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برزت يف األوساط الثقافية مقولة وجود عالقة بني دعوى امتالك احلقيقة وبني اإلرهاب، 

 .ولذلك عمد بعضهم إىل القول بنسبية احلقيقة ليكون أسلوباً أمثل للعيش املشرتك
أردت يف هذا البحث دراسة هذه الفكرة لبيان أن الدين احلق ال ميكن أن يكون سبباً 

  .لإلرهاب
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Abstract: 
It is noticed in some circles the emergence of idea that there is 

correlation  between terrorism and the claim of  absolute truth. So, it is 
said that the best way of co-existence is to belief in the relativity of  truth.  

Here, I  sought to discuss this idea to prove that the truths of the 
religion may not be the ground of terrorism. 
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 االعتقاد الحقُّ واإلرىاب
 دراسة تحليلية نقدية

 :مقدمة البحث
بعد التوسع المتسارع لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في العصر الحديث، وتضاؤؿ مشكبلت السفر واليجرة وعقباتيما، 

وتزايد االحتكاؾ مع اآلخر ومواجيتو؛ ازدادت مسألة الموقؼ مف اآلخر المخالؼ أىميًة عّما كانت عميو مف قبؿ؛ إذ أصبح 
مشيد التعّدد العنصري والّديني والثقافي في العالـ اليـو أكثر حضورًا، السيما في مدٍف كثيرٍة مف العالـ الغربي التي اجتذبت 

إلييا قاطنيف ُجُددًا مف ذوي األدياف والثقافات األخرى، وقد بات ىؤالء يشكِّموف جزءًا ال يتجزأ مف نسيج تمؾ المجتمعات، وىـ 
 .ينشدوف مع السكاف األصمييف األمف واالستقرار في حياتيـ

 مف –بغض النظر عف طبيعة ىذا االختبلؼ - ومف الطبيعي أف تختمؼ المواقؼ مف العيػش المشػترؾ مع المخالؼ
ىذه المواقؼ المتنوعة يسيـ في تشكيميا . حيث التأثير والتأثر أو االنفتاح واالنغبلؽ، والقبوؿ والرفض أو التسامح والعداء

ـُ الثقافية التي يتمثميا األفراد في ىذه المجتمعات، وكذا الخبراُت والمعارؼ التي  عادًة مؤثراٌت كثيرٌة مف أىّميا الدِّيُف والقي
 .اكتنزتيا ذاكرتيـ عف اآلخريف الذيف يشاطرونيـ العيش في المجتمع نفسو

ـ في أمريكة وفي دوٍؿ أوروبيٍة أخرى توّترت العبلقة بيف 2001فبعد وقوع التفجيرات اإلرىابية في العاشر مف أيموؿ 
الغرب والمسمميف، وازدادت أمور حياتيـ تعقيدًا، وتوالت المضايقات عمييـ،  وبرزت في األوساط الثقافية ىذه المقولة؛ وىي 

 وبيف اإلرىاب، لذلؾ عمد بعض المثقفيف إلى القوؿ –السيما الحقيقة الّدينية - أّف ثمَّة عبلقًة ما بيف ادعاء الحقيقة واحتيازىا
وربما صّرح بعضيـ بأّف اعتقاد المسمميف بأّف . بنسبية الحقائؽ أو تشظيتيا، وعدُّوا ذلؾ أسموبًا أمثَؿ لمعيش المشترؾ اآلمف

ديَنيـ ىو الديُف الصحيُح الذي أنزَلو اهلل تعالى خاتمًا لميدي السماوي وَرَبَط الفوز والنجاح بو في الدنيا واآلخرة، ىو السبُب 
ثارتو يعتقُد أّنو محؽٌّ في اعتقاده، وبرغـ ما ُعِرَؼ عف - أّيًا كاف دينو- مع أّف كّؿ متديِّفٍ . الرئيُس في بعث اإلرىاب وا 

المسمميف عبر تاريخيـ الطويؿ مف التسامح مع اآلخر، ومف تخصيص أىؿ الكتاب الييود والنصارى بعبلقٍة ممّيزٍة عف 
لذا أردت فػي ىػذا البحث أف أبيِّػف خطَأ ىذه المقولة، وبأّف الدِّيف اإللييَّ الحؽَّ ال يمكف أف يكوف سببًا لمظمـ . غيرىـ

 .والعدواف، وأبيِّف فساَد ىذا الّربط بيف اعتقاِد حقِّيَِّة ىذا الدِّيف واإلرىاب، وبأّف لئلرىاب أسبابًا أخرى
 :وقد كانت خطتو عمى النحو اآلتي. اعتمدت في إعداد البحث عمى المنيج التحميمي والنقدي

 :المقدمة
 .نقض التشكيؾ في صحة المعارؼ لدى القدماء والمحدثيف: المبحث األول
 .الحقيقة الّدينية ومتعمَّقاتيا: المبحث الثانـي
 . مناقشة الدكتور إبراىيـ المصري:المبحث الثالث
 .مناقشة األستاذ روجر بوسي: المبحث الرابع
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 المبحث األول
 نقض التشكيك في صّحة المعارف لدى القدماء والمحدثين

لف نتحّدث عف االتجاىات والمذاىب في نظرية المعرفة؛ ألّف الحديث ىنا مقصوٌر فقط عمى مف شكََّؾ في إمكاف 
إننا ال ندري أىناؾ حقيقٌة أـ ال ؟ ومف ثَـّ انتقَد األدلػَة العقمية النظرية ولـ يعّوؿ عمييػا بوصفيا طريقًا : العمـ والمعرفة وقاؿ

 :لممعػارؼ االعتقاديػة، وىـ فريقاف
 : السَُّمِنيَّة -1

ـُ شيٌء إال مف طريؽ الحواس الخمس وتيدؼ إلى إبطاؿ العمـو النظرية، وتزعـ . وىي طائفة ىندية زعمت أّنو ال ُيْعَم
 .()بأّف  المذاىب كمَّيا باطمة

-  ثـ يضيؼ– يمزُميـ عمى ىذا إبطاؿ مذىبيـ؛ ألّف القوؿ بإبطاؿ المذىب مذىٌب   )): وَيُردُّ عمييـ البغدادي بقولو
بالنظر واالستدالؿ؛ لزميـ إثباُت النظر واالستدالؿ طريقًا إلى العمـ بصّحة : بماذا عرفتـ صّحة مذىبكـ ؟ فإْف قالوا: وقمنا ليـ
ْف قالوا. وىذا خبلؼ قوليـ. شيٍء ما ؛ قيؿ ليـ: وا  إّف العمـ بالحّس يشترؾ في معرفتو أىؿ الحواس السميمة فما باُلنا : بالحسِّ

 !ال نعرُؼ صّحَة قولكـ بحواسنا ؟
ذا تعارض القوالف ... لـ ينفصموا مّمف عكس عمييـ ىذه الّدعوى.. إنكػـ قد عرفتـ صّحة قولنا بالحػّس : فإف قالوا وا 

 .()((بطبل، وصّح أّف الطريؽ إلى العمـ بصّحة األدياف إنما ىو النظر واالستدالؿ
 ليس لمف ُيِنكُر النظر عمى َدفعو دليٌؿ سوى النظر، فدّؿ ذلؾ عمى لزـو النظر بما )): ومف َقْبُؿ قاؿ اإلماـ الماتريدي

 .() ((بو دَفَعو 
 :()وىـ ثبلث فئات: لسوفسطائيةا- 2
 وىـ الذيف ينكروف ثبوت الحقائؽ، ويزعموف أنيا تابعٌة لبلعتقادات حتى إف اعتقْدَنا الشيء جوىرًا :العندية- أ

ـُ ذلَؾ الشيء، أي  فجوىٌر، أو عرضًا فعرٌض، أو قديمًا فقديـٌ، أو حادثًا فحادٌث، فكؿُّ شيٍء إنما ىو بالنسبة إلى َمْف عنده ِعْم
ف باطبًل فباطؿٌ : بحسب نظرِه فيو        صاحب (ـ . ؽ410 – 480 )وىو مذىب  بروتا جورا س . إف حقًا فحؽٌّ، وا 
 ومعناىا أّف األشياء ىي بالنسبة إليَّ عمى ما تبدو لي، وىي بالنسبة لغيري (( اإلنساف مقياس كؿِّ شيء )): العبارة المشيورة

 .()عمى ما تبدو لو، وأنا إنساف وغيري إنساف
- وىـ الذيف ينكروف حقائؽ األشياء، ويزعموف أنيا أوىاـٌ وخياالٌت باطمٌة، وأّف إدراَؾ حقيقِة أيِّ شيء: العنادية -ب

وىذا ىو رأي . فوؽ مقدور البشر، وكؿُّ ما ندركو مف األشياء إنما ىو ظواىرىا المتغّيرة في كّؿ آف- عمى فرض وجودىا
 وحاوؿ أف يقيـ فيو الّدليؿ عمى القضايا ( في البلوجود ) الذي وضع كتابًا سّماه (ـ . ؽ375 – 480 )جورجياس 

                               
  .11 – 10 أصوؿ الديف لعبد القاىر  البغدادي ص ( )
 .11 المرجع السابؽ ص ( )
  10 كتاب التوحيد لمماتريدي ص ( )
 ، ونشأة الفكر الفمسفي في 126- 125 ، وتمييد لمفمسفة لمدكتور محمود حمدي زقزوؽ ص 23شرح العقائد النسفية لمتفتازاني ص :  انظر()

  . 163 – 162 / 1: اإلسبلـ لمدكتور عمي سامي النشار
  . 60 – 59تاريخ الفمسفة اليونانية ليوسؼ كـر ص :  انظر()
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إذا فرضنا : الثالثـة.إذا كاف ىناؾ شيء فاإلنساف قاصٌر عف إدراكو: الثانيـة. ال يوجد شيء:  األولـى:وىيالسوفسطائية الثبلث، 
 .()أّف إنسانًا أدرَكُو فمف يستطيع أف يبّمغو لغيره مف الناس

وىـ أصحاب .  وىـ الذيف ينكروف العمـ بثبوت شيء وال ثبوتو، ويزعموف أنيـ شاّكوف في أنيـ شاّكوف:الالأدرية- ج
 .() الذي ذىب إلى الشؾ المحض وأمسؾ عف الجـز بأيِّ شيٍء َأَحؽٌّ ىو أـ باطؿ(ـ . ؽ275 – 365 )بيروف 

ومّما سبؽ نجد أّف السوفسطائية تشكُِّؾ في الحسيات والعقميات جميعًا، ويجعموف الوىميات فقط مقياَس المعرفة 
وتبطؿ الحقيقة المطمقُة عندىـ لتحؿَّ محمَّيا الحقائؽ والمعارؼ المتعّددة بتعّدد حاالت الشخص الواحد، كما يبطؿ . اإلنسانية

 .الخطأ أيضاً 
- أي الّدليؿ العقمي-  إّنػا نجـز بالضرورة بثبوت بعض األشياء بالِعياف، وبعضيا بالبياف)): يردُّ التفتازانيُّ عمييـ بقولو

ْف تحّقؽ: ثـ يضيؼ قائبلً  فقد - والنفي حقيقٌة مف الحقائؽ لكونو نوعًا مف الحكـ- إّنو إْف لـ يتحّقؽ نفُي األشياء فقد ثبَت، وا 
 ((إنما يتُـّ عمى العنادية - أي ىذا اإللزاـ- وال يخفى أنو-: ثـ يقوؿ- ثبت شيٌء مف الحقائؽ، فمـ يصّح َنْفُييا عمى اإلطبلؽ

(). 
 .فقد اشتبو األمر لدييـ والتبس الحاؿ عمييـ فتوّقفوا- وىي أمثؿ الفريقيف حاالً - وأما البلأدرية

وقد بذلت محاوالت عديدة .  ولمذىب الشؾ تاريخ طويؿ منذ العصر اليوناني حتى اآلف)): ويقوؿ الدكتور زقزوؽ
عندما يزعـ الشاؾ أّف : وقد صّور بوخينسكي محاولة القدماء لنقض مذىب الشؾ عمى النحو التالي. لنقض ىذا المذىب

ىؿ أنت عمى يقيٍف مف صّحة ىذه القضية التي تّدعييا؟ فإذا : المرء ال يستطيع أف يعرؼ شيئًا فيمكف مجابيتو بسؤاؿ يقوؿ
كانت إجابتو باإليجاب فإّف ىذا يعني أّف ىناؾ شيئًا  يقينيًا، وأّف معرفة ىذا الشيء أمٌر ممكٌف، وعمى ذلؾ يكوف اّدعاء 

 .الشاؾ باستحالة المعرفة اّدعاًء باطبلً 
 فامتنع عف الكبلـ، وكاف يكتفي بتحريؾ إصبعو ولكف () ( إقراطيموس )وقد فطف لذلؾ أحُد شّكاؾ اليوناف وىو 

 الحظ أف إقراطيموس لـ يكف لو الحؽ أيضًا في تحريؾ إصبعو؛ ألّف ىذه الحركة تعني (ـ . ؽ 322 – 384 )أرسطو 
 .() ((التعبير عف رأٍي، والشاؾُّ ال يجوز أف تكوف لو آراء 

 إذا كانت روح الُحْسَبانيِّ ال تَِقرُّ عمى شػٍي، ويؤمف بما قالو وال يؤمف بو أيضًا، فكيؼ يمتػاز )): وكاف أرسطو يقوؿ
 1632 ) ( اسػبينوزا ) ىو أبمػغ مػف قػوؿ    )):  وُيعمُِّؽ عميػو الشػيخ مصطفى صبػري بقولو((مثُؿ ىػذا اإلنسػاف عمى النبات؟ 

 .() ((واجب الحسبانيِّ السكوت :  بعد أرسػطو بعشػريف قػرنػاً () (ـ 1677 –

                               
  . 61المرجع السابؽ ص :  انظر()
 . 260 – 259تاريخ الفمسفة اليونانية ليوسؼ كـر ص :  انظر()
 . 24 – 23 شرح العقائد النسفية لمتفتازاني ص ()
ولعمو كاف في أواسط عمره . في أفبلطوف الفتى- فيما يرى أرسطو- مف أثينا طوّر صورة متطرفة مف فمسفة ىرقميطس، وأّثر:  إقراطيموس()

 . 69الموسوعة الفمسفية المختصرة ص : انظر. (ـ . ؽ410 )حوالي 
  . 125 تمييد لمفمسفة لمدكتور محمود حمدي زقزوؽ ص ()
دروس في تاريخ :  انظر. (األخبلؽ  )و  (الرسالة الّدينية السياسية  ): ومف أىـ ما خّمؼ لنا. ىو فيمسوؼ الييود في التاريخ الحديث:  اسبينوزا()

  .168 – 166الفمسفة لمدكتور إبراىيـ مدكور واألستاذ يوسؼ كـر ص 
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 399 – 469 )سقراط :  وبفضؿ األقطاب الثبلثة الذيف أحرزوا قصب الشيرة والمكانة الممتازة في فمسفة اليوناف))
 وأرسطو، السيما سقراط الذي ىـز الحسبانييف بمبدأ التناقض توجييًا لسبلحيـ ىذا (ـ . ؽ347 – 427 ) وأفبلطوف (ـ .ؽ

 .() ((عمى أنفسيـ 
ومنذ عصر الشّكاؾ اليونانييف مف القرف الرابع إلى القرف الثاني قبؿ الميبلد ومذىب الشؾ يعود إلى الظيور في 

 .() ( ـ 1592 – 1533 )ومف أكبر شّكاؾ عصر النيضة مونتني . ()تاريخ الفكر آنًا بعد آف
ومف الواضح أّف الشؾ الذي سبؽ الحديث عنو، والذي ينكر إمكاف المعرفة يختمؼ اختبلفًا تامًا عف نوٍع آخَر مف 
؛ إذ أّف ىذا الشؾ المنيجيَّ أو الفمسفيَّ ال يرفض الحقيقة، وال ينكر قدرة  الشؾ يسّمى الشػؾ اإلداريَّ المنيجيَّ أو الفمسػفيَّ

