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 مقدمة المركز

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  السلسلة  هذه  تدخل 

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برمجية  خارطة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  إىل  وسعياً 

وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية  شاملة 

وعلم  الفلسفة،  حقول  يف  سيام  وال  اإلنسانية،  العلوم  يف  وتأثرياً 

وتاريخ  واالقتصاد  الدين  وفلسفة  السيايس،  والفكر  االجتامع، 

الحضارات. 

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو 

التايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 
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ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 

الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار 

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  االصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  عىل  املركز  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

 *    *   * 
مفهوم  حول  دراسة  نقرأ  املفاهيم  سلسلة  من  الحلقة  هذه  يف 

العلامنية للباحث اإلسالمي العالّمة محمد تقي الجعفري.

واإلصطالحي  اللغوي  مصدره  يف  املصطلح  تعريف  يتناول  فيها 
فضالً عن ظروف ودوافع نشأته يف الفكر الغريب ويف تجارب الحداثة 

عىل وجه الخصوص.

ظهور  ألسباب  التاريخي  والتحليل  بالنقد  البحث  يتطرّق  كام 
والسوسيولوجية،  الثقافية  وتداعياتها  الغرب،  يف  العلامنية  الفكرة 
حمى  يف  ظهورها  عىل  ترتبت  التي  املعرفية  اآلثار  لجهة  والسيام 
املواجهة مع اإلميان املسيحي. إىل ذلك أفرد الباحث فصالً خّصصه 

إلجراء مقاربة سجالية بني العلامنية واإلسالم.

والله ويل التوفيق
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الفصل األول

تعريف العلمانية وأسبابها ودوافعها

تعريف العلامنية واإللحاد والنظام العلامين باختصار]]]

مفهوم  وقفة عىل أصل  ـ  قبل كل يشء  ـ  لدينا  تكون  أن  يجب 

ورد  فقد  االصطالحية.  مفاهيمه  مع  بالكامل  املتناغم  العلامنية]]]، 

رشح هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية واملصادر املوسوعية عىل 

النحو اآليت:

الدينية،  والتعاليم  الرشعية  للقواعد  املخالفة  تعني  العلامنية  إن 

واالنسجام مع الروح الدنيوية، واتباع األصول الدنيوية والعرفية.

بالدنيا، ومنفصلة عن الروحانية، وغري  العلامنية مرتبطة  إن مادة 

ومخالفة  الصوامع،  عن  وخارجة  وأميّة،  وعرفية،  وعامية،  دينية، 

لألمور الرشعية، ومنحازة إىل صريورة األشياء دنيوية.

قيود  من  والتحرر  الروحانية،  وغري  الدنيوية،  تعني  العلامنية  إن 

القساوسة أو الرهبانية، وتعميم امللكية، وتخصيص األمور عىل غري 

بالقساوسة(،  يتعلق  )فيام  الروحانية  الروحانية، والخروج عن عامل 

وعبادة الدنيا، واالنغامس يف املادية، وإضفاء حالة من الدنيوية إىل 

العقائد أو املقامات الكنسية]]].

دائرة  378؛  ص   ،)Secu( مادة   ،4953 ص  فاريس،  انگلييس  كامل  فرهنگ  كاشاين،  آريانپور  انظر:   -[1[

املعارف بريتانيكا، مادة )ATH(. )مصدر فاريس(.

.Secularism -[2[

 .)ATH( 3]- انظر: د. عباس آريان بور كاشاين، فرهنگ كامل انگلييس فاريس، املادة[
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ويبقى هناك مصطلحان نرى رضورة لبيانهام هنا تكميالً للبحث، 

وهام:

بوجود  االعتقاد  وعدم  الله،  وجود  إنكار  مبعنى  اإللحاد]]]:  ـ 

الباري تعاىل]]].

 :)Laicism( ـ النظام العلامين أو ما يصطلح عليه يف اإلنجليزية بـ

مبعنى التبعية إىل الشخص الدنيوي وغري الروحاين، والخروج من 

سلك الروحانية )باملعنى األخص(، وفصل الدين عن السياسة]]].

النظام  يعترب  الربيطانية  املعارف  دائرة  يف  الوارد  للتعريف  طبقاً 

العلامين من مصاديق العلامنية؛ وذلك ألن فصل الدين عن السياسة 

أخص من العلامنية، والعلامنية أعم من النظام العلامين. إن هذين 

وإمنا  بالكامل،  الدين  نفي  عىل  يعمالن  ال  التفكري  من  النمطني 

يبعدانه ويفصالنه عن شؤون الحياة الدنيوية، وال سيام فيام يتعلق 

بالجانب السيايس من الحياة.

ـ اإللحاد: إن هذا النوع من التفكري حيث ينكر وجود الله، فإنه 

يحكم تلقائياً ببطالن الدين، وال يتعامل مع الدين بوصفه أمراً واقعياً. 

وأداة  وسيلة  واتخاذه  الدين  توظيف  عىل  اإللحاد  يعمل  قد  نعم 

لتحقيق مآربه وأهدافه، وهذا هو األسلوب امليكافييل الذي أسقط 

السياسة عن أصالتها.

)مصدر فاريس(.

[[[- Atheism.

دائرة  )Lai(؛  املادة   ،2795 ص  فاريس،  انگلييس  كامل  فرهنگ  كاشاين،،  بور  آريان  عباس  د.  انظر:   -[2[

املعارف بريتانيكا، مادة )LAI( )مصدر فاريس(.

]3]- انظر: املصدر أعاله، ص 2795، مادة )Lai(؛ دائرة املعارف بريتانيكا، مادة )LAI( )مصدر فاريس(. 
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لقد ظهرت العلامنية عىل الساحة الفكرية يف العامل الغريب خالل 

القرنني الرابع عرش والخامس عرش للميالد كنتيجة للصدام الفكري 

بني األساليب االجتامعية والسياسية للكنيسة. وكام سرنى فإن هذا 

التعارض ـ بااللتفات إىل معنى الحياة والدين والسياسة من وجهة 

نظر اإلسالم ـ غري ممكن الحدوث؛ ألن العقائد الدينية، والسياسة، 

والثقافة، والفن، واألخالق  والعلم، واالقتصاد، والفقه، والحقوق، 

وما إىل ذلك، كلها من وجهة نظر اإلسالم أجزاء لحقيقة واحدة.

السياسية  الفلسفة  إىل  بجذوره  العلامين  السلوك  يعود  هل 

ألرسطوطاليس؟

هناك من املؤرخني للفلسفة السياسية من نسب النظرية العلامنية 

ألرسطوطاليس. بيد أن هذه النسبة غري صحيحة عىل اإلطالق. ومام 

قيل يف ذلك:

)دانته(  الفيلسوفني  من  كل  عنها  غفل  التي  األمور  بني  »ومن 

املسلك  وخطورة  أهمية  إىل  يلتفتا  مل  أنهام  األكويني(  و)توما 

العلامين، مبعنى عبادة الدنيا واالنغامس فيها عىل ما هو كامن يف 

تضاعيف كتاب »السياسة« ألرسطوطاليس. وال سيام تلك الفرضية 

حدود  بالغ  ذاته  حّد  يف  املدين  املجتمع  )إن  قوله:  من  الناشئة 

اإلذن  والحصول عىل  التطهري  إىل  يحتاج  فال  واالستغناء،  الكامل 

من عامل فوق الطبيعة«]]]. 

]1]- انظر: بهاء الدين پاسارگاد، تاريخ فلسفه سيايس، ج 1، ص 360، )مصدر فاريس(. وكام سرنى فإن عبارة 

أرسطوطاليس كاآليت: )فالطبع ـ إذن ـ يدفع الناس بغرائزهم إىل االجتامع السيايس(. كتاب السياسة، تأليف: 

السيد إىل  الفرنسية، ونقله أحمد لطفي  بارتلمي ـ سانتهيلري عن اإلغريقية إىل  أرسطوطاليس، ترجمة: جول 

العربية. الكتاب األول، الباب األول، الفصل الثالث عرش من ص 97.
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ولكن يرد عىل ذلك ما ييل:

عن  املذكورة  املفاهيم  يف  األمر  هذا  مثل  يُشاهد  مل  أوالً: 

أرسطوطاليس.

ثانياً: إن أصل نظرية أرسطوطاليس، كاآليت:

] ـ ماهية الحياة الفضىل؟ هناك نقطة أوىل ال يجادل فيها أحد 

)ألنها متثل الحق الرصيح(، وهي أن املزايا التي ميكن أن يتمتع بها 

اإلنسان منقسمة إىل ثالثة أصناف، وهي:

] – خريات خارجة عنه.

] ـ خريات الجسم.

] ـ خريات النفس.

من  به  ليس  الذي  اإلنسان  بسعادة  االعتقاد  إىل  مييل  أحد  ال 

شجاعة وال اعتدال  وال عدالة وال حكمة، والذي يضطرب لطريان 

الجافية، والذي هو  ذبابة، والذي يستسلم لشهوات الظأم والجوع 

مستعد لخيانة أعز أصدقائه من أجل سدس درهم. والذي قد انحد 

يظن   ... املجنون  أو  كالصبي  كل يشء  يصّدق  أبله  يكون  إدراكه 

املرء دامئاً أن بحسبه ما به من فضيلة، وإن مل يكن به منها إال قليل. 

الخريات  لهذه  أبداً  املرء  يرى  فال  والصيت،  والسلطان  الرثوة  أما 

حدوداً مهام كانت كمية ماله منه. 

مجموع  عن  عبارة  السعادة  أن  أرسطوطاليس  أثبت  أن  وبعد 

اإلنسان،  وجود  عن  الخارجة  )الخريات  وهي:  الثالثة،  الخريات 

والخريات ذات األبعاد الجسامنية، والخريات ذات األبعاد النفسية 
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والروحية(، انتقل إىل إثبات أن )خريات النفس( مقدمة عىل جميع 

الخريات فهي أكرثها أصالة، وإن هذه الخريات هي التي تستطيع أن 

تحقق السعادة لإلنسان. ويف ذلك يقول:

أو  ـ  يُتكلم عنها عىل وجه مطلق  إذ  النفس،  إذا كانت  »وحينئٍذ 

حتى باإلضافة إلينا ـ هي أنفس من الرثوة ومن الجسم )والشهرة(، 

فكاملها وكاملهام يكون عىل هذا القياس. وبحسب قوانني الطبع، 

كل الخريات الخارجية ليست مرغوباً فيها إال ملنفعة النفس.

هي  السعادة  أن  متاماً  به  املسلم  األمر  من  نعد  نحن  وحينئذ 

دامئاً عىل نسبة الفضيلة والحكمة والطاعة لقوانينهام متخذين هنا 

شاهداً عىل أقوالنا الله نفسه الذي ال تتعلق سعادته العليا بالخريات 

... ميكن  الخاص]]]  ذاته ويف جوهر طبعه  بل هي يف  الخارجية، 

للمصادفة الطارئة أن تكسبنا الخريات املوضوعة خارج النفس يف 

حني أن اإلنسان ليس عادالً وال حكيامً مصادفة أو بسبب املصادفة. 

ونتيجة لهذا املبدأ ـ مستندة إىل األدلة عينها ـ أن الدولة الفضىل )أو 

الجمهورية الفضىل( هي الدولة السعيدة والناجحة معاً.

الفضيلة  برشط  إال  ينجح  ال  الفرد  كشأن  شأنها  فالدولة 

والحكمة«]]].

من البديهي أن الفضيلة والحكمة والعدالة، وال سيام مع االلتفات 

إىل استشهاد أرسطوطاليس بالله ـ والقول بأن هذه الحقائق موجودة 

يف ذاته ـ ال ميكن أن تكون من نوع األمور الطبيعية والدنيوية التي 

]1]- إن املراد من استعامل كلمة )السعادة( بشأن الله هو عظمته.

]2]- أرسطوطاليس، السياسة، الكتاب الرابع، الباب األول، الفصل الثالث من ص 237 إىل الفصل السادس 

من ص 239.



15 الفصل األول: تعريف العلمانية وأسبابها ودوافعها

نظام  فإن  لذلك  ونتيجة  الطبيعية.  والذات  الغرائز  مجرد  تقوم عىل 

)فصل  منه  املراد  يكون  أن  ميكن  ال  والسياسة  والحكومة  الدولة 

الدين عن الحياة الدنيوية(. وقد استطرد أرسطوطاليس قائالً:

»قد تكون هذه الحياة الرشيفة ذات الفضيلة والحكمة )املفعمة 

بالسعادة(، فوق طاقة الفرد، أو يف الحد األدىن إن الفرد الذي يعيش 

من  بل  االعتيادية،  لطبيعته  موافقة  تكون  ال  قد  الشاكلة،  هذه  عىل 

مقّدسة، وبحجم عظمة هذا األصل  يعيش ضمن حقيقة  أنه  ناحية 

املقّدس يرتفع نشاط أصل السعادة، فإذا كان اإلدراك أمراً مقدساً، 

فإن أسعد أنواع الحياة ستكون هي الحياة املدَركة«.

ال شك يف أن مراد أرسطوطاليس ـ بالنظر إىل سائر آرائه ـ ليس 

مجرد الفهم واإلدراك، بل هو الحكمة التي يكون االتصاف بالفضيلة 

التي  الرصيحة  العبارة  بااللتفات إىل هذه  من مختصاتها، ال سيام 

يقول فيها: »والسعادة اإللهية ال متكن إال بإدراك األبدية«]]]، ومن 

الثابت أن مجرّد تصّور األبدية بشكلها املفهومي ال ميثل السعادة 

يكمن يف  األبدية  وفهم  الحقيقية إلدراك  السعادة  إن  بل  الحقيقية، 

فوق  هو  الذي  املطلق  الرسمدي  الكامل  وجاذبية  لشعاع  التعرّض 

األزل واألبد. يقول أرسطوطاليس:

»إن السعادة ال تكون بالبخت واالتفاق، بل هي موهبة من الله 

بها حيث يستحق هذه املوهبة مبجهوده. ومن هنا  يغتبط اإلنسان 

وقع الشك يف أمر السعادة، هل هي يشء يُتعلم أم يُعتاد أم يُستفاد 

الله أم بالبخت واالتفاق؟ إال  بجهة أخرى؟ أو أنها تأيت بحظ من 

]1]- انظر: املصدر أعاله، مقدمة املرتجم، ص 96. 
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تكون موهبة  أن  بها  للناس فخليق  الله  إن كان ههنا موهبة من  أنه 

من الله]]] عىل الناس ... ولكن النظر يف هذا األمر أشبه به أن يرتك. 

فقد تبنّي أنه إن مل تكن موهبة من الله، بل كانت فضيلة أو بعلم أو 

اكتساب، فهي من األمور التي هي يف غاية الرشف والجاللة، ألن 

غاية الغايات وما يستفاد منها يرى أنه أمر إلهي يغتبط اإلنسان به«]]].

إىل  العلامين  التفكري  نسبة  تكون  ال  العبارة  هذه  بلحاظ 

عن  نقل  ما  وأما  صحيح.  مستند  عىل  قامئة  أرسطوطاليس 

بغرائزهم  الناس  يدفع  ـ  إذن  ـ  »فالطبع  القول:  من  أرسطوطاليس 

ـ مع رضورة تحصيل  أبداً  ـ  يتناىف  السيايس«]]]. فال  إىل االجتامع 

والجامعي  الفردي  املستوى  عىل  والفضيلة  للسعادة  اإلنسان 

اإلنسان  سياسة  تنسب  العبارة  هذه  ألن  والسياسة؛  الدولة  بواسطة 

إىل طبعه، وأما ماهية وإدارة وغاية السياسة ـ املتمثلة يف العبارات 

الالحقة بـ »السعادة« ـ فقد سكت عنها يف هذه العبارة.

نظر  وجهة  من  للناس  والفضيلة  السعادة  تحصيل  رضورة  وأما 

)السياسة(  كتابيه  من  كل  يف  إليها  التنبيه  تّم  فقد  أرسطوطاليس 

للمجتمع  السيايس  التاريخ  يف  الحظنا  وكام  بكرثة.  و)األخالق( 

املنهج  قبال  يف  الثيوقراطية]]]  السياسة  طرح  تم  فقد  البرشي 

الفكري القائم عىل أساس فصل الدين عن الدولة أيضاً، وإن معنى 

مراد  أن  ندرك  املوارد،  هذه  أمثال  يف  التتبع  خالل  ومن  )اآللهة(  عبارة  هنا  أرسطوطاليس  يستعمل   -[1[

أرسطوطاليس وأرضابه من مفردة )اآللهة( هي الكائنات املقدسة، من قبيل: املالئكة واألنبياء وحتى الحكامء 

الحقيقيني. ونفس التعبري نجده عند جان جاك روسو يف كتابه العقد االجتامعي؛ إذ يقول يف الصفحة رقم 81 

منه: »... طبقاً ملا تقدم فإن اآللهة وحدها ميكنها أن تضع القانون املناسب للناس«.

]2]- أرسطوطاليس، األخالق إىل نيقوماخوس، الكتاب األول، الباب السابع، ص 204.

]3]- أرسطوطاليس، السياسة، الكتاب األول، الباب األول، الفصل الثالث عرش من ص 97.

]4]- الثيوقراطية )theocracy(: الحكومة الدينية، أو الحكومة الخاضعة لسلطة رجال الدين.
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الثيوقراطية عىل ما ورد يف املعاجم اللغوية واملصادر املوسوعية 

هو »الحكومة اإللهية، وسيادة الله، والحكومة التي يكون اإلله هو 

وإدارة  اإللهية،  الحكومة  إقامة  بوجوب  واالعتقاد  فيها،  السلطان 

الدولة عىل طبق األحكام اإللهية ...«]]].

والظواهر  والكنيسة  الدولة  ومنعطفات  مسار  عىل  نقف  وليك 

السياسية املتمثلة بالثيوقراطية )الحكومة الدينية( والعلامنية )فصل 

الدين عن مرسح الحياة الدنيوية والسياسية( من الرضوري أن تكون 

لنا إطاللة رسيعة عىل تاريخ هذه املنعطفات.

إطاللة على منعطفات الكنيسة والدولة

»إن  والدولة]]]:  الكنيسة  الربيطانية حول  دائرة املعارف  جاء يف 

املسألة مورد النزاع تكمن يف أن كلتا املؤسستني الرسميتني )الكنيسة 

والدولة( يف املجتمع الواحد بجميع أفراده تدعيان الوفاء والتبعية 

للشعب«]]]. ومن الناحية النظرية طبقاً للفقرة الحادية والعرشين من 

بحسب  العمل  يجب  متى  إنجيل  من  والعرشين  الثاين  اإلصحاح 

وأما  لله«.  لله  ما  ودعوا  لقيرص،  لقيرص  ما  »دعوا  القائلة:  القاعدة 

من الناحية العملية فيقع التضاد والتنايف بني ادعاء الحكم للسلطة 

الدنيوية وادعاء الحكم لسلطة الدينية والروحية.

فلم يكن هذا الفصل يف املجتمعات السابقة بني األبعاد الدينية 

]1]- انظر: د. عباس آريان پور كاشاين،، فرهنگ كامل انگلييس فاريس، ج 5، ص 5723. )مصدر فاريس(.

.Church and State -[2[

]3]- انظر: دائرة املعارف بريتانيكا، ج 4، ص 590. وقد ترجم هذه الفقرة إىل اللغة الفارسية: د. عبد الرحيم 

گواهي.
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ـ  حالياً  سائد  هو  ما  نحو  عىل  ـ  االجتامعية  الحياة  من  والدنيوية 

باألمر املمكن من الناحية العملية. فإن الحضارات القدمية كانت 

تعترب امللك أو الحاكم خليفة الله )السلطات اإللهية ـ الساموية(. 

املسيحية  للديانة  الروماين  اإلمرباطور  اعتناق  مرحلة  يف  وحتى 

حيث  دينية  مرجعية  أعىل  بصفة  يتمتع  اإلمرباطور  شخص  كان 

للعبادة  مورداً  أضحى  بل  )اإلمرباطورية(،  ووالية  ديانة  يرشف 

بوصفه »إلهاً يف األرض«.

وعىل كل حال فإن مفهومي »الدولة« و»الكنيسة« إمنا يتجليان 

الفاصل الذي  بوصفهام هويتني منفصلتني، عندما يتم رسم الخط 

أو  واملجتمع  جهة،  من  العلامين  البرشي  املجتمع  بني  مييّز 

الدينية ضمن إطار الوجود السيايس من جهة أخرى.  املجتمعات 

قد  والدولة  الدين  بني  الفصل  إن  القول  الصحيح  غري  من  وعليه 

من  األكرب  القسط  تتحّمل  املسيحية  أن  رغم  املسيحية،  من  بدأ 

املسؤولية يف هذا الشأن. بيد أن األمر قد بدأ بالدين اليهودي؛ إذ بعد 

سقوط أورشليم سنة 586 ق م مل يعد اليهود ميثلون مجتمعاً سياسياً 

مستقالً، بل تحولوا من حينها إىل أقلية دينية يف إطار وصلب دولة 

غري يهودية، ومنذ ذلك الحني مالوا إىل التفكري يف عضويتهم ضمن 

املجتمع الديني الخاص بهم، ومواطنتهم العلامنية بوصفهام أمرين 

أن  الديانة املسيحية تعنّي عىل املسيحيني  منفصلني. وبعد ظهور 

يعيشوا لفرتات طويلة تحت سيطرة الحكومات غري املسيحية.

وبعد انتهاء مرحلة معاناة املسيحيني التي متثلت بسنوات طويلة 

مرحلة  وبداية  والترشيد،  والقتل  والتعذيب  والسجن  الهروب  من 
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القرن  يف  العظيم  قسطنطني  اإلمرباطور  قبل  من  الديني  التسامح 

الرابع للميالد، واجهه املسيحيون السؤال الجوهري القائل: ما هو 

نوع العالقة التي يجب أن تقوم بينهم )رجال الكنيسة( وبني السلطة 

املسيحيني  من  أصبحوا  الذين  وحكامها  لإلمرباطورية  السياسية 

أيضاً؟ ال شك يف أن األباطرة املسيحيني قد احتفظوا ألنفسهم بتلك 

يتحولوا إىل املسيحية،  أن  قبل  يرونها ألنفسهم  كانوا  التي  املنزلة 

حيث كانوا يعتربون أنفسهم ـ طبقاً للتفكري الروماين الرشيك القديم 

بل كانوا  للكنيسة،  أنفسهم مجرد حامة  اعتبار  يقترصوا عىل  فلم  ـ 

مبعنى من املعاين هم قادة الكنيسة الروحيني أيضاً.

الرابع  القرن  نهاية  يف  األول  ثيودوسيوس  العظيم  عهد  ومنذ 

وتم  الرومانية،  اإلمرباطورية  دين  إىل  املسيحية  تتحول  للميالد مل 

هذه  كانت  بل  فحسب،  والبدع  الرشك  مظاهر  جميع  عىل  القضاء 

لعملة  وجهني  إىل  والسلطة  الكنيسة  لتحول  بداية  هي  املرحلة 

املجتمع املسيحي الواحد. حيث أضحى للمسيحية نوع من الرقابة 

مبن  املواطنني  كافة  عىل  السياسية  والسلطة  املعنوي  واإلرشاف 

فيهم القادة والزعامء السياسيني يف املجتمع«.

الكنيسة  تعريف  ميكن  املصدر:]]]  ذات  يف  ورد  وقد 

بوصفه  الرشقي  أو  البيزنطي  »النظام  بـ   الرشقية  األورثودوكسية 

أو  الدين  لرجال  املطلقة  )الحكومة  مبعنى:   ،)Caesaropapism(

أنفسهم  يعتربون  الرشقيون  األباطرة  كان  لقد  القيرصية«(.  »البابوية 

حامة وحراساً عىل الكنيسة، وأن الله هو الذي منحهم هذه السلطة، 

]1]- انظر: املصدر أعاله، ص 591.
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القسس  بشؤون  يتعلق  فيام  األحكام  إصدار  بإمكانهم  كان   حيث 

)أو الكنيسة( وضوابطها، وكان يتم التعامل مع هذه األحكام من قبل 

الكنيسة بوصفها جزءاً من قوانني الرشيعة. وهذا ـ بطبيعة الحال ـ 

ال يعني أن الكنيسة كانت مستسلمة للسلطة السياسية باملطلق، بل 

إن هذه العالقة الجدلية املصحوبة بالتقّدم والتقهقر املتبادل كانت 

تقاس بحجم قوة قادة الكنيسة أو السلطة والحكومات يف األزمنة 

املختلفة، وحيث كان بعض القيارصة ال يراعون الحدود األخالقية 

للكنيسة، كانت الكنيسة تسحب دعمها لهم بشكل تدريجي.

الشأن  يف  الخرباء  كبار  من  وهو  ـ  بريهري(]]]  )لويس  عمد  وقد 

الرشقية،  )الروم  بيزنطة  يف  الحكم  نظام  تعريف  إىل  ـ  البيزنطي 

 ،)Caesaropapism( ال عىل أساس الـ )والقسطنطينية، وإسطنبول

بسلطات  فيها  اإلمرباطور  يتمتع  وثيوقراطية  دينية  بوصفه سلطة  بل 

واسعة )ولكن ال عىل نحو الحرص الذي ال يقبل االستثناء يف بعض 

املفاصل التاريخية(.

الكنيسة الرومية الكاثوليكية

الشطر  يف  الوضع  يكن  مل  للميالد  عرش  الحادي  القرن  حتى 

الغريب من العامل املسيحي مختلفاً إىل حّد كبري، رغم أن البابا الذي 

كان يدعي السلطة املعنوية والروحية لنفسه عىل جميع أنحاء الرقعة 

الجغرافية للمسيحية، إال أنه كان يتمتع بسلطة كبرية مل يتمتع بها أي 

واحد من كبار أساقفة القسطنطينية.

.Louis Brehier -[1[
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التضاد )والنزاع( بين الملوك والبابوات

يف الفرتة الواقعة ما بني القرن الحادي عرش والثالث عرش للميالد 

الضمني،  أو  العلني  النظرية قامئة سواء عىل املستوى  كانت هذه 

بطبيعة  ـ  أقوى  الكنيسة(  )ورجال  القساوسة  سلطة  كانت  حيث 

عىل  السيطرة  بإمكانها  كان  حيث  العلامنية،  السلطة  من  ـ  الحال 

القرار يف نهاية املطاف. مل يكن رجال اإلكلريوس يعتقدون بهذه 

النظرية، وإمنا كانوا يتمتعون بتأثري كبري يف النزاع املحتدم بني البابا 

واإلمرباطورية الرومية املقدسة، والذي كان متفشياً يف حينها عىل 

نطاق واسع. إن الدفاع عن هذه النظرية كان يقوم يف العادة عىل أن 

أثناء  املسيحية  األخالقية  القوانني  بانتهاك  قام  إذا  الحاكم  شخص 

الكنيسة ـ  قبل  للتحجيم من  فإنه سيكون عرضة  مامرسته لسلطته، 

شأنه يف ذلك شأن أي شخص مسيحي آخر ـ وسيغدو غرضاً لسهام 

نقد الكنيسة وتقريعها، وكان من شأن ذلك أن يجعل منه لقمة سائغة 

يف أفواه عامة الناس )من غري رجال الدين( من األوفياء واملخلصني 

باستعامل  حتى  وتهديده  عليه  الضغط  حّد  إىل  يلوكونه  للكنيسة، 

السلطة غري  به يف مورد  يستدل  الذي  االستدالل  )وهذا هو  القّوة. 

املبارشة املمنوحة للبابا يف التدخل بالشؤون الدنيوية(.

واألطروحة األكرث تطرّفاً التي قدمها البابا بونتيفاس تقوم عىل أن 

السلطات املمنوحة من قبل السيد املسيح عيىس ـ عليه السالم ـ 

لـ )سان بطرس( والحواريني، ويتّم تفويضها من قبلهم إىل خلفائهم 

أيضاً،  الغائية  الدنيوية  السلطة  تشمل  والبابوات(  القساوسة  )من 

وذلك ألن السلطة الروحية واملعنوية بطبيعتها )املاهوية والذاتية( 
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بأن  االعتقاد  إىل  ذهب  فقد  )املادية(.  الدنيوية  السلطة  من  أقوى 

بطرس   القديس  منح  قد  ـ  السالم  عليه  ـ  عيىس  املسيح  السيد 

وخلفاءه سيفني]]]. وقد كان هذان السيفان رمزين للسلطتني: السلطة 

البابوات  وكان  )الدنيوية(،  املادية  والسلطة  والروحية،  املعنوية 

يتولون السلطة املعنوية والروحية بأنفسهم، يف حني كانوا يفّوضون 

السيف الدنيوي ألشخاص من خارج رجال الدين، وكان عىل هؤالء 

األشخاص توظيف هذا السيف عىل طبق تعاليم وتوجيهات البابا.

فصل الدين عن الدولة )الفصل بن الكنيسة والسلطة السياسية(

رمبا كان )مارتن لوثر( ـ من الناحية النظرية ـ هو الذي قدم أكرث 

يف  قّدم  فقد  السياسة.  عن  الدين  فصل  بشأن  راديكالية  النظريات 

هذا اإلطار نظرية تحت عنوان )ملكيتني(]]]. وميكن اختصار رؤيته 

يف هذا الشأن عىل النحو اآليت: »يجب أن يحكم إنجيل الله رقعة 

الكنيسة، وقانون الرشيعة يجب أن يحكم رقعة املجتمع. لو أردنا 

إدارة الكنيسة بالقانون الديني )Law( أو املجتمع بواسطة اإلنجيل 

)Gospel(، سوف يضطّر الناس إىل سحب القانون والقرارات إىل 

رقعة اللطف والفيض اإللهي، ومن ناحية أخرى سحب األحاسيس 

ذلك  نتيجة  وستكون  )االجتامعية(،  العدالة  رقعة  إىل  والعواطف 

تجريد الله من سلطانه، بعد تتويج الشيطان ملكاً يحكم عالقاتهم 

ونظامهم االجتامعي )Civil( واتخاذ ذلك ديناً رسمياً يف املناطق 

ذات األكرثية السكانية، مثل: أملانيا والبلدان اإلسكندنافية.

]1]- انظر: إنجيل لوقا، اإلصحاح 22، الفقرة: 38.

.Two Kingdoms -[2[
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ـ  العملية  الناحية  من  ـ  األمراء  كان  املناطق  من  الكثري  ويف 

لألساقفة  املمنوح  واإلرشاف  اإلدارة  من  النوع  بذات  يتمتعون 

الكاثوليكيني يف روما.

يف  أقل   )Theoritical( نظرية  جهوداً  كالون(  )جان  بذل  وقد 

سياق فصل الرقعة الدينية عن غري الدينية )Civil(. وكان يرى رضورة 

كان  حيث  القديسون.  يحكمها  ثيوقراطية  حكومة  جنيف  تغدو  أن 

يجب إقامة املجتمع اإللهي املوعود عىل أساس الرشيعة اإللهية 

الحياة  من  جزء  هناك  يكن  ومل  املقدس.  الكتاب  يف  أوحي  كام 

االجتامعية أو املدنية عىل هذا املستوى من البعد أو العلامنية أو 

عىل هذا املستوى من عدم األهمية التي تتيح له الهروب واالنفصال 

عن دائرة إرشاف أو سلطة قرارات الكالونيني.

القديم  والديني  السيايس  التاريخ  يف  العلامنية  مفهوم  نرى  إننا 

إىل  ـ  تحديداً  وأكرث  أوضح  بشكل  والغرب  اإلسالمي  غري  للرشق 

حّد ما ـ من املفهوم الثيوقراطي؛ ألن مفهوم فصل الدين عن الحياة 

الدنيوية والسياسة والعلم أوضح  بكثري من الثيوقراطية )حكومة الله( 

يف املجتمع. إن عدم تدخل الدين يف الحياة السياسية واالجتامعية 

إىل  والجامعية  الفردية  الحياة  دفّة  وتوجيه  اإلدارة  واستناد  الدنيوية 

اإلنسان يعد مفهوماً واضحاً ال يصعب إدراكه. يف حني أن مفهوم 

العديد من املعاين  الحاكمية اإللهية يف املجتمع ـ حيث يحتمل 

هامني  احتاملني  نذكر  ييل  وفيام  وغامضاً.  مبهامً  يبدو  ـ  املتنّوعة 

بشأن املفهوم املذكور:

االحتامل األول: إن جميع الفاعلني والناشطني يف الشأن السيايس 
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والعلمي والثقايف واالقتصادي والحقوقي للمجتمع يحصلون عىل 

الواقعية بشأن األمور املذكورة عن الله مبارشة من طريق الوحي أو 

اإللهام. إن هذا االحتامل ال يصّح بأّي وجه من الوجوه؛ إذ أوالً: مل 

يثبت أن ادعى قادة املجتمع نزول الوحي عليهم )باستثناء األنبياء 

الذين حصلوا عىل الحقيقة الدينية من طريق الوحي وقاموا بإبالغها 

إىل الناس(. وثانياً: لو أن الوحي كان ينزل عىل قادة املجتمع حقاً، 

ملا وقع الخالف بينهم، يف حني أن النزاع والخالف قد وقع بينهم 

بكرثة، بل تحول إىل مواجهات وصدامات أحياناً.

االحتامل الثاين: إن قادة املجتمع من السياسيني كانوا يحصلون 

عىل قدر من التهذيب والصفاء الروحي بحيث تعرض عليهم حالة 

من الشهود وينكشف لهم الواقع من الله سبحانه وتعاىل، ويطبقون 

قادة  أن  البديهي  من  الناس.  حياة  يف  الحقائق  من  يشاهدونه  ما 

كانوا  ـ  بينهم  فيام  القامئة  االختالفات  إىل  باإلضافة  ـ  املجتمع 

يرتبون أخطاء ال ميكن نسبته إىل الله تعاىل.

وعليه كام أرشنا يف بداية البحث فإن العلامنية كانت للوهلة األوىل 

رجال  بني  الشديد  التعارض  من  الخاص  االجتامعي  األسلوب  يف 

الرئيسة  بيان الجذور  الكنيسة ورجال السياسة واملجتمع. وقيل يف 

والتحوالت  األفكار  وتحليل  النزاعات  جميع  إن  التعارض:  لهذا 

للميالد  والخامس عرش  الرابع عرش  القرنني  تجلت يف  قد  الفكرية 

إطار  قد حدث يف  الفكري  التحول  إن هذا  بالتدريج.  يتطّور  وأخذ 

ثالثة وقائع معروفة، وسوف نتناول الواقعة األوىل يف هذا الفصل، 

ونرجئ البحث يف الواقعتني األخريني إىل الفصل الالحق.
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الوقائع الثالثة التي مّهدت لظهور األفكار العلمانية

البابا  سلطة  بني  احتدم  الذي  النزاع  عن  عبارة  األوىل:  الواقعة 

وكانت  م،   [[0[ إىل   [[69 من  األعوام  بني  ما  الفرنسية  والسلطة 

نتيجة ذلك بلوغ فرضية إمربيالية البابا حّد الكامل بعد إدراجها يف 

الفرنسية  الشعوب  وإثر ضم  نفسه  الوقت  ولكن يف  الرشع،  قانون 

باالنتامء  الشعور  وتعزيز  الفرنسية  السلطنة  وتشكيل  بعضها  إىل 

انتكاسة كبرية، ومنذ  الفرضية إىل  الوطني يف فرنسا، تعرّضت هذه 

ذلك التاريخ مل تستطع استعادة مكانتها السابقة. ومن هنا تبلورت 

بالتدريج مسألة االعرتاض عىل إمربيالية البابا يف نهاية هذه الواقعة، 

فكرة  وظهرت  فشيئاً،  شيئاً  وتوجهاته  أهدافه  معامل  تحديد  وتم 

عن  نتجت  كام  وحرصها.  الدين  رجال  سلطات  تحديد  وجوب 

جميع  استقالل  مسألة  وهي  أيضاً  هامة  أخرى  ظاهرة  الفكرة  هذه 

ويف  املجتمع.  يف  مستقلة  سياسية  مؤسسات  بوصفها  السلطات 

امللكية  وحق  األصيلة،  الوطنية]]]  بذرة  إن  القول:  ميكن  الحقيقة 

واستقالل الشعوب التي منت يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 

للميالد، قد غرست يف تلك املرحلة من الزمن.

ولويس  والعرشين  الثاين  يوحنا  بني  الرصاع  الثانية:  الواقعة 

البافاري، والذي استمر ملا يقرب من ربع قرن، وقد بدأ هذا النزاع 

)غيوم  أوالً  بادر  الرصاع  هذا  البابا. ويف  استقالل  باالعرتاض عىل 

دوكام( ـ املتحّدث باسم الروحانيني األورثودوكس الفرنسيسكانيني 

ثقافتها ومصالحها،  تعزيز  التوكيد عىل  معّينة ويضع  أّمة  )nationalism(: وعي قومي ميّجد  القومية   -  [1[

املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد.



