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٩

مقدمة

وأن  اإلسالم،  هو  اإلسالمية  الحضارة  جوهر  أن  في  شكَّ  ال 
جوهر اإلسالم هو التوحيد؛ أي اإليمان العميق الخالص أنه اهللا هو 

الخالق الواحد المطلق المتعال، ورب الكائنات جميعًا وسّيدها.

هذان المبدآن األساسّيان باديا الوضوح، ولم يتطّرق الشّك بهما 
قط إلى من كان ينتمي إلى هذه الحضارة أو ساهم فيها. ولم يتعّرضا 
ممن  وغيرهم  المستشرقين  أو  التنصيرية  الحركات  عند  إال  للشك 
فّسر اإلسالم في الماضي القريب. والمسلمون، مهما يكن مستوى 
على  تنطوي  اإلسالمية  الحضارة  بأن  مطلقة  ثقة  على  هم  ثقافتهم، 
جوهر، وأن هذا الجوهر قابل للمعرفة والتحليل والوصف، وذلك 
في  رئيسًا  ومبدًأ  جوهرًا  بوصفه  التوحيد  وتحليل  التوحيد.(١)  هو 

الحضارة اإلسالمّية هو موضوع هذه الُكّراسة.

اإلسالمية  الحضارة  يمنح  الذي  المبدأ  ذلك  هو  والتوحيد 
هويتها، ويربط جميع مكّوناتها معًا ليجعل منها كيانًا عضويًا متكامًال 
ُنسّميه حضارة. وفي ربط العناصر المتفّرقة معًا، يقوم جوهر الحضارة 

ينظر ردي على المستشرقين الذين يثيرون الشكوك حول احتواء اإلسالم على   (١)

بعنوان  مقال  في  وذلك  معرفته،  يمكن  أو  معروف  الجوهر  هذا  أن  أو  جوهر، 
[جوهر المعرفة الدينية في اإلسالم]

- The Essence of Religious Experience in Islam, Numen, 20 (1973), 

pp. 186-201.



١٠

-وهو التوحيد في هذه الحال- بطبع تلك العناصر بطابعه الخاص، 
األخرى ويدعمها. وال  يعيد تكوينها بشكل يتناسق مع العناصر  ثم 
يقوم الجوهر ضرورة بتغيير طبيعة تلك العناصر، بل يحّولها ليصنع 
الحضارة.  تلك  ُتكّون  التي  الجديدة  صفاتها  ويعطيها  حضارة  منها 
ويختلف مدى التحّول بين ضئيل وجذري، اعتمادًا على مدى عالقة 
في  العالقة  هذه  برزت  وقد  ووظائفها.  المختلفة  بالعناصر  الجوهر 
أذهان المسلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة، لذلك اتخذوا 
التوحيد عنوانًا ألهّم أبحاثهم، وأدَخلوا جميع الموضوعات األخرى 
تضم  التي  األساسية  المبادئ  أهم  التوحيد  عّدوا  وقد  لوائه.  تحت 
الرئيس  المنبع  فيه  وجدوا  كما  األخرى؛  المبادئ  جميع  تحكم  أو 
والمصدر الَبْدِئي الذي يحكم جميع الظواهر في الحضارة اإلسالمية.

والتوحيد بالعبارة البسيطة المتوارثة هو االعتقاد والشهادة أن «ال 
إله إال اهللا». وهذا القول بصيغة النفي، الموجز أشد اإليجاز، يحمل 
جملة  في  تتكّثف  وقد  قاطبة.  اإلسالم  في  وأغناها  المعاني  أعظم 
واحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ بأجمعه. وهذا بالتأكيد 
هو نجده في «الكلمة» أو «الشهادة» في اإلسالم. فكل ما في اإلسالم 
من تنّوع وِغنًى وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة يجتمع في 

هذه الجملة البالغة الِقَصر «ال إله إال اهللا».
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ر العاَلم التوحيد بوصفه نظرة ُتفسِّ

التوحيد نظرة عامة إلى الواقع والحقيقة والعالم والزمان والمكان 
والتاريخ البشري. وبهذا المعنى فهو يشمل المبادئ اآلتية:

الثنائية
الواقع جنسان منفصالن، اهللا وغير اهللا؛ الخالق والمخلوق. في 
المرتبة األولى ال يوجد سوى واحد أحد، هو اهللا المطلق القادر. هو 
مطلٌق  واحٌد  األبد  إلى  باٍق  له؛  شبيَه  ال  المتعال،  الدائم  اهللا،  وحده 
ال شركاء له وال أعوان. وفي المرتبة الثانية يوجد المكان - الزمان، 
األشياء  وعالم  المخلوقات  جميع  تضم  وهي  والخليقة.  والعاَلم، 
والنبات والحيوان والبشر والجّن والمالئكة والسماء واألرض والجنة 
والنار، وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود. والمرتبتان، من خالق 
ومخلوق، مختلفتان غاية االختالف من حيث طبيعة وجودهما، ومن 
الواحد  يّتحد  أن  قطعًا  المستحيل  ومن  ومساراتهما.  كونهما  حيث 
أن  للخالق  يمكن  وال  فيه.  ينتشر  أو  يتداخل  أو  يذوب  أو  باآلخر، 
يتحّول وجوديًا ليصبح المخلوق، كما ال يمكن للمخلوق أن يتسامى 

ويتحول ليصبح الخالق، بأي شكل أو معنى.(١)

في هذا الصدد يختلف التوحيد عن التصّوف وعن بعض ِملل الهندوسية، حيث   (١)

تذوب حقيقة العالم في اهللا، ويصبح اهللا الحقيقة الوحيدة، والموجود األوحد. 
وفي هذه النظرة ال يوجد أي شيء حقًا سوى اهللا. كل شيء َوْهٌم، ووجوده =
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اإلدراكية
العالقة بين المرتبتين من الواقع إدراكية في طبيعتها. وهي عند 
اإلنسان تتصل بقدرة الفهم. فبوصفه وسيلة المعرفة وَكَنَفها، يشمل 
ومالحظة  وتفكير  وتخّيل  ذاكرة  من  المعرفة  وظائف  جميع  الفهم 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك. وموهبة الفهم موجودة عند جميع 
بإحدى  اهللا  إرادة  تفهم  بحيث  القوة  من  هي  الموهبة  وهذه  البشر. 
بكلمات  عنها  التعبير  يكون  عندما  بكلتيهما:  أو  الطريقتين  هاتين 
من  اإللهية  اإلرادة  تتجّلى  عندما  أو  اإلنسان،  إلى  اهللا  من  مباشرة 

خالل مالحظة الخليقة.(١)
=      غير حقيقي. ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى المصريين واإلغريق والتاويين 

وجود  يذوب  اآلراء،  تلك  ففي  الهند.  آراء  مع  التام  النقيض  على  تقف  التي 
الحقيقة  في  هو  اهللا  أن  ترى  مصر  كانت  وإذا  العاَلم.  أو  المخلوق  في  الخالق 
ونهر  الربيع،  في  األرض  من  الطالع  األخضر  العشب  َنْصل  وكذلك  الفرعون 
اإلغريقي  التراث  كان  وضيائه،  بحرارته  الشمس  وقرص  وقاعه،  بمائه  النيل 
- الرومي يرى أن اهللا هو أي مظهر من مظاهر الطبيعة البشرية أو الشخصية، 
في  كامنًا  ُتبقيه  لكنها  معّين،  بمعنى  الطبيعة  فوق  تضعه  درجة  إلى  يتعاظم 
الطبيعة بمعنى آخر. وفي كلتا الحالتين يذوب الخالق مع مخلوقه. وبتأثير من 
جّسد  اهللا  أن  أّدعت  عندما  التوحيد،  عن  نفسها  المسيحية  فصلت  القسيسين 
الفريدة  اإلسالم  وميزة  اهللا.  هو  المسيح  بأن  ونادت  المسيح،  جسد  في  نفسه 
أنه أّكد على الثنائية المطلقة واالختالف الكامل بين اهللا والعاَلم، وبين الخالق 
ُمو اإللهي،  والمخلوق. وبهذا الموقف الواضح غير المتساهل حول مسألة السُّ
بين  الذهبي  الوسط  يشغل  السامي،  النبّوة  ميراث  خالصُة  اإلسالُم؛  أصبح 
مبالغة الشرق (الهند) التي تنكر الطبيعة، ومبالغة الغرب (اإلغريق والمصريين) 

التي ُتنكر أن اهللا هو اآلخر.

يشـير هـذا المبـدأ إلـى الفصـل الوجـودي المطلـق بيـن اهللا واإلنسـان، وإلـى =  (١)
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الغائية
لخالقها،  غاية  تخدم  غاية،  ذات  إنها  أي  غائّية،  الكون  طبيعة 
وتقوم بذلك عن قصد. فلم ُيخلق العالُم عبثًا وال ِلعبًا.(١) وهو ليس 
عمل صدفة عارضة، فقد ُخِلق العالم في أكمل صورة. وكل ما هو 

موجود إنما وجد بقْدر يناسبه ويؤدي غاية كونية معّينة.(٢)

والعاَلــم فــي الحقيقــة «كــون» أي خليقــة منتظمــة، ال «فوضــى»، 
وفيــه تتحقــق إرادة الخالــق دومــًا، كمــا تطّبــق أنســاَقه ضــرورة القانــون 
الطبيعــي؛ ألن هــذه األنســاق موجــودة فــي المنطــوى مــن طبيعــة 
ــر اإلنســان يعمــل أو يوجــد  ــوق غي ــا. وليــس مــن مخل األشــياء ذاته

ال  المبدأ  لكن  الذوبان.  أو  التأليه  أو  د  التجسُّ خالل  من  اتحادهما  استحالة      =

اهللا  إيصال  أو  النبّوة،  عن  ينفصل  ال  أنه  والواقع  بينهما.  التواصل  إمكان  ينكر 
العقل  خالل  التواصل  إمكان  يلغي  هو  وال  يطيعه.  أن  منه  ينتظر  لإلنسان  أمرًا 
كيف  في  ويتأمل  المخلوقات؛  اإلنسان  يراقب  حين  يحدث  كما  الحدس،  أو 
ولماذا، ويستنتج أن ال بّد أن يكون لها خالق ومدّبر ورازق يستحق االهتمام. 
وهذا هو سبيل اإلدراكية أو العقالنية. وفي التحليل األخير يكون هذا المبدأ من 
الفصل الوجودي بين اهللا والعاَلم هو الذي يميز التوحيد عن جميع النظريات 
التي تؤّله اإلنسان أو تؤنسن اهللا، سواء عند اإلغريق أو الرومان أو الهندوس أو 

البوذيين أو المسيحيين.

كما نقرأ في سورة آل عمران اآلية ١٩١؛ سورة المؤمنون اآلية ١١٦.  (١)

الرعد  وسورة  ٥؛  اآلية  يونس  وسورة  ١٥؛  اآلية  األعراف  سورة  في  يرد  كما   (٢)

اآلية ٩؛ وسورة الحجر اآلية ٢٩؛ وسورة الفرقان اآلية ٢؛ وسورة السجدة اآلية 
٤٩؛  اآلية  القمر  وسورة  ١٠؛  اآلية  فصلت  وسورة  ٧٢؛  اآلية  ص  وسورة  ٩؛ 
اآلية  عبس  وسورة  ٣٨؛  و   ٤ اآليتان  القيامة  وسورة  ٣؛  اآلية  الطالق  وسورة 

١٩؛ وسورة االنفطار اآلية ٧؛ وسورة األعلى اآليتان ٢-٣.
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بطريقــة غيــر التــي قّدرهــا اهللا لــه.(١) واإلنســان هــو المخلــوق الوحيــد 
الــذي تتحقــق فيــه إرادة اهللا ال بالضــرورة، بــل بموافقــة اإلنســان نفســه. 
والوظائــف الجســدية والنفســية عنــد اإلنســان مكّملــة للطبيعــة، وهــي 
ــن بالضــرورة نفســها  ــن قواني ــا م ــا يحكمه ــى تخضــع لم ــذا المعن به
التــي تخضــع بهــا جميــع المخلوقــات األخــرى. لكــن الوظائــف 
الروحيــة، مثــل الفهــم والعمــل األخالقــي تقــع خــارج حــدود الطبيعــة 
ــق إرادة  ــراره. وتحقي ــع ق ــا وتتب ــى صاحبه ــد عل ــي تعتم ــّررة، فه المق
اهللا فــي الجوانــب الروحيــة لــه قيمــة نوعيــة مختلفــة عــن تحققهــا 
ــق الضــروري ينطبــق  ــد المخلوقــات األخــرى. والتحقُّ بالضــرورة عن
ــة وَحْســب؛ لكــن األداء  ــم النفعي ــة أو القي ــم العناصــر المادي علــى قي
الحــّر ينطبــق علــى القّيــم األخالقيــة. ومــع ذلــك فــإن غايــات اهللا 
األخالقيــة وأوامــره لإلنســان تمتلــك أساســًا فــي العالــم المحســوس، 
لــذا فــإن لهــا جانبــًا نفعيــًا. لكــن هــذا الجانــب ال يعطيهــا صفتهــا 
ــزة؛ أي كونهــا ُخُلقيــة. إن األوامــر فــي جانبهــا القابــل للتنفيــذ  المتمّي
ــر  ــا يوّف ــط م ــا، هــو بالضب ــكان الخــروج عليه ــة؛ أي بوجــود إم بحرّي

ــة».(٢) ــي نســبغها علــى األشــياء «األخالقي ــة الت المهاب

٤٣؛  ٦٢؛ وسورة فاطر اآلية  ٧٧؛ وسورة األحزاب اآلية  سورة اإلسراء اآلية   (١)

وسورة الفتح اآلية ٢٣؛ وسورة الطالق اآلية ٣.

أي فعل «تقوم به الطبيعة» هو «بطبيعة الحال» ال يتصل باألخالق، وال يستحق   (٢)

يجري  ظلم  أو  إحسان  فعل  أو  الهضم،  أو  التنّفس  ذلك  مثال  عقابًا.  وال  ثوابًا 
تحت اإلكراه. وخالف ذلك تمامًا فعل يتم بحرّية، مع احتمال أن يقوم فاعله به 

أو ال يقوم، أو أن يقوم بفعل آخر إلى جانبه.
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قدرة اإلنسان وطواعية الطبيعة
بمــا أن كل شــيء قــد ُخلــق لغايــة -بمــا فــي ذلــك كلّيــة الوجــود- 
المــكان  فــي  ممكنــًا  يكــون  أن  يجــب  الغايــة  تلــك  تحقيــق  فــإن 
والزمــان،(١) وبغيــر ذلــك ال مفــر مــن التشــكيك، كمــا ســتغدو الخليقــة 
نفســها، ومســارا المــكان والزمــان، فاقــدًة مــا لهــا مــن معنــى ومغــزى. 
األخالقــي؛  االلتــزام  أو  «التكليــف»  ينهــار  اإلمــكان  هــذا  وبغيــر 
ــق؛ أي  ــق المطل ــه. وتحقي ــة اهللا أو قدرت ــار غائي ــذا االنهي وتتحطــم به
الســبب اإللهــي للخْلــق، يجــب أن يكــون ممكنــًا فــي مجــال التاريــخ؛ 
أي فــي حــدود مســار الزمــن بيــن الخليقــة ويــوم الحســاب. واإلنســان، 
بوصفــه صاحــب الفعــل األخالقــي، يجــب أن يكــون قــادرًا علــى تغيير 
نفســه وأمثالــه مــن البشــر؛ أي المجتمــع، والطبيعــة، أي محيطــه، لكــي 
يحقــق النســق، أو األمــر اإللهــي، فــي نفســه كمــا فــي تلــك جميعــًا.(٢) 
يكــون  أن  يجــب  األخالقــي،  الفعــل  هــدف  بوصفــه  واإلنســان 

هو وأقرانـه

وَتصُدق على هذا اآليات التي تتحدث عن كمال خليقة اهللا (ينظر الهامش ١ و٢   (١)

ص١٣)، وتلك التي تؤكد على التزام اإلنسان األخالقي ومسؤوليته. واإلشارة 
إلى المسؤولية كثيرة الورود بحيث يصعب حصرها.

المخلوقات  خضوع  إلى  تشير  التي  اآليات  في  المتضمن  المعنى  هو  وهذا   (٢)

لإلنسان ومنها: سورة الرعد اآلية ٢؛ وسورة إبراهيم اآليتان ٣٢-٣٣؛ وسورة 
النحل اآلية ١٢ و ١٤؛ وسورة الحج اآليات ٣٦-٣٧ و ٦٥؛ وسورة العنكبوت 
وسورة  ١٣؛  اآلية  فاطر  وسورة  ٢٩؛  و   ٢٠ اآليتان  لقمان  وسورة  ٦١؛  اآلية 
ص اآلية ١٨؛ وسورة الزمر اآلية ٥؛ سورة الزخرف اآلية ١٣؛ وسورة الجاثية 

اآليتان ١١-١٢.
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ومحيطه قادرين على تلقي الفعل المؤثر لإلنسان بوصفه فاعًال، 
وهذه القدرة هي عكس قدرة اإلنسان األخالقية على الفعل، حيث 
الفعل  على  اإلنسان  قدرة  تصبح  ذلك  وبغير  فاعًال.  اإلنسان  يكون 
األخالقي مستحيلة، وتنهار الطبيعة الغائية في الكون. ومرة ثانية، لن 
غاية -وهذا  للخليقة  يكون  ولكي  التشكيك.  من  مهرب  ثمة  يكون 
افتراض ضروري لدى القول إن اهللا هو اهللا، وإن عمله ليس عبثًا- 
تغيير  على  وقادرة  للتحّول،  قابلة  مطواعة،  الخليقة  تكون  أن  يجب 
جوهرها وبنيتها وأحوالها وعالقاتها؛ لكي تجّسد النسق أو الهدف 
اإلنساني أو تجعله ملموسًا. ويصدق هذا على الخليقة بأسرها بما في 
ذلك طبيعة اإلنسان الجسدية والنفسية والروحية. وجميع المخلوقات 
قادرة على تحقيق ما يجب أن يكون؛ أي إرادة اهللا أو نسقه الكامل في 

هذا المكان وهذا الزمان.(١)

المسؤولية والحساب
إذا كان اإلنسـان ملزمـًا بتغييـر نفسـه ومجتمعـه ومحيطـه، لكـي 
تتماشـى كلهـا مـع النسـق اإللهـي، وكان قـادرًا علـى فعـل ذلـك، وإذا 
كان كل هـدف فـي فعلـه مطواعـًا وقـادرًا علـى تلّقـي فعلـه وتجسـيد 
غايته، ينتج عن ذلك بالضرورة أن يكون اإلنسـان مسـؤوًال. وااللتزام 
األخالقي مستحيٌل من دون مسؤولية أو حساب. فما لم يكن اإلنسان 
مسـؤوًال وما لم يكن ُمحاسـَبًا على أفعاله، يغدو التشـكيك ال مهرب 
منه، مرة أخرى. فالحساب، أو تحقق المسؤولية، شرٌط الزم لاللتزام 

كما يؤكد في مواضع عديدة في القرآن الكريم على االلتزام األخالقي.  (١)
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األخالقـي واإللـزام األخالقـي. وهـو يصدر عـن طبيعـة «المعيارية»(١) 
الزمـان   - المـكان  فـي  الحسـاب  يجـري  أن  المهـم  وليـس  نفسـها. 
أو فـي نهايـة أحدهمـا أو كليهمـا، ولكـن ال بـّد لـه أن يجـري. وطاعـة 
اهللا، أي القيـام بمـا أمـر وتحقيـق نسـقه، يعنـي بلـوغ الفـالح والسـعادة 
والعنـاء  العقـاب  يسـتجلب  معصيتـه،  أي  ذلـك؛  وخـالف  والُيسـر. 

والشـقاء وآالم الخسـران.

 j [ :اآليات التي تذكر يوم الحساب كثيرة وال داعي لسردهما جميعًا، منها  (١)
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التوحيد بوصفه جوهر الحضارة

التوحيد بوصفه جوهر الحضارة اإلسالمية، له جانبان أو ُبعدان: 
وتوظيف  تطبيق  أشكال  األول  الجانب  د  يحدِّ والمحتوى.  المنهج 
المبادئ  الثاني  الجانب  يحدد  كما  الحضارة؛  في  األولى  المبادئ 

األولى نفسها.

