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الووو ا اـزووواحمل وابووعل مووالجروب التن جهعووب لوور ة ووب ومالتن مووب ا
األخو

(*)

ووا عب لوور اجل ووب

جسسول لاعواب عووي شرموا روال؛ ورارودت شرووإل ج وتعع ا ةاموب شور ال ووساحمل

الاعما« :ـاذا؟» يف الوقت الذي جيعب فعه شر ال ساحمل الجرما «كعف؟» يف آن وا ود.
وهو الوض الذي جفتح الت اؤالت واسجب وحمل طهعجب وظائف الجرإل.

تمهيد:
هووذا اله ووي عووي يف جموواحمل فر ووفب الجروووب يف لزظورهووا ا سو لا ،وهووو
شهارة شر دراسوب نزعروق لور اشتهوار ااعواب الا آ وا ل ةجواً لج فعواً ،لرزظو
وإشووادة الزظو يف ق وواجا ول ووائ؛ ااعوواة الدافاووب ،أي عووي ججتموود ااعوواب
ا هلووا ،شرووا اـ ووتو اـجو يف ،شزوود الجموو؛ شرووا إجيوواد ااروووحمل لرم و

ت

اـج فعووب والجرمعووب ول ووائر ا ،يف أهووإل أمجادهووا ويرعان ووا ،فاالشتموواد هزووا يف
اـ و و وا مالز وووهب لفجالعوووات الجاووو؛ و ووواطانه نتاو و ر يف ضوووود هووود الوووو ا
ا هلووا ،شزوود إدراق ق وواجا شوواا ال و ادة أو شوواا ال عووب ،وهووا فوووك ذل و
لع ووت ظ و ة ل راووب نتاعوود مزموووذد ظ و ي ةالوود وحموودد ،ذل و أن الووو ا،
(*) باحث أكاديمي ،جامعة النيلين.
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ك ب اهلل ،سعاك لعرق الداللب شرا اااعاب ،لاار وب مترو الزمواذد اـج فعوب
شروا اخت ف وا .فاـج فوب اـسولوب

اليت نادل ا األ اك الجرمعب اله و جب األخو

لر ااعواب الا آ وا لج فوب نتبوف ماـوضووشعب ،يف لاامو؛ اـجوارا الز وهعب
الوويت ناوودل ا األ وواك اله و جب األخ و  ،ي جهعووب كا ووت ،أب شارعووب ،وحنووو
ذل  ،وهذا ج ة النباف ا مالبفات التالعب:
أوالً :كون ااعاب الا آ وا خعامو ًا لعراو ًا لور ة وب لبودر  ،مبجزوا أن
الجرووإل اـت وومر فعووه لووعل لوور إ توواد الجاوو؛ أو ااووواس أو ااوودس أو التن مووب
ولا رامه ،م؛ هو شرإل لزوواحمل إ ووااالً لور قهو؛ اهلل نجوواىل شروا ال سوووحمل  ،أي
أ ه لزواحمل لر خالق شواا ال ادة العهعجعب وا

ا عب ،ولف

هلا كموا هوا

يف اعات ا يف ذات الوقت.
ثا عوواً :أن ااعوواب ال وو شا شرووإل كرووا ،ل وو؛ الزوواس ،شرووا اخووت ا
ألوووا إل وأل ووزت إل ،وهووو مالتووالا ال ججووا ا لوور ثزائعووب لوور أي وووا ،كثزائعووب
(األ ا) و(اآلخ ) والتمو كا وحمل (الذات) ،مموا جتجواىل موه شور كو وه ظوو فع ًا
أو

هع ًا.
ثالث واً :هووو شرووإل ض و وري ،حيتاةووه ا

ووان ،مبجزووا أن عوواة الزوواس شرووا

األرض جبعه ا الف اد واالضع اب إن هوا ا نسسول روسو ا شرعوه ،شزودها
نفاووود الاووودرة شروووا التمععوووا موووس ااوووب وال وو واا ووور والاهوووعح والبوووواب
وااعأ ،وشزدها نفاد الادرة شرا االط ا شرا الجدحمل وااق اـعراس.
رامجاً :هو شرإل خالد ،ال جدخره التجارض واالخوت ا والتهودحمل ،مموا جيجروه
صاا ًا ل اخت ا الالان ونهدحمل اـ ان.
هوووذ اابوووائا يجووو؛ ااعووواب الا آ وووا زتووواس شروووا سوووائ الزبوووو
يف الثاافب اله جب ،لزذ «أف طون» و تا العوب ،فر فعب كا ت ،أب شرمعوب،
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أب أدمعب ،أو حنو ذلو  ،ومالتوالا زتواس شروا األجودجولوةعات ال وائدة يف شواا
العوب أو شاا ال د.
وشروووا هوووذا فو و ن «ا رو و العب» اـثوووارة هزوووا ،موووس دفووويت هوووذ الورقوووب،
هووا حماولووب ا ةامووب شووور ال ووساحمل شعزووه ،الووذي ط وووه ف سووفب الجرووإل شروووا
أ ف إل وأةواموا شزوه إةاموات لتفاونوب ،مبجزوا ال وساحمل شور اـز نعوب الجرمعوب،
معوود أن هووذ ا ةامووب سووت ون نترفووب وش واً لووا ،ممووا ز ززووا لوور اسووتعجاب
وياوس ا ةاموات ال واماب ووحمل اـز نعوب الجرمعوب لربعواب الا آ وا ،وش قتوه
مفاه الواق الظ يف.
ففا الورقب «اقرتاح» ونوضعح لر ؤجب الجرمعوب الويت مت ور اـوسوحمل لربعواب
ال وو شا لووور أن جوسوو يف ق ادنوووه ال ووواماب لراوو آن ،لت دجوووه إىل اااعاوووب يف
سوووجعه لتف وووب ااووووادل والزوووواسحمل اـتنوووددة شرعوووه يف ااعووواة والتوووارج  ،ذلوو
ماشتهار أن الو ا «الا ان» ،جادب دائماً وماستم ار شدداً لعراواً لور الودالالت
واـم زات ،مبوا جوةوه وج ودي اـ وتندات واـوت بات يف الواقو التوار ا يف
صووبورنه اـووت بة ،ل و ووه اـبوودر ااالوود واـعرووق يف التوةعووه وا رروواد يف
أزا ل ان وسلان ،كما نادب ال

ب.

ومعهعجووب ااوواحمل ،هووذا الوواشإل ال ججووة إضووافب بووو

ةدجوودة شرووا آجووات

وسووور ااعوواب الا آ ووا ،وإمنووا ج ة و إىل كووون ااعوواب الا آ ووا ،ك و ب
اهلل ،ذا داللب لعراب ل توشهب ولتناوسة لوقائ ااعاة اـتنددة ،جاووحمل نجواىل:
(ال

ووف)904:ت وماشتهووارٍ آخ و  ،ف و ن ااعوواب الا آ ووا جاوودب ف ووه

ل وشاً لر ؤجب ولر عزو وب ،أي كوون ا
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وان يف الجواا والتوارج  ،فالجاو؛،

موسواطب نف وب الووو ا ،جوودرق ال ووزر االةتماشعووب والعهعجعووب ال و عووب ،وجتووهس
ال اجووب لوور الوةووود ولاهعتووه ولريالنووه ولبووب  ،وكعووف حيع وا ا

ووان فعووه عوواة

رارو وودة شروووا صو و ا ل و ووتاعإل؟ ،دون أن ج و وو؛ يف ااعو وواة الد عو ووا وج و وواا يف
ااعاة اآلخ ة.
والووو ا يف كوو؛ وواحمل ججعووا كوو؛ ف و د هداجتووه وم كتووه ،ل مووا كا ووت
ل ووارمه واهتمالانووه ،ول مووا كووان ل ووتوا الجارووا أو اا وواري ،وال جهبوو؛
شرووا أ وود ،موو؛ وال حيتوواد إىل وسووعل ،فاـ وورإل ما ادنووه لووا نع و لوور آجووات
الووو ا ،جتوصوو؛ إىل ش قووب «و ووا» و«إهلوواب» محعمووب قرووق صوورب شمعاووب موواهلل
نجووواىل ،نف وو لوووه الوةوووود وسووودد لوووه ال وووروق ون وو ح لوووه ال وووزر والاووووا س
االةتمواشعب ،اليت ن وون شرعوه ااعواة ،توا جبووب ااعواب الاوو آ ا وكأ وه
ا جزواحمل إال هلداجب هذا الفوو د موالوذات« :اق أ الا ان كما أ واحمل شرعو » ،وهوو
األل و الووذي جت وووحمل لجووه الاوواره اـووسلر اـ توودي م وودي ااعوواب الا آ ووا إىل
الب م جب ق آ عب ذات خبائا شالعب.
ولووذل ف و ن ممووا ن وودا إلعووه هووذ الورقووب هووو ش و ض خبووائا ال وعاك
الجرما يف الا آن ،لر خ حمل اـفواهعإل الا آ عوب ،لو ل

ظوات ف سوفب الجروإل

اـجاص و جر ،واـج و ت الوويت واة ووت مز وادان إل وأ ووات إل الجرمعووب ،ومالتووالا
وقفووت وناووف نو شثو ة ألوواب اله ووي الجرمووا ال اروود ،ج ووون ذلو مجو ض
اـج

ت لور خو حمل الز وق الجرموا يف الاو آن والوذي ججتمود الها وي هزوا يف

هذ الدراسب.
ذل أ وه لوا لور سوووهع؛ إىل إ ووو اس إ ونوواس شروموووا راروووود يف شوواا العوووب
إال متنوواوس نرو اـج و ت الزايووب شوور الزظو ة الثزائعووب لرجرووإل ،مبجزووا الزظو ة
الاائموووب شروووا أسووواس الووواود الجاووو؛ والواقوو  ،إىل ظوو ة ث ثعوووب األمجووواد ناووووحمل
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مالو ا والجا؛ والواق  ،ومالتالا ياوس واسوتعجاب نرو اـ و

ت الويت هوا

ال ؛ ال اغ؛ لف سفب الجرإل اـجاص جر ،ولر ثوإل االسوتزاد شروا
الجرما ـواة ب ل

ت الجرإل ون اؤالنه اـتمثروب

وق الوو ا

وب «فبامزود» و«كوون»

و«ها ون» و«موم » يف الز و التالا(:)1
 إن آراد الجرموواد (ال ووالفب) متز و الزظ جووب الجرمعووب مجوود الزن

؛ مدج ً ل ماً لرزظ جب قه؛ الز

ووب لوور أن

ب الجرمعب.