نما ىو كما يقوؿ ديكارت   وسيمٌة لمحصوؿ عمى معرفة الحقيقة معرفًة أكثَر )): (ـ1650 – 1596)اإلنساف عمى المعرفة؛ وا 
 الشكوؾ ىي الموصمة إلى )): ( ىػ 505 ت )أو مجرُد طريٍؽ لموصوؿ إلى الحقائؽ كما يقوؿ الغزالي . () ((وضوحًا 

فيذا الشؾ ضروريٌّ . () ((الحقائؽ، فمف لـ يشّؾ لـ ينظر، ومف لـ ينظر لـ يبصر، ومف لـ يبصر بقي في العمى والضبلؿ 
 .ولو أىميتو عند كّؿ باحث عف الحقيقة

وفي مقابؿ مذىب الشؾ نجد مذىب التيقف أو المذىب االعتقادي أو القطعي الذي يذىب إلى القوؿ بقدرة اإلنساف ببل 
وقد . وأصحاب ىذا المذىب بصفٍة عامٍة ىـ أصحاب المذىب العقمي والمذىب التجريبي. حدود لموصوؿ إلى معارؼ يقينية

كاف كؿٌّ منيما يعتقد اعتقادًا جازمًا في مصدر المعرفة الذي يأخذ بو، وبقدرة اإلنساف عمى أف يكتسب مف ىذا المصدر 
 .()معرفًة يقينيًة ال نياية ليا

 – 1638 ) ومالبرانش ( ـ 1716 – 1646 ) لقد كاف لممذىب العقمي برئاسة ديكارت وتبلميذه سبينوزا وليبنتز ))
 وجوٌد واضح في الفمسفة الحديثة في الغرب، واستمر المذىب قائمًا إلى أف زاحمو المذىب التجريبيُّ الحسيُّ ( ـ 1715

المرحمة الماديُّ اآلليُّ وكاد أف يطمس معالمو بعد أف سادت المادية التجريبية وسيطرت الفمسفة األمريكية واألوروبية في 
 رئيس ( ـ 1704 )ويعدُّ جوف لوؾ المتوفى سنة ... األخيرة مف العصر الحديث، وطبعت الحضارات الغربية بطابعيا ىذا

 .() ((فبلسفة المذىب التجريبي 

                                                                                                        
  (.238 / 2 ):  موقؼ العقؿ والعمـ والديف لمصطفى صبري()
 . المرجع السابؽ المكاف نفسػػػو()
 .414 الموسوعة الفمسفية المختصرة ص ()
 .125 دروس في تاريخ الفمسفة لمدكتور إبراىيـ بيومي مدكور واألستاذ يوسؼ كـر ص ()
 .154دروس في تاريخ الفمسفة لمدكتور مدكور واألستاذ كـر ص : وانظر أيضاً . 127تمييد لمفمسفة لمدكتور محمود حمدي زقزوؽ ص :  انظر()
 .409 تمييد لمفمسفة لمدكتور زقزوؽ نقبًل عف ميزاف العمؿ لمغزالي ص ()
، ومدخؿ نقدي لدراسة الفمسفة لمدكتور محمد عبد اهلل الشرقاوي ص 133 – 130تمييد لمفمسفة لمدكتور محمود حمدي زقزوؽ ص :  انظر()

256.  
 .260 مدخؿ نقدي لدراسة الفمسفة لمدكتور الشرقاوي ص ()
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لما صّح شيٌء مف العمـو والمعارؼ، ولما أمكف أف -  بشروط معينة–وأقوؿ أخيرًا لوال الوثوؽ بالحسِّ والعقؿ معًا 
 .ترتقي عمـو اإلنساف ومعارفو، وال اليقيف بيا

، وشرعيٌّ : ثـ إّف العمـو النظرية نوعاف . ()وكؿُّ واحٍد  منيما ُمْكَتَسٌب لمعاِلـِ بو، وواقٌع لو باستدالٍؿ منو عميو. عقميٌّ
ف تناوؿ الحقيقة مطمقًا إال أّف المراَد في النياية الحقيقة الدينية  .والبحث وا 

 المبحث الثانـي
 الحقيقة الّدينّية ومتعلَّقاتها

 :اختالف أسلوب البحث عن الحقيقة بين المتكّلمين والفالسفة -1
 إف كنت ناقبًل )): يتمّخص المنيج العممي لمبحث عف الحقيقة عند عمماء المسمميف في قاعدٍة جميمٍة وىي قوليـ

فأما ما قد .  ذلؾ أّف موضوع البحث ال يخمو دائمًا مف أف يكوف خبرًا منقواًل، أو دعوى مزعومة((فالصّحة، أو مّدعيًا فالّدليؿ 
وأما ما يكوف منو اّدعاًء، فإّف . يكوف منو خبرًا فإّف البحث فيو ينبغي أف يكوف محصورًا في تحقيؽ النسبة بينو وبيف مصدره

ولكّؿ . البحث فيو ينبغي أف يّتجو إلى األدلة العممية المنسجمة معو والتي مف شأنيا أف تكشؼ عف مدى صدؽ ىذا االّدعاء
 .()نوٍع مف الّدعاوى نوع مف األدلة العممية يناسبيا

ومف جممة ما أوحاه اهلل تعالى إليو الحقائؽ االعتقادية .  أنو رسوؿ اهلل، ويتمّقى الوحي منو تعالىوقد اّدعى محمد 
وبداللة .  صادٌؽ في دعواه بداللة المعجزة القرآنية التي أّيده اهلل تعالى بياوقد قاـ الّدليؿ القاطع عمى أنو . اإلسبلمية

ُقل لَِّئِن  : قاؿ تعالى.  ال يمكف أف يكوف كبلمًا لمخموؽ( القرآف )األدلة العقمية األخرى القاطعة في أّف ما اّدعاه مف الوحي 
 : وقاؿ تعالى. [88/ اإلسراء ]  ً اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن يَْأُتوْا ِبِمْثِل َىـَذا اْلُقْرآِن الَ يَْأُتوَن ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا

َنا بـَْعَض اأَلقَاِويل : وقاؿ تعالى. [4 -3/النجـ ]  ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى  أَلَخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمين} َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
  ثُمَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوتِين َفَما ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِين   [  47 -44/الحاقة.] 

وأما الشرط الثاني وىو الثقة بأّف المنقوؿ عف . وبيذا تحّقؽ أحد الشرطيف السابقيف وىو الثقة بالمصدر المنقوؿ منو
.    ىذا المصدر قد ُنِقَؿ بأعمى درجات الّصحة والتوثيؽ؛ أي بالتواتر، مّما يدفع عنو أيَّ شائبة شؾٍّ أو توُىـٍ في صّحتو

، سواٌء أكانت متضمَّنًة في وبناًء عمى ذلؾ فالحقائؽ االعتقادية اإلسبلمية منقولة بطريقة يقطع بصحتيا عف الرسوؿ 
 .القرآف الكريـ المنقوؿ بالتواتر أـ بالسنة النبوية المتواترة

ولقد خاض عمماء الكبلـ في بحث تمؾ الحقائؽ عف طريؽ العقؿ والفكر المجرد، دوف أف يضعوا الخبر الصادؽ 
نما مف أجؿ أف يشّقوا إلى اليقيف بيا طريقًا آخر مف . واسطًة بينيا وبينيـ ولكف لـ يكف ذلؾ مف أجؿ أنو السبيؿ الوحيد، وا 

 ولو تعريفاٌت عدٌَّة نختار منيا () ((عمـ الكبلـ))وُعِرؼ العمـ المتعّمؽ بذلؾ باسـ . ()البحث إلى جانب طريؽ الخبر الصادؽ
عمـٌ يتضّمف الحجاَج عف العقائد اإليمانية باألدلة العقمية، والردَّ عمى المنحرفيف )): منيا تعريؼ العبلمة ابف خمدوف لو بقولو

                               
  .9أصوؿ الديف لمبغدادي ص :  انظر()
 .32 -31 انظر كبرى اليقينيات الكونية لمدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي ص ()
 .36 – 35 انظر المرجع السابؽ ص ()
 . ثّمة تسميات أخرى لو لكف ما ذكرناه مف أشيرىا()
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، وأّنو في . () ((في االعتقادات عف مذاىب السمؼ وأىؿ السنة وواضح مف التعريؼ السابؽ أّف الغرض مف ىذا العمـ دفاعيٌّ
نياية األمر ال ييدؼ إلى الكشؼ عف جديٍد بقدر ما ييدؼ إلى الدفاع عف عقيدٍة قائمٍة بالفعؿ يرى أّف مف واجبو الّدفاع 

؛                 يقوؿ األسػتاذ أحمد ()وبيذا يختمؼ أسموب البحث عف الحقيقة لدى المتكّمميف عنو لدى الفبلسفة. ()عنيا
أما ...  إّف المتكّمميف اعتقدوا قواعد اإليماف وأقروا بصّحتيا و آمنوا بيا ثـ اتخذوا أدّلتيـ العقمية لمبرىنة عمييا)): أميف

الفبلسفة فيـ يبحثوف المسائؿ بحثًا مجّردًا ويفرضوف أّف عقوليـ خاليٌة مف مؤثراٍت، ومف اعتقاداٍت ثـ يبدؤوف النظر 
ومف ىنا تضاربت آراؤىـ وأقواليـ، ولـ يتّفقوا فيما بينيـ عمى رأٍي في المسائؿ التي . () ((منتظريف ما يؤدي إليو البرىاف 

 .خاضوا فييا
 :األدلة المعتمدة في المعارف االعتقادية الّدينية -2

، وأّف المعارؼ  يقّرر أكثر المتكمميف أّف الّدليؿ العقميَّ مقبوؿ في المسائؿ االعتقادية إلى جانب الّدليؿ السمعيِّ
وربما بالغ بعضيـ في االعتماد عمى الدليؿ العقمي عمى حساب الّدليؿ النقمي . الكبلمية تستمد مف العقؿ ومف النقؿ جميعاً 

وليس مف مقصد البحث تفصيؿ ذلؾ، بؿ المقصد أْف نشير إلى أّف أصوؿ الدِّيف العقدية ثابتٌة إما . ()كما ىو شأف المعتزلة
ومّمف نّص عمى ذلؾ البكيُّ عند حديثو عف أىؿ النظر العقمّي والصناعة الفكرية مف . باألدلة العقمية أو النقمية أو بيما معاً 

، وفي () وىـ متّفقوف في المبادئ العقمية في كؿِّ مطمٍب يتوّقؼ السمع عميو)): أىؿ السنة وىـ األشعرية والماتريدية قاؿ
 .() ((، والعقمية والسمعية في غيرىما()المبادئ السمعية فيما يدرؾ العقؿ جوازه فقط

ذا - كما سبؽ ذكره- وقد ُيْعَتَمُد عمى العقؿ في اتخاذ المعجزة دليبًل عمى صّحة الرسالة  ال سيما المعجزة القرآنية، وا 
ما ثبتت الرسالة تحّقؽ الوحي اإللييُّ الصادؽ، ووجب تصديؽ النبيِّ فيما يخبر بو عف رّبو وعمى رأس ذلؾ المعتقدات 

َوالَ تـَْقُف َما  : قاؿ تعالى. وعمى كّؿ حاٍؿ أمرنا اإلسبلـ أف ال نقيـ معتقداتنا إال عمى دليٍؿ عمميٍّ  عقميًا كاف أو نقمياً . الّدينية
 فَاْعَلْم أَنَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو  : وقاؿ تعالى.[36/ اإلسراء ]   لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوال

 .كي نكوف مف أىؿ المراتب العالية الحائزيف عمى العمـ، ال مجرد أتباعٍ  مقمِّديف [19/ محمد ]
لَْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا  : أركاف اإليماف بقولو تعالىأو أركاف العقيدة اإلسبلمية معظـ القرآف الكريـ  ذكر وقد

 177: البقرة ] ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْ ِرِب َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَـْوِم ااِخِر َواْلَم ِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّينَ 
 بـَْيَن َأَحٍد مِّن  َوَم ِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو الَ نـَُفرِّقُ بِالّلوِ  ِبَما أُنِزَل ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن الرَُّسولُ  آَمنَ   :، وبقولو[

                               
  .507 المقدمة البف خمدوف ص ()
 .178المدخؿ إلى دراسة عمـ الكبلـ لمدكتور حسف محمود الشافعي ص :  انظر()
 .126 المرجع السابؽ ص ()
  (.18 / 3 ) ضحى اإلسبلـ ()
 .127المدخؿ إلى دراسة عمـ الكبلـ لمدكتور الشافعي ص :  انظر()
ثبات العمـ والقدرة واإلرادة لو تعالى() وأساس ىذه الفكرة . وبالجممة كؿ ما توّقؼ ثبوت الشرع عميو ال يعمـ إال بالعقؿ.  كمطمب وجود اهلل تعالى، وا 

: انظر. ىو أنو ال يمكف االستدالؿ بالسمع عمى ىذه المطالب، وأف إثباتيا بو يؤدي إلى الدور، وذلؾ ألف ثبوت الشرع يتوقؼ عمى إثباتيا
 .157 – 154وانظر مناقشة ىذه الفكرة بشكؿ موسع في المدخؿ إلى دراسة عمـ الكبلـ ص . 180االقتصاد في االعتقاد لمغزالي ص 

 مف ىذا القبيؿ تفاصيؿ أحواؿ اآلخرة والمعاد الغيبية التي ال يقبؿ فييا إال الدليؿ السمعي، وال دور لمعقؿ فييا إال الحكـ بجوازىا، ومتى أخبر ()
  (.164 / 1 )انظر التفسير الكبير لمفخر الرازي . الصادؽ عف وقوع ما ثبت في العقؿ إمكاف وقوعو وجب القطع بو

 .164 – 163 / 1 تحرير المطالب لما تضمنتو عقيدة ابف الحاجب ألبي عبد اهلل البكي الكومي ()
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 أركاف  حديث الرسوؿ ذكر كما [. 285: البقرة ]  اْلَمِصيرُ  َوقَاُلوْا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك رُُّسِلوِ 
أْف تؤمف باهلل ومبلئكتو :  عف اإليماف؟ قاؿأخبرني }: اإليماف الستة في حديث جبريؿ المشيور، وقد جاء فيو قولو

 .(){ خيره وشره بالقدروكتبو ورسمو واليـو اآلخر وتؤمف 
 
 :ِذْكُر جملٍة من الحقائق االعتقادية ذات الصلة بالبحث – 3  

 :يتفّرع عف أركاف اإليماف اآلنفة الذكر جممة مف الحقائؽ االعتقادية التي تعّبدنا اهلل تعالى بيا منيا
ُىَو الَِّذي  : قاؿ تعالى.  ىو الّديف الحؽُّ الكامؿاإليماف بأف اإلسبلـ الذي أنزلو اهلل تعالى عمى النبي محمٍد  -1

يِن ُكلِِّو وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت  : وقاؿ تعالى [28/ الفتح ] َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
يَن ِعنَد الّلِو اإِلْساَلُم  : وقاؿ تعالى [ 3:المائدة ] َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا فعقيدة اإلسبلـ  [19: آؿ عمراف] ِإنَّ الدِّ

يِن َما َوصَّى  :  قاؿ تعالى. ىي عقيدة الحؽ التي أتى بيا جميع األنبياء والرسؿ السابقيف، لـ تختمؼ ولـ تتغّير َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ
يَن َوالَ تـَتَـَفرَُّقوا ِفيوِ  َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ َنا بِِو ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ ،  وقاؿ تعالى عمى [13/ الشورى  ]  بِِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ

سماعيؿ عمييما السبلـ  وقاؿ تعالى عف [128/ البقرة ] رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك  : لساف إبراىيـ وا 
 [. 111: المائدة ]    َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي قَاُلَوْا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَـَّنا ُمْسِلُمون : حواريي عيسى عميو السبلـ

