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نيم هلف بليكملب:)))
يحّرر  واحد  وفصل  مقّدمة  يف  الكتاب  يقع 
مضامني املصطلحات بني الغرب واإلسالم، استغرق 

املتوسط.  القطع  من  صفحة   )222(

نيم هلف بليتؤيّف:
إسالمي مرصي،  عمارة، مفكر  الدكتور محمد 
اإلسالمية  البحوث  مجّمع  وعضو  ومحّقق  ومؤلف 
باألزهر، وهيئة كبار علماء األزهر، واملجلس األعىل 

بمرص. اإلسالمية  للشؤون 

مّر  1931م،   / 1350هـ  عام  رجب  يف  ولد 
االتجاه  من  نقلته  فكرية  بتحّوالت  حياته  خالل 
املعسكر اإلسالمي، اشتهر بكونه من  إىل  املاركيس 

زات قرآنية، مدرس في جمعية لتعليم القرآن الكريم. إجا  )*(

رسالة  عن  دافعوا  الذين  املستقّلني«  »اإلسالميني 
اإلسالم وأّمته وقضاياها املعارصة، وزادت مؤلفاته 

املئتني. عىل  وأبحاثه 

 / 1441هـ  عام  رجب  يف  الله  رحمه  تويف 
2020م. 

تتهيد:
ذكر املؤّلف أّن من العبارات الشائعة عىل ألسنة 
األلفاظ  يف  مشاّحة  )ال  عبارة:  والعلماء  املثقفني 

واملصطلحات(. 

وقال: إّن هذه العبارة صحيحة، إال أنّها تحتاج 
إىل ضبط مفهومها؛ حتى ال يشيع منها الخلط بل 
دوائر  لدى عديد من  اآلن  كما هو حادث  والخداع 

 قراءة في كتاب: قراءة في كتاب:
معركة المصطلحات بين الغرب معركة المصطلحات بين الغرب 
واإلسالم، للدكتور محمد واإلسالم، للدكتور محمد عمارةعمارة

أ. غسان أسود)*(

الحرب الثقافية التي تواجهها أمتنا اليوم متعددة األدوات واألسلحة، ومن أبرز 
أدواتها التسميات واملصطلحات التي أصبحت جزًءا من واقعنا الفكري والثقايف، 

وبالرغم من وجود بون يف مضامني هذه املصطلحات بني ثقافتنا وثقافتهم، 
إال أن املضامني الغربية سادت يف فضاءاتنا الفكرية واإلعالمية، وكان لها أثر يف 

التكوين الفكري لشباب األمة ومثقفيها، وهذا الكتاب يعالج هذه القضية.
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الفكر التي ترّددها دون ضبط وتحديد ملا يوحي به 
ظاهرها من مضمون.

باعتباره  مصطلح  أي  إىل  نظرنا  إذا  فنحن 
املضامني،  من  »مضمون«  فيه  يوضع  »وعاًء« 
معنى«؛  أو  »رسالة  تحمل  »أداة«  وبحسبانه 
ألداء  املصطلحات  من  الكثري  صالحية  فسنجد 
الحضارات  امتداد  عىل  و»األدوات«  »األوعية«  دور 
والعقائد  املتعّددة،  الفكرية  واألنساق  املختلقة، 
هذه  إىل  نظرنا  إذا  أّما   ... املتميّزة  واملذهبيات 
التي  »املضامني«  زاوية  من  واملصطلحات  األلفاظ 
توضع يف أوعيتها، ومن حيث الرسائل التي حملتها 
»األدوات: املصطلحات« فسنكون بحاجة إىل ضبط 
معنى هذه العبارة، وتقييد إطالقها وتحديد نطاق 
الصالح والصالحية التي يشيع عمومها من عموم 

ألفاظ. من  تحمل  ما 

والتدقيق،  الفحص  -عند  أنفسنا  سنجد  هنا 
من  العـديد  وبإزاء  الحاالت،  من  جًدا  كثري  ويف 
و»أدوات«  عـاّمـة  »أوعـيـة«  أمام  املصطلحات- 
واألنسـاق  الحـضـارات  بني  مـشـتـركـة 
ذات  ويف  واملذهبـيـة،  والعـقـدية  الـفـكـرية 
و»رسائل«  خاّصة،  »مضامني«  أمـام  الوقت 
»األوعية«  هذه  بها  وتتميّز  فيها  تختلف  متميّزة، 
العاّمة و»األدوات« املشرتكة لدى أهل كّل حضارة 
أو مذهب  املتميّزة، وعند كّل نسق  الحضارات  من 
أو عقيدة من األنساق الفكرية واملذاهب االجتماعية 
امتلكت  التي  تلك  منها  وخاّصة  الدينية،  والعقائد 
وتمتلك من السمات الخاّصة والَقَسمات املميّزة ما 
جعلها ويجعلها ذات مذهبية خاصة وطابع خاص.

وليس كرضب األمثال سبيٌل لجالء هذا املعنى، 
وتأكيد صدق هذا املفهوم.

