحع دههة عيفعرحملك ه عرمح،ور ه عوم ههاءمحةعرمح رل ه عرحملك ه عرمح،ور ه ع
بنعرمح و،يبعوم اءمحةعرخلطا عرحملك عرمح،ور عومك ةاتعرمح ،د عرحملكه عرمحه رأعأوعرمح،وريهةع
رمح رتي ه ههة عرحملكه ه ه عرألر ي محه ه ه ج عرحملكه ه ه عرإلي،وتيكه ه ه عرحملكه ه ه عرمح،ور ه ه ه عورمح ه ههاري عردلن ه ه ه ع
ورذلامش عرحملك عوروريةعرألط،وحة .ع
9. Nationalism, Language, and Muslim Exceptionalism
(Haney Foundation Series), Tristan James Mabry, University of
Pennsylvania Press, February 2015, 264 pages.

بن ه ر عرمحك هها عبامحع،بيههة:ع القنميالالة والة الالة واسالالت نائية المسالالةمين .عردل عؤمح ه ع(ت،س ه ا ع
مههاب ،وعبههاقعسياس ه عحاص ه عب ه عرمحهها ررم.عيفعا ه رعرمحك هها عيشهه،حعردلؤمح ه ع رس ه ثنا يةع
ردل من عم عحي عردلع قارتعرخلاصةعم عورمحيعلاعنامح عمع قارتعرمحق ميهةعرمحهيعين مه ع
بمحيههها عورمح حههاياتعرمحههيعت ه رجهه عخص ص هاعيفعرمحههاو ع هخعرمحع،بيههة.ع مههاعكههاد عبههخ عانهها ع
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ب لهةعبك هيةعبهنعرإلسه ميةعورمحق ميهةعرمحع ماةيههةعرمحع،ليهةعرمح غ يهة.عي كه عرمحك ها عمه عأحههاع
بشهه،ع ص ه ا عا ه :عردلقامههة عرألم ه عرإلس ه مية عرمح غههاتعرمحق ميههة عرمحعهه ،عبادلعيههارعرحلههاي ع
روربههرعرمح غههة:عأ ه،ردعرمحع ه،ر عرمح ههكا عرألص ه ي عيفع رجلدهههةعرجلايهها :عبيغ ه رعسههينوياة ع
رمحثقا ه ه ههةعردلطد ب ه ه ههةعور ح و ه ه ههاج:عس ه ه ههكا عرمح ه ه ههناعيفعرمحدا ه ه ه ه ا عرمح ح ه ه ههاثعبىلعرألم ه ه ههة:ع
رمحكشههمخي عيفعرذلنهها عمه عرمحق ميههةعبىلعرإلسه مية:عرإلتشههي عيفعأةاوةي ههيا عرجمل مه عرمحههاي ع
مقاب عرمح ن عرمحق م :عردل روي عيفعرمحف دن عرمحق ميةعورمح غةعورإلس م .ع
10. Religion, Secularism, and Constitutional Democracy
(Religion, Culture, and Public Life), Jean L. Cohen & Cécile
Laborde (Editors), Columbia University Press, December 2015,
464 pages.

