عالم األفكار وعالم األشياء عند مالك بن نبي
األستاذ الدكتور محمد سعـيد مـوالي
مقدمـة
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده.
أما بعد ،فإن منن السننن الباب نج ددٌند الندٌن لؤلمنم الم عاببنج ،وال ٌعننً لني ؽٌٌن العقٌندة
والش ٌعج السمحاء بقد ما هو إحٌاء النفوس وضمائ ها و قوٌم سلوي المد معات واألفن اد
ب وح الدٌن القٌم ،عقٌدة وش ٌعج.
وبد اصطفى عز ودل الندٌن لعبناده وأ سنل ال سنل ن ر لنشن سنالج ال وحٌند ،ومنا منن
ب ٌج إال وبد خال فٌها ن ٌ  .وأكد المصطفى علٌه الصالة والسالم بنأن هللا عنالى ٌبعن علنى
أس كل مائج سنج من ٌددد لؤلمج دٌنها.
وإ ا اب ص نا النظن فنً العصنو الحدٌبنج ،نن ر أن كبٌن ا منن المصنلحٌن بند ظهن وا فنً
ش ن ى بقننار األ اضننً اإلسننالمٌجٌ ،قفننون مننن و اء انبعننا الشننعو و ح ٌ ن العقننول علننى
ضوء عالٌم الحنٌفٌج الؽ اء.
وبد ٌ فاوت هؤالء المصلحون بٌن مددد مباش نطلق منه الفك ة والمنهاج ،وبٌن مدندد
مكمل لؽٌ ه ٌوسع فنً نفنس الفكن ة أو فنً نفنس المنهناج .ولكنل د دنات ولهنم دمٌعنا فضنل
عظٌم فً بع الحٌاة وشح الهمم.
وبنند كانننت عوامننل االنحطنناط وظن وؾ االسن عما علننى منندر العصننو الحدٌبننج مننن أهننم
األسبا ال ً أدت إلى الشعو بواد اإلصالح وال ؽٌٌ فً البالد اإلسالمٌج باطبنج ،فظهن
عنندة مصننلحٌن سننابقوا فننً بن ل النننفس والنفننٌس ألدننل إحٌنناء علننوم النندٌن ،أو فدٌ ن وح
المقاومننج ضنند ال خلننؾ واالنحطنناط واالس ن عما  ،أو بٌننج األدٌننال الصنناعدة علننى مننناه
عص ٌج وأصٌلج.
وكان مالي بن نبنً حمنه هللا عنالى ممنن أوا الننو علنى أ ض مسن عم ة وفنً أدنواء
اإلصالح ،فواصل الفك ة والمنهاج بم ان قدهما ألدل زٌػ "سٌاسنً" بند أصنابهما فنً أٌنه،
و اح ٌب ك أسلوبا م مٌزا فً ال حلٌل وال ؽٌٌ .
 -1حياة كفاح
ام دت حٌاة مالي بن نبً حمه هللا عالى ما بٌن أوائل الق ن العش ٌن وبلبنه األخٌن  ،ولنم
نقطننع شننهادا ه الحٌننج علننى منندر لنني الف ن ة مننن خننالل حالٌلننه الف ن ة لمد ٌننات األحنندا ،
ومعالدا ننه لمشننكالت الحضننا ة" ،شنناهدا علننى القن ن" بكننل وافننده االسن عما ٌج والبو ٌننج،
ح ٌصا على نهضج العالم اإلسالمً من سبا ه من عهد ما بعد الموحندٌن إلنى "دو المسنلم
فً البل األخٌ من الق ن العش ٌن".
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فكانت حٌا ه من الطفولج إلى "حلقا ه" وهو م قاعند فنً بٌ نه حٌناة كفناح بنالقلم  ،ودهنادا
بالدلٌل العلمً ودوامع الكلم ،فً عالم ضا بت فٌه الق ائح بنٌن مسن ؾ فنً"الشنٌئٌج" همنه
الخلننود إلننى األ ض ،وبننٌن ؼنائص فننً "الفكن " المبننالً ٌ طلننع إلننى المطلنق .وهننل مننن سنننج
أددر وأبقى فً ؽٌٌ األنفس والمد معات من نو القلم ال ي به علم ال حمان ،علم االنسان
ما لم ٌعلم .وهل من دهاد فنً مدنال البقافنات والحضنا ات أكبن منن نفنو الكلمنج فنً صننع
ال هنٌات وط ح ما بها من مالبسات وانح افات مبلما داء فً بولنه عنز ودنل" :وجاهدد بد
جهادا كبيرا"؟.
وبد ا خن مالني كعننوان لد اسنا ه بولنه عنالى ":إن هللا ال يغيدر مدا بقدوم حتدي يغيدروا مدا
بؤنفسهم" .وانصن دنل فكٌن ه فنً هن ا اال دناه :إ كٌنؾ منبال ب فنع مهاننج االسن عما عنن
الشعو من ؼٌ فع وطأة "القابلٌج لالس عما " و ح ٌ ال با من "األفكنا المٌ نج"؟ وهنل
من سبٌل إلى ال بً الحضا ي بدون االع نناء ب قنوٌم االنسنان ببنل " كندٌس األشنٌاء"؟ وهنل
قوم النهضج على ال ؽنً بأمدناد منا مضنً ونسنٌان مناهو بنائم ووابنع و كنه للؽنزو البقنافً
ومك الكبٌ من المس ش بٌن؟.
لقد أر مالي ما أصا األمج من مصائ ش ى ،وإن المصا دلنل والنوعً بال سنالج بند
بقننل ،ف ن ي االنشننؽال كمهننندس مننن خ ٌدننً أكب ن مد سننج ف نسننٌج فننً الكه بنناء ،وانك ن
كمهندس من نور ددٌد فً معالدج مشكالت الحضا ة.
و مٌز باطالعه الواسع على كنل منن الحضنا ة الؽ بٌنج والحضنا ة اإلسنالمٌج ،وؼٌ همنا
من الحضا ات .فد س دو ا ها بٌن البزوغ واألفول و بٌن أسبا أودها وحضٌضها وأب ز
العناص األساسٌج المكونج لهنا .كمنا عنال شن وط النهضنج للحضنا ات وأسنبا سنقوطها،
وبٌن ما لؤلدٌان من طابج ف ٌدة فً نشأ ها و فدٌ ها.
و مٌز على المس ور الفك ي فً بد ة فائقنج علنى ال حلٌنل العلمنً فنً القضناٌا االد ماعٌنج