فمن املصطلحات الشائعة يف ميدان »الـتـشـريع« 
به  يُوصف  »الشارع«،  مصطلح:  -مثالً-  القانوني 

من »يرّشع« القانون، فرًدا كان أو جماعة؛ فواضع 
تمثّل  التي  النيابية  واملجالس   .. »شارع«  القانون 
»هيئات  هي  القوانني  »ترشيع«  يف  األّمة  سلطان 
هنا  »فالشارع«  القوانني.  »ترّشع«  ترشيعية« 
و»مصدر الترشيع« و»واضع الرشيعة«: هو إنساٌن، 
فرًدا كان أو هيئًة ترشيعيًة. هذا هو حال مصطلح 
ميدان  يف  و»الرشيعة«  و»الترشيع«  »الشارع« 
ا »ال مشاحة« يف هذا املصطلح  »القانون«، فهل حقًّ

»مضمون«؟ من  »وعاؤه«  يحمل  وفيما  الشائع، 

إّن اإلجابة عن هذا السؤال لن تكون واحدًة لدى 
أبناء كّل الحضارات اإلنسانية ويف إطار كّل األنساق 
وتاّمة  أكيدة  مشاّحة  هناك  ستكون  بل  الفكرية، 
تؤمن  ال  حني  ففي  ومضمونه،  املصطلح  هذا  يف 
الغربية بوجود »شارع« سوى اإلنسان؛  الحضارة 
اإلله،  تنكر وجود  التي  املادية  النظرة  انطالًقا من 
اإللهي  التحكيم  يرفض  الذي  العلماني  التوّجه  أو 
املسلم  فإّن  والعمران؛  واالجتماع  الدولة  يف شؤون 
يفهم  ال  اإلسالم  وأفكاره من  الذي يستمّد عقيدته 
الرشيعة،  واضع  سوى  »شارع«  مصطلح  من 
إبداًعا  الله سبحانه وتعاىل، وأّن الرشع ليس  وهو 
نزل  إلهي  من وضٍع  هو  وإنّما  كالقانون،  إنسانيًا 
السلطَة  يعطي  ال  املسلم  فإّن  ثمَّ  ومن  الوحي؛  به 
سبحانه  الله  لغري  »الشارع«  ووصَف  الترشيعية 
وتعاىل، بخالف سّن القوانني التي تُفّرع عن أصول 
الرشيعة؛ فهو من الفقه. فالله هو الشارع، والفقيه 

اإلنسان. هو 

املؤّلف:  ذكرها  التي  األخرى  األمثلة  ومن 
االجتماعي  التيار  به  ويُقصد  »اليسار«  مصطلح 
لتسويد  أداًة  الطبقي  الرصاع  استخدام  عىل  الداّل 
إللغاء  تمهيًدا  الـُماّلك؛  طبقة  عىل  األُجراء  طبقة 
التمايز الطبقي، وإلغاء سائر ألوان امللكية الخاّصة، 
املصطلح  هذا  استخدام  إىل  يدعو  َمن  يأتي  ثم 
بدعوى أنّه »ال مشاّحة يف االصطالح«، بل ويدعو إىل 
أسلمته وأسلمة مضمونه عندما يدعو إىل »اليسار 

اإلسالمي«!

يف حني أّن اليسار يف اللغة يعني: اليُس والغنى، 
االقتصادي  املجال  يف  اإلسالمية  للرشيعة  وأّن 
َقَسمات مميزة، ال تنكر التمايز االجتماعي يف األّمة 
هذا  تأسيس  تشرتط  لكنّها  متميّزة؛  طبقات  إىل 
التمايز عىل األسباب والعوامل املرشوعة، وتدعو إىل 
إبقاء العالقات بني الطبقات محكومًة بإطار العدل، 
فالحّل ليس يف  االجتماعي  التوازن  اختّل  ويف حال 

عند الفحص والتدقيق يف املصطلحات نجد 
أنفسنا أمام »أوعـيـة« عـاّمـة و»أدوات« 
مـشـتـركـة بني الحـضـارات، ويف ذات 

الوقت أمـام »مضامني« خاّصة و»رسائل« 
متميّزة، تختلف فيها هذه »األوعية« 

و»األدوات« لدى كّل حضارة من الحضارات
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الرصاع الطبقي بل »بالدفع االجتماعي« الذي يُعيد 
تحريك املواقع الطبقية من درجة الظلم إىل درجة 
﴿ َوَلْواَل  َدْفُع  اللَِّه  النَّاَس  بَْعَضُهْم  ِببَْعٍض  العدل 
يف  فاملشاّحة   ..  ]252 ]البقرة:   َلَفَسَدِت  اأْلَْرُض﴾ 
هذا املصطلح واقعة يف املعنى اللغوي ويف املضمون 