بن ه ه ر عرمحك ه هها عبامحع،بيه ههة:ع الال الالدين والعةمانيال الالة والديمنقراطيال الالة الدسال الالتنرية الال الالدين
وال قافالالة وال ي الالاة العام الالة .عوا ه عم ه ع ،ي هه،ع(جههنع ه انعوسي ههي ع ب ه ردوعيض ه عا ه رع
رمحك هها عخ صههةعجهههاعبههادعم ه عردل هؤمحفنعيفعأربعههةعأج هورء.عرألو عبعن ه ر عح،يههةعرمحههاي عأوع
حقه عرإلة هها عوي نههاو عح،يههةعرمحههاي عومصههخعرمحع ماةيههة عورمحههاي عب ع هها ع امحفه اعأوعرايههاراع
أوعرلهه،دعديه عورإلسه معوردل ههيحيةعيفعرحملكمههةعرألوروبيههةعحلقه عرإلة هها .عأمههاعرجلههوءعرمحثهها ع
هيةعوح،يههةعرمحههاي عوكمحههععبطهه،حعبهها عم د ه بات عمنههها:عببههاد عرمح فكههخع
ي نههاو عرمح مؤس ه ع
بامحع ماةيةعرمح ياسية عوأوروباعورمحع ماةية عوررتداطاتعدي عرمحاومحةعوردل رطنةعم عهاد عرمحثقا هات.ع
ويفعرجلههوءعرمحثامحه عردلعن ه عبامحههاي عورمح ي.رمحيههةععورمحاديق،رطيههة عيعهه،ضعرمحك هها عحياديههةعرمحع ماةيههةع
ورمحههاي عورخلههخ عبدهها ةعبىلعرجلههار تعرمحاينيههةعورمح .ي ه،رتعرمحعامههة عوبع ه عرألح ه ر عردل ع قههةع
حب،يههةعرمحههاي .عأمههاعرجلههوءعرألخههخع يحم ه عبن ه ر عرمح ههياد عورمح عههادعرمحقههاة عيفعرمحههادي ل،رطياتع
رمحاس رية عوي ناو عتعادعرمح ش،يعاتعردلدنيةعب عرمحاي عيفعسيالاتعسل فة .ع
11. Islam and Secularity: The Future of Europe's Public
Sphere (Public Planet Books), Nilüfer Göle, Public Planet Books,
October 2015, 280 pages.

بن ر عرمحك ا عبامحع،بيهة:ع اإلسالق والعةمانيالة :مسالتقبل أوروبالا فالي المجالا العالا .ع
ردلؤمحف ههةع(ةي ه ه ،عجه ه وعأسه ه اك عيفعب ه ه عر ج م هها عيفع ،ة هها عور ه ه عباررس ههةعرإلسه ه معيفع
أوروبهها.عوت نههاو عيفعا ه رعرمحك هها عم د ه بنعمهمههن:ع ه ع عرمحع لههةعبههنعرإلس ه معورحلارثههةع
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رمحع ماةيةعرمحغ،بية عوأثه،عوجه دعردل ه منعيفعأوروبها.عي كه عرمحك ها عمه عصاةيهةع صه :عرجملها ع
رمحع ههامعوررءعثناي ههةعرمح ههاي عورمحع ماةي ههة عوت ههال تعحه ه عرحلارث ههةعرمحع ماةي ههة عوح ههاودعرمح ههاي -
رمحع ماةيه ههة:عرمحاومحه ههةعورجمله هها عرمحعه ههامعورمح ه ه رت عوشه ههدكةعرمحق ه ه عرمحع ماةي ه ههة:عرحلضه ههار عوردل ه ههاحةع
ورجلن ههاةية عورمحطديع ههةعرجلناري ههةعمح مو هها عرمحع ههام عورإلسه ه معرمحع ههام:عرلوعجاي هها عون ههي تع
جايا عورمحثقا ةعرمحعامةعورمحف عورإلس م:عمتثا ع تخ شعدي يه عيفع يينها عومشهك ةعأوروبهاع
م عرإلس م:عماعا عردل قد ؟
12. Pious Practice and Secular Constraints: Women in the
Islamic Revival in Europe, Jeanette Jouili, Stanford University
Press, May 2015, 272 pages.