والنفسٌج أوالمسائل الدٌنٌج ،ف اه فً معالد نه ل لني القضناٌا كأنمنا ٌعنال مسنائل فٌزٌائٌنج أو
ٌاضنننٌج .مبنننل لننني انبعنننا الحضنننا ة ٌننن اه م دسننندا فنننً دافنننع الننندٌن علنننى ؼننن ا دافعنننج
أ خمٌدس ،والدو ة ال ا ٌخٌج بٌن مب داها ومن هاها على شاكلج الندو ة الدموٌنج بنٌن عملٌ نً
االنقباض واالس خاء.
وبد نلمس على وده الخصنوص أن األسن ا مالني ٌع مند كبٌن ا فنً حالٌلنه علنى النظن
بعمق فً ما بٌن بنائٌات قع على ط فً نقٌض أو كامل كامل القفل والمف اح .فهو علنى
سننننننبٌل المبننننننال ال ٌعننننننال مسننننننألج الكٌننننننؾ ( )Commentبنننننندون أن ٌ سنننننناءل لمننننننا ا
( ،)Pourquoiوال ٌننن ك القننند ة ( )Pouvoirمنننن ؼٌننن معٌنننج اإل ادة ( )Vouloirوال
المنطنننق العقالننننً ( )Logique rationnelleدون المنطنننق الم سنننامً ( Logique
 )transcendantaleوال الشنننٌ ( )Choseبنننال ددلٌنننج بٌننننه وبنننٌن الفكننن ة (.)Idée
وأ ك أن منن أواخن منا اسن معت إلٌنه فنً السنبعٌنات هنو شن حه علنى الصنبو ة فنً بٌ نه
فك نننً الوعننند األدننننى ( )Promesse mineureوالوعننند األعلنننى ( Promesse
 )majeureوفعلهما فً النفوس كدافعج أ خمٌدس فً المٌاه.
ونود فً ه ا الصدد أن نقدم نمو دنا لنبعض حالٌلنه ل لني المشنكالت ،و لني منن خنالل منا
أسماه بعالم األفكا وعالم األشٌاء.
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 -2الواقعية والمثالية
كبٌننن ا منننا نننناو الفكننن البشننن ي ك ٌنننا دافنننق بنننٌن بطبنننٌن ابننننٌن وهمنننا" :الوابعٌنننج"
( )Réalismeو"المبالٌج" (.)Idéalisme
أمنا مفهننوم "الوابعٌنج"  ،فؽالبننا مننا ٌندل علننى كننل منا هننو فٌزٌننائً ،حسنً ،ظنناه ي ،مننادي
وعقالنً ،كما أنه بحس عبٌ مالي بن نبً محٌط "بعالم األشٌاء" أو "الشٌئٌج".
وأما مفهوم "المبالٌج" فهو ٌشمل ،ؼالبا ،كل منا هنو وحنً ،مٌ نافٌزٌقً ومعننوي بناطنً،
وٌم از بالفك ة المد دة كما ٌد ي عموما بالحدس والشعو  ،وهو ك لي وفق عبٌ مالي بنن
نبً كل ما ٌحٌط "بعالم األفكا ".
ومن الناس من هنو أبن إلنى المبالٌنج مننه إلنى الوابعٌنج أو العكنس ،و دند منن هنو مبنالً
وٌ ر نفسه أكب وابعٌج .والكل فً لني إنمنا ٌنظن بمنظنا ه إلنى حقٌقنج العنالم بمنا فٌنه منن
آفاق وأنفس.
وعموما فإن بنً آدم فً صنو ا هم لني ف ٌقنان :ف ٌنق ٌع قند دازمنا بنأن العنالم لنٌس إال
"عالم الشهادة" وف ٌق ٌد ي وٌؤمن بأن لي العالم ال ٌك مل بدون "عالم الؽٌن " الن ي إنمنا
هو المبدأ واألساس.
وٌ بط مفهوم الوابعٌج الظاه ٌج بعالم الشهادة ال ي ط أ علٌنه سنمات ال ؽٌٌن والنزوال،
بٌنما ٌ علق مفهوم المبالٌج الباطنٌج بعالم الؽٌ الن ي ؽلن علٌنه صنفات الببنات والندوام ،إال
العالمٌن" :كل شيئ هالك إال وجه " (القصص .)88/28
ما شاء هللا
وفً منا ٌلنً نن ك بعنض النمنا ج الموضنحج ل حالٌنل مالني حنول القطبنٌن المشنا إلٌهمنا،
ون أمل فً مدر اش مال لي ال حالٌنل علنى كبٌن منن المن اه الفلسنفٌج والعلمٌنج  ،لنخن ج
فننً نهاٌننج المطنناؾ إلننى منهنناج ال ن ؤي الوس نٌطٌج ال ننً ننوازن بننٌن مننن ؼننال فننً ؼٌاهٌ ن
ال وحانٌات الباطنٌج ومن أخلد فً ددى المادٌات الظاه ٌج.
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 -3بين روحانية ابن اليقظان وواقعية روبنسون
ٌقع عموما بٌن المنه المبالً والمنه الوابعً ددل م صل ال ٌنقطع إلى ٌوم الدٌن ،ومنن
الناس من ٌق ص ه ا الددل على ظناه ً المحٌنا والممنات ،فنال ٌبحن عمنا و اءهمنا منن
مقاصد وأبعاد ،وال ٌ ضى إال بالحٌاة الدنٌا وٌ داهل ٌوم ال نناد .فن لي منبلؽهم منن العلنم وبند
بال عز ودل" :وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيدا ومدا يهنكندا إال الددهرا ومدا لهدم
بذلك من عنم إن هم إال يظنون" (الدابٌج .)24/45
فهؤالء هم الده ٌج ال ٌن اب ص وا الط ٌق ،فا بعوا الظنون واب عدوا عن طل الٌقٌن.
لكن الفط ة السلٌمج بد دبلت على ح االطالر وعمنق النظن  ،وكبٌن ا منا ن ر االنسنان
ٌ ساءل عن أصل ودوده :من أٌن أ ى؟ وعن المصٌ  :إلى أٌنن الن ها ؟ ،باحبنا عنن مؽنزر
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توجد دراسات ثرية حوؿ ىذيف القطبيف ،تناوليا كثير مف الفالسفة والعمماء قديما وحديثا ،كأمثاؿ أفالطوف وأرسطو ،وطوما اإلكويني وديكارت ،وكانط