أيًضا. االجتماعي 

أصبحت  قد  الغربيـة  املصطلحات  كانت  وإذا 
نظًرا  الداخيل؛  والثقايف  الفكري  واقعنا  من  جزًءا 
والثقافية  الفكرية  حياتنا  يف  التغريب  لنجاحات 
املصطلحات،  مضامني  تحرير  فإّن  واإلعالمية؛ 
يف  التمايز  ومناطق  االتفاق  مناطق  واكتشاف 
معاني ومفاهيم هذه املصطلحات -وخصوًصا تلك 
للجدل  إثارة  واألكثر  شيوًعا،  األكثر  املصطلحات 
بني تيارات الفكر يف عرصنا ويف واقعنا- هو مهّمة 
أساسية وأوليـة بالنسبة ألي حوار فكري حقيقي 
الفكرية من خطر االستقطاب  وجاّد؛ ينقذ حياتنا 
الفرقاء  بني  واحدة«  فكرية  »لغة  ويُوجد  الحـاّد، 

املتحاورين.

تحهله لضلليا نيتصراحلت: شهط نيفهم 
نيتشمهك ونيحونر:

إّن أغلب حواراتنا هي »ضحايا« بائسة للفوىض 
يفهَم  ولكي  »املصطلحات«،  مضامني  يف  الشائعة 
ومناطق  االتفاق  مناطق  ولتحديِد  اآلخر،  منّا  كلٌّ 
وبنّاء:  وجاد  موضوعي  حوار  ولتنظيِم  االختالف، 
ومفاهيم  مضامني  وتحديد  بتحرير  نبدأ  أن  علينا 

املصطلحات.

وثالثني  خمسًة  كتابه  يف  املؤلف  حّرر  وقد 
هي:  مصطلًحا، 

العلمانية.. 1
األصولية.. 2
املاّدية.. 3
التنوير.. 4
التنصري.. 5

االستخالف.. 6
الرشيعة.. 7
الحاكميّة.. 8
حقوق اإلنسان.. 9

الحّرية.. 10

العدل.. 11
التكافل.. 12
املساواة.. 13
الذّمة.. 14
الشورى.. 15
الديمقراطيّة.. 16
الحزب.. 17
اإلصالح.. 18
الثورة.. 19
الجهاد.. 20
العقالنية.. 21
االجتهاد.. 22
التجديد.. 23

التأويل.. 24
اإلبداع.. 25
الهويّة.. 26
الوسطية.. 27
الوطنية.. 28
األشعرية.. 29
السلفية.. 30
أهل الحديث.. 31
الشعبية.. 32
الغنوصية.. 33
الباطنية. 34
والية الفقيه.. 35

وسوف نوجز يف هذه القراءة الحديَث عن بعضها. 

)- نألصويية: 
اإلنجيل  تفسري  ويعني  النشأة  غربي  مصطلح 
فيه  يدخل  ال  حرفيًّا  تفسريًا  الدينية  والنصوص 
العربي واإلسالمي فإنّنا ال  املفهوم  أّما يف  التأويل، 
نجد ذكًرا لهذه النسبة، وإنّما تبلورت يف الحضارة 
اإلسالمية علوٌم كأصول الدين وأصول الفقه، وهكذا 
خال تراث اإلسالم والعربية من مصطلح األصولية. 

ولكن هل ُوجد يف تيارات الفكر اإلسالمي تياٌر 
الغربيني  األصوليني  موقف  النصوص  من  وقف 
ورفض  والسنة،  للقرآن  الحريف  بالتفسري  فقال 
من  بدا  مهما  نصٍّ  ألّي  والتأويل  املجاز  ألوان  كل 

العقل؟ براهني  مع  ظاهِره  تعارِض 

النفي  السؤال هي  هذا  الجواب عىل  إّن حقيقَة 
القاطع، فكّل تيارات الفكر اإلسالمي قبلوا باملجاز 
ولكن  النصوص،  من  كبرية  لطائفة  والتأويل 

فيه. التوّغل  أو  االقتصاد  يف  اختلفوا 

إذا كانت املصطلحات الغربيـة قد أصبحت 
جزًءا من واقعنا الفكري والثقايف الداخيل؛ 

فإّن تحرير مضامني املصطلحات، واكتشاف 
مناطق االتفاق ومناطق التمايز يف معاني 
هذه املصطلحات مهّمة أساسية وأوليـة 
بالنسبة ألي حوار فكري حقيقي وجاّد

إّن أغلب حواراتنا هي »ضحايا« 
بائسة للفوىض الشائعة يف مضامني 

»املصطلحات«، ولكي يفهَم كلٌّ منّا اآلخر، 
ولتنظيِم حوار موضوعي وجاد وبنّاء: 
علينا أن نبدأ بتحرير وتحديد مضامني 

ومفاهيم املصطلحات
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الجمود«،  »أهل  تعني:  الغرب  يف  فاألصولية 
»أهل  عىل:  عنوان  اإلسالمي  الرتاث  يف  هو  بينما 