بنه ر عرمحك هها عبامحع،بيههة:ع ممارسالالة التقالالنى والقيالالند العةمانيالالة :النسالالا فالالي الصال نة
اإلسالالقمية فالالي أوروبالالا .عردلؤمحفههةع(جاةيه عجه ي وعأسه اك عيفعرمحاررسههاتعرمحاينيههةعيفعجامعههةع
بي هه.و.عوتش ههخعيفعاه ه رعرمحك هها عبىلعأ ع ي ههاد عردلمارس ههةعرمحايني ههةعمح م ه منعردل محه ه دي عيفع
أوروبههاعأصههدح عمههابا اعمح ق ه عمدينههةعأ عرمح شه،يعاتع عت ههع عمح قييههاعمشههار ةعردل ه منعيفع
رجملهها عرمحعههامع ح ههب عب ه عومح شههكي عرمح ه عرمحشخص ه عمح م ه من عوخص ص هاعرمحن ههاء.ع
وتدنعردلؤمحفةعأ ععرمحن اءعي رجه عص،رباتعأخ ليهةفعبكعي مهول عبهنعسهعيه عألسه عحيها ع
ي ه عبامحعف ههةعوتط عه ه عبىلعم رجه ههةعرمح مثي ه عرمح ه ةعمح م ه منعيفعرجمل م ه .عويفعرمحك هها ع
أيضه ه اعب ههادعمه ه عردل ده ه باتعورمح ح ههاياتعرمحي مي ههةعرمح ههيعجتامه ههاعردله ه،أ عردل ه ه مةعيفعأوروب هها ع
ورمح ص ررتعرخلاطئةعرمحيعحيم هاعرمحناسعب عردل ماتعوي ع عرمحك ا عمح دياهنا .ع
13. Islam, Context, Pluralism and Democracy: Classical and
Modern Interpretations (Islamic Studies Series), Yaser Ellethy,
Routledge, December 2014, 354 pages.

بن ه ر عرمحك هها عبامحع،بيههة:ع اإلسالالق والسالاليا والتعدديالالة والديمنقراطيالالة :تفسالاليرا
كقس الاليلية ومعاص الالرة .عردلؤمح ه ع(ياس هه،عرمح يث ه وعأس ه اكعج ههامع عمح اررس ههاتعرإلس ه ميةعيفع
أم ه ههرتدرم عومحه ه ه عرمحعاي ه ههاعمه ه ه عرألحب ه ههاثعورمحك ه ههبعردلنشه ه ه ر عبامحع،بي ه ههةعورإلصل يوي ه ههةعورمحي ةاةي ه ههةع
ورذل محناية.عويفعا رعرمحك ا عيدح عردلؤمحه عيفعرمح غيهخرتعب ه عد تعرألمحفهاظعوأسهامحيبع
رمح ف هخعوردل غهخرتعرمحثقا يهة عويدههنع يه عأ عرمح قامحيههاعرمح خوي يهةعتقههامعأ كهارراعومنههاح عم ن بههةع
ديك ه ه عرس ه ه خارمهاعيفعرحل ه ه رررتعردلعاصه هه ،عح ه ه عرمح ه ههيا عر ج مه ههاب عرمح ياس ه ه عمح فك ه هه،ع
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رإلس م عرألصي .عي ك عرمحك ا عم عس ةعأجهورء عاه :عردلقامهة عمعضه ةعدررسهةعرمحظه را،ع
رمح غ ية عردلصهادرعورمح هخوي تعرمحك سهيكيةعمح طه ر:عبهنعرمح ق يهاعور ب كهار عحه عرمح عاديهة ع
حه ه ه عرمحادي ل،رطي ه ههة عرخل ص ه ههةعور سه ه ه ن اجات.عويش ه هه،حعرمحكات ه ههبعمفهه ه ه معرمحشه ه ه روعمحغه ه هةاع
ورصط حا عو ي عأهناعرمحداي عرإلس م عمح ادي ل،رطيةعمديناعرمحف ،عبينهما .ع
14. The Qur'an and the West, Kenneth Cragg, Georgetown
University Press, January 2016, 244 pages.