َهاًجا  : قاؿ تعالى. والشرائع وحدىا ىي التي تتغّير وتتبّدؿ بما يناسب أحواؿ الناس وتطّورىا  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما  :    وقد جعؿ اإلسبلـ اإليماف بجميع األنبياء والرسؿ ركنًا مف أركاف اإليماف قاؿ تعالى. [48/ المائدة ]

  أُنِزَل ِإلَْيِو ِمن رَّبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِو َوَم ِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو الَ نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِو َوقَاُلوْا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصير
  [.285/ البقرة ]

وىذا خبلفًا .  بأف يوّجو دعوتو لمناس جميعًا، ال لقومو فقطاإليماف بأّف اهلل تعالى أمر رسولو محمدًا  -2
ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّلِو ِإلَْيُكْم   :قاؿ تعالى مخاطبًا إيَّاه . لؤلنبياء السابقيف الذيف كانت دعوتيـ ألقواميـ فحسب

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  : وقاؿ تعالى [28/ سبأ ]  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا : وقاؿ تعالى [158/ األعراؼ ] َجِميًعا 
 [.107/ األنبياء ]   رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمين

مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم  : قاؿ تعالى.  خاتمُة الشرائع السماوية وناسخًة ليااإليماف بأّف رسالة نبينا  -3
َر اإِلْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي ااِخَرِة ِمَن  : وقاؿ تعالى  [40/ األحزاب ] َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن  َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ

 : وليذا تكّفؿ اهلل تعالى بحفظو وحفظ كتابو وصيانتو مف كّؿ تغييٍر أو تحريٍؼ أو تبديٍؿ بقولو، [85/ آل عمران ] اْلَخاِسرِين
 .وىي ميزة لـ يحظ بيا أيُّ كتاٍب سماويٍّ قبمو. [9/ الحجر ]   ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظون

ذا كانت تمؾ المعتقدات لـ تتسبب في بعث العنؼ واإلرىاب طيمة خمسة عشر قرنًا َخَمْت بشيادة التاريخ، فيؿ مف  وا 
 .وىذا ما سنناقشو في ىذا البحث! المعقوؿ أف تكوف ىي السبب الباعث لذلؾ في ىذا العصر؟

 :حكم المصيب في االعتقاد من غير دليل -4
وأما . أما األّوُؿ فمْسِمـٌ مثاٌب باالتفاؽ. المصيُب في االعتقاد إما أف يكوف مستندًا إلى الدَّليِؿ، أو إلى محِض التقميد

ال يكفي في الدِّيف اعتقاُد الحؽِّ مف غير دليٍؿ؛ إذ المطموب إنما ىو : فمنهم من قال )): الثاني فقد اختمؼ فيو المتكّمموف
 .االعتقاد القاطع، وال قطَع مع التقميد

                               
( وأخرجو مف حديث . ( 8رقـ  )بياف اإليماف واإلسبلـ واإلحساف : أخرجو مسمـ بيذا المفظ في كتاب اإليماف، باب. عمر بف الخطاب مف حديث  (

  (.50رقـ  ) عف اإليماف واإلسبلـ واإلحساف وعمـ الساعة سؤاؿ جبريَؿ النبي :  البخاري بنحوه في كتاب اإليماف، بابأبي ىريرة 
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ْف كاف مف غير دليؿٍ ومنهم من خالف في ذلك فإّنا نعمـ بالضرورة أّف أكثر . وىو األظهر. ، واكتفى بمجّرد االعتقاد، وا 
النظر  لـ يكونوا عارفيف بالمسائؿ األصولية عف نظٍر ودليٍؿ؛ إذ لـ يكونوا مف أىؿ مف دخؿ اإلسبلـ عمى عيد رسوؿ اهلل 

ولو توّقؼ اإلسبلـ عمى اعتقاد ىذه المسائؿ بالنظر والدليؿ لما حكـَ .  يحكـ بإسبلميـواالستدالؿ، ومع ذلؾ كاف النبي 
وعمى ىذا جرى الصحابة والتابعوف وىمـ جرا إلى عصرنا ىذا في . بإسبلميـ دوف تحّققِو، ولمـز مف ذلؾ تكفيُر أكثر الصحابة

 .() ((الحكـ بإسبلـ العواـ، وآحاد الطََّغاـ الذيف ال أصالَة ليـ في العمـ، وال أنيسػة ليـ بالنظر واالستدالؿ
سرافًا طائفٌة مف )): واستنكر الغزاليُّ قوَؿ طائفٍة مف المتكمميف الذيف ال يقبموف إيماف المقمِِّد بقولو ِمْف أشدِّ الناس غمُّوًا وا 

. المتكّمميف كّفروا عواـ المسمميف، وزعموا أّف َمْف ال يعرؼ الكبلـ بمعرفتيـ، ولـ يعرؼ العقائد بأدّلتيـ التي حّرروىا فيو كافر
 . () ((وجعموا الجنة وقفًا عمى شرذمة يسيرة مف المتكّمميف... فيؤالء ضّيقوا رحمة اهلل تعالى الواسعة عمى عباده

قد أوضح البغداديُّ المراَد مف : يقال.  فما معنى ما ُحكي عف اإلماـ األشعري بأّف المقمَِّد ال يكوف مؤمنًا؟:وإن قيل
ْف لـ يسمِّو عمى اإلطبلؽ مؤمناً )): كبلـ األشعريِّ بقولو أي أنو ال () (( ليس المعتَِقُد لمحؽِّ بالتقميد عنده مشركًا وال كافرًا، وا 

 .()يكوف مؤمنًا عمى الكماؿ كما في ترؾ األعماؿ
وواضح أنو ال يمـز مّما ذكر ىنا نفُي صحِة القوؿ بعدـ كفاية التقميد لبعض األشاعرة، وىو عمى كؿِّ حاٍؿ قوٌؿ مرجوح 

إف جـز المقمِّد بصّحة قوؿ :  قاؿ(ىػ771ت )والخبلؼ مع أصحابو يرجع إلى المفظ كما حّققو التاج السبكي   . كما مرَّ 
المقمَّد جزمًا قويًا بحيث لو رجع المتبوع لـ يرجع التابع، كفاه التقميد في اإليماف لكنو عاٍص بترؾ النظر إْف كاف فيو أىميٌة 

ال فبل ْف لـ يجـز المقمُِّد بصدؽ قوؿ المقمَِّد جزمًا قويًا قاطعًا، بأْف كاف جازمًا لو رجع مقمَُّدُه لرجع ىو، لـ ينفعو تقميده. وا   .()وا 
 .()فظير مما سبؽ أّنو ال خبلؼ بيف أىؿ السنة في أّف اإليماف عف عمـٍ يقينيٍّ عف موجٍب أتُـّ وأكمؿ

 :حكم المخطئ في االعتقاد -5
وا عمى عدـ قبوؿ الحؽِّ بعد ظيوره :  مف المسمَّـ بو عند المسمميف:المعاندون (1 أّف الكفار المعانديف الذيف أصرُّ

 .ليـ مخمدوف في النار، ال ينقطع وعيدىـ
 :   وىـ قسماف:غير المعاندين (2

 .َمْف بالغ في االجتياد والنظر في معجزة النبيِّ لكف مع ذلؾ لـ تمح لو دالئؿ الحؽ، ولـ ييتد إلى اإلسبلـ: األول
ـَ بالنبوِة وتكاسَؿ، فأىمؿ طمب الحؽ وقّصر:الثاني  . َمْف َعِم

 إلى أّف األوؿ معذوٌر ألّنو أّدى ما وجب عميو مف () وذىَب الجاحظ. والمذىب المعتمد فييما أّنيما كالمعاند
 فزعـ أّف كؿَّ مجتيٍد في العقميات مصيٌب، كما في فروع ()وزاد عبيُد اهلل بُف الحسِف الَعْنَبريُّ . االجتياد؛ فأّداه إلى ما اعتََقَده

 . ()ويمـز مف مذىبو أف ال يكوف أحٌد مف المخالفيف في الّديف مخطئاً . ()الشريعة

                               
، وأصوؿ الديف  لعبد القاىر (164 – 163 / 1)أبكار األفكار : ، وانظر أيضاً (111 – 110/ 5 ) أبكار األفكار في أصوؿ الديف لآلمدي ()

لجاـ العواـ عف الكبلـ لمغزالي ص 255 - 254البغدادي ص   .117 – 116، وا 
 .97 فيصؿ التفرقة بيف اإلسبلـ والزندقة لمغزالي ص ()
 .255 أصوؿ الديف لمبغدادي ص ()
 (.265 / 2) انظر شرح المقاصد لمتفتازاني ()
 (.174 / 1)عوف المريد لشرح جوىرة التوحيد لعبد الكريـ تتاف ومحمد أديب الكيبلني :  انظر()
  (.266 / 1)تحرير المطالب لما تضّمنتو عقيدة ابف الحاجب ألبي عبد اهلل البكي الكومي :  انظر()



 12 

والحؽُّ أّف ما ذكَرُه الجاحظ غيُر ممتنٍع عقبًل، ولو ورَد بو الشرع لما كاف ممتنعًا أيضًا، غير أّف الشرع قد ورد بالذَّـ ))
ولـ َيْعِذْر أحدًا مف الكفاِر، ولـ يفصؿ بيف المجتيد العاجز وغيره في ذلؾ، مع عممنا بأّف ... عمى الكفر، والعقاب عميو

، وأف أكثر الكفار كانوا إما مجتيديف عاجزيف عف إدراؾ الحّؽ، أو مقمِّديف آلبائيـ غيَر : المعاند العارؼ لمحّؽ مّما يقؿُّ
 . ، وىؤالء ىـ األكثروفعارفيف بوجوب النظر المؤّدي إلى معرفة الرسوؿ 

  َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّار : ويدؿُّ عمى وعيدىـ وذمِّيـ مع ظنيـ أّنيـ عمى الحؽ قولو تعالى
 :     وقولو تعالى [23/ فصمت ]  َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظََننُتم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم فََأْصَبْحُتم مِّْن اْلَخاِسرِين : وقولو تعالى [27/ ص ]

 .() ((إلى غير ذلؾ مف اآليات [18/المجادلة]  َوَيْحَسُبوَن أَنَـُّهْم َعَلى َشْيٍء َأالَ ِإنَـُّهْم ُىُم اْلَكاِذبُون
تكميٌؼ ليـ بما ال - ماداموا عاجزيف عف إدراؾ الحؽ بعد النظر والمبالغة في االجتياد- إّف عقابيـ : فإن قيل

 [.286البقرة ] الَ ُيَكلُِّف الّلُو نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  : يطاؽ؛ وقد قاؿ اهلل تعالى
 التكميُؼ باعتقاد الحّؽ حاصٌؿ، وال ُيَسمَّـُ أّف ذلؾ تكميٌؼ ليـ بما ال يطاؽ؛ فإنو ممكٌف ليـ؛ إذ األدلة عمى الحّؽ :يقال

 لو سّممنا أّنو تكميٌؼ ليـ بما ال يطاؽ، فإّف عجزىـ :وأقول. ()منصوبٌة وظاىرٌة، والعقُؿ الذي بو المعرفة حاضٌر عتيٌد لدييـ
وعندئٍذ يدخموف . عف إدراؾ الحؽ في تمؾ الحالة دليٌؿ عمى أّف ثّمة قصورًا في تبميغيـ، وال تقـو عمييـ الحجة في ىذا الببلغ

َعَث َرُسوال : تحت قولو تعالى بِيَن َحتَّى نـَبـْ  َوُأوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكم بِِو َوَمن بـََلغَ  : وقولو تعالى [15/اإلسراء ]  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 [ 19/األنعاـ.] 

الظاىر أّف مف بمغتو الدعوة محّرفة مشوىًة بالمنفرات والمكذبات مف أباطيؿ المضمِّميف )): ومف ىنا قاؿ بعض العمماء
يكوف حكُمُو حكـَ َمْف لـ تبمغو الّدعوة أصبًل، الميـ إال أف تموح لو شمس الحقيقة مف وراء سحب الكتماف والتمبيس، ثـ لـ 

 .() ((يفتح ليا عيف بصيرتو وأعرض عف النظر فييا مع قدرتو عمى ذلؾ، فإنما إثمو عمى نفسو
إما أف يريَد بو اإلصابَة في االجتياد؛ أي أنو َأَتى بما ُأِمَر : بأّف كؿَّ مجتيٍد في العقميات مصيبٌ :  وأما قوُؿ العنبري))

ما أْف يريد بو اإلصابة في نفِس المجَتَيِد فيِو، وأّف ما اعتَقَدُه عمى وفِؽ .  بو مَف االجتياد؛ والذي ىو منتيى مقدوره وا 
ما أف يريَد بو أنو معذوٌر غيُر آثـٍ كما ىو مذىب الجاحظ . اعتقاِدهِ   .أو معنى آخر. وا 

 .فيو حؽٌّ غير أّنو ال يمتنع مع ذلؾ الذُـّ والعقاب؛ لعدـ إصابِة الحِؽ في المعتَقد كما سبؽ: فإف كاف األوؿ

                                                                                                        
انظر األعبلـ . ىػ 255مات سنة . الحيواف، والبخبلء، والبياف والتبييف: مف تصانيفو.  ىو أبو عثماف، عمرو بف بحر البصري المعتزلي()

 (.74 / 5)لمزركمي 
أنو  (ثقاتو)نقؿ محمد بف إسماعيؿ األزدي في : كؿ مجتيد مصيب، قاؿ ابف حجر في التيذيب: لكف عابوا عميو قولو.  قاضي البصرة فقيو ثقة()

والتيذيب البف  (4/192)األعبلـ لمزركمي : انظر. ىػ168توفي بالبصرة سنة . واهلل أعمـ. رجع عف المسالة التي ذكرت عنو لما تبيف لو الصواب
 (. 8 – 7 / 7)حجر 

 (.309 – 8/307)وشرح المواقؼ لمجرجاني (5/107)أبكار األفكار في أصوؿ الديف لآلمدي :  انظر()
 (.6/236)البحر المحيط لمزركشي:  انظر()
 (.108 – 5/107) أبكار األفكار في أصوؿ الديف لآلمدي ()
 (.5/108)المرجع السابؽ :  انظر()
 .190 المختار مف كنوز السنة النبوية لمدكتور محمد عبد اهلل دراز ص ()
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ف كاف الثاني فيو محاؿ قطعًا؛ فإّف ذلؾ مّما يوجب كوف العاَلـِ في نفس األمر قديمًا حادثًا عند اختبلؼ : وا 
. المجتيَديف فيو؛ إذا أّدى اجتياد أحدىما إلى ِقَدِمو واآلخر إلى حدوثو، وكذلؾ في كِؿ مسألٍة عقميٍة مف المسائؿ األصولية

ُر أف يكوَف الحؽُّ فيِو النفُي واإلثبات معًا، ويستحيُؿ وروُد الشرِع بو  ...واألمر الحقيقيُّ الذاتيُّ ال ُيَتصوَّ
ف كاف الثالث   .فيو باطؿ بما سبؽ: وا 
ف كاف الرابع  قامة الّداللة عميو: وا   .() ((فبل بّد مف تصويره وا 

محجوجاف باإلجماع قبمكما :  أنتما أوالً )):  في الرّد عمى الجاحظ والعنبري حينما قاؿ(ىػ794ت )واختصر الزركشي 
ف . إذا أردتما بذلؾ مطابقة االعتقاد لممعتِقد فقد خرجتما عف حّيز العقبلء، وانخرطتما في سمؾ األنعاـ: وثانياً . وبعدكما وا 

فالبراىيف العقمية مف الكتاب والسنة واإلجماع - كما نقؿ عف الجاحظ- أردتما الخروج عف عيدة التكميؼ ونفي الحرج
 .()((الخارجة عف حدِّ الحصر تردُّ ىذه المقالة