واالستنباط«. واالستدالل  التجديد 

2- نيماوله: 
واملضمون  النشأة  أوربي  مصطلح  هو 
مراحل  من  تاريخية  مرحلة  يف  ساد  واإليحاءات، 
»حركة  إىل:  يشري  وهو  الحديث.  األوربي  الفكر 
وتؤمن  بالرأي،  واالستقالل  بالعقل  تعتّد  فلسفية 
بأثر األخالق، وتقوم عىل فكرة التقّدم والتحّرر من 
السلطة والتقاليد«، كما جاء يف تعريف مجمع اللغة 
السلطة  والتقاليد:  بالسلطة  واملقصود  العربية. 
الدينية الكنسية وتقاليدها التي جّمدت واقع الحياة 

العلوم. ونظريات 

وقد قاد هذا التحّرر غالَب املفّكرين التنويريني 
إىل القطيعة مع املوروث الديني ورفض استلهامه 
االنطالق منه، وبالتايل: رفض فكرة  أو  التزامه  أو 
العقل  وتمجيد  واإللحاد،  الكفر  إىل  والنزوع  اإلله، 

وعبادته.

التنوير هو وقت  أّما يف املصطلح العربي: فإّن 
بزوغ أشعة نور الوحي، فالقرآن واإلسالم والرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص والحكمة والصالة نور، واملؤمن مستنري بذلك 

كله، وله تنويره اإلسالمي الخاص.

3- نالسمخالف: 
فالذي يستخلف  الخليفة؛  اتخاذ  مصدٌر معناه 
إنسانًا يف أمر ما ال بّد وأن يحّدد له نطاق استخالفه 
واملعالم األساسية التي يوصيه بالتزامها؛ كي تكون 
إطاًرا لحّريته وهو ينهض بمهام هذا االستخالف، 
فتكون مكانة الخليفة عندئذ وسًطا ال تبلغ مكانة 
لم  الذي  درجة  إىل  تهبط  وال  علوًّا،  استخلفه  َمن 

يحَظ بالتوكيل واالستخالف يف االنخفاض.

وبمعنى االستخالف هذا تتحدد مكانة اإلنسان 
الحّر  األرض،  بعمارة  املفوض  الوجود،  هذا  يف 
من  تمّكنه  رشوٌط  فهذه  املسؤول؛  املكّلف  املختار 
النهوض بمهاّمه، وأيًضا املحكومة حّريته بضوابط 
هذا  وضوابط  معالم  تمثّل  التي  اإللهية  الرشيعة 

االستخالف.

وعن هذا املعنى لالستخالف: انحرفت الفلسفات 
والحضارات املاّدية، عندما أّلهت اإلنسان كما فعل 
اإلله؛  أنسنت  أو  السالم،  عليه  بعيىس  الرومان 
فزعمت حلوله وتجّسده يف اإلنسان. وهذا االنحراف 

أو  قيود  دونما  املاّدية  الحضارة  يف  اإلنسان  جعل 
السماء. حدود من رشيعة 

النقيض من ذلك: جاءت بعض فلسفات  وعىل 
الديانات الوضعية لتنفي عن اإلنسان أيّة حّرية أو 
هذا  فكان  فانيًا؛  حقريًا  فرأته  استطاعة؛  أو  قدرة 

وتهميشه. اإلنسان  تكبيل  يف  الغلو 

»املادية والباطنية« تقف  الرؤيتني  وبني هاتني 
اإلنساَن  فتجعل  اإلسالمية؛  االستخالف  فلسفة 
له، وخليفًة  وعبًدا  الله،  أفضَل خلق  الكون  هذا  يف 
ببنود  وقدراته  حّرياته  محكومًة  األرض،  لعمران 

سبحانه«. الله  »رشيعة  االستخالف  وعهد  عقد 

نواحي  جميع  يف  جليّة  االختالفات  هذه  وآثار 
االستخالف، كُسبل املعرفة اإلنسانية، والعالقة بني 

واألموال.  والثروات  والدولة،  الدين 

4- نيحلتتية: 
واجبة  واحدة،  إلهية  رشيعة  اإلسالمية  لألمة 
األمة  هذه  يف  وحاكميته  الله  حكم  ألنّها  التحكيم؛ 

الخاتمة.

الرشيعة  بحاكمية  الله  حكم  يعني  هل  لكن 
اإلسالمية الواحدة، انتفاء الحاكمية البرشية يف فقه 
األحكام والفتاوى؟ أم أّن وحدة الرشيعة قد مثلت 
لحاكميات  يتّسع  الذي  الرشيعة  يف  اإللهي  الجامع 
أحكامها  لتتعدد  سبحانه  الله  استخلفها  برشية 
وفتاواها بتعدد وتنوع املصالح والوقائع والعادات 
من  والتنّوع  التعدد  هذا  يقتضيه  وما  واألعراف، 
واملفتني؟ )القضاة(  الحّكام  اجتهادات  يف  تعددية 

األحكام  يف  البرشية  الحاكميات  تعدد  إن 
وذلك  الفتاوى،  يف  اإلنسانية  االجتهادات  واختالف 
الرشيعة  وقواعد  ومبادئ  وحدود  كّليات  إطار  يف 
الرشع  حقائق  من  حقيقة  الواحدة  اإلسالمية 
اإلسالمي التي لم يختلف عليها أحد من أهل العلم 

باإلسالم.