 إن آراد الجرموواد يف جموواحمل فر ووفب الجروووب واله ووي الجرمووا سوووحمل معووز إلوموس ل اةجووب اشتاووادان إل ال وواماب ،األلو الوذي جيجوو؛ لوور اـ ووت ع؛ التوصوو؛
إىل إجناس شرما رارد.
ت اـتجراب مج قب التداخ؛

 إن وة ات ظ الجرماد نظ؛ لرعئب ماـمس الزظ جب الجرمعب ومس ظواه الواق لتزتج الجرإل.

 إ ه إذا كا ت وة ات الزظ اـج وضوب صو ع ب إذن فرور جوتم ر لوراختعووار أي ظ جووب أو ن ووذجه ا شوور ط جووق اـ

ظووات ،ذل و أن اـ

ظووات

ونادج ان ا لر ناود إىل ال فض الجارا لرزظ جوب الجرمعوب اـت ومزب ،كموا أ وا
لر نف ا إىل الاهوحمل الجارا لرزظ جب اجلدجدة.
هذ ها ا ر االت الويت ججمود ال وعاك الا آ وا إىل ياوسهوا لور خو حمل
سرِّعه ماابائا التالعب:

 الخاصية األولى :تفسير الوحي للواقع الظاهري:جع ح لجزا اآلجب يف اـف وب الا آ ا ماشتهار األساس ال ارد الذي جزعروق
( )1راجع بتفصيل أكثر ،عبد القادر ,ماهر عبدد القدادر ,فلسدفة العلد ا المالد ال المعرفيدة (بيدرتل :دار النهضدة العرييدة)
 999/2تما بعدها.
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لزه الجا؛ يف نف ب لرواق ولر ثإل وصفه والتزهوس مب وتاهره ،وشروا هوذا فو ن
الجرووإل هزووا لووعل هووو لوور إ وواد الجاوو؛ ،كمووا أ ووه لووعل لوور ا ج وواس اـووادة
لبوواحل واةووب االسووتب ات ولجز وا هووذا أن الجرووإل هزووا آتٍ لوور ط و ا ثالووي،
د شرا الاود الف

واـادة ،الجا؛ والواق ت وهو الجرإل الذي ج ح وجف

الواقجب ااراعب مبا ها يف ود ذان وا خوارد الجاو؛ اله و ي ال كموا جتبوورها
الف سووفب وال كمووا نا رهووا يووارب الجرموواد ،ومالتووالا ف ووو اـبوودر اـعروووب
لعمد الجاا والفعر ووا موالزظ ة األكثو ق مواً لور اااعاوب األصورعب واـاو رة
يف الو ا األسلا ااالد ابعل واليت نز

ف مأكمر ا يف العوب اآلخ .

إن الجاوو؛ كمووا نا و ر الدراسووب و تووا جوودرق وحياووق يف الواقجووب الظوواه ة
ف ووه حيتوواد إىل واسووعب ظ جووب لعراووب وحماجوودة لتأنع وب لوور خووالق الظوواه ة
لتا و ب لووه اعات ووا ونع و ها لووه .وااووق إن شوودب االشوورتاا م ووذ الواسووعب
الزظ جوووب ،أي مال وووعاك الا آ وووا كمف و و لرظوووواه ولجاـ وووا ،مموووا جوقو و يف
ال ووثب لوور ا ر و االت الجرمعووب شزوودلا نز ب و لبووادر اـج ف وب يف الجاوو؛
والعهعجب فاول ،وهوا ا رو العب الويت وقو فع وا الف سوفب الزظ جوون قودزاً
كمووا وق و فع ووا ف سووفب الجرووإل وودجثاً .فالفعر وووا «كووون»( )1لووث ً جز و
إل ا عب وةود لجععات ثامتب جولدها الجالِإل أثزاد التندجود الجرموا ،كموا أ وه
جو

أ ن شوواا الجرموواد حموودد مع جاووب لتبوورب ماألف ووار ال ووائدة وما جنوواس

وا مجوواا الجرمووا ،وشرووا هووذا فووو«كووون» جفوورتض أن الظووواه ذان ووا لع ووت
لتأث ة مالزظ جوب وإمنوا الجوالِإل هوو اـتوأث  ،فوالواق جت ود لو الزظ جوب لع وون
الجالِإلت وم ذا اـجزا -

ب كون -ف وه ز ور الاووحمل :إن اـجععوات المود

( )1ارجددع بتفصدديل أكثددر ر د و ،دداري ر د و ،ترريددم الث د رال العلميددة ،ترجمددة مدداهر عبددد القددادر (بيددرتل :دار النهضددة,
9447ا) ص  991تما بعدها.
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أن ن ون لتا ب مع جاب حماجدة لرجرماد خ حمل التندجد الجرما.
وااووق أن هووذا الوض و اـج و يف  -و

ووب الز ووق ال مووا لرجرووإل-

ل وووو رب لتداخرووووب لوووو الاوووووحمل موة ووووب ظوووو الووووت ب اجلووووذري اـ

رووق
وووو ،

وها ا ر العب اليت جبجب اا ود شرع ا إال متناوس الزظ لر خ حمل الز وق
ذانووه ـ ووألب الجرووإل واـج فووب ،ذل و أ ووه نظ و شوودة ن وواؤالت لتجارضووب( )1إذ
كعووف ز وور لرتارعوود الجرمووا اـجتوواد أن ججموو؛ يف الواقو وج ووب فعووه لع و ؛
مالتووالا شوواا الجرموواد؟ وكعووف ز وور لرزموواذد أو الزظ جووات أن نتووداخ؛ ل و
الواقو اـووألوا لتزووتج اـجععووات؟ ولووا طهعجووب هووذا التووداخ؛؟ ولووا الووذي حيوودل
شزدلا نز أ لجععات ةدجدة؟ وإذا كا ت هذ اـواضع ل كهوب ف و؛ ج وون
اـ كوووب إذن يف اـ ووواهدة؟ وه وووذا جظووو؛ ال وووساحمل قائموواً :لوووا الج قوووب موووس
الف

والواق  ،والواق مالف

 ،وأج ما جسث يف (اآلخو ) وجوة وه؟ وكعوف

ج ون هذا التأثب والتوةعوه؟ ولوا هوا درةتوه؟ وـواذا جوسث أ ودهإل يف اآلخو ؟
وغبها لر األسئرب.
وها األسئرب اليت ا ا مت عاهلوا اـودارس الجرمعوب والفر وفعب إىل ق ومس:
األوىل ناوووووحمل مأولوجووووب الف وو و شرووووا الواقووو  ،والثا عووووب ناوووووحمل مأولوجووووب الواقوو و
شروووا الف و و  ،دون أن ج ووورإل أيّ لووور االيووواهس لووور الزاووود ،ومالتوووالا الاووووحمل
مووالترج ات الوويت ال يوود سووزداً لزعاعواً .فوقو الاووائرون مأولوجووب الواقو يف الوودور
اـزعاووا الووذي ج ووت ع؛ إثهانووه ،معزمووا وقوو االيووا اآلخوو مووالاوحمل ماألف ووار
الفع جب اليت نادب خعسهات وشزد الها ي أن اـ

رب جتإل ياوسهوا إذا اهتود

الجا؛ مالو ا يف ظ نه لرواق الظاه ي لر خ حمل دالالت اهلداجب الواردة فعه.
( )1راجع بتفصيل أكثر المصدر السابق ،نفس الصفحة.
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معود أن هووذا االيوا  ،الووذي نتهزووا هوذ الورقووب ،يف نهزع وا لرز ووق الا آ ووا
ك طووار ظو ي يف ف ووإل الظوواه ة الواقجعووب قوود جتجو ض لرزاوود الووذي لفوواد أ ووه
لعل مال

ورة أن ك؛ الا اجا الجرمعب اـوةوودة يف ال وون وذات ل وا هوا

ق وواجا لثووارة يف ال ووعاك الا آ ووا ،مبجزووا أن الجووالِإل الووذي جزعرووق لوور الووو ا
ك عاك ظ ي إمنا نز ب اهتمالانه يف الت واؤالت واالهتمالوات الويت ج وتإل
م ا الو ا ،والج ل لعل صو عح ،وااوق أن األلو كوذل شزود الها وي،
فمز ج اله ي الجرما الذي نا ر الدراسوب يف اال عو ك مف ضوعات شرمعوب لور
الووو ا اـزووواحمل هلووو لووز ج ج ووتإل امتوودادً مبوود أهمعووب الا وواجا والهعا ووات الجرمعووب
اـعروووب دراسووت ا تووا ناوو ب أكثوو لوور غبهووا ،لوور اـجععووات والهعا ووات
األخ  ،إىل اااعاب اااعاعب لروةود.
ولوووعل لجزوووا هوووذا أن الووودالالت غوووب اـثوووارة يف الوووو ا قووود ال نوصووو؛ إىل
اااعاب ول ر الودالالت والا وواجا اـثوارة هوا األهوإل يف االقورتاب لز وا .ذلو
أن الفاشرعب والداللب الجورموعوب لرو ووا الاو آ ووا لع ووت شهوارة شور سوو د أشومووا
أو نوو اكإل آلووا لر اوووائق ،كوووما يف مجووض اـوودارس وااليواهوووات الجرووومعب،
وإمنووا اااووائق والجروووب يف ال ووعاك الا آ ووا هووا اووائق وشروووب ا تاائعووب متثوو؛
اااائق والجروب األكثو أهمعوب ،جاووحمل نجواىل:
(ا سوو اد ،)41:وج ةوو ذلوو يف ناووودج الها وووي إىل قعمت وووا الذانعوووب األسلعوووب
ااالدة لر ة ب ،وإىل أ ا دالالت ن

؛ األدوات األكث فاشرعب لر اجل وب

األخو و  ،ومالتوووالا يجووو؛ ال وووعاك الا آ وووا ولووور ثوووإل اـوووزعراس لووور دالالنوووه
جت مرووون ل ووسولعب األخع وار واالمووت دات ال اهزووب لرمج فووب الجرمعووب يف الجب و
ال اهر ويف ك؛ شب قادب ،متالاً كموا سمرو ا مالز وهب لرجبو الوذي وواحمل
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فعه أوحمل ل ة.
إن الو ا إذن ج تإل مبد أهمعب الا اجا اـثارة شروا صوجعد وظوائف الجروإل
أكث لر اهتماله مجدد الوقوائ الويت نسجود هوذ الزظ جوب أو نرو  ،وشروا هوذا
ف و ن الها ووي ججموود إىل اله ووي شوور ل وا وغاجووب اـ و