 ؟ىل العفو عن الكفر جائز عقالً أم ال -6
 .وذىب الشيخ األشعري ومف تابعو إلى أنو يجوز. ذىب مشايخ الحنفية إلى أّف العفو عف الكفر ال يجوز عقبلً 

 استدؿ مشايخ الحنفية بأّف ِحْكَمَة اهلل تعالى توجب العقاَب عمى مف اعتقد الكفَر والتزَمُو، وأْف ليس في الحكمة عفُو ))
، فعمى ()والذي يدؿُّ عمى أّف الحكمة توجُب ما ذكرنا أّف الكفر لنفسو قبيٌح؛ ال يحتِمَؿُ  اإلطبلَؽ وال رفَع الحرمةَ . عف مثِمو

 ...ذلؾ عقوبتو ال ُيْحَتَمُؿ في الحكمة رفُعيا، والعفو عنيا
ُهْم فَِإنَـُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْ ِفْر َلُهْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيم : واستدؿ مشايخ األشاعرِة بقولو تعالى بـْ [ 118/المائدة]  ِإن تـَُعذِّ
الترديد، فاقتضى ذلؾ حمَمُو عمى العفو عف  [عمى]والدليؿ السمعيُّ ال يساعُد . حيث ردََّد بيف تعذيب الكفار وبيف غفرانو ليـ

 .() ((الكفر عقبلً 
 :حكم من لم تبل و الدعوة -7

ذىب األشاعرة إلى أّف أىؿ الفترة ومف لـ تبمغو الّدعوة أصبًل يكوف معذورًا وال يكمَُّؼ بشيء مف معرفة اهلل تعالى 
َعَث َرُسوال : واحتجوا لذلؾ بقولو تعالى. ()وشكر نعمتو بِيَن َحتَّى نـَبـْ فقد نفى اهلل تعالى المؤاخذة . [15/اإلسراء]  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسلِ  : وبقولو تعالى أيضاً . والعذاب قبؿ بعثة الرسؿ الذيف تتنزؿ عمييـ األحكاـ الشرعية


إّني خمقت : (أي اهلل تعالى) لو كاف العقؿ حجًة عمى الناس في الواجبات والمحظورات لكاف يقوؿ ))؛ إذ [165/النساء]  
 .() ((فييـ العقؿ لئبل تكوف ليـ حجة

ْف كانوا يتّفقوف مع األشاعرة في قاعدة  أي بالّدليؿ النقمي؛ إال أّف أكثرىـ ( ال يجب شيٌء إال بالشرع ): والماتريدية وا 
كأبي الَمِعيِف النسفي . خرج عنيا في مسألة المعرفة فقط؛ وقاؿ إنيا تجب عمى الخمؽ بسبب عقوليـ أي بالّدليؿ العقمي

                               
  (.109 – 108 / 5 ) أبكار األفكار في أصوؿ الديف لآلمدي ()
 (.6/237) البحر المحيط لمزركشي ()
 .ال يحتِمُؿ أف يطمؽ المرء عمى نفسو الكفر، وال يحتمؿ ذلؾ رفع الحرمة أيضًا؛ ألّف الكفر قبيٌح لذاتو:  أي()
 نظـ الفرائد وجمع الفوائد في بياف المسائؿ التي وقع فييا االختبلؼ بيف الماتريدية واألشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقيف لعبد الرحيـ بف ()

 .31عمي الشيير بشيخ زاده ص 
 (.106 – 105) وفيصؿ التفرقة لو أيضًا ص 161االقتصاد في االعتقاد لمغزالي ص:  انظر()
 .35 الروضة البيية ألبي عذبة ص ()
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كؿُّ عاقٍؿ بالٍغ يجب عميو بعقمو أف يستدؿَّ بأّف لمعاَلـِ صانعًا، كما استدّؿ إبراىيـ صموات اهلل وسبلمو )):  القائؿ(ىػ508ت)
 .  () ((عميو، وأصحاب الكيؼ رضي اهلل عنيـ

ولـ يستدؿَّ عمى وجوده تعالى ال يكوف معذورًا؛ -  وىو عاقٌؿ بالغٌ –أّف َمْف لـ يبمغو الوحُي : وينبني عمى قوليـ ىذا
 .()ولعمماء بخارى مف الماتريدية أنفسيـ- كما سبؽ ذكره–خبلفًا لؤلشاعرة في ىذه المسألة 

قالوا اآلية دليٌؿ . [1/نوح]   ِإنَّا َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِو َأْن أَنِذْر قـَْوَمَك ِمن قـَْبِل َأن يَْأتِيَـُهْم َعَذاٌب أَلِيم : واحتجوا بقولو تعالى
فوا بالعذاب قبؿ أف يأتييـ النذير وبأّف . عمى أّف حّجة اإليماف تمـز الَخْمَؽ مف قبِؿ أف يأتييـ النذير بالعذاب؛ ألنيـ ُخوِّ

المعرفة لو كانت مف ِقَبؿ الرسوِؿ لكانت المنَّة عمى الناس فييا مف ِقَبِمو ال مف ِقَبِؿ اهلل تعالى وحده بتركيب العقوؿ والتوفيؽ 
 .()لبلستدالؿ، ولـ يثبت كؿُّ ذلؾ مف َقْبِؿ الشرع

ال بّد أف يقود كّؿ فرد -   مع الفطرة–وكأنيـ في ىذا الموقؼ يؤّكدوف أىمية العقؿ في الكياف اإلنساني ومكانتو، وأنو 
. إلى التسميـ بوجود الخالؽ جؿَّ وعبل، بشرط تصحيح النظر في اآليات والحجج التي نصيا دالًة عميو في اآلفاؽ واألنفس

 [.53/فصمت]   َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اافَاِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُهْم أَنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيد : قاؿ تعالى
 المبحث الثالث

 مناقشة الدكتور إبراىيم المصري
 رؤية –مف التسامح إلى التعايش التغّير في المنظومة القيمية ):  مقااًل بعنواف()كتب الدكتور إبراىيـ المصري

ىػ 1430رجب /20 – 19وقّدمو في مؤتمر التسامح الّديني في الشريعة اإلسبلمية المنعقد في دمشؽ بتاريخ . (فمسفية
 .وقد حّممنا بعض األفكار الواردة فيو وناقشناىا، مّما لو صمة بموضوع البحث. ـ2009تموز12 – 11الموافؽ 

يشيع بيننا التفريُؽ بيف حقائؽ ونظريات، حقائؽ مستقرة ال يختمؼ عمييا اثناف ونظريات ال )): يقوؿ الدكتور المصري
إذا : وتبقى المسألة في ىذا اإلطار مقبولة حتى نسأؿ. تزاؿ قيد التمحيص والتدقيؽ؛  إذ الحقائؽ ثابتة والنظريات متغّيرة

كانت أفكارنا ونظرياتنا التي نقوؿ بيا مختمفًة فالحقيقة إلى جانب َمْف؟ أو بمعنى آخر ما ىي الحقيقة الواحدة الثابتة؟ ىنا 
وىنا تبدأ المشكمة فمف الذي سيفصؿ في نزاٍع !! نجد أّف كّؿ فريؽ اعتبر أّف ما لديو حقائؽ، وأّف ما لدى اآلخريف نظريات

َؿ ليقوَؿ في ىذه المسألة قوالً ! مف ىذا النوع؟  :ويمكف تمييز اتجاىات ثبلثة. لـ يعدـ البشر َمْف َتَدخَّ
ّف المعرفة التي لديَّ : االتجاه األوؿ يقوؿ -1  ولدّي ىنا تعني كؿَّ فريؽ عندما يتكّمـ عف )إّف الحقيقة واحدٌة، وا 

 .إلخ... مطابقٌة لمحقيقة، وبالتالي كؿُّ معرفٍة مغايرٍة ىي غير حقيقيٍة أو ضاّلٍة أو(نفسو
 . إّف الحقيقة نسبيٌة، كما أّف المعرفة نسبيٌة، فمكؿٍّ حقيقُتُو، وىي تطابؽ معرفَتوُ :االتجاه الثاني يقوؿ -2

 إّف المعرفة اإلنسانية ىي محاوالٌت مختمفٌة لموصوؿ إلى الحقيقة، والحقيقُة واحدٌة، :االتجاه الثالث يقوؿ -3
والمعارُؼ اإلنسانية المختمفة بالتالي ال تطابقيا، وتبقى جميع ىذه المعارؼ متساويًة في كونيا محاوالٍت وأطروحاٍت وفروٍض 
َر فيما إذا وصَمْتيا أـ ال، ومختمفًة في القيمة االستعمالية والنجاعة الحالية في  لموصوؿ إلى الحقيقة التي ال تستطيع أّف تقرِّ

                               
 .14، وانظر أيضًا ص 5 بحر الكبلـ ألبي المعيف النسفي ص ()
 .38 – 37، والروضة البيية ألبي عذبة ص 35نظـ الفرائد لشيخ زاده ص :  انظر()
 .35نظـ الفرائد لشيخ زاده ص :  انظر()
 .جامعة دمشؽ–دكتور في كمية التربية .  الدكتور إبراىيـ المصري()
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أي أننا قادروف فقط عمى استعماؿ ىذه المعرفة ما دامت صالحة لبلستعماؿ ومفيدًة، . حؿِّ المسائؿ التي اعتبرت أجوبًة ليا
 !.ولسنا قادريف عمى الحكـ بمطابقتيا لمحقيقة أـ ال؟

 ((وىؿ يمكف تسويغ ىذا اليقيف أـ ال؟. إّف المسألة ىنا تدور حوؿ اليقيف بأّف المعرفة اإلنسانية تطابؽ الحقيقَة الكونيةَ 
(). 

 مف وجية نظر المسمميف عمى – فبل شؾ في أّف الحقيقة العقمية واحدٌة، وكذا الحقيقة الّدينية أما االتجاه األوؿ :أقول
ف كاف ذلؾ عمى خبلؼ ما عميو مواقؼ الناس في الواقع كما مرَّ آنفًا؛ لكْف كوف المرء قد حاز ىذه الحقيقة أو - األقؿ وا 
بؿ ىذه الّدعوى ىي كسائر الّدعاوى تحتاج إلى دليؿ . وصؿ إلييا شيٌء ال يقبُؿ باالّدعاء أو يترؾ لما يتمّناه أو يشتييو

 :قاؿ الشاعر. يثبتيا
 والدعاوى إْف لـ تقيموا عمييا                بّيػناٍت أبنػاؤىا أدعيػاء

ال لـز مف  إّف دعوى امتبلؾ الحقيقة تعني في الوقت نفسو القدرة عمى االستدالؿ عمييا بالّدليؿ العمميِّ الصحيح؛ وا 
القوؿ بأّف معرفة كؿِّ فريٍؽ ىي الحقيقة، وأّف معرفة غيرِه مغايرٌة ليا، ضياُع الحقيقة بالكمية وبقاؤىا دوف دليٍؿ؛ مّما ينفي 

وىذا االتجاه ال يختمؼ في النتيجة عف االتجاه الثاني القائؿ بنسبية الحقيقة؛ إال أّف فيو حكمًا عمى اآلخريف . كونيا حقيقة
وىذا يشير إلى أّف الباحث الدكتور المصري يقصد الجانب االعتقادي؛ ... المخالفيف بأّف معرفتيـ غيُر حقيقيٍة  أو ضاّلٍة أو

 .وسيأتي مزيد إيضاح ليذه النقطة في البحث. ال الحقيقة الكونية فقط
الذي يرى نسبية الحقيقة فمدفوٌع بكوف الحقيقة العقمية واحدة، وبأّف المصيب فييا واحٌد كما مرَّ وأما االتجاه الثاني 

والزعـ بأّف لكّؿ امرٍئ حقيقُتُو يفضي إلى أف  تتناقض الحقائؽ وىو محاؿ كما يفضي إلى إبطاؿ العمـو والمعارؼ . فيما تقّدـ
 .النظرية برأسيا، وعدـ ثبوت حقيقٍة مطمقاً 

اتجاه امتبلؾ الحقيقة المطمقة، : ومف أجمِؿ ما قرأت في بياف الجانب اإليجابيِّ والسمبيِّ لكؿِّ مف االتجاىيف السابقيف
ما كتبو الدكتور ! واتجاه القوؿ بنسبيتيا ومخاطر القوؿ بيا، وما إذا كاف القوؿ بالنسبية يفضي إلى التسامح حقيقًة أو ال؟

ىوستف سميث أستاذ الفمسفة وعمـ األدياف في عّدة جامعات أمريكية، الكاتب األمريكيُّ الشيير، عند عرضو التجاه كؿٍّ مف 
 )): يقوؿ الدكتور سميث. المتدينيف والميبرالييف العقبلنييف؛ عممًا بأّنيما يعّبراف في اإلجماؿ عف موقؼ أتباع ديانٍة واحدةٍ 

بشكٍؿ عاـٍ يعتبر المحافظوف المتدينوف الحقيقَة التي يعيشونيا حقيقًة مطمقًة وبالتالي فإنو يتُـّ االىتماـ بيا بشكٍؿ مبلئـ 
 في حيف أّف الميبرالييف أكثُر إحساسًا بنسبيَّتيا، أي الطريقة التي تشؽُّ فييا وجيات النظِر المختمفِة (يتناسب مع خطورتيا)

 .كٌؿ مف الموقفيف لو مزاياه وحدوده. الحقيقَة الواحدَة الشاممَة المييمنَة لتدعنا مع حقائؽ صغيرة ال ُتَعدُّ وال تحصى
وبما أّن األمور . إّن الجانب السمبي في تصُوِر امتالك الحقيقة المطمقة هو خطُر أن يؤدي ذلك إلى التعصب

المطمقة ال تستوعب البدائل، فإّن إيمان المحافظين الجازم ُيْغريهم بغزو االستقالل الذاتي لجيرانهم ومحاولِة فرض الحقيقة 
 هو أن تصل Relativismأما الميبراليون فإنهم يواجهون مشكمًة معاكسًة؛ إذ إّن الخطر الذي يطارُد النسبيَة  . عميهم

في تمؾ النياية القصوى تنيار النسبوّية إلى وجية نظٍر ترى أْف ال . Nihilism  (اإلنكارية) ()في النهاية إلى العدّمية
وىذه فمسفٌة غيُر صالحٍة لمعيش رغـ أّف الّدفاع العشوائي عف التسامح دفع مجتمعنا في . شيء أفضُؿ مف أيِّ شيٍء آخر

                               
 .13 – 12 رؤية فمسفية ص –مف التسامح إلى التعايش التغّير في  المنظومة القيمية :   مقاؿ()
وجية نظر تقوؿ بأّف القيـ والمعتقدات الّدينية والتقميدية ال أساس ليا مف الصّحة، وأّف الوجود  ال معنى لو وال َغَناء فيو،  : Nihilismالعدمية ( )

 .مف تعميؽ المترجـ. ىػ.1وبالتالي فيو مذىب ينكر أف يكوف لممبادئ األخبلقية أيُّ أساٍس موضوعي 
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ثـ يشرح الدكتور سميث المقطع األخير مف كبلمو السابؽ بعباراٍت . () ((ىذا االتجاه بينما خفَّض معنى التسامح في الفعؿ
ـُ بمعنى أّف الناس الذيف يحمموف )): يقوؿ فييا-  زميمو في جامعة سيراكيوز–ينقميا عف ميخائيؿ نوفاؾ  كاف التسامح ُيْسَتْخَد

 .قناعاٍت واعتقاداٍت راسخًة، يتحّمموف طواعيًة عبء الصبر السمميِّ عمى الناس الذيف ُينظر إلييـ عمى أنيـ في خطأ واضح
 بكّؿ (غير الراسخة)أما اليـو فقد أصبح التسامح يستعمؿ بمعنى أف يواِفَؽ األشخاُص ذوو االعتقاداِت الضعيفة 