حاكمية  وجود  ينكرون  املقلدين  عواّم  ولكن 
برشية يف إطار حاكمية الرشيعة اإللهية، وينكرون 
الرشيعة  إطار  يف  اإلسالمية  الحاكميات  تعّددية 
الواحدة. وقد بدأت شبهات هذا الفريق يف الثقافة 
ريض  عيل  معسكر  يف  الخوارج  بصيحة  اإلسالمية 

لله«. إاّل  الفتنة: »ال حكم  إبّان  عنه  الله 
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نّص  يف  يرد  عندما  -حتى  الرشيعة  حكم  إّن 
التعّددية يف  الداللة والثبوت- فإنّه ال يمنع  قطعي 
استنباط  يف  التعّددية  ثَّم  ومن  وفهمه،  النّص  فقه 
الحكم من هذا النص، والتعّددية يف نظام الصياغة 
عن  فضالً  وذلك   .  . قانونية  صياغة  الحكم  لهذا 
فهمه  -بعد  الحكم  هذا  تنزيل  كيفية  يف  التعّددية 
والحاالت،  الوقائع  عىل  وصياغته-  واستنباطه 
مختلفة  الوقائع  هذه  تكون  عندما  خصوًصا 
ومتغرّيات  واألعراف  والعادات  املصالح  باختالف 
ظنّي  الرشعي  النّص  كان  إذا  أّما  واملكان.  الزمان 
الثبوت  يف  ظنّيًا  أو  الداللة،  ظنّي  أو  الثبوت، 
وتعـّدد  األفـهـام  اخـتـالف  فإّن  مًعا،  والداللة 
منه  املستنبطة  األحكام  وتنّوع  االجـتـهـادات، 

واآلفاق. امليادين  وأمامها  فيها  تتسع 

وهذه التعّدديّة يف الحاكميات البرشية يف إطار 
السياسة  تتبّدى يف  ما  أكثر  تتبّدى  الرشيعة  وحدة 
إسالمي،  وفقه  إسالمية  تدابري  هي  التي  الرشعية 
تحكمها قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسد والتي 
دائرة  من  لخروجها  ثوابت؛  حدود  فيها  ترد  لم 
باب  -من  املتغريات، ولخروجها  دائرة  إىل  الثوابت 

االعتقاد. أصول  دائرة  عن  أوىل- 

)- نيحهلة: 
وهي ضد العبودية، وتعني اإلباحة التي تمّكن 
اإلنسان من الفعل املعرب عن إرادته يف أي ميدان من 

ميادين الفعل وبأي لون من ألوان التعبري.

وإفراد الله باأللوهية هي جوهر تحرير اإلنسان 
من العبودية لغري الله، وهي السبيل إىل تحريره من 
كّل أنواع الطواغيت املادية التي تستلب منه اإلرادة 

والحّرية واالختيار.

اإلسالمية-  النظرة  -يف  الحرية  ارتبطت  وقد 
عنوان  -وهو  »التكليف«  كان  وإذا  باملسؤولية. 
»الحّرية«  عن  فرًعا  اإلسالمي-  الفقه  يف  املسؤولية 
.. فلقد تجاوزت الحرية يف النظرة اإلسالمية نطاق 
والجماعات،  لألمم  االجتماعي  النطاق  إىل  الفرد، 

الفرد  عينية عىل  اإلسالمية فروض  التكاليف  ففي 
كفائية  املكّلف، وفروض  الفرد  تستلزم حرية هذا 
تجب عىل األّمة والجماعة، وتستلزم حرية اجتماعية 

والجماعة. لألّمة 

ركيزة  يمثّل  الرّق  ونظام  اإلسالم  ظهر  وقد 
من ركائز النظامني االجتماعي واالقتصادي لعالم 
ذلك التاريخ، مع كثرة منابعه من حروب عدوانية 
وقطع طريق وغريها، فلما قامت دولة اإلسالم قطع 
التي تمّد نهر الرقيق بالجديد، ووسع  هذه املنابع 
مصباته عندما حث عىل عتق األرقاء، وَجَعل العديد 

الرقبة. الكّفارات هي تحرير  من 

الذي  الخليفة  حّرية  هي  اإلسالم  يف  فالحرية 
ُوِجد لعبادة الله وعمارة األرض، وليست حّرية سيد 
الكون الذي يترّصف وفق أهوائه ورغباته، بل هي 
محكومة بإطار ونطاق وثوابت ومقاصد الرشيعة 

التي هي عقد وعهد االستخالف.

6- نيتسلونة: 
ويقصد بها: تشابه املكانة االجتماعية والحقوقية 
واملسؤوليات والفرص للناس يف املجتمع عىل النحو 

الذي تقوم فيه الحالة املتماثلة فيما بينهم.