جانب المنهج
والعقالنية  الوحدة  هي:  أسس،  ثالثة  الجانب  هذا  يشمل 
والتسامح. وتحّدد هذه األسس شكل الحضارة اإلسالمية، وهو ما 

يشيع في كل ِمْفَصل من مفاصلها.

الوحدة: 
تشّكل  التي  العناصر  تكن  لم  فما  وحدة.  بال  حضارة  توجد  ال 
تشكل  ال  فإنها  بعضها،  مع  متناسقة  متناسجة،  مّتحدة،  ما  حضارة 
يوّحد  مبدأ  وجود  الضروري  فمن  متراكمًا.  خليطًا  بل  حضارة، 
العناصر المختلفة ويكتنفها في إطاره. مثل هذا المبدأ يحوِّل الخليط 
من عالقات العناصر بعضها ببعض إلى بنية منتظمة تتمّيز فيها مراتب 

األفضلية أو درجات األهمية.

وحضارة اإلسالم تضع العناصر في بنية منتظمة وتحدد وجودها 
حّد  في  العناصر  هذه  تكون  وقد  موّحد.  َنَسق  حسب  وعالقاتها 
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ذاتها آتية من مصدر محّلي أو أجنبي. والواقع أْن ليس من حضارة 
تلك  تقوم  أن  المهم  ولكن  عنها،  الغريبة  العناصر  بعض  تقتبس  لم 
الحضارة بهضم تلك العناصر؛ أي إعادة تكوين أشكالها وعالقاتها 
حتى تتمّثلها في نظامها الخاص. و»إدخال» تلك العناصر في ذلك 
الشكل الخاص هو في الواقع تحويلها إلى واقع جديد، حيث ال يعود 
وجودها وجودًا مستقًال في حّد ذاته أو في شكل تبعيتها السابقة، بل 
في شكل مكّونات مندمجة في الحضارة الجديدة التي ُأدخلت عليها. 
وليس مما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك العناصر، ولكن 
مما ُيشين أية حضارة أن تكون قد جّمعت عناصر أجنبية وحسب، 
وأن تكون قد فعلت ذلك بشكل متنافر، ومن دون إعادة تشكيل أو 
أن  عن  العناصر  تلك  تزيد  ال  الحال،  هذه  وفي  تمّثل.  أو  استيعاب 
يكون لها حضور مع تلك الحضارة، وال تنتمي إليها عضويًا. ولكن 
إذا نجحت الحضارة في تحويل تلك العناصر وتمثُّلها في نظامها، 
فإن عملية التمثُّل هذه تغدو دليًال على حيويتها وحركيتها وإبداعها. 
ففي أية حضارة متكاملة، وفي اإلسالم توكيدًا، تكون جميع العناصر 
المكّونة، ماّدية كانت أم بنيوية أم عالئقية، منضوية تحت مبدأ أعلى 
واحد. وفي الحضارة اإلسالمية يكون التوحيد هو ذاك المبدأ األعلى، 
وهو المقياس األساس للمسلم، ودليله ومعياره في مواجهة الديانات 
والحضارات األخرى، وفي التعامل مع الحقائق واألوضاع الجديدة. 
رفضه  يتم  يتفق  ال  وما  وتمّثله،  قبوله  يتم  المبدأ  ذلك  مع  يتفق  فما 

وإدانته. 
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يعني  وغائيته،  وترّفعة  المطلقة  اهللا  وحدانية  مبدأ  أو  والتوحيد 
يحيا  المطيع  واإلنسان  والطاعة.  بالعبادة  الجدير  وحده  هو  اهللا  أن 
حياته في ظل هذا المبدأ، ويسعى أن تكون جميع أفعاله مّتسقة معه، 
لتحقيق الغاية اإللهية. ويجب أن تكون حياته برهانًا على التوّحد بين 
عقله وإرادته، وهو الهدف الفّذ الذي يتوخاه في أعماله. وحياته ال 
تكون سلسلة من األحداث المتجّمعة كيفما اتفق، بل مرتبطًة بمبدأ 
تكون  وهكذا  واحدة.  وحدة  في  واحد،  إطار  يجمعها  شامل  واحد 

حياته ذات أسلوب واحد وشكل متكامل - هو اإلسالم.

العقالنية: 
والعقالنيـة هـي إحـدى مكّونـات جوهـر الحضـارة اإلسـالمية، 
بوصفهـا مبـدأ منهجيـًا. وهـي تقوم على ثالثة أسـس أو قوانين: األول 
رفـض جميـع مـا ال يتطابـق مـع الواقـع؛ والثانـي إنـكار التناقضـات 
المناقضـة.  أو  الجديـدة  األدلـة  علـى  االنفتـاح  والثالـث  المطلقـة؛ 
فالقانـون األول يحمـي المسـلم مـن الظـن؛ أي مـن تكويـن أي اّدعـاء 
بالمعرفة ال يسـنده دليل أو إثبات. والقرآن الكريم صريح في وصف 
المعرفـة غيـر المؤكـدة أنهـا مثـال علـى «الظـن» أو المعرفـة المضللـة 
التـي يحظرهـا اهللا مهمـا كان هدفها ضئيًال.(١) لذا يوصف المسـلم بأنه 
شـخص ال يّدعــي  بغيـر الحـق. والقانـون الثانـي يحمـي المسـلم مـن 

نهى اهللا اإلنسان عن الظن في أصحابه؛ سورة النساء اآلية ١٥٦؛ وسورة األنعام   (١)

اآليتان ١١٥ و ١٤٨؛ وسورة يونس اآليتان ٢٦ و٦؛ وسورة الحجرات اآلية 
١٢؛ وسورة النجم اآليتان ٢٣ و ٢٨.
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التناقـض البسـيط مـن جهـة، ومـن التناقض الظاهر من جهـة أخرى.(١) 
والعقالنيـة ال تعنـي تقـدم العقـل علـى الوحـي، بـل رفـض أي تناقـض 
أسـاس بينهمـا.(٢) وتنظـر العقالنيـة فـي الفرضيـات المتناقضـة، وتعيـد 
النظـر فيهـا مـرارًا وتكـرارًا بحثًا عن وجٍه ربما يكـون قد تخّطاه النظر، 
والـذي لـو تـّم َأْخـُذه بعيـن االعتبـار، لكَشـَف عـن العالقـة المتناقضـة. 
وكذلـك فـإن العقالنيـة تقـود مفّسـر الوحـي -ال الوحـي نفسـه- إلـى 
تفسـير آخـر، خشـية أن يكـون قـد فاتـه معنـى غيـر ظاهر أو غيـر جلّي، 
بحيـث لـو ُأعيـد النظـر فيـه زال مـا بـدا لـه مـن غمـوض. ويـؤدي مثـل 
هـذا اللجـوء إلـى العقـل أو اإلدراك إلـى التنسـيق، ال فـي هيئـة الوحي 
نفسـه -فالوحي فوق أي تالعب من جانب اإلنسـان- بل في مسـتوى 
التفسـير أو الفهـم البشـري لـه عنـد المسـلم. وهـو يجعـل فهـم الوحي 
عنـد المسـلم متفقـًا مـع مـا تجّمـع مـن أدّلـة كَشـَف عنهـا العقـل. إن 
قبـول المتناقـض أو الموِهـم بالصّحـة كأنه الصحيح المطلق مسـألة ال 

بين  الفرق  يصّور  وهو  العربية،  في  مرادف  اإلغريقي  المصطلح  لهذا  ليس   (١)

عقالنية  ال  عقيدة  إلى  اإلغريقي  المصطلح  ويشير  اللغتين.  وراء  العقليتين 
يتمّسك بها المسيحيون.

على  الحكم  عند  األفضلية  موقع  وأعطوه  الوحي  فوق  العقل  الفالسفة  رفع   (٢)

االدعاءات الدينية. وال شك في أنهم مخطئون في ذلك؛ إذ ال ريب أن المفّكر 
التعريف  ذلك  واستعمال  مختلف  بشكل  العقل  تعريف  على  قادر  المسلم 
أساسًا لكل الدعاوى األخرى. ومن الممكن حتمًا التساؤل عن صحة كل من 
التعريفين، وال شك حول االنطباق الفلسفي ومعقولية - بل أفضلية - التعريف 
له  الذاتي،  التناقض  رفض  هي  العقالنية  بأن  هنا  الوارد  والتعريف  اإلسالمي. 

قيمة إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح.
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تسـتهوي سـوى ضعـاف العقـول. والمسـلم الذكـي يهتـدي بالعقل؛ إذ 
يصـّر علـى وحـدة مصدريـن للحقيقـة: الوحـي والعقـل.

أمــا القانــون الثالــث، أي االنفتــاح علــى األدلــة الجديــدة أو 
ــة  ــة والتعّصــب والنزع ــن الَحْرفّي ــه يحمــي المســلم م المتناقضــة، فإن
التواضــع  إلــى  بــه  يميــل  كمــا  الركــود،  إلــى  المؤديــة  المحافظــة 
الفكــري؛ فيحملــه إلــى إلحــاق عبــارة «واهللا أعلــم» بمــا يثبــت أو ينكــر 
مــن قــول. والمســلم علــى قناعــة بــأن الحقيقــة أكبــر مــن أن يســتطيع 

ــًا. ــا تمام الســيطرة عليه

كذلك  فهو  المطلقة،  اهللا  وحدانية  توكيد  هو  التوحيد  أن  كما 
توكيد وحدانية الحقيقة. فاهللا، في اإلسالم، هو الحقيقة. ووحدانيته 
يستقي  التي  الطبيعة  خالق  هو  واهللا  الحقيقة.  مصادر  وحدانية  هي 
اإلنسان معرفته منها. وهدف المعرفة هو أنساق الطبيعة التي هي من 
صنع اهللا. وال شك في أن اهللا يعرف تلك األنساق؛ ألنه هو صانعها، 
وال شك كذلك في أنه هو مصدر الوحي. فاهللا يعطي اإلنسان من 
علِمه، وعلُمه مطلٌق وشامل. واهللا عز وجل ليس بمخاتل وال وسيط 
حاقد غرضه أن ُيضل عن سواء السبيل. كما إنه ال ُيبّدل حكمه كما 
يفعل البشر عندما يعّدلون في علومهم، أو يصلحون من نواياهم أو 
قراراتهم. واهللا كامل وبكل شيء عليم. واهللا ال يخطئ، وإال ما كان 

إله اإلسالم العلّي.
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التسامح: 
التسامح، بوصفه مبدأ منهجيًا، يفيد القبول بالحاضر حتى يثبت 
ُبطالنه. وهو بهذا المعنى يتعّلق بنظرية المعرفة. كما يتعّلق بفلسفة 
األخالق وبوصفه مبدأ قبول مرغوب حتى يثبت بطالن الرغبة فيه.(١) 
َعة»، وعلى الثانية اسم «الُيْسر».  ويطلق على الحالة األولى اسم «السَّ
وفي كليهما حماية للمسلم من االنغالق بوجه العالم، ومن النزعة 
على  ُيقبل  أن  على  للمسلم  حّث  كليهما  وفي  المميتة.  المحافظة 

الحياة والتجربة الجديدة.

كما أن في كليهما تشجيعًا له على تناول الحقائق الجديدة بعقله 
يدفع  كما  وحياته،  تجربته  ُيغني  وبذلك  البّناء،  وجهده  المتفّحص 

بثقافته وحضارته دومًا إلى األمام.

والتسامح، بوصفه مبدًأ منهجيًا ضمن جوهر الحضارة اإلسالمية، 
يفيد اليقين بأن اهللا لم يترك الناس دون أن يرسل إليهم رسوًال من 
بين أنفسهم يعّلمهم أن ال إله إال اهللا وأن عليهم عبادته وطاعته،(٢) 

سورة  مثل  الكيفي  التحريم  تناقش  التي  اآليات  في  ذلك  على  الدليل  يوجد   (١)

كما  اآلية١؛  التحريم  وسورة  ١٣؛  اآلية  األعراف  وسورة  ٩٠؛  اآلية  المائدة 
وينظر  بنص»  إال  تحريم  «ال  عليه  المتفق  األصولي  الشرعي  المبدأ  في  يوجد 

كذلك اآلية: ] * + , - . / Z سورة األنعام اآليتان ١١٩ و ١٥٣.

اآلية  الرعد  وسورة  ١٠٩؛  اآلية  يوسف  وسورة  ٤٢؛  اآلية  األنعام  سورة  ينظر   (٢)

٤٠؛ وسورة إبراهيم اآلية ٤؛ وسورة الحج اآلية ٩؛ وسورة النحل اآلية ٤٣؛ 
٢٥؛ وسورة المؤمنون  و   ٧ اآليتان  األنبياء  ٧٧؛ وسورة  اآلية  اإلسراء  وسورة 
= وسورة  ٤٧؛  اآلية  الروم  وسورة  ٢٠؛  اآلية  الفرقان  وسورة  ٤٤؛  اآلية 
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التسامح  يفيد  وبهذا الخصوص،  يحّذرهم من الشّر وأسبابه.(١)  كما 
القناعة بأن لدى الناس جميعًا إدراكًا فطريًا يعينهم على معرفة الدين 
الحق، وَتَبيُّن إرادة اهللا وأوامره. والتسامح قناعة بأن اختالف األديان 
مرجعه إلى التاريخ وجميع ما فيه من عوامل مؤثرة، وظروف مختلفة 
والعواطف  التحامل  ضروب  من  يكتنفه  وما  والزمان،  المكان  في 
في  اهللا  دين  الحنيف،  الدين  يوجد  األديان  تنوُّع  فوراء  والمصالح. 
الَبْدء الذي ُفطر عليه جميع الناس قبل أن يتطّبعوا بما يجعلهم أتباع 
هذا الدين أو ذاك. ويتطّلب التسامح من المسلم أن يتجّرد لدراسة 
تاريخ األديان، لكي يتبّين في كل ديانة هبة اهللا األولى، التي أرسل اهللا 

جميع رسله في كل مكان وزمان ليبّلغوها.(٢)

وفي مجال الدين -الذي ال يكاد يوجد ما هو أكثر منه أهمية في 
العالقات البشرية- ُيحيل التسامُح المواجهَة واإلدانات المتبادلة بين 
وتطّورها،  األديان  نشوء  تتناول  متعاضدة  علمية  دراسة  إلى  األديان 
لغرض فصل التراكمات التاريخية عن معطيات الوحي األصلية. وفي 
يكون  األهمية،  من  الثانية  المرتبة  في  يأتي  الذي  األخالق،  مجال 
«الُيْسر» حصانة للمسلم ضد أية ميول تُنْكر الحياة، وتوّفر له الحّد 
األدنى من التفاؤل الالزم للحفاظ على الصحة والتوازن وإعطاء األمر 

=     الصافات اآلية ٧٢؛ وسورة غافر اآلية ٧٠.

ينظر سورة النساء اآلية ١٦٢؛ وسورة فاطر اآلية ٢٣؛ ] ! " # $ %   (١)

& ' ) ( * + , - . / Z [األنبياء: ٢٥].

سورة الروم اآلية ٣٠.  (٢)
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حجمه. على الرغم من جميع المآسي والنوازل التي تصيب الحياة 
البشرية، ُيطمئن اهللا َخْلَقه ] ¬ ® ¯ ° Z(١) ومثلما يأمر اهللا عباده 
أن يتحققوا من كل دعوى قبل الحكم،(٢) يلجأ علماء أصول الشريعة 
إلى التجريب قبل الحكم بالخير أو الشّر على أي أمر مرغوب بما ال 

يناقض األمر اإللهي صراحة.

عة والُيْسر عن التوحيد مباشرة، بوصفه مبدًأ  ويصدر كلٌّ من السَّ
في فلسفة األخالق. فاهللا الذي خلق اإلنسان ليثبت جدارته في مجال 
الجاد  العمل  في  اإليجابية  على  والقدرة  الحرية  له  ترك  قد  الفعل، 
سبب  هو  ذلك  أن  اإلسالم  ويرى  الدنيا.  هذه  في  الواعية  والحركة 

وجود اإلنسان.

سورة الشرح اآلية ٦.  (١)

سورة الحجرات اآلية ٧.  (٢)
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جانب المحتوى

التوحيد بوصفه أول مبدأ في الفلسفة الماوراطبيعية

ــو وحــده  ــأن اهللا ه ــان ب ــي اإليم ــه إال اهللا تعن إن شــهادة أن ال إل
الخالــق الــذي أعطــى كل شــيء وجــوده، وأنــه الســبب األعلــى في كل 
حــّدث، والمــآل األخيــر لــكل الموجــودات، وأنــه هــو األول واآلخــر. 
والقــول بهــذه الشــهادة عــن رضــا وقناعــة، وفهــم واٍع لمحتواهــا، 
يــؤدي إلــى إدراك أن جميــع مــا يحيــط بنــا مــن أشــياء وأحــداث، وكل 
ــن  ــو م ــية ه ــة والنفس ــة واالجتماعي ــن الطبيعي ــي الميادي ــا يجــري ف م
عمــل اهللا، وتنفيــذ لغايــة مــن غاياتــه. وعندمــا يتــم هــذا اإلدراك يغــدو 
طبيعــة ثانيــة لإلنســان، ال تنفصــل عنــه طــوال ســاعات يقظتــه، فيعيــش 
المــرء كل لحظــات حياتــه فــي ظــل هــذا اإلدراك. وحيــث يتبيــن المــرء 
أمــر اهللا وفعلــه فــي كل شــيء وَحــَدث، فإنــه يتبــع المبــادرة اإللهيــة؛ 

ألنهــا مــن عنــد اهللا. 

ومالحظة هذه المبادرة في الطبيعة هي ممارسة العلم الطبيعي؛(١) 

الطبيعية  األحداث  إن  القائل  الرأي  قبول  بعد  إال  الطبيعية  العلوم  تتطور  لم   (١)

العلم  لتطوير  اإلسالم  قّدمه  ما  بالضبط  وهذا  نفسها.  الثابتة  القوانين  دائمًا  تتبع 
الجّو  وّفر  اهللا  بأمر  الكون  انتظام  على  اإلسالم  فإصرار  أتباعه.  بين  الطبيعي 
ال  الطبيعة  بأن  القائل  المعاكس،  االعتقاد  لكن  العلمية.  الروح  لنمّو  الضروري 
ثبات لها، بل هي مجال فعل آلهة تعّسفية تجّسدت فيه؛ أو قوى سحرية تسيطر 

عليه، هو اعتقاد ال يمكن أن يؤدي إلى ِعْلم.
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ألن المبادرة اإللهية في الطبيعة ليست سوى القوانين الثابتة التي وهبها 
اهللا لها.(١) ومالحظة المبادرة اإللهية في نفس المرء أو في مجتمعه 
هي ممارسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.(٢) وإذا كان الكون بأسره 
هو في الحقيقة تفتُّح هذه القوانين في الطبيعة أو تطبيقها؛ ألنها هي 
أوامر اهللا وإرادته، يغدو الكون في عين المسلم مسرحًا حّيًا يتحّرك 
بأمر اهللا. والمسرح نفسه، وجميع ما يحتويه يمكن تفسيره في هذه 
الحدود. لذا يكون معنى وحدانية اهللا أنه هو السبب في كل شيء، 

وأن ليس غيره من مسّبب.

أية  إلغاء  يفيد  التوحيد  إن  القول  بالضرورة  ذلك  على  ويترّتب 
األزلية  مبادرته  تكون  الذي  اهللا،  جانب  إلى  الطبيعة  في  فاعلة  قوة 
مبادرة  أية  إنكار  يضارع  هذا  لكن  الطبيعة.  في  الثابتة  القوانين  هي 
في الطبيعة من جانب أية قوة غير تلك الكامنة في الطبيعة، من مثل 
حر والشعوذة واألرواح أو أية خاطرة خفّية، عن تدّخل تعّسفي  السِّ
نزع  التوحيد  يعني  لذلك  كان.  مصدر  أي  من  الطبيعة  عمليات  في 
القداسة عن مجاالت الطبيعة، وإضفاء صفة غير دينية عليها. وذلك 
خالل  فمن  الطبيعة.  علم  في  األول  الشرط  اإلطالق  وجه  على  هو 
الفردية  مكّوناته  إلى  بتحليله  ويرجع  معيّنًا  حدثًا  يدرس  الذي  للتاريخ  خالفًا   (١)

والقانون  العام  بالنمط  ُتعنى  الطبيعية  العلوم  فإن  المتبادلة،  عالقاتها  ويقيم 
مفردات  جميع  أو  معّين،  صنف  في  التفاصيل  جميع  عليه  ينطبق  الذي  الشامل 

ذلك الصنف أو جميع األصناف.