ت الجرمعووب ولوود

أهمعت ا ،ولوعل شور شودد الوقوائ ال و عوب اـسجودة لزظ جوب مجعز وا ،ولور هزوا
ف و ن أهمعووب الزظ جووات الجرمعووب نووأنا لوور قوودرن ا شرووا نووألعف إةامووات ن ووون
روالً ذات ل ا لرم وائ؛ اـثوارة ،وهوا األهمعوب الويت جا رهوا كوون الا ووعب
أو الت وواؤحمل الجرمووا لثوواراً يف الووو ا أب ال؟ ولووا هووو وةووه إثارنووه؟ ولووا درةووب
أهمعته مالز هب لرت اؤالت األخ

يف الو ا؟ جاوحمل نجاىل:
(ال ور .)12:

ويف هذا ال وعاك جوأنا التوةعوه ماالكتفواد مت واؤالت الوو ا دون ااو ود
شرعووه ،وهووو ال ووعاك الووذي جاوو ر قولووه نجوواىل ناطه واً الووذجر آلزوووا:

(اـائدة.)902 -909:
ولووعل لجزووا هووذا أن الز ووق الا آ ووا لبوودر ججووا ا لوور اال وو ك طاـووا
أ ه ج دي لريت ها أقوب ،أي ج دي الجرماد لهارو ة إىل الا واجا الويت نوصور إل
لريت ها أقوبت وه؛ جه ي الجرماد إال شور هوذا؟ جاووحمل نجواىل:
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(سوووهأ ،)4:ف وو ً شروووا كو وووه

روووق شووور كثوو ة الوو د ،وال ن وووه

وووااً ال

لزووه الجرموواد ،كمووا نا و ر ،ف ووو زوود الجووالِإل موودالالت ال لتزاهعووب شوور وووادل
الجاا اـتزاهعب ،ول ر يف سعاك أهمعت ا ول ااهوا ،جاووحمل اهلل نجواىل:
ف ،)904:وجاووحمل:

(ال

(األ جاب.)34:
هووذا لوور ةا ووب ،ولوور ةا ووب آخو فو ن اشتموواد الز ووق الا آ ووا يف نف ووب
شووواا الظوووواه ج وووتدشا الاووووحمل مالزعوووب اـوة وووب ،الووويت نوووثب الجوووالِإل ونبوووه
ٍّ لووور ل وو
لفاهعموووه شزووود الزظوو ألي
رب أولعب جيب عث ا وها اـ

ل

ت شووواا الظوووواه  ،ون وووون شزووود
رب الويت ن وهق خعووات اله وي الوث ل

ونوة ا ،أي التأوج؛ والتن جب والتبودجق ،معود أن هوذ الزعوب الهاشثوب لع وت
جم د اشتاواد رببوا

وا هوذا الجوالِإل أو ذاق وإمنوا هوو نوةعوه صوادر لور

الز ووق الجرمووا ذانووه ،كمووا ناوودب الاوووحمل ،سووو أن لف وووب التوةعووه الا آ ووا
ع ب وا ااعواب الوذي جو د فعوه ،مموا ج وتدشا هوو كوذل الاووحمل مبهودأ
ا زان ،ا زان مببدر الدالالت والتوةع ات ،ونبدجاه كمبودر لرا واجا
واااوووائق الجرمعوووب ذات األهمعوووب اـعرووووب عث وووا وي جه وووا دون غبهوووا لووور
اـ و

ت ،لجزووا هووذا أن لهوودأ ا زووان ججموود إىل ةجوو؛ الووو ا هووو اـبوودر

والز ق الجرما مألف والب الج د ،ال أي

ق آخ  ،وهوو األلو الوذي لو د إىل

إشناس  ،أي إىل إشناس ال عاك الا آ ا.
هووذا اـف وووب شور ا زووان هووو الووذي جوورر لوود الووت سب مووس لف ووولا الجرووإل
وا زووانت فووالجرإل ااووق ج ووون مالز ووق ااووق ،ومالتووالا اال عو ك لزووه ،وهووو
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الت سب الذي جظ يف كثب لر آجوات الاو آن ،جاووحمل نجواىل:
(آحمل شموووووووووووو ان)4:ت
(جووووووووووو ل)4:ت
( ...الوو وب)14:ت
(ال ووووووور )12:ت

(اجملادلب.)99:
وشرا هوذا ،فو ن قعموب الز وق الا آ وا نتوأنا شزود الوقووا لزوه ،لور قهو؛
الجرمووواد ،لوقوووف ا زوووان والتبووودجق م ووو؛ لوووا ةووواد موووه وشوو ض لووور ق ووواجا
ول و

تت لجزووا هووذا أن الج قووب مووس الجرووإل وا زووان هووا ش قووب ةدلعووب،

فالجرإل قد جسسل ا زان شزد لر ال إزوان لوه ،كموا أ وه ج سو وجاجود إزوان
لر له إزان ل هق.
 الخاصية الثانية :السياق القرآني وتجاوز مفهوم االعتقاد البشري:لوور الثامووت شزوود الها ووي أن ق وواجا الج قووب مووس الجرووإل وااوورة واالشتاوواد
ااووا مالجرموواد ،اـتجرووق موواارة واـ ظووات ،ق وواجا نثووار أكث و لووا نثووار
شزدلا جتجرق األل مببادر الجرإل ذانه ولعاانه ،مبجزا نر الا اجا الويت متعوا
الجرإل ،ب اـف وب الا آ ا ،شر لبوادر اـج فوب اله و جب األخو  ،ذلو أن
لبادر اله اـج فعب لث؛ الجا؛ أو اارة لبادر ج اها الظور واال تمواحمل،
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ومالتوووالا ف وووا نسسووول شروووا االشتاوووادت يف وووس أن اـبووودر اـ وووتا؛ موووالجرإل
والزظ جووات الجرمعووب لثوو؛ الووو ا اـزووواحمل واـجنووا ل افووب اـبووادر اله و جب لوور
ة ب كو ه ااوق اـعروق ،كموا ناودب ،مموا ج فو ااو ا وحيو؛ ا رو احمل
وحمل ل ألب االشتااد ،وجاوب شرا لهدأ األزان مالو ا ومال تاب ،مبجزوا أن
ا ر و احمل الووذي جواة ووه ف سووفب الجرووإل ،أي إر و احمل ل اةجووب االشتاووادات،
إر و احمل جزووتج شوور االسووتزاد شرووا لبوودري الجاوو؛ وااوورة كمبووادر ائعووب
لرجرإل العاعة شزدهإل ،ومالتالا دال الز ب الجرمعب ال الرب وال اردة.
يف س أن االستزاد شرا لبدر لعرق وحماجود ،هوو هزوا ال وعاك الا آ وا
وهو ااالد وابعل واـ تا؛ يف نف ب لجاا الظواه شر الظو وا الجرمعوب
والهعئووب الجرمعووب الوويت نوةووه الجرموواد يف عوووث إل الجرمعووب ،ف ووه شرووا هووذا غووة
شوور األخووذ مبهوودأ االشتاوواد ،ذل و أن ا فووادات الا آ عووب يف أي لوور الا وواجا
الجرمعب حم؛ الدراسب ،سوداً قه؛ أو مجد التندجد الجرما ،ها إفوادات صوادرة
شر الوو ا اـزوواحمل ،ومالتوالا غوب لتوأث ة مظو وا التندجود ذانوه ،هوذا ف و ً
شرووا كووون ال ووعاك الا آ ووا لب وودراً ال ججووا ا لوور االخووت ا والتزاق ووض يف
مزعتووه الداخرعووب ويف رؤجتووه ولز نووه ااووا

يف اله ووي الجرمووا ،جاوووحمل نجوواىل:

(الز اد.)42:
لجزووا هووذا أن ل و رب االشتاووادات اااصووب مالجرموواد ون بهووا ن وو؛ شزوودلا
جتوف لرجالِإل لبدر خارةا حمعل وصادك ن تب د لزه الف ضعات والزظ جوات
الجرمعب ،اليت نف

شاا الظواه  ،كما هو يف ود ذانوه خوارد شاووحمل الجرمواد

واشتاادان إل اااصبت ج ون هذا لتا لا سبورزا شروا لوز ج التأوجو؛ البو عح
لرووودالالت الا آ عوووب واسوووتب اة ا ،ولتوووا ساازوووا لووور هوووذ ا فوووادات موسوواطب
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اارة وقمزا لر مجد مببادقب تائن ا مالداللب الجالب لرز وق ذانوه ،أي مالداللوب
الجالب لرز ق الا آ ا اـزواحمل ،كما ناو ر ذلو سوامااً .هوذا االسوتزاد شروا الجروإل
الا آ ووا ججعووا التندجوود الجرمووا رروود اـعروووب ،ونبووهح لجووه ل ووألب ل اةجووب
االشتاادات ل ألب ال ل ان هلا يف الزظ ة ا س لعب.
هذ اـ ألب اليت جتإل ياوسها هزا شزد ر ح مزعب الز ق الجرموا يف الاو آن
جندها قد أشعت ف سفب الجرإل اـجاصو جر ماشتهوار أن آراد الجرمواد متوزج إل لور
ل اةجووب الجوواا الشتاادانووه األساسووعب لوور خ و حمل اـ

ظووب إمنووا هووو ل اةجووب

الشتاوواد هووو ولووعل ل اةجووب اشتاووادان إل يف لااموو؛ التن مووب« ..ف ا ووون» لووث ً
جاووف لوقف و ًا لفوواد أ ووا ل اةجووب ـووا روواهد يف ذل و الوقووت( .)1وهووو لوقووف
لعامق ـوقف «فبا عد» يف ذات الا عب ،إذ جذهب إىل أ وه لور موس الزظ جوات
الهدجرووب فو ن كوو؛ ظ جووب سوووا نفو ض خرن ووا اااصووب ،ولوور ج ووون هزوواق
نوداخ؛ مووس هوذ ااوورات .كوذل فو ن الفعر ووا «كووون» ججتاود أن الجرموواد
مجد التندجد الجرما ججمرون يف شاا ل

ظب نترف ،وأن لا خرو قد ن ب.