وراسؿ ،وىيغؿ وماركس ،وغيرىـ.
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لحٌا ه وعن دو ه وسط الكائنات .وبد ٌقؾ عند "الالأد ٌج" كما فعنل بعضنهم ،2وؼالبنا منا
ٌؽوص فً أؼوا لي المسائل بحبا عن أدوبج شافٌج.
ولطالما وبؾ اإلنسان بٌن األ ض والسنماء ،أخن ه الندوافع منن األعمناق إلنى ال أمنل فٌمنا
حوله من مخلوبات ،فٌن ر نفسنه كأننه فنً دزٌن ة معزولنج وسنط محنٌط بنال حندود أو كن ة
منبو ة فً خضم كائنات ال حصى وال عد.
وفً ه ا المقام كبٌ ا ما ٌحس بوحشج العزلج وٌؽمن ه هلنع وفنزر ممنا ٌدن ي و اء ا فناق
وو اء كل األبعاد.
فٌ ساءل أو نص علٌه المسائل من كل حد وصو  ،وٌ قلن بصن ه ات الٌمنٌن و ات
الشمال وإلى كل مش ق ومؽ  ،فٌقؾ بصن ه فنً النهاٌنج علنى ا دناهٌن ابننٌن ،إ هنو كمنا
ٌقول مالي بن نبً" :إما ٌنظ نحو بدمٌه إلى األ ض أو ٌ فع عٌنٌه فً ا داه السماء".3
حٌنمننا ٌمنند بصنن ه إلننى األ ض ،وٌخلنند إلٌهننا مطمئنننا بالحٌنناة النندنٌا ،فهننو عندئنن كمبننل
وبنسون ك ٌزوئً 4ال ي مى به الموج ،فً ٌوم عاصؾ ،إلى دزٌ ة معزولج عن الناس،
فكان علٌه أن ٌص فكٌ ه كله فً البح عن الطعام وأسنبا العنٌ  ،وهنو فنً هن ا الحنال
ٌ فاعل مع "وابعٌج األشٌاء" و ٌأخ "بأ ضٌج األمو ".
وحٌنما ٌمد بص ه إلى السنماء وٌ أمنل فٌمنا و اءهنا وو اء كنل األبعناد ،فهنو عندئن كمبنل
حً ابن ٌقظان 5ال ي علقت نفسه من الصؽ بعنزة سقٌه منن حلٌبهنا وٌمن ح فنً الم اعنً
معهننا ،فلمننا ما ننت شننق علٌننه ف ابهننا ،و سنناءل عننن ماهٌننج المحٌننا والممننات ،بننم صنناعد فننً
ساؤال ه عن ال وح وما عالها وعن كنه السماوات وما و اءها .فهنو فنً هن ا الحنال ٌبحن
عن الحقٌقج على اإلطالق وٌ قل بص ه فً السماء لعلنه ٌند ي إلنى منا دنع األمنو وإلنى
أٌن المصٌ ؟.
وهكن ا ننناو منظننو االنسننان منن القنندم بننٌن مبالٌننج الن وح وأ ضننٌج الوابننع ،وال ٌننزال
األم ك لي فً العصو الحدٌبج منع ؽٌٌن فنً األسنالٌ والمفناهٌم ،علنى ؼن ا المنوبفٌن
الم ضادٌن بٌن حً بن ٌقظان و وبنسون ك ٌزوئً .وفً ه ا السٌاق ٌقول مالي بن نبً" :
ألق كل حضا ة إلى أودها ا ة ب كٌز األشٌاء حول الفك ة و نا ة أخن ر ب كٌنز األفكنا
حول األشٌاء".6
 -4بين أفالطون وأرسطو
ولعننل مننن أب ن ز الم ن اه الفك ٌننج ،عننند القنندامى ،ال ننً سننادت عب ن العصننو واألمصننا
وأب ن ت ننأبٌ ا عمٌقننا فننً مدنناالت الفك ن والعلننم والنندٌن :مننا ه ن إلٌننه كننل مننن أفالطننون
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الالأدرية التي عبر عنيا شاعر الميجر إيميا أبو ماضي في اإلجابة عف تمؾ األسئمة بقولو :لست أدري
مالؾ بف نبي ،مشكمة األفكار ،البينات ،الجزائر.
إشارة إلى قصة روبنسف كريزوي ( ،)Robinson Crusoëلمكاتب :دانياؿ دو فوي ( ،)Daniel deFoe 1660-1731و إلى قصة حي بف يقظاف