الغرض  يكون  حيث  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  على  نفسه  القول  ويصدق   (٢)

تثبيت القوانين التي تحكم أو تحدد السلوك البشري، فرديًا كان أم جماعيًا.
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الديانات  في  واألرواح  اآللهة  عن  الطبيعة  انفصلت  إذن،  التوحيد، 
قادرًا  األساطير  صانع  الديني  الذهن  غدا  التوحيد،  وبفضل  البدائية. 
للمرة األولى على أن يشّب عن حدوده، كما استطاعت علوم الطبيعة 
والحضارة أن تتطور بمباركة نظرة دينية تفّسر العالم وترفض بشكل 
الخرافة  نقيض  والتوحيد  والطبيعة.  المقّدس  بين  ترابط  أي  قاطع 
يجمع  فهو  والحضارة؛  الطبيعي  للعلم  عدّوان  وهما  األسطورة،  أو 
خيوط السببّية كاّفة، ويعيدها إلى اهللا ال إلى القوى الخفّية. وفي آناء 
ذلك، تنتظم القوة السببّية الفاعلة في أي حَدث أو شيء، لتغدو خيطًا 
مستمرًا تترابط أجزاؤه مع بعضها سببّيًا، ومن َثّم تجريبّيًا. وألن هذا 
الخيط يؤول إلى اهللا أخيرًا، فإن األمر يتطلب أال تتدّخل أية قّوة من 
الخارج في مجال تطبيق قوته السببّية أو فّعاليته. ويفترض هذا بدوره 
مقّدمًا أن تكون الترابطات بين األجزاء سببّية، وأن تخضع للتمحيص 
ال  التي  اهللا  أنساق  الطبيعة  قوانين  وكون  بها.  اإلقرار  قبل  التجريبي 
األسباب.  خالل  من  الطبيعة  بخيوط  يمسك  اهللا  أن  يعني  ُتجارى، 
وال يكّون نسقًا إال سببّيٌة من مسّبب آخر؛ له الصفات نفسها دومًا. 
واكتشافها -ومن  فحصها  يجعل  ما  بالضبط  هو  هذا  السببّية  ودوام 
ثمَّ العلم بها- أمرًا ممكنًا. وليس العلم سوى البحث عن مثل هذه 
السببّية المتكررة في الطبيعة؛ ألن الروابط السببّية التي تكّون الخيط 
السببي تتكرر في خيوط أخرى. وتأسيسها هو تأسيس قوانين الطبيعة؛ 
وذلك مطلب ُمسَبق إلخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجيه، 

وشرٌط ضروري لتمتُّع اإلنسان بالطبيعة.
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التوحيد بوصفه أول مبدأ في فلسفة األخالق

يؤكــد التوحيــد أن اهللا خلــق اإلنســان فــي أحســن صــورة، لكــي 
س لــه.(١) وهــذا يعنــي أن وجــود اإلنســان علــى األرض  يعبــده ويقــدَّ
التوحيــد  ويؤكــد  أوامــره.  وتنفيــذه  اهللا  طاعــة  مجملــه  فــي  غايتــه 
كذلــك أن هــذه الغايــة تكمــن فــي كــون اإلنســان خليفــة اهللا فــي 
األرض.(٢) ويشــير القــرآن أن اهللا قــد حّمــل اإلنســان أمانتــه، وهــي 
أمانــة لــم تســتطع حملهــا الســماوات واألرض، فتقاعســن عنهــا فــي 
ــي مــن  ــذ الجــزء األخالق ــذا االئتمــان اإللهــي هــو تنفي ُرعــب.(٣) وه
اإلرادة اإللهيــة، التــي تتطّلــب طبيعتهــا أن تتحقــق اإلرادة فــي حرّيــة، 
ــادر علــى فعــل ذلــك. وحيــث  ــد الق واإلنســان هــو المخلــوق الوحي
ــق  ــون الطبيعــي، ال يكــون التحقُّ ــة بحكــم القان تتحقــق اإلرادة اإللهي
عنــد ذلــك أخالقيــًا، بــل جوهريــًا أو نفعيــًا. واإلنســان هــو وحــده 
القــادر علــى تحقيــق اإلرادة اإللهيــة، مــع احتمــال أن يفعــل أو ال 
يفعــل ذلــك علــى اإلطــالق، أو أن يفعــل العكــس تمامــًا، أو أي شــيء 
بيــن االثنيــن. إن ممارســة الحريــة البشــرية هــذه بخصــوص إطاعــة أمــر 

ــًا. ــذ األمــر عمــًال أخالقي اهللا هــي مــا يجعــل تنفي

Z [الذاريات:٥٦].  H G F E D C [ :حسب منطوق اآلية  (١)

ينظر سورة البقرة اآلية ٤٠؛ وسورة األنعام اآلية ١٦٥؛ وسورة يونس اآلية ١٤.  (٢)

ينظر سورة األحزاب اآلية ٧٢.  (٣)
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يؤكد التوحيد أن اهللا برحمته وقصده لم يخلق اإلنسان َلِعبًا أو 
عبثًا. فقد منحه الحواس والعقل والفهم وجعله كامًال، بل قد نفخ في 

اإلنسان من روحه،(١) ليؤهله للقيام بذلك الواجب العظيم.

هذا الواجب العظيم هو السبب في َخْلق اإلنسان. فهو الهدف 
النهائي للوجود البشري، وهو الذي يحّدد ماهّية اإلنسان ويبّين معنى 
وظيفة  اإلنسان  يتسّنم  ذلك،  وبفضل  األرض.  على  ووجوده  حياته 
كونية ذات أهمية هائلة. ولن يكون الكون على ما هو عليه دون ذلك 
الجزء األسمى من اإلرادة اإللهية التي هي غاية جهد البشر األخالقي. 
وال يوجد مخلوق آخر في الكون يمكن أن يقوم مقام اإلنسان في 
أن  يمكن  الذي  الوحيد  الكوني  الجسر  هو  واإلنسان  الواجب.  هذا 
يمّر منه الجزء األخالقي -وهو األسمى- من اإلرادة اإللهية، باتجاه 

المكان - الزمان، ليغدو تاريخًا.

و«التكليف» أو المسؤولية التي ُفرضت على اإلنسان دون سواه 
ال تقـف عنـد حـدود إطالقـًا. فهـي تشـمل الكـون بأسـره. والجنـس 
األرض  ومجالـه  األخالقـي؛  اإلنسـان  لفعـل  هـدٌف  كلـه  البشـري 
والسـماء جيمعـًا. فهـو مسـؤول عـن كل مـا يحـدث فـي الكـون، فـي 
كل رقعـة مـن أقصـى رقاعه؛ ألن تكليف اإلنسـان شـامل وكوني، وال 

ينتهـي إال يـوم القيامـة.

ينظر سورة الحجر اآلية ٢٩؛ وسورة األنبياء اآلية ٩١؛ وسورة ص اآلية ٧٢،   (١)

وسورة التحريم اآلية ١٢.



٣٣

ويؤكد اإلسالم أن التكليف هو أساس إنسانية اإلنسان ومعناها 
ومحتواها. وقبول اإلنسان بتحمل هذا العبء؛ إذ يرفعه فوق مستوى 
بقية المخلوقات، بل فوق مستوى المالئكة. فليس غير اإلنسان بقادر 
على تحّمل المسؤولية، فهي تمّثل مغزاه الكوني. وثمة بون شاسع 
بين إنسانية اإلسالم هذه وغيرها من اإلنسانيات. فالحضارة اإلغريقية 
مثًال قد طّورت اتجاهًا قويًا نحو اإلنسانية اتخذه الغرب مثاًال يحتذى 
على  يقوم  اإلنسانية  في  اإلغريق  مذهب  وكان  االنبعاث.  عصر  منذ 
معًا؛  ومثالبه  اإلنسان  تأليه  حّد  إلى  الطبيعي  المذهب  في  اإلغراق 
لذلك لم يكن اإلغريقي يشعر باالمتعاض عند تصوير آلهته في حالة 
أو  الفحش  أو  الُعْهر  تعاطي  أو  بعض،  على  بعضها  تآمر  أو  خداع 
األفعال  من  ذلك  غير  أو  االنتقام  أو  الغيرة  أو  االعتداء  أو  السرقة 
الوحشية. وإذ كانت هذه األفعال ُتعّد من جنس مادة الحياة البشرية، 
فقد كان ُينظر إليها على أنها طبيعية، مثل الفضائل وصفات الكمال، 
وكلتاهما، كما هو حال الطبيعة، ُتعّد من الصفات اإللهية التي تستحق 
التأمل في شكلها الجمالي، كما تستحق العبادة والمحاكاة من جانب 
اإلنسان، ألن اآللهة هي صورة اإلنسان اإللهية. ومن ناحية أخرى، 
كانت المسيحية في طور التكوين تعارض هذه اإلنسانية اإلغريقية - 
الرومّية؛ إذ وقفت على النقيض األقصى منها، فنزلت بَقْدر اإلنسان 
«كتلة  أو  هابطًا»  «مخلوقًا  وأعلنته  األصلية»:  «الخطيئة  خالل  من 

خاطئة».(١)

حسب عبارة القديس أوغسطين.  (١)



٣٤

إن النـزول باإلنسـان إلـى مسـتوى مـن حالـة الخطيئـة، المطلقـة، 
الشـاملة، الفطريـة الحتميـة، التـي ال يقـوى علـى انتشـال نفسـه منهـا 
أي بشـر بجهـده الخـاص، كانـت الشـرط المنطقـي لـو كان علـى اهللا 
فـي األعالـي أن يجّسـد نفسـه، فيقاسـي، ويمـوت تكفيـرًا عـن خطيئـة 
البشـر. وبعبارة أخرى، إذا كان للخالص أن يحدث بوسـاطة اهللا، فال 
بـّد مـن وجـود مـأزق هـو مـن الخطـورة بحيـث ال يكون بمقـدور أحد 
سـوى اهللا انتشـال اإلنسـان منـه. وهكـذا فقـد ُجعلـت خطيئـة اإلنسـان 
علـى درجـة مـن اإلطـالق بحيـث «تسـتحق» َصْلب اإلله. لقد قّسـمت 
الهندوسـية الجنَس البشـري إلى طبقات، وخّصصت الطبقات األدنى 
لغالبيـة الجنـس البشـري، وأطلقـت عليهم اسـم «المنبوذيـن» إذا كانوا 
سـين دينيـًا إذا كانـوا مـن  مـن أهـل الهنـد، واسـم «ماليتجـا» أو المدنَّ
بقيـة البشـر. وال سـبيل إلـى أفـراد الطبقـة األدنى أو غيرهـم أن يرتفعوا 
فـي هـذه الحيـاة إلـى طائفـة «البراهمـة» المتميـزة األسـمى؛ ألن مثـل 
هـذا االنتقـال غيـر ممكـن إال بعـد المـوت عن طريق تناسـخ األرواح. 
ففـي هـذه الحيـاة، ينتمـي اإلنسـان بالضـرورة إلـى الطائفـة التـي ولـد 
فيهـا. والجهـد األخالقـي ال فائـدة منـه لصاحبـه مـا دام حّيـًا فـي هـذه 
الدنيـا. وأخيـرًا، فـإن البوذيـة قـد حكمـت علـى حيـاة البشـر وغيرهـا 
مـن المخلوقـات علـى أنهـا عـذاب وتعاسـة ال نهايـة لهمـا. وهـي ترى 
أن الوجـود نفسـه شـّر، وأن واجـب اإلنسـان الوحيـد الـذي يمكـن أن 
يكـون لـه معنـى هـو أن يسـعى جهـده للتخلـص مـن ذلـك الوجـود 

بضبـط النفـس والجهـد العقلـي.



٣٥

وحدها  فهي  الخالصة.  األصيلة  هي  وحدها  التوحيد  وإنسانية 
وهي  تحقير.  أو  تأليه  دون  ومخلوقًا،  إنسانًا  بوصفه  اإلنسان  تحترم 
تقييمها  وتبدأ  فضائل،  من  يزّينه  بما  اإلنسان  قيمة  تحّدد  وحدها 
باإلشارة الصريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها اهللا على الناس 
جميعًا استعدادًا لقيامهم بواجبهم النبيل. وهي وحدها تحّدد الفضائل 
والمثل العليا في الحياة البشرية في إطار محتويات الحياة الطبيعية 
أخالقية،  التوحيد  إنسانية  تغدو  وبهذا  تنكرها،  أن  من  بدًال  نفسها 

إضافة إلى صفتها في توكيد الحياة.





٣٧

التوحيد بوصفه أول مبدأ في علم القيم

الناس  يثبت  لكي  البشري،  الجنس  خلق  اهللا  أن  التوحيد  يؤكد 
األسمى،  األخير  الحَكم  هو  واهللا  أعمالهم.(١)  خالل  من  أخالقيتهم 
من  وأن  على أعمالهم؛(٢)  جميعًا أنهم سوف يحاسبون  الناس  ينذر 
يعمل خيرًا سوف يثاب ومن يعمل شّرًا سيلقى العقاب؛(٣) ويضيف 
التوحيد تأكيدًا أن اهللا أنشأ اإلنسان في األرض ليعمرها؛(٤) أي ليسير 
فتزدهر  وجمالها،  بخيرها  ويتمّتع  ثمراتها،  من  ويأكل  أرجائها،  في 
هذا توكيد لموقع العاَلم  وفي  األرض ويكون هو من المفلحين.(٥) 
والقبول به؛ ألنه بريء وطّيب، خلقه اهللا ونّظمه لخير البشر. والحق أن 
كل شيء في العالم، بما في ذلك الشمس والقمر، قد ُسّخر لمصلحة 
األخالقي،  فعله  اإلنسان  فيه  يؤدي  مسرح  كلها  والخليقة  اإلنسان. 
وبذلك يحقق الجزء األعلى من إرادة اهللا. واإلنسان مسؤول عن تلبية 

٣١؛  اآلية  محمد  وسورة  ٧؛  اآلية  الكهف  وسورة  ٧؛  اآلية  هود  سورة  ينظر   (١)

وسورة الملك اآلية ٢.

ينظر سورة التوبة اآليتان ٩٥ و ١٠٦.  (٢)

سورة الزلزلة اآليتان ٧ و٨؛ وسورة القارعة اآليتان ٦ و ١١.  (٣)

ينظر سورة هود اآلية ٦١.  (٤)

وسورة  ٩٠؛  اآلية  المائدة  وسورة  ١٧٢؛  و   ٥٧ اآليتان  البقرة  سورة  ينظر   (٥)

األعراف اآليتان ٣١ و ١٥٩؛ وسورة طه اآلية ٨١؛ وسورة المـُلك اآلية ١٥؛ 
وسورة الليل اآلية ١٠.



٣٨

غرائزه وحاجاته، وكل فرد مسؤول عن مثل ذلك. وعلى اإلنسان أن 
يطّور القدرات البشرية عند الناس جميعًا إلى أقصى درجة ممكنة، 
لكي تتم اإلفادة من جميع مواهبهم الطبيعية. وعليه أن يحيل األرض 
أن  ذلك  آناء  في  وله  جميلة،  وحدائق  منتجة  بساتين  إلى  جميعًا 
يستكشف الشمس والقمر عند الضرورة.(١) ومن المؤكد أن عليه أن 
ر العالم وُيطّوره إذا أريد له أن يكون جّنة تكون فيها كلمة اهللا  يعمِّ

هي العليا.

هذا التوكيد على العالم ُيبدع الحضارة حقًا، فهو يخلق العناصر 
لنموها  الضرورية  االجتماعية  والقوى  الحضارات،  منها  ُتصنع  التي 
وتطّورها. والتوحيد نقيض الرهبنة واالعتزال وإنكار العالم والزهد.(٢)

والتوكيد على العاَلم ال يعني قبوًال غير مشروط له وللطبيعة على 
حالهما. فمن دون مبدأ يتم على أساسه تفّحص ما أنجزه اإلنسان، قد 
يّتجه توكيد العاَلم والطبيعة إلى النقيض منه بالمبالغة في السعي نحو 
حساب  على  منها  مجموعة  أو  القوى،  أو  العناصر  أو  القيم  إحدى 
األخريات. إن موازنة وتنظيم سعي اإلنسان، لكي يؤدي به إلى تحقيق 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  [ تعالى:  قوله  في  وذلك   (١)

¦ §¨ © Z ¬ « ª [الرحمن: ٣٣].

ينظر سورة الحديد اآلية ٢٧. والحقيقة أن اهللا يأمرنا في سورة القصص (٧٧)   (٢)

Z؛ وقد أمر البشر أن يدعوا له لكي يؤتيهم   ÆÅ Ä Ã Â Á بقوله: ] 
إن  ثم   ،[١٥٦ [األعراف:  و   [٢٠١ [البقرة:   Z  ´  ³  ²  ±  °  ¯  [

اهللا تعالى طمأن المؤمنين أنه سيستجيب لدعائهم إذا هم عملوا صالحًا [سورة 
النحل اآلية ٣٠؛ وسورة الزمر اآلية ١٠].



٣٩

بدافع  ال  األفضلية،  نظام  من  يناسبها  حسبما  جميعًا،  للقيم  متناسق 
سابٌق  مطلب  هو  عماه  أو  حماسه  أو  عاطفته  أو  اإلنسان  استعجال 
ضروري. ودون ذلك قد ينتهي السعي بمأساة أو بنتيجة سطحية، أو 
قد ُيْطِلق بعض القوى الشيطانية الحقيقية. فالحضارة اإلغريقية، مثًال، 
قد بالغت في سعيها نحو العالم. فقد كانت تؤكد أن كل ما في الطبيعة 
بأن  تنادي  وكانت  والتحقيق.  السعي  يستحق  فهو  لذا  خالص،  خيٌر 
كل ما هو مرغوب حقًا؛ أي موضع اهتمام حقيقي، هو خيٌر بطبيعة 
الحال؛ ألن الرغبة نفسها خيٌر، لكونها طبيعية. وإذ يغلب أن ُتناِقض 
الطبيعة نفسها، فإن ذلك، إضافة إلى احتمال تعارض مسارات مثل 
هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها بعضًا، لم يكن له ما يكفي من 
جاذبية، لَيضمن إعادة النظر في الفرضية األولى. فالحاجة إلى مبدأ 
وفي إطاره  والرغبات في الطبيعة.  على جميع الميول  خارق، يعلو 
يمكن فهم جميع تناقضاتها واختالفاتها، وهي مسألة يجب إدراكها. 
ولكن بدًال من إدراك هذه الحقيقة، كانت الحضارة اإلغريقية مأخوذة 
بجمال الطبيعة بحّد ذاتها، بحيث َحِسَبت النتيجة المأساوية للمذهب 
الطبيعي نفَسها مسألًة طبيعية. فمنذ عصر االنبعاث أخذت الحضارة 
حماستها  فكانت  للمأساة.  اهتمام  أقصى  تولي  الحديثة  الغربية 
للمذهب الطبيعي قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخالق 
وكأنها حالة خارقة. وحيث كان صراع اإلنسان الغربي موجهًا ضد 
الكنيسة وجميع ما تمّثله، فقد أخذ تقّدمه في مجال العلم ُيعّد تحررًا 

من ِرْبَقِة الكنيسة.



٤٠

العالم  توكيد  تصّور  محض  الصعوبة  بالغ  من  غدا  هنا  ومن 
مطلق  مصدر  من  تمتد  قياسية  بخيوط  متصًال  الطبيعي  المذهب  أو 
أن  الطبيعي  للمذهب  بّد  ال  الخيوط،  هذه  ودون  استنتاجي.  عقلي 
«خارج  حلُّها  يمكن  ال  ذاتّية  صراعات  وفي  ذاتي،  بتناقض  ينتهي 
تعيش  أن  (األولمب)  آلهة  جماعة  تستطع  ولم  االفتراض».  حدود 
توكيد  كان  لذا  نفسها.  تدّمر  أن  عليها  فكان  وئام،  في  نفسها  مع 

العالم عند آلهة اإلغريق عبثًا ال طائل منه.
إن ضمانة توكيد العالم، التي تكفل له إنتاج حضارة متوازنة دائمة 
قادرة على إصالح ذاتها، هي األخالق. والواقع أن الحضارة الحقة 
ليست سوى توكيد للعاَلم تحُكمه أخالق فطرية أو خارقة للطبيعة ال 
يتنافى محتواها الداخلي أو قُيمها مع الحياة والعاَلم والزمان والتاريخ 
والعقل. مثل هذه األخالق ال يقّدمها سوى التوحيد من بين المذاهب 

الفكرية المعروفة عند اإلنسان.