بن ه ر عرمحك هها عبامحع،بيههة:ع القالالرون وال الالر .عيعههاعردلؤمح ه ع( يني ه ع ه،رووعم ه عأب ه ،ع
هاع
مف هه ،عرمحقهه،ل عرمحغ ه،بين عمح ه عرمحعايههاعم ه عرمحاررسههاتعرمحق،لةي هة عولههاعت ه يفعبههامع.4114عمحقه ع
هها عك ههاد عب ههخ عب ه ه عرمحغ هه ،عأ عيض ههع رع رإلم.يامحي ههةعرمح،وحي ههة عجاةده هاعوأ عي ع مه ه رع يه ه ع
يطدق عروحعرإلس م عوسع عيفع اب عا رعبىلعدررسهةعرمحقه،ل عبشهك عبميه عو هه عجايها.ع
ي ك عرمحك ا عم عرث عبشه،ع صه ا عاه :عرإلذليهةعرمحعميقهةعيفعردل له عرمح رحها عرألشهخايع
رحمل ه ه :عمحي ه ه رعلذل ههةعكو عم كي ههة عرمح رتي ههةعردلش هه،وبة ع ههاتعرمحص ههار عرمحنقط ههةعردلهم ههةع
مح ع ماةي ههة عرمحا مح ههةعردلفعم ههةعمحألمحف ههاظ عحيثم ههاعوج ههاعرمحق ههبعم ههاعيفقه ه عرمح ك ي ه عبادلظ ههاا،ع
ورمحفنه عورمحطقه سعرمحضه،ورية عرمحطاومحههةعورمحه ر  ،عرمح،ح ههةعيفعرمحط،يه عرمح ياسههةعردل هؤومحةعبذليهعا ع
بذلناعردل ؤو عبش،ي ا.
15. The Anxiety of Erasure: Trauma, Authorship, and the
Diaspora in Arab Women's Writings (Gender, Culture, and Politics
in the Middle East), Hanadi Al-Samman, Syracuse University
Press, December 2015, 312 pages.

بنه ه ر عرمحك هها عبامحع،بي ههة:ع القةال ال م الالن الم الالن :الص الالدمة والت الالألي والش الالتا ف الالي
كتابالالا الم الرأة العربيالالة .عردلؤمحفههةع(انههاد عرمح ههمعا وعأس ه اك عجامعيههةعيفعرمح يههاتعردل حهها ع
م خصصههةعيفعرألد عرمحعهه ،عرحلههاي .عويفعا ه رعرمحك هها عتص ه وعردلؤمحفههةعرآلثههارعرمحع جيههةع
رمحههيعتههنو عب ه عرمحع ه د عمحويههار عرمح ههاري عردلن ه عوت ههاء عب ه عمعههىعتط ه ي،عرمح ه ب عرمح ه ط ع
رجلنههار عم ه عرمحش ه اتعم ه عر رتدههافعب هامح ط عيفعرمح ل ه عةف ه .عي ك ه عرمحك هها عم ه عصاةيههةع
ص عا :عردل،أ عرمحع،بيةعوجت،بةعرمحش ات عرمحق عمه عرحمله عم رييهععرمح هخ عرمح رتيهة عرمحصهياع
يفعرمحشه ات عر ة قهها عباألمههةعمه عبمه عحقه عرألمحغههام عاههاكجعبههامعر رتيههاحعورذليمنههة عبده رع
رحلاود ع ه عردلؤرشفاتعورألس،ررعردلك بةعرمحيع عديك عل ذلا .ع