وز ر ر ح لوقف هسالد شرا الز و التالا :أ ه إذا قُهرت الزظ جوب الجرمعوب
«حمل» إذن ف ن ااورة لز ا هوا «حمل ،»9هوذ ااورة األخعوو ة سوتبترف تووماً شور
لا ز ور خرنوه إذا قهروت ظ جوب شرمعوب مدجروب .ف عوف إذن ز ور وموسواطب
«الجا؛» أن ن اة الزظ جب واالشتااد لع ون وحمل لا حنر شرا خرة مه؟
إن ف سوووفب الجروووإل هوووسالد جوووذههون إىل أ وووه لزوووذ الر ظوووب الووويت غب وووا فع وووا
اشتاادانزا فعما جتجرق مب لح اارة األساسوعب ف وه سووا نوت ب ااورة ذان وا،
ومالتووالا لوور اـ ووت ع؛ ل اةجووب االشتاووادات األساسووعب وووحمل لووا حنوور قووادرجر
( )1راجع بتفصيل أكثر ,ماهر عبد القادر ,مصدر سابق ،ص  992تما بعدها.
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شرووا خرنووه اآلن ،هووذا ف وو ً شوور أن هووذ اـ اةجووب لووور يجرزووا شرووا التزوووا
لر االشتااد يف اارة ال اهزب .لجزا هذا أن الجاا،

ب رأج إل ،إمنوا ج اةو

اشتاادانه األساسعب ووحمل ااورة ال واماب يف أي وقوت ولوعل ووحمل لوا

ور يف

أي وقت ،وهزا ج ون ا رو احمل الجرموا مالز وهب لرز وق الجرموا ال موا الاوائإل
شرووا أسوواس ش قووب الوواود الجاوو؛/الواق و  ،وهووا الج قووب الوويت ن ووجا الدراسووب
لتناوسها لر خ حمل التبور الا آ ا لرجرإل .ذل أ وه إذا كا وت هوذ االشتاوادات
شرمعووب ف ووه الموود لوور نأكعوودها أو ن ووذجه ا ،كمووا أ ووه ال موود وأن نجوور شوور
البدك يا لا جند اآلن ،ألا إذا كا ت ال نجة رعئاً ف وه شزدئوذ ال ز ور
نأجعد هذ االشتاادات أو ن ذجه ا.
وااووق أن اـف وووب وووحمل االشتاوواد الووذي جادلووه ف سووفب الجرووإل لووعل شرمعواً
متال واً وال ججوور شوور البوودك وووحمل لووا ز وور أن خنوور اآلن،

ووب الز ووق

الجرما يف الا آن ،ذل أن هوذ االشتاوادات الويت لود الجرمواد هوا اشتاوادات
نتأث مأف ار ال هاب والهعئب وا مجاا الجرما ال ائد ،ومالتالا ف ن اـفواهعإل
الواردة شز ا لع ت مال
الجرما والف

ورة لفواهعإل ائعوب وخالودة ،مو؛ هوا ولعودة ا مجواا

الجرما اـ وعع  ،ومالتوالا ف وا ولعودة ظو وا حموددة ،وهوو

األلوو الوووذي ال ججعع وووا درةوووب ا طوو ك وا

اطوووب اـعروموووب جنووواس التندجووود

الجرما ال ارد اـز ود.
والواقوو أن ق وووعب الجروووإل وش قتوووه ماالشتاووواد لووور الا ووواجا الووويت اق وو ا
الف سووفب اـ وورمون ،كمووا سووهق الاوووحمل« ،فاـجتالووب» كا ووت ن و

أن الجرووإل

لعل رعئ ًا آخ سو االشتااد ،وهو التج جف الوذي رف وه «ال االوا» لسكوداً
أ ه لعل ك؛ اشتااد هو لر ماب الجرإل اااعاا م؛ قود ج وون االشتاواد شرمواً
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يف وقت لا وقد ال ج ون شرماً لعراواً .فاود ججتاود أن العوارك مالهواب هوو سجود
معزما هو شم و ،وه ذا.
وشزوووود الها ووووي ،أن اـف وووووب الا آ ووووا جعوو و ح لف وووووب ا زووووان لعتنوووواوس
وج وووتوشب يف آن لف ووووب االشوتواوواد اـ وووع ا اجلوووذور ،ماشتهووار ووا اـبوودر
يف ك و؛ٍت فاالشتاوواد ج ووون لتجرا واً مالووووو أي الف و دي هلووذا ال ووبا أو ذاق،
معزما ا زان جتجرق مال تاب اـزواحمل ،وهو لر شزد اهلل نجاىل.

 الخاصية الثالثة :اتساق التجديد العلمي عبر السياق القرآني:إن ةا هاً لور ررود اله وي الجرموا إمنوا جتوأنا شزودلا نسخوذ االفرتاضوات
الجرمعووب اـعرومووب ون ووتاا لوور ال ووعاك الا آ ووا ولوور دالالنووه ال لتزاهعووب وفاواً
ـز ج نأوجرا صو عح الودالالت ،وهوو األلو الوذي ج ومر ل فرتاضوات الجرمعوب
األولعب االنفاك والتو د وشودب االخوت ا فعموا جتجروق مودور أي ف ضوعب وأخو
يف إ دال التندجود الجرموا ال ارود .هوذ اـعواة لرفو وض اـ وتااة لور الوو ا
نزهو لوور كووون الووو ا اـزووواحمل ،لبوودر الوودالالت واالفرتاضووات ،هووو لبوودرٌ،
جتمعا م ؤجب ولز ج وأدوات شرمعب لت اب ونو عدجب يف نزاوهلا لا واجا ا

وان

وال ون والجاا.
هذا لر ة ب ،ولر ة ب أخ

ف ن الوو ا جاودب إفوادات نف وبجب صوادقب

وووحمل الظووواه حموو؛ الدراسووب والتن مووب ،ممووا ججعووا ااوورة اـسس وب شرووا
إفوووادات الوووو ا لبوووداقعب خاصوووب يف شو و ض الوقوووائ والتاو و ب لووور لج فوووب
اعات ا وفااً ـوز ج اله وي ،وهوا الزظو ة ا هلعوب ـوا ز ور أن ن وون شرعوه
ااعواة شروا األرض مجوود شو ض لووا هووو كووائر لز ووا ،هووذا االلتعوواس جو وود مووس
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الزتائج الجرمعب هلذ الزظ جب أو نر م ذا االفرتاض الا آ ا أو ذاق ،قه؛ ومجود
التندجوود الجرمووا ،موو؛ وجيجوو؛ الزظ جووات نسكوود ونج وود مج و ا مج و ًا وفا واً
لرمثاحمل األشرا لرب ح وااب ،يف يدجودٍ شرموا روال؛ جتنوه حنوو لثروه الجرعوا
اـذكورة ،دون نزاقض أو نزاس .
وشر وا هووذا ف و ن الزظ جووات الجرمعووب الوويت نتأسوول شر وا الوودالالت الا آ عووب
غووب اـتزاهعووب نظوو؛ لت وريسرة ولتنووددة دول واً أكثوو فووأكث  ،مبووا جا و ب لوور
اااعاووب اااعاعووب لرظوواه ة العهعجعووب وـووا ورادهووا لوور ال عووب اـ ووتور ،دون
ا

اس مأن هزاق مثب ل

رب نتجرق م ون إ د الزظ جات مجود التندجود

الجرما لع ت مدج ً لرزظ جب الجرمعب قه؛ التندجد الجرما.
وها اـ

رب اليت واة ت ف سفب الجرإل اـجاص جر شرا الز و التالا:

إن الزظ جووب «حمل »2مجوود التندجوود الجرمووا لع ووت موودج ً لرزظ جووب «حمل »9قهوو؛
التندجد الجرما ،ذلو أن ف سوفب الجروإل لثو؛ «كوون» و«ها وون» و«فبامزود»
ج ون أن الزظ جب «حمل »9سدد اارة «ق ،»9وهوذ ااورة نترفوب شور ااورة
الوويت سووددها الزظ جووب «حمل »2يف ااوورة «ق ،»2فمووث ً «فبامزوود» جاهوو؛ اـوقووف
اـوووت ب لووور اـ

ظوووب ،وججتاووود يف اـهووودأ الوووذي جاووووحمل :اخووورتا ،اسوووتبرا

الزظ جات غب اـت اب لو وة وب الزظو ال وائدة توا إذا كوان لوة وب الزظو
ال ائدة لا جسجدها وجيجر ا لاهولب مبفب شالب(.)1
وهزووا ج ووون ا رو احمل الجرمووا وفاواً لزظو ة الوواود الجاوو؛ /الواقو  ،ذلو
أن الجوواا الووذي جاهوو؛ الزظ جووب «حمل »9شرووا اشتهووار أن هلووا مجووض اجلوا ووب الوويت
ال نتفووق فع ووا ل و ااوورة «ق »9الوويت لع ووت لتفاووب ل و قهوووحمل الجوواا لرزظ جووب
«حمل ،»2وال وووهب يف هوووذا أ موووا ال جت ووودثان شووور فووول ااووورة أو شووور فووول
( )1راجع بتفصيل أكثر ,المصدر السابق ،ص .997
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الجاا ،وألن ك؛ شاا لر الجرماد جت دل ف وب شور خرنوه اااصوب .ولور
ثوإل فو ن االشتاوادات ووحمل ااورة و ووحمل الجواا لع وت إذن اشتاوادات ةدجودة،
وهزوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
ال ز ر الاوحمل :إن الزظ جب «حمل »2لع ت مدجرب لرزظ جب «حمل.»9
ومتجهب آخ ز ر الاوحمل :إن الزظ جوب «حمل »9لع وت مودج ً لرزظ جوب «حمل»2ت
ألن الزظ جووب «حمل »2نت وودل شوور رواد نترووف متالواً هووو «ق »2موودالً لوور «حمل»9
الوويت نت وودل شوور ااوورة «ق ،»9وشزوود هووذ الزاعووب ف و ن لووا حيوودل ال زثوو؛
اشتاووادات مدجرووبت ألن الجرموواد ج وواهدون أرووعاد نترفووب ،ولوور ثوإل فو ن آرادهووإل
اااصب وحمل هذ األرعاد لع ت آراد مدجرب .كذل األل شزودلا تور شواا
لر الجرماد خرات خاصب ألرعاد نترفب شر خرات شواا آخو  .لجزوا هوذا أن
االشتاادات اليت سعجران شز ا سوا نجر مال ورة شر أرعاد اارة ولع وت
مال ورة اشتاادات مدجرب(.)1
والواق أن هذا ا ر احمل الذي جزاق ه هسالد جظ؛ صو ع اً طاـوا نأسول
الجرإل شرا اشتااد الجرماد ونأث موة ب الزظ ال وائدة فعموا جتجروق مواـوقف لور
الزظ جووب الجرمعووب قهوو؛ ومجوود التندجوود الجرمووا .وشزوود الها ووي ،إ ووه إروو احمل
ج ون ياوس مالاوحمل م
ون