٤١

التوحيد بوصفه أول مبدأ في وحدة األمة

 (١)Z43 2 1 0/ . -[  يؤكد التوحيد
واحدة،  ٍة  ُأُخوَّ جماعة  الحقيقة  في  هم  المؤمنين  أن  التوحيد  ويفيد 
ُيحبُّ بعضهم بعضًا في اهللا ويتواصون بالحق والصبر.(٢) ويعتصمون 
بحبل اهللا جميعًا وال يتفرقون،(٣) ويعتمد بعضهم على بعض ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر،(٤) وأخيرًا، يطيعون اهللا ورسوله.(٥)

إلى  إضافة  إرادتها  أو  شعورها  وكذلك  واحدة؛  األمة  ورؤية 
ثالثي  تجّمع  من  تتكون  البشر  من  منتظمة  مجموعة  واألمة  فعلها. 
قوامه العقل، والقلب، والذراع. وثمة توافق في فكرهم، وقرارهم، 
وموقفهم، وشخصيتهم كما في سواعدهم. واألمة أخوة شاملة ال تعبأ 
باللون أو الهوية العرقية. وفي حدود هذه الرؤية يكون جميع الناس 

ينظر سورة األنبياء اآلية ٩٢؛ وسورة المؤمنون اآلية ٥٣.  (١)

كما ورد في سورة العصر اآلية ٣؛ وينظر كذلك سورة الحجرات اآلية ١٠.  (٢)

ينظر سورة آل عمران اآلية ١٠٣.  (٣)

ينظر سورة آل عمران اآلية ١١٠؛ وسورة المائدة اآلية ٨٢؛ وسورة التوبة اآلية   (٤)

١١٣؛ وسورة طه اآليتان ٥٤ و ١٢٨.

كما أمر اهللا تعالى في سورة آل عمران اآليتان ٣٢ و ١٣٢؛ وسورة النساء اآلية   (٥)

٥٨؛ وسورة المائدة اآلية ٩٥؛ وسورة النور اآلية ٥٤؛ وسورة محمد اآلية ٣٣؛ 
وسورة التغابن اآلية ١٢.



٤٢

أحُد  أصاب  ولئن  بالتقوى.(١)  إال  بعضًا  بعضهم  يفضُل  ال  سواسية 
أفراد األمة معرفة جديدة وجب عليه أن ُيعّلمها لآلخرين. وإن أصاب 
أحدهم رزقًا أو راحة وجب عليه مشاركة اآلخرين في ذلك. وإن بلغ 
أحدهم منزلًة أو نجاحًا أو رفاهية وجب عليه أن يساعد اآلخرين، 

كي يبلغوا ما بلغه.(٢)

لذلك ال يوجد التوحيد بغير وجود األمة. األمة وسيلة المعرفة 
واألخالق، وخالفة اإلنسان (في األرض) وتوكيد العاَلم. واألمة نظام 
كوني يشمل حتى غير المؤمنين من الناس. وهو نظام سالم، سالم 
يؤمنون  الذين  والجماعات  األفراد  جميع  أمام  أبدًا  منفتح  إسالمي، 
بمبدأ اإلقناع واالقتناع بالحقيقة، ويبحثون عن نظام عالمي تكون فيه 
واالنتقال.  الحركة  في  أحرارًا  والناس  والثروات  والبضائع  األفكار 
والسالم اإلسالمي نظام عالمي يتفّوق كثيرًا على نظام األمم المتحدة، 
ذاك الذي ُولد باألمس، وقد أجهضته وأفسدته مبادئ األمة - الدولة 
وسيطرة «القوى العظمى»، وكالهما من مكّونات ذلك النظام. وتقوم 
تلك المبادئ بدورها على «السيادة الوطنية» التي ظلت تصدر عن 
التاريخ الفكري األوروبي منذ عصر اإلصالح الديني، وزوال المثل 

كما ورد في الحديث عن حّجة الوداع. ونعني باإلجماع الثالثي تساوي الرؤية   (١)

أو  الفعل  واتفاق  القصد،  أو  القرار  أو  اإلرادة  واتفاق  التفكير،  أو  الذهن  أو 
البشرية. السواعد 

يشّبه الرسول الكريم المسلمين كالبنيان المرصوص يشّد بعضه بعضًا، وكالجسد   (٢)

إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء.
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دون  به  تنادي  الكنيسة  كانت  الذي  العالمي  المجتمع  في  األعلى 
حماس كبير. لكن السيادة الوطنية تقوم في جوهرها على نسبية في 

القيم واألخالق.

ويظهر نجاح األمم المتحدة إذا قامت بالدور السلبي في منع أو 
إيقاف الحرب بين أعضائها. وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزًا؛ ألنه 
ال يمتلك جيشًا إال عندما يتفق أعضاء «القوى العظمى» في مجلس 
األمن على تقديم جيش لغرض معّين. وعلى النقيض من ذلك، فقد 
في  الكريم  النبي  يد  على  دائم  دستور  في  اإلسالمي  السالم  ُوِضع 
المدينة المنّورة في األيام األولى للهجرة. فقد جعل الرسول الكريم 
ذلك الدستور يشمل يهود المدينة والمسيحيين من أهل نجران ضامنًا 
لهم هويتهم، ومؤسساتهم الدينية واالجتماعية والثقافية. وال يعرف 
التاريخ أي دستور مدّون آخر كّرم األقّليات كما فعل دستور الدولة 
في  المفعول  نافذ  المدينة  دستور  بقي  وقد  المدينة.  في  اإلسالمية 
بوجه  صامدًا  خلت،  قرنًا  عشر  ألربعة  المختلفة  اإلسالمية  الدول 

الطغاة والثورات من أشكال شتى، بما فيهم جنكيز خان وهوالكو.

فاألّمة، إذن، نظام عالمي إضافة إلى كونه نظامًا اجتماعيًا وهي 
العقل  تمثيل  ففي  منه.  بد  ال  وشرٌط  اإلسالمية.  الحضارة  أساس 
الفالسفة  اكتشف  ومسيرته  يقظان  بن  حّي  شخص  في  البشري 
حقيقة  اكتشاف  إلى  الخاص  بجهده  توّصل  قد  يقظان  بن  حّي  أن 
حّي  على  كان  ذلك،  وبعد  جوهره.  هو  الذي  والتوحيد  اإلسالم، 
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جذع  من  زورقًا  لنفسه  صنع  لذلك  يكتشف «اُألّمة».  أو  يخترع  أن 
شجرة خاوية وانطلق في مجاهل المحيط بحثًا عن «اُألّمة» التي من 

دونها تغدو معرفته بأسرها غير منسجمة مع الحقيقة.

وبكلمة واحدة، التوحيد هو «مذهب األمة».
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التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات

يفيد التوحيد استبعاد األلوهية من مجال الطبيعة بأسره. فكل ما 
كان في الخليقة أو منها فهو مخلوق، ال يسمو على نفسه، ويخضع 
لقوانين المكان والزمان. وليس فيها ما يمكن أن يكون اهللا أو إلهيًا 
بصفاته بأي معنى، وبخاصة بالمعنى الوجودي الذي ينكره التوحيد 
بوصفه جوهر وحدانية اهللا. واهللا هو غير الخليقة وغير الطبيعة إطالقًا، 
لذا فهو المتعال. والمتعال األوحد. ويؤكد التوحيد أيضًا أن ال شيء 
يشبه اهللا،(١) لذلك ال يوجد في الخليقة ما يمكن أن يكون شبيهًا أو 
عن  أبعد  التعريف  بُحْكم  فهو  يمّثله،  أن  لشيء  يمكن  وال  هللا.  رمزًا 
التمثيل. فاهللا هو الذي ال يمكن أن يمّثله أي إبداع جمالي مهما يكن.

والمقصود بالخبرة الجمالية هو إدراك جوهر الَبْدئي الماوراطبيعي 
للشيء  قياسيًا  مبدًأ  الجوهر  هذا  يكون  حيث  الحواس،  طريق  عن 
الشيء  اقترب  وكلما  الشيء.  عليه  يكون  أن  يجب  ما  وهو  المرئي. 
الحّية  الطبيعة  حالة  وفي  جماًال.  أكثر  كان  الجوهر،  من  المنظور 
والنبات والحيوان، وبخاصة في حالة اإلنسان، يكون الشيء الجميل 
هو الذي يقترب من الجوهر البدئي أشد اقتراب ممكن، مما يجعل 
القادر على إصدار ُحكٍم ُمحّقًا لو قال إن الطبيعة قد أفصحت عن 

ينظر سورة الشورى اآلية ١١.  (١)
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ما  هو  الجميل  الشيء  وإن  الجميل،  الشيء  هذا  في  ببراعة  نفسهــا 
أرادت الطبيعة التعبير عنه، 

تسعى  عملية  الفن  الكثيرة.  عيوبها  بين  تفعله  أن  يندر  ما  وهو 
في  لتمثله  الماوراطبيعي  الجوهر  ذلك  الطبيعة  داخل  في  لتكتشف 
شكٍل منظور. ومن الواضح أن الفن ليس محاكاة للطبيعة المخلوقة، 
وال هو بالتمثيل الحّسي للطبيعة «المطّبعة»؛ أي األشياء التي اكتمل 
«تطبيعها» أو واقعها الطبيعي. وقد يكون التمثيل الفوتوغرافي ذا قيمة 
ولكنه  الهوية،  إلثبات  أو  التوثيق  لغرض  أو  إيضاح  وسيلة  بوصفه 
الطبيعة  في  ُتدخل  أن  هو  الفن  الفني.  العمل  قياس  في  له  قيمة  ال 
المنظور  الشكل  العنصر  ذلك  ُتعطي  وأن  الطبيعة،  غير  هو  عنصرًا 

الذي يناسبه.

إيجاد  بالضرورة  الفن  يفترض  والتحليل،  الوصف  سبق  وكما 
هو  الطبيعة  من  ليس  الذي  لكن  منها.  ليس  هو  الطبيعة  في  شيء 
المتسامي؛ وليس غير اإللهي يمكن أن ينطبق عليه مثل هذا الوصف. 
التذوق  موضوع  هو  الذي  البدئي  الجوهر  وألن  ذلك،  إلى  وإضافة 
به  تتأثر  اإلنسان  عواطف  فإن  والجمال،  بالقياسية  يتصف  الجمالي 
تحت  ويقعون  الجميَل  الناُس  يحبُّ  ذلك  أجل  من  خاص.  بشكل 
ُحكمه. وحيث يرى الناُس الجميَل في الطبيعة البشرية، يكون العنصر 
البدئي الفائق الطبيعة في الحالة البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي. 
البشري  إحالة  أو  «التأليه»  باسم  اإلغريق  دعاه  ما  بالضبط  وهذا 
البشر  هؤالء  مثل  عبادة  إلى  خاص  بشكل  البشر  ويميل  إلهي.  إلى 



٤٧

يصبر  ال  الحديث  الغربي  واإلنسان  آلهة.  ويحسبونهم  المتحّولين 
كثيرًا على أي إله عندما يتعلق األمر بشؤون ما وراء الطبيعة. ولكن 
عندما يتعّلق األمر باألخالق والسلوك، فإن «اآللهة» التي يخلقها، من 
م بأفعاله في الواقع. تعظيمه المشاعر والميول البشرية، هي التي تتحكَّ

وهذا يفّسر السبب في أن أبرز الممارسات الجمالية عند قدماء 
عناصر  د  ُتمجِّ صوٍر  في  اآللهة  تمثيل  بفنون  تعنى  كانت  اإلغريق 
وصفات ومشاعر بشرية، نجدها في الفنون المنظورة في فن النحت، 
وفي الفنون المتخّيلة في الشعر والدرامة. وكانت األشياء التي يمثلونها 
عليه  تكون  أن  يجب  لما  تمجيدًا  كانت  ألنها  جميلة،  اآللهة-  -أي 
ل بين  الطبيعة البشرية، لكّن جمالها لم يكن ليخفي الصراع المتأصِّ
كل إله واآللهة األخرى، وما ذلك إال ألّن كل واحد منها كان الشيء 

الحقيقي من طبيعة ُأطلقت إلى مستواها اإللهي الخارق الطبيعة.

وفــي رومــا، مســرح التدهــور اإلغريقــي، انحــدر فــن النحــت 
اإلغريقــي النفيــس إلــى تصويــر واقعــي تجريبــي لمختلــف األباطــرة. 
وحتــى هنــاك، لــم يكــن لذلــك التصويــر أن يتــم مــن دون تأليــه 
اإلمبراطــور. وعنــد اإلغريــق، حيــث بقيــت النظريــة نقيــة لقــرون عــّدة، 
تطــّور فــن الدرامــا إلــى جانــب النحــت لغــرض تمثيــل الخصومــات 
األزليــة بيــن اآللهــة عــن طريــق عــرض سلســلة مــن األحداث، تنشــبك 
ــل  ــك تمثي ــن ذل ــا. وكان الغــرض األشــمل م ــا شــخصيات الدرام به
شــخصيات اآللهــة التــي كان المشــاهدون يعلمــون أنهــا شــخصيات 
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بشــرية بالتأكيــد، ولكنهــا كانــت فــي الوقــت نفســه مصــدر متعــة كبرى. 
ــؤدي  ــم ت ــام أعينه ــي تتكشــف أم ــة الت ــت األحــداث الدرامي وإذا كان
إلــى نهايــة مأســاوية، فــإن ذلــك كان ُيــرى ضــرورة وبداهــة. وكانــت 
تلــك الضــرورة تزيــل مــا تخّلفــه المأســاة مــن ألــٍم، ومــن خــالل 
«التطّهــر» تدفــع عنهــم مــا يشــعرون بــه مــن ذنــب تجــاه مــا اقترفــوا مــن 
ممارســات ال أخالقيــة. مــن أجــل ذلــك كان فــن المأســاة -الــذي ولــد 
واكتمــل فــي بــالد اإلغريــق- ُيعــّد الــذروة فــي الفنــون األدبيــة وفــي 
الدراســات اإلنســانية جميعــًا. وفــي حالــة نــادرة مــن اإلقــرار بالحقيقــة 
قــال المستشــرق ج. ي. فــون كروَنبــاوم G.E. von Grunebaum: »إن 
اإلســالم لــم يعــرف الفنــون التشــخيصية (النحــت والرســم والدرامــا) 
ألنــه يخلــو مــن أيــة آلهــٍة متجّســدة أو حالــة فــي الطبيعة، آلهٍة أنشــطتها 
ــاوم»  ــون كرونب ــا مــع بعــض أو مــع الشــر.»(١) وكان «ف صــراع بعضه
يقصــد بذلــك لــوم اإلســالم. لكــن مــا قالــه يشــّكل فــي الحقيقــة امتيــاز 
اإلســالم األول. وإّن مجــَد اإلســالم الفريــد أنــه يخلــو تمامــًا مــن 
ــام، ومــن الخلــط بيــن المخلــوق والخالــق. لكــّن كالم  ــادة األصن عب
ــون  ــن الفن ــة بي ــة الحميم ــر العالق ــه يظه ــى صحيحــًا؛ ألن الرجــل يبق

التشــخيصية والديانــات الوثنيــة والهــوت التجّســد فــي الغــرب.

سبق لليهود التوكيد على أن سمّو اهللا َيسَتبِعد أي نوع من «الصور 

[اإلسالم  الفاروقي؛  إسماعيل  ينظر:  المسألة  هذه  حول  التفصيالت  من  لمزيد   (١)

والفن].
- I.R. al-Faruqi, « Islam and Art», Studia Islamica, 37 (1973), pp. 

81-109.
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بتاريخ  اإللهي،  األمر  لذلك  إطاعة  أنفسهم؛  ألزموا  وقد  المنحوتة» 
كامل مما يشبه االنسحاب التام من أي فن من الفنون البصرية.(١) وقد 
أنتجوا بعض األعمال الضئيلة بتأثير من مصر واإلغريق وروما والعالم 
يد  على  تحريرهم  منذ  وبخاصة  الحديثة،  العصور  وفي  المسيحي. 
نابوليون واندماجهم في الحضارة الغربية، نجدهم يتخّلون عن موقفهم 

السامّي األول من أجل الدخول في المذهب الطبيعي الغربي.

بل  بالجمال.  التمّتع  أو  الفني،  اإلبداع  يعارض  ال  التوحيد  إن 
إنه على النقيض من ذلك يبارك الجميل ويشّجعه. والتوحيد ال يرى 
كان  لذا  المنزلة.  وكلماته  إرادته  وفي  اهللا  في  إال  المطلق  الجمال 
التوحيد يميل إلى إيجاد فن جديد يناسب نظرته. وبدءًا من القول (أن 
ال إله إال اهللا)، يعتقد الفنان المسلم بأن ال شيء في الطبيعة يمكن أن 
يمّثل اهللا أو يعّبر عنه. وعن طريق اتخاذ أسلوب التحوير، أبَعَد الفنان 
المسلم كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه، وهو بهذا األسلوب قد 
أبعد شيء الطبيعة عن الطبيعة إلى درجة يصعب معها تمييزه. وقد 
غدا أسلوب التحوير بيد الفنان المسلم أداة نفي يقول بها «ال» لكل 
األشياء،  لطبيعة  المطلق  وبإنكاره  نفسها.  للخليقة  بل  طبيعي،  شيء 
كان المسلم يعّبر بشكل منظور عن الُحْكم بصيغة النفي (أن ال إله 
إال اهللا). وشهادة الفنان المسلم هذه تعادل في الحقيقة إنكار التسامي 

في الطبيعة.

ينظر: إسماعيل الفاروقي «حول طبيعة العمل الفني الديني» في ورقة:   (١)

- I.R. al-Faruqi, «On the Nature of the Religious Work of Art», Islam 

and the Modern Age, 1 (1970), pp. 68-81.
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إنجازه  تحّقق  فقد  الحد.  ذلك  عند  المسلم  الفنان  يتوقف  ولم 
اإلبداعي عندما تبّين له أن التعبير عن اهللا بشكل من أشكال الطبيعة 
هو أمر يختلف عن التعبير عن استحالة التعبير عن الخالق بمثل ذلك 
الشكل. إن اإلدراك بأن اهللا -جّل جالله في عاله- ال يمكن التعبير 
عنه َبصرّيًا؛ إذ هو أعلى هدف جمالي ممكن أمام اإلنسان. اهللا هو 
الكامل المطلق واألسمى، والقول بعدم إمكان تمثيله بأي شيء في 
الخليقة هو االعتقاد ِجّديًا بكماله وسمّوه. ورؤية اهللا في خيال المرء 
في صورة ال تشبه أي شيء في الخليقة هي رؤيته «جميًال - ال يشبه 
أي شيء جميل آخر». وعدم إمكان التعبير عن اهللا هي صفة إلهية، 
تفيد األبدية والكمال المطلق أو الالتشّكلية والالحدودية. واألبدي 

والالمتناهي هو بكل معنى من المعاني ما ال يمكن التعبير عنه.

المسلم  الفنان  ابتكر  اإلسالمي،  التفكير  في  المسار  لهذا  وتبعًا 
فن التزيين وحّوله إلى «الزخرفة العربية» أو التوريق المتشابك، وهو 
تشكيل ال يطّور ُبعدًا واحدًا، بل يمتد في جميع االتجاهات إلى ما 
ال نهاية. وهذه الزخرفة العربية تحّول الشيء الطبيعي الذي تنقشه، 
سواء كان قماشًا أو معدنًا أو زهرّية أو جدارًا أو سقفًا أو عمودًا أو 
بال  يمتد  وطاٍف  شفاٍف  خفيف،  نسق  إلى  كتاب.  صفحة  أو  نافذة 
حدود في جميع االتجاهات. وشيء الطبيعة في هذا الفن ال يبقى هو 
نفسه، بل يغدو «متحّول الجوهر» ويصبح مجال رؤية وحسب. ومن 
نافذًة  العربية  الزخرفة  إطار  في  الطبيعة  شيء  غدا  الجمالية  الناحية 
على الالمحدود. ورؤية ذلك على أنه يوحي باألبدية والالتناهي هو 
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إدراُك واحٍد من معاني التسامي وهو المعنى الوحيد -مع أنه بصيغة 
النفي- الذي ُيسَبغ على التمثيل الحّسي والحدس.