فكر  يف  املساواة  عن  الحديث  شاع  ولقد 
حقوق  مبادئ  أُعلنت  أن  منذ  الغربية  الحضارة 
الدساتري  من  الكثري  يف  املساواة  ودخلت  اإلنسان، 
كالسياسية  متعّدة  ميادين  ويف  الدولية،  واملواثيق 
واالقتصادية واملدنية واالجتماعية، ويجري الحديث 
األمم  وبني  الداخلية،  املواطنني  عالقات  يف  عنها 

والشعوب. األجناس  وبني  والدول، 

إمكانية  تصّورت  والفلسفات  املذاهب  وبعض 
بني  الحقيقية  والتسوية  الكامل  التماثل  تحقيق 
امليادين  يف  وبالتحديد  امليادين،  كّل  يف  الناس 
قد  التصّورات  هذه  لكن  واالجتماعية،  االقتصادية 

الواقعية.  املمارسة  عىل  استعصت 

ولعّل أقرب التصّورات إىل الدّقة والواقعية: 

املساواة بني الناس أمام القانون؛ فهي رضورية 
وواجبة التطبيق. 

واملساواة يف تكافؤ الفرص أمام سائر املواطنني 
وهي  الدول،  وسائر  والقوميات،  األمم  وسائر 
اإلطار  لتحقيقه يف  الجهاد  ممكنة وهدف يستحق 

السواء. عىل  الدويل  االجتماعي 

تجاوزت الحرية يف النظرة اإلسالمية نطاق 
الفرد، إىل النطاق االجتماعي لألمم والجماعات، 

ففي التكاليف اإلسالمية فروض عينية عىل 
الفرد تستلزم حرية هذا الفرد املكّلف، وفروض 

كفائية تجب عىل األّمة والجماعة، وتستلزم 
حرية اجتماعية لألّمة والجماعة
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فإنّها  املتكافئة  الفرص  بعد  فيما  املساواة  أما 
التحقيق،  عىل  يستعيص  وحلًما  خياالً  تعّد  التي 
ويناقض السنن والقوانني الحاكمة لسري االجتماع 
والعمران؛ وذلك لتفاوت القدرات بني الناس، وعند 
تحقيق املساوة يف تكافؤ الفرص؛ فإّن ذلك ال يثمر 
بالرضورة املساواة يف أنصبة الناس وحظوظهم من 

الفرص. هذه 

إن إسهام كل عضو من األعضاء يف حياة الجسد 
من  عضو  كّل  وحّظ  متساويًا،  وال  متماثالً  ليس 
وال  متماثالً  ليس  وحيويته  الجسد  حياة  رصيد 
هي  الجسد  بكّل  األعضاء  كّل  عالقة  ألّن  متساويًا؛ 
فبالتوازن  مساواة،  عالقة  وليست  توازن  عالقة 
مع  ومتفاعالً  ومنفعالً  فاعالً  عضو  كّل  يصبح 
قادت  التي  هي  املطلقة  املساواة  ولعّل  اآلخرين، 
اإلخفاق. إىل  تحقيقها  يف  طمعت  التي  املجتمعات 

7- نيحزب: 
وهو كل طائفة جمعهم االتجاه إىل غرض واحد، 

سياسيًا كان أو غري سيايس.

يجمع  الذي  التنظيم  هو  املعارص:  الواقع  ويف 
لبعض  واحد  األفراد تشرتك يف تصّور  جماعة من 

واحًدا. انتخابيًا  رأيًا  وتكّون  السياسية،  املسائل 

ليس  اإلسالمية  النظرة  يف  »الحزب«  ومصطلح 
مرفوًضا لذاته وبإطالق، وليس مقبوالً لذاته وبإطالق؛ 
ألّن معيار القبول أو الرفض متعّلق بمضمون املبادئ 

واألهداف واملقاصد التي قام عليها الحزب.

أما املرشوعية اإلسالمية للتنظيم والتحزب فهي 
اآلراء  يف  التعّدد  بمرشوعية  اإليمان  عىل  مرتكزة 
اإلسالم  لدولة  السياسية  والتجربة  والتوّجهات. 
التمايز  يشبه  ما  املؤسسات  من  شهدت  قد  األوىل 
من  نحو  عىل  الحزبي-  نقول  –وال  التنظيمي 
األنحاء، كهيئة املهاجرين األولني التي كانت تنظيًما 
والدولة  الخالفة  يف  دستورية  اختصاصات  له 
األمراء.  هيئة  بوصفها  اإلسالمي  املجتمع  وشؤون 
وهيئة النقباء االثني عرش الذين عقدوا مع رسول 
بيعة  يف  اإلسالمية  الدولة  تأسيس  عقد  ملسو هيلع هللا ىلص  الله 

الوزراء. بوصفهم  العقبة 

ويف عرصنا الحديث: وبعد طّي صفحة الخالفة 
العثمانية، واكتمال االحتواء الغربي للعالم اإلسالمي، 
وانتشار التنظيم الحزبي كنمط شائع يف حياة العرب 
اإلسالمية  اليقظة  متطّلبات  من  أصبح  املسلمني؛ 
للدفاع عن الهوية اإلسالمية: اتخاذُ التنظيم واالنتظام 
وأداًة  سبيالً  والجمعيات  واألحزاب  الجماعات  يف 
الحضاري؛ استئناًفا  البعث  مهّمًة لتحقيق مقاصد 

