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مق ّدمة
يف القرن التّاسع عشر امليالدي (الثالث عشر اهلجري) اكتمل بنيان
جمرد أفكار ونظرايت نظّر هلا أصحاهبا ،حتول إىل
الفكر الغريبّ ،
وحتول من ّ
تصوراته احلضارية والثقافيّة ،وأصبح
مبدأ متكامل يف عقيدته ونظامه ،ويف ّ
يعرف ابملبدأ الرأمسايل الذي تبنّته دول أورواب الغربيّة ومحلته إىل العامل ومنه العامل
اإلسالمي بطريقة االستعمار ( .)Colonizationوقد استطاعت الدول
القوة العظمى،
األوروبية ،وعلى رأسها بريطانيا اليت كانت يف تلك الفرتة ّ
استطاعت أن تزعزع كيان اخلالفة اإلسالمية (الدولة العثمانية) اليت مجدت
احلركة الثقافية فيها وتوقف مسلموها عن التفكري املنتج ،وخسرت أجزاء من
حت أصبحت تعرف ابلرجل املريض
كياهنا ،وتقلّص نفوذها السيّاسي العاملي ّ
احملتضر الذي ينتظر العامل إعالن موته .وقد تّ ذلك يف بداية القرن العشرين
(الرابع عشر اهلجري) أي يف سنة 1924م؛ إذ سقطت رمسيّاً دولة
امليالدي ّ
اخلالفة اإلسالمية ،وبسقوطها مل يعد اإلسالم موجوداً يف الساحة السياسيّة
العامليّة كمبدأ حتمله دولة ،وإن بقي موجوداً يف العامل حيمله أفراد وشعوب.
مل تشهد بداية القرن العشرين امليالدي سقوط دولة عظمى فقط أي
سقوط اخلالفة اإلسالميّة ،إّّنا شهدت أيضاً نشوء دولة كبى أخرى قامت
على مبدأ يناقض املبدأ الرأمسايل يف عقيدته وأنظمته ،وإن كان يف حقيقته من
صلب الفكر الغريب نفسه ،وولد من رحم تيّاره التنويري املادي ،ونشأ وترعرع
يف بيئته الثّقافيّة ،أال وهو املبدأ الشيوعي؛ ففي سنة 1917م قامت دولة
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االحتاد السوفيييت على فكرة االشرتاكيّة املاركسيّة ،وبقيامها ظهرت الشيوعيّة
الصراع الدويل بني
يف الساحة السياسيّة العامليّة كمبدأ حتمله دولة .واحنصر ّ
مبدئني فقط :مها الشيوعيّة والرأمساليّة .ومل تصمد الشيوعيّة طويالً؛ إذ اهنارت
قبيل هناية القرن العشرين امليالدي ،وحتديداً سنة 1989م ،وهي سنة سقوط
الشيوعيّة دولة ومبدأ ،أعلن الغرب الرأمسايل بقيادة أمريكا
جدار برلني .وابهنيار ّ
مزهواً ابنتصار الليباليّة الرأمساليّة على املاركسيّة االشرتاكيّة ،أعلن "هناية
منتشياً ّ
التاريخ" ،وفرض مبدأه وّنط عيشه بشكل استعماري جديد مسّاه العوملة
(.)Globalization
واحلقيقة ،أ ّن التّاريخ ملـّا ينته بعد ،فال يزال الصراع الفكري قائماً بني
اإلسالم كأفراد وأحزاب ومجاعات و ّأمة من جهة ،وبني الرأمسالية كدول متتلك
بشت أنواعها وأشكاهلا من جهة أخرى ،وسيشت ّد عنفوان هذا
القوة والسلطة ّ
ّ
الصراع قريباً ليصبح صراعاً حضارايً دوليّاً بعد إقامة اخلالفة اإلسالمية  -إبذن
هللا تعاىل  -اليت يعلم الغرب قبل املسلمني قرب قيامها.
األمة اإلسالميّة على
لقد شهدت العقود الثالثة األخرية تنامي وعي ّ
مبدئها وحضارهتا وثقافتها ،واشتداد رغبتها يف استئناف احلياة اإلسالمية
لنبوة ،وهو أمر يعيه الغرب جيّداً كما يعي
إبقامة اخلالفة الراشدة على منهاج ا ّ
يف اآلن ذاته حقيقة بداية احنداره وتص ّدع بنيانه الفكري .فسقوط احلضارة
الغربية الرأمساليّة مسألة حتميّة إذا ما أحسن املسلمون إدارة الصراع الفكري
وخباصة بعد استعادة دولتهم ،وهو مآل طبيعي لبطالن القاعدة
والسياسي
ّ
الفكريّة اليت قام عليها مبدؤها الرأمسايل ،ولفساد املفاهيم واملعاجلات اليت
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انبثقت عنها؛ فنهضة الغرب مل تكن هنضة صحيحة ،ومل تقم على قاعدة فكرية
مستنرية وأساس روحي صلب ،إّنا قامت على خليط من أفكار وفلسفات
وتصورات بشريّة متع ّددة ش ّكلت بعد خماض قرون ،وأخذ ورّد وصراع
ونزعات ّ
وحرب ومتحيص وغربلة ،ش ّكلت رؤيّة حضارية وثقافية معيّنة كانت الغاية
تتحول
وحترره ،فإذا هبا ّ
منها حسب زعم أصحاهبا أن تسعد اإلنسان الغريب ّ
حتولت إىل مصدر شقاء العامل أبكمله.
إىل مصدر شقاء وأغالل تكبّله بل ّ

وأل ّن صراع اإلسالم مع الغرب ،سواء أكان يف احلارر أم يف املستقبل،
وسواء أابشره أفراد أم دولة ،وسواء أمتظهر يف أعمال ماديّة أم مل يتمظهر ،هو
يف جوهره وحقيقته صراع فكري تتصارع فيه أفكار ومفاهيم منبثقة عن مبادئ
األمة
وحضارات وثقافات خمتلفة بل متناقضة ،فقد أصبح من الواجب على ّ
اإلسالميّة وهي تتهيأ الستئناف دورها احلضاري القيادي أن تدرك إدراكاً
عميقاً طبيعة الفكر الغريب الذي تصارعه ،وأن تفهم فهماً واعياً قواعده وأسسه
وقيمه وطرائقه ،وأن تتسلّح ابلفكر العميق املستنري ملصارعته وبيان وهنه
وبطالنه.

املسمى (نقض الفكر الغريب الرأمسايل) على
وسنقف يف هذا الكتاب ّ
حقيقة احلضارة الغربية وثقافتها ،وعلى واقع املبدأ الرأمسايل عقيدة ونظاماً،
مفصلني يف نشأة الفكر الغريب وما نتج عنه من معارف ومناهج وأفكار
ّ
ط
ومفاهيم ،مدلّلني على بطالن ذلك كلّه وفساده ابل ّدليل العقلي ،رامسني اخل ّ
احلق من الضالل ،والنّور
املستقيم جبانب اخل ّ
ط األعوج؛ لي ّ
لكل ذي عينني ّ
تبني ّ
من الظالم.
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مدخل إىل الفكر الغريب الرأمسايل:
نشأته ،ماهيّته ،ونقضه
الفكر هو العقل واإلدراك .ويطلق الفكر ويراد به التّفكري ،أي عملية
التّفكري واحلكم على األشياء واألمور .ويطلق أيضاً ويراد به نتاج التّفكري ،أي
توصل إليه اإلنسان من أحكام بواسطة عقله أو العملية الفكرية .واملراد
ما ّ
بقولنا الفكر الغريب كل ما سبق؛ فرياد به عملية التّفكري عند الغرب ،وطريقة
حكمه على األشياء واألمور ،أي منهجه ،ومقاييسه ،ومثرة تع ّقله ونتاج تفكريه
من معارف وأفكار ومفاهيم متمثّلة يف مبدأ وحضارة وثقافة.
واملراد بنقضه ،هدم بنائه الفكري ،وإبطال أحكامه ومعاجلاته ،ودحض
حججه؛ وذلك ببيان خطئه وبطالنه ،وإبراز فساده كتفكري ونتيجة ،ومعرفة
ومنهج ،ومبدأ وحضارة وثقافة .ونقض الفكر الغريب يكون بنقض األسس اليت
قام عليها ،وال يلزم نقض كل فكرة فرعية من أفكاره أو مفهوم اثنوي من
مفاهيمه؛ إذ إ ّن املبادئ واحلضارات والثّقافات تقوم على ركائز ودعائم وأسس
اختصت هبا؛ فعنها تفرعت املعاجلات ،ومنها انبثقت األحكام ،وعليها بنيت
ّ
وأتسست املعارف .والنقض يتح ّقق هبدم األصول واألسس
األفكار الفرعية ّ
ودك األركان ،ويلزم منه رمناً هدم ما انبىن عليها .وعليه ،فإ ّن إثبات بطالن
ّ
املفاهيم الغربية عن احلياة ،وإبراز فساد املعاجلات الغربية لشت شؤون احلياة،
يكون بنقض األسس اليت قام عليها الفكر الغريب.
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وقبل الشروع يف عملية النّقض اليت تقتضي منّا بيان ماهيّة الفكر الغريب
ورؤيته العقدية ،وطريقته يف نشر املبدأ ،وفلسفة معاجلاته وأسسه وقواعده وقيمه
نبني فيها نشأة هذا الفكر
ومقاييسه ،قبل ذلك كله نقف وقفة اترخييّة ّ
ومصادر استمداده لتكون مدخالً يعني على الولوج إىل ماهيّة الفكر املبحوث
فيه وبلورة الوعي على حقيقته ما يساعد بدوره يف إدراك خاصيّاته
وخصوصيّاته بعمق.

نشأة الفكر الغريب:
للغربيني تقسيمات خمتلفة متعلّقة بتارخييّة فكرهم أي مراحل نشأة
قسم التاريخ
حضارهتم وثقافتهم احلديثة املوصوفة ابلتّنويرية واحلداثيّة؛ فمنهم من ّ
إىل عصور ثالثة :العصر القدمي ،والعصر الوسيط ،والعصر احلديث ،وهذا
يفصل كموريس بيشوب يف كتابه:
التقسيم اإلمجايل هو الغالب .ومنهم من ّ
(العصور الوسطى " )"The Middle Agesالذي يتح ّدث عن عصور
وقسمها إىل عصور وسطى مظلمة وعصور وسطى
وسطى بدأت بسقوط روما ّ
عالية ،ثّ جيعل يوم  29أاير/مايو 1453م ،وهو يوم فتح القسطنطينية،
األايم الفارقة يف التّاريخ الغريب املعلنة لنهاية العصور الوسطى وبداية
واحداً من ّ
العصور احلديثة .وبنهاية العصور أو القرون الوسطى يبدأ عصر النهضة
نص على ذلك هربرت فيشر يف كتابه( :اتريخ
واإلصالح والعقل كما ّ
أورواب) ،م ّؤّكداً أنه "ليس من السهل على الباحث أن حي ّدد اترخياً فاصالً بذاته
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يفصل أكثر يف املراحل اليت
بني العصرين الوسيط واحلديث" .ومن الغربيني من ّ
قصة احلضارة) ،وروانلد سرتومبج
مر هبا الفكر الغريب ،مثل ول ديورانت (يف ّ
ّ
قسم املراحل إىل :القرون
يف كتابه( :اتريخ الفكر األورويب احلديث) الذي ّ
الوسطى ،وعصر النهضة ،وعصر اإلصالح ،والعصر الباروكي وهو عنده
"عصر ما بعد عصر النهضة ،أو مبفهوم آخر عصر ما بعد حركة اإلصالح
الديين ،والذي يبدأ قرابة العام 1570م وميت ّد حت عام 1650م" ،ثّ يصف
القرن الـ17م بعصر العقل مدلّالً على ذلك بقوله" :عندما يف ّكر املرء بغاليليو
ونيوتن وديكارت وسبينوزا وهوبز ولوك واليبنتز ،يستحيل عليه آنئذ أن ينكر
كون القرن السابع عشر عصر العقل" ،وأييت بعده عصر التنوير يف القرن
مهد لعصر مولد األيديولوجيات يف القرن الـ19م.
الـ18م الذي ّ
وعصر التّنوير أو األنوار ( Enlightenment, Lumières,

يعب عن الفلسفة اليت سادت أورواب يف القرن
 )Aufklärungمصطلح ّ
الـ18م ،وخبّاصة يف إجنلرتا وفرنسا وأملانيا؛ وهلذا قال املؤرخ الفرنسي بيار شونو
( )P. Chaunuكما يف قاموس األفكار ( Dictionnaire des
" )Idéesأورواب األنوار ثالثية اللغة ( :)trilingueإجنليزية دائماً ،وفرنسية
كل شيء ،وأملانية يف املقام الثالث" .وتقوم فلسفة التنوير كما جاء يف
قبل ّ
قاموس كامبيدج السوسيولوجي ( The Cambridge Dictionary
" )of Sociologyعلى إعالء العقل والتق ّدم ر ّد تكبيل الفكر أبغالل
خاصة" .يقول روانلد سرتومبج يف كتابه( :اتريخ الفكر
تقليد ال ّدين واإلميان ّ
األورويب احلديث)" :لقد متيّزت روح عصر التنوير اليت ولدت ما بني عامي
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1690م و1730م بشكيّتها الفضولية السابرة ألغوار يف األساطري القدمية؛
حيث ّإهنا مل تسلّم أبي شيء من منطلق العقيدة واإلميان .وهكذا يبدو لنا أنّه
ملن املنطقي أن تكون أش ّد املناظرات يف عصر التنوير إاثرة تلك الدائرة حول
يسمون أنفسهم ابلربوبيني [ ]Deistsوبني
ال ّدين ،بني أولئك ال ّذين ّ
املسيحيني األكثر أرثوذكسية" .ويقول غنار سكريبك ونلز غيلجي يف كتاهبما:
(اتريخ الفكر الغريب)" :متيزت حقبة عصر التّنوير ابلتّفاؤل التّقدمي داخل
املتوسعة :فهناك ثقة متي ّقظة يف العقل ويف اإلنسان .كان
الطبقة الوسطى ّ
حمل اإلجنيل .وبعون من العقل
حل فيه العقل ّ
هناك مذهب خالص مدينّ ،
صار إبمكان اإلنسان أن يكشف اجلوهر الداخلي للواقع وحي ّقق التق ّدم
وسيستقل اإلنسان تدرجيياً ،ويستغين عن السلطة اليت ال أساس هلا،
املادي.
ّ
حترر الفكر أل ّن اإلنسان شعر أنه حاكم نفسه،
وعن الوصاية الالهوتية .لقد ّ
زي العصر".
وأنّه
مستقل عن الوحي والتّقليد .وصار اإلحلاد ّ
ّ

ويتداخل مفهوم التّنوير يف الفكر الغريب مبفهوم احلداثة؛ إذ هناك من
ممهداً للحداثة ،وهناك من يع ّده مرادفاً هلا ،وهناك من يراه منبثقاً
يع ّد التّنوير ّ
عنها ،ومنهم من يقول إ ّن مصطلح التّنوير وصف لفكر أراء ظالم الغرب
بنور العقل والعلم ،و ّأما احلداثة فهي وصف للفكر ذاته الذي ق ّدم اجلديد يف
معارفه ومناهجه وقطع مع القدمي.

وبغض النّظر عن هذه وتلك من النظرايت ،فإ ّن عماد فكر احلداثة
ّ
الركني هو إلغاء ال ّدين ،أو حتييده أو فصله ،أو بتعبري مارتن هايدغر
وركنه ّ
"االنسالخ عن املق ّدسات ونزع الطابع اإلهلي عنها [،"]Entgŏterung
14

يدل أيضاً على ّأهنما وصفان ملوصوف
وهو ما ينسجم مع فكر التّنوير .وممّا ّ
"حتل فكرة احلداثة فكرة
واحد ،يقول آالن توران يف كتابه( :نقد احلداثة)ّ :
"العلم" حمل فكرة "هللا" يف قلب اجملتمع ،وتقصر االعتقادات الدينية على
اخلاصة بكل فرد ،هذا من جهة .ومن جهة اثنية فإنّه ال يكفي أن
احلياة
ّ
تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نتكلّم عن جمتمع حديث ،ينبغي
أيضاً محاية النّشاط العقلي من ال ّدعاايت السياسيّة أو من االعتقادات
الدينيّة ...ترتبط فكرة احلداثة إذن ارتباطاً وثيقاً ابلعقلنة".

ويرد هنا سؤال :ملاذا يتمحور اتريخ الفكر الغريب املوصوف ابلتّنوير أو
احلداثة حول مسألة ال ّدين رفضاً له ،أو فصالً وحتييداً ،أو انسالخاً منه؟

واجلواب على هذا يقتضي منّا العودة إىل حقبة زمنيّة يف التاريخ الغريب
يطلق عليها العصر الوسيط متييزاً هلا عن العصر احلديث .وقد خلّص برتراند
راسل يف كتابه( :اتريخ الفلسفة الغربية) الفرق بني العصرين بقوله" :إ ّن للفرتة
عامة "الفرتة احلديثة" نظرة عقلية ختتلف يف جوانب
التارخيية اليت يطلق عليها ّ
عديدة عن نظرة الفرتة الوسيطة .ومن هذه اجلوانب مثّة جانبان هلما األمهيّة
القصوى ،أعين هبما :تضاؤل سلطة الكنيسة ،وتزايد سلطة العلم" .فقد كانت
أورواب القرون الوسطى ،هي أورواب الكنيسة صاحبة السيادة املطلقة والسلطة
الوحيدة املهيمنة على احلياة واإلنسان واجملتمع والدولة .يقول موريس بيشوب
يف كتابه( :اتريخ أورواب يف العصور الوسطى)" :إ ّن الكنيسة كانت أكثر من
نصري ومدافع عن ثقافة وحضارة العصور الوسطى ،بل هي تراث العصور
كل حياة البشر ،فلم
الوسطى نفسه" .ويقول" :إ ّن الكنيسة وتعاليمها ختلّلت ّ
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يكن يف استطاعة أحد من النّاس أن ينقض اتّفاقاً على صفقة ما ،أو أن يقطع
الزراعة دون استشارة أحد رجال
أمراً ما ،أو أن يتخلّى عن أداة من أدوات ّ
الدين".
وقد كانت الكنيسة يف القرون الوسطى تبسط سيادهتا وهيمنتها على
استقرت
اجملتمع ابسم ال ّدين حسب الرؤية الفلسفية املدرسيّة (السكوالئية) اليت ّ
يف القرن الـ13م على تبين فكرة التّوفيق بني الفلسفة األرسطوية والالهوت
املسيحي ،وقد ارتبطت هبا مجلة من املفاهيم والتّعاليم اخلاطئة عن اإلنسان
والطبيعة والكون واحلياة ،تبنّتها ودعت إليها كقطعيّات ويقينيّات صادرة عن
سلطة مق ّدسة معصومة ،ال تقبل التّأويل أو التّطوير أو التّغيري ،وجيب اإلميان
أي رأي أو قول
هبا والتسليم هلا واإلذعان إليها .فكانت الكنيسة ترفض ّ
ميس من مصداقيتها؛ لذلك ّاختذت أسلوب
خيالف تعاليمهاّ ،
وترد ّ
أي فكر ّ
التّنكيل ابملخالفني اخلارجني عن تعاليمها ،واعتمدت منهج التّكفري والرمي
الزندقة لقمع أي حركة فكرية أو علمية تطعن يف تفسرياهتا وتنقض
ابهلرطقة و ّ
مفاهيمها.
وهكذا بدأت حركة االرطهاد الكنسي للمفكرين أو ملن ينتقد
تعاليمها أو الفساد املستشري فيها؛ ففي سنة 1415م أحرق التشيكي جون
هوس ( )John Hussالذي انتقد الفساد الكنسي و ّاهتم الكنيسة ابخلروج
عن مبادئها .ويف سنة 1498م ع ّذب سافوانروال ( )Savonarolaيف
إيطاليا وأعدم شنقاً ث أحرقت جثّته .ويف سنة 1612/1611م أحرق يف
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إجنلرتا بتهمة الزندقة ابرثولوميو ليجيت ()Bartholomew Legate
وإدوارد وايتمان ( .)Edward Wightmanيقول جورج مينوا يف كتابه:
(الكنيسة والعلم :اتريخ الصراع بني العقل الديين والعقل العلمي)" :ومنذ سنة
 1544أدانت كليّة علم الالهوت بباريس "املراقبات األرسطوية" مؤلف بيري
الراموي ( )Pierre de La Raméeالذي كان ينتقد الفيلسوف
أرسطو؛ ولذلك حظر عليه أن يعلّم .ويف سنة 1546م حدث تعذيب إيتني
دوليه ( .)Étienne Doletوعند آخر هناية القرن تكاثرت اإلجراءات
وحلقت بباتريزي بعض املضايقات من املكتب املقدس (1595م) واعتقل
كامبانيال ( )Campanellaللمرة األوىل عام 1594م بعد أن اختلست
حمكمة التفتيش أوراقه ،وت تنفيذ اإلعدام جبيوردانو برونو (1600م) .ويف عام
1601م ث 1602م قامت جامعة ابريس وحلق هبا البملان لتكرار التأكيد
على سلطة مذهب املشائية .وحكم على كامبانيال ابلسجن مدى احلياة
(1601م) ...ويف عام 1616م تّ إعالن مذهب كوبرنيك ()Kopernik
مذهباً هرطوقياً ،وقطع لسان فانيين ( )Vaniniوأحرق حيّاً حبكم صدر عن
منجماً وساحراً ابلتنجيم وملحداً (1619م) .ويف سنة
برملان تولوز بصفته ّ
1624م بناء على طلب كليّة علم الالهوت يف ابريس طرد ثالثة مؤلفني
معاررني للنّزعة األرسطوية خالل أربع وعشرين ساعة ...تّ ّاختاذ إجراءات
حبق بعض الكيميائيني املناهضني ألتباع املذهب
عام (1629م) ّ
األرسطوي ...وقام املكتب املق ّدس إبدانة غاليلي ( )Galileiمع إجباره على
اإلقامة اجلبية (1633م)".
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فجرها رواد احلركة العلمية يف
غري أ ّن سلسلة االكتشافات العلمية اليت ّ
الغرب من أمثال كوبرنيكوس (ت 1543م) ويوهانس كبلر ( Keplerت
1630م) وغاليليو غاليلي (ت 1642م) زعزعت الثّقة مبفاهيم الكنيسة
وعززت ثقة املفكرين الغربيني بقدراهتم وإجنازاهتم العلمية،
ورربت مصداقيّتهاّ ،
كل مكتشف جديد،
ّ
فاستمر البحث العلمي وحت ّدي الكنيسة ،وكان ظهور ّ
كل نظريّة حديثة ،مبثابة معول يساهم يف هدم اهليكل املعريف الكنسي؛
وبروز ّ
لذلك تالحقت الضرابت املوجعة للكنيسة من نيوتن (ت 1757م) ،ولينيوس
(ت 1778م) ،والفوازيه (ت 1794م) ،وكلود برانرد (ت 1878م)،
وداروين (ت 1882م) ،حت تالشت هيمنة الكنيسة شيئاً فشيئاً ،ومل يعد
املطلوب إصالحها كما ظهر ذلك يف حركة مارثن لوثر (ت 1546م) وجان
كالفن (ت 1564م) اليت نتج عنها حرب الثالثني عاماً (1618م –
1648م) وكانت نتائجها كارثيّة على دول أورواب ،مل يعد املطلوب إصالحها
بل أصبح املطلوب هدمها ،فانتهى األمر إىل تسفيه التّعاليم الكنسيّة الكهنوتيّة
لخص العبارة
ورد مفاهيمها وتعاليمها
برمتها ّ
وتصوراهتا املعرفية كلّها .وت ّ
ّ
ّ
الشهرية للفيلسوف األسكتلندي دافيد هيوم ( Humeت 1776م) الواردة
يف كتابهAn Enquiry Concerning Human ( :
) Understandingنظرة العلماء للكنيسة ومعارفها ومناهجها يف القرن
الـ18م ،حيث يقول" :إذا تناولت أيدينا كتاابً  -كائناً ما كان  -يف
الالهوت أو يف امليتافيزيقا املدرسية مثالً ،فلنسأل :هل حيتوي هذا الكتاب
على أي تدليل جتريدي يدور حول الكميّة والعدد؟ ال؛ هل حيتوي على أي
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تدليل جترييب يدور حول احلقائق الواقعة القائمة يف الوجود؟ ال؛ إذن فاقذف به
يف النار؛ ألنه يستحيل أن يكون مشتمالً على شيء غري سفسطة ووهم".
وقد صحب اهنيار الكنيسة بتعاليمها ومفاهيمها عن الكون واإلنسان
واحلياة واجملتمع ،صحب ذلك تنامي الثّقة عند الغرب بقدرات العقل البشري
حيل شيئاً
على كشف أسرار الكون والطبيعة واإلنسان .فبدأ العقل يف الغرب ّ
حمل "إله" الكنيسة والهوهتا ،وظهرت نزعة عقالنية تفسر الظواهر
فشيئاً ّ
كل قيد
الكونية ،وحتلّل املعطيات اجملتمعية وفق رؤية عقلية صرفة ّ
متحررة من ّ
حترر الفكر
كنسي أو ديين .وبتعبري ول ديورانت يف كتابه( :قصة احلضارة) " ّ
هبذا من أساطري الكتاب املقدس وتعاليم الكنيسة ،وبرز العقل متألقاً يف عظمة
وحي جديد ،وطالب ابلسيادة والسيطرة يف كل جمال وميدان ،وعرض إصالح
التعليم وال ّدين واألخالق واألدب واالقتصاد واحلكومة مبفهومه املشرق".
وهكذا برزت أفكار جديدة عن اإلنسان ،وعن العقل واملعرفة ،وعن اجملتمع،
وعن السياسة ،وعن االقتصاد ،وعن الدولة واحلكم والقانون .فظهرت آراء
فرنسيس بيكون (ت 1626م) ،ورينيه ديكارت (ت 1650م) ،وبليز
ابسكال (ت 1662م) ،وابروخ سبينوزا (ت 1677م) ،وتوماس هوبز (ت
1679م) ،وجون لوك (ت 1704م) ،ومونتسيكيو (ت 1755م) ،وفولتري
(1778م) ،وجان جاك روسو (1778م) ،وآدم مسيث (ت 1790م)،
وإميانويل كانط (ت 1804م) ،وجريمي بنتام (ت 1832م) ،وجون
ستيوارت ميل (ت 1873م) ،وغريهم ممن ساهم يف إرساء قواعد الفكر الغريب
احلديث.
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قصة تش ّكل الفكر الغريب احلديث كما يرويها مؤرخو
هذه هي خالصة ّ
وبغض النظر هنا عن التدقيق يف اتريخ الغرب الفكري ،ومتييز اجلانب
الغرب.
ّ
يسمى ابملعجزة الغربية
احلقيقي فيه من اجلانب األسطوري املبالغ فيه تروجياً ملا ّ
اليت أنتجت حضارة التنوير واحلداثة ،بغض النظر عن هذا كله ،حيسن بنا
الوقوف عند ماهية هذا الفكر الغريب ملعرفة حقيقته ث لبيان فساده.

ماهيّة الفكر الغريب:
يذكر صموئيل هانتنغتون يف كتابه( :صدام احلضارات) أ ّن من
السمات الرئيسية للغرب اليت تع ّد جوهر احلضارة الغربية ،الفصل بني السلطة
ّ
الروحية والسلطة الدنيويّة الذي "أسهم إىل ح ّد كبري يف تطوير احلريّة يف
الغرب" .ويقول" :اترخيياً ،كانت اهلويّة القوميّة األمريكية تعرف ثقافياً برتاث
احلضارة الغربية ،وسياسياً مببادئ القانون األمريكي الذي يتّفق عليه األمريكيون
بشكل إمجاعي :احلريّة ،الدميقراطية ،الفردانيّة ،املساواة أمام القانون،
اخلاصة" .وينقل عن آرثر م شليزجنر األصغر قوله" :أورواب
الدستوريّة ،امللكيّة ّ
هي املصدر ...املصدر الفريد ألفكار احلريّة الفرديّة والدميقراطيّة السياسية
وحكم القانون وحقوق اإلنسان واحلريّة الثّقافية ...هذه كلّها أفكار أوروبيّة
وليست آسيويّة وال أفريقية وال شرق أوسطيّة ،إال ابلتّبين" ،ث يقول بعدها :إ ّن
هذه األفكار "هي اليت جتعل احلضارة الغربيّة فريدة" .ويقول فيليب نيمو يف
كتابه( :ما هو الغرب؟)" :ميكن التعريف يف مقاربة أوىل ابحلضارة الغربية:
20

احلرايت الفرديّة ،والعقالنية النقديّة ،والعلم،
بدولة القانون ،والدميقراطية ،و ّ
اخلاصة" .ويقول املؤرخ نيال فرغسون يف
احلر املرتكز على امللكيّة
ّ
واالقتصاد ّ
كتابه" :)Civilization: The West and the Rest) :منجزات
احلضارة الغربية :الرأمساليّة والعلم وحكم القانون والدميقراطية" .ويقول املؤرخ
السري رامسي ميور  Miurيف كتاب) :القانون واحلريّة يف حضارة الغرب):
"إذا شبهنا حضارة الغرب جبسم حي ،كانت احلريّة هيكله العظمي وعصبه،
والقانون حلمه وحواسه .على هذا قامت احلضارة الغربيّة" .وح ّددت منظمة
القيم األوروبيّة ( )EuropäischeWerte.infoيف كتاب أصدرته بعنوان
( Definition of the most basic European Values and
ست قيم
ّ ،)their significance for our modern society
أساسيّة أوروبيّة هي :التفكري اهليوماين (املرّكز على فرديّة اإلنسان) ،العقالنيّة،
العلمانيّة ،سيادة القانون ،الدميقراطيّة ،وحقوق اإلنسان .ويؤّكد ميالن
زافريوفسكي ( Zafirovskiيف كتابه :التّنوير وآاثره على اجملتمع احلديث
The Enlightenment and Its Effects on Modern

 )Societyعلى أ ّن القيم اليت يتميّز هبا الغرب وتش ّكل أسس حضارته
املتميّزة هي العلمانيّة ،وال ّدميقراطية ،والعقالنيّة ،والتّق ّدم ،والرأمساليّة ،واحلريّة،
واحلداثة ،والتع ّدديّة ،وسعادة الفرد ،والعلم ،واملساواة؛ وهذه كلّها نتاج التّنوير
واحلركة الفكريّة والثّورة الثقافيّة يف أورواب الغربيّة .وإذا اعتمدان هذه األقوال
مر معنا حول نشأته ،ميكن
املعرفة مباهيّة الفكر الغريب ،واستحضران معها ما ّ
ّ
أن نعطي صورة مبلورة تضبط األسس اهليكليّة البنائيّة ملبدأ الغرب وحتصر
أركان حضارته وثقافته.
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توصل العقل الغريب إىل نتيجة تش ّكل قاعدته
فبعد صراع مع الكنيسة ّ
التحرر من
الفكرية وعقيدته وهي :العلمانية (الالئكية) اليت تعين فيما تعنيه ّ
قيود الكنيسة والتخلّي عن حكم ال ّدين (اإلله) ،واالعتماد على العقل البشري
متسلّحاً ابملنهج العلمي يف ورع نظام لإلنسان الغريب بوصفه الفردي واجلمعي
احلرية  -ببعدها الفكري والسياسي
ّ
يسري شؤونه يف احلياة .فكانت ّ
واالقتصادي واجملتمعي  -املنبثقة عن العلمانية (الالئكية) هي املفهوم احملوري
تصوره للنظام املنظّم لشؤون الفرد واجملتمع والدولة؛ فهي
الذي بىن عليه الغرب ّ
إذن املنطلق ،وهي أيضاً الغاية؛ ولذلك كانت هذه الفكرة مق ّدسة عند الغرب
دولة وشعباً .ومتثّل ال ّدميقراطية اليت أخذ هبا الغرب اهليكل النظامي واإلطار
السياسي املؤطّر لفكرة احلريّة .وعليه ،فمن حيث املبدأ الذي هو عقيدة عقلية
ينبثق عنها نظام؛ فإ ّن املبدأ الغريب يقوم على العقيدة العلمانية (الالئكية) اليت
انبثق عنها النّظام الدميقراطي .ويعرف هذا املبدأ الغريب ابملبدأ الرأمسايل من
ابب تسمية الشيء أببرز ما فيه ،وهو النظام االقتصادي املبين على فكرة حريّة
مير" ( Laissez
امللكيّة اليت ّ
تلخصها العبارة الشهرية" :دعه يعمل ،دعه ّ
يسمى أحياانً ابملبدأ الرأمسايل الليبايل
 ،)faire, laissez passerوقد ّ
( )liberal capitalismإبرازاً لفكرة احلريّة أو إبرازاً للفلسفة اليت أنتجته.
و ّأما من حيث احلضارة اليت هي جمموع مفاهيم عن احلياة تتبناها ّأمة
أهم املفاهيم احلضارية الغربيّة اليت يتبناها اإلنسان الغريب وتعمل دول
ما ،فإ ّن ّ
الغرب على تركيزها يف جمتمعها ونشرها يف العامل أبكمله هي:
العلمانية (الالئكية) :وهي  -كما سلف  -عقيدة الغرب وأساس
حضارته.
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الدميقراطية شكالً ومضموانً :أي كشكل من أشكال احلكم (وتشمل
أموراً منها االنتخاابت وسيادة القانون والفصل بني السلطات) وكمنظومة
يسمى ابحلرّايت األساسيّة.
قيمية قائمة على ما ّ
كل شيء.
العقالنيّة ( )Rationalismمبعىن حتكيم العقل يف ّ

العامة أببعادها الفكرية والسياسيّة واالقتصادية واجملتمعيّة.
احلريّة الفرديّة و ّ
الفردانية (.)Individualism

التع ّددية ( )Pluralismأببعادها الفكرية والثّقافية والسياسيّة
واجملتمعيّة.
حقوق اإلنسان ( ،)Human rightsوتشمل فكرة املساواة
يسمى ابلنوع
تفرعت فكرة املساواة بني ما ّ
( )Equalityككل ،وعنها ّ
االجتماعي (.)Gender Equality
كتصور للحياة حي ّدد معىن السعادة ،وهبا
النفعيّة ()Utilitarianism
ّ
ارتبطت فكرة الل ّذة ( )Hedonismوفكرة الرفاهيّة ( )Welfareكمقياس
غائي.
و ّأما من حيث الثّقافة اليت هي جمموع معارف ،فالسائد اآلن يف الغرب
التخصصات
إطالق مصطلح العلوم عليها مع الفصل بينها حسب اجملاالت و ّ
يسمى أحياانً ابلعلوم
يسمى ابلعلوم الطبيعية أو ما ّ
واملناهج؛ فعندهم ما ّ
ال ّدقيقة  Exact sciencesوتشمل العلوم الطبيعية (مثل :الكيمياء،
البيولوجيا ،الفيزايء) والعلوم الصوريّة ( Formal sciencesمثل:
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سمى ابلعلوم اإلنسانية واالجتماعية وهو
الرايريات ،املعلوماتيّة) ،وعندهم ما ي ّ
املصطلح الغالب أو ابلعلوم السلوكية أو ابلعلوم العقلية (الروحية أو املعنويّة).
والعلوم اإلنسانية االجتماعية هي املعدودة رمن الثّقافة ،وتشمل علوماً عدة
منها :علم االجتماع ،والنفس ،واالقتصاد ،واإلنثروبولوجيا (علم اإلنسان)،
والفلسفة ،واللسانيات ،واحلقوق (التشريع والقانون) ،والسياسة وغري ذلك.
تفرع عنها من مناهج حبثية يف خمتلف
وهذه املعارف ّ
املسماة ابلعلوم ،وما ّ
اجملاالت (مثل :املنهج التارخيي والوصفي واالستقرائي واإلحصائي )...ومناهج
نقديّة (مثل :املنهج االنطباعي  Impressionismوالشكلي (اللغوي)
والبنيوي
Functionalism
والوظيفي
Formalism
 Structuralismوالتفكيكي  ،)Deconstructionمبنيّة كلّها على
ومؤسسة على أساس فكرته عن احلياة ،كما ّأهنا متأثّرة
وجهة نظر الغرب ّ
مبنهجه العقالين أو ابلطريقة العلمية التجريبية ،ما جيعل الفصل بني املوروعي
والذايت فيها من أصعب األمور وحيتاج إىل يقظة وحذر للتمييز بني البحث
اجملرد والبحث الذايت املتأثّر بقاعدة الغرب الفكرية ومنهجه.
الفكري املوروعي ّ
وعلينا هنا وحنن نتناول الثقافة الغربيّة ابلبحث والنقض أن ننبّه إىل لزوم
التمييز بني أمرين :بني اجلانب النظري واجلانب العملي .فاجلانب النظري
يسمى ابلعقل النظري يشمل الثّقافة الغربيّة ككل ،وما نتج
للفكر الغريب أو ما ّ
االجتاهات واملناهج
عنها من معارف ومباحث ،فيشمل مجلة من التيّارات و ّ
واملذاهب اليت تعىن هبا الفلسفة الغربية مثالً وما يسمى ابألبستمولوجيا املعنيّة
بغض النّظر عن الناحية العملية
ابلبحث يف نظرية املعرفة يف املاري واحلاررّ ،
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التطبيقية وأثرها على اجملتمع والدولة والفرد من حيث صياغة األفكار واألنظمة
والسلوك .وعليه ،فال يعنينا مثالً يف هذا السياق من حبثنا العملي حدسية
برجسون ،وال حتليلية راسل ،وال تشاؤمية شوبنهاور أو غري ذلك من نظرايت
تع ّد من صميم الثّقافة الغربيّة؛ ّإال ّأهنا ال كبري أثر هلا يف الصياغة العملية ملبدأ
الغرب وحضارته كما مها عليه اآلن .ففي الغرب مجلة من التيّارات والنّظرايت
واملذاهب الفكريّة ،وهي يف حقيقتها ليست سوى إفراز من إفرازات احلضارة
الرد أو النقد هلا ،فكان
الغربيّة نفسها مبفاهيمها املهيمنة وإن ظهرت يف شكل ّ
منها املؤثّر كالفلسفة النسويّة ( )Feminismومنها غري املؤثّر؛ فوجب عدم
االغرتار هبذا ،والتّفريق بني األمرين ،أي التفريق بني األفكار كمعارف
وترسخت
أتسس عليها املبدأ وصيغت وفقها احلضارةّ ،
واألفكار كمفاهيم ّ
كمقاييس وقيم يف اجملتمع خيضع هلا الفرد واجلماعة وتقوم عليها الدولة
نتعرض يف هذا الكتاب إىل هذه التيّارات
أبنظمتها ومعاجلاهتا .ومع أنّنا مل ّ
عامةّ ،إال
مسمى الثقافة الغربيّة ّ
واالجتاهات واملذاهب الفكريّة املندرجة رمن ّ
ككل مل يهمل األسس اليت قامت عليها وأفرزهتا.
أن نقضنا للفكر الغريب ّ
هذا هو الفكر الغريب ،مبدأ وطريقة وحضارة وثقافة ،الذي نروم نقضه،
وهو إبمجال التّفكري الغريب (األورويب  /األمريكي) املوصوف ابلتفكري العقالين
املسمى ابلتجرييب ( )Experimentalأو العلمي
ومنهجه
ّ
املسمى بفكر التّنوير ( )Enlightenmentأو
( ،)Scientificونتاجه ّ
املسماة
املسمى ابلرأمسالية ،وعقيدته ّ
بفكر احلداثة ( ،)Modernityومبدؤه ّ
املسمى
ابلعلمانية (الالئكية) ،وطريقته يف نشر املبدأ وهي االستعمار ،ونظامه ّ
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املسماة ابللّيبالية بنزعتها
ابل ّدميقراطية ّ
احلرية ،وفلسفته ّ
املؤسس على فكرة ّ
املسمى ابلنفعيّة
وتصوره للحياة
الفردانية ()Individualism
ّ
ّ
(.)Utilitarianism

نقض طريقة التّفكري الغربيّة
البحث يف طريقة التّفكري الغربيّة هو حبث يف كيفية إنتاج الغرب
لألفكار ،مهما كانت هذه األفكار ،فيشمل البحث يف كيف يستم ّد الغرب
فكره ،ومن أين ،أي يشمل البحث يف املنهج الذي يسلك للوصول إىل معرفة
ما ،ويشمل أيضاً مصدر استمداد الفكر .وكما سبق بيانه ،فإ ّن الغرب يق ّدم
نفسه كرائد للمنهج العقالين والعلمي؛ فتكون طريقة تفكريه مبنيّة على هذين
العنصرين أي على العقالنية والعلم.