أنتجها  التي  الفنية  األعمال  أغلب  ألتصاف  تفسير  هذا  وفي 
والحيوان  النبات  أشكال  استعمال  عند  وحتى  بالتجريد.  المسلمون 
والبشر كان الفنان يتبع أسلوبًا يظهره كمن ُينكر كونها أشياء مخلوقة، 
المسعى  هذا  وفي  للطبيعة.  خارق  جوهر  أي  فيها  َيكُمن  أْن  وُينكر 
كان الفنان المسلم يتلقى العون من تراثه اللغوي واألدبي. للغرض 
ال  عربية  زخرفة  منه  ليجعل  العربي  الخط  الفنان  هذا  طّور  نفسه، 
الخّطاط.  يريده  اتجاه  أي  في  متبّدل  غير  بشكل  تمتد  لها،  حدود 
تكون  حيث  المسلم  المعماري  المهندس  على  نفسه  القول  وينطبق 
جبهة البناء عنده زخرفة عربية. ومثلها المسقط الرأسي وخط األفق 
ومخطط األرضية. والتوحيد هو العامل المشترك األوحد بين جميع 
الفنانين المؤمنين بنظرة اإلسالم للعاَلم والكون، مهما كانوا متباعدين 

جغرافيًا وعرقيًا.(١)

لمزيد من المعلومات حول عالقة التوحيد بالفنون األخرى ُينظر:  (١)

اإلسالمية، -  الحضارة  أطلس  لمياء.  لويس  الفاروقي،  إسماعيل؛  الفاروقي، 
الرياض: مكتبة العبيكان، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٨، الفصول 

 .١٩-٢٣
- Lois Lamya’ al-Faruqi, Aesthetic Experience and the Islamic Arts 

(Istanbul: Hijrah Centenary Committee, 1984).

الخبرة الجمالية والفنون اإلسالمية
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ُوِلـد الدكتـور إسـماعيل راجـي الفاروقـي فـي مدينـة 
فلسـطينية  إسـرة  مـن  ١٩٢١م  عـام  الفلسـطينية  يافـا 
عريقـة وثريـة. أنهـى دراسـته الثانويـة فـي مدرسـة الفريـر 
علـى  حصـل  ثـم  ١٩٣٦م،  الفرنسـية  الدومينيـكان 
ببيـروت  األمريكيـة  الجامعـة  فـي  الفلسـفة  بكالوريـوس 
األعمـال  ببعـض  اشـتغل  تخرجـه  عقـب  ١٩٤١م.  عـام 

الحكوميـة فـي ظـل حكومـة االنتـداب البريطانـي. ومـع انـدالع القتال في فلسـطين 
عـام ١٩٤٨م شـارك فـي بعـض العمليـات الجهاديـة، ومـع انتهاء الحرب وسـقوط 
فلسـطين، غـادر إلـى الواليـات المتحـدة، وتابـع دراسـته الجامعيـة فحصـل علـى 
درجتـي ماجسـتير فـي الفلسـفة، ثـم حصل على درجة الدكتوراه مـن جامعة إنديانا 
عـام ١٩٥٢م، وكانـت أطروحتـه بعنـوان: «تبريـر الخيـر: الجوانـب الميتافيزيقيـة 

للقيـم». واإلبسـتمولوجية 

في  هائلة  تحدياٌت  وقابَلْتُه  المتحدة،  الواليات  في  الجامعي  التدريس  باشر 
يكفيه  ال  اإلسالم  في  العلمي  تكوينه  أنَّ  وأدرك  األمريكية،  األكاديمية  الساحة 
دراسة  في  سنوات  أربع  وأمضى  القاهرة  إلى  فرحل  التحديات،  هذه  لمواجهة 
اإلسالمي  العلمي  تكوينه  اكتمل  حتى  الشريف،  األزهر  في  اإلسالمية  العلوم 
إضافة إلى التعليم الغربي. ثم عاد إلى الواليات المتحدة، أستاذا لفلسفة األديان 
المقارنة،  األديان  تدريس  في  مرموقة،  منزلة  واكتسب  الجامعات،  من  عدد  في 

وأنشأ عددًا من مجموعات البحث في دراسة اإلسالم.
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من  يالقيه  كان  ما  سيما  وال  فلسطين،  قضية  الفاروقي  المرحوم  ينس  لم 
األمريكية.  الجامعات  في  تحركاته  في  له  اليهود  الجامعيين  األساتذة  محاصرة 
الذي  الخصم  طبيعة  وعن  القضية،  عن  الكتابة  في  العلمي  تخصصه  واستثمر 
يواجهه، فكتب عددًا من الكتب منها: اإلسالم ومشكلة إسرائيل، الملل اليهودية 
البعد  تجاوزه  في  مبدعًا  وكان  اليهودي.  الدين  في  الصهيونية  أصول  المعاصرة، 
المختصة  للقضايا  والمعرفي  الفكري  العمق  إلى  العملية،  وإشكاالته  السياسي 
العربية  األنظمة  قدرة  في  أمله  خيبة  في  كبير  أثٌر  ١٩٦٧م  لحرب  وكان  باليهود. 

على تحرير فلسطين. 

تعّرف إلى عدد من نشطاء الطلبة المسلمين الذين جاءوا إلى أمريكا للدراسة 
الطلبة  اتحاد  مؤتمرات  في  ملحوظ  بنشاط  يشارك  فأخذ  األمل،  فيهم  ووجد 
االتحاد  جماعة  مع  شارك  ١٩٧٢م  عام  وفي  المتحدة.  الواليات  في  المسلمين 
لها  رئيسًا  وبقي  أمريكا،  في  المسلمين  االجتماعيين  العلماء  جمعية  تأسيس  في 
حتى عام ١٩٧٨م. وأسهم في تطوير فكرة التوجه اإلسالمي، أو اإلسالمية، في 

التأليف والتدريس. 

واألديان  األديان  تاريخ  في  المتميزة  الموسوعية  الكتب  من  عددًا  ف  ألَّ
آسيا  أديان  العالم،  لديانات  التاريخي  األطلس  منها:  األديان  وفلسفة  المقارنة 
الكبرى، واألخالق المسيحية، والتوحيد وتمثالته في الفكر والحياة. وله بحوث 
كثيرة منشورة في الدوريات العلمية. نشر معظم بحوثه وكتبه باإلنجليزية، ونشر 
بعضها بالعربية والفرنسية. كان آخر عمله أنجزه هو أطلس الحضارة اإلسالمية 

الذي صدر بعد استشهاده.

األديان،  ومقارنة  الفلسفة  تخصص  في  متميزًا  عالمًا  كان  الفاروقي  أنَّ  ومع 
استوعب  الميادين.  من  عدد  في  لإلصالح  ممارسًا  نفسه  الوقت  في  كان  ه  فإنَّ
جهود اإلصالح السابقة منذ أبي حامد الغزالي وابن تيمية، حتى منتصف القرن 
في  ومشاركًا  اإلصالح  إلى  داعيًا  اإلسالمي  العالم  بلدان  في  وتنقل  العشرين. 
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معايير  ثالثة  وضع  وقد  والتربوي.  الفكري  اإلصالح  برامج  سيما  وال  برامجه، 
لتقويم الحركات اإلصالحية؛ أولها: موقع التعليم في جهود الحركات، نظرًا لما 
كان يوليه الفاروقي من أهمية كبيرة للتعليم في نجاح جهود اإلصالح. وثانيها: 
هذه  معظم  عجز  أدرك  ألنه  نظرًا  األمة،  واقع  تشخيص  في  الحركات  طريقة 
الحركات عن مالحظة األزمة الفكرية، وثالثها: قدرة الحركات على إدراك البعد 
اإلنساني العالمي لإلسالم، بوصفه دينًا للناس أجمعين يريد الخير للناس جميعًا 

في حياتهم المادية والروحية، أفرادًا ومجتمعات. 

التي  الفكرة  وهي  المعرفة»  «إسالمية  فكرة  صاحب  بأنه  الفاروقي  اشتهر 
العلماء  وجمعية  المسلمين  الطلبة  اتحاد  نشاطات  من  كثير  حولها  تدور  كانت 
االجتماعيين المسلمين في السبعينات، والتي تبلورت لديه ولزمالئه لتكون رؤية 
إصالح  على  أساسًا  تعتمد  المسلمين،  وواقع  اإلسالمي،  الفكر  في  إصالحية 
التعليم الجامعي في العالم اإلسالمي الذي تنتهك فيه الروح اإلسالمية، ويسهم 
في إحباط جهود اإلصالح وتكريس التخلف والتبعية. وتقوم خطة اإلصالح هذه 
على النظرة التحليلية الناقدة للعلوم والمعارف، واستلهام الرؤية الكونية القرآنية 

في إعادة صياغتها وتقديمها.

وأصحبت هي الفكرة األساسية التي أنشئ من أجلها المعهد العالمي للفكر 
موقع  سليمان  أبو  الحميد  وعبد  الفاروقي  تبادل  وقد  ١٩٨١م.  عام  اإلسالمي، 
الفاروقي،  لمياء  لويس  زوجته  مع  استشهد  حتى  المعهد،  في  والرئيس  المدير 
الفلسطينية،  بالقضية  التوعية  في  بنشاطاته  وارتبط  الغموض،  ه  لفَّ حادث  في 
للفكر  العالمي  المعهد  يزال  وال  الصهيونية.  الضغط  جماعات  وجه  في  ووقوفه 
اإلسالمي يمارس نشاطاته الفكرية والعلمية في إدارته الرئيسية في والية فيرجينيا 
األمريكية وفي مكاتب المعهد المنتشرة في عدد من العواصم العربية واإلسالمية 
المرحوم  كان  التي  الفكرية»  «المدرسة  ُيَعدُّ  ما  نشاطاته  في  ويمثل  واألوروبية. 

الفاروقي أبرز من أسهموا في تأسيسها. 
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Bibliography of Works by Ismail al Faruqi or written on him

كتبه  ما  حصر  في  كبيرة  صعوبة  واجهنا  بأننا  االعتراف  المفيد  من  سيكون 
الفاروقي بالعربية واإلنجليزية والفرنسية وما ترجم من أعماله إلى اللغات األخرى، 
والماليزية،  والتركية،  والفارسية،  األوردية،  اإلسالمية:  الشعوب  لغات  سيما  ال 
واإلندونيسية، وغيرها. فضًال عن صعوبة حصر ما كتب عنه. ولذلك فإن ما ورد 
في هذه القائمة ليس كامًال، وإننا نهيب بقراء المجلة أن يعلموا إدارة التحرير عن 
أية  أو  المختلفة،  باللغات  ألعماله  ترجمات  أو  للفاروقي  أخرى  منشورات  أية 
بحوث أو دراسات أو أطروحات جامعية أجريت عن الفاروقي وأعماله، وذلك 

حرصًا على استكمال هذه القائمة، وفاًء للشهيد الراحل، وتعميمًا للفائدة.

Section 1 by Dr. Ismail al Faruqi

القسم األول: كتابات إسماعيل الفاروقي بلغات غير العربية 

a) Books in English:    كتب باللغة اإلنجليزية
1- (1953) From Here We Start, tr. from the Arabic of K.M. Khalid. 

Washington, DC: American Council of Learned Societies.

ترجمة كتاب من هنا نبدأ لخالد محمد خالد من العربية إلى اإلنجليزية.

2- (1953) Our Beginning in Wisdom, tr. from the Arabic of M. al 
Ghazali. Washington, DC: American Council of Learned Societies. 

ترجمة كتاب من هنا نعلم، لمحمد الغزالي من العربية إلى اإلنجليزية.
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3- (1953) The Policy of Tomorrow, tr. from the Arabic of M. B. Ghali. 
Washington, DC: American Council of Learned Societies 

ترجمة كتاب سياسة الغد، تأليف م.ب. غالي، من العربية إلى األنجليزية 

4- (1962) `Urubah and Religion: An Analysis of the Dominant Ideas of 
Arabism and of Islam as Its Heights Moment of Consciousness, vol. 
1 of On Arabism, Amsterdam: Djambatan.

قمة  بوصفه  واإلسالم  العروبة  عن  السائدة  لألفكار  تحليل  والدين:  العروبة 
حركة الوعي

5- (1968) Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its 
Dominant Ideas.Montreal: McGill University Press and Amsterdam: 
Djambatan, Amsterdam.

األخالق المسيحية: تحليل نظمي وتاريخي لإلفكار السائدة 

6- (1969) The Great Asian Religions, in collaboration with W.T. Chan, 
P.T. Raju and J. Kitagawa. New York: Macmillan

أديان آسيا الكبري.

7- (1975) Historical Atlas of the Religions of the World. New York: 
Macmillan.

األطلس التاريخي ألديان العالم

8- (1976) The Life of Muhammad. tr. and ed. from the Arabic of M. H. 
Haykal. Indianapolis: North American Islamic Trust.

حياة محمد، تأليف محمد حسين هيكل، ترجمة من العربية إلى اإلنجليزية

9- (1980) Sources of Islamic Thought: Three Epistles on 
Tawhid by Muhammad ibn ‘Abd al Wahhab, tr. and ed. 
Indianapolis: American Trust Publications.

الوهاب،  عبد  بن  لمحمد  التوحيد  في  رسائل  ثالثة  اإلسالمي:  الفكر  مصادر 
ترجمة من العربية إلى اإلنجليزية

10- (1980) Sources of Islamic Thought: Kitab al Tawhid, tr. from the 
Arabic of Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab and ed. London: IIFSO.

من  ترجمة  الوهاب  عبد  بن  لمحمد  التوحيد  كتاب  اإلسالمي:  الفكر  مصادر 
العربية إلى اإلنجليزية
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11- (1980) Islam and Culture. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam 
Malaysia.

اإلسالم والثقافة

12- (1980) Islam and the Problem of Israel. London: The Islamic 
Council of Europe ISBN 983954134X.

اإلسالم ومشكلة إسرائيل

13- (1981) Social and Natural Sciences, ed. with A. O. Naseef. Sevenoaks, 
UK: Hodder and Stoughton, and Jeddah: King Abdulaziz University.

األول  اإلسالمي  التعليم  مؤتمر  أعمال  تحرير  والطبيعية،  االجتماعية  العلوم 
باالشتراك من عبد اهللا عمر نصيف

14- (1981) The Hijrah: The Necessity of Its Iqamat or Vergegenwarti-
gung, ABIM: Kuala Lumpur.

الهجرة وضرورتها لإلقامة

15- (1982) Essays in Islamic and Comparative Studies, ed. Herndon, 
VA: IIIT.

مقاالت في اإلسالم والدراسات المقارنة
16- (1982) Islamic Thought and Culture, ed. Herndon, VA: IIIT.

الفكر اإلسالمي والثقافة

17- (1982) Trialogue of the Abrahamic Faiths, ed. Herndon, VA: IIIT 

الحوار الثالثي بين األديان اإلبراهيمية

18- (1982) Islamization of Knowledge. Herndon, VA: IIIT.

إسالمية المعرفة

19- (1982) Tawhid: Its Implications For Thought And Life. Kuala 
Lumpur: IIIT (1985) Islam. Beltsville, MD: Amana Publications.

التوحيد؛ مضامينه على الفكر والحياة
20- (1986) The Cultural Atlas of Islam. New York: Macmillan

أطلس الحضارة اإلسالمية
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21- (1995) Toward Islamic English, Herndon VA: International Istitute 
of Islamic Thought.

نحو لغة إنجليزية إسالمية

22- (1998) Islam and Other Faiths, Edited by Ataullah Siddiqui. UK: 
Islamic Foundation and USA: International Istitute of Islamic Thought,

اإلسالم واألديان األخرى

b) Articles in English:    اإلنجليزية باللغة  مقاالت 
1- «On the Ethics of the Brethren of Purity and Friends of Fidelity 

(Ikhwan al Safa wa Khillan al Wafa’),» The Muslim World, vol. L, 
no. 2, pp. 109-21; no. 4, pp. 252-58; vol. LI, no. 1, pp. 18-24 

األخالق عند إخوان الصفا وخالن الوفا، في مجلة العالم اإلسالمي

2- «On the Significance of Reinhold Niebuhr’s Ideas of Society,» 
Canadian Journal of Theology, vol. VII, no. 2, pp. 99-107. Reprinted 
in Muslim Life, vol. XI, no. 3 (Summer 1964): 5-14

في أهمية أفكار رينهولد نيبور عن المجتمع، في المجلة الكندية لعلم الكالم

3- «A Comparison of the Islamic and Christian Approaches to Hebrew 
Scripture,» Journal of Bible and Religions, vol. XXXI, no. 4, pp. 
283-93

في  العبرية،  النصوص  مع  التعامل  في  والمسيحية  اإلسالم  منهج  بين  مقارنة 
مجلة الكتاب المقدس واألديان

4- «Towards a New Methodology of Qur’anic Exegesis,» Islamic 
Studies, vol. 1, no. 1, pp. 35-52; reprinted in Muslim Life, vol. XI, 
no. 1 (January-March 1964): 4-18.

نحو منهجية جديدة لتفسير القرآن الكريم، في مجلة الدراسات اإلسالمية

5- «Towards a Historiogaphy of Pre-Hijrah Islam» Islamic Studies, vol. 
1, no. 2, pp. 65-87.

نحو دراسة تاريخية لإلسالم قبل الهجرة، في مجلة الدراسات اإلسالمية
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6- «On the Raison d’Etre of the Ummah,» Islamic Studies vol. II, no. 2, 
pp. 159-203

في سبب وجود األمة، في مجلة الدراسات اإلسالمية

7-  «Nazariyat Islami Dawlat,» (in Urdu) Chiragh-i-Rah, Nazariyat 
Pakistan Number (December 1960): 383-89; ibid., in English, «The 
Nature of the Islamic State,» The Voice of Islam, vol. IX, no. 4 
(January 1961): 169-77

وفي  الراح،  سراج  مجلة  في  باألوردو  نشرت  اإلسالم  في  الدولة  نظرية 
اإلنجليزية في مجلة صوت اإلسالم

8- «History of Religions: Its Nature and Significance for Christian 
Education and the Muslim-Christian Dialogue,» Numen: 
International Review for the History of Religions, vol. XII, fasc. 2, 
pp. 81-86 (this article was followed by «In Response to Dr. Faruqi,» 
by Professor Bernard E. Meland of theUniversity of Chicago, Numen, 
vol. XII fasc. 2, pp. 87-95)

اإلسالمي  والحوار  المسيحية  التربية  في  وأهميته  طبيعته  األديان:  تاريخ 
المسيحي، نشرت في مجلة تومين: المجلة الدولية في تاريخ األديان

9- «Al Nazzam,» Encyclopedia Britannica, 11th Edition

مقالة عن النظام في الموسوعة البريطانية الطبعة الحادية عشرة

10- «Pakistan and the Islamic Imperative,» Islamic Literature, 1966, no. 
1, pp. 1-10

باكستان والضرورة اإلسالمية في مجلة اآلداب اإلسالمية

11-  «Science and Traditional Values in Islamic Society,» Zygon: Journal 
of Religion and Science, vol. 11, no. 3 (September 1967): 231-46; 
also in Science and the Human Condition in India and Pakistan, ed. 
W. Morehouse. New York: The Rockefeller University Press, 1968

العلم والقيم التقليدية للمجتمع اإلسالمي في مجلة زايغون: مجلة العلم والدين

12- «Islam and Christianity: Prospects for Dialogue,» The Sacred 
Heart Messenger (September 1967): 29-33

اإلسالم والمسيحية: فرص للحوار في مجلة رسالة القلب المقدس
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13- «Islam and Christianity: Diatribe or Dialogue,» Journal of Ecumenical 
Studies, vol. V, no. 1 (1968): 45-77

األسالم والمسيحية: صراع أم حوار، في مجلة الدراسات المسكونية.