ورة وةود « عَّب لوة ب» نوةه اله ي واـز ج الجرموا

؛ إثارة دائمب لرجرماد ،وها الزعب الويت نبوه الجوالِإل م مول وا ول وائر ا

شزد ظ يف أي لر ل

ت شاا الظواه لت وون شزود عوب أولعوب ن وهق

خعوات اله ي الث ل ،أي التأوج؛ ،التن جب والتبدجق.
معوود أن هووذ «الزعووب اـوة ووب» واهلادجوب يف ذات الوقووت لع ووت جمو د اشتاوواد
رببووا

ووا هووذا الجوواا أو ذاق وال هووا ولعوودة الهعئووب اـُ وو ِّرب لووه وإمنووا

( )1راجع بتفصيل أكثر ،المصدر السابق ،ص.997
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هووا ولعوودة وصووادرة شوور ال ووعاك الا آ ووا ذانووه ،كمووا رأجزووا لوور قهوو؛ ،جاوووحمل
نجووووووووووواىل:
(جو ل ،)909:وغبها لر اآلجوات .سوو أن لف ووب التوةعوه الا آ وا
اـوةو وه لرجرمووواد ج وووتدشا الاووووحمل مبف ووووب ولهووودأ ا زوووان ،ا زوووان مببووودر
الووودالالت ،أي ا زوووان مووالو ا ونبووودجاه كمبووودر لرا ووواجا واـ وو

ت

الجرمعب ذات األهمعب اـعرومب.

 الخاصية الرابعة :خلود العلم القرآني وتجدد معانيه:لاوود ناوو ر سووامااً أن نا جوو اـ

ظووات وووحمل صوودك وكووذب الزظ جووات

الجرمعب إمنا ج ون نا جو اً ظزعواً ال جفعود الجروإل العاوعة ،ذلو أن االفرتاضوات
اـ ووهاب شوور اـ

ظووات ن ووون طوش واً لرنائعووات الجرمعووب يف أي وقووت طاـووا

َ َإل الز قَ الجرما ل ددي الجا؛/الواق ت وإىل هذا ال أي جذهب «ها ون»
لوور ف سووفب الجرووإل اـجاصو جر ،لجزووا هووذا أن اـ

ظووب وناارج هووا لوور نف ووا

إىل ال فض الجارا لرزظ جب الجرمعب ،كما أ ا لور سبو؛ الاهووحمل الجاروا ألي
ظ جب ةدجدة.
هووذا الاوووحمل ال ججووة أن لجععووات ومعزووات اـ

ظووب لع ووت حماجوودة موو؛ هووا

لجععات حماجدة ولاودرة ،كموا هوا يف ود ذان وا خوارد الوذهر اله و ي لور
ة ب كو ا ةادًا لر اآلجات اـزبومب يف ال ون ،مموا جيجرو ا لور اـتعرهوات
األساسووعب لهزوواد اـووز ج الجرمووا .ألووا غووب الثامووت فع ووا ف ووو إدراق الجرموواد هلووا
والذي جت

؛ وفااً ل فرتاضات اـ هاب هلإل والشتاادان إل ،األل الذي ججوة

أ ووه إذا ةووادت االفرتاضووات لوور لبوودر حماجوود ولعرووق كووذل شوور أذهووان
الجرموواد ،هووو هزووا ال ووعاك الا آ ووا ،فو ن الهزوواد اـز نووا الجرمووا جيوود دشالتووه
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األساسووعب الثا عووب ،ومالتووالا فو ن الجوواا ج ووتعع الت اووق لوور صوودك وكووذب
الزظ جوووات الجرمعوووب الزايوووب شووور الف ضوووعب واـجععوووات اباجووودنس ماشتهوووار أن
ال عاك الا آ ا اباجد هزا هو شعزه لجعار التبدجق والت ذجب.
وااووق أن األلو كووذل  ،لوور خو حمل الز ووق الجرمووا يف الاو آن الووذي ناو ر
خرووود الجرمووا وشوودب نهدلووه أو ن ووب  ،كمووا أن لجا عووه يف ذات الوقووت لجووا ا
لتنوووددة متنووودد األف ووواب واخوووت ا الالوووان واـ وووانت لجزوووا هوووذا أن ال وووثب
لر الهعزات الجرمعب نظ؛ قامرب لرتجاقب والت

ار لر الزا عب التن جهعوب ،فرفظوب

«اـ ئ ب» لث ً ال نجة رعئاً نترفواً اخت فواً كرعواً مالز وهب أل واس شارووا يف
الا ون ال اماب لز ومب ـدلوحمل ذات ال رمب مالز هب لرجب ال اهر.
إن كون كرمب «ل ئ ب» ها لجزوا ولجعوا ومعزوب حماجودة نوةود خوارد
الجا؛ الجرما ف و أل لا ر ،ألا لدلوهلا لر خ حمل اـ

ظب شزد الجرماد ف وو

األل و غووب الثامووتت ولووذل لووعل لوور ال و ورة أن ج ووون لووا جدركووه الجرموواد
شوور كرمووب «ل ئ ووب» هووو لجزووا ل ووافب ولعووامق هلووا ،إىل الدرةووب الوويت
مت ر لر نأجعد أو ن وذجب ظ جوب شز وا ،األلو الوذي ججوة أن اال عو ك يف
اله وووي شووور لاهعوووب «اـ ئ وووب» دون االسوووتزاد شروووا لبووودر نج جفوووا حماجووود
آخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

()1

يف وصووف ا ونف ووبها أل و جفووتح الهوواب توواد ظ جووات نترفووب وهلووا ،نزووتج
خوورات نترفوووب أج وواً شووور «اـ ئ ووب»ت ذلوو أن قوودرة ااووورة شرووا التأجعووود
والت ووذجب إمنووا نووت ب مووت ب الزظ جووب اـجزعووب ومووالع ك الوويت انهجت ووا يف التا ووعإل
والتووزظب والفاووه ومالتووالا م وت ب التف ووب والوصووفت لجزووا هووذا أج واً أن ااوورة
( )1راجع اآليال التي تحدثت عن طبيعة المائكة في القرآو.
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ف ا ظ جب حمتمرب.
إن اـعروووب يف اـووز ج الجرمووا دشالتووان حماجوودنان إذن ،أوالهمووا اـجععووات
والهعزات يف اـ

ظوب ،وهوا اـزت و ة يف ال تواب اـزظوورت وثا عت موا أن هوذ

اـجععووات والهعزووات ن ووون لت وواب ل و الف و وض الجرمعووب اباجوودة واـزاسووهب
لرمجععوووات والووويت ن وووتاا لووور اـبووودر اـجو و يف اباجووود ،أي لووور ال تووواب
اـزبو .
إن الا وووعب إذن نتجروووق مالز وووق الجرموووا والزظو و ة الووويت ججوووا

م وووا الجووواا

ق اجا  ،ف ن خرات الجالِإل ز ر نأجعدها ون ذجه ا متبدجا ا مريجوات الز وق
الجرما يف الا آن ،ومالتالا قعاب التندجد وال

ف الجرما اـز ود وال ارد.

وااق أ ه ـا كان اـبدر اباجد لر اائق الجرمعب هزا هو ال وعاك الا آ وا،
وهو الذي جتبف ماارود وا

اطب ف ن مثب خاصعب أخ

ن افا وا وهوا خاصوعب

يوودد دالالت ال و ب ا هلووا ،أي يوودد داللووب ااوودود الوويت ن و د فعووه مالز ووهب
ألذهان الجرمادت إال أ وا يف ذات الوقوت نظو؛ ودوداً وكرموات سمو؛ ةوذراً ل وجواً
وا ووداً ال جووت ب وال جتن ووّس ،أي ال جت وووحمل إىل جماسجووات ،معوود أن هووذا اـف وووب هووو
شرا خ ا لا ذهب إلعه ف سفب الجرإل اـجاص ون يف لوذهه إل يف اـجزوا اجلوذري
اـت بت إذ جذهب دشاة اـجزوا اجلوذري اـوت ب لور ألثواحمل «كوون» و«ها وون» إىل
أن اادود اليت ن د يف الا اجا قترف اخت فاً ةذرجاً ..فما هوا اـجواجب ولوا هوا
اانج اليت جزاق وون م وا لوذهه إل يف اـجزوا اجلوذري اـوت ب؟ ولوا لود لاار توه
()1

ماـوقف لر اادود داخ؛ الز ق الزظ ي الا آ ا ذي اارود والتندد؟

جز ض لوقف اـجزا اجلذري اـت ب شروا نوب أسواس لفادهوا أن ااودود
( )1راجع بتفصيل أكثر :ماهر عبد القادر ,مصدر سابق ،ص .929
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ال متر لجزا مبات وا صوورن ا اااصوب مبجواحمل شور ال وعاك الوذي نو د فعوه،
ولجزا هذا أن اـجزا الذي ن

هه اادود داخ؛ الز ق إمنا ج ون ما روارة

إىل وظعفت ووا الز وواعب داخوو؛ الز ووق الزظ و ي ذانووهت فمجزووا ااوود ججتموود شرووا
الزظ جووب وشروووا لوضوووجه فع وووا .وإذا ن وووبت الزظ جوووب فوو ن لوضوو ااووود جوووت ب
مالز هب لر دود األخ

ومالتالا جت ب لجزا .