وتحليل26 دراسة العلمانّية

)ممثل املنحرفني بحسب قول أنصار البابا( ـ إىل معارضة استقالل 

البابا، وأخذ يقود جميع عنارص املعارضة للبابا والتقاليد املسيحية 

وتحشيدهم إىل صفه. وثانياً: عمد )مارسيل دوبادو( إىل بسط فرضية 

استغناء املجتمع املدين وعمل عىل تطويرها وإخراجها عىل شكل 

نوع من العلامنية )الدنيوية( املقرونة بالتقوى والقريبة من املذهب 

اآلراستي الذي يعني اتباع عقيدة توماس آراست )يف القرن السادس 

عرش للميالد( القائم عىل أن الحكومة يجب أن تتوىل قيادة شؤون 

الكنيسة والدين، وأن عىل الكنيسة والدين تبعاً للحكومة. ويف أثناء 

هذا الرصاع تكاملت فرضية تحجيم السلطة السياسية لرجال الدين 

الكنيسة تحمل  بقاء  مع  اآلخر،  العامل  بشؤون  وحرص مسؤولياتهم 

عنوانها بوصفها مؤسسة اجتامعية.

الواقعة الثالثة: عبارة عن الرصاع الداخيل األول من نوعه والذي 

نوع  اختلف  وقد  أنفسهم.  الدين  رجال  بني  الكنيسة  داخل  احتدم 

هذا الرصاع عن الرصاعات السابقة بني السلطتني الروحية واملادية، 

البابا املطلقة يف هذا الرصاع شكالً  حيث اتخذت معارضة سلطة 

التي  املسيحية  تاريخ  يف  األوىل  املرة  هي  هذه  وكانت  جديداً. 

ذريعة  تحت  ـ  باملطلق  الحاكمة  السلطة  وأتباع  رعايا  فيها  يسعى 

سيدهم  وإرغام  دستورية]]]،  قيود  فرض  إىل  ـ  باإلصالحات  القيام 

عىل القبول بالحكم التمثييل. بيد أن هذا الرصاع مل يحسم لصالح 

)دعاة  بكونسيليد  املعروف  الحزب  يفلح  ومل  للبابا،  املعارضني 

التهدئة( يف تحقيق أهدافه، ولكنه أسس لفلسفة سياسية سوف تؤدي 

.constitutional -[1[
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تحّوالت  وإحداث  هامة  سياسية  نتائج  تحقيق  إىل  املستقبل  يف 

والجدل  الحوار  باب  فتح  إىل  الرصاع  هذا  أدى  حيث  عظيمة. 

الحكام  رعايا  أيقظ  أنه  مبعنى  ورعاياهم،  الدنيويني  الزعامء  بني 

السياسيني، وحثهم عىل التفكري يف تحجيم سلطة الحكام بواسطة 

عنرصي الدستور والحكم التمثييل ...«]]].

كان هذا هو املنشأ اإلجاميل النتشار الفكر العلامين يف الغرب، 

حيث اعترب الدين مخالفاً ومعارضاً للعدالة والحرية والعلم. 

لقد كان من شأن هذه الوقائع الثالثة أن تعمل عىل إصالح الدين 

األدعياء  هؤالء  ولكن  الطليعية،  أدعياء  يد  عىل  الكنيسة(  )وأرباب 

تقييم  يف  وتفريطهم  إفراطهم  بسبب  وجرحوها  اإلنسانية  خدشوا 

الدين. ثم جاء ميكافيليل ليزيد هذا الجرح عمقاً. ولو قدر أن ينقطع 

تيار الحياة الدينية يف أفئدة الكثري من سكان وشعوب الرشق وحتى 

الغرب، ملا بقي هناك من أمل يف نجاة اإلنسان الذي يعاين أصالً 

من حالة االحتضار التي كان قد وقع فيها.

عىل  الحكيم  وأيها  املطلق،  القادر  أيها  العظيم،  الخالق  أيها 

وأقوى  أعظم  وما  أبدعته،  الذي  الخلق  وأعظم  أقوى  ما  اإلطالق، 

شنها  التي  الهجامت  جميع  بها  رددت  التي  ومشيئتك  حكمتك 

الرتويج  بسالح  متسلحني  الدين  عىل  القضاء  بهدف  الجاهلون 

الطبيعي، وغريها  واالختيار  القّوة  أصالة  إىل  والدعوة  للميكافيللية 

الحياة  جذور  استئصال  من  يتمكنوا  أن  دون  الفتاكة،  األسلحة  من 

الدينية من وجدان البرش.

]1]- انظر: بهاء الدين پاسارگاد، تاريخ فلسفه سيايس، ج 1، ص 360 ـ 361، )مصدر فاريس(.
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أن  معه  تصّوروا  حّداً  الطالحني  بهؤالء  الغفلة  بلغت  وقد 

باستطاعتهم تحديد ما يتعني عىل اإلنسان فعله يف املستقبل أيضاً، 

الطريق  هذا  عىل  يسري  أن  اإلنسان  عىل  يتعنّي  بعضهم:  قال  حتى 

الذي نحدده له إىل األبد! إن هؤالء مل يأخذوا بنظر االعتبار أن ذرية 

أبناء آدم ـ عليه السالم ـ يأتون إىل الدنيا بحياة جديدة وذهن ونفس 

جديد، وإنهم سيدخلون هذا العامل بعيداً عن تحديد مصريهم من 

تلقينهم اإللحاد بواسطة هؤالء املغرورين  يتم  فإذا مل  قبل هؤالء؛ 

من عبيد الدنيا واملستبدين واألنانيني من دعاة اإللحاد والعلامنيني، 

سوف ينعمون بجميع األصول والقيم اإلنسانية السامية.

لحظات؛  لبضع  الرتاب  من  رؤوسهم  هؤالء  رفع  لو  حبذا  فيا 

ليسمعوا رصخات الندم بسبب اإلفراط والتفريط الذي ارتكبوه يف 

إنكارهم للدين.



الفصل الثاني
دراسة ونقد أسباب ظهور 
الفكر العلماني في الغرب



الفصل الثاني

دراسة ونقد أسباب ظهور الفكر العلماني في الغرب

البحث عدداً من املسائل عىل املحققني  سوف نطرح يف هذا 

املحرتمني، وذلك عىل النحو اآليت:

وكل  واملتسلطون  املستبدون  هؤالء  كان  هل  األوىل:  املسألة 

العلم  أن  يعتقدون حقاً  يُسأل،  أن  فوق  نفسه  يرى  صاحب منصب 

والحرية يقفان حقاً يف مواجهة الدين اإللهي؟ من الواضح بداهة أن 

الجواب عن هذا السؤال هو النفي القاطع. إننا بالنظر إىل الكامل 

أنزل  أجلها  التي من  والغاية  الربانية  الدين وحكمته  املطلق ملنزل 

الدين إىل الناس، ال يبقى أمامنا من خيار سوى االعتقاد بأن ماهية 

الدين عبارة عن تنمية جميع الطاقات والقابليات السامية من أجل 

الغاية  فإن  وعليه  األسمى.  اإللهي  الكامل  جاذبية  إىل  الوصول 

الناس  جميع  تزويد  يف  يكمن  للدين  األسمى  والهدف  العظمى 

اإلنساين،  والرشف  والكرامة  املعقولة   والحرية  والتعقل  بالفكر 

الذي ال ينسجم أبداً مع الجمود الفكري واإلكراه والذل واملهانة.

ولذلك لو حدث يف التاريخ عدوان وظلم وترويج للجهل ونرش 

للظالم باسم الدين، فإنه ليس من الدين قطعاً، بل هو ناشئ بدافع 

ذريعة  الدين  من  يتخذون  الذين  والسلطويني  الجبابرة  مصالح  من 

أو  اليهودية  دين  هو  الدين  ذلك  أكان  سواء  مآربهم،  إىل  للوصول 
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أو اإلسالم. ونحن نوظف ذات هذا االستدالل النتشال  املسيحية 

ظاهرة السياسة القيّمة وكذلك الحقوق واالقتصاد واألخالق والفن، 

الحقائق  جميع  تفسري  احتكار  يريدون  الذين  املستبدين  براثن  من 

الحياة  إدارة  عن  عبارة  السياسة  أن  نعلم  جميعاً  ألننا  ألنفسهم، 

الحياة.  من  السامية  والغاياة  األهداف  مسار  يف  للبرش  االجتامعية 

امليكافيللية  السياسة  ظاهرة  أن  حيث  نقول:  أن  املعقول  من  فهل 

قد تسببت عىل طول التاريخ بإزهاق آالف األرواح الربيئة وسفكت 

الدماء الطاهرة، وهي مستمرة بهضم حقوق الناس عىل طول الخط، 

إذن يجب أن نلغي السياسة من مرسح الحياة؟! أمل يعمل األقوياء 

من البرش عىل إساءة استغالل قوتهم ملنافعهم الشخصية؟ الجواب: 

قبيل:  من  املفاهيم  أن  ادعى  أن شخصاً  ولو  دون شك.  من  نعم، 

استغاللها  إساءة  يتم  مل  والفن(  واألخالق،  واالقتصاد،  )الحقوق، 

به  بلغ  أنه مغرض  أو  الخالدة  التاريخ  بحقائق  إما جاهل  فهو  أبداً، 

الحقد حّد الخروج عىل ذاته وضمريه.

املسألة الثانية: ميكن الرجوع إىل الكتب الساموية الثالثة وهي: 

ومامرسة  االستبداد  أن  إلثبات  والتوراة  واإلنجيل،  الكريم،  القرآن 

الجاه والسلطة واكتناز  بالقّوة، واستغالل املناصب وطلب  العنف 

الرثوة ال ربط له أصالً باألديان اإللهية )الديانات اإلبراهيمية الفطرية( 

الثالثة املتمثلة باإلسالم واملسيحية واليهودية إطالقاً. فقد رصّحت 

أن  فيه  لبس  ـ مبا ال  منها  القرآن  ـ وال سيام  املقدسة  الكتب  هذه 

من  بأنه  نفسه  )ص(  األكرم  النبي  عرّف  الذي  ـ  اإلبراهيمي  الدين 

القائلني به ـ يعارض الظلم والعدوان واالستبداد والجهل والجمود 
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يؤكد  الكريم  القرآن  أن  القادمة  األبحاث  الفكري، وكام سرنى يف 

والحكمة  والتزكية  التعليم  هي:  األنبياء  بعث  من  الغاية  أن  عىل 

أبداً مع  تتناسب  الغاية ال  الناس. وهذه  القسط والعدل بني  وإقامة 

السلوك الذي شهدناه عىل طول التاريخ من املتصدين يف املذاهب 

اإلسالمية وغري اإلسالمية )كاملسيحية عىل سبيل املثال(.

املسألة الثالثة: يجب اليوم التحقيق بدقة عالية يف مسألة »فصل 

فهل  الدنيا« بوصفها مسألة علمية واجتامعية وسياسية.  الدين عن 

هي مسألة علمية متأصلة يف الواقع، مبعنى آخر: هل فصل الدين 

دنيوية  الشؤون  هذه  باعتبار  واالجتامعية  السياسية  الشؤون  عن 

خالصة، يعرّب عن حقيقة طبيعية قام املفكرون برشحها وبسط البيان 

فيها، أم أن املنظور األصيل ـ بالنظر إىل بعض العوامل امللموسة 

وغري امللموسةـ  من جميع هذه األبحاث، هو أن هذه األمور »يجب 

أن تكون كذلك رضورة«؟ مبعنى أنه يجب فصل الدين عن السياسة 

والعلم والحقوق واالقتصاد والفن واألخالق وحتى العرفان!

هو  الفكري  التيار  هذا  من  العجب  إىل  تدعو  التي  األمور  ومن 

الدين عن  الكتابة عن »فصل  الذين وظفوا أقالمهم يف  الكتّاب  أن 

الدنيا« مستندين إىل أدلة علمية ـ بزعمهم ـ هم أنفسهم الذي قاموا 

ـ من جهة ـ بتوظيف املنهج امليكافيليل يف العلم! أخذوا يتحدثون 

ـ من جهة أخرى ـ عن رضورة الفصل بني »الحقائق« و»الرضورات« 

متجاهلني جميع األجوبة املقنعة التي تّم تقدميها لهم، مستخدمني 

ذات املنهج امليكافيليل الذي يدفعهم إىل أن يصوغوا من »فرضية« 

خيالية »غري واقعية« )وهي القول بفصل الدين عن السياسة( الذي 
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هو مجرد وهم وخيال ال أكرث، ليستنتجوا منها »حقيقة« تقول: )إن 

الدين يجب أن يكون منفصالً عن السياسة(!

املسألة الرابعة: إننا اآلن نغض الطرف عن املايض، ونقرص النظر 

عىل الواقع الراهن حيث شاع يف الغرب النمط الفكري القائم عىل 

»فصل الدين عن مرسح الحياة الدنيوية«، وقد أدى هذا النمط الفكري 

إىل إفراز نتائج ومعطيات متطابقة مع رغبة املجتمعات الغربية.

فهل نستطيع بدورنا أن نعمل عىل تطبيق ذات املنهج الفكري؟!

إن اإلجابة عن هذا السؤال كاآليت: إن الوضع الراهن يف الغربـ  

بالنظر إىل التطّور العلمي والتكنولوجي وتنظيم الظواهر والعالقات 

اإللهي  الدين  لفصل  نتيجة  يكن  مل  ـ  الناس  حياة  يف  االجتامعية 

املستبدين  الدين  رجال  نتاج فصل  هو  بل  املجتمع،  الفطري عن 

طبق  عىل  ـ  الناس  إلصالح  الضامن  ـ  اإللهي  الدين  فرسوا  الذين 

التفسري وتنفيذه خدمة  أهوائهم ورغباتهم، وعملوا عىل تطبيق هذا 

الستبدادهم. وعندما عمد الناس يف الغرب إىل فصل الدين تحت 

املعقولة«،  »الحياة  لـ  إزعاجاً  يشكلون  الذين  أولئك  فصل  ذريعة 

كان مرادهم من ذلك هو الدين املختلق والزائف الذي صنعه الذين 

والتقّدم  للعلم  مخالفاً  ديناً  فصّوروه  الدين ومتثيله؛  لتفسري  تصدوا 

يف  وهذا  لإلنسان.  الذاتية  والكرامة  والعدالة  املعقولة  والحرية 

بأّي  الناحية املنطقية عىل اإلسالم  ينطبق من  الحقيقة ال ميكن أن 

وجه من الوجوه. إذ من املحال بداهة أن يعمد الدين اإلسالمي ـ 

الذي قّدم لإلنسان واإلنسانية واحدة من الحضارتني اللتني شهدهام 
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تاريخ البرشية]]] ـ إىل حرمان هذه الحضارة اإلنسانية من نعمة العلم 

والسياسة واالقتصاد والحقوق.

بـ  القائل  الوهم  خواء  أدلة  اآلتية  األبحاث  يف  نتناول  وسوف 

»فصل الدين عن مرسح الحياة الدنيوية« يف املجتمعات اإلسالمية 

بتفصيل نسبي.

عنارص  أو  عنرص  أن  حقيقة  إىل  بااللتفات  الخامسة:  املسألة 

شيوع ظاهرة »فصل الدين عن الحياة الدنيوية« يف الغرب ال ينطبق 

إىل هذا  الرتويج  يعد  اإلسالمي،  الدين  الوجوه عىل  من  بأّي وجه 

النوع من التفكري يف األوساط اإلسالمية فاقداً للروح العلمية والنظرة 

هذا  أسباب  عن  نبحث  أن  علينا  يجب  ولذلك  لألمور،  الواقعية 

النشاط املحموم يف أمور أخرى.

العنارص  تلك  أن االستناد إىل  بيان حقيقة  نبحث يف  وفيام ييل 

واألسباب التي أدت إىل ظهور وانتشار »فصل الدين عن السياسة« 

يف الغرب، وتطبيقها عىل الدين اإلسالمي واملجتمعات اإلسالمي 

ال يعدو أن يكون خطأ محضاً.

والخطوة األوىل يف هذا االتجاه عبارة عن مفهوم الحياة والدين 

والسياسة من وجهة نظر العامل الغريب املعارص )وذلك يف مرسح 

الحياة االجتامعية لهذا العامل عىل أقل التقادير(، ومن وجهة نظر 

وذلك  اإلسالمية،  بالثقافة  املتأثرة  املجتمعات  وتلك  اإلسالم 

الحقائق  مفهوم  تفسري  والغرب يف  اإلسالم  بني  االختالف  لوجود 

املذكورة آنفاً.

]1]- هاتان الحضارتان، هام: الحضارة اإلسالمية، والحضارة البيزنطية.
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أن  يعدو  ال  املعارص:  الغرب  يف  للحياة  الطبيعي  املعنى  ـ   [

يكون معنى الحياة يف الغرب مفهوم الحياة االعتيادية التي تتبلور يف 

مرسح عامل الطبيعة، والذي يقوم عىل أساس األنانية الحرة واملنفلتة 

غري  االجتامعية  الحياة  لصالح  املؤطرة  الطبيعية  الغرائز  إشباع  يف 

امللتزمة بعقيدة خاصة تجاه معنى الحياة وتربيرها عىل أساس غاية 

اإلنسانية  باألخالق  والتخلق  بالتكليف  الشعور  دون  ومن  عليا، 

العالية )لتهذيب النفس يف مسار األبدية(.

] ـ املعنى الطبيعي للدين يف الغرب املعارص: عبارة عن ارتباط 

روحي عىل املستوى الشخيص بني اإلنسان وبني الله والحقائق ما 

فوق الطبيعية األخرى، دون أن يكون لها أدىن تأثري أو دور يف مرسح 

الحياة الدنيوية للبرش.

عن  عبارة  املعارص:  الغرب  يف  للسياسة  الطبيعي  املعنى  ـ   [

توجيه وإدارة دفة الحياة الطبيعية للناس يف املجتمع وهدايتهم نحو 

بحسب  لنفسها  تختارها  األكرثية  أن  يبدو  التي  والغايات  األهداف 

الظاهر. ومن خالل االلتفات إىل التعريف الذي قدمناه آنفاً للدين 

وأنشطتها  السياسة  يف  الدين  وجود  رضورة  عدم  يبدو  والسياسة، 

للحياة ـ سواء الفردية منها أو االجتامعية ـ أمراً بديهياً متاماً؛ إذ ال 

ال  الغربية  املجتمعات  إدارة  نظر  وجهة  من  الدين  لظاهرة  رضورة 

عىل مستوى الحياة الفردية، وال عىل مستوى الحياة االجتامعية.

وبطبيعة الحال فإن مفهوم الحياة والدين والسياسة يف الغرب وما 

األسباب  هي  وما  فيها،  تبلورت  التي  والتاريخية  الزمنية  الفرتة  هي 

التي أكسبتها هذه املفاهيم ـ رغم املقدمة التحقيقية التي أوردناها 
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يف املبحث األول لدراسة الوقائع الثالثة بشأنها ـ تحتاج إىل مزيد 

من الدراسات واألبحاث التفصيلية التي يجب أن يكتب لها الظهور 

يف املستقبل.

الغربية  الرؤية  زاوية  من  أعاله  املذكورة  املعاين  أساس  وعىل 

ال  أنه  به  املقطوع  من  أصبح  والسياسة،  والدين  للحياة  املعارصة 

إذ  فحسب؛  السياسة  عن  الدين  فصل  عىل  األمر  يقترص  أن  يجب 

ال وجود لنقطة التقاء بني هذين املفهومني أبداً، بل إن حياة الفرد 

بدورها ال تحتوي عىل ارتباط شامل مع الدين، إال يف حدود اتخاذ 

الدين وسيلة للشؤون األنانية؛ إذ بناء عىل تعريف الدينـ  طبقاً للرؤية 

أعاله ـ فإنه عبارة عن نوع من إشباع وإرضاء اإلحساس الشخيص 

الذي قد يكون معلوالً لعلل غري واقعية.

إن النمط الفكري لـ »فصل الدين عن السياسة« القائم عىل أساس 

التعاريف املذكورة أعاله بشأن الدين والسياسة والحياة، ال ينسجم 

أبداً مع التعاريف الواردة بشأنها يف اإلسالم. ومن أجل إثبات منط 

التفكري املذكور مع اإلسالم وأصول العلوم اإلنسانية، نتعرّض فيام 

ييل إىل تعريف وبيان ماهية وخصائص هذه املفاهيم الثالثة، وذلك 

عىل النحو اآليت:

قابلية  لها  ظاهرة  عبارة عن  اإلسالم:  منظار  من  اإلنسانية  الحياة 

التكامل من خالل السعي الواعي بغية الوصول إىل الغايات السامية 

واألكرث سمّواً.

إىل  الشوق  من  تزيد  الحياة،  مراحل  من  واحدة  كل  اجتياز  إن 

االنتقال نحو املرحلة التالية والالحقة.
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تعترب الشخصية اإلنسانية هي رائدة هذا السعي والكفاح، وهي 

الشخصية التي تعترب األزلية مصدراً لها، وهذا العامل ـ ذو املغزى 

يف  املطلق  الكامل  لجاذبية  التعرّض  النهائية  وغايتها  لها،  ممرّاً  ـ 

تلك األبدية. إن هذا املطلق الذي يثري نسيم محبته وعظمته وجالله 

الزاخر  الطريق  ينري  وقبساً  منارة  ميثل  الوجود،  حقائق  يف  متّوجاً 

باملنعطفات املؤدية إىل التكامل املادي واملعنوي.

الله، وتكون يف دميومتها وحركتها  الحياة من  تبدأ هذه  وحيث 

البديهي أن تكون غايتها ومحطتها األخرية  الله، فمن  معتمدة عىل 

إىل الله سبحانه وتعاىل، ويف ذلك يقول عّز وجل: }ُقْل إِنَّ َصاَليِت 

َونُُسيِك َوَمْحَياَي َوَماَميِت لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ{]]].

حياة  دفّة  وتوجيه  تفسري  عن  عبارة  اإلسالم:  منظار  من  السياسة 

وامللكوتية  واملعنوية  املادية  األهداف  وأسمى  أعىل  نحو  الناس 

للحياة من أجل قطف مثارها. وكام يعترب الحصول عىل الهواء النقي 

املعقولة  والسياسة  الدين  يكون  كذلك  الحياة،  ملواصلة  رضورياً 

رضورتان للوصول إىل الحياة املعقولة. وعليه ال بد هنا من تعريف 

عنرصين  يشكالن  حيث  املعقولة،  السياسة  وتلك  الدين  ذلك 

رئيسني يف تحقق تلك الحياة )املعقولة(، وذلك عىل النحو اآليت:

اإلسالم عىل  الدين يف  يقوم  اإلسالم:  منظار  من  الدين  تعريف 

ثالثة أركان، وهي كاآليت:

الركن األول: عبارة عن االعتقاد بوجود الله سبحانه تعاىل الواحد 

والعادل املطلق  والوجود،  الكون  واملهيمن واملسيطر عىل جميع 

]1]- ااألنعام: 162.



وتحليل38 دراسة العلمانّية

الذي ال تتطرّق إليه األهواء والنزوات. وهو املتصف بجميع الصفات 

الكاملية، والذي خلق العامل بحكمته، والذي وضع اإلنسان يف طريق 

وهام:  األصيلة،  الهداية  أنواع  من  نوعني  بواسطة  التكاملية  الحركة 

)هداية العقل السليم بوصفه حجة داخلية، وهداية األنبياء واألصياء 

واملرسلني بوصفهم حجة خارجية(، واالستمرار يف هذه الحركة إىل 

حني الوصول إىل الغاية األخرية املتمثلة بلقاء الله سبحانه وتعاىل. 

واالعتقاد كذلك باألبدية التي لوالها تبقى الحياة وكل عامل الوجود 

لغزاً محرياً ال سبيل إىل حله والوصول إىل كنهه. وجميع هذه العقائد 

رهن بالعقل السليم واإلدراك الفطري والوجداين.

العملية للمسري يف  القوانني واملشاريع  عبارة عن  الثاين:  الركن 

العليا  الهدف والغاية  التي ميكن توجيه دفتها وقيادتها نحو  الحياة 

والحقوق.  والتكاليف  األحكام  عنوان  عليه  يطلق  مام  الحياة،  من 

ويقوم مبنى هذا الركن الثاين عىل األصلني اآلتيني:

أـ  القضايا األخالقية لألحكام املقررة من أجل تحصيل الكفاءات 

املناسبة.

العبادية  األحكام  تشمل  والواجبات  والواجبات.  الحقوق  ـ  ب 

وأما  والسياسية،  االجتامعية  الحياة  مرسح  يف  اإلنسان  ومسؤليات 

بحرية  اإلنسان  يختص  التي  االمتيازات  عن  عبارة  فهي  الحقوق 

األولية  األحكام  إىل  بدورها  األحكام  تنقسم  كام  منها.  االستفادة 

باألمور  تتعلق  التي  تلك  هي  األولية  واألحكام  الثانوية.  واألحكام 

والقضايا الثابتة، بينام تنشأ األحكام الثانوية من املصالح واملفاسد 

العارضة عىل الحياة.
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والواقعيات  الحقائق  جميع  تشمل  التي  القضايا  الثالث:  الركن 

يف  لإلنسان  الخيار  اإلسالم  ترك  وقد  للحياة.  املقّومة  والظواهر 

بحواسه  تحقيقها  ليعمل عىل  ـ  ندر  فيام  إال  ـ  القضايا  هذه  جميع 

وعقله وقواه العضلية وتطلعاته ورغباته املرشوعة.

إن السياسة من منظار اإلسالم عبارة عن إدار الحياة البرشية سواء 

وأسمى  أعىل  إىل  للوصول  االجتامعي  أو  الفردي  املستوى  عىل 

األهداف املادية واملعنوية.

وأما العقائد والقوانني العملية فهي للتنظيم واإلصالح اإلنساين 

فيام يرتبط بالعالقات األربعة، وهي:

] ـ عالقة اإلنسان بنفسه.

] ـ عالقة اإلنسان بخالقه.

] ـ عالقة اإلنسان بعامل الوجود.

] ـ عالقة اإلنسان بنظرائه يف الخلق.

وكل حقيقة أو ظاهرة ميكن توظيفها يف تنظيم وإصالح الحياة 

اإلنسانية فيام يرتبط بالعالقات األربعة اآلنف ذكرها، تعد من وجهة 

نظر اإلسالم جزءاً من الدين.

اتحاد وتناغم جميع شؤون الحياة اإلتسانية يف الدين اإلسالمي

يستنتج ماّم تقدم أن العلم والعقيدة والسياسة واالقتصاد والحقوق 

)أو  والصناعة  والتقّدمي،  الطليعي  مبفهومها  والثقافة  واألخالق 

تنظيم وإصالح  ـ بشكل وآخر ـ يف  تأثري  له  التكنولوجيا(، وكل ما 

ال  من  يعترب  حقيقة  هذه  اإلسالمي.  الدين  من  جزءاً  يعترب  الحياة، 
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يعلمها جاهالً بالدين نفسه قطعاً. وبعبارة أخرى: إن العامل بالدين 

يعلم هذه األمور بداهة. وفيام ييل نذكر ـ عىل سبيل املثال ـ كالم 

علمني من املتخصصني يف القانون والحقوق عىل النحو اآليت:

] ـ قال جان جاك روسو:

العبادة املقدسة  النرصانية كل يشء، وقد ظلت  الروح  »سادت 

ارتباط  غري  ومن  السيد  عن  مستقلة  الثانية  للمرّة  صارت  أو  دامئاً، 

وآله  عليه  الله  ])صىل  ملحمد  وكانت  الدولة،  كيان  يف  رضوري 

وسلم([ آراء صائبة جداً، فقد أحسن وصل نظامه السيايس، وذلك 

أن ظل شكل حكومته باقياً يف عهد خلفائه، فكانت هذه الحكومة 

أصبحوا  العرب  أن  غري  الحّد،  هذا  إىل  وصالحة  متاماً،  واحدة 

الربابرة،  فأخضعهم  مرتخني؛  مرتفني  مثقفني  متعلمني  مورسين 

وهنالك بدأ االنقسام بني السلطتني«]]].

وقال يف موضع آخر:

»وال تزال الرشيعة اليهودية القامئة دامئاً، ورشيعة ابن إسامعيل 

]محمدـ  صىل الله عليه وآله وسلم[ـ  التي تسيطر عىل نصف العامل 

منذ عرشة قرون، تنبئان بالعظيمني اللذين أملياهام. ومع أن الفلسفة 

مخادعني  غري  فيها  ترى  ال  العمياء  التعّصب  روح  أو  املنفتحة 

العبقرية  تلك  نُظُمها  يف  تبرص  الصحيحة  السياسة  فإن  مبخوتني، 

العظيمة القوية التي تهيمن عىل املؤسسات الخالدة«]]]. 

]1]- جان جاك روسو، العقد االجتامعي أو مبادئ الحقوق السياسية، نقله إىل العربية: العالمة عادل زعيرت، 

الباب الرابع، الفصل الثامن )الدين املدين(، ص 202ـ  203، مؤسسة األبحاث العربية، ط 2، بريوت، 1995 م.

]2]- املصدر أعاله، الباب الثاين، الفصل السابع )املشرتع(، ص 83.
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للواليات  العام  )النائب  جاكسون]]]  هوكوت  روبرت  قال  ـ   [

املتحدة األمريكية(:

»إن أشد االختالفات الجوهرية ـ من وجهة نظر الفرد األمرييك 

ـ تكمن يف العالقة القامئة بني القانون والدين. ويف الغرب تذهب 

السياسة،  الدين عن  تتشبّث بقوة مببدأ فصل   التي ال  الدول  حتى 

الوقت  فيه مقتضيات  تلعب  دنيوياً  القانوين شأناً  النظام  اعتبار  إىل 

واللحظة دوراً كبرياً. وال شكـ  بطبيعة الحالـ  يف أن التأثري املذهبي 

والديني يف صياغة القوانني كان فاعالً للغاية. 

الذي  ـ  »البنتاكوك«  بـ  املوسوم  العربي  القانون  أسهم  وقد 

يتضّمن الكتب الخمسة األوىل من التورات، وتعاليم السيد املسيح 

والقوانني الكنسيةـ  يف املساعدة عىل صياغة تفكرينا القانوين. ويف 

العصور السابقة مل يكن من غري الطبيعي أو املستغرب أن يتم اختيار 

الساسة املؤثرين والقضاة واملرّشعني من بني رجال الكنيسة، ومع 

ذلك ظل القانون عىل ما هو عليه من اعتباره شأناً دنيوياً.

لقد تّم التأسيس للكثري من املجالس الخاصة بترشيع القوانني، 

مع  تتعاطى  دنيوية  تعترب مؤسسات  تطبيقها، وكلها  بغية  واملحاكم 

الدولة، وهي املسؤولة عنها دون الدين أو الكنيسة.

هو  بل  دينية  واجبات  يطرح  ال  أمريكا  يف  قانوننا  فإن  هنا  ومن 

يحذفها بكل دقة .. إن القانون يف أمريكا له متاس محدود مع تطبيق 

نفس  يف  األمرييك  الفرد  أن  هي  والحقيقة  األخالقية.  الواجبات 

]1]- روبرت جاكسون )1892 ـ 1954 م(: قاض ومحام من الواليات املتحدة األمريكية، توىل منصب نائب 

رئيس املحكمة العليا يف الواليات املتحدة لسنتني، وهو عضو يف الحزب الدميقراطي األمرييك.
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فرداً  يكون  أن  يستطيع  للقانون،  مطيعاً  فرداً  فيه  يكون  الذي  الوقت 

وضيعاً وفاسداً«]]].

العلامنية  للنظرية  توضيح  أفضل  جاكسون  كلمة  تعترب  هنا  إىل 

يف القانون والسياسة الجارية حالياً يف أمريكا والبلدان الغربية. ثم 

واصل جاكسون كالمه، قائالً:

القوانني اإلسالمية تعترب اإلرادة اإللهية هي  لذلك فإن  »وخالفاً 

وانكشفت  التي ظهرت  اإلرادة  القوانني. وهي  املصدر يف ترشيع 

القانون واإلرادة اإللهية تعترب جميع  لرسوله محمد )ص(. إن هذا 

املؤمنني أمة واحدة ومجتمعاً واحداً رغم كونهم من قبائل وعشائر 

شتى، ويقطنون يف أماكن متباعدة ومنفصلة عن بعضها. فالدين هنا 

ميثل الطاقة الصائبة املؤلفة بني الجامعة، وليس القومية أو الحدود 

القرآنية، وال  للتعاليم  ومطيعة  مذعنة  الدولة  تكون  وهنا  الجغرافية. 

يكون هناك أي مساحة لجهة ترشيعية أخرى، ناهيك عن السامح لها 

مبامرسة النقد أو إثارة الشقاق والشغب والنفاق.

يرى املؤمن أن هذا العامل ما هو إال ممر ينتقل عربه إىل عامل آخر 

أفضل منه. ويعمل القرآن عىل سّن القواعد والقوانني وأمناط سلوك 

األشخاص تجاه بعضهم وتجاه مجتمعهم بغية إحداث ذلك التحول 

واالنتقال السليم من هذا العامل إىل العامل اآلخر.

وتعليامت  والسياسية  القضائية  النظريات  بني  الفصل  ميكن  ال 

النبي ووصاياه التي ترسم لون السلوك وفق األسس الدينية، بل تحّدد 

طبيعة الحياة الشخصية واالجتامعية والسياسية. إن هذه التعليامت 

]1]- مجيد خدوري، وهربرت ج. ليبسني، الحقوق يف اإلسالم، مقدمة: روبرت هوكوت جاكسون.
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تقوم بتعيني التكليف للناس أكرث من بيان الحقوق مبعنى االلتزامات 

األخالقية«]]].

إن الخطأ القاتل الذي يرتكبه جاكسون يف عبارته املتقدمه يكمن 

يف قوله: »إن هذه التعليامت تقوم بتعيني التكليف للناس أكرث من 

اإلسالمي  الفقه  ألن  األخالقية«!  االلتزامات  مبعنى  الحقوق  بيان 

الحياة  شؤون  وجميع  والحقوق  )الواجبات(  التكاليف  من  يتكّون 

الدنيوية واألخروية.

ومن الغريب أن هذا الحقوقي الكبري مل يلتفت إىل أن التكاليف 

يف الفقه اإلسالمي عىل نوعني، وهام:

للواجبات  املبيّنة  العبادات  قبيل  من  الشخصية:  التكاليف  ـ   [

بعالقته األوىل  يتعلق  فيام  فعلها  اإلنسان  ينبغي عىل  التي  واألمور 

اإلنسان  )عالقة  بذلك  ونعني  الرئيسة،  األربعة  عالقاته  بني  من 

بنفسه وخالقه(. وبطبيعة الحال فإن هذه التكاليف ال توجب »حقاً« 

الفرد  ألن  الحقوقي؛  املستوى  عىل  رسمياً  املصطلح  هو  ما  عىل 

يف هذه العالقة مكلف بإصالح نفسه، وال يُنتزع من هذا التكليف 

حق باملعنى الحقوقي الرسمي. إذ ال ميكن لإلنسان أن يطلب من 

نفسه حقاً )مبعنى اختصاصه بامتياز ميتلكه(، وإن كان مبعنًى من 

املعاين األخالقية والعرفانية السامية ميكن لنا أن نتصّور أن يكون 

الفرد يف مسري  التي تصوغ شخصية  اإليجابية  للطاقات  هناك حق 

الكامل، ويجب توظيف هذا الحق، ولكن هذا الحق ليس باملعنى 

االصطالحي الرسمي يف الحقوق بداهة.

]1]- مجيد خدوري، وهربرت ج. ليبسني، الحقوق يف اإلسالم، مقدمة: روبرت هوكوت جاكسون.
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الرابعة  بالعالقة  يتعلق  فيام  املقررة:  الحقوقية  التكاليف  ـ   [

بنظرائه يف  الرئيسة األربعة )وهي عالقة اإلنسان  من بني العالقات 

الخلق(، والتي يتم وضعها يف قبال الحقوق.

بعالقة  يرتبط  فيام  والواجب  التكليف  أن  يظنون  والذين 

يجهلون  حق،  عليه  يرتتب  أن  دون  ممكن  ببعض  بعضهم  الناس 

هاتني  من  واحدة  كل  ألن  بداهة؛  والشعوب  األقوام  حقوق  أكرث 

الحقيقتني تستلزم األخرى.

إن معنى القول بأن رّب العمل يجب عليه أن يدفع أجر العامل، 

هو أن للعامل حقاً يف الحصول عىل أجره الذي تعهد له به صاحب 

العمل. وإن جزءاً كبرياً من الفقه اإلسالمي يتناول بحث هذه الحقوق 

املؤلفة من الحقوق املدنية والحقوق السياسية وغريها.

وقد ورد الحديث يف نهج البالغة عن حقوق الناس عىل الحاكم 

قول  قبيل  وكناية وإشارة، من  الناس رصاحة  الحاكم عىل  وحقوق 

تِلَْك  ِمْن  ُسْبَحانَُه  اِْفرَتََض  َما  »َوأَْعظَُم  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام 

اَلُْحُقوِق، َحقُّ اَلَْواِل َعىَل اَلرَِّعيَِّة، َوَحقُّ اَلرَِّعيَِّة َعىَل اَلَْواِل«]]].