14- «The Problem of the Metaphysical Status of Values in the Western and 
Islamic Traditions,» Studia Islamica, fasc. XXVIII (1968): 29-62

مجلة  في  والغربية،  اإلسالمية  التقاليد  في  للقيم  الميتافيزيقي  الوضع  مشكلة 
ستوديا إسالميكا

15- «The Ideal Social Order in the Arab World, 1800-1968,» Journal of 
Church and State, vol. XI, no. 2 (Spring 1969): 239-51

في  ١٨٠٠-١٩٦٨م،  الفترة  في  العربي  العالم  في  المثالي  االجتماعي  النظام 
مجلة الكنيسة والدولة

16- «The Challenge of Western Ideas for Islam,» Islamic Literature, 
(September 1969): 1-6

تحدي األفكار الغربية لإلسالم في مجلة اآلداب اإلسالمية

17- «Misconceptions of the Nature of the Work of Art in Islam,» Islam 
and the Modern Age, vol. 1, no. 1 (May 1970): 29-449

والعصر  اإلسالم  مجلة  اإلسالم،  في  الفني  العمل  طبيعة  على  مغلوطة  أفكار 
الحاضر

18- «On the Nature of the Work of Art Islam», Islam and the Modern Age, 
vol. 1, no. 2 (August 1970): 68-81

حول طبيعة العمل الفني في اإلسالم، مجلة اإلسالم والعصر الحاضر

19- «lslam and Art», Studia Islamica, fasc. XXXVII (1973): 81-109

اإلسالم والفن، في مجلة ستوديا إسالميكا

20-  «The Essence of Religious Experience in Islam», Numen, vol. XX, 
fasc. 3. pp. 186-201

جوهر التجربة الدينية في اإلسالم مجلة نيومين
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21- «Internal Dynamics of the Muslim Community,» Al-Ittihad, vol. XII, 
no. 3 (Summer 1975): 2-7

الدينامية الداخلية للمجتمع اإلسالمي، مجلة االتحاد

22-  «The Muslim-Christian Dialogue: A Constructionist View,» Islam 
and the Modern Age, vol. VIII, no. 1 (Febuary 1977): 5-36

الحوار اإلسالمي المسيحي: رؤية بنيوية، مجلة اإلسالم والعصر الحاضر

23- «Adapting the Qur’an!», Impact International vol. 7:4 (February- 
March 1977 / Rabi’al 1397): 10-11

تكييف القرآن، مجلة إمباكت الدولية

24- «Moral Values in Medicine and Science,» Biosciences 
Communications, vol. III, no. 1 (1977); reprinted in Journal of the 
Islamic MedicalAssociation

البيولوجية،  العلوم  في  التواصل  مجلة  والعلوم،  الطب  في  األخالقية  القيم 
وأعيد نشرها في مجلة الجمعية الطبية اإلسالمية

25-  «Islam and the Social Sciences,» Al-Ittihad vol. XIV, nos. 1-2, 
(January - April 1977): 38-40

اإلسالم والعلوم االجتماعية، مجلة االتحاد

26-  «Central Asia Report: Muslims Survive,» Impact International (October 
1977): 14-5

تقرير آسايا الوسطى، المسلمون حافظوا على البقاء، مجلة إمباكت الدولية

27-  «Islam and Architecture,» The Muslim Scientist, vol. VII, nos. 1- 2 
(March-June 1978): 14-22

اإلسالم والعمارة، مجلة العالم المسلم

28- «Our Moral Dilemma,» The Voice of Islam, vol. VIII, no. 5 (February 
1978): 9-11

29- «Uber das Wesen der Islamischen Da’wa,» Al-lslam, no. 2/77, pp. 
2-8

أزمتنا األخالقية، مجلة صوت اإلسالم.
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30-  «On The Nature of Islamic Da’wah» and «Commentaries» on Christian 
Missions in the Muslim World, International Review of Mission, 
vol. LXV, no. 260 (October 1976): 391-400; 385-460; reprinted 
in Risalah (February 1977): 2-6

العالم  في  المسيحي  التبشير  على  وتعليقات  اإلسالمية  الدعوة  طبيعة  في 
اإلسالمية، المراجعات الدولية للتبشير.

31- «On the Metaphysics of Ethics in Islam,» Listening: Journal of 
Culture and Religion, vol 14, no. 1 (Winter 1979): 25-43.

في ميتافيزيقا اإلخالق في اإلسالم: مجلة الثقافة والدين

32-  «Divine Transcendence: Its Expression in Christianity and 
Islam,» World Faiths (London), no. 107 (Spring 1979): 11-19

التعالي اإللهي: تعبيراته في النصرانية واإلسالم، مجلة أديان العالم

33- «Islamic Renaissance in Contemporary Society,» Al Ittihad, vol. 15, 
no. 4 (October 1978): 15-23

النهضة اإلسالمية في المجتمع المعاصر، مجلة االتحاد

34-  «Islamizing the Social Sciences,» Studies in Islam, vol. XVI, no. 2 
(April 1979): 108-21

أسلمة العلوم االجتماعية، مجلة دراسات في اإلسالم

35- «Islam and the Tehran Hostages,» The Wall Street Journal (November 
28, 1979): 24

اإلسالم ورهائن طهران، مقال في مجلة ول ستريت جورنال

36- «Rights of Non-Muslims under Islam: Social and Cultural 
Aspects,» Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, vol. 
I, no. 1 (Summer 1979): 90-102

في  والثقافية،  االجتماعية  الجوانب  اإلسالم:  ظل  في  المسلمين  غير  حقوق 
مجلة معهد قضايا األقليات اإلسالمية

37- «Controversy over the Moon,» Voice of Islam, vol. 11, no. 1 (March 
1980): 3-5

جدل حول القمر، مجلة صوت اإلسالم
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38-  «The Islamic Faith,» Jerusalem: The Key to World Peace. London: 
Islamic Council of Europe, 1980, pp. 77-105

اإليمان اإلسالمي: في مجلة القدس: مفتاح السالم العالمي 

39- «Stream of Ideas Flows into Social Sciences,» The Times Educational 
Supplement. London (September 5, 1980): 39

نهر األفكار يجري في العلوم االجتماعية، الملحق التربوي من مجلة تايمز.

40-  «Humanitarian and Egalitarian Aspects of Islamic Law,» Arab 
Perspectives, I.6 (September 1980): 6-10

األبعاد اإلنسانية واالجتماعية في الشريعة اإلسالمية، في وجهات نظر عربية

41- «Islamic Ideals in North America», Silver Jubilee Messages Collection, 
Our Gifts to the World. Korea Muslim Federation (September 1980): 
145-59

اليوبيل  بمناسبة  رسالة  العالم،  إلى  هديتنا  أمريكا:  شمال  في  اإلسالمية  المثل 
الفضي في فدرالية مسلمي كوريا

42- «The Living Reality of Faith,» Today’s World, vol. I, no. 4 (December 
1980): 20-2

الحقيقة الحية في اإليمان: مجلة العالم اليوم

43- Muslimah,» Al Islam, vol. 23, nos. 1-2 (Muharram-Safar 1399 / 
1979): 84-90

المسلمة في مجلة اإلسالم

44- «Islam and Labour,» Islam and a New International Economic Order. 
Geneva: International Institute for Labour Studies, 1980, pp. 79-
101

المعهد  مجلة  الجديد  العالمي  االقتصادي  والنظام  اإلسالم  والعمل:  اإلسالم 
الدولي لدراسات العمل

45- «Islamic Ideals in North America,» SIM News Bulletin, part I, vol. 
IV, no. 2-3 (February 1981): 23-6; part II, vol. IV, no. 4, pp. 9-14

المثل اإلسالمية في أمريكا الشمالية، نشرة أخبار سيميز في عددنن متواليين
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46-  «What Is a Muslim?,» Al-Nahdah, vol. 1, no. 1 (March 1981): 4-6

ما هو اإلسالم؟ في مجلة النهضة

47- «Can a Muslim Be Rich?,» The Muslim Reader, vol. 2, no. 3 
(December 1980): 2, 11

هل يمكن للمسلم أن يكون غنيًا، مجلة مسلم ريدر

48- «Why Is the Muslim a Muslim?,» Al Nahdah, vol. 1, no. 2 (April-
June 1981): 5-7

لماذا يكون المسلم مسلمًا؟ في مجلة النهضة

49- «Islam in North America,» Al Risalah, vol. 6, no. 2 (1981): 28-37.

اإلسالم في أمريكا الشمالية، في مجلة الرسالة

50- «Moments of the Muslim’s Religious Life,» Al Nahdah, vol. 1, no. 4 
(October-December 1981): 5-6.

لحظات في حياة المسلم الدينية، مجلة النهضة

51- «How the U. S. and Islam Can Work Together,» Arabia, no. 10 (June 
1982): 36.

كيف يمكن للواليات المتحدة األمريكية واإلسالم أن يعمال معًا، مجلة أريبيا

52- «Siyam (Fasting),» Al Nahdah, vol. 2, no. 2 (April-June 1982): 6-7.

الصوم، مجلة النهضة

53- «Salat (Worship),» Al Nahdah, vol. 2, no. 1 (January-March 1982): 
6-7.

الصالة، مجلة النهضة

54- «On the Nature of Islamic Da’wah,» The Muslim (October 1981): 
1-4.

حول طبيعة الدعوة اإلسالمية، مجلة المسلم

55- «Freedom of Non-Muslims in an Islamic State,» The Muslim Reader, 
vol. 4, no. 2 (Ramadan 1402 / July 1982): 32-35.

حرية غير المسلمين في دولة اإلسالمية، في مجلة مسلم ريدر
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56- «The Nation State and Social Order in the Perspective of 
Islam,» Trialogue of the Abrahamic Faiths. Herndon, VA: IIIT, 1982, 
pp. 47-59.

الدولـة الوطنيـة والنظـام االجتماعـي فـي رؤية اإلسـالم، الحـوار الثالثي لألديان 
اإلبراهيمية

57-  «Islam and the Theory of Nature,» The Islamic Quarterly, vol. XXVI, 
no. 1 (1982): 16-26.

اإلسالم ونظرية الطبعية، في مجلة إسالميك كوارترلي

58-  «Islamization of Knowledge: The General Principles and the Work 
Plan,» reprinted in Pakistan Journal of History and Culture, vol. 3, 
no. 1 (January-June 1982): 21-69.

باكستان  مجلة  في  طبع  إعادة  العمل،  وخطة  العامة  المبادئ  المعرفة  إسالمية 
في التاريخ والثقافة.

59- «Islamic Message and Islamic Vision: A Challenge for Muslims in 
America,» The Orange Crescent, vol. 9, no. 4 (April 1983): 1-3.

الهالل  مجلة  في  المسلمين  تحديات  اإلسالمية:  والرؤية  اإلسالمية  الرسالة 
البرتقالي

60- «Since When Is Anyone a Muslim?,» Al Nahdah, vol. 1, no. 3 (July-
August 1981): 4-6.

منذ متى كان أي واحد منا مسلمًا؟ النهضة.

C) Chapters in edited books:        فصول في كتب منشورة 

1- «The Self in Mu’tazilah Thought» International Philosophical 
Quarterly, vol. CI, no. 3 (September 1966): pp. 366-88; also in 
East-West Studies on the Problem of the Self ed. P. T. Raju and 
Albury Castell. The Hague: M. Nijhoff, 1968, pp. 87-107

النفس في الفكر االعتزالي في الفصلية الدولية للفلسفة وفصل في كتاب عن 
دراسات الشرق والغرب في مسألة النفس من تحرير راجو وألبوري كاسل
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2- «lntroduction» Proceedings of the Third National Seminar of the 
Association of Muslim Social Scientists, Gary, IN: Association of 
Muslim Social Scientists, 1974, pp. v-ix

مقدمة لبحوث المؤتمر الوطني الثالث لجمعية العلماء االجتماعيين المسلمين

3- «Islamic ‘Fundamentalism’ and the U.S.A.,» Islamic Fundamentalism by 
Karim B. Akhtar and Ahmad H. Sakr. Cedar Rapids, IA: Igram Press, 
1982, pp.122-25. 

األصولية  كتاب  في  فصل  األمريكية  المتحدة  والواليات  اإلسالمية  األصولية 
اإلسالمية تحرير كريم أختر وأحمد صقر.

4- The Ummah and Its Civilizational Christ,» (trans.) by AbdulHamid 
AbuSulayman, Social and Natural Sciences, eds. Isma’il R. 
al Faruqi and Abdullah O. Naseef. Sevenoaks, UK: Hodder and 
Stoughton, and Jeddah: King Abdulaziz University, 1981, pp. 100-
15

أبوسليمان  الحميد  عبد  وترجمة  باإلنجليزية  كتب  الحضاري  ومنقذها  األمة 
اهللا  وعبد  الفاروقي  تحرير  من  والطبيعية،  االجتماعية  العلوم  كتاب  في  ونشر 

عمر نصيف

5- Islamizing the Social Sciences,» Social and Natural Sciences, ed. 
Isma’il R. al Faruqi and Abdullah Omar Naseef. Sevenoaks, UK: 
Hodder and Stoughton, and Jeddah: King Abdulaziz University, 1981, 
pp. 8-20

من  واالجتماعية  الطبيعة  العلوم  كتاب  في  فصل  االجتماعية،  العلوم  أسلمة 
الفاروقي  تحرير  المكرمة،  مكة  في  األول  اإلسالمي  التعليم  مؤتمر  أعمال 

وعبد اهللا عمر نصيف

6- «The Role of Islam in Global Interreligious Dependence,» Towards 
a Global Congress of the World’s Religions, ed. Warren Lewis. 
Barrytown, NY: Unification Theological Seminary, pp. 19-38

دور اإلسالم في االستفالل البين-ديني العالمي، فصل في كتاب بعنوان نحو 
مؤتمر عالمي ألديان العالم، تحرير وارن لويس.

7- «Divine Transcendence and Its Expression,» The Global Congress 
of the World’s Religions, Proceedings 1980-1982, ed. Henry O. 
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Thompson. New York: The Rose of Sharon Press, 1982, pp. 267-316.

العالم  أديان  عن  الدولي  المؤتمر  أعمال  في  عنه،  والتعبير  اإللهي  التعالي 
.١٩٨٠-١٩٨٢

8- «Islam and Architecture,» Fine Arts in Islamic Civillization, ed. M. 
A. J. Beg. Kuala Lumpur: The University of Malaya Press, 1981, pp. 
99-117

اإلسالم وفن العمارة، فصل في كتاب الفنون الجميلة في الحضارة اإلسالمية، 
تحرير م. أ. ج. بيغ.

9- «Is the Muslim Definable in Terms of His Economic Pursuits?,» 
Khurshid Ahmad and Z. Ansari, eds., Islamic Perspectives: Essays 
in Honor of A. A. Mawdudi, London: The Islamic Foundation, 1979, 
pp. 183-93.

رؤى  كتاب:  في  فصل  االقتصادي؟  سعية  بداللة  المسلم  تعريف  يمكن  هل 
أحمد  خورشيد  تحرير  المودودي  األعلى  أبي  شرف  على  مقاالت  إسالمية: 

وظفر إسحق أنصاري

10- «Islam and Other Faiths» in The Challenge of lslam, ed. Altaf Gauhar. 
London: Islamic Council of Europe, 1978, pp. 82-111

ألتا  تحرير  من  اإلسالم  تحدي  كتاب  في  فصل  األخرى،  واألديان  اإلسالم 
قوهار ومنشورات المجلس اإلسالمي األوروبي سنة ١٩٧٨م.

11- «Islam and Christianity: Problems and Perspectives,» The Word in 
the Third World, ed. James P. Cotter. Washington-Cleveland: Corpus 
Books, 1976, pp. 159-181; comments on pp. 181-220

اإلسالم والمسيحية: مشكالت وفرص في مجلة العالم في العالم الثالث

12- «Islam as Culture and Civilization,» Islam and Contemporary Society. 
London and New York: Longman and the Islamic Council of Europe, 
1982, pp. 140-76.

اإلسالم ثقافة وحضارة، فصل في كتاب اإلسالم والمجتمع المعاصر
13- «The Objective of the Seminar,» Knowledge for What? (Proceedings 

of the Seminar of Islamization of Knowledge, Rabi’ al Awwal 1402 
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/ January 1982) Islamabad: Institute of Education, 1982, pp. ix-xii.

باكستان  في  المعرفة  إسالمية  سمينار  ألعمال  مقدمة  ماذا؟  أجل  من  معرفة 
١٩٨٢

14- «Report of the Seminar,» Knowledge for What? (Proceedings of 
the Seminar of Islamization of Knowledge, Rabi’ al Awwal 1402 
/ January 1982), Islamabad: Institute of Education, 1982, pp. xxii-
xxvi.

معرفة ماذا؟ مساهمة في أعمال سمينار إسالمية المعرفة في باكستان ١٩٨٢

15- «Islamization of Knowledge: The General Principles and the Work-
plan,» Knowledge for What? (Proceedings of the Seminar of 
Islamization of Knowledge, Rabi’ al Awwal, 1402 / January 1982), 
Islamabad: Institute of Education, 1982, pp. 1-49.

سمينار  إلى  المقدم  البحث  العمل.  وخطة  العامة  المبادئ  المعرفة:  إسالمية 
إسالمية المعرفة في باكستان ١٩٨٢

16- «Islam and Other Faiths,» 30th International Congress of Human 
Sciences in Asia and North Africa, Middle East 1, ed. Graciela de la 
Lama. Mexico City: El Colegio de Mexico, 1982, pp. 153-79.

اإلنسانية  للعلوم  الثالثين  المؤتمر  إلى  قدم  بحث  األخرى،  واألديان  اإلسالم 
في آسيا وشمال أفريقيا.

17-  «Forward: Six Basic Economic Principles in Islam,» Proceedings 
of the Third East Coast Regional Conference. Gary, IN: Muslim 
Students’ Association, 1968, pp. 1-8

اإلقليمي  المؤتمر  أعمال  اإلسالم.  في  لالقتصاد  أساسية  مبادئ  ستة  مقدمة: 
الثالث للساحل الشرقي التحاد الطلبة المسلمين في أمريكا الشمالية.

d) Articles in Malaysian:        مقاالت باللغة الماليزية

1- «Hak Bukan Islam Dalam Islam,» Diskusi, part I, 5:7/1980 (July-
August 1980): 2-5, 48; part II, 5:8/1980 (August-September 1980): 
8-12; part III, 5:9/1980 (September-October 1980): 15-8, 51

مقال في مجلة ماليزية نشر في ثالثة أعداد متوالية من مجلة ديسكوسي الماليزية
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2- Umat Islam - Cabaran-cabaran Pemikiran Kini,» Diskusi (Malaysia), 
vol. 5:12 (December 1980): 2-5

أمة األسالم باللغة الماليزية في مجلة ديسكوسي.

3- «Universiti Negara Membangun - Kearah Mana?,» Panji 
Masyarakat (Malaysia), December 1980: 5-9

مقال مترجم إلى اللغة الماليزية ومنشور في مجلة ماليزية

4- Islamizing the Social Sciences,» Islamika, Kuala Lumpur (Malaysia): 
Sarjana Enterprise, 1981, pp. 1-8

إسالمية العلوم االجتماعية في مجلة أسالميكا الماليزية

e) Articles in Turkish:         مقاالت باللغة التركية

1- «Kuzey Amerika’da Islami idealler,» Yenidevir, Istanbul (Apr. 29, 
1981): 6

المثل اإلسالمية في أمريكا الشمالية مترجمة إلى التركية ومنشور في مجلة تركية

2-  «Hicret’in Ihyasi ve Zamanimizda Yeniden Ikamesinin Luzumu,» Milli 
Gazette, tr. Hamza Kucuk and H. Coskun, twenty installments, 
(12/26/1402 [ October 13, 1982] to 1/15/1403 [December 1, 1982]).

تي غازيت التركية مقال في مجلة ملَّ

القسم الثاني: األعمال المنشورة للفاروقي باللغة العربية

أ- الكتب:

محاضرات في تاريخ األديان جامعة القاهرة ١٩٦٣م.- ١
والدراسات - ٢ البحوث  معهد  القاهرة:  اليهودي،  الدين  في  الصهيونية  أصول 

العربية ١٩٦٤م، ومكتبة وهبة للطباعة والنشر، ١٩٦٨م.
والدراسات - ٣ البحوث  معهد  القاهرة:  اليهودي،  الدين  في  المعاصرة  الملل 

العربية، القاهرة، ١٩٦٨م.
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اإلسالم والفن. القاهرة: دار الغريب للطباعة والنشر، ٢٠٠٠م.- ٤
الفاروقي، - ٥ لمياء  لوس  د.  زوجته  مع  باالشتراك  اإلسالمية:  الحضارة  أطلس 

ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة. مراجعة د. رياض نور اهللا. الطبعة األولى. الرياض: 
مكتبة العبيكان، وهيرندن: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ١٤١٩ه. ١٩٩٨م.

التوحيد؛ مضامينه على الفكر والحياة، ترجمة د. السيد عمر، منشورات المعهد - ٦
العالمي للفكر اإلسالمي، تحت الطبع

ب- المقاالت:

٦، - ١ العدد  واإليمان،  العلم  مجلة  والمسيحية،  اإلسالم  بين  المشترك  األساس 
١٩٧٦/١٣٩٦، ص٦٤-٨٧.