قواعد النشر وتعليمات إعداد البحوث
 يشرتط يف البحث أن يتوافق مع أهداف اجملمة وحماورها ،وأن يرترتاو جمهرتب رت سرتتة الفف
– عشرة الفف كمهة مع اهلوامش ،وأن ف يكون قد نُشر أو ق ّدم لمنشر يف أي مكان الخر .واجملمة غري
ممزمة إعادة األحباث إىل أصحاهبا سواء نشرت أم مل تنشر.
 تنظم مادة البحث ضهن مقدمة مناسبة جوايل مخسهائة إىل ألف كمهة تتضرتهن ارتان موضرتو
البحث وأهدافب وأمهاترتب وبباةرتة األد ارتات ااترتوافرة جولرتب .وخاتمةة رتنس اجمرتم تتضرتهن خ صرتة البحرتث
وأهم نتائمب وتوصااتب .وااقصود خب صة البحث هنرتا هرتف فكرترة مركرتزة جملهرتك األفكرتار األساسرتاة الرت يرتود
الباجرترتث أن يتمرترتب تسكرترتري القرترتار إلاصرترتا ،وااقصرترتود النترترتائي ااضرترتافة ااةرفارترتة الرت رترتك قهرترتة البحرترتث وأفضرترتك
عطرتاء لصرتاجبب يف موضرتو البحرتث .وااقصرتود التوصرترتاات ارتان األسرتلمة الرت أاارهرتا البحرتث وجا تصرترتا إىل
إ ا ات عن بريرتق مزيرتد مرتن البحرتوث ،وكرتيلن ارتان القرترارات الرت تقتضرتف مرتن ااةنارت رمرهرتا األخرتي هبرتا
إصرت جاً لمواقرترتع .أمرترتا جسة البحة الرئاسرترتف فترترتنظم مادترتب يف عرترتدد مرترتن األقسرتام  5-3مرترتع عنرترتاوين فرعارترتة
مناسرترتبة لكرترتك قسرترتم مرقهرترتة كمهرترتاتا أوفً ،واانارتاً ،واال رتاً ...وإيا لرترتزم تقسرترتام أي عنرتوان إىل عنرترتاوين فرعارترتة
فإهنا ترقم ررقام 1و 2و3
 يةطى صاجب البحث اانشور عشر فص ت (مست ت) من حب ب اانشور ،ويكون لمهممة
جرترتق إعرترتادة نشرترتر البحرترتث منسص رت ً أو ضرترتهن هوعرترتة مرترتن البحرترتوث ،مغترترتب األصرترتماة أو مرت رتاً إىل لغرترتة
أخرى ،دون اجا ة إىل استليان صاجب البحث.
 يكون التوااق يف مة "إس ماة ااةرفة" عمى الو ب التايلا
 افلتزام قواعد التوااق ااةهول هبا يف اجملمة.
 توااق اآليات القرالناة ةد نرت اآليرتة مباةرترة يف اارتي ولرتا يف اهلرتامش ويرتتم يلرتن رت
قوس مع وضع اسم السورة تماصا نقطتان رأساتان مث رقم اآلية؛ م رتالا (البقرترةا -78
)87
 توارترتق األجادي رترتث الش رتريسة رترتالر و إىل كت رترتب اج رترتديث ااطبوع رترتة ااة رترتارة إىل الكت رترتا
ااطبرترتو و ةرترتد يلرترتن اسرترتتكهال ارترتع ااةمومرترتات الببموغرافارترتة مرترتن دار نشرترتر ،إىل مكرترتان
النشر..
 عن رت رترتد تواا رت رترتق الكت رت رترتب أو اجمل رت رت ت ي رت رترتتم الرتكا رت رترتز عم رت رترتى الب رت رترتدء افس رت رترتم األخ رت رترتري لمه ل رت رترتف
واسرتتكهال اانرتات التواارتق الببموغرافارترتة دبرتا فاصرتا مرتد النشرترتر والكترتا ودار النشرتر ،وسرتنة
النشرترتر وأرقرترتام الصرترتسحات واأرترتزء الرترتيي أخرترتيت منرترتب ااةمومرترتة ،مرترتع ضرترترورة إ رترا عن رتوان
الكتا أو اجملمة اخلط األسود الغامق.