لمكاتب :ابف طفيؿ األندلسي (ت .سنة581 :ىػ1185/ـ )  ،ذكرىما مالؾ بف نبي في المرجع السابؽ لمداللة عمى الموقفيف المتناقضيف في اإلنساف بيف مثالية
األفكار وواقعية األشياء.
5

6

انظر إلى المصدر السابؽ
مالؾ بف نبي ،مرجع سابؽ
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وأ سطو وما حصل بنٌن ط ٌق ٌهمنا منن دندال أو وصنال بصندد البناطن والظناه  ،والبابنت
والم ؽٌ .
8
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لقد اع مد أفالطون فً فلسف ه على نظ ٌج "األفكا " أو "المُبل"  .فالعالم وفقه ٌنقسم
إلى بسمٌن:
أ) ـ عالم حسً ٌ كون من األشٌاء الملموسج والمألوفج لدٌنا وهو ٌ سم بال ؽٌٌ والزوال.
) ـ ن وعننالم معنننوي ٌش ن مل علننى األفكننا البح ننج والمبننل الكاملننج وكلهننا خالنندة وباب ننج ال
ؽٌ .
وما من كائن فً العالم الحسً إال وله "مبل" فً العالم ال وحنانً :ففنً صنو أفالطنون،
كل من األشدا والحدن واألدسنام وؼٌ هنا منن األشنٌاء المحسوسنج :إن هنً إال نسنغ ؼٌن
كاملج وؼٌ وفٌج "لؤلفكا " المطلقج.
وٌضن لن لي ،فننً ك ابننه "الدمهو ٌننج" ،مبننال السنندناء فننً كهننؾ معننزول ومظلننم :فهننم
ٌظنون خطأ أن ظنل الكائننات خنا ج الكهنؾ ،ال نً عكسنها ننا موبندة علنى بعنض أطن اؾ
الكهننؾ ،هننً حقٌقننج لنني الكائنننات المحدوبننج عنننهم .فننإ ا خ ن ج أحنندهم مننن الكهننؾ بنندت لننه
األمننو علننى حقٌق هننا ،علننى عكننس مننا كننان ٌ صننو ه داخننل الكهننؾ .وك ن لي الف ن ق ،عننند
أفالطننون ،بننٌن حقٌقننج األفكننا أو عننالم المبننل وشننبح "الظننالل" ال ننً نننعكس عنهننا أو عننالم
األشٌاء .وبٌن هن ٌن العنالمٌن خنٌط م صنل أفقٌناٌ ،نقسنم فنً وسنطه إلنى بسنمٌن :بسنم سنفلً
م ؽٌ ال نملي فٌه عن حقٌقج األشٌاء سنور فكن ة نسنبٌج أو صنو ا منا عنهنا ،وبسنم علنوي
ظه فٌه األشٌاء على حقٌق ها المبلى.9
وكان أ سطو ٌ ر عكس أفالطون ،أن الحقٌقنج كائننج فنً األشنٌاء ا هنا ولٌسنت منفصنلج
عنها ،وكل كائن مكون عنده من هٌولى (دنوه الشنٌ ) وصنو ة م الزم نٌن ال نفصنالن،
كما أنشأ م هبه وط ٌق ه مع مدا على المع فج "الوابعٌنج" فنً مقابنل المع فنج "المبالٌنج" ال نً
ان هدها شٌخه.
فكننان ٌن ر فننً حن ي الكائنننات و ؽٌٌ هننا مننن حننال إلننى حننال أن لنني ٌعننود إلننى أسننبا
وابعٌج ،وبد عد أ بعج من ه ه األسبا  :السب المادي  :كون الشٌ م ك من منواد معٌننج
(كقولنننا مننبال :الطننٌن هننو السننب المننادي فننً كننوٌن القنند ) ،والسننب الشننكلً (شننكل القنند
مقع ) ،والسب الفعلً ( الفاخو ي هنو صنانع القند ) ،والسنب الؽنائً (القند صنالح لحفنظ
الننندبٌق أو الحلٌننن ولننن لي صننننع) .وهكننن ا فننن ح أ سنننطو البنننا علنننى مصننن اعٌه لد اسنننج
"الفٌزٌنناء" ،بمفهومهننا األ سننطً الواسننع ،ألدننل اك شنناؾ الحقننائق والنظنن فننً مننا و اء
الظواه .
ٌقول أحد المعلقٌن علٌه" :كنان أ سنطو فٌزٌائٌنا بنالمعنى الحقٌقنً لهن ه الكلمنج .فهنو ٌنؤمن
بأن األشٌاء المادٌج هً المصد األول للحقٌقج ،وبإمكان الفٌزٌاء وؼٌ ها من العلوم د اسنج
العالم الفٌزٌائً واس ن اج الحقائق من لي".10
7
8
9

Idées , Ideas
)Formes, Forms (in Greek: Ideas
" Plato:"The Allegory of the Cave and The Divided Line