العقل والعقالنية:
ّأما العقالنيّة ( )Rationalismفلها يف الثّقافة الغربيّة معان ع ّدة،
منها املعىن الفلسفي اخلاص الذي يذكر يف مقابل اإلمبيقية
العام ،وهو كما بيّنه جون كوتنغهام يف
( ،)Empiricismومنها املعىن ّ
كتابه( :العقالنية فلسفة متج ّددة)" :االلتزام مبقاييس العاقلية
حمل عنايتنا يف هذا املقام؛ ذلك أ ّن
[ ."]Rationalityوهذا املعىن العام هو ّ
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القاسم املشرتك بني املف ّكرين الغربيني كلّهم االتّفاق على جعل العقل  -بغض
النظر عن أدواته يف التحليل واحلكم  -هو احلاكم ،أي هو املرجع يف احلكم
على األشياء واألمور وليس ال ّدين .يقول كرين برينتون يف كتابه( :تشكيل
العقل احلديث)" :تنزع العقالنيّة إىل إسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو غييب
من الكون ،وأبقت فقط على الطبيعي الذي يؤمن املفكر العقالين أنّه قابل
األعم الوسائل اليت يعرفها
للفهم يف النهاية ،وأ ّن سبيلنا إىل فهمه يف الغالب ّ
وتلخص منظمة القيم األوروبيّة يف
أكثران ابسم مناهج البحث العلمي"ّ .
كتاهباDefinition of the most basic European :
املضادة للنظرة الكنسية يف نقاط هي:
) )Valuesمعايري العقالنية احلديثة
ّ
 )1العقل فوق اإلميان )2 .العقل مصدر القرار وليس اإلميان )3 .العقل
يتجاوز ال ّدين واملطلقيّة حبريته يف التفكري والفعل )4 .اخلري هو املعقول وليس
عرفه اإلجنيل )5 .تقومي األمور حبسب االعتبارات العقالنيّة وليس الدينيّة.
ما ّ
فالغرب إذن عقالين مبعىن أنّه ختلّى عن ال ّدين وأصبح يعتمد العقل،
يسمى عنده
والعقل وحده ،كحاكم .وتظهر حاكمية العقل عند الغرب فيما ّ
ابملبادئ ( )Principlesوالقيم ( )Valuesواملعايري ( )Normsاليت
ككل :مبدأ وحضارة وثقافة .والقيم عنده مبعىن
ّ
تلخص أسس الفكر الغريب ّ
أبهنا خري أو
اجملردة حول األشياء واألفعال من حيث وصفها ّ
ّ
التصورات الكليّة ّ
شر ،وحسنة أو قبيحة ،وصائبة أو خاطئة ،وأخالقية أو غري أخالقية ،وابلتّايل
ّ
املقررة واملتبناة عنده من انحية
فهي مرغوب فيها أو مرغوب عنها .فتع ّد القيم ّ
كمقياس ملا هو خري أو حسن عند الفرد أو اجلماعة ،ومن انحية اثنية
27

وموجه للسلوك الفردي واجلمعي .و ّأما املبادئ ،فمنهم
كمقياس كلّي مرشد ّ
يفرق .ومن ّفرق فليس ابعتبار املعىن،
يفرق بينها وبني القيم ،ومنهم من ال ّ
من ّ
التغري ،وأما
إّّنا ابعتبار الثّبات واخلصوصيّة؛ فع ّد بعض القيم قابلة للنسبيّة و ّ
احلرية والعدالة
املبادئ فقيم اثبتة ال ّ
تتغري ،كما ّأهنا إنسانيّة كونيّة ومنها ّ
واملساواة والعلمانيّة .و ّأما املعايري فهي عنده جمموعة قواعد سلوكيّة جزئيّة معيّنة
جبانب القانون منبثقة عادة عن القيم ومرتبطة ابألخالقيات والتقاليد السائدة
يف جمتمع ما حت ّدد السلوك املقبول أو املرفوض .فهذه القيم واملبادئ واملعايري
يسمى ابأليديولوجيا
الغربيّة انشئة عن وجهة نظر الغرب يف احلياة أو ما ّ
القائمة على فصل ال ّدين عن احلياة وحتكيم العقل وحده؛ وذلك جبعل النفعيّة
تعب عن
هي األساس يف حتديد معىن اخلري و ّ
الشر ،واحلسن والقبيح؛ فهي ّ
فلسفة الغرب املتعلّقة ابألشياء واألفعال من حيث املقياس ومنه اإلحجام
واإلقدام ،ومن حيث احلكم ومنه الثواب والعقاب ،ومن حيث القصد والقيمة
املراعاة ابلعمل.
فهم قد اعتمدوا يف حتديد اخلري أو احلسن يف الفعل على عواقبه أو
يسمى عندهم ابلنظرة "العواقبية"
نتائجه ،وهو ما
ّ
اخلري
( .)Consequentialismوبناء عليه قالوا :إ ّن الفعل احلسن أو ّ
وابلتايل املطلوب أو املرغوب فيه هو الفعل الذي ينتج منفعة لإلنسان .واملنفعة
كل سبب إلجياد ل ّذة؛ إ ّهنا
 كما ّكل ل ّذة أو ّ
عرفها جريمي بنتام  -هيّ " :
القدرة الكافية يف غرض معني على إنتاج ربح أو نفع أو امتياز أو ل ّذة أو خري
أو سعادة" .وهكذا حت ّدد النفعيّة ( )Utilitarianismغاية اإلنسان بسعيه
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إىل احلصول على السعادة ،وهذه السعادة تتح ّقق بكل ما ينفعه ،وما ينفع
اإلنسان هو الل ّذة .وهذا الرأي هو السائد يف الغرب ،وهو الذي يش ّكل
الرفاهية
التصور العملي الغريب للحياةّ ،إال ّأهنم ّ
ّ
يعبون عنه حديثاً مبفهوم ّ
يقوم الفعل للقبول األخالقي أو الرفض ولع ّده حسناً
( )Welfareفيقولونّ :
أو قبيحاً حبسب ما حي ّقق من رفاه لإلنسان بوصفه الفردي أو اجلمعي ،وما
القيم واملعايري املوروعة ّإال لتحقيق ذلك .فالنتيجة واحدة وهي النفعيّة اليت
يقررها العقل البشري ،وال دخل لل ّدين أو اإلله فيها .ولكي يثبت العقالنيون
ّ
فإهنم يوردون
الشر مبفرده وعدم احلاجة لل ّدينّ ،
قدرة العقل على إدراك اخلري و ّ
يسمى مبعضلة يوثيفرو ( )Euthyphroاألفالطونيّة اليت حاصلها :هل
ما ّ
الفعل خري ألن هللا أمر به ،أم أ ّن هللا أمر به ألنّه خري؟ فإن قلت ابلفرريّة
األوىل ،قالوا :معىن هذا أ ّن األفعال ال قيمة حقيقية هلا ،وإّنا هي اعتباريّة
خارعة إلرادة هللا ،فلو مل أيمرك اإلله ابلعدل ملا عدلت ،مع أ ّن العدل حقيقة
عند البشر قاطبة ال تستقيم احلياة بدونه .وإن قلت ابلفرريّة الثانيّة ،قالوا :إذا
كان الفعل خرياً ومعياره يف ذاته ،فهو مست ّقل عن اإلله وميكن للعقل إدراكه
دون احلاجة إىل اإلله .وهكذا أقام الغرب بعقالنيته منظومته القيمية مستبعداً
ال ّدين.
وهذه املعضلة اليوثيفريّة األفالطونيّة اليت بنيت عليها نظرة الغرب
العقالنية  -سواء منها العواقبية أم املثاليّة  -إىل مسألة القيم واألخالق ككل
تبر استبعاد ال ّدين من احلياة ،هذه "املعضلة" ليست يف
ابعتبارها ّ
حجة عقليّة ّ
تصورهم لإلله
حقيقتها سوى مغالطة؛ ّ
ألهنا ّ -
بغض النظر هنا عن سوء ّ
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وفساد معتقدهم  -أسست على أساس خاطئ وهو التسليم أب ّن األفعال لذاهتا
فيها اخلري والشر أو احلسن والقبح فيتأتى للعقل إدراكها وحتديد املرغوب فيه
واملرغوب عنه ،مع أن هذا ابطل.
أما ابلنسبة للخري والشر فهو وصف لألفعال من حيث أثرها يف نظر
اإلنسان ،ومن حيث اإلقدام عليها واإلحجام عنها ،فاإلنسان حيـب أشـياء
تقـع منه أو عليه يف الدائرة اليت يسيطر عليها والدائرة اليت تسيطر عليه ،ويكره
أشياء فيهما ،فيحاول أن يفسر هذا احلب وهذه الكراهية ابخلري والشر ،ومييل
ألن يطلق على ما حيب أنه اخلري ،وعلى ما يكره أنه الشر .وكذلك أطلق على
أفعال ّأهنا خري وعلى أفعال أخرى ّأهنا شر على أساس ما أصابه منها من
نفع ،أو ما حلقه منها من ررر.
واحلقيقة أن األعمال اليت تقع من اإلنسان يف دائرته ال توصف أبهنا
ألهنا جمرد أفعال فقط ليس هلا وصف اخلري أو الشر ابعتبار
خري أو شر لذاهتاّ ،
ذاهتا ،وإّّنا جاء كوهنا خرياً أو شراً بناء على اعتبارات خارجة عن ذات
األعمال ،فقتل النفس اإلنسانية ال يسمى خرياً وال شراً ،وإّنا يسمى قتالً
فقط .وكونه خرياً أو شراً إّّنا جاء من وصف خارج عنه؛ ولذلك كان قتل
احملارب خرياً وقتل املواطن أو املعاهد أو املستأمن شراً ،فيكافأ القاتل األول،
ويعاقب القاتل الثاين ،مع أهنما عمل واحد ليس فيه متييز .وإّّنا اخلري والشر
آت من العوامل اليت تسري اإلنسان للقيام ابلعمل والغاية اليت يهدف إليها من
القيام به .فالعوامل اليت سريت اإلنسان للعمل والغاية اليت يهدف إليها مها
اللذان عيـنا وصف العمل ابخلري والشر ،سواء أحب اإلنسان أو كره ،وسواء
أصابه منه نفع أو ررر.
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أما األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه يف الدائرة اليت تسيطر عليه
فإن اإلنسان يصفها ابخلري أو الشر تبعاً حملبته وكراهيته ،أو نفعه وررره ،لكن
هذا الوصف ال يعين أنه وصف هلا يف حقيقتها ،فقد يرى شيئاً خرياً وهو شر،
وقد يراه شراً وهو خري         ﴿ :
.﴾           
هذا ابلنسبة للخري والشر ،وأما ابلنسبة ملوروع احلسن والقبح فإنه
وصف األفعال من حيث حكم اإلنسان عليها ومن حيث العقاب والثواب
عليها ،وأعمال اإلنسان هي مادة فقط ابعتبار ذاهتا جمردة عن كل مالبساهتا
واعتباراهتا .وكوهنا مادة ال توصف ابحلسن أو القبح لذاهتا ،وإّّنا توصف بذلك
من جهة مالبسات خارجة عنها ،واعتبارات آتية من غريها .وهذا الغري الذي
يبني الفعل من كونه حسناً أو قبيحاً ال ميكن أن يكون العقل؛ أل ّن العقل
عررة للتفاوت واالختالف والتناقض ،إذ قياسات العقل للحسن والقبح تتأثر
ابلبيئة اليت يعيش فيها بل تتفاوت وختتلف ابلعصور على تعاقبها ،فإذا ترك
قياس القبح واحلسن للعقل كان الشيء قبيحاً عند فئة من النّاس وحسناً عند
آخرين ،بل قد يكون الشيء الواحد حسناً يف عصر ،قبيحاً يف عصر آخر .مع
أن وصف الفعل ابلقبح أو احلسن جيب أن يكون سارايً على مجيع بين
اإلنسان يف مجيع العصور؛ ولذلك كان ال بد من أن يكون بيان الفعل من
كونه حسناً أو قبيحاً آتياً من قوة وراء العقل ،وهو هللا سبحانه.
واإلنسان أعطى نفسه صالحية احلكم على الفعل أبنه حسن أو قبيح
قياساً على األشياء ،فإنه ملا وجد أنه استطاع أن حيكم على الشيء املر أبنه
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قبيح وعلى الشيء احللو أبنه حسن ،وعلى الشكل البشع أبنه قبيح وعلى
الشكل اجلميل أبنه حسن ،رأى أنه يستطيع احلكم على الصدق أبنه حسن
وعلى الكذب أبنه قبيح ،وعلى الوفاء أبنه حسن وعلى الغدر أبنه قبيح،
فأعطى نفسه صالحية احلكم على األفعال أبهنا حسنة أو قبيحة؛ وبناء على
حكمه هذا ورع العقوابت على الفعل القبيح وورع املكافآت على الفعل
احلسن مع أن الفعل ال يقاس على الشيء ،فإن الشيء يدرك احلس فيه املرارة
واحلالوة والبشاعة واجلمال فيمكنه أن حيكم عليه ،خبالف الفعل فإنه ال يوجد
فيه شيء حيسه اإلنسان حت حيكم عليه هو ابلقبح أو احلسن ،فال يتأتى أن
حيكم عليه ابحلسن أو القبح مطلقاً من نفس الفعل.
وعليه ،فإ ّن قياسات اإلنسان للخري والشر ،وللحسن والقبح ،قياسات
متفاوتة متناقضة لصدورها عن عقل قاصر ،وشعور متفاوت غري اثبت؛ فال
يصح إذن أن يرتك قياس اخلري والشر واحلسن والقبح لإلنسان؛ ألنّه جيعلها
ّ
خمتلفة من عصر إىل آخر ،ومن فئة إىل أخرى ،وهو ما خيالف واقع املبادئ من
كل العصور؛
كوهنا عاملية يسري وصفها للفعل على مجيع بين اإلنسان يف ّ
تبني لإلنسان اخلري والشر ،واحلسن
لذلك ،كان ال ب ّد من قوة وراء العقل ّ
والقبح ،وحت ّدد له تبعاً لذلك ما جيلب من مصاحل وما يدرأ من مفاسد ،وهذه
القوة هي خالق اإلنسان وهو هللا سبحانه وتعاىل ﴿    
.﴾  
وال يقال هنا ،إ ّن االختالف والتباين ليس ابلضرورة أن يكون سلبياً،
لتطور
فقد يكون إجيابياً ّ
تتطور القوانني الغربيّة ّ
التطور والتق ّدم؛ وهلذا ّ
داالً على ّ
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اجملتمعات والنّاس .ال يقال هذا؛ ألن املعاجلات يف أصلها هي أحكام منظمة
لعملية إشباع اإلنسان حاجاته العضوية وغرائزه ،من حيث هو إنسان،
فاألصل يف النظام أن ال يعاجل مشاكل اإلنسان بوصفه الفردي أو بوصفه
يعيش يف عصر ما ويف مكان ما ،إّنا يعاجل مشاكله ابلنظر إليه كإنسان هو
الذكر واألنثى ،وهو العريب واألعجمي ،وهو األبيض واألسود ،وهو إنسان
املاري واحلارر واملستقبل .واإلنسان من حيث هو إنسان ،ال خيتلف حسب
الزمان واملكان ،فال فرق بني إنسان هذا العصر وبني إنسان العصور السابقة؛
حيس ابجلوع والعطش،
فإنسان هذا العصر شأنه شأن إنسان العصر السابقّ ،
ويشعر ابخلوف والشبق؛ أل ّن احلاجات العضوية والغرائز واحدة يف اإلنسان ال
تغري يف
ختتلف من فرد إىل آخر أو من عصر إىل عصر آخر .وما يرى من ّ
تغرياً يف ذات اإلنسان ،إّنا يف أشكال احلياة.
حياة اإلنسان هو يف واقعه ليس ّ
فاإلنسان األول سكن الكهوف وركب احلصان ،وإنسان اليوم يسكن
انطحات السحاب ويركب الطائرة .ولو دققنا النظر لوجدان الدافع لسكىن
الكهف وركوب احلصان عند اإلنسان األول هو الدافع نفسه لسكىن العمارة
لكل زمان
وركوب الطائرة عند إنسان هذا العصر؛ ومن هنا فإن النظام الصاحل ّ
ومكان هو النظام الذي يضع معاجلات ملشاكل تنطبق على كل إنسان بغض
النظر عن لونه وجنسه وعرقه ومكانه وزمنه.
و ّأما القيم ،فقد أخطأ العقل الغريب يف حبثها من أربعة وجوه:
احلرية والكرامة
ّ
األول ،أ ّن القيم اليت يتح ّدث عنها مفكرو الغرب ،مثل ّ
الرمحة والنّزاهة والتّسامح والتّضامن وغري ذلك ،هي مفاهيم
والعدل واملساواة و ّ
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جمردة ال يدرك معناها ّإال إذا ارتبطت مبحسوسات ،أي مبصدر تل ّقيها
ّ
جمردة إّّنا
ومبعاجلات تطبيقية؛ وهلذا نرى البشر ال خيتلفون يف إقرارها كمفاهيم ّ
خيتلفون يف مصادر تل ّقيها وممارساهتا العمليّة ،وبناء عليه فمن التدليس القول
أبهنا تعين عند الغريب
مثالً :إ ّن املساواة قيمة كونيّة ومطلب إنساين مع علمنا ّ
غري الذي تعنيه عند املسلم ،وتعين يف الرأمسالية غري الذي تعنيه يف اإلسالم.
الثاين ،أ ّن القيم اليت يتحدث عنها الغربيون وحياولون التأكيد عليها يف
ألهنا متناقضة مع وجهة النّظر أو األيديولوجية
جمتمعاهتم غري قابلة للتح ّقق؛ ّ
تصور احلياة من زاوية نفعيّة .فالقيم إذا كانت من غري جنس وجهة
الغربيّة اليت ّ
تتحول إىل مقاصد وممارسات.
النّظر عن احلياة ّ
جمرد أفكار ولن ّ
فإهنا تكون ّ
وهذه حقيقة أدركها مجع من مفكري الغرب أنفسهم ما دعاهم إىل حماولة
املسماة أبخالق الواجب (.)Deontological ethics
إحياء النظريّة ّ
يتصورون إمكان التزام الغريب ابلقيمة لذاهتا دون النظر يف
وهذا يعين ّأهنم ّ
عواقبها ومنفعتها؛ أي ال تكذب ألن الكذب قبيح يف ذاته ،واصدق أل ّن
الصدق حسن يف ذاته .وهذه نظرة مثاليّة خياليّة غري قابلة للتح ّقق يف جمموع
األفراد يف الغرب لعدم وجود احلافز على التطبيق .فعلم اإلنسان أب ّن الصدق
حسن ال يرتتّب عليه تلقائياً االلتزام به؛ إذ ال ب ّد من دافع عقدي يصاحبه
وعما بعدها،
عما قبلها ّ
املدح وال ّذم .فاإلنسان الذي تفصل عقيدته الدنيا ّ
وتصور له احلياة واحدة هي احلياة الدنيا وعليه أن
وجتعل فردانيّته مركز الكونّ ،
ينهم من مل ّذاهتا بقدر املستطاع؛ هذا اإلنسان لن يعري للصدق اهتماماً ّإال
بقدر ما حي ّقق له من مصلحة .وال يقال هنا ،إ ّن القانون مبا ميثّله من سلطة
عقابية رادع وحم ّفز على االلتزام ،ال يقال هذا؛ أل ّن القانون ال يضبط السلوك
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البشري يف األزمنة واألمكنة كلها ،بل ربطه للسلوك هو ربط قاصر وحمدود
األثر ،فيحتاج املرء إىل حافز آخر عند غفلة القانون عنه.
الثالث ،أ ّن حتديد القيم ليس مسألة عقالنيّة يقوم هبا اإلنسان؛ ألنّه من
شأنه أن يرّكز على مفاهيم وقيم فيثبتها ويهمل أخرى حسب وجهة نظره يف
احلياة ،ومثال ذلك فإ ّن مفهوم العرض ال معىن له يف الغرب مع أنّه من املفاهيم
األساسيّة عند املسلمني ،والقيمة الروحية ال وجود هلا يف املنظومة القيمية
الغربيّة مع أ ّن املاليني من البشر متديّنة؛ فهو قد أمهلها ألنّه علماين وال يعىن
ابلناحية الدينيّة .ومن شأن اإلنسان أيضاً أن يفارل بني القيم ليختار
أفضلها ،وإن مل تكن متفارلة وال متساوية؛ إالّ أن اإلنسان ال يررى بذلك
بل يفارل ويساوي بينها .وهذه املفارلة واملساواة ال تكون بناء على القيمة
نفسها بل بناء على ما يصيبه هو منها ،وعلى ذلك بىن اإلنسان التّفارل
والتّساوي بني القيم على نفسه ،وما جتره هذه القيمة له من نفع أو رر؛
ولذلك جيعل نفسه املقياس أو جيعل األثر الذي يصيب ذاته من هذه القيم هو
املقياس ،فتكون يف احلقيقة مفارلة بني آاثر هذه القيم على نفسه ال بني القيم
ذاهتا .ومبا أن استعدادات بين اإلنسان ختتلف ابلنسبة آلاثر القيم؛ لذلك
ختتلف مفارلتهم بينها .فاألشخاص الذين تتغلب عليهم امليول املادية
وتتملكهم الشهوات ويهملون القيم األخرى غري املاديّة ،يفضلون القيمة املادية
وينصرفون لتحقيقها كما هو واقع احلال املشاهد احملسوس يف الغرب.
كل مفكري
الرابع ،أ ّن املنظومة القيمية الغربيّة ابطلة من أساسها؛ أل ّن ّ
يفرقوا عند النظر يف روابط السلوك
الغرب على اختالف مذاهبهم ونزعاهتم مل ّ
املسرية هلا والقصد منها ،فكان حبثهم كلّه حول القيم يتعلّق
بني املفاهيم ّ
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بضوابط السلوك وليس القصد منه .فالقيم اليت يتح ّدثون عنها ،وتبلغ املئات
احلب والرتكيز والتعاطف واالنضباط
مقسمة حسب اجملاالت ،كالنزاهة و ّ
ّ
احلرية والدميقراطية والشجاعة واملساواة
والتوارع والتفاهم والتسامح و ّ
واإلخالص والصدق وغري ذلك ،هذه القيم منها ما يندرج رمن مفاهيم
االنضباط اليت تتعلّق ابلفرد وعالقات األفراد فيما بينهم أو تتعلّق ابجلماعة يف
اجملتمع ،ومنها ما يندرج رمن الصفات اخللقيّة الفرديّة ،وهي كلّها ال تعلّق هلا
بقيم األعمال؛ ذلك أ ّن اإلنسان ،من حيث هو إنسان ،يقوم أبعمال ليشبع
معني حي ّدد له جواز القيام ابلعمل أو عدم
غرائزه وحاجاته العضويّة وفق مفهوم ّ
جوازه ،ولكنّه ال يقوم ابلعمل منضبطاً ابملفهوم وحده بل هو يراعي حتقيق
جمرد عبث .والقصد من العمل أي من
قصد من العمل الذي قام به ّ
وإال كان ّ
يسمى قيمة العمل .ومبا أ ّن احلضارة
أجل ماذا يقوم اإلنسان ابلعمل هو الذي ّ
الغربية تقوم على أساس فصل ال ّدين عن احلياة ،وإنكار أ ّن لل ّدين أثراً يف
أبهنا منفعة ،وجتعل مقياس األعمال النفعيّة ،فال توجد
وتصور احلياة ّ
احلياةّ ،
فيها قيم أخالقيّة أو روحيّة أو إنسانيّة إال صورايً ،وإّّنا توجد فيها قيم ماديّة
نفعيّة فقط .وهذه النظرة املادية النفعيّة هي اليت أفرزت شقاء اإلنسان أو بتعبري
إميل بريهية ( )Brehierيف كتابه (اجتاهات الفلسفة املعاصرة) ..." :إن
املعرفة املادية انتهت إىل حضارة صناعية موغلة يف املادية استأصلت إنسانية
اإلنسان وأفقدته ذاته وحولته إىل شيء وآلة" .وما مفاهيم االنضباط  -ومنها
املفاهيم اخللقيّة اليت يسميها الغرب ابلقيم  -اليت بدأ مفكرو الغرب يتح ّدثون
عنها ويرون لزومها وحاجة اجملتمع إليهاّ ،إال من امللحقات ابملبدأ الرأمسايل بعد
أن ابن فشله وأثره الكارثي على البشرية ،ومع ذلك فليست هي املقصودة
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بذاهتا لصحتّها إّّنا للمصلحة ،عمالً مبقولة فولتري  -كما أوردها ول ديورانت
يف قصة الفلسفة  ..." :-ال ب ّد للبلد ليكون صاحلاً أن يكون له دين .أريد
غشهم وسرقاهتم يل.
من زوجيت وخياطي وحماميي أن يؤمنوا ابهلل وبذلك يقل ّ
وإذا كان ال وجود هلل جيب علينا أن خنرتع إهلاً ."...فاخللق نفسه يف الفكر
الغريب الزم مبقدار ما حي ّقق من مصلحة أو منفعة.

العلم والطريقة العلمية:
إذا كان اإلنسان عند الغرب هو احلاكم ،فكيف حيكم؟ وكيف يستم ّد
معارفه اإلنسانيّة؟ وما هو املعيار الذي يقيس به احلقيقة؟ أسئلة منهجيّة متعلّقة
ابلطريقة املنتجة للفكر سأهلا الغرب بعد أن أزاح ال ّدين عن احلياة كمصدر
معرفة ومنهج ،فكان جوابه حمصوراً يف مذهبني :املذهب العقالين واملذهب
اإلمبيقي .فاملذهب العقالين ،يقول أبسبقية الفكر على الواقع فيعتمد على
العقل كمصدر معرفة وليس احلواس ،ويرى أ ّن العقل ،سواء ابحلدس
واالستنباط أم ابملعرفة القبلية الفطريّة ،هو معيار اليقني واحلقيقة وليس التجربة.
لتكون األفكار،
احلس هو املصدر الوحيد ّ
و ّأما املذهب اإلمبيقي ،فريى أ ّن ّ
وأ ّن املعرفة اإلنسانيّة بعدية حاصلة ابلتجربة واحلواس .وعن هذه الرؤيّة
سمى اإلمبيقية ابلتجريبية
اإلمبيقية تش ّكل املنهج العلمي التجرييب؛ وهلذا ت ّ
العتمادها على التجربة كمعيار للحقيقة أو املعرفة ،وعنها أيضاً انبثقت
فلسفات ع ّدة أثّرت يف األفكار املتعلّقة أبنظمة اجملتمع يف الغرب ،ومنها
الفلسفة املاديّة والنفعيّة والورعية والباغماتية وغريها.
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ونظراً ملا ح ّققه املنهج العلمي التجرييب من إجنازات واكتشافات سامهت
يف النهضة املاديّة املدنيّة الغربيّة ،فقد تبىن الغرب هذا املنهج كطريقة يف
التفكري ،وابلغ يف تقديرها إىل ح ّد التقديس ،وجعلها وحدها أساس التفكري
وعممها على مجيع األحباث إىل
ومعيار احلقيقة ،وح ّكمها يف مجيع األشياء ّ
ح ّد صارت فيه بعض املعارف املتعلّقة ابإلنسان واجملتمع وعالقاته جتري وفق
يسمى بفكرة احلتمية
هذه الطريقة العلميّة التجريبيّة بناء على ما ّ
( .)Determinismومع أ ّن ظهور نظريّة النسبيّة ونظريّة الكوانتم
( )Quantumواكتشافات اهلندسة غري التقليدية وغريها قد ش ّكك يف
مهد لقيام ثورة مضادة للعلم واملنهج
يقينية العلم وكذلك يف احلتمية؛ ما ّ
األول من القرن العشرين ،فحاول بعض
التجرييب واحلتميّة منذ املنتصف ّ
خاصة فيما يتعلّق بنظرته لإلنسان
مفكري الغرب نقد العلم وإبراز فشله ّ
ظل مسيطراً ممتلكاً للسلطة املعرفية يف
كظاهرة ماديّة طبيعية؛ ّإال أ ّن العلم ّ
الغرب ،وظلّت الطريقة العلمية هي مقياس التفكري ومعيار النقد وأساس
املعرفة؛ فال يعين الغرب بقوله التفكري العلمي أو التفكري النقدي سوى الطريقة
العلمية التجريبية.
واحلقيقة ،أ ّن هذه النظرة الغربية إىل العلم ابطلة من وجهني :ابطلة من
وجه اعتباره معرفة يف ذاته ،وابطلة من وجه اعتباره أساس التفكري.
التصور الغريب ليس
ّأما من حيث اعتبار العلم معرفة يف ذاته ،فإنّه يف ّ
فسر
جمرد منهج بل هو مضمون معرفة هي منتهى اإلدراك البشري ،وقد ّ
أوجست كونت ( Conteت 1857م) رائد الفلسفة الورعية طبيعة املعرفة
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العلمية من خالل تقسيمه املعرفة البشرية بعامة إىل أطوار ثالثة وهي:
الالهوت ،امليتافيزيقا والعلم .ففي املرحلة الالهوتية كان اإلنسان يفسر الظواهر
الطبيعية وفق افرتاض قوى غيبية تتمثّل يف آهلة ،ويف املرحلة امليتافيزيقية كان
اإلنسان مييل إىل التجريد وتعليل الظواهر الطبيعية بتفسريات منطقية ،أما يف
املرحلة العلمية فإن اإلنسان يدرس الطبيعة وفق منهج جترييب ،يفسرها من
خالله ،ويصوغ معرفة ورعية يف قالب علمي وصفي مي ّكن اإلنسان من
السيطرة على الطبيعة ،والتحكم فيها ،وتسخريها لصاحله .هذا ما زعمه
لكن العلم فشل فشالً ذريعاً فيما زعم و ّادعى ،ومل يق ّدم
أوجست كونت ،و ّ
لإلنسان معرفة متكاملة شاملة حول وجوده ،أو دوره أو غاايته؛ إذ ق ّدم
لإلنسان معرفة مادية انتهت به إىل حضارة صناعية وما بعد صناعية ،متيّزت
سخر اإلنسان
الكمي للعامل ،وسامهت يف أن ي ّ
إبيغاهلا يف التفسري الكيفي و ّ
الطبيعة ،إال ّأهنا أبعدته عن معرفة ذاته ،وإدراك كنه إنسانيته ،وشغلته عن
التدبر يف كينونته وصريورته؛ ذلك أ ّن العلم يعتب حبث اإلنسان عن غايته من
الوجود وسعيه إلدراك كنه حقيقة مصريه جمرد مباحث فلسفية :كسمولوجية
وأنطولوجية وميتافيزيقية ،تتجاوز معطيات الواقع املادي احملسوس ،فهي مسألة
ال ميكن حبثها ،وال فائدة منها .فطبيعة العلم طبيعة وصفية ،تعىن ابلعامل
والوجود من حيث الكيف والكم ،أي تعىن ابألشياء واألمور كما هي عليه،
ال كما جيب أو ينبغي أن تكون عليه؛ إذ يفسر العلم الظواهر من حيث
كمها؛ لذلك فهو أقرب إىل الوصف من التفسري؛ أل ّن التفسري يقتضي
كيفها و ّ
أموراً فوق الوصف ،وهي حبث أسباب وجود الظاهرة وغاايهتا .فوصف العلم
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لإلنسان ال يق ّدم تفسرياً حلقيقته؛ ألنه يتجاهل بيان الغاية منها .وحتليل العامل
كماً ،يساعد البشرية على فهم العامل من حيث وصفه؛ ولكنّه ال يق ّدم
كيفاً و ّ
للبشرية قواعد سلوكية أو مفاهيم غائية .والعلم ،وإن ق ّدم معرفة ما لإلنسان؛
بكل مظاهر حياته
إال أهنا معرفة جزئية تتعلّق جبزء من وجوده وعامله ،وال تفي ّ
وجوانب وجوده .قال هللا تعاىل      ﴿ :
 .﴾   فهناك أسئلة كثرية يعجز العلم عن اإلجابة عنها،
وأمهّها سؤال ملاذا؟ ملاذا وجد اإلنسان؟ وملاذا وجد الكون؟ وملاذا وجدت
احلياة؟ وهي كلّها أسئلة مصريية ابلنسبة لإلنسان ،تصاحبه يف حياته ،وال
يقر له قرار إال ابإلجابة عنها ،سواء أكان اجلواب
ميكن أن يهدأ له ابل ،و ّ
صحيحاً أم ابطالً .ويف هذا السياق يقول الكاتب والسياسي الفرنسي أندري
مالرو ( Malraux Andréت 1976م)" :حضارتنا هي األوىل يف
التاريخ اليت جتيب على سؤال :ما معىن احلياة؟ بال أدري" .عالوة على هذا،
فإ ّن من خصائص املنهج العلمي  -كما يقولون  -التق ّدمية
( )Progressivismوإعادة اإلنتاج ( ،)Prolificationومعىن هذا أ ّن
التطور ،وقابلة للتصويب والتعديل؛ ما
كل معرفة علميّة فهي قابلة للنماء و ّ
ّ
يعين أ ّن العلم ال يق ّدم معرفة هنائية فال يتأتى لإلنسان أن يبين عليها حياته
وأنظمته؛ وعليه ،فمن اخلطأ القول أب ّن العلم معرفة تكشف معىن احلياة،
وتفسر حقيقة الوجود اإلنساين.
ّأما اعتبار الطريقة العلميّة أساس التفكري فمنهج فاسد؛ وفساده آت
من جهات عديدة منها:
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معني يف البحث
أوالً :الطريقة العلمية يف حتقيق املعرفة هي منهج ّ
يسلك للوصول إىل معرفة حقيقة الشيء املبحوث عنه ،وتقوم على خطوات
معيّنة هي :املالحظة  +الفررية  +التجربة  +حتليل املعطيات (البياانت) =
االستنتاج .هذه هي خطوات الطريقة العلمية الكالسيكية ،وهناك جدل بني
تسمى
مف ّكري الغرب حول أسبقية املالحظة على الفررية أو العكس ،كما ّ
أحياانً ابسم املنهج االستقرائي ( - )Inductive Methodمتييزاً هلا عن
املنهج االستنباطي ( )Deductiveالعقالين  -وهو املنهج املعتمد يف كثري
من العلوم الطبيعية كالطب والفيزايء والكيمياء ،وكذلك يف العلوم اإلنسانية
املسماة ابلطريقة العلمية ال تصلح
كعلم النفس وعلم االجتماع .وهذه الطريقة ّ
ألن تكون أساس التفكري لإلنسان؛ أل ّن ورع أساس للتفكري البشري يقتضي
كونه يف متناول البشر قاطبة حبيث ميكنهم التأسيس عليه .والطريقة العلمية يف
واقعها ،طريقة مع ّقدة ،ختضع لقوانني وشروط معينة ليس مبستطاع البشر كلهم
الوفاء هبا أو مراعاهتا .فهي ميكن من انحية واقعية أن تكون أساس التفكري
لبعض الناس ،ولصفوة اخلاصة ،وليس لعامة الناس .وإذا كانت املعرفة أو
حق الناس كلّهم ،فال ب ّد من أن جيعل للوصول إليها أساس عام
احلقيقة من ّ
مبقدور اجلميع التأسيس عليه ،وهو ما ال يتوفر يف الطريقة العلمية .ولقد
كانت نشأة الطريقة العلمية يف الغرب ،وكان بروزها يف اجملتمع ،بناء على نزعة
نقدية ثورية ترفض املعرفة الكنسية اليت تصادر حرية الفرد يف املناقشة والنقد،
وتبخسه ح ّقه يف القبول أو الرفض؛ إالّ أ ّن العلم جبعله أساس التفكري يف
حمل الكنيسة ابعتباره سلطة سامية جيب اإلذعان إليها واالنقياد
حل ّ
الغرب ّ
هلا؛ وصار ما يق ّدمه العلم من تفسريات للكون واحلياة ،حت وإن كانت مما
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ليس يف متناول اجلميع إدراكه والوعي عليه ،صار من واجب اجلميع التسليم به
وإن كان جمرد فرريات مل تقنن بعد ،وإذا قـنّنت فال تع ّد هنائية بل هي قابلة
حتول العقل الغريب من اتبعية للكنيسة إىل اتبعية
للتصحيح والتعديل .وهكذا ّ
للعلم وتقليد أعمى له بل ع ّده بعضهم ديناً  -ومثال ذلك السينتولوجيا
( - )Scientologyرغم أنّه ال ميتلك أجوبة هنائية تتعلّق بقضااي اإلنسان.
فالعلم الذي أريد منه حترير اإلنسان يف الغرب أصبح قيداً له.
اثنياً :تقوم الطريقة العلمية على أساس التجربة اليت ال تتأتى إال يف حبث
للحس ،وال يتأتى وجودها يف األفكار أو املباحث املتعلّقة
املواد اخلارعة
ّ
كل معرفة
ابلفكر .و ّأما ما يرى لدى الغرب من تعميم الطريقة العلمية على ّ
وجمال حبث إنساين ،فهو على سبيل احملاكاة والتقليد للطريقة األصل؛ إذ إ ّن
كل املعارف
من الغربيني من ّ
يقر بعدم إمكانية تطبيق املناهج التجريبية على ّ
البشريّة .فاملشاعر واألحاسيس اإلنسانية ال ميكن أن تدرس من منظور جترييب
خمبي؛ ألهنا ليست مادة ملموسة ميكن إخضاعها للتجربة املعملية .والعالقات
البشرية اليت تصبغ اجملتمع بلون خاص ال ميكن أن تبحث وفق منهج جترييب
يقوم على االختبار املعملي.
اثلثاً :ليست الطريقة العلمية قطعية النتائج بل هي ظنية فيها قابلية
اخلطأ .وهو أمر مالحظ يف البحث العلمي ومقرر فيه ،وهلذا توصف املعرفة
العلمية أبهنا معرفة احتمالية وتقدمية أي قابلة للتطور والنماء والتعديل،
فليست يقينية؛ لذلك فال تصلح الطريقة العلمية أساساً للتفكري البشري يقوم
ألهنا ال تق ّدم حقائق اثبتة ،وال تعطي نتائج
عليه وجوده وتبىن عليه حياته؛ ّ
هنائية عن وجود األشياء ،وصفاهتا وماهيتها بل ال تنشئ فكراً أصالً .ولو
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جعلت الطريقة العلمية أساس التفكري ألدت إىل متييع مفهوم الوجود البشري،
وتغييب معىن احلياة؛ ما ينتج ربابية يف إدراك كنه الوجود ،وتشوشاً يف وعي
اإلنسان عن ذاته ،وغاايته ،ودوره يف احلياة ،وهو أمر يقلق اإلنسان وجيعل منه
كائناً عبثيّاً.
واحلاصل ،فإن الطريقة العلمية رغم إجيابياهتا ،وحاجة اإلنسان إليها؛ إال
أهنا ال تصلح ألن تكون أساس التفكري ،وإن صلحت يف العلوم التجريبية ويف
بعض اجملاالت املعرفية املمكن إخضاعها لالختبار املعملي.
والطريقة الصحيحة اليت جيب اختاذها أساساً للتفكري ،وجعلها حكماً
يف احلكم على األشياء واألمور ،هي الطريقة العقلية .فالطريقة العقلية إذا
احلس ابلواقع بواسطة احلواس إىل
استعملت على وجهها الصحيح من نقل ّ
يفسر بواسطتها
الدماغ ووجود معلومات سابقة  -ال آراء سابقة أو قبلية ّ -
ظن
الواقع ،فإهنا تعطي نتائج صحيحة.
فاحلس ال ينفصل عن التفكري كما ّ
ّ
ظن
بعض مف ّكري الغرب ،واملعلومات السابقة ،ال اآلراء السابقة القبليّة كما ّ
بعض مف ّكري الغرب ،هي العنصر الالزم احملتّم يف التفكري .والطريقة العقلية،
سواء عّرفت تعريفاً صحيحاً أم مل تعرف ،هي الطريقة اليت جيري عليها اإلنسان
من حيث هو إنسان يف تفكريه ،وحكمه على األشياء ،وإدراكه لوجودها
وحقيقتها وصفاهتا .فهي طريقة يف متناول البشر كافة ،يعتمدها اإلنسان،
بغض النظر عن مستواه التعليمي ،تلقائياً يف فهمه ،وإدراكه ،وإصدار
لكل فروع املعرفة ،وجماالت البحث ،فتصلح
أحكامه .والطريقة العقلية تصلح ّ
للعلوم الطبيعية ،وللفيزايء ،وللرايريات ،وللفلسفة ،وللسياسة ولغري ذلك.
كما أهنا تتميّز خباصيتني ال توجدان يف الطريقة العلمية .فتتميّز بقدرهتا على
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إنشاء األفكار اجلديدة خبالف الطريقة العلمية اليت تتميّز بصفة الكشف
واالستنتاج؛ ذلك أ ّن الطريقة العلمية تكشف املوجود ،وال توجد املعدوم ،وتبين
على املوجود وال تنشئ املعدوم؛ فال تبدع فكراً جديداً .و ّأما امليزة الثانية
للطريقة العقلية ،فهي القدرة على إعطاء النتائج القطعية عن وجود األشياء؛
لذلك فهي مت ّد اإلنسان حبقائق جازمة قطعية حيتاجها يف إدراك معىن حياته،
خبالف الطريقة العلمية ذات الصفة االحتمالية اليت ال تعطي اإلنسان إال
ظنيات فيها قابلية اخلطأ.
وقد يقال :كيف جتعل الطريقة العقلية أساس التفكري ،وقد حت ّدد من
الشر،
قبل أن العقل عاجز ،وانقص ،وحمدود ،فليس مبستطاعه حتديد اخلري و ّ
واحلسن والقبح؟ أو كيف يقال ابلعقل كأساس للتفكري البشري ثّ يقال
تعني لإلنسان ما جيلب من مصلحة وما يدرأ من
بعدها بوجود قوة غري العقل ّ
تعني له اخلري
مفسدة؟ واجلواب هو ،أ ّن العقل هو أساس إثبات هذه القوة اليت ّ
الشر ،واحلسن والقبيح .فالعقل يثبت أ ّن وراء الكون واإلنسان واحلياة خالقاً
و ّ
خلقها مجيعاً ،وهو هللا تعاىل .وأ ّن اإلنسان املخلوق يعجز عن ورع نظام
ينظم عالقته خبالقه؛ لذا كان ال ب ّد من رسول يبلغ رسالة اخلالق اليت ورع
فيها نظامه املنظم للعالقة بينه وبني املخلوق .والعقل أيضاً يثبت عجز املخلوق
عن ورع نظام كامل ،ال تناقض فيه وال تفاوت واختالف ،يشبع اإلنسان
على أساسه غرائزه وحاجاته العضوية إشباعاً دقيقاً منسقاً؛ لذا كان ال ب ّد من
املنزه عن النقص
هذه اجلهة أيضاً من رسول يبلغ النظام الذي ارتضاه اخلالق ّ
والتناقض .وعليه ،فال تناقض بني جعل العقل أساس التفكري ،وبني اإلميان
الشر،
بقوة هي هللا تعاىل ،تنظم شؤون اإلنسان يف احلياة ،وحت ّدد له اخلري و ّ
واحلسن والقبح.
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حول مفهوم احلقيقة:
وقد يقال أيضاً :ال وجود لشيء امسه حقيقة جازمة ،فالدارج اآلن أ ّن
"احلقيقة نسبية ،وختتلف من فرد إىل آخر ،ومن مجاعة إىل أخرى ،ومن وقت
إىل آخر ،وليس هلا معايري موروعية" ،فكيف يقال أب ّن الطريقة العقلية مت ّد
اإلنسان حبقائق جازمة قطعيّة عجز عنها العلم ،أليست هذه دغمائية
ترسخ نزعة حتميّة ومطلقيّة ( )Absolutismيف احلكم
(ّ )Dogmatism
على اآلراء واألفكار والقناعات؟ ثّ إ ّن من أحكام الطريقة العقلية ذاهتا
أحكاماً ظنيّة أيضاً ،فاستوت يف ذلك مع الطريقة العلميّة ،فكيف جتعل أساس
حبجة قطعيتها؟
التّفكري ّ