قسيمة اشتراك في إسالمية المعرفة
أرجو قبول /جتديد اشرتاكي بـ ( )......نسخة اعتباراً من العدد ( )......وملدة ( )......عام.
طيه صك /حوالة بريدية بقيمة ..............................................................
االسم ....................................................................................
العنوان ....................................................................................
...........................................................................................
التوقيع  ................................التاريخ ............................................
االشتراك السنوي
لألفراد  55دوالراً  -للمؤسسات  055دوالر أمرييكي
التسديد
عن طريق شيك مصريف مسحوب على البنك اإلسالمي األردين ألمر:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي (مكتب األردن)
جبل اللويبدة – شارع كلية الشريعة – مبىن رقم ()65
عمان – األردن
اهلاتف / 0096264611420 :الفاكس0096264611421 :
أو تحويل المبلغ إلى العنوان اآلتي:
International Institute of Islamic Thought
Jordan Islamic Bank
IBAN: JO93JIBA0020000025019410400005
P.O.Box: 925997 Amman 11190 Jordan

سعر العدد:
لبنان 5555 :ل.ل ،سوريا 75 :ل.س ،األردن 0,5 :دينار ،العراق 0555 :دينار ،الكويت0,5 :
دينار ،اإلمارات العربية 05 :درهم ،البحرين 0,5 :دينار ،قطر 05 :رياالً ،السعودية 05 :رياالت،
اليمن 055 :رياالً ،مصر 05 :جنيهات ،السودان 655 :جنيه ،الصومال 05 :شلناً ،ليبيا 3 :دنانري،
اجلزائر 55 :دينار ،تونس :ديناران ،املغرب 05 :درمهاً ،موريتانيا 055 :أوقية ،قربص 3 :جنيهات،
االحتاد األورويب 5,5 :يورو ،بريطانيا 4 :جنيهات ،أمريكا وسائر الدول األخرى  05دوالرات.
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ﲰﲑة ﻓﻴﺎض اﳋﻮاﻟﺪة

 

• ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺼﻮﰲ
اﳊﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ

ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل
رﺿﺎ ﺑﻦ اﳍﺎﴰﻲ ﲪﺪي
ّ  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳌﻘﺎﻟﺔ "اﻻﺟﺘﻬﺎد" ﻋﻨﺪ:• اﻟ ّﺪﳝﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺮوﺣﻴّﺔ
اﳌﺘﻐﲑ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪى ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻐﲑ
ّ • اﻟﺜﺎﺑﺖ و
• اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل
ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻣﻬﻮرﺑﺎﺷﺔ
 ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض، وﻣﻌﺎﱂ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،• "اﻟﺬات" ﰲ أدب إﻗﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ
زﻛﻲ اﳌﻴﻼد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ..• ﻧﻘﺪ إﻗﺒﺎل
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﺑﺪران ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﳊﺴﻦ
ّ • اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ
• أﻓﻖ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي وﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع
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إﻗﺒﺎل اﳊﻀﺎري