 10انظر في:
Kline, Morris : Mathematics: The Loss of Certainty, Oxford University Press, 1980
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وبد كان ألفالطون وأ سطو أبن عمٌنق فنً أوسناط الفكن والفلسنفج علنى العمنوم كمنا عنند
هٌؽل على سبٌل المبال ،وعند أ بار الق آن وأهل الك نا علنى ودنه الخصنوص .11فهنؤالء
وأولئني بنند بن لوا دهنودا كبٌن ة فننً ال وفٌنق بننٌن ط حننات الفلسنفج الٌونانٌننج وحقننائق الننوحً
واإلٌمان ،ومنهم من فض ه ه الفلسفج ومنهم من اع ب ها "خادمج" للدٌن واس عان بهنا لفهنم
ال عالٌم و قدٌم الحد .
 -5بين هيغل وماركس
لقد حظٌت فلسفج هٌؽل ب أبٌ بلٌػ على الفك الحدٌ  ،وكان ممنن نأب بهنا إلنى حند بعٌند
هو كا ل ما كس ال ي بل له األمو أسا على عق :
إ أن ددلٌننج هٌؽننل هننً عبننا ة عننن عملٌننج أو دٌنامٌكٌننج مضننً وفقهننا دمٌننع القضنناٌا مننن
األمبننل فاألمبننل نحننو "الفك ن ة المطلقننج" وبنند سننمٌت "بالددلٌننج المبالٌننج" .بٌنمننا أر مننا كس
عكس لي وبال بصن ٌح العبنا ة أن منهدنه الدندلً هنو "العكنس المباشن " 12لمننه هٌؽنل
وأن "ددلٌننج األفكننا لٌسننت سننور انعكاسننا لددلٌننج المننادة" .13لن لي ا خن مننن مفهننوم الددلٌننج
المادٌج ،مع فٌقج إنقلز ،أساسا ومنبعا لح كج ال ا ٌغ و طو الفك .
ٌقول ماو سٌ ونػ موضحا الف ق بٌن ه ٌن اإل داهٌن" :إن الفٌلسنوؾ الشنهٌ هٌؽنل الن ي
عا فً أواخ الق ن  18وبداٌج الق ن  ،19بند أ نى بمسناهمج عظٌمنج حنول الددلٌنج ،لكنن
ددلٌ ه كانت مبالٌج [ .]...وإن ما كس وإنقلز بد أخ ا بعٌن اإلع با وب وح نقدٌنج ،الدوانن
العقالنٌج لددلٌج هٌؽل".14
واع ؾ ما كس نفسه بمساهمج هٌؽل فً عمٌق مفهوم الددلٌج فقال" :لقد أصبحت الددلٌج
بننٌن ٌنندي هٌؽننل وحٌننج لكننن هن ا ال ٌمنننع بأنننه أول مننن بننٌن أنننوار الح كننج العامننج للددلٌننج
بدمٌع خصائصها".15
وهك ا ن ر ،فً ه ا السٌاق ،أن هٌؽل بد ه فً صو ا ه إلى أبصى حدود المبالٌج بٌنما
ه ما كس فً حالٌله إلى أبصى حدود المادٌج.
فؽاص األول فً باطن األمو ح ى ول فً أعمابها ،وبل ا خ ا دناه المسنٌ ة فنول فنً
ظاه األمو طلبا ألسبابها .وبد أٌقن أحدهما أو كاد ٌوبن ،با قائه فً سماء المبالٌج ،بال ي
هو األول وا خ والظاه والبناطن ،بٌنمنا دحند البنانً ب ٌنات بنه فانسنلغ منهنا وأخلند إلنى
األ ض .وكبٌ ا من أهل الك ا من اع نق م ه المبالٌج لهٌؽل بٌنمنا ودند أنصنا المادٌنج
ضال هم فً ددلٌج ما كس.
وبد سنادت هن ه ال صنو ات الفك ٌنج والفلسنفٌج فنً القن ن العشن ٌن علنى ودنه الخصنوص،
فحملننت أممننا و شننعوبا علننى ط فننً نقننٌض :بننٌن ا دنناه لٌب الننً "مبننالً" وا دنناه شننٌوعً
"بو ي" ٌأخ بأ ضٌج الوابع.
11

أمثاؿ اب ف رشد في اإلسالـ  ،وطوما اإلكويني في المسيحية وموسى ميمونيد في الييودية :بحثوا في االنسجاـ بيف العقؿ واإليماف والتوازف بينيما.

 12كارؿ ماركس ( : )K. Marxالرأسماؿ
Le Capital, Postface à la 2ème édition allemande. Editions Sociales
 13المصدر السابؽ
Mao Zedong: Oeuvres Choisies, T. 1, p. 252 14
 15كارؿ ماركس ( : )K. Marxالرأسماؿ
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 -6بين يونغ وفرويد
ولننم ٌ وبننؾ ال ننناو الفك ن ر بننٌن المبننالً ال وحننً والننوابعً المننادي عننند ه ن ه المدنناالت
فحس  ،وإنما عدر إلى ؼٌ ه من المٌادٌن مبلما هو الشأن فً علم النفس ال حلٌلً على وده
الخصوص.
16
إ طو المنظو المبالً ألفالطنون فنً العصنو الحدٌبنج ،لندر العنالم النفسنانً ٌوننػ ،
مبلما كان األم بالنسبج لهٌؽنل كمنا سنبق .فقند اع بن ٌوننػ المبنل العلٌنا الالشنعو ٌج 17منن
األسبا األساسٌج فً أوٌل سلوي األف اد واألمم ،منن خنالل الالشنعو الفن دي والدمناعً.
وكان األس ا مالي بن نبً ٌ 18دد أن منٌالد الفن د المن منً إلنى حضنا ة منا ،كالمسنلم منبال،
لٌس بال ي ٌودد على بطابج ع ٌفه ولكنن هنو الن ي سندل فنً الشنعو ه بداٌنج منن انطنالق
لي الحضا ة بكل وافدها البقافٌج والمدنٌج (أي من أ بعج عش ب نا بالنسبج للمسلم).
وبصفج موازٌج ،طو ك لي الفكن "النوابعً" الن ي ٌأخن بظناه األمنو و"أ ضنٌ ها" فنً
مدال العلوم النفسٌج ،مع نظ ٌنج ف وٌند باع بنا ه لطابنج اللٌبندو "السنفلٌج" فنً مقابنل المبنل
الالشع ٌج "العلوٌج" لٌونػ ،مبلمنا فعنل منا كس فنً مدنال السننن االد ماعٌنج باع بنا ه ،كمنا
سبق ،للددلٌج المادٌج بدل الددلٌج المبالٌج .بالفعل فقد ان قد ف وٌد ،بناء على اع با ه ه ا ،كال
من خصمٌه آدال وٌونػ ،فا هم األول بأننه " :أنكن الؽ ٌنزة اللٌبدنٌنج لصنالح ؼ ٌزٌنج األننا
" 19وبال عن البانً أن ما دفعه إلى االنشقاق هنً "ال ؼبنج فنً إبعناد العناصن القبٌحنج ال نً
سب فً العقد العائلٌج [مبل عقدة أودٌ ] لئال ٌدندها بانٌنج فنً مدنال الندٌن واألخنالق".20
ولخص فً النهاٌج الف ق بٌنه وبٌنهما فً بوله ،وهو لخٌص ؼننً عنن كنل علٌنق" :أ مننى
حلج سعٌدة فً أعالي المرتفعات للن ٌن لنم ٌ حملنوا البقناء [معننا] فنً العدالم األريدي لعلنم
ال حلٌل النفسً".21
وهك ا ف بت ا اء بٌن من لمس فً النفس دانبها العلوي الم مٌز بؽ ائنز " قواهنا" وبنٌن
من وخى فٌها الدان السفلً الم مبل فً دوافع "فدو هنا" " :ونفدس ومدا سدواها فؤلهمهدا
فجورها وتقواهاا قد أفنح من زكاها وقد خاب من دساها" (الشمس .)10-7/91
 -7نزاع في مجـال العنوم الطبيـعية
إن أم ن ال ننناو الفك ن ي بننٌن المن ص ن ٌن للمبالٌننج الباطنٌننج علننى ؼ ن ا حننً بننن ٌقظننان
والمن صن ٌن للوابعٌننج الظاه ٌننج علننى ؼن ا وبنسننون ك ٌزوئننً ال ق صن علننى المدالننت
الفلسفٌج أو العلوم االنسانٌج فحسن وإنمنا ٌ عندر لني إلنى مدنال العلنوم الطبٌعٌنج ،كالفٌزٌناء
والكٌمٌاء على سبٌل المبال.
16