األشرت  مالك  إىل  ـ  السالم  عليه  ـ  اإلمام عيل  يشتمل عهد  كام 

عىل تعاليم حقوقية سياسية أشبعها املختصون يف العلوم السياسية 

بالرشح والتحقيق والتفسري. ونجد حالياً أن كتب ومصادر الحقوق 

األنظمة  وسائر  اإلسالم  بشأن  املؤلفة  املقارن  الفقه  أو  التطبيقية 

الحقوقية عىل نطاق واسع، ال ترتك مجاالً للشك يف اشتامل اإلسالم 

عىل نظام حقوقي متكامل.

]1]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 209.
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ثم يستطرد جاكسون يف رشح التكاليف املقررة يف اإلسالم عىل 

الناس، قائالً:

بالعمل  ملزماً  الفرد  يكون  الذي  ـ  األخالقي  التعّهد  أن  »مبعنى 

عىل طبقهـ  هو الذي يكون مطمحاً لألنظار أكرث من غريه، وال ميكن 

ألي سلطة أو شخص يف العامل أن يعفيه من القيام به، ولو أنه مترّد 

عىل ذلك فإنه سيعرّض حياته املستقبلية للخطر«]]].

أما الخطأ اآلخر الذي ارتكبه جاكسون يف العبارة اآلنفة، فهو:

تطبيقها  مع  ينسجم  ال  األخالقية  بالتعهدات  التعبري  إن  أوالً: 

القطعي؛ ألن فضيلة ورقّي األخالق تكمن يف اختيارية العمل بها، 

كام أنها ال ميكن أن تستند إىل عامل طبيعي.

وثانياً: كان عىل جاكسون أن يلتفت إىل أن تكاليف األشخاص 

البقاء دون  له  أن يكتب  واملجتمع والدولة تجاه بعضهم ال ميكن 

تحقيق الحقوق، وإن جاكسون نفسه يعرتف بأن التعاليم اإلسالمية 

الحياة  ومنط  الدينية  األصول  تحدد  ووظائف  أحكام  عن  عبارة 

شك  وال  الجميع.  إىل  بالنسبة  والسياسية  واالجتامعية  الشخصية 

يف أن الوظائف واألحكام االجتامعية والسياسية يف مرسح الحياة 

الجامعية تقتيض بحسب ذاتها حقوقاً يجب عىل الناس مراعاتها.

يقول جاكسون: »حيث أن األمريكيني يرفضون األساس الديني 

يف  يجنحون  فإنهم  اإلسالمية،  والترشيعات  للقوانني  الفلسفي  أو 

تفكريهم إىل القول بأن كل ما يقوم عىل هذا األساس ال ميكن أن 

التي  بيد أن الحقيقة هي أن هذه املنظومة  يستحوذ عىل اهتاممنا، 

]1]- انظر: مجيد خدوري، وهربرت ج. ليبسني، الحقوق يف اإلسالم، مقدمة: روبرت هوكوت جاكسون.
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إنجازات عظيمة وبشكل  تعترب غري عملية، قد متكنت من تحقيق 

محرّي ومذهل. إذ متكنت الطاقة الحيوية والجاذبة للدين املحمدي 

الله عليه  النبي محمد ])صىل  بعد رحيل  الزمن  يف ظرف قرن من 

الدولة  افتقارهم ملقومات  ـ رغم  قومه وعشريته  وآله([ من متكني 

السيايس  للطموح  وافتقادهم  ثابت،  بجيش  املحّصنة  الحقيقية 

واجتياز  الشاملية ألفريقية  السواحل  االستيالء عىل  من  ـ  املشرتك 

البحر األبيض نحو إسبانيا وتهديد فرنسا ...

واليشء األهم الذي بدأنا ندركه مؤخراً هو أن هذا الدين اليافع 

ـ الذي يعترب من أكرث األديان حداثة يف العامل ـ قد أقام فقهاً يلبي 

رغبة ماليني الناس وتوقهم إىل العدالة تحت السامء الالهبة يف كل 

الذين  من أفريقيا وآسيا، وأقنعت كذلك آالف األشخاص اآلخرين 

يعيشون يف أمريكا«]]].

قد  جاكسون  يذكرها  التي  اإلحصائية  هذه  فإن  الحال  وبطبيعة 

التي  األخرية  أما اإلحصائية  ثالثة عقود.  يقرب من  ما  عليها  مىض 

ظهرت بشأن عدد املسلمني فنها تقول بأنهم قد بلغوا حوايل املليار 

ومئة مليون نسمة، يعيش منهم مثانية ماليني نسمة يف غرب أوربا، 

من  وغريها  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  نسمة  ماليني  وعرشة 

البلدان غري اإلسالمية األخرى.

ثم يقول جاكسون أيضاً:

»عىل الرغم من إمكانية أن نشك يف اإللهام الديني بالنسبة إىل 

تعطينا دروساً  ـ  ـ مع ذلك  الحقوق  حقوق املسلمني، ولكن هذه 

هامة يف تطبيق القوانني.

]1]- انظر: املصدر أعاله، ص هـ.
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العامل  يف  وحدنا  بأننا  القول  عن  نتخىل  ليك  الوقت  حان  وقد 

البلدان  العدالة؛ ألن  معنى  يفهم  من  أننا وحدنا  أو  العدالة،  منجد 

اإلسالمية قد وضعت الوصول إىل هذه الغاية يف صلب منظومتها 

يف  قيّمة  دروساً  لنا  تقّدم  أن  املسلمني  لتجارب  وميكن  القانونية، 

هذا املجال«]]].

الحقوق من  فرع  انعقاد مؤمتر يف  األعوام األخرية  لقد شهدت 

جامعة  من  الحقوق  كلية  املقارنة يف  للحقوق  الحكومية  الجمعية 

الفقه  يف  للبحث  اإلسالمي«  الفقه  »أسبوع  عنوان  تحت  باريس 

الحقوق  وأساتذة  املسترشقني  من  عدد  إليه  ودعي  اإلسالمي، 

والقانون من مختلف البلدان األوربية واإلسالمية.

وقد حددت األمانة العامة لهذا الجمعية خمسة مواضيع فقهية، 

تناولها املشاركون يف املؤمتر بالدراسة والبحث، وخالل املؤمتر 

توصل علامء الحقوق الفرنسيني وغريهم من سائر البلدان وكذلك 

الفقه  وشمولية  وأهمية  بعظمة  اإلقرار  إىل  الكبار  املسترشقون 

عىل  البرشية  املجتمعات  لجميع  بصالحيته  واعرتفوا  اإلسالمي، 

مختلف العصور. ويف واحدة من محطات املؤمتر املذكور رّصح 

نقيب املحامني يف باريس قائالً:

الفقه  لنا عن جمود  يُحىك  ما كان  أوفق بني  أعلم كيف  »أنا ال 

اإلسالمي، وعدم صالحيته كأساس للترشيع يفي بحاجيات املجتمع 

العرصي املتطّور، وبني ما نسمعه اآلن يف املحارضات ومناقشاتها، 

]1]- انظر: املصدر أعاله.
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مام يثبت خالف ذلك متاماً برباهني النصوص واملبادئ«]]]. 

الحقوقيني  من  ـ  املؤمترون  أصدر  املؤمتر  هذا  ختام  ويف 

ورجال القانون ـ بياناً موقعاً من قبلهم، وصادقوا فيه بأجمعهم عىل 

عظمة ومتانة الفقه اإلسالمي، واعرتفوا بصالحيته لحل املعضالت 

واملشاكل التي تواجه املجتمعات البرشية.

ويف الختام عرّب أعضاء املؤمتر عن رغبتهم يف أن يظل أسبوع 

الفقه اإلسالمي يتابع أعامله سنوياً، ولكن حال بعض األشخاص ـ 

لألسف الشديد ـ دون تحقيق هذه الرغبة النبيلة.

]1]- طه عبد الباقي رسور، دولة القرآن، ص 183، دار الفكر العريب.
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حول  خلدون  ابن  الرحمن  لعبد  نظريتني  بني  البدوي  التناقض 

حاجة الناس إىل األنبياء يف حياتهم الدنيوية

إن لعبد الرحمن ابن خلدون فيام يتعلق بحاجة الناس إىل الدين 

متهافتتني،  أو  متناقضتني  تبدوان  قد  نظريتني  الدنيوية  حياتهم  يف 

ونرى هنا رضورة اإلشارة إىل هاتني النظريتني يف سياق بحثنا هذا، 

وذلك عىل النحو اآليت:

النظرية األوىل: »وتزيد الفالسفة عىل هذا الربهان حيث يحاولون 

إثبات النبوة بالدليل العقيل، وأنها خاصة طبيعية لإلنسان، فيقررون 

هذا الربهان إىل غايته وأنه ال بد للبرش من الوازع، ثم يقولون بعد 

به  يأيت  الله  عند  من  مفروض  برشع  يكون  الحكم  وذلك  ذلك: 

الله فيه  واحد من البرش وأنه ال بد أن يكون متميزاً عنهم مبا يودع 

من خواص هدايته؛ ليقع التسليم له والقبول منه، حتى يتم الحكم 

فيهم وعليهم من غري إنكار وال تزييف. وهذه القضية للحكامء غري 

برهانية، كام تراه، إذ الوجود وحياة البرش قد تتم من دون ذلك مبا 

يفرضه الحاكم لنفسه«]]].

النظرية الثانية: ذكرها ابن خلدون يف الفصل الحادي والخمسني 

]1]- عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الفصل األول من الكتاب األول )يف العمران البرشي(، ص 

38، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، بريوت، 2006 م.
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تحت عنوان )يف أن العمران البرشي ال بد له من سياسة ينتظم بها 

أمره(، حيث قال:

»إعلم أنه قد تقدم لنا يف غري موضع أن االجتامع للبرش رضوري، 

وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه ال بد لهم يف االجتامع من 

وازع حاكم يرجعون إليه، وحكمه فيهم: تارة يكون مستنداً إىل رشع 

والعقاب  بالثواب  إميانهم  إليه  انقيادهم  يوجب  الله  عند  من  منزل 

انقيادهم  وتارة إىل سياسة عقلية يوجب  مبلغه،  به  الذي جاء  عليه 

مبصالحهم.  معرفته  بعد  الحاكم  ذلك  ثواب  من  يتوقعونه  ما  إليها 

باملصالح  الشارع  لعلم  واآلخرة  الدنيا  يف  نفعها  يحصل  فاألوىل 

إمنا يحصل  والثانية  اآلخرة،  العباد يف  نجاة  العاقبة، وملراعاته  يف 

من  فليس  املدنية  السياسة  من  تسمعه  وما  فقط.  الدنيا  يف  نفعها 

يكون عليه كل  أن  ما يجب  الحكامء  معناه عند  الباب، وإمنا  هذا 

عن  يستغنوا  حتى  وخلقه  نفسه  يف  املجتمع  ذلك  أهل  من  واحد 

من  يسمى  ما  فيه  يحصل  الذي  املجتمع  ويسمون  رأساً.  الحكام 

ذلك باملدينة الفاضلة، والقوانني املراعاة يف ذلك بالسياسة املدنية 

وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل االجتامع باملصالح 

أو  نادرة  الفاضلة عندهم  العامة، فإن هذه غري تلك. وهذه املدينة 

والتقدير.  الفرض  جهة  عىل  عليها  يتكلمون  وإمنا  الوقوع،  بعيدة 

أحدهام  وجهني:  عىل  تكون  قدمناها  التي  العقلية  السياسة  إن  ثم 

استقامة  السلطان يف  العموم، ومصالح  املصالح عىل  فيها  يراعى 

ملكه عىل الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس وهي عىل جهة 

الحكمة. وقد أغنانا الله تعاىل عنها يف امللة ولعهد الخالفة، ألن 
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األحكام الرشعية مغنية عنها يف املصالح العامة والخاصة واآلداب، 

يجرون  املسلمني  ملوك  أن  إال   ... فيها  مندرجة  امللك  وأحكام 

منها عىل ما تقتضيه الرشيعة اإلسالمية بحسب جهدهم، فقوانينها 

إذاً مجتمعة من أحكام رشعية، وآداب خلقية، وقوانني يف االجتامع 

طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية رضورية، واالقتداء فيها 

بالرشع أوالً، ثم الحكامء يف آدابهم وامللوك يف سريهم«]]].

وهكذا نالحظ أن الرؤية األخرية البن خلدون تتجه إىل ما رشحناه 

آنفاً بالتفصيل، وهو أن الحياة بعد فصلها وتجريدها من الدين تعني 

من  املادي  البعد  عىل  تركز  التي  البحتة  واملادية  الطبيعية  الحياة 

إيصال  إىل  تهدف  التي  املعقولة  الحياة  تلك  دون  فقط،  اإلنسان 

أبعاده الوجودية إىل كامله املنشود، وعليه ميكننا  اإلنسان بجميع 

القول: إن نظرية ابن خلدون ال تنطوي عىل تناقض أو تهافت.

املنهج العلامين )فصل الدين عن مرسح الحياة الدنيوية للناس( 

إدارة  يف  اإلنسانية(  )األنا  شخصية  يف  الخلل  حدوث  إىل  يؤدي 

الوجود اإلنساين

عىل  نجملها  أساسية،  أبعاد  أربعة  من  اإلنساين  الوجود  يتألف 

النحو اآليت:

الُبعد األول: الحقائق املتعلقة بالوجود الطبيعي لإلنسان، وهي 

عبارة عن أعضاء الجسم الفسيولوجية ولوازمها الطبيعية. من قبيل: 

االرتباط باملحيط والبيئة الطبيعية والتوالد والتناسل وما إىل ذلك.

والثقافة  والسياسة  واالقتصاد  الحقوق  قبيل  من  الثاين:  الُبعد 

]1]- املصدر أعاله، ص 244 ـ 245.
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باملعنى املتعلق بعنارص الحياة الدنيوية منها. وسوف يأيت تفصيل 

ذلك يف )البعد الثامن( من أبعاد مبحث بعنوان: »مصداق من تلك 

الناس أو  الدين من حياة  التي تزعزعت بعد فصل  األصول والقيم 

انهارت متاماً«.

قبيل  من  لإلنسان.  والنفسية  الذهنية  األنشطة  الثالث:  الُبعد 

والعزم  واإلرادة  والتفكري  والتعقل  والتجسيم  واألخيلة  التصورات 

واالختيار واألحاسيس والعواطف وما إىل ذلك.

الكامل،  إىل  اإلنسان  باستعداد  املتعلقة  الحقائق  الرابع:  الُبعد 

وأهمها الدين واألخالق وغريهام من الحقائق السامية.

شخصية اإلنسان في إدارة الُبعد األول )الحياة الحيوانية(

متارس الحقائق املرتبطة بالوجود الطبيعي لإلنسان إدارتها بشكل 

والسالمة  الوعي  قبيل:  من  اإلدارة،  برشائط  تتمتع  دامت  ما  مبارش 

وغريهام من الرشائط، إال إذا تدخل عنرص قاهر بسبب فقدان تلك 

الرشائط بحيث يسلب الشخص قدرته عىل اإلدارة، أو يكون النشاط 

بالنسبة إىل ذلك العضو من اليرس بحيث ال تكون هناك معه رضورة 

لتدخل الشخصية بشكل كامل.

الحاجات  إىل  املستندة  الجسم  أعضاء  أنشطة  أغلب  إن 

املتأصلة، والتي تتكرر عىل مدى الحياة، تغدو بحيث تكتسب تلك 

األعضاء نصيباً من الوعي والقدرة الذاتية عىل إدارة نفسها تلقائياً وال 

شعورياً، ومن هنا ال تكون بحاجة إىل وعي كامل وتوظيف لقدرة 

اإلدارة الشخصية.
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يصطلح  بحيث  عادياً،  أمراً  النشاط  من  النوع  هذا  أصبح  وقد 

تقوم  »العادة«. وعىل هذا األساس  بـ  إليها  عىل األعامل املستندة 

الشخصية يف موارد األنشطة الجديدة وغري املسبوقة، أو املسبوقة 

عىل نحو نادر، ويف املوارد الهامة ـ مبقدار أهميتها ـ بإدارتها التامة 

باالعتامد عىل الوعي وسائر الرشائط األخرى، ومتارس دورها يف 

هذا الشأن.

البُعد  لهذا  إدارتها  يف  اإلنسان  شخصية  فإن  مالحظ  هو  وكام 

مع  دورها  متارس  لإلنسان(،  الطبيعي  بالوجود  املرتبطة  )الحقائق 

الطبيعية، وتسند  الحاجات املحركة لألعضاء  االعتبار  بنظر  األخذ 

نشاطها ودورها إىل تلك الحاجات.

شخصية اإلنسان في الُبعد الثاني )الحياة مع األصول 

والقوانين الموضوعية(

يف البُعد الثاين ترتبط شخصية الفرد بالحقائق التي يتّم تقريرها من 

خالل دوافع الحياة الدنيوية الجامعية ودون اختياره، وبذلك يرى نفسه 

ملزماً بتنظيم حياته مبا يتوافق مع تلك الحقائق. من قبيل: الحقوق 

التفاوت واالختالف بني  واالقتصاد والسياسة وما إىل ذلك. يكمن 

البعدين األول والثاين يف أن العالقة القهرية للشخصية مع الحقائق 

العالقة  إىل  بالقياس  أشد  املادية(  )األعضاء  األول  بالبُعد  املرتبطة 

القهرية التي تربطها بحقائق البُعد الثاين؛ ألن التخلف عن القوانني 

أعضاء  قوانني  التخلف عن  أيرس من  الحقوق  قبيل  االجتامعية من 

الجسم التي تدير الحياة الطبيعية لإلنسان بشكل مبارش.
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فعىل سبيل املثال: إن فتح العني أثناء السري يف الشارع والنظر 

التي تحكم  القوانني  اتباع  أكرب من  بإلزام جربي  األمام يحظى  إىل 

الحياة االجتامعية؛ ألن عدد األشخاص الذين يتخلفون ويتمرّدون 

عىل القانون عن علم وسابق إرصار بسبب امتعاضهم ـ الصائب أو 

الخاطئ ـ من ذلك القانون أو لقدرتهم عىل التهرّب منه، كبري جداً.

حياته  مواصلة  يستطيع  الحياة  من  األول  البُعد  يف  اإلنسان  إن 

القهرية،  والعنارص  الدوافع  اتباع  مجرّد  خالل  من  الفردية  الطبيعية 

الثاين فيذهب اإلنسان  البُعد  الحيوانات. وأما يف  كام تعيش سائر 

بخطاه إىل أبعد بكثري من دائرة سائر الكائنات الحيّة، وبذلك ميتاز 

منها بحمل عنوان النوع األخص واألكمل.

والحقوق  )االقتصاد  الثاين  البُعد  بحقائق  االلتزام  للناس  ميكن 

يف  ويتامهون  الدنيوية،  حياتهم  ضامن  ملجرّد  وغريها(  والسياسة 

حياتهم مع تلك األصول والقوانني، دون أن يستندوا يف ذلك إىل أّي 

نوع من أنواع القيم، من قبيل: القيم الدينية واألخالقية يف تبعيتهم 

لتلك الحقائق.

سائر  بحياة  شبيه  االجتامعية  الدنيوية  الحياة  من  النوع  هذا  إن 

الكائنات الحيّة األخرى، ولكنها ذات مستويات وأبعاد أوسع وأعمق 

بكثري، كام أنها أشّد تعقيداً وخطورة.

شخصية اإلنسان في الُبعد الثالث

تتعاطى مع حقائق ذات وجوه  البُعد  إدارة هذا  الشخصية يف  إن 

ومستويات متنّوعة وأكرث دقة، وهناك إمكانية لتدخل الشخصية ـ مبا 
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لها من الخصائصـ  يف توجيه وبيان كيفية تلك الحقائق بشكل وآخر.

توضيح ذلك: إن الشخصية يف تحريك اليد وتناول الكتاب من 

ال  القارئ،  تشتمل عىل ضالة  التي  الصفحة  والعثور عىل  املكتبة 

تحتاج إىل أكرث من تحريك القدم للوصول إىل املكتبة، وتحريك 

اليد لتناول الكتاب والعثور عىل الصفحة املنشودة. يف حني أن إدارة 

األنشطة الذهنية والنفسية التي ترتبط بالشخصية مبارشة، تحتاج إىل 

التدقيق والتحليل واالستنتاجات الدقيقة واملجرّدة.

إن األنشطة واالنعكاسات الذهنية والنفسية لإلنسان هي من قبيل: 

التصّورات والتخيالت، والتجسيد، واالكتشاف، والعلم الحضوري 

)العلم بالذات وإدراك الذات(، وتحقيق الذات، والتعقل، والتفكري، 

والتجريد، واإلدارة، والعزم، واالختيار، ومختلف أنواع األحاسيس 

الذي  النظم  بعظمة  واإلحساس  بالجامل،  اإلحساس  قبيل:  )من 

يحكم الوجود(، وكذلك أنواع العواطف وما إىل ذلك.

املذكورة  واالنعكاسات  األنشطة  من  يشء  ال  أن  البديهي  من 

يحدث صدفة، أو أنه يقع يف الفراغ، كام أنه بعد أن يوجد ال ميكن 

القضاء عليه يف وجود اإلنسان دون قانون.

تنقسم هذه األنشطة والتداعيات إىل نوعني رئيسني، وهام:

وعي  إىل  تحتاج  ال  التي  والتداعيات  األنشطة  هو  األول:  النوع 

وإدارة الشخصية، من قبيل: تصّور األشياء التي نواجهها للمرّة األوىل.

ال شك يف انعكاس صور يف ذهننا عن تلك املشاهدات، ويف هذا 

االنعكاس يحدث الذهن ارتدادات متناسبة، شبيهة بالدوائرة املتتالية 
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تلك  كانت  فإذا  بالحجر.  نرميه  عندما  املاء  بركة  يف  تحدث  التي 

التصورات ألشياء غري ذات أهمية، فإن الذهن سيرتكها لحالها دون أن 

تتحّمل الشخصية )األنا اإلنسانية( عناء دراستها وتحليلها )أو تحويلها 

إىل مركز خاص لتخزينها(، وإمنا ستهمل حتى تزول وتضمحل من 

تلقائها ومتحى من أفق الذهن بشكل وآخر بعد فرتة من الزمن.

ومن هذا النوع جميع تلك األنشطة الذهنية التي تظهر للحظات 

طريقها  تأخذ  ثم  الذهن،  من  الواعية  شبه  أو  الواعية  املنطقة  يف 

إىل االضمحالل وتختفي، دون أن تكون لسلطة وإدارة الشخصية 

سبيالً عليها.

وإدارة  إلدراك  تخضع  التي  والتداعيات  األنشطة  الثاين:  النوع 

مع  ارتباطاً  الشخصية  تعقد  القسم  هذا  ويف  الشخصية.  وسلطة 

والفسيولوجية  )الفيزيقية  الجسدية  القوانني  تفوق  التي  الحقائق 

وغريهام(. من قبيل: 

1 ـ التجسيد: )اعتبار املوجود معدوماً، أو املعدوم موجوداً، أو 

تصور األشياء عىل غري ما هي عليه(.

خشبة  عىل  التمثييل  األداء  هو  للتجسيد،  مصداق  أفضل  إن 

هم  أحياناً  املمثلني  املشاهدون  يعترب  حيث  وغريه،  املرسح 

األشخاص الحقيقيني ال أنهم يؤدون مجرد أدوارهم، بل يرتبون اآلثار 

الذي  الشخص  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  أحياناً.  ذلك  عىل 

يلعب دور اإلمام الحسني ـ عليه السالم ـ يف مشهد متثييل يجسد 

قاتله  دور  يؤدي  آخر  شخص  التمثيل  يف  ويشاركه  الطف،  واقعة 

شمر بن ذي الجوشن. فعىل الرغم من علم جميع املشاهدين بأن 
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الذي يؤدي دور اإلمام الحسني ليس هو الحسني، وأن الذي يؤدي 

دور الشمر ليس هو الشمر، إال أنهم مع ذلك يتفاعلون مع املشهد 

ويتعاطون  الحسني  اإلمام  مقتل  لحظات  يعيشون  وكأنهم  التمثييل 

دور  أدى  الذي  مع  بجفاء  تعاملوا  ورمبا  بواقعية،  املشهد  هذا  مع 

الشمر حتى بعد انتهاء العرض والتعاطي معه خارج املرسح، األمر 

الذي يثبت ما تتمتع به الـ »أنا اإلنسانية« لـ )الشخصية( من القدرات 

ما فوق الطبيعية.

] ـ االكتشاف: ظاهرة ال ميكن تفسريها بأي قاعدة من القواعد 

إىل  )مدخل  كتابه:  يف  برنارد(]]]  )كلود  تعبري  حد  وعىل  العلمية. 

دراسة الطب التجريبي(:

إيجاد رؤية  قاعدة ميكن من خاللها  أي  العثور عىل  »ال ميكن 

صحيحة ومثمرة عند مشاهدة أمر محدد يف ذهن املحقق، بحيث 

يعد نوعاً من التوصل الذهني للتحقيق الصحيح. إمنا ميكن ذلك 

القول عندها  للتفكري، حيث ميكن  والتبلور  الظهور  يكتب  أن  بعد 

للقواعد املنطقية الرصيحة التي ال يجوز  كيف يجب اعتباره تابعاً 

ألي محقق أن يحيد عنها. بيد أن أسباب ظهورها ال تكون معلومة، 

كام أن طبيعتها شخصية متاماً، وهي يشء خاص ميكن أن يُعّد منشأ 

البتكار واخرتاع ونبوغ أي شخص«]]].

الحاالت  بتدخل  العلامء  من  الساحقة  األكرثية  اعرتفت  وقد 

لنفسه  يرى  شخص  وكل  واالبتكارات،  االكتشافات  يف  الشهودية 

]1]- كلود برنارد )Claude Bernard(: عامل فرنيس  شهري يعترب مؤسس املدرسة التجريبية العلمية، ولد سنة 

1813 م، وتويف سنة 1878 م.

]2]- انظر: فيليس شاليه، شناخت روشهاي علوم )علم املنهج(، ص 42 )مصدر فاريس(.
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حظاً من تلك القدرات املذكورة، فإنه حتى إذا اقترصت مشاهدته 

الشهود  بتدخل  منها بشكل مبارش، سوف يعرتف  عىل مورد واحد 

يف االكتشافات.

]ـ  العلم الحضوري: )العلم بالذات أو إدراك الذات(، إذ يحصل 

هذا العلم لكل شخص له القدرة عىل العلم بذاته. ويف هذه الظاهرة 

)بالفتح(  )بالكرس( هو عني املدرَك  الفّذة واملذهلة يكون املدرِك 

األمر  هذا  أن  الشخصية، يف حني  أو  »أنا«  الـ  عن  عبارة  هو  الذي 

الحاصل ـ بااللتفات إىل هذه الظاهرة ـ يبدو شبيها بالتناقض. ألن 

»األنا« هنا دون أن ينقسم إىل شطرين: )عامل، ومعلوم( يكون هو 

الشيخ محمود  تعبري  حّد  واحد. وعىل  وقت  املعلوم( يف  )العامل 

الشبسرتي: »إن هذا األمر من قبيل أن يشاهد املرء عينه بعينه، دون 

استخدام أداة أخرى!«.

] ـ التعقل: وهو عبارة عن التفكري يف ضوء األسس والقوانني 

يف  للشخصية  املنشودة  الغايات  إىل  الوصول  أجل  من  الثابتة 

للتطبيق عىل  املتبعة  التعميامت  العقيل املجرّد من  نشاطها  إطار 

إدراك  يستلزم  الكلية  القضايا  إدراك  أن  وحيث  القضايا،  مصاديق 

نشاطاً  تبذل  الشأن  هذا  يف  الشخصية  فإن  التجريدية،  الحقائق 

يفوق الطبيعة أيضاً.

5 ـ االختيار: إن هذه الظاهرة هي من أعظم األنشطة التي يقوم 

بها »األنا اإلنساين« مبعنى الشخصية، يف إدارتها، بل إن هذا النشاط 

يفوق حتى املعقوالت التي يعمل الفرد عىل املوازنة واملقارنة فيام 

بينها، ولهذا فإنه يواصل نشاطه يف ظل حالة من اإلرشاف والهيمنة 
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التي تفوق األعامل والتداعيات الطبيعة يف البُعد املادي والجسمي.

6 ـ تحقيق وحكم الشخصية عىل ذاتها: إن كل من ميتلك عقالً 

وروحاً معتدلة، يستطيع أن يدرس أعضاءه الجسدية وإصدار الحكم 

والرجلني  اليدين  قبيل:  )من  بعض  عىل  بعضها  وترجيح  بشأنها 

والرأس والوجه وغريها من الجوارح األخرى(. كام ميكن للفرد أن 

يخضع قواه وقابلياته وأنشطته الداخليةـ  من قبيل: التفكري، والتعقل، 

واإلحاسيس، والعواطف، واألنشطة الوجدانية، وردود األفعال تجاه 

الشعور باللذة أو األمل، واإلرادة، والعزم، واالختيار وما إىل ذلك ـ 

للدراسة والحكم بشأنها. من قبيل: هل أمتتع مبشاعر سليمة؟ وهل 

يقوم عقيل وتفكريي بنشاط صحيح؟ وهل يسري نشاطي الوجداين 

عىل النسق القانوين؟ وهل تعمل قواي وقابليايت مجتمعة وبشكل 

منسجم ومتناغم فيام بينها أم ال؟ والذي يقوم بهذا البحث والدراسة 

يف هذه الشؤون هو شخصية اإلنسان.

ولو قال أحد: إن هذه الدراسة واألحكام ميكن أن تكون مستندة 

العقلية املجهولة والغامضة، وليس هناك من  قوانا  إىل واحدة من 

دليل عىل وجود شخصيّة »األنا« املجرّدة. يجب القول يف الجواب 

عن هذا االعرتاض: إن هذا االحتامل إمنا يصح إذا وضع الشخص 

جميع أعضائه وقواه وقابلياته الوجودية وعمل عىل املقارنة بينها من 

الناحية الكمية والكيفية يف قبال الشخصية؛ إذ يقوم االفرتاض عىل 

خضوع جميع أعضاء وقوى وقابليات اإلنسان الداخلية والخارجية 

للدراسة والحكم.

ولو افرتضنا صّحة هذا االحتامل، وقلنا بأن الحكم يف هذا الشأن 
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نفسها،  املسألة  هذه  ستفرض  ومجهولة،  غامضة  ذهنية  بقّوة  يتعلق 

وهي أننا لو شككنا يف صحة دراستنا لهذه القوى املذكورة وصوابية 

الحكم عليها، فإننا إمنا نقوم حتامً بإجراء دراسة بني تلك القّوة وجميع 

هذه  بشأنها. ويف  الحكم  وإصدار  واالستعدادات  والقوى  األعضاء 

الحالة سوف نواجه السؤال القائل: من هو الذي يقوم بتلك الدراسة؟ 

ومن هو الذي يصدر ذلك الحكم؟ أياً كانت حقيقة ذلك اليشء أو 

ذلك الشخص، يجب أن يكون أعىل وأسمى من جميع تلك األعضاء 

والقوى والقابليات، وتلك القّوة املفرتضة. ولن تكون تلك الحقيقة 

سوى هذه الشخصية التي نعرّب عنها بـ »األنا املجرّدة«.

)األنا  الشخصية  تجرّد  تثبت  التي  األدلة  من  واحداً  يعّد  هذا  إن 

عىل  املذكورة  األدلة  بأن  القول  إىل  يذهب  من  وهناك  اإلنسانية(. 

تجرّد »األنا«، تزيد عىل الستني دليالً.

»األنا«  لـ  التجريدي  النشاط  من  النوع  هذا  تجاهلنا  أننا  ولو 

)الشخصية(، وقلنا: ال يحدث يف مرسح الطبيعة املرتامي األطراف 

أي نوع من األمور الطبيعية، يك نفتح الطريق أمام »فصل الدين عن 

السياسة« يف حياة الناس، فإننا سنكون يف الحقيقة قد تجاهلنا وباء 

»االغرتاب عن الذات«، الذي يعّد من أشّد أمراض القرن العرشين 

الحياة  عن  الدين  بفصل  القول  أن  هي  البحث  هذا  ونتيجة  فتكاً. 

قياد الشخصية لألحداث والوقائع الجزئية املتغرّية  يُسلم  الدنيوية، 

باستمرار، وهذا يتناىف مع أصالة هذه الشخصية وثباتها املنبثق عام 

فوق الطبيعة.

7ـ  إرشاف »األنا« عىل عامل الوجود: ال شك يف أن ذوي البصرية 
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من الناس يحصلون من خالل املعارف العالية عىل نوع من املقام 

السامي من الشهود، بحيث يدركون جميع الوجود يف ذواتهم بالعلم 

الحضوري. بل إنهم يدركون حتى وجودهم وذواتهم بوصفهم جزءاً 

من مجموع عامل الوجود بشكله العام.

وإن أول مفكر أشار إىل داللة هذا األمر عىل استثنائية وما فوق 

بـ  عليه  يصطلح  الذي  اإلنساين«  »األنا  العايل(  )التجرّد  طبيعية 

»الشخصية« هو الشاعر والرحالة نارص خرسو القبادياين]]].

تتمتع  وما  العظمة  تلك  إىل  باإلضافة  اإلنسانية:  الشخصية  ـ   8

ثابتة ومستقرة يف  بحقيقة أخرى  القابليات، فإننا نتمتع أيضاً  به من 

قتل،  جرمية  شخص  ارتكب  لو  والتحّوالت.  املتغرّيات  مواجهة 

ومتكن من الهرب من العقوبة مئات املرات، يبقى قاتالً ومداناً من 

قبل جميع محاكم الدنيا، رغم أن أبعاده الجسدية قد تغرّيت طوال 

هذه  من  الشخصية  أصالة  نشأت  ورمبا  وتكراراً.  مراراً  الفرتة  هذه 

الناحية )أصالة العنرص الثابت(.

إن شخصية اإلنسان التي تسعى عىل مدى العمر أن تتخذ موقفاً 

يتعلق باالرتباط مع كل حادثة والقيام بأي عمل  ثابتاً ومقبوالً فيام 

والتلفظ بأّي كلمة، إمنا يعود يف حقيقته إىل هذا العنرص الثابت .. 

فإن شخصية اإلنسان رغم تقلبها وسط املتغرّيات، وارتباطها بهذه 

املتغرّيات، إال أنها تحافظ عىل ثوابتها.

الشيعي  املذهب  يعتنق  فاريس،  وفيلسوف  وشاعر  رحالة  م(:   1088 ـ   1004( القبادياين  نارص خرسو   -[1[

اإلسامعييل. له كتاب األسفار أو السفر نامة باللغة الفارسية، وقد ترجم إىل العربية أيضاً، ولهذا الكتاب شعبية 

بالغة يف إيران، وقد امتاز بوصف دقيق لبيت املقدس ووصف نادر ألحوال وسط ورشق شبه الجزيرة العربية 

يف أيام القرامطة واألخيرضيني يف القرن الخامس للهجرة )املوافق للقرن الحادي عرش للميالد(. املعرّب نقالً: 

عن موقع ويكيبيديا.
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ـ  اآلنفة  لألبحاث  طبقاً  ـ  وأنشطتها  الشخصية  فإن حرص  وعليه 

الشخصية  تلك  عىل  الحكم  يساوي  الدنيوية،  الشؤون  مبتغرّيات 

بالتغرّي والفناء.

شخصية اإلنسان في إدارة الُبعد الرابع )الحياة المعقولة(

الوجود  حياة  أساس  عىل  املعقولة  الحياة  بُعد  الرابع:  البُعد 

اإلنساين. وعىل الرغم من إمكان القول: إن اتجاه هاتني الحقيقتني 

يعترب من الخصائص العالية لشخصية »األنا اإلنسانية«، ولذلك ميكن 

لنا أن نذكر هاتني الحقيقتني ضمن الحقائق املرتبطة بالبُعد الثالث، 

ولكن حيث أن ارتباط هاتني الحقيقتني مبا فوق الطبيعة هو ارتباط 

مبارش وأكرث أهمية من جميع الخواص التجريدية الشخصية، لذلك 

فإننا سنطرح هاتني الحقيقتني بوصفهام بُعداً مستقالً. ويف البداية ال 

بد من ذكر عدد من األمور بشأن األخالق الواردة يف آراء املفكرين يف 

الرشق والغرب عرب مختلف العصور، وذلك عىل النحو اآليت:

] ـ أخالق ازدهار الحقيقة يف نفس اإلنسان.

السليم. فام  اإلنساين  والوجدان  للحياة  ـ األخالق املجّسدة   [

هو الوجدان؟ إن الوجدان هو البوصلة التي توّجه دفة وجود اإلنسان 

يف بحر الوجود املتالطم.

] ـ األخالق املفرّسة لـ »الحياة املعقولة« للناس.

] ـ األخالق عنرص انتصار اإلنسان عىل الغرائز الحيوانية.

5 ـ ليس هناك انبساط وانرشاح يعدل البهجة والرسور الذي يعمر 

قلوب األخالقيني.
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6 ـ إن اإلرادة والعزم الناشئني بدافع األخالق اإلنسانية العالية ال 

يجرّان ندماً.