وشرا هذا ،شزدهإل ،إ ه شزد نهة ظ جب ةدجودة ف وه جرواب إشوادة سدجود
أدوار اادود الزظ جب و دود اـ

ظبت هذا الت ب شزودهإل إمنوا ج وون ن وباً

ةذرجاً يف اـجزا ،األل الوذي ججوة اسوتهجاد إل ا عوب الاعواب مباار وات ل موب
مووس الزظ جووات اـبترفووب لوور خ و حمل ال ةوووا لزوووا لووا لوور اـ وواركب يف اـجزووا
لر وودود اـ وووتبدلبت مبجزوا أن الزوظوو جب اجلوودجدة نوو ون غوب لت ووواب لو ،
أو شرا انفاك ،أو ها مدج؛ ،أو ن ند إىل ،أو لت اب لور ،أو حنوو ذلو ( )1لور
ظ جوب أخو ت فجزوودهإل أن هوذ اـاار ووات لع وت مم زووب موال ةوا إىل لجووا ا
اادود اـ تبدلب يف ظ جتس ،وهلذا ف إل جف رون اـهدأجر التالعس:
األوحمل :أن لجزا أي د شرما ججتمد شرا ال عاك الزظ ي الذي ج د فعه.
الثا ا :أن لجزا أي د شرما ج د يف ظ جب سوا جت ب ةذرجاً إذا نجودلت
نر الزظ جب.
ويف الواقو  ،إن اـهوودأ األوحمل جيوود لجاولعووب إىل درةووب كووهبة ،كمووا ناو ر
ذل شزد نزاوحمل لز ج التأوج؛ ،فمجزوا ودٍ لوا ال ججو ا إال يف ال وعاك الزظو ي
الذي ج د فعه ،ومبا ج د يف ال عاك لر ل

ظات واررتاطات وق ائر لفظعب،

وهووو شرووا هووذا ز وور أن جووت ب لجزووا ااوود يف سووعاك و ووق ظ جووب أخ و ،
( )1راجع بتفصيل أكثر المصدر السابق ,ص. 922
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مجهووارة أخ و  :أن ااوودود ال جج و ا لجزاهووا إال يف سووعاك الزظ جووب الوويت وردت
فع ا ،تا جج ا اـابود والداللب الجرمعب هلا ،ذل أن الر ب اله جب هوا ل وب
ووهعب يف التجووهب شوور الواق و  ،ولووذل ف و ن لج فووب ااوودود ن ووون موس واطب
االروورتاطات ول

ظووات الزظ جبت فااود اـعروق لور مجعو الاو ائر والاعوود

ال أساس له وال رصعد له يف الواق  ،إذ ال جدحمل شرا راد لوةود يف ااارد.
ول وور ،لووعل لجزووا ذلو  ،كمووا ج وورت هووسالد الووذجر جأخووذون مف و ة
اـجزا اجلذري اـت ب الاائرب :إن قهوحمل اـهدأ األوحمل جفرتض قهوحمل اـهودأ الثوا ا،
ذل و أن اـجزووا لووعل وظعفووب لرت وووجر الز وواا ا

ووائا لرزظ جووب ف

فاـجا ا قد ن ون لت بة مالز هب لزظ جب لا لجعاة ،أي إ ا

ووب،

هعب ،ولور ثوإل

ز ر رفض االشتااد الاائ؛ :إن اادود يف الزظ جوات اـبترفوب ال ن ورتق يف
فل اـجزا ،الذي ج رت ش قب نزاظ اـجا ا وا داً موا د ،ولا حيدل لور
ن عب ج ون رهعزاً مال و والا ائر اـبا هب ،ولوعل ن وبًا ةوذرجاً كوال ً
لرمجزا .ومالتالا ف ن اـهدأ الثا ا ال جرتنب مال

ورة شرا اـهدأ األوحمل(.)1

معد أن هزاق لواقف واياهات كثبة ووحمل ظ جوب اـجزوا وااود ،وأمو س
هوووذ االياهوووات نظ و و يف ةوووا هس اثوووزس :االيوووا األوحمل ،جتمثووو؛ يف اـجزوووا
والووت ق اـجزووا .وااليووا الثووا ا ،جتمثوو؛ يف لجزووا الوورتادا ،التزاشووه وشوودب
التزاشووه ،يف االسووتبداب الر ووويت وهووو اجلا ووب الووذي جت وومر اـهوودأ الثووا ا..
ول ر جهاا ال ساحمل :كعف ج ون ادجر نوترفس فول اـجزوا؟ ولجو؛ هوذا
الت دجوود بوو؛ الزوووااا شرووا هووذا الز ووو زثوو؛ ا رو العب األرو الوويت رو رت
الف

ا س لا قدزاً ،أال وها إر العب داللب األلفواظ شروا اـجوا ا ،معود

أن هووذ اـ ووألب قوود أثووبت قهوو؛ هووذا التووارج م ووثب ومبووداخ؛ لتجووددة وووحمل
( )1راجع بتفصيل ،المصدر السابق ،نفس الصفحة.
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الظ وا اليت ج ون فع ا ادجر يف الر ب اله جب فل اـجزا(.)1
فاـدخ؛ األوحمل ،وهو أقودل ا ،هوو اـودخ؛ ا ف طوو ا يف ظ جوب «اـثو؛»،
اليت نذهب إىل أ ه ج ون ادجر فل اـجزوا إذا وإذا فاول اسوتبدب ااودان
لإلرارة لزفل اـاهعبت ألا اـدخ؛ الثوا ا فعاو ر أن اودجر فول اـجزوا اـو اد
إذا وإذا فال استبدب اادان لرتجهب شر فول البوورة الجارعوبت وألوا اـودخ؛
الثالووي فعاو ر أن اوودجر فوول اـجزووا إذا وإذا فاوول ا ج وور ماـاوودور نبووور
راد لا ج ه ااد األوحمل وال ج ه ااد الثا ات وألا اـودخ؛ ال امو فعاو ر أن
اوودجر فوول اـجووزا إذا وإذا فواوول ا ج وور هزوواق روواد ج ووووه ااوود األوحمل
وال ج ووه ااوود الثووا ات يف ووس أن اـوودخ؛ ااووالل جا و ر أن اوودجر فوول
اـجزووا إذا وإذا فاوول كووان هلمووا فوول «اـووا صوودك» ،كووذل جنوود «كووولس»
و«نومجان» وهموا جسس وان لف ووب «اـوا صودك» شروا اـجزوا اـوت ب وج وتزتنان
أ ووه ال ز وور الاوووحمل :إ ووه ال جوةوود ل ادفووان متال واً ،ول و ذل و ف مووا جاووه ن
مالف

ة الاائرب :إن الرتادا يف اـجزا ج ون لدرةب لا.
ولرورقب أن ناوحمل ل «امور نعمعوب» فعموا جتجروق مالر وات اله و جب وس جاووحمل:

جند أن أ ودهإل جوأنا إىل ألفواظ ا ججروإل أ وا اسوتجمرت إال لاعودة فعزعوق م وا
جم دة لر مجع الاعود ،ثإل جدشا أن ذل هو اعات ا ،لر غب أن ججرإل أ وا
عق م ا جم دة ،وال وصوفت جمو دة ،لثو؛ لفو الو أس ،جاولوون :هوو اعاوب
يف ا

ووان ،ثووإل قووالوا :رأس الوودب ألولووه ،ورأس الجووس ـزهج ووا ،ورأس الاوووب

ل وعدهإل ،ورأس األلو ألولووه ،ورأس ال و ورأس ااووحمل ،وألثوواحمل ذلو شرووا
ط جق اجملاس ،وهإل ال جيدون قول أن لفو الو أس اسوتجم؛ جمو داً مو؛ جيودون
( )1راجع بتفصيل أكثر ,المصدر السابق ,ص  922تما بعدها.
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أ ه استجم؛ مالاعود يف رأس ا

ان(.)1

فالواق أن األلفاظ واادود ال جزعق م ا جم دة ه وذا ،وإمنوا جزعوق م وا
لاعوودة مووالا ائر ،وهووذا التاععوود هووو الووذي حيوودد اـجز وا ،اـابووود لوور ااوود
اـجة ،يف س أن التن جد الر وي اـعرق لأللفواظ ال وةوود لوه يف الر وب ،هوذا
ف و ً شوور أن اجلووذور الر وجووب لرمفو دات الرفظعووب يف الر ووب هووا حمووددة ،شرووا
كوو؛ وواحمل ،وإمنووا نووأنا الا و ائر وال ووعاقات الزظ جووب ول و اد اـووت رإل فع وودد
ب.
اـابود لر ال
وشزووود الها وووي أن اـ ووورمات يف الر وووب اله و و جب إذا ارووورتكت يف ااووود
وانفاووت شرووا كوو؛ وةووه متال واً كووان ذل و هووو التماث وو؛ ،وإذا ارورتك ووت يف
ااد ويف اـجزا ،ل وةود التفاض؛ معز ا كوان ذلو نواطوس معز وا يف اـجزوا،
وإذا ارووورتكت يف اـجزوا لو اختوو ا يف ااوودود كووان ذلو هوو التوو ادا،
ألا إذا اررتكت يف ااد فاول لو اخوت اٍ يف اـجزوا كوان االرورتاق معز وا
لفظعاً فال ،ولعل له داللب شرمعب.
واـ

أن االخت ا والتأثب شرا اـجزا ومالتالا شرا الزظ جب إمنا جاو

أكثو و لوووا جاو و يف ال رموووات اـتواطئوووب واـ ووورتكبت أل وووا لتفاوووب يف ااووود
لتفاونب ونترفب يف اـجزا ،األل الذي جيج؛ استجماحمل الجوالِإل لر ود يف أكثو
لووور لجزوووا مموووا جوقوو يف الروووهل ،فع وووع إىل الاهووووحمل مبهووودأ اـجزوووا اجلوووذري
اـت ب ،أو جتوسل فعاوحمل مالادر اـ رتق مس اـجزعس.
إن ااوود الوا وود يف الر ووب شزوود اله و قوود جعرووق شرووا لجزووعس لتهوواجزس أو
أكث يف اـجزا لعل معز ما لجوان ل ورتكب ،أو قود جعروق شروا لجزوعس لوةوود
قاسووإل ل ووورتق معز مووا يف اـجزوووا .وشرووا هووذا فوو ن ااووودود قوود سمووو؛ أقوووداراً
( )1راجع بتفصيل ,تقي الدين أحمد بن تيمية ،مجم ع الفتاتى.44/4 ,
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ل وورتكب مووس الزظ جووات ،شرووا ش وول لووا ذهووب إلعووه دش واة اـجزووا اجلووذري
اـت بت ذل أن اادود اـ تبدلب يف أكث لر لجزا ن وون رهعزوب إساد الاودر
اـ رتق مس الزظ جات اله جب والذي جظ يف الز ق الجاب ل ؛ ظ جوب ،وهوو
مالتووالا لووعل لجزووا ةووذرجاً لووت باً لوور ظ جووب إىل أخ و  ،وهووو لووا نعرووق شرعووه
الدراسب لف وب «التواطس مس اادود».
فااد قد جعروق شروا هوذا اـجزوا وشروا ذلو  ،فوالجرة ن وون ماالسوتبداب
الجوواب وال ووعاك ال رووا والاوو ائر واـ