المسلمون في أمريكا، مجلة البحوث اإلسالمية ، المجلد األ,ل، العدد الثاني - ٢
(١٩٧٦، ص ٥٩٠-٥٩٣.

١٩٧٦، - ٣ ١-نوفمبر  العربي،  الشباب  نشرة  أمريكا،  في  والمسلمون  اإلسالم 
٨-نوفمبر ١٩٧٦، و ١٥-نوفمبر ١٩٧٦، و٢٢-نوفمبر ١٩٧٦.

الجزائر، - ٤ في  اإلسالمي  الفكر  مجلة  ورد،  مناقشة  اإلسالمي  في  والعمل  النية 
منشورات وزارة الشؤون الدينية، المجلد ٣ سنة ١٩٧٦، ص ١٣٥-١٦٤.

لكل - ٥ وأهميتها  للعبادة  واالجتماعية  واالقتصاحية  والسياسية  الروحية  األبعاد 
من األمة والفرد، مناقشة ورد. في مجلة الفكر اإلسالمي في الجزائر منشورات 

وزراة الشؤون الدينية مجلد ٤ عام ١٩٧٦، ص ٩-٢٤، وص ٧١-١٥٨

االجتهاد واإلجماع كطرفي الديناميكية في اإلسالم، مجلة المسلم المعاصر، - ٦
السنة الرابعة، العدد ٩، محرم ١٣٩٧ه/يناير ١٩٧٧م.

أبريل. - ٧  ،١٠ العدد  المعاصر.  المسلم  مجلة  اإلسالم،  في  العبادات  أبعاد 
١٩٧٧م، ١٣٩٧ه، الكويت .
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رمضان - ٨  ،١١ العدد  الثالثة،  السنة  المعاصر،  المسلم  مجلة  والغرب،  نحن 
١٣٩٧ه/سبتمبر ١٩٧٧م.

جوهر الحضارة اإلسالمية، أعمال مؤتمر الندوة العالمية للشباب اإلسالمية، - ٩
المجلد الثاني ١٩٧٩، ص ٥٨٣-٦٦٨.

صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، مجلة المسلم المعاصر، العدد٢٠، - ١٠
محرم ١٤٠٠ه/ديسمبر ١٩٧٩م، بيروت.

المعاصر،ع٢٢، - ١١ المسلم  مجلة  السياسية،  والسلطة  اإلسالمي  البناء  إعادة   
جمادى األولى ١٤٠٠ه أفريل ١٩٨٠م.

التوحيد والفن الجزء ١، مجلة المسلم المعاصر، ع٢٣ (رمضان - شوال - ذو - ١٢
القعدة ١٤٠٠ه)، ص١٥٩-١٨٠.

حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية، مجلة المسلم المعاصر، المجلد - ١٣
٧ العدد ٢٦ أبريل - حزيران، ١٩٨١، ١٩-٤٠.

التوحيد والفن الجزء ٢ مجلة المسلم المعاصر، ع٢٤ (ذو القعدة - ذو الحجة - ١٤
- محرم ١٤٠١ه)، ص١٨٣-١٩٦.

التوحيد والفن: نظرية الفن اإلسالمي، مجلة المسلم المعاصر، ع٢٥ (صفر - - ١٥
ربيع أول - ربيع ثاني ١٤٠١ه)، ص١٣٧-١٦٣.

٢٦ - ١٦ ع  المعاصر،  المسلم  مجلة  اإلسالمية،  الدولة  في  المسلمين  غير  حقوق 
(١٩٨١) ص١٩-٤٠.

جوهر الحضارة اإلسالمية، مجلة المسلم المعاصر، العدد٢٧، شوال ١٤٠١ه/ - ١٧
سبتمبر ١٩٨١م.

النهضة اإلسالمية في المجتمع المعاصر»، مجلة المسلم المعاصر، ع٢٨ (ذو - ١٨
القعدة - ذو الحجة - محرم ١٤٠١ه)، ص٥١-٦٧.
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أسلمة المعرفة، ترجمة فؤاد عودة، عبد الوارث سعيد، مجلة المسلم المعاصر، - ١٩
العدد ٢٨، (أكتوبر ١٩٨٢)، ص ٩-٢٣. 

٣١، - ٢٠ العدد  الثامنة،  السنة  المعاصر،  المسلم  مجلة  الجامعيين،  مع  حساب 
(رمضان ١٤٠٢ه، جويلية ١٩٨٢م)، بيروت، لبنان.

الحضارة قبل أن تولد، مجلة المسلم المعاصر، ع٣٢ (شوال- ذو القعدة- ذو - ٢١
الحجة- ١٤٠٢ه)، ص٥-٢٣.

المسلم - ٢٢ مجلة  عيسى،  محمد  رفقي،  محمود  ترجمة  إسالمية،  جامعة  نحو 
١٩٨٣م،  جانفي  ١٤٠٣ه،  األول  ربيع   ،٣٣ العدد  التاسعة،  السنة  المعاصر، 

بيروت. 

٣٤، - ٢٣ العدد   ،٩ رقم  المجلد  المعاصر،  المسلم  مجلة  العمارة،  وفن  اإلسالم 
فبراير - أبريل ١٩٨٣، ٨٧-٩٩. 

المسلم - ٢٤ مجلة  حنفي،  الدين  صالح  ترجمة  العلم،  قضية  والمدنية:  اإلسالم 
المعاصر، السنة التاسعة، العدد٣٦، ذو الحجة ١٤٠٣ه/أكتوبر ١٩٨٣م.

اإلسالم في القرن المقبل، ترجمة: صالح الدين حفني، مجلة المسلم المعاصر، - ٢٥
اآلخرة١٤٠٤ه/ جمادى  األولى،  جمادى  الثاني،  (ربيع  العدد٣٨،  القاهرة، 

فبراير مارس أفريل١٩٨٤م)، ص ٥-٢٦.

التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث، مجلة المسلم المعاصر، السنة العاشرة، - ٢٦
العدد ٣٩، رجب ١٤٠٤ه/١٩٨٤م. ص١١-٢٣.

األمريكية، - ٢٧ الجامعات  في  اإلسالمية  للدراسات  أستاذية  كراسي  إنشاء  حول 
١٤٠٥ه)،   - رمضان   - شعبان   - (رجب  ع٤٣  المعاصر،  المسلم  مجلة 

ص١٠١-١١٠.
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القسم الثالث: كتابات عن الفاروقي

Section 3: Works On Faruqi 

a) Theses and books that discuss Ismail al Faruqi’s contributions:

أ- أطروحات جامعية وكتب عن إسهامات الفاروقي جامعية جامعية وكتب 
عن إسهامات الفاروقي

1- The Islamisation of science: Four Muslim positions developing an 
Islamic modernity by Stenberg, Leif Erik, Fil.Dr., Lunds Universitet 
(Sweden), 1996, 362 pages.

إسالمية العلوم: أربعة مواقف إسالمية من الحداثة إعداد اليف إيريك ستنبرغ، 
أطروحة دكتوراه فلسفة في جامعة لندز في السويد 

2- Isma’il al-Faruqi (1921-1986) and inter-faith dialogue: The man, 
the scholar, the participant by Fletcher, Charles D., Ph.D., McGill 
University (Canada), 2008, 366 pages.

إسماعيل الفاروقي وحوار األديان: الرجل والعالم والمشارك، أطروحة دكتوراه 
فلسفة في جامعة ماجيل في كندا ٢٠٠٨م من إعداد: تشارلز فليتشر.

3- Islam, modernity and the human sciences: Toward a dialogical 
approach by Zaidi, Ali Hassan, Ph.D., York University (Canada), 
2007 , 358 pages. 

دكتوراه  أطروحة  للحوار،  منهج  نحو  اإلنسانية:  والعلوم  والحداثة  اإلسالم 
فلسفة أعدها علي حسن زيدي، في جامعة يورك الكندية. عام ٢٠٠٧م

4- Mohd Murat Bin Md Aris, «al-Faruqi’s Approach to Comparative 
Religion: A Critical Study of His Book Christian Ethics» Master’s 
Thesis for Islamic Revealed Knowledge and Heritage, Kulliyah of 
Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International 
Islamic University Malaysia, September 2002. 

منهج الفاروقي في األديان المقارنة: دراسة نقدية لكتابه عن األخالق المسيحية. 
العالمية  اإلسالمية  الجامعة  في  والتراث  الوحي  معارف  في  دكتوراه  أطروحة 
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في ماليزيا، عام ٢٠٠٢م

حزم - ٥ بن  محمد  أبي  بين  المسيحية  دراسة  منهج  «معالم  باخة.  محمد  زينة 
بالجامعة  األديان،  مقارنة  في  ماجستير  أطروحة  الفاروقي»  راجي  وإسماعيل 

اإلسالمية العالمية (ماليزيا)، بعنوان: سنة ١٩٩٩م.

قسم: - ٦ ماجتسير  أطروحة  اليهودية  دراسة  في  الفاروقي  منهج  بوعافية.  ليندة 
أصول الدين فرع: مقارنة األديان بجامعة الحاج لخضر - باتنة بالجزائر، عام 

٢٠١٠م 
7- Shafiq, Muhammad (1994) Growth of Islamic Thought in North 

America: Focus on  Ismail Raji al Faruqi (Brentwood, Maryland: 
Amana Publications.) 

نمو الفكر اإلسالمي في أمريكا الشمالية: إسماعيل راجي الفاروقي نموذجًا، 
تأليف محمد شفيق، منشورات أمانة، في والية ميريالند األمريكية

b) Book Chapters on Ismail al Faruqi: فصول عن الفاروقي في كتب

1- John L. Esposito, «Ismail R. al-Faruqi: Muslim Scholar-Activist» 
in Yvonne Yazbeck Haddad, (ed.) The Muslims of America (Oxford 
University Press, USA, 1993) pp. 65-79.

كتاب  في:  اسبوزيتو  جون  إعداد  إسالمي،  وناشط  مفكر  الفاروقي:  إسماعيل 
في  أكسفورد  جامعة  مطبعة  منشورات  حداد،  إيفون  تحرير  أمريكا،  مسلمو 

الواليات المتحدة األمريكية عام ١٩٩٣م.

2- John L. Esposito. Ismail Ragi al-Faruqi: Pioneer in Muslim-Christian 
Relations in John L. Esposito and John Voll, Makers of Contemporary 
Islam (Oxford University Press, USA, 2001), pp. 23-38.

جون  إعداد  المسيحية،  اإلسالمية  العالقات  في  رائد  الفاورقي  إسماعيل 
وجون  اسبوزيتو  جون  تحرير  المعاصر،  اإلسالم  صانعو  كتاب  في  أسبوزيتو، 
عام  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  أكسفورد  جامعة  مطبعة  منشورات  فول، 

٢٠٠١م
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c) Articles on Ismail al Faruqi in Journals 

 مقاالت عن الفاروقي في مجالت علمية:

1- Sulayman Nyang and Mumtaz Ahmad, «The Muslim Intellectual 
Emigre in the United States’ in Islamic Culture Vol. 59, 1985: pp. 
277-290.

مفكر مسلم مهاجر في الواليات المتحدة إعداد سليمان ينانع وممتاز أحمد، 
بحث في مجلة الثقافة اإلسالمية العدد ٥٩، عام ١٩٨٥، ص ٢٧٧-٢٩٠.

2- Behrooz Ghamari-Tabrizi, «Loving America and Longing for Home: 
Isma’il al-Faruqi and the Emergence of the Muslim Diaspora in North 
America» in International Migration Volume 42, Issue 2 June 2004: 
pp. 61-86.

يحب أمريكا ويتطلع إلى الوطن: إسماعيل الفاروقي وظهور الشتات اإلسالمي 
 ،٢ العدد   ٤٢ المجلد  العالمية  الهجرة  مجلة  في  بحث  الشمالية،  أمريكا  في 

حزيران ٢٠٠٤م ص ٦١-٨٦.

3- Muhammad Najatullah Sidiqi. Islamization of knowledge: Reflections 
on Priorities. AJISS Vol. 28, No. 3, Summer 2011, p. 15-34.

إسالمية المعرفة: تفكير باألولويات

4- Kamal Hassan. Al-Wasatiyyah as Understood and defined by Islamic 
Scholars in contemporary Singapore and its Consistency with Ismail 
Al Faruqi’s Vision of Ummatan, AJISS Vol. 28, No. 3, Summer 2011, 
p. 35-52.

سنغافورة  في  المسلمون  المفكرون  المسلمون  وعرفها  فهمها  كما  الوسطية 
المعاصرة ومدى انسجامها مع رؤية إسماعيل الفاورقي لمفهوم األمة

5- Ibrahim Mohamed Zein. Religions As a «Life Fact»: Al Faruqi’s 
impact on the International Islamic University Malaysia, AJISS Vol. 
28, No. 3, Summer 2011, p. 53-74.

األديان بوصفها حقائق الحياة: أثر الفاروقي على الجامعة اإلسالمية العالمية 
في ماليزيا

6- Mohamed Asalm Haneef. Islamization of Knowledge After Thirty: 
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Going Back to Basics, AJISS Vol. 28, No. 3, Summer 2011, p. 75-91.

إسالمية المعرفة بعد ثالثين سنة: العودة إلى األساسيات

7- Charles Fletcher. Ismail al Faruqi’s Interfaith Dialoque and Asian 
Religions with Special Reference to Buddhism. AJISS Vol. 28, No. 3, 
Summer 2011, p. 92-112.

حوار إسماعيل الفاروقي بين األديان واألديان اآلسيوية، مع إشارة خاصة إلى 
البوذية

8- M. Zaki Kirmani, Reflections on Science at the Interface of the 
Islamization of Knowledge Debate. AJISS Vol. 28, No. 3, Summer 
2011, p. 113-137.

تفكير في العلم عند تقاطعات الجدل حول إسالمية المعرفة



 قراءة يف كتاب: - ملحق
 دراسة إسالمية يف ضوء الواقع املعاصر فلسفة احلضارة عند مالك بن نيب:

 الدكتور سليمان اخلطيباملؤلف: 
 ، )هريندن، فرجينيا(املعهد العاملي للفكر اإلسالميالناشر: 

 )بريوت( واملؤسسة اجلامعية للدراسات النشر والتوزيع )جمد(
 صفحات(303م، )1993ه / 1413الطبعة األوىل، 

 *أمحد الربصان
يتضمن الكتاب مقدمة وسبعة فصول وخامتة، مث قائمة باملصادر واملراجع. ويتعرض املؤلف يف مقدمته للدراسات 
السابقة عن مالك بن نيب، تلك اليت تنوعت من رسائل املاجستري والدكتوراه إىل املؤلفات العلمية اليت تناولت فكر مالك 

 املفكر اجلزائري اليت جتاوزت العشرين مؤلفاً مشلت االقتصاد والتاريخ والفلسفة. بن نيب. ويذكر املؤلف مؤلفات هذا
يتحدث املؤلف يف الفصل األول عن فلسفة احلضارة، وقد اختلفت آراء املؤرخني والفالسفة حول تعريف احلضارة. 

ادي للحضارة. وتشمل ففي حني ركز بعض املفكرين على اجلانب األخالقي والروحي، رّكز آخرون على اجلانب امل
احلضارة يف نظر مالك بن نيب، اجلوانب األخالقية واملادية، أما اجلانب الصناعي )التكنولوجي( فهو اجلانب املادي الذي 
تشرتك فيه األمم، إال أن اجلانب املادي من احلضارة، يتأثر باملفاهيم والقيم اإلسالمية، فاهلندسة املعمارية يف احلضارة 

تميز بتأثري الفكر اإلسالمي فيها، وختتلف يف بعض جوانبها عن اهلندسة املعمارية الغربية. وإذا كان بعض اإلسالمية، ت
املفكرين يفرق بني املدنية واحلضارة، فإن تعريف مالك بن نيب قد جاء جامعًا شاماًل عندما عرب عن احلضارة اإلسالمية 

ادية والعملية، تتبع وختضع للسنن القرآنية: القرآن ملألخالقية وابقوله: "حضارة تنمو على مجيع املستويات الروحية وا
 والسنة".

ويعترب مالك بن نيب، أن مشكلة األمة هي مشكلة حضارية، وال ميكن االرتفاع بالفكرة إال بفهم احلضارة وتطورها، 
رة معينة بل يؤرخ للحضاوحيث إن الفلسفة هتتم خبصائص حضارية، فإن املؤرخ أو فيلسوف التاريخ ال يؤرخ لشخصيات 

الذي نقل فلسفة التاريخ من تفسري بطويل إىل ه( 808-732نيب على ابن خلدون ) يف حد ذاهتا، وهنا يثين مالك بن
 تفسري حضاري، ألن التاريخ يتحقق يف األحداث، والتفسري احلضاري يوضح طبيعة هذه األحداث وأسباهبا.

سفة احلضارة بدءاً من ابن خلدون حىت املؤرخ فيه آراء مالك بن نيب حول فل أما يف الفصل الثاين، فإن املؤلف يتناول
،  (Challenge and Response)( صاحب نظرية التحدي واالستجابة م1975–1889 )الربيطاين أرنولد توينيب

 صاحب النظرية العضوية يف تفسري احلضارات. م(1936 – 1880مروراً بأوزفالد شبنجلر )
كان ضربا   : إن كتابة التاريخ قبل ابن خلدون تفتقد إىل التحليل والربط بني األحداث، فالتاريخيقول مالك بن نيب

والواقع االجتماعي، ألنه ال ميكن فهم التاريخ إال  من األحداث املتتابعة، وإن ابن خلدون ركز على السببية يف التاريخ
تنبط ابن خلدون من خالل دراسة التاريخ اإلسالمي عامة بفهم الواقع االجتماعي احمليط باحلوادث التارخيية، ولقد اس

                                                 
*
لعلوم السياسية جبامعة العلوم السياسية جبامعة العلوم التطبيقية يف األردن، سيصدر له قريباً  دكتوراه العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة درم بربيطانيا، حماضر بقسم ا  

 عشرون.لنظام العاملي والقرن احلادي والكتاب العامل العريب وا
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وتاريخ املغرب العريب خاصة، نظريته حول دورة الدولة، وهي اليت يؤكد فيها أن الدولة متر بثالثة أطوار: طور البداوة 
ألسرية، ويقول ابن )الغزو(، وطور التحضر )االستقرار(، وطور التدهور )الرتف(، ويرتبط الطور األول، البداوة، بالعصبية ا

 ة ال تكون إال بالغلبة، وأن الغلبة ال تكون إال بالعصبية.يف البشر منذ كانوا، وأن السياد خلدون بأن العصبية نـزعة طبيعية
قد أسس الدولة يف املدينة على أساس العقيدة  وينتقد مالك بن نيب فكرة العصبية عند ابن خلدون، ألن الرسول 

لية، ومل يكن االنتماء القبلي والعصبية أساس الدولة. واملالحظ أن ابن خلدون، عندما وقف عند وأذهب العصبية اجلاه
"قانون الدورة التارخيية" فإنه وقف عند تفسري الدولة، ومل يضع تفسريًا "لدورة احلضارة"، لذلك ال ميكن وصف ابن 

يف نظرته  غرب العريب، وأنه مل يكن مشولّياً خ املخلدون بأنه وضع تفسريًا لنظرية دورة احلضارة، فقد اعتمد على تاري
للتاريخ، وهنالك فرق كبري بني وضع نظرية لتفسري دورة الدولة، وأخرى لتفسري دورة احلضارة، إنَّ هناك دواًل عديدة يف 

 التاريخ اإلسالمي اهنارت، ولكن بقيت احلضارة اإلسالمية.
(، فإهنا تصور نشوء احلضارة واهنيارها بالكائن م1936–1880أما نظرية الفيلسوف األملاين أوزفالد شبنجلر )

بأن احلضارة توَلد وتنضح ومتوت، والواقع أن شبنجلر قد تأثر بفالسفة  شبنجلراحلي، متأثرة بالنظرية الداروينة. يرى 
 لكائن احلي.(، الذي نادى بنظرية عضوية الدولة، وأهنا مثل ا1904–1844املدرسة احلتمية يف أملانيا مثل راتزل )

يب، يف نظر مالك بن نيب، أكثر وعيًا للتاريخ البشري من أوزفالد شبنجلر، فشبنجلر ال يهتم بعملية نيعد أرنولد توي
التنبؤ احلضاري، وأرنولد توينيب يطرح نظريته من خالل التحدي للظروف اليت يعيشها اإلنسان، فالظروف الصعبة اليت 

عه إىل التحضر، بل إن رقة العيش يف نظر توينيب تكون حائاًل دون قيام احلضارة. فإذا  يعيشها اإلنسان هي السبيل إىل دف
 كان الرتف ورغد العيش عند ابن خلدون يؤدي إىل زوال الدولة، فإنه حيول دون قيام حضارة يف رأي توينيب.