الظن يف
واجلواب على هذا يتعلّق ببيان واقع احلقيقة ،وواقع القطع و ّ
األحكام اليت يصدرها العقل.
ومفهوم احلقيقة ،أبسط من أن يعقده املرء على نفسه بنظرايت غربيّة
حديثة ،كنظرية النفعيّة أو الرتابط أو الثنائية أو النسبيّة املعرفية والثقافيّة
متت للواقع بصلة ،إّنا هي جمرد
واألخالقية أو غريها من النظرايت اليت ال ّ
وأتمالت خيالية يك ّذهبا العقل واحلس .فاحلقيقة ليست مصطلحاً
فلسفات ّ
كل قوم كيفما يشاءون ،وليست فكرة جمردة يتأمل فيها
يصطلح عليه ّ
ختتص به أمة دون األخرى،
الفالسفة كما يريدون ،وليست مفهوماً حضارّايً ّ
إّنا هي واقع معني عند البشر قاطبة مهما اختلفوا يف التعبري عنه .وهذا الواقع
هو كون احلقيقة عند كل البشر ،أدركوا ذلك أم مل يدركوه ،مطابقة احلكم أو
الفكر للواقع الذي دل عليه .فلو رمسنا شكالً هندسيّاً له أربعة أرالع متوازية
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متساوية وأربع زوااي قائمة ،وعررناه على زيد وتوماس للحكم عليه ،فإ ّن
التثبت من حقيقة حكمهما يكون بطريقة واحدة عند البشر قاطبة ،وهي
مطابقة حكمهما بواقع الشكل .فإن قال أحدمها أو كالمها ،إنه مربع ،قلنا
هذه حقيقة ،وإن قال أحدمها أو كالمها ،إنه مثلث ،قلنا ليست هذه احلقيقة؛
ألن الشكل اهلندسي املرسوم ليس سطحاً حتيط به ثالثة خطوط .ولو قال
علي :فالن ابلبيت .وقال جيمي :فالن ليس ابلبيت ،فإ ّن احلقيقة هي يف
مطابقة حكمهما للواقع ،فإن كان فالن ابلبيت ،كان قول علي حقيقة ،وإن
مل يكن فالن ابلبيت ،كان قول جيمي حقيقة .هذا هو مفهوم احلقيقة ،فهو
دل عليه بغض النظر عن طبيعة الفكر نفسه ،سواء
مطابقة الفكر للواقع الذي ّ
أكان فكراً حمضاً أم علميّاً أم منطقيّاً أم غريه.
ّأما مسألة مقياس اعتبار احلقائق القطعيّة اليقينيّة والتّوصل إليها
والتفكري فيها ،ومتييزها عن الظنّيات ،فتضبط ابلنظر يف جماالت البحث العقلي
نفسه .فالعقل الذي هو نقل الواقع إىل الدماغ بواسطة احلواس مع معلومات
سابقة يفسر بواسطتها الواقع ،يطلق أحكامه على األمور واألشياء من حيث
وجودها ،وماهيتها ،وصفتها.
فإذا كان احلكم العقلي متعلقاً بوجود الشيء فإنه بال ريب قطعي
احلس ال
يقيين؛ أل ّن احلكم على الوجود جاء عن طريق اإلحساس ابلواقع ،و ّ
ميكن أن خيطئ بوجود الواقع ،فاحلكم الذي يصدره العقل عن وجود الواقع يف
هذه الطريقة قطعي.
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و ّأما إذا كان احلكم متعلقاً مباهية الشيء أو صفته ،فيكون ظنياً فيه
قابلية اخلطأ؛ أل ّن احلكم على املاهية أو الصفة ،أييت من طريق املعلومات عن
يتسرب
الشيء ،أو حتليالت الواقع احملسوس مع املعلومات ،وهي ميكن أن ّ
إليها اخلطأ؛ لذا كان هذا احلكم عررة للتفاوت واالختالف لتفاوت القدرات
البشرية يف التحليل ،ويف كم املعلومات عن الشيء وكيفها .ومثال ذلك ،لو
مسعنا صوت حركة فإننا حنكم قطعاً بوجود متحرك ،ولكننا ال نستطيع اجلزم
مباهيته وال صفته ،فقد يكون إنساانً وقد يكون شيئاً آخر ،فحكمنا هنا رمن
الظنّيات؛ إالّ أ ّن اإلقرار بوجود الظنّيات يف بعض األحكام ال يعين عدم وجود
حقيقة قطعيّة مطلقاً؛ ألننا إذا طابقنا احلكم على واقعه أدركنا حقيقته ،ولو
حكمنا على املتحرك  -كما يف املثال املذكور  -أبنه رجل أو حيوان من
حركته ،ث طابقنا احلكم على واقعه احملسوس لدينا ألدركنا احلقيقة؛ لذلك ،فإن
الظن يف بعض األحكام واألفكار ،ال ينفي وجود احلقيقة
وجود احتمال ّ
القطعية اليت تلزم العقل ابلتسليم هبا.
و ّأما من يزعم من الغربيني أ ّن احلقيقة نسبية فال توجد حقيقة مطلقة،
ومن يزعم منهم أيضاً أ ّن احلقيقة ثنائية ،فهناك حقيقة عادية وهناك حقيقة
كبى ،كقول الفيزايئي نيلس بور (" :)Bohrاحلقيقة العادية هي احلقيقة اليت
يكون ردها ليس حقيقة .وأما احلقيقة الكبى ،فهي احلقيقة اليت يكون
ردها حقيقة أيضاً" ،فزعم ابطل بال شك؛ أل ّن احلقيقة ما تعلق ابلوجود .فال
حس اإلنسان على شيء ما ،ومع ذلك يتطرق إليه احتمال
ميكن أن يقع ّ
عدم اإلحساس أو نسبيته .فاإلنسان إذا رأى مثالً شيئاً ما ،فال ميكن قطعاً أن
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وإما ال .كما ال
يضع احتمال عدم رؤيته للشيء ،فهو ّإما أن يكون قد رآه ّ
ميكن لإلنسان العاقل ،أن يقول قد رأيت الشيء وهذه حقيقة عادية ،وأما
احلقيقة الكبى فإين رأيته ومل أره ،أو إنّه موجود ومعدوم ،أو وجوده نسيب
حيتمل العدم .فهذا هراء ال يصدر عن العقالء.
عالوة على هذا ،فإ ّن مفهوم احلقيقة السائد يف اجملتمع الغريب وعند
الغربيني ،من انحية عملية واقعية ال أكادميية وال فلسفية ،هو مفهوم الباغماتية
أبهنا "ما
وتعرف الباغماتية احلقيقة ّ
أو ما ّ
يسمى ابلفلسفة العملية أو الذرائعيةّ .
نفع وأفاد" أو هي "القيمة الفورية للفكر" .يقول وليام جيمس (كما يف اتريخ
الفلسفة الغربية لراسل)" :ما دام اإلميان بفكرة ما مفيداً لنا يف حياتنا ،فهي
حقيقة" .فأصحاب هذا الرأي  -وأغلب الغربيني  -ال يعنون أنفسهم ببحث
أسس الفكر وكنهه ،إّّنا ينظرون إىل النتائج العملية للفكر ،فقد ّأدت هبم
النسبيّة إىل اعتبار صدق الفكرة يف مقدار أتثريها على احلياة ونفعها.
األول ،أ ّن النفعية ترتبط ابألشخاص
وهذا خطأ من وجوه منهاّ :
واألهواء والنزعات اخلاصة .فلو كانت احلقيقة ما نفع ،لكان الكذب حقيقة
لنفعه يف بعض املوارع ولبعض األشخاص .وهو ما ال جيوز أن يقول به عاقل
وإن كان هذا األمر مشاهداً ملحوظاً يف سلوك الغربيني .الثاين ،أ ّن حبث
وحلل
البشر منذ القدم عن مفهوم احلقيقة هو حبث عن مقياس لفض النزاعات ّ
املشكالت املتنوعة .ومبا أ ّن املنفعة متفاوتة بني البشر ومتباينة ،فإهنا ال تصلح
ألن تكون مقياساً وقاعدة يرجع إليها حال النزاع؛ وذلك ألهنا ببساطة ال حتل
النزاع إّنا تبقي عليه كما هو ابلتسليم حبقيقتني ،فتحوله من نزاع بني حق
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وابطل إىل نزاع بني حق وحق .الثالث ،أ ّن جعل املنفعة جوهر احلقيقة يؤدي
إىل التناقض .ومثال ذلك ،التوحيد والتثليث .فاهلل تعاىل ،إما أن يكون واحداً
أو يكون ثالثة ،فإن أخذ شخص ابلتوحيد ملنفعة وأخذ اآلخر ابلتثليث ملنفعة
أخرى يراها ،وقلنا إ ّن قول املوحد واملثلث حقيقة ،فسيؤدي هذا إىل إثبات
األمر ونقيضه لذات واحدة .وهو مما ال حتتمله الذات الواحدة .الرابع ،أ ّن
احلقيقة الوحيدة اليت تستخلص من مفهوم احلقيقة النفعي ،هي انعدام احلقيقة
يف اجملتمع والدولة واحلياة ،وسيادة النفعية فيها ،وهو ما يالحظ يف حياة الغرب
على مستوى السلوك والقيم.
والواقع ،أ ّن عدم التفريق بني األحكام اليت يصدرها العقل ،أي الوجود
واملاهية والصفة ،هو الذي أوجد االلتباس عند مجلة من مفكري الغرب حت
فتلمس أتويالت ومهيّة هلا .وإذا ورح
آيس بعضهم من إمكان وجود احلقيقة ّ
هلم هذا الفرق ،فقد ورح هلم طبيعياً جمال الظنيّة ،ولنقل النسبيّة ،وهو احلكم
على املاهية والصفة القابل للخطأ .وقابليّة اخلطأ يف احلكم ابلطبع ال تعين
حت ّققه إّّنا هو احتمال فيه للتفرقة بينه وبني القطعي اليقيين؛ وهلذا يعتب احلكم
يتبني خطؤه ،وحينئذ فقط حيكم عليه
على املاهية والصفة فكراً صائباً حت ّ
ابخلطأ .وما أروع الفكر اإلسالمي الذي ّقرر منذ قرون أ ّن البحث العقدي
حق وابطل ال عذر فيه ،واملصيب فيه واحد ،و ّأما البحث الفقهي املتعلّق
حبث ّ
ابألحكام الشرعيّة فبحث صواب وختطئة ،قاعدته :رأيي صواب حيتمل اخلطأ،
ورأيك خطأ حيتمل الصواب؛ أل ّن العقائد يف جوهرها هي حكم على الوجود
فهي قطعيّة ،واألحكام الشرعيّة حكم على املاهية والصفة فهي يف أغلبها
ظنيّة.
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نقض العقيدة الغربيّة الرأمسالية
كانت الكنيسة الكاثوليكية يف أورواب  -كما سبق بيانه  -مسيطرة
على احلياة واجملتمع والدولة والنّاس ابسم ال ّدين؛ فكانت تبسط هيمنتها على
ختول هلم احلكم وتعطيهم
امللوك واحلكام من منطلق فكرة التّفويض اإلهلي اليت ّ
الشرعيّة فيخضعون هلا حيناً ويتحالفون معها حيناً آخر من أجل مصلحتهم،
وحق احلرمان
وكانت تبسط هيمنتها على الناس ّ
حق الغفران ّ
ابدعاء امتالكها ّ
ومن خالف تعاليمها سيق إىل حماكم التفتيش الوحشيّة ،كما كانت أيضاً
اقتصادايً من خالل امتالكها لألراري واألموال النامجة عن العشور
هتيمن
ّ
وغريها؛ ولكن ابتداء من القرن السادس عشر امليالدي بدأ نفوذها يتقلّص
شيئاً فشيئاً ،ويعود ذلك لعوامل كثرية أمهّها اإلصالح الديين البوتستانيت
ومهد ملا
( )The Protestant Reformationالذي قاده مارتن لوثر ّ
مسّاه بعض الغربيني بـ"بروز الدولة واالبتعاد عن اإلهلي"؛ إذ "انقلبت العالقة بني
اإلنسان وهللا إىل غري رجعة .رربت عملية لوثر الوساطة يف الصميم ...إعادة
النظر يف مسألة الوحدة بني السماء واألرض اليت أثريت ،تش ّكل اخلطوة األوىل
ابجتاه العصر احلديث" كما قال مارسيل غوشيه ( )Gauchetيف كتابه:
(نشأة الدميقراطية) .وكنتيجة لظهور البوتستانتية ختلّت إجنلرتا عن املذهب
الكاثوليكي وأقامت الكنيسة اإلجنليكانية لتأكيد السيادة امللكية عليها
واالنفصال عن روما والسلطة البابويّة ،ثّ اندلعت حرب الثالثني عاماً اليت
شاركت فيها النمسا وإسبانيا وفرنسا والسويد والدّنارك والدويالت األملانية
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استمرت إىل سنة 1648م ،وهي سنة توقيع صلح وستفاليا ،الصلح الذي
و ّ
تضمن
أهنى احلروب الدينية ،وكان بداية لظهور الدولة القومية احلديثة حيث ّ
اإلشارة إىل "علمنة" ممتلكات الكنيسة ،مبعىن نقلها إىل سلطات غري دينية أي
تطورات اقتصادية شهدهتا أورواب
لسلطة الدولة الدنيوية .وتزامن ذلك كلّه مع ّ
بعد مرحلة الكشوفات اجلغرافية ،كما تزامن أيضاً مع تب ّدل يف النظرة إىل
الكنيسة وتعاليمها ومعارفها اليت فررتها الثورة الفكريّة والعلمية اليت سبق
احلديث عنها يف املدخل .وكنتيجة هلذه العوامل كلّها ،استقبلت أورواب القرن
الثامن عشر امليالدي وقد هتيّأت لفكرة فصل ال ّدين عن احلياة اليت أ ّكدهتا
يتم ترسيخ الفكرة وتنفيذها ّإال يف
مبادئ الثورة الفرنسية سنة 1789م ،ومل ّ
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ حيث عرفت فيما بعد ابسم
العلمانية ( ،)Secularismوأصلها الدنيوية أو العاملانية من العامل وليس
تسمى يف الفضاء الفرنكفوين والبلدان
العلم ،أو الالئكية ( )laïcitéكما ّ
تنص
الكاثوليكية .ومن اجلدير ابلذكر ،أ ّن الدول الغربية اليت تبنت العلمانية مل ّ
ينص على كنيسة معيّنة
كلّها على علمانية الدولة يف دساتريها ،بل منها من ّ
معني ابعتباره دين الدولة كإجنلرتا ،وتع ّد فرنسا مثالً اليت أقرت قانون
أو دين ّ
1905م القاري بالئكية الدولة حالة شاذة يف هذا السياق نظراً العتبارات
يفرق بعض الغربيني بني العلمانية
اترخيية وفكريّة وسياسيّة ّ
خاصة هبا؛ وهلذا ّ
نصت عليها الدولة يف دستورها.
والالئكية ابعتبار األخرية علمانية ّ
وتفسر العلمانية أحياانً أبهنا فصل الكنيسة عن الدولة ،وهذا املعىن ال
ّ
يعب عن
يعب حقيقة عن فلسفتها وال ّ
يدل بدقّة على مفهومها العقدي ،إّّنا ّ
ّ
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توصل إىل قناعة مفادها :فصل
املفهوم اإلجرائي هلا؛ ذلك ،أ ّن الغرب قد ّ
ال ّدين عن احلياة ،وهذا هو املفهوم العقدي الفلسفي لفكرة العلمانية الذي
سار عليه الغرب منذ القرن الثامن عشر؛ ّإال أنّه أبرزه عمليّاً ابلتنصيص على
معبة عن ال ّدين مبعتقداته وتعاليمه
جهتني ترمزان إليه ومها :الكنيسة كجهة ّ
معبة عن احلياة أبنظمتها العقالنية احلديثة .فحقيقة
القدمية ،والدولة كجهة ّ
العلمانية (الالئكية) كما وردت يف تعريفات الغربيني أنفسهم هلا هي فصل
الدين عن احلياة .ومثال ذلك :قال موريس ابربيه Maurice Barbier يف
كتابه" :)La laïcité) :تعين الالئكية يف مفهومها الواسع الفصل بني الدين
واحلقائق الدنيوية ( .)les réalités profanesفهي تفرتض أ ّن هذه
احلقائق ال ختضع الحتواء الدين أو أتثريه ،سواء عىن الدين إمياانً ما أو مجعية
ما أو سلطة دينية ما .وهكذا ،نرى أن الفلسفة يف الغرب استقلت عن
تكونت خارج إطار املسيحية بل ر ّدها أحياانً،
الالهوت ،وأ ّن خمتلف العلوم ّ
وأ ّن كل احلقائق اإلنسانية :السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية وغري ذلك ،قد
استقلت عن الدين .وقد ت حتقيق هذا عب إجراء من الفصل ليس بقصري
املدى ،وهو ما نطلق عليه العلمنة ( laicization ou
)secularisation؛ وهلذا السبب ميكن لنا أن نصف جمتمعاً ما أو فكراً ما
أو أخالقاً ما ابلالئكية إذا ختلّصت متاماً من أي أثر ديين ،ومل تطع إال املبادئ
الصرفة رمن النظام العقالين أو الطبيعي .وأما ابملعىن الضيق للكلمة ،فيمكننا
أن نتحدث عن الئكية التعليم للداللة على أنه ال حيوي أي خاصية طائفية
(دينية) ( .")confessionnelوميّز الفيلسوف تشارلز اتيلور يف كتابه:
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األول
 )A) Secular Ageبني ثالثة معان للعلمانية يف الغرب :املعىن ّ
والثاين يتعلّق مبوقف الدولة والفرد رمن "حدود الفضاءات العمومية من حيث
هي فضاءات تزعم أهنا خالية من أي حضور هلل أو أي إحالة إىل حقيقة
هنائية ،أو بعبارة أخرى إن القواعد واملبادئ اليت نتبعها واملداوالت اليت ننخرط
فيها يف خمتلف فضاءات النشاط االقتصادي والسياسي والثقايف والتعليمي
واملهين والرتفيهي ،ال حتيلنا عموماً إىل هللا أو إىل أي معتقدات دينية ،وأن
االعتبارات اليت نعمل وفقها متضمنة يف كل صيغة من صيغ "العقالنية"
اخلاصة بكل فضاء من فضاءات هذه األنشطة  -أعظم كسب يف االقتصاد،
جرا .ويف ذلك تناقض
وهلم ّ
وأكب فائدة ألكب عدد يف اجملال السياسيّ ،
أقر اإلميان املسيحي أوامر تسلطية ،يف كثري
صارخ مع الفرتات السابقة ،حيث ّ
من األحيان عب أفواه رجال الدين ،وهي أوامر ال ميكن جتاهلها بسهولة يف أي
من هذه امليادين ،مثل حظر الراب ،أو االلتزام إبنفاذ األرثوذكسية" .و ّأما املعىن
التحول إىل العلمانية
الثالث هلا فهي ّأهنا ّ
غريت املوقف من الدين" ،ويتمثل ّ
هبذا املعىن ،من بني أمور أخرى ،يف االنتقال من جمتمع حيث ال خالف بشأن
اإلميان ابهلل الذي ال ميثل إشكاالً ،إىل جمتمع ال يرى يف ذلك إال خياراً من
بني خيارات أخرى؛ ولكنه غالباً ليس اخليار الذي ميكن استساغته بسهولة".
ويذهب بعض املفكرين إىل تقسيم العلمانية (الالئكية) وعدم التعامل
قسمها إىل:
معها كمنظومة معرفية سياسية فلسفية واحدة .فمن هؤالء من ّ
قسمها إىل لينة ومتشددة ( Soft and
فرنسية وإجنلو سكسونية ،ومنهم من ّ
 ،)Hard Secularismأو (،)laïcité ouverte vs militante
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قسمها إىل جزئية وشاملة،
قسمها إىل ملحدة وحمايدة ،ومنهم من ّ
ومنهم من ّ
وخباصة التقسيم اجلزئي والشمويل هلا
وغري ذلك .وهذه التقسيمات كلّها،
ّ
تغري من واقع العلمانية (الالئكية)
الدارج اآلن عند بعض املسلمني خاصة ،ال ّ
من حيث كوهنا تعين فصل الدين عن احلياة الذي ينتج عنه طبيعياً فصل
ال ّدين عن الدولة .فليست العلمانية اجلزئية جمرد رؤية براغماتية إجرائية ،بل هي
قر بصالحية ال ّدين للحكم ورعاية
رؤية معرفية تقوم على فلسفة عقالنية ال ت ّ
للحل العلماين عن الناحيّة
شؤون اإلنسان .فال ميكن فصل الناحيّة اإلجرائية ّ
الفكرية الفلسفية كما يظن البعض؛ ألن القائل ابلعلمانية اجلزئية حيتاج إىل
وصحته؛ وعليه ،فالعلمانية (الالئكية)
يبر صدق اإلجراء ّ
تبير فكري فلسفي ّ
هي فصل الدين عن احلياة ،وهي عقيدة الغرب ،وقاعدته الفكرية ،وقيادته
الفكرية.
فألهنا هي الفكرة األساسية اليت يص ّدق هبا
ّأما كوهنا عقيدة الغرب؛ ّ
احلل للعقدة الكبى املتمثلة يف النظرة الكلّية
الغرب تصديقاً جازماً ،ويعتبها ّ
إىل الكون واإلنسان واحلياة ،وعالقتها مجيعاً مبا قبل احلياة الدنيا وما بعدها.
كل فكر
و ّأما كوهنا قاعدة الغرب الفكرية؛ ّ
فألهنا األساس الذي يبىن عليه ّ
فألهنا
فرعي ،واألصل الذي ينبثق عنه النظام .و ّأما كوهنا قيادة الغرب الفكرية؛ ّ
كل من يعتنقها إىل وجهة نظر معيّنة يف احلياة ،وإىل ّنط معني من
تقود ّ
العيش ،وإىل احلكم على األفكار والوقائع واألحداث من زاوية خاصة.
والعلمانية فاسدة بوصفها عقيدة ،وبوصفها قاعدة فكرية ،وبوصفها
قيادة فكرية ،وفسادها آت من جهات ع ّدة منها:
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فساد العلمانية كعقيدة:
يرتبط لفظ العقيدة ( )credoيف التصور الغريب جبملة من املفاهيم
السلبية ،فهي عنده ترادف اإلميان الديين ،وتنشأ عن مصدر ال شعوري يكره
اإلنسان على التصديق بقضية من القضااي من غري دليل .وتعين عنده أيضاً
قبول العقل حلقيقة ما ذات طبيعة فوقية أو ما ورائية بدون برهنة واستدالل.
وعرف اإلميان  -كما يف قاموس الفلسفة ( DICTIONNAIRE DE
ّ
 )PHILOSOPHIEجلاكلني روس  -أبنه ..." :من انحية أخالقية،
اعتقاد عقلي ،ومع ذلك فال ميكن البهنة عليه ،يتعلّق بوجود اإلله ،وخلود
الروح واحلرية ...ومن انحية دينية ،توجه روحي حنو حقيقة موحاة ودغمائية
(غري استداللية وغري قابلة للنظر)"؛ لذلك ال ب ّد لنا قبل اخلوض يف بيان فساد
نقوم فساد نظرة العقل الغريب إىل مفهوم العقيدة ذاته.
العقيدة الغربية من أن ّ
فالعقيدة ،من حيث واقعها عند البشر قاطبة ،تفيد التصديق اجلازم بقضية من
القضااي تش ّكل فكرة أساسيّة .وهذا التصديق قد يكون مرتبطاً بدين ،أي
إبميان خبالق ويوم بعث ،وقد ال يكون .فالشيوعي يعتقد أي يص ّدق تصديقاً
جازماً بعدم وجود إله ،وأن الكون مادة .واملسلم يعتقد أي يص ّدق تصديقاً
جازماً بوجود إله ،وأ ّن الكون خملوق خلالق .فالتصديق اجلازم إذن هو األساس
يف اعتبار العقيدة ،وذلك بغض النظر عن موروع التصديق ذاته ،سواء أكان
ذا مضمون ديين أم غري ديين .واجلزم ال يكون إال بدليل عند املصدق ،ولذلك
فالعقيدة هي تصديق جازم عن دليل ،بغض النظر عن طبيعة الدليل الذي
استند إليه املص ّدق.
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وها هنا مسألة متعلقة ابلدليل ،فالغرب حيصر داللة الدليل يف العلم.
يقول دومنيك موران يف كتابه (" :)DIEU EXISTE T-ILإذا تعلّق
األمر بوجود هللا ،فقد أمجع فالسفة املسيحية وعلماء الالهوت على أ ّن لفظ
الدليل ،الذي هو قطعاً يف عاملنا قد ارتبط ابلدقة العلمية ،ال حي ّقق الغرض؛
لذلك فإ ّن الكثريين ،كتوماس األكويين ،حيبّذون الكالم عن الطرق إىل هللا".
ويقول راتزنغر (البااب السابق) يف اإلميان املسيحي ( FOI
" :)CHRETIENNEليس مبستطاع أي أحد أن يبهن رايرياً على
وجود هللا ،وال حت املؤمن نفسه".
وهذا احلصر للدليل ابلعلم خطأ؛ ألن الدليل يف حقيقته يعين املرشد إىل
املطلوب ،أو ما يتوصل به إىل إدراك قضية من القضااي ،أو هو املنهج املثبت
لصحة مقولة من املقوالت أو صدق فررية من الفرريات ،أو هو الذي يلزم
من العلم به العلم بشيء آخر .والدليل هبذا املعىن هو عند الناس مجيعهم ،فال
فرق يف تعريف الدليل بني قول أيب البقاء الكفوي (يف الكليات)" :الدليل
الدال ...ويذكر ويراد به العالمة املنصوبة
املرشد إىل املطلوب ،يذكر ويراد به ّ
ملعرفة املدلول ،ومنه مسي الدخان دليالً على النار .ث اسم الدليل يقع على
كل ما يعرف به املدلول ،حسياً كان أو شرعياً ،قطعيّاً كان أو غري قطعي،"...
وبني قول هاري فيليمسن اهلولندي يف قاموس فلسفة
(" :)WOORDENBOEK FILOSOFIEدليل مقولة ما ،هو
املنهج الذي يثبت صحتها ،"...أو بني قول جاكلني روس الفرنسية يف
)قاموس الفلسفة)" :الدليل ...،عملية يتم مبقتضاها البهنة على صحة فررية
ما" .فالدليل هو ما أمكن من خالله البهنة على أمر ما .هذا هو الدليل من
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حيث واقعه عند البشر قاطبةّ ،أما اشرتاط كونه علميّاً ،أو عقليّاً ،أو منطقيّاً،
أو حدسيّاً ،أو وجدانيّاً أو غري ذلك ،فهو حبث يف صفته ومضمونه وليس حبثاً
يف واقعه .وبعبارة أخرى ،فإ ّن املرشد إىل املطلوب هو الدليل ،واعتبار العلم أو
العقل أو الوجدان صفة املرشد ،ال خيرج املرشد عن كونه دليالً؛ ألن وصف
يعب عن مضمونه ،وحي ّدد معلمه ،ولكنه ال
الدليل بصفة من هذه الصفات إّنا ّ
يفيد احلصر ،وعليه ،سواء أطلق الفالسفة وعلماء الالهوت ورجال الفكر
الغريب ،اسم الطريق أم اسم األمارة أم اسم العالمة على الدليل ،فإ ّن هذا ال
يغري من واقع كونه دليالً .وسواء ،اعتب علماء الالهوت الوجدان ،أم
الباغماتيون املنفعة ،أم األخالقيون العامل األخالقي ،أم املفكرون العقل
أساس اإلميان واالعتقاد ،فكلهم اعتقد عن دليل وإن اختلف نوع الدليل ذاته.
وإذا أدرك هذا ،أدرك اخلطأ يف صعيد حبث الغرب للعقيدة .فالبحث ال
ينصب على كون التصديق عن دليل أو عن غري دليل؛ ألن واقع االعتقاد عند
ّ
ينصب البحث على صحة الدليل املعتمد،
البشر ال يكون إال عن دليل ،وإّّنا
ّ
وهل جيب أن يكون علميّاً أو عقليّاً أو منطقيّاً أو غري ذلك .فالتصديق اجلازم
كل األدلة لتحقيق
عند البشر قاطبة ال يتأتى إال عن دليل ،ولكن هل تصلح ّ
صدق اجلزم أم ال تصلح؟ هذا هو صعيد البحث.
والعلم ال يصلح كدليل على العقيدة؛ أل ّن من قضاايها اليت يبحث
فيها وعنها ،ما ليس مبلموس كوجود الذات اإلهلية ،وما ليس حبسي كوجود
اجلنّة والنار والشياطني واملالئكة ،فال ختضع للتجربة .ومن هنا يتبني خطأ
النظرة الغربية إىل العقيدة ،من حيث املفهوم ،واالشرتاط والشرط .و ّأما ما
يصلح كدليل على صدق اجلزم بتصديق ما ،أي كدليل على العقيدة ،فهو
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العقل أو الطريقة العقلية .فهي  -كما سبق بيانه  -وحدها اليت تصلح
وتتأسس عليه النظرة الكلّية
كأساس للتفكري البشري ،تبىن عليه األحكامّ ،
املتعلّقة بوجود اإلنسان ومعىن حياته .وعليه ،فإ ّن نظرتنا إىل العقيدة الغربية،
من حيث إثبات بطالهنا وفسادها ،مبنية على العقل ،وقائمة على أساس
الطريقة العقلية يف احلكم على األشياء واألمور .وفساد العقيدة الغربية عقالً
تدل عليه مجلة من األمور ،منها:
ّ
 -1العقيدة الغربية يف واقعها ،هي نتاج ظرف جمتمعي ،وسياسي،
كحل تسوية ( )Compromisلنزاع بني
واترخيي للغرب .فقد نشأت
ّ
الكنيسة واملفكرين واحل ّكام ،فلم تنتج عن فكر ،ومل تب على عقل .فهي
عقيدة ابلتوافق ،أي توافق الناس على العمل هبا ،وليست عقيدة ابلعقل ،أي
أقام أهلها البهان على صدقها عقالً .ومثال ذلك يف فرنسا :فقد خضعت
الالئكية للتصويت يف جملس النواب (،)Chambre des députés
فتم بتاريخ 1905/07/03م التصويت بـ 341صواتً للالئكية مقابل 233
ّ
صواتً ر ّدها ،ث خضعت للتصويت يف جملس الشيوخ ( )Sénatبتاريخ
1905/12/06م ،فكانت النتيجة 181 :صواتً معها مقابل  102ر ّدها،
بغض النظر عن صحته أو بطالنه من انحية
ثّ أصبحت قانوانً التزم به النّاس ّ
تعب عن
مبراهتا كلّها اترخيية ّ
مبرات فكرية هلا ،وإّّنا ّ
فكرية .فالعلمانيّة إذن ال ّ
املبرات .فلو قال قائل :الغرب
جتربة قوم .وال خيفى على عاقل فساد هذه ّ
عاىن من ال ّدين واحنط به ،وحينما فصل ال ّدين عن احلياة هنض .قيل له:
املسلمون هنضوا ابل ّدين ،وارتفعوا به ،فلما رعف فهمهم لل ّدين ،ثّ أزيح من
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املعبة عن جتربة قوم كدليل
املبرات التارخيية ّ
حياهتم ،احنطوا .لذلك ال تصلح ّ
مبرات فكرية ،وأدلة عقلية ،وهو
عقلي يبهن على صدق العقيدة ،فال ب ّد من ّ
أمر تفتقده العلمانية.
 -2إذا كانت العلمانية قد نشأت كتسوية لنزاع بني الكنيسة من جهة
يتم مبقتضاه تنازل
حل وسط ّ
واملفكرين واحل ّكام من جهة أخرى ،ومتثّلت يف ّ
كل من الطرفني عن قسم من مطالبه ،فإنّنا يف هذا السياق حباجة إىل نظرة يف
ّ
تبني لنا هتافت منطق العقل الغريب
واقع هذه العقيدة من حيث املنشأ ّ
احلديث ،فنسأل السؤال التايل :عن أي شيء تنازل رجال ال ّدين ،هل تنازلوا
عن قسم من مطالب ال ّدين أو عن قسم من مطالبهم؟
فإن قيل تنازل رجال ال ّدين عن قسم من مطالب ال ّدين ،فهذا يثبت أن
الدين يف واقعه له عالقة ابحلياة ،فال يصح إذن فصل الدين عن احلياة ،وهبذا
يظهر خطأ العقيدة الغربية القائلة بفصله .وأما إن قيل تنازل رجال ال ّدين عن
قسم من مطالبهم ال عن مطالب الدين ،فهذا يعين أن الدين يف واقعه ال
عالقة له ابحلياة ،وهذا يبطل االتفاق الذي حصل بني رجال الدين واملفكرين
حمل النزاع؛ إذ ال عالقة
القاري بفصل الدين عن احلياة ألنّه توافق على غري ّ
نص على فصله.
يف هذه احلالة لل ّدين ابحلياة لي ّ
وقد يقول قائل :إ ّن ال ّدين يف التصور الغريب يعين رجال ال ّدين ،لوجود
يفرق بينهما .واجلواب
ارتباط بني الكنيسة وبني ال ّدين؛ لذلك فإ ّن الغرب ال ّ
هو أ ّن هذا يبطل كون العلمانية عقيدة عاملية ،إنسانية كونيّة ،صاحلة للبشر
لتعمم على البشرية.
كلّهم؛ ّ
ألهنا مبنية على تصور غريب لل ّدين ،فال تصلح ّ
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حل تررية .والرترية
احلل الوسط ّ
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإ ّن ّ
صورت بني األشخاص يف
ال ميكن تصورها بني اآلراء واألفكار ،وإن ت ّ
مصاحلهم؛ أل ّن احلكم على الفكر يفيد وصفه ابلبطالن واخلطأ ،أو وصفه
احلق والباطل ،والنور
ابلصواب والصحة .والعقل السليم ال يستسيغ اجلمع بني ّ
والظالم.
يعب عن
حل تررية بني فريقني :فريق ّ
وعليه ،فإ ّن العلمانية يف واقعها ّ
يعب عن
رافضني للدين أعطى لنفسه صالحية التنازل عن رأي فكري ،وفريق ّ
متمسكني ابلدين أعطى لنفسه صالحية التنازل عن رأي ديين .وهذا يفيد أن
ّ
تتم بني الفكر
العلمانية نشأت عن تررية بني رجال ،وتسوية بني طرفني ،فلم ّ
يدل على أ ّن النزاع بني ال ّدين وبني الفكر ما زال
ذاته وبني ال ّدين ،وهو أمر ّ
قائماً إىل يومنا هذا ،وأ ّن العقل الغريب مل يق ّدم حالّ عقليّاً ألساس املشكلة،
وهو ما يالحظ يف اجلدل حول الدين وعالقته ابلسياسة إىل يومنا هذا يف
اجملتمع الغريب.
وقد يقال :إ ّن الغرب أهنى النزاع بعدم البحث فيه ،وجعل حبث املشكلة
من اهتمام الفرد.
واجلواب على هذا ،هو أ ّن مسألة وجود اخلالق املدبّر ،وال ّدين املنظّم
لشؤون اإلنسان ،مسألة إنسانية وليست مسألة فردية ،فهي تتعلّق ابإلنسان
من حيث هو إنسان ،ال من حيث هو فرد .والدليل على كوهنا مسألة إنسانية
ككل ،اهتمام البشر منذ قدمي الزمن ،وإىل يومنا هذا ،ابلبحث
تعين اإلنسان ّ
فيها .فالدين من حيث هو ليس مسألة فردية ،بل الغرب هو الذي أراد أن
جيعله مسألة فردية بعد أن كان مسألة اإلنسان.
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حل املشكلة.
ثّ إ ّن الغرب جبعله ال ّدين من اهتمام الفرد ،يهرب من ّ
حالً جذرّايً أبن يعرتف ابل ّدين ودوره يف احلياة
حل املشكلة ّ
فالغرب عجز عن ّ
واجملتمع ،أو يقول ابلقضاء عليه كلية إبنكاره ،وبدالً من ذلك اختار التسوية
يدل على أن الغرب
بفصله عن احلياة وترك مسألة اإلميان واإلحلاد للفرد .وهذا ّ
حل املشكلة
حيل املشكلة بل هرب من حلّها .واهلروب من ّ
يف حقيقة األمر مل ّ
يعين بقاء املشكلة واستمرار وجودها .وهذا ما دفع عامل االجتماع الشهري بيرت
برغر ( )Peter L. Bergerالذي كان من أش ّد الدعاة إىل العلمانية يف
الستينات من القرن املاري إىل القول" :إ ّن العامل اليوم مع بعض
االستثناءات ...أش ّد تديّناً مما كان عليه من قبل ،ويف بعض املناطق أكثر مما
كان عليه من قبل .وهذا يعين أ ّن كياانً كامالً من أدبيات نظرية العلمنة اليت
صاغها مؤرخون وعلماء اجتماع بغري دقة هو يف جوهره خاطئ" .لذلك فإ ّن
السؤال عن عالقة ال ّدين ابحلياة ما زال قائم الذات ،وحيتاج العقل الغريب إىل
حبثه واإلجابة عنه.
ألهنا تثبت ال ّدين
 -3إ ّن عقيدة فصل ال ّدين عن احلياة تناقض نفسها؛ ّ
وتنفيه يف آن واحدّ .أما إثباهتا لل ّدين فمن خالل قوهلا بفصله عن احلياة؛ إذ
إ ّن الفصل بني أمرين يعين االعرتاف هبما وإثباهتما .فالفصل يكون بني
موجودين وليس بني معدومني أو بني معدوم وموجود .و ّأما نفيها لل ّدين آن
إثباته ،فيفهم من واقع ال ّدين نفسه .فال ّدين هو اإلميان خبالق وبيوم بعث
وحساب .وإذا كان اإلميان ابخلالق يقتضي إثبات صفات الكمال له،
بكل شيء ،فإ ّن فصل الدين عن احلياة ينفي
كالقدرة والتدبري والعلم احمليط ّ
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جيرد اخلالق من صفاته ،وينفي عنه القدرة على التدبري .وإذا
هذا اإلميان ألنّه ّ
كان ال ّدين يقتضي اإلميان بيوم حساب ،فإ ّن الفصل ينفيه ألنّه ينفي أعمال
احلساب .فهل حياسب اخلالق على ما أمر به وهنى عنه ،أم حياسب على ما
أمر به عقل اإلنسان الغريب وهنى عنه؟
ثّ إ ّن إثبات اخلالق يقتضي بداهة النظر يف عالقته ابملخلوق .وعالقة
اخلالق ابملخلوقّ ،إما أن حي ّددها اخلالق أو حي ّددها املخلوقّ .أما املخلوق فال
يصلح لتحديد عالقته ابخلالق ،لعجزه وقصوره وحمدوديته ،ولعدم علمه إبرادة
اخلالق منه ما مل يعلمه اخلالق نفسه؛ لذا ،فإ ّن حتديد عالقة اخلالق ابملخلوق
هي للخالق نفسه حصراً .وهنا يرد سؤال وهو :من الذي ح ّدد عالقة اخلالق
ابملخلوق اليت اقتضت وفق التصور الغريب فصل ال ّدين أو نظام اخلالق عن
احلياة؟ فإن قيل ح ّددها املخلوق ،فباطل ملا سبق أن بيّـنّاه .وإن قيل ح ّددها
اخلالق ،فأين الدليل على ذلك؟ إن كان دليل العقل الغريب على ذلك هو
"ردوا لقيصر ما لقيصر ،وهلل ما هلل" .فهو دليل ابطل ألنه ليس
عبارة اإلجنيلّ :
دليالً عقلياً من جهة ،وألنه يف أفضل أحواله قد يعطي مشروعية فصل الدين
احملرف للنصرانية؛ ولكنه ال يبر الفصل لغريهم
عن احلياة للنصارى وفق فهمهم ّ
كاملسلمني؛ ألن اإلسالم جيعل قيصر وما لقيصر هو هلل .فبطل أن تكون
ككل.
العلمانية عقيدة لإلنسان ّ
 -4إ ّن العقيدة العلمانية عقيدة خمالفة لفطرة اإلنسان؛ ذلك ّأهنا
تقر بغريزة التديّن املفطور عليها اإلنسان ،وإبقرار
ابعرتافها الضمين ابل ّدينّ ،
فإهنا تعرتف بضرورة إشباع غريزة الت ّدين ،ولكنها تقصر هذا
العلمانية ابل ّدين ّ
62