كؿُّ سيولٍة ويسٍر، عمى أّف اآلخريف عمى حؽٍّ فيما يعتقدوف، وأّف حقيقة األشياء في كّؿ األحواؿ، ال تعني فرقًا كبيرًا ماداـ 
 صحيحًة؛ لكنيا (الرىاب مف إصدار حكـٍ أو إدانةٍ ) Judgmentaphobicأنا ال أعرؼ ما إذا كانت كممة . ((لطيفاً ))شخٍص 

 اعتاد () كّمما.لقد أصبحت ببلدنا تغصُّ بالمصابيف بالُرىاب مف إدانة أيَّ شيء. (ألّف معناىا موجود)يجب أف تكوف كذلؾ 
 يومض ويصفعنا عمى Nonjudgmentalismالضمير عمى االعتراض عف زالتنا وسقطاتنا، فإننا نجد مذىب البلإدانة 

 .الظير
، ()ال يمكن لمحرية أن تزدهر إذا لم يكن هناك أيُّي شييٍء مهّماً  (أي في تمييع كّؿ شيء)ولكف في غياِب أيِّ إدانٍة 

ذا كاف اختيار كّؿ شخٍص جيدًا بقدر اختيار أيِّ شخص آخر فإّف االختيار يغدو .فإّن الحرية تصبح عديمَة الجدوى  وا 
ال أحد سيكوف حرًا، بؿ .  سيؤدي المطموب عندئٍذ مف دوف معايير(الُغَدِدي)بؿ حتى ردُّ الفعؿ الغريزيِّ . مجرَّد تفضيؿ

 . () ((سيصبح اإلنساف عبدًا لدوافع َيعرُؼ المصدَر الذي تأتي منو
ثـ ينتقؿ الدكتور سميث إلى ذكر الجانب المشرؽ لمصورة،  ولعؿ دّقة ما يطرحو مف أفكار وخدمتيا لموضوع 

.  إّف لكؿٍّ مف الميبرالييف والمحافظيف إيجابياتيـ)): البحث، أقوؿ لعّؿ ذلؾ كّمو يشفع لي في نقؿ ىذا النص الطويؿ عنو يقوؿ
 (عندما يتـ تقديرىا كما يجب) ومزيَّة المحافظيف ( بالمعنى األوؿ الجيد لمكممة كما ذكرنا أعبله)فمزيَّة الميبرالية ىي التسامح 

 .  (معيـ)تتجّمى في الطاقة التي يمكف أف يصّبوىا في الحياة مف خبلؿ شعورىـ اليقيني بأّف الكوف يقؼ إلى جانبيـ 
أحُد أكثر الُجَمؿ روعًة واستيقافًا لي، ىي التي صادفتيا في السنوات األخيرة مما جعَميا تجمُب لحظًة متمّيزًة خاصًة 

 ال )): كانت تمؾ الجممة تقوؿ-  لقد حّمقت بي إلى درجة جعمتني أضع المجمة جانبًا لعّدة دقائؽ ألتوقؼ وأفّكر–مف الزمف 
 ربما يكوف السبب الرئيسي لتراجع التيار العاـ .((ُيْدِرُك الميبراليوَن الكماَل الروحيَّ الذي يمكن أن يجمبه اإلحساس باليقين

الميبراليوف واقعوف في . لمكنائس الميبرالّية وخسارتيا ألتباعيا لصالح الكنائس المحافظة، ىو المعنى الذي تتضمنو تمؾ الجممة
أف يساىـ بو في الحياة، كما أّف - كاإليماف بوجود اهلل تعالى- جيٍؿ إلى أسوأ حدٍّ في المقدار الكبير الذي  يمكف لممطمؽ

الميبرالييف جاىموف جدًا كذلؾ عندما يفترضوف أّف األمور المطمقَة ال يمكف أف يتـ االعتقاد بيا إال بنحٍو دوغماتيٍّ 
Dogmatism ( ٍأي عقائدي صمب متعّصب لعقيدتو مف غير بينٍة أو دليؿ)إّف المطمقّية .  مع أّف األمر ليس كذلؾ 

Absolutism(أي اإليماف بوجود حقائؽ مطمقة يقينّية) والدوغماتّية Dogmatism ،موقفاف يقعاف عمى محوريف مختمفيف 
 ليس االنفتاح Absolutismإّف مقابؿ أو عكس المطمقّية  . األوؿ يتعّمؽ باالعتقاد، بينما الثاني اختبلؿ في الشخضّية

يمكف أف يكوف ىناؾ . ، كما أّف عكس الدوغماتّية ليس النسبوّية بؿ االنفتاح الذىنيRelativismالذىنّي بؿ النسبوّية 

                               
 .271 – 270 لماذا الديف ضرورة حتمية؟ مصير الروح اإلنسانية في عصر اإللحاد لمدكتور ىوستف سميث ص ()
 .والصواب المثبت (حيثما) في األصؿ ()
 .والصواب المثبت (ميٌـّ ) في األصؿ ()
 .271 لماذا الديف ضرورة حتمية؟ مصير الروح اإلنسانية في عصر اإللحاد لمدكتور ىوستف سميث ص ()
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 وأف يكونوا دوغماتييف في الوقت نفسو، بؿ إّف أمثاؿ ىؤالء موجودوف فعبًل، مثمما يمكف أف يكوف  Relativists()نسبويوف
 . () (( في الوقت ذاتو(أي يؤمنوف بوجود حقائؽ مطمقة)ىناؾ أشخاص منفتحو الذىف ومطمقيُّوف 

 ويبدو أّف الحديث عف الثوابت والحقائؽ المطمقة لـ يعد شائعًا في الغرب، فقد أصبح كّؿ شيء نسبّيًا عند العمماء بؿ 
وبالمقابؿ ثّمة مشكمة موجودة عندنا وىي الخمط بيف الحقائؽ االعتقادية . ىذه ىي مشكمة الغرب. حتى عند رجاؿ الّديف

 .الثابتة والفيـ النسبي البشري لمنص المقدس، فقد رفع بعض األفراد فيميـ لمنص إلى دائرة المطمؽ، وىذا مّما ال يصحُّ 
فباطؿ كسابقيو؛ ذلؾ أنو يحكـ عمى جميع المعارؼ بأنيا فروٌض متساويٌة، ويرى أنيا محاوالٌت : وأما االتجاه الثالث

واألعجب !! وأطروحات وفروض لموصوؿ إلى الحقيقة الواحدة الضائعة التي ال يستطيع أف يثبتيا أحٌد، وال أْف يدَّعييا لنفسو
مف ىذا أّنو ينظر إلى جميع الفروض واألطروحات نظرًة غائيًة مصمحيًة،  فما دامت صالحًة لبلستعماؿ ومفيدًة فميا قيمٌة 

استعماليٌة ونجاعٌة حاليٌة في حؿِّ المسائؿ التي اعتبرت أجوبًة ليا، ولكف مع ذلؾ لسنا قادريف عمى الحكـ بمطابقتيا لمحقيقة 
 !أـ ال؟

يشايع فييا الدكتور المصري عمماَء الغرب، في أف المقصد األقصى -  الغائّية المصمحّية لممعرفة– وىذه النظرة 
ف لـ يتخمَّوا عف . لممعرفة اإلنسانية أف يتوّسؿ بيا إلى منافع دنيوية عممية ـَ لمعمـِ ذاتو؛ وا  فيـ بعيدوف عف أف يطمبوا العم

إّف عقيدة اإلنساف قد تكوف خرافية، ولكّف ىذه )):  وىو مف فبلسفتيـ المعاصريف البارزيف() (سنتيانا)يقوؿ . اّدعاء ذلؾ أيضاً 
الخرافة نفسيا خيٌر مادامت الحياُةُ  تصمُح بيا، وصبلح الحياة خيٌر مف استقامة المنطؽ؛ أي إّف الخرافة أفضُؿ لنا مف القياس 

ُميا ذلؾ القياس وليس الّديف فقط والعقائد فقط تطمب في . () ((المنطقي الصحيِح إذا كانت الحياُة تصمُحيا الخرافُة أكثَر مّما يقوِّ
ال بّد أف تخضع مبادئ األخبلؽ لئليجاب )): قاؿ اسبنسر. فمسفة الغرب لمصمحة الحياة الدنيوية بؿ األخبلؽ أيضًا كذلؾ

.الطبيعي في تنازع البقاء، فميبَؽ مف أخبلقنا مايقؼ أماـ التجربة القاسية، وْليْفَف منيا ماتذروه ىذه الريح العاصفة   
فالُخمؽ السامي . تعود عمى اإلنساف بالخير أو بالشر بمقدار ما تساير أغراض الحياة-  كأيِّ شيٍء آخر–األخبلؽ 

ىو ذلؾ الذي يسير مع الحياة ويشاطرىا فيما ترمي إليو، فمنقبؿ مف األخبلؽ ما يبلئـ الحياة ولنرفض منيا ما يعترض 
 .() ((سبيميا ومجراىا

. إّف ىذا االتجاه يمتيف الحقائؽ العممية وينتعميا، ويجعميا سمعًة رخيصًة، طالما ُيَقيُِّميا بالنظر إلى فائدتيا ال لذاتيا  
وفي جانٍب آخر ثّمَة تبلزـٌ بيف الحقيقة والفائدة فيؿ ُيْعًقؿ أفَّ ثّمَة مصمحًة أو منفعًة حقيقيًة دائمٌة مستمرٌة في معرفٍة ال 

 !أستطيع أف أجـز بكونيا حقيقًة عمميًة؟
مة لمحقيقة الكونية، وىؿ يمكف تسويغ ىذا  وفيما يخُّص تساؤَلُو األخير حوؿ اليقيف بمطابقة المعرفة اإلنسانية المتحصِّ

بؿ ما !  ما فائدة العقؿ الذي منحو اهلل تعالى لئلنساف لمتميز بيف الحؽ والباطؿ أو الداللة عمييما عندئٍذ؟:أقولاليقيف أـ ال؟ 

                               
 .والصواب المثبت (نسبييف) في األصؿ ()
 .272 - 271لماذا الديف ضرورة حتمية؟ مصير الروح اإلنسانية في عصر اإللحاد لمدكتور ىوستف سميث ص ( )
، وقد (ـ 1912) حيث أقاـ حتى سنة  (ـ  1872) ثـ ارتحؿ إلى أمريكا سنة  (ـ 1863 )شاعر وفيمسوؼ ولد في مدريد عاـ :   جورج سنتيانا()

يماف ))و ((حياة العقؿ )): ومف أىـ مؤلفاتو. تخرج في جامعة ىارفارد التي عّيف بيا أستاذًا ثـ غادرىا إلى إنكمترا ليقضي فييا بقية عمره الشؾ وا 
 .242والموسوعة الفمسفية المختصرة ص (621 – 1/605)قصة الفمسفة الحديثة : انظر. ( ـ 1952) توفي سنة (. (الحيواف

 (.2/109)موقؼ العقؿ والعمـ والديف لمصطفى صبري : وانظر أيضاً  (1/608) قصة الفمسفة الحديثة ألحمد أميف وزكي نجيب محمود ()
 (.2/110)موقؼ العقؿ والعمـ والديف لمصطفى صبري ()
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وىؿ يتنّكُب الباحُث عف الجزـِ بأيِة ! ىي وظيفتو إْف كاف عاجزًا عف أف يرشػد صاحَبُو إلى الحقيقة أو طريؽ الوصوؿ إلييا؟
حقيقٍة وُيحجـ عنيا، ويرى أّف كّؿ ما وصؿ إليو اإلنساف مف المعارؼ والحقائؽ الكونية يمكف أف تذروه الرياح في أيَِّة 

 !لحظٍة؟
وىؿ كاف مف الممكف أف نوفَّؽ نحف معشر البشر في الوصوؿ إلى ما وصمنا إليو مف العمـو والمعارؼ لوال الوثوؽ 

وىؿ يقبؿ !. بالمعارؼ السابقة والبناء عمييا؛ إذ ال معنى لمتراُكـ والتصاعد المعرفيِّ العمميِّ أصبًل مادمت ال أثُؽ بشيٍء؟
 الباحث أف يبني حياتو ومعاشو وتعاممو بالمكّونات مف حولو عمى أساس تمؾ الفمسفة البالية؟

وما نراه أّف )): يقوؿ. ولنرى اآلف موقؼ الدكتور المصري مف ىذه االتجاىات الثبلثة، وما الذي يختاره ويرّجحو منيا
االتجاه األوؿ الذي يقيـ مف نفسو مالكًا لمحقيقة وال يرى لدى اآلخريف إال األضاليَؿ سوؼ ينزلؽ إلى أحد أسموبيف في 

إما أسموب القوة وبالتالي سيحسـ األمر لصالحو إف استطاع، أو سيظير التسامح سياسًة حتى تتغّير : التعامؿ مع اآلخريف
موازيف القوة ويعوَد إلى محاولة الحسـ، أو أسموب االنطواِء نحو الّداخؿ وترِؾ اآلخريف في َغيِّيـ وعدـ التدخؿ إيجابيًا أو 

 .() ((سمبياً 
ىؿ قضية كوف العالـ قديمًا أو حادثًا مثبًل تجعؿ مف يّدعي أنو يمتمؾ الحقيقة الثابتة : بداية أسأؿ الباحث الدكتور

ثـ ما المراد مف الضبلؿ ىنا؟ قد يكوف ! ال يرى لدى اآلخريف إال األضاليؿ؟-  وىي الحدوث–فييا بالدليؿ العممي الصحيح 
مف المفيـو أف يراد بالضبلؿ ىنا فقُد الحقيقة والغياُب عنيا، ومف ثمَّة فقد يشفؽ َمْف يمتمؾ الحقيقة عمى أصحاب العقوؿ 

وقد يكوف مف المفيـو أيضًا وبصورة أْجَمى أف يراد . التي تأبى أف تذعف لمدليِؿ العمميِّ الصحيح المثبت لحدوث العالـ
َما َضلَّ  :   وفي التنزيؿ. بالضبلؿ والَغيِّ المذكوريف في النّص السابؽ االنحراؼ عف ديف اهلل الحنيؼ واإلمعاف في الضبلؿ

 !!ألننا لـ نعيد أف تستعمؿ ىاتاف الكممتاف في سياؽ الغفمة والضياع عف الحقيقة الكونية [ 2: النجـ ]  َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى
 ومف جية أخرى فإّف الحكـ بضبلؿ شخص ما أو َغيِِّو ال يدفع بالضرورة إلى المعاداة والخصومة لذاتو وشخصو، 
فاالختبلؼ أمر واقع، وكؿُّ قضية ثبتت صحُتيا بالدليؿ الصحيح المناسب ليا كاَف إنكاُرىا في واقع األمر ضبلاًل وانحرافًا 

 . عف الحؽِّ الذي يسعى العقبلء جميعًا إلدراكو والوقوؼ عميو
ـَ عميو بالكفر  ولو ذىبنا أبعَد مف ذلؾ وافترضنا أّف اآلخر ينكر وجود الخالؽ عز وجؿ، فيؿ ِمْف ضيٍر عميو إْف ُحِك

صحيح أّف فطرية اإليماف باهلل تعالى، وقياـ دالئؿ اآلفاؽ واألنفس عمى حقيِّة وجوده تعالى مف شأنو أف ! مف ِقَبِؿ اآلخريف؟
يترؾ استيجانًا واستنكارًا في نفوس المؤمنيف مف شناعة موقؼ الممحديف، ولكف مف غير المسوَّغ أف يأَنَؼ الممحُد مف وسمو 

أـ أنو يريد مف المؤمنيف أف يحمُّوه بصفٍة ليست فيو، فينعموا !! بالكفر مع أنُو حقيقٌة واقعٌة يدؿُّ عمييا حالو ويشيد ليا لساُنو
 !.عميو بوصِؼ اإليماف؛ األمر الذي يكذُِّبُو الواقع ويكذُِّبُو ىو بنفسو؟