يونغ ( ،)CG Jung 1875-1961عالـ نقساني سويسري ،بنى نظريتو عمى مفيوـ المثؿ األصمية الالشعورية ( )archetypesواختمؼ مع مؤسس عمـ

النفس التحميمي فرويد ( )S. Freud 1856-1939الذي بنى ىو اآلخر نظريتو عمى طاقة الغرائز الجنسية (.)Libido Theory
17

المثؿ األصمية الالشعوريةarchetypes :

18

مالؾ بف نبي  ،الحمقات األسبوعية

19
20
21

S. Freud: Contribution à l'histoire de la psychanalyse (1914) , p. 47.
المصدر السابؽ p. 51.
المصدر السابؽ p. 54.
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ولنا على وده الخصوص فً علم الفلي عب دلٌلج وآٌنات بٌننات .فلن وبنؾ بلنٌال عنند هن ا
العلم الدلٌل ،لن أمل فً مدر اش مال لي ال ناو على دل الق ائح والم اه .
إن بصج الكون و طو ه ،من نشأ ه أو منطلقه االب دائً إلى من هاه أو مصٌ ه النهائً ،بد
شؽلت الو ر من فد ال ا ٌغ وهً الٌوم من أهم المواضٌع المط وحج فً مخاب البحو .
وإن الد اسات والمنشو ات فً ه ا المدال كبٌ ة م وف ة ،22ل ا سوؾ نق ص فً أمال نا
على نظ ٌج االنفدا العظٌم 23ال ً أصبحت الٌوم من المسلمات الفلكٌج و ع ؾ فً
األوساط العلمٌج "بالنظ ٌج األساسٌج".24
25
نص ه ه النظ ٌج على أن الكون انطلق فً االن شا وال وسع اب داء من " ة اب دائبج"
و لي بعد انفدا عظٌم .وبد والت األدلج المؤٌدة له ه األط وحج ،منها على وده
26
الخصوص باعد المد ات فٌما بٌنها وحالج ال وسع الكونً وإببات خلفٌج اإلشعار الكونً
الصاد عن لي االنفدا الكبٌ .
وبد وبع حول ه ه النظ ٌج ص ار أٌدٌولودً شدٌد فً األوساط العلمٌج بٌن مؤٌد اب نع
بفك ة الخلق من لدن خالق أعلى وبٌن معا ض ٌ فض فك ة الخلق وٌن ص الإللحاد.27
والبأس أن ن ك فً ه ا السٌاق علٌقا أللٌكسند ف ٌدمان 28ال ي كان من أوائل الدا سٌن
ل لي النظ ٌج .فقد انطلق ف ٌدمان من نظ ٌج النسبٌج 29و بٌن له أن الكون ٌمضً نحو
اح مالٌن ابنٌن :30إما سٌ ادع عن ال وسع فٌنطوي على نفسه ح ى النقطج األولى وٌنها
كلٌا ،31وإما سوؾ ٌس م فً ال مدد إلى األبد .وكال النمو دٌن :األول (وهو النمو ج
المؽلق) أو البانً (وهو النمو ج المف وح) ٌقوم على ف ضٌج االنطالق من "ال ة االب دائٌج"
أو نقطج البداٌج.

22

راجع مثال:

 "قصة الكوف مف التصورات البدائية إلى االنفجار العظيـ" لممؤلفيف جماؿ ميموني ونضاؿ قسوـ ،دار المعرفة ،الجزائر .1998 "A Brief History of Time", by Stephen Hawking . Bantam Books23

نظرية االنفجار العظيـ ( .)Big Bang Theoryانظر مثال في المصادر السابقة.

24

النظرية األساسيةStandard Model :

25

صاحب ىذه التسمية ىو لوماتر ( )Lemaitreالذي يعتبر األب الروحي لنظرية االنفجار العظيـ

26

اكتشاؼ اإلشعاع الكوني مف طرؼ بنزياس ( )A. Penziasوولسوف ( )Wilsonسنة 1965

27

انظر تفصيؿ ذلؾ مثال في" :الصراع األيديولوجي حوؿ نظرية االنفجار العظيـ" ،ضمف:

"قصة الكوف مف التصورات البدائية إلى االنفجار العظيـ"  ،مصدر سابؽ
28

ألكسندر فريدماف ( )Alexander Friedman: 1888-1925رياضي روسي

29

عالج فريدماف معادلة آنشتايف لمنسبية العامة وذلؾ مف الناحية الرياضية.