اإلشباع على التقديس والعبادة .إال أ ّن الت ّدين ال يظهر يف التقديس فقط ،إّنا
فلما فصلت العلمانية
يظهر أيضاً ويبز يف العجز واالحتياج يف سائر األمورّ ،
بني ال ّدين واحلياةّ ،
فإهنا نفت واقع عجز اإلنسان واحتياجه ،أي أنكرت جزءاً
من الفطرة اإلنسانية وجتاهلته.
فالعلمانية جعلت من ال ّدين عالقة شخصية بني اخلالق واملخلوق ،أي
اعرتفت به من انحية أنّه تقديس وعبادة ،وجتاهلت شعور اإلنسان ابلعجز
والنقصان الذي يظهر يف تدبريه لشؤونه .واإلنسان يف تدبريه لشؤونه يف احلياة،
أي يف تنظيم سلوكه املتعلّق إبشباع غرائزه وحاجاته العضوية ،يظهر عليه
يدل على عجزه واحتياجه إىل اخلالق املدبّر؛ هلذا
االختالف والتناقض .وهذا ّ
كان من الفطرة اإلنسانية أن يكون ال ّدين ،أي النظام الذي أمر به اخلالق
املدبّر ،العليم خببااي اإلنسان ،أساس تدبري شؤون اإلنسان.
واحلاصل ،فإ ّن العقيدة العلمانية عقيدة ابطلة ملخالفتها العقل والفطرة.
وال جنانب الصواب إذا قلنا ،إ ّن اإلنسان مل يعرف عقيدة ابطلة ،هشة األسس،
املبرات ،متهافتة البنيان الفكري ،كالعقيدة العلمانية.
سطحية ّ

فساد العلمانية كقاعدة فكرية:
العلمانية أو فصل ال ّدين عن احلياة هي قاعدة الغرب الفكرية اليت تبىن
كل فكرة
عليها أفكاره ،وتنبثق عنها أحكامه .واملراد من ابتناء األفكار قياس ّ
ردت .من
على األصل ،فإن وافقت األصل ،قبلت ،وإن خالفت األصلّ ،
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ذلك القول بوجود خالق مدبّر ،فهي فكرة خمالفة ألصل العلمانية اليت تنفي
التدبري عن اخلالق؛ إذ ال معىن العتباره مدبّرا إال ربط ال ّدين ابحلياة .و ّأما انبثاق
األحكام فاملراد منه صدور املعاجلات املتعلقة برعاية الشؤون يف احلياة عن
أقرته العقيدة
تقر به الفكرة األساسية أي العقيدة .واملصدر الذي ّ
مصدر ّ
أقرت أبصل جعل
الغربية هو اإلنسان أو العقل ،إذ بنفيها عالقة الدين ابحلياة ّ
التشريع لإلنسان.
والعلمانية كقاعدة فكرية فاسدة ،والدليل على فسادها ما يلي:
تقرر حقيقة الوجود من حيث هو أزيل أم
 -1العلمانية يف واقع األمر مل ّ
خملوق خلالق ،ومل تبحث األمر إلعطاء اجلواب النهائي القاطع فيه ،واكتفت
بفصل ال ّدين عن احلياة .وفكرة فصل ال ّدين عن احلياة فكرة متناقضة حتوي يف
تقر ابل ّدين من جهة ،وتنفي وجوده من
ثناايها مجلة من املتناقضات ،فهي ّ
جهة أخرى ،تثبت اخلالق ،وتنفي الصلة به ،وتثبت يوم البعث ،وتنفي الغاية
منه ،وتثبت احلساب ،وتنفي أعماله ،وتعرتف أب ّن اإلنسان خملوق حمدود
مشرعاً حاكماً ،وتعرتف بعدم أزلية احلياة الدنيا،
وعاجز ،ثّ جتعل منه إهلاً ّ
حب اخللود والركون إىل األرض؛ لذلك كان التناقض من
وتزرع يف اإلنسان ّ
ميّزات هذه القاعدة الفكرية ،وكانت األفكار اليت بنيت عليها متناقضة جتمع
يقر العقل الغريب بفكرة
بني األرداد ،وبني ّ
احلق والباطل .فال عجب إذن أن ّ
دارون مع أنّه يعرتف رمنا بفكرة اخللق ووجود اخلالق ،أو أن يعرتف بقداسة
تنص على
الكنيسة مع أنّه حيارهبا .وال عجب أن جند بعض الدساتري الغربية ّ
تنص يف
الفصل بني الكنيسة والدولة وأ ّن هذا األمر غري قابل للتعديل ،مع ّأهنا ّ
الوقت نفسه على حكم الشعب نفسه بنفسه .ويبز التناقض هنا إذا افرترنا
64

أن الغربيني يف مجلتهم آمنوا ابل ّدين كمنظم لشؤون احلياة ،ففي هذه احلالة
يكون فصل الدين عن احلياة خمالفاً إلرادة الشعب ،وإذا افرترنا أن الغربيني يف
مجلتهم قد أحلدوا وأنكروا وجود ال ّدين ،فال يكون هناك معىن حينها هلذه املادة
الدستورية مع وجود شعب ملحد.
احلل الوسط ،لذلك كانت "الوسطية"
 -2بنيت العلمانية على أساس ّ
احلق وبني الباطل أو
أبرز ما مييّز القاعدة الفكرية الغربية ،وكان التوسط بني ّ
بني ابطلني من ميزات األفكار واملعاجلات الغربية .فال توجد عند العقل الغريب
احلق والباطل ،وبني النور والظالم ،فهو
الشر ،وبني ّ
حدود فاصلة بني اخلري و ّ
كل احللول واملعاجلات ،الفكرية منها ،والسياسية ،واالقتصادية،
يبين ّ
احلل الوسط .ولذلك كانت "الوسطية" عندهم أمسى
واجملتمعية ،على أساس ّ
صفة يتميّز هبا الغريب ،سواء أكان مفكراً أم سياسيّاً ،رجل دنيا أم رجل دين،
وكانت عندهم أرقى صفة توصف هبا املعاجلات واحللول؛ وعليه ،فإن العقل
الغريب ال ينظر مثالً إىل فكرة العدالة االجتماعية ،وحقوق العمال والنقاابت،
كفكرة مضادة للرأمسالية بل يرقّع هبا فكرته األصلية ،ويصوغ منهما الدميقراطية
االشرتاكية ،ويعتبها أرقى األنظمة .وترى التشريعات والقوانني الغربية تسري
وفق املقياس الوسطي ،فتورع املقرتحات ويدور النقاش حوهلا من أجل إجياد
يقرها الساسة والبملانيون ابلتوافق .فليست املسألة عندهم مسألة
صيغة وسطية ّ
حق وابطل ،إّنا مسألة إجياد تسوية بني األطراف املختلفة،
صواب وخطأ ،أو ّ
وهم يفتخرون بذلك ابعتبار احلل الوسط يف السياسة هو املثل األعلى
( )Political Idealعندهم ويرتبط ارتباطاً وثيقاً وحتميّاً ابلدميقراطية كجزء
منها ال غىن عنه .والصحيح أن "الوسطية" هبذا املعىن هي فكرة خبيثة متيع
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األمور وختلط احلق ابلباطل والصواب ابخلطأ فيؤدي ذلك إىل رياع اإلنسان
واجملتمع ويسود النفاق والكذب وينصرف الناس عن طلب احلق واهلدى.
فإهنا تقول ابنبثاق
 -3مبا أ ّن العلمانية تفصل ال ّدين عن احلياةّ ،
املعاجلات اليت ترعى هبا شؤون اإلنسان يف احلياة ،عن اإلنسان نفسه؛ لذلك
الشر ،واحلسن والقبح ،وكانت السيادة
كان العقل هو الذي ّ
يعني اخلري و ّ
لإلنسان ،فيسري يف احلياة وفق النظام الذي يريده وخيتاره .وهي نظرية فاسدة
كما بيّناه أل ّن اإلنسان عاجز عن ورع نظام دقيق ،ال يرى فيه التفاوت
واالختالف .ونظرة إىل واقع الغرب تري مدى التفاوت والتناقض يف
التشريعات اليت ورعها العقل الغريب ،حيث أصبحت اجملتمعات حقل جتارب
حق إال وقيد ،وما
ملشرعون والساسة جتارهبم عليها ،فما من ّ
جيري احلقوقيون وا ّ
وغري أو ع ّدل ،وما من مادة إالّ وأحلقت هبا عشرات التأويالت
من قانون إال ّ
الساسة يغريون
والتفسريات ،حت أرحى الدستور والقوانني لعبة بني أيدي ّ
كل يوم مادة .ولقد طالت أيدي العبث أسس املبدأ الرأمسايل
فيها ويع ّدلون يف ّ
وقيمه ،فع ّدل الغرب من فكرة احلرية ،وحقوق اإلنسان ،من خالل قوانني
يدل على فساد هذه القاعدة الفكرية ،وعدم
مكافحة اإلرهاب ،وهو أمر ّ
قدرهتا على إجياد معاجلات للواقع إال بتغيري أسسها وتعديل املفاهيم املنبثقة
عنها.

فساد العلمانية كقيادة فكرية:
فتعني له وجهة
العلمانية قيادة فكريةّ ،
ألهنا تقود من يعتنقها يف احلياةّ ،
نظر ،وحت ّدد له ّنط عيشّ .أما وجهة النظر العلمانية فمبنية على أساس
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املنفعة؛ إذ تصور احلياة كمنفعة ،وترى السعادة دنيويّة وليست أخرويّة ،تتح ّقق
ابلنهم من املل ّذات والتمتّع ابملتع اجلسدية؛ لذلك فهي ال تقيم لغري القيمة
املادية وزانً ،وال توجد فيها قيم روحية وال أخالقية ،وال إنسانية .و ّأما ّنط احلياة
الذي قادت إليه العلمانية معتنقيها ،فهو ّنط يتمثّل يف احلرايت ،والفردية.
ألهنا مل توفر للبشرية السعادة احل ّقة ،ومل
والعلمانية كقيادة فكرية فاشلة؛ ّ
جرت هذه القيادة الفكرية ،بوجهة
توجد لدى معتنقيها طمأنينة وسكينة .فقد ّ
نظرها النفعية وّنط عيشها اإلابحي ،الويالت على األمم والشعوب ،إذ عرفت
البشرية يف عهدها احلروب العاملية ،ومعتقالت النازية والفاشية ،واجلرمية
املنظمة ،وفقر املاليني من الناس وموهتم جوعاً ،وجلبت معها األمراض النفسية
كاالكتئاب ،واألمراض اجلسدية كاإليدز ،وتفشت معها اإلابحية اجلنسية،
وتفسخت بناء عليها الروابط االجتماعية والعائلية ،وأنتجت ثقافة االغتصاب
والعنف ،وأفرزت فكرة االنتحار.
لذلك فإ ّن القيادة الفكرية الغربية قيادة فاشلة نظرّايً وعمليّاً كما شهد
بذلك أهلها أنفسهم .يقول عاملا االجتماع رودين ستارك Rodney
 Starkوروجي فينك  Roger Finkeكما ورد يف كتاب:
SACRED AND) SECULAR: Religion and Politics

" :)Worldwideبعد حوايل ثالثة قرون من اإلخفاق التام يف التنبؤات
وسوء تصور املاري واملستقبل ،يبدو أ ّن الوقت قد حان ألخذ عقيدة العلمنة
إىل مقبة النظرايت الفاشلة ،وأن هنمس إليها :ارقدي يف سالم
(."...)requiescat in pace
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نقض طريقة الغرب يف نشر مبدئه الرأمسايل
إن املبدأ ال يكون مكتمالً دون أن يتضمن طريقة لنشره إىل العامل أمجع،
وهذه الطريقة حتدد السياسة اخلارجية للدول اليت تطبق هذا املبدأ .والدول
الغربية بوصفها دوالً تتبىن املبدأ الرأمسايل فإهنا تعتمد طريقة هذا املبدأ يف نشره؛
لذلك كان ال بد من الوقوف على واقع هذه الطريقة ،وكان ال بد من بيان
فسادها ونقضها.

طريقة الرأمساليني يف نشر مبدئهم:
الدول يف الغرب الرأمسايل قائمة على فكرة الدولة القومية ،وهي اليت
يعرف بناءً
تعرف ،فهي شعب ّ
إليها تنتمي البلد وحكومتها ،وعلى أساسها ّ
على حدوده .وميكن تعريف الشعب يف الفكر الغريب بناءً على واحد أو أكثر
من العوامل ،كاجلغرافية والتاريخ والعرق والرتاث اللغوي ،وهي عوامل جتعل
للشعب حسب رأيهم هوية مجاعية مميزة ،فيتصرف أفراد الشعب وكأهنم جسد
واحد ويكون هلم حق تقرير املصري ،ويستطيعون أن خيتاروا العيش يف دولة
ذات سيادة مستقلة عن الشعوب األخرى .فالغرب يف مجيع احلاالت ينظر إىل
الشعب على أن له حدوداً إقليمية اثبتة ،ومعىن هذا أن حدود الدولة القومية
من املفرتض أن تبقى اثبتة إىل األبد رمن احلد األقصى املتاح هلذا الشعب،
وأنه ال يوجد أساس مشروع للتوسع وراء تلك احلدود .ويقول الغربيون إن
لكن هذا ابإلرافة إىل جعل
احلدود الثابتة هي الطريقة املثلى لتجنب احلرب؛ و ّ
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املنفعة املادية هي املقياس املتحكم يف األفراد والدولة ،أدى ،على النقيض من
ادعائهم ،إىل تفاقم احلاجة إىل التوسع اإلمباطوري االستعماري (اإلمباييل)،
حيث إن الدول الصاعدة يف أورواب وقد وجدت نفسها غري قادرة على التوسع
اإلقليمي فقد توجهت حنو التوسع االستعماري ،وهكذا برز التوسع
االستعماري بوصفه طريقة املبدأ الغريب يف نشر نفسه ،ولقد ظلت النزعة
اإلمبايلية االستعمارية قائمة خالل صعود الغرب ،سواء أكان ذلك بشكل
معلن أم مسترت ،وهي موجودة اليوم بقوة ،بل رمبا وصلت إىل مستوايت أكب
وأعمق من أي عصر سابق يف اتريخ الغرب.
فالغرب قد مارس التوسع االستعماري ،فاستعمر واستعبد يف القرنني
األخريين بلدان العامل كلها أو كاد .والنهم االستعماري الغريب ليس أمراً
مستهجناً ،بل هو منسجم مع تصورهم للنفعية املادية ،فإذا كان الفرد حتركه يف
هذا العامل حاجاته ورغباته املادية ،فإن هذا يرتجم على مستوى الدولة إىل
مصاحل مادية وطنية .وقد استخدمت الدول الغربية القوة العسكرية يف املقام
األول للدخول إىل كل قارة غري أوروبية والسيطرة عليها ،واتبعت يف الغالب
هنجاً حمدداً يتمثل يف :احتالل األرض رمسياً ،وحل أنظمة احلكم القائمة فيها،
ث تكوين أو إعادة تشكيل النخبة السياسية فيها ،من أجل بناء طبقة حاكمة
موالية للغرب وملتزمة بتطبيق النظم الغربية يف البالد .وقد ظلت النزعة
اإلمباطورية قوية حت بعد اإلهناء الرمسي لالستعمار ،من خالل االستقالل
الشكلي للبالد املستعمرة ،فما حصل هو ببساطة االنتقال من االستعمار
الرمسي الصريح إىل شكل مسترت من استعباد القوى الغربية استعباداً كبرياً لتلك
الشعوب ،وقد متكن الغرب من االستغالل الواسع النطاق للثروات واملوارد
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العاملية من خالل صياغة ّنوذج اقتصادي استعماري مع ّقد ،جيب املستعمرات
(الدول الضعيفة) على تصدير جزء كبري من مواردها وقوهتا العاملة أبسعار
زهيدة ظاملة ،بينما تستورد املستعمرات اخلدمات والسلع الغربية اجلاهزة أبسعار
ابهظة لدرجة االبتزاز.
وأما احلمالت الناعمة اليت ينفذها الغرب دولياً لنشر مثل احلرية
والدميقراطية ،فإهنا أتيت يف احلقيقة يف درجة اثنوية ابلنسبة لطريقته االستعمارية،
بل هي يف واقع األمر جزء من هذه الطريقة وأداة لتسهيلها ومتويه حقيقتها.

اخللفية التارخيية لالستعمار الغريب:
ترجع أصول اإلمبايلية الغربية إىل التنافس املرير يف احلقبة النصرانية ،بني
ملوك أورواب ،رغم والئهم الرمسي للبااب الواحد املشرتك فيما بينهم .ث قامت
القوى األوروبية ابستكشاف الطرق البحرية اليت ميكن أن تتجاوز شرق
املتوسط وأن تصل إىل اهلند على وجه اخلصوص ،األمر الذي قاد األوروبيني
إىل اكتشاف القارة األمريكية ،فيما أدى هنمهم لإلثراء الشخصي إىل الفظائع
املروعة اليت حلت ابلشعوب اليت ال حول هلا وال قوة يف تلك البالد .كما
حصلت الفظائع يف مناطق معينة من آسيا وأفريقيا ،ولكن فرصة أورواب
احلقيقية حصلت مع سقوط الدولة العثمانية من مركز الدولة األوىل يف العامل يف
القرن الثاين عشر اهلجري ،فحينها فتحت فجأة بالد آسيا وأفريقيا الغنية
ابلثروات أمام االستعمار األورويب .وقد أصبحت الدول األوروبية يف هذه
قوى عاملية ،وحتول التنافس احملتدم بينها إىل تنافس ذي طبيعة دولية؛ إذ
املرحلة ً
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دخلت يف صراعات عسكرية فيما بينها حول ممتلكاهتا اجلديدة .وبعد احلروب
النابليونية املدمرة اجتمعت القوى األوروبية الكبى من أجل ورع آلية لتنظيم
التنافس اإلمباييل فيما بينها وجتنب احلرب املباشرة املفتوحة .ومع أن ذلك
النظام املعروف ابسم "الوفاق األورويب" قد جلب حنو مئة عام من اهلدوء يف
أورواب ،إال أنه كان السبب يف الغزوات االستعمارية الكبى يف التاريخ
البشري؛ ذلك أنه مكن القوى األوروبية من تركيز أنظارها على االستحواذ
على العامل كله تقريباً.
وقد بدأ الفصل األخري يف قصة اإلمبايلية الغربية ابحلرب العاملية الثانية،
حني أدى بروز أمريكا القوة الكبى اجلديدة إىل التفكيك القسري
لإلمباطورايت األوروبية ،ث صارت ممتلكات هذه اإلمباطورايت مرتعاً
لالستغالل األمريكي .وكانت مؤسسات بريتون وودز كصندوق النقد الدويل
وغريه ،كانت عنصراً رئيسياً يف هذا املشروع ،وصاحب ذلك طغيان الثقافة
األمريكية يف أرجاء العامل ،وما زالت أمريكا توسع وجودها العسكري يف بلد
تلو بلد آخر ،مستخدمة يف ذلك ذرائع مشاهبة لتلك اليت استخدمها أسالفها
األوروبيون ،وتقوم ببناء القواعد العسكرية يف أرجاء العامل ،وتفكك األنظمة
احمللية ،وتعيد تشكيل الطبقات احلاكمة يف تلك البالد حبيث تضمن والءها
لإلمالءات األمريكية .وال يزال النظام الدويل اليوم يعمل كآلية لتنظيم تنافس
القوى الكبى ،ويف الوقت ذاته من أجل توفري األدوات الالزمة إلخضاع العامل
ملطالبها .وحل مكان القوى اخلمس يف "الوفاق األورويب" مخسة أعضاء
دائمون يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،أي متنافسون أقوايء يشرفون معاً
على استغالهلم اجلماعي للجنس البشري كله.
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اخللفية الفكرية لالستعمار الغريب:
استطاع الغرب تبير إمبايليته ابالعتماد على ما ادعوا أنه القانون
الدويل ،هذا القانون الذي من حيث تكوينه مي ّكنهم من معاملة الدول غري
الغربية معاملة خمتلفة متاماً عن الدول الغربية .وترجع أصوله إىل املنافسات بني
ملوك أورواب النصرانية يف بناء إمباطورايهتم ،إال أن القانون الدويل الغريب قد
أتسس بشكل فعلي بعد صلح ويستفاليا ،فتخلت أورواب عن فكرة ملوك عدة
حتت اباب واحد ،وورعت مكاهنا فكرة دول مستقلة ذات سيادة ،كل واحدة
منها حرة يف تقرير شؤوهنا الدينية والعلمانية ،فهو قانون أورويب بين على الفكر
الغريب ومصاحل الدول الغربية.
ومل يقتصر "الوفاق األورويب" على استخدام القانون الدويل لتنظيم
شؤونه الداخلية وحسب ،بل تعدى ذلك إىل استخدامه يف إخضاع القوى غري
الغربية للنظام األورويب الغريب ابعتباره قانوانً دولياً ملزماً للجميع حسب
ادعائهم.
وقد لعبت فكرة النفعية املادية دوراً مركزايً يف جعل الدول الغربية تقوم
ابستعمار الشعوب األخرى وتتصارع على الثروات يف العامل دون أن جتد
مقاومة حقيقية من شعوهبا اليت تدعي احلرية والعدالة واملساواة وحقوق
اإلنسان!
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نقض طريقة الغرب االستعمارية:
 -1لقد تعررنا يف موارع عدة من هذا الكتاب إىل مفهوم النفعية
املادية وبينا خطره على اإلنسان ،ويظهر فساد هذا املفهوم من خالل مآالته
كاإلمبايلية اليت هي عمل فظيع بربري خيضع ويستغل شعوابً أبكملها ،فينزع
عنهم إنسانيتهم وجيعلهم عبيداً لآلخرين .وقد جلبت قرون من اإلمبايلية
الغربية تعاسة ال ميكن وصفها إىل املليارات من البشر ،فأحالت حضارات
سابقة إىل رقع متجاورة من الدول الفاشلة ميسكها حكم مستبد ،وانتهكت
قارات أبكملها ،فأحلت هبا احلرب والفقر واملرض واجلوع .فاإلمبايلية الغربية
هي لعنة وعقاب حل على مجيع بين البشر ،وهي قمة الشر يف احلضارة
الغربية ،وهذا وحده كاف لبيان فسادها.
 -2إن مفهوم الدولة القومية مفهوم فاسد من أساسه ،فهو مبين على
فهم خاطئ لألمة ،فاألمة ال تسلك يف احلياة سلوك األمة إال إذا كانت حتمل
املفاهيم نفسها والقناعات واملقاييس جتاه شؤون احلياة .أما عوامل التاريخ
واجلغرافيا والعرق واللغة والرتاث فيمكن أن تسهم يف تكوين مسات مشرتكة عند
شعب من الشعوب ولكنها ال تستطيع توحيد وجهة نظره يف احلياة ،فالطريقة
الوحيدة الصحيحة لتعريف األمة تقوم على أساس املبدأ .زد على ذلك أن
تكوين الدول األوروبية مل يسبقه عموماً إال القليل مما يتصل أبي مفاهيم تتعلق
ابألمة .فتاريخ ما يسمى الدول القومية يف أورواب هو أهنا أنشئت بشكل
عشوائي على أساس تقسيم القوى اليت كانت قائمة عند ورع ترتيبات
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ويستفاليا ،أما التعديالت اإلقليمية اليت حصلت منذئد فقد متت ألسباب
براغماتية متاماً ،وليس العتبارات ررورية لتكوين األمم.
 -3من اخلطأ االفرتاض أبن منع التوسع اإلقليمي يضع حداً للحروب.
فالدول األوروبية عموماً مل تتوسع منذ ويستفاليا ،إال أهنم منذ ذلك احلني قد
خاروا أشرس احلروب بشكل روتيين بعضهم رد بعض ورد بقية العامل.
وأمريكا مل تتوسع منذ بلغت مخسني والية ،ولكنها اخنرطت مراراً بعد ذلك يف
حروب حول العامل .واحلل الصحيح لزايدة قوة الدولة أو نقصاهنا هو السماح
بتعديل احلدود اإلقليمية ،حبيث تستطيع الدول القوية القادرة على رعاية شئون
الناس أن تتوسع يف حجمها لتضم مناطق أخرى فتعاملها على قدم املساواة
مع سائر مناطقها ،وترعى شؤوهنا بدالً من وجود دول رعيفة غري قادرة على
إدارة شؤون الناس .فاحلل الصحيح للتوسع هو أن تدعى شعوب أخرى
لالنضمام إىل الدولة على أساس املساواة .فأمريكا مثالً تضم اليوم مخسني
والية يف احتادها ،وكان من األجدى بدالً من أن تتآمر على دول أمريكا
الوسطى واجلنوبية خبططها اإلمبايلية من أجل إخضاعهم والتسلط عليهم كما
هو حاصل ابلفعل اليوم ،كان من األجدى أن تدعو بعض تلك الدول إىل
املشاركة يف احتادها على أساس املساواة.
 -4فكرة القانون الدويل هي فكرة خاطئة ،فالقانون هو مرسوم إلزامي
تصدره سلطة قادرة على تنفيذه رمن صالحياهتا ،وابلقطع ليس هناك سلطة
عليا قادرة على تنفيذ املراسيم الدولية ،وهبذا تكون فكرة القانون الدويل ال
معىن هلا ،وإّنا أتى الغرب هبذا املصطلح لتمويه أعماله اإلجرامية واالستعمارية
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بستار من املبرات ذات املظهر القانوين .واحلقيقة أن الدول منذ العهود القدمية
تلتزم يف عالقاهتا املتبادلة ليس بقانون دويل وإّنا أبعراف وتقاليد دولية
مشرتكة ،يتعذر يف الغالب على أي دولة مبفردها أن تتالعب هبا .وأي دولة
تنتهك هذه األعراف والتقاليد تتعرض للعزلة واملقاطعة من جانب اجلماعة
الدولية كلها ،وهذه األعراف الدولية تشكل رادعاً ألي دولة ،بل ألقوى
الدول يف العامل.
 -5إن اهليئات العاملية كاألمم املتحدة وصندوق النقد الدويل والبنك
الدويل وغريها هي أدوات لإلمبايلية الغربية ،وتقع حتت هيمنة القوى الكبى.
وإذا كان للمنظمات الدولية أن تتشكل فال بد من أن تكون مفتوحة حقاً
جلميع الدول ،وأال تقتصر على أي مبدأ أو وجهة نظر يف احلياة .وينبغي أن
يكون هدف هذه املنظمات أن تكون منتدايت ومنصات لتيسري التواصل
الصادق املخلص ،فيكون احلوار والتفاوض بني دول متعددة ،وينعدم فيه
القسر واإلكراه ،وهبذا ميكن استعادة السالم واالستقرار يف شؤون العامل.
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نقض النظام الغريب الرأمسايل
النّظام الغريب ،هو جمموعة األفكار واألحكام املنبثقة عن العقيدة
العلمانيّة املنظّمة لشؤون الناس والضابطة للعالقات ،فيشمل معاجلات ملشاكل
اإلنسان يف شت جوانب احلياة ،وبياانً لكيفية تنفيذ املعاجلات ،واحملافظة على
العقيدة ومحل املبدأ .ويطلق مصطلح النّظام أيضاً للداللة على أفكار وأحكام
منتظمة يف موروع واحد ،ومنه يقال مثالً :نظام احلكم ،واملراد به جمموعة
األفكار واألحكام اليت ال تتأتى رعاية شؤون النّاس أو حكمها ّإال هبا ،فتشمل
اجلانب السياسي واإلداري والقضائي واملايل وغري ذلك.
ألهنا القاعدة الفكرية اليت يبىن
واألصل يف النظام أنّه منبثق عن العقيدة؛ ّ
كل حكم ،فهي األصل والنظام الفرع؛
عليها ك ّل فكر فرعي وينبثق عنها ّ
متفرع عنها؛ ّإال أننّا من ابب
فيكون إبطال العقيدة إبطاالً للنظام ذاته ألنّه ّ
سنبني هنا بطالن نظامه من
ككلّ ،
التفصيل يف عدم صالحية الفكر الغريب ّ
خالل النّظر يف بعض األسس اليت أقام عليها أنظمته االقتصادية والسياسية
واالجتماعية .عالوة على هذا ،فإ ّن الغرب نفسه يق ّدم حضارته للبشريّة
الرقي والتق ّدم من خالل أنظمته ،زاعماً أ ّن نظامه حيوي يف
ابعتبارها منتهى ّ
ذاته وأركانه أدلّة صحته وصالحيته مبا ح ّققه من هنضة لشعبه وأنتجه من مدنيّة
متطورة .وأورح مثال على هذا البالد اإلسالمية اليت طبّقت فيها األنظمة
ّ
الغربيّة الرأمسالية والدميقراطية واعتمدت كطريقة تتعلمن من خالهلا الشعوب
املسلمة وهي ال تشعر؛ وهلذا كان ال ب ّد من ورع أسس النظام الغريب على
حمك النقد لبيان عدم صالحيتها وبطالهنا ،وزيف ما أنتجته وح ّققته.
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نقض النظام االقتصادي الرأمسايل:
النظام االقتصادي الرأمسايل نظام يقوم على حريّة امللكية لوسائل اإلنتاج
خاصة إشباعاً أو رحباً.
كل فرد أو جمموعة لتحقيق مصلحة ّ
حيث يسعى فيه ّ
وترتكز الرأمسالية على ركائز أساسيّة هي:
اخلاصة أو حريّة الفرد يف التملك.
 )1امللكيّة ّ
احملرك الرئيس للنشاط
 )2املصلحة الذاتيّة ّ
اخلاصة أو الربح الذي يع ّد ّ
االقتصادي.
 )3املنافسة من خالل حريّة دخول السوق أو اخلروج منه.
فيه.