7 ـ إن الشعور بالتكليف القائم عىل فاعلية الفضائل األخالقية، 

ميثل أعىل أنواع املشاعر التي تزدهر يف وجدان البرش.

8 ـ ليس هناك قوم أو شعب يستحق أن يُدرس كظاهرة يف كتب 

ومصادر التاريخ الكربى، إال إذا كان متصفاً بأسمى الصفات األخالقية.

9ـ  ليس هناك عالمة ميكن من خاللها معرفة اإلنسان، مثل األخالق.

0] ـ لو أننا فصلنا األخالق اإلنسانية السامية من حياة اإلنسان، 

فإننا سنكون وجهاً لوجه أمام كائن خطري وشديد التعقيد ال يحمل 

من اإلنسان سوى االسم فقط.

من  السامية  اإلنسانية  األخالق  فصل  بشأن  الكالم  فإن  وعليه 

حياة الناس، يساوق متاماً القول باستغناء اإلنسان عن شخصيته أو 

الدعوة إىل القضاء عىل تلك الحقيقة. وهي الحقيقة التي ميّزته من 

الحيوان. ال شك يف أن الحياة يف إطار »فصل الدين« )العلامنية( 

االعتداء  بعدم  املرشوطة  األنانية  النزعة  أساس  عىل  تقوم  والتي 

القهري عىل حق اآلخرين يف الحياة، ال تبقي للشخصية واألخالق 

الصانعة للشخصية أّي محل من اإلعراب.

الدنيوية  الحياة  يف  البرشية  والشخصية  الحياة  عن  الدين  فصل 

املعقولة«،  »الحياة  وحدة  تجزيء  يستلزم  )العلامنية(  أساس  عىل 

وتجزيء »اتحاد الشخصية« أيضاً.

البرشية  للشخصية  الجاّدة  والتطلعات  األهداف  حرص  إن 



65 الفصل الثالث: آثار وتداعيات العلمانية

هذه  من  الدين  فصل  مع  وعابرة،  منفلتة  دنيوية  بنامذج  وأنشطتها 

مبشاهدة  الشخصية  إقناع  متاماً  يشبه  والعابرة(،  )املنفلتة  النامذج 

املحسوسات الجزئية التي تدخل إىل ذهن الفرد بواسطة الحواس 

واملختربات.

وإذا مل يدخل العقل اإلنساين إىل الحلبة لتنظيم وانتزاع القانون 

أن  البرش  عىل  املحال  من  سيكون  فإنه  املحسوسات،  تلك  من 

يتمكنوا من إدراك القوانني العلمية يف عامل الوجود.

الدين عن  بفصلها  ـ  تفقد  بدورها سوف  البرشية  الحياة  أن  كام 

الدنيا ـ القدرة عىل تقديم القوانني واملنهج األصيل للحياة الهادفة.

تقسيم شخصية اإلنسان إلى الُبعد الدنيوي والُبعد األخروي!

العامل  من  األصيلة  جذورها  بدأت  التي  املعقولة«  »الحياة  إن 

األعىل، من املحال أن تنتهي عند العامل االسفل، أو أن تكون قابلة 

للتجزيء بحيث يكون جزء منها يف هذه الدنيا ويف اختيار اإلنسان 

والجزء  وطموحاته،  وأهوائه  ورغباته  يتناسب  مبا  يصوغها  نفسه 

اآلخر بوصفه جزءاً أخروياً يتم ضامنه مبقدار من الحركات واألذكار 

ال أكرث!

من وحدة  يجعل  أن  السليم  الذايت  والوعي  اإلدراك  بإمكان  إن 

الحياة والشخصية يف دائرة الدنيا واآلخرة أمراً مشهوداً لإلنسان.

املرتتبة  الكارثية  واألرضار  العلامين  املنهج  لخصائص  منوذج 

عىل فصل الدين عن الحياة الدنيوية للناس تجاه األصول األساسية 

والقيم البرشية العالية
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والتفريط  اإلفراط  التذكري مبقدمة مخترصة حول  أوالً من  بّد  ال 

الذي أحاط بجميع التاريخ البرشي: ميكن لنا أن ندعي أن اإلنسان 

قلام أدرك مفهوم اإلفراط والتفريط عىل طول التاريخ، أو إذا متكن 

من إدراك هذين املفهومني، فمن النادر أن يكون قد استطاع تجنبهام 

بوعي كامل.

يجب القول: إن أشد أنواع اإلفراط والتفريط رضراً من بني األنواع 

التي ارتكبها البرش بحق الوقائع هو النوع الذي ارتكبه بحق نفسه. إن 

هذا االنحراف الذي أدى باإلنسان عىل الدوام إىل ارتكاب مختلف 

األفكار وامليول املنحرفة يف سائر شؤون حياته، هو اإلفراط والتفريط 

الذي ارتكبه بشأن تعريفه وتقييمه لذاته، من هنا يجب علينا االعتقاد 

بأن هذا االنحراف الخطري إذا استمر يف مّد جذوره يف وجود البرش، 

فإن تلك األفكار وامليول املنحرفة ستؤديـ  ال محالةـ  إىل حرمانهم 

األمر  هذا  نوضح  وليك  واآلخرة.  الدنيا  يف  املعقولة«  »الحياة  من 

سنذكر يف هذا البحث بعض النامذج عىل ذلك:

مباهيته  التعريف  عند  اإلفراط  يف  أحياناً  اإلنسان  وقع  لقد  ـ   [

العامل  عقد  واسطة  بوصفه  نفسه  مع  تعاطى  حيث  لذاته،  وتقييمه 

تارة، وتنزل بنفسه تارة أخرى ليغدو أخطر من الوحوش والكوارس!]]]

] ـ لقد كانت »العبودية« يف األزمنة الغابرة تشكل عصب حياة 

اإلنسان وأساساً لجميع شؤون حياته. من قبيل: الحقوق، واألخالق، 

]1]- إن مرادنا من )تارة( يشمل كال قسمي االختالف يف اإلفراط والتفريط:

أ ـ قد يقع الشخص أو األشخاص عند تعريف أو تقييم حقيقة ما يف اإلفراط تارة ويف التفريط تارة أخرى.

ب ـ قد يقع فرد أو مجموعة من األفراد عند تعريف أو تقييم حقيقة ما يف اإلفراط ويف الوقت نفسه أو يف أوقات 

أخرى يقع  شخص أو أشخاص يف التفريط عند تعريفهم أو تقييمهم لذات هذه الحقيقة!
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األمور!  من  ذلك  إىل  وما  والثقافة  والسياسة،  واالقتصاد،  والدين، 

بشكل  يعني  الحرية«  من  »مفهوم  عن  الحديث  شاع  فقد  اليوم  أما 

رئيس التحرر من جميع القيود الدينية واألخالقية وغريها من القيم 

واألصول اإلنسانية السامية يف جميع املجتمعات الصناعية )أو التي 

يصطلح عليها باملجتمعات املتقدمة واملتطّورة(!

وال شك يف أن هذا التفريط يأيت كنتيجة لذلك اإلفراط، والعكس 

صحيح أيضاً، مبعنى أن هذا اإلفراط يأيت كنتيجة لذلك التفريط.

]ـ  ويف األزمنة السابقة كان التقيّد باألحكام والتكاليف والحقوق 

بعض  عىل  الخناق  ضيّق  قد  الدين  باسم  املتطرّفة  واالتجاهات 

التفكري.  لحرية  صغرية  فسحة  ولو  لها  يبق  مل  بحيث  املجتمعات 

يف حني أن بعض املجتمعات يف املرحلة الراهنة ال يطيقون حتى 

سامع مصطلح الدين!

] ـ لقد كان علم النفس باألمس رأساً بال جسد، وهو اليوم يعترب 

يف  كانت  اإلنسانية  واملعارف  العلوم  أن  مبعنى  رأس.  بال  جسداً 

السابق تتخبط فيام يتعلق برشح صفاتها ونزعاتها النفسية ضمن هالة 

هالة من  تتخبط يف  اليوم  والخيالية، وهي  التجريدية  املفاهيم  من 

املعلولة  والسلوكية  والبايولوجية  الفسيولوجية  واملفاهيم  األصول 

لسلسلة من العلم التي مل تخضع ألّي دراسة أو تحقيق. ومن هنا 

كان علم النفس يتحّدث عن كل يشء إال عن نفس »األنا« و»حقيقة 

الشخصية« وما إىل ذلك.

5 ـ يبلغ التفريط تارة مرحلة يقول فيها: إن االقتصاد ال أهمية له 

إن  ليقول:  مرحلة  أخرى  تارة  اإلفراط  يبلغ  وقد  الرشية.  الحياة  يف 
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الرئيس  االقتصاد هو الوحيد الذي ميثل ماهية الحياة وهو العنرص 

يف جميع التحوالت واملتغرّيات يف الحياة البرشية!]]]

والتفريط  اإلفراط  بنظريتي  مألى  التاريخ  صفحات  إن  ـ   6

اإلفراط  أن  من  الرغم  البرشية. وعىل  الطبيعة  وتشاؤم  تفاؤل  بشأن 

البرشية  والقابليات  والشؤون  األبعاد  من  واحد  كل  يف  والتفريط 

سائر  إىل  ـ  ببعضهام  الشديد  ارتباطهام  لناحية  ـ  يرسيان  املتنّوعة 

أبعاده األخرى، بيد أن رسايتهام إىل سائر األبعاد األخرى فيام يتعلق 

والعلوم  اإلنسان  عىل  رضراً  أشد  املوارد  تلك  بني  من  مبوردين 

اإلنسانية من بني األرضار التي تتسبب بها املوارد األخرى، وذانك 

املوردان هام:

»النفس«،  وتقييم  تعريف  يف  والتفريط  اإلفراط  األول:  املورد 

و»األنا«، و»الروح«، و»الشخصية« اإلنسانية]]].

)اإلفراط  املنحرف  التفكري  من  النوع  هذا  إن  الثاين:  املورد 

أن  شأنه  من  الذي  هو  الدين  وتقييم  تعريف  بشأن  والتفريط( 

القيم  الحقيقة وخصائص جميع  يكون عنرص االختالل يف معرفة 

األساسية لإلنسان.

نتعرّض اآلن إىل بيان منوذج من خصائص أسلوب »فصل الدين 

عن السياسة«، واألرضار الفادحة املرتتبة عىل هذا الفصل.

]1]- إن مرادنا من )تارة( يشمل كال قسمي االختالف يف اإلفراط والتفريط:

أ ـ قد يقع الشخص أو األشخاص عند تعريف أو تقييم حقيقة ما يف اإلفراط تارة ويف التفريط تارة أخرى.

ب ـ قد يقع فرد أو مجموعة من األفراد عند تعريف أو تقييم حقيقة ما يف اإلفراط ويف الوقت نفسه أو يف أوقات 

أخرى يقع  شخص أو أشخاص يف التفريط عند تعريفهم أو تقييمهم لذات هذه الحقيقة!

]2]- ميكن القول: إن القيام بهذين األسلوبني املنحرفني يساوي االنحراف يف مطلق طبيعة اإلنسان.
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ال نتحدث حالياً يف األرضار املرتتبة عىل املورد الثاين الذي هو 

من حيث األهمية أدىن من املورد األول الذي هو من موارد التفكري 

املنحرف يف الطبيعة والهوية األساسية لإلنسان نفسه.

القرن  )من  املرحلة  تلك  يف  املفكرون  كان  إذا  ما  نعلم  لسنا 

الرابع عرش والخامس عرش للميالد( حيث كانت األمور تتجه إىل 

فصل الدين عن الحياة الدنيوية للناس، بشأن األسس الرئيسة والقيم 

اإلنسانية التي كانت تتجه إىل الفناء بفعل ظهور هذا املنهج الفكري 

املذكور؟ وهل تنبه هؤالء املفكرون ـ األعم من الفالسفة، وعلامء 

والتبعات  النتائج  إىل  ـ  والسياسة  واألخالق،  والدين،  االجتامع، 

الكارثية املرتتبة عىل هذه العلامنية يف حياة الناس؟ وهي الكارثة 

والقيم  األساسية  واألصول  العظيمة  اإلنجازات  فصل  عن  الناشئة 

اإلنسانية املاضية واغرتاب األشخاص عن عامل الوجود، وعن الله، 

لينتهي بهم األمر يف نهاية املطاف إىل  وعن أرضابهم يف الخلق، 

اغرتابهم عن ذواتهم.

منوذج من األصول والقيم التي تزلزلت واندثرت متاماً بعد فصل 

الدين عن حياة الناس]]].

] ـ رشح وتفسري الحقيقة والجذور الرئيسة للجامل املحسوس 

الحقيقي  القطب  يعرّف  الذي  وحده  هو  الدين  ألن  واملعقول؛ 

التام، هو أننا كنا عىل الدوام منذ ظهور األفكار العلامنية فام بعد نواجه  الفناء  ]1]- إن مرادنا من التزلزل أو 

أغلب املفاهيم والحقائق األخالقية السامية لإلنسان. مبعنى أن العلوم اإلنسانية وال سيام الثقافة األدبية والفنية 

واألخالقية للمجتمعات تتناول هذه املفاهيم والحقائق، ولرمبا شعرت بنوع من اللذة واالنرشاح النفيس أيضاً. 

أن تكون مدينة ألولئك  البرشية يجب  أن  إثبات رضورتها وكفاءتها. ويبدو  بدليل مقنع عىل  تأيت  أنها ال  إال 

املفكرين واملنظرين الذين قالوا بأن السبب الحقيقي وراء العجز عن إثبات رضورة أو كفاءة تلك الحقائق 

األخالقية واألصول اإلنسانية العالية هو فصل الدين عن جذور تلك الحقائق، ورصحوا بكل شجاعة بأن تفسري 

هذه الحقائق وال سيام جذورها األصيلة يتوقف عىل الدين.
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والعيني للجامل بوصفه مظهراً وتجلياً من تجليات الجامل اإللهي، 

ويقول بأن القطب الذايت للجامل )الكامن يف ذات اإلنسان( يعرب 

الجامل  تجليات  من  تجل  أو  مظهر  تحصيل  إىل  الفرد  شوق  عن 

فيزيقياً، من قبيل: طاقة األزهار الجميلة،  اإللهي. سواء أكان عينياً 

باطنياً  أو القمر، أو الخط الجميل، أو الصوت الجميل، أو حقيقياً 

من قبيل: العواطف السامية والعفو والصفح، وحّب الخري، والشعور 

باملساواة مع سائر الناس.

وإن كل شخص يتمتع بهذه الصفات يكون متصفاً بجامل باطني 

الناتج  باالنرشاح  شعوره  يفوق  كبري  بانرشاح  بسببه  يشعر  معقول 

عن جامله الخارجي والظاهري. وليك نقف عىل التفسري الحاسم 

واألخري لحقيقة الجامل وجوهره الرئيس ال يوجد ما يقنع املفكرين 

املدققني غري النظرية املذكورة آنفاً، ومن البديهي أننا إذا قمنا بفصل 

تفسري  أّي  هناك  يكون  لن  الرئيس،  جذره  الله  ميثل  الذي  الدين 

معقول للجامل.

أو  معاين  للعدالة  أن  نعلم  الحقيقي:  مبفهومها  العدالة  ـ   [

مصاديق مختلفة؛ ألن العدالة اإللهية مبعنى الفعل أو القول املستند 

إىل حكمة الله البالغة واستغنائه الذايت. إن العدالة الحقوقية تعني 

تطبيق الفعل أو القول عىل األصل والقانون املقّرر.

عىل  والحركة  االنطالق  تعني  األخالقي  باملفهوم  العدالة  إن 

الرشور  واجتناب  الخري  اتباع  برضورة  القايض  الوجدان  أساس 

العدالة  أن  كام  عقوبة.  من  خوف  أو  ألجر  توقع  دون  والقبائح، 

فيها  التي يتجىل  العالية  الفلسفي عبارة عن تلك املشيئة  باملعنى 
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النظم الذي يحكم عامل الوجود.

يعني  الذي  األخالقي  مبفهومها  العدالة  أن  من  الرغم  وعىل 

التحرّك عىل أساس الوجدان يف القيام بأعامل الخري واجتناب عن 

ارتكاب الرشور والقبائح عىل أساس إرضاء الوجدان صفة ممدوحة 

عىل  األدلة  من  والغرب  الرشق  فالسفة  كبار  عّدها  حتى  للغاية، 

إرضاء  الشخص إىل تحليل  يعمد  اإلنساين، ولكن عندما  التكامل 

الوجدان االعتيادي ويبحث عن جذور ذلك، سيدرك اللذة الحاصلة 

إذا كان  اللذة حتى  الناحية فإن طلب  بسبب ذلك أيضاً. ومن هذه 

ميتافيزيقاً، ال يخلو من طعم األنا، ولذلك فإنه يشكل قاطع طريق 

أمام الحركة التكاملية للغالبية العظمى من الناس.

العدالة مبفهومها األخالقي متتّد بجذورها  نستنتج من ذلك أن 

يف الوجدان االعتيادي والذي يعود نشاطه إىل الصبغة اإللهية التي 

تفوق اللذات واآلالم.

الذي  إن  االختيار:  درجات  أعىل  إىل  الشخصية  الحرية  ـ   [

تقتضيه املدركات وميول الحياة الطبيعية واالعتيادية، هو أن الذات 

الطبيعية )من قبيل العامل الناظم لحياة سائر الحيوانات( هو الذي 

اللذة،  عنارص  استقطاب  عىل  ويعمل  اإلنسان،  ذات  صيانة  يتوىل 

وطرد عنارص الرضر واألمل.

إن هذه األنا والذات الطبيعية ال تقوم بيشء غري األنانية وإشباع 

فإنه  يتمكن املرء من تجاوز هذه األنا،  الطبيعية، وإذا مل  الرغبات 

حتى إذا اتصف بأكرث أشكال الجامل الظاهري، لن يستطيع تجاوز 

األنا والذات الطبيعية، وصوالً إىل تحقيق قابليات »األنا العالية«.
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التأكيد عىل االنتقال  ومن هنا تذهب جميع األديان اإللهية إىل 

من األنا والذات الطبيعية إىل »األنا اإلنسانية السامية«.

عليه  ـ  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  كالم  يف  ورد  وقد 

أعانه  عبداً  إليه  الله  عباد  أحّب  من  إن  الله،  »عباد  قوله:  ـ  السالم 

الله عىل نفسه«]]].

وأما إذا تجرّد اإلنسان من »األنا اإلنسانية السامية«، فإنه سيغدو 

الكالم  ما ورد يف  بل هو أضل عىل  البهائم  مثل سائر  بهيمياً  كائناً 

اإللهي؛ إذ يقول تعاىل يف محكم كتابه الكريم: }َولََقْد َذَرأْنَا لَِجَهنََّم 

اَل  أَْعنُيٌ  َولَُهْم  ِبَها  يَْفَقُهوَن  اَل  ُقلُوٌب  لَُهْم  َواإْلِنِْس  الِْجنِّ  ِمَن  كَِثريًا 

يُْبِصُوَن ِبَها َولَُهْم آََذاٌن اَل يَْسَمُعوَن ِبَها أُولَِئَك كَاأْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ 

أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُوَن{]]].

أهم عامل النتقال اإلنسان من »األنا الطبيعية« إىل »األنا اإلنسانية 

بالله  املتمثل  املطلق  الكامل  لجاذبية  التعرّض  يكمن يف  العالية« 

تعاىل

»غاية  بوصفه  الدنيا  هذه  يف  اعتباره  يتم  امتياز  أي  ألن  وذلك 

الحياة«، هو يف أحسن حاالته أدىن من »األنا السامية«، وال يستحق 

أن يكون غاية مطمح لإلنسان.

وأوضح دليل عىل هذا املدعى هو أن اإلنسان مهام حصل عىل 

هذا النوع من االمتيازات، من قبيل: الرثوة، واملناصب، واملساكن 

الفارهة، والسمعة االجتامعية، وحتى العلم والفن، فإنه عندما يعمل 

]1]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 87.

]2]- األعراف: 179.
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عىل تحليلها وتقييمها بشكل دقيق، سيدرك أنها بأجمعهاـ  قياساً إىل 

عظمة وسعة وهيمنة »األنا العالية« ـ أحقر وأدىن بكثري من أن يتم 

اختزال »األنا العالية« وحبسها يف الذات.

إن الذين لهم حظ من الشخصية أو »األنا العالية«، يدركون مبا 

إليه  الوصول  ال غبار عليه أن كل هدف مادي ودنيوي يشكل قبل 

الهدف،  ذلك  إىل  الفرد  يصل  أن  ما  ولكن  جذاباً،  ومحركاً  حافزاً 

فإنه ـ إذا مل يتّم تخديره بذلك الهدف، أو مل يعتربه بسبب النشاط 

ـ  والالنهايئ  املطلق  ومعشوقه  مطمح  غاية  والروحي  الجسدي 

سوف ال يكتفي بذلك الهدف ولن يقنع به بوصفه هدفاً مطلقاً ميكن 

التكاملية،  حركته  سيواصل  فإنه  ولذلك  به،  تكتفي  أن  للشخصية 

حتى يتعرّض لجاذبية الكامل املطلق، وهذا الكامل املطلق هو الله 

الذي ال ميكن أن يُحّد يف »األنا« أبداً.

الحقيقية  بالحرية  اإلنسان  شخصية  تحظى  املرحلة  هذه  ويف 

قبيل:  من  مهلكة  معادلة  حصيلة  هو  الذي  التهتك  عن  )املختلفة 

»حيث أريد هذا اليشء فهو حق إذن«(!. وإن هذه النتيجة العظيمة 

هي التي تحّرره من قيود الرغبات واألهواء الدنيوية العابرة والزائلة 

»الحرية«  ظاهرة  باعتبار  اإلنسانية  للشخصية  تسمح  وال  والنسبية، 

توجيهه  نفسه عىل  الوقت  الحياة. وتعمل يف  مطلقاً يف هذه  هدفاً 

وهدايته للتعرض إىل جاذبية الكامل املطلق.

إىل  »الحرية«  من  الفرد  يتحّول  التكاملية  الحركة  هذه  وبواسطة 

وغايته.  الخري  مسار  يف  الحرية  توظيف  يعني  الذي  »االختيار« 

وبتخلص الحرية من دائرة االمتيازات املادية، سوف تتحول األنانية 
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ـ بداهة ـ إىل القرب من الله؛ إذ ال ميكن ألّي حقيقة ـ غري حقيقة 

اإلميان بالله واالعتقاد به ـ أن تعمل عىل تعديل األنانية وتحويلها 

إىل الصيانة التكاملية للذات.

ويف ختام هذا البحث ال بد من االلتفات إىل هذه املسألة وهي 

أن  من  متكنت  مقتدرة  شخصية  أي  البرشي  التاريخ  يشهد  مل  أنه 

تكون خادمة حقيقية للناس، إال إذا متكنت من الحصول عىل أعىل 

درجات الحرية واالختيار )طلب الخري وتوظيف الحرية يف مسار 

الخري والكامل(.

بني  من  إن  الناس:  خدمة  أجل  من  واإليثار  التضحية  ـ   [

التضحية  أنواع  من  نوع  أّي  نفي  للعلامنية،  الرضورية  الخصائص 

سيام  ال  املجتمع،  ألفراد  واإلحسان  اإلصالح   سبيل  يف  والفداء 

غض  وحتى  بل  والعذاب  األمل  عىل  املشتملة  التضحيات  تلك 

الطرف عن الحياة. يف حني ال ميكن ألي قيمة عظيمة أن ترقى إىل 

مستوى هذه الفضيلة اإلنسانية السامية. فام أعظم تلك الروح التي 

الرتاب  العامل األرحب، وتفضل بطن  النظر إىل  الطرف عن  تغض 

عىل ظاهره من أجل أن يواصل اآلخرون حياتهم.

الحياة  بداية  منذ  العالية:  اإلنسانية  بالوحدة  اإلحساس  ـ   5

من  نوع  ظهر  بعضهم،  عىل  الناس  وتعرّف  للبرش،  االجتامعية 

اإلحساس باالتحاد العايل بني الناس. وإن هذا الشعور يرتاءى عند 

كل شخص متكن من تخليص نفسه من أدران األنانية. وذلك ألن 

مبنى حركات الحياة الدنيوية يقوم عىل األنانية، وإن الفرد يف حركته 

األنانية ال يرى غري نفسه، وال يعرتف ألي أحد مبا يعرتف لنفسه من 
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الحق يف الحياة. ومن هنا فإنه ال يعرتف باالتحاد السامي بني البرش، 

بل هو عاجز حتى عن تصور هذا املفهوم السامي.

كانت  كلام  يقول:  ثابت  أصل  عىل  يقوم  املدعى  هذا  إن 

هنا  ومن  والتباين،  للتضاد  عرضة  أكرث  كانت  أقوى،  كائناً  املادية 

االتحاد  إىل  للوصول  رضورياً  واملاديات  املادة  من  التجرّد  كان 

واالنسجام بني الناس.

يرتبط  فيام  لإلنسان  الرئيسة  الستة  األسئلة  عن  اإلجابة  ـ   6

وعالقته  بنفسه،  اإلنسان  )عالقة  وهي:  الرئيسة،  األربعة  بالعالقات 

وأما  الخلق(،  يف  بنظائره  وعالقته  الوجود،  بعامل  وعالقته  بخالقه، 

تلك األسئلة الستة، فهي كاآليت:

] ـ َمن أكون؟

] ـ من أين أتيت؟

] ـ إىل أين أتيت؟

] ـ مع من أكون؟

5 ـ ملاذا أتيت؟

6 ـ إىل أين أذهب؟

وكام هو واضح فإن اإلجابة الحاسمة عن هذه األسئلة الستة ال 

تكون إال من خالل االستناد إىل الدين.

الناس يف حياتهم  بأن  اعتقدنا  لو  الوجدان وسيادته:  ـ صفاء   7

الدنيوية قادرون عىل إدارة جميع شؤونهم الحياتية املادية والروحية 

الحياة  فوق  ما  عوامل  أّي  إىل  بحاجة  يكونوا  أن  دون  واملعنوية، 
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املادية، فإن األمر لن يقترص عىل عدم الحاجة إىل صفاء الوجدان 

بشكل  يجب  بل  فحسب،  الخالصة  السيادة  أجل  من  وتنزيهه 

أن  إذ  أيضاً؛  الحياة  من مرسح  الوجدان  هذا  وإلغاء  ظريف حذف 

فُلك  تهدي  التي  البوصلة  ميثل  الذي  واملنزّه  الخالص  الوجدان 

الوجود اإلنساين يف بحر الكون املتالطم، عىل طرف النقيض من 

األنانية التي تشكل أساساً للحياة الدنيوية وقوامها القطبني الكبريين 

املتمثلني بالحصول عىل اللذة، ودفع األمل؛ إذ كيف ميكن لوجدان 

اإلنسان النوراين الذي ميثل رسالة الله املبارشة يف بواطن البرش أن 

ينسجم ويتناغم مع األنانية القامئة عىل أساس »أن الجميع وسيلة 

وأنا الغاية«! و»حيث أريد هذا اليشء؛ فهو حق إذن«!

يف السنوات املاضية كنت قد أضفت مقطوعة أدبية إىل الفصل 

األخري من كتاب »الوجدان«. وقد رأيت من املناسب أن أذكر هنا 

بعض عبارات تلك املقطوعة، عىل النحو اآليت:

متتاز الشخصية الالمتناهية يف الحقارة من الشخصية الالمتناهية 

يف السمّو بامتالك وعدم امتالك الوجدان.

يف  الكائنات  أفراد  بني  االختالف  حجم  عىل  العثور  ميكن  ال 

عامل الوجود، كام نجده بني أفراد اإلنسان. إن جميع أفراد اإلنسان 

يتشابهون يف جميع األعضاء والجوارح الداخلية والخارجية، وكلهم 

يحملون اسم اإلنسان. ثم قيل يف وصف هذا اإلنسان بشكل عام 

البهائم،  ينحطون إىل مستوى  الذين  الطالحني  مبا يشمل األشقياء 

والسعداء الصالحني الذين يرتقون إىل مستوى املالئكة، توصيفات 

ومدح وأشعار مبالغة يف املدح، ثّم مل يتّم االكتفاء بهذا الغلو، حتى 
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بلغوا بالبعض إىل مستوى استحقاق الخضوع والعبادة!

واملعارصين  املتقدمني  املفكرين  من  عدداً  هناك  أن  حتى  بل 

القلم وهو  ـ قد وظف  الشهرة  السعي وراء  ـ مّمن أسكرتهم خمرة 

إىل  النزعة  يشبع  أن  لإلنسان  ليقول: »ميكن  السكرة،  بتلك  مأخوذ 

حبّه  خالل  من  )الله(  األسمى  الكائن  إدراك  إىل  والرغبة  الكامل 

لإلنسان!«.

ويف الرسالة الجوابية التي أرسلها برتراند راسل عىل رسالتي )بشأن 

هذا التناقض املوجود يف هذه املسألة( أىت عىل ذكر هذا األمر.

ومل يتضح يل ما إذا كان برتراند راسلـ  القائل بأن اإلنسان يستحق 

املحبّة اإللهية ورفعه إىل حّد التأليه ـ قد صادف يف حياته أشخاصاً 

وهوالكو،  خان،  وجنكيز  وأتيال،  وكاليجوال،  نريون،  أمثال:  من 

وتيمور لنك، وأرضابهم ـ الذين هم كرث يف تاريخ البرشية ـ أم ال؟

أجل إن أعضاء وجوارح نريون ال تختلف عن جوارح وأعضاء 

سقراط، وهكذا ال يختلف ابن ملجم املرادي يف الشكل الخارجي 

عن عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، بيد أن االختالف بينهام يف 

امتالك  حيث  من  الشخصيتني  لهاتني  والباطني  الروحي  الشكل 

وعدم امتالك الوجدان يصل إىل ما ال نهاية.

أنها  غري  الالنهائية،  الوجدان  لعظمة  تفسري  من  هناك  ليس 

موضع للتجيل اإللهي، أال توجد إساءة لإلنسان عندما نقول: »إن 

عىل البرشية أن تعمل عىل توظيف هذه الحقيقة العظمى واألمانة 

)الوجدان( لقول الصدق واالعرتاف واالدعاء يف املحاكم  اإللهية 
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فقط؟« مام يعني أن الوجدان يجب أن يكون واحداً من قطع الغيار 

واألدوات االحتياطية يف تطبيق القانون ال أكرث!

البعد  بحقائق  القوانني املرتبطة  لتطبيق  العلامين  النظام  ـ يف   8

واالجتامعية  الدنيوية  الحياة  يف  املقّررة  الحقائق  )أي  ـ  الثاين 

الحقوق واالقتصاد وما  قبيل:  الجامعية، من  بإدارة حياته  املرتبطة 

إىل ذلك(]]] ـ ال حاجة لدافع غري توفري الحياة الطبيعية البحتة، من 

الرضورة  متّس  التي  الخالصة  الطبيعية  الدوافع  إىل  الحاجة  قبيل 

فإن  هنا  ومن  نشاطها.  واستمرار  الجوارح  توظيف  أجل  من  إليها 

)الحقوق  املذكورة  الحقائق  إىل  بالنسبة  والقواعد  القوانني  اتباع 

واالقتصاد والسياسة وما إىل ذلك( إمنا يُعد مقبوالً من قبل األقوياء 

إذا كان فيه ربح لهم أو يدفع الرضر عنهم، وإال سيكون وجود وعدم 

تلك الحقائق عندهم سواء.

ومن هنا لو ذهب شخص إىل االعتقاد بـ »فصل الدين عن الحياة 

يكن  إذا مل  فإنه  الحقائق،  تلك  قوانني  يحرتم  بأنه  وقال  الدنيوية«، 

مرائياً، ومل يوظف كالمه هذا عىل طبق املنهج امليكافيليل، فإنه لن 

يخلو من إحدى حالتني: فهو إما يعاين من االنفصام يف الشخصية، 

أو أنه يجنح نحو الطوبائية والخيال.

نسيج  القانون  »إن  القائلة:  العبارة  بأجمعنا  سمعنا  لقد 

الحيوانات  يعيق  أن  النسيج  هذا  مبقدور  يكون  ولن  عنكبوت«، 

عىل  القادر  الفأر  وحتى  بل  والنمر  األسد  قبيل:  من  املفرتسة، 

]1]- راجع بحث )منهج العلامنية(، والقول بأن »فصل الدين عن الحياة الدنيوية« يؤدي إىل اختالل الشخصية 

)األنا اإلنسانية( يف إدارة وجود اإلنسان.
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العنكبوت. ينسجها  التي  الخيوط  هذه  قضم 

الثورات والحركات  القول برضورة  يعّد  العلامين  النظام  9 ـ يف 

التكاملية والتضحية بالحياة عمالً غري مربر وال معنى له؛ ألن الغاية 

والهدف من وجهة نظر هذا النظام العلامين ال يعدو تنظيم الحياة 

ـ  وذاته  بنفسه  اإلنسان  يكون  املنهج ال  هذا  البحتة. ويف  الدنيوية 

قبيل:  )من  الذايت  والكامل  الخري  إىل  الوصول  بقابلية  يتمتع  ألنه 

التكاميل(  والتطّور  الفاضلة  واألخالق  والرشف  والفضيلة  الحكمة 

يدعو إىل فصل  الذي  ذات املالك  أن  إذ  االعتبار؛  بنظر  مأخوذاً  ـ 

الدين عن املجتمع العلامين، يدعو إىل وجوب التخيل عن الخري 

الحقوقية  األنظمة  فإن  هنا  ومن  أيضاً.  للناس  الذايت  والكامل 

ـ ال  عاملية  يحمل صبغة  منها  كان  ما  ـ حتى  املعارصة  والقانونية 

شأن له بالحقائق التكاملية، من قبيل األمور اآلنف ذكرها )الحكمة 

والفضيلة والرشف و...(.

أساس  عىل  العادة  يف  والقانونية  الحقوقية  املواد  تنظيم  يتم 

الناس متساوون ومتآخون، وأنهم عىل درجة واحدة من حيث  أن 

يف  أو  الهامش  يف  حتى  يذكرون  وال  اإلنسانية!  والكرامة  الرشف 

امللحق أن هذه املساواة إمنا تكون يف السطح الظاهري من الحياة 

والحكمة  األخالق  يف  الناس  اختالف  فإن  وإال  البحتة،  الطبيعية 

عىل  ـ  فهناك  نهاية.  ال  ما  إىل  يصل  االكتسابية  والحيثية  والرشف 

سبيل املثال ـ من يقول: يا ليت لو كان لجميع الناس رأس واحد، 

وكان مبقدوري أن أطيح بهذا الرأس برضبة واحدة من سيفي]]].

]1]- قول مأثور عن نريون.
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يف حني نجد شخصاً آخر يقول يف املقابل:

أَْن  َعىَل  أَْفاَلِكَها،  تَْحَت  مِبَا  ْبَعَة  السَّ اأْلََقالِيَم  أُْعِطيُت  لَْو  »َواللَِّه 

أَْعِصَ اللََّه يِف مَنْلٍَة أَْسلُُبَها ُجلَْب َشِعريٍَة َما َفَعلُْتهُ«]]].

0]ـ  يف النظام العلامين ال تبقى هناك من قيمة للشعور باملسؤولية 

والتكليف السامي الذي يعد من أعظم وأرشف مشاعر البرش يف تطبيق 

حقائق البُعد الثاين، )من قبيل: الحقوق واالقتصاد والسياسة وما إىل 

ذلك( يف الحياة، ومل يعد الناس يف الحياة العلامنية سوى أجزاء ال 

املعارصة  املرحلة  يف  ذلك  نشاهد  كام  الصناعية،  اآللة  يف  واعية 

)بداية القرن الخامس عرش للهجرة ونهاية القرن العرشين للميالد(.

يف  الحكامء  وكبار  اإللهية  األديان  أشارت  كام  ـ  اإلنسان  إن 

الشعور  الحقيقية من خالل هذا  قيمته  ـ إمنا يدرك  الرشق والغرب 

الذي يفوق املصالح واألنانيات.  بالتكليف واملسؤولية والواجب 

انظر إىل العبارة اآلتية عىل سبيل املثال:

ال  إنك  حقاً  اسمك.  أرفع  وما  لفظك،  أجّل  ما  الواجب،  »أيها 

تثري لدينا أي شعور مالئم، كام أنك قلام تغرينا وتأرس لبّنا. لكنك 

لندائك  بأن نخضع لك ونستمع  تأمرنا من علياء سامئك  مع ذلك 

يف  تستثري  تهديدات  بأي  إرادتنا  تحرير  أجل  من  نستعني  أن  دون 

نفوسنا الشعور الطبيعي بالخوف أو الفزع .. أنت الذي يقرر القانون 

يكتسب  الذي  أنت  نفوسنا،  أعامق  إىل  منفذاً  ذاته  يف  يجد  الذي 

كل  أمامه  تنمحي  الذي  اإلجالل  ذلك  إجاللنا،  عنا  رغامً  ذاته  من 

نوازعنا وانحرافاتنا رغم كونها تعمل ضّده بخفاء .. أيها الواجب ما 

]1]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 224.
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أجمل منبتك، وما أسمى املصدر الذي تنبع منه! ولكن أىّن لنا أن 

األصيل،  فرعك  منها  ينبثق  التي  العميقة  الجذور  تلك  إىل  نهتدي 

وما من نسب يجمع بني تلك األصول السامية وبني ميولنا الطبيعية 

املبتذلة؟! أليس علّو منزلتك وسمّو أصلك هو الذي يجعل الناس 

ينسبون إىل أنفسهم قيمة عظمى؟ فلنقل إذن: إنك تنبع من مصدر 

العامل  من  جزء  هو  حيث  من  ـ  نفسه  فوق  باإلنسان  يسمو  علوي 

اإلنسان  تربط  الذي  أنت  أنك  رصاحة:  بكل  ولنقرر  ـ  املحسوس 

بنظام عقيل محض يخضع له كل ما يف العامل الحّس، مبا يف ذلك 

الوجود التجريبي لإلنسان يف الزمان، وشتى الغايات العملية التي 

اإلنسان  املتمثل  بشخصية  التجربة، وهو األصل  دائرة  تتحقق يف 

والذي يعني اختيار النفس واستقاللها يف مواجهة الطبيعة«]]].