30

االح تماالت الثالثة لمنماذج الكوسمولوجية التي أعطاىا فريدماف ،قائمة عمى نسبة كثافة الكوف الحرجة إلى كثافتو الحقيقية :إذا كانت ىذه النسبة أقؿ مف

الواحد يكوف االنييار العظيـ ( )Big Crunchوالنموذج الكوني مغمؽ ،واذا كانت أكبر كاف االمتداد إلى األبد والنموذج الكوني مفتوح ،واذا كانت تساوي
الواحد يكوف النموذج مفتوحا أيضا.
31

يدعى ىذا النموذج باالنييار العظيـ ( )Big Crunchفي مقابؿ االنفجار العظيـ ( ،)Big Bangوىو ما أشار إليو القرآف الكريـ في اآليات" :يوـ نطوي

السماء كطي السجؿ لمكتب كما بدأنا أوؿ خمؽ نعيده وعدا عمينا إنا كنا فاعميف" (األنبياء " ،)104/21فارتقب يوـ تأتي السماء بدخاف مبيف" (الدخاف
.)10/44
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والسؤال المط وح عندئ  :ما ا و اء لي النقطج األولٌج؟ٌ .قول ف ٌدمان معلقا على لي:
"لٌس بٌن لي النقطج وفك ة الخلق إال خطوة واحدة".32
وهك ا ن ي أن صوت اإلٌمان ٌق ر بقوة فً آ ان علماء الفلي الحدٌ وفً ما سواهم من
ال اسخٌن فً العلم ،ؼٌ أنهم اخ لفوا إلى ف ٌقٌن :ف ٌق ازداد إٌمانا كأمبال القسٌس لومٌ
مك شؾ "ال ة االب دائٌج" ،وف ٌق اس ح اإللحاد على اإلٌمان ف اح ٌسعى بكل بواه فً
إنشاء نظ ٌات كونٌج ؼٌ نظ ٌج االنفدا العظٌم وال مت بصلج إلى فك ة الخلق ،كأمبال
هوٌل 33وبعض واد الفٌزٌاء الفلكٌج فً اال حاد السوفٌا ً السابق.34
وما اخ الؾ الف ٌقٌن إال نمو ج آخ بٌن المع قدات الباطنٌج لحً بن ٌقظان والمع قدات
الظاه ٌج المادٌج ل وبنسون ك ٌزوئً .وبد ه كل ف ٌق منهما ٌسعى مسعاه فً حل لؽز
مسألج المن هى :إلى أٌن المساق؟.
 -8بين اإليـمان واإللـحاد
وفً نهاٌج المطاؾ ند ي بأن الددل القائم من ؼناب األزمنان ،كمنا هنو واضنح منن خنالل
النزاعننات السننابقج ،إنمننا ٌعننود فننً أصننله ولبننه إلننى نندافع بننٌن فئ ننٌن علننى ط فننً نقننٌض،
ٌ خللهما طٌؾ م واصل من اال داهات واالع قادات منن أبصنى الٌمنٌن إلنى أبصنى الشنمال،
أال إنهما أهنل اإلٌمنان الن ٌن صندبوا وع دنوا بند دات م فاو نج إلنى منن لنه المبنل األعلنى،
وأهل اإللحاد ال ٌن دحدوا وأخلدوا إلى األ ض فسقطوا د كات إلى الهاوٌج.
وبد داء فً ال ك الحكٌم مبل األولٌن بٌن أنصا اإلٌمان وأنصا اإللحاد .كما و دت فٌه
نما ج عدٌدة عب ة لآلخ ٌن ،منها على وده الخصنوص منا دن ر ألهنل الك نا فنً العهنود
الخالٌج وما ل لي من آبا بلٌؽج فً العصو الحدٌبج.
وٌ عٌن علٌنا فً ه ا السٌاق ك ما داء عن أهل الك ا إللقناء األضنواء علنى كبٌن منن
اال داهنننات العقدٌنننج أو الفلسنننفٌج وإد اي الخلفٌنننات ال نننً قنننؾ منننن و اء بعنننض كبننن ر
المد ٌات الحاض ة.
 -1 . 8أهل الكتاب بين فريقين
لقد كانت سفٌنج نوح علٌه السالم فٌصال بٌن عهد خال من آدم علٌه السالم وبٌن عهد ددٌد
شنهده منن ندننا علنى من ن لنني السنفٌنج ومنن ناسننل عننهم وان شن وا فننً األ ض منن بعنندهم.
وكان إب اهٌم من شٌعج نوح علٌهما السالم ،فا خ ه هللا عز ودل خلٌال ودعلنه أبنا للمسنلمٌن:
"منة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسنمين من قبل" (الح .)78/22
وك هللا عز ودل فً ٌج إب اهٌم علٌه السنالم النبنوة وال سنالج ،فكنان منن سنالل ه بننو
إس ن ائٌل ال ن ٌن فضننلهم هللا أٌمننا فضننٌل وأصننبػ علننٌهم نعمننه ظنناه ة وباطنننج وأ سننل إلننٌهم
موسى علٌنه السنالم لنصن هم منن ف عنون ودننوده وهنداٌ هم الإلٌمنان والعمنل بنال و اة ،بنم
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انح فوا إال الم قٌن منهم وآب وا الحٌناة الندنٌا علنى ا خن ة وأحبنوا المنال حبنا دمنا ،فأشن بوا
فً بلوبهم العدل ال ي صنعه السام ي من ال ه  .بال عز ودل عنهم" :وإذ أخدذنا ميثداقكم
ورفعنا فدوقكم الطدور خدذوا مدا اتينداكم بقدوة واسدمعوا قدالوا سدمعنا وعبدينا وأشدربوا فدي
قنوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يؤمركم ب إيمانكم إن كنتم مإمتين"(البق ة .)93/2