 )4آلية السوق املبنيّة على العرض والطلب مع جعل الثمن أداة التوازن
 )5حمدوديّة دور الدولة يف السوق االقتصادية.

ويطلق االقتصاديون اليوم على النظام االقتصادي السائد يف العامل
واملتّبع يف أغلب دول الغرب مصطلح االقتصاد املختلط ( Mixed
احلرة يف جزء منه ،وتدخل
 ،)economyمبعىن أنّه اقتصاد جيمع بني السوق ّ
ال ّدولة يف جزء آخر .فتعطى للخواص (األفراد والشركات) احلريّة االقتصادية يف
تدخل الدولة يف جماالت معيّنة
استخدام رأس املال واالستثمار واإلنتاج ،مع ّ
وورعيات معيّنة لتقدمي خدمات اجتماعية أو منع االحتكار إلجياد التوازن.
وهكذا فإ ّن األسعار مثالً خارعة لليد اخلفيّة ( )invisible handيف
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تتدخل الدولة يف بعض السلع كالتبغ مثالً ،فتفرض عليه
السوق؛ ولكن قد ّ
رريبة لتشجيع عدم استخدامه .والذي مييّز االقتصادايت يف الدول املتّبعة
تدخل الدولة يف الشأن االقتصادي ،فالنموذج
لالقتصاد املختلط هو مدى ّ
األمريكي مثالً خيتلف عن النموذج األملاين أو الفرنسي أو الياابين أو
السويدي ،مع ّأهنا كلّها تتّبع النظام ذاته ،وسواء مسّيت رأمسالياهتا برأمسالية
السوق ،أم الرأمسالية املدارة أم الرأمسالية
الدولة ،أم رأمسالية ّ
الرفاه ،أم رأمسالية ّ
احلديثة أو غري ذلك ،فال خيرجها ذلك عن كوهنا رأمسالية .فكون أورواب مثالً
متيل إىل ورع الرقابة والضوابط على األسواق املالية ،بينما ترفض أمريكا
وبريطانيا األمر ،فال يعين ذلك أن أورواب غري رأمساليّة .وعليه ،فإ ّن االقتصاد
الغريب الرأمسايل واحد ،وال جمال للحديث عن االختالف يف النوع ،وإن جاز
احلديث عن اختالف يف النموذج رمن إطار واحد هو الرأمسالية .عالوة على
تدخل الدولة ذاته الذي جعل اليوم كمعيار لوصف النظام
هذا ،فإ ّن ّ
االقتصادي أبنّه خمتلط ،هذا التدخل للدولة هو نتاج الرأمسالية ذاهتا؛ أل ّن
وخباصة يف
اإلصالحات اجلزئيّة اليت شهدهتا النظريّة االقتصادية الرأمسالية
ّ
األول من القرن العشرين من خالل النظرية الكينزية
النصف ّ
( ،)Keynesianكانت من أجل احملافظة على استمراريّة النظام الرأمسايل.
فتدخل الدولة يف بعض البلدان لرتشيد السلوك االقتصادي وتسريع عمليات
ّ
لسن بعض القوانني ذات الصبغة االجتماعية كالقوانني املتعلّقة
النمو ،أو ّ
ابلضمان االجتماعي والبطالة والرعاية الصحيّة كان نتيجة لظهور حركة عماليّة
قويّة متأثرة ابلفكر االشرتاكي تطالب حبقوقها ،وكان أيضاً نتيجة ألزمات
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احملك
اقتصادية متع ّددة (منها أزمة سنة 1929م) ورعت الرأمسالية على ّ
وأاثرت الشكوك يف صالحيتها ،فكانت املراجعات النقدية واإلصالحات
والتعديالت اجلزئية إلنقاذ الرأمساليّة ذاهتا ولضمان استمرارها .ورغم ذلك ،فإن
حمل انتقاد بعد تبلور رؤية جديدة
تدخل الدولة ذاهتا أصبح يف اآلونة األخرية ّ
تسمى ابلنيوليبالية يف آخر القرن العشرين ،راجعت مراجعات كينز وانتقدهتا،
داعية إىل حتجيم سلطة الدولة وحترير الرأمسال االقتصادي من كل قيد عمالً
بقواعد الرأمساليّة األصيلة.
وعلى كل حال ،فقد بنينا نظرتنا النقدية على فلسفة االقتصاد الرأمسايل
أي األسس والقواعد اليت قام عليها؛ فنظران إىل نظام اقتصاد الدول الغربية
ككل كاقتصاد رأمسايل دون مراعاة ألوجه االختالف بينها .ذلك أ ّن أسس
االقتصاد وقواعده ،كالنظرة إىل االقتصاد ذاته من حيث ماهيته وغايته،
وكالنظرة إىل املشكلة االقتصادية ،وتعريف القيمة والسلع واخلدمات ،هذه
تتغري.
األسس والقواعد هي واحدة عند الغرب ال خيتلف فيها ومل ّ
و ّأما فساد هذا النظام االقتصادي الرأمسايل فيمكن الوقوف عليه من
خالل النقاط التالية:
 -1املادة االقتصادية:
يرى االقتصاديون يف الغرب أ ّن حاجات اإلنسان تشبع مبادتني مها؛
السلع واخلدمات .فالسلع ،هي وسائل اإلشباع احملسوسة امللموسة ،كاخلبز
والسيارة والتلفون وغري ذلك .واخلدمات هي وسائل اإلشباع احملسوسة غري
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امللموسة ،كخدمة االستشارة القانونية وإصالح السيارة وأعمال التنظيف وغري
ذلك .والذي جيعل السلع واخلدمات مشبعة هو املنفعة اليت فيها ،سواء أكانت
توفرت يف الشيء
جزئية أم كليّة ،مباشرة أم غري مباشرة .وهذه املنفعة إذا ّ
اقتصادايً الرغبة ،فإ ّن
جعلته صاحلاً إلشباع حاجة ،ومبا أ ّن احلاجة معناها
ّ
كل ما يرغب فيه ،سواء أكان ررورّايً أم غري
الشيء النافع
ّ
اقتصادايً هو ّ
رروري ،وسواء اعتبه بعض الناس انفعاً واعتبه بعض آخر مضراً ،فإنه يكون
اقتصادايً ما دام هناك من يرغب فيه .وعليه" ،فإ ّن الكحول واألفيون ،يف
انفعاً
ّ
املفهوم االقتصادي ،سلعة من السلع شأهنا شأن الغذاء والكساء "...كما قال
جيلي زايلسرتا  Jelle Zijlstraيف كتابه( :املدخل إىل االقتصاد) .وعلى
ذلك ،ينظر االقتصادي الغريب الرأمسايل إىل وسائل اإلشباع أي إىل السلع
بغض النظر عن أي اعتبار آخر؛ فينظر إىل
واخلدمات ابعتبارها تشبع حاجةّ ،
ألهنا تشبع حاجة ألفراد ،وينظر إىل
اخلمر من حيث كوهنا هلا قيمة اقتصادية ّ
ابئعة اهلوى ابعتبارها تؤدي خدمة هلا قيمة اقتصادية ألهنا تشبع حاجة ألفراد.
"فاالقتصادي ،ال حيكم على احلاجات أو يعيّنها من زاوية أخالقية مثالً
يردها أل ّن هذا عمل علم األخالق ،كما ال حيكم على األشياء من
فيقبلها أو ّ
الطب .فاالقتصادي يسأل
انحية رررها الصحي أو عدمه أل ّن هذا عمل ّ
فقط :هل هناك حاجة تتطلّب اإلشباع وهل يف الشيء إمكانية اإلشباع" كما
قال جيلي زايلسرتا يف كتابه( :املدخل إىل االقتصاد) .وهذا يعين أن
يهتم ابملادة
االقتصادي الرأمسايل ال يهت ّم مبا جيب أن يكون عليه اجملتمع ،بل ّ
االقتصادية من حيث كوهنا مطلوبة وانفعة اقتصادايً ،ث كيف يوفّرها ،ويقيس
كل شيء حبسب منفعته االقتصاديّة.
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ونظرة االقتصاديني الرأمساليني إىل احلاجات واملنافع كما هي ،ال كما
تدل على أ ّن رجل االقتصاد الرأمسايل
جيب أن يكون عليه اجملتمع ،هي نظرة ّ
جمرد من امليول الروحية،
ينظر إىل اإلنسان على أنه إنسان مادي حبتّ ،
واألفكار األخالقية ،والغاايت املعنوية .فهو ال يبايل مبا جيب أن يكون عليه
بكل
اجملتمع من رفعة معنوية ،وما ينبغي أن يسوده من مسو روحي؛ ال يبايل ّ
يغش يف
ذلك بل مهّه املادة البحتة اليت تشبع اجلوعات املادية البحتة .فهو ال ّ
الغش مشروعاً ،وهو ال يطعم
حت تربح جتارته ،وإذا رحبها
البيع ّ
ابلغش يصبح ّ
ّ
الفقراء إجابة ألمر هللا ابلصدقة ،وإّنا يطعمهم حت ال يسرقوه .فهذا الشخص
الذي ينظر هذه النظرة إىل اإلنسان من خالل نظرته إىل املنفعة ،ويقيم احلياة
االقتصادية على أساس هذه النظرة يعتب يف حقيقة األمر من أخطر األشخاص
حيول اجملتمع البشري إىل غابة أيكل فيها
على اجملتمعات وعلى النّاس؛ ألنّه ّ
الضعيف.
القوي ّ
يسموهنا
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإ ّن األموال واجلهود اليت ّ
يكون
السلع واخلدمات إّنا يسعى إليها الفرد لالنتفاع هبا ،وتبادل الناس هلا ّ
يتكون حبسبها اجملتمع ،فال ب ّد من أن ينظر إىل ما يكون عليه
بينهم عالقات ّ
اجملتمع يف عالقاته مجلة وتفصيالً ،حني النظرة إىل األموال واحلاجات.
وتليب رغبة دون
فاالهتمام ابملادة االقتصادية من حيث كوهنا تشبع حاجة ّ
االهتمام مبا جيب أن يكون عليه اجملتمع ،هو فصل للمادة االقتصادية عن
العالقات ،وإخضاع لإلنسان هلا بدل أن ختضع هي له من خالل تنظيم
عالقته هبا ،وهذا غري طبيعي وغري صحيح؛ ولذلك ،ال جيوز أن نعتب األشياء
جملرد وجود من يرغب فيها ،سواء أكانت يف حقيقتها مضرة أم ال،
انفعة ّ
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حمرمة يف
وسواء أكانت تؤثّر سلباً يف عالقات الناس أم ال ،وسواء أكانت ّ
اعتقاد الناس يف اجملتمع أم كانت حملّلة ،بل جيب اعتبار األشياء انفعة فقط
إذا كانت يف حقيقتها انفعة لإلنسان مع النظر إىل ما جيب أن يكون عليه
اجملتمع.
اخلاصة):
 -2حرية امللكية (امللكيّة
ّ
اخلاصة
القاعدة األساسيّة املميّزة للرأمسالية هي تبنيها فكرة حرية امللكيّة ّ
كنتيجة لتبنيها فكرة احلريّة الفرديّة .ومبا أ ّن املبدأ الرأمسايل يقوم على فكرة
أهم مظاهرها حريّة الفرد يف أن ميتلك ما
احلريّة بنزعتها الفردانيّة ،كان من ّ
يشاء وكيف يشاء؛ ومن هنا كانت حريّة امللكية الفرديّة من مق ّدسات
الرأمسالية ،فلزم حسب نظرهتم أن تفتح للفرد أبواب متلّك الثروة وتنميتها ابحل ّد
من تدخل الدولة وتقنني القوانني الالزمة حلمايتها .فاألصل يف التّشريع القانوين
لكل وسائل اإلنتاج ،وأن جيعل من
يقر امللكيّة الفردية
ّ
الغريب أن ّ
اخلاصة ّ
مسؤوليات الدولة محايتها ،وعدم تشريع ما يعود عليها ابإللغاء ،وعدم تقييدها
ّإال ابلقدر الضروري حلماية حريّة اآلخرين.
خلاصة؛ ّإال أ ّن الواقع أ ّن
هذا هو األصل الفلسفي الرأمسايل للملكيّة ا ّ
تطورت عب الزمن نتيجة للرأمساليني أنفسهم وتكالبهم على
امللكيّة
ّ
اخلاصة ّ
لتتحول من ملكية فرديّة إىل ملكية فرد أو
الربح واإلنتاج وتنمية رأس املال ّ
أبهنا حريّة الفرد
تعرف ّ
جمموعة أو ملكيّة مقيّدة كما يقولون؛ فلم تعد الرأمسالية ّ
يف التملك بل أصبحت حريّة الفرد أو اجملموعة يف التملّك؛ ذلك أ ّن التطور
الصناعي والتكنولوجي فرض ّنطاً جديداً من املنافسة االقتصادية ّأدى إىل
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مضاعفة حجم رأس املال واالستثمار الذي فرض بدوره ررورة امتالك املشاريع
الضخمة من طرف مجع من املالك (كشركات املسامهة) وليس فرداً واحداً،
كما فرض تدخل الدولة واتّساع دورها يف التمويل واالستثمار يف العديد من
سمى بـ"دولة الرفاهيّة" .ويف هذا التطور
البلدان الرأمسالية خلدمة أهداف ما ي ّ
داللة على خيالية الرؤية الرأمساليّة لالقتصاد وبطالهنا ملناقضتها األصل الذي
بنيت عليه ومتيّزت به كخاصيّة من خاصياهتا.

اخلاصة لكل شيء هي يف ذاهتا فكرة ابطلة من
وفكرة حرية امللكيّة
ّ
األول ،أهنا تؤدي حتماً إىل تركيز وسائل اإلنتاج أبيدي أفراد أو فئة
جانبنيّ :
قليلة ،وهذا يستلزم تركيز الثروة أبيدي طبقة رأمساليّة تتسلّط على اقتصاد
البالد ،فتصبح ذات سلطة تعمل على إخضاع السلطة السياسية وجتعل منها
أداة خلدمة مصاحلها ،وهو الواقع املشاهد يف الدول الرأمساليّة .الثاين ،أ ّن حتديد
نوع امللكيّة مرتبط ابملوارد االقتصادية ذاهتا وبنظرة النظام االقتصادي ملسألة
توزيع الثروة؛ ألن من الثروة ما تتأتى فيه اخلصخصة ومنها ما ال تتأتى فيه
اخلصخصة .ومبا أ ّن الرأمسالية تعىن أساساً بزايدة الثروة وتنميتها ،وال تعىن
مبسألة توزيع الثروة ،فقد نظرت إىل املوارد االقتصادية كلّها ابعتبارها قابلة
للخصخصة .وهذا ابطل؛ أل ّن التوازن االقتصادي يف أي جمتمع من اجملتمعات
ال يتح ّقق ّإال من خالل تفتيت الثروة ومنع ترّكزها يف أيدي فئة قليلة ،وكذلك
العامة كاملعادن والنفط.
مبراعاة ّ
حق اجلماعة فيها من خالل متلّكها للمنافع ّ
اخلاصة ،بل هي يف
وعلى هذا فاألصل يف امللكيّة ّأهنا غري حمصورة يف امللكية ّ
عامة وملكية دولة ،وهذه القسمة
حقيقتها مقسمة إىل ملكية ّ
خاصة وملكية ّ
الثالثية مما متيّز به اإلسالم دون الرأمسالية واالشرتاكية ،وهي تبز عظمة النظام
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االقتصادي اإلسالمي ،وأنّه النظام الوحيد القادر على تدبري شؤون اإلنسان مبا
يضمن حاجاته األساسية وحي ّقق له الرفاهية احلقة.
 -3مفهوم اإلنتاج:
يعرف اإلنتاج عند الرأمساليني أبنه "العمليّة اليت تؤدي إىل إنشاء سلعة
ّ
أو خدمة هلا قيمة وتساهم يف منفعة األفراد"؛ فهو عندهم "خلق منفعة أو
زايدهتا" ()to create or increase utility؛ ّإال أ ّن االقتصادي
الرأمسايل ال أيخذ يف االعتبار كل منفعة ،إّنا يقصر األمر فقط على املنفعة
االقتصادية املاديّة القابلة للبيع ( .)vendibleفاملرأة اليت تقوم ابألعمال
املنزلية وترعى شؤون البيت واألطفال ،ال يع ّد عملها إنتاجاً ّإال إذا ابعته
كخدمة لغريها ،و ّأما عملها لنفسها يف بيتها من أجل أسرهتا وأطفاهلا فيع ّد من
وجهة نظر اقتصادية جزئية ،وحتديداً من زاوية مقياس ما يس ّمى بتكلفة الفرصة
البديلة ( ،)Opportunitätskostenيعد خسارة لسوق العمل.
فاالقتصادي ال أيخذ بعني االعتبار املنفعة االجتماعية والدور الرتبوي الذي
تؤديه املرأة من منطلق ّأهنا أم وربّة بيت ،بل يقيس ذلك مبقياس املنفعة املادية.
ّ
وهذه النظرة النفعيّة املاديّة املسيطرة على اجملتمع الغريب جعلت اإلنسان يقاس
اقتصادايً ال غري يف جمتمع ح ّددت
مبقياس النفع االقتصادي؛ فقيمته مق ّدرة
ّ
كالسن
يؤدي فيه اإلنسان وظيفة آلية ،ويدور معه
أهدافه ابإلنتاج واالستهالك ّ
ّ
يسميه فالسفة الغرب ابغرتاب اإلنسان
يف الدوالب ،ما أنتج ما ّ
( .)Alienationفال عجب إذن أن نرى مثال املرأة األم وربّة البيت يف
ألهنا غري منتجة
اجملتمع الغريب ختجل من دورها الفطري الطبيعي االجتماعي؛ ّ
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اقتصادايً؛ ولذلك دخلت سوق العمل بكل طاقتها ،وأمهلت بيتها وأسرهتا ما
أنتج تف ّكك األسرة ورياع األطفال.
 -4املشكلة االقتصادية:
ملخصة ببساطة يف قاعدة بديهية عنده
املشكلة االقتصادية عند الغرب ّ
وهي الندرة :موارد حمدودة ،ورغبات غري حمدودة ( Limited
 ،)Resources,Unlimited Wantsوهو يعين عدم كفاية السلع
إشباعاً كليّاً .وهكذا يقولون" :املشكلة
واخلدمات إلشباع حاجات اإلنسان
ّ
هي :ابلرغم من أ ّن احتياجاتك ورغباتك عمليّاً غري حمدودةّ ،إال أ ّن املوارد
املتوفرة إلشباع االحتياجات اندرة" (كما يف كتابEconomics: A :
 Contemporary Introductionللبوفيسور األمريكي William
 ،)A. McEachernفالعقل الغريب يرى إذن أ ّن "احلاجات اإلنسانية غري
حمدودة ،وأ ّن اإلنسان يسعى دائماً لألكثر واألفضل ...فلم حيصل أبداً أن
أشبع املرء كليّاً" (عن املدخل إىل االقتصاد) .وملا كانت احلاجات والرغبات
غري حمدودة ،وكانت مادة اإلشباع حمدودة ،فإ ّن املشكلة االقتصادية تنشأ
عندهم من العجز عن حتقيق اإلشباع الكلّي للحاجات.
وهذا الرأي عند الغرب ،خطأ خيالف الواقع احملسوس؛ ذلك أ ّن
احلاجات اليت يكون إشباعها ررورايً هي احلاجات األساسية لدى الفرد
بوصفه إنساانً ،ال احلاجات الثانوية أو الكمالية ،وإن كانت احلاجة الكمالية
يسعى ويعمل إلشباعها .وعلى هذا فإ ّن احلاجات األساسية ،أي املأكل
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وامللبس واملسكن ،حمدودة ،واألموال واجلهود اليت يسموهنا السلع واخلدمات
فإهنا
املوجودة يف العامل كافية إلشباعها .وأما مشكلة زايدة احلاجات املتج ّددةّ ،
ال تتعلّق بزايدة احلاجات األساسية؛ أل ّن احلاجات األساسية لإلنسان من
حيث هو إنسان ال تزيد ،وإّنا الذي يزيد ويتج ّدد هو حاجاته الكمالية اليت
تنشأ عن التقدم املدين .وهذه احلاجات الكمالية يعمل إلشباعها؛ ولكن عدم
إشباعها ال يسبّب مشكلة ،بل الذي يسبّب املشكلة هو عدم إشباع
احلاجات األساسية .وعليه ،فال توجد مشكلة يف حمدودية السلع واخلدمات
إلشباع احلاجات األساسية فضالً عن جعلها املشكلة االقتصادية اليت تواجه
كل فرد
اجملتمع .وإّنا املشكلة االقتصادية هي توزيع هذه األموال واجلهود على ّ
من األفراد إلشباع مجيع حاجاهتم األساسية إشباعاً كليا ،ومساعدهتم على
السعي إلشباع حاجاهتم الكمالية .ففي أمريكا مثالً تلقى آالف األطنان من
توزع على ماليني الفقراء يف البلد ،وتكنز مليارات
احلبوب يف البحر ،وال ّ
الدوالرات وال تشغّل يف عجلة االقتصاد وال يعطى منها للفقراء .فاملسألة
ليست عدم كفاية املادة وال عدم حمدودية احلاجة ،إّنا هي يف النظرة
االقتصادية الرأمسالية املبنية على االحتكار واجلشع واألاننية البغيضة اليت جتعل
حتول
مثانني يف املائة من ثروة البالد يف يد جمموعة قليلة من الرأمساليني ّ
حبجة أ ّن
اجملتمعات إىل جمتمعات استهالكيّة لتسويق إنتاجها وحتقيق الربح ّ
زايدة االستهالك للفرد أو اجلماعة حت ّقق ارتفاع مستوى الرفاهيّة يف اجملتمع.
لقد أمهل االقتصاد الرأمسايل مسألة توزيع الثروة ،وجعل األهداف
التضخم واالنكماش؛
االقتصاديّة مرتكزة على حتقيق النمو ،ومعاجلة البطالة و ّ
86

وهلذا كان االقتصاد الرأمسايل يهدف إىل غاية واحدة هي زايدة ثروة البالد
مجلة ،ويعمل للوصول إىل أرفع مستوى ممكن من اإلنتاج ،وجيعل حتقيق أقصى
ما ميكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع ،نتيجة لزايدة الدخل ،ورفع مستوى اإلنتاج
احلرية يف العمل
يف البالد ،وذلك بتمكينهم من أخذ الثروة حني يرتك هلم ّ
إلنتاجها وتوزيعها .فاالقتصاد ال يوجد معاجلات إلشباع حاجات األفراد،
منصب على توفري ما
لكل فرد من أفراد اجملموعة ،وإّنا هو
ّ
وتوفري اإلشباع ّ
منصب على حاجات اجملموعة بزايدة اإلنتاج
يشبع حاجات األفراد أي
ّ
والدخل وتوفري فرص العمل وترك احلرية لألفراد .فسواء حصل اإلشباع جلميع
األفراد أم حصل لبعضهم دون بعض ،فليس هذا جمال البحث االقتصادي
يتحمل مسؤولية فقره ألنّه املتسبّب فيه .وهذه
واهلدف منه ،وعلى الفقري أن ّ
النظرة عند الرأمساليني خاطئة وخمالفة للواقع ،ذلك أ ّن احلاجات اليت تتطلّب
اإلشباع هي حاجات فردية مع كوهنا حاجات إنسان ،فهي حاجات لعلي
وأنطوان ،وليست حاجات جملموعة اإلنسان أو جملموعة أمة وشعب؛ لذلك
كان األصل يف سياسة االقتصاد رمان اإلشباع جلميع احلاجات األساسية
لكل فرد بعينه إشباعاً كليّاً ،ومتكينه من إشباع احلاجات الكمالية بقدر ما
ّ
يستطيع .فزايدة اإلنتاج ،والنمو االقتصادي ،ورفع مستوى املعيشة يف البالد
كل فرد من هذا هو خطأ ،وجلب
ككل ،دون النظر إىل رمان انتفاع ّ
الرفاهية للناس وتركهم أحراراً يف األخذ منها بقدر ما يتمكنون ،دون النظر إىل
لكل فرد منهم أايً كان ،هو خطأ .فسياسة االقتصاد
رمان ّ
حق العيش ّ
الغريب ،اليت هتدف إىل النمو االقتصادي والزايدة يف اإلنتاج ،وهتمل التوزيع،
كل فرد يف
واليت تعىن ابلبحث يف إنتاج املادة االقتصادية دون العناية ّ
حبق ّ
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اجملتمع يف إشباع حاجاته األساسية ،هي سياسة خاطئة وفّرت نظرايً جملموع
األفراد رفاهية نسبية ،وحكمت على البقية ابلفقر والعوز مع أهنم متساوون يف
حق احلياة وإشباع احلاجة.
ّ
ّأما اإلسالم ،فعالوة على أحكام إابحة امللكية وإابحة العمل وزايدة
اإلنتاج ،قد شرع أحكاماً شرعية أخرى تضمن إشباع مجيع احلاجات األساسية
لكل فرد من أفراد الرعية إشباعاً كليّاً .وبذلك رمن توزيع الثروة على مجيع
أفراد الرعية فرداً فرداً حبيث يضمن يف هذا التوزيع إشباع مجيع احلاجات
األساسية (املأكل ،امللبس ،املسكن) إشباعاً كليّاً إىل جانب متكني كل فرد
من أفراد الرعية من إشباع حاجاته الكمالية على أكب قدر مستطاع .فاإلسالم
مل جيعل رمانة إشباع احلاجات األساسية ترقيعاً للنظام ،وال جعلها تعاجل
خص هبا فئات معينة كما فعلت الرأمسالية ،وإّنا جعلها
ثغرات معينة ،وال ّ
أحكاماً من أحكام النظام؛ فأحكام إابحة امللكية وإابحة العمل ،وأحكام
النفقة ،وأحكام رعاية الشؤون كلها أحكام شرعية متساوية يف التشريع
فصلناه يف كتبنا.
يتكون منها النظام االقتصادي كما ّ
واألدلةّ ،

اطي:
نقض نظام احلكم الدميقر ّ
انطلق فالسفة الغرب ،عند حبثهم يف مفهوم السلطة وانتقاهلا من
تصور
جمرد ّ
الكنيسة إىل الشعب ،من فكرة خياليّة افرتاريّة ال واقع هلا بل هي ّ
ذهين عند أصحاهبا ،وهي أ ّن اإلنسان كان يعيش يف حالة الطبيعة ( State
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 )of Natureث انتقل إىل حالة التمدن ( )State of Civilعب عقد
اجتماعي ( )Contrat Socialيفيد اجتماع األفراد للتنازل عن جزء من
العامة اليت تش ّكل السيادة .واتفاق
إرادهتم لتشكيل إرادة مجاعيّة هي اإلرادة ّ
األفراد على التنازل عن إرادهتم يسمى العقد االجتماعي الذي هو أساس
جيسد
الدولة وأساس السلطة وأساس احلرايت العامة .ورأوا أ ّن النظام الذي ّ
تصوروها يف كيان سياسي ملمارسة السيادة الشعبية ،هو
هذه الفكرة كما ّ
النظام الدميقراطي .وعلى هذا ،فإ ّن نظام احلكم يف الغرب يقوم على
الدميقراطيّة ،وهي كلمة يواننية األصل صيغت من كلمتني ( Démos -
تعرف ال ّدميقراطية مبقولة أبراهام
 )Kratosوتعين حكم الشعب .وعادة ما ّ
لنكولن (ت 1865م) الشهرية عنهاّ ،أهنا "حكم الشعب نفسه ،بنفسه،
لنفسه".
يروج هلا الغرب ،ال تنفصل
وال ّدميقراطية مبفهومها العاملي احلديث ،كما ّ
احلرايت ،وهذا األمر ليس جديداً ومل تتفتّق عنه عبقريّة الغرب كما
عن فكرة ّ
ظن بل هو موروث عن اإلغريق أيضاً ،ففي كتاب السياسة يقول
ي ّ
أرسطوطاليس" :مبدأ احلكومة الدميقراطيّة إّنا هو احلريّة ...أل ّن احلريّة كما
يقال هي الغرض الثابت لكل دميقراطيّة"ّ ،إال أ ّن مفهوم احلريّة احلديث خيتلف
عن مفهوم اإلغريق ،وهو أمر متيّز به الغرب ابتداء من عصر التنوير وظهور
يعب عن الدميقراطيّة يف االصطالح احلديث
الفلسفة الليباليّة .لذلك ّ
ابل ّدميقراطية الليبالية متييزاً هلا عن بقية ال ّدميقراطيات ،القدمية أو اجلديدة
احلق يف التّصور الغريب هي
كالدميقراطية االشرتاكيّة؛ إذ إ ّن الدميقراطية ّ
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احلرية الذي أ ّقره العقل الغريب يف عصر تنويره؛
ال ّدميقراطية املرتبطة مبفهوم ّ
تصوروها،
ولذلك توصف ّ
ابحلرية كما ّ
أبهنا مجلة من األفكار واملبادئ املتعلّقة ّ
احلرية
ويع ّدها بعض املف ّكرين التكوين النّظامي لفكرة
ّ
( .)Institutionalization of freedomوميكن القول إ ّن اإلمجاع
منعقد عند الغربيني من أنصار الدميقراطية على ّأهنا ال تنفصل عن مجلة من
األمور اليت تع ّد مبثابة أركان هلا ،وهي :السيادة للشعب ،فصل السلطات،
احلرة والنّزيهة وما
احلرايت ،حقوق اإلنسان ،املساواة ،التع ّددية ،االنتخاابت ّ
ّ
يتبعها من تداول سلمي على السلطة ،سيادة القانون ،واحلكم لألغلبية مع
حق األقليّة.
حفظ ّ
هذه هي ال ّدميقراطية ابختصار ،ومن اجلدير ذكره ّأهنا كانت وما زالت
حمل انتقاد من املفكرين الغربيني أنفسهم ،وهو ما ّقرره جاك رانسيري يف كتابه:
ّ
(كراهية الدميقراطيّة) بقوله" :ليست كراهية الدميقراطية جديدة ابلتأكيدّ ،إهنا
وجهه أغلب املفكرين للنظرية
قدمية قدم الدميقراطيّة" .والنقد األساسي الذي ّ
الدميقراطية بدأ أساساً من مصطلح الشعب كمصطلح غامض اختلف يف
حتديد املعين به ،ثّ انتقل اخلالف بعد ذلك إىل النظر يف الناحية اإلجرائيّة
لضبط مفهوم حكم الشعب حيث تثبت الناحية اإلجرائية عمليّاً خيالية الفكرة
يف ذاهتا وعدم واقعيتها؛ فلو نظران إىل املعىن اللغوي للدميقراطية ابعتبارها حكم
الشعب ،وجدان غياب هذا املعىن عن الواقع حت أايم اليوانن أنفسهم وهم ّأول
من ابتدع هذه الفكرة؛ إذ كانت كلمة الشعب عندهم تفيد فئة معينة من
األحرار ،وتستثين النساء والرقيق ومن مل يكن من أصل أثيين ،ثّ ملا أعيد العمل
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بفكرة الدميقراطية من جديد يف القرن الـ18م ،أدرك بعض املفكرين عدم واقعية
النظرية من انحية إجرائيّة؛ أل ّن اجتماع الشعب كلّه للحكم وإدارة الدولة أمر
طوروا شكلها وأوجدوا ما يسمى ابلدميقراطية التمثيلية أو النيابية.
مستحيل ،ف ّ
واملتتبع للحركة الفكرية الغربية يلحظ وجود اجتاه متبلور منذ عقود من
ورد
الزمن لدى مجلة من املفكرين ينحو إىل األخذ ابملعيار الواقعي للحكم ّ
تبني هلم عدم واقعيّته .ويتزعم هذا االجتاه
مفهوم الدميقراطية النظري بعدما ّ
جمموعة من املفكرين ،منهم :ابريتو ( )V. Paretoوموسكا ()Mosca
وروبرت ميشلز ( )Robert Michelsوميلز ()C. Wright Mills
وغريهم ،وهم يتبنون نظرية النخبة أو الصفوة ( )Elite Theoryاليت تقوم
على فكرة استحواذ أقلية من الشعب على القوة يف اجملتمع .ويلخص موسكا
هذا الواقع يف كتابه (الطبقة احلاكمة  )The Ruling Classبقوله" :يف
كل اجملتمعات منتظمة الرتكيب واليت يوجد فيها شيء يسمى حكومة ،فإن
الطبقة احلاكمة أو ابألحرى هؤالء الذين ميارسون القوة العامة ،يكونون دائماً
أقلية ،جند حتتها طبقة عديدة من األفراد الذين ال يشاركون يف احلكم أبي
معىن حقيقي للمشاركة؛ ولكنهم خيضعون له فقط ،وميكن أن نسميها الطبقة
احملكومة" .ويف هذا السياق يقرتح عامل السياسة والقانون الفرنسي موريس
دوفرجيه ( )M. Duvergerيف كتابه (األحزاب السياسية Political
 )Partiesتغيري صيغة "حكم الشعب ابلشعب" بصيغة أخرى معبة عن
حقيقة واقع احلكم هي" :حكم الشعب بصفوة من الشعب".
وجهها مفكرو الغرب أنفسهم للدميقراطية هي:
أهم االنتقادات اليت ّ
و ّ
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 .1طغيان األغلبية ورياع حقوق األقليات.
 .2خطورة توسع سلطة الرأي العام؛ إذ إ ّن االنتخاابت والقرارات
ختضع للرأي العام الذي تتحكم فيه قوى معينة من أصحاب املصاحل ومجاعات
الضغط.
ينص على
 .3قانون األوليجاركية ( )Oligarchyاحلديدي الذي ّ
احتكار السلطة والتنظيم السياسي يف يد جمموعة قليلة من الرأمساليني.
 .4حتوهلا مع الوقت إىل بريوقراطية؛ إذ إهنا مع مرور الوقت تصبح أكثر
تعقيداً حت تكون السلطة بيد املتخصصني فقط.
املوجهة إىل الدميقراطية من املف ّكرين الغربيني
هذه بعض االنتقادات ّ
أنفسهم؛ ّإال أ ّن أغلبهم ال يعرض بديالً عنها ،وإّّنا ينطلق منها كقاعدة اثبتة
يتصور غريها ككيفية حكم ،ومن ذلك اعرتاف السياسي البيطاين أنتوين
ال ّ
بريش  Anthony Birchيف كتابه( :مفاهيم ونظرّايت الدميقراطيّة املعاصرة)
أبنّه فقط قلّة قليلة من األفراد هي القادرة على احلكم يف اجملتمعات املعاصرة،
ومع ذلك يقول" :أعتقد أ ّن الدميقراطية التمثيلية هي أفضل أنواع احلكم
تصورها"؛ وهلذا جند كثرياً من املف ّكرين حياولون تطوير آليات
املمكن ّ
مقررين رغم النّقد الشديد هلا ّأهنا
الدميقراطيّة وإحياء مفاهيمها وقيمها ّ
ألهنا  -كما قال روبرت دال يف كتابه( :الدميقراطية ون ّقادها) :-
األفضل؛ ّ
"تتفوق بطرق ثالث على األقل على الطرق األخرى ذات اجلدوى واليت ميكن
ّ
تروج لفكرة احلرية كما ال يقدر أي
أن حيكم الشعب عن طريقهاّ .أوالًّ ،أهنا ّ
تروج العملية الدميقراطية لفكرة تطوير
بديل ذي جدوى أن يفعل ...اثنياًّ ،
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اإلنسان ،ليس أقلّها قدرته على ممارسة تقرير املصري واالستقالل الذايت املعنوي
ومسؤولية الفرد عن اختياراته .وأخرياًّ ،أهنا أوثق (إن مل يكن ابلتأكيد أكمل)
طريقة ميكن لإلنسان بواسطتها أن حيمي املصاحل واخلريات اليت يشارك هبا
اآلخرين ويدفعها إىل األمام" .ووارح مما سبق أ ّن املف ّكرين الغربيني أنفسهم قد
حمّصوا فكرة الدميقراطية ونقدوها نقداً شامالً بيّنوا فيه مواطن اخللل فيها حسب
تصورهم ،ومع ذلك يكاد إمجاعهم ينعقد على ّأهنا أفضل ما أبدعه عقل
ّ
اإلنسان يف احلكم ،وأنه ال يوجد بديل هلا.
واحلقيقة ،أ ّن النظرة العميقة يف واقع الدميقراطية كما هي يف التّصور
الغريب ترينا كون الكلمة عندهم ترمز إىل بعدين :بعد حضاري فكري ،وبعد
سياسي .فهي من زاوية أوىل منظومة قيميّة مؤطّرة لقيم الغرب ومفاهيمه عن
احلياة كاحلريّة واملساواة والتع ّددية والعلمانيّة وغري ذلك ،أي هي إطار سياسي
حيوي جمموع املفاهيم احلضاريّة املتبناة عند الغرب؛ وهلذا اعتبها فوكوايما مثالً
يف كتابه( :هناية التاريخ) املرحلة األخرية يف تطور البشريّة األيديولوجي،
ويصفها مفكرو الغرب وعلماء السياسة  -كجان لويس كرمون J.L
 Quermonneيف كتابه( :األنظمة السياسية الغربية les régimes
كل شيء قيمة ومثل
ّ :)politiques occidentaux
أبهنا يف ذاهتا وقبل ّ
أعلى بل األيديولوجية املهيمنة للمجتمعات الغربية .ويصفها جورج بريدو يف
أبهنا فلسفة وّنط عيش ومعتقد .وعليه ،فإ ّن البحث فيها
كتابه( :الدميقراطية) ّ
من هذه الزاوية أي كمجموع مفاهيم عن احلياة أو قيم أو مثل عليا يندرج
رمن مبحث األسس احلضاريّة اليت تبنّاها الغرب وأقام عليها كيانه السياسي.
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و ّأما الزاوية الثانيّة ،فتتعلّق ابعتبار الدميقراطية أرقى أو أمثل أو أفضل أنظمة
فاملقر هلا من هذه الزاويّة ال ينظر إىل حمتواها
احلكم املمكنة كما يقولونّ .
للتحول أو
احلضاري أي مفاهيمها وقيمها أو أيديولوجيتها القابلة يف نظره
ّ
اجملرد
االختالف أو ّ
الرد ،إّّنا ينظر إليها  -كما يقولون  -يف ذاهتا أو يف املعىن ّ
بغض النظر عن أي شيء آخر أي ينظر إليها كنظام سياسي ينظّم
للفكرة ّ
مسألة احلكم يف دولة ما ،ويضبط الشؤون السياسية جملتمع ما .وهذا املبحث
يسمى عندهم فلسفة احلكم اليت تع ّد أصل املباحث
يف حقيقته يتعلّق مبا ّ
السياسية ،وهو املبحث الذي يظهر فيه قصور العقل الغريب على مستوى
التّفكري السياسي وغلطه فيه منذ حلظة التأسيس.