لو مل يرتتب عىل القول بـ »فصل الدين عن الحياة الدنيوية« من 

رضر عىل إنسانية اإلنسان سوى قتل شعوره بالواجب واملسؤولية 

وحده  ذلك  لكان  الكامل،  تنشد  التي  الفرد  شخصية  إىل  املستند 

كافياً لرتاجع البرشية عن هذه النظرية، وإنقاذ شخصية اإلنسان من 

براثن هذه املهلكة.

]] ـ فيام يتعلق بارتباط حقائق البعد الثاين بني العلل العالية فيام 

بينها يف العلامنية؛ )حيث تكون بأجمعها وسيلة للحركة يف مسار 

الحياة املعقولة(، مع األخذ بنظر االعتبار املشاكل اآلنفة، تواصل 

الحياة بشكل ناقص،  أبعاد  الشخصية اإلنسانية وجودها يف جميع 

الشخصية  ألن  النقص؛  هذا  دون  يحول  أن  تلقني  ألّي  ميكن  وال 

]1]- مضمون كالم للفيلسوف األملاين )إميانويل كانت(.
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اإلنسانية التي تعلم بأنه ال يشذ أّي جزء من عامل الطبيعة وال وجود 

ألّي حركة يف مرسح الحياة إال وهو خاضع لحكم القانون، فكيف 

ميكن لهذه الشخصية أن تواصل وجودها يف عامل خال من القانون 

الذايت  التي هي عبارة عن االحرتام  الشخصية  بذات هذه  الخاص 

للقانون والحركة واملوران الدائم الذي يعتمل يف داخل اإلنسان من 

مع  السامي،  والتكليف  باملسؤولية  والشعور  والتكامل  الرقي  أجل 

الحفاظ عىل اتحاد ذات الشخصية.

]] ـ اإلخاء واملساواة بني الناس: هل ميكن بعد متكن النظام 

العلامين من خالل فصل األخالق والدين من حياة الناس ـ وجعل 

الناس مغرتبني عن بعضهم، بل وصول األمور حتى إىل »االغرتاب 

عن الذات«، بل تجاوز هذه املرحلة إىل سقوط اإلنسان يف مستنقع 

»اإلنسان الذئب« ـ تعريف الناس بأنهم إخوة؟! وهل متكن واضعو 

رشعة حقوق اإلنسان يف الغرب من اإلجابة عن هذا السؤال؟

]] ـ أال تعلمون أنكم من خالل فصل القيم واألسس اإلنسانية 

العالية، إمنا تعملون عىل إبطال جميع ما قيل بشأن العظمة والكرامة 

بأقالم  كتبت  التي  واملؤلفات  الكتب  آالف  يف  اإلنساين  والرشف 

الناس بجراح  علامء الرشق والغرب؟! وما يستتبع ذلك من إصابة 

ال يرجى شفاءها!
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املسائل  يف  املسلمني  ودراسات  مؤلفات  بعض  عىل  إطاللة 

السياسية]]]

من الرضوري جداً للمحققني يف التاريخ السيايس للمجتمعات، 

يف  ـ  التاريخية  الناحية  ومن  إجاملية  ولو  ـ  دراسة  لهم  تكون  أن 

املصادر واملفاهيم السياسية ألمة عظمى باسم اإلسالم واملسلمني؛ 

ألنهم يشكلون ما نسبته مليار ومئتي مليون نسمة من مجموع سكان 

املعمورة البالغ عددهم خمسة مليارات ونصف املليار نسمة.

الفلسفة  لتاريخ  واملرتجمني  املحققني  بعض  به  يتذّرع  ما  إن 

السياسية، بالقول: »إن منشأ الفلسفة السياسية ومصدر ظهور اآلراء 

الرئيسة  السياسية  والفلسفات  والسياسة  بالحكم  املرتبطة  واألفكار 

انتقلت  والتي  اإلغريقية،  الدولة  هو  املعارص،  العامل  يف  الشائعة 

العصور  أنحاء أوروبا يف  بعد ذلك إىل روما، ومن روما إىل سائر 

لتعم  واملتأخرة  املعارصة  املرحلة  إىل  وصلت  حتى  الوسطى، 

جميع أنحاء العامل«]]]، إذا كان يراد منه عدم تأليف كتاب يف الفلسفة 

السياسية لإلسالم، فهو مجانب للصواب قطعاً؛ إذ هناك نوعان من 

التحقيق يف الفلسفة السياسية لإلسالم، وهام:

]1]- لقد أوردنا هذا البحث يف تفسري عهد أمري املؤمنني ـ عليه السالم ـ إىل مالك األشرت النخعي، أيضاً.

]2]- بهاء الدين پاسارگاد، تاريخ فلسفه سيايس، ج 1، ص 175، )مصدر فاريس(.
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النوع األول: لقد عمد أغلب فقهاء وفالسفة وحكامء اإلسالم إىل 

األهم  والقسم  العملية،  بالحكمة  تحقيقاتهم  من  جانب  تخصيص 

قّسم  فقد  املدن«.  »سياسة  مصطلح  عليه  يطلقون  مبا  يتعلق  منها 

الفقه  أبواب  العاميل(  الدين ميك  الشهيد األول )محمد بن جامل 

إىل أربعة أقسام، وهي:

] ـ العبادات.

] ـ العقود.

] ـ اإليقاعات.

] ـ السياسات.

وال شك يف أن الشهيد األول مل ينطلق يف تقسيم الفقه إىل هذه 

رؤية  طبق  عىل  ذلك  يف  سار  إنه  بل  الخاص،  مزاجه  من  األقسام 

جميع الفقهاء]]].

الفلسفة  تأليفها بشكل مستقل يف  تّم  التي  الكتب  الثاين:  النوع 

السياسية يف اإلسالم، ومنها عىل سبيل املثال:

]ـ  مكاتيب الرسول، تأليف: عيل بن حسني األحمدي امليانجي. 

وهو يشتمل عىل مجموعة من األحكام السياسية والوصايا والتعاليم 

املأثورة عن  األحاديث  الواردة يف  اإلسالم،  الدينية واألخالقية يف 

النبي األكرم )صىل الله عليه وآله وسلم(.

] ـ الوثائق السياسية، تأليف: د. محمد حميد الله حيدر آبادي. 

وقد اشتمل هذا الكتاب عىل مجموعة من األبعاد السياسية لإلسالم 

]1]- انظر: محمد بن ميك العاميل، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، ص 6.
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من خالل األحاديث املأثورة عن النبي األكرم )صىل الله عليه وآله وسلم(.

]ـ  مجموعة كبرية من خطب ورسائل أمري املؤمننيـ  عليه السالم 

وال  الريض عىل جمعها.  الرشيف  عمد  والتي  البالغة،  نهج  ـ يف 

سيام عهده إىل مالك األشرت النخعي، وقد أفردنا له مجلداً خاصاً 

من ترجمتنا وتفسرينا لكتاب )نهج البالغة(.

]ـ  األحكام السلطانية والواليات الدينية، يف الجمع بني املسائل 

الرشعية والسياسية، تأليف: أقىض القضاة أبو الحسن عيل بن حبيب 

البرصي البغدادي املاوردي )م: 50] هـ(.

5 ـ الخراج، تأليف: القايض أبو يوسف بن إبراهيم )م: ]8] هـ(.

6 ـ األموال، تأليف: أبو عبيد القاسم بن سالم )م: ]]] هـ(.

أحمد  بن  محمد  تأليف:  الحسبة،  أحكام  يف  القربة  معامل  ـ   7

القريش املعروف بـ »ابن اإلخوة«، )م: 9]7 هـ(.

بن  محمد  بن  محمد  يعىل  أبو  تأليف:  السلطانية،  األحكام  ـ   8

الحسني البغدادي الحنبيل، املعروف بـ » ابن الفرّاء« )م: 58] هـ(.

اإلسالمية،  والدولة  السلطانية  اآلداب  يف  الفخري  كتاب  ـ   9

تأليف: محمد بن عيل بن محمد بن ابن طباطبا العلوي أبو جعفر، 

املعروف بابن الطقطقي )م: 709 هـ(.

0]ـ  سياست نامه، تأليف الخواجة نظام امللك )مصدر فاريس(.

بن  يوسف  بن  محمد  عمر  أبو  تأليف:  والقضاة،  الوالة  ـ   [[

يعقوب الكندي املرصي )م: 55] هـ(.

]] ـ الخراج وصناعة الكتابة، تأليف: قدامة بن جعفر بن قدامة 
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بن زياد البغدادي أبو الفرج )م: 7]] هـ(.

تأليف: محمد بن محمد بن طرخان بن  السياسة املدنية،  ـ   [[

أيب نرص الفارايب )م: 9]] هـ(.

بن  محمد  بن  محمد  تأليف:  الفاضلة،  املدينة  أهل  آراء  ـ   [[

طرخان بن أيب نرص الفارايب.

5] ـ أخالق نارصي )األخالق النارصية(، تأليف: الخواجة نصري 

الدين الطويس.

6] ـ فقه السياسة، تأليف: السيد محمد الحسيني الشريازي.

7] ـ اإلمامة والسياسة، تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري )م: ]]] هـ(.

املريزا  العظمى  الله  آية  تأليف:  امللة،  وتنزيه  األمة  تنبيه  ـ   [8

محمد حسني النائيني.

محمود  السيد  الله  آية  تأليف:  اسالم،  نظر  از  حكومت  ـ   [9

الطالقاين، رشح لكتاب )تنبيه األّمة وتنزيه امللة( للمرحوم النائيني 

)مصدر فاريس(.

ثالثة  يف   اسالم،  در  وفرهنگي  وديني  سيايس  تاريخ  ـ   [0

مجلدات، تأليف: د. حسن إبراهيم حسن )مصدر فاريس(.

]] ـ مقدمة ابن خلدون، تأليف: عبد الرحمن بن خلدون.

]] ـ فلسفه سيايس اسالم، تأليف: د. عسكري حقوقي )مصدر 

فاريس(.

]] ـ اإلسالم والحضارة العربية، تأليف: محمد كرد عيل.
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محمود  الشيخ  تأليف:  االجتامعي،  والتكامل  اإلسالم  ـ   [[

شلتوت.

5] ـ السياسة من واقع اإلسالم، تأليف: السيد صادق الشريازي.

العربية:  إىل  نقله  ميتز،  آدم  تأليف:  اإلسالمية،  الحضارة  ـ   [6

محمد عبد الهادي أبو ريدة.

)مصدر  لوبون  غوستاف  تأليف:  غرب،  در  اسالم  متدن  ـ   [7

فاريس(.

8] ـ تاريخ التمدن اإلسالمي، تأليف: جرجي زيدان.

9] ـ الفكر اإلسالمي واملجتمع املعارص يف مشكالت الحكم 

والتوجيه، تأليف: د. محمد البهي.

0] ـ اإلسالم النظام اإلنساين، تأليف: د. مصطفى الرافعي.

]] ـ الفكر اإلسالمي والتطّور، تأليف: فتحي عثامن.

عنايت  حميد  تأليف:  معارص،  اسالم  در  سيايس  انديشه  ـ   [[

)مصدر فاريس(:

]] ـ فلسفه سيايس اسالم، تأليف: د. أبو الفضل عزيت )مصدر 

فاريس(.

]] ـ اللوامع اإللهية يف املباحث الكالمية]]]، مباحث هاّمة من 

تأليف: الفاضل املقداد السيوري.

]1]- قال الفاضل املقداد يف كتابه اللوامع اإللهية يف املباحث الكالمية، ص 264: »أّن الدين وامللك توأمان 

ال ينفع أحدهام بدون اآلخر، فاقتضت الحكمة وجودهام يف شخص واحد، وإاّل لزم نقض غرض الحكيم عند 

انفكاك العامل املجتهد عن السلطان وحضور الواقعة املحتاجة إىل الفتوى والحكم معاً يف الحال«.
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5] ـ عوائد األيام، تأليف: املال أحمد الرناقي]]].

6] ـ كتاب السياسة، تأليف: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد 

البغدادي أبو الفرج )م: 7]] هـ(.

7] ـ أدب السلطان، تأليف: أبو الحسن عيل بن نرص.

زيد  أبو  سهل  بن  أحمد  تأليف:  الكبري،  السياسة  كتاب  ـ   [8

البلخي.

زيد  أبو  سهل  بن  أحمد  تأليف:  الصغري،  السياسة  كتاب  ـ   [9

البلخي]]].

العباس  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  تأليف:  الدولة،  كتاب  ـ   [0

الصويل]]].

بن  عيىس  بن  القاسم  دلف  أبو  تأليف:  امللوك،  سياسة  ـ   [[

إدريس بن معقل العجيل]]].

الرقي  قمة  تبلغ  حضارة،  قيام  نتصور  أن  لنا  ميكن  كيف  بل 

واألهمية، دون أن تشتمل عىل نظام سيايس معقول؟!]5]

يف  املحّددة  واألصول  القوانني  من  سلسلة  تدوين  عدم  إن 

والقرون  العصور  وحتى  ـ  اإلسالم  ظهور  من  األوىل  املراحل 

السياسية لإلسالم بشكل  القوانني واألصول  الالحقة ـ بوصفها من 

]1]- انظر: املال أحمد الرناقي، عوائد األيام، ص 185 ـ 206.

]2]- انظر: ابن النديم، الفهرست، ص 135.

]3]- انظر: إسامعيل باشا البغدادي، كشف الظنون، ج 1، ص 2.

]4]- انظر: ابن النديم، الفهرست، ص 130.

]5]- قال آلفرد نورث هوايتهيد يف كتابهه )رسكذشت انديشه ها(: »إن الحضارتني اللتني ظهرتا يف التاريخ، 

وكانتا أصيلتني وذاتيتني، هام: الحضارة اإلسالمية، والحضارة البيزنطية«.
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هاّمة  علة  له  اإلسالم،  البرشية يف  الحياة  سائر شؤون  منفصل عن 

وتلك  اإلسالمي،  الدين  يف  واملحققون  املنظرون  يعرفها  للغاية 

اإلنسانية  الحياة  وأبعاد  االتحاد بني جميع شؤون  عبارة عن:  العلة 

)االقتصادية، والسياسية، والحقوقية، واألخالقي،ة والفنية(.

ومن هنا فإن املباحث السياسية التي تّم تدوينها عىل طول القرون 

واألعصار، والتي اتخذت تارة شكل كتاب مستقل، أو عىل شكل 

باب من أبواب الفقه تارة أخرى، إمنا متثل بيان بُعد من أبعاد الدين. 

منظار  من  لإلنسان  السيايس  البعد  بها  يحظى  التي  األهمية  وإن 

اإلسالم سيتم بيانها إىل حّد ما يف هذا الكتاب، ومبقتىض الحديث 

ـ  مبسلم«]]]  فليس  املسلمني،  بأمور  يهتم  ال  أصبح  »من  القائل: 

واملروي متظافراً ـ يعترب عدم التدخل يف تنظيم الحياة االجتامعية 

لإلنسان، انحرافاً عن جاّدة اإلسالم.

عليها يف  العثور  التي ميكن  السياسية  الحقائق  إىل  وبااللتفات 

التعاليم اإلسالمية بكرثة، ندرك جيداً أن اإلسالم وحده القادر عىل 

تنظيم  وإدارة الحياة املعقولة للناس.

والقسط]]]،  العدل  الواردة يف وجوب  اآليات  هذ  تكفي كل  أال 

للحياة  املعيقة  واألغالل  القيود  رفع  رضورة  عىل  الدالة  واآليات 

إثبات أهمية  التي تؤدي إىل الحرية املنطقية، دليالً عىل  املعقولة 

البُعد السيايس لإلنسان يف اإلسالم؟

يف  السياسية  الحقائق  بشأن  التوضيح  من  املزيد  نذكر  وسوف 

]1]- العالمة محمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 71، ص 337، و339، وج 110، ص 103.

]2]- هناك خمس عرشة آية يف القرآن الكريم تدل عىل وجوب العدل، ومثاين عرشة آية تدل عىل وجوب القسط.
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اآليات  بعض  بذكر  هنا  وسنكتفي  الله.  شاء  إن  الالحقة  األبحاث 

القرآنية الدالة عىل أن من بني أهم أهداف رسالة األنبياء ـ بل ميكن 

قيام املجتمعات عىل  ـ هو  الهدف األهم عىل األطالق  إنه  القول 

ُرُسلََنا  أَْرَسلَْنا  }لََقْد  تعاىل:  قوله  ذلك  والعدل. ومن  القسط  أساس 

ِبالَْبيَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميزَاَن لَِيُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط{]]]. 

وبطبيعة الحال فإننا أمام ظاهرة تاريخية يتعنّي علينا البحث عن 

أسبابها. وهذا الظاهرة هي أن األهمية املوجودة يف مسائل وأصول 

من  التفصييل  حقها  تأخذ  مل  ما  غالباً  لإلسالم  السياسية  الفلسفة 

الناحية  من  تُتبع  مل  أنها  كام  والفقهي،  العلمي  والنقاش  البحث 

العملية أيضاً. فام هو سبب هذه الظاهرة؟

أن  إىل  ـ  يشء  كل  قبل  ـ  نلتفت  أن  يجب  ذلك  عن  لإلجابة 

مدرسة  قبل  من  تدار  الغالب  يف  كانت  إمنا  والدول  الحكومات 

السنة  أهل  وأفكار  نظريات  تتبنى  املدرسة  هذه  وكانت  الخالفة، 

يف السياسة وإدارة الدولة، وحيث أن مدرسة أهل البيت يف أغلب 

العصور واملجتمعات اإلسالمية وحتى املرحلة املتأخرة مل تحصل 

عىل فرضة للظهور العميل يف املسائل السياسية، مل يجد الفقهاء 

واملفكرون رضورة إىل بحث وتحقيق األصول واملسائل السياسية. 

وتم  والكالم  والفلسفة  الفقه  يف  أبواب  عقد  تم  ذلك  مع  ولكن 

التفكري  يثبت بوضوح مدى أهمية  الذي  إخضاعها للتحقيق، األمر 

يف سياسة املجتمع وإدارة شؤونه. وقد تطرقنا إىل بيان يشء من هذا 

البحث يف تفسري عهد اإلمام عيل ـ عليه السالم ـ إىل مالك األشرت 

]1]- الحديد: 25.
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النخعي ضمن كتاب لنا تحت عنوان »حكمت اصول سيايس«]]].

املصادر  منظار  من  ـ  الدينية  واألحكام  الحقوق  اشتامل  أدلة 

جميع  عىل  كاشتاملها  الدنيوية  الشؤون  جميع  عىل  ـ  اإلسالمية 

الشؤون األخروية:

] ـ لو مل تكن شؤون الحياة الدنيوية مشمولة للحقوق واألحكام 

الدينية ـ عىل غرار الحياة األخروية ـ ملا وردت كل تلك التأكيدات 

والتعاليم الدينية الجتثاث الفساد من عىل وجه األرض. ومن ذلك ـ 

عىل سبيل املثال ـ قوله تعاىل:

أ ـ }الَِّذيَن يَْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَْعِد ِميَثاِقِه َويَْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَْن 

وَن{]]]. يُوَصَل َويُْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض أُولَِئَك ُهُم الَْخارِسُ

َا َجزَاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َوَرُسولَُه َويَْسَعْوَن يِف اأْلَرِْض َفَساًدا  ب ـ }إمِنَّ

أَْن يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَُّبوا أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنَفْوا ِمَن اأْلَرِْض 

نَْيا َولَُهْم يِف اآْلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم{]]]. َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي يِف الدُّ

لقد اشتمل القرآن الكريم عىل واحد وأربعني مورداً من املوارد 

التي تشري مبختلف األشكال إىل رضورة استئصال الفساد من عىل 

وجه األرض.

من الواضح أن الدين إذا مل يكن له شأن بأمور الحياة الدنيوية، 

ملا كان من املنطقي أن يشتمل القرآن الكريم ـ بوصفه كتاباً ساموياً 

عىل  الفساد  محاربة  بشأن  والتأكيدات  التعاليم  هذه  كل  عىل  ـ 

]1]- مصدر فاريس.

]2]- الحديد: 27.

]3]- املائدة: 33.
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املستوى األخالقي والحقوقي؛ ألن الناس يف العادة يدركون قبح 

الفساد  مع  الحياة  استحالة  ويعلمون  األرض،  يف  الفساد  وفداحة 

واإلفساد.

إن القول بأن الدين ـ فيام يتعلق مبكافحة الفساد ـ ال يعدو أن 

يكون بياناً لقضية عقلية، هو مجرّد توّهم ال أساس له من الصحة؛ إذ 

أن الذين يقومون بالفساد وأتباعهم ال يرون أعاملهم فاسدة، بل رمبا 

ذهب بهم التصور ـ بسبب أنانيتهم وتكرّبهم ـ إىل أن ما يقومون به 

هو عني العدل واإلحسان واإلصالح!

لقد شهدنا عىل طول التاريخ مئات التفسريات والتربيرات الباطلة 

بشأن الفساد والفاسدين، التي يتّم من خاللها تنزيه وتربئة أنفسهم. 

ولرمبا وصفوا جرامئهم وسفكهم للدماء الربيئة بأنها نوع من مقارعة 

الفساد واملفسدين!

يقول الدين: إن تشخيص الفساد واملفسد، إمنا يكونـ  مثل سائر 

أولئك  قبل  من  الخالصة، ال  والفطرة  العقول  من طريق  ـ  الحقائق 

الذين يعتربون أنفسهم حامة الحق حتى إذا أبادوا جميع سكان الكرة 

األرضية.

]ـ  الدعوة األكيدة إىل التسابق نحو الخريات، من قبيل قوله تعاىل:

أ ـ }َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْستَِبُقوا الَْخرْيَاِت{]]].

هناك مسألتان يف هذه اآلية الرشيفة، وهام:

املسألة األوىل ـ إن كلمة »الخريات« تشمل جميع أنواع الخري 

]1]- البقرة: 148.
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واملعنوي،  واملادي،  واالجتامعي،  الفردي،  الخري  من  األعم  ـ 

حرص  إىل  الطرق  بشتى  يسعى  الذي  وإن  واألخروي.  والدنيوي، 

جاهالً  يكون  أن  إما  فقط،  األخروية  بالخريات  »الخريات«  كلمة 

بأساليب اللغة العربية، أو أنه يسعى إىل التشبّث باملنطق التربيري 

إلثبات غاية يف نفسه]]].

تفسري  ذكرناها يف  التي  الهاّمة  القاعدة  ذات  إن  الثانية:  املسألة 

أو  فرد  كل  أن  مبعنى  أيضاً.  الفقرة  هذه  يف  تجري  األوىل،  الفقرة 

جامعة تذهب ـ يف الغالب ـ إىل اعتبار كل ما يوافق أنانيتها خرياً، 

اإللهي  الدين  يقيم  الرشور، يف حني  أنواع  أسوأ  من  كان  إذا  حتى 

أوامره وتعاليمه عىل أساس »الخري الواقعي«.

الحياة  ملواصلة  األرض  يف  النافعة  املوارد  استثامر  حليّة  ـ   [

الطيبة والعمل عىل تنظيمها، كام يف قوله تعاىل:

أ ـ }يَا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِمامَّ يِف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا ...{]]].

وقد ورد هذا املضمون يف القرآن الكريم ست عرشة مرّة.

ما  مع  يتعاملون  كامل،  بوعي  الدنيا  هذه  يف  يعيشون  الذين  إن 

بعد  إال  شيئاً  يرشبون  أو  طعاماً  يأكلون  فال  كامل؛  بحذر  يتناولونه 

التأكد من صالحيته لألكل والرشب، كذلك يفعلون تجاه ترصّفاتهم 

وأقوالهم ويف جميع أنواع ارتباطهم بعامل الطبيعة أيضاً. مبعنى أنهم 

حيث يحتملون الرضر من القيام  بهذه األمور، فإنهم سوف يجتنبونها 

]1]- إن املنطق التربيري عبارة عن توظيف بعض القضايا قي إثبات املدعى والغاية، حتى إذا مل تكن تلك 

القضايا ناهضة إلثبات ذلك املدعى.

]2]- البقرة: 168.
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ويحجمون عنها. مبعنى أنهم ال يعتربون أنفسهم فيام يتعلق بجميع 

أنواع العالقات األربعة الرئيسة: »العالقة بالذات، والعالقة بالخالق، 

يف  أحراراً  الخلق(  يف  بالنظراء  والعالقة  الطبيعة،  بعامل  والعالقة 

القيام بكل فعل أو اتخاذ أي موقف أو قول كل يشء. فإنهم يراعون 

االحتياط العقيل لدى احتامل أي نوع من أنواع الرضر.

وتعاىل  الله سبحانه  أقّر  الحياة،  القاعدة يف ضامن  لهذه  وطبقاً 

خبيثاً  منه  كان  ما  إال  اإلنسان،  األرض الستفادة  هذه  ما يف  جميع 

وينطوي عىل رضر )أعم من أن يكون هذا الرضر مادياً وطبيعياً أو 

رضراً معنوياً وروحياً(.

] ـ الواجبات املالية لتنظيم البُعد املادي من الحياة، من قبيل: 

والفاقة.  الفقر  اجتثاث  بداعي  املعلوم  والحق  والخمس،  الزكاة، 

ومراكمتهام  والفضة  الذهب  )وجمع  االكتناز  دون  والحيلولة 

واحتكار ما يحتاج إليه الناس يف سياق السعي وراء الرثاء(، والربا، 

وأكل مال اليتيم لذات الغاية.

إقرارها.  تّم  حقوق  هناك  الواجبات،  لهذه  املقابل  القطب  ويف 

يعيشوا  أن  الزكاة  ومصارف  موارد  وسائر  للفقراء  يحق  أنه  مبعنى 

عىل الزكاة. وهكذا هو الشأن بالنسبة إىل الذين يستحقون االنتفاع 

لهم  يحق  املجتمع  فقراء  وكذلك  املعلوم.  والحق  بالخمس 

االستفادة من األموال املكتنزة أيضاً. مبعنى أنه يجب عىل الحاكم 

اإلسالمي أن يضع يده عىل املكتنز من الذهب والفضة بشكل يرض 

اقتصاد  إنعاش  لصالح  التداول  إىل  وإخراجه  املجتمع،  مبعاش 

املجتمع، ويف ذلك يقول تعاىل: 
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َدقَاُت لِلُْفَقرَاِء َوالَْمَساكنِِي َوالَْعاِملِنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة  َا الصَّ ] ـ }إمِنَّ

ِبيِل فَِريَضًة  قُلُوبُُهْم َويِف الرِّقَاِب َوالَْغارِِمنَي َويِف َسِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ

ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم{]]].

ٍء فَأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِِذي  َا َغِنْمتُْم ِمْن يَشْ ] ـ }َواْعلَُموا أمَنَّ

ِبيِل إِْن كُْنتُْم آََمْنتُْم ِباللَِّه ...{]]]. الُْقْرَب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ

ائِِل َوالَْمْحُروِم{]]]. ] ـ }َوالَِّذيَن يِف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم * لِلسَّ

َة َواَل يُْنِفُقونََها يِف َسِبيِل اللَِّه  َهَب َوالِْفضَّ ] ـ }َوالَِّذيَن يَْكِنزُوَن الذَّ

ُْهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{]]]. فَبَرشِّ

5 ـ }أَلَْهاكُُم التََّكاثُُر * َحتَّى ُزرْتُُم الَْمَقاِبَر{]5].

َدقَاِت{]6]. بَا َويُْريِب الصَّ 6 ـ }مَيَْحُق اللَُّه الرِّ

7 ـ }َواَل تَْقَربُوا َماَل الْيَِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن{]7]. 

5 ـ وجوب الوفاء بالعهود:

] ـ }َوالُْموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا{]8].

] ـ }َوأَْوفُوا ِبالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كَاَن َمْسئُوالً{]9].

] ـ يجب أن يحصل العامل عىل أجره الذي يستحقه بأزاء عمله: 

]1]- التوبة: 60.

]2]- األنفال: 41.

]3]- املعارج: 24 ـ 25.

]4]- التوبة: 34.

]5]- التكاثر: 1 ـ 2.

]6]- البقرة: 276.

]7]- األنعام: 152؛ اإلرساء: 34.

]8]- البقرة: 177.

]9]- اإلرساء: 334.
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}... َواَل تَبَْخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم ...{]]].

6 ـ القصاص.

7 ـ الحدود.

8 ـ الديات.

9 ـ الوصايا.

0] ـ مسائل اإلرث.

]] ـ حرمة الترصف يف األموال غري املرشوعة.

]] ـ الجهاد.

]] ـ الدفاع.

]] ـ النكاح.

5] ـ الطالق.

6] ـ التجارة واملعامالت.

7] ـ إقامة الوزن وسائر املقادير واألوزان.

8] ـ حرمة االحتكار.

9] ـ حرمة بيع األسلحة للمتحاربني، إال ما كان للدفاع فقط.

0] ـ الّدين وتوابعه.

]] ـ الرهن.

]] ـ الضامن.

]] ـ الصلح.

]1]- األعراف: 85؛ هود: 85؛ الشعراء: 183.
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]] ـ الوكالة.

5] ـ اإلجارة.

6] ـ الرشاكة.

7] ـ األمانة.

8] ـ السبق للتمرين واكتساب املهارة والقّوة.

9] ـ حرمة الغصب.

0] ـ اإلقرار.

]] ـ القضاء والشهادات.

]] ـ منع السفهاء من الترصّف املبارش يف أموالهم وسائر شؤون 

الحياة.

]] ـ الوقف.

]] ـ الهبة.

5] ـ األصول والقواعد االقتصادية.

6] ـ األصول والقواعد الحقوقية.

7] ـ األصول والقواعد السياسية.

تعتنق  والتي  والشعوب  اإلقليات  مع  العالقات  تنظيم  ـ   [8

الديانات األخرى.

9] ـ إدارة الصحة واملسائل الطبية.

التي تظهر يف حياة  التنظيم والتغيري أو األمور املستحدثة  0] ـ 

الناس مبرور الزمن.
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ومن هنا ميكن تقسيم الفقه اإلسالمي إىل األنواع واألقسام اآلتية:

] ـ فقه العبادات.

] ـ فقه األحوال الشخصية واملدنية.

] ـ فقه املعامالت والعقود واإليقاعات.

] ـ فقه األخالق.

5 ـ فقه السياسة.

6 ـ فقه العرفان.

7 ـ فقه الصناعة.

8 ـ فقه االرتباطات والعالقات الدولية.

9 ـ فقه الثقافة.

0] ـ فقه اإلدارة.

]] ـ فقه الجهاد والدفاع.

]] ـ فقه العلوم.

]] ـ فقه االكتشافات.

]] ـ فقه الحقوق الجزائية.

5] ـ فقه العلوم.

6] ـ فقه سائر أنواع الحقوق.

7] ـ فقه القضاء )املحاكم(.

8] ـ فقه مقارعة الجور والظلم.
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9] ـ فقه مقارعة القبائح.

0] ـ فقه التشجيع والحث عىل الفضائل والخريات.

]] ـ فقه املسائل الطبية.

]] ـ فقه التدبري للمستقبل.

]] ـ فقه االطالع عىل ما يجري يف العامل وما إىل ذلك.

الفطرية  املدركات  عىل  القامئة  الفقهية  والقواعد  األصول 

الواجبات  لكليات  واملبيّنة  العقالئية  واملتبنيات  العقلية  والقضايا 

وحقوق الحياة الدنيوية واألخروية]]].

يف البداية ال بد من ذكر بعض املقدمات باختصار:

] ـ إن األصول والقواعد الفقهية هي تلك القضايا العامة لتوجيه 

دفّة الحياة اإلنسانية يف الدائرتني: )املادية واملعنوية(، والتي ميكن 

االستناد  يتّم  أنه  مبعنى  الجزئية.  املسائل  من  الكثري  عىل  تطبيقها 

إىل تلك القضايا الكلية الستنباط حكم املسائل الجزئية. من قبيل: 

قاعدة )ال رضر وال رضار(، وقاعدة )أصالة اللزوم يف املعامالت(. 

حيث يتساوى املجتهد واملقلد يف العمل بهذه القضايا.

يف حني أنه يف قواعد أصول الفقه، يكون املجتهد وحده الذي له 

حق توظيف هذه األصولـ  بعد تحقيقها وإثباتهاـ  يف االستدالل عىل 

إثبات القضايا الفقهية العامة، من قبيل: حجية الظواهر وما إىل ذلك.

إىل  الفقه  يف  إليها  يُستند  التي  والقواعد  األصول  تنقسم  ـ   [

قسمني، وهام:

]1]- لقد ذكرنا هذه األصول والقواعد يف بحث مساحة الدين.
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املصادر  يف  عليها  املنصوص  والقواعد  األصول  األول:  القسم 

األوىل، من قبيل قوله تعاىل: }َما يُِريُد اللَُّه لِيَْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحرَجٍ{]]] 

)قاعدة نفي العرس والحرج(، و)قاعدة ال رضر وال رضار يف اإلسالم(.

املعتربة،  األدلة  من  املستنبطة  والقواعد  األصول  الثاين:  القسم 

من قبيل: أولوية تقديم األهم عىل املهم يف موارد التزاحم.

الواقعية يف  األحكام  إىل  الوصول  أن طرق  الرغم من  ـ عىل   [

إىل  إما  تستند  بأجمعها  أنها  إال  الكشف،  بلحاظ  تختلف  الفقه 

املدركات الفطرية البحتة، من قبيل: القطع واليقني، أو عقلية، من 

موارد  يف  األحكام  تنتفي  حيث  رضار(  وال  رضر  )ال  قاعدة  قبيل: 

الرضر، واألمارات التي تكتمل كاشفيتها من قبل املرّشع، من قبيل: 

قطعية  غري  والروايات  واألحاديث  الداللة،  الظنية  القرآنية  اآليات 

ـ  الشارع  قبل  من  حجيتها  تتميم  بعد  ـ  كاشفيتها  أن  بيد  الصدور، 

تعترب من الواقعيات القانونية من الناحية العقلية.

موارد  يف  والرتدد  الحرية  لرفع  إليها  يستند  التي  األصول  وأما 

الرضر عىل  دفع  تقدم  و)أصالة  الرباءة(،  )أصالة  قبيل:  من  الشك، 

جلب املنفعة(، فهي قضايا عقالئية، تثبت حجيتها أو يتّم تعزيزها 

وتقويتها من خالل إمضائها من قبل املرّشع اإلسالمي.

]ـ  تنقسم القواعد الفقهية بالنظر إىل سعة وضيق موارد استعاملها 

يف الفقه، إىل قسمني، وهام:

جميع  يف  تطبيقها  ميكن  التي  العامة  القواعد  األول:  القسم 

األبواب الفقهية.

]1]- املائدة: 6.
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القسم الثاين: القواعد الخاصة التي تستعمل يف بعض األبواب 

الفقهية.

5 ـ هناك من بني هذه األصول والقواعد بعض القواعد واألصول 

انظباقها  يتّم بحثها إلمكان  الفقه(، ما  االجتهادية )املتعلقة بأصول 

عىل املسائل الفقهية.

نماذج من القواعد العامة

] ـ قاعدة نفي الرضر والرضار: »ال رضر وال رضار يف اإلسالم«.

ِمْن  َعلَْيكُْم  لَِيْجَعَل  اللَُّه  يُِريُد  }َما  واالحرج:  العرس  نفي  قاعدة  ـ   [

.[[[} َحَرجٍ

ِمْن  الُْمْحِسِننَي  َعىَل  }َما  املحسن:  عىل  السبيل  نفي  قاعدة  ـ   [

َسِبيٍل{]]].

] ـ قاعدة أولوية تقّدم األهم عىل املهم يف موارد التزاحم: »يف 

موارد التزاحم بني األهم واملهم، يُقّدم األهم«.

5 ـ قاعدة االشرتاك يف التكليف: }َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافًَّة لِلنَّاِس 

بَِشرياً َونَِذيراً{]]].

6 ـ قاعدة عدم تداخل األسباب واملسبّبات.