ظووات اـبووا هب لووه .وشرووا هووذا فوو ن

اـبو د لوور اـ و ؛ ويوواوس جتجرووق ويف اـاوواب األوحمل مبابووود اـووت رإل ولو اد
ال يف الداللب اجلائعب لر دود شرا اـجا ا اـابودة ،أي جظ لر خو حمل الز وق
الجوواب والووزظإل ال رووا لر وو ب ،واسووتبداب ااوودود ماوودر التواطووس ،والتزوواا
الرتادا ،ف لجزا إذن واااحمل شرا هذا مالاوحمل ماـجزا اجلذري اـت ب لرجرإل.
ومما جسكد هذا االيا شزد الها ي اشرتاضان اثزان(:)1
االشرتاض األوحمل :وهو إ ه إذا كان لذهب اـجزا اجلذري اـت ب صو ع اً
ف ووه لوور ز وور اختهووار أو ن ووذجب أي ظ ج وب شرمعووب شوور ط جووق اـ
ونادج ها .ف ذا كا ت هزاق لوث ً الفعاجواد ال

ظووب

سوع عب نجور شور الزظ جوب

«حمل» وهزاق الفعاجاد اادجثب شزد «اجز وتاجر» نجور شور الزظ جوب «ق» ،فالجوالِإل
إذا قَهِو؛ الفعاجوواد اادجثووب سووتإل شرعووه أن جز و الفعاجوواد ال
الزظ جتس غوب لتفاوتس ،وإذا أ
إىل أن ناارج اـ

و الفعاجواد ال

سووع عبت ألن

سوع عب فجرعوه أن ج وب

ظب لتنارب الجرماد يف هوذا اجملواحمل لع وت صوادقب ولع وت

كاذموووب ،ف وووه لووور البوووجومب أن جتوووهس كعوووف ز ووور اشتهوووار اـ
( )1راجع ,ماهر عبد القادر ,مصدر سابق ,ص.923
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ظوووات

والتنوووارب كأسووواس لراهووووحمل الفجروووا لرفعاجووواد الز وووهعب مووودالً شووور الفعاجووواد
ال

سع عب؟
وااووق أن التن مووب واـ

ظووب الجرمعووب نجعووا أساس واً شارعواً لاهوووحمل ظ جووب

أخ  ،إال أن التن مب ف ا ال ناو شرا إشعاد نبدجق لزظ جب لا لو ااوق
اـعرووق يف اجملوواحمل اـجزووا ،وهووو الووذي جتعرووب وةووود لجعووار لوضوووشا ول ووتا؛
لت ذجب ونب عح الزظ جاتت هذا الوض اـفاود يف الفر وفب اـجاصو ة لرجروإل
ج اشف لر اال تاادات اليت نوةه إىل دشاة اـجزا اجلذري اـت ب.
االشرتاض الثا ا :إ ه إذا كان لذهب اـجزا اجلذري اـت ب ص ع اً ف ن
شالِم ًا لر الجرماد جبهح لجاوالً شر غب لور الجرمواد ،ومالتوالا فالجوالِإل ججوع
يف

قٍ لور اـجوا ا خوا

موه .وشروا ذلو ن وون اـجوا ا نترفوب موس الجرمواد

داخ؛ الفرتة الجرمعب الوا دة ،وهوو األلو الوذي ج وت ع؛ لجوه أن جتوصو؛ شوالِإل
لر الجرماد إىل ف إل ظ جب أو اكت اا شرموا آخو يف جمواحمل آخو خو حمل فورتة
التندجد الجرما طاـا أن اـجوا ا ،الويت ج وتبدل ا كو؛ وا ود لز موا نترفوب
ولتهاشدة شر اـجا ا اليت ج تبدل ا اآلخ .
وجرتنووب شرووا كوو؛ هووذا فاوودان االنبوواحمل مووس األ وواك الجرمعووب اـبترفووب،
وجرتنب شرا هذا أج اً أن الزااش اـثم الذي جدور مس الجرماد ،الوذجر جتهزوون
ظ جات نترفب جفاد لجزا لر أساسه ،وجبهح رأ ه رأن ووار األط روان،
ذل أن ك؛ شالِإل،

ب لهدأ اـجزا اجلذري اـوت ب ،سووا ج وون هوعل

لجا عه اااصب ،ومالتالا جفاد التندجد والتزافل الجرموا لجزوا  ،األلو الوذي
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جسخ الثورة الجرمعب ال اردة(.)1
وااووق أن هووذ اـ و رب ،وقوود وق ووت هزووا شرووا صووجعد فر ووفب الجِرووإل،
إر العب نثار شرا ل توجات أخ  ،ل وجوب ولج فعوب وأصوولعب وغبهوا ،وهوا
إر و العب نظ و مبووورة ووادة لتووا لووا كووان الز ووق الجرمووا حموو؛ الدراسووب
لباغ ًا ولجرًا شزه مادرة م جب

هعب يف استبداب الر ب ،ومالتوالا اسوتبداب

اادودت ألا إذا وض يف االشتهار أن هذ األ اك الجرمعب أ واك م و جب نزظو
إىل اـ وووألب الجرمعوووب لووور خوو حمل ثزائعوووب الجاووو؛ والواقوو فوو ن ا روو احمل جووواداد
وجت وواشف ،يف ووس أن الزظو إىل ل ووألب الجِرووإل لوور خو حمل الز ووووق الا آ ووا،
ذي البووعاغب الر وجووب ا هلعووب ابععووب والدقعاووب ،نووهس أن داللووب ااوودود شرووا
اـجا ا نوض يف ضود سعاك آخ  ،سوعاك اله وي شور لابوود اـوت رإل ولو اد
ال

ب ،ال يف دقب وشدب دقب اادود يف التجهب شر اـجزوا اـو اد موو(الوذات)،

ف ووذ ل ووألب لفو لز ووا ،فمزوواِحمل الووو ا هووو األقوودر شرووا الهعووان وا

اطووب،

جاوووووووووووحمل نجووووووووووواىل... :
(الهاوووووو و ة ،)941:وجاوووووووووحمل:
(ااج.)94:
وشرا هذا ،ف ن لجوا ا ااودود يف الز وق الا آ وا إمنوا نسخوذ لور لابوود
ال و ب ،لوور خو حمل األخووذ مال ووعاك الجوواب لاجووات لوضوووشات ال ووور ،والاوووحمل
مالتزوواا الوورتادا يف الرفو الا آ ووا ماألخووذ موواـز ج البو عح يف نأوجوو؛ اآلجووات،
كمووا ناوودب الاوووحمل ،ثووإل ججموود الها ووي إىل ي جووب دالالنووه الا آ عووب وجبوودق ا
( )1راجع بتفصيل أكثر ,المصدر السابق ،ص .923
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مالو ا ل ة أخ  ،تا جتأنا له نبدجق أو ن ذجب ظ جب شرمعب لوا لجعواة،
وه ذا جفتح الهاب واسجاً ألاب التندجد الجرما ال ارد.
م

ب آخ  ،إن االخت ا والتهاجر جظ؛ لوةوداً طاـوا اسوتزد الجرمواد شروا

ق شرما م ي أو شرا جمموشب لز وا ،وهوا الجواةاة معهعجوب لبودرها ،أي
الجا؛ أو التن مب ،شر مرو غاجوب الجروإل وهوو كموا هوو ،يف وس أن اال عو ك
لر الجرإل اـُزواَحمل ،أي لور الز وق الزظو ي ا هلوا ابوعل وااالود ،هلوو األسواس
لتنوواوس ل و

ت األ وواك اله و جب واسووتعجام ا ،أي يوواوس االشتاوواد ولجعووار

نبدجق الزظ جات وحنو ذلو  ،ولور ثوإل فو ن دور الجرمواد جهودأ لور إشوادة يدجود
فا إل ألرعاد الجاا لر داخ؛ الز ق الا آ ا ال لر خارةه.
إن كوووون ال ووووعاك الا آ ووووا

ووووااً شرمعووواً لجزووووا أن الجرووووإل والزظ جووووات

واااووائق الجرمعووب الووواردة فعووه ن ووون منوذة واً لتماس و اً ،ف زوواق ارنهووا
وو دة ش وجب مس التبوورات واـفواهعإل الداخروب يف إطوار كوأمنوذد ،هوذا
لر ةا ب ولر ةا ب آخ ف ن هذا األمنوذد الجرما هو أمنوذد خالد وحماجد
ولتندد ،كما نادب الاوحمل ،وال ائا لر عي الادرة شرا الداللب الجرمعوب
مالز هب لاارئب واليت متد ماهلداجب وال رد اـعرومس لرمز ج الجرما.
ولوور ثووإل فو ن ابوواوالت ال ووبمب يف نأوجرووه والووت ق داللتووه الز ائعووب نظوو؛
ر رب هائرب حنو االقرتاب لر اااعاب اااعاعب اليت وواحمل م وا وألةرو ا ال وعاك
الا آ وووووا ،جاووووووحمل نجووووواىل:
(ا سو اد ،)901:وجاوووحمل:
(الف قووان ،)33:وهووو األلو الووذي ال جيجوو؛ الجرموواد جزتارووون إىل أمنوووذد شرمووا
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آخ وإمنا إىل يدجد وإشادة يدجد فا إل لداللته غب اـتزاهعب ،جاوحمل نجواىل:
(لامان.)24:
ومالتووالا ف و ن الجرموواد جيووددون يف جمموشووب الف و وض والزظ جووات الجرمعووب
الوويت ج ووتب ةو ا لزووه مالاوودر الووذي جواة ووون مووه ل و

ن إل الجرمعووب حموو؛

الدراسووب ،لعهتووده شزوودهإل ر رووب اله ووي الجرمووا موسواطب التن مووب والتبوودجق
وسائ خعوات اـز ج الجرما ،كما مت نا ج ها لر قه؛.
وه ووذا ،ف و ن مجرووب الزظ جووات والف و وض الجرمعووب الوويت نووسوحمل لزووه نووسث
نأثباً لهار اً شرا غاجب ول ا اـز ج الجرموا ،أي غاجوب اابووحمل شروا نف وب
أق ب واقرتاب أدك لر اااعاب اـعراب ال رعب ،ومالتالا ف ن لوا جوتإل يدجود
ول اةجتووه هووو مجرووب اـفوواهعإل والتبووورات الوويت جووتإل مزاؤهووا لوور قهوو؛ الجرموواد،
مبجزووا ل اةجووب اـ وورمات وأصوووحمل الفاووه اـ ووتب د وأسووا عد لوور ة ووب ،إىل
لج فووب وإدراق الووت بات اـبووا هب الوويت سوودث ا مجرووب اـفوواهعإل والتبووورات
اـ تب ةب شرا سائ الجروب األخ