فاإلنسان من حيث هو إنسان ،أو الفرد من حيث كونه يعيش يف هذه
حيب السياسة ويعانيها؛ ألنّه يرعى شؤون نفسه ،أو شؤون
احلياة ،هو سياسي ّ
األمة أو الشعب أو
من هو مسؤول عنهم ،أو شؤون ّأمته .ورعاية شؤون ّ
اجلماعة اليت ينتمي إليها هذا اإلنسان السياسي تقتضي منه النّظر يف مسألة
احلكم؛ أل ّن الرعاية العملية ال تتأتى ّإال من خالل هيئة سياسية أو دولة -
تتأسس على نظام حي ّدد
ّ
بغض النظر هنا عن تعريفها والداعي إىل قيامها ّ -
ومؤسساهتا ،واألفكار واملفاهيم واملقاييس اليت ترعى
شكلها وأجهزهتا وهياكلها ّ
الشؤون مبقتضاها ،والدستور والقوانني اليت تطبّقها ،وغري ذلك مما ال يتأتى
احلكم إال من خالله ،وهو ما يطلق عليه النظام السياسي أو نظام احلكم.
وتصور اإلنسان لنظام احلكم الذي مي ّكنه عملياً من رعاية الشؤون مبين
ّ
يف أصله على أسئلة ثالثة :مباذا حيكم؟ ومن حيكم؟ وكيف حيكم؟
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ّأما مباذا حيكم؟ فاحلالة الطبيعيّة أنّه حيكم ابملبدأ الذي ارتضاه جمموع
النّاس ،وعلى هذا يكون دور احلاكم أو احلكومة تنفيذ أو تطبيق جمموعة
املفاهيم واملقاييس والقناعات اليت تبنتها اجلماعة .وهذه املسألة تطرح على
كل
احلاكم واحملكوم ّ
مرة واحدة حني أتسيس الدولة ،وال يت ّكرر طرحها مع ّ
انتخاب أو استفتاء أو جلسة برملانيّة أو نظر سياسي ،فال تطرح من جديد ّإال
يف حالة واحدة وهي حالة سقوط النّظام القائم وإرادة تغيريه ،أي يف حالة
بغض النظر عن امسها
أتسيس جديد .وعلى هذا ،فإ ّن الدولة الغربيّة ّ -
وشكلها وّنوذجها  -قد قامت على أفكار ومفاهيم معيّنة تع ّد اثبتاً ال يقبل
النظر فيه ،متاماً كالدولة اإلسالمية دولة اخلالفة اليت قامت هي األخرى على
أفكار ومفاهيم معيّنة وإن كانت غري أفكار الغرب ومفاهيمه؛ وكون الدولة
الغربيّة قامت على مبدأ ،أي عيّنت مباذا حتكم ،ال يع ّد يف ح ّد ذاته خصيصة
من خصائص نظام احلكم الغريب يتميّز به عما سواه.
يعب عن
وال يقال هنا ،إ ّن التميّز الغريب يكمن يف كون اإلنسان الغريب ّ
سيادته من خالل ورعه هو بنفسه ملفاهيم احلكم وقيمه ،أي هو اختار بنفسه
وشرع لنفسه بنفسه قوانينه ،ال يقال هذا أل ّن البحث هنا ال يتعلّق
مباذا حيكم ّ
مبصدر احلكم ،إّّنا يتعلّق بوجود أفكار ومفاهيم احلكم ذاهتا؛ فمثلما يوجد
بغض النظر
عند الغرب مبدأ حيكم به ،ويوجد عند غريه مبدأ آخر حيكم به ّ
من أين استقاه ،فال متيّز ألحدمها على اآلخر من هذه اجلهة ،وإّّنا يظهر
التميّز حني البحث يف مصدريّة احلكم من انحية صدق املبدأ أو صالحيته أو
خرييّته ،وهذه مسألة ال تعلّق هلا هنا بصعيد البحث ،وقد حبثنا قسماً منها من
قبل ،ونبحث القسم الثاين رمن مبحث احلضارة الغربيّة .فصعيد البحث هو
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كل األنظمة السياسيّة اليت
أ ّن جواب سؤال :مباذا حيكم اإلنسان؟ أجابت عنه ّ
عرفتها البشرية بال استثناء ،ما يعين عدم متيّز الفكر السياسي الغريب املؤمن
ابلنظام الدميقراطي من هذه اجلهة.
وال يقال أيضاً ،إ ّن نظام احلكم الغريب الدميقراطي يتميّز ابلتعدديّة ،وهي
متنوعة .ال
تضمن عدم الواحديّة و ّ
التفرد وتسمح بوجود ثقافات وأيديولوجيات ّ
يقال هذا؛ أل ّن التعدديّة الغربية هي تعدديّة يف داخل املبدأ ذاته ،فالغرب ال
يقبل فكراً يؤثّر يف اجملتمع من خارج مبدئه ،وال يقبل املفاهيم اليت تناقض
مبدأه؛ ولذلك فإنه حارب األحزاب الشيوعية يف السابق وحارب وما زال
حيارب ما يسميه اإلسالم السياسي ويصفه ابلتطرف والراديكالية واألصولية،
فهي إذن تعدديّة شكليّة رمن املبدأ وليست حقيقية .فإذا أريد ابلتعدديّة
تصورات واملشاريع واألفهام الفكرية والسياسية داخل املبدأ
اختالف اآلراء وال ّ
ذاته؛ فال متيّز للفكر الغريب من هذه اجلهة لوجود ذلك يف أنظمة أخرى
يسمى ابألقليات
كالنظام اإلسالمي .و ّأما إذا أريد ابلتعدديّة النظرة إىل ما ّ
وحتديد ما هلا وما عليها وفق تقسيم اجملتمع إىل جمالني :اخلاص والعام ( The
 - )Public and Private Domainsكما ورد يف تقسيمات علماء
السياسة واالجتماع  ،-واعتبار الدميقراطية احلديثة متميّزة يف السماح
ابخلصوصيّة والتنوع يف اجملال اخلاص ،و ّأما اجملال العام فتحكمه القواعد العامة
اليت يلتزم هبا اجلميع ،إذا أريد ذلك ابلتعددية فغري صحيح ألمرين :األول ،من
انحية عمليّة ،فالدول الغربية اآلن تفرض قيمها ومفاهيمها حت يف اجملال
اخلاص ،وتراقب املسلمني يف كل كبرية وصغرية ،وحتاسبهم على كل فكرة
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ومتتحنهم يف ثقافتها وحضارهتا ،وجتبهم على الذوابن يف حضارهتا ،وهذا أبعد
ما يكون عن التعددية امل ّدعاة ،الثاين ،من انحية نظريّة فكريّة ،فالتفريق بني
اخلضوع للنظام العام وبني عيش اآلخرين وفق أدايهنم وقناعاهتم يف جماالت
خاصة ،هذا التفريق موجود يف النظام اإلسالمي ،فال خصوصية للدميقراطيّة يف
الذمة الذي يقول به اإلسالم فكراً
هذا األمر .عالوة على هذا ،فإ ّن مفهوم ّ
وممارسة هو أرقى وأعدل وأرمن للحقوق من مفهوم األقليّات الغريب.

و ّأما من حيكم وكيف حيكم فإ ّن علماء السياسة واالجتماع يف الغرب
ممن عنوا بقضية احلكم وأنظمته نظروا يف اتريخ اإلنسان السياسي وواقعه
قسموا أنظمة احلكم اليت عرفتها
وأحصوا أشكال احلكم وأّناط القيادة ،ف ّ
البشريّة  -حسب رأيهم  -إىل أقسام متع ّددة حبسب املعايري املتّخذة يف
احلكم ،وجلّها موروث عن اإلغريق ،وحاصلها :أ ّن النظام ّإما أن يسلّم أبهلية
الشعب للحكم أو ال .فإن كان النظام ال يقول أبهلية الشعب للحكم ،فله
املؤهلني أو األ ْكفاء أو
أّناط منها :املريتوقراطية ( )Meritocracyأي حكم ّ
أصحاب اجلدارة ،واألوليجاركية ( )Oligarchyأي حكم القلّة من أجل
مصاحلها ،واألرستقراطية ( )Aristocracyأي حكم النبالء ،واألوتوقراطية
( )Autocracyأي حكم الفرد ،والثيوقراطية ( )Theocracyأي حكم
حق الشعب يف
النخبة الدينية ،وغري ذلك .و ّأما إذا كان النظام يقوم على ّ
احلكم أو يستند إىل مبدأ أهليّة الشعب يف احلكم ،فهو النظام الدميقراطي،
وهو نظام احلكم الوحيد عندهم يف هذا القسم الذي ع ّد أفضل األنظمة
وأمثلها .ومنهم من يصنّف األنظمة وفق معايري الشرعيّة اليت يقوم عليها احلكم
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وطريقة توىل السلطة وإدارة احلكم وّنط السلطة املمارس وقابليتها للتداول،
وبناء عليه يق ّسم األنظمة على ثالث جمموعات أساسيّة :النظام الشمويل
(الكلياين) ( ،)Totalitarian regimeالنظام التسلّطي
( ،)Authoritarian regimeوالنظام الدميقراطي .فتورع الدميقراطية
عند املف ّكرين الغربيني دائماً وأبداً كنموذج مثايل يقابل ّناذج سيئة استبداديّة.
احلق يف السيادة حبيث يضع
إن الغرب العلماين ،بعد أن أثبت لإلنسان ّ
نظامه وتشريعه بنفسه ،أثبت له احل ّق يف السلطة أي جعله خيتار بنفسه من
يفرقوا
حيكمه عب االنتخاابت .فالغربيون خلطوا بني ّ
مكوانت احلكم كلّها ومل ّ
بني السلطة والسيادة والصالحية ،وجعلوا البحث جيري على صعيد واحد كما
تفرق
ّ
تصوروه دون أن خيطر بباهلم إمكان التفرقة والتفصيل أو وجود أنظمة ّ
وتفصل بل جعلوا الدميقراطيّة معيار اخلريية يف األنظمة السياسية .وهذه نظرة
ذاتيّة ( - )Subjectiveكما يقولون  -أي غري موروعية وغري نزيهة،
وسطحيّة ينقصها العمق الفكري والفهم الصحيح لواقع احلكم.
فالسيادة عندهم تطلق مبعىن أ ّن اإلنسان ميلك إرادته وميارسها ،أي
ويشرعها وخيتار
خيتار من حيكم ومباذا حيكم ،فهو الذي يضع أنظمته وقوانينه ّ
من ينفذها .وهذا املعىن إذا أريد به مطلق اإلنسان أو جنسه ،فالسيادة عندهم
هي فعالً لإلنسان؛ ألن الذي يشرع يف الغرب وخيتار احلاكم هو اإلنسان ،و ّأما
إذا أريد به اإلنسان بوصفه الفردي ،وهو مرادهم احلقيقي ،أي أن الفرد هو
سيد نفسه ،فالسيادة غري موجودة يف الغرب؛ أل ّن النظام والتشريع الغريب
كل األفراد .فالواقع العملي للغرب
تضعه فئة أو قلّة وال يشارك يف ورعه ّ
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تسن كقوانني
الدميقراطي أ ّن التشريعات تضعها حكومة أو هيئة أو جملس ثّ ّ
تصوروه غري مطابق لواقع
ملزمة خيضع الشعب كلّه هلا؛ فمفهوم السيادة كما ّ
يصرون على هذا الفهم .ث إن واقع احلكم يف الدنيا
احلكم عندهم ،ومع ذلك ّ
كلها أن هناك حاكماً وأن هناك حمكوماً ،وأن احلكم هو بيد فرد أو فئة من
الناس؛ إذ ال يتأتى لشعب ما أن يكون كلّه حاكماً وحمكوماً يف اآلن ذاته؛
لذلك فإنه ال وجود لشيء امسه سيادة الشعب أو سيادة األفراد ،فالسيادة إما
أن تكون لفرد معني أو لفئة قليلة متارس إرادهتا بورع التشريعات والقوانني
للمحكومني ،وإما أن تكون السيادة للخالق سبحانه فتؤخذ التشريعات
والقوانني من الوحي ،وال يوجد غري ذلك مطلقاً؛ ّإال أ ّن علمانيّة الغرب،
وصراعه التارخيي مع الكنيسة النصرانيّة ،وجتربته مع أنظمة احلكم الثيوقراطية
احلق اإلهلي ،أعمت بصريته فرفض عبودية
اليت تسلّطت على النّاس حبكم ّ
اإلنسان خلالقه ،وقبل عبوديّة اإلنسان لإلنسان ومسّاها سيادة.

واإلنسان إذا ح ّدد النظّام الذي حي ّكمه يف العالقات ،وح ّدد مصدر
النّظام والتشريع ،أي ح ّدد مباذا حيكم ،انتقل إىل البحث فيمن ين ّفذ أي فيمن
فإهنا
حيكم .ولـ ّما كانت اجلماعة من البشر ال تستطيع كلّها أن تباشر التنفيذّ ،
تنيب عنها من يباشره برراها ،وهذا معىن كون السلطة أو السلطان للشعب
لألمة .وهذا املعىن مل تتميّز به الدميقراطيّة بل يوجد يف غريها ،وهو من
أو ّ
أبهنا عقد مراراة واختيار؛
تعرف اخلالفة ّ
صميم نظام احلكم يف اإلسالم؛ وهلذا ّ
حق الطاعة من والية األمر .فال ب ّد فيها من ررا من
ألهنا بيعة ابلطاعة ملن له ّ
يبايع ليتوالها ،وررا املبايعني له .غري أن الغرب وإن كان من انحية نظرية
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جيعل السلطان للشعب ألنه هو الذي خيتار حاكمه ابنتخاابت حرة كما
يقولون ،إال أن الواقع العملي يدل على أن اختيار الشعب حلاكمه يف الغرب
هو اختيار شكلي غري حقيقي؛ ألن أصحاب رأس املال واألغنياء واملتنفذين
هم الذين يقررون يف احلقيقة من يكون احلاكم ،فهم وحدهم يف ظل األنظمة
واإلجراءات االنتخابية املعقدة ،هم وحدهم من يستطيع التأثري يف الرأي العام
وتوجيهه النتخاب من يريدون ،وهم وحدهم القادرون على متويل احلمالت
االنتخابية املكلفة .وهذا أمر مشاهد معلوم لدى القاصي والداين .فالغرب من
انحية عملية مل جيعل السيادة للشعب ،بل السيادة فيه هي لفئة قليلة متنفذة
تستعبده ،وكذلك مل جيعل السلطان للشعب ،بل هو يف يد فئة قليلة متنفذة،
وهكذا يظهر أن الشعب يف الغرب مستعبد ،فال هو سيد نفسه وال هو ميلك
السلطان ،ولكنهم استطاعوا التالعب به وغرروا به إبقناعه أبنه السيد
وصاحب السلطان!
و ّأما كيف حيكم احلاكم؟ فهذا سؤال يتعلّق مببحثني :مببحث كيف
يتوىل السلطة أو احلكم ،وكيف يدير شؤون احلكم؟
فبالنسبة لكيفية تويل احلكم ،فإ ّن األساليب كثرية منها االقرتاع والتعيني
استقر عرف النّاس اليوم على اعتبار
والوراثة واغتصاب احلكم وغري ذلك ،وقد ّ
وبغض النظر عن
االنتخاب أفضل األساليب ،وهو األسلوب املتبع يف الغرب.
ّ
سوء التطبيق الذي شهده نظام احلكم اإلسالمي يف فرتات من اترخيه ،فإ ّن
أقرها اإلسالم وطبّقت عمليّاً يف اختيار
أسلوب االنتخاابت من األساليب اليت ّ
اخللفاء حبسب اإلجراءات املمكنة يف زمنهم .وعلى هذا ،فإ ّن الدميقراطيّة ال
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تتميّز ابألسلوب االنتخايب يف اختيار احلاكم بل يشاركها يف هذه امليزة غريها.
وإّّنا تكمن خصوصيّة الدميقراطية يف رؤيتها لكيفية إدارة شؤون احلكم من
تصورها ملفهوم القيادة .فالقيادة عند الغربيني تنقسم إىل ثالثة أّناط
خالل ّ
تشجع
هي )1 :القيادة الدميقراطية ( )Democratic Leadershipاليت ّ
كل القرارات )2 ،القيادة االستبداديّة
وتتيح مشاركة اجلماعة يف ّ
( )Authoritarian Leadershipأو القيادة الفرديّة ( Autocratic
 )Leadershipاليت جتعل القرارات بيد فرد مستبد )3 ،القيادة الفورويّة
( )Laissez-faire Leadershipاليت تبيح ألعضاء اجلماعة تدبري
أمورهم وأخذ قراراهتم أبنفسهم .وبناء على هذا التقسيم قالوا إ ّن القيادة
الدميقراطيّة أي القيادة اجلماعيّة هي أفضل أّناط القيادة .وهذا املفهوم غري
يسمى
األول ،أنّه من انحية عمليّة واقعيّة ال يوجد ما ّ
صحيح من وجهنيّ :
ابلقيادة اجلماعيّة ،فواقع احلكم حت يف الغرب نفسه ،كما يعلمون
ويشاهدون ،أنّه يف هناية املطاف هو بيد شخص واحد ،سواء أكان رئيس
مجهوريّة أم رئيس وزراء ،فهو حني يباشر احلكم يفرض نفسه فردايً ،فتصبح
السلطة كلها بيد رئيس الوزراء أو رئيس اجلمهورية ،ويكون الباقون معاونني أو
موظفني أو مستشارين .ففي أمريكا مثالً احلكم بيد رئيس اجلمهورية ،ويف
إجنلرتا وأملانيا مثالً احلكم بيد رئيس الوزراء ،وحت الشيوعيون يف االحتاد
السوفيييت سابقاً الذي جاء له لينني ابلقيادة اجلماعية ،مل تقم فيه قيادة مجاعية
قط إال شكالً على الورق ،ويف الكالم ليس غري ،أما واقعياً فقد كانت القيادة
فردية ،وهذا أمر طبيعي ألن احلكم أو الرائسة أو القيادة هي عبارة عن تدبري
انتج عن مفهوم ،فأصلها املفهوم وإدراك احلقائق ،وهذا مرتبط ابلدماغ من
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حيث اإلحساس والربط قوة ورعفاً ،ومن حيث املعلومات صحة أو كثرة،
وهذا خيتلف من دماغ إىل دماغ ،فيستحيل أن يتوافق دماغان وأكثر يف السري
يف كل شيء يف احلكم على األشياء للقيام بتدبريها ،وهنا حيصل االختالف،
فصار ال بد من أن ينزل أحدمها لآلخر؛ وحينئذ تتحول القيادة إىل فردية؛
وهلذا ال ميكن أن تكون القيادة مجاعية ،بل يستحيل أن تكون إال فردية.
الثّاينّ ،أهنم خلطوا يف إدارة احلكم بني أمرين ّفرق بينهما اإلسالم تفريقاً
مير مبرحلتني :مرحلة الرأي
دقيقاً ما جعله مميّزاً يف هذه الناحية؛ إذ إ ّن احلكم ّ
ومرحلة القرار .ففي املرحلة األوىل يبحث عن رأي لعالج مشكلة ،فتتع ّدد
اآلراء وختضع للنقاش والبحث ،مع تفصيل مت تكون ملزمة ومت تكون
معلمة ،وهو ما يعرف يف نظام احلكم اإلسالمي ابلشورى .قال هللا تعاىل:
﴿ .﴾  وأييت يف املرحلة الثانيّة ّاختاذ القرار ،وهذا أمر فردي
البت فيه بشكل مجاعي .قال هللا تعاىل:
يبت فيه صاحب الصالحيّة وال يتأتى ّ
ّ
﴿﴾         ؛ وهلذا كان احلكم يف
اإلسالم غري أوتوقراطي وغري دميقراطي ،بل هو ّنوذج فريد يتّسم ابلواقعيّة
وليس املثالية االمسيّة الشكليّة.
واحلاصل ،فإ ّن الدميقراطية كنظام حكم ال أفضليّة هلا يف ذاهتا من
حيث الشكل واآلليات واإلجراءات ،خاصة إذا ما قورنت بنظام احلكم
اإلسالمي ،وحقيقة األمر ّأهنا تستم ّد قدسيتها وأفضليتها عند أهلها من
مضموهنا ،أي من املفاهيم والقيم احلضاريّة اليت متثّلها كاحلريّة ،وهو ما
سنتناوله ابلنقض بعد قليل.
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نقض النّظام االجتماعي الغريب:
تصور ديين،
كانت النظرة إىل الرجل واملرأة يف الغرب انبعة من ّ
أس اخلطيئةّ ،إال أنّه يعطي
كاثوليكي وبروتستانيت ،يرى املرأة دون الرجل وأهنا ّ
للعالقة بينهما املنحصرة يف حدود الزوجيّة قيمة كبرية من أجل تشكيل أسرة
بوايً أخالقيّاً يف اجملتمع .وعندما هيمنت احلركة التنويرية بفكرها
ّ
تؤدي دوراً تر ّ
احلداثي على اجملتمع الغريب يف القرن الـ18م ،تبنت العلمانية ،وفصلت الدين
عن احلياة وعالقات اجملتمع ،وفررت مفاهيم جديدة كاحلريّة واملساوة
تصوراً جديداً عن اإلنسان واجملتمع يناقض املسيحيةّ ،إال
والعدالة ،وأعطت ّ
تغري النظرة الدونيّة إىل املرأة السائدة يف اجملتمع واألدبيات
أهنا رغم ذلك مل ّ
الالهوتيّة والفلسفية ،بل حاول بعض الفالسفة تبيرها فلسفيّاً وعقليّاً .وهكذا
ظل كثري من فالسفة الليبالية والتنوير كهيوم وهوبز ولوك وكانط وروسو
ّ
ومونتسيكيو يش ّككون يف قدرات املرأة العقالنيّة ،ويؤّكدون فكرة فالسفة
يتفوق على األنثى عقليّاً ،كقول
اإلغريق اليت تزعم أ ّن الذكر حبكم طبيعته ّ
الفيلسوف أرسطو مثالً (كما يف قصة الفلسفة لديورانت)" :املرأة من الرجل
كالعبد من السيد ،وكالعمل اليدوي من العمل العقلي ،وكالببري من اليوانين.
التطور ،"...فلم
واملرأة رجل انقص ،تركت واقفة على درجة دنيا من سلّم ّ
تطرح قضية مساواة الرجل ابملرأة عند فالسفة الغرب ّإال من قلّة قليلة ومنهم
جون ستيوارت ميل يف النصف الثاين من القرن الـ19م من خالل كتابه
"استعباد النساء" ()The Subjection of Women؛ وهلذا ظلّت
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القوانني األوروبيّة الغربيّة بعد الثورات الدميقراطيّة وعلمنة اجملتمع متأثّرة هبذه
نص
كرست دونيتها .ومثال ذلكّ ،
النظرة ،فلم تعط املرأة حقوقاً جديدة بل ّ
املسمى ابلقانون املدين الفرنسي ( )Code Civilالصادر سنة
قانون انبليون ّ
1804م يف املادة " :217ال تستطيع املرأة أن هتب وال تبيع وال تقتين من غري
ألهنا بطبعها ال تصلح
إذن زوجها ومشاركته" .وبقيت املرأة بعيدة عن السياسة ّ
هلا  -كما ّقرر أغلب الفالسفة  -ومل متنح حقوقاً سياسيّة ّإال يف القرن
حق التصويت للنساء سنة 1945م
العشرين ،ومثال ذلك فرنسا اليت منح فيها ّ
أي بعد قرن ونصف من الثورة الفرنسيّة اليت اندت ابحلريّة واملساواة والدميقراطيّة
تغري من
وجعلت رمزها امرأة (ماراين) .واخلالصة أ ّن احلركة التنويرية واحلداثيّة مل ّ
النظرة الدونيّة إىل املرأة ،وكانت عقالنيتها وقيمها املزعومة حول احلريّة واملساواة
أدل على هذا من فشل اقرتاح جون
موجهة أساساً إىل الرجل دون املرأة ،وال ّ
ّ
ستيوارت ميل يف جملس العموم البيطاين سنة 1867م ،بتعديل كلمة "رجل"
صوت له  73عضواً
يف القانون االنتخايب واستبدال كلمة "شخص" هبا؛ إذ ّ
وعارره  194عضواً.
ومع أ ّن حركة التنوير واحلداثة الغربيّة أبقت على النظرة املتعلّقة مبكانة
املرأة والرجل يف اجملتمع؛ ّإال ّأهنا حبكم تبنيها لفكرة احلريّة وتعريفها للسعادة
غريت يف النظرة إىل الصلة بينهما وأثرها .فسلّطت نظرهتا على صلة
ابلل ّذة ّ
الذكورة واألنوثة أي على الصلة اجلنسية ،فأابحت احلريّة اجلنسية وطعنت يف
مفاهيم الشرف والعرض والعفة ،مناقضة للكنيسة النصرانيّة اليت كانت تعتب
مادايً شيطانيّاً ال يسمح به ّإال يف إطار
ّ
تقصد الل ّذة إمثاً وتع ّد اجلنس عمالً ّ
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الزواج من أجل اإلجناب حم ّددة له ورعية مسموحة واحدة فقط يف أايم
حمدودات معدودات .وقد أتيّدت هذه النظرة املبنية على الصلة اجلنسية مع
نشوء علم االجتماع وعلم النفس على قاعدة فكريّة علمانية ومنهجيّة ماديّة؛
ورخم دور اجملتمع والدولة يف التنشئة
األول من شأن األسرة ومل يلغها ّ
فقلّل ّ
كما يظهر من أعمال دوركهامي مثالً ،وتك ّفل الثاين بربط سلوك اإلنسان
ابلدوافع اجلنسية حم ّذراً من دور الكبت يف إنتاج العقد واألمراض النفسيّة
لتحرر اجلنسي كما يظهر من أعمال فرويد مثالً .وقد سارت
ومروجاً ل ّ
ّ
االشرتاكيّة املاركسيّة اليت نشأت يف منتصف القرن الـ19م يف هذا االجتاه،
التحرر اجلنسي وطبيعيّة العالقات اجلنسية ،وجعلت من أهداف
فدافعت عن ّ
الشيوعيّة إلغاء نظام الزواج واألسرة ،وحت ّدثت عن مشاعيّة النساء وأ ّن الزواج
اخلاصة بل ذهب فريدريك إجنلز يف كتابه( :أصل نظام
من مظاهر امللكيّة
ّ
األسرة والدولة وامللكيّة الفرديّة) إىل أ ّن الزواج مظهر خضوع من جنس إىل
جنس آخر ،وأنّه ّأول صراع وخضوع طبقي يف التاريخ .فالزواج حسب الرؤية
يهمش دور املرأة يف اجملتمع ويبقيها خارعة لسيادة الرجل االقتصاديّة
املاركسيّة ّ
واستمرار نظام العائلة كمؤسسة رأمساليّة.
وحتوالته السياسية
انقضى القرن الـ19م بصراعاته األيديولوجيّة ّ
يتغري ورع املرأة ،ثّ استقبلت اجملتمعات الغربيّة القرن العشرين
واالقتصاديّة ومل ّ
من ّأوله إىل منتصفه ابندالع حربني دفعتاها إىل الز ّج ابملرأة يف معرتك اإلنتاج
جرت إىل اإلقرار ببعض حقوقها السياسية
واخلدمة ما خلق هلا ورعيّة جديدة ّ
مهدت هذه الورعية اجلديدة لتكثيف ما
واالقتصادية واالجتماعية .وقد ّ
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يسمى ابحلركة النسويّة ( )Feminismمن نشاطها وإعالء سقف مطالبها
ّ
سمى ابملوجة النسويّة الثانيّة يف
بل تغيري أهدافها واسرتاتيجيتها ،فبدأت ما ت ّ
برمته القائم يف الغرب
الستينات من القرن الـ20م مستهدفة النظام االجتماعي ّ
عب رؤية جديدة تعرف ابجلندريّة ( )Genderمستلهمة أفكارها من
الفلسفة الليباليّة التحرريّة واملاركسيّة والوجوديّة والتفكيكية ،ومدعومة حبركات
جمرد املساواة بني
التحرر اجلنسي ومنظمات الشواذ؛ وهكذا أصبح اهلدف ليس ّ
ّ
كل الفروق .وبعد عقود من الزمن وقع تبين
الرجل واملرأة بل التماثل وإلغاء ّ
مصطلح اجلندر من طرف منظمات دوليّة منها األمم املتّحدة اليت اعتمدته
نصت عليه كمصطلح ومفهوم
كمفهوم يف اتفاقية سيداو سنة 1979م ،ثّ ّ
يف واثئق مؤمتر السكان الثالث ابلقاهرة سنة 1994م ،وبعدها يف املؤمتر الرابع
أقرته كثري من الدول الغربيّة شيئاً فشيئاً وقبلت مضامينه
ببكني 1995م ،وقد ّ
كليّاً أو جزئيّاً.
واحلاصل ،فإنّه نتيجة لعوامل كثرية ،اقتصادية وثقافية وسياسية
غري الغرب من نظرته إىل املرأة
واجتماعية ،تفاعلت عب عقود طويلة من الزمنّ ،
فتغري تبعاً لذلك واقع النظام االجتماعي عنده.
والرجل وطبيعة العالقة بينهماّ ،
وميكن القول إ ّن النظام االجتماعي الغريب احلديث هو النظام الذي ينظّم
اجتماع اثنني متغايرين أو مثليني ،ويعىن ابلعالقة اليت تنشأ بينهما من
يتفرع أو ينتج عنها .وهو نظام ابطل مناقض للعقل والفطرة،
اجتماعهما وما ّ
وبطالنه ّبني يف األسس اليت قام عليها:
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 -1النظرة إىل الرجل واملرأة:
أس الغلط عند الغرب يكمن يف نظرته إىل املرأة ،سواء يف ذلك
إ ّن ّ
كل نظرايته وتشريعاته عند أتسيس
نظرته القدمية أو احلديثة .فقد كانت ّ
تبني القصور فيها وظهرت دعوات حترير
حضارته منصبّة على الرجل ،وعندما ّ
املرأة واملناداة حبقوقها تبىن فكرة املساواة ،وهي فكرة ابطلة؛ أل ّن القول ابملساواة
يدل على أ ّن
يشري إىل حكم سابق يفيد الفصل والتمييز بني شيئني ،وهذا ّ
حكم األصل عند الغربيني هو التمييز بني الرجل واملرأة .ثّ إ ّن املساواة تقتضي
سبق املثال الذي يقاس عليه؛ لذلك فمساواة املرأة ابلرجل ،تعين جعل الرجل
املثال الذي يقاس عليه واألساس الذي ينطلق منه ،وهذا يعين بديهياً أ ّن
املشرع الغريب قد راعى الرجل يف التشريع ابتداء ثّ أحلق به املرأة؛ لذلك ،فإ ّن
ّ
منصب على الرجل وليس منصباً على الرجل واملرأة معاً،
أصل التشريع الغريب
ّ
تغريت بعض
تتغري وإن ّ
ما يعين أ ّن النظرة إىل املرأة من حيث األصل مل ّ
التّشريعات ،وبقيت املشكلة قائمة يف اجملتمعات الغربيّة تظهر يف مظاهر خمتلفة
منها ما يسميها الغربيون بصراع األدوار ( .)Role conflictوقد أدركت
احلركات النسويّة هذا األمر ،وأ ّن املشكلة ليست يف التّشريعات إّّنا يف النظرة
ذاهتا أي يف فلسفة التشريع؛ أل ّن املعاجلات كأحكام وقواعد رابطة ومنظمة
للعالقات تنبثق عن النظرة إىل العالقات ومقاصدها واملخاطب هبا .وبناء
عليه ،مل يعد األمر يتعلّق حبقوق تشريعية أو مبساواة قائمة على ثنائية الرجل
واملرأة ،إّّنا بدعوة إلعادة النظر يف أسس النظام اجملتمعي ككل ومنه النظام
يتفرع عنه من مفاهيم حول املرأة والرجل والزواج واألطفال
االجتماعي مبا ّ
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انصب الفكر اجلديد يف الغرب على جتاوز مفهوم
األبوة والعائلة .و ّ
واألمومة و ّ
اجلنس ( )Sexوفق املعيار الثنائي ،أي جنس الذكر ويقابله جنس األنثى
املعب عن التشكيل الثقايف
بيولوجيّاً ،إىل مفهوم اجلندر (ّ )Gender
املؤدي إىل تقاسم األدوار يف اجملتمع .فعندهم ليس
واالجتماعي للفرد و ّ
االختالف بني الرجل واملرأة حتميّة بيولوجيّة إّّنا مبناه على الثقافة
واأليديولوجيا واملعتقدات اليت ترسم معامل اهلويّة ،فهو حتميّة ثقافيّة .وهو ما
خلّصته عبارة شهرية للفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار (Simone de
) Beauvoirتقول فيها" :حنن ال نولد نساء ،إّنا نصبح كذلك (On ne
) ،"naît pas femme, on le devientفحسب رأيهم ال يتشكل
دور املرأة يف اجملتمع كنتاج خلصوصيتها البيولوجية (الطبيعية) ،إّنا يتش ّكل وفق
الظروف االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع .وعليه ،فلكل شخص أن
حي ّدد هويته ،فيحدد الذكر إن أراد أن يكون رجالً أو امرأة ،وحتدد األنثى إن
أرادت أن تكون امرأة أو رجالً ،وعلى اجملتمع أن يلغي الفروق يف اجلنس
واألدوار ويضمن لكل شخص أن حي ّدد هويته كما يشاء .وهذا الرأي أيضاً
تقر أب ّن
ّبني البطالن ينقض نفسه بنفسه؛ ألنّه إذا كانت الدراسات اجلندرية ّ
الثقافة هي اليت ترسم معامل هوية اإلنسان الذكورية أو األنثوية ،فهذا يعين أ ّن
املرأة أو الرجل نتاج الثقافة السائدة يف جمتمع ما ،ومبا أ ّن الثقافات
أقر الغرب نفسه واألمم املتحدة
واأليديولوجيات متع ّددة وخمتلفة ومتناقضة ،و ّ
حق إنساين ،فمن الطبيعي إذن أن
نفسها بتنوعها وبوجوب احرتامها ّ
وأبهنا ّ
تكون هويّة املرأة املسلمة مثالً خمتلفة عن هويّة املرأة الغربية ،فتكون اجلندريّة قد
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نقضت غزهلا من بعد ما أبرمته وقلعت بيدها ما غرسته .فلم يبق من جمال
لتحقيق اجلندرية حسب فهمهم ّإال بتغيري ثقافة العامل أبكمله وتوحيد النظرة
وفق فكرهم ليتأتى خلق اجليل اجلندري ،وهو ما تك ّفلت به األمم املتح ّدة
بعوملة مفهوم اجلندر وفرره على الدول ،وهذا أيضاً يناقض فكرة التنوع
املقررة
واخلصوصيّة الثقافية املنصوص عليها يف مواثيق األمم املتحدة نفسها و ّ
يف الغرب عب دراساته األنثروبولوجية واالجتماعية وغريها .ومل جيد أنصار
اجلندريّة سوى القول :ال تعارض بني احلقوق العامليّة والنسبية أو اخلصوصيّة
الثقافية .ولنا أن نسأل :من الذي جعل اجلندريّة من احلقوق العامليّة؟ وكيف
تكون عامليّة والشعوب والثقافات ر ّدها بل اجملتمع الغريب نفسه منقسم
حوهلا؟!
عالوة على هذا ،فإ ّن الفكرة يف ذاهتا ابطلة؛ أل ّن اإلقرار بوجود
االختالف البيولوجي الطبيعي بني الذكر واألنثى ،ونفي أتثريه أو دوره يف
حق اإلجهاض مثالً الذي تتبناه احلركة
أنظمة اجملتمع تناقض آخر؛ فتشريع ّ
النسويّة اجلندريّة وتدافع عنه ،ال يتعلّق ابلثقافة إّّنا يتعلّق بطبيعة املرأة ،فهو
خيص الرجل .والسماح للمرأة احلامل إبجازة مدفوعة األجر
خيص املرأة وال ّ
ّ
خيص
خيص املرأة وال ّ
للوالدة ،ال تعلّق له ابلثقافة إّّنا يتعلّق بطبيعة املرأة ،فهو ّ
الرجلّ .أما أن تقول املرأة يف حال اإلجهاض والوالدة ّأهنا رجل؛ أل ّن هويتها
الرد عليه .فالواقع
وننزه أنفسنا من ّ
ننزه البشريّة عنه ّ
اجلندريّة ذكوريّة ،فعبث ّ
املشاهد احملسوس يثبت لزوم أخذ العامل الطبيعي (البيولوجي) بعني االعتبار
سن األحكام واملعاجلات
حني التّشريع مثالً ،فالعامل البيولوجي يالحظ حني ّ
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السن ،فكان من الطبيعي أن
املتعلّقة بذوي اإلعاقة أو ابألطفال أو بكبار ّ
يالحظ يف الذكر واألنثى الختالف طبيعتهما ،ولكن السؤال املهم هو :مت
تلزم مراعاته ومت ال تلزم؟ فهذا مورع متايز املبادئ ودليل صحتها أو بطالهنا.
وهلذا فإ ّن نظرة الغرب القدمية أو احلديثة إىل الرجل واملرأة نظرة خاطئة من
حيث أساسها.
والنظرة الصحيحة للرجل واملرأة املقنعة للعقل واملوافقة للفطرة ،القادرة
على ختليص اجملتمع الغريب واإلنسانية مجعاء من الضياع والتيه والبؤس والشقاء،
هي النظرة اليت جاء هبا اإلسالم .قال هللا تعاىل،﴾   ﴿ :
وقال:

﴿    

 ،﴾وقال:

﴿  

عز
 ،﴾ وقال .﴾      ﴿ :فاهلل ّ
وجل خلق الذكر واألنثى كجنسني خمتلفني ،وهذا الفرق الفطري الطبيعي أو
ّ
البيولوجي  -كما يقال  -بني اجلنسني أي جنس الذكر واألنثى ال خالف فيه
بني أحد من الناس ،مؤمنهم وكافرهم ،أبيضهم وأسودهم ،ذكورهم وإانثهم.
ورغم إقرار اإلسالم هبذا الفرق الطبيعي؛ ّإال أنّه على النقيض من كل
الفلسفات مل يراعه يف نظرته إىل اجلنسني بل راعى النوع ككل أي نظر إىل
الذكر واألنثى ابعتبار اإلنسانية ال غري .فاملرأة إنسان ،والرجل إنسان ،وال
خيتلف أحدمها عن اآلخر يف اإلنسانية ،وال ميتاز أحدمها عن اآلخر يف شيء
من هذه اإلنسانية .وقد هيأمها هللا خلوض معرتك احلياة بوصف اإلنسانية،
وجعلهما يعيشان حتماً يف جمتمع واحد ،وجعل بقاء النوع متوقّفاً على
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كل جمتمع .فال جيوز أن ينظر ألحدمها إالّ
اجتماعهما ،وعلى وجودمها يف ّ
ومقومات
كما ينظر لآلخر ،أبنّه إنسان يتمتّع جبميع خصائص اإلنسان ّ
كل منهما طاقة حيوية ،هي الطاقة احليوية نفسها اليت
حياته .فقد خلق هللا يف ّ
كل منهما احلاجات العضوية كاجلوع والعطش،
خلقها يف اآلخر .فجعل يف ّ
كل منهما غريزة البقاء ،وغريزة النوع ،وغريزة الت ّدين؛ وهي احلاجات
وجعل يف ّ
كل منهما ّقوة التفكري
العضوية والغرائز نفسها املوجودة يف اآلخر .وجعل يف ّ
وهي ّقوة التفكري نفسها املوجودة يف اآلخر؛ فالعقل املوجود عند الرجل هو
العقل نفسه املوجود عند املرأة إذ خلقه هللا عقالً لإلنسان ،وليس عقالً للرجل
أو املرأة .هذا هو األساس الذي جيب أن ينطلق منه ،فال يفرتض يف املرأة ّأهنا
مشكلة ،وال يطالب حبقوقها منفصلة ،وال يبحث أمر مساواهتا ابلرجل أو
ومقومات احلياة ذاهتا وإن اختلف
عدمه؛ ألهنما إنسان واحد ،هلما ّ
اخلاصيات ّ
جنسهما .وحني جاء اإلسالم ابلتكاليف الشرعية اليت كلّف هبا املرأة والرجل،
كل منهما ،مل ينظر إىل مسألة
وحني ّبني األحكام الشرعية اليت تعاجل أفعال ّ
املساواة أو املفارلة أو املماثلة بينهما أية نظرة ،ومل يراعها أية مراعاة ،وإّنا نظر
إىل أ ّن هناك مشكلة معيّنة حتتاج إىل عالج ،فعاجلها ابعتبارها مشكلة معيّنة
بغض النظر عن كوهنا مشكلة المرأة أو مشكلة لرجل .فالعالج هو لفعل
ّ
اإلنسان أي للمشكلة احلادثة ،وليست املعاجلة للرجل أو املرأة .فاإلسالم حني
جعل للمرأة حقوقاً ،وجعل عليها واجبات ،وجعل للرجل حقوقاً ،وجعل عليه
واجبات ،إّنا جعلها حقوقاً وواجبات تتعلّق مبصاحلهما ،ومعاجلات ألفعال
ابعتبارها فعالً معيناً إلنسان معني .فجعلها واحدة حني تقتضي طبيعتهما
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كل منهما هذا
اإلنسانية جعلها واحدة ،وفرق بينها حني تقتضي طبيعة ّ
يفرق يف دعوة اإلنسان إىل اإلميان بني الرجل
التفريق .ومن هنا جند اإلسالم مل ّ
واملرأة .وجعل التكاليف املتعلّقة ابلعبادات من صالة وصوم وحج وزكاة واحدة
من حيث التكليف ،وجعل األخالق واالتصاف هبا للرجال والنساء على
السواء ،وجعل أحكام املعامالت من بيع وإجارة ووكالة وغري ذلك واحدة
للرجال والنساء ،وأوجب التعلّم والتعليم بال فرق بني الرجال والنساء .وهكذا
شرع هللا األحكام املتعلّقة ابإلنسان كإنسان ،وجعلها واحدة للرجال والنساء.
ّ
قال هللا :

﴿

   

      
     
         

 .﴾  و ّأما حني تكون هذه احلقوق والواجبات ،وهذه
التكاليف الشرعية تتعلق بطبيعة األنثى بوصفها أنثى ،أو تتعلّق بطبيعة الذكر
بوصفه ذكراً ،تكون هذه احلقوق والواجبات أي هذه التكاليف خمتلفة بني
الرجل واملرأة؛ ألهنا ال تكون عالجاً لإلنسان مطلقاً بل تكون عالجاً هلذا
النوع من اإلنسان الذي له نوع من الطبيعة اإلنسانية خمتلف عن اآلخر ،فكان
ال ب ّد أن يكون العالج هلذا النوع من اإلنسان ،ال لإلنسان بوصفه املطلق؛
خص اإلسالم املرأة أبحكام تتعلّق أبنثويتها ،كأحكام احليض
ولذلك،
ّ
حق احلضانة دون الرجل ،وجعل العمل لكسب املال
والنفاس ،وجعل هلا ّ
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مباحاً هلا ،فرراً على الرجل ،ومل يوجب عليها القتال وأوجبه على الرجل .هذه
هي نظرة اإلسالم إىل الذكر واألنثى أو الرجل واملرأة ،وهي نظرة مسلّطة على
إنسانيتهما ال على جنسهما أو نوعهما االجتماعي .وهي النظرة الصحيحة
اليت تزيل النزاع القائم اليوم يف العامل بني الذكور واإلانث ،وجتعلهم إخواانً
يعملون معاً على استقرار اجملتمع وتقدمه.
 -2العالقات اجلنسيّة:
انقضت احلركة التنويرية احلداثية الليباليّة مفهوم الكبت اجلنسي املوروث
خيص
التحررّ .
فأسست لنظرة جديدة فيما ّ
عن الكنيسة مبفهوم اإلطالق و ّ
الصلة بني الرجل واملرأة مسلّطة على الذكورة واألنوثة أي على العالقة اجلنسيّة
فتغريت مفاهيم اإلنسان الغريب عن الشرف والع ّفة والعالقات احلميمة
بينهماّ ،
حولت املرأة
بني اجلنسني ،وظهرت ثقافة اجلنس ّ
املروجة لإلاثرة واإلابحيّة اليت ّ
إىل بضاعة ،وأصبحت ممارسة الزان بني الرجل واملرأة يف القرن الـ19م يف بلدان
أورواب ،ابستثناء بعضها كإجنلرتا الفيكتوريّة كما قيل ،مظهراً من مظاهر احلريّة
فال يشرتط أن ترتبط بزواج أو أن يقصد هبا اإلجناب لتشكيل أسرة .ففي
ونص قانون انبليون أ ّن
فرنسا مثالً بعد ثورهتا ألغيت عقوبة اإلعدام للزانّ ،
أي كان ال يعاقب مرتكبوه بشرط
السلوك اجلنسي مهما كان نوعه ومع ّ
التحول يف الغرب أبكمله حبكم
الرشد والرتاري .ويف القرن الـ20م حصل ّ
عوامل تضافرت؛ إذ ّأدى إطالق احلريّة لإلنسان يف ممارسة اجلنس بدون قيد
الشاذة ،فتش ّكلت مجاعات حبسب ميلها اجلنسي
إىل تفشي املمارسات ّ
وأتسست
وتكاثرت كجماعات اللواط والسحاق والساديّة واملازوشية،
ّ
113

وتروج له عب اإلعالم واألفالم واجملالت ،وظهرت
شركات تتاجر ابجلنس ّ
أحباث ودراسات قام هبا علماء النفس ،كفيلهلم رايش ( Wilhelm
تضخم من قوة الدافع اجلنسي يف اإلنسان أو الطاقّة اجلنسية
ّ ،)Reich
التحرر اجلنسي ،بل ورع عامل النفس
ّ
املسماة ابلليبدو ( )Libidoوتدعو إىل ّ
ماسلو ( )Abraham Maslowاجلنس يف هرمه الشهري رمن احلاجات
العضويّة (احليويّة) كالتنفس والشرب واألكل ،وقد ساند االجتاه النسوي
التحرر اجلنسي الذي رأى فيه حتريراً للمرأة من قيود الزواج واألمومة واألسرة
ّ
والسلطة الذكورية واألبويّة .وهكذا تراكمت هذه العوامل كلّها عب عقود من
لتفجر ما يعرف ابلثورة اجلنسية ( Sexual
الزمن يف اجملتمع الغريب ّ
 )revolutionيف الستينات من القرن العشرين اليت امتدت إىل الثمانينات،
حق
وانتهت ابإلقرار شيئاً فشيئاً مبا يسمى حقوق الشواذ وما ترتّب عليها من ّ
حرية املمارسة والزواج وغري ذلك .وها حنن يف بداية العقد الثالث من
هلم يف ّ
كل ممارسات االحنراف والشذوذ حت فاق يف
القرن الـ21م ،وقد أجيزت فيه ّ
دونه التاريخ الغريب نفسه عن سدوم ( )Sodomوبوميب
احنطاطه ما ّ
(.)Pompeii
واحلقيقة ،أ ّن هذه النظرة الغربيّة للعالقات اجلنسية بني البشر القائمة
حملل اإلشباع وكيفيته هي ابطلة ،مناقضة للعقل
على إطالق الغريزة بدون تقييد ّ
والفطرة ،ويظهر بطالهنا يف ذاهتا ،أي من حيث النظر العقلي يف األساس
الذي قامت عليه ويف نتيجتها ،أي من حيث أثرها على اجملتمع واإلنسان؛
أقر بوجود دوافع يف اإلنسان تدفعه إىل إشباعها،
ذلك أ ّن العقل الغريب قد ّ
114

وقسمها تقسيمات متع ّددة.
وحبث يف الدوافع كلّها حتت ّ
مسمى الغرائز ّ
واملالحظ عند الغربيني يف أغلب أحباثهم ّأهنم مل مييّزوا بني أمرين :بني احلاجة
العضويّة والغريزة ،وبني الغريزة ذاهتا ومظاهرها .فقد اعتب الغرب اجلنس ررورة
طبيعيّة يتحتّم إشباعها ،أي نظر إىل اجلنس نظرته إىل احلاجة العضويّة ،واعتب
احليلولة دون إشباعها بقمعها ( )Suppressionأو كبتها
مدمرة للفرد واجلماعة؛ وبناء عليه أطلقوا
( )Repressionيؤدي إىل نتائج ّ
وتقصدوا اإلاثرة .والواقع ،أ ّن اجلنس ليس حاجة عضويّة بل
العنان لإلشباع ّ
هو غريزة .والفرق بينهما أ ّن احلاجة العضوية (احليويّة) كاألكل والشرب
وقضاء احلاجة ،تتميّز عن الغريزة يف حتميّة اإلشباع؛ أل ّن عدم إشباع احلاجة
العضوية يؤدي إىل اهلالك .فعدم األكل ،أو عدم الشرب ،تكون نتيجته
اهلالك .و ّأما الغريزة فال يتحتّم إشباعها؛ أل ّن عدم إشباعها ال يؤدي إىل اهلالك
وال حيصل منه موت ،وإن ّأدى إىل قلق وحصل منه انزعاج ،فلم حيصل أن
عامة.
هلك أحد من النّاس ألنّه مل ميارس اجلنس ق ّ
ط ،والدليل عليه واقع البشر ّ
وتتميّز احلاجة العضويّة عن الغريزة أيضاً من انحية اإلاثرة؛ فاحلاجة العضوية
تثار من الداخل وأما الغريزة فتثار من اخلارج؛ ذلك أ ّن احلاجة العضوية تتطلّب
فإهنا ال
اإلشباع طبيعيّاً من الداخل؛ أل ّن اجلسم يتطلّبها للبقاء ،خبالف الغريزة ّ
تتطلّب اإلشباع طبيعيّاً من الداخل من غري مؤثر خارجي ،بل ال تثور داخليّاً
إالّ مبؤثّر خارجي من واقع مادي مثري أو فكر مثري ،ومنه تداعي املعاين املثري،
كماً وكيفاً
فإذا مل يوجد هذا املؤثّر اخلارجي ال حتصل اإلاثرة .فطلب اإلشباع ّ
مرتبط ابإلاثرة ،وكلّما قلّت املؤثرات قلّت الرغبة.
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عالوة على هذا ،فإ ّن الغرب يف اجلملة مل مييّز بني الغريزة ومظهرها،
وهذا وارح من كتاابت ودراسات علماء النفس الغربيني الذين جعلوا اجلنس
مهمة جداً ملا يرتتّب
لذاته غريزة وليس مظهراً لغريزة النوع .والتفرقة بني األمرين ّ
عليها من نتائج متعلّقة ابلقصد؛ فمن ينظر إىل اجلنس ابعتباره غريزة جيعله
مقصوداً لذاته ،ومن ينظر إليه ابعتباره من مظاهر الغريزة فهو عنده مقصود
لغريه حم ّدد الكيف واحملل؛ وبناء على هذا الفرق يتح ّدد سلوك اإلنسان جتاهه
من حيث مدى أتثريه على حياة الفرد واجلماعة .ومن الغربيني من ميز يف
الناحية اجلنسية بني الغريزة وبني املظهر ،وقالوا إ ّن اجلنس خيدم غرض التناسل،
ومع ذلك فقد افرتروا التعارض بني غاية الطبيعة  -كما يقولون  -وغاية
اإلنسان ،فجعلوا التناسل غاية الطبيعة ،و ّأما غاية اإلنسان فهي احلصول على
أكب قدر من االستمتاع ابلنشوة اجلنسيّة كما يف كتاب( :أصول الدافع
ألهنا تصرف اهتمام
اجلنسي) لكولن ولسن .وهذه اآلراء الغربيّة ابطلة؛ ّ
اإلنسان عن الغريزة ذاهتا إىل مظهرها ،فيقع الرتكيز على الفرع دون األصل،
بغض النظر عن استمرار
وتصبح غاية اإلنسان حتقيق أكب قدر من الل ّذة ّ
جيره إىل االحنراف والشذوذ حبثاً عن أّناط أخرى من االستمتاع
النوع ،وهو ما ّ
تسمى عندهم ابجلثمانية
خترج اإلنسان عن إنسانيته كاليت
ّ
واالختناقيّة
()Zoophilia
واحليوانية
()Gerontophilia
( )Hypoxyphiliaوغريها.
و ّأما من حيث النتيجة وأثر هذه النظرة إىل العالقات اجلنسية على
اإلنسان واجملتمع الغريب ،فإ ّن املشاهد احملسوس ّأهنا قد ّأدت إىل مفاسد كثرية
يف الغرب منها:
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تغري واقع املرأة من كون األصل فيها ّأهنا أم وربّة بيت وعرض جيب أن
ّ
يصان إىل بضاعة جنسية وذات مشتهاة فقط ،فال يلتفت إىل إنسانيتها إّّنا
يلتفت إىل أنوثتها.
سيطرة الصورة االصطناعية للمرأة ،املتمثّلة يف جسد جنسي مثري ،وما
ّأدى إليه من عقد وأمراض نفسية وجسمية عند النساء.
التخلّي عن مفهوم األسرة وررورهتا للمجتمع.
فساد العالقات األسرية وتف ّككها ،وفشل الزجيات وكثرة الطالق رغم
قلّة الزواج.
التخلّي عن مفهوم مسؤوليّة اآلابء جتاه األبناء الذين أصبحت
مؤسسات ال ّدولة ترعاهم وتربّيهم حسب مفهوم "مهنيّة األمومة" ابعتبارها
ّ
أفضل من األمومة الطبيعية.
فشو الزان والدعارة بشكل مذهل حت ابت هو األصل ،وكثرة
يسميهم الغرب ابألوالد غري الشرعيني.
اإلجهاض وأوالد الزان الذين ّ
فشو اخلياانت الزوجية وانعدام الثقة بني املتزوجني.
فشو الشذوذ اجلنسي وما جلبه من أمراض خطرية وعقد نفسيّة.
فشو االغتصاب ،وكثرة االعتداءات اجلنسية على األطفال.
رعف النمو الدميغرايف وشيخوخة اجملتمع الغريب نتيجة إمهال أصل
الغريزة وهو بقاء النوع ،وهي مسألة هت ّدد الوجود الغريب ككل ،وهو ما ح ّذر
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منه ابتريك بوكانن  Patrick Joseph Buchananيف كتابه( :موت
الغرب) بقوله" :موت الغرب ليس تنبؤاً مبا سيحدث ،إنّه تصوير ملا حيدث
األول متوت ،وهي تواجه أزمة مميتة .ال بسبب شيء ما
اآلن .إ ّن أمم العامل ّ
حيدث يف العامل الثالث ،بل بسبب ما ال حيدث يف الوطن ويف بيوت العامل
األول ،مضى على معدالت اخلصوبة الغربيّة عقود وهي هتبط".
ّ
واحلقيقة ،أ ّن الرغبة اجلنسية طبيعية يف اإلنسان ،وهي ّإما أن تكبت
وإما أن تنظّم .فالكبت يناقض كوهنا غريزية طبيعية يف اإلنسان
وإما أن تطلق ّ
ّ
كل قيد والرتكيز على
حتتاج إىل إشباع .واإلطالق الذي يعين حتلّلها من ّ
إشباعها يناقض واقع كوهنا مظهراً لغريزة النوع ،إذ من اخلطأ إمهال األصل
والرتكيز على الفرع؛ ولذلك كان ال ب ّد من تغيري نظرة اجلماعة من بين اإلنسان
إىل ما بني الرجل واملرأة من صالت الذكورة واألنوثة ،أو بعبارة أخرى الصالت
اجلنسيّة ،من نظرة مسلّطة على الل ّذة والتمـتّع إىل جعل هذه الل ّذة والتمتع أمراً
طبيعيّاً حتميّاً لإلشباع ،وجعل النظرة منصبّة على الغرض الذي من أجله
كانت هذه الغريزة وهو بقاء النوع .وهبذه النظرة يتح ّقق إشباع الغريزة ويتح ّقق
القصد منها ،فتتح ّقق الطمأنينة للجماعة اليت أتخذ هبذا املفهوم .هذه هي
النظرة الصحيحة املقنعة للعقل واملوافقة للفطرة ،ورغم أ ّن الغرب يدرك فساد
جرهتا على اجملتمع ّإال أنّه يرفض يف كب
نظرته من خالل النتائج الكارثيّة اليت ّ
ألهنا تتعارض مع مفهومني ميثّالن
وعناد االعرتاف بصدق النظرة اإلسالميّة؛ ّ
عماد حضارته ومها :احلريّة والفردانيّة.
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هم مفاهيم احلضارة الغربيّة
نقض أ ّ
احلضارة هي جمموع املفاهيم عن احلياة ،ومنها مفاهيم أساسيّة يع ّدها
أهلها مقاييس وقيماً ومثالً عليا يتميّزون هبا ،ومنها مفاهيم فرعيّة اثنويّة .ومن
مر ذكره  -مفهوم الفردانيّة
املفاهيم األساسيّة املميّزة للحضارة الغربيّة  -كما ّ
واحلريّة .يقول االقتصادي والفيلسوف لودفيج فون ميزس Ludwig von
 Misesيف كتابه( :احلرية وامللكية " :)Liberty and Propertyإ ّن
املبدأ املميّز للفلسفة االجتماعيّة الغربيّة هو الفردانيّة .وهي هتدف إىل خلق
التصرف دون قيد من أجهزة
حراً يف التفكري ،واالختيار ،و ّ
مناخ يكون فيه الفرد ّ
كل املنجزات الروحيّة واملاديّة للحضارة
اجملتمع اجلبيّة والقمعيّة أي الدولة .وإ ّن ّ
الغربيّة هي نتيجة ألثر فكرة احلريّة هذه".

نقض فكرة الفردانيّة:
أصل لفظ الفردانيّة ( )Individualismمشتق من كلمة "فرد"
( )Individuوهي من أصل التيين ( )Individuumوتعين ما ال ينقسم،
يؤسس هذا املعىن عند الغرب
أو ما ال يقبل التجزئة ،أو اجلزء الذي ال يتجزأ .و ّ
لرؤية فلسفية تقوم على إطالق مفهوم الفردانيّة على كيان ممتنع عن التجزئة،
أي كائن إنساين له خصائصه الذاتيّة املميّزة ويتمتّع ابستقالليّة التفكري
كل أشكال الواقع
التصرف؛ فهي نظريّة تقول ّ
واالختيار و ّ
بتفوق الفرد على ّ
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وتعتبه أعالها قيمة .ويطلق مصطلح الفردانيّة أيضاً يف مقابل االشرتاكية
واجلمعنة ( )Sociabilityواجلماعيّة ( ،)Collectivismفيفيد بذلك رؤية
سياسية تعتين أش ّد العناية ابلفرد واملبادرة الفرديّة وتقلّل من دور الدولة أو تنفيه
أحياانً .ويفيد أيضاً رؤية جمتمعيّة ترّكز على حقوق الفرد يف مقابل اجلماعة،
وجتعل دور الدولة واملؤسسات اجملتمعيّة حمصوراً يف خدمته وحتقيق مصلحته.
يلخص مفهوم الفردانية واقع الصراع الذي عاشه اإلنسان الغريب قبل التنوير
و ّ
واحلداثة مع األنظمة الشموليّة واالستبداديّة ،ويرمز إىل نظرة كونيّة جديدة
أببعاد سياسيّة واقتصادية واجتماعيّة أصبح فيها الفرد سيّد الكون ومركزه،
يسيطر على وجوده ،وله احلريّة يف اختيار ّنط حياته وسلوكه؛ فهو احلقيقة
األوىل اليت سبقت وجود الدولة واجلماعة واجملتمع ،وقد ولد حبقوق طبيعية
وجب أن يتمتّع هبا؛ وهلذا فإ ّن الفرد هو غاية الدولة حتافظ على حقوقه وحتمي
حرايته ،وهو أيضاً غاية اجملتمع ،ختدمه اجلماعة وال خيدمها.
فأصل مفهوم الفردانيّة أنّه منبثق عن العلمانية؛ ذلك أ ّن اإلنسان الغريب
حينما ختلّص من سلطة الكنيسة وامللوك اليت كانت تربط دنياه كلّها وأعماله
ابآلخرة رمن نظام يشعره ابإلكراه واجلبيّة ،ويسحق إرادته وح ّقه يف احلياة،
ويش ّكل هويّته حسب تقاليد اجملتمع ومعتقداته ،حني ختلص من هذه السلطة
وحول تركيزه على الدنيا ،فأصبح يعيش  -كما يقولون -
قطع صلته ابآلخرة ّ
تدعمت مركزيّة الفرد وسيادته
داخل العامل ال خارجه بل أصبح سيّده .ثّ ّ
احلق الطبيعي ( )Jus naturaleمبعىن أ ّن للفرد حقوقاً يستم ّدها من
بنظريّة ّ
طبيعته وال مينحها اجملتمع له ،وهي اثبتة له ال تنتزع وال تلغى .فاألفراد يولدون
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حبقوقهم الطبيعية أي وجودهم حبقوقهم سابق على وجود اجملتمع بقوانينه
وتشريعاته وقيوده ،فكانت احلريّة هي أساس الوجود اإلنساين ،وهم يتساوون
حق اآلخر ،ومبا أ ّن
يف هذه احلقوق وليس ألحد منهم أن يسلب أو يلغي ّ
الفرد كائن غري اجتماعي من حيث األصل والطبيعة ،فهو عررة للتضارب
والصراع والفورى يف حال االجتماع ،فكان ال ب ّد من تنظيم هذه احلالة بتنازل
احلق يف احلريّة واملساواة للجميع ،أي يتنازل الفرد
من جمموع األفراد غايته إقرار ّ
جتسمها الدولة عب عقد اجتماعي ( Contrat
عن ح ّقه لإلرادة اجلماعيّة اليت ّ
مؤسسة بشريّة تستم ّد
 ،)Socialوهكذا أصبحت السلطة من خالل التعاقد ّ
شرعيّتها من اتّفاق تنظيمي بني النّاس ينظّم احلقوق واحلرّايت ،أي تقوم الدولة
على إرادة بشريّة وليست إهليّة تكون فيها إرادة األفراد هي األصل واألساس
لإلرادة اجلماعيّة.
هذه هي الفردانيّة وفق املعاجم الغربيّة ،وهي من أعمدة احلضارة
الرأمسالية ،بل ع ّدها بعض املف ّكرين الغربيني "اخلاصيّة الثّقافيّة احمل ّددة للحضارة
الغربية" (كما يف كتابThe Uniqueness of Western :
 Civilizationلريكاردو دوشني)؛ وهلذا توصف الرأمسالية ابملبدأ الفردي أي
مكون من أفراد ،وال ينظر إىل اجملتمع إال نظرة
املبدأ الذي يرى أ ّن اجملتمع ّ
وخيص نظرته ابلفرد؛ ولذلك جيب أن تضمن احلرايت للفرد .ومن هنا
اثنوية،
ّ
كانت حرية العقيدة بعض ما تقدسه ،وكانت احلرية االقتصادية مقدسة أيضاً
وال تقيّد بناء على فلسفتها ،وإّنا تقيّدها الدولة لضمان احلرايت ،وتنفذ الدولة
هذا التقييد بقوة اجلندي وصرامة القانون ،إال أ ّن الدولة هي وسيلة وليست
غاية ،ولذلك كانت السيادة هنائياً لألفراد ال للدولة.
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احلق ،والدليل
تصورها لإلنسان واجملتمع ومفهوم ّ
وهي فلسفة ابطلة يف ّ
على بطالهنا أمور منها:
عرفه هوبز
ّأوالًّ :
احلق الطبيعي الذي بنيت عليه الفلسفة الفردانية ّ
 Hobbesأبنّه" :احلرية اليت عند كل شخص يف استعمال سلطته كما يشاء
من أجل احملافظة على طبيعته الذاتية" ،وعرفه كانط  Kantبقوله..." :هو
كل إنسان قبلياً (( ")a prioriكما يف قاموس الفلسفة
فقط ما يعتبه عقل ّ
جلاكلني روسDictionnaire de Philosophie, Jacqueline :
 .)Russومرادهم هبذا أ ّن اإلنسان يولد بطبيعة معينة ،وطبيعته هذه اليت ولد
عليها أو وجد هبا هي قانون سريه وسلوكه؛ ما يعين ّأهنا هي يف ذاهتا قواعد
حق .ونظريّة مفهوم الفرد املمتلك حلقوق طبيعية ،أو حلقوق ما
اثبتة له ،أي ّ
قبل سياسية أو ما قبل تعاقديّة  -كما يقولون  -تفرتض أسبقية هذه احلقوق
على اجملتمع أبنظمته وتشريعاته وقوانينه بناء على فكرة احلالة الطبيعية
متصورة يف
( .)State of Natureواحلالة الطبيعيّة هي حالة متخيّلة و ّ
ذهن بعض الفالسفة كهوبز ولوك وغريمها ،وال واقع هلا ،فهي مبنيّة على
األول املفرتض
وتصورات .ومناط البحث ال يتعلّق ابإلنسان ّ
ختمينات وفروض ّ
واقعه يف أذهاهنم ،وال إبنسان ما قبل التاريخ أو ما قبل املدنيّة ،إّّنا يتعلّق
ابإلنسان من حيث هو إنسان مشاهد حمسوس بوصفه الفردي أو اجلمعي؛
وهلذا فنحن ال حنتاج إىل افرتاض واقع لإلنسان لكي ندرسه ث حنكم عليه ،بل
ننطلق من الواقع املوجود فنقيس الغائب على الشاهد ،ال العكس .وطبيعة
اإلنسان اليت يتح ّدثون عنها هي اإلنسان مبا خلق عليه أو مبا هو عليه،
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والبحث يف ماهيّة اإلنسان يكون ابلنظر يف أعماله وسلوكه .والناظر يف أعمال
اإلنسان يلحظ أن لديه طاقة حيوية ،وهذه الطاقة احليوية فيها إحساسات
يكون مشاعر أو إحساسات ،وهي
طبيعية تدفع اإلنسان لإلشباع ،فهذا الدفع ّ
تتطلب اإلشباع ،منها ما يتطلب اإلشباع حتماً وإذا مل يشبع ميوت اإلنسان
ألنه يتعلق بوجود الطاقة من حيث هو وجود ،ومنها ما يتطلب اإلشباع ولكن
بشكل غري حتمي ،فإذا مل حيصل اإلشباع ينزعج ولكنه يبقى حيّاً ،ألنه يتعلق
حباجات الطاقة ال بوجودها ،ولذلك كانت الطاقة احليوية ذات شقني:
أحدمها يتطلب اإلشباع احلتمي ،وهذا ما يطلق عليه احلاجات العضوية،
وذلك كاجلوع والعطش وقضاء احلاجة ،واثنيهما يتطلب اإلشباع دون حتم،
وهذا ما يطلق عليه الغرائز ،وهي ثالث )1 :غريزة البقاء اليت من مظاهرها
اخلوف وحب التملك وحب السيطرة وغري ذلك مما خيدم بقاء اإلنسان)2 .
وغريزة النوع اليت من مظاهرها امليل اجلنسي واألمومة واألبوة وغري ذلك مما
خيدم بقاء النوع اإلنساين )3 .وغريزة التدين اليت من مظاهرها الشعور ابلنقص
والعجز واالحتياج والتقديس الذي هو منتهى االحرتام القليب لشيء ما ،وغري
وحل عقدته الكبى املتمثلة يف
ذلك مما يدفع اإلنسان للبحث عن كنه وجوده ّ
األسئلة املصريية :من أين؟ وإىل أين؟ وملاذا؟
هذه هي طبيعة اإلنسان ،واملالحظ أ ّن اإلنسان حني يندفع إلشباع
حاجته أو غريزته إّّنا يفعل ذلك بناء على إدراك عقلي مييّزه عن احليوان وليس
مبجرد الرجع الغريزي .وهلذا حيتاج اإلنسان إىل مفهومني للسلوك :مفهوم عن
الشيء من حيث إنّه يشبع أو ال يشبع ،ومفهوم عن احلياة من حيث إنّه جيوز
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له اإلشباع أو ال جيوز .واملفاهيم عن احلياة غري مستقاة من ذوات األشياء أو
من ذات اإلنسان ،بل هي أمر خارجي مرتبط بوجهة النظر ومقياس األعمال
املتبىن ،وبعبارة أخرى فهي مرتبطة ابلنظام املنبثق عن العقيدة الذي حي ّدد
لإلنسان حقوقه وواجباته بوصفه الفردي أو اجلمعي؛ وهلذا ،ال يوجد شيء
امسه حقوق طبيعية موجودة مع الفرد منذ والدته؛ أل ّن احلقوق تتح ّدد ابملفاهيم
احلضاريّة والثقافيّة اليت يعتنقها األفراد .وإّّنا تتميّز احلضارات مبا تبنته من
صحتها مبدى موافقتها للفطرة أو لطبيعة اإلنسان .ومثال
مفاهيم وأنظمة تقاس ّ
ذلك ،فاحلضارة األوروبيّة القروسطيّة خمالفة للفطرة ابعتمادها فكرة الرهبنة
والكبت ،وكذلك احلضارة األوروبيّة احلديثة خمالفة للفطرة ابعتمادها فكرة
اإلابحيّة وإقرارها الشذوذ اجلنسي ،و ّأما احلضارة اإلسالميّة فموافقة للفطرة
وتقر
تقر ابلغريزة ّ
ابعتمادها فكرة التنظيم ال الكبت وال اإلطالق ،فهي ّ
إبشباعها؛ ّإال ّأهنا تنظم مظهر اإلشباع وال تطلقه.
اثنياً :إ ّن اإلنسان منذ عرف يعيش يف جمتمع أي يف "احلالة املدنيّة"
( - )State of Civilكما يقولون  -وليس يف "احلالة الطبيعية" ،فواقعه أنّه
كائن اجتماعي خيضع لنظام رمن جمتمع ودولة يعيّنان حقوقه وواجباته .و ّأما
القول إ ّن اإلنسان انتقل من احلالة الطبيعية إىل احلالة املدنيّة أو اجملتمع املدين
( )Civil Societyعب عقد اجتماعي يضمن احلقوق الطبيعيّة الفرديّة ،وأ ّن
إرادة الفرد هي األساس وسابقة على اجلماعة ،فكان ال ب ّد من احلفاظ على
مرسخاً لقيمة
الفرديّة ابلنظر إىل اجملتمع كمجموعة من األفراد يكون فيه النظام ّ
أي
الفرد ال للجماعة ،فهذا القول ابطل فكراً ونتيجة؛ ذلك أ ّن واقع اجملتمعّ ،
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جمتمع ،أنّه جمموعة من الناس تنشأ بينهم عالقات دائمية ،ففرد زائد فرد ،زائد
مليون فرد ،إخل ،يساوي مجاعة ،أي ينشأ عن هذه اجملموعة من األفراد مجاعة،
فإذا نشأت بني هؤالء األفراد عالقات دائمية كانوا جمتمعاً ،وإن مل تنشأ بينهم
عالقات دائمية ظلوا مجاعة ،وال يشكلون جمتمعاً إال إذا نشأت بينهم عالقات
دائمية؛ فالذي جيعل جمموعة الناس تشكل جمتمعاً إّنا هو العالقات الدائمية
فيما بينهم ،وهذه العالقات إّنا تنشأ بدافع مصاحلهم؛ أل ّن النّاس حيتاج
بعضهم بعضاً يف قضاء مصاحلهم املختلفة واملتع ّددة .فاملصلحة هي اليت توجد
العالقة ومن غري وجود مصلحة ال توجد عالقة ،إال أ ّن هذه املصاحل إّنا يبينها
من حيث كوهنا مصلحة أو مفسدة مفهوم اإلنسان عن املصلحة ،ومبا أن
املفاهيم هي معاين األفكار فتكون األفكار هي اليت عينت املصلحة ،فيحصل
وتوحدها عند الناس وجود العالقة .ومبا أنه ال بد أن يوجد إىل
من وجودها ّ
جانب األفكار املشاعر من فرح وسرور وغضب وغري ذلك ،فيحصل أيضاً
توحد املشاعر يف النظر إىل املصلحة؛ ّإال أ ّن وحدة األفكار واملشاعر ال تكفي
وحدها إلجياد العالقة ،فال ب ّد من وجود النظام الذي تعاجل به هذه املصلحة
حت يتم وجود هذه العالقة؛ لذلك فإن العالقة حت توجد بني الناس ال بد
من أن تتحقق بينهم وحدة األفكار واملشاعر واألنظمة .فإذا مل توجد وحدة
هذه األمور الثالثة بينهم ال توجد عالقة ،ومن هنا كان اجملتمع هو الناس وما
يوجد بينهم من أفكار ومشاعر وأنظمة ،وليس كما يقول الرأمساليون من أ ّن
اجملتمع جمموعة أفراد يعمل كل فرد يف هذه اجملموعة على حتقيق مصلحته
لتجمع اإلرادات الفرديّة .والنظرة
ّ
اخلاصة ،فهو حسب نظرهتم نتاج عرري ّ
تغري من تعريف اجملتمع كواقع قائم الذات،
الغربيّة إىل اجملتمع يف حقيقتها مل ّ
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غريت من وظيفته عندهم وصبغت مفهوم العالقات فيه بصبغة معيّنة؛
إّّنا ّ
فكرست النزعة الفرديّة يف األفراد ،ورّكزت على حقوقهم وحرّايهتم بوصفهم
ّ
كياانت مستقلّة منفصلة عن اجلماعة ،وما احلياة اجملتمعية ّإال مسألة قرارات
فرديّة وخيارات نفعيّة تكون الرتابطات فيها والعالقات مشروطة إبرراء
مصلحة فرديّة؛ فاجملتمع الرأمسايل جمتمع تتش ّكل فيه العالقات حسب املصلحة
اليت حتكمها النفعية ،ما أنتج العزلة واالنطوائية واألاننيّة والالمباالة وعدم
االنتماء وانعدام العالقات التعاونيّة والعائليّة وفقدان األسرة لقيمتها يف اجملتمع؛
األمر الذي ّأدى بدوره إىل تعاظم نقد الفردانيّة يف الغرب نفسه وظهور دعوات
إلعادة إحياء النزعة اجلماعيّة والقيم التضامنيّة لدى األفراد ،بل إ ّن الدول
ابلتدخل يف كثري من األمور
الغربيّة نفسها قد بدأت عمليّاً منذ عقود
ّ
حبجة إجياد التوازن يف اجملتمع
االقتصادية والسياسية واجملتمعية تقييداً للفردانيّة ّ
اخلاصة ،حت صارت أنظمتها
عامة مق ّدمة على املصاحل
ّ
مقرة بوجود مصاحل ّ
ّ
تكاد تقرب من األنظمة الشموليّة.