أخيك  فعل  »ضع  املسلم:  وفعل  قول  يف  الصّحة  أصالة  ـ   7

املسلم عىل أحسنه«.

]1]- املائدة: 6.

]2]- املائدة: 91.

]3]- سبأ: 28.
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الوعي  مبقتىض  نفسه،  املكلف  عمل  يف  الصحة  أصالة  ـ   8

واالختيار.

9 ـ أصالة صّحة األشياء. وهذا األصل ال يختص بعمل املسلم 

أو املؤمن، بل يشمل جميع األشياء والحاالت وأفعال اإلنسان يف 

الحياة الحقوقية، والقوانني الطبيعية الساملة.

0] ـ قاعدة: »دفع الرضر أوىل من جلب النفع«.

]] ـ قاعدة: »الرضورات تبيح املحظورات«.

]] ـ قاعدة: »الرضورات تقّدر بقدرها«.

يُدفع،  »الرّش  اإلمكان:  بحدود  والرضر  الرش  دفع  قاعدة  ـ   [[

والرضر يُدفع«.

وقرينة  مرجعاً  يشكل  أن  ميكن  واألغلب  األعم  أن  قاعدة  ـ   [[

عىل الحكم: »الظن يُلحق اليشء باألعم األغلب«.

5] ـ قاعدة: »ما ال يُدرك كله، ال يرتك كله«، و»امليسور ال يسقط 

باملعسور«، و»إذا أمرتكم بيش فأتوا منه ما استطعتم«.

6] ـ قاعدة حرمة اإلعانة عىل اإلثم والعدوان: }َواَل تََعاَونُوا َعىَل 

اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن{]]].

األحوال.  مختلف  إىل  بالنسبة  الوضعية  األحكام  تعميم  ـ   [7

اشرتاط  دون  الغري،  مال  إتالف  مورد  يف  الوضعية  األحكام  ثبوت 

البلوغ أو العلم أو سائر رشائط األحكام التكليفية األخرى.

8] ـ إلزام كل شخص مبا يلزم به نفسه: »ألزموهم مبا ألزموا به 

أنفسهم«.

]1]- املائدة: 106.



العلمانّية دراسة وتحليل104

9] ـ أصالة العمل بأحكام الرشائع السابقة ما مل تخالف القوانني 

واألحكام اإلسالمية: »استصحاب الرشائع السابقة«.

0]ـ  يقوم األصل العقاليئ عىل العمل بالفروع بعد إثبات حجيتها 

عقالً، إال يف موارد الشك، حيث يجب عندها إحراز عدم مخالفتها 

ألحكام اإلسالم.

]] ـ كل ما تحتاج إليه شؤون قوانني الحياة الفردية، تقع مسؤولية 

عجز  فإن  استطاعته،  حدود  يف  الفرد  عىل  األوىل  بالدرجة  توفريه 

»أمور  قانون  والحكام.  املجتمع  إىل  املسؤولية  انتقلت  ذلك  عن 

الحسبة«.

]] ـ كل ما متّس الحاجة إليه يف تنظيم الحياة االجتامعية، فهو 

واجب عىل الجميع كفاية »الواجب الكفايئ«، إال إذا توقف القيام به 

عىل شخص واحد أو مجموعة من األشخاص؛ فيجب عليهم حينها 

عيناً »الواجب العيني«.

]] ـ أصالة عدم تسلط أحد عىل أحد، إال ما ثبت بالدليل، من 

قبل  املنصوب من  اإلمام  الصغري، ووالية  الكبري عىل  قبيل: والية 

الله سبحانه وتعاىل.

]] ـ قاعدة: »اإلمام ويّل من ال ويل له«.

5] ـ قاعدة: »اإلسالم يجّب ما قبله«.

بالعهود والعقود والرشوط: »املسلمون عند  الوفاء  ـ أصالة   [6

رشوطهم، إال ما خالف الكتاب أو السنة«.

7] ـ قاعدة: »القرعة لكل أمر مشكل«.
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بقائه الحقاً:  الذي شك يف  أو  السابق  الحكم  بقاء  أصالة  ـ   [8

»أصالة االستصحاب«.

فيه  يرد  ـ أصل  اإلباحة يف األشياء: »كل يشء مطلق حتى   [9

النهي«.

0] ـ أصالة براءة الذمة من التكليف.

]]ـ  قاعدة أن الجهل يرفع فعلية التكليف، إال إذا كان عن تقصري: 

»رُفع عن أمتي ما ال يعلمون«.

وما   ... أمتي  عن  »رُفع  واإلجبار:  باإلكراه  الحكم  نفي  ـ   [[

استكرهوا عليه«.

 ... زمان  »سيجيء  املعاملة:  يُبطل  االضطرار  قاعدة  ـ   [[

ويُعاملون املضطّرين«. رغم الكراهة الشديدة يف معاملة املضطر.

]] ـ أصالة نسبة العمل إىل السبب عندما يكون املبارش مبنزلة 

اآللة: »العمل للسبب، عندما يكون املبارش كاآللة املحضة«.

5] ـ كل حكم رشعي يؤدي إىل رضر عىل النفس أو املال أو 

العرض أو خالف املذهب اآلخر، فإنه يكون ساقطاً بحكم التقية، 

إال إذا بلغ الدم وإزهاق النفس )وعندها ال ميكن للمكلف أن يعمل 

عىل طبق التقية(: }إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوَقلُْبُه ُمطَْمِئٌّ ِباإْلِميَاِن{]]]، و}إِالَّ أَْن 

تَتَُّقوا ِمْنُهْم تَُقاًة{]]].

6] ـ أصالة عدم تحمل املكلف أحكام وتكاليف اآلخرين، إال 

]1]- النحل: 106.

]2]- آل عمران: 28.
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يف بعض املوارد، من قبيل: تحّمل اإلمام القراءة يف صالة الجامعة 

عن املأمومني: »األصل عدم تحّمل اإلنسان عن غريه، إال موارد ورد 

الدليل عليها«.

7]ـ  لو كانت علة الحكم مركبة من أجزاء، كانت جميع تلك األجزاء 

داخلة يف تلك العلة، بحيث إذا انتفى جزء واحد من تلك األجزاء، 

سيؤدي ذلك إىل انتفاء العلة، وبالتايل يسقط الحكم من رأس: »كلام 

كانت العلة مركّبة، توقف الحكم عىل اجتامع جميع أجزائه«.

تعميامً  الفقه  قواعد  أكرث  القاعدة من  العدل: وهذه  قاعدة  ـ   [8

عىل جميع األبواب الفقهية.

9] ـ شمول الحكم ملا مل يكن يف السابق مورداً له، من قبيل: أن 

يعمل املكلف عىل وقف يشء من ماله عىل الفقراء، ثم يغدو فقرياً 

فيكون مشموالً لوقفه بوصفه واحداً من موارده.

الخريات  استحقاق  ـ يف  باملعروف  أوىل  األقربون  قاعدة  ـ   [0

األرث،  مسائل  يف  الحال  هو  كام  األبعدين.  من  ـ  األرضار  ودفع 

األبعد،  مينع  واألقرب  باملعروف،  أحق  األقربني  فإن  عام  وبشكل 

وهكذا األمر يف تحّمل األرضار، من قبيل: دية الخطأ عىل العاقلة، 

وهو من أهم القوانني يف الحفاظ عىل التامسك يف العالقات بني 

الناس عن بعضهم، وآفة  اغرتاب  آفة  الناس، وصيانة املجتمع من 

»االغرتاب عن الذات« أيضاً.

األعامل  و»إمنا  نوى«،  ما  امرئ  »لكل  بالنية:  العمل  قيمة  ـ   [[

بالنيات«، و»النية روح العمل«.
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]] ـ كل حكم خاص أو عام يستند إىل سبب خاص، يزول بزوال 

سببه: »الحكم الخاص أو العام املستند إىل السبب املعنّي، ينتفي 

بانتفاء السبب«.

]] ـ الوصية حق عىل كل مسلم: }كُِتَب َعلَيُْكْم إَِذا َحرَضَ أََحَدكُُم 

ا َعىَل  الَْمْوُت إِْن تَرََك َخرْيًا الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواأْلَقَْرِبنَي ِبالَْمْعُروِف َحقًّ

الُْمتَِّقنَي{]]].

فهو  قبله،  أحد  إليه  يسبقه  »من سبق إىل يشء مل  قاعدة:  ـ   [[

أوىل به«.

5] ـ إذا مل يكن لدى الشخص ما يثبت مدعاه سوى ما يقوله، 

كان قوله حجة، إال إذا كان متهامً بالكذب: »يجب قبول قول من ال 

يُعلم إال من قبله، إال أن يكون متهامً«.

بتحقيق  6] ـ كل حكم تحرميي إذا كان الرتخيص فيه مرشوطاً 

للحكم  مالزماً  والسبب  الرشط  ذلك  إحراز  كان  سبب،  أو  رشط 

برتخيصه: »كل محرّم اشرتط رفع الحرمة عنه برشط أو سبب، ال بد 

من إحرازه للحكم بالرخصة فيه«. وهذا األصل أو القاعدة تعم حرمة 

النفوس واألعراض واألموال.

7] ـ وهكذا األمر بالنسبة إىل األحكام الواجبة إذا كان الرتخيص 

يف تركها مرشوطاً برشط أو سبب.

»العمل  قيمته:  إسقاط  عدم  ويجب  محرتم،  النافع  العمل  ـ   [8

املحرتم ال يكون ضائعاً«.

]1]- البقرة: 180.



العلمانّية دراسة وتحليل108

النَّاَس  تَبَْخُسوا  }َواَل  للعامل:  الواقعية  القيمة  دفع  يجب  ـ   [9

أَْشيَاَءُهْم{]]].

50 ـ قاعدة: الولد للزوج الرشعي، وأما الزاين فليس له من حكم 

غري الرجم: »الولد للفراش، وللعاهر الحجر«.

]5 ـ قاعدة حرمة أكل األموال باألسباب والوسائل الباطلة: }اَل 

تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطِل{]]].

العامة  الرشوط  من  والقدرة  والعقل  البلوغ  اعتبار  قاعدة  ـ   5[

للتكليف وااللتزام: »رفع القلم عن الصبي واملجنون«.

وجميع  والعقائد  األصول  يف  التقليد  جواز  عدم  قاعدة  ـ   5[

بالنظر  العقائد  الحاكم: »أصول  فيها هو  العقل  التي يكون  القضايا 

واالستدالل، ال بالتقليد«.

]5 ـ قاعدة حجية خرب الواحد يف املوضوعات واألحكام، عىل 

ما ورد يف آية النبأ واألدلة األخرى.

الوضعية  واألحكام  التكاليف  امتثال  طرق  »تعيني  قاعدة:  ـ   55

موكول إىل العقالء«.

56 ـ تطبيق املفاهيم والقضايا العامة عىل مواردها، عقيل.

57 ـ قاعدة: »من له الغنم؛ فعليه الغرم«.

58 ـ قاعدة: »كل ما تصّح إعارته، تصح إجارته«.

59 ـ قاعدة: »املمتنع رشعاً، كاملمتنع عقالً«.

]1]- األعراف: 85.

]2]- البقرة: 188؛ النساء: 29.



109 الفصل الرابع: اإلسالم والعلمانية

قد  الفرعية،  األمور  يف  عنه  الطرف  غض  ميكن  الذي  إن  ـ   60

ال  املثال:  سبيل  فعىل  األصول،  يف  عنه  الطرف  غض  ميكن  ال 

يصح الوقف عىل املعدوم، ولكن يصح الوقف عىل املعدوم تبعاً 

للموجود: »يُغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها«.

]6 ـ قاعدة انرصاف املطلق إىل فرده الشائع، رشيطة أن ال يكون 

االنرصاف هنا بدوياً: »املطلق ينرصف إىل فرده الشائع«.

]6 ـ ال ميكن إثبات يشء عىل سكوت من يستطيع التعبري عن 

نفسه، إال إذا شكل سكوته قرينة عىل الرضا أو الرفض: »ال يُنسب 

لساكت قول«.

]6 ـ قاعدة: »ال يصّح تأخري البيان عن وقت الحاجة«.

]6 ـ ما يخرج عن االختيار باملقدمة االختيارية ال ينايف االختيار 

واملسؤولية: »املنايف لالختيار باالختيار، ال ينايف االختيار«

65 ـ ما ثبت سابقاً بوصفه سنة صالحة، ومل يثبت خالفه الحقاً، 

يبقى عىل حاله: »يا مالك، القديم يرتك عىل قدمه، وال تنقض سنة 

صالحة عمل بها صدور هذه األمة«.

66 ـ قاعدة: »اإلقرار يف موضع اإلنشاء، إنشاء«.

67 ـ قاعدة: »األصل دليل، حيث ال دليل«.

68 ـ قاعدة: »إعامل الكالم أوىل من إهامله«.

69 ـ قاعدة: »اإلذن يف اليشء، إذن يف لوازمه البيّنة )البديهية(؛.

70 ـ قاعدة: »إذا زال املانع، عاد املمنوع«.

]7 ـ قاعدة: »الصلح سيّد املعامالت«.
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فإنهام سيسقطان كالهام:  أو دليالن،  إذا تعارض حكامن  ـ   7[

»إذا تعارضا تساقطا«.

]7ـ  قاعدة الجمع بني املتزاحمني أو املتعارضنيـ  مهام أمكنـ  

أوىل من سقوطهام: »الجمع مهام أمكن، أوىل من الطرح«.

]7 ـ قاعدة إذا ورد االحتامل املعقول بطل االستدالل: »إذا جاء 

االحتامل بطل االستدالل«.

النقل  بأحد وجوه  نقله  الذي  املال  يعترب ترصف صاحب  ـ   75

واملعاملة فسخاً للمعاملة، كام يعترب ترصف املنقول له فيه إمضاء 

إليه  انتقل  وفيام  فسخ،  عنه  انتقل  فيام  »الترصّف  املعاملة:  لتلك 

إجازة وإنفاذ«.

76 ـ قاعدة: »االلتزام باليشء، التزام بلوازمه«.

77 ـ قاعدة: »تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية«.

78 ـ قاعدة: »يف تعارض الوصف واإلشارة، تقّدم اإلشارة برشط 

أن تكون مختصات املوضوع وأوصافه واضحة«.

79 ـ قاعدة العجز عن أداء الدين يوجب تأجيله وتأخريه: }َوإِْن 

كَاَن ُذو ُعرْسٍَة فََنِظرٌَة إِىَل َميْرَسٍَة{]]].

80 ـ قاعدة نفي التكاليف التي تفوق الطاقة: »رفع عن أمتي تسعة 

... وما ال يطيقونه«.

وقواعد  بأصول  يتعلق   )[( الرقم  يف  الواردة  القاعدة  إن  تنويه: 

يتم  قد  للنفي  قواعد  ثالث  لدينا  تكون  وعليه  الحرج.  نفي  قاعدة 

الخلط بينها، وهي:

]1]- البقرة: 280.
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] ـ قاعدة نفي العرس.

] ـ قاعدة نفي الحرج.

] ـ قاعدة نفي ما ال يُطاق.

ومن  عديدة،  الثالثة  القواعد  هذه  تثبت  التي  الفقهية  األدلة  إن 

ال  أن  يجب  التكليف  بأن  بداهة  العقل  يحكم  العقل. حيث  بينها: 

يؤدي إىل إرهاق املكلف وتحميله ما ال يطاق.

أيضاً. والحرج  باملشقة والعرس  يتحقق  أن اإلرهاق  ال شك يف 

مشقة تفوق العرس، وما ال يطاق كام يبدو من العبارة يعني أنه يفوق 

الطاقة. وباإلضافة إىل الدليل العقيل القائم عىل نفي التكليف مبا ال 

يطاق، تقوم اآليات القرآنية بدورها عىل تأييد هذا األصل أيضاً، ومن 

إاِلَّ ُوْسَعَها{]]]، واملأثور عن  ذلك قوله تعاىل: }الَ يَُكلُِّف اللَُّه نَْفساً 

رسول الله ـ صىل الله عليه وآله وسلم ـ إذ يقول: »إن رشيعتنا سهله 

يَن  سمحة«، وقوله لإلمام عيل )عليه السالم(: »يا عيل .. إِنَّ هَذا الدِّ

َمِتنٌي؛ فَأَْوِغلُوا ِفيِه ِبرِفٍْق، َواَل تَُكرُِّهوا ِعبَاَدَة اللَِّه إىِل ِعبَاِد اللَِّه؛ فَتَُكونُوا 

كَالرَّاكِِب الُْمْنبَِت الَِّذي اَلَسَفراً قَطََع، َواَل ظَْهراً أَبْقى«]]].

أبواب  الخاصة املستفادة يف  )القواعد  الثاين  القسم  منوذج من 

خاصة من الفقه(

أوالً: مناذج من األصول والقواعد القضائية

] / ]8 ـ قاعدة: »البيّنة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر«.

]1]- البقرة: 286.

]2]- الكليني، الكايف، باب االقتصاد يف العبادة.
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] / ]8 ـ قاعدة: »إقرار العقالء عىل أنفسهم جائز«.

] / 85 ـ قاعدة: »من ملك شيئاً، ملك اإلقرار به«.

)إن هذه القاعدة هيـ  من ناحيةـ  من مصاديق القاعدة املتقّدمة(.

] / 86 ـ قاعدة وجوب إظهار الشهادة، وحرمة كتامنها: }َوالَ يَأَْب 

َهاَدَة{]]]. َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا{]]]؛ و}َواَل تَْكتُُموا الشَّ الشُّ

الخاطئ،  وتربئة  الربيء  تخطئة  بني  األمر  دوران  عند  ـ   87  /  5

يكون التقدم لتربئة الخاطئ.

6 / 88 ـ ال إشكال يف العقوبة عىل الذنوب والجرائم الدينية مع 

مراعاة العدل، وأخذ أهداف وغايات »الحياة املعقولة« بنظر االعتبار.

7 ـ 89 ـ قاعدة: »ال يصّح اإلنكار بعد اإلقرار«.

ثانياً: مناذج من األصول وقواعد القصاص والحدود والديات

] / 90 ـ قاعدة ال يهدر دم امرئ مسلم. فإنه بالنظر إىل اآليات 

واألحاديث وحكم العقل ال يهدر دم أي نفس محرتمة: »اَليَبْطُُل  َدُم 

أَْو  نَْفٍس  ِبَغرْيِ  نَْفساً  قَتََل  }َمْن  ُمْسلٍِم«، وقوله سبحانه وتعاىل:  اْمِرئ 

ُمْؤِمناً  يَْقتُْل  َجِميعاً{]]]، و}َوَمْن  النَّاَس  قَتََل  َا  فََكأمَنَّ األَرِْض  فََساٍد يِف 

لَُه  َوأََعدَّ  َولََعَنُه  َعلَيِْه  اللَُّه  َوَغِضَب  ِفيَها  َخالِداً  َجَهنَُّم  فََجزَاُؤُه  داً  ُمتََعمِّ

َعَذابًا َعِظيامً{]]].

] / ]9 ـ قاعدة: »تدرأ الحدود بالشبهات«.

] / ]9 ـ قاعدة: »الدية يف قتل الخطأ، عىل العاقلة«.

]1]- البقرة: 182.

]2]- البقرة: 183.

]3]- املائدة: 32.

]4]- النساء: 93.
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] / ]9ـ  قاعدة: »يف القتل العمدي أحد األمور الثالثة: القصاص، 

أو الدية، أو العفو«]]].

5 / ]9 ـ الحكم يف مورد التلف والجراحة غري املنصوص عليه 

بدية أو أرش من قبل الشارع، يعود تحديده إىل القايض.

6 / 95 ـ تقع العقوبة عىل املذنب ال غري: }َوالَ تَِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر 

العاقلة، راجع هذه  الخطأ عىل  قتل  دية  ينايف ذلك  أُْخَرى{]]]. وال 

القاعدة.

7 / 96 ـ قاعدة القسامة يف اللوث. واللوث يعني وجود قرينة أو 

قرائن سابقة تدل عىل أن املقتول قد قتل عىل يد املدعى عليهم.

»إمنا  قال:  أنه  ـ  السالم  عليه  ـ  الصادق  اإلمام  عن  روي  وقد 

جعلت القسامة ليغلظ بها يف الرجل املعروف بالرش املتهم، فإن 

شهدوا عليه جازت شهادتهم«. وعن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن 

سنان قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السالم ـ يقول: »إمنا وضعت 

القسامة لعلة الحوط يحتاط عىل الناس ليك إذا رأى الفاجر عدّوه 

فّر منه مخافة القصاص«.

يكون  والتي  العمل،  قتل  عقوبة  اإلسالمي،  الفقه  يف  العقلية  القضايا  أحكم  بني  من  إن  القول:  ميكن   -[1[

القصاص واحداً من بني عقوبات ثالثة قّدرها الشارع لهذه الجرمية. وكام قال الله سبحانه وتعاىل وهو الشارع 

األعظم يف اآلية 180 من سورة البقرة: }َولَكُْم يِف الِْقَصاِص َحَياٌة يَا أُْوِل األَلَْباِب{. لو أدرك الناس يف املجتمع 

أن حياة القاتل ـ إذا ارتكب القتل ـ ستكون عرضة للخطر، فإنهم سيدركون عظمة قيمة أرواح الناس. وإن ما 

يذهب إليه بعض السطحيني يف املرحلة الراهنة من القول بعدم صوابية القصاص، حيث يذهبون يف تأثرهم 

بنظريات بعض املفكرين الغربيني إىل القول: حيث قام القاتل بقتل شخص واحد؟ ملاذا نضيف قتل الشخص 

قتالً ثانياً بقتلنا للقاتل؟! .. إن هؤالء ال يدركون ما لقانون القصاص من األثر يف الحد من ارتكاب قتل اآلخرين. 

إن هؤالء عندما يعتربون قتل الربيء مثل سائر الجرائم التي ميكن للمجتمع أن يحافظ عىل حياة أفراده حتى 

وعدم  القاتل  عن  تجاوزهم  أن  إذ  مستوياتها،  أدىن  إىل  الحياة  قيمة  يسقطون  القصاص،  قانون  تطبيق  بدون 

القاتل دية  التي يدفعها  بإزهاقها ال تساوي أكرث من األموال  التي قام  الروح والنفس  االقتصاص منه يعني أن 

ألولياء الدم، أو األيام املعدودة التي سيقضيها خلف قضبان السجن!

]2]- األنعام: 164؛ اإلرساء: 15؛ فاطر: 18؛ الزمر: 7. وانظر أيضاً: النجم: 38.
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يف  قسامً(  )خمسني  املدعي  أولياء  يحلفها  أميان  والقسامة 

غري  ويف  الخطأ،  قتل  يف  قسامً  وعرشين  وخمسة  العمد،  قتل 

»البيّنة  وهي:  األولية  القاعدة  طبق  عىل  الحكم  يعود  الحالة  هذه 

عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر«. والقسامة تكون بأن يأيت 

املتهم ببينة عىل براءته، فإن مل يأت بالبيّنة ينتقل األمر إىل القسامة 

من قبل أولياء املقتول.

ثالثاً: مناذج من األصول والقواعد الحقوقية بشكل عام

تتبع  مقامها(  قام  )وما  يشابهها  وما  »العقود  قاعدة:  ـ   97  /  [

القصود.

] / 98 ـ قاعدة: انحالل العقود إىل أجزاء موضوع العقد، عند 

اإلمكان.

] / 99 ـ قاعدة: الوفاء بالعقود: }أَْوفُوا ِبالُْعُقوِد{]]]، و»املسلمون 

عند رشوطهم، إال ما خالف الكتاب أو السنة«.

فهو  يقتضيه،  ما  خالف  فيه  رشط  عقد  »كل  قاعدة:  ـ   [00  /  [

باطل«.

5 / ]0] ـ قاعدة: »كل عقد يتعّذر الوفاء مبضمونه، فهو باطل«.

6 / ]0] ـ قاعدة: »األصل يف العقود اللزوم«.

7 / ]0] ـ قاعدة: »حرمة ماله ]اإلنسان[، كحرمة دمه«.

8 / ]0] ـ قاعدة الصلح جائز ونافذ: }َوأَْصلُِحوا َذاَت بَيِْنُكْم{]]]، 

]1]- املائدة: 1.

]2]- األنفال: 1.
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حرّم  أو  حراماً،  أحّل  صلحاً  إال  املسلمني،  بني  جائز  و»الصلح 

حالالً«]]]، و»الصلح جائز بني الناس«.

9 / 05] ـ قاعدة: »املغرور يرجع إىل من غرّه«]]].

0] / 06]ـ  قاعدة الضامن ينقل الدين من عهدة املدين إىل عهدة 

الضامن: »الضامن ناقل«.

أو  التعدي  وجه  عىل  إال  يضمن،  ال  األمني  قاعدة  ـ   [07  /  [[

التفريط أو االشرتاط: »ليس عىل املؤمتن ضامن«.

]] / 08] ـ قاعدة: »من أتلف مال الغري، فهو له ضامن«.

أو  ]] / 09] ـ قاعدة: ال ضامن يف العارية، إال إذا كانت ذهباً 

فضة، أو كان إتالفها بالتعدي أو التفريط، أو إذا اشرتط ضامنها.

]] / 0]] ـ أصالة اليد: »لوال اليد ملا قام للمسلمني سوق«.

5] / ]]] ـ قاعدة كل شخص أخذ شيئاً من شخص ال عىل نحو 

املعاملة واألمانة والعارية، كان ضامناً لذلك اليشء حتى يعيده إىل 

صاحبه: »عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي«.

عامالً  املجتمع  كان  إذا  املسلمني.  سوق  حجية  ـ   [[[  /  [6

باألحكام  ملتزمني  أفراده  أغلب  كان  أو  اإلسالمية،  باألحكام 

املجتمع  ذلك  يف  والنوايا  واألفعال  األقوال  كانت  اإلسالمية، 

صحيحة: »لو مل يجز هذا، ملا قام للمسلمني سوق«.

7] / ]]] ـ قاعدة كل دين حاّل )يجب أداؤه دون تأجيل(: »كّل 

]1]- الحر العاميل، وسائل الشيعة، كتاب الصلح، الباب الثالث.

]2]- نّص رواية معروفة عن النبي األكرم )صىل الله عليه وآله وسلم(.
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الفقه«، إال يف بعض املوارد،  دين حال يف موارد يبحث عنها يف 

و»الدين مقيّض«.

8] / ]]] ـ عىل الكفيل والضامن أن يكون عىل مستوى مسؤولية 

ما يكفل أو يضمن: »الزعيم غارم«.

9] / 5]] ـ قاعدة: »ما يُضمن بصحيحه، يضمن بفاسده«.

0] / 6]] ـ قاعدة كل ما كان له مثل يضمن مبثله، وما ال يكون 

يُضمن  والقيمّي  باملثيّل،  يُضمن  »املثيّل  بقيمته:  يضمن  مثل  له 

بالقيمي«.

]] / 7]] ـ قاعدة: »منافع األموال تضمن بالفوت أو بالتفويت«، 

و»املعترب يف الضامن، يوم التلف«.

]] / 8]] ـ الحّر ال يقبل البيع والرشاء: »الحّر ال يباع«.

]] / 9]] ـ قاعدة من حاز شيئاً من املباحات العامة أصبح مالكاً 

له بالحيازة: »من حاز ملك«.

]] / 0]] ـ قاعدة: »من أحيى أرضاً ميّتة فهي له«.

»الناس  ماله:  يف  الشخص  ترصف  حرية  قاعدة  ـ   [[[  /  [5

مسلطون عىل أموالهم«.

6] / ]]] ـ قاعدة: اإلعراض عن املال، يسقطه عن امللكية.

7] / ]]] ـ حريم امللك يدخل يف اختصاص املالك باملقدار 

العريف: »من ملك شيئاً من األرض ملك قراره يف حرميه«.

8] / ]]] ـ األصل عدم دخول يشء يف ملك اإلنسان قهراً، إال 

إنسان  ملك  يدخل يف  للجنني: »ال  الوصية  أو  اإلرث  كان من  إذا 



117 الفصل الرابع: اإلسالم والعلمانية

يشء قهراً إال اإلرث والوصية للحمل«.

9] / 5]] ـ قاعدة: »ال يقع عقد عىل عني أو منفعة إال من مالٍك 

أو بحكمه«.

0] / 6]] ـ قاعدة: »كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه«.

]] / 7]] ـ قاعدة: »كل ما صّح بيعه، صّح رهنه«.

إال  بالقبض: »ال رهن  الرهن مرشوط  قاعدة تحقق  ـ   [[8 /  [[

مقبوضاً«.

]] / 9]] ـ قاعدة: الغاصب يؤخذ بأشق األحوال، إال يف قحط 

أو مخمصة«.

]] / 0]] ـ قاعدة: »الكفر والقتل مينعان اإلرث«.

5] / ]]] ـ قاعدة: وجوب مراعاة الغبطة يف الشؤون املهجورة.

6] / ]]] ـ قاعدة: »كل من صّح ـ أو جاز ـ منه املبارشة، صّح 

منه التوكيل«.

7] / ]]] ـ قاعدة: »الوقوف عىل حسب ما يوقفها أهلها«.

8] / ]]] ـ قاعدة: »من ملك شيئاً، ملك منافعه«.

أو  الرشيك حصته من امللك، كان رشيكه  باع  إذا  ـ   [[5 /  [9

الرشكاء اآلخرون أحق برشاء حصته من غريهم: »حق الشفعة«.

أضعف  العقد  يكتب  أن  ينبغي  العقود  إبرام  عند  ـ   [[6  /  [0

أشّد  األقوى  قبل  من  االستغالل  سوء  أو  املغالطة  ألن  الطرفني؛ 

قاعدة عامة، وإمنا  أو  أن هذا ليس أصاًل  الواضح  احتامالً. )من 
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الضعيف(. الظلم املحتمل عن  لدفع  ترد 

]] / 7]] ـ قاعدة: »الضامن يسقط باإلذن«.

]] / 8]] ـ يف موارد إمكان الرد يف املعاملة، يعترب عدم رد املال 

إمضاء للمعاملة: »عدم الرد يعني اإلمضاء«.

]] / 9]] ـ حرمان الشخص من منفعته الطبيعية والقانونية يعد 

من مصاديق الرضر: »عدم النفع الذي يقتضيه القانون رضر«.

نتيجتان يف غاية األهمية ميكن استنتاجهام من خالل املالحظة 

الدقيقة يف األصول والقواعد الفقهية

النتيجة األوىل: إن الفقه اإلسالمي مل يضع إلدارة الحياة الدنيوية 

حدوداً  كاملها  إىل  الشخصية  هداية  مسار  يف  للناس  واألخروية 

وأطراً مصطنعة أو مختلقة؛ ألن كل أصل وقاعدة أقرها للحياة الفردية 

الحيوية  املاهية  مع  ومنسجمة  متناغمة  تكون  ال  واالجتامعية، 

للحياة اإلنسانية فحسب، بل هي كذلك تدفع إىل تحريك البرشية 

نحو »الحياة املعقولة« التي هي عبارة عن »الحياة الطيّبة« و»الحياة 

بالتايل  يعني  والذي  الواضح،  الدليل  مبعنى  البيّنة«  إىل  املستندة 

الهداية إىل الحياة التي ميكن أن تسند إىل اللهـ  بوصفه مالك الحياة 

واملوت ـ إذ يقول تعاىل: }قُْل إِنَّ َصاليَِت َونُُسيِك َوَمْحيَاي َوَماَميِت 

لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمنَي{]]]. وإن ذات تلك األصول والقواعد تعترب عنرص 

تحريك إىل الحياة اآلنف ذكرها.

]1]- األنعام: 162.
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تتمكن  السامية،  اإلسالمية  األخالق  مبساعدة  الثانية:  النتيجة 

األصول والقواعد الفقهية املذكور بعد تسليط الضوء التكاميل عىل 

الحياة اإلنسانية من منح الفقه اإلسالمي امتياز »الطليعية« و»االتباع«. 

الفقه اإلسالمي هو فقه طليعي من حيث ضامنه لالحتياجات  فإن 

الثابتة للناس، يف حني ال ميكن ألّي شخص أو عامل أن  املادية 

يحدث تغيرياً فيها. كام أنه تبعي من حيث فتح املستويات واألبعاد 

يتعلق  الجديدة فيام  الظواهر  أو  اإلنسانية عند ظهور املوضوعات 

بالطبيعة، وعدم اعرتاضه المتالك الزراعة والصناعة والتجارة ومئات 

وعدم  واألخروية،  الدنيوية  الحياة  شؤون  لتنظيم  األخرى  األنشطة 

وضعه ألي عقبة أمام تطوير وتنويع هذه األمور، بل يعطي اإلنسان 

من  للناس،  الهادفة  بالحياة  أخلت  أذا  إال  وتطويرها،  إيجادها  حق 

قبيل: استغاللها يف انتاج املخدرات، وإعداد عنارص الهيمنة خارج 

ومتهيد  الشهوات،  يف  لإلفراط  وسيلة  واتخاذها  القانونية،  األطر 

األرضية لخلق األجواء االجتامعية لظهور املفاسد األخالقية، األمر 

الذي يؤدي إىل الشعور بالفراغ والتفاهة يف الحياة.

السيادة والحكم في القرآن

من الرضوري أن تكون هناك دراسة وتحقيق بشأن »الحكم« من 

وجهة نظر القرآن الكريم؛ إلثبات حقيقة أن الدين اإللهي ال ينفك 

عن السياسة والحكم وسائر شؤون الحياة الدنيوية لإلنسان.

فهاهو السيد مرتىض الزبيدي ـ الذي يُعّد من كبار علامء اللغة ـ 

ذكر الكالم اآليت يف بيان مفهوم »الحكم« لغة:
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»الحكمـ  بالضمـ  القضاء يف اليشء بأنه كذا أو ليس بكذاـ  سواء 

لزم ذلك غريه أم ال ـ هذا قول أهل اللغة. وخصص بعضهم، فقال: 

القضاء بالعدل. نقله األزهرى«. واملراد بالقضاء املعنى األعم منه، 

امللقب  ـ  الزبيدي  أورد  ثم  والجعل.  اإلنشاء  عن  عبارة  هو  الذي 

بإمام اللغة ـ رشحاً مسهباً لكلمة »الحكم«، ومل يرد يف هذا الرشح 

والتحقيق أن يكون »الحكم« مبعنى العلم أبداً، ثم قال:

عكس«]]].  وال  حكم  حكمة  فكل  الحكمة  من  أعم  »الحكم 

الزبيدي  وذلك ألن معنى الحكمة ـ عىل ما ذكره الحكامء وأورده 

يف هذا املورد ـ هو »العلم بحقائق األشياء عىل ما هي عليه والعمل 

والتقوى  العدل  مقتىض  عىل  الحكم  أن  يخفى  وال  مبقتضاها«. 

واملعرفة الشاملة هو من أبرز مصاديق الحكمة، ولو أن الحكيم امتنع 

عن الحكم ـ رغم اجتامع الرشوط لرفع الخصومات وإدارة الحياة 

االجتامعية للناس ـ ُعّد مجانباً لرؤية الرشع والحكمة وخاطئاً.

وموارد  القرآنية  اآليات  مجموع  مالحظة  من  نستنتجه  الذي  إن 

االستعامل الشائعة بشأن »الحكم« هو )إنشاء وجعل ما يجب أو ينبغي 

أو ضدهام بشأن يشء واحد(. ولو استعمل يف بعض املوارد مبعنى 

العلم واملعرفة والحكمة النظرية البحتة، فهو استعامل شاذ، وميكن 

أن يكون بداعي املقدمة الرضورية لـ »الحكم الصحيح« أي: )إنشاء 

وجعل ما يجب أو ينبغي أو ... بشأن يشء واحد( وليس الحكم ذاته.

اآليات القرآنية المشتملة على الحكم وبعض مشتقاته

]1]- تاج العروس يف رشح القاموس، تأليف: اإلمام اللغوي محّب الدين أبو الفيض السيد مرتىض الزبيدي، 

ج 8، ص 354.
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تنقسم هذه اآليات إىل عّدة أقسام:

القسم األول: اآليات التي تبنّي الحكم املستند إىل الله. وعدد 

اآليات  هذه  تذكّر  حيث  آية.  وخمسون  خمسة  الطائفة  هذه  آيات 

بالحاكمية املطلقة لله عّز وجل. من قبيل قوله تعاىل: }إِنَّ اللََّه قَْد 

َحَكَم بنَْيَ الِْعبَاِد{]]].

إن الحكم يف هذه الطائفة من اآليات يعني القضاء والحاكمية، 

وليس العلم والحكمة، رغم أن العلم والحكمة املطلقة لله سبحانه 

وتعاىل يعّدان من مقدمات حكمه وقضائه.

قوله  قبيل  من  الله،  أنبياء  إىل  املستند  الحكم  الثاين:  القسم 

تعاىل: }َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيَْنُهْم ِبالِْقْسِط{]]].

قوله  قبيل  من  الناس،  يصدرها  التي  األحكام  الثالث:  القسم 

تعاىل: }َوإَِذا َحَكْمتُْم بنَْيَ النَّاِس أَْن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل{]]].