ﳏﻤﺪ أﻋﻈﻢ اﻟﻨﺪوي
ّ

84

ﻡ2016 /ﻫـ1437

ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺰﻳﻠﺦ



ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

• دروس ﻣﻦ ﻣﺴﲑة إﻗﺒﺎل اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ




21

84

ISSN

1729-4193

Spring 1437 AH / 2016 AC

»eÓ°SE’G ôµØ∏d »ŸÉ©dG ó¡©ŸG
¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ™∏£e ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ âÄ°ûfCG á∏≤à°ùe á«aÉ≤K á«eÓ°SEG ájôµa á°ù°SDƒe
:≈∏Y πª©àd (Ω1981/`g1401) …ôé¡dG öûY
§HQh ,É¡ë«°VƒJh á«∏µdG ΩÓ°SE’G ÉjÉ°†b π«°UCÉJ ‘ ,á∏eÉ°ûdG á«eÓ°SE’G ájDhôdG ÒaƒJ •
.áeÉ©dG á«eÓ°SE’G äÉjÉ¨dGh ó°UÉ≤ŸGh äÉ«∏µdÉH ´hôØdGh äÉ«Fõ÷G
á«eÓ°SEG Oƒ¡L ∫ÓN øe ,á«eÓ°SE’G áeCÓd ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdGh ájôµØdG ájƒ¡dG IOÉ©à°SG •
.»eÓ°SE’G ôµØdG ÉjÉ°†b á÷É©eh ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG
á«eÓ°SE’G É¡JÉ«M ±ÉæÄà°SG øe áeC’G Úµªàd ,öUÉ©ŸG »eÓ°SE’G ôµØdG ègÉæe ìÓ°UEG •
.¬JÉjÉZh ΩÓ°SE’G º«≤H É¡£HQh Égó«°TôJh á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G IÒ°ùe ¬«LƒJ ‘ ÉgQhOh
:É¡æe IójóY πFÉ°SƒH ¬aGógCG ≥«≤ëàd ó¡©ŸG Ú©à°ùjh
.á°ü°üîàŸG ájôµØdGh á«ª∏©dG äGhóædGh äGô“DƒŸG ó≤Y •
»ª∏©dG êÉàædG öûfh »ª∏©dG åëÑdG õcGôeh äÉ©eÉ÷G ‘ ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG Oƒ¡L ºYO •
.õ«ªàŸG
.áaô©ŸGh ôµØdG ÉjÉ°†b áeóÿ á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG äÉ°SGQódG ¬«LƒJ •
É¡dÓN øe ¢SQÉÁ ÉgÒZh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG º°UGƒ©dG øe OóY ‘ ´hôah ÖJÉµe ó¡©ª∏dh
á«Hô©dG äÉ©eÉ÷G øe OóY ™e ∑Î°ûŸG »ª∏©dG ¿hÉ©à∏d äÉ«bÉØJG ¬d ¿CG Éªc ,áØ∏àîŸG ¬à£°ûfCG

21

ﻡ2016 /ﻫـ1437 ﺷـﺗﺎء

¿hô°û©dGh ájOÉ◊G áæ°ùdG

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ ÉgÒZh á«Hô¨dGh á«eÓ°SE’Gh

83

º°TÉg ≥aƒe ¿RÉe :∞«dCÉJ .ÊGôªY πNóe :á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ó°UÉ≤e •

The International Institute of Islamic Thought
.Grove Street, 2nd Floor, Herndon 500
Virginia 20170 USA
Tel: 1-703-471 1133
Fax: 1-703-471 3922
URL: http://www.iiit.org - Email: iiit@iiit.org

ﻡ2016 /ﻫـ1437 ﺷـﺗﺎء

â«◊G Oƒªfi ’hQ

…óªM »ª°TÉ¡dG øH É°VQ ¿Éª«∏°S ƒHCG ó«ª◊GóÑY :∞«dCÉJ .»eÓ°SE’G ïjQÉàdG ‘ OÉ°ùØdGh OGóÑà°S’G á«dÉµ°TEG •

83

ISSN

1729-4193

Winter 1437 AH / 2016 AC

äÉ©LGôeh äGAGôb

ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ ¿É°ùfEÓd á«fƒµdG ácô◊G •

áÁôH ø°ù◊G óªfi

QGƒMh …CGQ

ïjQÉàdGh ¢üædG ÚH iQƒ°ûdG
»eÓ°SE’Gh »Hô¨dG ÚbÉ«°ùdG »`a áæª∏©n dG áMhôWCG ó≤f »`a
øªMôdG óÑY ¬W óæY »ë∏£°üŸG ójóéàdG ⁄É©e
»`a á«Lƒdƒ«°Sƒ°S áHQÉ≤e :™LôŸG á£∏°Sh π©ØdG á«©bGh ÚH º«≤dG
á«Hô©dG ájGhôdG

83

á∏«ÑM ∞jô°ûdG
¢û«ª©e øjódG õY
É°†«ØdG º«gGôHEG
áNhOƒH Oƒ©°ùe

•
•
•
•

äÉ°SGQOh çƒëH

√Éfó≤a ôµØeh ⁄ÉY :ÊGƒ∏©dG ôHÉL ¬W ï«°ûdG •

¿hô°û©dGh ájOÉ◊G áæ°ùdG

ôjôëàdG áÄ«g

ôjôëàdG áª∏c