ألقلية اليت تسيطر على احلكم والتفسري الذي جاء به أرنولد توينيب لنهاية احلضارة، ال خيتلف عن رأي ابن خلدون فا
تفقد اإلبداع لركوهنا إىل الرتف، فتؤول إىل أن حتكم بالقهر، وعندها تشعر األكثرية، اليت يصفها توينيب "بالبلوريتاريا 

 ذل واإلهانة، ألهنا مهضومة احلقوق وواقعةرتفة، وتكون ذليلة، أو تشعر بالالداخلية"، حبالة اغرتاب عن األقلية احلاكمة امل
 حتت ظلم األقلية املرتفة، وهنا حيدث الصدام بني األقلية واألكثرية اليت تؤدي يف النهاية إىل زوال األقلية احلاكمة.

ويرى مالك بن نيب أن االرتقاء الروحي هو االرتقاء احلقيقي للحضارة، وإذا كانت املاركسية يف روسيا قد حاولت 
حتارهبا، فإن العامل االقتصادي وحده ال ميكن أن يُكوِّن حضارة، فاحلضارة  بناء حضارة مادية تستبعد الفكرة الدينية بل

ال تقوم على عامل واحد فقد، فعند مالك بن نيب تتضافر العوامل النفسية مع االقتصادية والسياسية، ولكن األساس 
شيوعي والرتبية املاركسية وما لذلك كله هو العامل العقائدي، الذي يؤدي إىل االرتقاء باإلنسان، فدكتاتورية احلزب ال

فرضته على الشعوب السوفييتية قد أدت إىل شيوع الرذيلة واملادية النفعية وفساد الطبقة احلاكمة، وفشلت الفلسفة املادية، 
 وبقيت العقيدة هي األساس رغم حماربتها وحماوالت طمسها.

أن احلضارة ميكن أن تنطلق يب"، الذي يؤمن بويتحدث املؤلف يف الفصل الثالث عن "دورة احلضارة عند مالك بن ن
إذا توفرت الشروط النفسية هلا، وإذا خَفَت ضوُء احلضارة، فإنه ميكن أن يشع من جديد، وهنا يرفض مالك  يدمن جد

بن نيب حتمية هبوط الدولة واهنيارها عند ابن خلدون، فهو ضد حتمية الدورة التارخيية، ويرى أن احلضارة اإلسالمية مبا 
 متلك من أسس عقائدية وإميانية قادرة على جتديد حركتها واستعادة كياهنا.
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وعندما يتحدث عن مشكالت احلضارة واألعمدة األساسية هلا فإن مالك ابن نيب يضعها يف املعادلة التالية: 
شعب هو أحد )اإلنسان + الرتاب + الوقت = احلضارة(، ويعترب مالك أن اإلنسان هو الشرط األساسي للحضارة، وال

أركان الدولة، فال دولة بال شعب، وعندما يتحرك اإلنسان يتحرك التاريخ، وإذا سكن اإلنسان سكن التاريخ. وتعاين 
البالد اإلسالمية من الركود وهو ما يصفه مالك بقوله: "عزوف عن احلركة وقعود عن السري يف التاريخ". وعندما يقارن 

اعية، جيد أهنا تتميز حبيوية )ديناميكية(، ولكنها حركة مضطربة، وحاجات غري مشبعة واقع العامل اإلسالمي بالدول الصن
أو أن إشباعها غري متوازن. ولذلك يركز مالك على اجلانب اإلنساين، ويرى بأن العامل اإلسالمي حباجة إىل رجال حيركون 

  بناء أهداف األمة الكربى.التاريخ، رجال عقيدة يستخدمون تراب األمة ويستغلون كل دقيقة من وقتها يف
يضع مالك بن نيب احلضارة يف مراحل أو أطوار، أوهلا، اإلنسان الفطري، الذي يعتنق الفكرة الدينية وتتبلور لديه 

وهنا  ،الناحية الروحية السليمة، فعندها تستطيع الفكرة الدينية أو العقيدة أن تضبط الغريزة وأن يكون السمو الروحي
نسان من أجل البناء كما أمره هللا، حسب العقيدة، لذلك كانت انطالقة الدولة اإلسالمية يف مراحلها يكون انطالق اإل

األوىل عندما كانت العقيدة والناحية الروحية هي املوجه واحملرك لإلنسان العقائدي يف ذلك الوقت، فكان اإلبداع واخللق 
 ونشر الفكرة.

فإنه يبدأ عندما حيدث حترك الغرائز وتبدأ الناحية الروحية بفقدان نفوذها أما الطور الثاين يف احلضارة عند مالك، 
عليها، وهذا ما يؤثر يف نفسية اجلماعة واجملتمع تأثريًا عاماً، ولذلك تتصف املرحلة الثانية ببداية الغريزة حىت تتعادل مع 

 لعقيدة املوجهة هلا.الناحية الروحية، أو تتغلب عليها، أي أهنا مرحلة حترر الغريزة من قيود ا
وعندما يتطرق مالك بن نيب إىل التاريخ اإلسالمي، يقف عند معركة صفني بوصفها معركة فاصلة يف تاريخ اإلسالم، 
ولكن احلقيقة أنه وصف مبالغ فيه، إذ وصف موقف معاوية "بصيحة اجلاهلية" وموقف علي "بصيحة الروح القرآنية"، 

امها صحايب، وقد كانت الدولة األموية بداية لبناء احلضارة والفتوحات، وال نستطيع وما هو إال اختالف يف الرأي، وكال
 أن نتجاوزها يف تارخينا اإلسالمي. 

والسؤال الذي يطرحه مالك بن نيب وغريه من املفكرين هو: هل ميكن حتديد احلضارة اإلسالمية؟ إن التغري يبدأ من 
ُ َما بَِّقْوٍم َحىتَّ السنن اليت حتكم البشرية. قال هللا تعاىل: داخل اإلنسان، وهذا قانون إنساين وسنة من  إِّنَّ اَّللََّ اَل يـَُغريِّّ

مْ  هِّ ُوا َما بِّأَنُفسِّ (. إن احلضارة اإلسالمية قابلة للحركة والتجديد، إذا مت إعادة العقيدة للنفوس، وحتركت 11)الرعد:  يـَُغريِّّ
ىل، حركة تضبط الغريزة، وحتمل العقيدة اإلسالمية رسالٌة يف احلياة، عندها هبا كما كانت يف أيام الدولة اإلسالمية األو 

 تكون احلضارة قد عادت إىل احلركة والتجديد مرة أخرى.
يتناول املؤلف يف الفصل الرابع "الدين واألخالق والبناء احلضاري"، وهنا يطرح املؤلف فكرة مالك بن نيب، بأن كل 

ُر هذه األمة إال مبا  لضيها وبرتاثها الثقايف، وهنا يقو ال مبحضارة ال بد أن يكون هلا اتصا مالك بن نيب: "ال َيْصُلُح آخِّ
أوهلا"، ومبا أن مشكلة األمة اإلسالمية مشكلة حضارية، فإنه ال بد أن يكون الدين هو عنصر التكوين  به َصُلحَ 

 اجملتمع، وألن اإلسالم نظام حياة.للمستقبل، ألن القرآن الكرمي قد وضع احللول لكل املشاكل اليت تواجه 
ويؤكد مالك بن نيب، أن اإلسالم هو الوحيد القادر على إعادة جتديد احلضارة اإلسالمية املبدعة، وأن الذين هو 

 أصل احلضارة، وهذا ينطبق على احلضارات اليت سبقت احلضارة اإلسالمية، كاحلضارة الفرعونية واهلندية.
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(. وأهنا ال 131ويربط مالك بن نيب بن الدين واحلضارة فعنده "أن احلضارة ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية" )ص 
تظهر يف أمة من األمم إال يف صورة وحي يهبط من السماء يسن للناس الطريق واملنهاج. ألن الشرط النفسي ضروري 

 داخل الفرد، والدين هو الوحيد القادر على حتول اإلنسان للتغري االجتماعي، فإنه ال بد من أن حيدث حتول نفسي يف
 النفسي، وبذلك يؤثر الدين تأثرياً هاماً يف التغيري والتفاعل االجتماعي.

وقد أدى الدين إىل تغري العالقات االجتماعية يف اجلاهلية واإلسالم، بل حطم الروابط االجتماعية الفاسدة يف 
التميز العنصري والطبقية، وجعل الناس سواسية كأسنان املشط، وجعل العبودية هلل  اجلاهلية، اليت كانت قائمة على

 وحده.
وينتقد مالك بن نيب الفلسفة املادية ألهنا جتاهلت اجلانب الروحي. وال ميكن ألي كيان حضاري أن حيتفظ حبضارته 

يف احلضارة، فال يتصور مالك بن نيب حضارة دون  إال إذا كانت قيمه اخللقية ثابتة مستقرة، لذا تعترب األخالق جانباً هاماً 
 قيم أخالقية.

ويتحدث املؤلف يف الفصل اخلامس عن "احلضارة والفعالية"، ويقصد بالفعالية احلضارية العالقة املتبادلة بني العناصر 
لقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر الثقافية اليت تؤثر يف بنية احلضارة، ويُعرِّف مالك بن نيب الثقافة، بأهنا جمموعة الصفات اخل

يف الفرد منذ والدته، وتقيم الشعوريًا العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه واحمليط الذي 
فيه الفرد طباعه وشخصيته. ويرى أيضاً بأن الثقافة مرادفة للحضارة، فهي أسلوب حياة يف جمتمع معني. فاجملتمع  ليشك

 قافة جمتمع ميت، وكذلك الفرد، فال ميكن تصور تاريخ دون ثقافة.دون ث
واملشكلة اليت تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية هي قابليتها للغزو الثقايف، ومبا أن التحلل احلضاري يبدأ من حتلل 

لطبيعية لدينا، ويشري األفكار فإننا قد فقدنا شخصيتنا بسبب التبعية احلضارية وليس بسبب الفقر وعدم توفر املوارد ا
مالك بن نيب إىل ذلك بقوله: "ختلف العامل اإلسالمي ليس يف فقره، ولكن يف تبعيته احلضارية واغتصاب خرياته، ليكون 
يف موقع احلاجة الدائمة، وذلك بتدمري اخلصوصية للذات اإلسالمية، وإعادة صياغتها ضمن القوالب الغربية" )ص 

118.) 
فإن املؤلف يتناول فيه "رؤية مالك بن نيب للحضارة الغربية"، ويعتقد مالك بأن اإلنسان  أما يف الفصل السادس،

املسلم جيهل التاريخ احلضاري للغرب، لذلك ينبهر املسلم باملظاهر املادية للحضارة الغربية، ولكن الباحث يف احلضارة 
لتاسع عشر، جعلت طرته على العامل منذ القرن ابه، ولكن قوة الغرب وسي تذة ال ميكن أن جيد فيها منوذجًا حيالغربي

فنت بقوة الغرب ومظاهره املادية، علمًا بأن هناك فجوة كبرية بني العلم والضمري يف العامل الغريب، وأنه اإلنسان املسلم ي
 يعاين من أزمة الضمري وأزمة األخالق، وأزمة اجتماعية هتدد كيانه االجتماعي.

رة الغربية ال تنعكس يف الفقر والبؤس أو قلة اإلنتاج، بل يف وفرة اإلنتاج، فالثروة متوفرة ولعل أزمة الضمري يف احلضا
يف العامل، ولكن احلضارة الغربية مل هتتم بالشعوب الفقرية، بل استعمرهتا وامتصت دماءها وخرياهتا االقتصادية، فبينما 

مل، بل األهنا حضارة ال حتمل يف طياهتا االهتمام بالعيعيش األوريب يف الرخاء، يعيش اآلسيوي واألفريقي يف الفقر، 
حضارة يعيش فيها الغريب معتمدًا على ثروات اآلسيوي أو على ثروات العامل الثالث، فهي حضارة متييز عنصري ال 
حضارة تكافل أو إيثار أو حل ملشكالت البشرية، لذلك انعدمت القيم األخالقية يف الغرب، وأصبحت قيمها املادية 
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هي األساس، فهي قائمة على املنفعة بغض النظر عن شرعية سلوكها ووسائلها، فأصبحت الغاية تربر الوسيلة يف القيم 
 الغربية.

ويعترب مالك بن نيب الثقافة األوربية ثقافة مادية تسيطر عليها النـزعة املادية، لذلك فهي ليست ثقافة عاملية تشبع 
أصبح مقياس اإلنسان يف هذا العصر بالدخل القومي والثالجة والسيارة أو الطائرة، حاجات اإلنسان الروحية واملادية، و 

وانعدمت فيها مقاييس اإلنسان الروحية والعقلية، ويف غياب املعيار الروحي والعقلي، أصبحت هي املادة فقط، وهي 
 سعادة حتمل يف طياهتا األمل والقلق واالنتحار.

ربا لقهر الشعوب األخرى بدل إسعادها، فنجد بأن التقدم )التكنولوجي( الذي ولقد اسُتغل التقدم العلمي يف أو 
( بإنتاج التكنولوجياصاحب احلرب العاملية الثانية، واخرتاع القنبلة الذرية قد أدى إىل تدمري مدينتني يف اليابان، ومتيزت )

ووية لألغراض السلمية يف اجملال اإلنساين سعاد البشرية، واستغالل الطاقة النإأسلحة الدمار الشامل ومل تكن من أجل 
(. واحلضارة 202بدل الدمار، وحسب قول مالك بن نيب فإن "العلم دون ضمري ما هو سوى خراب الروح" )ص 

اإلنسانية جيب أن تقوم على أساس من التعادل بني الكم والكيف، بني الروح واملادة، بني الغاية والسبب، وهذا هو 
ليه احلضارة اإلسالمية، وعندما خيتل التوازن بني املادة الروح، فإن السلطة رهيبة وقاصمة للحضارة  األساس الذي قامت ع

 كما حدث يف احلضارات السابقة.
ويتناول املؤلف يف الفصل السابع نظرة مالك بن نيب إىل "املسلم املعاصر وأزمة احلضارة"، واليت يرى فيها أن الرؤيا 

لية العربية املعاصرة وأن سبب االحنطاط الذي يعاين منها العامل العريب هو غياب املشروع اإلسالمية قد غابت عن العق
أننا أصبحنا يف  :اإلسالمي، وأصبح العامل اإلسالمي، ومنه العامل العريب رهن املنظور الغريب وسياسته ونظمه ومذاهبه، أي

 رحل اغرتاب عن واقعنا احلضاري.
المي، جمتمعًا استهالكيًا لصناعات الغرب، ولذلك قّل يف اجملتمع العريب اإلنتاج لقد أصبح اجملتمع العريب واإلس

واإلبداع، ومل تكن مشكلة الفقر هي مشكلة العامل العريب، بل هي مشكلة غياب الوعي العقائدي ملشاكلنا، وغياب 
 البعد احلضاري ملعاجلتها.

مثلما حدث يف صراعات ملوك الطوائف باألندلس، ورغم إن العامل اإلسالمي، يعاين من االنفصام )األيديولوجي(، 
وجود القرآن والسنة بني ظهرانينا فقد أدى غياب تطبيقها إىل حالة االحنطاط اليت نعيشها، علمًا بأن النهضة اإلسالمية 

 مرتبطة بتطبيق املنهج القرآين.
، أي أن املسلم اليوم مثل الطفل الذي يرى ويصور مالك بن نيب واقع األزمة مبا يطلق عليه "السيكولوجية الصبيانية"

عامل األشياء واأللعاب وال ينظر إىل عامل األفكار وهو اجلوهر احلقيقي هلا، لقد كانت أموال الصحابة يف خدمة الدعوة 
املادة اإلسالمية، ومل تكن املادة يف يوم من األيام غاية يف ذاهتا يف العهد اإلسالمي األول، ولكن مصيبتنا اآلن يف أن 

 أصبحت غاية يف ذاهتا وليست وسيلة من أجل الدعوة ونشر الدين كما كانت عليه يف عهد السلف الصاحل.
ورغم كثرة املثقفني يف العامل اإلسالمي، فاملشكلة هي انعدام تأثري املثقف أو املفكر يف حميطه، ويصف مالك بن نيب 

ثر اجتماعي فإن أسطورة اجلهل تصبح أسطورة خطرية"، فاألصل أن ظاهرة العلماء املثقفني بقوله: "إن مل يكن لتعلمه أ
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يؤثر املفكر أو العامل يف حميطه، وال ميكن أن يؤثر إال إذا كان هو نفسه لديه الفكر والعقيدة اليت جتعله يتحرك داخل 
 لقابلية لالستعمار.اجملتمع، أما أن نلقي تبعة مشاكلنا كلها على االستعمار فقط فهو أمر مبالغ فيه، ألن لدينا ا

ويوجز املؤلف يف خامتة الكتاب رأي مالك بن نيب يف أزمة العامل اإلسالمي، فهي أزمة العقل املفكر، ويعرب عنها 
بقوله: "إن األزمة اليت يعيشها العامل اإلسالمي ليست أزمة عقيدته وقيمه الدينية، وإمنا هي أزمة عقوله املفكرة اليت ختلت 

ورها العقيدية والفكرية، وراحت تستورد األفكار من اليمني واليسار، مث حتاول هذه العقول أن عن أصالتها وعن جذ
 (.278تصور األزمة على أهنا أزمة عضوية يف الكيان اإلسالمي" )ص 

جاء الكتاب ليبني األصالة الفكرية عند مالك بن نيب بتأكيده أن اإلسالم هو القادر على إعادة املسلمني إىل عامل 
ضارة املبدعة، وأن متسك اإلنسان املسلم باإلسالم جعله صانع أعظم حضارة عرفها التاريخ، وأن االستعانة بالغرب احل

 وثقافته إمنا هي إلذابة ذاتيتنا الثقافية، وأن اإلسالم هو وحده القادر على محاية األمة من الذوبان.
فيه، فقد كان االستعمار الفرنسي حياول طمس  إن فكر مالك بن نيب ال ميكن فصله عن الواقع الذي كان يعيش

اهلوية العربية اإلسالمية يف اجلزائر، وإذابة اهلوية اللغوية وإحالل الفرنسية حملها، مث إن تأثره بالفكر االشرتاكي، نابع من 
شرتاكية، وكانت من احمليط والظروف العاملية آنذاك، وحماوالت ظهور كتلة عدم االحنياز، فقد كانت دولة اجلزائر تتبىن اال

رواد فكرة عدم االحنياز، ومن أبرز الدول اليت نادت بالفكرة اآلسيوية األفريقية، بل إن واقع اجلزائر اآلن يبني خطر الغزو 
الثقايف وعواقبه، ولعل متابعة ما حيدث يف اجلزائر من حتالف التيار )الفرانكوفوين( مع العلمانية واحلضارة الغربية 

الدفاع عن القيم الفرنسية يف دولة إسالمية يبني مصداقية مالك بن نيب يف نظرته خلطر الغزو الثقايف للعامل ومفاهيمها، و 
اإلسالمي، كما يظهر أن حلول مشكالت العامل اإلسالمي مرتبط بالتطبيق الفعلي لإلسالم يف احلياة العملية، وبأسلمة 

 د اإلسالم.ملية يف بالعاملعرفة واملناهج واحلياة العلمية وال
وإن كانت هناك مالحظات على الكتاب نفسه، فهي أن منهجية الكتاب يف تناوله للموضوعات متيزت بالتكرار 
آلراء مالك بن نيب، وأحيانا آلراء ابن خلدون، وكان بإمكان املؤلف أن يفرد فصاًل خاصًا للنظريات املتعلقة بفلسفة 

ن كتابة املراجع يف هناية الكتاب حتتاج إىل ذكر الناشر ومكان النشر احلضارة عند بعض الفالسفة الذين ذكرهم، مث إ
 وسنة النشر، فقد اكتفى املؤلف أحياناً بذكر املؤلف واسم الكتاب.

ولكن الكتاب رغم ذلك يعد إضافة جديدة إىل املكتبة اإلسالمية، وتعريفًا بفكر مفكر إسالمي، عايش احلضارة 
مية هي األمل الوحيد إلنقاذ البشرية من ويالت الدمار والعنصرية واحلروب. وأن إنقاذ الغربية، فرأى أن احلضارة اإلسال

 العامل اإلسالمي ال يتأتى إال بإحياء الفكر اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية عمالً وفعالً وتطبيقاً.
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