فاإليماف أعظـ حقيقٍة في الكوف، وشرُؼ . إّف ىذه القضية أىُـّ مف أف تكوف مجرَد تحميٍة بوصؼ أو سمٍب لو
وعمى كّؿ حاٍؿ ما لـ ُيْشَرْب القمب . االكتساب لو واالتصاؼ بو ىو مناط األجر والثواب، كما أّف إنكاَرُه مفٍض لمعقاب

نقوؿ ىذا مع اإلنكار الشديد والتحذير الخطير لعواقب تكفير . باإليماف فمف ينفع صاحبو شيئًا إْف في دنياه أو في أخراه
 .شخٍص ما دوف التقّيد بضوابط التكفير في الشريعة اإلسبلمية، ووباؿ ذلؾ عمى فاعمو

                               
 .13رؤية فمسفية ص –مف التسامح إلى التعايُش التغير في المنظومة القيمية : مقاؿ()
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أقول إلخ؛ ...وما ذكره الدكتور المصري مف أّف مالؾ الحقيقة سوؼ ينزلؽ إلى أحد أسموبيف في التعامؿ مع اآلخريف
 حقًَّا إّف ىذيف األسموبيف المذكوريف ال يصمحاف وال ينسجماف مع قداسة الحقيقة أواًل، وال مع التسامح والعيش المشترؾ :فيو

 .وسنبّيف وجو ذلؾ بالتفصيؿ مع إضافِة أسموٍب ثالٍث أمثَؿ منيما َغَفَؿ الباحث عنو أو تغافؿ. اآلمف الذي ندعو إليو جميعاً 
 أسموب القوة حتى يحسـ مالؾ الحقيقة األمَر لصالحو، أو أف يظير التسامح سياسًة حتى تتغّير موازيف القوة :فاألول

ويعود لمحاولة الحسـ، فيذا األسموب ال يمثُِّؿ سموكًا أخبلقيًا، ويوصؼ صاحُبُو عادًة باالنتيازية والمكر والخداع؛ ألّف 
اإلحجاـ عف إعبلف الحقيقة أو التعبير عنيا، واعتماد أسموب القوة في فرضيا أو إظيار التسامح تصّنعًا حتى تتييأ 

ف كاف ثمُة ميٌؿ فطريٌّ –الظروؼ لذلؾ، أمارٌة عمى عدـ حقيِّة تمؾ الحقيقة المزعومة، فالحؽُّ يكتسب مصداقّيتو مف ذاتو   وا 
وىؿ ثّمة حقيقة أقدس . ولنضرب مثبًل بحقيقة وجود الخالؽ جؿَّ وعبل. وال يحتاج إلى ىذا األسموب إلعبلنو أو نشره- لقبولو

ومف ىنا كاف فرض . إّف قداسة ىذه الحقيقة ال تسوِّغ بحاٍؿ مف األحواؿ ىذا السموؾ المشيف. مف تمؾ الحقيقة؟ الميـ ال
يِن َقد تَـّبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَ يِّ  : قاؿ تعالى. اإليماف بالقوة أو اإلكراه غير مجٍد وال مقبوٍؿ، وال ينفع صاحبو شيئاً    الَ ِإْكَراَه ِفي الدِّ

َوَلْو َشاء  : ،   وقاؿ تعالى[22 – 21/الغاشية]  لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطر َفذَكِّْر ِإنََّما أَنَت ُمذَكِّر : وقاؿ تعالى [256/البقرة] ()
فيذا األسموب وىو اإلكراه واإللجاء لـ  [99/يونس]  رَبَُّك اَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنين

وبناًء عميو فحرية االعتقاد مكفولٌة مضمونٌة ليس ألحٍد أيًا كاف حؽٌّ في اغتصابيا !.  لرسولو َأَفُتَراُه ُيَباح لغيره؟يبحو اهلل 
 . أو المساس بيا

نعـ ال تنكُر حاجة الحقيقة إلى الحكمة في إعبلنيا ونشرىا، ولكف ال وجود ىذه الحكمة وال فقدىا يبطؿ الحقيقة مف 
واعتماد أسموب القوة في فرض الحقيقة عمى اآلخريف يفتح الباب عمى مصراعيو أماـ الخصومات . حيث ىي كذلؾ
 .والعداوات والفتف
ما الذي : وىنا أسأؿ. أسموب االنطواء نحو الّداخؿ وترؾ اآلخريف في َغيِّيـ وعدـ الّتدخؿ إيجابيًا أو سمبياً  :والثانـي

: يدفع المرء الذي يعتقد بأنو امتمؾ الحقيقة وثبتت لديو بالبرىاف العمميِّ الصحيح إلى اعتماد ىذا األسموب؟ لدينا احتماالف
أّف الطرؼ اآلخر أصَـّ آذانو عف سماع الحؽِّ منو، واعتمد عمى أسموب البطش والقوة ضّد دعاتو، فقد يحمؿ ذلؾ : أوليما

: وثانييما. الظرُؼ بعَض األشخاص عمى االنطواِء نحو الداخؿ وترِؾ اآلخريف في َغيِّيـ عمى حدِّ تعبير الدكتور المصري
أف يتقاعس ىو نفسو عف إعبلف الحؽ وتبميغو لآلخريف، مّما يشعر بعدـ اإلحساس بالمسؤولية العممّية عف الحقيقة التي 
امتمكيا وعف أىمّية االنتفاع بيا، وبالمسؤولية األخبلقية عف انحراؼ اآلخريف وضبلليـ عنيا؛ ألّف القيـ األخبلقية النبيمة 

وقد تكوف المسؤوليُة دينيًة، وتتمّثُؿ في واجب تبميغ الحقيقة الدينية . تدعو اإلنساف إلى أف يحّب ألخيو ما يحبُّو لنفسو
 .لآلخريف

                               
الحصيف، كاف لو ابناف نصرانياف، وكاف ىو رجبًل : نزلت اآلية في رجؿ مف األنصار، مف بني سالـ  بف عوؼ، يقاؿ لو: عف ابف عباس( )

وفي . ( 1/686 )تفسير  القرآف العظيـ لمحافظ ابف كثير . أال أستكرىيما، فإنيما قد أبيا إال النصرانية ؟ فأنزؿ اهلل فيو ذلؾ: مسممًا، فقاؿ لمنبي 
َدنَُّو، فمما ُأجميت بنو النضير إذا فييـ ناٌس مف أبناء : كانت المرأة مف األنصار ال يكاد يعيش ليا ولد، فتحِمؼُ : رواية أخرى َلِئْف عاش ليا ولٌد لتيوِّ

فمف شاء لحؽ بيـ، ومف شاء :  قاؿ سعيد بف جبير ال إكراه في الديف : يا رسوؿ اهلل، أبناؤنا، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية: األنصار، فقالت األنصار
  (.1/352 )صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف لعبلء الديف بف عمي بف بمباف الفارسي . دخؿ في اإلسبلـ
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ومّما سبؽ نرى أّف الباحث ذكر أسموبيف فقط لما سوؼ ينزلؽ إليو مالؾ الحقيقة في تعاممو مع اآلخريف، وأغفؿ أو 
وىذا . تغافؿ عف أسموٍب أمثَؿ منيما وأنجَح في الواقع وأكمَؿ، وىو أسموب الحوار والنقاش والمجادلة بالتي ىي أحسف

األسموب ينسجـ وحده مع قداسة الحقيقة والقيـ اإلنسانية النبيمة التي تدعو إلى تحّمؿ عناء بذؿ الحؽ وتبعاتو سعيًا وراء 
 ..إشراؾ اآلخريف فيو، وعندئٍذ لف يعمد صاحبو عمى فرض رأيو عمى اآلخريف وال عمى االنطواء عمى نفسو

نما يداورىا، ويمّثؿ مرحمًة انتقاليًة غير )): ثـ يقوؿ الدكتور المصري في المقابؿ فإّف االتجاه الثاني ال يحؿُّ المسألة وا 
أما االتجاه الثالث فإنو يمثِّؿ حسب ما نرى االتجاه األمثؿ المؤىَِّؿ لحياٍة إنسانيٍة . مكتممة بيف االتجاىيف األوؿ و الثالث

تعايشّيٍة يقبؿ الجميُع فييا الجميَع كما ىـ، ويعتبُر كؿٌّ منيـ أّف معرَفَتُو ال تزيُد أحقّيًة في الوجود عف معرفِة اآلخر، وأّف جزءًا 
مف الحقيقة لديو وجزءًا مف الحقيقة لدى اآلخر، وبالتالي يمكف التعاوف فيما بيف الناس لتحصيؿ أكبر قدٍر مف االقتراب مف 
الحقيقة، لذلؾ يكوف مف المناسب الحرُص عمى كؿِّ الناس المختمفيف بؿ والحرص عمى االختبلؼ ذاتو، عمى أساس أننا ال 

 .() ((! نعرؼ أيف ىي الحقيقة،  فربما تكوف لدى ىذا الطرؼ أو ذاؾ ؟
 حقًا إّف االتجاه الثاني الذي يرى أّف الحقيقة نسبّية، ولكؿٍّ حقيقُتُو التي تطابُؽ معرفَتُو، ال يحؿُّ المسألة بؿ ىو :أقول

لذا ننتقؿ إلى مناقشة االتجاه الثالث الذي يراه الدكتور المصري االتجاه األمثَؿ المؤىِّؿ . مشكمٌة بحدِّ ذاتِو كما سبؽ بيانو
 أليَس اقتناُع كؿِّ فرٍد بأّنو يمتمؾ جزءًا مف الحقيقة في قضيٍة :وأقول. لحياٍة إنسانّيٍة تعايشّيٍة يقبُؿ الجميُع فييا الجميَع كما ىـ

ُت عمى جميع  محّددٍة ما، وأفَّ لدى اآلخر جزءًا آخر منيا، وىكذا دواليؾ في كّؿ األفراد وفي كؿِّ قضيٍة معرفيٍة؛ مّما ُيَفوِّ
ما داـ ىذا األمر حاصبًل ليس في مجرَّد قضيٍة واحدٍة فحسب بؿ في كؿِّ ! األفراد نعمَة ولذَة الوقوِؼ عمى أيَِّة حقيقٍة كاممٍة؟

القضايا المعرفيِة؟ وأيُّ معنى لبلنسجاـ والتعايش واالنفتاح عمى اآلخر يبقى إذا أصبحنا مختمفيف في كؿِّ الحقائؽ وانتفى أيُّ 
بؿ يشؾُّ كؿُّ واحٍد مّنا في كوف معرفتِو مطابقًة لمحقيقة أـ ال؟ ألسنا نسعى لمتسامح ! اتفاؽ بيننا حتى عمى واحدة منيا؟

 َأبعَد ىذا الشتات الفكري والتمّزؽ والتفّرؽ في اآلراء يمكننا أْف نأتمَؼ؟ ! والعيش المشترؾ؟
! أولست ترى معي أّف المشكمة التي انطمقت تسعى لحمِّيا قد أصبح الدواُء الذي وصفَتُو ليا الداَء والعمََّة في تفاقميا وازديادىا؟

عف عدد األفراد الذيف -  بؿ ربما تزيد–وأننا لف نجد االندماج االجتماعي، فقد تبّدَد نتيجة االختبلفات الكثيرة التي ال تقؿُّ في عددىا 
! يشّكموف المجتمع؛ إذ لكؿ فرٍد رؤيُتُو ومعرفُتُو وجزٌء مف الحقيقة يمتمكو في كؿِّ قضيٍَّة معرفّيٍة؟  

لنفرض أننا نبحث ! ثـ كيؼ يمكف في تمؾ الحالة التعاوف بيف الناس لتحصيؿ أكبر قدٍر مف االقتراب مف الحقيقة؟
وأما إنكاره فبل دليؿ . ىي اإلقرار بوجوده تعالى-  في رأي المؤمنيف بالطبع–ثّمَة حقيقٌة واحدة . في قضية وجود اهلل تعالى

فيؿ يمكف ىنا َتْشِظيَُّة الحقيقة إلى جزأيف أو أكثر بحيث يعتقُد . والعكس صحيح لدى الممحديف أيضاً . عمميَّ عميو عندىـ
 !كؿُّ فرٍد صحَة ىذا الجزء دوف باقي األجزاء؟

 إْف –أوليس الحرُص عمى معرفة الحقيقة كاممًة مف ِقَبِؿ جميع األفراد ! ثـ ما فائدة الحرص عمى االختبلؼ ذاتو؟
قيا؟- أمكف ذلؾ نعـ قد يفضي االختبلؼ في وجيات النظر ! والتزاُميا أولى مف اإلبقاء عمى االختبلِؼ وضياِع الحقيقة وتفرُّ

في قضيٍة ما إلى تنوير ذىف الباحث عف الحؽَّ، وفتح آفاؽ الفكر لديو الختيار ما يراه حقًا بالدليؿ الصحيح، لكف ال يمكننا 
عبلمَة صحٍة، وال يتماشى - مف حيث ىو مجرد اختبلؼ- أف نعدَّ االختبلؼ في معرفة الحقائؽ إذا ما شاع في المجتمع 
بؿ يمكننا أف نمحظ فيو أنَّو يشكِّؿ بذور شقاٍؽ وتنازٍع السيما إف . حدوُثُو مع ما نسعى إليو مف وحدة المجتمع وتماسكو وتآلفو

 .لـ نكف قد أحسّنا تربية جميع األفراد عمى قاعدة االحتراـِ ألفكار اآلخر ومعتقداتو

                               
 .14 - 13 رؤية فمسفية ص –مف التسامح إلى التعايُش التغير في المنظومة القيمية : مقاؿ( )
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وأما إذا اعتمدت التربية عمى ىذا األساس المكيف، فإّف االختبلؼ في المعارؼ والمعتقدات قد يكوف باعثًا ومحرِّضًا عمى 
وفي ىذه الحالة فقط يكوف االختبلؼ عبلمَة . قياـ الحوار والنقد العمميِّ اليادئ مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة وفي أيَّة جيٍة ىي

فضاؤه إلى المطموب مف . صّحٍةٍ ؛ ألنو يفضي إلى التقاط الحقيقة ال إلى الشقاؽ والنزاع كما ال يتوقَُّؼ نجاح الحوار والنقاش وا 
التسامح والتعايش عمى قاعدة أننا ال نعرؼ أيف ىي الحقيقة، وال عمى أف يعتقد كؿُّ واحد مف المتحاوريف أّف معرفتو ال تزيُد أحقيًَّة 

!!.في الوجود عمى معرفة اآلخر وال عمى أّف جزءًا مف الحقيقة لديو وجزءًا منيا لدى اآلخر  
نعـ مف المفيد النافع في الحوار أف يتبلقى المتحاوراف عمى قاعدٍة ينطمقاف منيا في نشداف الحقيقة؛ لكف يبقى في 

وىذا ما . ذىف كؿِّ واحٍد منيما أنو مالٌؾ ليا، ويحاوؿ أف يثبتيا لآلخر بغض النظر عف نتيجة الحوار لصالح َمْف ستكوف
واحٌد مف الفريقيف محؽٌّ واآلخر مبطٌؿ ال : أي  [24: سبأ]  َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضاَلٍل مُِّبين : تشير إليو اآلية الكريمة

سبيؿ إلى أف تكونوا أنتـ ونحف عمى اليدى أو عمى الضبلؿ، بؿ واحُد منَّا مصيٌب، ونحف قد أقمنا البرىاف عمى التوحيد، فدّؿ 
       وىنا .إذف ثمَّة حقيقٌة واحدٌة في ىذا االختبلؼ ىي وحدانية اهلل تعالى. () عمى بطبلف ما أنتـ عميو مف الشرؾ باهلل