اـ نهعب مالجرإل لوضووا الودرس يف ظو ة

كرعب نزعرق لر لهدأ و دة الجروب ونداخر ا ،كما نا ر سامااً.
وه ذا ،ف ن حماوالت التندجود الجرموا ،طوواحمل التوارج الجرموا،

وب

اـف وووب الا آ ووا ،هووا ر رووب خ َّقووب حنووو ساعووق األمنوووذد الجرمووا الا آ ووا يف
ك؛ ف وشه اـتجددة ،واال ودلاد مالتوالا فع وا ،ل وعداً موذل نبوور ااوا
شر ة حمل اهلل وش قته ما
أن ك؛

ان والجاا ودور ا

ان يف هوذا الجواا ،مبجزوا

كوب يدجود شرموا لت اعوق الجروإل الا آ وا يف أي سلوان ول وان هوا

حماولب لفتو وب ولتبورب ولتنوددة ،وز ز وا أن ن وون أف و؛ وأضوبإل لور
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مجربٍ لر اباوالت ال اماب هلا.
وشرووا هووذا ،ف و ن الجوورة مالز ووهب ل وو؛ حماولووب يدجوود ن موور يف لوود
قدرن ا شرا ساعق وسبع؛ أكث هداجب لدالالت الوو ا ،ومالتوالا يف لود
ق م ا لر اهلل نجاىل ،ون بب الجاا الظاه ي ،شرا الز و التالا:
أن ك؛ حماولب يدجد شرموا ن وتويف لور الودالالت الا آ عوب لوا ز ز وا
لزووه اةت ادهووا ولثام ن ووا ،وشرووا هووذا فابوواوالت نتفوواوت درةان ووا يف ساعووق
لثوواالت الاو آن ،يف ووس جظوو؛ الهوواب لفتو واً بوواوالت يدجوود قادلووبت ولووعل
لجزا هذا أن ك؛ ي مب نهدأ مداجب صف جب وإمنا نهدأ ل تب هب كو؛ لوا يف
اباوالت التندجدجب ال اماب.

 الخاصية الخامسة :التخليص من أوهام األيدولوجيا:أصوووه ت ل وووألب األجوودولوةعا ،الووويت متعوووا االياهوووات الجرمعوووب اادجثوووب
كاـادجووووب والرعرالعووووب والراغمانعووووب وحنوهووووا ،ل ووووألب ن وو و ؛ موووواحمل الجرموووواد
والف سفب ماشتهارها اياهات نر وق ماالكت وافات الجرمعوب ونبوه ا مبوه ب
خاصبت متجهب آخو  :إن األجودولوةعا ولوا جرتنوب شرع وا لور لواقوف عانعوب هوا
ذات ارنها مدرةب لا مبا نادله الزظ جوات الجرمعوب لور توائج ،ومالتوالا ناو ر
شرع ا األجدولوةعات اياهان ا ولذاهه ا يف الزظ ة إىل ااعاة والجاا.
فزظ جوووب «أف طوووون» لوووث ً يف شووواا اـُثو و؛ قووود صووودرت مبوووورة لوووا شووور
رجاضعات «فعثاغورس»ت وفر فب «دج ارت» ها األخ

لدجزب يف ال ثب لر

أصوووهلا ـووا نوصوورت إلعووه التن مووب شرووا جوود «ةووالعرو» ولجاص و جهت وأن لووذهب
«لعهزوووتل» جوو نهل مبوووا نوصووورت إلعوووه الزظ جوووات الجرمعوووب يف

ووواب التفاضووو؛

والت الووو؛ يف شبو و ت ولوووذهب «كوووا ل» ارنوووهل مبوووورة لبوووبجب ماووووا س
-714-

« عوووونر» يف اجلاذمعوووب واا كوووب وال و و ون ،فاالرنهوووا ج وووون قوجو واً موووس
األجدلوةعات والزظ جات الجرمعب.
معد أن هذ االياهات واـذاهب األجدلوةعب نظ؛ شرا لا ها شرعه لج فوبً
حمدودة شر إدراق اااعاوب اااعاعوب يف ال وون ،مو؛ ولجاولوب شور مج و ا،
رووأ ا يف ذلوو رووأن اجلووار اـتهاشوودة شوور مج وو ا مج وو ًا ،ونظوو؛ اياهووات
قوود جووزاض مج و ا مج واً ،وجز و مج و ا اآلخو  ،األلو الووذي جظ و اااةووب
إىل

ووق شرمووا لت ووابٍ ورووال؛ ولتماس و  ،ججعوود ن نعووب ونز ووعق ااعووارات

اله جب يف ااعاة وج توشه ا.
وإذا كا ووت هووذ األجوودلوةعات هووا ولعوودة الزظ جووات الجرمعووب الوويت نتهزاهووا ،ف و ن
األلو و جات وووا إذن إشوووادة ال رووود والو ووودة إىل الزظ جوووات الجرمعوووب ،لووور قهووو؛ ،وإىل
ووا ا الجوواب ،وهووو األل و الووذي جتووأنا موس واطب إشووادة الزظ و يف أصوووحمل اـووز ج الجرمووا
لوووور خوو و حمل الووووو ا اـزوو وواحمل ،كمووووا سووووجت الدراسووووب إىل نزاولووووه ،ولوووور ثووووإل ن روووود
األجووودولوةعا الووويت نتولووود شزوووه ،مبجزوووا أن األجووودلوةعات هزوووا نوووأنا مبجزوووا اـج فوووب
الظاه جووووب ال ووووع عب ،يف ووووس أن الجرووووإل ا هلووووا اـزوووواحمل شوووور الووووو ا هووووو اـج فووووب
اـوضوشعب اـعرجب شرا كُزه األرعاد كما ها ،يف د ذان ا ،خارد شا؛ ا

ان.

ف ذا كا ت التن مب الجرمعب لو دها لر ن تم؛ يف جوب وا د ون ت ف
اعاب الوةود ك ؛ تا جتثزا مزاد لث؛ هذا الز ق ،ف ن اااةب إىل لبدر
الو ا كز ق شرما حمعل وهادي نظ؛ ض ورة شرمعب شاةرب ألة؛ إجياد
خعارات إ ا عب راردة ،جاوحمل نجاىل:
(الها ة.)3 -2:
-714-

إن ال عاك الا آ وا ،وف و ً شور أ وه ججعوا سوعاقاً شرمعواً ال اخوت ا فعوه
شرا ا ط ك ،ف ن له

مبً وغاجب ولث ً أشرا جو د مه مس اارات الجرمعب

وا توواد الجرمووا لوو الاووعإل ال و عووب واألخ قعووب وا زا عووب ااالوودة مالز ووهب
لره و  .فووالا آن جا و ر ذل و يف لف ولووه شوور التو عوود ،ويف نوضووع ه لتووداخ؛
الج قووات مووس ا

ووان والجوواا وةوو حمل اهلل نجوواىل ،ممووا حيوو؛ ويف آن وا وود

ل ألب الز ق الجرما ول ألب اـث؛ الجرعا اـعرومب لر عاة واـز ج الجرما.
هوووذا لووور ا عوووب ،ولووور ا عوووب أخوو

فوو ن االياهوووات األجدلوةعوووب الووويت

ج مز ا الجرماد ذجو؛ ظ جوان إل ونعهعاوان إل الجرمعوب لرتوألعف موس فو وا اـج فوب
شزوودهإل جنوودها غاله واً لووا يووب ضووجعفب ولت افتووب ال نتزاسووب و نووإل التنووارب
الجرمعوووب الووويت مزووووا شروووا أساسوو ا أجووودلوةعان إل ،ف وووا كوووذل قرموووا ن وووون
خ صب ألعزب لرجرإل يف اجملاحمل اـجس ،ولعل أدحمل شرا ذل لر أن الجالِإل شزودلا
ججمد إىل وض لذهب أجدلوةا جيمو فعوه روتات لجارفوه الجرمعوب ف وه جبوو
فر فته هذ وفااً الشتاوادات ف

جوب قدزوب ،مموا جيجو؛ هوذ االياهوات يف

الب ضجف ،األل الوذي ججو ض اائاوه الجرمعوب ذان وا إىل ال و  ،كموا هوو
اااحمل ل ظ جات «داروجر» ،اليت فتح م ا مام ًا لإلااد كايا وةودي.
وشرووا هووذا ،فو ن الزظ جووات الجرمعووب ولوور ورائ ووا االياهووات األجدلوةعووب
نظ؛ دائماً ن تزند مالز ق اـعرق ال ارد ،أي الو ا ،لر أة؛ ف إل وإشوادة
فاه لا ج

ف لور خورات شرمعوب ةدجودة ،وججعع وا لثرو ا الجرعوا اـعروموب،

ف و غزووا لرزظ جووات وال

وووا الجرمعووب لوور الووو ا اـزووواحمل ،الووذي ججعع ووا

ظ ن ا التو عدجب وشرر ا ال ائهب ااالدة.
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أ
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ج
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و

الخاتمة
ااووق أ ووه إذا أشعوود إىل االشتهووار أن التن مووب ا

ووا عب يف اـف وووب الا آ ووا

ها لادلب شر التن مب العهعجعب ظ جاً ،ماشتهوار أن العهعجوب ذان وا قود خراوت
ألةوو؛ ا
ا

ووان ،خرعفووب اهلل ،ف و ن اـووز ج الجرمووا التن و جج جظوو؛ شوواةااً شوور

اطووب مالتن مووب ا

ووا عب ونجاعوودان ا ،وشزدئووذ نبووهح التزظعمووات اآللعووب

اـه عب الويت ال ن اشوا الفو وك والويت جودشو هلوا «دج وارت» لوث ً شواةاة شور
ف ووإل الظوواه ة ا

ووا عب ،ولوور ثووإل جووأنا دور الووو ا اـزووواحمل وابووعل مووالجروب

التن جهعووب لوور ة ووب ومالتن مووب ا

ووا عب لوور اجل ووب األخو

لعت ووزا مووه قعوواب

عي شرما رال؛ وراردت شرإل ج وتعع ا ةاموب شور ال وساحمل الاعموا« :ـواذا؟»
يف الوقووت الووذي جيعووب فعووه شوور ال ووساحمل الجرمووا «كعووف؟» يف آن وا وود .وهووو
الوض الذي جفتح الت اؤالت واسجب وحمل طهعجب وظائف الجرإل.
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