للتحّديات. للنهوض ومواجهة 

كيفية التعامل مع المصطلحات باعتبارها أوعية تحمل مضامين

تستخدم
بال حرج

مضامين خاصة بنا

تستخدم
بال حرج

مضامين خاصة بنا

ال تستخدم
إال عند الحاجة ومع 

التوضيح

مضامين ليست من ثقافتنا

مصطلحات مشتركةمصطلحات مشتركةمصطلحات خاصة بنا
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8- نيثورة: 
األوضاع  يف  املفاجئ  الجذري  التغيري  هي 
النظام  عن  تخرج  بوسائل  واالجتماعية  السياسية 
املألوف، وال تخلو عادة من ُعنف. والتعريف الذي 
املمارسة  يف  يوضع  الذي  العلم  املؤّلف:  اختاره 
والتطبيق، من أجل تغيري نظم ومجتمعات الَجور 
والضعف والفساد تغيريًا جذريًا شامالً، واالنتقال 
بها من مرحلة تطويرية معيّنة إىل أخرى أقّل قيوًدا 

التقّدم. يف  وأبعد  حريّة  وأكثر 

غري  هي  الغربية  االجتماع  علوم  يف  والثورة 
يعني  الغربية  العلوم  يف  اإلصالح  ألّن  »اإلصالح«؛ 
يف  أما  والسطحي،  الجزئي  والتغيري  الرتقيع 
الثورة  بني  املغايرة  فإّن  اإلسالمي  االصطالح 
واإلصالح غري قائمة، فإّن اإلصالح هو اآلَخر تغيري 
والتمايز  تماًما،  كالثورة  وعميق  وجذري  شامل 

التغيري. بها  يتم  التي  األدوات  يف  بينهما 

أّما مرشوعية الثورة كسبيل لتغيري نظم الَجور 
والضعف والفساد: فإنّها قضية اختلف فيها علماء 
اإلسالم، فهم لم يختلفوا يف وجوب األمر باملعروف 
حول  بينهم  الخالف  قام  لكْن  املنكر،  عن  والنهي 
كراهًة  ال  التغري،  يف  )السيف(  العنف  استخدام 
ايجابيات  بني  املوازنة  يف  الختالفهم  وإنّما  للتغري، 

التغري.  يف  العنف  استخدام  وسلبيات 

عن  بحثنا  إذا  فنحن  كثرية،  الثورة  وميادين 
التغيري الشامل والجذري الذي ينتقل باإلنسان إىل 
تقّدًما؛ فسنجد يف االجتهاد ثورة  أكثر  طور جديد 
الجهاد ثورة عىل االستسالم، ويف  التقليد، ويف  عىل 
عىل  ثورة  اإلبداع  ويف  الجمود،  عىل  ثورة  التجديد 
املحاكاة، ويف التقّدم ثورة عىل الرجعية واالستبداد، 
وحرفية  ظاهرية  عىل  ثورة  العقالنية  ويف 

لنصوصيني. ا

أخرجه النسائي )578)(.  )((

9- نإلبدنل:
أو  باإلسالم  الظّن  -أحسنوا  الناس  بعض  إّن 
أساؤوا- قد انطلقوا إىل االتفاق عىل موقف خاطئ 
من رأي اإلسالم يف اإلبداع؛ استناًدا إىل فهمهم لحديث 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول: )إنَّ أصدَق الحديِث كتاُب 
اللِه، وأحسَن الهدِي هدُي محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، ورشُّ األموِر 
ضاللٌة،  بدعٍة  وُكلُّ  ِبدعٌة،  محدثٍة  وكلُّ  ُمحدثاتُها، 
يحّرم  اإلسالم  أّن  فظنّوا  النَّاِر()1)؛  يف  ضاللٍة  وكلُّ 
الكتاب  يخالف  إبداع  بني  تمييز  دونما  إبداع،  كّل 
اإلنساني  الفكر  يف  املحمود  اإلبداع  وبني  والسنّة، 
والصناعات العمرانية! بل ودون وعي بأّن اشتمال 
الكتاب والسنّة عىل أفضل الحديث والهدي ال يعني 

نفي الفضل عن جميع ما لم يَِرد فيهما.