القرآن  من  مورداً  عرش  مثانية  يف  املعنى  بهذا  الحكم  ورد  وقد 

الكريم.

قبيل  من  الساموي،  الكتاب  إىل  املستند  الحكم  الرابع:  القسم 

قوله سبحانه وتعاىل: }َوأَنْزََل َمَعُهُم الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ لِيَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس 

ِفياَم اْختَلَُفوا ِفيِه{]]].

الكريم.  القرآن  آيات  من  موارد  ثالثة  يف  القسم  هذه  ورد  وقد 

]1]- غافر: 48.

]2]- املائدة: 42.

]3]- النساء: 58.

]4]- البقرة: 213.
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بني  الفصل  هو  الساموية،  الكتب  حاكمية  معنى  أن  يف  شك  وال 

الخصومات وإزالة الخالفات بني الناس عىل نحو ما كان يقوم به 

األنبياء )عليهم السالم( بالنظر إىل محتويات تلك الكتب.

القسم الخامس: هناك ثالث آيات يف القرآن الكريم ميكن للحكم 

فيها أن يكون مبعنى الحكم باملعنى املصطلح والشائع )أي الحكم 

مبعنى  يكون  أن  وميكن  ينبغي(،  وما  الوجوب  وجعل  والحاكمية 

العلم والحكمة، من قبيل قوله تعاىل:

الِِحنَي{]]]. ] ـ }رَبِّ َهْب يِل ُحْكاًم َوأَلِْحْقِني ِبالصَّ

َة{]]]. ] ـ }أُولَِئَك الَِّذيَن آَتَيَْناُهُم الِْكتَاَب َوالُْحْكَم َوالنُّبُوَّ

ٍة َوآَتَيَْناُه الُْحْكَم َصِبيًّا{]]]. ] ـ }يَا يَْحيَى ُخِذ الِْكتَاَب ِبُقوَّ

ـ عليه  داوود  للنبي  الله  أعطاه  الذي  الحكم  أن  توّهم  هناك من 

املصطلح  بحسب  الحكم  مبعنى  يكون  أن  ميكن  ال  ـ  السالم 

الشائع؛ إذ أن الشخص قبل البلوغ ال ميتلك القدرة عىل الحاكمية 

بهذا املعنى. والجواب عن هذا التوّهم واضح؛ إذ كام أمكن لله أن 

يعطي مقاليد النبوة والكتاب إىل النبي عيىس ـ عليه السالم ـ بعد 

الوالدة مبارشة، ميكنه أن مينح صالحية الحكم بحسب املصطلح 

)عليه  يحيى  للنبي  ينبغي(  وما  الوجوب  وجعل  )الحكم  الشائع 

مبعناه   )[( رقم  اآلية  يف  الحكم  يكون  أن  احتامل  وإن  السالم(. 

العلم  هو  منه  املراد  يكون  أن  من  بكثري  أقوى  الشائع  املصطلح 

]1]- الشعراء: 83.

]2]- األنعام: 89.

]3]- مريم: 12.
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والحكمة؛ وذلك ألن العلم والحكمة قد تّم تضمينهام يف الكتاب 

والنبّوة، ومراد اآلية هو الحكم وجعل الوجوب والتناسب بواسطة 

الكتاب والنبوة. كام نجد هذا املعنى يف قوله تعاىل: 

اْختَلَُفوا  ِفياَم  النَّاِس  بنَْيَ  لِيَْحُكَم  ِبالَْحقِّ  الِْكتَاَب  َمَعُهُم  }َوأَنْزََل  ـ 

ِفيِه{]]].

ـ }إِنَّا أَنْزَلَْنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر يَْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن ...{]]].

القسم السادس: اآليات التي ورد فيها الحكم مقروناً بالعلم. من 

َوِعلاْمً{]]]. ولو  آَتَيَْناُه ُحْكامً  الله سبحانه وتعاىل: }َولُوطاً  قبيل قول 

كان الحكم هنا مبعنى العلم واملعرفة، ملا كان هناك موضع لذكر 

كلمة »العلم« بعد ذكر »الحكم«.

وهي  املسالة،  هذه  إىل  اإلشارة  تجب  البحث  هذا  ختام  ويف 

العلم  الكريم يكون فيه الحكم مبعنى  القرآن  أنه لو وجد مورد يف 

واملعرفة، فليك ال يحصل تضاد بني معنى الحكم )جعل الوجوب 

وما ينبغي( والذي هو من أفعال النفس، و)معرفة الحقائق( الذي هو 

من مقولة الفهم واإلدراك، من الرضوري اعتبار الحكم هنا مبعنى 

الحكمة الشاملة للحكمة النظرية والحكمة العملية، والحكم مبعناه 

املصطلح الشائع يعترب من أبرز مصاديق الحكمة العملية.

هناك آيات أخرى يف القرآن الكريم تبنّي التدخل القطعي للدين 

}لََقْد  تعاىل:  قوله  قبيل  من  رصيح،  بشكل  الناس  حياة  شؤون  يف 

]1]- البقرة: 213.

]2]- املائدة: 44.

]3]- األنبياء: 74. وانظر أيضاً: األنبياء: 79؛ يوسف: 22؛ القصص: 14.
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النَّاُس  لِيَُقوَم  َوالِْميزَاَن  الِْكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنْزَلَْنا  ِبالْبَيَِّناِت  رُُسلََنا  أَرَْسلَْنا 

ِبالِْقْسِط{]]].

وال شك يف أن القيام بالعدل ومراعاة الحساب والقانون بشكل 

عام إمنا يكون من أجل تنظيم شؤون الحياة.

إن النتيجة الهامة للغاية والتي نحصل عليها من مبحث )الحكم 

الحكم مبعناه االصطالحي  أن  الكريم(، هي  القرآن  والحكومة يف 

وهذا  الحقيقيني.  وخلفائهم  الله  أنبياء  مختصات  من  هو  الشائع 

األصل ال ينسجم مع منط التفكري العلامين. وقد تم طرح مسألتني 

هامتني يف هذا السياق، وهام جديرتان بالبحث والتحقيق:

] ـ إن الحكومة هي الحكمة والعلم باملسائل السياسية والحياة 

االقتصادية للناس، ال أكرث.

يف  مييلون  الذين  االعتيادين  الساسة  أن  هو  األمر  هذا  الزم  إن 

تربر  الغاية  بأن  )القايض  امليكافيليل  األسلوب  اتباع  إىل  الغالب 

الوسيلة، وأن باإلمكان ارتكاب أفضع الجرائم من أجل الوصول إىل 

الغاية( يف إدارة الدولة، ال يصلحون للحكم الحقيقي يف املجتمع؛ 

ألن سياسة هؤالء تقوم عىل أساس تنظيم حياة الناس يف املجتمع 

النظرية  الحكمة  أساس  البحتة، ال عىل  الطبيعية  الغرائز  عىل طبق 

والعملية املناسبة التي هي من »مباين وأصول الحياة املعقولة«.

] ـ أن الحكومة ليست من سنخ الهيمنة والسلطة املطلقة عىل 

الناس، ناهيك عن الوالية والقيادة باملصطلح الديني.

]1]- الحديد: 25.
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وفهم  املدن،  وسياسة  املجتمع  إدارة  مسألة  أن  البديهي  من 

الحكمة النظرية والحكمة العملية بوصفهام تعبرياً عن الواقعيات يف 

دائرتها ال متثل هذين النوعني من الحكمة، بل أن السيايس يلتزم من 

خاللهام بان يحكم ويفاوض، مبعنى أنه ينشئ ويجعل الواجبات 

وما ينبغي للحياة االجتامعية للناس يف الدائرتني املادية واملعنوية 

بااللتفات إىل عنارص ودوافع »الحياة املعقولة« للمجتمع. وتثبت 

الشواهد التاريخية أن الساسة ينقسمون إىل قسمني متضادين، وهام: 

] ـ الحاكم العادل.

] ـ الحاكم الجائر والظامل.

مفهوم  أحشائه  يف  يحمل  »الحاكم«  مصطلح  أن  البديهي  من 

فهذان  الوايل«.  »مصطلح  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  أيضاً،  القائد 

املصطلحان ال ينطويان عىل معنى االستبداد واألنانية، وإمنا ذلك 

املصادر  ونحن يف  والوالية.  والحكم  األمر  يتوقف عىل شخصية 

اإلسالمية نواجه مصطلح الوايل، والوالة، والحاكم، وحكام العدل 

والجور كثرياً. بيد أن انطباق كل واحد من هذه املصطلحات عىل 

أولئك الذين يسلبون االختيار والشخصية من الناس، ويعملون عىل 

الحكمة  منظار  من  مرفوض  أمر  هو  املجتمع،  أبناء  واحتقار  إهانة 

السياسية يف اإلسالم بشدة.

الحكام  أذهان  يف  والحكومة  الحكم  مفاهيم  اختالط  عنارص 

والناس

يف هذا املورد يجب التفريق بني عنارص وأسباب اختالط مفاهيم 
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اختالط  أسباب  إن  والناس.  الحكام  أذهان  يف  والحكومة  الحكم 

ذات  هي  الحكام  من  الكثري  أذهان  يف  والحكومة  الحكم  مفاهيم 

األسباب التي تؤدي إىل اختالط مفاهيم من قبيل: الحرية، والفن، 

عىل  املستبدون  الحكام  يعمل  مام  ذلك  وأمثال  والقدرة  والثقافة، 

توظيفه يف مآربهم الخاصة.

الذي  األنانية واالستبداد  فإن هذا هو نفس عنرص  الحقيقة  ويف 

إىل  الجامحة  رغبتهم  بسبب  ـ  الحكام  من  الساحقة  األغلبية  دفع 

مستنقعها.  التخبّط يف  إىل  ـ  الناس  والهيمنة عىل  السلطة  مامرسة 

والطغيان  األنا  بداء  مبتلياً  الشخص  يكون  ال  قد  الحال  وبطبيعة 

عىل القوانني يف بداية تربّعه عىل عرش الحكم، وإمنا يُصاب بهذا 

املرض تدريجياً بعد تذّوق طعم السلطة وخضوع الناس له. إن هذا 

الحاكم  بني  يفرّق  ال  التسلط،  حّب  طبيعة  من  ينشأ  الذي  املرض 

السيايس والعادي والديني، ويجب عىل الناس واملدركني لحقهم 

يف الحياة الكرمية أن يبذلوا كل ما بوسعهم ويقدموا كافة التضحيات 

من  املريض  الحاكم  إزاحة  أو  املرض  هذا  القضاء عىل  أجل  من 

كريس الحكم وإدارة الدولة.

أما أسباب اختالط مفاهيم الحكم والحكومة يف أذهان الناس، 

فهي عىل أنواع نذكر فيام ييل أهمها. وعلينا أوالً أن نلتفت إىل هذه 

املسألة وهي أنه منذ ظهور الحضارات وسطوع نور األنبياء ـ عليهم 

السالمـ  والحكامء الحقيقيني يف املجتمعات البرشية، كان الناسـ  

كام أدركوا ويدركون شؤون حياتهم الفردية من حيث الحسن والقبح 

الساسة  يفرسها  التي  االجتامعية  حياتهم  شؤون  كذلك  يفهمون  ـ 
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ورجال الدولة ويعملون عىل توجيهها. وأما عجز البرشية يف بعض 

معاين  مختلف  بني  التمييز  عن  التاريخية  واملراحل  املجتمعات 

الحكم والحكومة، ونتيجة لذلك أذعنوا للحكم والحكومة الظاملة، 

ميكن أن يكون معلوالً لعلل من قبيل:

] ـ العجز عن مواجهة السلطات املستبدة والطاغية، بحيث ال 

يتمكنون من توظيف أدىن أدوات إبداء االعرتاض القويل والعميل.

]ـ  اتباع الهوى والشهوات والبذخ، دون التفات إىل ماهية الحكم 

ومعنى الحكومة. إن هؤالء يتبعون مدرسة »اغتنام الفرصة للحصول 

عىل أكرب مقدار من السعادة، ولو كان ذلك عىل حساب اآلخرين، 

فام الحياة سوى ساعة يتعني عىل املرء أن يقضيها باالستمتاع قبل 

أن يحني أجلة«!

عن  البحث  هم سوى  من  لديهم  ليس  الذين  املساكني  إن  ـ   [

لقمة العيش، والعثور عىل خيمة يبيتون فيها، بعيدون كل البعد عن 

إن  أم سيئة.  إذا كانت حسنة  ما  أو معرفة  الحكم والحكومة  هموم 

وأنصار  باملرشوطة  املطالبني  بني  الطاحنة  الحرب  الذين عارصوا 

الذي  الشائع  السؤال  كان  الفرتة  تلك  يف  يقولون:  االستبداد، 

جامعة  من  أنتم  هل  هو:  األشخاص  من  الكثري  إىل  توجيهه  يتم 

نحن  الجواب:  وكان  االستبداد؟  جامعة  من  أنتم  أم  املرشوطة؟ 

أصحاب عوائل، وال نفقه شيئاً مام تقولون، وكل الذي نرجوه منكم 

هو أن ال تقتلوا الناس اعتباطاً!

هناك من يحمل هذا التصور عن الحكم والحكومة، ويرى أنها 

ال تعدو إصدار األحكام عىل نحو مطلق. مبعنى أن الحاكم يكون 
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من وجهة نظرهم فوق املسؤولية وأسمى من التكاليف والواجبات، 

يذعنوا ويستسلموا  أن  عليهم  الناس هم دون مستواه، ويجب  وأن 

ألرادته املطلقة!

معدوماً  ليس  والحكومة  الحكم  من  النوع  هذا  أن  البديهي  من 

يف اإلسالم فحسب، بل إن اإلسالم يحارب هذا النمط من الحكم 

والحكومة بكل قواه وإمكاناته، كام سنبني ذلك يف األبحاث القادمة 

إن شاء الله.

سبق لنا أن أرشنا بأن الحكم والحكومةـ  أياً كان مفهومها املعقول 

ـ حيث يجب أن تتحىل بقدرة ملزمة للناس يف اتباع التفاوض وتدبري 

بطرق وأساليب  العلم  اعتبار مجرّد  لذلك ال ميكن  الدولة؛  شؤون 

إدارة الدولة حكومة وحكامً. بااللتفات إىل رضورة رفع الخلط بني 

العالية  الحكم والحكومة، يأيت توظيف األخالق اإلنسانية  مفاهيم 

والدين اإللهي العام ليثبت لزومه، وال ميكن لهذا التطور يف الحياة 

أن يتم مع اتباع سياسة »فصل الدين عن الحياة الدنيوية«.

هل يجب البحث عن الفلسفة السياسية يف املجتمع اإلغريقي 

والقرون التي أعقبت عرص النهضة الحقاً فحسب؟!

ال شك يف أن الحضارة اإلسالمية مل تكن لتكون لوال اشتاملها عىل 

فلسفة سياسية معقولة وقابلة للتطبيق. لذلك يجب عىل املؤرخني 

االعتباطية  القفزة  هذه  اجتناب  السياسية  الفلسفة  يف  واملحللني 

الفلسفة   إىل  والرومية  اإلغريقية  السياسية  الفلسفة  من  )القفزة 

السياسية  الفلسفة  يتناولوا  وأن  املعارصة(،  املرحلة  يف  السياسية 

لإلسالم بالدراسة والتحقيق أيضاً. وقد ارتكب هذه القفزة الخاطئة 
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الفلسفة واملحللني  العلم أكرث املؤرخني يف حقل علم  يف تاريخ 

املفكرين يف  أن هؤالء  نشاهد  النوعني من املعرفة. حيث  لهذين 

حقل العلم والفلسفة، يقفزون فجأة من العلم والفلسفة اإلغريقية، 

ليخوضوا يف تداعيات هذين النوعني من املعرفة يف مرحلة ما بعد 

عرص النهضة! إن هؤالء من خالل هذه النظرة الناقصة واملجتزأة، 

من  النوعني  بهذين  يتعلق  فيام  لإلسالم  العظيم  الدور  يتجاهلون 

قيمة  تسقط  التي  هي  املحدودية  هذه  وإن  املذكورة،  املعرفة 

نظرياتهم يف هذه املباحث فائقة األهمية. إن عىل هؤالء أن يعلموا 

أن مصطلح العصور الوسطى املظلمة إمنا يخص الشعوب واألمم 

الغربية، ففي تلك املرحلة كانت ااملجتمعات والبلدان اإلسالمية ـ 

وال سيام يف نهاية القرن الثاين إىل القرن الخامس للهجرة ـ وبعض 

ازدهارها  ذروة  تعيش  الرشق  يف  األخرى  والشعوب  املجتمعات 

العلمي وأعىل درجاتها الدينية واالعتقادية.

إن النتيجة التي نحصل عليها من هذا البحث هي رضورة تناول 

أخرى  حضارة  أي  تناول  ميكن  ال  التي  لإلسالم  السياسية  الفلسفة 

بنظر االعتبار. وليك تقف عىل حقيقة اإلسالم بوصفه  دون أخذها 

فلسفة سياسية »طليعية« ومنسجمة مع الحقوق واالقتصاد واألخالق 

»التقدمية«، راجع بحث »إطاللة عىل حجم الكتب املؤلفة واملحققة 

من قبل املسلمني يف املسائل السياسية« يف الصفحات السابقة.

والحديث(  القديم  السياسية  الفلسفة  )نظام  النظامني  كال  عجز 

القامئني عىل العلامنية عن حل املشاكل السياسية للبرش

القدمية  السياسية  الفلسفة  بني  التفاوت  بشأن  النظريات  إن 

والجديدة مختلفة. 
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بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  من  واملنظرين  املحققني  من  هناك 

االختالف الجوهري بني أسلوب التفكري السيايس القديم وأسلوب 

التفكري السيايس الحديث، يكمن يف أن النظريات السياسية القدمية 

أفراد  ملجموع  البرشية  واالمتيازات  الحقوق  جميع  تأخذ  كانت 

املجتمع بنظر االعتبار، ويف الحقيقة فإن وظيفة جهاز السلطة تقوم 

عىل تطبيق هذه السياسة، دون أن يكون آحاد أفراد املجتمع محط 

اهتامم الدولة بشكل مستقل، وإمنا هي تستهدف يف الغالب الرفاه 

والحقوق والحريات الفردية.

السياسية يف  الفلسفة  ما بني  الدقيق  التفاوت  أن تشخيص  يبدو 

والظنون(  الحدس  نحو  عىل  )ال  املعارص  والعامل  القديم  العامل 

أمر يف غاية الصعوبة؛ إذ أن الهتامم الناس باستقالليتهم وكرامتهم 

الذاتية، سابقة طويلة يف تاريخ البرشية. رغم اختالف ظهورها وتنّوع 

هذا الظهور الكبري يف املجتمعات البرشية عىل املستويني الكمي 

والكيفي. فقد كانت الخدمات الجليلة التي قدمها األنبياء العربيني 

إىل الحرية ـ عىل حّد تعبري )هوايتهيد( ـ كبرية للغاية.

يتمتع  ال  مجتمع  يف  حضارة  تصور  األساس  يف  ميكن  أفهل 

يذهب  الذاتية؟  والكرامة  والرشف  الفردية  بالهوية  بالشعور  أفراده 

بعض الفالسفة يف القرن األخري )القرن العرشين( من أمثال )نورث 

بني  ما  الجوهري  االختالف  تفسري  بعدم  االعتقاد  إىل  هوايتهيد( 

العبودية  بظاهرة  يتعلق  فيام  والجديدة  القدمية  السياسية  النظريات 

ومفهوم الحرية. حيث قال ما نصه:

1 – Now in respect to the Political factions to the 
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ancient world nothing has yet been settled. Every 

problem which Plato discusses is still alive today yet there 

is a vest difference between ancient and modern political 

theories. For we differ from the ancients on the one 

premise on which they were all agreed slavery was the )to 

supposition( of premicag theorists then. Freedom is the 

presupposition if political theorists now(.

In those days the penetratiny minds found a difficulty 

in reconciling sociological practice, and in those days our 

sociological find a difficulty in reconciling, irreconcilable 

only to do conceived as a hateful brute necessity. yet, 

when all such qualifications have been made, freedom 

and Equality consistiute an inevitable Presupposition for 

modern Political thought with an admixture of subsequent 

lame qualification: while slavery was a corresponding 

presupposition for the ancients. their with admixture 

of lame qualification. For both sets of thinkers God has 

been a great resource: a lot of things, which wont work 

on Earth, can be conceived as true in his sight. Ancients 

and Moderns in respect to this question face in directly 

opposite directions.

للعامل  السياسية  النظريات  باختالف  يتعلق  »فيام  وترجمته: 

جميع  تزال  وال  حلول.  دون  حالها  عىل  املشاكل  تزال  ال  القديم 
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املسائل التي بحثها إفالطون مطروحة عىل طاولة البحث حتى هذه 

اللحظة. ومع ذلك هناك اختالف رئيس ما بني النظريات السياسية 

القدمية والجديدة. ألننا نختلف مع القدماء يف نقطة يتفقون عليها 

بأجمعهم. ففي املرحلة القدمية كانت العبودية هي محور استدالل 

يف  الساسة  استدالل  محور  يشكل  الذي  أما  السياسيني،  نظريات 

العرص الراهن فهي مسألة الحرية والقيم االجتامعية اإلشكالية.

بشأن  عقيدتنا  مقارنة  يف  االجتامعية  التحقيقات  تتعرض  واليوم 

الحرية مع مجموعة أخرى من الحقائق الواضحة واملذهلة والتي 

ال ميكن تطبيقها، حيث تبقى عىل شكل حقائق وحشية ومنّفرة، إىل 

الحرية واملساواة هي  الكثري من اإلشكاالت. وعىل كل حال فإن 

التي تشكل محور األفكار السياسية الجديدة رغم ما يعلق بها من 

الشوائب والعيوب.

االختالف  هذا  مباهية  يقني  عىل  الحصول  أردنا  إذا  أننا  يبدو 

ندرس  أن  يجب  والحديث،  القديم  السيايس  الفكري  املنهج  يف 

العالقات االجتامعية للناس فيام بينهم وندقق يف مناسباتهم الثقافية 

والطبقية واالقتصادية والدينية واألخالقية، وإال فإن نظرياتنا يف هذا 

الشأن لن تتجاوز حدود الحدس والظن.

)القدمية  السياسية  الفلسفة  قواعد  بني  االختالف  إىل  وبالنظر 

الرؤيتني،  كلتا هاتني  الرئيسة املوجودة يف  والجديدة(، واملشاكل 

فإن الرؤية املذكورة جديرة بالبحث وإعادة النظر. يضاف إىل ذلك 

وجوب التحقيق يف تشخيص كيفية وكمية حرية األفراد يف املجتمع 

اليوناين القديم يف دائرته االجتامعية والسياسية بشكل دقيق.
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الفصل الخامس

عالقة الحكومة والسياسة باألحكام اإللهية

واألحكام  التكاليف  مدار  عن  خارجة  والسياسة  الحكومة  هل 

اإللهية العامة؟

تذهب العلامنية إىل انفصال الدولة والسياسة الحديثة عن دائرة 

التكاليف واألحكام اإللهية العامة. ويأيت التوضيح واالستدالل عىل 

نظرة عىل  نلقي  عندما  اآليت:  النحو  املذكور عىل  الجواب  إثبات 

التاريخ البرشي، ندرك أن جميع الحكومات التي أدارت املجتمعات 

ـ حتى يف أرقى أنواعها ـ إمنا كانت منبثقة من حقيقة بسيطة وناشئة 

إن هذه  القامئة عىل أصول وقواعد تجريبية.  الطبيعية  الحاجة  عن 

الظاهرة شبيهة بحاجة جميع الكائنات الطبيعية إىل العيش يف بيئة 

صالحة للحياة، وهذا ما يفعله الكائن البرشي لنفسه وألرسته. وقد 

استنتج من هذا التوضيح أن الحكومات وإدارة املجتمعات ال ربط 

له بحقائق ما بعد الطبيعة، وهي مفتقرة إىل الثوابت اإللهية. وأما من 

منظار الحكمة العالية )ال مبعناها املصطلح( فال بد لتنظيم جميع 

شؤون »الحياة املعقولة« من نظام إلهي إلدارة الدولة، بل ومن منظار 

أوسع حتى تلك األصول والتجارب ومباحثات إدارة الدولة التي تتم 

بهدف تنظيم الحياة الطبيعية للناس من أجل الوصول إىل »الحياة 

إلهية وتحظى  ذات صبغة  قطعاً  فهي  الطيّبة(  )الحياة  أو  املعقولة« 
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بشعاع إلهي. وميكن رصد توضيح أرضية هذا النوع من الحكومة 

يف البحث اآليت.

ناحية  له  تكون  أن  ميكن  متطّوراً  كان  مهام  الدولة  إدارة  نظام 

طبيعية وميكن أن تكون له ناحية إلهية

إن أنظمة إدارة الدولة لدى األقوام والشعوب عىل طول التاريخ 

تتبلور يف عامل الطبيعة وبني املجتمعات البرشية كام تتبلور حياة 

الفرد  أن  الطبيعة واألفراد يف املجتمع. ال شك يف  الفرد يف عامل 

واملجتمع وكذلك األنظمة والساسة الذين يديرونها، يتجىل يف رقعة 

الطبيعة وأجزائها وقوانينها ويواصل نشاطه عىل هذه الشاكلة، ولكن 

كام ميكن تصّور درجات متفاوتة من الحياة ألفراد البرش، فإن الحياة 

االجتامعية ونظام إدارة الدولة تشتمل عىل مثل هذه الدرجات أيضاً. 

وميكن بيان األقسام الرئيسة لحياة البرش عىل النحو اآليت:

]ـ  الحياة الطبيعية البحتة: وهي التي تواصل نشاطها بإدارة الذات 

الطبيعية الحيوانية. ويف هذا القسم من الحياة، تخضع جميع قوى 

اإلنسان ـ من إدراك وتصّور أبسط األمور إىل أهم األنشطة الفكرية 

والعقالنية والوجدانية ـ ألمر هذه الذات الطبيعية ويف خدمتها. إن 

هذا النوع من الحياة مهام كان متطّوراً، ال يقبل التفسري واالستدالل 

املعقول؛ إذ ال ميكن أن يلبي الهدف والغاية األسمى من الحياة، 

تيار الرصاع من  كام ال ميكن أن ميتلك دفاعاً معقوالً يف مواجهة 

أجل البقاء، حيث يكون األقوياء هم وحدهم سادة امليدان. إذا كان 

نظام إدارة الدولة ـ حتى يف أكرث أشكاله تقدماً ـ يدور حول محور 
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خصائصه،  أهم  الذات  حّب  ميثل  والذي  للناس،  الطبيعية  الذات 

من  النوع  هذا  إن  بل  اإللهي،  العامل  تدخل  إىل  بحاجة  يكون  لن 

النظام  هذا  وإن  الدولة،  إدارة  لنظام  إزعاج  عنرص  يشكل  العوامل 

يجب أن يواجه تلك العوامل.

] ـ الحياة الطبيعية اإللهية: إن معنى هذه الحياة أوالً: أن يعمل 

توظيف  عىل  العمل  خالل  من  مشاكلهم  رفع  عىل  األشخاص 

الطبيعة.  القوانني  أساس  جلدتهم عىل  أبناء  مع  والتعاون  الطبيعة، 

وثانياً: أن ينظموا حياتهم عىل أساس األصول تجاه الهدف األسمى 

من الحياة التي تتمثل باالقرتاب من دائرة جاذبية الكامل األعىل. يف 

هذا النوع من الحياة يبدو تدّخل العنرص اإللهي رضورياً. مبعنى أن 

أين  أتيت. وإىل  أين  القائلة: )من أكون؟ ومن  اإلجابة عن األسئلة 

أتيت؟ ومع من أكون؟ وملاذا أتيت؟ وإىل أين املصري؟(، لن تكون 

بقوله سبحانه  املتمثل  اإللهي  العامل  تدّخل  إال من خالل  ممكنة 

َراِجُعوَن{]]]. كام ال ميكن ألي قاعدة أو  إِلَْيِه  َوإِنَّا  لِلَِّه  وتعاىل: }إِنَّا 

قانون أن يجيب عن املسائل البرشية فيام يتعلق بعالقاته األربعة، 

ـ   [ بخالقه.  اإلنسان  ـ عالقة   [ بنفسه.  اإلنسان  ـ عالقة   [( وهي: 

عالقة اإلنسان بعامل الوجود. ] ـ عالقة اإلنسان بنظرائه يف الخلق(، 

عليه  يشتمل  الذي  اإللهي  العامل  من  تدخل  هناك  يكون  أن  دون 

الدين بأجىل صوره.

كام  بحتة،  طبيعية  تكون  أن  والدولة  للسياسة  ميكن  وعليه 

]1]- البقرة: 156.
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)حكمت  كتاب  مؤلف  يزدي[]]]  حائري  مهدي  ]الدكتور  ذهب 

وحكومت(، حيث قال: »إن الحكومة ونظام إدارة الدولة مهام كان 

متطّوراً يف شكله، ال يعدو أن يكون مفهوماً تجريبياً طبيعياً ويف غاية 

البساطة...«.

تبني  حيث  والنحل،  النمل  حياة  نظام  عليه  ما  هو  هذا  إن 

لهذه  الطبيعية  واألنا  الغريزية  القوانني  طبق  عىل  مستعمراتها 

الحرشات، مع فارق أن نظام حياة اإلنسان وإدارة هذه الحياة أشّد 

تعقيداً وأكرث تشعباً؛ وذلك ألن اإلنسان بخالف هذه الحرشات يتمتع 

بقوى وطاقات هامة للغاية، من قبيل: اإلدراكات العامة، والعقالنية 

العهود  وتوظيف  البناء،  والتنافس  والتعقل،  والفكر  التجريدية، 

والعبقرية  النبوغ  إىل  املستندة  واإلبداعات  واالكتشافات  والعقود 

وما إىل ذلك. وعىل الرغم من ذلك فإن هذه القوى والطاقات إذا 

القوانني  بأمواج  ذاتها  تربير  األنا، وعملت عىل  دارت حول محور 

الطبيعية، ومل تعمل عىل االستفادة من األشعة اإللهية ما فوق املادة 

واملاديات، فهي لن تعدو ماهية حياة الكائنات والحرشات اآلنف 

ذكرها. كام ميكن للسياسة والدولة أن تكون طبيعية ـ إلهية. وذلك 

عندما تكون يف خط األنبياء )عليهم السالم(.

الحياة  مرادنا من هذه   :)Intellectualism( العقالنية الحياة  ـ   [

]1]- د. مهدي حائري يزدي. فقيه وفيلسوف إيراين، توىل إمامة جامعة ومسؤولية املركز اإلسالمي يف مدينة 

الله العظمى السيد حسني الربوجردي. له الكثري من  آية  الديني األعىل  هامبورغ األملانية ممثالً عن املرجع 

املؤلفات ومن بينها هذا الكتاب الذي يرشح فيه نظريته بشأن الدولة اإلسالمية، حيث يذهب إىل أن الحكومة 

اإلسالمية هي من قبيل الوكالة وأن الحكام فيها هم وكالء الشعب يف إدارة املجتمع سياسياً، ويرى أن الحكومة 

مشتقة من الِحكمة ال من الُحكم. وقد نرش هذا الكتاب باللغة الفارسية للمرة األوىل يف إنجلرتا سنة 1995 م، 

وقد كتبت الكثري من الردود واالنتقادات عىل هذا الكتاب يف إيران، ومن بني أهم من كتب يف نقد هذا الكتاب 

آية الله العظمى عبد الله جوادي آميل. املعرّب، نقالً عن ويكيبيديا.
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يُنسب هذا  واليوم  بالعقل وأدلته.  الحياة  هو توظيف جميع شؤون 

النوع من الحياة إىل الغرب عادة، كام أن املجتمعات الغربية تدعي 

ذلك بكرثة.

أن  هو  الحياة،  من  النوع  هذا  منطقية  يدعي  من  يربزه  الذي  إن 

جميع أمور وشؤون حياة الناس يعطي مثاره يف هذا النوع من الحياة 

والعقل مبعناه العام الشامل للعقل النظري والعقل العميل. ويبدو 

الواضحة  وأدلته  العقل  إىل  الحياة  وأمور  شؤون  جميع  إسناد  أن 

واملقنعة مل يربز حتى اآلن بشكله الكامل يف أّي من املجتمعات 

)إال يف  ممكن،  غري  اإلسناد  هذا  مثل  إن  القول:  وميكن  البرشية، 

األنظمة الدينية الحقيقية، والتي يستفيد فيها العقل السليم والحر من 

جاذبيات الذات الطبيعية الحيوانية، مبعنى من املعاين اإللهية يف 

الحقوق والثقافة والسياسة والحكومة(. فعىل سبيل املثال: أي عقل 

القّوة  بأصالة  يتعلق  فيام  ـ  ميكنه  اعتيادي  عميل  عقل  وأي  نظري 

والرصاع من أجل البقاء ـ أن يُثبت القيمة الحقيقية للعدالة والكرامة 

اإلنسانية والحرية املعقولة؟! يف حني أن جميع املجتمعات التي 

والسياسية،  االجتامعية  الحياة  يف  العقالين  املنهج  اتباع  تدعي 

تعرّف نفسها بوصفها الحامي الرئيس للحقائق األخالقية املذكورة.

وإن أبرز مناذج هذه الحامية نجده فيام يقرب من عرشين مورداً 

العاملي لحقوق اإلنسان  من املوارد املذكورة يف ديباجة اإلعالن 

القيم األخالقية، وذلك عىل  ضمن عبارات تحمل يف طياتها هذه 

النحو اآليت:

» ملا كان االعرتاف بالكرامة املتأّصلة يف جميع أعضاء األرسة 
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والعدل  الحرية  أساس  هو  الثابتة  املتساوية  وبحقوقهم  البرشية 

والسالم يف العامل .. 

ـ وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعامل 

همجية آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يصبو إليه عامة البرش 

انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع 

والفاقة .. 

ـ وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية اإلنسان، لكيال 

يضطر املرء آخر األمر إىل التمرّد عىل الظلم واالستبداد .. 

من  امليثاق  أكدت يف  قد  املتحدة  األمم  كانت شعوب  ـ وملا 

جديد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره، ومبا 

تدفع  أن  أمرها عىل  متساوية، وحزمت  والنساء من حقوق  للرجال 

بالرقي االجتامعي قدماً، وأن ترفع مستوى الحياة يف جّو من الحرية 

أفسح .. 

األمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد  األعضاء  الدول  كانت  وملا  ـ 

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  مراعاة  ضامن  عىل  املتحدة 

واحرتامها .. 

األهمية  والحريات  الحقوق  لهذه  العام  لإلدراك  كان  وملا  ـ 

الكربى للوفاء التام بهذا التعهد .. 

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

عىل أنه املستوى املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب 

عىل  واضعني  ـ  املجتمع  يف  وهيئة  فرد  كل  يسعى  حتى  واألمم 
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الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم ـ إىل توطيد احرتام هذه الحقوق 

والحريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ إجراءات مطردة )قومية 

فعالة بني  بها ومراعاتها بصورة عاملية  وعاملية( لضامن االعرتاف 

الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها«.

وكام تالحظون فإن ما يقرب من جميع فقرات هذا اإلعالن تدعو 

إن املصطلحات والكلامت األخالقية  الحياة.  قيم  الدفاع عن  إىل 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  ومواد  مقدمات  مجموع  يف  الواردة 

اإلنسان، هي كاآليت: 

] ـ اإلنسان محرتم بوصفه كائناً.

] ـ الحيثية الذاتية لإلنسان.

] ـ أعضاء األرسة البرشية.

] ـ اإلخاء واملساواة.

5 ـ عالقات الصداقة واملحبة.

6 ـ الروح اإلنسانية.

7 ـ الحقوق املتكافئة.

8 ـ الحرية.

9 ـ السالم.

0] ـ العدالة.

]] ـ أسمى آمال البرش.

]] ـ العقل والوجدان.
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]] ـ الحياة.

]] ـ العقيدة.

5] ـ اإلميان باألمم املتحدة.

6] ـ االحرتام العاملي.

7] ـ اإلحساس بالتفاهم املشرتك.

8] ـ املامرسات الوحشية )التي يكون ضّدها مطلوباً ومنشوداً(.

9] ـ التمرّد )وضّده مطلوب أيضاً(.

0] ـ السعي وبذل الجهد.

]] ـ الحّد األكمل من النضج والرشد.

]] ـ الرعاية الصائبة للمقتضيات األخالقية]]].

والذي ميكن قوله هو إن هناك يف هذا النوع من الحياة والحكم 

العامة  القضايا  من  )العقالنية بحسب املصطلح(، مقداراً  والسياسة 

بوصفها من األصول السابقة )أو األمور املفرتضة مقّدماً(]]] املقبولة، 

والتي تقوم الحياة والحكم والسياسة عىل أساسها. مبعنى أن الناس 

إلثبات  األصول  بهذه  االستدالل  إىل  يعمدون  والساسة  والحكام 

قد  ذات هذه األصول  أن  وأنشطتهم، يف حني  واقعياتهم ومطالبهم 

تواجه عند التحقيق بعض املشاكل التي ال ميكن حلها وفصلها أبداً.