أليس في ! ىؿ تستطيع أف تقنع وتمـز جميع األفراد في المجتمع بأّف معارفيـ ومعتقداتيـ ال تمّثؿ الحقيقة؟: نطرح ىذا السؤاؿ
وأال يحمؿ ىذا االتجاه اتيامًا ليـ بالجيؿ وتشكيكًا في معارفيـ ! إلزاميـ بذلؾ ما يمسُّ حريتيـ الفكرّية الخاّصة؟

مف التسامح والعيش المشترؾ أـ سيفسده - لو حصؿ فعبلً - وىؿ سيعزز االتفاؽ فيما بينيـ عمى ىذا التوجِو ! ومعتقداتيـ؟
 !!.مف حيث أننا سنتخبط في بحر الشكوؾ واألوىاـ واالختبلفات التي ال حصر ليا! ويزيد الطيف ِبمًَّة؟

 المبحث الرابع
 ()مناقشة األستاذ روجر بوسي

وسوؼ نناقش بعض . (استجابة المسمميف لمتعّددية الّدينية: اإلسبلـُ العالميُّ ): كتب األستاذ روجر بوسي مقااًل بعنواف
عممًا بأف حديثو عف الحقيقة واالعتقاد الّديني جاء صريحًا، ومف . األفكار الواردة فيو مّما يتعّمؽ بموضوع البحث دوف سواىا

 . ثمَّة تطّرؽ إلى التعّدد الّديني واإلرىاب
 : يوجد ثبلث وجيات نظٍر أساسّيٍة حوؿ ظاىرة التعّدد الّديني)): يقوؿ األستاذ روجر

 الذيف يشمموف المحافظيف ذوي الرؤية االستئثارّية مف – ىناؾ مف يراىا تيديدًا لعقائدىـ الّدينية، ومثُؿ ىؤالء :األولى
، ويّدعوف أّف الصّحة والقبوؿ - جيٍة، ويشمموف أيضًا المتطرفيف المقاتميف مف جيٍة أخرى د الَعِقيديِّ يصّروف عمى التوحُّ

إّف أولئؾ الذيف يعّدوف أنفَسيـ محاربيف مباَركيف، أو صميبيّيَف، أو أداًة لعقاِب الربِّ . محصوراف في اعتقاداتيـ وممارساتيـ
 . () ((ينتموف إلى ىذا الصنؼ

المحافظوف ذوو : األوؿ: أحسف األستاذ روجر في تقسيـ مف يرى في التعّدد الّديني تيديدًا لعقائده إلى قسميف: أقول
د العقيدي ويّدعوف أّف . المتطرفوف المقاتموف: والثاني. الرؤية االستئثارية وف عمى التوحِّ وقد رأى أّف ىؤالء جميعًا يصرُّ

                               
 (.6/517)تفسير القرآف العظيـ لمحافظ ابف كثير : انظر( )
. وكاف سابقًا أستاذًا في جامعة فير في المغرب. روجر بوسي زميؿ بحٍث في قسـ الدراسات اإلسبانية في كمية الممكة ماري، في جامعة لندف( )

 Islam and Global: موجودة في كتاب (  Ecumenical Islam: Amislim Response to Religious Pluralism)ومقالتو المترجمة 

Dialogue وسنعزو .  220–191ومترجمة في كتاب اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص . 265–247 ص
 .إليو في الحواشي البلحقة

 .  192اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص ()
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الصّحة والقبوؿ محصوراف في اعتقاداتيـ وممارساتيـ؛ مّما يشير إلى أنو ال يشترُط بالضرورة أف يكوف المحافُظ صاحُب 
وىذا ما يشيد لو الواقع، فإف الكثيريف مف أصحاب الرؤية االستئثارية ومف أدياف شتى . الرؤية االستئثارية متطّرفًا أو إرىابياً 

 .ال تحمميـ معتقداُتيـ عمى التطرؼ واإلرىاب
إّف أولئؾ الذيف : وأحسف أيضًا إذ أشار إلى أّف المتطرفيف اإلرىابييف ليسوا محصوريف في ديٍف معيٍَّف عندما قاؿ

وأضيؼ إلى ما سبؽ أمورًا . يعدُّوف أنفسيـ محاربيف مباركيف أو صميبّييف أو أداًة لعقاب الرّب ينتموف إلى ىذا الصنؼ
 :ثبلثة

ُر وجودِه في ىذه الفئة مف الناس فقط - 1  أعني المحافظيف ذوي -ذكرنا أّف اإلرىاب أو التطّرؼ ال ينحصر تصوُّ
وىذا يعني أّف الربط بيف األمريف مف البداية خطأ فادح وقع بو بعض المثقفيف، وأّف لذلؾ أسبابًا أخرى - الرؤية االستئثارية

 .ال يجوز التغافؿ عنيا أو إغفاليا
في معتقدات اآلخريف تيديدًا لعقائده؛ ألّف -  ماداـ عمى ثقٍة بيا–ينبغي مف الناحية النظرية أال يرى صاحب العقيدة - 2 

ذا كاف ثمَّة مشكمٌة ما في عبلقة ىؤالء المحافظيف باآلخر فإنيا إّما أف ترجع إلى . الحقيقة أحؽُّ أف تتّبع في أيِّ جيٍة كانت وا 
 فيذا دليؿ أّما ما يرجع إلى المعتََقِد فكأف يكوف عنصريًا أو ذا نزعٍة عدوانّيٍة ال إنسانّية،. المعتََقِد ذاتِو أو إلى وسيمة نشره وتطبيقو
ومف الطبيعي أف يفضي إلى التطرؼ واإلرىاب، كما ىو الحاؿ في النازّية والحركة . عمى أنو ال يمثِّؿ حقيقًة دينّيًة صحيحةً 

وأّما ما يرجع  إلى اإلببلغ والتطبيؽ فيمكف حؿُّ المشكمِة مع اآلخر عندئٍذ بالحوار والمجادلة معو بالتي ىي . الصييونّية
. أحسف كما سبؽ ذكره، وببّث الوعي بأىمّية ذلؾ، وبالقناعة الذاتّية بحّؽ االختبلؼ وكونِو أمرًا طبيعيًا في الواقع بكؿِّ أبعاده

وقد رأينا أّف التاريخ يشيد بأّف اإلسبلـ الحنيؼ السمح ىو مف أبعد األدياف عف التطرؼ واإلرىاب سواء عمى مستوى 
 كاف لو جيراٌف مف أىؿ الكتاب، وكاف يبرىـ وُييدييـ، ويقبؿ مف المعروؼ تاريخيًا أف النبي  ))االعتقاد أو التطبيؽ؛ إذ 

ىداياىـ، ويعود مرضاىـ، ويتصّدؽ عمييـ، ويتعامؿ معيـ في التجارة، حتى إنو لما توّفي كانت درُعو مرىونًة عند 
 إلى المدينة وفييا أعداٌد كبيرٌة مف الييود أقاـ بينو وبينيـ ميثاقًا، ُتحَتـر ولما ىاجر . وىذا تعميـ ألمتو مف بعده. ()ييوديٍّ 

وعندما . فيو عقائُدىـ، وَتمتـز فيو الدولُة اإلسبلمية بدفع األذى عنيـ، عمى أف يكونوا مع المسمميف يدًاَ  واحدًة عمى عدوىـ
وربما كاف .  في مسجده، وقاـ بنفسو عمى ضيافتيـ وخدمتيـجاء وفُد نصارى الحبشة إلى المدينة أنزليـ رسوُؿ اهلل 

، أجاب: ولما قيؿ لو.  لجنازة ييوديٍّ مّرت بو، احترامًا ليااألعظـ بيف ىذا كمِّو ىو قياَمو  أََلْيَسْت  }: إنيا جنازُة ييوديٍّ
بؿ . وعاش أىؿ الكتاب في ظؿ الدولة اإلسبلمية مكرميف، محفوظًة حقوُقيـ، مصانًة أمواُليـ وأنفسيـ. ( ) (( () {َنْفسًا ؟

َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم  :    قاؿ تعالى. إف القرآف الكريـ يدعو إلى مبدأ اإلحساف مع المخالفيف في العقيدة الَ يـَنـْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُىْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين  [ 8: الممتحنة ]  يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

ولئف ُأجيز لممسمـ أف يجادؿ اآلخَر بالحكمة والموعظة الحسنة ويحاوره؛ . ويعمف بوضوح مبدأ عدـ جواز المساس بمقدَّساتيـ

                               
  ( .2759رقـ  ) ما قيؿ في درع النبي : كتاب الجياد والسير ، باب:  أخرجو البخاري()
  ( .1250رقـ  )مف قاـ لجنازة ييودي : كتاب الجنائز، باب:  أخرجو البخاري()
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َوالَ َتُسبُّوْا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِو فـََيُسبُّوْا الّلَو َعْدًوا بِ َْيِر  : قاؿ تعالى.لكف ليس لو أف يسبَّ أو يشتـ آليتو ومعبوَده
  [.108: األنعاـ ]  ِعْلٍم َكَذِلَك زَيَـّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهم مَّْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهم ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلون

السيما مف الغربييف والمستشرقيف مف أّف الجياد ينُـّ عف اإلرىاب ووسيمة لفرض الحقيقة - وما قد يظّنو بعض الناس
ويقوؿ أيضًا . ( )(( ما عرؼ التاريخ فاتحًا أرحـ مف العرب)): حتى إّف غوستاؼ لوبوف يقوؿ. الدينّية باإلكراه فخطأ بميغ
 إّف السبؿ كمَّيا التي تتّخذ اليـو مف قبؿ القوى المتحّكمة الكبرى لتترّبص باإلسبلـ وتكيد لو؛ إنما )): أستاذنا الدكتور البوطي

ومثؿ ىذه السبؿ قد تكؼُّ اليد عف البطش بؿ حتى المساف عف .. ىي سبؿ قيرية، بؿ حرب مقنعة آنًا ومكشوفة أنًا آخر
والقوة الكامنة في اإلسبلـ ىي تمؾ التي تسري منو إلى .. الكبلـ، ولكنيا ال تكؼُّ الفكر عف التأمؿ، وال العقؿ عف البحث

 .العقوؿ واأللباب، ال التي يخيَُّؿ إلى بعضيـ أنيا تقير النفوس أو تبلحؽ الحريات
ذا كاف القضاء عمى الباطؿ الذي ىو باطؿ، ال يمكف أف يتَـّ عف طريؽ خنقو كما يتوّىـ عشاؽ العنؼ ودعاتو، فإّف  وا 

 ..القضاء عمى الحؽ ال يمكف؛ مف باٍب أولى، أف يتـ عف طريؽ السعي إلى خنقو
إّف بيف الحؽ والباطؿ تناقضًا ال يجيمو أحد، ومف ثَـّ فإّف الرصاصة التي يتـ إزىاؽ الباطؿ بيا، إنما ىي الصدع 

 ...بكممة الحؽ مستنيرة بضياء العمـ والمعرفة ليس إال
ذلؾ ألّف .. والجياد الذي شرعو اهلل وجعمو دعامة الوجود اإلنساني واإلسبلمي، ال يتعارض مع شيء مّما نقوؿ

مواجية الباطؿ بمنطؽ الحؽ عف طريؽ البياف والحوار، مع الصبر في سبيؿ ذلؾ عمى كّؿ مكروه، ىو أوؿ أنواع الجياد 
وألّف القتاؿ الذي يشرع بعد ذلؾ ليس مف أجؿ اغتياؿ الباطؿ في مظير رجالو المتشبثيف بو أو المدافعيف عنو؛ .. وأقدسيا

فالقتاؿ الجيادي في ىذه الحاؿ إنما ىو .. إنما ىو مشروع لرّد غائمة الذيف يقاوموف مبدأ مواجية الباطؿ بمنطؽ الحؽ
 .() ((لحماية الحوار وإلبعاد شبح الجبر واإلكراه أّيػًا كاف الجانب الذي يقدـ منو

وىؤالء ينبغي أف . يفيـ مّما سبؽ أّف ثمَّة متطرفيف أخمُّوا في تجسيد المعتَقِد أو شّوىوا عممية إببلغو أو تطبيقو- 3
إف كانوا صادقيف في التمسؾ بيا ال تدعوىـ بحاٍؿ مف األحواؿ إلى التطرؼ - السيما اإلسبلمية–يعمموا أّف الحقيقة الدينّية 

 .واإلرىاب
مثؿ ىؤالء عمى .  ىناؾ أناٌس يروف التعّددّية نعمًة، وعبلمًة عمى َكَرـ الربِّ الفّياض:الثانية )): ثـ يقوؿ روجر بوسي

والتعّددية الّدينية بالنسبة . وعٍي ألىمية التفاىـ المتبادؿ، ويسعوف لبلنخراط في حواٍر مع أعضاٍء ينتموف إلى أدياٍف أخرى
بأّنو ليس ثّمة شخٌص مستقيـٌ فكريًا يمكف أف يدَّعي أّف الصحَة : وىـ يقولوف. ليؤالء موقٌؼ في الحياة، وَمَثٌؿ أعمى، ُمْمِيـٌ 

وقد بّينوا أّف األدياف العالمّية . ِعدَُّة الىوتييف سمكوا ىذه السبيَؿ مف أجؿ مصمحة سبلـ العالـ. والقبوَؿ محصوراف في دينو
ذوي رؤيٍة  "أعداٌد متناميٌة مف الناِس بعضيـ يمكف أف نسّمييـ بأّنيـ ليسوا . العظيمة تتشارؾ في أخبلؽ عالمّية عامةٍ 

 .() ((يقعوف تحت ىذا الصنؼ–" تعدديِّيف" ، عوضًا عف تسميتيـ "استئثاريةٍ 
 يمكف أف تنبثؽ عنو الحقيقة الكونّية وتسطع شمسيا؛ – مف الصحيح القوؿ بأّف تعدُّد األفكار ووجيات النظر :أقول

لكننا نتحّدث ىنا عف حقيقٍة دينيٍة إسبلميٍة تدعو صاحبيا إلى االعتقاد بأّف الصّحة والقبوؿ محصوراف فييا، فيؿ يمكف لمف 
ومف جانب . امتمؾ تمؾ الحقيقة وآمف بيا إيمانًا جازمًا أف يتنّكر ليا بمخالفة ما تدعوه إليو؟ ال يتأّتى لو ذلؾ، ىذا مف جانب

وىو ال يرى أّف الصّحة والقبوؿ قائماف فيو؟ بالطبع -   أّيػًا كاف ىذا المعتقد –آخر ىؿ ُيتصوَّر أف يتديَّف شخٌص بمعتقٍد ما 
                               

 .  26 حضارة العرب ص ()
الجياد الذي شرعو اهلل تعالى إنما ىو لموقوؼ في وجو مف يصدُّ عف  . 61-59اإلسبلـ والغرب لمدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي ص ()

وىذا ىو مذىب . سبيؿ الدعوة إليو وتبصير الناس بدينو، وفي وجو مف يعتدي عمى شيء مف حقوؽ المسػمميف،   أو يخطط لمعدواف عمييـ 
 .  129انظر المرجع السابؽ ص. جميور الفقياء

 .192اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص()



 24 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ فإّف إلزامو بأْف يعتقد بأّف الصّحة والقبوؿ ليسا محصوريف في معتَقِدِه، فيو َحْجٌر عمى حرّيتو . ()ال وا 
لزاـٌ لو برأٍي ال يعتقده بؿ يعتقد خبلفو، وال يقؿُّ ذلؾ سوءًا عف اإلكراه عمى ديف آخر ومف ىنا فميس صوابًا أف . الفكرّية وا 

 .السيما ونحف في عصٍر نّدعي أنو عصر الحرّية!! يتَّيـ بعدـ استقامة فكره
إّف عّدة الىوتييف سمكوا ىذه السبيؿ مف أجؿ مصمحة سبلـ العالـ، ال يصمح دليبًل عمى صّحة ىذا : وقوؿ روجر

َوَلْو َشاء رَبَُّك  : قاؿ تعالى. فتعّدد المعتقدات أمٌر واقٌع ال محالة، وال يستطيع أحٌد تجاىَمو. السبيؿ مف أجؿ ىذه المصمحة
: يوسؼ ]  َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنين : ، وقاؿ تعالى[119/ىود] َلَجَعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوالَ يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفين

كما أّف السبلـ واألمف والعيش المشترؾ جميع ذلؾ ال يمسُّ بسوٍء ماداـ ُيدَّعى أّنو حقيقٌة دينّيٌة ال يحمؿ في ذاتو .  [ 103
فإذا كانت الحقيقة الّدينّية . نزعًة عدوانيًة شريرًة أو عنصريًة، وال يجسِّد مبادئ تتنافى مع األخبلؽ والقيـ اإلنسانية النبيمة

اإلسبلمية تقرُّ االختبلؼ والتنوع في الواقع اإلنساني، وتمتـز باألخبلؽ والقيـ اإلنسانّية النبيمة السيما الرحمة فأنى لئلرىاب أو 
 !التطّرؼ أف يتطرَّؽ إلييا؟

وكّؿ فريٍؽ منيـ . وسبؽ أّف ذكرنا أف أصحاب الرؤية االستئثارية ُيرجعوف مصدر حقيقتيـ العقدّية إلى اهلل تعالى
بيد أّف الحقيقة اإللييَّة ال يمكف أف تتعارض أو تتناقض، والحاؿ أّف الموجود منيا في الواقع بخبلؼ . يّدعي امتبلكو ليا

ف كانت تتشارؾ في أخبلٍؽ عالمّيٍة عامٍة؛ فإّف ذلؾ ال ينفي وجود . ذلؾ ولذا فإّف األدياف الواسعة االنتشار في العالـ وا 
إنكاُره، بؿ الحكمة المجوء إلى التفاىـ والحوار المتبادؿ الستجبلء -  ماداـ واقعاً –االختبلؼ فيما بينيا، وليس مف الحكمة 

 .وجو الحؽ فيو
 ىناؾ أناس ُلقِّنوا قيمًا  حديثًة منِكَرًة لمخيِر عند البشر يروَف ظاىرة التعّدد الّديني إشارًة :الثالثة )): يقوؿ روجر بوسي

 .أخرى عمى أّف الّديف نفسو منطٍو عمى الفوضى
إّف الّديف عند . "  قد اْسَتْعَمَل البعُض تعدَد األشكال الّدينّية حجًة ضدَّ صّحِة جميِع األديان": ()يقوؿ حسيف نصر

وىذه كانت وجية نظر البلدينييف . يجعُؿ الناَس يؤمنوف بالخرافة ومتعصبيف() (Dogmatic)ىؤالء البلدينييف الدُّوغماتييف 
  (("اسم المشكمِة هو الربُّي ...  الّديُن ُسمٌّم في الدَّمِ "بالنسػبة ليؤالء . منذ عصػر فولتيػر () (Humanists)الييومانستييف 

(). 
قد تكوف ضحية التباس الحقيقة عمييا واختبلطيا بجممة ركاـ الحقائؽ -  في الواقع– ىذه الفئة مف الناس :أقول

عمى النحو المذكور –وَلِئف اعتقد بعض األفراد بأّف ثّمَة مصمحًة في إقرار تعّدد الحقيقة الّدينّية . المتعارضة أو المتناقضة

                               
جؿُّ المسيحييف قد )) :وقولو ((ىؿ المسيحية ىي الّديف الحؽُّ الوحيد؟)): ينقؿ روجر نفسو عف البلىوتي العالمي جوف ىيؾ مف مقاٍؿ لو عنوانو( )

أنا ىو الطريُؽ والحؽُّ والحياة، ليس أحٌد )): نعـ، مستشيديف بالكممات المشيورة التي قاليا عيسى: يعتبروف ىذا السؤاؿ غريبًا، وسيكوف جوابيـ
إذًا ما قمناه ىو ما   [197اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص ((. ][6:14/يوحنا( ](يأتي إلى األب إال بي
 .يؤيده الواقع المشيود

.مف تعميؽ المترجـ. باحث إيراني مشيور، خريج جامعة ىارفرد، معنيٌّ بالفمسفة اإلسبلمية والتصوؼ: سيد حسيف نصر ()  
 .الذيف يعتقدوف  صحة آرائيـ دوف دليؿ: الدوغماتيوف( )
 .مف تعميؽ المترجـ. الذيف يؤمنوف أف حؿ مشاكؿ البشر معتمد عمى العقؿ ال العقائد الّدينية:الييومانستيوف ( )
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 ))النظُر إلى الّديف نظرَة إنكاٍر ونفٍي لو بالكمية، ورؤيُة   : فإّف ليا في الوقت نفسو نتائج سمبية مف أىميا- في الفئة السابقة
إّف العقمية العممية البلدينية !! ، ووْسـُ المتدينيف بالخرافة والتعّصب((تعّدِد األشكال الّدينّية حجًة ضدَّ صحِة جميع األديان

لى فقد البشر إلنسانيتيـ وأْف يصبحوا عبيدًا ألىوائيـ ومطامعيـ، ولذا  المعاصرة أّدت إلى فقد اإلحساس بأيِّ شيء مقّدس، وا 
ومف ىنا فإّف الخطر الحقيقي يكمف في ىذا التوّجو !!. كثر القتؿ وفشا الفساد والظمـ والعدواف في العصر الحديث المتحضر

لدى ىذه الفئة  التي لـ تعترؼ بصّحة حقيقٍة دينّيٍة أصبًل؛ والذي يحـر اإلنسانية مف كّؿ القيـ األخبلقية النبيمة التي تدعو 
 . إلييا األدياف المنتشرة عمى اختبلفيا وتعّددىا

/ سبتمبر/11االعتداءات االنتحارية عمى البنتاغوف ومركز التجارة العالمي في )): ويتابع األستاذ روجر كبلمو قائبلً 
ـ، التي مات فييا أناٌس مف أمـ وعقائَد مختمفٍة، بمف فييـ المئات مف المسمميف، يمكف عّدىا ىجومًا مدِّمرُا عمى 2001

اعتبر الكثيروف ىذه الجريمة دليبًل عمى أّف اإلسبلـ غيُر متوافٍؽ مع القيـ .... مفاىيـ تعّدد الثقافات والتعّددية الّدينية
 .() ((الحضارية، وقد رأوا فييا أيضًا تحقيقًا لتحذيرات ىنتنغتوف التنبؤية حوؿ صراع الحضارات

 اليـو عندما ثبتت صحُة نظرية المؤامرة لمتيديد اإلسبلمّي العالمّي، صار ُيعتقد عمى نحٍو )): ويقوؿ روجر أيضاً 
الكثير مف الصحفييف ىيجو المشاعر التي ىي . واسع أّف اإلسبلـ واإلرىاب مترادفاف، وأّف اإلسبلـ يمّثؿ تيديدًا لمحضارة

ضدُّ اإلسبلـ عف طريؽ نشر صورٍة مشّوىٍة عف اإلسبلـ، مع أنو يجب اإلقرار بأّف بعض اإلسبلمييف ربما يوافقوف عمى 
 .() ((اآلراء المعزّوة إلييـ

بعد اإلقرار ببشاعة ىذه الجريمة اإلرىابية ينبغي القوؿ إّنو مف المستبعد أف تكوف : األولى:  لي مبلحظتاف ىنا:أقول
 –قد وقعت في سياؽ اليجـو المدّمر عمى مفاىيـ تعّدد الثقافات والتعّددية الّدينية، بدليؿ أّف عددًا كبيرًا مف المسمميف 

  ذكر روجر :الثانية. قد قضى فييا أيضًا، مّما يشير إلى أّف ثّمة أسبابًا أخرى وراءىا ينبغي البحث عنيا- باعتراؼ روجر
في كبلمو السابؽ أّف الكثيريف عّدوا ىذه الجريمة دليبًل عمى أّف اإلسبلـ غير متوافؽ مع القيـ الحضارية، ورأوا فييا أيضًا 

ف كاف ال يعّبر بوضوح عف رأيو الشخصّي . تحقيقًا لتحذيرات ىنتنغتوف التنبؤية حوؿ صراع الحضارات وىذا الكبلـ منو وا 
إال أّف فيو ما يبيِّف طريقة تعامؿ الغرب معو بصورة عامة، ويفصح عف - عمى األقؿ في ىذا الموضع- الصريح في اإلسبلـ

ىذه ىي الصورة !! فاإلسبلـ ىو الخطر الّداىـ القادـ، واإلسبلـ مرادؼ لئلرىاب، واإلسبلـ يمّثؿ تيديدًا لمحضارة. موقفو منو
 وقد أشار –في حيف أف اإلرىاب ال ديف لو .     ()المشػّوىة عف اإلسػبلـ، والتي توّلى كبرىا اإلعبلـ الغربي زورًا وبيتاناً 

 .وأّف األمف والسبلـ والحضارة الحقيقة في ظؿِّ اإلسبلـ- إلى ذلؾ روجر نفسو عند حديثو عف الفئة األولى السابقة
         ]   َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمين : وفيما يخصُّ رسالَة اإلسبلـِ العالمية يذكر األستاذ روجر قوؿ اهلل تعالى

 ثـ ينقؿ قوَؿ أحد عمماء اليند مف المسمميف ىو سيد أمير ((أّي لكؿِّ البشر في كؿِّ األماكف)): ويقوؿ أيضاً  [ 107/األنبياء
إّن عالميَة اإلسالم وتوسُّيَعُه، وتساُمَحه مع كّل العقائد األخالقية  قد ُأسيي فهُمها بالكامل، وتمَّ  )): ( ـ 1928 )عمي 

                               
 . المرجع السابؽ المكاف نفسو()
 .208المرجع السابؽ ص ( )
مدة الفيمـ خمسوف دقيقة، وىو عبارة عف مقابمة مع الدكتور جاؾ )): (كيؼ تشوِّه ىوليود أمةً : العرب السيئوف)خير دليؿ عمى ذلؾ الفيمـ الوثائقي ()

يعرض الدكتور شاىيف بالتفصيؿ الكيفية التي . بروفسور اإلعبلـ في جامعة ألينوي في الواليات المتحدة-  أمريكيٌّ مف أصٍؿ عربيٍ –شاىيف 
إّف : يقوؿ شاىيف. (مممكة الجنة)و (سيريانا)تناولت فييا ىوليود العرب في غضوف قرف كامؿ، بدءًا مف السينما الصامتة وحتى أفبلـ حديثة مثؿ 

فيـ وحوش، ومرتزقة، برابرة، أغبياء، متعطشوف لمحروب، . صورة العرب في ىوليود بقيت نفس الصورة التي صّورىا األوروبيوف والمستشرقوف
رىابيٌّ يفجر الطائرات، والمرأة في . إرىابيوف، يميثوف وراء المادة، ويعشقوف الجنس ، قاطع طريؽ، وا  والعربيُّ في المنظور الغربيِّ اليوليوديِّ بدويٌّ

 .125-124اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص . ((عرفو حقيرة، وىي أداة لمزينة، ومرتع إلشباع الغرائز
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خفاؤها عمدًا بسبب تعصُّيب األديان المنافسة العالمية )): وقوَؿ الباحث اإليراني المشيور سيد حسيف نصر. ((إفساُدها، وا 
 " ()وقد اقترح جوناثف ساكس)): ويتبعيما بقولو. () ((في الحقيقة، بالمعنى العميق لمكممة، هي تمامًا سبب وجوِد اإلسالم

والسبب أنيا تقود إلى االعتقاد بوجود حؽٍّ واحٍد، عمى كّؿ إنساٍف " أّف العالمية ردٌّ غير كاٍؼ لمَقَبِميَِّة، وليس بأقّؿ خطورة منيا
ىذا قد يكوف صحيحًا في مجاؿ اإليديولوجيات السياسية، مثؿ . أف يتحّوؿ إليو، ولو عف طريؽ اإلكراه إْف لـز األمر

ولكف ىذا ليس فيمي . الشيوعية، أو التوّحد الثقافي، والمادية المنكرة لمخير عند البشر، والتي ىي جميعًا مف مفرزات العولمة
 .() ((لمعالمّية بالمعنى الروحي أو األخبلقي

 إّف ما نقمو روجر عف جوناثف ساكس يؤّكد صّحة ما قالو سيد أمير عمي مف أّف عالمية اإلسبلـ وتوسعو :وأقول
وما ُذِكَر في بياف سبب خطورة عالمية اإلسبلـ غير صحيح؛ . إلخ ... وتسامحو مع كّؿ العقائد قد ُأسيء فيُميا بالكامؿ

ومف المعمـو أّف اإلكراه محرـٌ، وأّف إيماف . ألّنو ال يمـز مف العالمية حمؿ اآلخريف عمى اإليماف باإلسبلـ عف طريؽ اإلكراه
 .وقد سبقت اإلشارة إليو. المكَرِه غيُر صحيِحٍ ،  وال ينفع صاحبو شيئاً 

  وحسنًا فعؿ روجر حينما ذكر أّف ذلؾ قد يكوف صحيحًا في مجاؿ اإليديولوجيات السياسية، مثؿ الشيوعية، 
ومرًة أخرى نصؿ إلى تحديد !! أو التوّحد الثقافي، والمادية المنكرة لمخير عند البشر، التي ىي جميعًا مف مفرزات العولمة

 .واإلسبلـ برٌئ منو. مكمف الخطر الحقيقي وما يبعث عمى اإلرىاب
 :الخاتمة

 :يمكننا ىنا أف نمّخص أىـّ نتائج البحث باآلتي
مكاف الوصوؿ إلييا، واليقيف بيا -1  .خطأ مف نفى الحقائؽ، وا 
فالّديف الحؽ يقرُّ بالكرامة اإلنسانية . اعتقاد الحؽ ال يمكف أف يكوف وسيمة لمظمـ والقتؿ و اإلرىاب- 2

قاؿ .  وبالعدؿ و المساواة، ويدعو إلى اإلحساف مع اآلخر المخالؼ في العقيدة ما لـ يصدر منو إيذاء لممسمميف
يِن َوَلْم  : وقاؿ تعالى  [ 70:اإلسراء ] َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم  : تعالى َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ الَ يـَنـْ

يِن   ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُىْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الدِّ ِإنََّما يـَنـْ
 [.9 – 8/الممتحنة] َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تـََولَّْوُىْم َوَمن يـَتَـَولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمون

مف الطبيعي أف يختمؼ الناس في طباعيـ وعاداتيـ وثقافاتيـ، وفيما يحبوف ويبغضوف، ويقدِّموف ويؤخروف، بؿ - 3
ِإنَّا  يَا أَيُـَّها النَّاسُ  : قاؿ تعالى. وينبغي أف يكوف االختبلؼ سبيبًل لمتعاوف والتكامؿ ال لمتخاصـ والعداوة. وما يعتقدوف أيضاً 

 [.13/الحجرات]   َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو أَتْـَقاُكمْ 
ادُْع ِإِلى  : قاؿ تعالى.   في الدعوة إلى ديف اهلل عز وجؿ أمرنا باتخاذ منيج سميـٍ يحتـر اإلنساف وعقمو وكرامتو- 4

  َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدين
 .فردًا كاف المحاَوُر أـ أمةً  [125/النحؿ]

                               
  .200اإلسبلـ والغرب بيف أساطير الصداـ وحقائؽ االنسجاـ لبشار بكور ص()
كبير حاخامات التجمعات الييودية المتحدة في الكومنولث، وأستاذ زائر في عدد مف الجامعات العالمية، وىو يدرس عمـ : جوناثف ساكس()

 .216المرجع السابؽ ص . البلىوت والفمسفة
 .201المرجع السابؽ ص ()
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ّف . ال يمكف أف تكوف األدياف السماوية المنزلة سببًا لئلرىاب، وىي تشترؾ في تحريـ القتؿ والظمـ والعدواف- 5 وا 
 .لئلرىاب أسبابًا أخرى ينبغي البحث عنيا ومعالجتيا
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