تصور الفلسفة الفردانيّة الفرد يف سعي دؤوب ومستمر للمحافظة
اثلثاًّ :
على ذاته واستقالليته وح ّقه يف أن ميتلك نفسه وقراره خوفاً من ال ّذوابن يف
ذرات منفصلة
هويّة مجاعيّة تفرض عليه ابإلكراه ،فاألفراد يف اجملتمع الرأمسايل ّ
املتفرد عدواً
أو ذوات منفردة تتنافس فيما بينها بعضها ر ّد بعض ،فيع ّد الفرد ّ
لآلخر ابلقوة أو الفعل .وهذا يعين أ ّن الفردانيّة تفرتض وجود صراع بني الفرد
خمري بني أمرين :فردانيّة يكون فيها هو القيمة العليا
واجلماعة ،وأن اإلنسان ّ
وتتيح له صياغة كينونته وصريورته حسب رغبته وإرادته ،أو مجاعية (مجوعية)
( )Collectivismتكون فيها اجلماعة أعلى قيمة من الفرد وتش ّكل ذاته
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حتميّاً وآليّاً حسب معايري اجلماعة ورغبتها وإرادهتا كما تقول به بعض
املذاهب الفكريّة كاالشرتاكية .ومبا أ ّن الفرد سابق للجماعة حسب الفلسفة
أحق ابلتقدمي وأوىل ابألفضليّة وأعلى قيمة؛ ما يعين اإلبقاء على
الفردانيّة ،فهو ّ
مستمرة بني الفرد واجلماعة؛ فهي مل تعاجل املسألة
حالة الصراع يف اجملتمع قائمة
ّ
تنظمها تنظيماً يكفل السعادة واهلناءة لإلنسان بوصفه الفردي واجلمعي،
ومل ّ
بل اختارت طرفاً على آخر وأبقت اجملتمع يصطلي بنار الصراع .واحلقيقة ،أ ّن
اجملتمع فيه الفرد واجلماعة أي الناس بوصفهم الفردي واجلمعي ،فكان ال ب ّد
من تنظيم للعالقة يضمن االنسجام والتناسق وعدم التعارض والتناقض بني
التمزق والتف ّكك ،فينظر للجماعة ابعتبارها
الرغبات واإلرادات ومنه الصراع و ّ
كالً له أجزاء ،وينظر للفرد ابعتباره جزءاً من هذه اجلماعة غري منفصل عنها؛
ّ
ولكن كون الفرد جزءاً من اجلماعة ال يعين أ ّن جزئيته هذه كجزئية السن يف
الدوالب ،بل يعين أنّه جزء من كل ،كما أ ّن اليد جزء من اجلسم؛ وهذه هي
النظرة اإلسالمية للمجتمع وعالقة الفرد ابجلماعة؛ ولذلك عين اإلسالم هبذا
الفرد بوصفه جزءاً من اجلماعة ،ال فرداً منفصالً عنها ،حبيث تؤدي هذه العناية
كالً ليس
للمحافظة على اجلماعة ،وعين يف الوقت نفسه ابجلماعة ال بوصفها ّ
كالً مكوانً من أجزاء هم األفراد حبيث تؤدي هذه العناية
له أجزاء بل بوصفها ّ
إىل احملافظة على هؤالء األفراد كأجزاء .وهذه النظرة اإلسالميّة هي النظرة
الرتاحم يف اجملتمع .عن
السالم والطمأنينة والتّواد و ّ
الوحيدة الكفيلة إبحالل ّ
النـُّعمان بن بشري ،قال :قال رسول هللا « :المسلِمون كرجل و ِ
احد ،إِ ِن
ُ
ْ
ُ ُ
اشتكى عيـنُهُ اشتكى ُكلُّهُ ،وإِ ِن اشتكى رأ ُسهُ اشتكى ُكلُّهُ» (رواه مسلم يف
صحيحه).
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نقض فكرة احلريّة:
األصل يف مفهوم احلريّة عند البشر كلّهم أنّه ر ّد العبوديّة ،وهذا املعىن
هو املعىن احلقيقي للفظ الذي ورد يف تراث البشريّة اللغوي منذ ّأول استعمال
تعب عن
توسع يف داللته بعض الشيء فاستعمل للتعبري عن معان جمازية ّ
له .ثّ ّ
مفارقة حالة العبوديّة حسب لغات األمم وثقافاهتا وحضاراهتا.

ويف املعاجم الغربيّة ،أييت لفظ احلريّة مبعىن ر ّد العبودية ،أو  -كما جاء
الشخص الذي ال يكون يف حال عبودية
يف قاموس الفلسفة لروس " :-حالة ّ
وخدمة" ،وأييت مبعىن "انعدام املعوقات اخلارجيّة" ،وقد الحظ فيه الغربيون
معىن يفيد غياب القيود أو الضرورة أو اإلكراه يف االختيار أو الفعل ،واستعمل
احلر ( )libreهو الذي
عندهم أيضاً يف معىن االستقاللية والسيادة ،فاإلنسان ّ
ال خيضع لقيود خارجية أو سلطة قاهرة من غريه ،أو هو الذي ال يتبع سيّداً.

والظاهر من االستعمال اللغوي للكلمة عند مجيع البشر تقريباً أ ّن املعىن
اجلامع للفظ احلريّة هو االنعتاق من القيود ماديّة كانت أو معنويّة ،وقد ارتبط
مفهومه منذ القدم خبصوصيّة احلضارة والثقافة السائدة يف جمتمع ما ،ومع ذلك
يعرف ّإال بض ّده أي العبوديّة ،ومل تب معانيه املشت ّقة منه أو املولّدة واحملدثة
مل ّ
الرق .ففي كتاب السياسة ألرسطوطاليس
ّإال مبالحظة معىن العتق يف مقابل ّ
يعرف احلريّة الدميقراطيّة بقولهّ :إهنا "الرخصة لكل واحد أن يعيش وفق هواه.
ّ
الرق أال يكون للمرء اختيار
خاصة احلريّة كما أ ّن ّ
يقولون إ ّن هذا هو ّ
خاصة ّ
تتصور البشريّة مطلقا معىن احلريّة ّإال بعد مالحظة معىن العبوديّة أو
حر" .فلم ّ
ّ
ما التصق به من معان أخرى شبيهة كاجلب واإلكراه أو الضرورة واحلتميّة عند
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بعض الفالسفة .ومل يش ّذ فالسفة الغرب ومفكرو التنوير عن هذا النهج حني
تبنيهم لفكرة احلريّة مبفهومها الفكري والسياسي احلديث يف القرن الـ18م .فقد
صوروا حياهتم يف القرون الوسطى كحياة العبيد الذين ال إرادة هلم ،وال حول
ّ
وصوروا الكنيسة بسلطتها الدينيّة وامللوك بسلطتهم السياسية كسادة
وال ّقوةّ ،
يستعبدون الشعب ويصادرون إرادته يف التفكري والتعبري والتملك والتمتّع
التحرر أي
ابحلياة؛ ومن هنا كان صراعهم صراع إرادة وسيادة ،وشعارهم ّ
االنعتاق من قيد الكنيسة وتعاليمها واالنعتاق من أغالل احل ّكام وطغياهنم،
معبة عن كل هذا ،وكانت ركيزة من ركائز احلضارة
فكانت كلمة احلريّة ّ
الغربيّة .يقول أندرو هايوود  Heywoodيف كتابه( :املفاهيم األساسية يف
السياسة)" :تع ّد احلريّة ،ويف الغالب ،القيمة السياسيّة العليا يف اجملتمعات
الليباليّة الغربيّة .تتمثّل قيمتها يف ّأهنا ابرتباطها بفكرة أ ّن البشر خملوقات
عقالنيّة ذات إرادة ذاتية ،إّنا تعد إبشباع االهتمامات اإلنسانيّة أو بتحقيق
القدرات اإلنسانية الكامنة .ابختصار ،تع ّد احلريّة األساس للسعادة ،وحسن
احلال".
ّإال أ ّن الغرب يف عصر تنويره مل يرّكز على مطلق احلريّة ،إّّنا رّكز على
تقررت كمنطلق لإلنسان يف هذه
حريّة خاصة تنسجم مع فكرة الفردانيّة اليت ّ
احلياة الدنيا مبعزل عن اآلخرة ابعتباره سيّد الكون .وبناء عليه ،فقد كانت
احلريّة املطلوبة يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر هي ما يعرف ابحلريّة
الطبيعية ( )Natural Libertyأو احلريّة الفرديّة متييزاً هلا عن احلرّايت
السابقة كاحلريّة اليت عرفها اإلغريق ،ويظهر هذا مثالً يف كتاابت هوبز ولوك
ومل وآدم مسيث وبنتام ،وهو ما أ ّكده بش ّدة بنجامني كونستانت
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 Constantيف خطاب شهري له سنة 1819م حول الفرق بني احلريّة
القدمية واحلديثة ( De la liberté des Anciens comparée à
 .)celle des Modernesفاحلريّة إذن وفق مفهوم الغرب يف القرنني
تفك القيود عن الفرد ليرتك وشأنه وليمارس حقوقه
الـ 18والـ19م هي أن ّ
الطبيعيّة وحي ّقق مصلحته الشخصيّة كيفما يشاء ،وال يتأتى ذلك ّإال بكبح
تسلّط الدولة واحل ّد من تدخلها يف شؤونه الفكرية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية .وإذا كان ال ب ّد من القوانني اليت تنقل اإلنسان من حالة الطبيعة
إىل حالة املدنيّة ،وتضبط سلوك اإلنسان يف اجملتمع املدين ،فبقدر الضرورة
تقررت حقوق الفرد يف املواثيق والدساتري الغربيّة بعد
فقط ،وتبعاً هلذا املفهوم ّ
الثورات بصورة حتفظ احلريّة الفرديّة بصيغة تقرب من احلريّة املطلقة ،ومثاله ما
جاء يف إعالن حقوق اإلنسان الفرنسي لسنة 1789م؛ حيث عرفت احلريّة
يضر ابآلخرين ،وال ميكن إخضاع
أبهنا ّ
"حق الفرد يف أن يفعل كل ما ال ّ
ممارسة احلقوق الطبيعيّة لقيود ّإال من أجل متكني أعضاء اجلماعة اآلخرين من
التمتـّع حبقوقهم ،وهذه القيود ال جيوز فررها ّإال بقانون".

والواقع أ ّن هذا املفهوم للحريّة الطبيعيّة أو الفرديّة ،شأنه شأن فكرة
تصوراً
جمرد ّ
رد فعل على ظلم عاىن منه الفرد الغريب ،ومل يكن ّ
الفردانية ،كان ّ
فكرّايً عميقاً مبلوراً أيخذ بعني االعتبار حقيقة اإلنسان واجملتمع ،وطبيعة
وإال
العالقة بينهما .فاإلنسان ال ميكن أن يعيش وسط جمتمع بدون قيودّ ،
القوي على الضعيف؛ وهو أمر أدركه الغرب
حتول اجملتمع إىل غابة يسيطر فيها ّ
ّ
تصوره يف القرنني الـ 18والـ19م،
لذلك ختلّى عن مفهوم احلريّة كما وقع ّ
واصطلح على تسميته ابحلريّة السلبيّة يف مقابل احلريّة اإلجيابيّة املنظّر هلا
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حديثاً .يقول أندرو هايوود ( Heywoodيف كتابه :املفاهيم األساسية يف
السياسة)" :مال الليباليون احملدثون واالشرتاكيون إىل أتييد رؤية إجيابية للحريّة
تبر توسيع مسؤوليات الدولة وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلّق ابلرفاهية
واإلدارة واالقتصاد .هنا ،تعتب الدولة عدواً للحريّة عندما ينظر إليها كقيد
خارجي على الفرد ،ولكن كضمانة للحريّة عندما تضع الشروط للتنمية
الشخصيّة وحتقيق الذات" .وعليه ،فقد بدأ الغرب يف القرن العشرين بعد تغري
األوراع السياسية واالقتصادية واجملتمعيّة والعامليّة ،وقيام احلرب العاملية األوىل
وجناح الثورة البلشفية سنة 1917م ،وظهور أزمات متع ّددة ،بدأ يف إعادة
يسمى ابحلريّة املدنيّة
النظر يف مفهوم احلريّة حت
استقر على مفهوم آخر ّ
ّ
( )Civil Libertyاليت تشتمل بدورها على احلريّة الشخصيّة (الفردية)
والدينيّة واالقتصاديّة والسياسيّة .واحلريّة املدنيّة  -كما قال جيلكريست
 Gilchristيف كتابه- )Principles of Political Science) :
تسن القوانني وتن ّفذها ،وسلطة احلكومة
تنشأ من ال ّدولة املنظّمة يف حكومة ّ
حم ّددة ابل ّدولة أل ّن سيادة ال ّدولة هي الضمان للحريّة الفرديّة يف مقابل
احلكومة .ومعىن هذا الكالم أ ّن الغرب ختلّى عن فكرة احلريّة وفق مفهوم عصر
التنوير ،وأصبح يرى ررورة تقييدها من طرف الدولة بقوانني منظّمة وإن
كثرت؛ أل ّن القانون  -كما يقول رامسي ميور  Miurيف كتاب( :القانون
واحلريّة يف حضارة الغرب) " -بصورته الغربيّة ال ميكن أن يقوم ّإال على قدر ما
فإهنا لن تصان ّإال بقدر من محاية القانون
من احلريّة ،وكذلك احلريّة ّ
وتعضيده" .وهكذا أصبحت احلريّة يف الغرب  -حسب تعبري السكي ( H.J.
 - )Laskiمناخاً ( )an atmosphereيسمح فيه للفرد مبمارسة فعله
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تعرف ابرتباطها ابلقانون والدولة
ونشاطه ،أي حريّة مشروطة أو مقيّدة ّ
حرية التصرف والعيش
ابعتبارها "القدرة على االختيار بني ع ّدة أشياء ،أي ّ
والسلوك حسب توجيه اإلرادة العاقلة دون اإلررار ابلغري أو دون اخلضوع
ألي رغط إالّ ما فررته القوانني العادلة الضرورية وواجبات احلياة
االجتماعية" ،أو كما قال مونتسكيو من قبل يف كتابه( :روح القوانني) عن
كل ما تسمح به القوانني."...
احلرية" :احلرية هي ّ
حق فعل ّ
جمرد رّدة عن
واحلقيقة ،أ ّن هذا
ّ
التصور الغريب احلديث للحريّة ،ليس ّ
تصور شكلي قدمي إّّنا هو يف واقعه رّدة عن احلريّة ذاهتا ومناقضة كلّيّة جلوهرها
ّ
وإن أنكر الغرب ذلك .فاحلرية ،يف واقعها ،هي االنعتاق من القيود ،وال ميكن
تتصور ّإال إذا كانت هبذا املعىن .فالعبد إذا انعتق من
أن ّ
تسمى احلريّة حريّة أو ّ
مستقل.
حر
حر ،والبلد إذا انعتق من قيد مستعمره قيل إنّه ّ
قيد سيده قيل إنّه ّ
ّ
كل البشر عند إطالق لفظ احلّرية ،وهو
هذا هو املعىن املتبادر لل ّذهن عند ّ
املعىن املنصوص عليه يف معاجم الغرب ،وهو أيضاً املعىن الذي أراده املفكرون
والفالسفة يف أورواب وانرلوا من أجله أثناء نزاعهم مع الكنيسة وامللوك؛
لذلك ،فقول الغرب اليوم إ ّن احلريّة ال تعين غياب القيود أو االنعتاق منها،
قول يهدم األساس الذي قامت عليه حضارة الغرب ،وميحو اترخيها املبين على
أسطورة الكفاح من أجل أن يفعل الفرد الغريب ما يشاء وينعتق من قيود
املسماة
القانون الكابح لرغباته وتطلّعاته .ثّ إذا كانت احلرية اليوم يف الغرب ّ
أبهنا سيادة القانون  -كما ورد يف كتب علوم السياسة
تعرف ّ
ابحلريّة املدنيّة ّ
الغربية  -أي اخلضوع للقانون وطاعته ،فما الفرق بينها وبني حريّة الرومان
األول ( The
مدونة جوستنيان ّ
تعرف احلريّة ( )libertasيف ّ
مثال؟ أمل ّ
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 )digest of Justinianيف املادة األوىل (من الباب الثالث من الكتاب
أبهنا" :املكنة الطبيعية اليت هبا يستطيع اإلنسان عمل ما يريد ما مل مينعه
األول) ّ
ّ
مانع من قوة جبيّة أو من قانون" ،فهل يعين هذا أ ّن احلضارة الرومانية كانت
حراً قبل قيام "ثورة
حضارة حريّة؟ وهل يعين هذا أ ّن الشعب األورويب كان ّ
احلرية"؟ وهل يعين أيضاً أ ّن امللوك والقياصرة كانوا يدافعون عن احلرية حبملهم
النّاس على اخلضوع للقانون ومبحاربتهم اخلارجني عنه من املفكرين؟ فإذا
كانت احلرية يف العرف الغريب احلديث تعين سيادة القانون ،فمعناه أ ّن شعوب
احلرية ،فلماذا ختصيص العامل الرأمسايل بلفظ العامل
حرة تنعم يف ّ
الدنيا أبكملها ّ
الكل؟ بل ملاذا قامت ثورات الغرب التنويريّة
احلر؟ وملاذا ّ
ّ
التبجح مبا يستوي فيه ّ
أصالً؟
والناظر يف لفظ احلرية مرتبطاً بتاريخ استعماله عند البشريّة جيد أنّه مهما
قيل عن تعريفه فهو غري متح ّقق يف أفعال العباد؛ إذ ال ميكن أن يوجد فرد يف
تسمى القانون أو النظام أو
جمتمع دون أن تفرض على سلوكه قيود ما ّ
األحكام أو العادات أو املسؤوليّة أو غري ذلك ،أي ال ميكن أن يوجد فرد يف
مجاعة يعيش يف حالة انعتاق من قيود تنظّم العالقات ّإال إذا اختار العزلة
والعيش وحيداً .وعلى هذا فلم توجد احلريّة مطلقاً هبذا املعىن ّإال يف صورة
ذهنيّة متخيّلة مسّيت ابحلالة الطبيعية ،وأما احلالة الواقعية لإلنسان قدمياً
وحديثاً ،يف الشرق والغرب ،فهي حالة االنضباط بقانون أي حالة عدم احلريّة.
وعليه ،فمفهوم احلريّة الغريب ال مصداق له ،وال ميكن الوقوف على صدقه
سمى حريّة ،مبعىن أ ّن احلريّة
الداليل ّإال إذا ربط ابلفكر الغريب نفسه ،فهو امل ّ
معرفة مبضموهنا اخلاص الذي
معرفة بذاهتا ،إّّنا هي فكرة ومهيّة ّ
الغربيّة ليست ّ
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احلر عند الغرب
هو فكر الغرب ومفاهيمه أو مبدأ الغرب وحضارته؛ فاإلنسان ّ
هو الذي يتبىن العلمانية ويعيش وفق النمط الغريب كما ح ّدده ابروانت املال
واإلعالم واجلنس .وومهيّة احلريّة أمر مدرك حت عند اإلنسان الغريب نفسه
املقيّد مبئات بل آالف القوانني ،وأش ّدها عليه وأثقلها قوانني الضريبةّ ،إال أ ّن
فتح ابب اإلابحيّة اجلنسية على مصراعيه استخدم ملهاة تغطّي تناقض الغرب
وتشغل النّاس عن التفكري والبحث عن البديل.

ومبا أ ّن واقع اإلنسان أنه كائن جمتمعي يعيش يف مجاعة ،ويستحيل
يتحرر من قيود النظام أو القوانني املنظّمة لعيشه مع غريه،
عليه عقالً وفعالً أن ّ
فقد صرف اإلسالم اإلنسان عن االعتناء مبفهوم مستحيل التح ّقق إىل مفهوم
ممكن التحقق وهو العبوديّة هلل وحده .فصعيد البحث ال يتعلّق إبمكان العيش
بدون قيود ،فهذا غري ممكن ،إّّنا يتعلّق مبن يضع تلك القيود؛ وهلذا فإ ّن
حيرر اإلنسان من عبودية اإلنسان واخلضوع لسيادته ،ويرتفع به إىل
اإلسالم ّ
مسو العبودية خلالق اإلنسان .فكانت العبوديّة للخالق ال للمخلوق أي خضوع
اإلنسان خلالقه وااللتزام بنظامه وطاعته هي أرقى الدرجات وأعلى املرتبات؛
ألهنا حتقيق حلكمة خلقه .قال هللا سبحانه وتعاىل:
ّ
.﴾  
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﴿   

اخلالصة واخلالص
يتح ّدث كثري من املفكرين الغربيني عن إحلاد وخواء روحي يعصف
وحتوله إىل آلة يف جمتمع
ابلكائن الغريب ،وعن فقدان اإلنسان إلنسانيته ّ
صناعي استهالكي ،ويتحدثّون عن حاالت كآبة وبؤس وانعزالية واستالب
واغرتاب يعيشها الفرد يف اجملتمعات الغربيّة وال جيد طريقاً للتخلّص منها سوى
االنتحار ،ويتحدثّون أيضاً عن العبثيّة والعدميّة واالنسالخيّة والالإنتمائيّة ،وعن
عنصريّة وانتهازيّة وعبوديّة جديدة وحروب تفتك ابلبشريّة ودمار للقيم ونزعة
تعم الكرة األرريّة ،ثّ
استعمارية دمويّة ووحشيّة ،وغري ذلك من مآس ّ
كل ذلك يف تعبري أصبح اليوم دارجاً عند مثقفي الغرب وهو :أزمة
ّ
يلخصون ّ
اإلنسانيّة.
واألزمة اإلنسانية اليت يتح ّدثون عنها ،تعين يف أبسط معانيها حالة
وحل؛
توقّف يف الزمان واملكان يصحبه شعور ابلفشل لعدم ّ
التوصل إىل عالج ّ
التشوش يف عقلية اإلنسان ونفسيته ينتج االرطراب يف أفكاره وميوله
ذلك أ ّن ّ
وسلوكه ،فيسيطر عليه إحساس الفشل الذي ينتج العجز والضياع واحلرية
والعبثية .وعالج األزمة ،ال يكون ابلبحث يف مظاهرها ونتائجها ،إّّنا يكون
ابلنظر يف سببها احلقيقي الذي أنتجها ،ثّ ال يتب ّقى بعد ذلك سوى ترك
ابحلق .وسبب أزمة اإلنسانيّة اليت يتح ّدثون عنها
املكابرة وشجاعة االعرتاف ّ
هو فشل الثقافة الرأمساليّة وحضارهتا املسيطرة على العامل؛ فقد فشلت ثقافتها
املتمثّلة يف منهجها املعريف العقالين الورعي يف فهمها لإلنسان وطبيعته
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جمرد مادة هي دافعه وغايته ،وفشلت يف نظرهتا إىل اجملتمع
فنظرت إليه ّ
ورسخت مقولة "اإلنسان ذئب ألخيه
ومقوماته فرّكزت على نزعة فرديّة ّ
ّ
اإلنسان" .و ّأما فشلها احلضاري فظاهر يف عقيدهتا املنكرة لصلة احلياة مبا قبلها
املشرع ،وظاهر يف نظامها
وما بعدها ،واملؤّهلة لإلنسان ابعتباره سيّد الكون و ّ
التحرري الذي عجز عن توفري الطمأنينة والسعادة ،ويف قيمها
اجملتمعي
ّ
املنحصرة يف النفعيّة واملاديّة اليت حصرت السلوك اإلنساين يف غاايت غريزية
حيوانيّة مبعزل عن اإلنسانية واألخالق والروح.
وتطورها
والرقي احلضاري ّ
ألمة من األمم ،ال يقاس فقط بتق ّدمها املدين ّ
العلمي والتكنولوجي بل يقاس أبخالق راقية وقيم سامية وغاايت ترتفع
ابإلنسان من درك احليوانيّة ،وأبنظمة توافق فطرته متزج فيها املادة ابلروح وفق
ميزان دقيق جيمع بني خريي الدنيا واآلخرة .فكم من أمم سبقت الغرب،
وكانت هلا القوة والغلبة والرقي املادي املدين ،ولكنّها حادت عن شرع رّهبا
فدمرها هللا
وتكبت يف األرض وطغت ّ
ّ
وجتبت ،وعلت وفسدت وأفسدتّ ،

تدمرياً .قال هللا تعاىل:

﴿        

             

.﴾        
وإ ّن خالص اإلنسان الغريب ،وخالص العامل أبسره ،يكمن يف التخلّص
حالً يقنع
حتل عقدة اإلنسان الكبى ّ
من العقيدة العلمانية ،وأخذ عقيدة ّ
العقل ويوافق الفطرة فيمأل القلب طمأنينة وسكينة .والعقيدة احل ّقة هي اليت
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توجد لدى اإلنسان فكرة كلية صحيحة عن الكون واإلنسان واحلياة ،وعن
عالقتها مجيعاً مبا قبل احلياة الدنيا وما بعدها؛ إذ بناء على هذه الفكرة الكلية
يستطيع اإلنسان أن حي ّدد معىن وجوده ،والغاية منه؛ وبناء عليه حي ّدد مفاهيمه
عن احلياة الدنيا ،فيكيّف وفقها سلوكه.
والطريق إىل إجياد فكرة كلية لدى اإلنسان هو التفكري املستنري ،وليس
الوسطية ،أو اهلرب من اإلجابة عن أسئلة اإلنسان املصريية ،من أين أتيت؟
جمرد وجود
كل من كان له عقل يدرك من ّ
وملاذا أتيت؟ وإىل أين املصري؟ و ّ
حسه ،أ ّن هلا خالقا خلقها .فاألصل يف األشياء املدركة
األشياء اليت يقع عليها ّ
أن تكون ممكنة الوجود لذاهتا ،أو مستحيلة الوجود لذاهتا ،أو واجبة الوجود
لذاهتا .فاملمكن لذاته ،حكم على شيء يوصف مبقتضى العقل أبنه ممكن
وجوده أو عدمه لذاته .وهذا احلكم أي حكم إمكان الوجود يقابله حكم
حس اإلنسان على طاولة ،يثبت
وجوب الوجود واستحالته .من ذلك وقوع ّ
أحكاماً عقلية بديهية متعلّقة بوجود الطاولة؛ إذ هي ابلنسبة لذاهتا ممكنة
الوجود؛ أل ّن وجودها مرتبط بصانعها .و ّأما الصانع ابلنسبة للطاولة ،فحكمه
وجوب الوجود؛ أل ّن وجوده سبب لوجود الطاولة .وهكذا ،فإ ّن الكون
يدل على وجوب وجود
واإلنسان واحلياة من قبيل املمكن وجوده ،ووجودها ّ
من أوجدها .وواجب الوجود هو اخلالق ،وهو هللا سبحانه وتعاىل .وإميان
اإلنسان املخلوق بوجود خالق ،يقتضي البحث يف وجود عالقة للخالق
ابملخلوق .ولـ ّما كان اإلنسان عاجزاً عن حتديد طبيعة عالقته ابخلالق ،فإ ّن
العقل يقتضي أن يتوقف اإلنسان عن حتديدها ،وأن يرتك أمر حتديدها إىل
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عني اخلالق سبحانه وتعاىل كيفية ربطه العالقة ابملخلوق،
اخلالق ذاته .وقد ّ
فبعث الرسل إىل البشرية ،ومنهم موسى  إىل قومه ،وعيسى  إىل
قومه ،وحممد  إىل الناس كافة.
ونبوته ،فإ ّن العقل يقتضي إقامة
الرسول ّ
وللتّأكد من صدق رسالة ّ
البهان من الرسل على رسالتهم ،فتطلب ذلك إظهار املعجزات اليت ليس
للبشر القدرة على اإلتيان هبا عادة .فكانت معجزات من موسى ،ومن عيسى
ومن غريمها من األنبياء عليهم السالم؛ إالّ ّإهنا معجزات نقلية خبية ال واقع هلا
حس اإلنسان ،وما زال التّحدي قائماً
اآلن ،واملعجزة الوحيدة اليت يقع عليها ّ
هبا ،هي املعجزة اليت أتى هبا حممد  من هللا سبحانه وتعاىل وهي القرآن.

والتثبت من املعجزة يكون بطريقتني :ابإلدراك املباشر أو االستدالل.
ومن ذلك لـما انقلبت عصا موسى عليه السالم إىل حية تسعى ،أدرك السحرة
أ ّن هذا معجزة وليس بسحر ،فوقفوا على املعجزة أبنفسهم ،وتيقنوا من صدق
موسى .و ّأما غري السحرة ،فوقفوا على املعجزة من عجز السحرة على اإلتيان
مبثلها وتسليمهم ملوسى هبا ،فكان طريق االستدالل سبيلهم إىل اإلميان.
وكذلك الشأن ابلنسبة للقرآنّ ،إما أن يقف املرء مباشرة على كونه معجزاً ال
يستدل بعجز العرب مجيعهم ،مؤمنهم وكافرهم ،على
ميكن اإلتيان مبثله ،أو
ّ
اإلتيان مبثله مع حت ّديه هلم .ثّ إ ّن القرآن ّإما أن يكون من العرب ،أو من حممد
ألهنم مل ينسبوه إىل
 ،أو من هللا تعاىل .وقد بطل أن يكون من العرب؛ ّ
أنفسهم ،وعجزوا عن اإلتيان مبثله مع حت ّديه هلم .وبطل أن يكون من حممد
138

؛ ألنّه عريب فيصدق عليه ما يصدق على العرب كلّهم .ثّ إ ّن حممداً 

تكلّم بكالم كثري ،ومن كالمه ما روي من أحاديث متواترة ختتلف عن
القرآن ،ولو كان القرآن من كالمه ال ّدعى اإلعجاز يف كالمه كلّه ،ال يف
الكل .ومبا أنّه
بعضه؛ إذ ال معىن أن ي ّدعي اإلعجاز يف جزء مع قدرته عليه يف ّ
بطل أن يكون القرآن من العرب ،أو من حممد  ،فيكون قطعاً من هللا
تعاىل ،ويكون معجزة ملن أتى به.

وعليه ،فإ ّن اإلميان ابهلل ،وبرسالة حممد  أي اإلميان ابلعقيدة
اإلسالمية مبين على العقل ،ومستند عليه ،لذلك كانت العقيدة اإلسالمية
ألهنا تقر
عقيدة عقلية تقنع العقل .وهي أيضاً عقيدة موافقة لفطرة اإلنسان؛ ّ
وتقر ابحتياجه إىل اخلالق املدبّر ،وجتعل ال ّدين أي النظام
غريزة التّدين فيهّ ،
الذي أمر به هللا تعاىل هو املدبّر ألعمال اإلنسان ،فريعى به شؤونه ويعاجل به
مشاكله؛ لذلك كانت العقيدة اإلسالمية ،كقاعدة فكرية ،وقيادة فكرية،
مقنعة للعقل ،موافقة للفطرة ،ينتج عنها طمأنينة وسكينة ،وكانت هي خالص
اإلنسان.
ألهنا تتوىل مبا انبثق عنها من
والعقيدة اإلسالميّة عقيدة روحية سياسية؛ ّ
أحكام ،وما بين عليها من أفكار ،تتوىل رعاية شؤون الدنيا واآلخرة .فالنظام
املنبثق عنها ،هو جمموعة أحكام شرعيّة تنظّم عالقة اإلنسان خبالقه ،وعالقة
اإلنسان بنفسه ،وعالقة اإلنسان بغريه من بين اإلنسان ،فكان نظاماً شامالً
متكامالً قائماً على أساس العبوديّة هلل تعاىل وحده ،فيستوي فيه الرجل واملرأة،
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والغين والفقري ،والكبري والصغري ،واألسود واألبيض .أخرج اإلمام أمحد يف
ضرة ،حدثين م ْن مسع خطْبة رسول اّلل  يف وسط أايم
مسنده عن أيب ن ْ
اح ٌد ،وإِ َّن أَب ُكم و ِ
الت ْشريق فـقال« :اي أيُّـها النَّاس ،أال إِ َّن ربَّ ُكم و ِ
اح ٌد ،أال ال
ُ
فضل لِعرِ ّيب على عج ِم ّي ،وال لِعج ِم ّي على عرِ ّيب ،وال أْحر على أسود ،وال
ت؟».
أسود على أْحر ،إَِّال َِبلتـَّقو  .أبـلَّغ ُ

ويرى يف هذا النظام مزج املادة ابلروح على النقيض من الرأمساليّة اليت
تفصل املادة عن الروح .فاإلنسان وأعماله مادة ،ألنّه يندفع يف احلياة بدفع
طاقته احليويّة من حاجات عضويّة وغرائز تتطلّب منه إشباعها ،فيقوم بذلك
متصلة مبا بعدها وما قبلها ،فيتقيّد
بناء على إميانه أبنّه خملوق خلالق ،وأ ّن احلياة ّ
املسرية لسلوكه؛ فيكون بذلك قد
وجل ويلتزم أبوامره ونواهيه ّ
بشرع هللا ّ
عز ّ
أدرك يف سريه صلته ابهلل أي مزج املادة ابلروح ابتغاء نيل رروان ربّه سبحانه
وتعاىل الذي تتح ّقق به الطمأنينة الدائمة أي السعادة.

وأعمال اإلنسان يف اإلسالم ليست عبثيّة بل مقصودة ،فهو يسري أبمر
هللا وهنيه ،أي يتقي ّد ابحلكم الشرعي يف األعمال من أجل هدف ينشده وقصد
مسرية أبحكام تنتج نتيجة مقصودة يراعيها املسلم يف
حي ّققه ،فكانت أعماله ّ
عمله أي حت ّقق قيمة معيّنة للفرد واجلماعة .ومن تتبع األحكام الشرعيّة يرى أ ّن
القيم اليت عيّنها الشرع وقدرها من خالل معاجلات مشاكل اإلنسان يف احلياة
هي أربع :املاديّة والروحيّة واخللقية واإلنسانية .فإذا عمل اإلنسان املسلم على
حتقيق هذه القيم وفق أحكام الشرع وكما ح ّددها وق ّدرها ورتّبها يف سلم،
حت ّققت يف اجملتمع القيم كلّها ابلقدر الذي يلزمه كمجتمع مسلم مبا يضمن
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﴿ 

للكل .قال هللا سبحانه وتعاىل:
حتقيق الرفاهية والطمأنينة ّ
.﴾          

وإننا يف اخلتام ندعو البشرية كلها ،والشعوب الغربية رمنها ،أن تعيد
النظر فيما هي عليه ،وأن تنبذ الفكر الرأمسايل واحلضارة الغربية ،وأن أتخذ
بدالً منها اإلسالم وتتبناه ،فهو وحده الكفيل إبنقاد البشرية من الشقاء الذي
تعيشه ،وإبخراجها من دايجري الظلم والظلمات إىل نور العدل واحلق.
ت الفراغ منه يف احلادي عشر من صفر اخلري 1443هـ
املوافق 2021/09/18م.
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