وخري مثال عىل هذه األصول يف املرحلة املعارصة هو مفهوم 

يف  مقبوالً  أساساً  ميثل  حيث  العامل  بلدان  بعض  يف  الدميقراطية 

]1]- انظر: ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

.Presupposition -[2[
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توظيفه  عىل  ويعملون  السياسة،  ورجال  والحكام  البلدان  تلك 

والسياسية  االجتامعية  القضايا  وإثبات  تفسري  يف  منه  واالستفادة 

والثقافية والحقوقية واالقتصادية وما إىل ذلك.

والحكم  الحياة  عقالنية  من  املراد  فإن  األساس  هذا  وعىل 

والسياسة ال يعني بالرضورة أن جميع هذه القواعد واملسائل ميكن 

تفسريها بتلك األصول والقواعد العقلية الواضحة والبديهية.

وإلثبات هذا املدعى يكفي أن نلتفت إىل املشاكل الستة الهامة 

املستويات  تحت  ـ  والعقلية  العلمية  النظر  وجهة  من  ـ  الكامنة 

والسطوح الظاهرية للنظام الدميقراطي.

النظام الدميقراطي يف الحياة والحكم والسياسة ومشاكله الستة

بهذه  التذكري  الستة، من الرضوري جداً  بيان هذه املشاكل  قبل 

الحقيقة، وهي أنه ال يشك عاقل ومدرك يف أن الحرية هي من أعظم 

الوجود  نعمة  بعد  لإلنسان  وتعاىل  سبحانه  الله  منحها  التي  النعم 

من  املجرّد  الكائن  يعني  الحرية  من  املحروم  الفرد  إن  والحياة. 

هويته وشخصيته؛ فهو مجرّد ورقة يف مهّب العوامل الطبيعية، وأداة 

تشاء. ومن  الدكتاتورية واملستبدة كيفام  السلطات  جامدة تحرّكها 

البديهي أن اإلنسان الفاقد للهوية والشخصية والذي يكون مجرّد آلة 

جامدة، إذا قّدر له أن يعيش يف الحياة، فإنه لن يعدو أن يكون مجرّد 

كائن متحرّك كتب عليه أن يحمل الحياة عبءاً عىل كاهله مكرهاً. 

إنه ميتلك هوية مستعارة وشخصية مقطّعة األوصال ـ هذا إن كان له 

مثل هذه الشخصية ـ ويجب عليه يف كل لحظة أن يستأذن العوامل 

الطبيعية وإرادة السلطات املستبدة من أجل تحريكها، ولذلك فإننا 
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نقول بشكل قاطع: إن كل شخص أو جهة تعمل عىل سلب اإلنسان 

بها من يسلب اإلنسان  يقوم  التي  الجرمية  يقوم بذات  فإنه  حريته، 

روحه وحياته، أو أن يلحق الرضر بها يف الحد األدىن.

عىل  األحوال  جميع  يف  يقوم  الناس  به  يطالب  ما  كل  هل  ـ   [

أساس من العقل، أم هناك تدخل شديد لألهواء يف هذه املطالب؟

اللحظة  هذه  وإىل  التاريخ  طول  عىل  حصل  ما  كل  هل  ـ   [

إطار  يف  كان  والحكام،  للناس  مطمح  غاية  بوصفه  الظواهر  من 

إذن  كذلك،  األمر  كان  إذا  والحكام؟  للناس  الحقيقية  املصلحة 

كيف ميكن تفسري وتوجيه الحروب وسفك الدماء والعنف ونقض 

العهود التي طبقت التاريخ بأرسه، ومل يكن لها من دافع سوى حب 

املناصب؟ يضاف  والجاه وتعطشهم إىل  للسلطة  والحكام  الناس 

إىل ذلك: كيف ميكن تفسري مرحلة العبودية واالسرتقاق التي كانت 

حاضنة لجميع املسائل الثقافية والحقوقية والسياسية واألخالقية؟!

] ـ إن التلقينات الحاذقة لتحسني أو تشويه الحقائق واألهداف 

الناس  وترحيب  باستقبال  تحظى  التي  الشخصيات  أو  والغايات، 

الناس  التلقينات، تؤدي إىل بلورة وظهور آراء  لتأثرهم بتلك  نتيجة 

إن ذلك  التلقينات. وبعبارة أوضح:  تلك  يتوافق مع  ونظرياهم مبا 

لنا  ميكن  هل  وعليه  مصطنعاً«!  وطلباً  مصطنعاً،  »عرضاً  سيخلق 

بذلك أن نتبّجح بالدميقراطية الحقيقية؟!

]ـ  لقد كان للشعارات واملصطلحات والخطب البليغة والجميلة 

عىل طول التاريخ البرشي تأثري كبري وعميق عىل توجيه دفة أذهان 

الناس، مع أن غرض أصحاب تلك الخطب والشعارات مل يكن هو 
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وخيالية  مفرطة  متنيات  مجرّد  هي  وإمنا  الشعارات،  تلك  محتوى 

أكرث، وعليه كيف ميكن  اليوطوبيا ال  أو  الفاضلة  بناء املدن  تنشد 

التعامل مع مثل هذه األمور؟!

تعرّض  الذي  الصور عن املصري املؤمل  نقدم بعض  وفيام ييل 

القشيبة  األلفاظ  ذات  الرنانة  الخطب  بهذه  يتعلق  البرشفيام  له 

والشعارات الجميلة والخادعة؛ لنفتح عليها أعيننا جيداً:

»أيها الحرية، املناوئة للسالسل والقيود، يا خري وسيلة الستنشاق 

عبريالحياة، ما أكثري األغالل التي ربطت أقدام البرش باسمك«!

باسمك  التي تم تجميلها  العدالة! كم هو حجم املظامل  »أيتها 

الحياة  وتطبيق  لقائك  من  البرشي  املجتمع  وتم حرمان  املقّدس، 

عىل قواعدك، وبقيت كام أنت مضيّعة ومهجورة«!

»أيها الحق! يا بداية ونهاية أساس عامل الوجود، كم هي األباطيل 

من  اإلنسانية  بذلك  وحرموا  باسمك،  وتزويقها  تزيينها  تّم  التي 

حقيقتك«!

حيث  التاريخ  بحقل  والجاهلني  العاجزين  حال  لسان  هو  هذا 

إىل  املظلمة  أكواخهم  قعر  من  وشعاراتهم  خطاباتهم  يوجهون 

املستبدين الذين بدلوا حياتهم بواسطة هذه الشعارات واملفردات 

الخالبة إىل حركة فاقدة للروح والحيوية.

5 ـ لو عمدنا إىل تقسيم السياسة ـ عىل غرار الحقوق والثقافة ـ 

إىل قسمني هامني )طليعي وتبعي(، فإن النظام الدميقراطي سيندرج 

ضمن القسم »التبعي« دون الطليعي. وأليضاح هذه املسألة ال بد 
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لنا من تقديم تعريف مخترص للطليعي والتبعي.

والثقافة،  )الحقوق،  ذكرها  اآلنف  املوارد  يف  التبعي  معنى  إن 

الحياة  تفوق  قاعدة  أو  أصل  أّي  يوجد  ال  أنه  وغريها(  والسياسة 

ال  أنه  أو  لإلنسان،  الروحي  والسمو  للرفعة  واالعتيادية  الطبيعية 

توجد يف املوارد املذكورة حاجة لتبعيتها. وأما معنى الطليعي فهو 

أن عىل البرش يف جميع املوارد اآلنفة أن يتبع سلسلة من األصول 

والقواعد العالية من أجل السمو والرقي الروحي لإلنسان من التي 

ال ميكن تطبيق شؤون الحياة عليها. عندما نقول »الحقوق التبعية« 

فاملراد أن الناس هم الذين يقبلون ببعض القضايا ـ )وغالباً ما يكون 

باالستناد إىل تشخيص مصالح ومفاسد  ذلك عىل نحو تدريجي( 

الحياة ـ بوصفها مواد حقوقية، ويعملون عىل تطبيقها عىل مرسح 

الحياة. وال يحق ألي جهة أو شخص أن يتدّخل يف تحديد املصري 

االقتصاد  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  املجتمع.  ألبناء  الحقوقي 

معنى  يكون  وعليه  ذلك.  إىل  وما  والثقافة  واألخالق  والسياسة 

الحقوقية املناسبة  األبعاد  الذي يضمن  أن  الطليعية« هو  »الحقوق 

للناس هو ذلك الجانب من األصول والقواعد التي تهدف إىل رقي 

وتكامل الهوية اإلنسانية باإلضافة إىل تنظيم الحياة الطبيعية لألفراد.

أو  أخالقي  أو  حقوقي  نظام  أي  هناك  يكون  ال  أن  البديهي  من 

إذ أن  أو تبعي متاماً؛  اقتصادي، طليعي متاماً  ثقايف أو سيايس أو 

للغاية  هاماً  دوراً  يلعب  للناس  والوجداين  العقيل  والفهم  اإلدراك 

فقد  هنا  ومن  حياتهم.  موضوعات  تطبيق  وأسلوب  تشخيص  يف 

البرشية  والتجارب  والوجدان  للعقل  الحجية  الدين اإلسالمي  منح 
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يف تشخيص املوضوعات )إال فيام ندر( واعترب هذه األمور الزمة 

االتباع، وبذلك كان لإلسالم »نظاماً طليعياً« يف دائرة املوضوعات 

يجب  الذين  أنفسهم  هم  الناس  أن  مبعنى  القانونية.  والتوّجهات 

والتوّجهات  الحياة  وأساليب  املوضوعات  وإيجاد  تحديد  عليهم 

القانونية التي ال ترّض بأبدانهم وأرواحهم. وعليه فإن لإلسالم ـ فيام 

يتعلق بقسم املوضوعات والظواهر وتلبية الحاجات األصيلة للحياة 

البرشية ـ صبغة تبعية، سواء يف دائرة الحقوق واألخالق والسياسة 

والثقافة وما إىل ذلك.

وبالنظر إىل الحقوق واألخالق والثقافة والسياسة التي ميكنها أن 

تضع حياة الناس الهادفة يف مدار جاذبية الكامل املطلق، وتجيب عن 

أسئلته الرئيسة، وهي: )من أكون؟ ومن أين أتيت؟ وإىل أين أتيت؟ 

أذهب؟(،  أين  وإىل  أتيت؟  وملاذا  الدنيا؟  هذه  يف  أكون  من  ومع 

يجب عليه أن يتبع سلسلة من األصول والقواعد الطليعية فيام يرتبط 

بخالقه،  وعالقته  بذاته،  اإلنسان  )عالقة  وهي:  األربعة،  بالعالقات 

وعالقته بعامل الوجود، وعالقته بنظرائه يف الخلق(. من قبيل: إصالح 

االرتباط  بروح  والتمتع  العالية  باألخالق  االتصاف  مع  البني  ذات 

والتعلق بالله سبحانه وتعاىل والتوظيف املسؤول لعامل الوجود الذي 

يحكم  الذي  والجالل  النظم  إىل  بااللتفات  أنه  مبعنى  فيه.  يعيش 

عامل الوجود، عليه أن يعي ويعتقد بأن الله حكيم مطلق وأنه قد خلق 

وإن  هدف،  أو  غاية  ودون  عبثاً  يخلقه  مل  وأنه  العظيم،  العامل  هذا 

هذه الغاية ال تتحقق بواسطة األكل والنوم والغضب والشهوة، وأنها 

فوق املادة واملاديات قطعاً. فاآلن إذا أردنا حرص السياسة يف النظام 
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الدميقراطي، وفرسنا مفهوم الدميقراطية بأن يفعل الناس كل ما يحلو 

لهم، وأن يوظفوا جميع الوسائل واألدوات يف الوصول إىل مآربهم، 

إال فيام عرّض حرية اآلخرين لخطر أو شكل إزعاجاً لحريتهم، فإن 

هذه ستكون هي السياسة التبعية التي تحبس البرشية يف تلك املرحلة 

من حياة الكهوف، حتى وإن وضع الخافقني تحت ترصّفه واختياره؛ 

إذ أن البرش من خالل انصياعه للسياسة التبعية ال يستطيع أن يتخطى 

حدود األنانية، يف حني أن لديه ال محالة أهدافاً تكاملية تعود بجذورها 

إىل الله وما وراء الطبيعة.

منها  ـ سواء  التاريخ  التكاملية يف  والتحّوالت  الحركات  إن  ـ   6

أو األخالقية  السياسية  أو  الصناعية  أو  الدينية  أو  العلمية  الحركات 

الذين  الناس  قبل األفراد والقالئل من  الدوام من  تتّم عىل  ـ كانت 

ـ ولو  الكمية  الناحية  قلتهم من  ـ بسبب  االعتبار  بنظر  ال يؤخذون 

ورغبات  معلومات  عاتق  عىل  والصريورات  األساليب  تلك  تركت 

األكرثية من الناس، ملا أمكن للبرشية أن تتقدم حتى خطوة واحدة 

نحو الرقي واالزدهار. مبعنى أنه مل يشهد التاريخ قيام أكرثية أفراد 

أن تعمل هذه األكرثية عىل  أو  ابتداء وعىل نحو مبارش،  املجتمع 

الجهل  من  املجتمع  تنقذ  أن  أو  واالخرتاعات  االكتشافات  تقديم 

والبؤس، وأن تعمل عىل إيجاد عنارص التقدم واالزدهار.

بشأن  مطروحة  إفالطون  أفكار  منط  من  عبارات  هناك  ـ   7

الدميقراطية تقول:

فإنه  األمر،  والتفكري يف حقيقة هذا  النظر  إفالطون  أمعن  »كلام 

النظام  هذا  دميقراطية.  يسمونه  الذي  الجنون  هذا  من  يندهش 
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الجمهور  وغرائز  الشهوات  إستاملة  عىل  يعمل  الذي  الدميقراطي 

تربير دهشته هو  إفالطون عىل  السياسة. ودليل  انتخاب رجال  يف 

أننا يف املسائل الصغرية من قبيل رفع حاجتنا إىل حذاء ال نقصد 

غري اإلسكايف الحاذق يف مهنته. ويف مثل هذه الحالة كيف نلجأ 

إىل كل شخص ينال أكرث األصوات واآلراء )أو الذي يحظى بدعم 

غالبية األصوات( ليكون هو الحاكم علينا.

وعندما منرض نكون بحاجة إىل طبيب ماهر يف مجال تخصصه، 

ال إىل مجرّد طبيب وسيم أو يتمتع بلباقة يف الكالم«]]].

ينايف  ال  تخصص  إىل  تحتاج  خاصة  حرفة  السياسة  اعتبار  إن 

رضورة سقايتها بالبُعد اإللهي

إفالطون متثيل جميل  نقل عن  فن خاص،  السياسة  أن  إلثبات 

جداً يقول فيه:

»إن فن السياسة شبيه بفن النسج. فكام أن النساج املاهر يعمل أوالً 

عىل تبديل الصوف إىل خيوط رفيعة، ثم يعمل عىل ربط تلك الخيوط 

ببعضها بشكل بالغ الدقة، ليحملها بعد ذلك إىل مصنع النسيج، لتغدو 

يف نهاية املطاف قامشاً وحلّة قشيبة تليق بقامة اإلنسان ... كذلك فن 

السياسة حيث يتمكن السيايس الحاذق من التأليف بني قلوب فئات 

الناس األحرار املتفرقني، ويعمل عىل تنظيم صفوفهم وترتيب  من 

العالقات والتعايش السلمي فيام بينهم بشكل دقيق حتى يجعل منهم 

كتلة متامسكة تليق بقامة البلد الحر واملستقل«]]].

]1]- انظر: إفالطون، الجمهورية، ترجمة: حنا خباز، املقدمة، ص ع.

]2]- انظر: د. مهدي حاري يزدي، حكمت وحكومت، ص 77 ـ 78.



149 الفصل الخامس:عالقة الدولة والسياسة باألحكام اإللهية

ثم قال مؤلف كتاب )حكمت وحكومت( يف إيضاح وإثبات هذا 

الكالم من إفالطون:

»يتضح من هذا التشبيه الفلسفي الذي يقدمه إفالطون ـ والكالم 

السابق ألرسطوطاليس ـ بوضوح أن فن السياسة هو مبنزلة الفنون 

عالقته  حيث  من  وهو  التجريبية،  الفنون  من  هي  التي  اليدوية 

وسياسة  اليومية  واألحداث  واملواطنني  األفراد  بحاجة  املبارشة 

كالثوب  والبعيدة،  القريبة  األخرى  الدول  بسائر  وعالقتها  الدولة 

الذي يجب أن يتصف بالتناغم واالنسجام. إن السيايس الحاذق بعد 

إدراكه للقواعد األخالقية العامة والعلوم النظرية الجوهرية، والتحيل 

بالصفات والكامالت النفسية، من قبيل: الحكمة )الحكمة العملية(، 

والشجاعة، والعّفة التي تختزل يف العدالة، يجب عليه من الناحية 

املواطنني  بني  السلمي  التعايش  سياسة  عىل  والحفاظ  العملية 

والحفاظ عىل عالقة حسن الجوار مع بلدان الجوار أن يكون عاملاً 

عىل نطاق واسع باألمور الجزئية العملية والحقائق املتغرية املحيطة 

به، ليك يتمكن من إدارة هذه املسؤولية التجريبية بجدارة. خالصة 

التفكري يف  السياسة ال يكمن يف  العنرص الجوهري يف  القول: إن 

الكليات واألصول والقواعد العقالنية أو الدينية املتناسبة مع العقل 

النظري، بل إن واجبه ومسؤوليته تكمن يف تشخيص املوضوعات 

الجيوسياسية  والحقائق  للبالد،  والخارجية  الداخلية  واألحداث 

األسمى  العقالين  الفكر  دائرة  عن  باملرّة  خارج  هو  مام  املتغرّية، 

بني  الرابط  دور  العميل  العقل  يلعب  كام  أنه  بيد  النظري،  والعقل 
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تطبيق  عىل  ويعمل  أبداً،  واملحسوس  املعقول  أو  والعمل  العلم 

كليات العقل النظري عىل جزئيات وصغريات العقل العميل، يجب 

وعلامء  الفالسفة  أفكار  من  إليه  يحتاج  ما  يأخذ  أن  السيايس  عىل 

األخالق، وتطبيقها عىل املصاديق واملوضوعات الجزئية للبالد يف 

حدود اإلمكانات املتاحة والرضورات األخالقية«]]].

إىل  بالنظر  ودراستها  بحثها  الرضوري  من  هامة  مسائل  وهناك 

كالم املؤلف، وهي كاآليت:

وأحداً  بُعداً  لقد شبّه إفالطون يف عبارته اآلنفة  املسألة األوىل: 

من األنشطة العملية للسيايس من خالل مثال جيّد للغاية

إن ذلك العبد عبارة عن التجيل الفيزيقي للمجتمع الذي أوجده 

ميكن  ال  ولذلك  السيايس،  فنه  من  ميتلكه  مبا  محرتف  سيايس 

لتشبيه إفالطون أن يصف أو يعرّف جميع عقائده فيام يتعلق باملاهية 

التي  السياسية  األنشطة  من  والغاية  السيايس  ومختصات  السياسية 

تصب يف إعداد الناس للوصول إىل الهدف األسمى من الحياة.

املسألة الثانية: إن هذا التشبيه ال ميكن أن يعكس جميع عقائد 

إفالطون بشأن الحكم والسياسة

أن  يجب  الذي  القشيب  بالثوب  للسياسة  إفالطون  تشبيه  إن 

يعكس  ال  الناس،  بقامة  يليق  الذي  والتناسق  باالنسجام  يتصف 

جميع عقائد إفالطون. مام ال شك فيه أن السيايس يجب ـ ورمبا ال 

يستطيع ـ أن يفعل شيئاً تجاه الوضع النفس والروحي والقيم التي 

]1]- املصدر أعاله، ص 78 ـ 79.
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يتحىل بها املواطنون أو يجب أن يتصفوا بها. لو أن السيايس كان 

جاهالً بالناس الذين يريد أن ينسج لهم الثوب ويعمل عىل تفصيله 

الحقيقة  يف  فإنه  يكونوا،  أن  يجب  وكيف  مقاسهم،  عىل  وخياطته 

الرسم!  تقبل ذلك  يتمكن من  أو ال  له  يرسم عىل سقف ال وجود 

واملثل املعروف يقول: »العرش ثّم النقش«.

ولكننا نعلم من مجموع نظريات أفالطون يف السياسة والحكم 

هي ذاتها التي يؤمن بها يف حقل كليات الدين اإللهي، والتي يقيم 

الحقيقيون تطوير جميع األبعاد والقابليات املادية  عليها الحكامء 

واملعنوية للناس عىل أساسها، وهو ما سنبيّنه عرب العنوان اآليت:

بشأن  إفالطون  نظريات  مجموع  إىل  بااللتفات  الثالثة:  املسألة 

السياسة وتعليم أبناء املجتمع ال ميكن اعتبار هذه القامة الكبرية ـ 

مثل أرسطوطاليس ـ من املوافقني لألفكار العلامنية

أهم  من  والسياسة  الحكم  بشأن  إفالطون  نظريات  كانت  حيث 

النظريات السياسية التي يعتمد عليها املنظرون يف الفلسفة السياسية 

ـ قدمياً وحديثاً ـ نجد من الالزم أن نستعرض خالصة آلراء إفالطون 

يف هذا البحث.

يعترب بارتلمي سانتهيلري من أكرث فالسفة الغرب املختصني يف 

فهم وترجمة آراء وعقائد أرسطوطاليس وإفالطون، وقد بنّي العنارص 

واألركان الرئيسة للفلسفة السياسية إلفالطون عىل النحو اآليت: ال 

الرئيسة  والعنارص  لألركان  التفصييل  النقل  يف  السبب  أن  يخفى 

الفلسفة  يف  محقق  كل  أن  يف  تكمن  ألفالطون  السياسية  للفلسفة 
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أجل  من  للغاية  الهامة  إفالطون  بنظريات  االهتامم  عليه  السياسية 

إثبات صّحة نظريته. »ال يكفي مع ذلك أن يُباعد بني نفوس األطفال 

عقولهم  إضاءة  تكفي  ال  طهارتهم؛  يلّوث  أن  ميكن  ما  كل  وبني 

بنور العلم وطبعهم عىل الفضيلة بالنصائح ورضب األمثال، بل ال 

الطبع  أودعها  التي  الدين  أصول  فيهم  تنّمى  أن  من  ذلك  فوق  بد 

التي تصل بني  القوية  االعتقادات  تظهر  منها  والتي  قلوبهم جميعاً 

الوسط وهو اآلخر لجميع  الله هو األول وهو  إن  الله.  املرء وبني 

الكائنات. إنه لدى الناس الذين خلقهم هو املقياس العدل لجميع 

العقائد  هذه  للقوانني]]].  أساس  هو  بوجوده  اإلميان  وإن  األشياء، 

الكربى الرضورية التي يجب تثقيف األوالد بها والتي يبثها الشارع ـ 

إن كان حكيامً ـ بجميع ما لديه من وسائل اللني والقسوة يف أنفس 

إىل  لرتّد  وإنها  نافعة.  هي  ما  بقدر  بسيطة  العقائد  هذه  املواطنني، 

عقائد ثالث، وهي:

] ـ وجود الله.

] ـ هيمنه عىل عامل الوجود.

] ـ عدالته التي ال يتطرّق إليها ميل وال حيف.

إذا  الدنيا  هذه  يف  باملصادفة  املرء  يضل  العقائد  هذه  وبدون 

نفسه  لينكر  إنه  وجهالته.  شهواته  غياهب  وإىل  للنزعات  استسلم 

املقدس  الكامل  املثال  هو  ما  وال  أىت،  أين  من  يعرف  ال  دام  ما 

األثيني  الرجل  قّدمه  الذي   )56( رقم  الجواب  الرابع،  الكتاب  إفالطون،  قوانني  كتاب:  يف  ذلك  انظر   -[1[

ألكلينياس، ترجمة: د. محمد حسن لطفي، ص 129.
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عليه.  والتوكل  به  االقتداء  عىل  دامئاً  نفسه  يرّوض  أن  يجب  الذي 

القاعدة.  إىل هذه  ترتكز  دامت ال  ما  قارّة  قاعدة  من  للدولة  وليس 

الله  من  إال  يأيت  ال  ونظامها  الدولة  لحياة  املقّوم  العدل  بأن  ذلك 

الذي هو يتحد به يف جوهره األبدي. فينبغي إذن البدار منذ السنني 

القانون  بل  القلوب جميعاً،  العقائد املقدسة يف  لبذر هذه  األوىل 

نفسه ال ينبغي أن يهمل بعد ذلك أن يدعو إليها باإلقناع أو القسوة 

عىل أولئك الذين ينسونها ويرتكونها تنعدم يف الصدور لضعف يف 

أنفسهم أو سوء يف أخالقهم.

إن كل تربية ليست دينية ناقصة وباطلة، وكل دولة يكون املواطنون 

دولة  فتلك  عنها  عمياً  أو  الكربى  املسائل  هذه  عن  معرضني  فيها 

توشك أن تهلك. ليس األمر كام قد يظن الساسة العاميون، أن يجدوا 

يف الدين آالت يستخدمونها للحكومة، كال إنه للجامعات والدول 

حاجةـ  وأكرث من حاجةـ  إنه أكرث من ضامنة للنظام، بيد أنه ذو حّدين 

يقاوم  الذي ال  التوثّب  تولد من  الدين قد  إن  فيه.  تبعاً ملا يستخدم 

الرتجامن  للعقل اإلنساين  إنه يف صوره املختلفة  للعقل اإلنساين. 

الطبيعي املحض واألعمق ما يكون غوراً. إن اإلنسان يقّدس اآللهة 

]األنبياء واألولياء[ كام يحرتم أباه، إنه يعبدهم بأنهم الينبوع املقدس 

لجميع الخريات، وعىل الخصوص للفضيلة والعقل.

الدولة ـ كام يفهمها إفالطون ـ هي إذن جامعة من أناس متساوين 

أحرار. يجعلون رشكة بينهم عملهم وفطنتهم، وينمون جميعاً البذور 

اإللهية التي تنطوي عليها نفس اإلنسان، يرتبطون فيام بينهم بأوارص 
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األخوة ويطيعون ـ لبقاء النظام يف املدينة ـ الحكام املستنريين أويل 

الرعاية والحزم الذين اتخذوهم لهم رؤساء. يخضعون للقوانني التي 

ليست إال قواعد العقل ذاته. طبعتهم تربية صادقة عىل جميع الفضائل 

وعىل جميع العلوم، يقضون حياتهم املقدسة تحت أعني اآللهة.

يكاد يكون غري نافع أن يقول: إن الدولة الفالنية التي رتبت لبقاء 

يشبه  عاّم  إال  جريانها  عند  تبحث  ال  داخلها،  يف  واالتحاد  السالم 

استعداد  عىل  دامئاً  تكون  أنها  عىل  السالم،  يف  الرغبة  من  حالها 

استعداد  عىل  وهم  ـ  حامتها  ويكون  الغري،  هجوم  لدفع  للحرب 

لطول ما تعاطوا من التمرينات الرياضية القاسية والدراسات العلمية 

ـ واثقني بالظفر عىل قدر ما تؤيت الشجاعة الوطنية مهام كرث عدد 

أعدائهم. غري أن املدينة ال تجعل من الحرب الغرض الوحيد لهّمها 

يختص  ما  كل  تنظم  بل  الشهرة.  ذوات  الشعوب  فعلت  قد  كام 

بالحرب متهيداً للسالم، ال أن تجعل السالم مهداً للحرب ... وتتقي 

الخصومات مع الخارج بقدر ما تتقي الثورات الداخلية تقريباً. وملا 

أنها عازمة عىل أال ترتكب أبداً مظامل نحو األغيار، فهي تتفادى من 

نصف الغرض الذي يحمل الدولة يف الغالب عىل حمل السالح، 

بل ليس عليها إال أن تدفع عن نفسها بكل ما للقضية العادلة من قّوة 

إذا هاجمها منافسون ظاملون عىل رغم ما لها من الفضائل]]].

الرئيسة  العنارص  بيان  يف  سنتهيلري(  )بارتلمي  فصل  أن  وبعد 

لفلسفة إفالطون السياسية، أفاد قائالً: »تلك هي القسامت الرئيسة 

]1]- أرسطوطاليس، السياسة، مقدمة: بارتلمي سنتهيلري، ترجمة: أحمد لطفي السيد: ص 20 ـ 22.
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للسياسة اإلفالطونية. أفليس ملؤها الحق والعظمة والخصب؟ وهل 

الخيال  بها من  الحكيمة يشء ناب؟ وهل  النبيلة  السياسة  يف هذه 

التي  يشء؟ وهل هي ال ميكن تطبيقها إال عىل املدينة اإلغريقية 

فيها ولدت؟ ... أال فليعلم حق العلم أن هذه هي الوجهة الكربى 

لسياسة إفالطون. وهذا هو الذي يجعلها خالدة ويويص بها تفكري 

الحكامء، ويويص بها أكرث من ذلك رجال الدولة. يتحّدث الناس 

غالباً بأحالم إفالطون بل تردها عقول كبرية ـ أحياناً ـ إىل السخرية. 

ما  فيها  ليس  وأنها  أحالم  العجيبة  املبادئ  هذه  بأن  الترصيح  إن 

للفيلسوف الذي له املجد  هو حقيقي وال قابل للتطبيق ليس نقداً 

والعقل  العدل  بأن  ترصيح  هو  بل   .. لها  مستكشف  أول  كان  بأن 

للطبيعة  تنكر  هو  إمنا  جوف.  أسامء  الناس  عند  هي  والفضيلة 

اإلنسانية وللتاريخ وللمدنية]]].

الرصاحة  من  إفالطون  عن  السابقة  العبارات  من  ذكرناه  ما  إن 

والتوضيح.  الرشح  من  املزيد  عناء  يكفينا  بحيث  التام  والوضوح 

وإمنا نكتفي باإلشارة إىل بعض الفقرات الختامية التي يعكس فيها 

مرتجم ومفرس فلسفة إفالطون املرارة الرتاجيدية للتاريخ اإلنساين 

بالعدالة  اهتاممهم  وعدم  الناس  بتجاهل  ذلك  ويتمثل  والبرشي. 

املحتوى.  من  وفارغة  جوفاء  مسائل  واعتبارها  والفضيلة  والعقل 

)سانتهيلري(  املحرتم  واملفرس  املرتجم  عىل  كان  الحال  وبطبيعة 

ألن  الفالسفة؛  إىل  ال  للناس،  صفة  »العاميني«  كلمة  يستخدم  أن 

]1]- أرسطوطاليس، السياسة، ص 22، ترجمه وتقديم: بارتلمي سنتهيلري من الفرنسية، وترجمه من الفرنسية 

إىل العربية: أحمد لطفي السيد.
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والعقل  )العدل  الثالثة  بالحقائق  يهتمون  ال  الفالسفة  اعتبار عموم 

والفضيلة( ويعتربونها أموراً جوف، فيه نوع من التطرف يف الحكم. 

عىل  بها  التحامل  تم  التي  والسخريات  التهم  هذه  »إن  قوله:  وأما 

للطبيعة  إنكاراً  متثل  إلفالطون،  والسياسية  االجتامعية  العقائد 

الرصخات  أكرث  فهي  واملجتمع«  والتاريخ  األصيلة  اإلنسانية 

الرضورية والبناءة التي قالها حتى اآلن شخص ألبناء جلدته.

للسياسة  الجوهري  العنرص  إن  املؤلف:  يقول  الرابعة:  املسألة 

ال  الدينية  أو  العقالنية  والقواعد  واألصول  الكليات  يف  والتفكري 

يتناسب مع العقل النظري

تشخيص  يف  تكمن  الرئيسة  السايس  ومسؤولية  واجبه  إن  بل 

والحقائق  للبالد،  والخارجية  الداخلية  واألحداث  املوضوعات 

الجيوسياسية املتغرّية، مام هو خارج باملرّة عن دائرة الفكر العقالين 

األسمى والعقل النظري. 

الرضوري  التعرف  دون  ميكن  هل  القائل:  السؤال  يربز  وهنا 

والدينية  العقالنية  والقواعد  والصول  الكليات  عىل  والكايف 

نحو  الناس  دفة  توجيه  إلحاحاً،  واألكرث  منها  بالنفع  واالعتقاد 

»الحياة املعقولة«؟ ألن السيايس ال يتحّدث عام وقع يف املجتمع 

أن  التي ميكن  أو  التي تحدث حالياً،  أو  املنرصمة،  األحداث  من 

تحدث يف املستقبل، كام أنه ال يتحّدث عن عللها وأسبابها، وإمنا 

يعمل من خالل فهمه وإدراكه لها عىل االختيار من بينها، ويحكم 

عليها ويصدر األوامر والنواهي بشأنها. هل ميكن للسيايس العاقل 
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والعادل والحكيم أن يدرك من بني متاهة الحوادث يف مقاطع زمنية 

)يف  والدينية  العقالنية  والقواعد  واألصول  الكليات  معرفة  دون  ـ 

حدود جغرافية البلد التي يوىل سياستها يف الحد األدىن( ـ أفضل 

األهداف، ويختار من بينها الطرق والسبل املناسبة، ويصدر للناس 

ما يناسبهم من األحكام )يف حدود ما هو قائم وما ينبغي(!

املعقولة«،  »الحياة  إىل  الناس  توجيه  رضورة  إىل  بااللتفات 

وإعدادهم للوصول إىل الهدف األعىل من تلك الحياة بالتزامن مع 

السامي  املعنوي  املقام  وجود  يبدو  املحرتف،  السيايس  النشاط 

رضورياً.

] ـ لو دققنا النظر يف األشخاص من زاوية القابليات والرثوات 

واملرونة، وال سيام ما يتمتعون به من الطموح إىل الكامل.

وتوظيفها  البرشي  والوجدان  والعقول  الفطرة  أدركنا  ولو  ـ   [

املذهل جيداً.

النوع  أبداها  التي  العظمة والكفاءة واللياقة  تلك  أدركنا  ـ ولو   [

اإلنساين من نفسه عرب املنعطفات التاريخية.

] ـ ولو أخذنا بنظر االعتبار الدفاع الجاد والجهود الهامة التي قام 

بها الناس يف سبيل القيم.

5ـ  ولو اعتربنا اإلجابة عن األسئلة الستةـ  وهي: )من أكون؟ ومن 

أين أتيت. وإىل أين أتيت؟ ومع من أكون؟ وملاذا أتيت؟ وإىل أين 

املصري؟(، والتي تعّد من أّمهات األسئلة ـ أمراً رضورياً.
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ولو قبلنا بأن السياسات والساسة ـ كام أدرك الجميع ـ يعملون يف 

العادة عىل تنظيم وترتيب املتغرّيات، وإن اإلنسان من خالل امتالكه 

للمؤسسات والقوى الثابتة ال ميكن أن يختزل يف ذات الثوب الذي 

فصله له السيايس، من الرضوري للسيايس أو السياسيني يف كل زمان 

ويف كافة املجتمعات أن ينسجموا مع املقام الروحي واملعنوي ـ 

أعم من أن يتمثل يف شخص واحد أو يتحد يف عدد من األشخاصـ  

بإخالص تام، وهداية املجتمع نحو أفضل األهداف والغايات.

إن هذا التناغم ال يعني أن السيايس واملتصّدي للمقام الروحي 

واحد  كل  ويقوم  بعدين،  إىل  اإلنسان  وشطر  تجزئة  عىل  يعمل 

منهام بإدارة أحد البعدين املادي واملعنوي، بل املراد هو أن كال 

البعدين يعمالن عىل إدارة حقيقة »الحياة املعقولة« لإلنسان بواسطة 

املقامني السيايس واملعنوي دون أن يحدث تعارض أو تزاحم فيام 

الطب،  وعلم  النفس  علم  بعد  إىل  بالنسبة  الحال  هو  كام  بينهام، 

اإلنسان،  بعدي  من  بواحد  باالهتامم  منهام  واحد  كل  يقوم  حيث 

بالنظر  الروحية  والصحة  النفس  علم  فإن عظمة  نفسه  الوقت  ويف 

التنظيم  عىل  يعمل  الذي  الطب  حقل  من  أسمى  موضوعه  إىل 

واالهتامم بصّحة الجسد، يف حني يهتم علم النفس بالروح والذات 

والنفس والشخصية، ومن البديهي أن هذين العلمني ال يعمالن عىل 

شطر اإلنسان إىل جزئني، بحيث يقول أحدهام: ال شأن يل بالبعد 

الروحي من  بالبُعد  البرش، ويقول اآلخر: ال شأن يل  الجسدي من 

البرش. أال تحتملون أن خروج اإلنسان من مرسح الحياة املعارصة، 



ودورانه الثابت حول نفسه يف أودية التيه والضياع واألنا واالستبداد 

العبثية والخواء، إمنا  والوهم واجرتار املصطلحات واالتجاه نحو 

ينشأ من التجزئة والفصل املذكور؟ ال شك يف ذلك قطعاً.
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