وأ سل المولى عز ودل إلٌهم المسٌح عٌسنى ابنن من ٌم علٌنه السنالم وأننزل معنه اإلندٌنل
لٌ دهم إلى شندهم وٌهندٌهم سنبل السنالم ،لكننهم كفن وا بننعم هللا علنٌهم وبسنت بلنوبهم فهنً
كالحدا ة أو أشد بسوة وهموا بق ل المسٌح علٌه السالم فأنداه هللا منهم و فعه إلٌه" :وقولهم
إنا قتننا المسيح عيسي ابن مريم رسول هللا وما قتنوه وما بنبوه ولكن شب لهم "(النسناء
 .)157/4وكان من أ بار المسٌح الحوا ٌون الن ٌن ان صن وا هلل" :فنمدا أحدس عيسدي مدنهم
الكفددر قددال مددن أنبدداري إلددي هللا قددال الحواريددون نحددن أنبددار هللا امنددا بددا واشددهد بؤنددا
مسددنمون" (آل عمننن ان  .)52/3فكننان مننننهم النصنننا ر النن ٌن وبعنننوا فننً شنننبهات ال بلٌننن
واب دعوا هبانٌج لم ك علٌهم" :ثدم قفيندا عندي اثدارهم برسدننا وقفيندا بعيسدي ابدن مدريم
واتيناه اإلنجيل وجعننا في قنوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيدة ابتددعوها مدا كتبناهدا
عنيهم إال ابتغاء ريوان هللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين امنوا منهم أجرهم وكثير
منهم فاسقون" (الحدٌد .)27/57
وهك ا انشق أهل الك ا إلى ف ٌقٌن:
ف ٌننق منننهم آبن وا الحٌنناة النندنٌا" :ولتجدددنهم أحددرن الندداس عنددي حيدداة" (البقن ة ،)96/2
وابابلوا إلى األ ض وال صقوا بها .وكانوا أكب ال صابا و مسكا بال ه ال ي اب لوا بنه (ومنا
ٌلٌنه منن فضنج وكنل نفننٌس) ،ف نداولوه دنٌال بعند دٌنل علننى مندر أحقنا وأزمنان ،و مكنننوا
بمها ة ومك من السٌط ة على أ با المال واألعمال وبسط نفو هم عب مؤسسات دولٌج
على المعمو ة كلها.
وف ٌق منهم زهدوا فً الحٌاة الدنٌا واع زلوا ل ا ها مما أحل هللا للعباد ،وبالوا بأن ملي
هللا فً ا خ ة ،واع قدوا أن ما لقٌص فهو لقٌص وما هلل فهو هلل.
وهك ا اخ لؾ الناس على ؼ ا ه ٌن الفن ٌقٌن بنٌن ا دناهٌن م نناظ ٌن :أحندهما ٌؽنوص
فً أعماق المادٌات وا خ ٌهٌم فً أعالً ال وحانٌنت .وفنً لني خٌن نمنو ج لمنن سنلكوا
سبٌل حً بن ٌقظان أو ان هدوا منه وبنسون ك ٌزوئً.
ون ر من بصج أهنل الك نا أن الزٌنػ والضنالل ٌكوننان فنً عنالم "المبالٌنج" الم ط فنج
كما ٌحصالن فً أ ض "الوابعٌج" المادٌج ،ؼٌ أن أحد اال داهٌن "أقرب مدودة" منن أهنل
اإلٌمان وا خ "أشد عداوة" لهم.
وال بد إ ن من منهاج أصٌل ٌعود إلٌه االنسان للخ وج به إلى شاط األمان.
 -2 . 8المنهاج الوسطي
فكان من حمج هللا عز ودل أن بع محمدا صلى هللا علٌه وسلم ،من ساللج إب اهٌم علٌه
السالم ،ودعله خا م النبٌٌن وأنزل معه الق آن لهداٌج البش ٌج دمعاء إلنى الوسنطٌج بنٌن ؼلنو
هؤالء وأوالئي" :وكذلك جعنناكم أمة وسدطا لتكوندوا شدهداء عندي النداس ويكدون الرسدول
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عنيكم شهيدا" (البقن ة  ،)143/2وبنٌن أن لني منهناج إبن اهٌم علٌنه السنالم الن ي زاغ عننه
أهل الك ا " :منة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسنمين من قبل " (الح .)78/22
ولوال فضل هللا عز ودل فً بعبج المصطفى حمج للعالمٌن لضل الناس أدمعنٌن ،دنٌال
بعد دٌل إلى ٌوم الدٌن ،بٌن ٌه فً ؼٌاهٌ ال وحانٌات ول فً ؼٌابات المادٌات.
و ر الٌوم كال ش ا المعمو ة فً محا بج ه ا المنهناج ال بنانً كمنا كنانوا ٌصننعون
لي باألمس .فهم ٌسعون بش ى الوسنائل للطعنن فنً سنول هللا وهنو خٌن الب ٌنج ،و ح ٌنؾ
ك ننا هللا الن ي ال ٌأ ٌننه الباطننل مننن بننٌن ٌدٌننه وال مننن خلفننه ،والمسنناس بالمقدسننات كالقنندس
الش ٌؾ ال ً إنما هً شعائ ومنا ات للبش ٌج دمعاء ،والنٌل منن أعن اض الن ٌن ٌنأم ون
بالقسط من الناس .
لكن الن ي بعن بخنا م النبٌنٌن وأننزل الف بنان هندر للعنالمٌنٌ ،قنول وهنو أصندق القنائلٌن:
"يريدون ليطفئوا نور هللا بؤفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون" (الصؾ .)8/61
وهللا ٌهدي السبٌل وهو ولً ال وفٌق.
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