مصطلحات  علماء  يُعّرفه  -كما  اإلبداع  إّن 
احتذاء  بال  جديدة  صنعة  إنشاء  هو:  القرآن- 
واقتداء. وعلماء االصطالحات يف حضارتنا يميّزون 
بني البدعة يف الدين التي هي ضاللة؛ لكونها مخالفة 
ملا جاء يف الكتاب والسنّة، وبني اإلبداع واالخرتاع يف 
الفكر اإلنساني واألمور املحمودة، ولم يقل أحد من 
اإلبداع  فأبواب  فيه؛  اإلبداع  أبواب  بإغالق  العلماء 

أبًدا. مفتوحة  وستظل  كانت  واالبتداع 

وإذا كانت عمارة األرض هي املقاصد العظمى 
اإلبداع  فإّن  لإلنسان،  الله  استخالف  وراء  من 
داخل  البرشي  العمران  ميادين  يف سائر  اإلنساني 
يف السبل واآلليات التي ال بّد منها لتحقيق مقاصد 
هذا االستخالف، رشيطة أاّل يخالف هذا اإلبداع دينًا 

أو السنّة. القرآن  ثابتًا يف 

0)- نيوطاية:
تنمو  التي  الفطرية  والروابط  املشاعر  هي 
باالكتساب لتشّد اإلنسان إىل الوطن الذي استوطنه. 

واالنتماء األّول واألكرب واألساس بالنسبة للمسلم 
هو إىل اإلسالم وأّمته وإىل دار اإلسالم وحضارته، 
لإلسالم  االنتماء  بني  املسلم  تخيري  يكون  وال 
واالنتماء لغريه من وطن أو عشرية وغريهما إاّل يف 
التضاّد بني  أو  التناقض  أو  التعارض  حاالت قيام 
اتّسقت دوائر  إذا  أّما  اإلسالم واالنتماءات األخرى. 
ممارساته  يف  وتكاملت  اإلنسان  فكرية  يف  االنتماء 
الحياتية؛ فلن يكون هناك تناقض يف الفكر والعمل 
اإلسالميني بني كّل دوائر االنتماء الفكري لإلنسان.

ميادين الثورة كثرية، فإذا بحثنا عن التغيري 
الشامل والجذري الذي ينتقل باإلنسان إىل 

طور جديد أكثر تقّدًما؛ فسنجد يف االجتهاد 
ثورة عىل التقليد، ويف الجهاد ثورة عىل 

االستسالم، ويف التجديد ثورة عىل الجمود، 
ويف اإلبداع ثورة عىل املحاكاة
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دينًا  إقامته  فإّن  شامل؛  منهاج  اإلسالم  وألّن 
والوطن  الواقع  وهذا  ووطن،  واقٍع  يف  إال  تتأتى  ال 
الوطني  االنتماء  أصبح  إذا  إال  إسالميًا  يكون  لن 
ومن  العام،  اإلسالمي  االنتماء  أبعاد  من  بُعًدا  فيه 
اإلسالم«  »دنيا  إلقامة  الوطن  رضورة  تأتي  هنا 
إسالميًا  الوطن  ليكون  الدين؛  ورضورة  وعمرانه، 

عمرانه. إسالمية  وتتحّقق 

حدود  يف  وفلسفات  مذاهب  وقفت  حني  ويف 
الوطن عند »حدود الِعرق« أو »اللغة« أو »جغرافيا 
اإلقليم« فإّن اإلسالم قد رفض هذه املعايري؛ فالوطن 
والوطنية -يف ظّل االنتماء اإلسالمي- ال يقف عند 
حدود وطن بعينه وال يتقيّد بوطنية من الوطنيات 

سواها. دون 

تحفظ  -التي  الوطنية  اإلسالم  جعل  وقد 
استقالل الوطن- قرين الحياة ومعادلها، كما جعل 
هذه الوطنية قرين حّرية الدعوة إىل الدين، وجعل 

جهادية. فريضة  الوطن  عن  الدفاع 

والحّق أّن كّل حركات التحرير الوطني الحديثة 
يف عالم اإلسالم قد نشأت إسالمية، أو وثيقة الصلة 
باإلسالم وعقيدة الجهاد فيه؛ فالوطنية يف وجدان 
تعاليم  من  جزًءا  كونها  عن  تخرج  »لم  املسلمني 

اإلسالم«.

هخيهتن ..
لم تأت هذه القراءة عىل جميع الكتاب، واكتفت 
بباقٍة منتقاٍة من املصطلحات، يُظنُّ أنها أكثر تداواًل 
وتأثريًا من غريها، إىل جانب القواعِد واألُُسس التي 
الغربية  املصطلحات  مع  للتعامل  املؤلِّف  وضعها 
اليوم،  ومناهجنا  وإعالمنا  ثقافتنا  يف  غزتنا  التي 
وكيفية التمييز يف املضامني التي تحملها بني تراثنا 
بمفهومها  املصطلحات  هذه  نرش  من  يراد  وما 
من  يستزيد  أن  الكريم  وللقارئ  املعارص،  الغربي 
الكتاب لإلحاطة بفكرة املؤلف، ويكفي من القالدة 

بالعنق. أحاط  ما 

إذا كانت عمارة األرض أهم املقاصد 
العظمى من وراء استخالف الله لإلنسان، 

فإّن اإلبداع اإلنساني يف سائر ميادين 
العمران البرشي داخل يف السبل واآلليات 

التي ال بّد منها لتحقيق مقاصد هذا 
االستخالف، رشيطة أّل يخالف هذا اإلبداع 

دينًا ثابتًا يف القرآن أو السنّة
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